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Policija peršovė apie 50 streikuojančių tro- 
kų draiverių. Paskelbta paliauba. Gręsia 

karo stovis^ Kiti streikai

IBIlisItsB

10 žmonių žuvo, 20 
sužeista buso ka

tastrofoj

Am. Darbo Federaci
jos vadai kovosią ko

munistus

mi
l|||
■

Busas su New York o politikie
riais nusirito nuo kelio, ap
sivertė ir sudegė

Ta kova prasideda nuo vakari-, 
nių valstijų, kur įvyko dide
lių streikų. Jiems gelbės ir 
valdžia

MINNEAPOLIS. Minn., liepos 
22.—Po visos dienos kruvinos 
kovos tarp policijos ir strei
kuojančių trokų draiverių, liko 
paskčebta kovos paliauba iki 
pirmadienio, merui paskelbus, 
kad iki to laiko nebus duoda
ma policijos apsaugos streik
laužių Operuojamiems tro- 
kams.

Kova prasidėjo kai policijos 
viršininkas Johannes pradėjo 
teikti policijos apsaugą visiems 
streiklaužių operuojamiems tre
kams. Stręikieriai, žinoma,to
kius trekus pradėjo stabdyti ir 
įvyko visa eilė kruvinų susirė
mimų su policija, kuriuose po,- 
licija šovė j streikierius.

Policija šiuose puolimuose 
peršovė apie 50 streikierių, ke- 
turius jų gal mirtinai sužeis- 
dama. Tik 2 policistai liko 
sužeisti ir tai visai lengvai.

Gubernatorius Olson su!mo- 
bilizavo 4,050 milicininkų ir dalį 
jų prisiuntė j miestą, grūmo
damas paskelbti karo stovį. Ol
son už ištikusius krUvinus ■Su
sirėmimus kaltina policijos Vir
šininką, nes jis prižadėjęs, kad 
nebus teikiama ginkluota ap
sauga trekams. Tą patį sako 
ir fedaralinis taikintojas kun. 
Haas. Sulaužymas to prižado 
ir suteikta streiklaužiams ap
sauga ir iššaukė kruviną kovą. 
Policijos viršininkas gi ginasi, 
kad jis tokio prižado nebuvo 
davęs.

Streikierių delegacija apsi
lankė pas merą Bainbridge ir 
pareikalavo, kad butų pašalin
tas iš vietos policijos viršinin
kas, bet mėras to reikalavimo 
nesutiko išpildyti. Tik tiek pa
darė, kad paskelbė paliaubą iki 
pirmadienio. Jis dar nėra pa
sakęs, ar bus teikiama streik- 
laužaims apsaugo pirmadieny.

Kun. Haas bando streiką su
taikinti, bet nevyksta, delei 
samdytojų užsispirimo.
Streikuoja įrankių darbininkai

PARKESBURG, W. Va., 1. 22. 
—Ames-Maldwin-Wyoming Tool 
Works darbininkai sustreikavo 
delei neteisingai pravestų dar
bininkų atstovų rinkimų. Dirb
tuvė pikietuojama.

Bedarbiai, streikuoja
DANVILLE, III., 1. 22. — 

Daugiau kaip 1,200 bedarbių, ku
rie dirba prie valdžios šelpimo 
darbų, sustreikavo reikalauda
mi, kad butų pašalinta dabar
tinė Vermilion pavieto šelpimo 
administracija.

Streikuoja makaronų darbi
ninkai

ST. LOUIS, Mo., 1. 22. — 
Makaronų darbininkų unija nu

tarė tęsti streiką už pakėlimą 
algų 10 nuoš. iki tas reikalavi
mas bus išpildytas.

Tikisi sutaikinti streiką
MANORVILLE, Pa* 1. 22.— 

Federaliniai taikintojai tikisi 
sutaikinti National Mirror Spe- 
cialty Co. darbininkų streiką. 
Jie streikuoja už pakėlimą al
gų ir sutrumpinimą darbo va
landų.
Ruošiasi streikui prieš kodeksą

EAST ST. LOUIS, III., 1. 22. 
—600 aliumino darbininkų iš
reiškė pritarimą visuotinam 
aliumino darbininkų streikui 
prieš kodeksą, kuris nukapotų 
jų algas. Darbininkai sako, 
kad jei kils streikas, jie reika
laus 80c. į vai. ir 30 vai. darbo 
savaitės. Dabar gi vedamos' 
derybos apie kodekso pakeiti
mą. i

Užsibaigė meksikiečių anglia
kasių streikas

NUEVA ROSITA, Meksikoj, I. 
22.—-11 dienų į},000 angliakasių 
streikas užsibaigė, samdytojams 
sutikus pakelti algas, duoti ato
stogas, medikalę pagelbą ir ap
mokėti už streiko laiką.
Areštavo Minnesotos universi

teto dekano sūnų
MINNEAPOLIS, Minn., 1. 22. 

—Richard Scammon, 19 m. sū
nūs Minnesota universiteto de
kano, yra areštuotas už gelbė
jimą streikuojantiems trokų 
darbininkams kovoti policiją.
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Prašo paliuosuoti apgultuosius 
dirbtuvėj

KOHLER, Wis., 1. 22. —Apie 
300 moterų padavė peticiją, pra
šydamos merą paliusuoti jų vy
rus ir gimines, kurie yra strei
kierių apgulti Kohler plumbin- 
go reikmenų komp. dirbtuvėj. 
Paskelbus streiką jie pasiliko 
dirbtuvėj ir dabar negali iš jos 
išeiti. Maistą jiems atgabena 
kompanija per paštą, nes strei- 
kieriai pašto siuntinių netruk
do. žmonos reikalauja, arba jų 
vyrus paliuosuoti, arba kad ir 
joms butų leista persikelti į 
dirbtuvę.

Du vaizdai .
riose žuvo apie 10 žmonių, neskaitant

miesto, HOlandijoj, kur komunistai buvo sukėlę 
neskaitant daugelio sužeistų.

Laivų savininkai su 
tinka pasiduoti 

arbitracijai
San Francisco dokų ir laivų 

darbininkų streikas eina prie 
sutaikymo. Milicija laipsniš
kai ištraukiama

4 SAN FRANCISCO, Cal., 22. 
—Viena gilutis sutaikymui do
kų ir laivų darbininkų teksto, 
būtent laivų savininkų atsisa
kymas pavesti arbitracijai vi
sus nesutikimus su darbinin
kais, jau liko pašalinta. Laivų 
savininkai sutiko pavesti arbi
tracijai visus nesutikimus ne 
vien su dokų darbininkais, bet 
ir su laivų darbininkais. Ne
sutikimai su pastaraisiais yra 
išk’ilę dėl darbo valandų, algų 
ir darbo sąlygų.

Streikieriai jau šaukia susi
rinkimą apsvarstyti samdyto
jų siūlomą arbitraciją.

Milicija irgi lapisniškai yra 
atšaukiama iš streiko apielinkės 
ir dabar prie dokų yra palikta 
tik 1,200 milicininkų.
Trokų draiveriai gelbės laužyti 

streiką
SEATTLE, Wash., 1. 22. — 

Organizuoti teamsteriai ir tro
kų draiveriai nutarė pradėti 
gabenti prekes, kurias iškrau
na iš laivų streiklaužiai. Tuo 
budu unistai gelbės laužyti do
kų ir laivų darbininkų streiką.

o

smarkių riaušių, ku-

Skiria 
miškų

$15,000,000 
sodinimui

WASHINGtTON, 1. 22.—Pre
zidentas Rooseveltas iš gelbė
jimui nukentėjusių nuo saus
ros ūkininkų fondo paskyrė 
$15,000,000 v sodinimui miškų. 
Miškai bus sodinami 100 my
lių juostoj, kuri bus 1,000 my
lių ilgumo ir eis pėr labiausia 
nuo sausroą kenčiančias vals
tijas nuo sienos per
Dakota, Neb'raska ir Kansas 
valstijas iki Texas. Miškų plo
tas sieks 20,000 akrų, bet miš
kais bus apsodinti 1,820 akrų. 
Jie bus sodinami plačiomis 
juostomis. Tabpe tų juostų 
bus viena mylia derlingų ūkių, 
kurie bus apsaugoti nuo vėjų 
ir gal sausrų ateity, 
tęsis 10 metų, 
duos nemažai 
ūkininkams ir 
ninkams.

Darbas 
Šis projektas 

darbo patiems 
kitiems darbi-

Lietuva šalina vokie
čius valdininkus 
Klaipėdos krašte

Pašalinti ir 175 geležinkelių val
dininkai; kiti pasiųsti į Lie
tuvą mokintis lietuvių kalbos, 
skundžiasi Vokietija

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, bet tiek 
pat karšta.

Saule teka 5:34, leidžiasi 8:-
i

19.

Aviacija buvo žino
ma aztekams

MADRIDAS, 1. 22. — žmo- 
gaus skraidymas oru. nėra vi
siškai naujas, vien šių laikų 
išradimas. Pasirodo, kad skrai
dymas buvo žinomas toli dar 
prieš Kristaus laikus. Skraidy
mą žinojo gilioj senovėj da
bartinėj Meksikoj gyvenę ga
na civilizuoti aztekai.

Archeologas Tenenbaum kasi
nėdamas Meksikoj surado pa
vyzdžiui aztekų sklandytuvų 
“crir”, kuriais aztekų valdonas 
iš Meksikos kalnų skriedavo J 
klonius. Tai buvo du dideli 
sparnai, padaryti iš gamip 
plunksnų. Jais skrisdavo pana
šiai kaip dabar skraidoma sklan
dytuvais. Ausaugojimui akių 
dėvėdavo panašius į dabarti
nius aviatorių akinius.

5 žmonės prigėrė
PROVIDĘNCE, N. Y., 1. 22. 

—Penki žmonės iš CCC stovyk
los prigėrė apsivertus jų val
čiai. Kiti 3 liko išgelbėti.

SCRANTON, Pa., 1. 22. — 
Vienišas Henry Most, 54 m., 
nušovė savo kaimynus John T; 
Lowry, 72 m. ir Benjamin Tras- 
ker, 52 m. ir tada pats persi
šovė, gal mirtinai susižeisda- 
mas.

GUTHRIE CENTER, la., 1. 
22.—Mrs. Hopkins, 43 m., pri
sipažino nunuodijusi savo 17 m. 
nėpilnaprotę ^dukterį, kad jai 
nereikėtų kankintis visą( amžių 
bepronamy, liko nuteista visam 
amžiui kalėjimam

BERLYNAS, 1. 22. — Nacių 
organas pašventė visą puslapį 
puolimui tų knygų sankrovų, 
kuriuos pardavinėja žydų ir po
litinių tremtinių raštus.

Nacių

Kaitra kepina visą 
Amerika; 175 žuvo 
nepaprastoj kaitroj

OSSINING, N. Y., 1. 22. — 
Didelis busas, pilnas New Yor- 
so politikierių, jų žmonų ir vai
kų, kurie važiavo pažiūrėti bes- 
bolo lošimo Sing Sing kalėjime, 
nubėgo nuo kelio, nusirito 35 
pėdas, apsivertė ir užsidegė.

Pirmosios žinios sako, kad 
10 žmonių liko užmušta vietoj, 
du miršta Ossining ligoninėj ir 
mažiausia 20 pasažierių sunkiai 
sužeista.

Liepsna nuo degančio buso 
persimetė į lentų sandėlį, kuris 
irgi visai suGegė.

Nelaimė įvyko dėl greito va
žiavimo. Greitai lėkęs busas ne
įstengė padaryti staigaus užsi
sukimo, atsimušė į tvorą ir nu
sirito nuo augšto pilimo. Spro
gus gasolino bakui visas busas 
momentaliai paskendo liepsno
se. .

Vien Chicagoj mirė apie 30 žmo
nių. Greitos pagelbos dar ne
matyti, nors vietomis jau pa
sirodė sniegas

Dar tebesitęsia kova 
tarp N. Dakota 

gubernatorių

BERLYNAS, 1. 22. r— Oficia
lus žinių agentūros pranešimas 
iš Klaipėdos krašto sako, kad 
Lietuva stvėrėsi griežtų prie
monių prieš vokiečius, kad su
lietuvinti , Klaipėdos kraštą.

Delei to Vokietija kaltina 
Lietuvą, kad ji laužanti Klai
pėdos konvenciją, kuri užtikri
na Klaipėdai autonomiją.

Sulig tos žinios, 175 vokiečiai 
Klaipėdos geležinkelių valdinin
kai liko pašalinti be jokio įspė
jimo ir be kompensacijos. Be to 
135 geležinkelių viršininkai liko 
iškelti į Lietuvą ir pastatyti 
prie paprastų darbų. Jiems pa
sakyta, kad jie pirmiausia turi 
išmokti lietuvių kalbą pirm ne
gu galės Užimti valdišką vietą.

Likę pašalinti ir 160 kitų ci
vilių valdininkų—teisėju, dak
tarų, veterinorių ir kitų valdi
ninkų. Esą pašalinti ir 110 mo
kytojų, kurie mokyklose vedė 
vokišką ir naciiį propagandą, 
drąsinama pašalinti ir kitus 
priešvalstybinius gaivalus.

..... ,r, /
BRUSĘLIS, Belgijoj, 1. 22. — 

Belgijos kabinetui liko suteik
tos nepaprastos galios pravesti 
ekonomiją iriLtaksų reformas.

4

CHICAGO.—Per visas Jungt.- 
Valstijas, nuo, Pacifiko iki At- 
ląntiko perėjo^^epaprasta kait
ros banga, kurios dar nematyti 
pabaigos.

Kaitra kankina ir Chicago 
jau kelintą dieną, šeštadieny 
karštis miesto pakraščiuose, to
liau nuo ežero, pasiekė 108 lai
psnius, nors prie ežero buvo 
daug vėsiau. Vakar irgi buvo 
tiek pat karšta, šiandie nors 
ir busią, kiek apsiniaukę, bet 
busią irgi karšta.

25-se iš 77 Amerikos didžių
jų miestų, karštis užvakar sie
kė virš 100 laipsnių.

Nuo karščių per 3 dienas vi
soje šalyje iki šeštadienio va
karo mirė 175 žmonės. Chica
goj e nuo karščio tiesioginiai 
mirė 7 žmonės. Be to virš 20 
žmonių mirė nuo širdies ligų, 
kurias karštis paaštrino.

Vakar kiek vėsiau buvo Roc- 
ky kalnuose ir Dakota valsti
jose. Bet vėsesnis oras keliau
ja labai pamaži ir nesitikima, 
kad Chicago jis pasieks pir
miau trečiadienio.

Karštis ir sniegas
\ Sniegas krito per kelias mi
nutes Colorado 'Springs, Colo. 
Taipgi biskis sniego buvo ir 
Denver. Tai nepaprastai nu
stebino gyventojus, nes per dvi 
dienas ten karštis siekė 95-100 
laipsnių.

BISMARCK, N. D., 1. 22. — 
Nors vice-gubernatorius Olson 
ir tvirtai įsigyveno kapRoliuję, 
bet pašalintasis gubernatorius 
Langer vis dar nepaliauja ko^ 
vos. Langerio šalininkai ruo
šia demonstracijas, o pats Lan- 
ger sušaukė legislaturą ir jai 
pasakė, kad jis vis dar tebėra 
gubernatorius iki pati legisla- 
tura nėra jį pašalinusi. Jis rei
kalavo, kad legislatura ištirtų 
jo bylą ir nuteisimą pusantrų 
metų kalėj iman ir užsimokėti 
$10,000 pabaudos už ėmimą iš 
šelpiamų bedarbių pinigų po- 
litiniems tikslams.

Tik visa beda, kad valstijos 
senatas negali sudaryti kvoru
mą ir todėl negali posėdžiauti.

SAN FRRANCISCO, 1. 22. — 
Konservatyviai darbininkų va
dai iš Amerikos Darbo Federa
cijos ruošiasi pradėti kovą su 
komunistais ir kitais radika
liais darbininkais, kurie buvo 
užkariavę darbininkų unijas ir 
paskelbę nesėkmingą genera
linį streiką.

Šitoje konsevratyviškųjų va
dų kovoj su komunistais, IWW. 
nariais ir kitais radikaliais ele
mentais, kurie veikia unijose 
slapta, padės kovoti ir valdžia 
su būriais juodašimtiškų “vigi- 
lantes”.

Jau laike streiko prasidėję 
komunistų raštinių puolimai vis 
dar tebesitęsia. Yra žinoma, 
kad šioje apielinkėje yra apie 
1,400 žinomų komunistų, dau
giausia ateivių, kuriuos dabar 
bus stengiamąsi Iš čia išvyti.

San Jose miestely 200 “vi- 
gilantų” puolė 9 vietas ir su
ėmė 27 komunistus. Santa Ro- 
sa paviete šerifas paskyrė 200 
žmonių gairdyti komunistus. Ki
tuose miestuose irgi eina me
džiojimas komunistų. Guberna
torius gi ragina išgaudyti “pro- 
-fesiorinlius agitatorius” ir de- 
portuoti radikalius ateiviui, b

Rusija ir Amerika 
tarsis dėl mokėjimo 

caro skolą
Derybas pradeda bolševikiškoji 

Rusija, kadangi ji dabar ne
gauna kreditų iš Amerikos

Lietuvos sutartis su 
Anglija jau paruošta

LONDONAS. Elta. — Reute- 
ris praneša ,kad lietuvių anglų 
prekybos sutarties tekstas jau 
galutinai parengtas

Vėlesnėmis žiniomis, sutartis 
jau yra parafuota (po ja pa
dėti atstovų inicialai) ir tik 
laukia galutino pasirašymo.

VARŠAVA. — “Iliustr. Kur. 
praneša, kad artimiausiuoju lai
ku iš Kauno į Varšavą atvyks- 
sią daug įvairių kultūros vei
kėjų ir spaudos atstovų.

Lietuvos Bičiulių Draugija 
jau pradėjusi plačiai veikti.

WASHINGTON, 1. 22. —Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad sovietų Rusija ieško kokio 
nors susitarimo dėl caro sko
lų Amerikai ir derybos apie 
tas skolas prasidės pradžioj šios 
savaitės. Jų įprašė Rusijos 
ambasadorius Trojanovski. ■

Bolševikai, kifrie visą laiką 
skelbė atmetą caro ir Kerens
kio skolas, dabar sutiko dėl jų 
tartis todėl, kad neišrišus skolų 
klausimo Amerika nesutinka 
duoti Rusijai kreditų. O ne
gaudama kreditų Rusija negali 
pirkti Amerikoje prekių.

Rusija yra skolinga Ameri
kai $337,000,000.

BERLYNAS, 1. 22. — Laik
raščiai pilni žinių apie nuteisi
mus kalėj iman už menkiausius 
prasitarimus prieš nacių vadus.

HOPKINSVILLLĘ, Ky., 1. 22. 
— Charles W Cox, apdraudps 
agentas ir buvęs teologigjos 
studentas, taipgi viena mote
ris liko areštuoti už nunuodi- 
jimą Cox dviejų jaunų dukte
rų.

Pasmerkė mirčiai
KLAIPĖDA.—Klaipėdos paš

to valdininkės Šmitienės užmu
šėjas, kuris kėsinosi apiplėšti 
ir Klaipėdos; pašto ženklų ka
są, Ašmutaitis birželio 25 d. 
Klaipėdos prisiekusiųjų teismo 
buvo nuteistas mirti. Nagri
nėjant bylą,, paaiškėjo, kad ir 
jo brolis buyo nusikaltimo ben
dras. Jis taip pat suimtas.

Klausykitės 
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles

/ • < ’

\ r



>

-?—?—t.. i . i?--
1 kfcfo I

Lietuvių Biznio Skyrius V^a A<y, KP, juslioms

Veda Ą$iv. Kl. Jurgelonis
PAMOKINIMAI MUSŲ 

BĮ3NIĘĘĮAMSIPlatinant obąlsį Įąetuvis pas Lietuv; ir ženklą LPL, mumą labai svarbu daboti lietuvių biz? -• nierių teisingumą, jų gabumą ir mokėjimą varyti biznį. Kiek galima, norėtųsi pagelbėti lietu? viams biznieriams, kad jie galėtų atlaikyti konkurenciją su svetimais, o tokiu budu ir laibiau patenkinti savo lietuvius kostumerius.Daugelis musų biznierių Varo savo bizni labai siaurai. Daugelis , visai nesirūpina pažinti amerikoniškus pardavinėk jimo budus ir nieko gudraus patys nesumano' Daugelis stumiasi tik su ta diena ir kaip Dievas davė.Taip veždami savo biznį, žinoma jie ir pelno mažiau padaro, o kaikurie iš tos priežasties “pasikusija” net mažus suktumus daryti ar tai svarume ar kokybėje ar kaip kitaip.Tas viskas neprisideda prie pasekmingo vykinimo obalsio Lietuvis pas Lietuvį.Kaikurie Amerikoj vartojami pardavinėjimo metodai, išna- * grinėjus jų prasmę, gali mums ’ nepatikti, norą atneštų geras ’ pasekmes, nes juose yra šiek tiek melo ar neteisybės. Bet tas melas ar petęisybė yrą nukreipta tįk į tai, kad gavus naujų kostumerių ir nepaliečia tavo- ro syarpmo ar kokybės. Kokie nors iponai yra vartojami prisitraukimui ? kostumerių,▼ nbet, kada jis per tuos manus ateiną, jis nėrą apgaunamas neteisingu svarumu ar menkesne tą- voro' kokybe.štąi paimsime keletą pavyzdžių iš pardavinėjimo metodų praktikos Chicagoje.Sviesto bargenasViena ne lietuviška grandinė (chain) krautuvė ąnt Brįdge? porto prisitraukė daugybę kostumerių, pardąvinėdąmą ąvie? stą su puostoliu sąu. Ęadą maketo kaina sviestui buYQ 23c., ši kyąutuve skelbė, kad parda? yinėja sviestą kaip tik po 23c. . Nei vienas iš krautuvininkų negalėjo sviesto pirkti UŽ tą kainą, nes kada markcto kainą yra 23c. tai olselio kaina yra 26c., o jeigu nori nors centą uždirbti ant svaro, turi pardavinėti svarą bent po 28c. Ta grandinė krautuvė sviestą galėjo gauti po 23c tik tada, jei ji pati butų priklausius prie produktų biržos kaipo narys, o jei nepriklausė, tai ir ji mokėjo Už sviestą, olselio kaina 26c. Aišku, pardavinėdama sviestą po 23c, ji turėjo nuostolio ne ma? žiau kaip tris centus ant svaro.Kodėl bedaro ? sviestą?geriausias, ir svaras buvo teisingas svaras.Ji taip darė -ir* daro cjel to, kad pigesnis yisu penktukų ąr net ir dešimtuku sviestas paskatino gaspadines eiti kadir per kelis blokus į tą krautuvę. Nuėjusios dėl, sutąupymo penktuko ar dešimtuko ant sviesta, jos negi pirko ten vien tik sviestą. Jos pįrka ir kitus gpose? no daiktus. O kiti dulktai nėra toj krautuvėj p|geąnį, gąl dar brąngespi, negu kitur. Pardavusi su sviestu daugiau ir kitų daiktų, krautuvė turi didesnę apyvartą ir pagalios padaro didesnį pelną. Takiu traukiamo daikto nepakeliamai kitiems pigus pardavinėjimas turi būti labai plačiai paskelb-

tas, jeigu iš to norima turėti gęrų ręzpltatų. ’Prąųkiąmąs daiktąs turi puti visiems kas- dįęn ąr kUPRė kąsdįen reikalim gas ir tokio daiktą geriausiu pavyzdžiu yrą sviestas.Iš Bridgeporto grosernių tu; hųt nėra kitos, kūpi tokį kęs? tųmepių patraukimo metodą vartotų/ Yrą tik ta grandine (chain) krautuvė, kuri nepri? kiągąo lietuviams. Lietuviai pa? lieką itęrąngųs tokį paprastą dalyką sugalvoti įr jį įvykįpr V. ’Kiti amerikoniški pąrdąvi- nėiįmo metodai yra ląbąi panašus į virš aprašytą.
Depariameniinią krautuvių 

. bargenai.Departamęntinęs krautuves nuolat vartoja nepaprastai pigias kainas dviem trim dalykams, tokiąs kaipas, kad niekas taip pigįai nęgąli pirkti, nę tik parduoti. Tuos du tris dalykus krautuvės parduoda su didelių nuostolių sau. šituos ‘‘bąrgenus” de- partamentinės krautuvės plačiausia, skelbia anglų spaudoje. Jeigu neskelbtų, kas-gi apie juos žinotų? Su paskelbimais nepaprastai pigių kainų dviems trim dalykam tos krauhiyęs patraukia tūkstančius koątųmerių, ypač moterų, o jos nuėjusios visuomet prisiperka kQ 0 tll bargenų. O viskas kita gal parduodama teų dąr brangiau, o ųe pigiau pęgu kitur.Kąikurįoą departąmenįinės krautuvės^privyliojiųic naujų kpstumęrių eipą dar toliau, įfįai pereitą savaitę viena krautuvė skelbę, kad vyrišką eilę drabužių? švarką ir kelnes, parduoda po $2.90. Ir buvo išstatytas tas švarkas ir kelnės. Bet kada kąs norėjo tą švarką pirkti, tai rado, kąd jis jąu parduotas, o kito tokių nėra. Ta pati krautuvė kiekviename skyriuje kasdien tūri po negirdėtą b

genais traukti savo žmones pas savę įr ątUrąuHti nuo kir tų. Nėra reikalo tą perdai, arba bandyti vartoti departa- mentipių krautuvių suktybes. Reikia duoti tikrą įr teisingą bargeną, vieną kpkj daiktą ar net ir kelis parduoti pigiau negu jis kainuoja, ir tą plačiai lietuviams paskelbti per laikraščius ir radio. Be pąą- kelbjmų hargenai žinomą nieko nereiškia.
-■ I | L z'.- 4J JA

KORESPONDENCIJOS
Brooklyu, N. Y,

pa- At- vė- de-

ji taip darė ir dar te- Ar ji davė prastesnį Ne, jos sviestas buvo

argeną iš geriausių daiktų. Retai kas tą bargeną užtjųka nusipįrk? ti. Visiems yra įsiūloma kas kita. O yienok tusktančiai žmonių kasdien traukia į tą krautuvę, o jų tarpe yra daugybe lietuvių, moterų ir vy? rų. Krautuve daro milionįnį biznį. žinoma? tik su negirdėtų bargenų ir apskelbimų pa? gelpa tokį biznį jį gąl| padarkyti. Viępį bargenai neužtepka turėti, rdikią juos tinkamą! ir plačiai paskelbti, kad pratraukus daugybę žmonių.Patraukimąs žmonių į savo krautuvę yrą didžiaųsįas . dayinys yisų krautuvių savi? ninku. Tas galį būti atsiekta ne tik barmenais. Krautuvė turi pagarsėti tarp žmonių kpo nors kas patraukia ir paįęn? įeina kostpmerius.Kas tai nębųtų, tas turi būti tinkamai paskelbta ąr per laikraščius ar per specialius lapelius.Bargenų metodas pas lietu? vius biznierius visai nėra prigijęs. Vienpk lietuviai pirkėjai, kaip ir kitų tautų žmor nes, lapai gręit pasiduoda nepaprastų bsirgenų pagundai, ir tokiu budu yra atitraukiami nuo lietuvių biznio. Tiesią, kad tie lietuviai, kurie vaikomi paskui bargenų, galų gale tų bargenų negauna ir yra patraukti pirkti visai ne tą, kąs bargenas. Jie geriau padarytų pirkdami be bargenų pa
gundos pas lietuvius biznię- rius, kurie nebando ir nemoka hąrgeųąis žmųnįų vylioti. Vienok žmonių nepakeisi. Jįe vią bėgą ten, kur yra paskelbi tas nepaprastas bargenas. Tąl? gi nokins nmraiis lietuvių 
biznieriams reiktų taipgi bar-

šlykštus komercįaĮizairirrias
MLiepęs 15 Sukakę lygiai me-> tai puo tos dienos, kada du musų drąsus vyrai pakilu į prą anksti rytą ir nėrė į ĮJę? tuvą. Tai buvo Darius ir Girėnas, kurie sava drąsa ir siryžimu nugalėjo platųjį ląntįką ąų jo audromis, jais ir kitais pavojais, bet,ją, žuvo beyeik pęįe ąąvQ gimtojo krašto slenkščio. Žinia apie baisią kątąslrpfą kaip perkūnija |š giedro dangaus supurtė mus amerikiečius. Visi liudijame ir liūdime.Bet šiandien pas mus ątsi? rado geri -lietuviai patriotai”, kurie kasdien šaukia, barški? na, valkioja Dariaus ir Girė? nq yardą, kad pasipelnyti dolerių iš jautrių tąutįęčių. Vįe- ni gąrsina tokį bąlaganą žuvusių lakūnų vardu, kiti kit°“ kį. Kunigai laiko mįšiąs už Žuvusius nupigintomis kainomis; rądio stotys kasdien šaukią remkime musų valandą Dariaus ir Girėno vardan. Su? aidąro bųrys, susėda į bu^ą lr yąžiuoja laiką praleisti Dariaus ir Girėno vąrdan. mereliai prisįspąu^diną fotor grafijų ir jas taipgi pagavi? nėja žuvusiųjų “šlųvei ir at?. minčiai’*. Visur “parįųą ? Girėnas”, “mų$ų Žuvų ląkunąi”, “jų atmintis” ir visur prie jų prikergtas doleris, peĮpąs. šlykštu.O skąudžįaųsią tai štai kas. ^Kuomet pernai Dąriųs ir Girėnąs ĮaUkė ,New Yęrkę gę? ros progos pakilti ir jiems bu? tinai reikėjo pįnįgų, kad pri? baigti lėktuYp rengimą, įlp “di? de|i patriotai”, kurie dabar nuo liežuvio peišleidžįa jaku? nų vardo, tuomet iš jų šaipėsi, neištiesė jiems pagaįbps rankos, nors jie tos pagalbos bu? tinai reikalavo, bet nedrįso at? virai prašyti. Po visų šmeižt tų, kad “jie tįk prigavikai”, “nei jie skris, nei ką”, “jiems kelnės pertrumpos”, “mat, du fyarjotai’ nori užsimušti, o mes dar Jiems padėsime”, Įa? kūnai neturėjo drąsos įr tųrp? jo perdaug savygarbos, kad kreiptis į minią, kuri į juos tokiomis ąklipis žįųrėjq. Ip tįę gflPdaj šųkąųną fąųtįeęiai irgį juo laįkų prie tos mL nįpą ppklause. Jie nęsųsi- nrato metus laiko atgal, Tįk dąbaf, “Ura, vyrai, žipmię? dar liūdi Dariaus-Girepp; žmones juos myli, tad dirbkim pinigus, komercializuokime jų jaųsmiįą.

(r smeiįtąi♦‘Laiąvė” jau per tris savaites savo puslapiuose kad varę, |ąi varo kasdįen nuobodžiu malimaHenę, kad komunistai nugalėjo Michelsoną kriaučių delegato rinkimuose. Burnoj a, rėkia, purvina. Lyg davatkęs, pakabintos ąnt lie? žuvio šaukia, žiūrėkit, Butkus ir Pruseika dantimis griežiu, “Keleivis” rėkia, etc...” Nei

NAUJIENOS,CĮlięągo. >
-r .r i ■ ; -;~r L! 1 J. . . . y/ •Balkus ne} Prvseik« dąąils nei MKeWvisi'' Sauki?-MicMOąs daro? I kad į LaisVėš kliedi iTOs ne- k^ipią 4ouį6p. DąlykRs yrą pačių kriaučių reikalas, bet biip.kvbąi jf»ri 'turgui «ek nu- smuko, kad neturi nieko geresnio kaip melais ir kvailais ^melžtais Užpildytį sąyę puslapius.
ę Demonstracija.Nuo liepos 13 d.į "Laisvė” per trise dienas agitavo jsUuos- dam«t W v|s| eitu demw- truoti penktadienį HIL lerį? prįęš ; fašizmą ir prieš karą.” Nuėjau į^ aš pažidpsn? ii ir phžluFėtl kas ten dėsis. Demonstrantų anie ipQ ir ku- kie 200 žlnpsotojų, Keli kalbėtojai, vienas iš jų negras? drožė spyčlus? Italai? žydai? rpsaj? o musų Ęįmbos, Bnlvl- do? Mhąros ir kitų? kurie taip karštai agitavo kitus eiti demonstruoti, ųebuvo nei kvapo. Mat "klebono Dievas kitoks negu parapijono "Po karštų spyčių ir bandyt mo Išpedliavotį savo literatūros, demonstrantai pasileido marguoti. Maršavo gal anie 300 žmonių Varrlck gatve.. De? monstracijoje dalyvavo ir keliolika moterų su savo mMy- čiąįs kūdikiais^ kurie kraipės? dąirėsi, vęrkšjeno ir spl^o gąl- vas, mėgindamij suprasti kas čia darosi. Motinos pėkščios, o priešakyje traukė demo.ns- trąęijęs vadas, sėdėdamas automobilyje ir rėždamas spy? čių, “Fight, figbt, fight”.Kiek apskąįčiau, tai lietu? yįų dęmopstrącijpje buvę apie sęptyni, tarp jų Briedis Į; Grybąs, Bet didžiųjų komisą? rų nebuvo nei kvąpp. Ęur jįe tau maršuos su paprastą “belota”. Jie sėdi, ruko storus ei? garus ir dąęo planus kąįp dąugįau sidabrinių išvilįpti iš lengvatikių žmpnelių, kuriems dažnai tas daugiąu imponuoja, kurią garsiausįąi rėkią.

^Anaųų^eriąijyPas mus priviso labai daug radio “ąnaunsęrių”, viso apie 5. Biznieriai nei nežino kurį remti ir kuriam duoti (skelbimus. Prisimena man Detroi? tas. Ten yra apie 20,000 lietu? vįų, bet radio’ valandos nei vienos, o čįa net penkios.Beje, tarp radio anaunse^ių "neviskas ramu^ vakarų fron? te". Persiėmė šį kartą Matu? sevičius ir Tamašauskas. Ba? ra Matusevičius Tamašauską, kųd įią Qin.Hiw

Pirmadienis, liepos 23, *84

Dr. Hans LutherDf. H. tb DieckhoffĘąlbąmą. kąd dabartinis Vokietijos ambąsadorius Jpngt. Valstijose, Dr, Luther pasitrauksią^, peš jis nėra pilnai nąciąms Ištikimas i? kąd j P vieton busiąs paskirtas Dieckhoff, kuris vedą Amerikos skyrių Užsienio reikalų ministerijoje..........—=?=ątųmdėlfa? toks ip kitoks. Bet, yąrgšąą TąmftŠaųskąs nemoką ąt§ikąlbėti.
Neleis gatbW lakyti 

automobilių.įBalięįjos komisįonierius Dropklyne pradėjo nąują raketą? žinomą, biėdnųjų sąskai |on. Jįa uždraudė ląikyti automobilius gatvėse per naktį. Automobiliai turi būti garažuose arba namų kiemuose. Už sulaužymą įstatymo $20,00 bausmės. Kadangi daugeliu nąmų neturi garažų, tąį viešieji garažai iš to gerai pasipelnys,
Pabaudą i^niokėjimo.Polięija sugavo vieną pilietį sĮaptai parduodant degtinę. Pakvietė’jį prieš teisėją. Buvo nubaustas sumokėti $50.00 pabaudos, arba 10 dienų į kalėjimą. Kaltininkas pareiškė, kad “turiu tik $10.00, kitus užmokėsiu kaip turėsiu”. Jam leido pabaudą sumokėti keliais iš- mokėjimaisi<>v/uV*V\

Sensacija.■ Sęnsącįją apįę D- Klipgą ir Vąląitį, žinom118 buvusiu?

“Vienybės” redaktorius. Jie suorganizavo klubą, prie kurio tik “geri tautiečiai” galėjo priklausyti. Dabar tas klubas Išmetę Klįpgą ir Valaitį laukap. Platesnės žinios ve^ lįąu.
Nų^ąve prie policijos stotiesĘrooklyne? Prie pat Atlantic avępuę policijos? stoties buvo nušautas Bichard Ęan- tor, arklių lenktynių juodosios biržos agentas. Manoma, kad jis prakišęs daug pinigų dė- jusięmą jažybaą ir nepajėgęs išsimokėti. Kerštininkai, kuriems neišmokėjo laimėtų pi- nlgų, tokių budu atsilygino. Taip bent spėja policija,

— prank Lauinskas.
r-i"? ..... "i ..,........i.. ■ ...i i ........... .
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Write for Free **Eye Care’* 
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regėvęs
SORE THROĄT

Listcdne beveik mome taliai 
pimųfc', jupnčias fendimna

jas! Tas palengvina jusą 
gerkle, toda tųk'erįjm ją snš 
skandina. It Literine ra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pcdficgme Haičio, Atsargiu 
studijąvipąs 103 žmoni# |ąi- 
ke 2 % žiemps mėnesi# pa
rodė, kad tie* kurie plauna (

trumpesnius ir U lengvesnius 
ui (pęi. tope nesiplpvt Lanjberf Pharmacal Čo., S«. t 
Loai,. Mo. • • " Į

Reduces C OI, D S

I (ifeRK Jsąuiienii, Skaitytp- 
jo« te Skaitytoji praiomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisoma kaip lūs eargąta. 
nei kas suklido jųeu Heroje. Jdgru jus 
Urntai 'porJ0 'Wt Ukydy|i. 1US Wltel- 
rMiklte. Varlpiu; grycjynio metodas, at- 
steiiS lWmlS ir Ū^UiS-
komis' n?pip|q eefg-ąqČiųs i ąveikat#.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus tįęl^ki19* iSegzamfnavi- 
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y^a Ju§U Jlęoę prM>'s|l8. " '
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R^IKApiuąiTE PYKAI KNYGUTĖS
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INSTITUTE 
64 W. Kąndolnh St,
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Spaudos Darbus
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Paįąfafne Visiems Greitai ir Pigiai

A BIZNIERIAMS
I Bilas
■ Biznio Kortelės
■ Laiškus ir Konvertus
" Plakatus

DRAUGIJOMS; ,
Atsišaukimus
Lapelius \

Prayramus 
Tikietua

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Ęonstitucijoą jr j# Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybę. Padarom jas ąnt specĮalįo užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir Metuviš- 
kais antgalviaia. ' -

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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VOKIETIJOS SKERDIKAS

nori

žygių

SKALBYKLOSHermann Goering

mes jau

kelioliką

Roventirre

Sutaupo

Parsiduoda lengvais išmokėjimais

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

ITSELF!

Daktaras
Budriko Krautuves Atdaros Sekančiai

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

Tel. Cravrford 5573Kampas Keeler Avė.
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Prūsijos premieras ir Vokie- 
tijps pblicijos vadas, buvęs Šve 
dijos 
blausia

Kapitonas ' 
Pasauliniame kare

taučių vienuolių 
vokiečių)

skaudėjimą ir paslaptingas 
ateikite čia ir persitikrinkite
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LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS I

Didžiausias šių laikų 
avantiūristas

Centras 
Kaune, 

Telšiuose

Budistų vienuolyne.
Bet senatvė artinosi, ir Lin- 

koln neteko tos puolamosios 
jėgos, kurią turėjo pirmiau. 
Parupo jam poilsis, ir jis įsto
jo į budistų vienuolyną, kur 
sudarė nebudistų sektą. Po to, 
su keliais savo mokiniais jis 
išvyko į Ameriką naujos sek
tos idėjų skelbti, o paskiau 
ruošėsi į Europą. Bet atvykus 
į Angliją, valdžios organai į* 
sakė skubiai apleisti kraštą.

palaimintuosius viduramžius — 
vienuolynų klestėjimo amžių, 
kai vienuolių visi kampai buvo 
pįmi, kai veikė įvairus ragąnų 
ir heretikų teismai ir inkvizi
cijos, kur vienuoliai su pasigar
džiavimu teisė, degino ir žudė 
niekuo nekaltus žmones. Liūd
na ir žiauri vienuolynų praei
tis!

Ir dabar pas mus tokiu tem
pu vienuoliams plūstant greitai 
susilauksime, kad prie kiekvie
no miestelio ir bažnytkampio 
bus po keletą vienuolynų ir po 
keletą kapų vienuolių.

Galima s butų dėl to tylėti, 
jeigu vienuoliai sau garbintų 
Dievą, marintų ir kankintų sa
vo “griešną” kūną, vaikytų nuo 
savęs įvairias pagundas ir ne
švarias dvasias, jei jiems ne
niežėtų nagai kitur kištis, kur 
ir be jų galima ir reikia apsi-. 
eiti, būtent, į švietimą. Ne, mu-

zmogus 
Vokietijoje, kuris esą daugiau
sia . prisidėjo prie suruošimo 
skerdynių Vokietijoje. Pasak 
priešininkų, jis klaidingai pain
formavęs Hitlerį ir tasis pra
dėjo rudmarŠikinių skerdynes. 
Goering ir pirmiau vadovavo vi
sam nuožmiam nacių terorui.

nų, o liaudžiai baisų ir liūdną 
viduramžių vėlesnių laikų pri
siminimą, kai vienuoliai buvo 
patentuoti vieninteliai mokyto
jai, ir dabar negali iškęsti sa
vo nagų neprikišę prie jaunuo
menės švietimo. Ir dabar Lie
tuvoje vienuoliai turi 4 gimna
zijas, dvi Kaune, po vieną Ma
rijampolėje ir Kretingoje, mer
gaičių mokytojų seminariją, Vi
durinę mokyklą
pradžios mokyklų. Taigi vienuo
liai nesnaudžia. Kur tik randa 
kokią spragelę ten ir braunasi. 
Kas ypatinga, kad šiose vienuo
lių laikomose mokyklose moky-

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

Gamtoje yra taip 
gintą organizmą 
puola parazitai, 
pasinaudoti jo nesugebėjimu 
gintis, nepalankiomis sąly
gomis, kad patys ant jo kai
lio galėtų .įsikurti ir sočiai 
misti. Tas pats dėsnys tinka 
ir dideliems žmonių kolekty
vams. --

Kiekvienas iš musų galėjo 
pastebėti kaž kokį masinį vie
nuolių plūdimą iš įvairių kraš
tų į Lietuvą. Po Didž. Karo, 
panaikinus rusų valdžios 
draudimą vienuoliams Lietu
voje kurtis, jiems čia pasida
rė plati arena. štai tik pa
žiūrėkime kiek įvairių “bro
liukų” ir “sesučių 
per 15 metų prisigyvenom.

1. Pranciškonai. Jų cent 
ras Kretingoje* Skyriai z Kau 
ne ir Troškimuose.

2. Benediktinės

' PEGGV(
KiNJDl.V TFž-L N/fe( iŠ 
MY PO-INJCe ALIVE

A.NJD

S u va r 
tuojau už

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai, po pietą.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki .7 v. vak, 
Utarninkais, Ketvertais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Centras 
Kaune. Skyriai Čiobiškyje, 
Perneravoje, Žasliuose ir Kai
šiadoryse.

3. Kazimierietės. 
Pažaislyje. Skyriai 
Aukšt. Panemunėj, 
ir Žem. Kalvarijoje.

4. šv. Katarinos sesers. Cen
tras Krakėse. Skyriai Kaune, 
Strėvinskuose, Ukmergėje ir 
Karmėlavoje.

5. Jėzuitai. Centras Kaune. 
Skyriai Panevėžyje ir Šiau
liuose. > s

6. šv. Kryžiaus sesers. Cent
ras Anykščiuose. Skyrių dar 
neturi, bet, netęnką abejoti, 
pristeigs.

7. Marijonai. Centras Mari- 
jampolėje. Skyriai Kaune, Ūki 
mergėje, Panevėžyje ir Žemai
čių Kalvarijoje.

8. Vargdienės sesers. Cent
ras Marijampojėje. Skyriai 
Telšiuose, Utenoje, Kaune ir 
Vilkaviškyje. u

9. šv. Elzbietos sesers. Cent
ras Breslau m. (Vokietijoje). 
Skyriai Kaune ir Švėkšnoje.

10. Kapucinai. Centras Plun
gėje'. Skyriai steigiami.

11. šš. Širdies sesers. Cent
ras Kaune. Skyriai Šiauliuose. 
Antalieptėje ir Plungėje.

12. Domininkonai. Centras 
Raseiniuose. Pradeda dar 
tik kurtis Lietuvoje. Skyrių 
dar nespėjo įsteigti.

13. Sesers Pranciškonės. 
Centras Padvariuose (prie 
Kretingos). Skyriai Valteriškė- 
je (prie Palangos) ir Kaune.

Tai dar ne viskas. Vis dar

Albanijoj.
Iš Berlyno pabėgo tiesiog į 

Albaniją ' ir apsigyveno jos 
sostinėje Skutari. Tuo metu 
Paryžiuj buto sprendžiamas 
Albanijos likimas. Ji turėjo 
būti padalinta tarp Jugoslavi
jos ir Vengrijos. Bet planas 
nebuvo išpildytas Linkoln įta
kos dėka, kurs tuomet buvo 
Albanijos prezidento Fannolį 
dešine ranka ir ėmėsi pasek- 

diplomatijoj, 
Albanijos li-

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

VYH'Y. PGC 
iŠ THE OtSlbJCEę

OVVNJ MOCLSE.
COMG, PS'G

WCFL 970 K. nedėliomis nuo 1:00 iki 1:80 vai.
WAAF 920 K. nedėliomis nuo 1:80 iki 2:00 vai.
WHFC „1420 K. ketvertais nuo 7:30 iki 8:80 vaL

Skelbimai Naujienose 
duoda naudį dėlto, 

žiūrėk, koks vienuolių kad pačios Naujienos _ v    . _ y y _ _ • * l \

Didžiausiu šių. laikų avan
tiūristu yra vadinamas Tre- 
bič Linkoln. Neseniai jis buvo 
atvykęs į Liverpulį Anglijon, 
bet po poros dienų anglai pa
prašė jį apleisti Anglijos teri
toriją, ir jis grįžo atgal į Ka
nadą.

Vengrijoj.
Linkoln asmenybė, yra ne

paprastai keista. Savo jauny
stę jis praleido mažam Veng
rijos kaimely, o vėliau Buda
pešto priemiesty. Jau tuomet 
jis turėjo dąugybę nuotykių 
ir avantiūrų. Pradžioj jis no
rėjo būti artištu, bet tapo ka
syklų darbininkų sąjungos 
sekretorium. Tud metu pasi
žymėjo, kaipo aršus kovotojas 
dėl darbininkų teisių, kelis 
kartūs turėjo konfliktus su 
valdžios organais, pateko ir į 
kalėjimą, o galų gale apleido 
Vengriją. .

Kanados pastorius.
Iki šiol niekam nežinoma, 

kokiu budu jis trišdešimt me
tų turėdamas iškilo Kanadoje 
anglikonų pastorium. Kokiu 
budu iš judaizmo, savo tėvų 
tikybos, perėjo į krikščiony
bę, taip pat paslaptis. Jo pa
mokslai Kanadoj pilni buvo 
priešingumų ir tikinčiųjų tar
pe kėlė sąmyšį,- todėl angli- 
konai pašalino jį iš pastorių.

Bet Trebič atvyko į Angli
ją ir čia gavo pastoriaus vie
tą mažam grafystės Kent kai
mely. Čia jis pradėjo inte
resuotis politika. Angliškai 
kalbėjo labai gražiai, nors ir 
su venkrišku akcentu. Netru
kus jis jau buvo vieno stam
biausių liberalų 
sekretorium, o po to žemųjų 
rūmų reputatas iš Garlington 
apskrities.

Garsus politikas.
žemuosiuose Bumuose jis 

pasiekė aukščiausį karjeros 
laipsnį. Apie jį jau buvo kal
bama, kaipo apie busimą mi- 
nisterį arba vienos dominijos 
gubernatorių. Moterys jį be 
galo mėgo,nes turėjo savyje 
egzotizmo, visi salionai jam 
buvo atviri, nors ir kilęs iš 
žydų. Tai buvo pirmas įvy
kis, kad svetimšalis, gavęs 
nesenai Anglijos pilietybę, be 
to atsivertėlis, butų taip aukš
tai iškilęs.

Vokietijos šnipas.
Bet Balkanų karui kilus 

apie jo asmenį kilo daugybė 
gandų, o vienas konservatorių 
laikraštis atspausdino visą 
sensaciją, kad jis yra vokiečių 
šnipas. Trebič pasipiktinęs 
užprotestavo ir paprašė įro
dymų, kurių niekas neturėjo. 
Dienraštis vos išvengė teismo 
už šmeižimą spaudoj. Bet 
gandai nedingo; jie plito ir 
plito. Rinkimų metu Linkoln 
pralaimėjo. Turėdamas dau
gybę plačiausių pažinčių, ku
rias išnaudoti moka, o 1914 
karui kilus, ‘jis vedė jau Ang
lijos korespondenciją su Aus
tro-Vengrija.

Kalėjime.
Tik 1916 metais viena pa

mestoji Trebičo bičiulė, ker
šydama patiekia jo kaltės įro
dymus, o prokuroras įsako jį 
areštuoti. Bet vyriausybė sun
kioj padėty. Atvirai jį apkalti
nti, tai butų mesti apkaltini
mą daug kam. Klausimas bu
vo išrištas kitu budu. Trebičą 
nuteisė už klastojimą ir šmei
žimą 3 metams kalėjimo ir 
atėmė .Anglijos pilietybę.
Kappo pučo organizatorius.

1919 išėjus iš kalėjimo jam 
liko tik' nešdintis į Vokietiją. 
Tai buvo Kappo pučo metas, 
šis generolas, kaizerio armi
jos karininkų remiamas, no
rėjo paimti Berlyną, nuversti 
respubliką ir grąžinti Hohen- 
zollernų monarchiją. Trebič iš 
karto tapo dešiniąja Kappo 
ranka ir jo spaudos referentu- 
ros šefu. Jis aprūpino Kappą 
ginklais, pasirūpino kai tyirių 
valstybių parama. Bet pučas 
nepavyko, ir jis turėjo neš
dintis skubiai iš Vokietijos.

tauja didelis procentas svetim- nuolynui namus ar ūkį, kurį 
(daugiausia vienuoliai su padėka priima, 

Vienuolių mokyklų nežiūrėdamas, kad dažnai savo 
auklėjimo ir mokslinimo siste- gimines palieka beturčiais. Vie

nuolynų ir materiale būklė vis 
Taigi, vienuoliai visais fron- stiprėja. Pasikartos istorijoje 

tais braunasi į Liet Jvą. Reikia daug kartų buvęf atsitikimai — 
šiuo reiškiniu susirūpinti dar vienuolynų turtėjimas ir kapi- 
ir dėl to, kad vienuolynai neat- talų suplaukimas į vienuolynus, 
sisako ir nuo žemiškų gėrybių, * Tada kova su jais dar bus sun- 
jei jiems kas jas paaukoja. O kesnė 
pas foui tokių “fundatorių”, 
kurie už pinigus nori “dangaus 
karalystę” nusipirkti dar yra 
daug, f 
suagituotas žmogus užrašo vie-jyrū naudingos

NAUJOS APEX, TUOK. MAYTAG 
WESTINGHOUSE, po
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISJENeJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spėciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo-
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DYKAI šią savaitę prosas, muilas, prosinimui lenta 
silver setas.

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD g11'Ji
arti St. Lpuis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimming pool. ’ t® >
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼. ■

beprotnamy, dabar lą-(sų vienuoliai, pagal jiems malo- 
uniformuotas

pinigus, pačios per save išsimoka, namie plaų 
drapanos tveria ilgiaus, ir būna baltesnės.

f peccvz oo vOu AGie BiODEnj

tms PPiNice »«■ 
MlODEKl /
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Statau ša'Vb kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslbi prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikių. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo ... kuo tankiausiai!

Mano vardas ir pavardė
Amžius^ ......................
Užsiėmimas .................. .....
Kur mokinausi ..................
Adresas*'.............................

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI 
NIŲ REFRIGERATORIU

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Pekine.
Kartą diplomatiniais reika

lais Trebič nuvyko į Ženevą, 
kur susipažino su garsiu Kinų 
politiku dr. Čen. Abu viens 
kitam patiko, o čen, matyda
mas Linkolne gabų ihtrigantą 
ir diplomatą, pakvietė pas 
save. Netrukus Linkoln atsi
dūrė jau Pekine. Bet tuo me
tu įvyko tragedija, didelės 
žymės palikusi jo gyvenime. 
Iš Anglijos gavo jis žinią, kad 
jo vienintelis sūnūs, vieninte
lis žmogus, kurį mylėjo, nu
teistas mirti.

Sūnaus mirtis.
Simus buvo nuteistas mirti 

už tai, kad susiginčijo su savo 
kolega kareiviu, jį nužudė. 
Nusiminęs tėvas pasiuntė 
daugybę telegramų vyriausy
bei ir įvairiems aukštiems as
menims, prašydamas bent ati
dėti sprendimo įvykdymą, kol 
jis neatvyks Anglijon. Nuvy
kęs tikėjosi išgelbėti sūnų do
kumentais, kuriuos turėjo sa
vo rankose ir kurie labai kom 
promitavo aukštuosius asme
nis. Bet atvykęs į Liverpulį 
rado sūnų prieš 24 valandas 
palaidotą.

Kerštas.
Anglijoj užtruko vos keletą 

dienų, nes ir valdžia nenorėjo 
jam leisti gyventi. Išvyko į 
Romą ir ten senu žydišku pa
pročiu apverkė savo sūnų. 
Nors dar buvo jaunas, bet tas 
pregyvęnimas jį visai pasen
dino. JTuomef jis pasiryžo ker
šyti Anglijai.

žodį išlaikė. Kur tik kilo 
koks nors judėjimas, sukili
mas, riaušės, ar pilietinis ka
ras, nukreiptas prieš Angliją 
arba jos interesus, ten buvo 
žymi Linkolno ranka. Iš kra
što į kraštą iš pavojaus į pa
vojų, — visur vyko, kad tik 
pakenkti Anglijai. Buvo Afga
nistano dvaro patarėju, mon
golų ginkluotų kovos burių 
vadovu, indų agitatorium; su
organizavo ne vienas skerdy
nes, ne vieną mūšį su anglais, 
savo pinigais, išlaikė net pi
ratų laivą, kurio vientintėlis 
tikslas —pulti anglų laivus. 
Kas žino Azijos įvykius pas
kutiniam dešimtmety, ■ žino, 
kad susirėmimuose, už. kurių 
slėpėsi Linkolnas, žuvo daug 
žmonių. /

kasmet atsikrausto iš' užsie
nių koks naujas ordenas ir 
jau pas mus esamieji plečia 
savo skyrių tinklą. O vie
nuolių ordenų ir kongregaci
jų yra begalės. >

Taigi, važiuojam atgal — į

ikausmus nugaroje, kosėjimą, ge:
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgj , , , - & —.
ką jis jums gali padaryti.: Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
.tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 West 26 St. F
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Po to, Įcaį susmukę Šąn Frapcisco .piešte generą- 
lis steęiKas, ^onseęvatjreĮai MmnįiĮ M PĮ-ą- 
dėjo saukti, kad iš darbininkų judėjimo tūn būt išvy
ti komunistai ir radikalai. Kai kurie Amerikos Darįo 
Federacijos vadai saukiasi net valdžios pagelbos, kad ji 
komunistus deportuotų.

Tai rodo, kad tie jlarfiįninkų vadai tiki labiau į laz
dos galybę, jiegu į sąyo^ gabumą vadovauti darbininkaiyis. 
Jie sako, kad IcdmūnistąĮ dąft>minkų judėjime sudarę 
tik nežymią mažumą’ (kas, be abejonės, tiesa), bet ta 
mažuma esanti iššijavinusi darbininkų kurstymo ir slap
tos propagąn$ps (jarbe. Tačiau užuot kaltinę komuniš- 
tus dėl jų appžemįnjo” veikimo, rėgulęriškieji unijų va
dai turėtų patys nebūti tinginiai ir veikti.

Jeigu neskaitlingai komunistų ir “aidoblįstų” mažu
mai pavyksta pašigriebti į savo "rankąs vadovybę dar
bininkų sąjūdyje, tai tiktai dėl to, kąd tas elementas, 
kuris stoVį organizuotų darbininkų priešakyje, nesugę-, 
ba jiems vadovauti, 'pe poną! yra’ atsilikę nuo gyveni
mo ir nesupranta šiog dienos reikatevįūaų. Jeigu Ameri
kos darbininkų judėjimas turętų išmintingus ir kon
struktyvius vądus, tai komunistiški agįtatoriai, kuyių 
idėjinis bagažas yra iįę galo mizernas, nepadarytų jo
kios įtakos į mases. Kęmiinistai jau nesuskaitomą dau
gybę kartų yra parodę savo proto ubagystę. Juk jie, jei 
ne vienu, tai kitu laiku, kovojo prieš kiekvieną dalyką, 
kuris yra naudingas darbininkų klasei.

'Jie smerkė ir bandė suardyti darbininkų unijas. Jie 
sakė, kad. darbininkai neprivalą dalyvauti valdžios rin
kikuose. Jie ftaoįįiip? darbininkus, kad dąr|>įniųkų at
stovams sėdėti lęgišląĮųroję kariu Su buržuazijos atsto
vais tai — Tbikurus nusidėjimas darbininkų klasės rei
kalams. P^r metų metus komu^is^ai. “aiškino”, kad vi
sokios refępnos (pagerinimai) kąpįt^P10 sistemoje tik 
prailgina kąpitąlistų viešpatavimo dienas, ir jie šaukė 
ne “lopyti kapitalizmą, bet ji griauti”. Jie buvo priesip- 
gi darbininkų apdraudai nuo nedarbo ir visoms kitoms 
socialinės apdraudos formoms.

Aišku, kad partija, turinti šitokį juodą rekordą, ga
li apmonyti akis tiktai labai neapšviestiems darbinin
kams.'* Amerikos I)arbp ^ędęrą<?ijos vadai turėtu darbi-

Wk6tŠ šafetis » fiagfe 
ba policininko su lazda. ' *

kinuose. Jie JfmoJdiip^\|arbinij}k|įs, kad dąrjjįntykų at
stovams sėdėti lęgišląĮuroję kariu Su buržuazijos atsto
vais tai — ’bląurlis nusidėjimas darbininkų klasės rei
kalams. Pp* metų JpQ|us komupistai “ąįšįdno”, kad yi- 

prailgina kapitalistų viešpatavimo dienas, ir jie šaukė

FAŠIZMO Fį'NĄ^SAĮ

Per paskutinius metus, nuo 1933 m. liepos 1 d. ijęį

000 (tris bpiopvs, septynis suptus sesiąsdesimt sesis nu
: bonus) lirif deficito

Prekyba sU užsieniais per pirmąją šių metų ppąę 
Italijai davė 1,425,*000,000 litų’ nuostolio. Pernai metate 
per tą patį laiką nuostolis buvo 304,708,000 lirų.

Tiems nuostoliams padengti Italija turi nuolatos Iš
gabentu ąųkšą, įajp jos aiifcsp Kęįęryąs einą nus
tos mažyn ir mažyn. ■’ ’>

Tai ve kaip’^ussolinį ‘įįšgęlkejp” įkliją.
* Fašizmo'bankrotąvimas turi tą gerą pasėką, kad

Mussolini 'jau nębe^ųkąuja ąpję ^Šioipfs' dienelis 
jisai vienam vyskupui pareiškė, kad karo nebusią beįil 
per keletą metų, ir ;kaa Italija daranti ką tik galinti pa- 

. šaūlfo~talfkos apsaugojimui. Be pinigų šioje gadynėje 
kariauti negalima.

Ai$vaW
PASIRAŠYTA yos

> *

“lįnta” praneša, |cad liepos 6 
d. buvo pnširasyta prekybos Su- 
tartisrtarp Lietuvos ir Angli
jos. Už Atogliją pasirašė anglų 
užsienių reikalų ministeris Si- 
mons ir prekybos ministeris 
Runciman; už Lietuvą — jga-, 
įjotas nitais Anslijui Ba- 
lutis.

pWTIJQS IR ŠL47

SLA. prezidentas Bago^iųs 
rašb “Tėvynėję,f ąį>ię partijas 
ir sroves Susivienijime. Jisai 
sąkd, k|d ' partiniai nuomonių 
skirtumai yišai hera blogas da
lykas organizacijai, bet SlJA. 
nariai tūtą! mokėti pagerbti kits 
kito' nuomones ir tuomet, ne
žiūrint' į partinius skirtumus, 
jie galės vėjkti splidapai jr or
ganizacija bujos. Jisai4 sako:

“Norėti, kad visi tie, ku
rie prisirašo prie Susivieni
jimo; *pąĮiĮtų š^vo partijas 
namie’, kaip dažnhi yra gir
dima iš nekuriu narių tar

po, yra neišmintinga, nes tai 
reikštų, kad Susivienijimo 
nariai 'neturi 'protauti, mąšty- 

zti, dabarties problemas ’mė- 
ginti rišti arba geresnei at
eičiai planus tverti. Susivie
nijimas nėra lygus poeto prą- 
gariii,’ j kurį žengiant Var
tų sargas kandidatėms į tų 
požeminių regionų gyventojų 
tarpą liepia’: Talikit visas sa
vo viltis::/' * ,? *

“Sųsįvįenįjimas yra musų 
išeivių lietuvių Amerikoj re
spublika mmiatlu^oj įr visi 
musų išeivijos nariai ir jų 
ainiai, nežiūrint į jų religiš
kas, politiškas, ekonomiškas 
ar filosofiškas pažiūras, yra 
lygiateisiai pjĮįęčįai įr toj 
musų respublikoj, kurią mes 
s|ęngiąmės padarytį ideališka 
įr tobula, visų pažiūros, nu* 
sįstatymai ir principai yra 
lygiai gerbiami. Jei ka^a iš
kyla koks skirtingų nuomo
nių susįkįrtįmas viename ar 
kitame musų kultųrįnęs dar
buotės ar abęlno veikimo 
kląųsįme, tai mėginsime tas 
kontroversijas išrišti ir išąįš- 
kiptii kolt^rįngiems žmonėms 
panašiuose aitsitikniuOsę pri
imtinais budais, o svarbiau
siame §usiyienijin|o t^slę —< 
išmokėjime pomirtinių, ligos 
pašalpų ir šelpimo našlių ir 
našlaičių, mes vis žinom, kad 
jokie pąrtyyiškumąį nętyįri 

: vietos: verkianti našle, nųjiu- 
dęs-įšbjyškęs ligonis arba al- 
kąpi kųęlįkįai nepažįsta jo
kių sektų, jokių partijų. Su
sivienijimas visada buvo ir 
pasiliib globėju visų tų, ku
riems musų organizacijos 
stipri pagelbos ranka yra 
reikalinga.”

Visai teisinga nuomonė. » ' »* »* į <- y
Klausimas apie partijas ir 

srovimus susigrupavimus Susi
vienijime buvo opus per višus 
48 metus šios organizacijos gy
vavimo. Kol kunigai valdė Su
sivienijimą, jo vadams buvo 
pats savaime suprantamas da
lykas, kad dvasiški j a turi kon
troliuoti organizaciją ne tik fi
nansiškai, bet ir morališkai. 
Bet ’šustipr ė j u s laisvai minčiai 
tarpe Amerikos lietuvių, dau 
guma SLA. narių nebegalėjo 
spakęsti tos kunigų diktatūros, 
ir Susivienijimas skilo.

/

Brtijų kę>yęs Susivienijime
Atsikilusiame nuo klerikalų 

“tautiškam^J §usiyienįjimę vė
liau prasidėjo kova tarpe tau- 

ši k?- 
fhktą 'isfaųke griežtas senųjų 
taųtihinkų darbuotojų nusista
tymas prieš socialistus. Jie jau
tėsi esą organizacijos valdovai 
ir kuode jd’ė savininkai ir ne- 

mmgas vietas patektų kairio- 
. jį • LU , 4 «.<i TZ j ■ ■ ■*;» . v sios sroves atstovai. Kada prieš 

25 metus su- viršum buvo iš
rinktas SLA. prezidentu socia
listų “ agitatorius Fortūnatas 
Bagpčįus, tai ‘‘tautiški’’ veikė
jai sufabrikavo prįe^ jį 
nimus ir jį išmetė ne tik iš pre- 
zįdęiįitp vįejjoš; bet įr prghpį- 
zacijos.

fPąskui Jąčįąu atsirado naują 
srovė Susivienijime, kuri pra- 

prgąįiząęįjo's ų^^rįąyim<> 
kampaniją po grynai partiniais 
Obalsiais. Tai buvo bolševikiški 
komunistai, kurie ėmė organi- 
zupff? guŠĮyięnyimę v trdšiy|bTnih- 
kus^ prieik'“buržujus“.'šitą jų 
neva klasių kpya buvo, žįnp^ 
ma, grynas humbugas/ nes Wr- 
bihiiįkaij kurie' remdavo Susi
vienijime bolševikų priešus, bū
davo apšaukiami1'‘■‘‘bųržiijaiš”, b 
bąznieriai arba profesionalai, 
kurię bizniškais sumetimais prį- 
sidęčjavo prie bolševikiškos fra
kcijos, gaudavo iitiiįus “drąii- 
?ų”, “darbininlęų įeikąlų ^ynė- 
ų” ir “susipratusiųjį>r<)įetą-. 

tų”. Tarpe tokiiį “susipfąthsįįĮ 
proletarų” prphįbįęįjoš’ taikais 
bolŠęvikai turėjo gana didelį 
skaičių pasiturinčiu butlegerių. 
' • I • ‘ V r' *> '

Ta koya, kurią komunistai 
vedė per 10 metų, stengdamie-

si Susivienijimą užkariauti, bu
vo ne “klasįų kova’’, bet pa^- 
jiieš’ koya.' Jos ‘ idęjinis 'pa^rin- 
M buvo Panąšus į kleHUalų

kat fen gljyj
ir kontroliuoti jų partijos, Žpio- 
nęs. i^igu ’jiemsi b'uifų' pąyykę 
B W
butų pavirtęs viena iŠ pagel- 

komunistų ^aMijds ■

yra su AtOLD, su buvf*-.....
^resiscių sųsivienijim

T0-
SU

Tuomet pasiliko Sjisįviehuime 
dyff Wbios srbv< P taut^in- 
kbi ir Šdcialisiai? Jom ’ Šitiem 
varžyti^ dęl organizacijos kon
troles nebųtų buvę jokio rei
kalo, kadangi kųl turiniuose 
SLA. tiksluose tarpe socialis
tų įr pažangesniųjų tautininkų 
(sąndariečįų) beyeik nėya skir
tumų, o jie abeji kartu su sa
vo' pritarėjąįs sudaro milžiniš
ką brgahįzącįjos narių daugu
mą. |Jer ilgus metus kovos prieš 
ĮįfemH šociąĮistai
toųtimnkus rėmę, padėdami pa
žangesniam j am elementui tar
pe tautįnįnkų išlaikyti sayoĮ va
dovybę Susivienijime; Bet po 
bolševikų pabėgimo iš SLA., 
sandarieČiai,' užuot ir \ toTiaus 
kooperavę sii socialistais, stima- 
ne dėtis šiį faŠistubjąriČiuju. 
tautminkų elementu ir trAk:- 

ff ■’ f •’! '■’ ' !* , " • •

tuoti socialistus taip pat, kaip Ir kažkodėl Saninui vėl pasida- 
bolšėvikuš. : 1 re skaudu.*

Jau Chicagos seime sanda- 
ri^įi|i Baudė įdeti į SLA. ‘įsta
tus religinio turinio priesaiką 
organizacijos viršininkams. Pitr 
fšHurgbo seime jie suiilaužė vi
suotinė bhlsayiiĄo prlhcipą ir 
pasidalino*vietomis piid/*ftiry- 
boję ir pastoviose komisijose su 
fašistai^.11 Šitbkš’ taųt’’ -’ -*2/-f’ 
tyviškumas privertė r------- rr~
organizuotis iir Stoti pšovą (sū 
jaĮ i)e^įtofseWę, ggluįį 

tas anti-šocialistiškas frontas 

dovybė pa^o j rąn- 
M*s-

Ąet butų bloga, jeigu nau
jieji .'gusi viepi j imb yądai paę- 
rodytų toki j$t partyvi^i, įęo- 
ki seniau buvo klęrikąląi, o pa
skui (tautininkai. ŠLA. nėra ir 
negali tą^pti, kaipo pąftįnl or- 
gapiząęija, nęs jo pągripįĮjpjaj 
tikslai Perą pą^tinįąi. Jąpię ga
lį ir privalo sptarfjpąį dirbti vi
sų sfoyįų žmonės, kurie tįki j 
progresą. Bet jame turį bųti 
sustiprinta fratemaliJjmo dva
sia, kurią ilgai stelbė partijų 
kivirčai, šitam tikslui nereikią, 
kad partijos butų atmestos į 
šalį, bet nariai' privalė išmok
ti organizacijos viduje pripa
žinti rk'its Teitam lygias teisės, 
be skirtumo' ?rėliginiį, politinių 
ir kitokių1 pažiūrų. ' - 

strąipsnyje preziųęntąs Baą°" 
čius.

Z
7' > , ■

k
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M. ARCIBASEVAS: Vertę Mll^ĄSį

san.inA'S'
ROMA NAS

v

(Tęsinys)
■ rSaninas paliovė kalbėjęs ir 

tylėjo.-' Tylėjo ir ŠalaVėičikąs, 
ir'viskas aplirik^ juos tylėjo, ir 
tik, atrodė/ mirkčiojančios vir
šuje žvaigždės tęsia kokį tai ne
užbaigiamą , pasikalbėjiihą. Są- 
laveičikas staiga >ką-tąį sumur
mėjo ir jo tas sušnibždęjim’as 
buvo baisus ir skaudus.

—Kas toks? pašokęs pa
klausė Saninas.
' —. sų-

_ ... .... Ir 
man pasakysite, ką jus mako
te..; jeigu žmogus nežino, kur 
jam reikia eiti ir vis galvoja, M'-i ’ i u p/' <■ r d.vis galvoja ir vis vargšta, ir 
jam vis baisu ir nesupranta
ma... gali bjit, tam žmogui ge
riau butų numirti?

—-Ką-gį, ~ tamsoj susirau
kęs Saninas pasakė, aiškiai ir 
gėrai suprąsdamas tą, kas ne
matomai • artinosi prie jo iš 
tamsios*žydelio Šielčš * ‘ 
leiskim, geriau numirl 
prasmes vargti, o amžinai vis- 
tiek niekas negyvena. Gyvenp 
yeįkia tiktai tąįn, kas pačiapie 
gyvenime jau mato malonumą. 
0 yargstadtiėmę — geriau nu
mirti. * \ !

murmėjo Salaveičikas

jeigu žmogus nežino, kur

ti... Na, ir ne šiandie — rytoj.
Jis greit pasisuko’ ir štnar- 

kiąi atidaręs vartus, " išėjo į 
c 3 , ( ' r. ,S. I ‘ i t' J,gatyę.

•,» -o ' }

Laukę, kaip ir pipiiaiL bu
vo’tylą.

Kai Saninas nuėjo iki bulva
ro, ' iš tolo' įŠgirdo' pavoj ų ‘ pra
menančius kėišiiis garsūs. Kas 
tai garsiai trypdamas kojomis, 
greit bėgo nakties tamsoje, ne 
tai kalbėdamas, ne 'tai' verkda
mas? Saninas ^sustojo? Juoda' n- 
^ųra įsliądo iš taiąsos jr vis 

ęrie jo.;

-—-Kas čia? — paklausė jis.
Bėgantis žmogus' minutoi su- 

štojJ>‘5ir Sariinaš'iš arti pamatė 
išsigandusį, Žibploką “ kareivio 
veidą?5 ' 1 r •. - - /
;r —Kas atsitiko ? — smarkiai 
surėkč Bailinas. ’

Ret kąręiyię kažką sumurmė
jo ir pųbęgo toliau, garsiai 
trypimą? kojomis ne teį ką|- 
bedąmąs, pe |ąį verkdamas. 
Naktis ir tamsa nusinešė vaiz
dą tolyn.

’—Juk čia Zarudino denšči- 
kas! — Sabinas - atsiminė ir 
staiga stipri mintis aiškiai ir 
greitai dingtelėjo jo galvoj. 
‘ —Zarydihas nusišovė!.;.

Lengvas šaltis palietė Sanino 
smilkihi’us. Valandėlę tylėda
mas, jis' žiurėjo'į tamsų nak
ties vbidą/ ir tarp tos tŽamšoš 
matėsi kaš tokio' užbhrtb bai
saus, ' kas joj* buvo, ir jame, 
aukštame, stipriame Žmoguje, 
šu' s'tipriu žvilįsriiu/ praėjo 
tf umpa* ir 'baisi,'rtylįhti kova.

Miestas miegojo, baltaVo tro
tuarai, juodavo medžiai, bukai 
žiurėjo taihsųs langai, saugoda
mi kurčią tylumą. '

Saninaš staiga' papurtė gaį- 
vą, nusijuokė ir pažiurėjo sau 
j :priekį aiškiomis akimis.

—Ne1 aš dėl to kaltas, — gar
siai jis pasakė...
w b r r** 9 * r| •••giau, vienu 
’ Tr ėjb t 
šešėlis "juoduodamas ’ tamsoje'.

XXXII.
; l:-,ų ;:

Taip greit, įaip visi greit 
mažame mięstęjy sužino., visi 
sužinojo, kad du žmonės, vienų 
ir tųp pačm , atėmė S»U

'

Jurgiui Svarbžičiui apie tai 
pranešę' Ivanovas; atėjęš pas jį 
dieną, ’kaf JUrgis' voš tik’buvo 
sugrįžęs*" iŠ pUmokoš ir šedo 

;ą? Ji pozavo 
lengvoj šviesioj suknelėj su pli
ku "kakliuku ir pėrŠyiečįančiom 
rųžayom rąnkom. Saulę Švietė 
į kambarį" auksiniais spįndu- n-* . U»»r-_jpff’<• J i.hais ir lyg norėdama uždegti 
Lelei Šyelmus . pasiputusius

atrodė "tokia jaSbutC’ šyarųfe 
ir ’ linksma, lyg “auksinę paųkš- H !>«♦( .TV d“ <l|4 K ; (U ' t • tyte. . ;.
■ ~ 1^“ 
pasakė, įeidamas ir numesda- 
mas 'Kepurį'-anf Kėdės.'

' —A'!.. W L ,'nUja pasąky-

vie

Salaveičikas pasikorė..

A ■■ AUuaifcaaai^^

vis galvoja ir

- da-
Neiįa t .

jau !.'—"priverstinai surėkė $a- 
IąVe$įįęai it stipri^ ®u“ 
griebę Samno ranką.
\ ^ųyę1 visišlęaj -tąįpšu jr siitę- 

mose Šalaveičiko veidas atrodę 
baltas, kaip lavono, o akys žiu
rėjo tuščios, juodos ir Įdubu
sios.. , ' ,

Jus nįirjtįngas žmogus, t 

nelaisva siela pasakę $aiįinas 
atsikėidamasi) — ir, tegul; mir
ti n gą j am ' tikrenybėj e paU gė- 
riausias dalykas — kapai... įfjl* 
diey;...

Salavęičįkas lyg nė negirdė
jo ir sėdėjo nekasi j hditi<wm^s, 
Į<aip judrias šešėlis,' su išbalu
sių,’ kaip? numirėlio, yeidty. Sa- 
nmas .patylėjo, palaukė ir ty- 
JiąČ išėjp., ^arteliuose jis su
stojo Ir klapsėsi. Visur bųVo 
tyla Įr £>ąįavęičikas vos tip. te- 
jJodavo pastogėje, susiliedamas 
šiitęmošei Nemalonus slogutis 
užgulė Sanipo sielą.
'—Vis tiek paį! — paipįsle 

jis: ko taip gyventi, ko mir

— įr, tegul, mlr

kapai... Su

L

Vienu dau- 
ažiau! ' ' 
:yn,’ kaip aukštas
. . *■ 1 * .. . * < * *4 » < w •

dieiią, kai Jiirgls' voš įtik’buvo
L............... ~

piei

site?...—Jurgis paklausė, man
dagiai šypsodama sis.

Jis buvo gerai nusiteikęs ir 
linįęsųiąs, kad, ant galo, sura
do pasisekimą pamokose ir 
jautėsi jau ne ant tėvo kaklo, 
o ant savę kojų atsistoję^, ir 
^ay dėl to, ka<l' graži ' ąaulė 
£viete kad arli jo buvo

X~Daug,— Ivanovas pasakė 
ir su nepaprastai’ keistu išrei
škimu pilkose akyse,
nas pašis'riiaugė, antras nusi
šovė, 0 trečių velniai pasiėmė, 
kad nesivalkiotų!

—Tai yra? — Jurgis nusi- sfeb^d

—Trečią aš jau nuo savęs, 
dėl geresnio efėktoj pridėjau, 
o du tikrai... šiąnakt Zarudi- 
haš nusišovė, o dabar kalba, 
kad 
ot t

’—Juk negali būt!—Lėlė su
rėkė, pašokdama visa išbalus, 
rožinė ir auksinė, išsigandu
siom. bet vis tiek, žingeidumu 
žėrinčiom akimis.

Jurgis /nusistebėjęs ir išsi
gandęs skubiai padėjo palitrą 
ir priėjo" įrie IvapoVo.1 " 
' —Jus nejuokaujate?

—fcdkie jau Čia juokai! — 
' Ivanovas mostelėjo ranka.

kaip ir visuomet jis stengė
si pridųdt sau filosofišką hiio- 
širdų vaižd^. beĮ buvo galima 
pdtiebeti/ kkd jam skaudu ir 
nemalonu. *’
< ♦

—-Bei ko gi jis nusišovė? 
Dėl to, kad jį Saninas užga
vo? O Sabinas žino? — nai- 
viškai kabinėdamos prie Iva
novo, klykdama kfapsė Lėlė. 
'r ■—Matomai, kad taip... Sabi
nas žino da*h Vakar,—Iva
novas' Atsakė. r

—-Kodėl' gi jis? 
Jurgis paklausė.

Ivanovas paspaudė pečiais. 
Jam jau nė kartą tekdavo gin
čytis su Jurgiu apie Saniną, ir 
jisjaii iš anksto susierzino;

—Nieko.:. O kas gi jam? — 
su šiurkščiu įkyrėjimu atsakė 
jis.

—Vis gi jis čia 
pastebėjo Lėlė, 
reikšmingą veidą.

—Na, tai kas gi iš to!... Rei
kėjo gi tam kvailiui lįsti. Se
ninas čia nekaltas. Visa tai la- 
bąi nesmagu, bef priežastis tu
ri būtį skaitomo kvailu daly
ku iš paties Zarudino pusės.

(Bus daugiau)

nelaisvai

kaltas! — 
darydama

1‘UŽMIRŠTASIŠ ŽMOGUS”

I H AiAtisA
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rie mies Boulevard 5913

dienos

Ofisas

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Graboriąi

MADOS MADOS

1034

Tel. Monroe 8377

TeĮ, Lafayette 8572

Ofiso Te
Rez. T;

Ambulųnce Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Negali atsigerėti 
“Naujieną” ra, 
dio programais

Skaitau jąs
Tad, prą-

pposife pnyls'^toreTžd Ploor

Mirė Kastantas Svi 
lainis; šiandien 

laidotuvės

naujo airporto, arti 
to centro, kąd pęreįjcętų gaiš
ti daug laiku, važiuojant iŠ 
miestq į dabartinį mupicipalį 
airportą, suyirš pusvalandžio 
kelionė automobiliu.

Nuo karščių mirė lie 
tuvis Antanas 

Lušaitis

'■Turiu pranešti jųiųs, Rad 
aš klausaus Naujienų leidžia-; 
mų radio programų kas tre^ 
padienio vakarą. Man jie la
bai patinka. Aš negaliu atsi-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras įr nebrangus

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Iš Chicagos operuoja greičiau
si pasaulio lėktuvai

Didžiauąios iš suminėtųjų 
linijų yra United, American ir 
TWA. Jos operuoja lėktuvus 
tarp New Yorko ir Californir 
jos ir tarp Bostono—Detroito 
— Californijos. Iš Chicagos 
operuoja ir greičiausi pasau
lio lėktuvai.

Kadangi lėktuvų judėjimas 
yra taip didelis, jau nuo se
niau kalbama apie pastatymą

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėję 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

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

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

Tęl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

yra bene

Planuoja statyti naują airportą netoli įme
sto centro; “Lituanica I” ir ‘‘Ir* ir Chicago

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel* Boulevard 1401

šeštadienio vakare penkį 
plėšikai apiplėšė devynias 
krautuves šiaurinėj ir šiaurva
karinėj miesto dalyje. Ir jie 
tai padarė į pusvalandį ląiko į

756 W. 35th St
Cor. of 85th ,nd Halated St) 

Ofiso valandos nuo 1-8 niuo 6-80- 
Nedėldieniais pagal sutarti.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tol. Boulevard 5203 ir 8418

“Gerbiamieji, aš esu ‘Naujie 
ųų* skaitytojas, 
per virš 20 metų 
šau f,kaijniečii|* kad padaipuę- 
tų dainelę po yardu# ‘Pąs mq- 
čįųtę ąųgąu”, tai yra. ateipąnfį 
trečią^įenj, liepos 25 d. Kaip 
tą dainą skiriu, dar dabar ne
galiu pasąkyti...

Joųas Petrulis,
2149 W. Coulter st.

Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai.

nj9M7 
■■■■■■■■■■» Aw
Vakarais nuo 6 iki 9 ,

Tel Prospect 1610 J

CHIRURGAS 
ėst 22nd Street 

1—8 ir 7—8 
51. pagal sutarti, 
illfornia Arenus

Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 yąL vąk. 
išskyros seredomii

gerėti jūsų dainomis, kuriąs 
‘kaimiečiai’ dainuoja oro bau
domis. Aš norėčiau girdėsi 
tpkiąs gražias dainas kas vą-

suinteresavi- 
jos progresu 

iniciatyvą Chicagoje

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl.j Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tekt Boulevard 7820 
Narni TeL Prospect 198Q

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

BRIGHTON PAĘK — šian
dien įvyksta laidotuvėm Kas
tantu Svilainip, kuris mirė lie
pus 2Q d., JĮlinpįą Rpsęąrch li
goninėje.

Graboriui A. Masalskiui 3307 
South Lituanica avenue, par 
tarnaujant, velionio kūnas 
bus išgabentas iš namų, 4504 
South Keeler avenue, apie pįr- 
mą po pietų ir nuvežtas am
žinam atilsiui į Lietuvių Tau
tiškus kapines.

Velionis Kastantas Svįjainis 
buvo brolis Stepono ir KazL 
jhiero Svilainių, kurie per 
daugelį metų užlaikė alines 
biznį Justicę Parką. Jis Jmvp 
vedęs ir paliko didžiuliame 
nubudime žmoną Jpzefipą 
Svilainienę ir dų sunu.

Vak—8:80 Ą. M. iki 8:80 P. M. 
Tek HĄRrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Res. 6600 South Artesian Avepųe, 
Phope Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

penktadienį po pietų puo 
karščio apalpo ir vėliau mirė 
Antanas Lušaitis. - Jis buvo 
30—40 metų amžiaus* Jo laL 
dotuvės įvyks pirmadienį, Įie-? 
pps 23 d., Tautiškose kapinė-;

LAIDOTUVĖS $95
ųr tąųpuinasį ręi^ąnpgąa, mes palaidojame už $95. Už iškilmingas 
iJotųvęp, plieno grąžam, siųfcąs, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 

’ ’ ‘ ‘ ‘ * mąloppą pą-

Grane Coal Co.
5332 Šq* Long Avė

Chicago. Ilk

Labai mažas skaičius chi- 
cagiečių $ino, kad jų miestas 
— Chicago 
džiausiąs pro transporto cent
ras pasaulyje.

Iš Chicagos municipalio air
porto kasdien pakyla ir nusi
leidžia šimtai lėktuvų, su kro
viniais, paštu ir daugiausiai— 
su keleiviais. Į Chicago mu- 
nicipalį airpprtą subėga trans
portinės linijos iš New Yor
ko, Californijos, .pietinių Val
stijų ir Kanados.

Operuoja virš dešimtis ke
leivinių linijų, iš kurių stam
biausios yra United Air Lines, 
American Airlines, Nortwest 
Airways, Transcontinental & 
Western Air, Ine., — “The 
Lindbergh Line”, Braniff Air 
Lines, Hanford Air Lines, Sea- 
board Pacific Air Lines ir 
Bowen Air Lines.

Pocąhontąs, mine rųn 4 tonąi ar 
daugiau $7.00 UŽ toną

TEL. REPįJBLIC 8402

Lietuvių Dienos 
Ženkleliai

įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

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

Su Lietuvi 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade, 

ženkleliai parsiduoda

A. L. Davidonis, M.D, 
4910 S, Michigan Avė.

Tel. Renwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytą 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

-Čia įdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti mąn pavyzdį No.......... .

Mieors ____ ___ ___ ...... per kratiny

Chicagos bųsų šoffir 
rių streikas atidėtas

šoferiąi Chicago Mptor 
Coąch Čompany, kuri operuo
ja autobusus mieąto ribose, 
kaip antradienį turėjo išeįti į 
steriką. Bet jį atidėjo, kuo
met National Labor Board 
pąbiųlė tai padaryti iki ji ne?- 
praves tyrinėjimo į priežastis 
ginčų tarp bendrovėm ir šofęr 
rių. Tardymas planuojamas 
liepos 30-tai dienai. Bendro
vė atsisako siųsti savo ątmtp^ 
vus į tarybos posėdį, kųriąm 
tyrinėjimas bus vyhinaiiąąs.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo nąr 
rįams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

Ženklelius gulite gaiir 
ti Lietuvių Dienos Ko, 
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St., telefonas 
Canal A678.

P. CONRAD
PHOTOGRAFA8 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

1^ 2860
2860 — Vienas nąujausių ir lą- 

bjausia mėgiamų vasarinių rūbų — 
tai labai pateigus rūbas vasarai. Ga
lima siūdinti iš paprastos, skalbia
mos materijos Sukirptos mieros 14, 
16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 ęolių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą Mąp- 
kųtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti ąąvo vardą, pą- 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kąina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais Karty su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienom, Pattem Dept,, 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

Lachavich ir Suims
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaųsiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų; darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, HL
TeL Cicero 5927

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Grąborius 
KOPLYČIĄ DYKAI 
1410 Sb. 49 Ct

Juozapas Ęudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nejjrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pąčių vąrdų)

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška Koplyčią Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams Kairia prieinama, 
3319 Dtnąilicą Avenue 

CHICAGO’. ILL.

- L IT H U A NIA N VIL L A -
Atsilankykite! Puiki valgyklą, mkąpus valgiai ir gėrimąi!

Syetąine šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dąriaūs ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadięniais ir sekmądieniais.
UTHUANJĄN VIUA

11?1? So. Westerų Avė., Chicago, III.
PMOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 33|5 8>. Halstęd CĮjicago

DR. VAITUSH,, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skąudamą akįų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią* mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam {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 7589

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

' Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro.

I Serędoj pagal riutąrti.

Mrf. Sąmuel Insull 
buvusio Chicagos visuomenės 
ąptamavimo , įmonių magnatą 
Žmopą, kurį sugryžo j Chicago 
iš Graikijos, kad sekti savo vy-; 
ro bylą už įvąįrius nusidėjimus 
sąryšy su nubankrutijimo jo 
finansines imperijos.

DR. G, SĘRNER
LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu^

— , Kreivas Akis
Ištaiso.

Planuoja airportą prie ežero
Buvo siūlyta pąstatyti air

portą prie ežero kranto, šalę 
Grand Parko (kur dabartinę 
Pasaulinę Paroda), bet ar ta$ 
planas prigys, dar nežinia. 
Vėliausiu laiku Fedęrąl Pufrlię 
Work Adminiątrątįpn, kuri 
žąęlą paskirti apie $8,000,000 
Chicagos naujo airportp pas? 
tatymųi, sudarė komisiją SUr 
radimui tinkamiausios vietos. 
J tą komisiją įeipą Hunt 
Wentworth ir Merrill C. 
^eįgą — nuo Chicągos, Mrs. 
Kellogg Fairbanks ir Henry 
Porter Chandler nuo federa-r 
lės valdžios ir F. J. Dressler, 
nuo viešų darbų administra
cijos.
Lietuvių Aviacija ir Chicago 

žinant, kad Chicago — Pa
saulio Aviacijos centras — 
reikšmingas yra ir tas faktas, 
kad ir lietuvių 
mas aviacija — 
rado 
Dariaus-Girėno skridimo idė? 
ja gimė Chicagoje. Chicagoje 
taipgi rado pradžią ir “LITU? 
ANICOS II” skridimo suma^ 
nymas. Įdomu taipgi, kad ir 
Darius, ir Girėnas ir leite- 
nentas Feliksas Vaitkus! yrą 
Chicagiečiai, pirmieji du at«? 
vykę iš Lietuvos, o leitenan
tas gimęs Chicagoje, seniausio
je lietuvių kolonijoje — Brid- 
geporte.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR* NA1RELIS
756 W, 35th St 

(Cor. of 85th ąnd Halstęd Stą.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Loiyę Ąy«

Tek Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4 puo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Dr. Charles Segąl 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaį. po pietų ir nuo 7 iki 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

P|ione MIDWAY 2880

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS I
2201

Valandos: 
S<!redomis ir i 

Rez. 6631 Sot
Telefonas Renublic 7868

ANTANAS LUŠAITIS
Persiskyrę su Šiuo pasaulių 

liepos 20 dieną, 9 valandą va- 
kąye 1934 ip.t sulaukę^ pusės 
amžiaus, gimęs Suvalkų gub., 
Marijąmpolės pafąp., pakęliš- 
kių kąimę.

Amerikoj išgyveno 34 metus.- 
paliko dideliame nųUųdįrpę 

moterį Onį, 2 dukteris Magdą- 
leną ir Ąoėl.ę, 3 seseris Petro
nėlę Sinkevičienę, Magdaleną 
Adomąihenę, Springfield, III, 
ir Agniešką Sileski, brolį Vin
centą ir gimiųps, p Liėtųvpj 
brolį Juozapą.

Laidotuvės įvyks 
liepos 23 dieną, 2 vai. po piėt 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapiųes,

Visi a. a. Antano Lušaičio 
giminės, drangą! ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Seserys, 
Brolis ip Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius Lachavicl) ir Sunai, 
Tel. Canal 2515.

J, F, RADZIUS
Incorpprated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja ųž $25.00 ir ąųgščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St, Tel. Canal’6174

CHICAGO, ĮLL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas V^gipia 0086 

Ofiso valandos nuo '2-4 ir nuo 
6-8 v, ,v. Nedėlioj pagal sutartį

J. F. EU9EIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermįtąge Avenue

Telefonas Yards U994

Dr. MAURICĖ KAHN
4631 South Ashl; 

Ofiso yalę
Nuo 10 iki 12 dięną, , , 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 __ _
Rez. Tplephopę P|ąąą 2409

--------- ;-------- i ' -ir1 r ' v »F'r‘
Ofiso Tel. Calųmet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 __

Dr. A. A, ROTH 
Rusas Gydytojas i? Chirurgu

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų5 U risi 
chroniška ligų Ofisas 3102 Sb’ Halsted S*, 

arti 81st Street
Valandpa: 2—4. 7—9 vaL vąk. N*- 
dėliomis' ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.__________

m nup 9 iki 5. 
, Sėredos ir 
iki 9

I Canąl 1Į75
3. Rockvell Street 
Republic 9600 ’ ’

i—r-'". ’i’"1 j! .4 h n. r*

Joseph V, Mflckiis
LIETUVIS ĄDVpRATĄS Dienomis Mjesįą . A 
163 Washinįton St.

a™.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimų. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos jaštas išrodo dvigubas, 
jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

gėles, vargonai, koplyčią,—visas parengimas ię į
tarnavimas liūdnoje valandoje — ųž visą, pągrabą

Bagdonas
51 REPUBLIC 3100
liganAve. -2506W.63St.

Amerikos lietuvių Daktąra

' Tel. Ofice Wentwojrth 6880 
Res. Hyde Pąrk 8395

GĄS PENTISTAS K-RĄY
4143 Archer av., kamp. Fęancisco ąv.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lįetuviamą žinomas pąr 85 
metus kąipo patyręs gyd-*“1"- 
rurgas ir akušęris.

Gydo staigias ir chron; 
vyrų, moterų ir vaiku 

ijausius pietoduą X-Rąy 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL, ųejpli Mųrgąn St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakara.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Centai 746|

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 32 . St.)
Qfiso valandos: Ka

Vakarais: Paned
Pėtnyčios

Namai

Advokatai ‘

JOSEPH J. GBISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Are,

st,

Pirmadienis, Liepos 23, J34 z _

CHICAGO—DIDŽIAUSIAS AVIACIJOS 
CENTRAS PASAULYEJE

Lietuves Akušeres
': ■ ' J ■ it- • ? a - ■ , t ' ■ ‘ ‘ į ' •. :

Mrs. Anelia K. Jarusz 
physįęąl Thęrąpy 

B, and Midwife 
6109 S. Albany 

Avejiue 
Phope 

Hemlock 9252 
Patarnąųja prie 
gimdymų namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massągę 
ėlectiric tn e a t- 
nierit ir magne- 
tic bląnkets ir tt.

Moterims it mer- 
’ girnoms patarimai dovanai.

DR. RUSSELL 
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St. 

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 3 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarei___
*wwm**^^*wwwwww* î***ww^Wm^ww|wwww*X*****^*******

DR. MARGERIS
3325 So, Halsted St, 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais pųo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

aFFICE



Pirmadienis, Liepos 23, ’346
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NAUJIENOS, Ghicą^o UI.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvių Statymo ir
Paskolos Bendrovių

•

Sąjungos mitingas
A d v. K. G ugis išrinktas pirmi

ninku komisijos federaliza- 
ei jai pravesti.

Lietuvių Statymo ir Pasko
los Bendrovės (spulkos) yra 
šiandien susidėjusios vienon 
sąjungom Išviso sąjungon pri
klauso 19 bendrovių, visos iš 
Chicagos ir Cicero ir viena iš 
NVaukegano.

Pereitą penktadienį liepos 
2 d. bendrovių sąjunga turėjo 
atstovų mitinga buvusioj MeĮ- 
dažio svetainėje. Mitinge at
stovaujama buvo 13 bendro
vių. tarp jų LDK. Gedimino, 
Cicero lietuvių bendrovė, S. 
Daukanto, Keistučio, Šv. An
tano, Naujienų, Vyčių, Wau- 
kegano lietuvių ir keletas ki
tu.

Mitinge paaiškėjo, kad visos 
priklausančios sąjungon ben
drovės reprezentuoja apie pus
penkto miliono dolerių ($4,- 
500,000). Jeigu jos visos ga
lėtų pasiduoti po federalės 
valdžios kontrole, tai iš fede
ralės valdžios jos gautų prie 
savo kapitalo dar $9,000,000, 
ir visas lietuvių bendrovių ka
pitalas tada siektų $13,500,000. 
Reiškia tiek pinigų lietuviai 
galėtų gauti iš savo spulkų pa
skoloms ant namų.

Kadangi - federalizavimosi 
klausimas yra labai svarbus, 
o federalizuotis nėra taip 
lengva bent mažesnėms spul- 
koms, tai penktadienio mitin
ge nutarė išrinkti ir išrinko 
komisiją, kurį pagelbėtų spul- 
koms federalizuotis, sujurigtų 
mažesnes spulkas į daiktą, 
kad ir mažesnės spulkos galė
tų prisitaikyti prie federalės 
valdžios reikalavimų.

Federalizacijdš komisijos 
pirmininku tapo išrinktas adv. 
K. Gugis, o nariais J. Varka- 
la ir Kazanauskas.

Atvyko fakiras iš 
Lietuvos i Pasau

linę Parodą
Sekmadienį, liepos 22 die

ną, Naujienas atlankė p. Pil
kauskas — fakiras iš Lietuvos.

P-nas Pilkauskas su draugu 
p. ščensnolevičiu atvyko į Chi- 
cagos pasaulinę parodą. Pa
saulinės parodos Internacio- 
nalis Komitetas angažavo jį 
pildyti tam tikrus numerius. 
Jisai tuos numerius pildys 
Ripley paviolione, ir pasirodys 
pirmą kartą tur būt apie šios 
savaitės pabaigą. Bet tikras 
laikas bus praneštas vėliau.

Taip p. Pilkauskas, taip p. 
ščensnolevičius ^yra angažuoti 
rodyti savo numerius parodoj 
iki ji užsidarys, t. y. iki ru
dens. >

P-nas Pilkauskas pasaulinėj 
parodoj tituluosis vardu Ben 
Ąli, the' Great Fakir.

Iš Lietuvos pp. Pilkauskas 
ir ščensnolevičius išvyko lie
pos 6 d., New Yorką pasiekė 
18-tą, o Chicagon pribuvo šeš
tadienį, liepos 21 d.

Chicagoj apsistojo ir gyvens 
adresu 4600 Drexel boulevard, 
Rooms 1—2, tel. Drexel 1287.

P-nas Pilkauskas . pranešė, 
kad turi atvežęs iš Lietuvos 
keletą veikalų vaidinimui'ir 
operečių, kuriomis rasi susido
mės Amerikos lietuviai. No
rintieji gi su juo pasimatyti 
arba susipažinti gali užtikti jį 
minėtame aukščiau viešbuty 
kas rytmetis iki 10 valandos, 
arba telefonuoti jam, kad su
tarti laiką pasimatymui. X.

K. P. Deveikis pa- Ne visai aiški J. Kll- Pf AiT plomo£usAU^
sk!.S K® namo nupirkimo

rado generolu
5LietUvių dienoj rugpiučio 

dienos celebracijos prasidės 
gražiu paradu. Pereitą penk
tadienį tapo paskirtas lietuvių 
dienos parado generolas., Juo 
bus K. P. Deveikis, Ciceros lie
tuvių kareivių draugijos vei
kėjas. Tai įvyko draugijų at
stovų ir darbuotojų pasitari
me. Visi susirinkusieji buvo 
labai patenkinti K. P. Devei- 
kio paskyrimu ir tą išreiškė 
grąiusmingu delnų plojimu.

Generolas K. P. Deveikis 
turės savo prižiuroje visą pa
rado tvarką ir turi galę pasi
skirti sau kokius nori leitenan
tus į pagelbą.

Californijos lietuviai 
prisiuntė $12.00 “LI- 

TUANICAIII”
Nors Californijoje gyvena 

mažas būrelis lietuvių, vienok 
jie, nors tūkstančius mylių 
nutolo nuo Chicagos, neatsilie
ka nuo kitų “Lituanicos H” 
reikale. Pirmiau jau prisiun
tė ALTASS naudai $78.00. Da
bar vėl per p. .Lubiną pri
siuntė centran $12.00, kuriuos 
sukėlė surengę parengimėlį 
skridimo naudai. -Jie linki 
Įeit. Feliksui Vaitkui laimin- 
gausios kelionės per Atlanti-

šeštadienį ALTASS iždan 
buvo prisiųsta $200.00 iš Bos
ton, Mass.

Trečią gentkarte 
pergyvenantis bato
nas Lietuvos Benui

Istorinė dirigentų lazdelė turi 
įdomią istoriją * ■

Petrui Sarpaliui, Pranui An
drijauskui ir žemiau pasirašiu
siam liepos 14 teko apžiūrėti 
“Vytauto” beno gaidas, kurias 
tas dūdų orkestras yra nutaręs 
parduoti, o “Lietuvos Benas” 
nutaręs nupirkti. Gaidų yra virš 
200 kurinių ir mums, kaipo ko
misijai, jos pilnai patiko.

Muzikas Juozas Keturakis, 
pas kurį tos gaidos randasi, 
mus mandagiai ir su vaišėmis 
priėmė ir atnešęs batoną (ve
dėjo lazdelę) padavė ją Sarpa
liui, sakydamas: “šią lazdelę 
nepirkau ir neparduodu, bet do
vanoju ‘Lietuvos Benui’. Man 
ją dovanojo chorvedis Lanke
lis...”

Juozą Lankelį atsiminus
Sarpalius paėmęs batorią gal

vą palingavo ir tarė: “IPamenu 
Juozą Lankelį. Buvo vargoni
ninkas Wanamie, Penn., mieste 
kur aš augau...” Sarpaliaus tė
velis, taipgi muzikas, ten gro
jo smuiką. Buvo vienas iš pir
mųjų SLA narių.

Juozas Lankelis yra. pažįsta
mas ęhieagiečiams. Jis yra mo
kinęs keletą chorų, rašinėdavo 
į “Naujienas”, pasirašydamas 
slapyvardžiu “Nuo Vėdro Lan* 
kelisi’. Jis pirmiausiai mojo tą 
lazdelę, diriguodamas chorą. 
Vėliau Juozas Keturakis — be
no lyderis, o dabar ji patenka 
j rankas Petro Sarpaliaus, ku
ris veda “Lietuvos Beną”. Laz
delė daug įdomių dalykų pasa
kytų, jei ji .galėtų prabilti... 
Esu įsitikinęs, kad toji lazdelė 
suloš svarbią rolę “Lietuvos Be
no” istorijoje. 
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Kviečia į repeticijas 4
*

šiuom kartu prašau kaip Chi- 
cagčs taip, ir apielinkės lietu
vių muzikantų punktuališkai 
lankyti beno repeticijas, kurios 
įvyksta kas antradienį 7:45 va
kare, Frank šemot svetainėje,\ 
3336 South Lituanica avenue.

Juozas L. Grušas.

tranzakcija

Po J. Kulio namo, 3259-61 
South Halsted Street, pardavi
mo iš varžytinių, gegužės 28 
d., “Vilnyje” tilpo sekamo tu
rinio pranešimais, kurį paduo
dame žodis į žodį:

“Kulio namas parduotas E 
varžytinių.

“Gegužės 28 d., bonų savi
ninkai, sudaru $22,500, nupir
ko J. Kulio nhmą už tą sumą. 
Niekas daugiau nesiūlė. Pir
kimą technikiniai atliko J. 
Baltušis”, (Vilnies laikraščio 
dženitorius. Suprantama, kad 
“Vilnies” štabas žinojo apie vi
są pardavimo ir pirkimo eigą).

Toliau laikraštis sako: “Ku* 
lis rodos visaip išsisukinėjo, 
kad namas jam pasiliktų, bert 
kiti irgi nesnaudė.” Pasirašo 
“Rep.” (Reporteris.)

čia pravartu atkreipti atyda 
bondholderių, kurie sudėjo sa
vo bonus J Baltušiui, ar jie ži
no, kokiomis sąlygomis jie tai 
padarė. Tie bondholderiąi neva 
nupirko namą per J. Baltušį. 
Bet klausimas, kas tą namą da
bar valdo ir kas yra jo savinin- 
kas-ai? Kokias teises tie 30 
bondholderių, sudėjusių bonus, 
turi prie namo? Ar jie gerai 
žino ir ar jiems aišku, kokį do
kumentą jie pasirašė, kuriuo 
jie atidavė savo šėrus?z

Ne visi* bondholderiąi sutiko 
atsirašyti savo Šerų J. Baltu
šio naudai. Kai kurie prieš tai 
protestavo, nenorėjo atsirašyti 
nuo savo turto. Bet šiandie jie 
jau turi savo pinigus. O tiems, 
kurie nuo šėrų atsiraŠė, patar
tina nueiti pas gerą, patikimą 
advokatą ir patirti,, ar jįė; turi 
kokių nors teisių prie namo, ku
rį neva jie pirko. Lai patiria 
ar jie galutinai nud savo šėrų 
atsiražė, ar tik laikinai.

Ant 
deriai 
namą, 
“...Už 
pirkti 
tam tikslui naudoti 
tas, susidariusius ir 
tus nuošimčius 
lietiniui savo Šerus ir visas tei
ses...”

Toliau, kai tie bondholderiąi 
atsirašė nuo savo bonų, ar jie 
gavo kokį nuorašą, ar turi įro
dymų, kad jie yra narųo dali
ninkais? Ar jie atsirašė nuo vi
so turto, kuris gal siekė šim
tus dolerių, tik už $1.00?

Įdomu, kas J. Baltušiui davė 
patarimus taip meistriškai da
lyką užbaigti, kas jį informavo, 
kas stovėjo užpakalyje jo, nu
garos ? Ar tik nebus laikas 
bondholderiams pasiteirauti ar 
jie nėra padarę klaidos ir ko
dėl Baltušis nešaukia bondhoL 
derių susirinkimo, kad paaiškin
ti tikrą dalykų stovį. Nebūtų 
pro Šalį apsirūpinti — dėl vi
so ko...

žmonių Užtarytojas.

Bondholderių atyda atkreipia' 
ma C reikalą apsižinrėti ai 
nepadaryta klaida.

Dr. Ralph1 E. Turner, isto
rijos profesorius Pittsburgho 
universitete, pačįų studentų nu- 
balšavimu, populiariškiausias 
profesorius visame universitete, 
kuris lil^o pašalintas įš tos 1 vie
tos dėl jo labai liberališkų pa- 
žvalgų ir už rėmimą sociales 
įstatymdavystės.

CHICAGOS
ŽINIOS

Įvardina Capone 
Lindbergho kūdikio 
pagrobimo autorium

blankos, kuria bondhol- 
įgaliojo J. Baltušį pirkti 
randasi sekami* žodžiai: 
vieną dolerį...
varžytinėse

įgalioju.... 
namą... ir 
namo no- 
nesumokė-

Perduodu įga-

Joliete įkalintas kalinys John 
Pawelczyk- suteikę įdomių in
formacijų valdžiai apie garsų 
Lindbergho kudikįip pagrobimą. 
Jis pareiškė, kad pagrobimo au
torius yra Al Capone, kuris jį 
suplanavo, kaipoj desperatišką 
priemonę ištrųkfį įŠ kalėjimo, 
į kurį buvo nuteistas už fede- 
ralių mokesčių ųesumokėjimą, 
)?o pagrobimo, kaip žinoma, Ca
pone siūlėsi į pagalbą policijai, 
sakydamas, žinąs pagrobikus.

Sumanytą pagrębimą įvykino, 
anot Pawelczyk’o, tūlas Bob 
Sand’Sich, su kuriuo sėdėjo 
LeaVenworth kalėjime; moteriš^ 
kė, žinoma tik kaipo “Tessie” 
ir Frank Nash, žmogžudys, už
muštas laike Union Station 
skerdynių, Kansas City. Fede- 
ralė valdžia tyrinėja Pawelczy- 
ko pareiškimus.

Policija suėmė tris vagilius 
pereitos savaitės pabaigoje, kuo
met jie bandė apiplėšti kepyk
lą prie 2901 West 63rd Street.

UŽMUŠĖ 60 METŲ
Moteriškę

Nežinomas automobilio šofe
ris, ūždamas Halsted gatve 50 
mylių j valandų, suvažinėjo 60 
metų moteriškę Catherine M<3 
Laughlin, 5936 Pkrnell avenue. 
Ji netrukus mirė. Nelaimė įvy
ko prie 72-tros ir Halsted st.

Tėvo subartas vaikas 
nusišovė

Kaip viena moteris t sa* 
vaitę prarado 10 svaro

Mm. jBettv įModeke t* Davton rato: *A1 
vartoju SruMhen, kad ■nmaiinti svaram*—* 
aB netekau 10 svaru | viena savaite te ne
žinau kaip H ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI te NEKENKSMINGAI — imkite puse Saukite- 
Uo Kraschen stikle karlto vandens ryta nrtel 
pusryčius — tai yra sausras būdas netekti 
negražaus riebumo te viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptieklnink* Amerikoje
— yra daug imitacijų te jus turite saugoti

gautumėt Kraschen Salta 
Jeigu M pirma bunka neįtikins jus. kad tai 
yra eangTausiae hmjng nusikratyti riebume
— umgai gražinanti.

■ \ “

Louis Borotin, 4735 North 
Troy street buvo 21 metų jau
nuolis. Truputį padykęs, bet lar 
bai jautrus. ’ šeštadienį vakare 
jis susiginčijo su kitais berniu
kais. Jo tėvas, Harry Borotin, 
subarė Louis’ą už triukšmavi- 
mą. Nieko nesakęs subartasis 
įėjo j namo vidų; pasiėmė re
volverį ir paleido kulką į savo 
kaktą.. Už kelių minučių mirė...

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

CHICAGOS KALĖJIMO “GY
VENTOJŲ” SKAIČIUS PUOLA

•“* Be Drireretinopolte o. Šie paprastM tydymaele namie leid
žią f imt atlikti; savo rdkalnt kaip paprae 
tai—-žinoma, jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti mteti lovoje. Tokiame ateiti-

te

pinteų. ietera aeaoHtattb. • hum

Dabartiniu laiku Cook apskri
čio kalėjime, Chicagoje, yra 745 
kaliniai, 713 vyrų ir 82 mote
rys. Peyhai buvo 1,176 kalinių. 
Įdomu, kad nemažas stalčius tų 
kalinių sėdį už nemokėjimąali- 
monijų žmonoms.

r f!
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Chicago a la Paris
(šeštadienį po pietų Chicago

je nusekė Paryžiaus pėdomis.
DAug girdėta apie garsiąsias 

Paryžiaus ęafės ant šaligatvių 
Daugelis, lietuvių, pervažiuojant 
Paryčių, jas matė. Bet ta nau
jenybę pamatyti nebereikia va- 
iiuoti Paryžiun. Ją dabar turi
ne Chicagoje, ant' Michigan 
kvenuė. ,

CHICAGIETIS ILLINOIS GU 
BERNATORIAUS VIETOJE

Gubernatoriui Horner ir vice- 
gubernatoriui Donovan išvažia
vus į Wisconsiną atostogoms, 
aukščiausioji Illinois vieta teko 
chicagiečiui Richey V. Graham, 
Jis yra laikinas senato pirmi
ninkas.

—L

PRANEŠIMAI

Chicagos Draugijų. 
Kliubu Valdvbos

x 1934 metams
IETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba ig84 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 Vi 
40 St; Wm. , Buisnas vice-pirm.. 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Waltei 
Sharka fin. rašt., 4685 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas. Klimavičius, 
2584 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St Baranauskas ka> 
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8888 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginią 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

l-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
2-ta vai. diena, Liberty Grove sve- 
aipėie. 4615 S. Mozart Street.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už Itokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

CLASSIFIEDADS
SI II m....................... I I ............. t
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale hesusipratlmų su 
rendaunmkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai; ryto iki 8 vai. vąk. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. {žymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLOKDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

■ ' • ■ —-O—
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Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fokintain Įrengimu — Ice Cream 

Komi — Pretzel’ių 
( 8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicaeo. III.

—O—

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; • pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 85 St.j'nut. rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6989 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. BoruŠienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės jstatu.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto, rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas, kęntr. rašt.; J. 
Jasiunas kas, globojęs; Dr. A. 
Manikas 'sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
K. Gramantas. 4535 S. RockweU 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAšELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
Yašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mimi
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas.
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

dMdienį, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. no Diet.
-------—------------ ——-—----------- ——.—

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt.,. 4635 S®. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 Šo. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Ave„
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai, vaka
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 

' nienė, 8322 S Union Avė, nut.
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin., rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 

' S.,Ėlizabeth St. Maršalka A. Tan
ke. 8239 S. Union Avenue.

PAMOKOS v y • - -
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystes 
Stenografijos -------------
Mašinėle Rašyti t Etimoloerijos 
Prekybos Teisių Oratorystės 
Laišku Rašymo Logikos 
Abelnos/ Istorijos, Ekonomijos 
Geografijos Sociologijos

i Pilietystės 
Dailiarašystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros

Logikos _ 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St, Chicago, III.

■v

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės dalininkų pusmetinis susi
rinkimas ivyks liepos 25 d., 1934, sa
voj svetainėj, 14 gatvė ir 49 Ct. 
kaip 7:30 vakare, Cicero, III.

Visi daliitfnkai-ės esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime ir patirti apie 
bendrovės finansini stovi, taipgi pra
šome pateikti naudingų sumanymų 
dėl bendrovės labo.

Kviečia B-vės Direkcija.

Tęl. Yardi 8408 
VICTOK BAGDONAS 

Perkraustome ant vietoi 
Nuvežame ir j tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. IR 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rąkandai-Itaisai

A Gay Reminder
THE FURR0W in your 

friends morning mail next 
week will remind them that 
you are one of these charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

Of course you’ll have C'j 
hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
ČIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas Pratuštinti Vietų. 
250 naujų 2 šm. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir (ramų, kiekvienam asmeniui patin
kamas styllus.
$ 50.50 2 šm. setai dabar $29.05
$ 70.50 2 šm. setai dabar-------------- $34.85
$125.00 2. šm. setai dabar $39.50—$40.50
Dantelis kitų barrenų. studio couches. vate,
kamb.. mier. kamb. ir kitų.

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

Duodame epskaltliavimus dėl storame ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

... ■ ■ ■ ..................

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virS. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—O—

BARO FIKČERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampėliute Priverstas paau
kauti, kad padaryti- vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio įstaigų.

S. E. S0ŠTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

A. Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL

MORTGAGE BANKERS

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

’ REIKALINGOS patyrusios mer
ginos prie plunksnų papuošalų. 30 
E. Randolph St. Room 512.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
s Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETĘ 1088

2608 West 47th St.,
1

Laikas apsirūpinti
Laikas 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu 
ti . Kad 
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly 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 Draugijon.

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė liga pasitik- 
mums bent sergant gal-

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTf 
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? PaSaukite mus ir mes api- 
pr ekiu o sime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BR1DGEPORT ROOFING
> COMPANY 

8216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

REIKALINGA moteris virš 40 
metų amžiaus, kalbanti angliškai, 
prie abelno namų darbo ir skalbi
mo; maža šeimyna, atskiras kam
barys. Tel. Spaulding 3928.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
ice cream krautuve, labai geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Ne
brangiai. 4518 S. Rockwell St.

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visą dienų, geras lysas, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St. Basementas.

CIGARAI, saldainiai, rašymui 
reikmenės, sodės fontanas, užkand
žiai (lunch) — Seniai įsteigtas, ge
rai mokantis biznis. šiaurvakari
nėj miesto daly arti dirbtuvių, žais- 
mavietės, mokyklų, etc.. Renda 
$30.00 kartu su modeminiu flatu ir 
vonia. Madni fikčeriai, daug sta- 
ko. Nėra, kompeticijos per daugelį 
blokų. Parsiduoda viskas už $850. 
Išmokėjimai, jei reikalinga. Tikras 
pinigų darymas. Daugiau negu ge
ras pragyvenimas užtikrintas visai 
šeimynai. —

3816 .Armitage Avė., 
2 blokai į rytus nuo 

Crawford

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui ’

PARSIDUODA 200 akerių far- 
ma su visais įrankiais ir gyvuliais, 
arba mainysiu ant namo Chicagoje. 
Farma randasi Rhinelander, Wis. 

716 W. 22th St

90 AKERIŲ farma arti Chicagos, 
be skolų, geri namai ir žemė. Mai
nysiu i Chicagos ar apielinkės nuo
savybę. Chas. Bagdonas, R. R. 3, 
Winamac, Ind.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, pečiais šildomas, 2 karų ga- 
radžius. Kaina $1600 cash.

3954 S. Western Avė.

VIENA SYK GYVENIME pasi- 
taikas didelis bargenas, Storas ir 2 
batai. - ' I_  2 7 __
dubti už pirmą mažą pasiūti jimą. 
gera vieta dėl galiūno.

Savininkas priverstas nar-
vieta dėl šaitano.

4641




