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Daugiau Parodymų, Kad Mooney 
Billingso Kaltintojai Melavo

Du nauji liudininkai pareiškė Kalifornijos 
Augščiausiam teismui, kad prokuratū
ros liudininkai prieš darbininkų vadus 
liudijo neteisingai

silankęs Į kabinetą prieš pa
rado prasidėjimą ir turėjęs su
savim valizę,
bomis.

tariamai su bom-

Shane Augščiau- 
pasakė, kad tą 

dieną nei Billings, nei 
tas žmogus su valize 
nete nebuvo.

Dabar Dr. 
šiame teisme

kuris ki
jo kabi-

<■»
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Antras liudininkas, advoka-

SAN FRANCISCO, Cal., rug
pjūčio 14. — Vakar Augščian- 
siame Kalifornijos teisme, ty- 
rinėjančiame Mooney-Billingso 
bylą, pasirodė du nauji liudi
ninkai, kurie pareiškė, kad 
Miss Estellei ISmdth ir John 
Crowley, prokuratūros liudinin
kai 1916 metais, kreivai liudi
ję prieš Mooney ir Billingsą.

Byloje dėl išsprogdinimo bom
bos per karo prisirengimo pa- tas W. L. CIaybourne, kuris 
radą 1916 metais prokuratūros (pirmiau buvo savininkas gara- 
liudininkas Crouley, dabar jau Ižo ir sprogimo dieną Crovvley 
miręs, liudijo būtent, kad bom-įdirbo jo įstaigoj kai mechani- 
bos sprogimo dieną jis matęs j kas, teisme pareiškė, kad Crow- 
Billingsą 1:45 po p<etų tiesdey fiziškai nieku budu nega- 
Steuart ir Mission gatvėmis—dėjęs matyti ko nors ties Steu- 
vieta, kur įvyko sprogimas. O art ir Mission gatvėmis ma- 

tuomet žiausiai bent 45 minutes prieš 
kabinete, sprogimą ir dešimtį minučių

liudijo, busią Billings buvęs at- po sprogimo.

Miss Smith, buvus 
“nurse” D-rd Shane

Persija mobilizuoja! 
60,000 kariuomenės į 

kovai su kurdais

“Tonio”, tvirto sunkve
žimių vežėjo, pasirodė 

butą Antaninos
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40 darbininkų už 
berti anglies ka

syklose
PRINCETON, Pietų Kolum

bija. rugp. 14. — Coalmonto 
anglies kasyklose, netoli nuo 
čia, vakar vakarą sprogimui |- 
vykus buvo užberti 43 darbi
ninkai.

Trys jų jau tapo išimti ne- 
gyti, apie likusių keturių de
šimčių likimą dar nežinomą. 
Daroma pastangų juos išgelbė
ti — 
gyvi.

jeigu kurie jų dar yra

[Atlantic and Pacific Photo]

Montrealio (Kanadoje) gyventojai sveikina anglų dirižablio R—100 pasažierius ir įgulos žmones, kai jie atskridę per Atlanto 
vandenyną nusileido St. Huberto aerodrome.

Darbininkų neramu 
mai Novorosijske

70 žmonių prigėrė, 
minai paskandinus 

laiva Kinuose

I “ Aeroplanai bombar

LONDONAS, rugp. 14. — 
Praneša, kad Persijos vyriau
sybė įsakė mobilizuoti 60,000 
rezervų padėti reguleriai 26,000 
armijai kovoj su sukilusiomis 
karingomis kurdų giminėmis.

Ar ta pėrsų kariuomenė su
sidės su baudžiamąja
ekspedicija, kuri jau yra 
ėjus per sieną į Persijos teri
toriją, žinių nėra.

Turkų 
per-

Britų oro milžinas 
išlėkė atgal j Angliją

MONTREAL, Kanada, rugp. 
14. — Britų dirižablis R-100, 
didžiausias ir greičiausias pa
sauly orlaivis, kuris atlėkė Į 
Kanadą liepos 31 dieną, 
kaip 8:32 vakaro išlėkė 
Hubert aerodromo atgal 
gi i ją.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
14. — Tony Maiše, stambus ir 
tvirtas 20 metų amžiaus vy
ras, per aštuonis mėnesius dir
bo vienai šinų ir gurno kom
panijai kaip sunkvežimių vežė
jas, kilnodamas dideles sunke
nybes, kaip to ta profesija rei
kalauja.

Vakar viena moteriškė krei
pėsi į policiją, prašydama su
imti* Tonį, dėlto kad jis norįs 
pabėgti su jos 15 metųx dulk- 
teria.

Tonis buvo suimtas. *
Bet ir policija*, ir 15 metų 

mergaitė, ir jos motina, ir To
nio samdytojai labai nustebo, 
pasirodžius, kad Tonio butą 
nyerginos, Antonijus.

KANTONAS, Kinai, rugp. 14. 
—Įleistos i vandenį minos spro
gimo buvo praeitą, pirmadienį 
paskandintas netoli nuo Sikian- 
go ‘kilių laivas, plaukęs iš Hon
kongo į Kongmuną.

Vilnyse žuvo septyniasdešimt 
asmenų, daugiausia moterų.

Manoma, kad miną buvo pa
leidę juros plėšikai, keršydami 
už tai, kad laivo savininkai at
sisakė mokėti jiems “kontribu-

• • Mciją.

Gaisras sunaikino 
miestelio dalį; 3 as

menys žuvo

vakar Aviacijos nelaimės
Lakūnas žuvo liepsnose

MASSON, Que., Kanada, rug- 
piučio 14. — Siautęs čia dide
lis gaisras vaikar sunaikino vi
są rytinę miestelio dalį-, pa
darydamas apie ketvirtį milijo
no dolerių žalos.

Be daugelio gyvenamų namų 
sudegė taipjau rotušė, katali
kų bažnyčia, vienuolynas, mo
kykla ir šešios biznio įstaigos. 
Trys asmenys, jų tarpe du vai
kai, žuvo liepsnose.

Aeroplanu iš Los Ange
les į New Yorką atlė
kė per 12!4 valandos
NEW YORKAS, rugp. 14.— 

Kap. Frank M. Hawks perskri
do kontinentą iš Los Angeles, 
Gal., j Valley Stream, L. L, 
Curtis aerodromą per 12 va
landų 25 minutes ir 3 sekun
das, tuo budu dviem valandom 
ir 20 minučių prašokdamas la
kūno pulk. Lindbergho įsteigtą 
rekordą.

IIawks išskrido iš Los An
geles vakar 6:16:27 ryto (New 
Yorko laiko) ir atvyko į Cur- 

• tis aerodromą 6:41:30 vakaro.

BOONVILLE, N.
14. — Nukritus čia 
planui ir užsidegus, 
žuvo pilotas Richard 
iš New Hartfordo.

Aviatorė užsimušė

i., rugp. 
jo aero- 
liepsnose 

Yule, 28,

14. 
už-

3,000 žmonių žuvę 
tvanuose Kinijoj

ORAS.,te
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso
peraturos 
vidutiniai

FRANKLIN, Pa., rugp. 14.— 
Netikėtai užėjęs šaltis Frank
lino kauntėje padarė didelės ža
los laukams ir daržams, 
mis temperatūra nukrito 
laipsnių Fahrenheito. 
O dar tik prieš keletą 
buvo neipaprasta kaitra'.

duoja 2 kinų sukilė
lių užimtus miestus

Rumanija atsisakė įsi
leisti Besiedovskj

Rusų darbininkų moterys puo
lė laivus, gabenančius javus 
j Italiją

Vieto- 
iki 29

dienų

Darbo Pasaulyje

Los Angeles siuvėjai nutarė 
visuotinį streiką

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
14. — Centralinės (tautines) 
Kinų valdžios aeroplanai bom
bardavo du sukilėlių užimtu 
miestu, Nanningą, Kvangsi 
provincijos sostinę, ir Tsinaną, 
svarbiausi šantungo provinci
jos miestą.

Nanninge 
kareivinės ir 
besiu. Daug 
užmušta,
buvo franeuzų katalikų bazili
ka ir ligoninė.

buvo sunaikintos 
nemaža kitų trjo- 
sukilėlių kareivių 

Taipjau sunaikintos

BUCHARHSTAS, Rumanija, 
rugp. 14. — Vietos spaudos ži
niomis, Besiedovskis, buvęs so
vietų diplomatas Paryžiuje, 
prašęs leidimo atvykti į Bu
rna n i ją perskaityti eilę paskai
tų apie sovietų valdžią. Buma- 
nijos vyriausybė tačiau atsi
sakė duoti jam vizą, laikyda
ma, kad Besiedovskio buvimas 
krašte galįs sukelti tendencin
gų aiškinimų.

HOLYOKE, Colo., rugp.
Netoli nuo čia vakar 

simušė aviatorė Mrs. Anthony 
Joseph, jos aeroplanui 
tus ir susikūlus.
’ Pilotas užsimušė

Į OKLAHOMA CITY,
rugp. 14. — Vaikar vakarą už
simušė pilotas H. Huckabee, jo 
nedideliam lėktuvui nukritus 
netoli nuo municipalinio aero
dromo.

nukri-

Okla

70 sužeistų vokiečių ko
munistų su fašistais 

muštynėse

gražu; nedidelė tem- 
atmaina 

mainąsi vėjai.
Vakar temperatūra įvairiavo

tarp 61° ir 75° F.

Šiandie saulė teka' 5:57, lei
džiasi 7:52. Mėnuo teka 10:56 atvykusios gaisrininkų koman- 
vakaro.

NUREMBERGAS, Bavarija, 
rugp. 14. — Vakar čia įvyko 
didelė batalija tarp komunistų 
ir fašistų, pastariems puolus 
komunistų rinkimų kampanijos

lengvi ir mitingą. Kovos įrankiais kovo
tojai vartojo alaus puodukus, 
butelius, kėdės ir kas po ran
ka pakliuvo. Septyniasdešimt 
riaušininkų buvo sužeisti.

Riaušininkai buvo išsklaidyti

dos.

' PEIPINGAS, Kinai, rugp. 
14. — Praneša, kad dėl smar
kių liūčių kilusiuose dideliuose 
potvyniuose , srityse tarp San- 
haikuano ir Mukdeno žuvę apie 
3,000 žmonių. Tūkstančiai kai
mų ir miestelių esą vandens 
užlieti.

Dideli potvyniai kilę taipjau 
pietinėj Čihli provincijos daly, 
kur taip pat daug žmonių pri
gėrę.

Nuteisė vyskupą už but- 
legeriavimą gaunamu 

bažnyčios vynu
NEW YORKAS, rugp. 14.— 

Charles Mrzena, čekoslovakų 
senkatalikių bažnyčios vysku
pas', kuris buvo kaltinamas dėl 
melagingu budu gavimo baž
nytinio vyno iš valdžios sandė
lių ir to vyno pardavinėjimo 
“butlegeriams”, tapo prisieku
sių posėdininkų pripažintas 
kaltas.

Bausme • jam bus 
vėliau.

Kartu su vyskupu 
tapo nuteisti dar kiti 
menys.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
14. — Del sunkių darbo sąly
gų, organizuoti vietos moterų 
rūbų siuvėjai, priklausą Inter
national Ladies Garment Worik- 
ers unijos, nutarė paskelbti vi
suotinį streiką, jeigu samdy
tojai atsisakys išpildyti jų rei
kalavimus.
7,000 N. Y. vaikų rūbų siuvėjų 

rengiasi streikui
NEW YORKAS, rugp. 14.— 

Samdytojams atmetus jų reika
lavimus $2 priedo algos savai
tėje, 44 valandų darbo savai
tės .ir 5 dienų darbo savaitė
je, 7,000 New Yorko vaikų rū
bų siuvėjų nutarė savo reika
lavimus paremti paskelbimu 
šuolinio strei'ko.

Meksikos Miesto šoferiai 
skelbė bado streiką

MEKSIKOS MIESTAS,, rugp. 
14. — Streikuojantieji autobu- 
stį kompanijos šoferiai, supy
kę, -kad arbitražo teismas ne
išsprendžia jų ginčų su ‘kom- 
panjia, paskelbė bado streiką. 
Šoferiai reikalauja didesnės al
gos ir geresnių darbo sąlygų.
Popieriaus Įmonių darbininkų 

streikas Norvegijoje
OSLO, Norvegija, rugp. 14. 

— Kadangi arbitražo komisi
jai nepavyko išspręsti ginčą 
tarp popieriaus fabrikų savi
ninkų ir jų darbininkų, šios 
savaitės gale darbas bus pa
liautas visuose Norvegijos po
pieriaus fabrikuose. 12,000 ki
tų tos pramonės šakų darbinin
kų nutarė paskelbti užuojautos 
streiką.

Bedarbiai, tėvas ir 
sūnūs, nušauti už 

bulvių kasimą

vi-

pa-

TOLEDO, Ohio, rugp. 14. — 
Farmoš lauke, netoli nuo čia 
buvo nušauti Elmer Tilton, 45, 
ir jo sūnūs Louis, 17 metų am
žiaus, abudu bedarbiai.

Nušovė juos jaunas farme- 
rys Lester Coy, 23 metų am
žiaus, pamatęs juos kasant jo 
lauke bulves.

Pasirodė, kad Tiltonas buvo 
jau septynis mėnesius be dar
bo. Jo 
vaikai, 
riausią 
bulvių 
žuvo.

šeima, žmona ir šeši 
badavo. Pasiėmęs vy- 
sunų jis išėjo svetimų 
pasikasti — ir abudu,

Negražiausi Londono 
žmonės susikūrė nuo

savą draugiją

Pabėgimas iš Solo- 
vecko - sovietų “te

roro salos”
' ' -J. . . ^.11

BERLYNAS, rugp. 14.—Pa
bėgęs iš sovietų teroro salos, 
Solovedko, vakar į Berlyną at
vyko Mikalojus Dobroliubovas 
su žmona ir dviem mažom duk
terim.

Dobroliubovai buvo per dvi 
savaiti sulaikyti vokiečių sie
noje, dėl to kad jie perėjo sie
ną be pasportų, bet galinu Prū
sų vyriausybė juos Įsileido.

Dobroliubovas — kazokas ir 
buvęs aviatorius caro armijoje, 
35 metų amžiaus. Dalyvavo 
Kolčako kampanijoj prieš bol
ševikus, iki Sibire buvo jų su
gautas. Jo žmona taipjau bu
vo areštuota ir abudu ištrem
ti i koncentracijos kalėjimą ne
toli Archangelsko, kur kaliniai 
varomi miško darbų dirbti. Vė
liau Dobroliubovas buvo išsių
stas į Solovečko salas.

Jo pasakojimu, Solovecke kas 
metai apie 
čio kalinių 
ka lūšiai.

Pagaliau,
Archangelską miško į laivus 
krauti, Dobroliubovas pabėgo. 
Slapstydamasis, per du mėne
siu jis pasiekė namus ir, pasi
ėmęs žmoną ir vaikus, pabėgo 
i užsieni.

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Novorosijske, pietų Rusijoje, 
įvyko rimtų darbininkų nera
mumų.

Minios jų puolė uoste laivų 
krovėjus, krovusius kviečius į 
italų laivas išvežti į Italiją. 
Riaušėse dalyvavo daugiausia 
darbininkų moterys, šaukda
mos: “Neimkite musų duonos! 
Musų šeimos, musų vaikai ne
turi ko valgyti!”

Į riaušių vietą netrukus at
vyko raudonosios armijos ka
reiviai ir minios rėkiančių mo
terų buvo išvaikytos. Keturios 
dešimtys jų buvo suimtos.

Ku Klux-klaniečiai 
puolė komunistų .s 
vaikų stovyklą

NEW YORKAS, rugp. 14.— 
International Labor Defense— 
komunistų organizacija — te
legrafu kreipėsi j New Yorko 
valstybės gubernatorių Roose- 
veltą, protestuodama prieš Ku 
Klux-klaniečių smurto žygius.

Telegramoj sakoma, kad pra
eitą antradienį Ku Klux-kla- 
n iečiai, Amerikos legijonieriai 
ir valstybės policininkai puo
lę komunistų organizacijos lai- 
momę Van Ettene, netoli nuo 
Elmiros, vaikų stovyklą, ir su
ėmę keletą mokytojų ir prižiū
rėtojų, palikdami < vaikus be 
globos ir priežiūros.

paskirta

Mrzena 
šeši as-

pusantro tulkstan- 
nušąla kojas ir lie-

parsiųstas atgal į
Lietuvių liaudies meno 

rinkimas

Turkų kariuomenė 
kovė 60 kurdų

nu-

ANGORA, Turkija, rugp. 14. 
— Praneša, kad Igdiro srity 
įvyko smarkus susikirtimas 
tarp turkų kariuomenes ir 
kilusių kurdų. Kurdai buvo 
veikti ir pabėgo, palikę 60 
kautų.

šu
nų- 
nu-

LONDONAS, rugp. 14.
Londone susikūrė negražiausių 
žmonių draugija, pasivadinus ‘ 
“Gamtos Nuskriaustųjų Drau
gija.” Jos pirmininkas yra L. 
X. Packer, kuris esąs negra
žiausias Europoje diemantų pir
klys. Tafp kitų narių yra šeši 
negražiausi biržos nariai, vie
nas labai negražus komikas ir 
vienas muilo fabrikįninkąs.

Kiekvienas draugijos narys, 
kuris bando pasigrąžinti, paša
linamas. Kur važiuodami, drau
gijos nariai pasirenka negra
žiausi šoferį.

šuliniai išdžiuvo; far
meriai moka po $1 už 

statinę vandens
PARIS, III., rugp. 14. — Del 

ilgos sausros, šios Edgar kaun- 
tės pietų* vakarų daly išdžiuvo 
visi upeliai ir šuliniai, taip kad 
vietos farmeriai dabar moka 
po dolerį už statinę vandens.

M. K. Čiurlionies Galerija, 
tęsdamą lietuvių liaudies me
no rinkimą, šią vasarą pasiun
tė j Biržų ir Panevėžio apskri- 
čius menininkų ekspediciją 
liaudies menui rinkti. Ekspe
diciją sudaro šie asmens: ve
dėjas — Meno Mokyklos mok. 
A. Tamošaitis, dalyviai —Me
no Mokyklos klausytojai V. 
Palaima, J. Aleknavičius ir V. 
Norkus.

Ekspedicija vakar iš Kauno ' 
išvyko i& žada darbuotis Bir
žų ir Panevėžio apskr. ligi š. 
m. rugsėjo mėn. 5 d.

Didelė traukinių katas
trofa Rumanijoj

Rumanija,
Bucharesto-Kon-

BUCHARESTAS, 
rugp. 14. 
stancos geležinkelio linijoje ties 
Seceleanu stotim susidūrė du 
ekspresiniai traukiniai. Katas
trofoje devyni asmenys užmu
šti ir penkiolika pavojingai su
žeisti.

Lunačarskis skiriamas 
atstovu į Stokholmą
BERLYNAS, rugp. 14. — 

Pranešimais iš Maskvos, Ana- 
toly Lunačarslky, buvęs sovie
tų švietimo komisaras, esąs ski
riamas sovietų atstovu Švedi
jai. Mmc. Kollontai pasiliekan
ti Oslo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai •••
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Detroit, Mich.
J. Gugo atsakymas) Lietuviui

'“Naujienų” No. 183 tilpo ko
respondencija iš Detroito, kur 
paliesta ir mano asmuo. Ko- 
resp. autorius p. Lietuvis rašo: 
“Atsistojo apšvietietis J. Gui
gas koki tai popieri rankoj 
laikydamas...” Kokį popierį, 
nepasako. Tad aš pasakysiu. 
Tie popieriai buvo SLA. 352 
kuopos pikniko plakatai, ir aš 
kaip tos kuopos narys ir dar 

• na/y s pikniko rengimo komisi
jos dalinau minėtus plakatus. 
Juk ir p. Lietuvis gavai iš ma
nęs tą plakatą.

Kas -link apšvietiečio M. L. 
Balčiūno taipgi p. Lietuvis ap
silenkėte su teisybe. M. L. 
Balčiūnas stačiai į akis sake 
centristams, kad jus daužote 
darbininkų judėjimų, ir kad 
labai apgailėtina, kad Ameri
kos Darbininkų partija (dabar 
ji vadinasi Komunistų partija)) 
skaldo darbininkus, bet Bal
čiūnas visai netaikė, kad ir vil
kas butų sotus ir ožka sveika, 
čia p. Lietuvis iš pilvo ar pirš
to ištraukė.

Kodėl p. Lietuvis su teisybe 
ienkiesi, sakydamas, kad J. 
Gugas pakvietė Dantą kalbėti. 
Dantą pakvietė jų pirminin
kas, centristas, o ne Gugas. 
Turbut p. Lietuvis pamiršo, 

„ kad liepos 27 d. buvo 2 pirmi
ninkai: nuo ADAD. pirminin
kavo J. Gugas, o nuo Centristų 
buvo kitas pirmininkas. —Kas 
imk D. P. Pacenkus, jis be 
pasigailėjimo pėrė kailį cen
tristams. Aš nuo savęs galiu 
p. Lietuviui patarti pasižiūrėti 
“Vilnies” -No. 179, ten jis pa
matys kaip anksčiau minėtus 
draugus centristai šmeižia, sy
kį ir D. D. Kasparkas.

1 . Lietuvis sakai, kad ap- 
šviestietis J. Gugas išdrįsta 
apšvietiečius vadinti draugais. 
0 aš klausiu p. Lietuvį, kaip 
reikia vadinti, ar ““šunimis”? 
P. Lietuvis žinai, kad pirmi
niu kas privalo laikytis manda
gumo su visais.

Del kokio ten sėdinčio žmo
gaus, p. Lietuvis žinai, kad 
prie tavęs joks žmogus nesė
dėjo, tik gulėjo visą laiką au 
kštelninkas (? Red.), užsidė
jęs akis su laikraščiu ir nieko 

- nematė.
Juk ir jus p. Lietuvis esate 

apšvielietis, tai reikih stoti ap
ginti nuo centristų komunistų 
darbininkų judėjimą, parodyti 
kaip jie drasko unijas.

Alane sulyginti su centris
tais, kad aš Detroito Lietuvių 
Beną vadovauju. P. Lietuvis 
labai klysta. Aš to Beno ne- 
vadovauju, tik mokinu. Taip 
pat žinai, Itad aš gėrimų ne
vartoju. Kaip Penas rengė 
pikniką, tai ne mano dalykas. 
Benrs man apmoka už mokini
mą, tai ir viskas.—. Gugas.

VVhiting, Ind.
Darbo beieškant teko būti 

\Vhitinge, Indiana, kur randa
si didžiausios aliejui valyti 
dirbtuvės — Standard Oil ir 
Sinclair kompanijų.

šitos dirbtuvės samdosi po 
keletą tūkstančių darbininkų. 
Darbininkai, kurie yra tenai 
dirbę ir buvo atleisti, dabar 
grąžinami, bet naujam darbas 
sunku gauti.

čia baigiama statuti nauja 
muilo dirbtuvė. Ją stato Lever 
Bros. Co. Kai dirbtuvė bus pa
statyta, tai, sakoma, joje dirb
sią apie 6G0 darbininkų — vy
rų ir moterų.

Dirbtuvė dar tiktai baigia
ma statyti, o jau yra išpil- 
4ytų aplikacijų darbui gauti 
daugiau, kaip 2,200. Iš tų ap- 
likantų kompanija pasirinks ko
kie jai patiks. Be to, darbinin
kai ir darbininkės turės eiti 
pas daktarą, kad jis sveikatą 
ištirtų, ar jie yra tinkami dar
bui. S.

Geri laikai uogų 
paviete
(Tęsinys)

Hel yourself!

Kas yra Tiabor Farma? Tai 
kuro laukas. Verduno tvirto
vė! Po dideliais medžiais nuo 
saulės tartum nuo karo orlai
vių pasislėpę ilgos’ gurguolės 
automobilių. Kieme aplinkui 
didelių gėlių klombų sukrauta 
galybės amunicijos —golfo ra- 
kibolai lyg kulkosvaidžiai įvai
riausio didumo ir skaičiaus. 
Toliau už sodų pats karo lau
kas su dideliu užrašu “Tabor 
Golf Liuks”. Laukuose mar- 
šuoja būriai baltai uniformuo
tų sunkiai ginkluotų golfinin- 
kų. Bolės tartum vokiškų 42 
colinių armotų “Bertha” kul
kos švaistosi ore į visas’ puses. 
Ne die kad taip naktį, o į akį, 
na ir viečnas ubagas.

Būriai paskui būrio, sušilę, 
saulėj sukepę, iš ankstybo ryto 
ligi po saulėlaidos tvoja laz
domis laukų žoles ir “handika
pų” smiltis, kad net dulkės 

►rūksta. Per kiaurą dieną net 
skunkelis galvos iš urvo nega
li iškišti. Kaip matai gautų 
su bole į kaktą, o tada klausk 
kas kaltas. Padėtis išrodo 
rimta, kaip Mamos laukuose. 
Tik du dalykaj rodo, kad čia 
nė karas.1 tai kad nei vieno siu 
žeisto, ir kad didelė dalis tų 
keistų kareivių su sijonais...

Tam tikrai valandai atėjus 
kur tai gojaus tirštumoj pasi
girsta varpo balsas, ir armijos 
iš’ laukų, iš paupių, iš vandens 
ir sausumos traukiasi į pozi
cijos bazę. Senoviško styliaus 
didelė salė jau pilna svečių 
valgytojų, o dar kiek jų pa
silieka antrai ratai. Visas 
miestelis atgija: kelios dešimts 
Tabor Farmos’ namelių ir kem
pių pavirsta tikromis generalio 

. štabo stovyklomis: kas amuni
ciją velka. kas į “shovver” 
maudykles skubina,' kas supuok 
lėse krykštauja, kas laiškus sa
viškiams rašo, o kas ir nu-' 
traukta flirtą vėl bando už- v *
mėgsti.

Ofise didžiulis krepšis pilnas 
ką tik skintų obuolių su padrą
sinančiu plakatu “Help your- 
sėlf“.— “Tai jau bene šeštas 
krepšis šiandien”, informuoja 
Jouzas, Farmėris, “Išlepo ma
no svečiai, čia vaisiai ir uo
gos yra visų savastis. Kiekvie
nas gali eiti, skintis', rinktis, 
ir valgyti, bet vis tik iš krep
šio labiau mėgsta ne kaip nuo 
medžio nusiskinti”. — Atsimi
niau Vieno žemaitiško anekdoto 
fragmentą: Tinginy, te kiau
šinį. - Nenoriu, kad nenulup 
tas!
Pi įkaite kaktos valgysi duor.ą

“Service with a smile!” da
bar yra amerikoniško biznio 
šūksnis. Tabore niekur nema
čiau taip parašyta, bet smiles, 
šypsena ir malonumas taip ir 
išmaliavoti visuose veiduose. 
Sako, rojus tada bus' ant že
mės. kada visų žmonių veiduo 
sc šypsena pasirodys. Čia ne 
tik visuose veiduose šypsena 
pasirodo, bet ir išnaikinti pas 
kui sunku. šypsosi ir tiek

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dei 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą, šalinkis imitacijų.

(Apgarsinimas)

Ęats Juozas, Juoziene; Maikis* 
VVąyne-Eddie, tasai trijų nekal
tų bernelių trio, geras tuzinas 
mei’gaičių ką pietums patar
nauja, ir visi svečiai, —visi 
šypsosi. Rojus realizuotas.'

Deja, nėra džiaugsmo be 
ašarų, ir kokių ašarų! Tokių, 
kad veržiasi pro visas kūno po
ras ir čiurkšliais teka. Ir štai 
kaip tai pasidaro. Pusantro 
šimto yankių minioj galais ne
galais suradau keletą lietuviš
kų veidukų. Smagu savasias 
rasti. Deja, neilgam pasislčp-1 
si žmonių minioj. Kažkas sau 
kia, Vanagas, Vanagas! Ogi, 
žiūrime, ne vanagas, bet Va
nagaitis su Budriku tartum 
samčiai po šaukštus ir storumu 
ir plonumu keliais flatais pra 
sikišę. Alio, alio! susisveiki-j 
name.

“Nagi, atvažiavome į tą pla
netariumą”, paaiškinu, Vana
gus savo netikėto vizito tiks
lą. — “žmogau, planetariumo 
ieškok Chicagoj, ten ant salu- 
kės palei Grant bulvaro”, sa
kau. —“Eik, į keplą, mums 
sakė, kad čia yra planetariu
mas!” nepasidavė tas paukščio 
snapas. — “Gal solariumą ? 
klausiu. --“O, o, taip taip, Ši- 
lirijumą, ten kur baltas kūnas 
paraudonuoja”. —Taip ir kal
bėk. Eime.

Solarium aikštės kampą pri

loid Dutcl1
Cleansef

r 7 _____ I

Labiausia
/ Moderniškas Budas Valyti y 

Ir Apsaugoti
Geriausius

Parcelianus ir Enameli
Kada jus vartojate Old Dutch, jus naudojate 

pažangiausią ir praktiškiausią valymo nietada. 
Jis neturi jokiu braižančių žvirgždų. Jis nebraižo. 
Jis neturi rakščių ir graužiančių medžiagų—jis 
nėra cbemikališkas. Old Dutch išlaiko namų gra

žumą. Jis.yra geriausias dcl sinkų ir maudynių, bal
tų ar skaisčiai spalvuoto porceliano ar enamelio; dėl 
malevotų sienų ir medžio darbų; puodų, indų ir 
visokios rųšies virimo sudynų. Tile; grindų: ni

keliuotų daiktų; langų ir veidrodžių; refriže
ratorių; ehirmeliuolų ar malevotų rtikandų, 
etc. Tas taktas, kad Old Dutch nekenkia . 

u rankoms yra geriausias įrdoymas jo / 
K tyrumo ir saugumo

Old fliitch yra ekonomiškas, 
kadangi jo ilgiau ištenka.

arous
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

auaos

BIZNIERIAMS

Bilas '
Biznio Korteles '
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.*
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė;, Tek Crawford 5573 
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tol. Kadžio 8902

♦.514-IK Roose^elt R4. 
arti St. Ix»ui* Avė.

CHICAGO, HJL

NAUJIENOS, Chicago, m.

lodavo ledų, džindžerelo; ;bon- 
kų, stįjdų. Vadinas, Chicagos 
buržuazija- ims saulės vonias. 
Pirmas išsitiesė ant medinės 
lovos lyg vielioriba ant tilto 
Juozas Budrikas, tas. žinote, 
radio karalius. Vanagaitis lyg 
klemsas didžiu balsu šaukda
mas užsivožė ant kažkokio 
operacinio stalo, ir įlūžo. — 
“Ekvilibriumo įstatymas s'ako, 
kad norint išlaikyti vienodą 
temperatūrą, reikia vidurį šal
dyti, kai viršų kaitini”, nužen
gė Vanagas prie, butelių pira
midės.

Kol bonkas ir ledus suloda
vome į vidų, visai ir užmiršo
me, kad saule kepina. “Kas 
čia taip šlapia?” atsiminė 
Budrikas, ranka pabraukęs 
sau skersai pilvo.-—“Nagi, pra
kaitas”, buvo paaiškinta. — 
“Nora durnių, prakaitas tik iš 
kaktos bėga”. — O kada pro 
kaktą ■ nebeištelpa, pro visur 
skverbiasi,” sakau—

“Vyrai, pavasaris, ledai pil
ve tirpsta!” nusprendė Vana
gaitis visas šlapias ir raudo
nas. kai virtas burokas. Ne
bespėjame prakaito braukti, 
kurs lyg pavasarį sniegams 
tirpstant nuo kalnų šlaitų upe- 
iiais-uruliais tekėjo. Tik da
bar pamatėme, kad solariume 
temperatūra yra lygiai 124 
laipsniai. — Dar vežimą ledų,

WiSSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus 

užsisakė Budrikas. - Ir man! 
—pridūrė Vanagas. Ledai tir
po šnirpšdami, ir slydo nuo 
nugarų lyg vaškas nuo raudo
nai įkaitintos geležies. Sola- 
riurhas greit prisipildė garų, 
lyg lietuviška pirtis. Užmeti 
ledų gabalą tartum ant akme
nų krosnies, tai pats gali šluo
tą pasiėmęs pertis. Galop chi- 
eagiečiai nebeištvėrė. Kažkas 
sumanė, kad geriausias būdas 
nuo saulės apsiginti, tai apsi
vilkti kailiniais, kad saulės 
spinduliai nepereitų. Buvo su
nešta visi1 kailiai, kokių tik Ta
bore radosi, galop" atgabentos 
nuo lovų antklodės. Chicagie- 
čiai pūškavo lyg juodaisiais 
karščiais sirgdami, kalnais kai
lių ir antklodžių prislėgti. Nie
ko negelbėjo. Reikėjo šaukti 
troką, ir Valteris susikūlęs 
abudu, lyg blynus nugabeno į 
lagūną maudyti.

(Bus daugiau)

Paieškojimas Nr. 32
Šie asmenys’ gyveną Ameri

koje. yra ieškomi:
Burneckis, Juozas. Kilęs iš 

Telšių avis, ir aps. Pirm karo 
gyveno Chicagoje.

Chščanavičius, Vladas. Kilęs 
iš Tytavėnų vals,, Raseinių ap. 
Gyv. Chicagoje.

Kaščiukaitis, Stasys. Pirm 
karo gyveno * Chicagoje.

Levickis, Rokas. Kilęs iš 
Šaukėnų vals., Šiaulių apskr. 
Kadaise gyveno Duluth, Min 
nesota. \

Markevičius', Leonas. Kilęs 
iš Retavo vals., Telšiųapskr.

Pševorskaitis, Eelena, Zosė 
ir Stasė. Kilusios iš Seirijų 
vals,. Seinų apskr.

Tverijonas, Antanas. * Kilęs 
iš Vaiguvos vals., Šiaulių aps- 
Atsiliepc jo žmona, Emilija 
Tverijonienė. ,

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas’ ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

—Lietuvos Konsulatas,
Rm. <1904—201 No. Wells St., 

Chicago, Illinois.

DRAUGIJOM S:
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programas
Tikietus

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

N) ĮSIMINS
173? §outh Halsted Street, Chicago, III.

H

Penkiadienis, rugp. 15, ’30

11 miglior eųsiivalente 
dėl vostro denaro

Žiūrėk "Tonio” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blokinės.
Knygutė paduodanti 
receptus gerų daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

—musų kalboj tas reiškia “ge
riausias ką pinigas gali pirkti”... 
Nėra galima pagaminti geresnį 
produktą, negu Budweiser Barley
Malt Syrup kokybės. Jis neturi 
savy jokių substitutų, priemaišų, 
filląrįp,- dirbtinių spalvų ar sko
nio ... Jis patenkina, nes jis yra 
100% grynas.

Sendintas 3 Mėnesius 
Gaminant

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley Malt Syrup
ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS — NĖRA KARTUS

VPesfern Sales Corporation
1525 Neivberry Avenue

Distributors, Chicago, Ilk
Phone, Candl 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Taipgi išdirbėjai Bttsch Extra Dry Ginger Ale

_ j - - - . — ■ - - '—--------- •

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

PAVIENIAMS:
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms
Kortelės i
Pasveikinimai, etc.



Kas Dedasi Lietuvoj
Ministeris pirm. p. 
Tūbelis apie p. Vol
demaro išsiuntimą
Min. pirm. “Seg.” redakci

jai telefonu Rygon davė šį pa
sikalbėjimą. — Lietuvoj yra 
karo stovio įstatymas, kuris 
vyriausybei duoda teisę išsių
sti iš Kauno į kitas respubli
kos vietas arba užsienin asme
nis, kurie savo veikimu yra pa
vojingi visuomenes tvarkai ir 
ramybei. Voldemaras išsiųstas 
iš Kauno remiantis šiuo karo 
stovio įstatymu.

— Kuriam laikui Voldema
ras išsiųstas iš Kauno?

— Jokio laiko vyriausybė 
nepaskyrė. Voldemaras išsiųs
tas visam karo stoviui.

— Kokios išsiuntimo prie
žastys ?

— Jei jus sekėte visą Vol
demaro darbuotę po to, kai jis 
atsistatydino, tai išsiuntimas 
jo negali jums būti netikėtas. 
Visa jo darbuotė davė progos 
pavartoti prieš jį tą priemonę. 
Manau, kad ypatingai daug 
apie tai kalbėti netenka.

—Bet kodėl gi ši priemonė 
pavartota būtent dabar? %

—Tikrai sakant, šią priemo
nę galima buvo pavartoti jau 
senai, bet mes manėme, kad 
Voldemaras pasitaisys ir pa
keis taktiką. Tačiau vietoj to, 
kaip tiktai paskutiniu laiku jis 
ypatingai aštriai pradėjo pulti 
ir elgtis visiškai 'neleistinai.

— Kokia tiesioginė išsiunti
mo priežastis?

Manau, kad priežasčių 
galima butų rasti kiek norint. 
Štai viena jų: tiktai užvakar 
“Lietuvos žiniose” buvo įdėta 
naujas su Voldemaru interviu, 
kuriame, tarp ko kita, pareik
šta, kad jis toliau naudojasi 
valdišku butu esą remiantis su
sitarimu, sudarytu jo su mi-

matomi pirmininku. Jokio to
kio susitarimo nėra, ir šis tvir
tinimas yra visiškas melas.”

— Kaip išsiuntimą sutiko 
Voldemaro draugai? Juk ir jis 
turi savo šalininkų?

— Kiekvienas žmogus gali 
turėti savo draugų ir šalinin
kų... Ir kaip jie prie to atsine
ša — visai nesvarbu. Tas jo
kios reikšmės reikalo esmei ne
turi.

— O kaip sutiko Voldema
ras įsakymą?

— Jam buvo parodytas pa
rėdymas ir pasiūlyta pasirašy
ti. Jis pradžioj atsisakė geruo
ju pasiduoti įsakymui. Tada 
jam buvo pareikšta, kad jei 
jis geruoju nepildys vyriausy
bės įsakymo ir neišvažiuos į 
nurodytą gyventi vietą, tai bus 
pavartota jėga, ir jam nieko 
daugiau neliko daryti, kaip nu
silenkti įsakymui.

— O Voldemaro šeima?
— Voldemaro šeima palikta 

Kaune.
“L. žinių” liepos 24 d. nu

merio kronikoj randame tokią 
žinutę:

šiandie esąs laisvinamas Lie
tuvos Banko valdytojo butas, 
kurį buvo užėmęs p. Voldema
ras.

Lietuvon $14.000 ir 
liko elgeta

Amerikonas—elgeta

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

“Lietuvos žinios“ rašo:
Kupiškis, š. m. liepos mėn. 

16 d., po miestelį vaikštinėjo 
solidarios išvaizdos, status, au
kštas, nors nunešiotais, bet pil
noj tvankoj apsitaisęs drabu
žiais, skribeliuotas asmuo ir 
prašinėjo kaip ir išmaldos.

Pasikalbėjus su nežinomuoju 
asmeniu,iš jo paties teko suži
noti sekantis:

Esąs Plentauskas Jurgis, 60 
m. amžiaus, kilęs iš Karšinavo 
kaimo, Velžių valse., Panevėžio 
apskr.

37 metus išbuvęs Amerikoje 
netoli New Yobko. 1930 metais 
gegužės m. grįžęs iš Amerikos. 
Sugrįžusį pasitikęs Panevėžio 
stotyje kažkoks policininkas ir 
paprašęs “užfliudyti”. Stoties 
bufete “užfundyti”, paskum tas 
policininkas nuvedęs į “Vil
niaus” viešbutį nakvynei, priža
dėdamas rytojaus dieną apie 8 
vai. ryto vėl ateiti.

Kadangi nebuvę duryse jo
kių užrakinimų ir turėdamas 
su savimi daug pinigų, lyg nu
jausdamas nelaimę, bijojęs gul
ti. Būdamas iš kelionės didžiai 
nuvargęs, sėdėdamas užmigęs. 
Pabudęs pasigedęs pinigų, kurių 
ploščiuko apatinėje kišenėje bu
vę 14.000 dolerių su viršum.

Pakėlęs didžiausį triukšmą— 
ryksmą. Subėgusi viešoji ir 
kriminale policija, kuri suėmusi 
4 jam nežinomus, asmenis ir 
radusi pas juos 6 tuktančius 
dolerių. Jam šokusi galvon ro
žė ir išgulėjęs daugiaus per mė
nesį Panevėžio apskr. ligoninė
je.

Jį palikusis panevėžio stoty 
policininkas kaip tirpte ištir
pęs. Dabar renkąs pinigus j 
namus' važiuoti.

—Jurgis Pingvinietis.

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St

► 
Tel. Prospect 3140

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

9. E. Cor. Archer -and Central 
Tel. Prospect 8759

Grand Rapids jau
nuoliai atvyksta

Chicagon
Kaip žinoma, Chicagos jau

nuoliai besbolininkai, Marque- 
tte Murmurs, SLA. 260 nariai, 
laukia atvykstant iš Grand Ba- 
pids, Mich., SLA. 60 kuopos 
jaunuolių besbolo jauktą.

Kad pagerbti grand-rapidie- 
čius rengiama yra bankietas 
po atviru dangumi, kuris į- 
vyks ateinantį šeštadienį p. 
Buisho darže, prie Kean Avė. 
ir 87 gatvės. Pradžia 8 valan
dą vakare. ,

Marųuette Parko kliubo pir
mininkas A. Pečiukaitis 
(Royce ir Marųuette Murmurs 
menedžeris A. šniukas (Lef- 
ty), kartu su kitais jaunuo
liais. kaip tai Ruzgiu, J. Macu, 
pp. Valantines, p-le Baleckaš 
ir kt., deda visas pastangas, 
kad juo gražiau priimti sve
čius—taip atvykusius iš kitur, 
kaip ir vietinius.

Mat) pirm poros mėnesių 
Chicagos sportininkai buvo nu
vykę į Grand Rapids. Tenykš
čiai jaunuoliai chicagiečius pri
ėmė labai gražiai ir puikiai pa- 
vaišino.

Reikia pripažinti, kad iki 
šiol suorganizuoti jaunuolių 
sporto skyriai prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje tai 
bene bus’ smarkiausi šie du, 
kurie kas metą suvažiuoja va
saros laiku vieni prieš kitus 
lošti ir tarp savęs draugiškai 
ir linksmai laiką praleidžia.

Anl rytojaus po šito ban- 
kieto, t. y. sekmadienį, rugpjū
čio 17 dieną, tie du jauktai loš 
besbolą “Margučio” piknike, 
The Oaks Park sodne, 11 va
landą prieš pietus.

—Brightonparkietis.
lyj >1 I L ■■■ I .n.- I

Garsinkitės Naujienose

“Margučio” piknikas
Dar vienas didelis ir links

mas piknikas' atsibus ateinan
čiam sekmadieny, rugpjūčio 17 
d., “The Oaks” darže prie 123 
St. ir Archer Avė. Tai bus 
“Margučio” piknikas.

šiam piknikui p. Vanagaitis 
parinko ypač gražų ir didelį 
daržą — bene gražiausias ir di
eniausias daržas Cook kauntej. 
Tokiam darže, tai ištikrųjų bus 
smagu laikyti pikniką.

Artistai Vanagat’tis ir Ol
šauskas žada paruošti piknikui 
turiningą ir įvairų programą. 
Ką jie naujo duos teks pama
tyti piknike.—Rep. V.

LIETUVIŲ
VALANDA

Iš Kadio W-0-R-D Stoties

Nedalioje, 
Rugpiučio-Aug. 17 

dieną
Lygiai nuo 1:30 iki 3 v. po pietų 

Chicago Daylight Saving Time.
Programas bus įvairus ir laibai

• įdomus. Kalbės

F. Zavist
Temoje: 

“KOKS YRA SKIRTUMAS TARPE 
DIEVO IR JĖZAUS”.

Ir bus dvieju pasikalbėjimas.

Į Tėvynę
Renkitės dabar į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudenį LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ........................... Rugsėjo 3-čia .
S. S. LEVIATHAN ................................. Rugsėjo 6-tair27-ta
S. S. PRES. ROOSEVELT .....................Rugsėjo 10-ta
S. S. GEO. VVASHINGTON ........ ..........Rugsėjo 13-ta
S. S. AMERICA .......................................Rugsėjo 24-ta

Plaukia i Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 
palyginomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į Abu galy!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE

Charles Krcilek, Gen. Agt. ^Uroa^vly
216 No. Michigan Avė. Ncw YoJk City

<S
Kazimieras Davis 

išvažiavo ato- 
stogams

i I
žinomas veikėjas tarpe vie-| 

tinių draugijų Englewoode, p. 
Davis, išvažiavo atostogoms su 
šeimyna į Albany, N. Y. P-nas 
Davis žadėjo pabūti atostogo
se apie 3 savaites laiko, žadė
jo pagrįžti iki “Labor Day”.

TIKRAS /ŠEIMYNINIS 
, VAISTAS

“Peoria, UI. — Kiekvienas narys 
musų šeimynos vartoja Trinario 
Kartų vyną su lygiai geromis pa
sekmėmis nud vidurių ligų. Kaipo 
tonikui-laksatyvui jam nėra lygaus. 
Ji palaiko vidurius reguliarių veik
mėj. Ištikrųjų jis stebėtinai mums 
gelbėjo. V. Vide”.

TRINEItfS BITTER WINE 
valo sistemą pašalindamas visus 
nuodus. Atgaivina kraują ir susti
prina jį. Pašalina vidurių nega
les, kaip va: sukietėjimą, galvos 
skaudėjimą, nervingumą, neramų 
miegą. Visose aptiekose.

(Apgarsinimas)

NAUJIENŲ 
X i

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

- — - * ________________________

HVC

UtfVant!'

WBIGGESr 
•vseller/

BESBOLO SKORAI!
Pasiklausykite Blue Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą 

6:30 v., Daylight Saving Time, iš WMAQ stoties, Chicago.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Nuliudimo Valandoj

■■r

e
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, £ęsųo, jus tuojau Kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nubudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausi, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą. į

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
Avenue' 
0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794

4447

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
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VOKIEČIŲ DEMOKRATAI 
DEDASI PRIE 

LĮSTŲ.
SOCIA-

REIKALAUJA PAGELBOS BEDARBIAMS.

Washingtone yra susidaręs tam tikras komitetas, 
kuris rūpinasi paveikti kongresą ir valdžią, kad butų 
daroma žinksniai bedarbių šelpimui. Komiteto priešaky 
stovi prof. John Dewey.

šiomis dienomis komitetas parašė laišką Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui Wm. Green, kviesdamas 
jį prisidėti prie reikalavimo, kad prezidentas HoOVei’lS 
sušauktų nepaprastą kongreso sesiją nedarbo klausi
mui apsvarstyti.

Prof. Dewey vadovaujamas komitetas siūlo, kad 
kongresas paskirtų tam tikrą sumą pinigų bedarbių šel
pimo fondui sudaryti. Tas fondas butų pavestas tvarky
ti šteitų valdžioms, sulig tam tikru įstatymu.

Komitetas kviečia taip pat devynių šteitų guberna
torius: New Yorko, Pennsylvanijos, Ohio, Massachu- 
setts, California, Michigan, Illinois, Ihdiana ir Missou- 
ri, sušaukti nepaprastas legislaturų sesijas, kad jos iš
leistų įstatymus apie apdraudą nuo nedarbo.

Pirmininkas prof. Dewey nurodo, kad šioje šalyje 
nedarbas pareina nuo netikusio šalies pajamų paskirs
tymo. Amerika, pasak jo, turi apie 47 milionus darbi
ninkų. Bet šitiems žmonėms tenka tik penki devintada- 
liai (5 9) viso turto, kuris yra pagaminamas Amerikoje 
per metus laiko; tuo tarpu keturi devintadaliai (4/9) 
tenka turto savininkams, kurių daugumą sudaro apie 
2 milionu žmonių.

Vadinasi, daugiau kaip dvidešimts kartų didesnis 
darbininkų skaičius gauna beveik tiktai tiek, kiek savi
ninkai. Del to prekės, kurias pramonė pagamina, nėra 
išperkamos. Jeigu mažas palyginti savininkų skaičius 
neišnaudotų darbininkų, tai prekių pertekliaus nebūtų.

Visa tai yra tiesa. Bet prastas yra dalykas,! kad A- 
merikos Darbo Federacijos vadai nesusipranta patys 
rūpintis bedarbių reikalais. Juos turi tam tikri komite
tai raginti!

“Naujienose” jau 
ta, kad Vokietijos 
partijos vadai uždarė savo par- 
tijr ir nutarė jos vietoje steig
ti dešinesnių krypsnio organi
zaciją vardu “Valstybės Parti
ja.” i

Tuoj po šito įvykio buvęs 
demokratų partijos* pirminin
ko pavaduotojas. Anton Erke- 
lenz, pareiškė, kad jisai nebe
mato kitokio kelio demokrati
jai ginti Vokietijoje, kaip tik 
įstojant į Vokietijos Socialde
mokratų Partiją. Jisai padavė 
šiai partijai aplikaciją ir tapo 
priimtas. ■»

Sekantis po Erkelenzo buvo 
kitas stambus demokratų vei
kėjas, Dr. Ernst Lehmann, iš 
Mimnheimo. Jisai irsfi įstojo j 
Socialdemokratų Partijų, pa- 

reikšdamas, kad jo pareiga 
esanti kartu su darbo žmonė
mis kovoti prieš godžius kapi
talistus, prieš kuriuos demo
kratų partija nesugeba vesti 
kovą.

buvo rašy- 
demokratų

KOKS PROTAS, TOKS 
IDEALAS.

Fašistinė kaimo jaunimo or
ganizacija Lietuvoje, “Jaunoji 
Lietuva”, išsiuntinėjo kaimo 
berniukams paklausimą, į kokį 
mirusį ar gyvenantį “didvyrį” 
jie norėtų būti panašus. Dau

SKAITYTOJŲ PAS 
TABOS

Adv. J. Uvick, sako: “Beveik 
visur teismuose ir organizaci
jose prisai'ką baigiasi žodžiais 
“Taip man Dieve padėk”. Aš-gi 
pridursiu kad Lietuvoje buvo 
paprotis pas žmones, įėjus į sve
timą grįčią sakyt: “Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus”, o 
pradedant ir baigiant valgyti 
reikėjo žegnotis. Ar šitie sek- 
tantiniai žodžiai turi ką. nors 
bendrA su tikslu ir žmonių kul
tūra? Tegul sprendžia tie, ku
rie tuos žodžius mėgsta vartot.

ST. KODIS.

Vargšė senutė “Vienybė” per 
visą savo amželį, tik kartą tu’ 
rėjo redaktorių, kuris sugebė
jo rimtai protauti. Juom buvo 
velionis Mačys-Kėkštas.

gelis paklaustųjų pasirinko iš 
gyvųjų “didvyrių” Voldemarą.

“Keleivis” dėl tos ankietos 
ironiškai pastebi, kad ji paro
džiusi, kokiais didvyriais nori 
būti Lietuvos' piemens.

Matyt, tečiaus. kad ne tik 
Lietuvos piemens tokiais “did
vyriais” gėrisi. Yra jų ir Ame
rikoje. Sakysime, kada “Nau
jienose” buvo parašyta apie 
buvusį Lietuvos diktatoriuką, 
tai Brooklyno 
kaip neblaiva, 
gas”, “Grigas 
ir t. t.

Iš to yra aišku, koki “vy
rai” redaguoja tą Brooklyno 
tautininkų organą. Nenuosta
bu, kad jų ir idealas yra toks.

“Vienybė” ėmė, 
plūstis: “Gri

su savo klika,”

Iš ARGENTINOS PADANGĖS

Biznierius Jokūbaitis, su pa- 
gelba atvykusio iš Lietuvos 
kunigo Janulionio ir dvejeto 
fašistų, buvo užgrobę Argenti
nos socialistų laikraštį “Pietų 
Amerikos Naujienas” ir paver
tu jį fa.šizitio ii- l$lerikalizino 

įrankiu. Bet Argentinoj socia
listai netrukus' ėmė Teisti laik
raštį senuoju vardu kitoje vie
toje, taip kad Buenos Aires’e 
kurį laiką ėjo dvejos 
Amerikos Naujienos”, 
sociajistiškos, antros 
kai-klerlkališkos.

Rungtynes tečiaus U 
ilgai. Jokūbaičio ir 
leidžiamos* “P. A.
jau sustojo ir jų vietoje keti
na pasirodyti “švyturys”. O 
socialistinės “P. A. Naujienos” 
tebeina, nors šiek-tiek sumažė- 
jusios.

“Pietų 
vienos 

fašistiš-

jo sėbrų 
Naujienos”

Vakar mirė vienas 'žymesniųjų Chicagos lietuvių 
darbuotojų, Stasys Kodis. Jisai sunkiai sirgo daugiaus, 
kaip metus laiko, taip kad jo mirtis nėra netikėta. O 
betgi yra liūdna, kad vienu veikėju Chicagos lietuviai 
jau pasidarė biednesni. ■»

Stasys Kodis dalyvavo įvairiose taip vietinėse, kaip 
ir didžiosiose lietuvių organizacijose. Jisai priklausė 
Susivienijimui Lietuvių Amerikoje ir buvo vienas stam
besniųjų vadų Amerikos Lietuvių Tautinėje Sandaroje. 
Per keletą metų jisai pirmininkavo čikagiškiam Vil
niaus Vadavimo Komitetui ir buvo pirmirfinkas Visuo
menės Darbo Sąjungos valdyboje.
■m

Kilęs iš Vilniaus krašto, jisai ypatingai interesavo
si Lietuvos okupuotosios teritorijos likimu.

Amerikoniškoje politikoje Stasys Kodis buvo demo
kratų partijos narys. Vertėsi jisai, padėdamas žmo
nėms, kurie turi reikalų su teismais, nors jisai pats ne
buvo advokatas.

“Draugo” reporteris buvo pa
sislėpęs SLA. Seime ir todėl jis 
rašė ne tai, kaš buvo, bet tai 
ko jis norėjo kad butų, 
tina liogiika pas tolus 
pondentus. K

Stcbė- 
kores- 

ir L. '

“Pastabos iš SLA.
Tame straipsny adven

Per dvejetą pastarųjų metų nabašninkas buvo, dau
giausia gal dėl ligos, labai prislėgtu upu. Atrodė, kad 
jisai neteko vilties pamatyti liaudies laimėjimą Lietu
voje, ir jisai pakrypo į tautininkų pusę. Bet pirmiaus 
jisai eidavo kartu su pažangiąja visuomene.

“Naujienoms” teko su juo bendrai veikti daugelį 
kartų. Tais laikais, kada sandariečiuoše turėjo dideles 
įtakos Sirvydas ir kiti atžagareiviai, Stasys Kodis sten
gėsi palaikyti ryšį su socialistais ir pažangiaisiais ne
partiniais, susispietusiais aplink “Naujienas”. Kartu 
su juo mes rengdavome paskaitas žiemos sezonais ir 
laikydavome “bendrą frontą” Lietuvos demokratijos 
gynimo reikale.

Tai buvo1 jo intensingiausio veikimo tarpas.
Jisai buvo plačiai apsiskaitęs žmogus, su kuriuo 

būdavo įdomu pasikalbėti ne tik politikos, bet ir kito
kiais klausimais. Ir mums nuoširdžiai gaila, kad jo jau 
nebėra musų visuomenės darbuotojų eilėse!

Perskaičiau pono .J. P. Uvick, 
sftraipsnį, tilpusį “Naujienose” 
antgalviu 
Seimo”.
katas Uvick gana plačiai nuro
dinėja, kas neturi būti bando
ma į sk verpt i kaipo į Frater- 
nalę organizaciją. Daug advo
kato J. P. Uvick jo rašytame 
straipsny yra teisybės išreikšta 
ir su jo straipsniu turėtų kiek
vienas sutikti. Bet aš kaip sei
mo delegatas iš 60 kp. Grand 
Rapids, Mich., nors nenoriu kri
tikuoti advokato Uvicl^ straips
nį, bet nuo savęs tik norėčiau 
prie jo straipsnio štai ką pri
dėti. Jeigu į fraternalę organi
zaciją tokią kaip SLĄ. sulig 
paties straipsnio autoriaus ne
galima skverbti marksizmas ar
ba 'kitoks koks izmas,.nies SLA. 
nariai pilnai su tuom sutinkam. 
Be^ to straipsnio autorius visai 
nepažymi kad negali būti įra
šyta į konstituciją ir smetoniz- 
mas ir Romos pa|pizmas. Ką 
reiškia, dieve man padėk, ar ne 
ištrauka iš Romos pasekėjų? 
Nors J. P. Uvick bando narius 
įtikinti, kad didžiumos teismuo
se tas žodis vartojamas laike 
prisiegos, bet tai tas dar nereiš
kia kad ir SLA. tokį žodį turi 
vartoti savo valdybos prisaigdi- 
nime.

Nors Rusijos bolševikiška

valdžia man nežinoma kokius 
metodus vartoja laike prisaig- 
dinimo, bet aš tikiu kad visgi 
negieda internacionalo, tai ko
dėl mes turim duoti pirmoj vie
toj Romos pasekėjams skverbti 
savo žodį, kuris tą patį reiškia 
kaip ir bolševikų internaciona
las?

SLA. organizaciją sudaro 
visokių pažvalgų žmonės, ir 
tokie dalykai, kaip marksiz
mas, bolševizmas, fašizmas ar 
Romos papizmas turi būti šluo
jami laukan, ir šitų keturių 
išvardintų sekcijų žmones, ku
rie priklauso SLA. organizaci
jai, turi rast sau vietą kur 
nors kitur savo politiškus) klau
simus išspręsti, o ne SLA. su
sirinkimuose. Taigi jeigu mes 
norim būti teisingi musų or
ganizacijai, nariai, tai kalbė
kim netik apie marksizmą, bet 
kartu ir apie papizmą.

—S. Naudžius.

Danija visai panaiki 
na kariuomenę

Panaikinamos karo 
ministerijos ir apsaugos

ir laivyno 
ortai

Danijos nusprendimas 
duoti savo stipriausius 
laivus yra pasekmė ilgo

par- 
karo 
laiko 

taikios politikos, kokios laikėsi
tos mažos valstybės radikalė 
valdžia. Dabartinė koalicinė 
vyriausybe yra paremta visiško 
nusiginklavimo programa ir jau 
visi metai kaip prie to eina. 
Kadangi būdama maža valsty
bėlė, kad ir kaip ginkluota vis 
tik butų nušluota Europos ga
lingųjų šalių, 
kvailu dalyku 
ginklavimuisi.

Nusinginklavimo planas, su- 
lyg jo sumanytojų, sutaupys 
Danijai kas met po $10,000,-* 
000, kuriuos turi dabar sumo
kėti šalies gyventojai. Vidaus 
tvarkai žadama palaikyti ata
tinkamas skaičius kvalifikuotos 
policijos.

Socialistų programą
Danijos militaristai prieši

nasi, aiškindami, kad didžio
sios valstybės neįeisiančios jai 
nusiginkluoti, kadangi ir maža 
Danijos armija busianti reika
linga karo metu Baltijos jūrių 
perėjimus apsaugoti. Bet Da
nijos Socialistų partijos progra-

Danija mato 
leisti pinigus

mu yra aiški ir jos sekrefęrius 
AĮsing Anderson pareiškė:

“Tarptautinio nusiginklavimo 
vis dar tebelaukiama, nors — 
daugiau kaip • dešimtis metų 
praėjo po Tautų Sąjungos įsi’ 
steigimo. Didžiuma gyventojų 
visuotinu balsavimu yra pareiš
kusi, kad ji negali laukti kitų 
ir nešti metai po metų milijo
nų naštą militarinio aparato 
išlaikymui, kurs visų ekspertų 
nuomone yra visiškai betiks- 
lus.

“Danijos gyventojai padarė 
išvadas. Jie suprato, kad 
ža šalis kaip Danija su bega
liniai ilga pakraščių linija, 
daugeliu salų ir atatinkamai 
išskirstytais neskaitlingais* gy
ventojais, negalėtų apsiginti 
kariškomis priemonėmis mo
derniškam karui kilus. Nusi
ginklavimo pasiūlymas sekamą 
patvarkymą numato:

“Armijų ir laivynas bus pa
versti į pajūrių policiją ir 
valstybinę jūreivi ją. kad Dani
ją galėtų atlikti savo pareigas 
knip neutralė valstybė ir Tau
tų Sąjungos narys, atatinka- 

mai esantiems patvarkymams.
“Tos naujos institucijos bus 

pavestos ministerio pirmininko 
žiniai. Karo ir laivyno minis
terijos bus panaikintos. Tvirto
vės bus nuginkluotos. Bendra 
priverstina karo tarnyba bus 
nuimta. Viši vyrai virš 20 
metų amžiaus kasmet bus re
gistruojami. Tie kurie neno
rės būti mankštinami pasienių 
policijos ir jurininkų parei
goms, turės pranešti apie tai 
autoritetams. Iš likusių vyrų, 
tinkamų tarnybai, kas met po 
1600 vyrų bus paimami. Sava- 
norios kariškos organizacijos 
bus uždraustos.

“Visų bendrų pasienio polici
jos* pajėgų bus apie 13,000 vy-

Valstybinė jureivija bus 
sekamai: .šeši laivai 
kaip po 8,000 tonų, 
nedidesni kaip po 3,- 
ir depot laivai ir dar

prašiau pranešti, kad Lapenas 
privatus asmuo ir aš negaliu 
su juo tartis dėl valdžias daly
ku kol jis raštu tam nebus 
įgaliotas. Bet nuncijui Barta-

loni raštu pranešiau to pasiū
lymo turinį.

Savo atsakymą Voldemaras 
Vid. reik. ministeriui įteikė 
raštu.

! W. Reymont Vertė K. A

SUSITIKIMAS
ne kartą paaukoti jį 
reikalui ir nustelbti 
kuris prabunda mu-

privalo išmokti kontroliuoti sa
vo “aš,” 
bendram 
tą žvėrį, 
myse.

—O ką jus laimite tokiu nu
stelbimu ?

—Ramumą ir pasitenkinimą, 
kad atlikau savo pareigą, kad 
esu draugijai naudingas. Lai- 

niekas nesuteikia. Epiktc- 
sako: “Laimė yra tai, kas

tos

bet

kan-

kiek

būti lai- 
lai-

l’O- 
ra-

tai dar butų niekis, 
ta kankinanti sarma- 
tiesiog man neduoda

tų.
sudaryta 
nedidesni 
24 laivai 
600 tonų
dvylika valčių.

Delko ištremtas 
Voldemaras

Dėlto, kad popiežiaus nuncijus 
Bartaloni norėjo užimti 

Voldemaro butų

“Volksblatt” 
nešimą apie p.

įdėjo tokį pra- 
Voldemaro by-

vai. r. pil. aps.šeštadienj 11 
dep, dir. p. Novakas atsilankė 
pas Voldemarą paklausti, kada 
Voldemaras manąs apleisti bu- 
j,ą, kurį valdąs min. kabin. iš
leistomis taisyklėmis (Vyr. 
Žin. 239 Nr.), nes valdžiai esąs 
skubiai reikalingas tas butas.

Voldemaras atsakė, kuo 
remdamosi vid. reik, ministeri
ja kišantis į civilės teisės san
tykius. Novakas atsakė, kad 
gautas* min. kabineto raštas ir 
dėlto atvykęs sužinoti, koks 
busiąs Voldemaro atsakymas. 
Voldemaras taip atsakęs:

Aš buto sau tikrai ieškau, 
nes pasibaigus terminui, ku
riam aš turiu teisės likti bute, 
aš turėsiu jį apleisti. Minėto-, 
sios min. kabineto taisyklės 
man negali būti taikomos be 
kitų priežasčių, jau dėl to, kad 
ąš esu čia ne kaip valdininkas 
kęks, o atskiru susitarimu 
p. Tųbeliu, kaip Valdžios 
stovu. Balandžio 3 d. aš 
vau iš po Tūbelio raštą,
buto, o balandžio 4 d. atsakiau 
ir klausiau kaip bus su susi
tarimu. Tūbelis, nors atsaky
mo raštu nedavė, bet sutartį 
vykdė. Balandžio gale ar ge
gužės pradžioj buvo pas mane 
atvykęs p. Statkus (žvalgy
bos valdininkas) su Matulevi
čium • (Kauno policijos vadas) 
ir sakė, kad p. Lapenas (tau
tininkų partijos pirmininkas)' 
prašęs užeiti ir pasiklausti ma
ne, ar aš nesutikčiau pasikeis
ti butais sų nuncijų Bar tą loni, 
paliekant kabinetą, kuris rei
kalingas darbui dabartiniam 
bute kadangi arki v. Bartaloni 
kabinetas nereikalingas. Aš

(Tęsinys)
—O ar tu turėjai pakankar 

mai jėgos to nepadaryti?
—Aš nesipriešinau pats sau, 

o priegtam ir nenorėjau prie
šintis. Suradau laimę ir paė
miau. Tąsyk man buvo visvien, 
ar aš pats busiu nelaimingas, 
ar nelaimingu padarysiu kitą. 
Tačiau aš maniau, jog turiu 
teisės būti laimingas.

—Ir tu buvai visai laimin- 
gas?

—Buvau.
—Tąsyk tau privalo pakakti 

visam gyveniipui atsiminimų 
apie ta laimę.

-----Taip, pakaks, bet pų.kak» 

ir kajičių visam amžiui,
—Kančių? Iš kur 

čios?
I tai jis neatsakė, 

lukterėjęs tarė:
—Nejaugi negalima

mingu, nedarant tuo pačiu 
ku kitus nelaimingais?

—Beveik negalima, nes, 
dosi, laimė susiveda prie 
mybės.

—Visa 
jeigu ne 
ta, kuri 
ramybės.

—Jis — žino ką nors?
—Neišlaikysiu jo draugingu

mo, neišlaikysiu, kai jis taip są
žiningai, su tokiu pasitikėjimi 
pradės man į akis žiūrėti ir 
broliškai mane apkabins.. Iš- 

'klaiksiu ir pasakysiu jam visą 
tiesą į akis. Tegul neapkenčia 
mane, keikia, tegul užmuša — 
rankos nepakelsiu, kad apsigin
ti. Geriau numirti, negu ken
tėti tą nuolatinį pažeminimą, 
negu visą laiką veidmainiauti. 
Gana melo, gana.

—Tu to nepadarysi. Tik pa
galvok, kaip toks prisipažini
mas paveiktų jį. Ne, ne, tu pri
valai kentėti, tu neturi teisės 
tai daryti. Tai iš. tiesų butų 
prasikaltimas.

—Ak, kad tu tik žinotum, 
kas dedasi mano sieloj.

—Brangusai, jeigu viso, kas 
įvyko, tu negali pateisinti tro
škimu asmeninės laimės,
kentėk tylėdamas, bet vien 
jau iš humaniško atžvilgio jam 
nieko nesakyk. Tu nedrįsk iš 
nelaimingo žmogaus atimti pas
kutinį jo turtą — iliuziją. Tai 
tavo žmoniška pareiga.

—O jeigu aš gyvensiu, —tai 
kas tada daryti?

—Turėsi stumti
pat galo. Užsikabink 
už ko nors, įsigilink 
nors darbą afba idėją, 
sniškai užmirši.

—Bet į ką įsigilinti?
dasi kas nors, kam užsimokėtų 
save paaukoti?

—Tu nei pats nesupranti, ką 
kalbi, — yra reikalai labiau 
svarbus nei musų asmeniški,— 
visuomeniški reikalai.

Man asmeniški reikalai 
svarbesni.

—Tokie žmonės nėra naudin
gi visuomenei ir niekuo nepri
sideda prie žmonijos progreso.

Visuomenė, progresas, 
žmonijos gerbūvis, — man nie
ko nereiškia, jeigu aš nelaimiu^

tai

mę 
tas 
tęsiasi amžinai, o kas gi tęsia
si amžinai?” Tačiau aš norė
čiau tavęs paprašyti, kad tu pa
liautum tą šnektą. Asmeniškai 
tavo jeremiados man yra tie
siog- juokingos. Atleisk, bet tu 
pats esi kaltas dėl tos nelai
mės. Nusiskunji ant likimo, 
ant žmonių, o tuo tarpu pats 
padarei save nelaimingu. Rei
kėjo nutraukti visus -pančius, 
kuriais draugija juodu buvo 
surišusi. Kodėl jus ncišdrįsote 
pasakyti visam pasauliui: “My
li vos ir vienas antram priklau- 
sova.” Prakilniausias kelias.

—Ir pats sunkiausias. Nu
traukti su visais ryšius...

—Stoka vyriškumo arba tie
siog persilpnas troškimas lai
mės, tos laimės, prie kurios ei
nama nesustojant prieš nieką.

—Bet ar tai nebūtų prisidė
ję prie to, kad daugiau butų 
atsiradę nelaimingų.

—Kas visko bijosi, tas dėl 
visko ir kenčia. Pas tave yra 
blogiausi iš visų jėgų: viduji
nio pasipyktinimo jėga, vietoj 
veikimo jėgos. Ąžuolas nei kiek 
nesirūpina tuo, kad, išsiplėto
damas, nustelbia tūkstančius 
gyvybių, todėl kad jis pats no
ri gyventi. Tai jo teisė.

Antanas atsakė:
—Tu niekuomet nesielgia!, 

kaip tas ąžuolas, o man patari.
—Aš nesielgiau nei taip, nei 

kitaip, nes aš beveik negyvenu. 
Aš darau dideles taupmenas, aš 
tik žiuri į gyvenimą dvasios 
akimis. 1

—Priegtam tokioj kovoj lai
mi ne tas, kuris yra geresnis.

—O ar tai ne visvien tam, 
kuris laimi kovą?. Gana jam ir 
to, kad jis išėjo pergalėtoju.

—Aš nebepažįstu tavęs, 
tapai visai kitokš...

—Ąntanai, tai nesąmonė, 
da kalbi, jog galima būti 
sųomet vienodu. žmogus
visapusiškas, turi ne dvi ir ne 
dešimtį pusių, o milionus. Nor- 
mališkas žmogus — tai mikro
kosmas, visatos konspektas, 
tik vieni tai jaučia, kiti žino, o 
didelė dauguma nesuprantą to 
pasaulinio judėjimo savyj. 
Antra vertus jiems to nusima
nymo nei nereikia, — jie ten
kinasi kasdienio gyvenimo plu
šėjimu. O ant galo, visa tai 
man visvien.

—Ką tu manai dabar daryti?
—Kaip galima greičiau atsi

sveikinsiu su Europa.
—Ar tau nebus gaila musų, 

žemės?
—Su valdysiu save. Jau dabar 

aš beveik 
nykščiam 
siu save.

—Dvarą
—Ne. To daryti aš vargu iš- 

drisiu. Prailginsiu išnuomavi-

tu

vi- 
yra

velkes iki 
mintimi 

kokį 
laip-ir

Ar ran-

su 
at- 
ga- 
del

visai svetimas čio- 
gyvenimui. Perdirb

gąs.
—O kodėl tu nelaimingas? 

Todėl, kad tu išplovei peiliu iš 
visuomenės organizmo savo lai
mę. Kodėl tave kankina sar
mata? Todėl, kad negalima ne
baudžiamai daryti skriaudas. 
Gyvenant kurioj nors draugi
joj, reikia plaukti kartu su ja.

—Ir būti vergu jos įstatymų, 
formų, jos kvailybių, šlykštu.

—Tai priklauso nuo žmo
gaus. Dauguma pasitenkina pa
syviu paklusnumu, bet kaiku- 
rie atskiri asmenys privalo sa
vyj turėti tiek visuomenško 
jausmo, kad galėjus sužiniai 
atsinešti į bendrus tikslus. Jie

parduosi ?

mo kontraktą.
—Pasilik. Tai irgi tavo pa

reiga.
”—Negaliu. Kada prieš dveje

tą metų aš pabėgau iš čia, tai 
maniau, kad numirsiu be to 
sklypo laukų ir miško, — pas
kui aš pradėjau atsipalaidoti 
nuo to prisirišimo. Dabai* jau
čiu, kad nuo vienos naštos pa- 
siliuosavau. Tiek čia kiekviena
me žingsnyj prisiminimų, jog 
aš negalėčiau nei žingsnio žen
gti, kad širdis kraujais neapsi
viltų* Ir ant galo, noriu būti 

laisvas, laisvas nuo visko. (B.d.)
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Dar

Wells st., tel. Franklin

vienas gengsteris 
nudaigotas

Chicagos policijos
paroda

šeštadienį ir sekmadienį, rug
piučio 16 ir 17, Chicagos poli
cijos departamentas rengia me
tu ię parodų Soldiers Field aikš
tėje.

Taip šeštadienį, kaip sekma
dienį vartai atsidarys 1 valan
dų po pietų, o programas pra
sidės 2:15 vai. po pietų.

Abi dienas bus išpildytas j- 
vairus ir Įdomus programas.

Pelnas iš parodos bus 
ma naudai šeimynų tų 
ninku, kurie žuvo savo 
gas eidami.

skiria- 
polici- 
parei-

Liaudies Simfonijos 
orkestrą

Įdomus Liaudies Simfonijos va
sarinis koncertas

Po vadovyste P. Marinus 
Paulsen, orkestrus vedėjo bus 
išpildytas koncertas sekmadie
nį, rugpiučio 24 dienų, teatre 
White City Terraee Gardens, 
prie 63 gatvės ir So. Park avė.

Tikėtų kainos, visai žemos — 
tik 50c y patari. O programe da
lyvaus 
solistė, 
ninkas 
tra.

Bus
s&y-ft'orsakovv, Slbelius, Arditi, 
Elgar, Bizet, Paulsen, Saint- 
Saens, Viotor Herbert, Chab- 
rier, Smetana, Gershvvm ir 
Wagner.

Biletus iš anksto galima gau
ti Lyon and Healy ofise, 130

Tūla Miller, dainininkė 
Charles 
solistas,

Bilek, smuiki- 
ir visa' orkes:

išpildyta kuriniai Rym-

šaly- 
laiko

Niles Center miestely, 
gatvy, prie užeigos kurių 
Charles Landerer, tapo nušau
tas Danny Valio, žinomas po
licijai kaip gėilgsteris.

Kada pirm poros metų, St. 
Valentine dienų buvo nušauti 
septyni Morano govėdos nariai 
garaže, tai dėl to įvykio poli
cija kart kartėmis kamantinė
jo Dauny Valio. Ji manė, kad 
arba jis pats žudynėse daly
vavęs, arba bent padėjęs jas 
kitiems planuoti.

Policija taipgi nužiūri, kad 
Valio turėjęs artimų ryšių su 
butlegeriais, kurie pageidavo 
mirties Jack Zuta, pirm poros 
savaičių nušauto VVisconsine, 
rodhauzėje. Taigi spėjimų yra', 
kad gal bilt Valio nudaigoji- 
mas turi ryšių ir su Tribūne 
reporterio Lingle nušovimu.

Labiau susijaudino, nei 
pamačiusi karalienę

An- 
pu- 
t rė
dai

šiemet Miss Helen Howell, 
19 metų, buvo perstatyta 
glijos karalienei. Ji tuomet 
sėtinai susijaudinusi. Bet 
čiadienio vakare mergina
labiau susijaudino, nei karalie-i 
nę matydama, kada pora ban
ditų atkišo revolverį ir papra
šė nusimauti žiedus ir atiduo
ti jiems, banditams.
neteko poros žiedų vertės $1,- 
400. Iloldapas padaryta 
tomobily, ties jos tėvo 
2708

Mergina

Lakeview avė

Du pašauti

jai ali
namais,

ąžuolai tarpu savęs lietuviškas 
melodijas šlama... Jie liudėję tiek 
amžių, 'lauks savo brolių lietu
vių atsilankant. Išsiilgo jie gies
mių, dainų, pasaikų, išsiilgo lie
tuviškų kanklių ką vaidilos 
skambindavo. Ot ir vėl suskam
bės lietuviška daina, suskambės 
vaidilų kanklės ir užtrauksime 
“Ąžuolynui” naują dainų kuri 
pralinksmins, pradžiugins šim
tamečius lapuočius.

Ir šis, pirmas lietuvių atsi
lankymas į “Ąžuolynų”, atgai
vins mumyse lietuvybės dvasią, 
atgaivins senovės lietuvių pa
pročius, kuomet būdavo atsi
vežę užkandžių, susėdę ant. ža
lios žolelės po ąžuolo pavėsiu, 
linksmai šnekučiuodavo saldų 
midutį gerdami.

Margučio piknike jus turėsi
te tą malonumą ir galėsite pa
vėsy ant žalios žolelės sėdėti, 
nes jos yra. “Ąžuolynas’ už
ima 22 akru žemės plotų. Vie
ta ideališka: nei dulkių, nei du
rnų, nei strytkarių dundėjimo. 
Automobiliams pastatyti yra 
dvi didelės vietos: viena prie 
įėjimo, kita darže, šokių salė 
milžiniška ir gražiai įrengta. 
Vaikams atskirai žaidimo vieta.

Basbelui taipgi didelis laukas. 
(Nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. 
po piet los’ basbola Marųuette 
Maroons su Gra'nd Bapids).

“The Oaks” — “Ąžuolynas”, 
paliks lietuvių atmintyje gra
žiausia vieta ir ateity visi lie
tuviai važiuos ten, kur ramu, 
gražu, dulkių nėra/ oras ramu 
mu pripiltas tarytum prieš no
rų, traukia prie dainos, 
dainuosime taip, kad 
šimtamečiai ąžuolai!...

nyčią, kur atlaikyta pamaldos. 
Po pamaldų, nuo bažnyčios, ve
žant j šv. Kazimiero kapines, 
grabas ibuvo pravežtas pro na
mus, kuriuose’ Vincentas ilgai 
gyveno.

Laidotuvės ibuvo didelės. J 
kapines velionį lydėjo 62 auto
mobiliai pilni žmonių.

Lietuvės Akušerė?
MRS. ANELIA K. JARILSH 

Physical Therapy & Midvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

N.

Roseland

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos, 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi jį paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

922
923
926
927
928
929

Ka'ustoklis B 
Kanas Louis G> 
Lupeilkenei Cicilya 
Mačiulis Emlia 
Markus Mrs M 
Mosteika Anton

Ir už-
atbus

MADOS

Opera davė deficito

505 W. 31 st. Pradė-

Sam Pullino (2827 South La 
Šalie st.) ir Sam Masina (3112 
So. Wells st.) sumanė buzę pe- 
dliavoti. Juodu užėjo pas James 
Plasure
jo siūlyti šiam degtinę. Ka
dangi Plasure nenorėjo to ta- 
voro imti, tai vienas pedliorių 
pakišo revolveri Jamesui, kaip 
argumeiitą. Pastarasis tečiau 
griebė už revolverio. Teisinėse 
abu buzės pardavėjai tapo pa
šauti.

Pirmus metus naujame tro
besy Chicagos opera davė 1929- 
30 metų sezonų $588>528 defi
cito.

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Margučio Piknikas 
Ąžuolyne”

Ketvirtadienį, rugpiučio 
d., buvo 
Kaušilos. '

Prieš 9 
bašninko 
tas i Vi

laidotuvės Vincento

valanda iš namų na-' 
kūnas buvo nulydė

jau šventų parapijos baž-

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
matsago, electric 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarą antru, ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Raklčio aptie- 
koą) po nr. 2423 Wost Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1980.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedaliomis tik pasai su
tarti. 
____ i..... .. ■ , „ ............

įvairus Gydytojai
____________— — —  --------------------- — —

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Virioj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

Akiu Gydytojai

pas-

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukes Avenue, Room 2D9 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnmsivick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

V A LANDOS i 

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki U 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pini 

Telefonai Cana] 0464

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvini akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 Iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Oflto TelėfoBBi VlrtlalB 0038 ■M. Tol. v*ii Bnrea 3883 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valuuloa 31 ryto Iki 1 Do pietų. B Iki 4 
8 iki 8 vakaro. NMMlom ado 10 iki 18 dle- 

M- Barnu ofiMa North Bida 
3413 Franklin Blvd.

TaJaMdo* 8:80 iki 9:80 vakar*

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

I

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicaga 
arti 318t Street

Valandos : 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

ir
Advokatai

 Graboriai
Telefonas Yards' 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 46G0 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South We«tern Avense 

Tel. Lafayette 4^.46 
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
gydytojas jr chirurgas 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai. f nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rczidence Phone Hemlock 7691

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 8697

3315 So., Halsted Street

PRANEŠIMAS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

'(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Tel. Randolph

2605—Augesnei 
Galima siūdinti iš 
gos materijos. Joje išrodysite gerai 
ir smagiai. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36. 38, 40, 42, 44. 48 ir 50 
coliu per krutinę. .

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
oakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III*

moterei suknelė, 
byle kokios mar-

'naujienos Pattern D«pt

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at-:

, . c v. . ' r
siųsti man pavyzdi No
Mieros .......  — per kratine

h

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valst.)

Kada' Chicagoje dar nebuvo 
nei vieno lietuvio, tai Chica
gos apielinkės lietuviai suva
žiuodavo šventadieniais į “Ąžuo
lynų” ties 121-ma ir Archer 
Avė. kur dabar įrengtas “The 
Okas”.

šimtamečiai ąžuolai priglaus
davo tūkstančius lietuvių po sa
vi? pavėsiu. Jie ten susirinkę 
atnašaudavo Perkūnui —au- 
<ą ir linksmindavosi, dainas dai
nuodami. Amerikonai pamatę, 
kad ta vieta labai populari tapo 
ir į ją daug žmonių suvažiuo
ja, sugalvojo išpirkti iš lietu
vių. Keletą šimtų metų atgal, 
Amerikonai išpirko lietuvių 
“Ąžuolyną”, pakrikštino “The 
”(>aks” vardu, bet nieko ten 
nerengė. Tik keli metai atgal 
vienas geras amerikietis sugal
vojo Įrengti piknikui daržų. Iš
puošęs, sulyg šių laikų reika-^ 
avimo tą vietą, jis sutraukia* 

minias žmonių.
Margutis, atsižinojęs tą pa

sakišką istoriją, sugalvojo Chi
cagos, lietuviams siurprizą. Nu
samdęs “Ąžuolyną” 17 rugpiu
čio dienai, kviečia visus lietu
vius vykti ten ir iškilmingai 
paminėti, atgavimą senovės lie
tuvių vietovės.

Nėra abejonės, kad kiekvie
nam bus įdomu pamatyti toji 
ideališka vieta, kur šimtamečiai

JULIUS ^.j^AyviCH
Peisisl^rc su šiuo pasauliu 

rugpiučio II dienų, 12:45 vai. 
po pietų, 11)30 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr., Miežiškių 
parap., Kiiblonių kaime. Ame
rikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliūdime mo
terį, Apolonijų (po tėvaisMai- 
liaučaitę) 2 dukteris — Bro
nislovų 16 m., Emiliją 10 m., 
sūnų Feliksų 17 m., seserį Evų 
ir švogerį Antanų Jankaičius, 
du broliu — Antanų ir Vladis
lovų, sesuo ir broliai gyvena 
Klein, Montana. Puseserė Ma
rijona Aniulis ir giminės. Kū
nas pašarvotas randasi 944 W. 
35th Place.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, rugpiučio 18 dienų, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv.Kazimiero kapines.

'Visi A. A. Julio Jakawi- 
ehiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Hunus, 
Broliai, Puseserė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gr. 
A. Masalskis, Boulevard 4139.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS’

1439 S. 49 Gourt, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

O Dr. JOHN SMETANA Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S'. Halsted St. tel. Victory l

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

0331 
vak.
0562

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-* 
ine reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne-, 
brangūs todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Gaurinsko
pažįstami

įvyks subatoV

nulydėtas

JONAS GAUHINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 dienų. Ii valandų 
ryte, 1930 m., sulaukęs pusę 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Pagavos parap., Kuncepolio 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime draugus ir pažysta
mus, o Lietuvoj vienų brolį ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3725 Lowe Avė.

Laidotuvės 
rugpiučio 16 dienų, 2 vai. p6 
pietų iš namų bus 
j tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono 
gimiijės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Draugia ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių
180! S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtu valandų. Room. 3
Phone Canal 0523

Dentistas
Persikėlė Į naują vietų po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez, 2359 S. Leavitt St„ Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioi pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ars.

Tei.'Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Bubėtomis

John Kuchinskas

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22pd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakario. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas 

icero 3721

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Majplewood Avė.

Telefonas Rępublic 7868

Įvairus G
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitajce 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

, BUTKUS
Undertaking Co.

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3108 S. Halsted St. 
cago, III.
Zictory 1115

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju'gėriau ir pi
giau. negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iSdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18tb Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

. • Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius ųietodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph' 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd S t. nuo 4-9

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. TeL Rępublic 9606 ■ • ' ■ o -

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i 

Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 t, dieną 

Phone Midvay 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 ^Val. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av<

Tel. Prospect 8525
----- o-----

Tel. Randolph 5136
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

----- O—

Telefonas Yards 0994

DR.”v: “Šimkus dr. maurice kahn
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 no pift* 
7 iki 8 vai. Nedtt. nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatai

4631 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 2800

Rcr. 6515 So. Rodnrcll St.
Tai. Rępublic 9728



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Stasys Kodis

se-

lie-

Buvo nutarta parodą pradėti j naujoji vyčių valdyba esanti vi- 
šiandie, bet kad ėmė taip labai sais žvilgsniais geriausia, ir, 
lyti, tai parodu tapo atidėta iki kaipo tokią, reikią visais gali- 
rugpiučio 3. Daug tūkstančių [mais budais remti. Tik jų no- 
svečių iš viso pasaulio dalių su
važiavo čionai į šį didelį ap
vaikščiojimą, bet pasiv.vlč — 
lietus viską sugadino. Jau nuo 
liepos 7 Čia labai šalta, bet 
prieš tai buvo begalo karšta. 
Linkėjimai visiems*.

Ostende, Belgija, liepos 27, 
1930. -štai yra vieta, kurioj 
aš praleidžiu dalį savo laiko. 
Puikios jūrių maudynės; daug 
šviežių labsterių ir kitokio jū
rių maisto. Tai yra “Coney 
Island” Londono priemiesčio.

Londonas, Anglija, liepos 30, 
1930.—Vakar mačiau
bling-Scott kumštynes, 
smarkiai supliekė savo 
ninką. Greitai gryšiu 
Linkėjimai visiems.

—Dr. Brenza

sek retai” laiku 
net 
kai 
sa- 
ir

Ketvirtadienį, rugpiučio 14 
d., 3 valandą po pietų mirė 
Stasys Kodis savo rezidencijoj, 
4019 North Springfield avenue.

Sirgo jis porą metų. Pasta
ruosius keletą mėnesių jo svei
kata buvo taip pakrikusi, kad 
jis nebcapleido namų.

P-no Rodžio paliko žmona ir 
duktė.

Mirė susilaukęs apie 60 me
tų amžiaus.

Stasys Kodis buvo vienas 
nesniųjų Chicagos lietuvių.

Turėjo čia plačią pažintį
tuvių ir kitataučių tarpe. Bu
vo veiklus visuomeniniame gy
venime — taip draugijose, kaip 
įvairiose konferencijose, pasita
rimuose, ypač kurie liesdavo 
taip Amerikos lietuvių, kaip pa
čios Lietuvos reikalus. Plačiai 
apsiskaitęs, inteligentiškas ir 
lengva iškalba, jis buvo visuo
met pageidaujamas visuomenės 
darbe asmuo, ir ne be pama
to kai kurios Chicagos lietu
vių grupės žiurėjo į jį, kaip 
j savo vadą. Rep

Iš atostogų
minėta
S. A.

Jau buvo porų sykių 
“Naujienose”, kad Dr. 
Brenza, iš Chicagos, vieši šie
met Europoje. Jis aplanko 
klinikas ir apžiūri gražias ir 
įdomias Europos miestų vie
tas. Jis, rašo iš sekamų vietų:

Riga, Latvia, liepos 13, 1930 
m.— Riga yra puikus miestas. 
Tik dirbtuvės vis dar tebėra 
sugriautos didžiojo karo aud
rų. Rytoj jau busiu Kaune.

Kaunas, Lietuva, liepos 14.. 
1930. —Kaunas greitai statosi; 
taisomi 
nauji, 
zėjus 
Dailės 
parodą,
tauto garbei.

Berlinas, Vokietija, liepoš 
22, 1930.—Sveikinimai iš Ber
ti no.

Brusselis, Belgija, liepos 23, 
1930.—Atvažiavau čionai į pat 
laiką, kad pamatyti didžiausj 
apvaikščiojimą Belgijos Nepri
klausomybes nuo 1830 metų, dėjo visuomenę įtikinėti, kad

seni namai ir statomi 
Kaune yra gražus mu- 
ir (puiki šiurlionieS 

Galerija. Atlankysiu 
kuri yra surengta Vy-

12:00 mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gendron’s 
Orchestra (2 hrs.).

870 Kc.—WLS—345 M.
p. m.—NBC—Pickard Family, 

p. m.—The Marching Men, malė 
chorus and orchestra.

p. m.—Chrysler Records.
p. m,—Tanglefoot 
Show.

WJJD

p. m.—Prairie Farmer 
BilI.

9:00p. m.-—Sign Off.

870 Kc.—»WENR—344.5 M.
p. m.—Tip Top Ensemble.

p. m.—Irama Glen, Organ Con
cert.

p. m.—NBC—Phil Cook.
p. m.—Tip Top Ensemble.
p. m.—Illinois Waich Time. 

Off the Air at 7:00 p. m.
p. m.—Farm Program -Trend

of the live stock markei.
p. _m.—Luke W Mirandy.
p. m.—Musical Trevelogue of 
the United States.

m.—Variety Musical.
m.—Weather Report.
m.—Mike 8 Herman.
m.—-Outing b Recreation.
m.—NBC—Unde Abe and 

David.
p. m.—Telechron Time.
p. m.—Studio Program.
p. m.—NBC—Nat’l News
Events,

p. m.—Air Vaudevile —Herbic 
Kay’s Orch.: Jimrny Green's 
Orch. Off the Air at 1:00 
a. m.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
7News Flashes.
Henri Gendron’s Or-

6:00
6:15

6:30
6:45
6:58

8:30
7:00
7:30

M

Fumished Rooms
KAMBARYS ant rendos su visais 

patogumais, su valgiu ar be valgio, 
prie mažos ir švarios šeimynos, 
6609 So. Campbel Arte. Tel. Ilcmlock 
0010.

8:00
8:15

8:45
9:00 Minstrel

ir tode
suspen- 9:30 

10:d0 
10:01 
10:10 
10:15

P- 
P- 
P- 
P-
P-

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau
tuvė, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 W. 
31 St.

lamei ir čia jų 
išėjo aikštėn, ir dabar jau 
ir “ištikimiausios” valdybos 
kurie nariai atsisuko prieš 
vo “autoritetingus vadus” 
stojo opozicijai į pagalbą.

Po šito smūgio jie jąu daug 
atsargiau pradėjo stiprinti sa
vo -kliką ateinančiam klerikalų 
Federacijos seimui. Bet ir čia 
jų “sekretai” pateko į priešų 
rankas. Ir reikia spėti, kad ir 
busimame Federacijos seime jie 
turės pusėtinai “trubelio”.

Visa tai juos, sako, tiesiog de
speracijom įvarė. Dabar jie nu
sitarė organizuoti didesnius šni
pų pulkus iš broliukų ir ištiki
mesnių davatkų šnipinėti Mo* 

Suimti”' “iš- 
Idavikai”, girdi, busią “vaišina- 
Įmi” viduramžių inkvizicijomis... 
šnipai busią paskleisti po visas 
parapijas ir šiaip organizaci
jas, žodžiu, jie veiks visur. Jau 
ir dabar galima ryškiai paste
bėti šnipų veikimą -prie Moni- 
jarojų klioštoriaus organo, čia, 
sako, busią jų žymiausia tvir
tovė.

Strib- 
A nglas 
prieši
namo. bnijarojų naudai.

Audros klerikalų 
fronte

Autoritetingi vadai” despera
cijoj. — “Sekretai” išduoti. 
— “Mobilizuoja” broliukus ir 
davatkas šnipinėjimui — Westsaidietis.

18-tos gatvės apie 
linkę

8:30 Music
atsikrei-

kad už liepos menesi mokes
čius jis pasiuntęs į Centrą. 
Nors bolševikai visai nenorėjo, 
kad pinigai butų pasiųsti j 
Centrą, bet sekretorius nepa
klausė jų ir pasielgė taip, kaip 
organizacijos konstitucija rei
kalauja. Kai kurie bolševikai 
mokesčių jau nemoka 
eina prie pačių savęs 
davimo.

Finansų ^sekretorius
pė į susirinkusius su tokiu pa
siūlymu: kurie nenorite, mokė
ti duoklių, tai galite užsiregis
truoti. Neatsirado nė vieno, 
kuris butų atsiliepęs..

Bolševikai jaučiasi prastoj 
padėtyj. Vice-pirm. A. Macu- 
kevičia verkia raudonomis aša
romis, kad buvęs pirmininkas 
J. Aleksandravičia neduodąs 
jam, Macukevičiui, kuopos čar- 
terio, o šiaip jis viską turįs 
pas save.

Bet klausimas kjla, ką Macu- 
kevičius darys’ su čarteriu — 
gal raudoniemsiems atiduos 
ii?

Nariai, apsižiūrėkite kol ne 
vėlu, kad po laiko nereikėtų 
gailėtis, nes tas žmogus nepri
valo būti kuopos valdyboj, ba 
jis ardo organizaciją.—Narys.
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chestra
p. m.—McAlear Program, Mac 
» Al.

p. m.—Henri Gendron’s Orches
tra.

p. m.—“Mauve and Pink” — 
Contrasts of old and modern 
times.

p. m.—Irving Aaronson’s Or
chestra.

p. m.—Lee Sims nad Ilomay 
Bailey.

p. m.—“Program of Ali Na- 
tions.”

p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.
p. m.—Centerville Band Con
cert, comedy skit.
p. m.—Aaronson’s
ders.

p. m.—CBS—Gold Medai Fast 
Freight.

p. m.—Off the Air Until mid- 
nite.

p- 
p-

Comman-

CLASSIFIED ADS PARSIDUODA krautuvė, cigarų, ei- 
garėtų, ice cream ir kitų smulkmenų. 
Priežastj pardavimo patirsite ant vietos. 
2451 W. 69th St.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

infor

PARDAVIMUI gerai išdirbta ga
zolino stotis, garadžius ir automo
bilių Asesory’s štoras, 6 pagyveni- 
venimui kambariai, 
arba 
flatį 
ke.

Visai pigiai, 
mainysiu j bungalovv, arba du 
Marųuette arba Brighton Par-

5158 So. Western Avė.
Tel. Prospect 8157

Chicagos Monijarojų kliošto- 
riaus organo “autoritetingi va
dai” ir jų draugai klebonai at
sirado keblioj padėtyj. Jie pa
staraisiais metais pradėjo sku
biai stiprinti savo pozicijas ir 
vis daugiau ir daugiau (katali
kiškų organizacijų bei jų įstai
gų užkariauti. Tik šįmet pra
dėjo jiems nebesisekti.

Prieš pereitą klerikalų susi
vienijimo seimą jie buvo gerai 
suorganizavę, savo kliką. Tik jų 
nelaimei koks nors “parsidavė
lis” išdavė jų “sekretus” opo
zicijai, ir tas minimame kleri
kalų seime jų interesams žy
miai pakenkė.

Prieš vyčių seimą jie tą pa-1 
tį bandė daryti, dar su 
niu pasiryžimu. Į Vyčių 
jie atsivežė visą pulką 
mia'usių broliukų šnipų, 
kiekvieną delegatą visą 
sekiojo. Laikė svarbesnių bal
savimų “tėviški” vadai išvertę 
akis žiurėjo į delegatus, ypatin
gai į delegates vytes, ar kar
tais kuris bei kuri jų neišdrįs |matyti blanką. Kai buvo per- 
pakelti ranką prieš jų nešvarią skaityta mokesnių siuntimo 
politiką. Ir tik tokiu budu jiems blanka, tai nariai nustebo. Į 
pavyko išrinkti savuosius į svar- blanką nebuvo įrašyta mokes- 
besnes valdybos vietas. niai keturių narių. Jie

Vyčių seimo laiku ir tuoj po | savo akimis, pamatė tai. 
seimo jie savo gazietoj pra

Business Service
______ Biznio Pstarnarimsa ___

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruoja™

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Res. Hemlock 1292

PARSIDUODA saldainių, cigarų 
ir kitų smulkmenų, senas biznis, 
didelis bargenas. Nepraleiskit pro
gos, 615 W. 18th St.

PIGIAI prsiduoda mažas Lunch 
Room ir Gandy Store, 3 pagyveni
mui kambariai. 1623 W. 51 St.

-------O-------

Grand Crossing

dides- 
seimą 
ištiki' 
kurie 
laikų

Persiorganizavusios SLA. 129 
kuopos reguliarus susirinkimas 
laikyta rugpiučio 10 dieną G. 
M. černausko svetainėje, adre
su 1900 So. Union avenue.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas P. Janušaitis. Užėmė 
vietas ir kiti perrinkti kuopos 
valdybos nariai.

Narių susirinko puikus būre
lis. Rimtai svarstė bėgančius 
organizacijos reikalus. Nariai 
mokėjo mėnesinius mokesnius 
įsu pasitikėjimu, kad jų sumo
kėti centai pasieks Susivieniji
mo centrą New Yorke greitu 
laiku.

Kai kurie narių užklausė ka- 
sierių F. M. Valaitį, ką jis pa
darė su liepos 6 dienos mokes
čiais. Valaitis pranešė, kad blan
ką sulaikyta, idant nariai ją pa
tikrintų.

Vienas iš narių panorėjo pa-

Darbai šioje apiclinkėje kru
ta labai lėtai. Nors visokių 
dirbtuvių čia yra, ale visos ma
žos ir jose dirba tik po keletą 
darbininfkų. O naujai atvyku
siam darbininkui sunku darbas 
gauti, ba yra žmonių, atleistų 
iš darbo iš vietinių dirbtuvių.

Išmainyta “Jaunavedė” 
šokis ir “Muzika-Muzi- 
ka” per WBBM. šį va

karą

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rūšies. 

B. PELECHOWICZ,
2800 W. Chicago Avė. Bnmsvrick 7187 --- ------o---------

GAZOLINO stotis labai geroj vie
toj. geras biznis, parsiduoda arba 
išsimaino, ant namo, lotų arba far- 
mos. Norėdamas gerą gyvenimą 
daryti atsišauk

3352 So. Halsted St.
Yards 6751

Rez. Boulevard 0127

Patys Pasirinkit

MALTHOP
Wennersten’s

Pasiklausykit Mėgiamiausių Čekiškų 
Liaudies Dainų

WBBM, Pėtnyčioj, 8 vai. vak.
SI VAKAR

Dainos 
Senos 

Čekijos

Maltas su tikrų apy
nių skoniu — atsiek
tu sendinant Tikrus 
Apynius tiesiai Molte 
— WENNERSTEN’S 
Patentuotas Procesas

Wennersten’s
Hop Flavored Malt

— naujai patobulinta 
formula priduoda pa
gerintą skonį. Koky
bės “hop 
Moltas dėl 
nori molto 
formoj.

patys, 
Tų na- 
Bubnis

flavored” 
tų, kurie 
paprastoj

rių vardai yra: V. J.
(47815); neįrašyta jo $7.12 —- 
mokesniai už 4 mėnesius. J. 
Kanapka (19264); neįrašyta jo 
$3.04 — mokesniai už 2 mė
nesiu. P. Scu'kauskas (30644); 
neįrašyta’ jo mokesniai, $1.50, 
už 2 mėnesius. S. Kazlauskie
ne (34161); neįrašyta jos mo
kesniai, $10.98.

Suminėtų aukščiau narių mo
kesnius pasilaikęs V. Vasys.

Taigi S LA. 129 kuopos na
riai, nemokėkite daugiau mokes
nių buvusiam kuopos finansų 
raštininkui V. Vasiui. Matote, 
kas buvo daroma su jūsų mo
kesniais. Bukite atsargesni.

Ir žinokite, kad musų kuopos 
regulaTųs susirinkimai bus lai
komi kas antras sekmadienis 
kiekvieno mėnesio, 1:30 valan
dą po pietų.

Dalyvavęs narys.

Burnside
Raudonieji nuliūdę

U/ENNERSTEN’C
IT REALHOPS-OR-HOP FLAVORED V

SLA. 63-čios susirinkime, 
laikytame rugpiučio 5 dieną, 
kaip paprastai-, narių dalyva
vo nedaug, šį kartą ir patys 
bolševikai ne visi atsilankė.

Įdomus apsireiškimas: ir jie 
jau mano, kad savo kovą priėš 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje jie pralaimėjo.

Kalbamame susirinkime tie 
iš bolševikų, kurie buvo jame, 
užsilaikė ramiai. Netaip, kaip 
liepos mėnesio 
kuomet jie lipo

varydami raudoną,agitaciją. •
Rugpiučio 5 dienos susirinki

me nutarta surengti išvažiavi
mą.

Finansų sekretorius praheše,

susirinkime, 
ant krėslų,

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Kapinės atsidūrė teisme. Oak- 
wood kapinės, kurios randasi 
prie 71 gatvės ir Cottage Grove 
avenue, tapo patrauktos teis
man. A. Mendelson, iš Omaha, 
Neb., ieško iš kapinių atlygini
mo $10,000. Mat, kai mirė jo 
moteris, tai jos kūnas buvo su
degintas kauliniu krematorijoj, 
Vienotk jos • kimo pelenai jam 
nesugrąžinta. Taigi jis kreipėsi 
j teismą reikalaudamas atlygi
nimo. Kapinių valdyba aiškina
si, kad mirusios moters brolis 
pelenus paėmęs, nes sakęs, kad 
tie pelenai tikrai: jam priklau- 
S?. ' ~ S.

Šį vakarą bus “Mėgiamos Euro
pos Liaudies dainos”. Programas 
8 vai. vak, per radio WBBM pagar- 
sėjusis “šokis Juokdarių” iš 
tanos “Išmainyta Jaunavedė”, 
numeris bus programe, taip 
nors ne liaudies daina kaipo, 
tavimas Ravinias Operos bendrovėj, 
dėl jos gero pasirinkimo ir lošimo 
šios dailios operos, kuri nebuvo 
dainuota per didžiąją operą (lau
pau kaip 25 metai. Paprastas da- 
ykas prie tokių programų kuriuos 

Wennerstens Malt and Ilops ren
gia, turėjo užkviesti gerai žinomą 
chicagietį pakalbėti į žmonės jo 
prigimtos šalies ir savo prigimta 
kalba. šį vakarą, pbnas John A. 
Bilgert, gerai žinomas veikėjas če
kų tarpe ir amerikonų, jis kalbės. 

Liaudies dainos, maršas, valcas ir 
taip daug* mylima “Muzika-Muzika” 
bus girdėti taipat.

PRANEŠIMAI

a
iš

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

i Chicagos didžiųjų radio stočių

5:30
6:00

6:24
6:25

6:30

6:45

Sme-

pat 
sahi-

Boulevard 6520 Res. Yards 440:
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi' 
sokiua biznius, taipgi iš miesto 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PARSIDUODA delikatesen krau
tuvė ant biznio kampo, geras biz
nis, seniai išdirbtas, pigiai. 7009 S. 
Halsted St. Tel. Stewart 8375.

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Tai man Avė.

Tel. Prospect 3938

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių forma 
Wisconsino valstijoj, dalinai apdirb
ta, likusi miškas, su namu ir bar- 
nėms, gera žemė, arti mokyklos, 
kaina tik $480.00.

A. MOTKE
* 3608 W. 6Gth Place

Exchange—Mainai

Financial
Finansai-Paskolos

Re-

Or-

Bridgeport. — Didž. L. K. Vytau
to draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, rugpiučio 17 
dieną, 12 vai. dienos, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime vieną 
labai svarbų reikalą apsvarstyti, 
kaslink vieno nario. Taipgi apsimo
kėkite savo mokesčius.

P. K., uut, rašt.

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
' 6755 So. Westcm Avė.

Tel. Grovehill 1038

MAINYSIU
Didelis moderniškas bungalow, 

lotas 60x125 pėdos arti Forest Pre
serve ir Beverly Mills, ant 87tos 
gatvės ir AVinchester Avė. Del in
formacijų šauk savininką.

Tel. Lafayette 6488, 
4500 So. Mozart St.

MAINYSIU Smituos lotų 31 pė
da, priimsiu grosernę, mašiną ar 
namą. Kaina $2500, savininkas ant 
pirmų lubų, 4445 So. Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė PardavimuiSkolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jųa atmokate mažomis minėtini- 

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame mergišius 

Real Estate kontraktus.
Petrzilek Bros. 

. 1647 W. 47th St 
Arti Marshfield Ava.

b

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio! 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Draugija “Lietuvos Ūkininkas” 
susideda iš įvairių Chicagos kolini- 
jų narių. Tos draugijos 
randas Wcst Side. 
tuvos Ūkininkas” 
sikiša į tikybos, 
partijų reikalus.
ii pašalpą ligoje ir moka pomirti
nę. Norintieji įsirašyti į minėtą 
draugiją, mėn. susirinkimas įvyks 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
rugpiučio 17 d., 1 valandoj.

Stefa Lenkauskienė.

centras
Draugija “Lie- 

absoliutiškai ne- 
nei j politiškų 

Jos tikslas, teik-
Paskolos suteikiama I vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
;ile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Aye, Divi- 
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

332 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginamas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
ws sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą jmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai’pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doylo 
«lefonu State 2905.

1020 Kc.—-KYW—294 M.
p. m.—Unde Bob.
p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

p. m.—Sessions Chimes.
p. m.—Teaberry Sports 
view,

p. m.—Stone’s Congress 
chestra.

p. m.—Tony Nuzzo’s Orches
tra. .

m.—NBC—Cities Service
Concert.

p. m.—NBC—Interwoven pair.
p. m.—NBC—Aamour and Co. 
'concert Orchestra.

p. m.—NBC—Armstrong Qua- 
kers.

p. m.—Russo’s Edge. Beach 
Orch.

p. m.—Teaberry Sports Repor- 
ter.

p. m.—Chicago Herald and
Examiner News Flajhes.

p. m.—Benrus Time Announce- 
ment.

p. - m.—State Street Tomorrow.
p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 

m.—Wayne King’s Aragon 
Orch.

p. m.—Public Service—Temp- 
erature; Weather: Corret Time.

m.—Russo’s Edgevvater
Beach Or.

mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Stone’s Congress Or
chestra.

a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
:30 p. m.—Harold Van Horne, Pia-
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Harold Van Horne, Pia- 
niset.

p. m.—Model Atrpiane Club.
p. m.—Daily News Concert 

Orch.
p. m.—Sports Announcements.
p. m.—Nat’l Air Races Prog- 

ram.
p. m.—Harold Van Horne, Pia- 

nist.
m.—News Concert Orchestra, 

m.—CBS—U. ' S. Army

m—CBS—Tru# Story Hour. 
m.—CBS—Malė Chorus, 
m.—Musical Program.
m.—Classifted Ad Drama.
m 
m.

p. m,—Harrison Weather Re- 
port. (

p. m.—O. G. Style
p. m.—NBC—Amos
p. m.—Daily News 

Orch.
p. m.—Uptown Vijlage and Via 

Lago Orcheittas (3 hours).

p- 
p-
Band.

P- 
P- 
P 
P- 
P- 
P-

-Dan and Sylvia. 
Hlgin Time Signal.

Program. 
‘n’ Andy.

Concert

Dženitorių draugiškas išvažiavi
mas nedėlioj, rugpiučio 17 d., 1930 
m. į Jos Ravshis mišką ant 87 ir 
Maple Avė., trys blokai nuo Archer 
Avė. j rytus, bus įvairus progra
mas: trauks kanapinę vyrai ir mo
terys, ne uždyką gaus praizus. 

Kviečia Komitetas.

SpedallstM gydymo chronllkų ir saujų li> 
gų. Jei kiti negalėjo jumlo ilgydytl, atšilau- 
kyklt pas mane. Mano plluao išegsamlnavl- 
maa atidengs juoų tikrų liga ir jei a* apsi
imtu jua gydyti, aveikata juntu augryl. Ei
kit paa tikra apedallatų. kuria aeklaua juaų 
kur ir kaa jums akauda, bet pate paaakya 
po galutino ilegzarniHavlmo—-kM jums

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jackson Blvd^ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofišb valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

liol nuo 10 nrto iki 1 po pietą

20 st.

po

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St. /

PINIGAI
$800Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation, 

of Illinois
' Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS geras žmogus ant 
ūkės, turi būt geras darbininkas.
Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
antrašu. J. Žukauskas, . Goodman, 
Wis.

PARDAVIMUI biznio pranerto su 
2 flatais ir cottage užpakalyj arba 
mainysiu ant loto. Savininkas bar- 
bernėj, 2612 W. 47th St. Telefonas 
l^afayette 4226.

$8500,
REIKALINGAS geras darbininkas 

dirbti ant fanuos.
Atsišaukite

3352 S. Halsted St.

VERTA $8500, parduosiu už 
34700.00, kampinis 6800 South, 1 što- 
•as, r 
flatų, 
progą 
ai.

5 kamb. fialas, 2 garažiai ir 2 
, kitas namas. Turi geriausią 

savo gyvenime. Veikite grei-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 8 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.

6844 So. Racine Avė. 
Tel. Wentworth 8946

RAKANI>V BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mos nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuvCs už sutaupimą mažiausia. 

SO% cash pamatu
Jokia užsakymas u6ra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kumpa 
niįomls Chicagoje. Saukite ColUmbus 0467. 
Mk. ,wELLS dėl platesnių žinių.

BARGENAS — TURIU — 
PARDUOT

Kaina $3400 mažas jmokėji- 
masf, dviejų flatų medinis 5 ir 
6 kamb., taipgi garažas. Nau
jai nupentuota ir išdekoruota. 
Renda $51 i mėn. Galiu priimt 
nedidelį mainą. Ką turite jus? 
iki $500. 1816 String St. savi
ninkas ant vietos nuo 5 iki 7 
vak. arba šauk Euclid 4619.


