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Daroma Pastangų Sutai
kyti Lietuvą ir Lenkiją

Kaune ir Vilniuje susitvėrę komitetai dirb 
ti abiejų šalių susitaikymui ir susiartini 

mui, sako lenkų žinios
VARŠAVA, liepos 13. — novai kalbėjo tų santikių pa- 

Gauta labai svarbių žinių, kad gerinimo klausimu. Kelis sy- 
Kaune, Lietuvos sostinėje, su kius kalbėjo pulk. Prystor, ku- 
valdžios žinia, susitvėrė pirmas ris papasakojo apie pasekmes 
komitetas tiesti kelią susitai- jo kelionės Lietuvoj ir Kaune, 
kymui su Lenkija •

Kitos žinios sako, kad Lie
tuvos geležinkeliais gabenamos 
prekės, vieton jas siųsti per 
Rytų Vokietiją, pirmą karią 
tapo pasiųstos per Lenkiją. Tai 
yra svarbus įrodymai, kad tarp 
Lietuvos ir Lenkijos greitu 
laiku turės įvykti taika.

Darbas susiartinimui
Lenkija Kauną eina sparčiai ii 
dabar bus einama prie pakei
timo užsienio politikos, nes 
naujoji valdžia, kuri susidarė 
po nesėkmingo Voldemaro ruo
što perversmo, didžiumoj susi
deda iš žmonių, kurie yra prie
šingi Lietuvos ir Vokietijos 
susiartinimui.

Druskininkuose gi įvyko VilĄ 
niaus parlamentinės grupės su
sirinkimas, kuriame dalyvay> 
ir pulk. Prystor. ^Geriausi-Lie
tuvos ir Lenkijos, ^antikių • ži-

kad 
če- 
iki-

Grupė sudarė specialų Lietu
vos-Lenkijos reikalų komisiją, 
kurios pareiga bus gerinti Lie
tuvos-Lenkijos santikius.

(Prie taikos su Lenkija Lie
tuvą stumia nuolatiniai Vokie
tijos nedraugingi išsišokimai. 
Vokietija jau sustabdė Lietu
vos prekių tranzitą, taip 
prekes į kitas šalis, kaip 
choslovakiją ir k , kurios 
šiol buvo siunčiamos per
kieti ją, dabar prisieina siųsti 
per Lenkiją. Pulk. Prystor, as
meniškas Pilsudskio draugas 
šiomis dienomis lankėsi Lietu
voj, kur taipjau matėsi su Lie
tuvos vidaus reikalų ir užsie
nio reikalų ministeriais ir su 
prezidentu Smetona. Nors jis 
sakosi buvęs atvykęs grynai 
asmeniniais reikalais, bet išvy
kęs iš Lietuvos vyko tiesiai 
pas Pilsudskį raportuoti apie 
savo kelionės > pasekmes).

•$$$$

Viršuj — policija puola streikuojančius dokų ir laivų darbininkus. Apačioj — sužeisti ir areš
tuojami streikieriai. Policija du streikierius tu šovė ir daugelį sužeidė. Iš tos priežasties mieste 

prasideda genbralinis streikas.

San Francisco gresia Hitleris teisinasi dėl
badas, streikui ple 

čianties
savo surengtų 

skerdynių
Prie streiko prisidėjo tea„mste- 

riai, bučeriai, taksi kabų šo
feriai

streikas

nepnve- 
įvežti į

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
13. — Miestui gręsia badas, 
užuojautos streikams plečian- 
tiems. Prie pirmiau sustreika
vusių teamsterių, prie streiko 
prisidėjo bučeriai ir taksikaby 
šoferiai. Kas valandą 
vis labiau plečiasi.

J sankrovas nieko 
žarna, net neleidžiama
miestą daržovių, todėl gręsia 
didelis maisto trukumas, šei
mininkės skubinasi prisipirkti 
maisto, kol dar yra išteklių. 
Todėl maisto sankrovos yra 
apgultos pirkėjų. Niekurios 
sankrovos aprybojo pirkimus, 
kitos gi išpardavė visas pre
kes, kurios jau kelis metus 
stovėjo nepaliestos ant lenty
nų.

Dar ruošiasi prisidėti prie 
streiko namų statytojai, skal
byklų darbininkai ir k. Vald
žia bando streiką sutaikinti, 
bet jai nevyksta ir ji grūmo
ja stvertis kraštutinių prie
monių.

SEBEKA, Minn., 1. 13. — 
4 žmones liko užmušti ir 2 
sunkiai sužeisti traukiniui už
gavus jų automobilių.

ž-ORHSa

ruo«Sako, Schleicher ir Roehm 
šę perversmų. Tik/ 77 esą su
šaudyti.

kad gen. von

“LITUANICOS 0” ĮRENGIMO DARBAS JAU 
EINA PRIE PABAIGOS

Šio mėnesio pabaigoje leitenanto Vaitkaus 
lėktuvas jau bus priruoštas trans

atlantiniam skridimui

Johnson savo pra
kalboj aštriai pa

smerkė nacius
Prilygino juos prie Vilios 

girtų puslaukinių Siautimo
ir

WATERL00, la;, 1. 13. — 
NRA administratorius gen; 
Johnson savo * pirmoj prakab 
boj, pradėdamas prakalbų mar
šrutą, aštriai pasmerkė Vokie
tijos nacių surengtą skerdynę 
— “kraujo maudynę” ir prily
gino ją prie Vilios siautimo 
Meksikoj, ar . prie elgesio gir
tų laukinių žmonių.

Vėliau jis pareiškė, kad jis 
neatšauksiąs nė vieno žodžio, 
nes jis kalbėjęs kaipo priva
tinis asmuo, o ne valdžios 
vardu.

Nustatė minimam 
cigaretų kainas

WASHINGTON, liep4 13. — 
NRA administracija paskelbė, 
kad populiari cigaretai negali 
pigiau parsidavinėti kaip po 
13c Už pakelį, arba du pake
liai už 25c. Dešimtukinių ir 
kitų cigaretų kainos nepakeis
tos. Minimumu kaina nustaty
ta todėl, kad įtiekti rios sankro
vos, kurios ne iš cigaretų gy
vena, kad prisivilioti daugiau 
žmonių, pardavinėja cigaretus 
su nuostoliais, vien pasigarsi- 
nimo tikslams.

2 nušauti, 3 pašauti 
riaušėse prie šelpi- 

mo stoties
Du 

moteris ir vyras —

6 žuvo riaušėse 
Kuboj

h
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus su 
perkūnija; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:25, leidžiasi
8:26.

BERLYNAS, 1. 13. — Hit
leris šiandie sušaukė reichsta
gą ir kalbėdamas neva jam, 
bet taikydamas, kad jo kalba 
per radio pasiektų visą Vokie
tiją ir visą pasaulį, bandė pa
teisinti savo suruoštas rudmar- 
škinių vadų skerdynes.

Jis sakė,
Schleicher ir rudmarškinių va
das Roehm ruošę perversmą, 
kad nuversti valdžią ir patiems 
prie valdžios vairo atsistoti. 
Jie abu liko sušaudyti.

Hitleris paskelbė, kad sušau
dytųjų skaičius siekia 77, dau
giausia rudmarškinių ir nacių 
vadų. .Bet korespondentų su
rinktomis žiniomis, sušaudytų 
ir nužudytų skaičius yra kur 
kas didesnis.
Speciali teisinai “išdavikams”

Dieną, belaukiant Hitlerio 
kalbos, liko paskelbta, kad ry
toj bus sudarytas specialia tri
bunolas, kuris spręs visas “iš
davystės” ir politines bylas. 
Tokis teismas jau parodė savo 
darbą ' laike nacių skerdynių: 
jam užteko trijų minučių, kad 
kaltinamąjį pasmerkti mirčiai, 
be teisės apeliuoti.

Spėjama, kad šiam budelių 
teismui bus atiduoti visi įka
lintieji socialdemokratai, ko
munistai ir neištikimieji na
ciai. Todėl galima tikėtis nau
jų žudynių.

Pats Goering yra pasakęs: 
“Mes neskaitome teisingumo už 
Svarbiausi dalyką. Vien tauta 
(t. y. naciai) yra svarbiausias 
dalykas”. Todėl galima žudyti 
žmones, nežiūrint teisingumo, 
jei tik to reikalauja nacių la
bas.

Kėsinasi areštuoti 
darbininkų unijos 

viršininkus
PITTSBURGH, Pa., 1. 13. — 

Weirton Steel Co., kuri jau se
nai kovoja su darbininkais n 
su valdžia ir net liko patrauk
ta teisman 
so, dabar 
areštavimui 
darbininkų

| W. Va., lokalo viršininkų, nes 
jie buk grūmoję, liudytojams 
ir bandę sutrukdyti “teisingu
mui”. Dėl jų pastangų kom
panija esą negalėjusi gauti liu
dytojų.

SANTJAGO, Kuboj, 1. 13. — 
Du kareiviai, trys studentai ir 
neidentifikuotas civilis žmogus 
liko užmušti čia smarkiose 
riaušėse. Dėl tos priežasties Ii 
ko paskelbtas karo stovis. Prie 
riaušininkų prisidėjo ir ugnia
gesiai ir 90 ugniagesių liko 
areštuota. Telefono ir telegra
fo susisiekimas su kitais mies
tais nutrauktas.

13.
už laužymą kodek- 
išėmė warrantus 
geležies liejiklų 

unijos Clarksburg

COLFAX, Wis., 
Piknikuojant Mrs. Overson ir 
jos trys vaikai iš Minneapolis, 
prigėrė Red Gedai- upėj.

BOSTON, Mass., 1. 13. — 
John J. Gidney, 55 m., laiška
nešys, dėl šeimyninės nesan
taikos, nujovė savo dukterį, 
jos vyrą ir gal mirtinai sužei
dė jų kūdikį ir tada pats nu
sišovė.

. TOULON, Francijoj, 1. 13. 
— Onufri Nikolajeski, kuris 
sakosi gimęs Chicagoj, bet tu
rėjo Vokietijos pasą, liko nu
teistas 2 mėn. kalėjiman ... už 
tai, kad įsigavo į arsenalą be 
leidimo. Jis teisinosi, kad arse- 
nalan pateko iš žingeidumo, o 
ne šnipinėjimo tikslais.

PARYŽIUS, 1. 13. — Kadan
gi manevrai brangiai kainuo
ja, tai dėl ekonomijos priežaš-’ 
čių Franci j a šiemet atšaukė 
didžiuosius kariuomenės ma
nevrus. <

LONDONAS, 1 13. — Na- 
ture praneša, kad garsiose če- 
choslovakijoš kasyklose Joa- 
chimstahl, surastas naujas ra- 
dioaktyvis elementas, kuris tu- 
rys didesnį atonių skaičių, ne
gu uranium. ifį surado Dr. O. 
Koblic ir ketina pavadinti “bo
heminiu”.

kiai varo darbą priekin ir ke 
lia dar tūkstančius pinigus, 
kad sumokėti pilnai už moto
rą ($5,700, apart $300.00 rank 
pinigių* ir senojo motoro, už 
kurį duoda $1,260) ir kitas su
pirktąsias dalis.

ALTASS valdyba kreipiasi 
dar kartą į visus ALTASS sky
rius, draugijas ir privatiškus 
asmenis, kurie turi ALTASS 
naudai surinktų pinigų, siųsti 
juos neatidėliojant į centrą, 
iždininko Justino Mackevičiaus 
adresu ir vardu. 2324 South 
Leavitt Street.

Paskutinėmis dienomis seka
mi asmenys ir organizacijos 
pridavė ALTASS’ui pinigus:
Pp. G. Stungis ir Mačiu

kas, iŠ SLA. seimo .... $9.50 
Mount Carmel, Pa., per

J. Paškevičių ............... 10.00
Danbury, Conn............... 91.00
White Plains, N. Y.......  17.75
Montello, Mass.................. 5.00
Lietuvių Piliečių Draugi

ja, Pittsburgh, Pa...... 10.00
Warehouse Point, Conn. 
Aliąuippa, Pa., J. Pleč- 

kaitis
imta instrumentų lenpu įoje B mkčių«, Chicago........
buvo išgręžtos skylės naujiem* 260 kuopa, Chicago

CHICAGO, III. — šio mėne
sio pabaigoje lietuviai išvys 
“LITUANICA II” tokią, kokia 
ji bus, skrisdama iš Amerikos 
į Lietuvą, per Atlantiko van
denyną. Jos prirengimo darbas 
yra varomas priekin visu smar
kumu.

Dabartinis lėktuvo stovis yra 
sekamas: leitenantui F. Vait
kui grįžus iš Aviacijos dienu 
su mechaniku Viktoru Jesulai- 
čiu į Kohler, Wisconsin, iŠ lėk- 
tuvd buvo išimtos kėdės, iš- 
mušalas ir langai. Lėktuvo sie
nose paliktos skylės, buvo pa
dengtos specialiu materiolu, o 
pats lėktuvo vidus sustiprin
tas lankais.

Išėmus lėktuvo grindis, bu
vo peržiūrėti ir pakeisti lėktu
vą kontroliuojančių instrumen
tų kabeliai. Ten pat, po grin
dimis dedami pervadai kai ku
riems navigaciniams instru
mentams, svarbiausiai, “Earth 
Inductor” kompasui, kuris su
sideda iš dviejų dalių: vienos 
lėktuvo pryšakyje, kitos užpa
kalyje.

Iš lėktuvo kabinos buvo iš
imta instrumentų len|ą. Joje

CLEVELAND, L 13. 
žmones 
liko nušauti ir trys peršauti 
ir sunkiai sužeisti riaušėse prie 
pavieto1 šelpimo stoties. Tarp 
pašautųjų yra vienas policis- 
tas.

Tuoj po to kilo riaušės prie 
keturių kitų stočių ir maistą 
išdalinančiose groserhėse, bet 
tos riaušės liko tuoj aus numal
šintos.

Pasak policijos, vienas riau
šininkų pastvėrė, policisto re
volverį ir ėmė šaudyti. Pradė
jo šaudyti ir kitas policistas 
ir nuo jų kulkų krito penki 
žmonės. Policija kaltina komu
nistus.

WINDH0EK, pietvakarinėj 
Afrikoj, 1. 13. —■ Pietvakari- 
nes Afrikos valdžia uždarė na
cių jaunimo organizaciją ir įsa
kė jos vadui kapt, von Los- 
nitzer apleisti šalį.

- Pietvakari

1.75

Nušovė pabėgusią iš 
kalėjimo

LITTLE ROCK, Ark., 1. 
— Helen Spence Eaton, 22 
kuri jau ketyirtą' sykį buvo 
pabėgusi iš kalėjimo, liko nu
šauta vieno pasiųsto ją gaudy
ti kalinio, kuris pats sėdi kalė
jime už žmogžudystę.

P-lė Eaton sėdėjo kalėjime 
už dvi žmogžudystes. 1931 m. 
teisme ji nušovė savo tėvo ir 
pamotės užmušėją Worls, bijo
damos!, kad jis neliktų ištei
sintas. Už tą ji liko -nuteista 
2 metams kalėjimam Belauk
dama teismo nuosprendžio ji 
dirbo valgykloj, kurios savi
ninkas Bohots vėliau liko ras
tas nušautas. Ji buvo kaman
tinėjama, bet dėl stokos įro
dymų liko paliuosuota. Pasi- 
liuosavusi iš kalėjimo po kiek 
laiko ji sąžinės graužiama, pa
ti atėjo policijos stotin ir pri
sipažino nušovusi Bohots, nes 
jis ją išgėdinęs. Už tą ji liko 
nuteista 10 metų kalėjiman.

Kaip pirmiau ji buvo gera 
kalinė, taip dabar buvo nerami 
ii* tris sykius bandė pabėgti, 
bet vis liko sugauta. Ketvirtą 
sykį bėgdama paliko raštelį 
kad ji gyva nebus paimta.

te Ga! . ;/./< GrĮte' . ’t '

13. 
m.,

instrumentams. Senesnieji in- 
strumentai buvo pasiųsti į New 
Yorką, Pioneer Bendrovę per
žiūrėjimui ir pakeitimui išdilu- ( 
šių dalių. O tuo tarpu, jų lau
kiant, lenton dedami nauji in
strumentai, o lėktuvo viduje 
pravedami įvairus kabeliai, 
“Vienturį” triubos ir kitos vie
los. Instrumentų sudėjimas yra 
bene svarbiausias ir sunkiau
sias darbas.

Vėliausiomis žiniomis, jau 
pradedama sudėti į lėktuvą ga
zolino tankai, kurie buvo spe
cialiai pagaminti. Viso, “LI
TUANICA II” turės gazolino 
įtalpos 703 galionus, o alyvos 
— 50 galionų. Išėmus kėdes, 
langus, grindis ir išmušalą lėk
tuvo svoris susimažino 125 
Svarais.

Tuo tarpu Pratt & Whitney 
dirbtuvėse, Hartford, Conn.. 
jau yra statomas naujasis'“LI- 
TUANICOS II” specialis moto
ras, pritaikintas aukštam skrai
dymui. Jo statymą prižiūri me
chanikas Viktoras Jesulaitis, 
kuris užvakar ten išvažiavo. 
Būdamas rytuose Viktoras nu
pirks ir Bosch generatorių 
“LITUANICAI II”.

Williamsporte, Pa., Lycoming 
Bendrovė baigia bandymus su 
propeleriu “LITUANICAI II” 
ir žada už savaitės kitos jį pri
siųsti. Propeleris yra specialus 
konstrukcijos “Controllable 
Pitch” — ir yra labai svarbus 
kylant į orą su dideliu svoriu 
gazolino.

Visas darbas varomas prie
kin greitai, bet su dideliu at 
sargumu ir atida, kad nėbutų 
nei vieno defekto lėktuvo įren
gime. Tik nuo gero įrengimo 
priklauso “LITUANICOS II’ 
skridimo pasisekimas. Tuo tar
pu Įeit. Vaitkus irgi ruošiasi 
žygiui. Kimba j problemas, ku
rias transatlantinis skridimas 
visuomet pastato prieš lakūną, 
lavinasi instrumentiniam ir blo
go oro skraidyme, planuoja ke
lią per Atlantiką ir daro įvai
rius bandymus.

Neatsilikdama nuo lakūno, 
ir ALTASS organizacija smar-

- 
įt-:

1.25
2.00
5.00

Viso .....   $153.25
(Klaidos atitaisymas: Vakar 

dienos “N-ose” turėjo būti pa
žymėta, kad Bridgeport, Conn. 
prisiuntė $350.00, o ne $300.

Aštrus dekretas prieš 
Austrijos teroristus
Liepia į 5 dienias sudėti sprog

stamąją medžiagą, arba bus 
baudžiami mirtimi

Dikta- 
dekre- 
dienas

VIENNA, 1. 13. — 
torius Dollfuss paskelbė 
tą, kuris duoda penkias 
teroristams sudėti valdžiai pas
juos esančią sprogstamąją me
džiagą. Po to laiko, jei pas ką 
bus rasta sprogstamos medžia
gos, galės būti baudžiama mir
timi.

Tas dekretas išleistas, kad 
sustabdyti nacių vedamą bom- 
jų terorą, kurio valdžia jokiu 
kitu budu nepajėgia sustabdy
ti. Bombos sproginėja veik kas 
naktį, bet jų delictojų neįsten
giama sugauti. TeČiaus bom
bos deliojamos tik pagąsdini
mui, o ne žmonių žudymui.

WASHINGTON, III., 1. 13. 
— Kilęs nuo žaibos gaisras su
naikino Camp Grain Dump Mfg. 
Co. dirbtuvę.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėjų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.



padaug-iną-pą-

CLEVELAND, OHIjO

Galima pirkti ant lengvą išmokėjimų

sams

$$;028:01

SVEIKATA
a ūk s. spilkfatės

$5,530*34' 
2,554.79

Viso 
Labo:

$10;800.1ti
$15,782.33

$8,085.13 
2;21W

$3,000.93
2,481.56
2,480.93

64;59{

Naujienas galima gauti nusiJ 
pirkti kasdien pas.

Silver’a Florai. Shoppe 
6400 Superior avė;

$10,250.00 
50:10

i 5. > Kaipo vaisto alkoholiauš 
vartojimai Ubai ihąžąip žepkįįiJ

kunigų, miestiečių, o 
valstiečių. Tų pą-

Viso ........................ ...... ...... .
Aviacijos Dienos ir kiti parengimui 

Chicagoje ..... .... .
1 Iš kitų kolonijų ....................... .

......... 1&25. 

..... 1,485.Q6 
.....L;... 367:24- 
spaudą^ 
........  420.69

J1 3. Yra, tai maistais, kų^iįs sUf, 
i teikia; šaltinį energiją^' iįf šu
tau pi na proteiną,. bet,.. kaipo to- 
ikiji, tiktai, labai aprū^ežiųotkm 
iplbtyj, , -
’ 4. Yra neįtikėtina, kad ke
lky be žmogaus veislės butų, 
įžeista, sugadinti ąrW: šuttrų}^ 
idoma per ilgą vteojįipąr alko- 
įholiaus, nprs efektą^ ant; kai 
■kurių atslįirą ipdi^idtiąlįįff (te 
menų) būna dažnai pragaištin-

Ątfjslugo
■ ' upesevanduo

; KAUNAS, 
ipayąsąryip b 
starųoju laiku Lietuvos upė
se vandens hbrizontas labai 
nuslūgo, Taip, pavyzdžiui, van
dens. horizontas Nemune, ties 
Kaunu dabartiniu metu laiko-

KLAIPĖDĄ 
Gothenburgą

GREITA 
Hk^Š«KEUONĖ 
į LIETUVĄ* per ŠVED1JĄ

Išplaukia iš Neff Tarka 
GRIPSHOLM, ....... Liepos 25
KONGSHOLM. Rugpiučio 18 
DROTTNINGHOLM, Rugpj. 25 
GRIPSHOLM, ....... Rugsėjo 6
Kreipkitės i vietinį agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
ĮSI N. Miehigan' Ava.. Chicaga, III.

- Bąli ankstyvo 
sauso oro, pa-

Gražiausi Rakandai Parduodami 
Mažiausiomis Kainomis

AN UfĄ€TU-ft I 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

šiai”, o mokesčius jiems supia- 
žino 2—16%;

Suvalkų gubernijoj (a$ųo-.'
met Augustavo gub.) baudžia
vos taip pat dar buvo išliku
sios iki 18(>3 m. sųkilim?» W 
Čia jos buvo mėginta anksčiau 
panaikinti. Suvalkų* gubernij ęs 
tvarkymas buvo pavestas Len- ' 
kijos įstaigoms, bet malšinimo 
ir reformų reikalai buvo ati- ; 
duoti Muravjovui. 1864 metais 
vasario m. 19 d. buvo paskelbi ' 
tos naujos reformos: valstie
čiai gavo visiška nuosavybe vi
sas tas žemes, kurias jie iki 
tol dirbo, ir kurios anksčiau 
buvo iš jų atimtos arba netei
singai apmainytos; gavo visą 
gyvąjį; ir negyvąjį inventorių 
ir servitutus; bežemiai gavo 
šiek tiek žemes iš valdžios, baž
nyčių ar laisvųjų žemių (iŠ* IVa 
milijono liko tik milijono 
bežemių). Vienam ūkininkui 
čia teko vidutiniškai apie 12; 
margų (mažiau nekaip Murav
jovo- reformos kraštuose). Ka
dangi i čia ūkių suaugę šeimos 
nariai; nesidalydavę, bet, atsiė
mę dūlis pinigais, emigruodavo 
arba supirkinėdavo mažažemių 
sklypus, tai po kiek laiko čia 
atsirado stambių ūkių? Be. to,; 
Suvalkų gub. valstiečiai gavo 
žemes! be išpirkimo, užtat jię 
gavo mokėti didesnius r mpk$3- 
čius.

Buvo pertvarkytos ir savi vai-, 
dybės: panaikino dvarininkų 
vaitavimą, leido kaimams rink
tis seniūnus, įvedė visuotinius 
valsčiaus gyventojų susirinki
mus, kurie rinkdavo vaitą; įsi
teigė valsčių teismus su renka
mais teisėjais ir latininkais.

Bė visų minėtų priemonių/ 
skirtų atitraukti valstiečiams 
nuo bajorų, Muravjovas ir ki-. 
tu budu stengėsi susilpninti ž.ę- 
mįninkus:. dalyvavusių sukili
me arba kaip nors sukilėliams, 
padėjusių ūkius (visus- arbai 
dalimi) konfiskuodavo, išdaly
davo rusų kolpnistains, kad tuo 
budu sustiprintų ryškųjį ele
mentą Lietuvoje. Taip buvo 
konfiskuota ne tik dvarų, bet 
bažnyčių ir ūkininkų žemių.

Visoj Lietuvoj/ buvo uždraus
ta “lenkų kilmės” žmonėms iri 
žydams pirkti, nuomoti, o taip 
pat tos kilmės žmonėms turiJ 
muosius dvarus pardavinėti, 
žydai negalėjo net ir valstiečių 
žemių pirkti. Mat, priešingu 
atveju, jiet galėjo būti pavojin
gi konkurentai pirkėjams tu-

-jn; N'-iis/
Moterims Labiausia Patinka
PKIGIDAIRES

Elektrikiniąi šaldytuvai padaryti per garsiąją 
General. Motors Dirbtuvę

Dr. Haven* Emerson, prof. 
Colėmbia Universiteto Viešos 
Sveikatos skyriaus, išleido kny
gą apie alkoholį ir jo veikmę1 į 
žmogų.

Knyga, be- abejonės;- yra tai 
išdava ilgų metų tyrinėjimo. Ir 
yra rąnkvecĮis. mokytojams ii* 
studentams, kur. surinkti visi

Į‘ 6; Jis gaji būtį kaipo kom
fortas ir pšychęlbgišįUH pagal* 

senatvę.
Į 7. Nepad Auginą kai kada 
sumažiną kūno atspąrumą p^ieŠ 
•užsikrėtimą; (iififėkciją)*
Į: 8. Per paliuosavimą valios 
:(inhibitiops),’ iššaukia* sppiąlį 
liųosumą i$ patenkinimą,* ir* čia; 
tai. gludi“ didiiaušiši pavojus:

9. Alkoholiauš veikmę ir 
efektą galima' geriausiai paste
bėti permainoj elgesio.
, 10. Sųtrųgdo .protavimą,. vąr 
lią, savęs susi Valdymą, nuovo
ką, fizinį jėgą- ir ištvermę.

IK Gali; padąr^ty tokią padė
tį, kad alkoholio įtakoje žmo
gus papildų kriį^inalįj prasįžen- 
girną. Socialia Šukrikįmas.- yra. 
to, visko rezultatas,*

12. Tankių tankiausiai sųnai-

ŠIS NAUJOS, MADOS tvirtas ir 
gražus seklyčiai setas, dengtas su 
Namų Frieze ir Tapestry, lengvai 
vertas $98įOQi sumažinta kaina

1863 m. sukilime Lietuvoj 
dalyvavo įvairių luomų žmonių: 
bajorų 
daugiausia 
čių metų gegužės m. 13 d. Vil
niaus genęral-gųbematorium 
puvo paskirtas Muravjovas, ši
sai turėjo baigti malšinti su
kilimą Lietuvoj, Atvykęs į Vil
nių, rado sukilimą, jau numal
šintą. Muravjovui beliko baig
ti gaudyti sukilėlius, o išaiš
kintus sukilimo dalyvius nu
bausti.

Ir baudė Muravjovas žiauriai 
negailestingai. Kol Vilniuj ne
buvo Muravjovo, mirtimi buvo 
nubaustas tik vienas sukilimo 
dalyvis, o atvykęs Muravjovas 
nubaudė mirtim 184; sukilėlius. 
Nė vieno, teismo nuteisto, su
kilėlio jis nepasigailėjo. Pa
prastai teismo sprendimus Mu
ravjovas nešvelnindavo, bet pa
aštrindavo. Nuteistuosius sun
kiųjų darbų1 kalėjimu arba dar
bais kasyklose Muravjovas įsa
kydavo nužudyti. «tis pakeisda
vo karo teismų sprendimus. Jis 
įsakydavo nužudyti net kai ku
riuos iš tų, kurie teismo buvo 
nubausti keleriais metais pap
rasto kalėjimo arba areštantų 
kuopa. Net paprastus kaimie
čius (ne kokius vadus), nemo
kančius nei rašyti, kurių karo 
teisinas nenorėdavo net baus
ti, Muravjovas, nepaisydamas 
nei nusikaltimo didumo, nei 
teismo sprendimo, įsakydavo 
nužudyti.

Ypač mėgo Muravjovas žmo
nes karti. Šiuo atveju Murav
jovas buvo sadistas. Iš 184 nu
žudytų sukilėlių Mtiravjoya. lai
kais 85 buvo pakarti. Viename 
Vilniuje pakorė 37 žmones. Tai 
darydamas Muravjovas nesiva- 
duodavo jokiais įstatymais. Tai 
darydavo, jo paties, žodžiais ta
riant, “v primier i strach dru
gini” (kitų pavyzdžiui, ir. bai
mei), Jo rezoliucijos, parašytos 
karo teismo sprendime, daž
niausiai būdavo šitokios: “So- 
glasen, no vmiesto rastrieliąpį- 
ja poviesit na odnoj iz plošča- 
dei v gorodę Vilnie”. (Sutinku,; 
bet, užuot sušaudžius* pakarti 
vienoje iš aikščių Vilniaus mies-

iš tremtų jų lietuvių pateko j pą- 
.vęlgį. Samaros gubernijoj; čia 
jįę įsikufcč vienoji vietoj kai
mais; neblogai- gyveno ir tik 
Did. karui ■ pasibaigus gavo su
grįžti j Lietuvą.
’’ Q. Muravjovą ir dąbar dąr 
žmonės mini, koriku tevadindū-

Muravjovas bausdavo visus, 
kuriuos kas įskųsdavo dalyva
vus sukilime ar kuriuo nprs 
budu padėjus sukilėliams. Viso
kiais budais ieškodavo prieka
bių, kuriuos galėtų nors. kiek, 
parodyti, kad, įtariamasis tupė
jo reikalų su sukilėliais. Net 
kunigaikščiui Čerkauskiui kartą; 
Muravjovas gyrėsi, kad turįs; 
laimę visuomet surasti ką nors 
savo kalinio nenaudai. O tuo
met, anot Muravjovo, paduokit 
man jj! Apskritai Muravjovas 
savivaliavo, nepaisydamas teis
mų. sprendimo. Ne jis teismų 
sprendimus vykdė, bet teismai: 
jo rezoliucijas, parašytas ant 
sprendimo akto, vykdė;

Nuo Muravjovo savivaliavi
mų ir žiaurumo Lietuvoj nu
kentėjo daug žmonių. Nužudy
tų buvo 177, ištremtų visam, 
amžiui į Sibirą 1427, ištremtų. 
į tolimas Rusijos gubernijas 
1529, nuteistų katorgąi 97£, į; 
areštantų, kuopas 864, į bau
džiamuosius batalijom^ 345, 
ištremtų kuriam laikui į Sibi
rą 4096. Nubaustųjų bajorų ir 
ūkininkų ūkius atimdavo-ir ati
duodavo atgabentiems iš Rusi 
jos. rusams. Kai kur ištisų kai
mų žemėū teko rusams. Daug;

Amerikos Lietuvių Trans-Atlantinio Skri 
diiųo Sąjungos
Nuo Rugsėjo ihen*. 1*933, iki1 Birželio 30d., 1-934 m.

Bet ne vien bloga lietuviams 
padarė Muravjovas. Ūkininkai 
nemaža laimėjo. Tai atsitiko 
beginant lietuvius nuo lenkų, 

’nes. pastabieji, kurstė lietuvius 
prieš rusų, vyriausybę.
' 1863 m. sukilime dalyvavo 
lietuviai valstiečiai. Rusų vy
riausybė1, matydama; kad suki
limui vadovauja* dvarininkai, 
nutarė atsiremti vietos valštie-f 
čiais, ištraukti juos iš bajorų 
įtakos ir sukilimo. 1863 metų 
kovo m. 1 d. išleido įsakymą 
tuojau leisti valstiečiams išsU 
pirkti žemę, baudžiavas (jei dar 
kur buvo) paversti činšu, pažy
mėtus* sutartiniais raštais (val
stiečių su dvarininkais žemei 
išpirkti) mokesčius 1 sumažinti 
20%, sudaryti per 2 metus iš
perkamuosius aktus, sutvarkyti 
naujas patikrinamąsias1 komisi-* 
jas valstiečių ir dvarininkų 
žemės santykiams peržiūrėti. 
Atvykęs į Vilnių Muravjovas 
ėmė tuoj šį įsakymą griežtai 
vykdyti.

Muravjovas pataisė, ir vals
tiečių savivaldybę, gautą 1861 
m. reforma. v Mat, valstiečiai 
gautomis, teisėmis nęsinaudojo, 
nes neva rinkti viršaičiai ii} 
raštininkai būdavo ponų pastai 
tyti, tarnaudavę nę valstie- 
čiajns.

Muravjovas pašalino visus 
tūps “lėnkų’’ agentus, kurie ga
lėjo turėti įtakos valsčių suei
goms ir teismams. Į vietą pa
šalintų raštininkų iš Rusijos 
atgabeno rusų seminaristų (ne
baigusių mokslo), kurie čia ir 
mokytojų pareigas ėmė eiti. 
Naujoms patikrinamosioms ko
misijoms buvo įsakyta peržiū
rėti sutartis valstiečių su dva
rais ir, kur valstiečiai ponų nu
skriausti, atitaisyti, išperka
muosius žemės mokesčius su
mažinti ir kiekvienai žemės ru-į 
šiai paskirti aiškų mokestį 
(pav. po; 1 rub. ir daugiau už 
dešimtinę). Be to, patikrina
mosioms komisijoms įsakė 
spręsti bylas tų* valstiečių, iš 
kurių paskutiniais m. prieš re
formą dvarai atėmė žemės, ir, 
atimtas žemes grąžinti, o netę-1 
kusius žemės beženpus1 aprūpin
ti nors 3 dešim. žemės, kad 
šiųjų neįviliotų į maištus prieš 
valdžią; Tiems bežemiams, ku
rie ir anksčiau neturėjo žėmės, 
dūvė žemės iš tų konfiskuotų 
dvarų, kurių žemėse buvo vien
sėdžiai ir šlėkta, dalyvavusi: su
kilime; kitur bežemiams dayė* 
po sklypą žemės iš, laįsvų vals
čiaus ir valdžios žemių. Bet ne; 
visus bežemius pavyko aprūpin
ti žeme. Iš 67,0Q0 bežemių, 
(bernų ir dvaro tarnų) Kauno 
gubernijoje žemės gavo 9309 
bežemiai.

Palengvino ir valstybinių vai 
stiečių činšą, suteikė- seryintūr 
tųv grąžino anksčiau- atimtas 
1857' valstybiniams dyar 
ramsj žemes, “Laisviesiems vai 
stiečiams”, kurių buvo Lietu*- 
yoję apie 206,000.' (apie, 21%), 
taip, pat leido išsipįrkti; žemes, 
.Be to, Murayjoyas įsakė su? 
.grąžinti, valstiečiams 1861 m. 
atipitųs. servitutus; o kur ge
ruoju' nebus galima grąžinti, 
tai; juos pakeisti; žemės priedu 
ąrba lytumis patogybėmis. Jo 
išleistu įsakymu valstiečiai ga
lėjo gauti iš dvarų* kuro nusta
tyta; taksa, o kai kur buvo pa^ 
.skirtį; sodžiams išsipirkti miš
kų plotai;
• Tuo budui politiniais sumeti* 
mais Lietuvos valstiečiai gavo 
30% daugiau žemės, Kauno 
gub; -*• 4,61 dešim. vienai: “du*

PEOPLĖS FORNITCRĘ’krautuves yra vienintelės Lie
tuvių krautuvės, autorizuotos parduoti FRIGIDAIRE. 
Čia rasite vieną iš; didžiau-
šių pasirinkimų FRIGIDAL N W V ■> |1IĮ
BES, už! mažas kainas, len- V ■ B 
gvais išmokėjimais nuo |

ir aukščiau. * ~
Taipgi didžiausias pasirinkimas visokių kitokių Stan
dard padarymo refrigeratorių už kainas nuo QQ 
IrijaukščiaU....... ..............     "

Didelė nuolaida už senas ledaunes ar rakandus, 
į mainus ant naujų.

DIDIS
JULY CLEARANCE

Išpardavimas

faktų, liečiančių alkoholiauš 
veikmes m’ ė^tp; į nęsų^l^i-! 
mus; šū iSūfMš, bė ab'ėjohės; 
■didžioji <įąūgbbiav^dytojų pif^ 
nai sutiks. '

L Alkoholis yra narko-tikas,' 
kurfe vėikią į smegenų- cėntrą 
paliuosuodamas susivaldymo 
'valią' (įnhibitidnš):i . ’ . 
f- 2-. Apart to,- jis veikią j; 
vų sistemą ir j virškinimo or
ganus: Norš" yrą vąrtbjainą^ 
kaipo gėrimas; vienok turi 1& 
ibąi mąžą demonstruojantį efek-

•i Visi, išlaidų .../ 
INVENTOĘIUS:: 
d . Lituanika II-ji:
,! Memograpir ...

Viso labo pajamų .................................

Aviacijos; dienos ir kiti,- parengimai 
Auksines.; ir; ši^abrįąčs; s^ilkūtės.’ 
Nuostoliai, ąnt, iškeitimo lįtųj :.... 
Grįžus čękįs — protestuotas.......i 
J. R. Jąmes’o sąskaitą 
Paštas, tei^go tel^f. ir, sįųntįmąį; 
ĄąŠtįųės mašįųįs|(Bs ąįgąr chąpter. 
etp. išląįidos ........,............į....t..........
Keliones iŠlaid- po, kploųįjas J. Ri James 436.50 
Rėnda už lėktuvą njar^ru^o laiku ..........163.33
Leit. Fėlixo Vaitkaus sąskaita ............ . 400.00

PAJAMOS
• i . ''

Narių' mokesčiai ir aukos: 
Čhicagoje ....... .... ...........

Iš kitų kolioriijų^' .......... ........ .
Iš Kauno—Lietuvos ................ .
Iš< Argentinos' B Amerikos ....

Jau 70 metų prabėgę nuę to; 
laikę, kai lietuviai paskutinį 
kartą su ginklu rankose mėgk 
no sau išsikovoti laisvę iš po
nų ir iš Rusijos. Laikas jau 
daug ką išdildė iš žmonių at
minties. Tik koriko Mųravjpyo 
vardas tebeminimas. O vis dėl
to Muravjovo vardas susijęs ir 
su musų spaudos draudimu, ir. 
su baudžiavų naikinimu. Pra
vartu po 70 metų kai ką atsi
minti.

_____ ___________________ šeštadienis, liepos 14x 1934 
si apjė 0,60 mtr., gi paprastai 
ivįdutinis vasaros vandens ho
rizontas būna apie 1,20 mtr,, 

j<X per pptyyiniųs, yand.uo paky
la net 6,70 mtr. Del to. dar 
‘bąrtiąiu metu laivininkystė Ne? 
‘inunė labai pasunkėjo, nes kai 
kuriose vietose baidokui bei 
sieliais sunkiai praplaukia. Iš 
dalies sureguliuotam Kauno 
Raudondvario Nemuno runže 
laivininkystės vaga yra pakan
kamai gili, Kam tenka vąžiųo 
H į žemiąu Kaune esančius k-u-: 
rortiis (I^ačėrgine ir KdląutUj 
vą), tie džiaugiasi; kad* žemiau 
Kauno Nemunas gilus ir gar
laiviai nesustoja aut seklumų, 
kaip! tM buvo prieš keletą me
tų, kada Nemunas nebuvo re
guliuojamas.

šventąja; Merkiu, Verkne, 
'Dubysa, Mituva ir kitomis ma
žesnėmis upėmis šiuo metu dėl 
jų seklumo pertrauktas net šie? 
,lių plukdymas.

" C O MPANY®’

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400- 

CHICAGO, ILL.

i Viso ..............
Už/ sidabrines

Įvairios:
J. R. James grąžinta Uitūąnicos II sąsk, .l.QjkOO 
Ji R, James'grąžinta^ aSih. sąskaitbh .... 150^00 
Valstijos: grąžintai taksųuž aliejų ir guzą .60 
viso...... . .............. ................. ..................................

u LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
į URĄUGYST& RŪTA’ Nb; L 

—Rengia—

Uvažiavimą
Liepos 15, 1934

t Naujame J.< MIKNIUS BARžD, 
f “BIG TREE IN^ 
i G blokai anoj pusėj Kean Avė. ir 
-.Archer, Avė, Archer Avė; Ęoad, 

Willow Springs, III.
• Važiuojant automobiliu vąŽitio-. 
į Rite Archer : Avė. iki pat J,' Mik

niaus Dapo. Pamatysite sąina po 
'kairei: O ^atvekariūis važiuojant

__:63rd St. iki Argo/ oiŠ ten buu 
su, ’O, kas norės važiuota trokų, 
—trbkas sustos prie Naujienų’ 
Ofiso 10:30 ryto;, prje Vilnies 

, Ofįso 11:00 v, rytb;- o. ll:3Q<’tih)- 
,rkas sus.tos prie.-, Yuškos Syet. 
;'(HOlIWbod' Inn), 24į7 ‘W. 4'3rd, 
! St*. Brighfon Parke! Nuvažiavi
mas ir sugrjžimas tiktai 25c.

■"KViečik vfetia linVfemai. laiką pra- 
į!leisti' prie geros ntUžikb,s---

...... . . , . KOMITETAS

Viso labo ižde pinigą* ...................... .
ALTASS VALDYBA

į.. . • - •

Mrsy lįačkus, ,fin. sg;kr.
Gebi Ji StųpgįSy aud'tieW^
Wm, JsKąrfiipri

Nąrvįidj
A. A. Dobbss

kih$ ląimę^ iy nųsista- 
t&Šąh sH$&oja)u
jį W Ąlkbhįęl^u^ vartę

na gyvenimą ir padauginą-pą- 
didiųa m^ipgųm^

141 Alkdbow vartojamas, pir* 
'ihiausiai dėl jo psychologinio 
efekto, kaipo priemonė pabėgi
mo pasiliuosavimo nuo nesma- 
gibš tikrenybės» širdgėlos.

j 15. Alkoholis padaro labai 
šyąrbią^ problemą sveikatos at- 

ąpygąidioje, kųr^ įsipla-
.. ';0Wš* ^i^Uėklys.tė.

Į: Emerson tąišingąi sako
— svarbiausia problema, su ku
ria pąsąūlis susiduria šiandien 
jrrą tą$: vantojimas alkoholiauš, 
& Vaitojimo
alkoholiauš p^Ctąš: lįi^kvienam 
individualui, jo paties nuožiū
rai. žmogus, norėdamas pabėg
ti- nųę; fižihiųy ar protinių ne- 
šrnagjumą,; naudoja' alkoholį, 
^aflr gąte paši^ėnkinimo, nors 
jtks yrą ‘‘bajšąrd^^’ (rizika) jo 
(pąįięą sveikatai ir gyvenimui. 
Negana tįę,-. jią* ir Jtrau-. 
Įįią įi; pągund^ kurie neturi 

valibą atisakyti' progą 
teikiamui Va^totįi' ateholj ir 
tuom tete j ubą alkoholio au- 
koįniši ir d^tgiatįfieša ne- 
įjkaihtebš (fe 4 M. A.) 

A; L. GfaiČunas.
j. ■ .... ... . .. ■■■ .. ......

NAUJIENOS, Chicago, HL 
. -•<* • 9 ; ■L’*'***. 9 '^9. .*4.’

■ • W •„. ■ t M - ..'Į-,..' . /M

žinpmi' ^ajįHjaij apie ąlįoho^ite
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NAUJIENOS, Chicago, III

kiti

PHILCO
Veda Adv. KL. JURGELIONIS $19.75

nes

Naujos SKALBYKLOSbiznis

WESTINGHOUSE

RINKOS KAINOS

Kviečiai

skalbykla su dubeltavu

Adresas

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

PETER PEN

WMAT
SAYS.

WCFL
WAAF
WHFC

970 K. nedėliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai.
920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.

1420 K. ketvertais nuo 7:30 iki 8:30 vai.

Setai, 
Setai

IP THE 
CANDLĖ

O KILS/
holos

nupuolė 
kornus 

63c bu-

r REMEMBEtt 
THE SiGbU OP THE 
DRAGOM OKI 
THE ENVEL-OPE

Užsiėmimas ....
Kur mokinausi

didelis 
Daugiau 
tautinės 
ir savo

Avietės (Benton Harbor)
12 kvortų $1.15
16 kvortų 1.50 ‘

HOPE 
TH6Y 

REACH 
THEIR 

DESTINATION 
BEFORE 
THE 

CANDLE 
GOES 
OUT.

dabar tijc
Užbaigimas išpardavimo 

ledaunių

REKORDAS
NUOLATINIO
Sąžiningo Patarnavimo 
nuo 1882

Mano vardas ir pavardė
Amžius .............. ..............

ThiS IS 
THE RiGHT 
ROAD. l'M 

k SURE.
WE GAsM 
NEV5R FINO 
OUD WAV 
BACK TO THE

OlVIOE. ,

STRANGER 
MAS 

HALTED 
US. ■

LISTEN

rYES, UET'S
TAk\E THE

ROAO TO
THE RIGHT

ATWATER KENT
RADIOS

Klausk kaip gali nusipirkti namą, jeigu turi 
Building and Loan serų šioj įstaigoje

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponų ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.

MERE AIRE 
THE TWO ROADS 

HE ŠPOKE ABOUT.

LIETUVIU BIZNIS 
CHICAGOJE

KEISTUTI) LOAN AND BUILDING 
ĄSSOCIATION NO. 1 
840 West 33rd Street

ERE LONIG VOU Wll_l_ V 
COME -TO TWO ROADS- 
CHOOSE WISEI_Yz OR YOUR 

QUEST WlL_L_ BE IM
VAIN /

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. ‘
Rusiška ir turkiška pirtis <

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.
KRAUTUVE RAKANDŲ

NIŲ REFRIGERATORIŲ
AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted St.
Budriko Krautuvės Atdaros Sekančiai:

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų. >
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak 
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS

Drovers National Bank 
Drovers. Trust &. Savings Bank 

(Laikinis Adresas)
Ashland Avenue prie 47th Street 

CHICAGO
Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet.
šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikalą' 
vimu.

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISET 
YRA. 
dijimą niauju, uuub, ugau, žaižuaa. rcuiualizinų, gaivus saauomua, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli 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 Węst 26 St. KampasKeeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rugiai 73ė bušeliui 
Miežiai 99c bušeliui.
Sviestas, kiaušiniai ir 

, produktai
Geriausio (92 ženklo) 

tas užvakar buvo 25 c 
ras; prasčiausio 
22c svaras. .

Suris — 14c.
Kiaušiniai I6V2C 
Vištos svarui 121/2c 
Spring chic. 21c. 
Seni gaidžiai 8e. 
Jautiena, ribs N

Kodėl lis remiasi obalsiu 
“Lietuvis pas Lietuvį”

gal dar remtų liel 
jie nepaiso savųjų.

Iš lietuvių biznio įstaigų 
rodos tik vieni lietuviškos 
duonos kepėjai turi didžiau
sią progą išplėtoti milžinišką 
biznį. Lietuviškai duonai jo
kia kita duona negali prilyg
ti. Jeigu musų duonkepiai 
dar patys maltų grudus, o ne
vartotų amerikoniškų fabri
kinių miltų, iš kurių visi svei 
kieji grūdo syvai išplakti, tai 
jie užkariautų plačiausią rin
ką Chicagoje ir visoj Ameri
koje. Kol kas tik šitoj srityje 
lietuviai turi progą išauginti 
milionines įstaigas. Jeigu visi 
ar bent vienas musų duonke
pių turėtų didesnio bizniško 
sumanumo ar nors kiek ge
riau pažintų amerikoniško 
biznio metodus, jie ar jis ga
lėtų padaryti kone stebuklus. 
Čia lietuviškos duonos gerų 
ypatybių “patentas” butų lie
tuviams tikras turtas.

Daugiau—vėliau.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

CENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUŠTINIMO 
išpardavimas, toriu bargenu niekuomet ir niekur 

DAUGIAU NEBEBUS 
Miegamojo 9x12 kaurai, verti $49, 
Valgomojo

nežiūrint į šituos 
lietuvių bizniui 

nėra kitos išeities.

VINEWOOD BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

$9.95 elektrikinių Refrigeraforių pi
giausiomis kainomis. Cash ar- 

$29.50 ba lengvais išmokėjimais.
J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE C0.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

neturi jokio savo biznio. Uk
rainiečiai turi dvejetą grabo- 
rių, ir tai viskas.

Prie šitokio aštraus tautų 
pasidalinimo Chicagoje, kokio 
nėra nei viename kitame A- 
merikos mieste, niekas negali 
toli nubėgti nuo savo tautos. 
Negali nubėgti nuo savųjų ir 
Jietuviai, ar jie butų gimę 
Lietuvoje ar Amerikoj.

Iš to, kad lietuvių 
remiasi ir gali remtis tik lie
tuviais, kaipo kostumeriais, 
pasidaro ir negerumo. Vienas 
negerumas yra, kad dažnai 
koks nors neteisingas, suktas, 
bet vikrus žmogus pasinaudo
ja tautiniu sentimentu ir lim
bai žiauriai išnaudoja savo 
vientaučius. Antras negeru
mas yra, kad gana daug vos 
mokančių tašyti ir skaityti 
žmonių imasi biznio, kuriam 
jie visai netinka, ir pasilaiko 
jame tik dėl to, kad lietuviai 
eina pas lietuvį, nors iš tokio 
biznieriaus jokios naudos 
lietuviams nėra. Trečias nege
rumas yra, kad, pasilaikant 
tik iš lietuvių, • lietuviškam 
bizniui sunku yra pakilti lig 
visuotino amerikoniško biznio 
lygmalės. Lietuviai negali pa
jėgti atsiekti biznio koopera
cijos, koordinacijos . ar ko
kios nors santarvės. Visi vei
kia kas sau,, veda biznį aklai 
ir tik tai dienai. Daugelis yra 
rankose didžiojo kapitalo iš
naudotojų.

Vienok, 
blogumus 
Chicagoje 
Jis gali gyvuoti daugiausia iš 
lietuvių; a Negalim# įsi
vaizduoti, kad lietuvis biznie
rius galėtų išlaikyti kokį nors 
biznį, krautuvu ar agentūrą, 
tarp italų, tarp čechų arba 
lenkų. Jis ten neišbutų nei 
vieno mėnesio. Tik vieni rusai

Lietuvių biznis Chicagoje 
daugiausia pasilaiko iš lietu
vių. Tarp lietuvių pirklių yra 
tik keletas, kurie veda biznį 
su svetimtaučiais. Truputį 
dauginus yra tokių, kurie iš 
dalies pasiremia svetimtau
čių bizniu. Bet labai didelė 
didžiuma lietuvių biznierių 
yra biznieriais tiktai dėl to, 
kad juos lietuviai remia. Iš 
profesionalų beveik nėra nei 
vieno, kurs gyventų iš svetim
taučių. Musų čiagimiai profe
sionalai taip pat niekur kitur 
negali rasti sau dirvos, kaip 
tarp savo tautos žmonių.

Chicagoje rodos kitaip nei 
negali būti. Chicagos miestas 
yra daugelio tautų 
centras Amerikoje, 
negu pirma visos 
grupės laikosi savųjįj 
tautybę brangina.

Italai gal būt yra labiausia 
nacionalistiški. Jų čia gimęs 
jaunimas lygiai gerai vartoja 
ir italų ir anglų kalbas, ir 
kadangi italų Chicagoje yra 
labai daug jų čiagimę profe
sionalai randa užtektinai dar
bo tarp savųjų.

Lenkų nacionalizmas po ka
ro labai išbujojo ypač kad ir 
Lenkijos valdžia stropiai rū
pinasi lenkų tautybės išlaiky
mu Amerikoje. Čiagimęs len
kų’elementas daug mažiau 
kalba lenkiškai negu italai 
itališkai. Bet ir angliškai kal
bąs lenkas laikosi lenkų ir 
daugiausia tik su lenkais biz
nį daro. Čiagimę lenkai su 
dideliu susidomėjimu seka 
lenkų tautinę literatūrą ang
lų kalboje. Kiekviena angliška 
knyga apie Lenkiją arba len
kiškų romanų vertimai anglų 
kalvon išsiplatina Amerikoje 
dešimtimis tūkstančių egzem-

spečial 
kambario Setai verti iki $150, 9x12 Felt Base Rūgs $3.98 Taipgi Norge, Leonard

$29.95 Pusryčiams Setas ......
Gas.iniai Pečiai, porce 

liniai ..................
$50 Lounging krėslai $14.95
Karpetų šlavykai ....... $1.79
Floor Liampos, Bridge

Liampos arba Table
Liampos po .............. $1.98

Kortoms lošti staliukai 
po ■■■-■-...................■ 590 

Mes turime pilną pasirinkimą

„ • ' • t,.. į V . f. '■

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
« tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog

čechai ir kiti Slavėnai irgi 
yra labai artimai susijungę 
kaipo tautinė grupė. Jie ir 
prieš karą arčiaus už kitus 
laikėsi krūvoj kaipo vienos 
tautos žmonės. Chicagoj jie 
net ir apsigyveno visi krūvoj, 
ir todėl, nors jų čia nėra dau
giau kaip lietuvių, jie pasi
darė labai stiprus politiškai, 
taip kad net jų tautos žmo
gus A. Čermakas buvo išrink
tas Chicagos miesto majoru.

Vokiečiai šiandien gal būt 
yra daugiau nutautę už kitus. 
Bet tai tik iš kalbos. Jų jau
nimas beveik nebekalba vo
kiškai. Bet tautiniai jis tebė
ra vokiškas jaunimas. Jų or
ganizacijos, kadir vartodamos 
anglų kalbą, tebėra vokiškos 
organizacijos, ir į jas kitų 
tautų žmonės negali įeiti.

Tą patį galima pasakyti 
apie švedus ir norvegus. Tik 
švedai ir norvegai dar ir šian 
dien daugiau kalba švediškai 
ir norvegiškai, negu vokie
čiai vokiškai.

Graikai, kurie, kaip žydai, 
sako esą “prigimti” pirkliai, 
yra labiausia išsisklaidę po 
visą Chicagą. Bet gal niekas 
kitas taip ištikimai nesilaiko 
viens kito, kaip graikai. Val
gyklos ir “ice-cream parlors” 
yra jų specialybė, ir nei vie
nos tautos žmogus negali at
laikyti prieš graikus konku
rencijos jų biznio srityje.

Iš visų Chicagos tautų iki 
šiol rusai mažiausia paisė sa
vo tautybės. Jie dargi yra pa
sidalinę į baltgudžius ir ma- 
žrusius (ukrainiečius), o taip
gi į įvairias, frakcijas. Rezul
tate Matome tą, kad rusai čia

1 “) WISSIG, 
I MHr Specialistas ii 

Rusijos

J IR MOTERŲ PER 28 METUS 
ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo-

jfrMįĮ The Drovers Bankas yra atsidavęs
žygiui duoti geriausį ir pilniausį Ban- 
kinį Patarnavimą ir Finansinį Sau- 

y n gumą. The Drovers. Valdymo būdas
atstovėjo šį bandymą, per penkiasdešimts du metus nuo
latinio, pasitikėtino bankinio patarnavimo.

Žemos Pinigų Pasiuntimo Ratos, Perlaidomis, 
Radiogramomis, Cablegramomis ir Bankiniais 

Draįtais.

Kviečių rinkos kainos užva
kar pakilo Chicagoje iki 94 
centų už bušelį. Kitose rinko
se kviečiai vienok laikėsi, vie
nodai. Rodos negalima laukti, 
kad kviečiai dar daugiau pa
brangtų, nes Kanadoje šiais 
metais žymiai, daugiau užderės 
kviečių negu pereitais;1 šiais 
metais Kanadoje laukiama 
350,000,000 bušelių, o pereitais 
metais užderėjo tik, £70,000,000 
bušelių. ' .

• Koi-nai ir' Tfltfr javai
Komai ir kiti javai 

kainoje. Už geriausius 
augščiausia kaina buvo 
šeliui.

Avižos 47c bušeliui

daug pagerinimu ir patogumų, dėl 
lengvinimo plovymo drapanų

KA.NOS -o 4g 5Q į gg.50

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

ši nauja AVESTINGHOUSE
Thermostat. tub užlaido visados šiltą vandenį. Tai yra 

naujas išradimas Century of Progress 1934 metų.
Pamatykite Budriko krautuvėje.

Parduodama lengvais išmokėjimais. Sena skalbykla 
priimama mainais. J

svies-
sva'. Seklyčios 

(87 ženklo) j kambario

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

DfPOSITAftY
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Ihlblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscripiion Kates f
$8.00 per year in Canada .
$7.00 per year outėide oi Chicago
$8.00 per yėar in Chicago 
icperčofey

nes

kaspinais, rūtomis ir

DRĄSUS GENEROLO ŽODŽIAI

paskui

jųš čia višiš

PROPAGANDOS BURBULAS

su iieapyk

čia s
RMAlOriems nes

patylomis sumur

zva

$7.00
8.50
1.75
1.25

$8.00
4.00
2.00

, išvertę akis 
fomški” šokiai

Staiga nusijuokė suskambėjo jo

POLlCIJO^^FO
SOVIETUOSE

‘TėVyNF ŠAUKIA prie 
KONSTRUKTYVIO DARBO

jiems padarytų vizitų ir už
trauktų po porą klumpakojų 
ir suktinių.

PkriSšiuš vizitus po Parodą 
lietuviai darys kartą po savai
tę, kad išgarsinti Lietuvių Die
ną publikoje, bet svarbiausiai, 
kad supažindinti tūkstančius 
lankytojų su tais grakščiais, 
smagiais lietuviškais šokiais ir 
su’ melodingomis dainomis. 
Mums gal jos priprastos, bet 
svetimtaučiai jomis gėrisi. —X.

NRA administratorius, gen. Hugh S. Johnson, Sa
kydamas kalbą Iowos mieste Waterlpd, aštriai ūasttiėr- 
kė žmonių žudymus, jvykūsiuš pfiėš kėlioliką dienų 
Vokietijoje. Jisai palygino Hitlerio priešų galabijimus 
su bandito 'Vilios siautimu leksikoje ir Šri kruvinomis 
girtų laukinių orgijomis.

Dėl šitokio rudmarškinių diktattiręš “įžeidimo” Vo
kietijos valdžia įteikė per savo pasiuntinybę Washing- 
tone formai; protestą Jungtinių Valstijų valstybės de
partamentui. Bet gen. Johnson sako, kad jisai nesijau
čia nusidėjus dipioniatiiiėi etiketai, kadangi jisai kalbė
jęs, kaipo ashiub, b nė vyriaiisybės vardu. Jišai neketi
na atšaukti nė vieno žodžio savo pareiškime.

Amerikos valdžia turėtų to Berlyno protesto ne
paisyti, nes ne jos reikalas kištis į tai, ką viėhas arba 
kitas asmuč pasako apiė Etitleh; ir jo banditus.

Entered aš Second ClaSs Matter 
Maręh 7th 1914 at the Post Officė 
df Chicago, Dl. tmder thi act of 
March Sfd 1879.

“Noriu miega, saldaus miega, 
negalų ušmikti...”

“Ont kaina karklai siubava. 
oht kaina karklai siubava...”
Ištempę Ausis šimtai Pašau 

lįnės Parodos lankytojų vakar 
klausėsi jiems nešupfhntamos 
dailios žodžius 
žiurėjo kokie “ 
akompanavo tas dainas. Keis
tas, svetimas, bet tuo pačiu 
laįkii įdomės buvo tos mums 
priprastas* “amerikdntamš” 
egzotiškas vaizdas,

1 Mat, buvo taip. Susidarė bū
rys mergaičių ir berniukų* vi
so apiė §0, ir nutraukė į Pa
rodą, parodyti ką lietuviai ga
li. Tai buVo “Pirmyn’’■ choro

(Tęsinys)
ŽArUdihAš husištebėjb, kaip 

nė dtėjb jam pačiam į galvą 
tokią pApraŠiA ir Svarbi min-

vybei”, kuri pirm seimo viską' 
gražiai piTOtigiiši, tai ji nepa
sako savo skaitytojams tikros 
tiešdš.

Ar senieji SLA. vadai rėmė 
phkėitimą čartėfio tąja prasme, 
kAd Pildomoji Taryba galėtų 
būti Renkama Višubtinii balsa
vimu? Ne. jie kol'galėjo, tam 
sumanymui priėšindsi. Vds tik 
dVėji mėtai atgal, tittsburghd 
seime, tė pati senbji Vadovybė, 
net sulaužė jau buvusią pei 
daugelį mėtų įšigyVėhūšią vi
suotino balsavimo tradiciją. If 
nėra mažiausios abejonės, kad 
ji nebūtų dariusi jokių cere
monijų su visuotinu balsavimu 
ir Detroito seime, jeigu ji bu
tų turėjusi jame bėrit vieno bal
so daugumą!

Taigi nėra ko čibhhi dumti 
akis ŠLA. nariams, ČArteris bu- 
vb pakeistas ir j organizacijos 
įstatus buvo įrašytas visuoti
nas balsavimas tiktai1, dėl to, 
kad Dėtroitd sėirtie paėmė vir
šų riaiijA vadovybė.

šitam sąryšyje reikia įtarti 
phtėisiriimb žodis ir apie tuos 
grupinius kbkūsavimus. Koku- 
savo visi. Kada viena grupė 
daro kokusuš ir organizuojasi, 
tai yra priverstos taip pat 
elgtis ir kitos grupės. Jeigu 
pažangioji seimo dauguma bu-- 

“tij aausRffifUsi, Ižu Ji ' _

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujiėnr Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

Brooklyniškis s'talincų orga-1 
nas džiaugiasi, !kad R ilsi joj e 
tapo panaikinta slaptoji politi
nė policija OG'PU (“obščėjė 
gosudarstvennoje političeskoje 
upravlenije”) ir valdžios prie
šų gaudymas pA Vesta tam tik
ram vidaus reikalų kdmišUHato 
departamentui. Jisai paduoda 
tokią žinią iš Maskvos:

“Sovietų vyriausybės įsa
kymais liepos 10 d., yra pa
naikinama OČPŪ, šlhpia val
stybinė’ policija. Tos policijos 
uždavinys buvo kovoti prieš 
koh<tr-revdiiucionierius ir ap
saugoti Sovietų ivafkbs gy
vybę. Bet vidujiniai darbi
ninkų valdžios priešai jau 
yra abėlnai riuginkluoti, par
blokšti, jų iiždai išardyti, j 
Milžiniškos gyventojų masės 
yra pėrsiabklėj ilsios sObiaiis- 
tiniai-sovietiniai (? — “N*” 
Red.). Todėl Sovietams jau 
nereikia tokio specialio ko
vos įtarikid, kaip OGPU su 
josids greitais tfeismais- (! — 
“N.” Red.).. To vietoje yra 
dabar įsteigtas riaujaš Vi
daus reikalų komisariatas. 
Komisaro pareigas eis Ueh- 
rikas G. Yagbda, buvęs vei
kiantysis OGPU galva. Po
litiniai nusikaltėliai bus tar
domi paprastuose teismuose; 
bet Šalies išdavikus ir šni- 
paujahčiUš šVėtimiemš kraš
tams prieš sovietus tardys 
ir teis karinė kolegija, kuri 
įsteigiama prie Sovietų Są
jungos Augščihušio Teismo.

“Tam tikras vidaus reika- 
. lų komisariato skyrius galės 

nusikaltėlius įkalinti pėh- 
kiems metams darbų stovyk
lose arba dfeportubti į užsie
nį. Nuteistieji galės duoti 
apeliacijas j Aukštesnes js- 
taigas, net į Sovietų Sąjun
gos Centro Tildantįjį Komi-

iiaVičiAuš ir globoj Aitli “tėtu
šio” nito Pasaulinės Parodos 
vadovybės, pulk. A. D. JlOūgh- 
tėliiigV.

( Susirinko būrys “gastrolie
rių” prie Hali of Statės, Pa
rodoje, su tautiškais rūbais, 
plačiais margais sijonais, žiur
steliais
juostomis. O būrys smalsių Pa
rodos žiūrėtojų, kuriems ši 
naujienybė pasirodė kur kas 
įdomesnė negu šio šimtmečio 
progreso daviniai, sukrauti pa
viljonuose* žiopsojo išplėtę akis. 
Klegėjo dainininkai tarpusavy
je angliškai* laukdami repeti
cijos; pirm pasileidžiant gastro
lėms. Bet kas tai atkreipė ją 
atyda; kad kaž kodėl neatA- 

Itihka jiems apširėdžius tokiais 
kostiumais nAudoti Visiems šii-. 

į prantamą kalbą. Jiems teikia 
egzotiškumo paveiksią pribaig
ti if su nesūprantaniAiš žbd- 

Įžiais; kAU žiopsdtdjai išgirdę 
kalbą, nežinotų at “LitHuAri- 
ianai” juos perka ar parduo-

bžsisakyiho kalniu
Chicagojė — paltą:

Metams
Pusei metu
Trims mSnesiahis —
Dviem mėnesiams
Vienam mlnesiiii   X.

Chicagoj per. ilneliotojus:
Viena kopija - -- --------- -
Savaitei

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj*

Metams
Pusei metų____
Trims in&aesiams
Dviem mSnėšiams
Vienam mShesiui

Lietuvbn J

Metami) —
Pusei metų
Trims mėnesiams

^Pinigiil tėikia siųsti 
Orderiu kartu su i

Ir pradėjo visi žemaičiuoti, 
dzukubti, bet, didžiumoje, kd- 
muttikiibti^ su “olštedstry'čio 
lietuvių kalba”* paV.* “O gobdy* 
gbody mes dabAr eisim pas 
čėmAmAhUš”, “6; gee Hoiėn, 
kaip fbnny taVO fėišaš Atbo
do...” etfe., ėtc. Kaip tėh tfėbU- 
tų,‘ bent n'ė Ah^lų kAlba.;.

O Parodos žiūrėtojams tĄs, 
lietuvių bdrib špaTVingumas ir 
ypatingumas, įstrigo į akį, nės 
kur tik ni$8U dAinininkai ėjo-, 
ten juos sekė klausytojai. Kur 
jie sustodavo prie kokio pavi- 
įiioho padainuoti ir patrempti 
suktinį ar klumpakojį, tbn sd- 
šidarydavo ratas kelių šimtų 
smalsublių, kurie po kfekviend 
dalykėlio smarkiai plojo Hlith- 
uaniahhmšh.

Tikslas vizito į Parodą bii- 
vo išgarsinti Lietuvių Dieną, 
kuri įvyksta Hali of Statės 
fugpiučio ė 4. Visi turėjo pėr- 
šijubšę per kbutinę stambią 
geltoną juostą, kurioje didelė
mis raidėmis 'figūravo “Aug.

Kas būtiį Vokietijoje, jeigu Hitlėfio diktatūra bu
tų nuversta?

Nacių šalininkai sako, kad hitlerizniūi griuvus val
džia patektų į rankas komunistams. Yra daug žmonių, 
kurie šituo jų pratiašavimU tiki Pačioje Vokietijoje 
dalis gyventojų gal tik dėl to pakenčia žiaurią rudmars- 
kifiių priešpaūdą, kAd jie boišėvižino bijo labiau, negū 
fašižhib.

Bet tas argumentas neturi jokio rimto pagrindo; 
Jis yra propagandos burbulas. Hitlerininkai, $y< 
bia, jogei Vokietijojįfclrionėms liesą kitokio* pasi 
kaip tik tarpe hitlerizmo arba bolševizmo.

Jeigu Vokietijos organizuotų darbininkų dauguma^ 
vadovaujama socialdemokratų, su kuriais buvo koalici
joje ir pažangesnieji buržuazijos sluoksniai^ negalėjo 
atsilaikyti prieš Hitlerio gaujas, tai yra nesąmonė ti
kėti, kad turi pakankamai jėgų paimti valdžią į saftb 
rankas tokia partija, kuri susidėjo iš neofgAnižuotų 
darbininkų ir smulkiosios miesčionėjos. Koriiūhifethi riėt 
geriausiais jiems laikais nesugebėjo pakreipti į savo 
pusę tiek šalininkų^ kiek jų turėjo sOcialdeiftokratAi. O 
Hitlerio teroras daug labiau sudemoralizavo komunis
tus, negu Socialdemokratus.

KadA gfiūš tėroristihė Hitlerio diktatūra, tai vei
kiausia Susidarys kokia nors kbrisėrvatyviška valdžia. 
Ir iūdhlėt darbihihkaihs tėkš vėl žinkšhiš $o žinkšhio 
atkovoti tas šavb teisės, kurias jie turėjo demokratinė
je rėšpūblikoje.

Kalbėdama apie praėjusį SLA 
sėimą, “Tėvynė” rAnda, kad ji
sai padarė “visą eilę svarbių ir 
nAiidingų niitarimų orgariižAči- 
jos labui” ir kviečia visus ŠLA 
narius ir darbuotojus “į kon
struktyvių ir naudingų Susi
vienijimui darbų kelią”.

Vienas tik dalykas SLA. or
ganui nepatinka, tai 
ši grupiniai kokušAvimAi Pil
domosios Tapybos rinkimo rei
kalu; kurie neišvengiamai įne
ša politikavimą j organizacijos 
darbų froritą ir kelia neapy- 
karitą SLA. veikėjų tabpė”. Bet 
jisai tikisi, kad, j Vedus visuoti
nų balsavimą 'Pildomos Tary
bos fiiikimurns, ŠLA. seimai 
Ateityje gal pašiliuosuos ir nuo 
tų kokusavimų.

Čia pasakyta daug tiėsos. Ta
čiau, kAdA “Tėvynė” už tūds 
haudirigūs seimo nutarimus ir 
ypAč už Visudtino balsavimo 
įvedimą, kuris padės Susivieni
jimui įjasiliudštioti nuo grupi-

buių galėjusi ką nors teigiamo vistiek yra steigiama kokia tai 
pravešti, ir pats seimas vęi-J“karinė kolegija”, kuri juoš 
kiausia butų pavirtęs į chaosą,'] 
nes iš dešiniosios pusės buvo 
ne vieną kartą daroma toki 
žinksniai, kurie galėjo išprovo-| 
kuoti didelį triukšmą ir suiru
tę. Pavyzdžiui, vadovaujantieji 
šaiidariečiai delegatai bandė 
sudemoralizuoti seimą, škleis- 
dami tarpe delegatų gandus, 
kad “d'ėtėktivai” atgabenę į 
seimą kokių tai baisių “kalti
nimų” prieš viėifą kandidatą į 
prezidentus ir kad iš to galįs 
kilti baisus skandalas. įsivaiz
duokite, kad šitą šlykščią pro
vokaciją butų kas nors iškėlęs 
viešumon seimo salėje: juk 
tuomet bent pusei “centralinės 
vadovybės” ir jds pakalikams 
būtų reikėju žiūrėti; kaip išne
šus savd svfeiką kudašių iš sėi- 
riid!

Arba imkite tą įkyrią ob
strukciją, kurią vedė p. Bor- 
denas su Birštonu prieš’ čarte- 
rio ir konstitucijos taisymą, 
.skaitydami paimtus iš vidurio 
paragrafus arba laikydami il
gas kalbas, neturinčias nieko 
bendro su svarstomais įneši
mais. Jeigu šitai jų politikai 
seimo dauguma nebūtų užkirtu
si kelio, tai svarbiausieji drga- 
nizacijos santvarkos klAūšimAi 
butų vėl palikę neišspręsti, kaip 
kad jie buvo neišspręsti pirmes- 
niuose seimuose. Bdt dauguma 
nebūtų galėjusi to Atlikti, jei
gu ji nebūtų sugebėjusi veikti 
sutartinai.

Grupių kokūsai jia'sidaryš be
reikalingi tubmet, kai organi
zacijoje įsigyvenš kūnstruktyve 
vadovybė, ktiPi vadbvausiš Visoš 

[organizacijos* o he klikų ihte- 
Įresais. Tokios vadovybės Susi
vienijimas iki Detroito Seimo, 
deja, neturėjo. Naujieji vadai, 
kurie dabar atsistojo prie or
ganizacijos vaičo, turės ją su
kurti. Tai bus sunkiausias jų 
uždavinys. v

—Niekas čih tavęs nelaiko, 
—įSA’ittAiiė jis tą, kas atėjo 
j abi į galvą.

Lyg butų nuo viskį nukritęs 
tarilpfus, sukrakmolintas kos
tiumas; Visi tfys žmonės aki- 
mirkšniu persimainė. Mafija 
IvAnoVna pabalo ir atrodė lyg 
sumažėjus; Valašino. akyse sur. 
mif^ėjd stnikUs gyVas jaus
mas, pAVert^s jį į Bailų žvė
riuką, o Žarudinas tyliai ir 
hetikėdanias atsikėlė iš savo 
vietos; Pfer kambarį pėrlėke 
gyvi ju'dčsiaf.

—Ką? — prismaugtu balsu 
Žarudinas paklausė ir jo bal
sas buvo tas pats, kuris ir ši
tų minutę hėgalėjb jam būti 
kliokis.

Valašinas Bailiai ir mažai

[“karinė 
teis ne sulig paprastais įstaty
mais, bet, tur būt, taip, kaip 
teisia karo teismai. Bet kam 
toks teismas rėikalingas, kuo
met Rusijoje karo nėra?

Toliaūš, sakoma, kad vidaus 
reikalų komisariato skyrius ga
lės bausti nusikaltėlius penke- 
riais metais darbų stovyklose 
arba deportavimu į užsienius. 
Vadinasi, policijos departameri- 
tas turės teisę be teismo sprert- 
Idiitib skirti nusikaltėliams sun
kias bausmes. Tiesa, jisai jau 
nebegalės žmogų sušaudyti ar- 
bA pasmerkti ilgiems metanis j 
kalėjimą, kaip kad. iki šiol da
rydavę OGPU, bet policijos ga
lybė dar pasilieka didelė. Pa
galvokite, kaip atrodytų, jeigu 
Amerikoje pblicininkaš turėti; 
teisę suimti žmogų, kurį .jisAi 
laiko nusikaltusiu 
nedavus tam žmogui progos nė ! 
pAsiaiŠkinti teisme, jisai butą 
išgabentas į kokią nors kareivii; 
saugojamą stovyklą per penkis 
metus skaldyti akmenis afba 
kapoti malkas!

Taigi didelio palengvėjimo 
ita reforma Rusijos , žmonėms 
nesuteiks. Bus panaikintas tos 
šlykščios teroro įstaigos 
OGPU vardas, bet jos esmė 
pasiliks kitokioje formoje. Rei
kia atsiminti, kad savo politi
nės policijos vardą bolševikų 
valdžia jau kartą keitė. (Pra
džioje ji vAdinosi “črezvyčai- 
ka” arba “čeką”. Kada garšas 
apie kruvinus tos įstaigos dar
bus pasklido po visą pasaulį ir 
bolševikams tekdavo rausti dėl I 
jų, susitinkant su kultūringų j i; 
šalių žmonėriiis, tai Leninas su
galvojo Čeką' “panaikinti”. Jbs 
vietoje buvo įsteigta OGPU. Ši 
tačiau nebuVb nėkiek geresnė.

, Bimbihinką organas sako;* 
. kad dabar bblševikai “naikiha” 

OGPU ir paveda politinių hū- 
Sikaltėlių gaudymą vidaus Vei
kalų komisariatui — dėl to, 

|kad sovietų, valdžios priėšAi 
Riiši'j.oje jad esą nepavojingi 
valdžiai.1 šituo pasakymu jisai 
pripažįsta, kad bolševikų tero
ras yra ir buvo ne jų stipry
bės, bet jų’ silpnumo ženklas. 
Stipinai vąldžiai nebūtų reikA- 
lo šavo priedus be teismo gA- 
labinti. 'terorą vartoja tie, ku
riems patiems dreba kihkoš.

Tačiau labai abejotina, ar sd- 
vietų valdžia jau yra tokia stip
ri, kad ji priešų nesibijo. JeigU 
ji yrA tokia drąsi* t Ai kodėl ji 
negrąžina žmonėms žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir orgArii- 
zacijų laisves?

Savo OGPU bolševikai veikiau
sia “naikina” dėl to, kad jiems 
yra šArniata prieš. Svetimas ŠA- 
lis turėti tok; šlykštų prie
spaudos aparatą. Bolševikai;' 
pastaruoju laiku labai ’stėngiAsi 
įgyti simpatijų svetimose šAly-' 
se ir jie nori, kad MaskVojeĮ 
bUtų b'eht iš paviršiaus pdriA-f 
Šu į tai, kaip yra kulturingdše) 
“buržuaziškose” šalyse. Ta re-’ 
formą todėl yra daugiausia dėl 
svieto akių.

mis,
“good
nes kai kurie koncėsionieriai
prašyte prašė* kad dainininkai

—A!... Rėikėtų pasiimti ato- 
stdgaš Aht poros mėnesių... — 

jo šniėgėttyse, ir 
skubiai atsake.
Rengiuosi... Reikėjo 
aUigAuti... žinote;.. 
vienoj vieloj būda-

go”* traukė dainas taip smar
kiai, kad ir dtfdų orkestrai 
koncertiioją šen tėh turėjo nu
sirišti pfiėš galingus korikū- 
rfehtuš.

Kas-kas* bet Paroda tai 
vo patenkinta lietuviais, 
jeigu būrys gali sutraukti 
bliką su savo šokiais ir daino- 

tai reiškia, kad jie yra 
”. Ir jie buvo “good”,

kitur, , vžsiteiiiiiosfe 
tpigihU)

__ ___- $8.(0
4.(0

I Šit 0
JSti palu Mdfley 
užsakymu*

pasiTšėti, 
SU^lŽjaii 
ftiAš!

Pabirias 
Visa šita 
Srlėho ždŪŽio, kūris Veikštą tą, 

’ką JAtiČia if galVbja Žniohės; 
’tti'ėkb hėapgAunAhti klasta ir 
laš, kad visi aiškiai matė, jog 
niekas Betiki, bet vieni kiltis 
apgAudihėja, prajbdkihb jį. Ir 
gfiėztds, linksniiUš jausmas 
prisišliejo pHė jo laisVoš siė-

M. ARGIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

IR MUMS NEPROŠALĮ
>• r«uw« lak CtMl Bnuin (ilgMi

raideihiŠ ’figuravb “Aug.
■Lithuaniah Day”,

Pradėjo “pirmyniečiai” gas
troles su Kiniečių pavilionu, 
“Streets of Shanghai” ir bai
gė su “Olandijos Kaimu”; 
Šiaurinėje Pasaulinės Parodos 
Salos dalyje;

Patiko publikai musų daini
ninkai, jų dainos ir šbkišii;
vai, pasišokėdami jie šoko suk
tinį, klumpakojį, hNbriu mie^

Antroji žinios dalis žymiai 
sumažina Visos tos reformos 
rėikšriię. Pasirodo, Kad “Šalies 

vgf^ffilišarviksffisy » “supsm?” aar

nusijuokė, aštriomis, bailio
mis Akimis žiūrėdamas į savo 
kėpurę. SaninAs neatsakyda
mas Zarudinui, linksmu ir 
kartu piktu veidu, surado Va- 
lašino kepurę ir padavė jam. 
Valašinas išsižiojo if iš bur
nos išėjo plonutis priSmaiig- 
tas garsas, panašus į gailes
tingą spiegimą.

—Kaip visą tai suprasti? — 
atsidrąsinęs Surėkė ZArudinas, 
visiškai netekęs lygsvaros. — 
Skandalas!
SlistingUšioj galvoj.

—Taip ir sūpraskite, 
ninas pasakė
kai nereikalingi csAtė if jus 
padarysite mums didelį malo
numą, jeigu išsinešite iš čią.

Žarudinas žengė žingsnį į 
priekį. Jo veidas pasidarė bai
sus if balti dantys žvėHškai ir 
biauriai išsišiepė.

—Tai.;. Šitaip... — surėkė 
jis, konvulsingai kukčioda
mas.

—Eik lauk
tA trumpai ir stipriai Atsakė 
Saninas.

Jo balse pašigirdo toks ge
ležinis ir baisus pagrąsihi- 
liia's, kad Žarudinas atsitrAu- 
trrrtyiėfo, Yiėjaūkiai if ne
smagiai vartydamas akis.

—Velniai žinb, kas čia pa
sidarė
mėjo Vhlašinas it skubiai lei
dosi į duris, slėpdamas galvą 
tarp pečių.

Duryse pasirodė Lydija.
(Bus daugiau) 

GAfeŠI»<’ 
NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ ii. ii ..........—........į.—

Lietuvos konsulas 
prašo ieškoti Gai-

sižudžiuši, nors vėl pri^ažįšTa- 
ma galimybe, kad ji įėjusi į 
kokią ligoninę gydytis, 
nes nurodę, jogei apie 
laiko atgal ji hiFŠjitši 
šuiHmų ir iftalėiditši du 
šius ligoninėj tadri.

Sonios OnOS' Judžai

Gimi- 
metus 
hėfvų 
rhėhe-

1 • ■. 1"V V .  .1 .Lietuvių Dienos Karalaites
Kontesto Dalyves

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

p. Antanas Kalvaitis, Lietu
vos konsulas Chicagoj, ketvir 
tadienį, liepos 12 d., kreipėsi 
j valstybės gynėjo ofisą pra
šymu imtis tyrinėjimo dėl pra
puolimo p-lės Leonos Gaižai 
tės, 45 metų, konsulato sekre
torės ir keleto Lietuvių drau
gijų pirmininkės.

Konsulas taipgi prašė val
stybės gynėjo ofiso tyrinėtojus 
peržiūrėti 
lansavimą) 
knygose.

Pasak
Leoną Gaižaitė apleido konstt- 
latą 5 vai. popiet gegužės 24 
dieną, palikusi tokį raštelį: 
“Pavargimas darosi persunkus. 
Pajutau atsiradusi southsidėj. 
Važiuoju j sanatoriją. Pama
tysiu jus už mėnesio laiko.”

Kaip “Tribūne” sako, kon
sulas manąs, kad Gaižaitė nif-

neaiškumą (nesiba-
$11,000 konsulato

konsulo Kalvaičio;

šiltame, gražiame vasaros 
vakarėlyje, birž. 28 d., aristo
kratiškame Lietuvos konsulato 
name konsulas ir p. Kalvaitie- 
nė surengė jaukų išleistuvių po- 
kylėlį p. Onai Juozaitįenei, žmo
nai Dr. Juozaičio, jai išvažiuo
jant Lietuvon. Sukviesta gra
žus būrelis p. Juozaitienės 
draugų bei pažįstamų.

Jei jau kur malonu viešėti, 
tai tikrai pas svetingus ir po
puliarius musų konsulus pp. 
Kalvaičius. Rezidencija pačiame 
“Gold Coast” puošniai įrengta, 
šeimininkai malonus, o jau mu
sų p. Krilvaitienė ne tik inteli
gentiška, gražutė, elegantė, bet 
ir šeimininkė, kuri visa moka 
su skoniu ir gracija parengti. 
Už tai ir išvažiuojanti viešnia,- 
p. Juozaitienė, buvo labai su
jaudinta tuo parodytu jai nuo
širdumu, gražiais linkėjimais ir 
dovana įteikta jai p. Kalvaitie- 
nės.

Anele BartkusHarneįt Geštautas Anelė Simanytė

LiStUVių Tautinių Kapinių 
darbuotojų tarpe rimti. Truis- 
tisai veikia Viki sutartihai. ži
nomieji triukšmadariai matb, 
kad jiė yra bejėgiai.

Kapinių žemės 4d akrų nu
pirkta. Kadahgi dabar turinie 
daugiau £e'm®s, tai lotas nupi
ginome. Kai 
pagerintos.

Visuotinas 
susirinkimas
Lietuvių Auditorijoj, 
kaip 7:30 vai. vakaro. Susirirt- 
kime bus ‘išduotas raportas iš 
kapų puošimo dienos apvaikš- 
čiojimo ir pikniko.

Tolimesnė kapinių padėtis 
priklausys nito lotų savininkų. 
Visi dalyvaukite susirinkime, 

i ' — Vienas Trustisų.

kurios duobės bds

lotų savininkę 
bus liepos 18 8.

Pradžia

Ar esi Altass nariu?
.......... - I ~n ............................................  s-. .............

p. Juozaitiene

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite i>Ai9irtehgę pirkti savd staką Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus baitidtykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų žiribhių rusių, lokių kaip,

Crab Orchard, Shipping-Port, Four RosėSj 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whiš- 

kies, 3 Star Hennesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rusių. Atsilankę pas nihs jijs persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimą.

BRIDGEPORT LlQLOR CO. Ine.
3252 Ša. Halsted Street i

VIČT6rV 5382—5383
--- ----------------------------------------------

Vatiniai malrasdi

Roosevelt F ur niture Co. I
Argi nenorėtunfėte įsigyti savo namams 
naujus rakandus tuo pačių laikii SųtaiipMtĮt 
didelę sumą pinigų? Jėi taip — ąt^iWkyki- 
te Roosfevelt Furiiiture Co. krautuvėn. Čia 
dabar vyksta didelis i*akahdų išpaTdaviittas. 
TIK PAžlURfiKITĖ Į ŠIUOS BARGENUŠ:

_____________ ___ NAUJIENOS, Chičagb, I1L

Miišiį pilkame amerikoniška
me gyvenime inteligentiškų su
eigų nepertankiausiai turime, 
o čia jau buvo sukviesta įdomių 
ir Ihtėligentiškų moterų kom- 
partija.

Viėšbių tarpe, apart p. Juo- 
zaiitiehės ir jos sesutės, daly
vavo šios ponios: O. T^iritebČ, 
V. insbdienė, N. Gugifenė, A. 
NhdŠSdienė, O. DavidoniOrtė, V. 
feyartskjienė, p. MackeviČlrtbė; 
operos dainininkė B. Drange- 
lienė (Darlys), V. Bernotaitė. 
Visos puošnios ir iritėfėših^bš.

Kad kas nemanytų, khd ta
me “rojuje” buvo Viėrt fėVos 
be Adomų, skubiu pMžym^ti, 
kad vėliau atvyko ir iihktUfai 
Juozaitis su Davidbhiūį p; By- 
anskas ir kiti; svečiriVbŠ triipgi 
ir p. Babickas iš LičttiVdis.

Ponia Ona juožaitiėiiė Vra 
viena populiafių; būt kiiklių 
Chicagos lietuvių ponių. Gaila 
buvo su ja skirtis, bet kantu 
džiaugiamės, kad ji vėl lankys 
savb tėvelių žemę Lietuvą. Šį 
khftą p; Juožaitiėhe išvyksta 
su abiem jaunais šunaiš Lietu
von ilgesniam laikui. Prieš me- 
tuš laiko pp. Jubžriičiai išleido 
saVd dtikterį iren< (šokikę) 
Kaunah, kur ji, kaip girdėti, 
turi didelio pasisekimo. Ponų 
Juozaičių giminės Kaune uži
ma riugšths vietas Valdžioje ir 
kariuomenėje.

Liepos 2 d.
apleido Chicago. Laivu “Grip- 
sholm” plaukia Lietuvon. Lai
mingos kelionės, gražių įspū
džių ir maiohių ritbs>td^ų linki
ma mbsų brangiai turistei. Bu
vo kam ją išlydėti, bus krirri ją 
ir dhičagbh grįžtančios sulauk
ti. . . ■ ;

Likusį “našlaitį” sąmojingų 
Dr. Juozaitį pasižadėjo “glb- 
bdti” ir prižiūrėti visdš likii- 
šios j); Jiiozaitienės draugės. 
Gerai, kad ne viena, b visos — 
^fckfbty ih huftibers”.

Dar ankščiau? kibk pririš iš
leistuvės konsulate, surengta 
draugių “Bon Vbyage Ltlh- 
cheon” žavingame Edgewater 
tiriačh Hotėlyje. Ten jati glau
dus būrelis atsišveikino su p. 
JUozaitiene, nusifotografuota 
atminčiai visoms bendrai rint 
kranto Michigan ežero — at- 
šišVriikintri, ritšišhrikėta. Vieš
nių tarpe buvo p; konsulienė 
Kalvaitienė, 6. Kirienė, V. In- 
šOŪiertė; A. Nausridirihė ir ki
tos.

keliairfde sveika, maloni ihii- 
sų ponia ir sveiki ir laiminga 
grįžkie “pas savuosius”. Ge
riausių linkėjimų ir malonių 
atostogų tėvynėje.

Joniškiečių Kliubo 
piknikas Dambrau

sko darže

Seklyčių setai, musų pačių dirbtuvėje padirbti su pildą 
garantija ir parsiduoda tik už ..............  t 50
Trijų dalių miegamųjų kambarių setai JĮ Q f? O 
tik ................ ......... ......  .........................
Septynių dalių valgomųjų kambarių setai, padirbti iš 
geriausio — WALNUT itlbdžib ............... $

4.95
čia galime suminėti tik mažų dalelę tų bafgėnų, RU- 

rie jūsų laukia Rbbsėvell FurnituVė Co. krautuvėj ė. Su
prantama, šie bargcflai bus tik ribotriiri laikui — tbdėl 
paskubėkite,

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY fruitNtTŪkĖ CO.
Jf. P. Jovarauškas ir J. P. Rėrtūiiš, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
bhobe SEĖLĖY 876b

Atidarą kasdien išskyrus’ ATDARA SEKMADIENIAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakare.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v.

Liripbš 29 d. įvykis Joniškie
čių kliubo piknikas Wm. Dhhr 
bratfsko dhrže — WinriW00d 
riėėf Ghrdėh.

Kadangi Wm. DaftibrauskO 
dSfžas yra gfrižūš, o joniškie
čiai turi nemažai narių ir ge
tų dtaiigų, tai galima iš ank
sto sakyti, kad piknikas bus 
skaitlingas.

Apie Jbfiiškieeių kliiibą be
ta reikalo datig rašyti, ba mu
sų’ Visuomenei jis yfa plačiai 
žinbihaš; Taigi pasakysiu lik, 
kad šis išvažiavimas bus sma
gūs ir kad publika h'ėsighileš 
dtšilkhkiiiši į jį.

Senris Petras.

Automobilis užmušė 
lietuvis Štilai-

Afušų gražuolės gyvdi susidOniVėjo Lietuvių bieįioš Karalai
tės Kontestu.

Tarp įstojusių kontestan gražuolių randame ne vieną gra
žių ir poptilėfių lietiiVUičių j art žinortių įhiiihs iš pirrhėsnių 
kontestu.

Jau atsiuntė kontestui savo fotografiją gražioji Adelė Ra- 
kdtiškaitė, kuri patraukė daugelio akį pereilų metų konteste.

Matome taipgi riinbitirigą ir gabią Albiną Trilikaitę, radio 
dainininkę. Taipgi Mildą Butkiutę, veiklią Birutietę.

Randame ir naujų aspirančių, kurios duos galvosūkio teisė
jams, kada jiems teks išsirinkti gražiausią ir tinkamiausią 
jaunuolę garbingai Lietuvių įdienos Karalaitės tolei.

• / . .» >»•** • »

Tarp tokių yra Harriet-Jadvyga Geštautaitė, Bridgeporto 
populėri deminutivė giražitdlė, o tdipgi jos draugė t)lga Krtn- 
dūte. Iš Brigbton Parko apielinkėš Anelė Bartkiutė pastatė 
saVo kandidatūrą, o liub To\vh of Lrikė savo fotografiją at
siuntė Anelė Simanyte, kuri yra viena iš gražiausių grošernin- 
<ių.

Būti Lietuvių Dienos Karalaite yra visų musų' gražuolių 
svajonė. Laiminga mergaitė, kuri grius tą titulą, liktrii jhušiš 
karalaite tą dieną. Visų akys bus į ją atkreiptos, visuose 
aikbhščiuose tilps jos priVeikšlris, ir khip šakOmh Viši ją “riht
?ankų hrišios.”

Lietuvių Dįęnos Karalaitės 
iontėstan dar galima įstoti šį 
mėnesį — iki liepos 28 d; 
Įstojimui reikia tik išpildyti 
euponą, kurs telpa Naliįjifehb- 
se it* atsiųsti jį kartu SU srivO 
‘biografija

L • . <

Komitetui,

2324 South Lcavitt 
Chicago, III.

,x, ; $

Dienos

St

Albina Trilikaitė

- lĮ|įįl

Adelė Rakaiiskaitė

Mildred Butkus

cher avenue, ’ suimtas . klairsi- 
nėjimui. Palnaitis aiškiho; kad 
minėti du vyrai užėję tiesiai 
prieš mašiną, kai jis važiavo 
gatvė. Jisai pasuko mašiną į 
šalį, bet jau nebebūvi galimri 
išvengti jų neužkliudžius.

Penktadienį automobilis už
mušė du Vyrtiš priė 5§ gatvės 
ir Kritfzie. riVehue. Viėrias tų 
vyrų buvo Vokei kuzmenkri, 
54 metų, 5250 South Albany 
Avė., o kitas 
lowsky, 55 m., 
Avė.

Automobilio
Palnaitis, 21 metų, 4307 Ar-

Andrew Mande-
5212 So. Kedzie

draiyeris John

Neužmirštinas 
išvažiavimas

Liepos 8 d. ALTASS Ėrigh- 
ton Parko skyrius surengė iš 
Vrižihvimą arba, tiksliau pasa
kius, puotą, kurioj didokas bū
tys joniškiečių, žagdriečių, 
gruzdiečių, raseiniškių, taura
giškių ir kitų nepaprastai sma
giai, laikų praleido.

Šį išvažiavimą rengė . Ėrigh- 
ton Parko ALTASS skyrius. 
Bet daugiausia jo pasisekimui 
prišidritbavo kai kurie biznie
riai — Pečiuliai, Y.u‘škai, Bar 
skiai,r Driuskurdai ir kiti, kii- 
tių Višų pavardžių nebeatsime
nu. Tai jie tas visas gerybes 
vaišes suaukavo ir mus vai
šino.

Dažnai tenka nugirsti pasa
kymas; ką tii noti iš biznie- 
tių —- jie pirihiaušia žiuri sa
vo biznio. Bet, kaip matome., 
tas pasakymas visai neatatin- 
ka gyvenimo tikrenybei. ;Kai 
pasirodo koks prakiltas tiks
las, tai daug musų biznierių 
(žinoma, ne vis:) pirmiausfr 
ateina paramai*

štai; kAd ir šiame parenki
me, biznieriai netik aiikavo 
reikmenes,. bet ir dirbo patar
naudami svečiams — vyrai prie 
gėrimo, moterys prie valgių.

Beje, būčiau. pafniršęs pami
nėti, kad buvo ir šauni jau
nuolių Orkestrą; kurių paauka
vo (grojb nemokama) p. t>au- 
skurdas..

Esu matęs daug parengimų, 
bet drįstu tvirtinti, kad šios 
puotos, o ypač minėtų biznie 
rių, Brigh.ton Parko ir apie^- 
lirikėš liėtUViai ilgai ‘neužmirš 
Neužmiršiu nė aš.

— ŠVėčiaš Ž'agal’iėtis.

Petras

Benas “Lietuva”
Liepos 10 d. ChicagOš Lie

tuvių dūdų orkestros B. L. 
įvyko pusmetinis susirinkimas. 
Sugrojus kelis muzikos kuri- 
hiūš, liko atidarytas Mitingas.

Pferskaityths ir priimtai pra
ėjusio mėn. protokolas, išduo
ti ir priimti kom. raportai. 
Pasidalinta dalis pinigų, kuria 
liko nuo rengto išvažiavimo.

Beno lyderio, Petro Sarpa- 
liatfs, paklausus, kokias jis sta
tys sąlygas benui, p. Sarpa- 
lius patiekė platų programą, 
kurį muzikantai priėmė smar
kiu rankų plojimų. Sulig jo re
komendacija išrinkta veikiama 
komisija iš 5-kių ypatų, kuri 
sū beno. lyderiu tvarkys taip

gaidas; taip ir visą beno dar
buotę — biznį. Į komisiją iš
rinkti šie muzikantai: Kazys 
Filipavič, Juozas L. Grušas, 
Pranas Andrijauskas, Pranas 
Bistrą ir Karolis žUkaitokas.

Beiib praktikų laikas bus huo 
7:45 iki 11;15 vai. vak. su per
trauka 15 min.

Nutarta dalyvaut lietuvių 
dienoj rugpiučio 5 d. Chicagos 
RaSaulidėje Tarddoj. išrihkta 
komisija
ir Prabas Ahdrijmiskas — su
sižinojimui ik įteikimui sąlygų 
Lietuvių DibnOs rengiiho ko
misijai.

Nutarta gruodžio mėn. š. m 
surengti koncertą. Darbas pa
vesta komisijai. Išrinkta ko 
misija hupirkti naujų gaidų.

p. K. FilinaviČiUs dovanbji 
benui 24 knygas laidotuvii 
maršų. Benas Riigšėjo mėn 
turės išvažiavimą.

sekantį antradienį, t. y. liė 
pos 17 d., Benas grajys McRin 
ley Parke, prie 39 gat. ir Sc 
Western Avė. Muzikantai, bu 
kitę 7:30 vai. vak. (be unifor 
mos). J. L. G.

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

)
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to pereina tik apie

lkį

$10,000,000
$30,000,000

pirktis nuo savųjų ar artimų mums žmonių. Tik tuomet atsiek 
sime savo tikslo - - - - ■ -•
visiems didelė nauda.

masinas, saidytuvus ir visokius namų daiktus.
Valgykime tik lietuvių valgyklose.
Gerkime tik lietuvių užeigose.
Kirpkimės ir skuskimės tik pas lietuvius barberius.
Dabinkimės tik lietuvių grožės šapose.
Reikalaukime lietuvių išdirbamų dešrų, gėrimų, saldainių, 

smilkalų, sūrių, skanskonių, precelių ir kitokių daiktų.
Imkimės fotografijas tik pas lietuvius fotografus. Kiti ne- 

nuims geriau. :-:s; i j . 1

Siukimės drabužius, švarkus, kelnes ir dreses tiktai pas lie
tuvius siuvėjus. Lietuviai juk yra pripažinti geriausiais siuvė
jais Amerikoje.

Vartokime puikius išdirbinius musų dailydžių.
Dabinkime savo moteris lietuviškais gintarais.

. ' , ' ■ ■■ t v ■ . • • ' • •■'■''■'.z ' ' • •

Vaistus, šaknis, žoles, trejenką ir sveikatai reikalingus daik- 
tus turime pirkti tik lietuvių aptiekose, o taipgi viską, ką aptie
kus pardavinėja.

Samdykime tik lietuviškus muzikantus.
Visuose biznio reikaluose ir bėdose eikime tiktai pas lietu

vius advokatus. Svetimi advokatai nėra geresni, o nuo musų tik 
daugiau paima. Lietuviai advokatai su mumis turi gyventi ir 
todėl jie yra pasiryžę kuogeriausiai musų reikalus aprūpinti.

Ligoje eikime tiktai pas lietuvius daktarus. Lietuviai dak
tarai yra sąžiningi. Tarp savo daktarų mes turime daug gabes
nių už kitų tautų daktarus, turime ir visokių specialistų. Lietu
vis daktaras mus visuomet geriau supras, geriaus musų ligą 
pažins ir geriaus mus sveikaton sugrąžins.

Visur ir visame kame darykime biznį su lietuviais.
LIETUVIS PAS LIETUVĮ—turi būti visų musų obalsis, kaip 

biznierių’ taip darbininkų ir profesionalų. Laikykimės šito obal- 
sio -■ visuomet kada tik galimą. Labiausia turime vengti “down 
town” biznio ir grandinių krautuvių. Jeigu nėra arti lietuvio 
krautuvės, tai geriau pirktis pas lenką, rusą, cechą, žydą - tik 
ne “down town” ir ne grandinėse krautuvėse. “Down town” ir 
grandinis biznis yra mums peilis po kaklu. Visi turime viską

padvigubinti lietuvių biznį, iš ko bus mums

Lietuviai Chicagoje kasmet daro biznio arba išleidžia $40,000,000
Per lietuvių biznio įstaigas

• * . • . . ■

Per svetimas rankas lietuviškų pinigų kasmet eina

Pirkime lietuvių krautuvėse rakandus, radio, skalbiamas 
šaldytuvus ir visokius namų daiktus.

LIETUVIŲ BIZNIO SĄJUNGA.
/ KL. JURGELIONIS, Pirmininkas

LIETUVIU BIZNIO SĄJUNGA statosi tikslą labiau pakreipti 
visus lietuvius prie savąją biznierių ir profesionalą ir greitu 
laiku padidinti lietuvių biznio apyvartą ne mažiau kaip de
šimčia milioną dolerių. Toks dalykų stovis nėra sveikas lietu
viams, kad iš keturių dešimtų milionų lietuviškų pinigų nei 
trečdalis neina per lietuviškas rankas visuose biznio ir gyveni
mo reikaluose.

4 , *< • h. 1 • ' 1 rup • ’
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Tegul dar dešimts milijonų dolerių lietuviškųlpinigų eina 
kasmet per lietuvių biznierių ir profesionalų rankas. Tada vi
si lietuviai biznieriai, krautuvninkai, siuvėjai, visokie amat- 
ninkai pardavėjai, profesionalai stovės ant tvirtesnių kojų, 
ir visų lietuvių gerbūvis, pakils daug augščiau.

Kad atsiekus šito tikslo, Lietuvių Biznio Sąjunga pirmiau
sia reikalauja iš visų lietuvių biznierių, amatninkų ir profesio
nalų pasižadėjimo, kad jie patarnaus saviesiems SĄŽININGAI, 
kaip broliai lietuviai.

Visi taip pasižadėję biznieriai ir profesionalai turės teisę 
išsikabinti savo biznio vietoj ar ofise lietuvybės ženklą L P L, 
kurį parūpins Lietuvių Biznio Sąjunga.

Iš tų, kurie bus patėmyti nesąžingume, bus atimtas L P L 
ženklas ir jų vardai bus paskelbti lietuviškai visuomenei, kad 
nuo jų apsisaugotų. Jie taipgi galės būti apskųsti Geresnio 
Biznio Biurui.
, L P L turės būti lietuviškas N R A

Su šituo užtikrinimu .lietuvų biznierių sąžiningumo Lietu
vių Biznio Sąjunga deda ir dės visas savo pajėgas, kad Lietu
vis eitų pas Lietuvį visuose gyvenimo reikaluose.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ yra Lietuvių Biznio Sąjungos 
obalsis ir jis turi būti visų lietuvių obalsiu.

Taigi, broliai lietuviai:
Pirkime duoną sviestą, pieną ir mėsą tik pas lietuvius.
Pirkime apatinius ir viršutinius drabužius, skrybėlės ir pa

talinę tik lietuvių krautuvėse.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

.... ................i i..........I................ ......................................................................................................................................  H I llin.lll^



šeštadienis, liepos 14, 1934 NAUJIENOS, Chlcagg, JB.
Amerikos Lietuvių Daktarų
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Valandos kasdien 10 iki 12, 1 iki 5 

iki 8:80. Nedėlioj sulig susitarimo

are
and lęftw a įrierativė position whięh
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working harnęsa if she chopsęs sri 
to do, wįthęut telling ąnd warnin

CHICAGOS 
ŽINIOS
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Kaip buržujai priėmė 
proletarų svečius
Proletariškos” respublikos 
Sovietų Rusijos — amba

sadorius, “draugas” Trojąnov- 
ski, su žmona ir sūnum penk
tadienį atvyko j Chicagą,

Ko jis čia atvyko — pasau
linei revoliucijai kurti?- Ne — 
pasaulinės parodos pažiūrėti ir 
su ta ar kita buržujų grupe 
pasimatyti, pasitarti. O kad 
pamatyti “draugą” Andrulį, 
tai, atrodo, jam nė į galvą min
tis neatėjo.

. Kaip, buržujai priėmė drau
gą proletarą?

Pirmiausia buržujai parodos 
viršilos pasitiko draugą Tro- 
janovskį gelžkelio stoty.

Toliau jo laukė specialės su
tiktuvės pasaulinėj parodoj. 
Proletarų valstybės garbei iš
šauta devyniolika kartų iš; ka
pitalistinių arba buržuazinių 
kan uolių.

Reguliarč sausumos kariuo
menė ir

• lūs, t. y.
klais.

Toliau
atstovą laukė pietus parodos; 
administracijos trobesy. Ir šios 
iškilmės pirmininku buvo p. 
Rufus Dawes, vienas stambių- 
jų ir atžagareiviškųjų Čhica- 
gos buržujų.

Bu*vo nužiūrėta, kad armijos 
ir laivyno kliubas užkvies p. 
Trojanovskį vakarienei.

Iš to, kaip Chicagos buržu
jai pasitiko draugą Trojanov
skį, “vienintėlės pasauly pro
letariato respublikos”, atrodo,

kad jis ir jo- bendrai^ Sovietų 
Rusijoj yra buržujams? visfti 
nepavojingi; kad faktinai jie 
yra to paties* plauko biznieriai 
ir politikieriai. ,

Kas priimat žmones 
paikiui?

Farmų, resortų ir kitų 
vakacijoms vietų savi

ninkai prašonii 
atsišaukti.

Daugelis chicagiečių lietuvių 
nori išvažiuoti į farmas v aka- 
ei joms, bet nežino kur*

Tuo tarpu yra^ daug lietuvių 
farmerių, kūrięr galėtų; priimti 
po keletą svečių vakacijoms už 
prieinamą atlyginimą.

Geistina todėl, kad visi lietu
viai farmeriai, resortų saviniiv 
kai ir kitų patogių vakacijoms 
vietų , užlaikyto] ai tuoj aus pra
neštų Naujienoms apie savo 
vietas ir kiek svečių jie galė
tų priimti,

Taigi, farmų ir resortų- sa
vininkai, atsiliepkite. Iš to bus 
naudos ir jums ir chicagie 
čiams, kurie jūsų j ieško, bet 
nesuranda.

l P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

One smailei* faction, in particular, 
callą a meeting ėvery now and 
then, and ąfter that in oratoriai 
termš it writeš in itš paper afriUt 
the organization1 work that is to1 be 
STARTED. Having r(ead sęveral 
such write-ups ih the^ lašt fėW years> 
we wondėr hoSv mriny “starta” are 
needed befofe the :fįpal statt com-. 
mencės. ""'u. /
Coųntlęss skries }

arę tolfi about why a certain well- 
known Šeęretąry just štiddėhTy “ųp 
and lęft” a lucrativė position whięh 
she had diploniatically held for 
yearš ahd yėars. GoOdneėS, good- 
riess, cąn’t' a gal thrpw off hei* 
working harnęsą if she choęsęs sb 
tp do, wįthqųt telling and warning 
thė piiblic wKėh and why she is 
gdlng to do it? f j , ‘
In Our Opiuibn

everybody knows too much 
about everybody else’s bitsiA 
nešs, withbut ,{ knowing that 
one’s own . Business is likę- 
wise tender niUtton for other 
busybodiės* brbilers.

i

OPT,

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 Soi. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomlsDr.Vincent S. Norkus

KOJŲ SĘECIA.LISTAS

lake a ręst duriiig the suni* 
mer ihoriths, būt when‘ nuriie* 
rous bits of Information as 
these come to our ears, our 
pen just jumps to task all by 
itself almost. 

• J '

Thefė WAS a Misa
Anne Stažus on the northside 

recently. Now she is Mrs. Adolph 
Lifrtft: ' May she bė happier than 
bef-ąre!
Mi&s FrančeSi Pikelį' top,

is no more, since she waa mari- 
riėd" TO* Ulė
new name and duties of “Mrs.”

* ♦ »

Būt the rareat
l^it of ipformatįęn that we shalį 

impart to y’oii' today is about a 
pbpular mhdaųtė of Bridgėpprt WhO 
doesn’t seem to know that a “lūessed 
ęvėnt” ayvMts hėr« She dėnies thė 
grėai faėt, — whilė evęrybod#' else 
claims ifs- just atoūnd tne corner. 
Maylje “papA” will bė godd enougl| 
to straightėn out thė matter?
Another'one , ,

to whom, mpybę, We bettėr sup- 
ply some iriformation is Ed. B„ of 
Pittsbūrgh, whio evidėntly ran out 
•of; mątęriąlf or something, inasmuclj 
as he stopped vvriting his wėekly 
columnį
An ąctive President.

of the onė-timė Lith. Inter-Col- 
lėgiate* Club of Pittsbūrgh, wę Kear, 
was siek in bed ąfier a rėcent opera- 
tiorti He was illi būt1 not bored, —- 
as hę wąs plehtifūlly entertaineė 
by friėnds of both sėxė&.
A lot is dreamt

about the Lithuaniani Room in 
the Cathedral of Leaming at thė 
University, ęf Pittsbūrgh, bųt 
do, not seė, heat or rėąd any TOO 
iįip$h about it. Is thę cairipdigiį 
ovėr •••••tt ? A w,orthWhile and stąblę 
projecti likę that deserves a darn 
good pit’ iąf publicity and- RĖAL 
live-wire campaighing, sąy iye.' Būt; 
perhaps, the local folk; don!t think 
sb.
Ahėnt a collegiate
... Graduation Party, fpr , whįęli planą 
are in the offtng. 'Tvonld1' be a 
grand thing to talk about, if one 
ojr more .othėr dribs hąd not ai- 
ready givėri1 suėh' grąduątiph parties 
for the santė gradriates. Būt thęn^ 
that’s right: do as othėrs do, stay 
in the swim, even if yotnare the 
lašt; somebody mušt bririg up thė 
ręąi;.
Chicago Doctor was a NEWSY, 

: ■‘When hė was‘ ^a young tad and 
lived in DeKalb. He used to sing 
the. wbi-ds: “Pirkite Naujienas”, even 
before Mr. K. J. wrotiė the catchy, 
Jubilee lyric. Are We right, or are 
we, Dr.. Levan Pulsucki?
Another “Dęc”, a Bąrtender.

“jQoc” Zaccharias proved himsėlf 
to be „guįte, capąble pfj taking, care; 
of the thirsty, lašt Sąt.urday, at the: 
Lambdą Mų, Delta* partM.jj (Vėr8atiĮe,’ 
indeed, irideed, these medies.,
All of oųrį' Bįg?? . . ’ '

Lit!<uanian' organizations keep; 
talking abęut ųrganizing the youth.1

MM Dianos 
Ženkleliai

8:80. Nedėlioj sulig susitarimo
756 W. 35 St.
Tėlėfąnąs Yards 0344 

CHICAGO, ILL.
■■■■■ , —ii., r ,u

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BlilifASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. YAITUSH
LIETUVIS 

' Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotų- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda ątkreipiam I mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7689

ST.PAUUS 
HOSPITAL
828 W. 35th Place

Tel. YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060 

CHICAGO, ILL.
• .1’ *

* St. Paul’s yra jusu apielinkės li- 
.gohinė, kur kiekvienam ligoniui 
. visuomet suteikiama mandagu? ir 
‘ veiklus patarnavimas. Mėdikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar- 

' riayimaš už 10 dienų, normaliuo
se atsitikiniuose $50.00. Išėmimas 
tonsilųs daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
sąskaita! kainuoju $20.00.

iimirmi' • ? ......... .i ■

Lietuvės Akušerės

i:

f.

r

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki E po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483DR. G. SERNER

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofišis ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Mrs. Anelia K. Jarus//

I

mo-

Buk ALTASS nariu

*

<

Tel Prospect 1610

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel9191__ .

proletarų respublikos

‘ (Netūrimęt sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

» ■ ■

su didele

Lietuviai Daktarai
Amerikoj Lietuvių Daktarų Drau>

----- ------------------------------------- ---------

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

0

jūreiviai iškėlė gink- 
išreiškė pagarbą gin- ROUND ABOUT 

TOWN 
with 

Peily and Apollo

RŪKAS
šiuo pasauliu
8::20 valandą

Oglesby,

ANTANAS
Persiskyrė su 

liepos 13 dieną, 
ryto 1934 m, sulaukęs 27 me
tų amžiaus, gimęs 
Illinois.

Paliko dideliame, nuliudime 
brolį Povilą, dvi seseris Elęną- 
Budvikienę (po tėvais Rukai- 
tė) ir Elzbietą Degutienę (po 
tėvais Rukaįtė) ir . švogerius 
Joną Budriki ir Mikolą Degu-, 
tį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1339 S. 49 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pąnedelį. 
liepos 16 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus. nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Antano Ruko 
gimines, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nuliude liekame. 
Brolis, Seserys, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
. borius Antanas Petkus, Tel. 

Cicero 2109.

ANTANAS TAMOLIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 dieną, 7:30 valandą 
Į vakare 1934 m, sulaukės 45 

metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr, Naujamiesčio pąro 
Berniupų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Antaniną po tėvais 
Vaitkevičiūtė, sūnų Antaną, 2 
posūnius Petrą ir Mikolą po
dukrą Veroniką, žentą Joną 
Stranc ir sesers dukterį Oną 
Dabilauskienę ir giipinės, o 
Lietuvoj seną motinėlę, 3 sese
ris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
830 W. 33 PI.

Laidotuvės jvyks panedėlyj 
liepos 16 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bup nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Yįsi a. a. Antano Tamoliu- 
no giminės, draugai ir. pažįs- 
tmi esat nuoširdžiai kvieciąmi 
dalyvauti laidotuvėse ir. suteik-

: ti jam paskutinį patarnavimą; 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
įMoteris, Sūnūs, Posūniai, 
Podukrą Žentas, Sesers 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius. S. P. Mažeika, Telefo
nas Yarda U3&

For a brief, fleeting 
mentį we thought wę wouldi

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotu. vietą lietu
vių dienos programe — 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

' Draugijos ir kliųbąi 
gali pirkti savo* na
riams lietuvių dienos 
ženklelius 
nuolaida.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St., telefonas 
C^kri678.

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie , 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, ’ 
duodu massage), 
electirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari 
mai dovanai.

rniffi
756 W. 35th St 

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S, Lowė‘ Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandoj: nuo 2-4 nup 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Graboriai
J Telefonas Yards 1138.

Stanley Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. -V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-ĘAY
4148 Archer av., kamp. Francisco av.

Klausykite kasdien \V€FL v. p. p,

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

(Mes nepaisome, kaip ilgai juk sergate, 
i n0. kas suklido jufeų ligojej Jeigu jps 
, rimtai norite bųt. išgydyti, jus. pasitej- 
u raukite. Varicur gydimo metodą^ at- 

steigfi tūkstančiams' urnomis ir krohiS- 
komis ligomis serg^ančiųš į ' sveikata.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
, Tiktai nuodugnus fizikas išegzpminavi- 
,mai8 gali “ parodyti, su tikrUmii, kokia 
^yra jūsų liįros priėžaėtjs.

EGZAMINACUA DYKAI
j Mes esąr^e frri'eSingf augštpm r a tom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir speciaT 
listai. Vartėuy Institute,, kąjp' turtinki, 
taip ir biednuomertfi, gaili, pilnai pasinau- 

. dotl musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate, RHEŲMĄTISMU, INK8- 

»TU, KEPENŲ1, RRAtrfo, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS. VARICX)CE ąiSLOM,' 
PILĖS, PROSTATIC — arba bfle. ku
ria šių ūmių arba ktohiARtį, vyrų' 
arba moterų? Tai ateikite f Varicur 

.Institutą, dęl sėkmingų pasekmių.
RĘIKALAUĘITE DyKAI ĘNYQUTĖS.

i VARICŲR 
INSTITUTE

' 64 W. Randolph St.
4tos lubos—Garrick Theatrė Bldg.
Ofiso valandos: 10 iki R v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 0 v. v7 

Nedalioj, 10. iki. 1- v. po piet.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

ONA KAČINSKIENĖ 
Carhey, Mich.

Persįskyrė sų šiuo pasaulių.. 
’ 8 dieną liėpps mėn; 1983- m.,- 
k sulaukus 39 mėtų amžiąus, pa- 
f ėjo iŠ’ Šeduvos parap,, -Lietuvoj, 
c O dabar ilsisi Tautiškose ka- 
p pinėse Chicagoj.
j Paliko didėliame nuliiidimė 
k vyrą Miečislovą, sūnų Roman- 
L dą 14 metų, brolį Nikodemą 
L Valavičius ir kitus giminės. ... 
L Jau' nįętai praėjo kaip Tu 
L mus apleidai — sunku, ir liud-' 
į. ną mums be Tavęs, Mes kas
ti diėn apie Tavę kalbame ir aŠar 
| ros rieda per niusų skruostus, 
I Tave prisiminus. Mes liudėsir 
“ nite ir minėsime Tavę. kąsdien, 
P Mes Tą ve MuSų Brangiau- 
L šioji nidteris, .ir mątijiėle nie

kuomet neužmiršime. Tu pas
1 mus jau nebesugrįši, bet mes' 
į ąnkščiaus ar vėįįaųs pafc. TavA 

ateisime. Lauk mus ateinanti
Nuliude liekame.

Vyras, Sunu^ BroM

. ' -LITRU ANIAN VILE A-
Atsilankykite! Puiki vąlgykja, skanus valgiai ir. gėrimai!

’■ SyetaiHfE šokią/ris ir. mąncĮągus patarnavimas VISAI VELTUI 
{■Dariaus, iri Girėno išleistuvių1 iŠ Chicagos; ir kitų aviacijos dienų’ 
b “MOVIEŠ”-rodpmi šeštądieniais ir sejlęrhądieniris.
j EITHUaNiAN ViLLA
; So. Western Avė., Chicago, III.
^“MpVIES” padaryta Stankūno Studijoj; 3315 S, Halsted St, Chicago 

M II J JJJ llilll III PI n ih .............. i) " 'i......«•■■ Il( 'lil^

KIEKVIENOS D IT D T IT TR .rųšies JKr U r 1 U JI 21 pavojinga
Tiktrii. mdksliškiausihi pagamintas diržas ir jiritaiįęintas prie rupturosį jums 
gali suteikti: pąJengvinimąi. .ir apsaugoti nu’o operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų, — ateikite, pas mus. dėl diržo su 
pilriū pasitikėjiriiUF
Taipgi ĘLASTIO* STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.’t. Nupigintos kaįnos naujiems lietuviams, kostume- 
riams. ' i,..' ...X

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St^ Arti Wells St.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

‘ akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland! Avė.
Platt Bldg., kąjtnp. 18 St, 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 ya-

Y h*. -ri i • Ikaro. Rooni 8. Nedėlioms uždaryta.Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

,Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
, LaidpWyėse........Pašaukite........I&ublįc 8340 ri T
5340 Sol Kedzie AveųueĮ Ai L. Davidoms, MJ).l

> 4910 S. Michigan Avė.
, Tel. Kenwood 5107

J; F. BADŽIUS |VALA^°l!iM u va^ 
, nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio, >»■ • • f

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

2400 Westi Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefdųap Brunswick 0597

' Incorporated
LIETUVIU GRABORIUS

1 Palaidoja už $25.00 ir augščiąu. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th Št Tel. Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

i.

Viši: Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas ’ Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!1

z 'IF- ■"■IliVIIFIfh'Ja Fa EUOEIKIS

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

REPUBLIC 3100
„ __  ___ . . ! už.'■$»$<:.Užj iškilmingas
*' laidotuves, pl&ft& grabas, siutas, išbalsamavimas, Karabonas, palmos, 
• . .a u.. u v m - . mhĮonUŠ; pk;

liž visą pa grabą $250.*

“PULLMAN 4131
Kur,, taupumas reikalingas, mes palaidoj ame i 

? laidotuves, plfcftiK grifas/ * ,
gėles, vdrgohar, koplyčia,—visas parengimas ir muš 
tarnavimuliūdnoje valandoje — už visiį pagrėbą $21

rJ. J. Bagdonas
Į 10734& Michigan Avė. * 2506 W, 63St

Simon M. Skirias 
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS | 
Patarnavimas^ geras ir, nebrangūs, 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

i A mSAtSKB 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042DR. Č. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47th Street 

Valandos nup 9 iki 8 vakaro.
Serėdoj pagal sutarti.

Tek Lafayette 3672 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
^ĄLSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia, dykai. 

4092 ARCHER AV.

X ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wes# 4» St 
Tel. Boulevard 5203: ir 8418 

1327 So. 4Hth €t
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
1 IŠ RUSIJOS «

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas' ligą>, 
vyrų, moterų ir vaiku pa»al nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034. W. 18th SL, netoli, Morgan SL 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464'

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

Ofiso valandos nup 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6600 South Artesiah Avenue.
Phpne Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
■ ...............................  i i i ■■■■■ ■ • ...... i

DR. V. A. ŠIMKUS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10: iki 12 
r . • i • n 3343 South' Halsted SLLachavich ir Simus_ _ 1401_ _ _ _ _ _ _ _ _
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd PE, Chicago ! 

Tel, Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS*

I439 S. 49Ct;, Cicero, HE
Tel. Cicero 5927

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborins 
Koplyčia dykai 
1410 So. 49 Ct

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2> lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo. 2‘ iki 4 
vai. po pietų ir, nuo 7 iki 8:8P vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 
valandai* dienų* ,

Phone MIDWAY 288(1
■ '

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKJE KAHN
4631 South Ashland- Av/enue 

/Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonė Pląza 2400

; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
S'Bredomis ir nedėk pagal sutartį.

Rez. 6681 So. California Avenue 
Tele'fona, Radublie 78®t

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedalioj pagal sutarimu
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1980

Rusas Gydytojas ir Chirurgas * 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
i Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12' 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUMIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 31 St) 
Ofiso valandos; Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Fanedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel, Dearbom • 9647
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šeštadienis, liepos 14, 1284

Tarp Chicagos
Lietuvių

RADIO
Budriko Radio 

Valanda
Dariaus ir Girėno 
tragingos mirties 
sukaktuvių iškilmės

Antradienj, liepos 17 d., 7 
vai. vakare yra rengiama di
delės iškilmės po atdaru dan
gumi McKinley Parke pagerbi
mui musų lakūnų’ Dariaus ir 
Girėno, kurie tragingai žuvo 
perskridę Atlanto vandenyną. 
Jie žuvo liepos 17 d. 1933 m. 
Vokietijoj prie Soldino.

Iškilmėse dalyvaus Amerikos 
Legiono lietuvių skyrius (vy
rų) ir Amerikos Legiono lie 
tuvių skyrius (auxiliary mo
terų). Taipgi ims dalyvumą 
American Legion Post FIRING 
SQUADS ir American Legio i 
Drum and Bugle Corpa iš dau
gelio svetimtaučių skyrių. Di
džiulis Benas Lietuva gros 
himnus pritaikytus gedulingam 
pagerbimui. Kalbės kongreso 
narys p. Gabath ir pralotas M. 
J. Krušas, bus imami 
ji paveikslai.

Visos Chicagos ir 
lietuviai pagerbkime
bingą musų laktfnų žygį, susi
rinkdami į milžinišką būrį Mc 
Kinley Parke, ir pasirodykime, 
kad mes mokame įvertinti mu
sų drąsuolių tvirtą valią ir jų 
progresą aviacijos srityje.

— Amerikos Legiono 
Lietuvių skyrius.

krutamie-

apielinkiu
tą gar-

Roseland
Lietuvių Namo Bendroves 

reikalu

Roselandicčiai! Ar leisime, 
kad Lietuvių Namo Bendrovės 
lotus atimtų už taksas? Yra 
mėginama surasti šaltinis tak
soms užmokėti.

Boselando Darbininkų Namo 
Bendrovės tikslas buvo pasta
tyti lietuviams tinkamą sve
tainę. Pardavinėjant Šerus, pi
nigų buvo surinkta virš dešim
ties tūkstančių dolerių. Užpirk
ta geras kampas prie 104 ir 
So. Michigan Avė. Už žemę 
sumokėta virš 7 tūkstančių do
lerių. Likusių pinigų dalis žu 
vo užsidariusiame banke.

šeri n inkų yra keli 
Bet jie didelėj 
seniai pamiršo 
ypač tie, kurie 
po vieną šėrą.
ninkai yra vietinės draugijos, 
kurios turi išpirkusios beveik 
pusę visų Šerų.

Kadangi pinigai tapo užda
ryti banke, tai Bendrovė nebe
turi iš ko taksas mokėti. Kas 
lieka Bendrovei veikti?

Kad apsaugojus tiek sudė
tų lietuvių pinigų, Bendrovės 
direkcija nutarė mėginti sukel
ti pinigus 
mais — < 
pikniką, o žiemą balių.

Pirmas tų parengimų įvyks 
Washington 

prie 107 ir 
Parengtimab

šimtai, 
didžiumoj jau 
apie bendrovę, 
buvo pirkę tik 
Stambus šėri-

taksoms parengi- 
surengti šią vasarą

liepos 15 d.
Heights miškely 
So. May gatvių, 
bus su laimėjimu.

Direkcija nuoširdžiai kviečia 
visus rosįlandiečiy atsilankyti 
į pikniką ir paremti Bendro
vę kritiškoj padėty.

Roselandiečiai, jei mes galė
jome sudėti tiek pinigų lotame 
nupirkti, tai pasistengkime 
tuos pinigus išgelbėti. ‘ Atsilan
kykime į pikniką skaitlingai.

— A, Narbutas.

PROBAK
sutelkia 

barzdaskuty klos 
komfortą 
skutimos 

namie
(PROBAK BLADH

iZ,

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
1 vai. po pietų iš stoties W. C 
F. L., 970 kil., bus puikus ra
dio programas, dalyvaujant vy
rų. kvartetui, p. Sauriui su var
gonais, Bu'driko akordionistui 
Jonui Čepaičiui ir kitiems.

Kaip 1:30 pasukite radio dial 
ant 920 kil. WAAF stoties. 
Jus girdėsite kitą pusę valau- j 
dos gražių dainų ir muzikos 
internacionalio programo, duo
damo nuolatos lėšomis Jos. F. 
Budrik 
vės, 
taipgi 
tuvės,

Ine., lietuvių krautu- 
3417-21 S. Halsted St., 

Budriko Jewelry krau- 
3343 S. Halsted St.

Progress Furniture 
Co. rengiasi smagiai 
palinksminti radio 

klausytojus
Rytoj, nedėldieny, 11-tą va- 

landą prieš pietus iš stoties 
W. G. E. S., 1360 kilocycles, 
bus transliuojamas eilinis ne- 
dėldienio radio programas, ku
riame dalyvaus keletas gabių 
dainininkų, muzikų ir kalbėto
jų. Jie visi yra prisirengę ką 
nors naujo ir gražaus patiek
ti radio klausytojams.

Prie to bus priminta apie 
pačių leidėjų Progress Furni
ture Co. krautuvės siūlomus 
bargenus ir t. t. šiems progra- 
mams vadovauja dainininkas 
ir šios įstaigos narys J. Roma
nas. Rep. XXX.

[ The English Column

An outing to Crystal 
Lake

Crystal Lake is about forty 
five miles from our home. The 
Lake is dried out qu‘ite a bit. 
Swimming isn’t so good any- 
more, būt fishing is just as 
good if not better. Mažeikos, 
Jo vienas and I started off to 
Crystal Lake with intentions 
of meeting Jankauskas and 
Kričeuskas on Waitekunas and 
Kričeuskas lots. We were to 
camp there for about five 
days.

Something which seemęd 
quite funnjr to us was when 
Mrs. Mažeika and Mrs. Kri
čeuskas went fishing. Mfcs. 
Kričeuskas got in the boat and 
Mrs. Mažeika was going to 
push it; she gavę it a push 
būt j rišt managed to get one 
foot into the boat and the 
other was on shore. The boat 
started to movė, she couldn’t 
get the other foot in or the 
foot that was in the boat out. 
So what was she to do, būt to 
fall into the water.

That Saturday -night Gricu- 
ses came. We were very glad 
they came. Mrs. Gricus, as 
usual, was full of jokės.* The 
next day we received more 
company; Mr. and Mrs. Wai- 
tekunas and Mrs. Uganskis 
came.

Mr. Waitekunas, Mr. Gricus 
and Mr. Jovienas were going 
home, būt Mrs. Jovienas let 
her son Anthony stay with us. 
He had his harmonica with 
him and played for u*s very 
well.

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytuš automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi. 

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į ■ mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
BU1CK paskiausis> 1931 De Lux 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip nąujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina 
aktai ........... .........
OLDSMOBILE De Luxe sedan 1931. 
Kaip naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų $09 E 
garantija. Tiktai ....L. 
FRANKL1N 1931 Sedan’ Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš $971% 
$2800, musų Kaina tiktai fc f W 
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stovy. Turi 6 ratus, tairus £9 4 E 
kaip naujas. Tiktai .......I w
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina C^97l%
tiktai ............    ■ v
CADILLAC 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška $971% 
garantija. Tiktai ....... . fc fl v

vvILL'r S-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan. Puikiausia karas kokį pini
gas gali nupirkti. Reikią pamatyti, 
kad įvertinti. Mūšų Kaina SUP1% 
jus nustebins. Tiktai ....
LA-SALLE 1931 sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir- <6O O C 
ti nuo naujo, liktai vvv 
PACKARD De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karaš. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš 3900. Mu- 
su kaina tiktai .........  Vfav
STUDEBAKER’ 1931 Sedan. Važiuo
tas tiktai keleią šimtų mylių. 
Saugus stiklas, \,ętc. Negalima at
skirti nuo naujo' «195 
Tiktai .......    H ’ihF^^
DODGE 1931 sėdan. Visai 4 E 
kaip naujas. Tiktai ....... Y
ESSEX De Luxe 1931 Sedan. j Ge
ras visais atžvilgiais. <P«f QE 
Tiktai ......................    I

' v' ‘ t**-1' ’ 1.' 1 'U ■ \ ''l

bet atsilankytumėte ir visi padėtu
mėte kliubo tarimus vykinti.

P. J. Petraitis, rašt.
Kupiškėnų susirinkimas įvyksta 

šeštadieny, liepos 14 d., 7 vai. vakare 
Girdwainių name, 3223 S. Halsted 
St. Visi kupiškėnai malonėkite bū
ti susirinkime. Reikalas svarbus 
būtent šięigimas laisvų kapinių Ku
pišky. D. Girdwainiene.D. Girdwainienė

Įclassifiedads
Automobiles

LINCOLN • paskiausis 1930 Cus- 
tom pabūdavo las Sedan 
niai rtai. Saugus stiklai, 
ir 
tairai..; . . ... .,
jums snlagu bus pažiūrėti, 
sidabru dengta, 
vo $6500.

Tiktai

tom pabūdavo las Sedan — 
važiuoja kaip naujas. 

Gražiausias karas,
Originaliai 

Buvo savastim 
gos jhoteries. Naujai atgautas. Pa
aukausiu už tiktai $325. Galima ir 
ant išmokėjimo.

3188 N. Clybourn Avė. 
arti Western & Belmont

drati- 
Išrodo 

Puikus 
į kurį 
Viskas 
kaina- 
turtin-

CLASSIFIED ADS
Partners Wanted

____ Pusininkų Reikia 
■*********%*%*%*%^Z%r%««W>w>i*V%<^w

REIKALINGAS pusininkas į alu
dės biznį, vienai moteriai perdaug 
darbo, 7005 So. Halsted St.

For Kent
RENDON Storas su aludės barais 

ir gražia svetaine, 5 kambariai, pa
gyvenimui. Renda pigi, 4531. So. 
Paulina St.

RENDON Storas tinkamas dėl Beer 
Tavern, 4 dideli kambariai, Renda 
pigi. 2540 W. 45 PI, 2 lubos.

—o—

STORAS rendon, gera vieta dėl 
sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apielinkėje. Atsišaukite pas savinin
ką. 3341 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN in lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. Western Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė pilnas stakas, geras biznis, iš
dirbtas per 9 metus, geras pirkinys.

5258 So. Union Avė. .

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
catessen šuoras, su garadžiu už $150, 
nes tuojaus turi būt parduotas, ren- 
da $20.00 5017 S. Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa arba mainysiu ant automobilio 
ar saliu no. Atsišaukite į grosernę. 
4456 S, Washtenaw Avė. Telefonas 
Lafayette 6993.

f*

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šį svarbų išpardavimą, babar yra lai
kas nusipirkti sau Ikarą. — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare.
SQUARE DE AL AUTO FIN ANCE CO. 

2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

Wednesday night everyone 
was to leave the camp. Depart- 
ing 
not 
Mr. 
and 
do.

we vowed that we would 
want a cook other than 
Mažeika when we return, 
that we soon intend to 

Venus.

PRANEŠIMAI

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

15 d., 12 vai. d, J. Garbužio svet., 
3749 So. Halsted St r }

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių reikalų dęl 
aptarimo, taipgi bus išduotas rapor
tas iš praėjusio pikniko ir pusme
tinės atskaitos. Nepamirškite pa
kalbinti naujų narių prirašyti prie 
kliubo M. Batutis, prot. rašt.

Amerikos Liet. Pilięčių Kliubo 12 
Wardo. susirinkimas įvyks sekma
dieny, liepos 15 dienų, 1 vai. po 
pietų K. Gramonto svetainėje, 4535 
So. Rockwell St. Narių pareiga yra 
skaitlingai atsįląnkyŲ.' ir išgirsti 
daug naujų ir naudingų padarytų ta
rimų pusmetiniame susirinkime, kad 
paskui nereiktų išmėtihėt, kad ne
žinojote kas yra kliube veikiama,

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
\ Tel. Victory 4965

PIGIAI pasirenduoja saliunas su 
visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų .Taipgi turiu 
rendon Barber Shop, biznis išdirb
tas, renda $20.00 .su kambariais.

8322 So Morgan St.

PARDUOSIU bučemę ir grosernę 
arba mainysiu i išdirbtą routą ar 
kitokį biznį, Box 139, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

i su
Vieta

CICEROJ barsiejuoda Tavern 
dailiai įrengtais fikčeriais V 
išdirbta per daug metų arba mai
nysiu ant summer rezorto.

4932 W 14th St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų’ savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

ANT RENDOS 4 ruimai, gražioj 
vietoj prie 63rd ir Kedzie Avė. ve
dusiai porai su vienu vaiku ar be 
vaikų, su savo rakandais, prie vie
nos moteries kartu gyventi . Garu 
apšildomas ir šiltas vanduo. Renda 
pigi. 6216 South Whipple St.

STORAS ant rendos su kamba
riais, tinkanti vieta dėl kriaučiaus, 

ice cream parlor arba 
7448 
Tel.

cleanerio, 
drapanų Storo, pigi ręnda. 
Archer Avė., Summitt, III. 
Prospect 2559.

Furnished Rooms

Exchange—Mainai
GARADŽIUS — Turiu didelį 

“Indiana” Highway garadžiu ir ga
zolino Stotį. Kainavo $24,500. No
riu default morgičių arba Chicagos 
nuosavybę. 736 W. 18 St. Tel. 
Canal 4847.

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimfi. draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

L. Soc Sąjungos Chicagos Centro 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
į Indianos .smėlynus ant ežero kran
to, vadinamu Miller Beach, tik 83 
mylios nuo Chicagos, liepos 15 d, 
9:30 vai. ryte, nuo Naujienų ofiso. 
Draugai ir rėmėjai yra kviečiami pri
sidėti \ Norintįs važiuoti busais už
siregistruokite Naujienose iki penk
tadienio pietų, kainuos 90 centų ypa- 
tai už round trip kelionę. Southsai- 
diečiai susirinks ant Halsted ir 79 
St. 10 vai. ryte, nuo ten sykiu trauk
sime iki pat Palangos Vilios, prie 
Millers Beach, Ind.

Rengimo Komisija.
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” svar

bus susirinkimas. šiuomi pranešu 
kad Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
Svarbus pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienyje, liepos 15 d., 1 
vai. po pietų, p. Barausko svetainė
je, 2242-44 W. 23rd Place.

Visi draugystės nariai-rės būtinai 
kviečiami atsilankyti į šį susirinki
mą ir malonėkite užsimokėti užsili
kusius mokesčius.

Serijos visu smarkumu yra par
davinėjamos ir prašoma pinigus pri
duoti šiame susirinkime arba pik
nike. Taipgi pranešu kad draugi
jos narys, graborius S. D. Lacha- 
wicz aukuoja $5^0 cash, tam, kuris 
daugiausia 
malonėkite 
proga.

serijų išparduos. Tat, 
naudotis šia nepaprasta 
Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Lietuvių
Amerikoj susirinkimas įvyks liepos

Piliečių Brolybės Kliubo

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

PIRMAS SUSIPAŽINIMO 
PIKNIKAS 

šio mėnesio 22 d. įbuvusio Svelainio 
darže yra rengiamas smagus pikni
kas prie Tautiškųjų-kapinių, į kurį 
užkviečia pp. Pikeliai visus pažįsta
mus 
kitę

ir nepažįstamus. Neužmirš-

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimu — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Sidėj, prie mažos teisingos 
šeimynos, geistina, kad ir valgį pa
gamintų Rašykite Box 136, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St

KAS KĄ TURITE MAINYTI
2 flatų namas, mažas morgičius 

ant ilgo laiko išsimaino ant bile 
biznio.

6 kambarių mūrinis namas Brigh
ton Parke, nėra morgičių, mažas 
įmokejimas, kaina $2,600.

Turime visokių kitokių bargenų 
namų ir farrhų, galima pigiai pirkti 
arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS CO. 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
arba 3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0127

8645

KAMBARYS ant rendos Class No.
1. Be valgio.

4402 S. Artesian Avė.

MAINYSIU 80 akerių farmą 
Wisconsine, 80 galvijų, visi įrengi
mai. Hvorcik, 2510 W. Chicago Avė.

LIEPOS 22pDIENA! 
Atsilankykite!

parapijos Piknikas
Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA 
3501 Union Avė.

DAMBRAUSKO. DARŽE 
NEDĖLIOJ LIEJOS 15 D.

Bus duodamos dovanos tiems kurie 
laimes lenktines, bus visokie žaislai 
ir tt. r.

Trokas stoves -.prie bažnyčios 11 
vai. ryte. Kviečia;)’*

KUN. LINKUS IR KOMITETAS.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ię į. tpjespias vietas 
Supakavimas, Stofage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Business Chances

PARSIDUODA alinė arti gatve- 
karių bąrnės, biznis išdirbtas per 
daug metų.

6818 So. Ashland Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

1QO AKERIŲ FARMA arti Win- 
nemac, Ind. mainysiu ant biznio ar
ba namų. 5422 S. Washtenaw Avė. 
Tel. Hemlock 0013.

-—O—-

Grane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III,

Furniture & Fixtures
 Rakandal-TtaĮsaf

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas Pratuštinti Vieta. 
250 naujų 2 šm. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir framų, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ 59.50 2 šm. setai dabar --------- $20.95
$ 79.50 2 šm. setai dabar ............ $34.95
$125.00 2 šm. setai dabar $39.50—$49.50
Daugelis kitų bargenų. studio couehes, valg.
kamb.. mieg. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO.
, 5711-17 South Halsted St.

Duodame apskaitlinvimus d61 storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Werit- 
worth 5181.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parddosiu už kiek kas jiuos, ki
tos bučernės arti nėra. —---
pardavimo senatvė, 
gyvenimui 7 I----  - —

<------- ___ -
Matykite savininką greitai, nes čia 

yra bargenas.

Priežastis
4 kmbariai pa-

i Renda pigi $25.00.
3500 So. Union Avė

PARSIDUODA aludė — geras 
kampas, biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Galima nupirkti labai 
pigiai, beveik už rendą.

2001 Canalport Avė.

miejr. kamb. ir kitų. ____ 2
6711-17' South Halsted St.

Tel. Werit-

PARSIDUODA alinė, renda pigi, 
geras biznis, laisnis išpirktas, gra
žiai ištaisyta. I 5 dienas parduo
siu, kas pirmas, tas laimės. Gali
ma savininkę matyti po pietų.

7121 So. Halsted St.

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ auginimo 
vieta — vienas akras su namais. 
Pilna kaina $1200, išmokėti $650. 
5935 S. Massasoit Avė. Telefonas 
Hemlock 0013.

PARSIDUODA labai geras ūkis, 
80 akerių už $4000, arkliai ir daug 
galvijų. Gyvenu čia 21 metus. Da
bar skubiai turiu vykti Lietuvon. 
Kas norėtų pirkti prašom man pa
rašyti laišką, aš paaiškinsiu apie vis
ką. Mano adresas

WALTER BUTKUS 
Cornell, Mich.

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už tonų 

TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BAHKERS^

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai^^^^^^

ANT PARDAVIMO Italijoniškas 
Accordian už $65.00. Taipgi geras 
cash registeris.

2114 S. Halsted St.

RESTAURANTAS ir Tavern par
davimui, gera apielinkė, Savininkas 
važiuoja Europon.

1457 S. Sangamon St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47thSt.,

i®SIŲSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos įmonės r 
iaįp pataria Lietuvos bankai

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY 

4707 So. Halsted St. 
Te!. YARDS 0803

o.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$500 į savaitę. Nebrangiai. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu norima. Atsi- 
sišaukite 4342 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė PaTdavimui 

IEŠKAU PIRKTI NAMĄ, kad 
butų geroj vietoj ir dabartinės ver
tės. Turiu $1000, o gal sutaisysiu 
ir $2000, kad reikės. Prisiųskite 
laišką ką turite.

Box 137 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GYVULIŲ IR 
PAUKŠČIŲ gyduolės dėl vištų, 
vištukų* ir dėl visų gyvulių. Tu
riu 20 galionų gyduolių. Parduo
siu po $1.00 už galioną. Kitur pirk
dami mokėsite $2.50.

L. BUTKEWICZ
; 1617 W. 32 PI.

DEL labai svarbios priežasties 
parsiduoda gerai išdirbtas tavern, 
ant didelės bizniavos gatvės. Biznis 
eina labai gerai. Priežastį pardavi
mo persunku vienai moteriai apsi
dirbti. 1706 W. 47 St.

PRIVERSTAS parduoti namą, gra
žiausioj Chicagos lietuvių apielin- 
kėj ir pigiausis visoj Chicagoj, tik 
$2450. Ant lengvų išmokesnių, ge
ram žmogui jeigu norės. Rašykite 
Box 136, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki i ir 
būtumėm 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra vieną stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nėdėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117: musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijom

■ „M- y r-,......

/
i

drūti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

Personai

PAIEŠKAU savo 4 kūdikių Joe, 
John, Anna ir Stella Pudluskius, — 
gimė Westville, III. Neturiu jo
kios žinios per 15 metų. Aš tu
riu dvi apdraudas ir noriu juos su
rasti. Jie patis arba kas apie juos 
žinot prašau pranešti, busiu dėkin
gas. .

JIMMIE PUDLUSKUS
Box 132, Jenkin Jonės, W. Va.

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
Saldainių, Ice Cream, mokyklos reik
menų, Cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvę. 1734 S. Union Avė. Tel 
Canal 1130.

PARSIDUODA pusę tavern biz
nio Ciceroj, pas dirbtuves. Biznis 
gerai eina, pusininkas priverstas 
pasitraukti dėl kitų . biznio ryšių. 
Norintis gaį ir visą pirkti. Kreipki
tės adresu.

5801 W. Roosevelt Rd. 
Pirm pietų 

Klauskit A. VASIL

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
turi truputį kalbėti lenkiškai.

2894 Archer Avė. *

• PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Renda nebrangi. Daromas 
labai geras biznis, parduosime ne
brangiai, iš priežasties partnerių 
nesutikimo. 3953 S. Rockwell St.

PAIEŠKAU senyvo vyro dirbti
prie gyvulių. Geistina, kad mo*
ketų melžti karves. Pragyvenimas 
ir mažas užmokestis, prie Chicagos 

2126 S. Halsted St
Tel. Canal 3888

DIDELĖ, švari ir aprūpinta geru 
staku vaistinyčia arti svarbiausios 
Pasaulinės Parodos bromos, fountain, 
lučiui kaunteris. Apleidžiu miestą, 
priverstas tuojus parduoti. Atsišau
kite Box 138, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Female

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, valgis ir 
kambarys. ' šaukite Willow Springs 
62.

PARSIDUODA pigiai, ice cream 
ir saldainių krautuvė. Renda $15.00.

1421 W 69th St.

ALUDĖ ant pardavimo, 
įrengta, 20 pėdų bdrai.

1902 S. Western Avė.

Pilnai

REIKALINGA moteris 
mos, mokestis ir vąlgis. 
formacijų kreipkitės pas 
Skirgailą, 1501 E. 70 St.

kreipkitės pas

ant far-
Del in-
Mikolą

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, turi tuojaus būt parduota.

4350 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow Mount Greenwoode, 50x125 
nėdų lotas, didelis 1 karo garad
žius, vištininkas, didelės viškos. Kai
na $2500 — mažą sumą įmokėti, 
likusį išmokėjimais. Agentai tene- 
atsišaukia. Kreipkitės pas William 
Knop(, 11222 So. Troy St.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 5 kambarius su 
mūriniu 2 karų garadžium Brighton 
Parke. Pirmas pagyvenimas karš
tu vandeniu šildoms Parsiduoda 
ant lengvų išmokėjimų. Už cash, 
didelė nuolaidą.

4418 So. Turner Avė.

BUNGAL0W kainavo $11.500, 
parsiduoda už $6,700, randsi tarp 
69 ir 70th Campbell Avė., puikus 
namas dėl vidutinės šeimynos. Jei 
pinigų truktų, mortgage gausite ant 
vietos.

Atsišaukite 
2502 W. 69th St.

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
— karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garadžius, mainysiu ant lotų, 
farmos, bondsų arba biznio.

5422 S Washtenaw Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas po 5 
kmbarius, Ciceroj, parduosiu arba 
mainysiu į gerą farmą bile kur. 
Josie, 1863 Kastine- St, kampas 
Wood St.. 1 lubos iš fronto

BARGENAS, namelis ir Jersey 
karvė duoda 15 kvortų pieno į die
na, taksai maži, assesmentai išmo
kėti, įnešti $300 už viską, pusė 
bloko nuo Archer Avė. Chapulis, 
5263 So. Central Avą.

&




