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Keliasi į Raudoną

Palestiną Rusijoje
Montevjdeo, Uruguay, liepo.3 

31. Ką tik pasekmingai baig
ta Chile revoliucija dar sykį 
atkreipė pasaulio dėmėsį j nu
sistatymą, pasiryžimą ir pajė
gą Pietų Amerikos studentijos, 
kuri buvo priežastimi revoliu
cijų ir diktaturų nuvertimo 
veik visose to kontinento res
publikose, išskiriant vieną Bra
ziliją, kurios revoliucija buvo 
daugiau politiško pobūdžio.

Bolivijos revoliucija buvo pa
sekmė dviejų metų konflikto 
tarpe diktatoriaus prezidento 
Hernando Šilęs ir studentų. 
Kuomet studentai surengė de
monstraciją ties prezidento rū
mais ir prezidentas pradėjo 
šaudyti į studentus, Bolivijos 
armija pakėlė revoliuciją ir Ši
lęs tapo nuverstas.

Generolas Carlos Ibanez dėl 
Campo, Chile diktatorius prezi
dentas tapo nuverstas faktinai 
studentu, susiorganizavusių ko
vai prieš jį Bolivijos studentų 
pavyzdžiu.

Streikuojanti studentai pri
vedė Perų respublikos revoliu
ciją prie laimėj irno; tokiu pat 
budu tapo pasiekta Argentinos 
revoliucija prieš sudiktatorėjus| 
prezidentą Hipolito Irigoyeri, 
kuris kaip ir Bolivijos Šilęs tu
rėjo pats bėgti <f^vont<yarps 
sukilus dėl šaudymo f demons
truojančius studenitiK*^ '

Tie patys studentai dabar 
pradėjo kilti prieš Argentinos 
naują diktatorių, generolą Jo
se Francisco Uriburu, kurs 
studentais jau užkimšo savo ka
lėjimus ir vis tik jų judėjimas 
didėja.
Idealizmas vadovauja studen

tams
Kas yra priežastis tos drąsos

ir riteriškumo, kokio išrodė vi
sų Pietų Amerikos respublikų 
studentija? Tą klausimą atsa 
kė Dr. Alfredo Palacios ne tik 
Argentinos, bet ir visos Pietų 
Amerikos studentų numylėtas 
La Plato universiteto profeso
rius, kurį diktatorius Uriburu 
buvo įkalinęs už išsireiškimus 
prieš diktatūrą, ir kurį Uribu
ru pasiskubino tuojau paleisti, 
nes studentai buvo pradedą su
kelti tikrą karą.

“Pietų Amerikos studentija 
pradėjo visuotiną judėjimą už 
dvasinę transformaciją ir lais
vę, prieš konservatyves oligar
chijas, ir jie taipjau nuvers 
Uriburu, kaip jie nuvertė Šilęs, 
Ibanez ir Irigoyeną, pareiškė 
Dr. Palacios.

“Pietų Amerikos studentai 
vadovaujasi idealu. Kuomet Eu
ropos žmonės seka ' senuosius 
vadus, tai Lotynų Amerikoj yra 
jaunuomenė, kuri nustato vi
suomenės opiniją ir pramina 
kelius.

Prieš despotiją už laisvę
“Argentinoje, pavyzdžiui, stu

dentai vieni bepasiliko, kurie 
sudaro tą viešąją opiniją, ku 
ri drąsiai pasmerkia konstitu
cinės valdžios formos pamyni
mą ir yra pasiryžę atlaikyti ti- 
ranijos audras už visokią kai
ną, kad ir už pačią savo gyvy
bę.

“Pietų Amerikos studentija 
parodo retą dvasios vienybę per 
visą kontinentą. Jie nerimsta 
dėl tų pačių priežasčių. Jie yra 
įkvėpti tais pačiais idealais. 
Didelis dvasios judėjimas eina 
baigė Dr. Palacios.

Don Žuanas.
Tai yrą tikras jo vardas. Don 

Juan j/ra nuverstojo Ispanijon 
karaliaus Alfonso XIII vaikas, 
kurs norėtų, kad jam Ispanija 
atiduotų sostą.
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Alfonso XIII sūnūs 
Don Juan rengiasi į
Ispanijos karalius
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Monarkistai jau suokalbiauja 
prieš respubliką

Madridas, Ispanjia, liepos 31. 
Atsisakymas nuo Ispanijos sos
to ex-karaliaus Alfonso XIII 
naudai savo sunaus Don Juan 
tapo pasirašytas Francijoj per
eitą savaitę ,bet laikomas slap
tai, kol Ispanijos seimas pri
ims konstituciją. Tuo tarpu iš
vytieji Ispanijos monarkistai 
ruošia didelę' propagandą su 
tikslu tokiu ar kitokiu budu 
atstatyti Ispanijoj monarkiją 
ir kandidatu į karalius statyti 
Don Juaną.

Prieš porą savaičių Paryžiuj 
buvo susirinkę 38 stambieji Is
panijos monarkistai, vadovau
jant kunigaikščiui Alba ir nu
tarė rengtis tinkamam momen
tui. Alfonso jiems esąs galu
tinai susikompramitavęs, tai 
dabar visas savo kortas dės ant 
šio 15 metų jaunuolio, Don 
Juano.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
tis oro biuras Šiai dienai pra
našauja: ? ‘

Dalinai debesiuota, galima 
lietaus, vidutinė temperatūra, 
nedidelis rytinis vėjas.

Vakar temperatūra buvo apie 
80. ’

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
8:11. Mėnuo teka 9:35 vaka
ro*
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Chicago, III., liepos 31. Al 
Capone advokatai federalinia-% 
me teisme pareiškė ,kad jų gi
namasis gengsterių karalius at
sisako nuo savo prisipažinimo 
prie kaltės laužius prohibiciją 
ir išsisukinėjus nuo taksų mo
kėjimo. . ’

Advokatų mocija tapo priim
ta ir Caponei teismai atidėtas, 
ligi rugsėjo 8 d. Tuo tarpu Ca
pone išėjo iš teismo į laisvę, 
būdamas po $50,000 užstatu. •

Fedcralis teisėjas Wilkerson 
dabar bando, ar negalima Ca
pone apkaltinti ir vėl atvesti j 
teismą, pasiremiant Jonės įsta
tymu. Tuo tarpu eina susira
šinėjimai su Washington dėl 
priežasčių, kuriomis remiantis 
Capone byla atidėta.

Einant į banką nerei
kia šnypšti nosies!
Bankieriai pamanys, kad 

banditas

, Dės Moines, liepos 31. čio
nykščiame banke buvo toks in
cidentas. Įėjo tūlas depozito- 
rius apsitvėręs nosį su skare
le. Banko klerkas, pamanęs 
kad banditas su pžmaskuotu 
veidu, bematant^. paskambino 
policija iri- keturĮ vežimai pilni 
polieijorių '• -detektyvųkaip 
Šaute atšovė;' " Žinoma, dalykas 
tuojau išsiaiškino, vis tik pa
tartina į banką įėjus būti at
sargiai su nosinėmis.

I ____ -
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žuvis pati įšoko į 
katilą! • ’

Mr. ir Mrs. Thomas Rowland 
iš Joliet rytą metą anksti iš
plaukė laiveliu pasivažinėti po 
Kankekee upę. Abudu buvo be 
pusryčių. Upėj šalę laivelio 
plaukiojo daug žuvų. Mrs. Bor
land nusibėdojo, kad nepasi- 
ėmę meškerės, tai galėtų susi
gauti pusryčiams žuvies. Tai 
pasakius, didelė 4 svarų žuvis 
šoko iš vandens ir įšoko sta
čiai į valtelę. Mr. ir Mrs. tuo
jau išsikepė ir abudu turėjo 
pusryčius.

Vienas, korespondentas, iš- 
Sklaųsęsk ,pp, ^VĮtaičių išdėstymą 
.skandaC>;,SLu4w. centre, “Nau-. 
jienoips”- rašo j'h .
- Brooklyri, N. y., liepos 29 d. 
—Pereitą šeštadienį; liepos 25 
d., Brooklyno fašistai, ypatin
gai iš “Vienybės” pastogės ne
galėjo tverti iš džiaugsmo, kad 
pirmadieny, liepos 27 d., “Tė
vynės” redaktorius Vitaitis jau 
bus pašalintas iš vietos. kJ įsą 
•pašauktas į Centrą SLA. Prezi
dentas p. Gegužis ir Vitaitis 
jau galima skaityti ne redakto
rium SLA. - organo.

Nustebęs klausiu vieno fa
šistų organo direktoriaus kame 
dalykas? Nagi, sako jis, vakar 
Vitaitieiiė k4r Vitaitis pakėlė 
SLA. Centre muštynes, norėda
mi sumušti SLA. Sekretorių 
Jurgeliutę, ir todėl dabar Vi- 
taičiams galas Brooklyne. Ne
jaugi tai tiesa, nianau sau. Ka
dangi man p. Vitaitis, kaipo 
žmogus ir laikraštininkas pa
tinka ir yra gerai pažįstamas, 
tai nusprendžiau dalyką paty
rinėti. Pagaliau,s man buvo ži
noma, kad fašistų klika leidžia 
visokius bjaurius melus ir tie
siog pikčiausius ir šlykščiausius 
pliotkus ir šmeižtus ponios Vi- 
taitienės žeminimui. ■

Korespondento atsilankymas 
pas Vitaičius

Sekmadienio ryte nuvykstu 
į p. Vitaičių namus ir randu po
nią Vitaitienę suraišiotą gulinu 
lovoj ir sunkiai kvėpuojant. 
Pats p. Vitaitis vaikščioja su 
ištinusia perkirsta lupa ir ap
draskytomis rankomis. Aa, tai 
tikrai buvo “vaina”, tik aš ne
suprantu/ kaip SLA. Sekreto^ 
rius abudti VitaiČįu galėjo taip 
apdraskyti, štai kokią istoriją 
išgirdau:. ,

Sunkiai kvėpuodamą pasako
ją ponia Vitaitienė: Turbūt ir 
Tamsta egi girdėjęs apie tuos 
visus šmeižtus ir pilotkus apie 
mane, kurie leidžiami gyvu žo
džiu po visas rytines lietuvių 
kolonijas ir “Vienybėje” ir 
“Dirvoje”. Nėra to SLA.|X26 
kuopos suąirlnkimOj kuriame aš 
dalyvauju* kad iiebučiau ap- < .

v • . ■ • ‘

$1,100 įmetė į aukų 
dėžutę

- L 1 - 7 ~lLI t

Monte Carlo, Monaco, liepos 
31. Vienoj dėžutėj, pakabintoj 
aukoms dėl neturtingųjų rasta 
konvertėly įdėta $1,100 ir prie 
pinigų pridėtas laiškelis kur 
parašyta: “Matykite, tie pini
gai priklauso tiems, kurie jų 
tikrai reikalingi. Mano žmona 
ir aš negembliuojame,, bet už
sukę čionai nutarėme rizikuo
ti 500 frankų, ęionai prideda
me, ką išlošėme)per valandą lai 
ko”. Pasirašę “Newyorkiečiai”.

Visa mylia žemės pra
dėjo smegti

Watsonvnle, Cal., .liepos 31. 
Ketvirtainė mylia žemės pavir
šiaus pradėjo palengva smegti 
ir smenga kas valapdą po vie
ną colį. Per tą žemę eina 
Southern Pacific gelžkelis, ku
rį tenka nuolat taisyti. Bijoma, 
kad ir San FranciscOrLos An
geles gelžkelio terenas pradės 
smegti. Vienoj vietoj pasirodė 
4 pėdų plyšys, žemės smegimd 
priežastis neišaiškinama.

/ [Acme-P. « A. Photo]

i Alfonso I Capone
Čia tai Yra tas pats, kurs sąye vadina “pirmuoju Ameri

kos piliečiu’1 J o kiti vadina “visuomenės neprieteliu No. 1”, 
Alfonso I Capone, Chicagos, Cicero, arba Caponetown, Floridos 
dvarų ir naujausiai Benton Harbor ir kitokių latifundijų val
dovas ir. viešpats, buvęs New Yorko Tubliškų namų sargas ir 
saliunų Vvyšybaila”, vakar federaliniamė ‘ teisme " Čhicagoje 
laimėjęs bylos atidėjimą ligi rugsėjo 8 d.

Vitaitienes Pasakojimas
. I ---- —— ■

Jurgeliute esanti susidėjusi su fašistais 
! prieš Vitaičius

šmeižta, išnokinta čia saky- 
tupsę laikraščiuose.Nuyąžįuoju 
į. piklliįą
į Netv H&yen, Conn’., Žrtionės j 
mane žiuri kaip į kokią žvėrį 
ir drąsesnieji priėję sako: Tai 
tokia Tamsta, o meš manėme, 
kad Tamsta kokia ragana, žvė
ris, kaip -Tamsta esi iš SLA. 
Centro perstatoma. Iš kur tik 
nesutiksi žmogų, kiekvienas 
stebis mane pamatę ir vis sa
ko; kad SLA. CeMras mane tai 
šiokia, tai tokia perstatų. Vie
ną kartą pirkdama gaidas “Vie
nybės” administracijoj pastebė
jau tuomet buvusiam manadže- 
riui Mikalauskui: Nors “Vie
nybė” mane visaip biauroja, 
bet aš vis laikausi lietuviškos 
įstaigos ir net gaidas ir rekor
dus čionai perku. Tuomet p. 
Mikalauskas man atsakė: Po
niute, nepaisyk to ir perdaug 
“Vienybės” neklausyk. Tas vis 
kas paeina iš SLA. Centro, nes 
ant Tamstos kai kas pyksta, 
kam atvažiavai iš Chicagos ir 
kelią pastojai.

šitą p." Mikalausko pareiškiu 
mą patvirtina mano išniekini
mas po kiekvieno mano atsi 
lankymo į SLA. 126 kuopos su 
sirinkimą, kurie laikomi SLA. 
raštinėje. Jei paklausi ko nors 
susirinkime, ar kokį įnešimą 
padarysi, ar pakalbėsi kolcin 
klausimu savo nuomonę išreikš^ 
dama, tai žiūrėk “Vienybėje” 
ar “Dirvoje” it išbiaurota. Po-i 
ra mėnesių atgal SLA. 126 kuo
pos susirinkime paklausiau, ar 
galima samdyti Centro darbi
ninkėms ne SLA. nares, kurięs 
prisirašo prie SLA. tik darbus 
gavusios, tai pati Jurgeliutė, 
pirmu kartu j metus laiko at
ėjusi į susirihkimą, mane iŠko- 
liojo užtai. Visam kam yra ri- 
bos. ■. ;., •
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Zosė eina pas Petronėlę

Būdama toje apylinkėje Au 
reikalais penktadieny, liepos 24 
d., sumaniau užeiti į SLA. Cent 
rą ir akis akin su Jurgeliute 
pasikalbėti’ ir paklaustį, kuriuo 
tikslu jus valdomas Centras 
taip mahe. biauroja ir, paga- 

(Tąsa ant 3-čio pust)

i>

tikslu jas valdomas Centras 
taip ma

•V'1.

Pagavo ant meškeres
- ■: ;-

Bessemer, Ala., liepos 31. Va
kar tūlas vaikinas meškerioda
mas W»rrior upėje su meškere 
užkabino ir ištraukė maišiuką 
su $15,000 popieriniais pini
gais. Vaikinas radinį atidavė 
policijai.

$15,000

Jau 375 mylias per 
valandą

Paryžius, liepos 31. Franci ja 
tikisi laimėti orlaivių lenktynių 
taurę Anglijoj rugsėjo 12 d. 
su ‘savo hidroplanu, 2000 arklio 
pajėgų motoru, galinčiu, skris
ti po 375 mylias per valandą. 
Tas orlaivis buš gatavas po 10 
dienų, < , .

Sąrančiai' ir drabužius 
suvalgė

Hasting, Neb. liepos 31. Ne
pasitenkinę komais1 ir kviečiais 
Nębraškos sąrančiai sumanė 
ėsti ’žmohių drabužius. * Tūtas 
biznierius Jačonson vos tik pa
liko automobily savo švarką ir 

Spats užėjo pas kostiumęrį, kaip 
išėjęs rado pilną automobilį 
sąrančių, kurie buvo jau gępg 
pusę švarko sukirtę. >

Colorado paleis 500 ka-
- linių laisvėn 

......... >’ rt'i ............

Canon City, Golo., liepos 31; 
Colorado valstijos autoritetai 
ruošiasi paleisti iš sykio. 500 ka
linių, atsėdėjusių 6 metus baus
mės ir.' parodžiusių gerą elgesį, 
žadamą praktikuoti naujas kai
linių pataisymo būdąs leidžiant' 
juos į laisvę. Tik prisibijoma, 
kas bus kada tokia armija iŠ? 
eis į laisvę tokiais . bedarbės ir’ 
depresijos- metais.

Paskelbė kovą už spau
dos laisvę

New York, liepos 31. Ariie- 
rikos žurnalistų* rašytojų ir 
leidėjų atstovai sudarė komite
tą kovai už spaudos laisvę ii* 
demokratiją, kurioms gresia 
Minnesota' valstijos reakcionie
riški įstatymai. Bus reikalau
jama visus tokius įstatymus 
paskelbti nekonstituciniaįs.

New York, liepos 31. Ame
rikos Legionas sumobilizavo 
30,000 savo, narių.policijai jpa> 
galbą, jėškoti gengsterių, kurie 
iš kulkosvaidžių sušaudė 5 vai
kus, pasitaikiusius po takų, kaių 
gengstertai pradėjo šaudyti J 
savo priešą/ •’<
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LIETUVON
(Siunčiame Pinigui Rai
tu ir TelegnltnL Patar
naujame Greitai. Pigiai 
h Saugiai.

Parduodame . Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS 
iras souTtt halbted st. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas ątdans kasdie nuo 

8 valapdal, Ivenudienlais noo
9 Iki 1 valandai.

; •
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Kaunas. Jau prieš kurį laiką 
atvažiavo Lietuvon SSSR agen
tas agituoti Lietuvos žydus, 
kad jie važiuotų į Bir-Bidžaną.

Bir-Bidžanas yra tolimuose 
rytuose, už Baikalo ežero prie 
Amūro upės. Kraštas apie tris 
sykius didesnis už Lietuvą. 
Klimatas — kontinentalis, su 
dažnai atmosferos kriziafe. Yra 
baisių vabzdžių, kurie kankina 
gyvulius ir žmones. Bet žeme 
gera, daug miškų ir žavingų 
upių. Sodybose kur-ne-kur Į- 
sikurę rusai, o šiaip Bir-Bidža- 
ne gyvena puslaukiniai fungu- 
sai ir kiniečiai. Taigi tame 
Bir-Ęidžane komunistai suma
nė įkurti “raudonąją Palesti
ną”—apgyvendinti žydus. Į 
Bir-Bidžaną žydai koncentruo
jami ir iš kitų SSSR valstybės 
sričių, o be to, verbuojami ir iš 
užsienio, šiomis dienomis ir 
Latvijos kelių šimtų partija žy
dų jau išvažiavo į Bir-Bidžaną. *

Lietuvoje irgi jau yra susi
rašę apie 400 žydų tautybes pi
liečių, kurie važiuos į Bir-Bid
žaną.

Jau šiek tiek ten žydų yra, 
kurie kerta miškus, sodina ry
žius, gaudo žuvis etc.

Bir-Ęidžane žydų centras —* 
Tichonkos miestelis, pro kurį 
eina j! anssipirinis geležinkelis- 

iuoja "Bir-Bidžanan darbi-* 
L netekę darbo, arba šiaip 

visokie *muiKųsvam*tninkai, ve- 
žikai, juodadarbiai. Pirmas 
sunkumas važiuojantiems j 
Bir-Bidžaną buvo tas, kad Lie
tuvos vyriausybė . sutiko juos 
išleisti tik tuo, atveju, jei jie 
atsisakys' Lietuvos pilietybės, 
ši kliūtis jau nugalėta: šiomis 
dienomis SSSR atst. Lietuvoje 
prapešė musų vyriausybei, kad 
sutinka tuojau tiems žydams 
suteikti SSSR pilietybę, kurio 
važiuos į Bir-Bidžaną. Tačiau 
kelionė labai tolima (geležinke
liu reikia važiuoti apie 1 mėnk 
laiko), tai neturtingi žmonės 
negalėtų taip toli nuvažiuoti. 
Užtai važiuojančius žydus į 
Bir-Bidžaną SSSR veža nemo
kamai.

žydai Bir-Bidžane sudarysią 
federalinės SSSR valstybės da
lį, turėsią žydus valdininkus ir 
visą administracijos aparatą.

Ką į tai sako žydų visuome
nė ir spauda?

“IdiSe .štime”, kai Raškęs at
važiavo Lietuvon ir ėmė žydus 
kalbinti važiuoti j Bir-Bidžaną, 
parašė porą straipsnių, kad tai 
neverta esą važiuoti, niekis. Bet 
žydų Volkistai tuojau replika
vo: kuo, sako, vertesnė Pales
tina, je( jus, sionistai, agituo
jate važiuoti visus žydus?! Tah) 
pasiginčiję žydų laikraščiai nu
tilo iri dabar žydai nevaro nei 
propagandos į Bir-Bidžaną va
žiuoti, nei atkalbinėja. ;

Raškęs dabar vėl Kaunan at- 
važiavo.

Emigrantai viršija imi' 
gruntus

Washington, liepos 31. De
šimtis tūkstančių emigrantų iŠ . 
Amerikos daugiau kaip imi
grantų buvo laike peeritų metų 
ligi šio birželio 30 d. Ypatingai 
daug išvažiavo ir Ūpo depor
tuota pereitų metų lapkričio 
mėn.; po kurio 8 mėnesius emi
grantų buvo laike pereitų metų 
tus ant 30,482.



įikw>tiiiaa...........

Vaim ; 
ką mums įtaliepta 
fėŽkia ktaus^t. 
Aš $i Jo tarnas, 
tikraš atstovas, 
paėmęs kančių

•>.c
» fte, 
partijos.

rą^. 1 ) 
e, “ '

---------------------------------
Plncl it žili i sdibertiiai 

■Slfe-lttfM birt įįyrtMharrti ’kW» ftar- 
>, te b&> «et£er-

. K' , ■ V

III. Senberniai ’nuo pirma- -k-. * t
» turi

Stehriiefgėihis, o

Senbernių maršas
(Kaip “Broliai, sukruskim”

vi-

Seštaclienis, rugp. 1, 1931
.......-.........................„..i ,

Reiškia, gali turėti judamojo 
turto visą tuziną. ■ ’ ,

IX. Senbernis turi teisę ap
sivesti ir su šešiolikine, bėt 
jeigu atsirastų šeimynos, lai 
senbernis už tai nėfra atsako- 
mingas.

X. Senbernis, apsivedęs Bu 
i Šešiolikine, turi žiūrėti, kad 

>■ aismonai ir milkmonai turi 
būt senesni už jį.

Tai viskas, .kas reikalinga 
visiems senberniams žinoti.

—Pustapedis.
’KARKIB^ASivvM x«emiiui|4įlw U# penktaditiito 

komunisttrfhm itrtffijfrt tts fttftcJfoHftigkfiNi " su Snnmergčhh
virti, be *MMmyąMMiei«oi vakare turi pilną
iMrtutt, krtrt Mijtfhih rfSH 'di-jįisę išeit su šešiolikine.

Galiu nuplakti, 
galiu išmesti* 
galiu suėsti, - -
galiu sulesti... ►
Raudo’fiKFfh’idtis įvedh ntišV 

ka^tėirds pWhtpdo Juos. 
Anlt ijų uždėta pkriišai: įklo
ki trinkas, buržujus, nigeirtų 
neprietelis, feimbos priešas, 
jis Staliną kritikaVri ir tt.

Bimba Atsistoja ir k Alba’ 
mkldelę, O Wisi g^iešriinta' 
kartoja |tr patys skVe pitakAši 
įvairiais budais. Juo didesnis! 
griekšs, juto df w 
si. Didžia'ustas griešriihta 
bolševikišku kuju daužri siiVri 
pakaušį.

BIMBA — Dabkr kalbėkitei 
paškui mabė, jus Renegatai: į

'Vardan tavorščiaUs Stalino’ 
ir viso kominterno, ttlės, čiaį 
sdklauipe švoločiai, Viši Viešai: i 
prisiektame litam kujiii įr 
piautiiVui (paima bolševikų , 
emblemą ir duoda visiems pa-| j 
bučiuot), kad nuo šios valan
dos savo liUosti noru pasidtio- 
sime draugo Bimbos op era c i-!, 
jai, kad jisai pragręžtų musų) 
makaules, ištrauktų kiekvie
nam tiek smagenų, kad mes 
visi susilygintume* komunis
tiškai sakant, kad musų Wisų 
razunias butų lygus, o draugo 
Stalino ir Bimbos gėresnis iri. 
vožnesnis. ’ - •

Dabar atsistokite įr surikit 
garsiai:

Ura Stalin, ura Bimba!
Dabar visi sugiedokim <už 

Rusijos sveikatą: (
Dainuoja.
BIMBA:
Dabar draugas Barberys pa

aiškins, kas ir kaip sugriešijo. '
BARBERYS:
(Paima Valonį už čiuprinOs1 

ir sako):
štai jums, draugai,4r - drau

gės,. komunizmo, grįdyikąš;,,ąr 
bąltojo šovinizmo uiapaštalas^ i 
Jis nenori su nigeriais iŠ viė-; 
no bliudo kopūstus srėbti. Ji
sai griovė musų partiją ndo’ 
pirmos dienos, kai įkišo savo 
snapą į “Vilnies” redakciją... 
Apie partijos liniją jis ir su
pratimo neturi...

BIMBA: šitą. paškustvą iš
metu iš partijos ir iš redakci
jos be jokių pasiteisinimų.; 
Tai sklOkininkas, šovinistas,, 
oportunistas, svoločiiis, rupū
žė buržujus.

(Valonis prašo balso, Bar
berys užima jo burną, o Bim
ba užrašo į knygą). Paskui 
Valohis deklamuoja arba dai
nuoja:

Barberys jį sustabdo, bet 
Valonis rėkia:

“Pažiūrėsim, pamatysim ką 
šitam pirskiui šėrininkai -pri
sakys (rodo į Bimbą ir pirštų 
grūmoja). Jie nori “Vilnį” šu- 
bankrutyt, ale mes nepasiduo- 
sinTe...

Barberys išsitraukia didelį 
britvą, pusto į rankovę, Valo
nis užsičiaupia. 1

ANDRIULIS (įbėga spaiu- 
dydamas ir iltis grieždamas/ 
Kalba greitai ir visas dreba)-.

Draugai ir draugės, turimė 
apsivalyt, apsivalyt ir vėl iš 
.naujo apsivalyt, o apsivalę ga
lėsime rankas Jnūs|mazgOt. 
Kas nesilaiko partijos linijos, 
tokį reikia arba pakart, arbri 
išmest... Šalin visus buržujus 
ir nigerių neprietelius...

Šoka ir dainuoja:
Aš tikras - bolševikas

■ . < •

Bimba mano bosris.
Strazdas gyvas cicilikas 
privirė mum košes.
Aš juodukių nebijau, 
galiu pabučiuoti; 
jei reikėtų, tai tuojau 
patalą pakločiau. ' 

, BIMBA — Drauge, Barbery, 
next. , .

BAfeBĖRYS \ (atveda Kart 
kitiną).

“Štai, draugai ir draugės, 
tikras sklokiųmkas, buržujus* 
nigerių neprietelis. Jisai nu
traukė partijos liniją, jisai 
balsuoja' prieš patį Bimbą ir

<iumą už nosies vedži * - - i) -IV. šešiolikinėms nieko ne- 
feistoa?'įpirksi, ^kaip tik ais-

Vy KiekVienaŠ senbernis tu- 
Minui nito savęs nuo 

irifc t<>j40 ligi 15 metų, — jeigu yra 
VeiktftaS. ' ’ (

VI. Kiekv'iėnas senbernis 
gali gyventi tokioj vietoj, kur 
munšainą verda, bet gulėt ne- 
gali arčiai! kriip 10 pėdų 'nuo 
katiliuko. Arčiau gulėti yra 
priešinga senbernių įstaty
mams.

VII. Leistina gerti nesėnes- 
riis munšainas, kaip 24 valan
dų po išyirimo.

VIII. Jeigu senbernis apsi
ves su senmerge, ta jų šeimy
na negali daugintis virš 12.

"7"”i1?"1

Mt. SaU« St. Ph0ie Franklla S390 
wnt» a<Į tf6r t n loott.

NEATBŪTINAI PAMATYK 

/^UDVCI ED v#rio[ ■
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St, • Tel. Calumet 4589

Sekretorium.
J. Ginkus, Brooklyn, N.-Y. 
A. Zalatorius, Chicago, III.
J. Virbickas, PiftsbUrgh, Ta. 

Iždininktis.
A. Žukas, \Cleveland, Ohio.
Petras Devdnis, Waterbury, 

Conn. ‘ •
Maikis

Iždo Globėjais.
Adv. J. Bėrdėn, Chicago, 
Adv.
Adv. N. Rastenis, BaŲimore, 

Md. ’
Adv. J. LOpatč, \Virkes Bar- 

re, Pa. 0 )
Daktaro kvotėjo yietą pa- 

ftėkttm atdarą. Khrie iš dak
tarų norėtumėt tą Vietą Užim
ti, tai prašome atsišaukti į 
Padaužų sveikatos ministeri
ją, O tuomet gausit vietą.

Kadangi čia eina klausimas 
apie nominacijas, -tai aukščiati 
paduotas sąrašas gali būti pa
keistas, nes tūli nOfninuoti as
menys gal neapsiims kandi
datuoti; kitus gal šiais blai
vybės laikais kokios nelai
mės ištikti. Padaužos yra de
mokratiški, ir užtat jokios 
diktatūros nepripažįsta ne iš 
vieno galo.

Padatižos, laikydamiesi vi
sokių tradicijų, mato reikalo 
duoti vietas musų artistams ir 
dainininkams, Matote, jei Lie
tuvos dainininkai artistai eina 
į miesto urėdus, tai kodėl mes 
saviškiems negalime duoti 
vietas SLA Pild. Taryboj? Te
gul jie sau gieda, — bus ir 
mums visiems linksmiau. Prie 
Ao, mes neturime paisyt, ko
kie tie asmenys yra ir ką jie 
išmano apie veikimą Zorganiza- 
cijoj, — svarbu kad turi galvą, 
ant kurios galima skrybėlę 
uždėt. O jei nemokės suprasti 

^dalykų, tai tam yra SLA. Apr- 
švietos Komitetas, kuris galės 
pamokyt, kaip svarstyti ir, 
tarti dalykus, kuriuos nekurie 
nei patys nepažįsta. Bet ką 
padarysi, kad toki prasti lai
kai užėjo ir visur matosi di-, 
deli trukumai.

Prie užbaigos norėtumėm 
pareikšti, jog musų 36-tas Pa
daužų skyrius yra gyvai užin- 
teresuotas busimais rinkimais, 
nuo kurių priklauso Organi
zacijos tolimesnis veikimas. 
Be to, mes piršdami narius į 
SLA Pildomąją Tarybą pir
miausia juos gerai su piršto 
nagu pakasome ir jei tik ma-: 
tosi kokis raudonumas, tai 
tokius žmones metam į šalį. 
Tačiau mes labai gerai mėgs
tame juodą spalvą ir tokiems 
asmenims durys turi būt at
daros į SLA Pildomąją Tary-

4

»

Senberniai, stokim visi į krūvą
Ir drąsiai kelkiui kojas 

pirmyn,
Nepasiduokim mergoms 

lioti,
Nė vienas neikim prie jų 

afrtvn.
Tik smarkiau ir drąsiau
Bet nelysim mes prie jų 

daugiau.
Tat mus jos nevilios
Ir ant sprando senberniams 

nejos.
Ilgai mus skriaudė, ilgai kan

kino.
Dažnai važiavo musų karuos, 
Bet jau daėdė lig gyvo kaulo, 
Daugiau su mumis- jos neva

žiuos.
Tik smarkiau ir drąsiau,
Kaip pagriebsim,—pauderis 

dulkas,
Ir j mus kišenitfs
Rankų kišti daugiau nenorės.
Ilgai mes dirbom, ilgai ken

tėjom,
Dabar sudžiūvo mus’ musku

lai,
Tik kitų cioces mes nupenė-

• jom, 7 j
Patys nuplikom, kaip užkulai.
Tik smarkiau ir drąsiau,
Kartu stosim, — kaulai 

braškės;
Tat iš mus’ nė vienam
Apsukt proto moters negalės.

• —Pustapedis.

su-

Laiškas Padaužų 36- 
to skyriaus Špičbuko 

Veikėjam
Reikale nominacijų SLA Pil

domosios Tarybos.
špitčbuko veikėjai atsikrei

pė į Padaužų 36-to skyriaus 
načalstvą su užklausimu, ko
kie asmenys, jų nuomone, bu
tų tinkami naminuoti į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Musų di
delės garbės 36-to skyriaus 
načalstva turėjo pasitarimą ir.

sekan-

or-

nusiuntė špitčbukan 
čio turinio laišką:

P-čiui J. Bičkui,
121 Mulkių Street, 
špitčbukas, Papa.

Dear Sandarokai:
Kadangi sekantis musų

ganizacijos (suprask SLA) 
seimas įvyksta Špitčbuke, Pa
pa, tai Tamstoms, beabejo, 
teks sulošti svarbią rolę kaip 
parinkime kandidatų į SLA 
Pildomąją Tarybą, taip ir iš
rišime keletos kitų svarbių 
klausimų.

Jau esat mums pranešę, 
jog turėjot pasitarimus su ar
timiausiomis kolonijomis rei
kale busimų viršininkų ir kad 
horėtuinėt išgirsti musų nusi
statymą. Mes iš saVo pusės 
pilnai pritariam tokiarii ne 
vien nuomonių pasikeitimui, 
bet ir pilvo pasotinimui tarp 
atskirų Padaužų Respublikos 
piliečių, nes tai yra gerai suk
tas kelias, apsimetus demo
kratijos principais, nustaty
mui tinkamo sąrašo.

Padaužų 36-to skyriaus val
dyba tarpusavy pasitarus pri
ėjo prie išvados, jog sekanti 
veikėjai yra tinkami kandi
datai į SLA Pildomąją Tary- 
bQ- . . <

Prezidentu
Kom. ponas “Margučio” re

daktorius A. Vanagaitis,
Dainininke Zosė VitaiHe'nė,
Stasys Gegužis.

/ . • r t - > T

Vice Prezidentu ,
D r. V. Vencius, f Brooklyn,

Biekša, Chicago, III.
Petras Jaras, Baltimore, Md

a Iltie 

ita r

Vaidyla, Chicago, III. 
do Globėjais.

III.
M.A. Uvikas, Detroit

Laukdami nuo ‘Jūsų toli
mesnių informacijų, pasilie
kam kaip ir kiti visi gyvi su
tvėrimai,

Su augšta pagarba, 
Padaužų 36-to Skyriaus

Vedėjas Snukis.
■ 7

Tavorščių spaviedne
BIMBA—diktatorius, C. B. 

ir viskas kominterno erštas. 
Sėdi, raštais apsikrovęs, žiuri 
per raudonus akinius; komu
nistiški ženklai ant krutinės 
(įvairus medaliai).

Sako spyčių, spjaudydamas 
ir drebėdamas.

“Draugai ir draugės, bolše
vikų partijoj priviso visokių 
paškustvų, taip' kaip utelių 
kerdžiaus marškiniuose. Visi 
spykeriai ant tiek susiburžu-
jino, kad jau ir baltąjį šovi
nizmą skelbia... Musų partija 
reikalauja mesti vistis lauk, 
visus tuos tarakonus. Aš saky
čiau, sušaudyt tokius svolo- 
čius, ale bijau poliemono. ...

Aš čia jums parodysiu turis 
renegatus ir sklokininkus.

Dainuoja:
Stalinas, Stalinas

griekas, juo dauginus plaka-

fei « Jį! ■
, t/ietai fe ttivd;
į įaugta, o Maa- tcaeįatas? 
j mu^ų ’’ ' I '1 ; ■

IŠ ^bBkOk<t)tttma vienas 
žmogus 'ir balį$ pdprišęš įkal- 
-bac 1

4Aš, (dar-l -
► bihinkas, buvau • įėrfas toolše- 
į vActfe, fedt clabRr iėia Attiko nc- 
I^u^aMd.. Bfiiltflš . šovihištas, 
dpd^tiihiafaa, tfkk&h, ‘renega
tai, delegatai, JišdaV^kai, bur- 
žhįjai, Vhp'tifeėk;jKak
čih IpkaidafėV .&> jųš. kšia už 

ddntūB ta šu-
riesV Aš tofttttiRu Bimbh, And
riais ir Visi ’klfi Vhdai 

į|!tftai šiltų Vfefy teieškb?’
itaba duoda įjm s* fetju (į 

ga^ą; jis svyruoja, siikUsi ijH 
palengva atšisėda a'Ata * nu-’ 
vfršta. t x 1

BIMBA; Apsiyalykim, ir nu-' 
sivalykim — štai ko Anumis
reikia. Tegul partija sumažč-' ’ 
ja, bet mes negalime nukryp-11 
ti nė pusę čoMCį. Aš sakatl, 
tai reiškia įihtV’Staiihhs riitihį 
Ripomis kalba, kr sup'ra’h'tat,. 
o Stalinaš riekląidihgąs. Bar- 
bery, next išdaviką^ .

Barbefys atveda Pruseiką.
BARBĖKYS į ^tai mtisų di

džiausias ncprįetclis, ViŠOkih 
sklokų organizatorius. Jisai, 
nenori savo rdzumo atsižadėt., 
įįisai viešai biurą ir draugį 
Bimbą ir kitus Šmeižia.
’ BIMBA: As pažįstu šitą 
paukštį labaiv įkerai įi- duodii 
jam paskutinį Hrogą:" klaup-, 
kis ant kclHįj/intfški^ į krųti-( 
irię» Viešai! pd^ž^dčk -p^iėš -rita-!

e nė prrštb nėpą^iidiht' -ir.' 
laikytis partijos, tini jos, o jei 
ne, tai busi.išmeSltas, ka j p ir; 
visi kiti . tavo;;draugafi jkulokąį.1

Viši apkaltinti žiuri į Pru
seiką ir laukia ką jis pasakys., 
f PRUSEIKĄ: . ^ioiiais, tiktai 
“šeini. katarinkęs” . reikią, b 
monkių tai užtenką, ;; į

< ‘(Įeina žmogus su katarinką,‘ 
groja “razluka ty razluka”). 1 

Visi, kaip molįkčą, šoką. ‘į; 
Uždanga nusileidžia.' “ ■

■

b klaupi
.i’

padinę, kur nė'reikia blirdo 
niokėti, nęs Ilgi J&iam laikui 
senberniai turėjo . pę įtik brir- 
dą mokėti, bet dat dreses ir 
kitus dalykus ptai;
............. ...................... .... ........... , *'.|? ( '■»;1 ......... .............

i)r. John A2 Bartkus
; \SlffilAų$TAS; .

Rėuiąatizmo Jį Paralyžiaus, ' >

gydytojas ir chirurgas

""“SS®.'“"" -
> . -5 į' .. ■ . ;

Mes išgydom Reumatizmą ar Paralyžių. 
GYDOM visokias ligis VYRŲ, MOTE
RŲ. IR VAIKŲ, nežiūrint kaip užji- 
s^ėjusios, ar nrilgydainbs ligos,—inusų 
SPECIALISTAI GYPYTOJAI Suras 

kąip išgydyti.kaip

sciENfc 
filEDICAL ^LABORATORIES ' 
4358 So. Fairfield Avė.

Virgįnia (1,6 2 8

* iki 8 P. M.
Ned.no iki 12 A. M.

..........  ■■■ XX-

Vahndo^: 11
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Tjoipykit pirttgusi 
Pykite Mglis ii 
ęRANE Cp.. tai 
yrį VienSs iiduvi- 
šktjs yirdhš, ’kyftls 
PRt^tinŲa pįgiau-

. .sii ahglis Poca- 
bOrtoj M.R. $6.75

ilgai, relefO-

P* Į .Ūsaiti         .,„4 
, : Phone Vkftfaia 2Č54 

JOSEPH VILIMAS 
t; . -NAMŲ statymo 
kONTRAKTORIUS 

455.6JSo,RęcktVell St. 
CHICAGO, ILL. .

NAMŲ STATYMO

iA

r j
i. s

'X

>———a:

□

r atsikratyk j 
kitLTgVpe- 1

. Leiskite Žonite ilva-
< lyti susikimšusias At

matas, išnaikinti pe- i 
rus, neprileisti ligų. < 

’ Labai ttrikinJhtis pe- «
k rus. Raminanti® pllves J

u

J »*• < hn

Prisilaikoma to 
Paties Sveiko 

'I-

Nusistatymo
ir viešpatauja ta pati draugiškumo dva
sia... kuri išauklėjo ir pritraukė lakstan
čius kostumerių ir draugų į šį stiprų, di- %• 
dalį, gabiai vedamą SOUTH SAIDĖS 
BANKĄ. A .

’ AMERIKOS VYRIAUSY 
R£ DEPOZITUOS A SIA
ME PANKE SAVO SPE
CIALIUS FONDUS.

i

Peoples J^ational'Bank 
• and CJrust Company 

Chicago < ’'

. 47TH STREEt AND ASHLAND ĄVENUE
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Reguliaria N ar y t 
dHiCAGO CLEARING HOUSE ASSOCIATION

RADIO PIKNIKAS
t

• ‘ ' '.'P.'' - : . ' - '■ ’

Artistai, muzikantai, dainininkai jumis linksmina per radio. Jus klausėtės gražių 
radio programų musų gimtoje kalboje. Piknike jus turėsite prpgą pamatyti visus 
dainininkus ir Budriko orkestrą ypatišk ai pasilinksminti, tai - »

? . J 
? Y ■;

Ura į Pikniką!

Riigpiučio-Aug. 2,1931
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Birutes Darže
■ ’ 1 •

•S . * .

(Buvusiam Chęrnausko Darže)
JUSTICE, ILL. KAMPAS ARCHER AVĖ. ir 79th ST.

Yo-Šokiams grieš Budriko Radio orkestrą po vadovyste Miko 
zavito, katrie dabai* groja Congress Hotel. Bus movies imamos 
ir kitų foiiių. .

k

L
Tikieto Kaina 50č

■ė

Jos. F. Budrik, Ine.
South Halsted Street '

L*

Telefonas Boulevard 4705
Chicago, IU. §

s .■ , , ■ • ....... SS

Y .
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fašistai

šistųx'organas vątfuošis pp., Vi
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BY WESTPHAL

CHICAGO,
MORAM COHVfiHT

UNDER, 
cgntragT 

TO M.G.M,

and see
woman

savo 
papa- 
anks- 
namo

i 1(4-1 < Roosirvelt R<t 
arti St. Lopis Avė. 
CHICĄGO. ILL.

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

’ LATttR 
STARIUD 
SHBRIPF N6LL 
COMGDIBS

^BiBNTCOTHf 

Adr i&OTH lN 
įUROPE

šeštadieni?, rugp

jokid. pareigų

BRIDGEPORT MOTOR SĖRVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muv<riai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St.

Tel. Boa Ieva rd 9336

ĄFRlCA
: \. iV-e

?ENT6RRO 
PICTUR&fe IN 
. -WlTH

the arAwrn><*
Pi. w 8 D OP>0«W 

CHXIU.ES mxRxY, 
-t .i \ ... \

iš lovos. Tai tokia istorija to 
viso įvykio, kuriuo
bando užvaldyti ir SLA. orga
ną, kaip dabar yra užvaldę 
SLA. Centrą. Manau, visi SLA. 
nariai rimtai į šį dalyką pažiū
rės ir nfepasiduos fašistų pro
vokacijoms. — I įganei is.

— ICE CREAM 
vienas receptas neiiėina i$ mu- k TikjHau_

RAMO V A LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tek Boulevard 9122

SOON MASĄ 
A NAIA& 
HERfiELF IN 
į VAUPKVIlbt

Dr. Rosi, kuris 
cs&nčius ligonių.' 

įsias jums ūži 
gero medikalio patarnavimo)

spenduoti pirmadienio ryte, 
klausiu «p. Vitaitį. Bandė spau
duoti ir net policija grąsino, 
bet niekas jo nenusigando ir 
neklausė, atsakė “Tėvynės” re
daktorius.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local & Long Distance Rėmo vai 

3244 S. Halsted St
Office Tel. Caiumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
į 12th

4 Tel. Kedzie 8902

“Savas Pas, Savą
— sako biznieriai

REGISTRUOTAS APTIEKOR1US
• 19(X) South Halsted Street

VAISTAI — SMULKMENOS —
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė ’ 
sų aptiekos iki -jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

SOhAt ©F HER k 
LATER EFFORTS*f 
THE GRBENGHOET* 
HOklYv^OOD R EVU S \ 
THE GRANO PARADE 
- hKe HEVER 
8EEN MARRHEOj-

i> .>i mu • w4> v—*

VYRAI!
Privatiškos ligos, arba taip vadina
mos “sociales ligos”, kraujo pakriki
mai, Inkstų, pūslės ir urinarės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite joms išsivystyti į rimtus

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIAIIS ALUS

64 W. Randolph st., Kami). 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Katdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 V.

Dar .turėjau kai kuriuos rei
kalus atlikti mieste ir vėliaus 
buvome susitarę su Stasiu su 
sitikti Long Island geležinkelio 
stoty kartu Važiuoti namo, jei 
jį?,.nesuspės, pagrįžti^ < ofi?ą<. 
Jis atėjo apiė pusantros valau 
dos pavėluotai ir su savim tu
rėjo tikietus; tai mes negalėjo
me važiuoti namo. Tuomet bu
vo jau arti devinta valanda va
kare ir jis atsiminęs turįs pa
siimti iš redakcijos svarbų laiš
ką, paprašė dar mus palaukti 
iki suvaikščios į redakciją. Tuo
met aš jam pasakiau, kad ir aš 
eisiu su juo ir vaikus su mu 
mis pakviečiau eiti. Pasakiau 
jam, kad jei rasim ofise sekre
torių Jurgeilutę, tai aš noriu 
prie tavęs su ja pakalbėti apie 
jos leidžiaihus faktus, ypatingai 
noriu akyvaizdoje tavęs pa
klausti, ar ji nešaukę tave šį 
popietį telefonu ir ar tikrai tu 
man darbo pas ją neprašei be 
mano žinids. šitas reikia iš 
siaiškinti akyvaizdoje mus vi
sų trijų.

Nuėję į SLA. namą, radome 
žemai ofise p-lę Draugeliutę ir 
tamsoje neįmatomą vyriškį, 
sustojusius ir besikalbančius. 
Mat, šviesų ofise nebuvo, ir 
porelė sau patamsy kalbasi. 
Pabeldus duris, jas atidarė p-lė 
Draugeliutė ir, man paklausus, 
kur yra sekretorė, atsakė, ant 
viršaus. Tuomet su vyru lipa
me į viršų, ir mus atseka Drau
geliutė su tuo vyriškiu, kuris 
vėliaus pasirodė esąs J. .Var
nis. ' 1

Kooo f O* 
F *
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)
liau, kuriuo tikslu ji paleido 
pliotką po visas kolonijas, kad 
aš, prašiusi Centre darbo ir jo 
negavusi, dabar su savo vyru 
pykstame ant jos. Tuo tarpu 
nė aš, nė mano vyras manxjo- 
kio darbo SLA. Centre neieš
kojome. Juk p-lė Jurgeliutė 
yra SLA. Centro sekretorius 
ir manadžeris ir jos pareiga iš
klausyti, kas su kokiu reikalu 
atėjo.

Vos duris man atidarius ir 
su vaikais įėjus ofisan, sekre
torė, mane pamačius, labai iš
sigando. Ofise ji buvo viena 
ir aš jai angliškai pastebėjau: 
Esi nustebinta mane matyti 
čia. Nesistebėk^ aš esu čia 
pasikalbėti su Tamsta. Tuomet 
ji pribėgo prie telefono ir ką 
nors šaukė angliškai sekamais

A P TIE K A 
NAUJAS APTIEKOS’ SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir grasiausiai įrengtą lietuvių aptieka 

šioje apielinkėje.

Uičių šmeižimui. Taip pat nu
statyta planas, sulig kurio p-le 
Jtii’gbliute užvę?‘ bylą prieš po- 
•Mią Vitaitienę.
Mikalauskas ir Jurgeliutė einą 

su fašistais
Bet khž kodėl fašistų planai 

hėišdegė. Sužinojau, kad p. Vi- 
taitis tebesėdi “Tėvynės” re
dakcijoj ir nekliudomai eina 
savb pareigas. Tiesa, buvo at
vykęs į SLA. Centrą SLA. Pre- 
židėritas p. Gegužis ir išklau
sęs pono Vitaičio 'pusę, matyt, 
tiilhs išvadas padarė, supratęs 
fašistų klikos piktus “skymus”. 
Manau, bus įdomu pažangiąja! 
Amerikos lietuvių visuomenei 
žinoti, kad šiandie SLA. Cent
re viešpatauja Brooklyno fa
šistų klika ir joje garbingą vie
tą užima tas pats neva sanda
riems Mikalauskas ir taip pat 
rteVa sandarietė Jurgeliutė.

Telefonu paklausiau p. Vitai
tį, kaip yra su jo “suspenda
vimu”, atsakė, kad jis nieko 
nežino apie tai ir su p. Gegu
žiu nesimatė po to, kai 
jiušės faktais atsitikimą 
šakojo. Mat, pirmadienio 
t i popiety turėjo skubėti 
sergančios žmonos prižiūrėti ir 
tbdel negalėjo sužinoti, kokios 
išVadbs padaryta. Mat, Centre 
jis yra “gerų prietelių” apsup
tas, tai ir nieko nežino, kas da
rosi aplinkui. Gal p. Gegužis 
praneš, kaip dalykas stovi.

Ar nebandė Mikalauskas

Kad iisigydyti eikite pas 
Specialistą, kuris turi 
dąugelio metų patyri- 
mą gydyme tų ligų, 
Profesoriaus Eh r 1 i c h 
914 pagerintas 6 0 6, 
didysis vokiečių išra- 
dimas, bendrai su DR. 
^oss ..specialiais 
KRAUJO treatmentais yra geriausia* 
gyd/mas ”Mtraus'kraujo pakrikimų! 
Užkrfčiahtieji perai greitai sunaikina
mi Įc pacientas atgauna sveikatą.
>., Del geriausių treatmentų nuo bile 
kiirių privatinių urinarių^ pakrikimų 
eikite .pasitarti su f “ 

.sėkmingai gydė tųksfah^i 
J Jo patyrimas' yra geriausi; 
, ykčinimas' 
?i Ih-M.o-Ray treatnientai sugrąžina 
lydinį stiprumą silpniems vyrams.
Jo kainos yra žemos- ir prieinamos 

kiekvienam.
, •! ; PASITARIMAS DYKAI 

,Jųš esite kviečiami atsilankyti dėl 
“ ‘ f ir tas neuždeda ant jūsų

■ ■ • - ' i

B. M. ROSS 
tJŽTIKIMAS SPECIALISTAS

35 Soiith Dearborn Streęt 
kampas Monroe Street, Chicago, III; 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Prjėminio kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. .Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

I jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. 4 OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki i vaL 

( 42004 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Crsvrford 5573

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

ro škleidžiamus ir* čia tave už
puola mušeika, raginamas to 
paties Centrp tvarkytojos ir 
jos giminaitės, bando užmušti. 
Juk aš esu moferis.su vardu* 
visuomenės vėikėja ir diiihiniri* 
kė ir man svarbu savo garbę 
apginti. Tai. tokį šiandie Stisi- 
vieriijimaš Centrą turi.

4 ■ jt r * '* y # .

Be to, reikia pridurti, : kaa 
pats šis atsitikimas aiškiai pa
liudija, < kad tų višų pliotkų ir 
išmišlų ; prieš mane platintoja 
yra Jurgeliutė.: Jei ji s butų; ne
kalt A,* tai ko jai' reikętų bijo
tis susitikti ir pasikalbėti su 
mariim. Tai'viskas

* * t N' ‘ .

pasakyti šiuo .atsitikimu.
, ' ■ . . t • V •

Stanys patvirtina žmonos 
žodžiu? / ,

Paklaustą? p. Viiaiti?, ar jis 
turi ką pasakyti, ■ atsakė, kad 
viskas taip atsitiko vakarė, 
kaip poniaVitąitįfenė papasa
kojo,; ir išsiskubino į kuknią’ 
prižiurėti verdančius ' sau ir 
vaikams pietų?. ;Bet turiu pa
sakyti, kad p. Vitaitis prastas 
virėjas,,. nes aš tūrėjau jį to 
amato mokinti: i.’

Nemaniau šito atsitikimo į 
laikraštį rašyti. Bet štai pir
madieny, nuvykęs į Brooklyną, 
pamatau “Vienybę”, ir čia jau 
visa istorija savotiškai sudirb
ta. Taip pat Brooklyne išgirs
tu, kad sekmadieny SLA. Cent
ro Raštinėje Jurgeliutės su
šauktas visas Brboklyno fašis
tų štabas su įLA. Vice Prezi
dentu Mikalausku priešaky ir, 
dalyvaujant Jurgeliutėi, Draų- 
geliutei ir tūliems Centro dar
bininkams, atlaikyta - “strate
giškas” susirinkimas. Iš fašis
tų pusės dalyvavo:. “Vienybės” 
bendroves pirm. S. Pauža, iha- 
nadžeris E. Budnikas (rodosi 
nėra nė ŠLA. nariu), redakto
rius Valaitis, Iž, Stanys ir keli 
kiti, šiame susirinkime nutarta 
dėti visos pastangos prašalinti 
p. Vitaitį iš “T^yynės” redak
toriaus vie,tp?i:įr tuo tikslu su
tarta, kad, ąnfrytpj aus ryte 
Mikalauskąs,,; n.UiY^kęs i Ceptrą, 
pareikalaus p! Vitaitį pasi
traukti iš / '‘^Tėvynės”. redakci
jos, ligi dalykas nebus galuti
nai išspręstas. <šitai paliudija 
ir pats fašistų pfganąs. , Taip 
pat ; Šįamė .. šušįririkimę' liūsta-

MALTTONIG’O
arba

Extra Pale Alaus

Pašauktas policininkas
Vėliau užėjome į viršų į re

dakcijos kambarį, o matyt, 
kuo nors apsiginklavęs, Varnis 
plėšia duris ir nori įsilaužti į 
kambarį. Nepajėgęs to padary
ti, Draugeliutės pašauktas poli- 
cistas ateina su Vaniiu, ir pa- 
stardšl^'’ • ŠahkfA' ■ ’ juosi
Bet policistas, sužinojęs daly
ką, atsakė, kad jie yra savo 
vietoje ir jis neturįs teisės jų 
areštuoti, nes ^thęy are with- 
in the ląw°. Policistas išėjo, ir 
mes, pasėdėję redakcijos kam
bary tūlą laiką, iki ašį atsipei
kėjau ir galėjau paeiti, ėjomę 
važiuoti namo. Išėję laukan, 
prie ŠLA. namo durų stovinčius 
radome SLA. Vice Prezidentą 
Mikalauską ir broąklynietį p. 
Iz. Stanį, taip pat mušeiką 
Varnj, Draugeliutę ir Jurgeliu- 
tę. Pastaroji tuojaus nuėjo sa
vu keliu, ją pasekė ir mušeika 
Varnis. Pratarus keletą žodžių 
į Mikalauską išėjome į stotį, 
(Kodėl Vitaičiai ten pat nepa
siskundė Vice-Prezidentui ? — 
Red.)

Aš dėkoju Dievui, kad Star 
sys yra inteligentas žmogus ir 
tame momente galėjo susilai
kyti, ' kuomet sužvėrėjęs Var
nis mane daužė. Kitaip šiandie 
gal butų buvusios kitokios ir 
labai liūdnos pasekmės to ma
no atsilankymo pasikalbėti sų 
SLA. Sekretorium. Matai, Tam
sta, eini žmogus į tos organi- 
zacįjos Centrą, kurios nariu 
esi, kuriai nemaža dirbęs, pa
sikalbėti su SLA. Sekretorium, 
apginti savo vardą prieš šmeiž
tus ir pliotkus to paties Cent-

M. J. KIRAS 
REAL BSTATB 

Parduodam, mainom ir cendaojam 
namui 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

Kiek teko patirti, tai ronia 
Vitaitienė taisosi ir tikisi pa
baigoje Šios savaitės jau keltis

įSTĄR DUST

" Vencose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčiri- 
kitno Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite 'per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tat ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas {Čirškimo 
metodas - duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

WISSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaua
PRISIDĖKITE DABAR PRIE 

EKSKURSIJOS .
po asmenine vadovyste , 

p. Juozo Vaičkaus
.. (• 1/ A’i v.'.u •

FREDERIKVIII
’ , . Iš, New Yprko Išplaukia 

RUGSĖJO 8 d.
Round Trip. Laivakortė ® m 
III Klesa . New York— Y* I Kfl 
Klaipėda—New York | Vii

Gera 8 metams.

Visas Vandens Kelias 
Kreipkitės prie savo vietinio agento 

SGANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 
130 N. L* Šalie St.. Chicago, A

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Padaro ^WSjg
Skalbimą

r Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

Naujas išradimas 
bEKŠNIO GALINGA MOSTIS

Gydo, Reumatam*, Ranku, Kojų, 
Nugare* akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galve* skau
dėjimą, ir taip viaoidua •kaudejimue 
(tik nd ronae).
XAketėn&ai žmonių yra Bdoyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanių Galingą 'M.oeta yni tiek 
yeMA auluo, klek'ji pati everia 
Uį naudo* yrdymtA'
Kalnu 7B centai, *14J0 ir 83,00, 
ir 10'centu estė*, ui perduntima.

Klamddto pas aptiekoriu* t^R S 
DEKEN'S NEW DISCOVBRY , 
FC OINTMENT.

DEKfcN’S OINTMENT CO. ?
R. O. Bos 352 

Hhrtford, Conn.

žodžiais: “Come down 
what that ihsane 
wants”. Padėjus telefoną pra
dėjo bėgti j Spaustuvę, o aš 
bandau ją sulaikyti, bet ji dras
kosi ir šaukia ir, pagaliau, įbė
ga į spaustuvę. Kuomet į 
spaustuvę įbėfco, žinoma, aš ne
turiu teisės eiti spaustuyėn, 
tad sugrįžus prie kėdės atsisė
dau. Tuojau išbėga iš spaus
tuvės darbininkas M. Vasil ir 
pradeda ant manęs šaukti: Ko
kią teisę turi mano ofise ap
ėjus trubelį daryti, čia mano 
ofisas. Aš atsistojus jam pa
sakiau, kad Tamstos vieta 
spaustuvėje prie mašinos, eik 
prie savo darbo ir, jam įėjus 
spaustuvėn, uŽdarįau duris. Už 
valandėles išeina iš spaustuvės 
ponia Ramanauskienė ir M. 
Draugeliutė. Ramanauskiene 
mane iškoliojo, išbiaurojo, aš 
jai atsakiau tik ačiū. Ji koliojo 
mane kiek tik norėjo ir paga
liau atsisveikinus su Drauge- 
liute išėjo.

žada 'ateiti dar sykį
• Išsėdėjau ofise iki 5:15 vai. 
po pietų su nieku nekalbėda
ma, nes pasiųsti vaikai į redak 
cijos kambarį inano vyro ne
rado—jis, matyt, dar nebuvo 
grįžęs redakcijon iš miesto, 
kur buvo išėjęs su reikalus. 
Be to, vėl pamaniau, kad gal 
jį Jurgeliutė šaukė telefonu ir 
mane vadino “that insane wo- 
man” ir jis, man nematant, 
prasišalino iš ofiso, vietoje gin
ti mane niekinamą. Galų gale, 
nesulaukus sekretorės sugrįž 
tant, parašiau ir palikau seka
mą raštelį: “Miss Jurgeliutė: 
Waited for over two hours, 
could not wait any longer. 1 
will return in the near future. 
Mrs. Zosė Vitaitienė.”

Jis T yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba i aptiekoriaua, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St Bartkus,'
3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana

, .j, j ■

Indiana Harbor. Telephone- Indiana Harbor 1627

u-to'.'į m ?

KLAIPĖDOJ!
*-.< v.;:.*.,. • r,., i ...4

Daktaras
Kapitono 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau

toje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
gaiėji 
Praktikuoja 
dykai. ; r

4200' West 26 St.,

MASIfft’it

Muštynės ofise

■ i

Nespėjus įeiti į Jurgeliutės 
oftsą, kai tik mus pamatė, tuo- 
jaus ir vėl Jurgeliutė pradėjo 
šaukti: “Take away that in- 
sane woman, throw out that 
insane woman” ir panašiai. Sta
sys bandė Jurgel’iutę nuramin
ti, kad mes norime tik pasikal
bėti ir lai jį atsako į keletą 
klausimų, tai viskas. Bet nie
ko negelbėjo ir ji vėl smuko 
laukan, tačiau, apkabinus ją 
už kaklo, bandžiau sulaikyti. 
Tuomet Draugeliutė suriko jos 
atsivestam mušeikai: “Give it 
to her now” ir tas, kaip žvė
ris, puolė ant manęs. Stasys 
bandė ginti mane ir atplėšti jį 
nuo manęs, bet, matoma, tas 
mušeika yra prityręs muštu
kas, tad negalima buvo nuo jo 
atsiginti. Stasiui perskėlė lupą 
ir rankas apdraskė.

Draugeliutės raginamas: 
“Give it to her, kili her now, 
kili her”, , besarmatis Varnis 
mane kelis kartus trenkė į bal
dus ir norėjo laiptais numesti 
žemyn, bet aš, įsikabinus į 
laiptus, laikaus ir Stasys ban
do mane laikyti. Bet sužvėrė- 
jęs Varnis plėšia' mano rankas, 
kad tik laiptais numetus. (Man 
ir dabar tie laiptai akyse sto
vi, nes jis butų mane užmušęs, 
jei butų atplėšęs mano rankas). 
Nusitraukęs mane žemyn vis 
nepaleidžia ir, kuomet mano 
vyras bando mane ginti, tai jis 
šaukia ir Stasiui : “You son of 
a.... 1*11 kili you, too”, ir Drau
geliutės raginamas, pagaliau, 
mane trenkia į deską ir išbėga 
laukan. Laikinai sąmonės nu
stojau, bet Stasys prikėlė ma
ne ir pasodino ant kėdės.
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NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS, STIPRUS, SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 JKI $2025 f. o.

b. ATVAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MERKĖTE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
3222 S. Halsted St., Phone Viėtory 4929

JULIUS J. JANELIUNAS, Pero.
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Jurgeliutei, kaip ii* iŠ. šaltinių, palankiu pp. Vitaičiams. 
Tuo budu, mes tįkiiųės, visuomenė patirs objektingą 
tiesą ir padarys savo, išvadą.

Wim |i vii ' wwiniiu.i imu u
šeStąfliejiis, W 1, 1931
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Dabartinėje visuomenės tvarkoje vyrauja atskirų 
asmenų interesai. Visuomenės reikalai pastatyti antro
je vietoję-

Prąmpnė yra privatinių asmenų, kapitalistų, ran
kose. Jfrąfcyba ir finansai —r taip pat. Žęm^s ūkyje šei
mininkaują smulkus savininkai, farmeriai, ir stambus 
žemvaldžiai,

Tfai yra, kaip sako, individualizmo tvaiką., Tie, ku
rie mtaį ją palaikyti, tvirtina, kad individualumas esąs 
sva^biaųątas V naudingiausias dalykas ^m/tataj°s pro- 
gvedui. Ęada žmonės kiek vienus savim rų^įpasi ir ieš
ko: ąavo, naudas, juose išąidirbą d$ąsa, ąųmaųųmas, mo- 
kjjiimafc gelbėti nuo pavojų ir neljdįmi^ 'O. be to, 
tarpe žmonių nuolatos eina lenktynes? jie* Stengiasi pra
lenkti kits kitą, pakilti aųkščiaųs už Ipts kitą tur
tu, žinojimu, pajėgomis. Kas šitose lenktynėse ątsilįe- 
ka, tas pražūva,, ir jo nereikia gailėtis, ųes stipresnieji 
išlieka., ir tuo. budu žmonija darosi vis tobulesnę —- ly- 
gįąį kaip gąmtoje, sulig Darwino teoriją apie “gamtos 
pą^ink.W,\ ' v 4

Bet šį individualizmu paremta visuomenės tvarka, 
kaip šiandie kiekvienas aiškiai mato, turi be gaįo stam
bių ydų. Ji iššaukia ir karus tarpe valstybių, ir pramo
nės krizius su milionais bedarbių,’ to biznio bankrutus, 
to daug kitokių nelaimių. Kuomet kiekvienas toidiyį- 
dualas (asmuo) žiuri pirmiausia savo naudos, tai emąlį 
kova visų prieš visus, ir šitoje kovoje — nekalbant jau i 
apie tai, kad ji auklėja žiaurumą — toli gražu ne vi
suomet išlieka geresnieji. Dažniausia laimi tas, kuris 
turi daugiaus turto, o ne proto gabumų arba dorybių. 
Beturčiai jaučia, kad tose lenktynėse ir varžytinėse 
likimas yrą prieš juos. Ir todėl beturčių tarpe vis labiau 
skleidžiasi mintis, kąd ne atskiro žmogau^ interesai, i 
bet visuomenės labąs. privalo stovėt pirmoję vietoje.

Bet kaip to pasiekt? Kadangi žmonių gyvenimas 
pareina nuo turto paskirtymo, tai šių dienų visuomenės > 
tvarkos priešai siūlo pakeisti nuosavybės santykius: 
vietoje to, Kad; turtas priklausytų atskiriems žmonėms, 
jie reikalauja, kad jisai butų visuomenės nuosavybė. Iš 
i|itos pamatinės idėjos yra kilę įvairių komunistiškų, 
kolektyviškų ir socjalistiškų teorijų. Jų yra daug, ir 
jos labai skiriasi viena nuo kitos. Čia užimtų perdaug 
vietos jas gvildenti. Bęt joms visoms tenka susidurti 
su tuo klausimu, kuria neįstengia išspręsti dabartinę 
individualizmu paremta visuomenės tvarka: kaip pa
darytį kad nebūtų skriaudžiąmas ir slegiamas asmuo,

Šiandie ąsmuo nuąlėgia kitą asmenį savo turtais. 
O jeigu turtai priklausys visuomenei, tai tuomet pati 
visuomenė gali pasidaryti asmens prispaudėju. Tai yra 
visaį realus (tikras) pavojus, kaip šiandie matome bol
ševizmo ir fašizmo pavyzdžiuose. Vardan visuomenės 
labo, bolševikai visai panaikino atskirų žmonių laisvę 
— ne tik ekonominę, bet ir politinę ir protinę laisvę. 
Visa spauda tenai yra valdžios rąnkose, visos organi
zacijos yra valdžios kontroliuojamos, ir menkiausiaą 
opozicijos pasireiškimas yra be pasigailėjimo slopina
mas. Bolševįkai sako, kad šituo kelių esanti užtikrintą 
visuomeųeį 0, pirmoje vietoje pręletarįatui, laimė. Bet 
kokia čią gali bų,ti laime, kad žmonės visą laiką gyve-, 
na> kaip, kareivinėje arba kalėjime. Panaši tvarka yrą 
ir pas ltąlijęs fašistus, tik jos šulai aiškina jos “geru
mą” truputį kitokiais žodžiais. Jie sako, kad fašizmų 
visi turi tarnauti “valstybei”.

Patarlė sako: “Bėgant nuo vilko, užbėgo ant lo
kio”. Bėgant nuo, individualizmo, kurio ydas mes aukš- 
čiaus nurodėme, galima užbėgti ant dar blogesnio, da
lyko, To daugelis žmonių bijosi, ir d,eitų, nors, ip keik- 
dami kapitalizmo sistemą su visais joą ųeląbųm.ajg, jie 
visgi už jų stoja. Normaliam, žnjpgui laisvė yrą Jan
gus daiktas! Kaip jų apsaugoti, pavedėti tųrtųą j vi-, 
suomenės rankas? Taj yra klausiųiąs, nųp kujęip pri
klauso ęivilizuotojo pasaulio ateitia

Mes čia trumpąjį pasakysiine.: atsakymas j tą klau
simą yrą valstybėj? ijr ęrąįiftaėje.

DJSjL, BEŠALIŠKUMO ■
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Kaip dalyke, tąip to tąjpfc wAentę,

yra dvi misi. “Naujienoj (įųpri 
šalinių palankių p-lei
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, Muštynės SDA. centre, anot 
“Vienybės”, davė ir bolševi
kais “įkvėpimo” pasimušti. Ji 
rašo:

“Kas keisčiausią, kad ta“ 
spiracijos gavo ir bolševikai. 
Ęiek girdyti, ir jų Kimba 
apipušęs Jeskcvičiutę, taip 
pat nąująi, susiorganizavusio 
bolševikiško :

i sekretorę.”

,. ■ iy/-1 * "1 '**,**^,**T^r*'’

akcionįerinms. Jie irgi nesi
skaito, su, EĮlįpįų Nąi;ių Sijrąk 
ko Komitetų ir Nąęięnalą 
Audėjų DaxbtainkM Uniją. 
Sako, kad jie atlaike pų- 
siąu slaptą susirinkimą, at
metė pasiūlymą pasiduoti 
streiko komitetui ir priimti 
jo vadovybę. Jie nusitarė, 
patys šaukti audėjų susirin
kimą ir pasikviesti išmestą 
iš Komunistų Partijos Pru- 
seiką ir tūlą klerikalą kalbė
ti. Tai priešstreikiškas žy
gis” i
Na, matote, kokia “broliška 

meilė” viešpatauja pas komų-

ir tuorni apvalyti SLA. autt-l Daklrai
čiausįą įstąigą, redakciją,! mVvIKcIIvo UalyKitl 
nąp tę ipčšįp/kųriMo jįą tęr- —— ------  "
šį ' - ' '

“-Jeigrt. j ęęrezigi?,W šar
vo noru, $, L. Ą.. ĄpšvietioaĮ

’rybą privalo .prąneSti. ją?),

Lgydytojai jąu ir pritaikė tinka-

susiyienijiipo nistus.

Sękrętęrėms,, vądinasi atčjp vadina streiklaužiais ir kursto 
blogi laikai. Bet aę tas Brook- prieš vieni , kitus darbininkus, 
lyno laikraščių pądųptas pa
skalas yi;a teisingas, dai* neži- 

’nia. Tuo tarpu yrą tikrų Žinių, 
kurios rodo, kad; pas bolševi
kus einą aršesnė koya, n|eg,u 
Susivienijime.

Streiko ląįku jie vieni kitus

Tai neišvengiamai veda prie tę 
kad jie ims vieni kitiems gal
vas skaldyti* .

IKĄLAUJA MEST LAUK 
VITAITį

VIENI KOMUNISTAI STfcEI 
ĘCOJA, KITI STHEIK- 

LĄŲŽIĄLJA

škinamą, kad buvusi svarbi 
priežastis. Vandens žmonės 
bijoję gerti, nes kurię gere, , 
tų didelis skaitlius apsirgda- 
ivo Šdtiųčm. Sęniąu, mat, neži- 
n/?taĄ iš, ko šiltinęs paeiną. Li- 
'goųių mėšluose šitoj ligoj bak
terijų milionai. Kadangi kaną- 
iU^ųcijos, net ir miestuose ne
buvę, tai, ligonių meškų pa- 
jtekdavą ir į upes, ir į šulinius, . 
įir į ežerus, iš kurių vandenį 
žiųoųės turėjo gerti Viriui- 
linas šiltinių bakterijas užmu
ša, todėl arbatoj, aliije, vyne ir 
degtinėj jų negalėjo būti. Vi
rintas vanduo, jei neišpils- 
toinas. iš indo į indų, turi ne
malonų skonį. . Nestebėtina, 

i kad jis buvo geriamas kito
kiuose pavydaluose.

Lietuvoj dėl šitos pačios 
s priežasties, gydytojai patarda-’ 

vo gerti tik virintų vandenį, 
Bile kokioj ligoj buvo prisibi- 
joma, kad. ligonis da gali gau
ti šiltines kaipo priedą, todėl 
jam buvo duodamas virintas 
vanduo. Beveik niekas nežino
jo, apart gydytojų,' kodėl tai 
daroma. Žmonės įprato many
ti, kad virintas vanduo turi 
kokias, tai gydymo savybes 
ąrba, kad žalias vanduo svei
katai kenkia bei ligą pablogi
nta-

Net ir Amerikoj kada lietu
sių šeimynoj, pasakai, kad 
vandens virinti nereikia, kad 
ligonis gali gerti tokį pat, kaip 
ir visi geriame, \isi nusistebi. 
Mano, kad gydytojas nežino 
savo “biznio” ir reikės šaukti 
eitą. Paprastai gydytojo jie 
ir neklauso: tik virintą van
denį ligoniui duoda, nprs jam 
įę nepatiktų. Suprantama, ta
me nėra nieko blogo, bet nėra 
ir geresnio. Daugelis vistjek 
mano daugiau žiną už gydy
toją ir didžiumos jo patarimų 
nepildp, nors, tai butų svar
biausi dalykai ligoj.

Amerikos miestuose vanduo 
yra saugus gerti. Jis imamas 
iš tokių vietų, kur suteršimo 
visai nėra. Jei suteršimas gali
mas, yra padaromi prietaisai 
•jį apvalyti, dedami chemikalai 
(chlorinas) bakterijų užmuši
mui ir trumpais protarpiais 
specialistai jį tyrinėja, tąi yra 
pę kelis sykius dienoj. Užterš
tą vandepį gauti čia, yrą ne
paprastas, atsitikimas.

Mųpšainą, alų, vyną ir ki
ltus gerus gertoms. Amerikoj 
galima pasilaikyti baliaiųs, 
krik^ioniškoms šventėms ir 
kitokioms naturališko žmp- 
gaus funkcijoms.

Vienu vasaros tarpu Miclp- 
gan ežero vanduo, kurį mps 
chicagiečiai geriame, atsiduo
da žuvimi. Tūli mano, kad 
tai paeipa put) nudvėsusiu žu
vų, kurių nemažai matome 
maudimosi violose. Kaip ne sy
kį. jąų, bpyo. aiškinta* priežas
tis yra mažyčiai augmens, ku
rie pakvipina vandenį kaip ii? 
Žuvią.

HęmęroiJai
Rafg D/;, A. Mopt.uidąs-

Lietuviai, turbut, neturi žo- 
l$a<į jo, tarnybj/ organo re-f^ta šitai togai. Mažu Lietuvoj, 
dikcijoje pąs^. gydytojai jąu ir pritaikė tinka-

“Iki špimp privalo paskiri fe ‘ermin9- U vadina 
laikiną uedaktošių,., ’ ' P^Žiu. žodis he-

“Dąbąriinč jo žmopą W . • W
i^tujnė jį » lygsvaros ifcF**! ,UTt ~ 
Mbiau ir tiipipi pądaro ji ne- *ra.'H’s, lr F.hco ~ 
tinkamu redairuoti SLA ' or- PuvlSkai 8«kmą juos pavadin- ■ Iti kraujatekiais. Tikrumoj ne

ll. * orgamząęr| visuomet ir ne iš visų hemo-
i jw nąyių minties vadų j]Į:ęidų kraujas teka, jie n6ra 

Wyras atsako ųž savo [niekas daugiau kąip išpurpu-.
žmonos darbus, (?> — “N.” ’sįęp veųos (gyslos) arti įnėŠli- 
Red.\ ypač šiame atsitiki-Ių6s žarnos arba jos viduj. I$-

i me, kur Vitalis, jei pranę4PurPitaai arba i^sipųtimaį ar-, 
! Šimai teisingi, žiurėjo ir leį- ’U žąrnps lauko pusęj vądiną-

do sa^o žmonai nekaltą ypą-. Pta išoriniais hemoroidais, gi 
tą. žiauriai sukruyintK Aiš- fesaųtieji pačioj žarnoj vidų- 
kiaj mątyti, kad, jie susitaikę, .
nuėjo pas Jurgeliutę tą <įar- : Korimus hęmoroidus ne 
bą atlikti.” s daug kas gauna. Jie yra žir-

' ’ ’ / ’nio arba riešuto didumo ir nėr
Vyrą bausti už žmonos dar-1 daro jokio nemalonumo, kol 

bus tai jąu butų, perdąug. Vy- nepradeda peršėti. Jie yrą 
rai paprastai ir savų griekų kietį kaip karpos. Kuomet 
turi pakankamai ir reikalauti, fytoįutjniai mėsos sluoksniaį 
kadi jie neštį atsakomybę dp fnųsišęria, viršutinis hemoroir 
ir už savo žmpnų nuodėmės, das daręsi oęup, daro peršpjį- 
ireikštų krauįi jiems ant ktty- [mą, 'įkaųdėlto^ą^^i^^ta^^Mr 
ros persunkiu naiįtą. mą. .Uįgonis, neranda 'vietęs

Dabar New .Yęrke. posėdžiaų- 'raistai, tyašedėįk Ir išoriniai ir 
ja vyriausieji ŠLA.; vi^iųinkaj, viųujįriiai hemoroi<fai dažnai 
!o gal ir visa Pildomoji Tarybą., sukelia nepakenčiamą niežejį- 
Reikia tikėtis, kad jie, dalyką I “ta arti mėšlinės žarnos. 
Nuodugniai ir bešališkai ištiijs Vidujiniai hemproįdai pa- 
ir tik tuomet darys sprendi- [prastai yra p.ailgesni, minkš-

Įitesni ir laikui bėgant pasida- 
•ro didesųi. Jeigu jie yra prie 
[pat mėšljnės žaruos pabaigos, 

 

[k,u^ raumenys, ją sugniaužia, 
jie irgi yra kieti. įšsikišą jię ii; 
galį būti apčiuopti tik vidur 
riąiųs einant laukan. Jie daž- 

Įnai prasitriną, ir kraujas iųią 

 

■( iš jų rasuoti arba ir smar
kiai teketi* kada jie praplyšta, 

ims. Darbininkai b; vabti.ęriąi«lKft,:t'aią “»* “Iriranda opos 
padaryti, bptifisiąj. Ąrb» idggiffias, Tupmst, perte

kai atgavo, “iptatyinp. keliu” >r Sudėjimas nepa- 
yirt 2p0,000 hektarų žemės, ir, ikaniiaflii. Ligonis jaučiasi ne- 

’bp to,Auri gal^ybės^.u W14- ,n^. ra,,,i’|
žios kreditai? su^kipė.ti .I},usir |se<^1' , ^rayj0' tckčjnvas iš 
'gyvenusiu, sipuflciųju valstiečių hemproidųi ligom Padaro iš- 
jr naujakurių žemės? Iž<Jo pįijj- W?Mk“l>b. sUP»»-. Kadi neužga- 
igais yra plačiai ųęmiąma “taųr ivus, jų. jis susilaiko, nuo vidų, 

tiškoji” prąipųpė,-kurios ap-'rią iriuštiww, iš. ko seka į- 

 

saųgaį. įvesti toi ljaįmji aųkšpK®^M® sWitartį.

neitai./VatotyĘįpę ( bįuroki*ątį-i HentarouĮąi ą(sirąnda. pas 
ja prie diktatųros pasįdare nę-ltuos, kurie turi sėdėti ilgas 
kęntrolįųotamas viešpats, ji 'VąJandns, Dažniaustai pas pus- 
tvarko krašt,o gyvenimą, užde- liąm^ius, ir senus, žmones. Mąr 
da mokesnius ir surinktus pįr fuoma, kad kas antras asmuo 
Inigus ąįkvoja. Nesant seimo, Jungtinėse Valstijose juos tų- 
kontrolė^ nėra, todėl matome Gydosi tik retas, nes ligo- 
'begalinį įsigalėjimą įvairiau- Intai wno, kad reikės eiti ligo
siu sukčiavimų, kyŠininkavir [ųtaen ir pasiduoti operaciją), 
irių ir kitokių diktatūros paįy- Daugelis nesigydo, dėl sarma- 
dovų. Gobšumas pasidarė vy- tas. Kietėjanti viduriai yra 
iriausias “tautiškos” tvarkos I svarbiausia, hemoroidų pne- 
tpožymis. Sukrautas turtas ypa kastis. Net ų po. gydymo reikią 
vienintelis mastas, kuriuo imą-1rūpintis reguliariu vidurių ėji

 

mą matuoti žmogaus vertė.|ml^ , . . • ......

Klasiniai priešingumai eina! Dabartiniu laiku vidujįmąii 
didyn:; neskaitlingas turtingų- bemoroidai prasalmanu ne 
jų sluoksnis, viąnąip vięn tur- ta deginimu, kaip piy-
įėjąp, tuo taupų pta^iųjų inąsių o kiniųę ų
gyveniniai blogėją,, išnaįdoji- J^eo^ skiedimo įšvirkš lipais, 
imas auga. Ub žarną apmarmą-
, - jj.ad Kęęnis nejąustų jo-

Lietuvis yra kantrusUprą^sFkię.'skaudėjimo. Aplamą! trijų 
jungą vilkti, nenuąikratęs dar Barba kėturių tokių gydymų 
baudžiavos sunkaus palikiųję, ružteųka. Nors ligoninėj yri 
todėl neskaįtltoga aiktatorių.hjarąnkiau, vienok galima gy
miu i a su ivairiausiais savais namie arba dąktaro ofi- gauja w Le’ dnromi savai-
ipa>!ąriĄ9>P šeiinųun- L^, syk|.
knuta & net girtis, kad jį at- " ’
stovaujan|i ‘Tautišką tvarką^; [kad hemoroidai sukurstytų vę- 

’Kiek ilgai dar Eietiivos darjio žio ligos atsiradimą mėšlinį 
masės leisis save valdylj iir’^^^b galima, tikėti,

• k u • - jį LkąA kartais jie yra kalti, nes piešti pareis, bę ąfrąjpnes, drip žarnos v Jys yra skait- to, kiek greit demokratinei o-11?
ppzicųai pasiseks, sukęlti užr 
g.uitų, ir prislėgtų ipasių 
gumą ię visoipis. priėippJritaifr. 
iWeųgignf, ip MSP.
n,ušluj>tj Kąri^ą. 4įktaįiri^;

: ....... '^'J.....----------------------------------

‘ No. 11 «•»«*«-
šiandie* į 
Skite Nąsjiftjiose?
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Ipįles, rusai poče< 
• JI • 1

»

į “Į)&vą” paduoda tęumpą są- 
,vo žinią te perspąusdipa “Naų- 
ijjienų” ir “Vienybės” koKeaPta)- 
ideųęijas api.e susipešimą SLĄ. 
ęęntre ir paskui pareiškia, kad' 
dęl; to skandalo turįs Įiųt' pąšą- 
Jjntąs iš “Tėvynęs” redakcijos 
iVitaįtis. Clęvelapdo savaitraš
tis sako: '

. “ ‘Tėvynės’ redaktorius p.
> Vitaitis privalo tuojau rezig- 
, nuoti iš redaktoriaus vietos mą,

“Brolj^ką inęilę”,, kurios biių- 
biniųkai pąsigęnd^ Susivienija
me Lietuvių Amerikoje, tikrąi 
žydi pas komunistus. Štai, Birų- 
ba “L.” 178 num. rašo apie 
streiką audimo pramonėje, Pę- 
tersone, N. .J.:

“...Užėjau pareiškimą ir 
lo ves toninių ręnegątų 
pęs, kuri tebe^ivadiną ‘Ko
munistų Ęaj;tįi ją —•. didžiumas, 
grupė*. Vargiai kas tikėjoąį, 
kad tie žmonės taip greitai 
pavirs atvirais stręikląužiąis 
ir bosų agentais. Bet jai Iš
reiškimas parodo, kad^jię ta
kiais yra.,

“Ręnegątų pareiškimas 
perdėm 'atkreipta^ prieš ro- 
voliųcines . Utająą. ąbęl.nąi, 
prieš Naęionalę Audėjų P^r- 

' bininkų Unįją, i>rieš šį streL 
i ką ir prieš Komuniątų Pąr- 

tiją ypatingai. Ųa^ štai, k$s 
paaiški. Pasirodo, kad Mr 
vestone ir Gitlęw j(aų seniąi 
laike slaptas kopiereųęij«is 
su reakcionieriais iš Asąę- 

. ciated Šilk VVorkers ir Unįt- 
ed Textil,ę Workęrs. ii* su
darė bendrą frontą...

“Ant galo tie streiklau
žiai reikalauja^ kad visi Pą? 
tersono audėjai lys tų į Amer 

' rikos Darbo Federacijos, bu
čių ir t.enai pasiduotų reak
cionierių apiekai. Už jokius 
pinigų? jokia grupe nębųtų 
išleidus bjauresnio streikląųr 
žiško pareiškimo šitoj kovoą 
situacijoj,. Kųoiųet d^tatar 
kai randasi1 kovos fronte, 

I kuomet karingą (hm, hųiJ*—
Red*)’ Naciopalę Ąųdė? 

jų Uniją puola, kaip.
(!)t, iš yiąų pu?ių bo&ah, rąr 

Į akcionieriai,, valdžią, ii* polįr 
j ei ja, taį ateina saujaU ijąųęr 
; gątų ir pleikią, & JUS 
; vedamą kpvą.^* 
į Bet kas yra tie renegątąi? 
'Juk tai; yrą tikį dar
(labai neseniai! nutraukę ryšius 
•su oficiale komųpiptų pasija* 
iLovestonę buvo. AmerikoSj kor 
njŲiiistų W
tų. Gitlowas taip pat buvo vier 
mas- iš stambiausiųjų tos par
tijos šulų. Komunistais juodu 
vadina save da ir dabar, ir juk 
,8)^, kad jj^ps/to
vardo atlipti pe^ąJĮ.

Vadinasi, čia eina., ši biauri 
.koya tarę 1$M kdTOUPJstų 
srovių. Bimba, šapjdp, kaį kor 
mupistaį Ipyestppįpiįipi. eąą, 
“streiklaužiai” ir “piekšaif’'; o, 
(pastarieji panašiam žodžiais 
garljina, ^teripius kųipųpifr 
:tas, ' • i • H*
! Bimba W ir
Ppųąęiim eipęs.sų, ^eikjau- 

ižiąis bei ąene<™tai*:

; kadi atsi^ą W ^e 
- gato Butkaus lietuviai p%sę- 
r r7-"-'- . --4-

J. Ę>giigįųųh

į Voldemariniii Kava su Smetoniniais
11 , ’ I ■ ’ • '

m
ri

(Galas)
Smetonos likimas pučui pasi

Įdoųta koks .likįmas butilli 
’lą.ųkęs Smųtbųą, jųį vita,Uj Itar - 
ęąą butą pasisekęs;? Išf ąjęes-' 
įtųptųjų Yilkir WodyųiU) iųąt9- i 
sį, kad, pąs pa,čiUĮS vilkus tųę 
žvilgsnių n,eb,uvo vieningo, ąųr 
^istątyų)9. Vieni tųąųę, kad ir 
■po perversmo Smetoną reikė
tų palikti “prezidentu”, tuo 
taįpų, kaip, dauguma, o taųie 
Skaičiuje ir Voldemaras, bų-, 
;vę manę jį visai, numesti nuo 
prezidento sosto* Taip ar lp- 
tąiį>? bet, laimėjęs, Voldenią- 
rįą Sultoną butų suvaręą į 
o&fti b Smeįo^P8 
aplinkuma Kbių įtapusį s^vo 
šiįįųĮ ų; įsėdiėtiį ytolųr KaKr Mją-

Smetompą pą-
ką^totiiiąį, pąsąkojp, kad cI)Q- 
dokauskiški parazitai rėikija 
su visu griežtumų iššluoti iš 
“visą įietbvos kampelių.’^ 
Smetoniniams pakąliįiąms iš 
vilkų, gTeSė i?im.tas P.ą.v°j.us» to
dėl visi tie Lapenai, Mironaį, 
TamųšaįČiąi ii* kiti Sjnetonps 
šalininkai taip uoliai ir ne vi- 
ąątoe ląMd badoriomik prie- 
jiųęųėmis kęvoja su voldenųu’i- 
niajs vilkais? šalinimas iš, tąr- 
(nybų, dvėsinimas ištrėmimuo
se, papirkinėjimai, apstatymąs, 
šųipąją visa tai buvo V^tojpr 
mą/ kad tik Vilkui Įtaiku sųiną- 
Žipįt ta pądąrytt juos nąpąvįo- 
jmgais. neribotam Smetoųps 
‘klikos šeimimnkavimui. Bet ar 
užtikrino Smetona savo vieš
patavimą, tą parodys dar gal 
jau ir netolima ateitis.

Kai kuriąs išvados.
Po 1926 m? gruodžio 17. die

nos Lietuvą pateko j “ąą.vos" 
^ą^injpk.ijoą vergiją. Ginkluo-. 
,ti, kąsniukai yra neriboti. Lte- 
;t|UVQS valdovai. Prie tų vąjdor 
vų, gtajųųjĮjnasi visi “Ųkąiį tėvy
nės sgmųs,”. kurie savo, intere-

Wnsąn>aią ‘ rępiia pkupan,- 
‘ttškų Tėžinią.1 lįki šjpj. (Jjk.iątur 

spfijo. vį?4>
sga^ąis,:. ,k. ‘refopR’l’ t“’> . f-. ..
taip. pratWša- nSW». flyven/ųjjj, nąjųJni. (Ęar; _ NĄ^JASi .nomq«L- Ą1 
itsipądo. W rone-Sien®va..Wuv,op grąžinamas jo Kultūra lįlo. 6—7. 6a 

x„w. _______ cąąo režimas su visokis sayųl,^ gaj ‘
kėjai ir eina tarnauti re- prakeiktos atminties, ypatybė- na 45

». * *

Noks ir nėra tikrų įrodymų,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

\ f \ ....... ' -■ ... ’

.. . 'W!'<i7iį|l>fcl,U!Filk^.UitliBiiūiiiiiimiii.li... n

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
į binga knygelė tiems, kū

ne nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 

i apie jos viršininkų rin
kimus it viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasife šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 Sft, Halsled St

! ch&AGO. ę-Į-
Siųskite moųfiy 9tfkrl trasos 

ącpĮųdių**

gąs, o įrodymų turime ga 
pą, kad erzinimai gali sukurs
tyti; jp atsiradimą.

---- - -----~~

Vanduo
1 Rašo Rr. A. Montuidas.

i

Maų, teko skaityti, kad Azi- 
ojai, ypač chinią- 
arbatos geria. Rūsį-.

k H TĮSI
da vietos pxanešimai»s lygiai £ žalri«ių, palankių p-lei

[Joj iijgi nemaža jos gerdavą
-•I iiinZir, nnb'nLlmnųgųlis turėjo palinkimu

ti degtinę arba alų vieton 
’vandąųs. Italijoj, Graikijoj,

ijoj ir Ispanijoj yra dir 
įpratimas vyną gerti. Ai-
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KORESPONDENCIJOS
H-*-

Detroit, Mich.
LSS 116 kuopos susirinkimas

Liepos 25 dieną įvyko kuo
pos susirinkimas, kuris priė
mė Socialistų Partijos Pitts- 
burgho distrikto skyriaus at
sišaukimą paremti neturtingus 
mainierius, kurie senai jau 
streikuoja. Kuopa paskyrė 
keletą dolerių iš savo iždo, o 
susirinkusieji taip pat aukavo 
kas galėjo.

Tapo išrinkta tam tikra ko
misija, kuri rinks aukas. Atsi
šaukime prašoma aukoti mai- 
nieriams drabužių kaip suau
gusiems, taip ir vaikams. Visi 
draugai apsiėmė tą darbą 
dirbti. Turintieji atliekamų 
drabužių malonėkite juos pa
likti pas draugą Strazdą, 7445 
Prairie Avė. Iš ten visi dra
bužiai bus persiųsti mainierių 
komisijai, kuri juos išdalins 
labiausiai pagalbos reikajjn- 
gierus mainieriams.

Drabužius galima palikti 
Strazdą, Ę. Lavinską, 
St. arbą drg. .T. Ku- 

2008 Hubbard Avė,.
bus perduota mainie-

pas d. 
3932 B 
činską, 
.Viskas
rių komitetui. Kurie patys ne 
galite drabužius 
praneškite vienam 
tų asmenų.

atvežti, tai 
iš pamiųe-

915 Brew-Madison Gibson, 
sįer St., tapo pasiųstas į kalė
jimą nuo 5 ligi 10 metų už 
prigaud i nejimą labdn
departamento, iš kurio 
septynioliką mėnesių 
kolektavo virš $1,000. 
automobilių įmonėj 
kiekvieną dieną. Bet 
rint į tai, labdarybės 
tamentui jis persistatė kaipo, 
bedarbis ir besidangstydpiųas, 
visokiais vardais ėmė pasajf 
pą. .. ...
i,,zTeiscjas, paskirdamas, bąur 
sijię, pareiškė, jog tai bus pa
sarga visiems tiems, kurie 
prigavingu budu bando iš
gauti pašalpą.

per 
jis iš- 
Gibson 

dirbo 
nęžiur 
depar-

Curtis Goodwin, 4212 Alter 
Kd., ėmė pašalpą iš labdary
bės departamento ir važinėjo
si automobiliu, Pinigų ląjsnjo. 
išpirkimui jis neturėjo, TafJi 
jis paėmė 1929- m, lajsnį ir 
padarė iš jo šių metų, lajsnį. 
Keletą dienų niekas nepaste
bėjo, kad su jo Ipjspjik kas 
nors yra negerai, Ant galo, ta
čiau policija pačiupę ir dabai} 
Goodvvin bus teisiamas ųž 
laisnio klastayimą,

—F. kapifiskas.

vimo, bjuvo manoma turėti ris- 
tynes i# prakalbas,, tąjp kąity 
ir kitąis getais, kądi tyudąvQ« 
Ristyn$m& buvo nuarta, supo
ruoti pfttsburghietį Ęąflimįęąą 
Aleliuną sų chica^ečto JupčMt 
Bancevičium, o kalbėt buvo pą- 
sižadėj^a advokatas Ę. «&. Bal
čius iš Boston, Masą. Apie iįaii 
ir laikraščiuose buyę, parašyk 
Bet Apskričio komitetą^ kaįrtų 
su rengimo komisija yęįsnian^- 
savo sų.sirinkime nątąrę riety
nių nerengti iš priežasties W- 
gų laikų. MatK imtynes reąn 
giant butų reikėję imti dides
nę įžangą. O didesnė įžanga 
šiais blogais laikais nėra pa
geidaujama. Tad, toiyo nutar
ta vietoje nstyniųt surengti 
lenktynes tarp. vyrų,, moterų, 
vaikų bei męrgąičįų. įr skirti 
dovanas, kad tuo budju butų 
pamarginamas iję paįvairina
mas išvažiavimą^.

Prakalbos negalėjo įvykti, 
kadangi ajdyokafcaą Bągočius 
prisiuntė telegramą?. kąĄ nega
lėjo pributį į Ifrttsburghą dė- 
liai savo djųfcęlgą lįgoą>. Nega
lėjo įvyktį nęį lenktynės, nes 
tame “A<(pmo> Wržą’-' negali
ma buvo surasti. tipkamos joms 
-vietos. Todėl ir lenktynės, tu
rėjo būti atidėtos nors tai bu
vo prieš noKą Apskričio, komi
teto ir Komisijų, nes jąų vis
kas buvo prirengta.

Deliai prakalbų nebuvimo tai 
SLA 3-čias Apskritys, tur būt, 
nepasiliks Pittsburgho publi
kai skolirfgas. Advokatas Bago- 
čius negalėjo pribūti į Pitts
burghą į SLA 3-čio Apskričio 
išvažiavimą ir pasakyti prakal
bą Ęittsbųrghp ii? apielinkės 
publįkaj., O ji tikrąjį norėjo gir
dėti advokatą Bagočių kalbant, 
'kaipo vieną gabią,uaių ir talen- 
■tingiausių Amerikos lietuviu 
kalbėtoją Teko sužinoti, kadi 
advokatas Bągočįuą tikrai bu4 
Pittsburghe rugpiučio mėnesyj, 
tai SLA 3-čias Apskritys ’ pasi
naudodamas tąja, pręga, kad; 
atsilyginus su Pittsburgho. lie
tuvių publika, rengia advoka
tui Bagočiui prakalbas, su. mu
zikaliu programų rugpiučio 13 
d. Lietuvių Mokslo Draugys
tės Svetainėj, 142 Orr St. Ne
bus įmajųa jokios įžangos^ nė 
koiektą jokių nebus daroma. 
Kas norūs, visi galės ateiti pa- 
sikląuąyti advokato Bagočiaus 

! kalbos ir 
nežiūrint 
nedirba 

: Abelna.

įkarta savo, gyvenime 
(Piittiabttrsshft. Jiems. w esą i<to-

ypač Pittsburgho kalnai esą 
jiems labai įdomus. Svečiai ke
liavo šią tolimą kelionę su ma
šina ir viskas yjąųr se-' 
kėši, nriį nė ‘W M 
neturėję.

Kiti ąyęčiai iš Chica^ąs 
1?ai Petronėlė Balčąįtienp, 
kurį ką^tiA SU sayę. Jw>- 
ną ir djukrele dąlyyąyo 
SLĄ Apskričio, išyą#ąxi- 
mą<Fmdąv Balčaitienė irgi yya 
bųyųs pjįVtsburghietė ir yięši 
pą* J. Virbicką, 124 ivįų^ie 
St • '

Buvę, ir daųgįiąu, svečių iš 
Chicagos, bu^eąį:. Jl*-
nulionienė su dukrelėmis Emi
lija ir Lucilija. Jos vieši pas 
Biržiečius, Kirpetrick St. Bet 
aš negaliu pasakyti, ar ponia 
Janulipmenė dalyvei Šiame iš- 
važiavinje, ąr ną įįąįąko susi
pažinti;.

Svečią^ fcoękeąter, N. Y.

Rochestįerų, N. X.?, reprezen
tavo šiame išYažiąvimc SLA 
69 kuopęs ptomlųfrlkąą Petras, 
Bugailišlps.. Ęųgąiliškis. rengėsi; 
atvažiuotu į Ęiftįsbinjghą aplan
kyti savo, brolį ir matė laik
raščiuose,, kąd SLA Sočias Ap
skritys rąągią išvąžiąvimą, tadį 
ir sutyąri$ sąVQ. kelinę taip,, 
kad gąjėtų. dajyvąųįį išvažia
vime, kur nprejpi arčią# susipa
žinti są Pi^sbųrgho, SLA dar-, 
buotpjąją.

MąteriąJiąi i£xągiavimast 
irgi gana gerai pavyko. Liko 
gryno pelno $95 su centais. 
Į vakarą buvo pradėję ir lyti. 
Kreditas tenka SLA 3^čio Apr 
skričio darbuotojams, kurie ne
nuilstančiai darbavosi, ypač 
Apskričio pirmininkas Jonas 
Rųką* sunkiai ir rųpestingaj 
darbavosi šiame iįšvažiąyimfr 
Reikią tąrti ačiū ir naujai lię? 
.tuvių, kepyklai “Kaunas”, kuri, 
k«pąi skanią, lietuvišką duoną?. 
•Ji, dovanojo šiam i&vtažiavimm: 
ne, tik visą duoną 'didi sandlrih 
čity -ate ir gražų keksą.* SLA 
nariai turėtų paremti šią ke
pyklą, reikalaudami krautuvė
se “Kauno’’ duonos.

S. Biąkąnas.

Laiškas trečias
Iš kelionės

Pittsburgh, Fa.
SLA 3-čio, Apskrido, 

išvažiavimai
i

Liepos 19 d. Adpnjp, Dayže. 
j vyko SLA 3-čio Apskričių. me
tinis išvažiavimas, kuriW)P dąr 
lyvavo gana skaitJmgą publika 
ne tik iš Pittsburgho. ir jp, tQr 
limesnių bei. artimesnių, apie* 
linkių, bet buvę aįyykę svečių* 
ir viešnių net iš tęĮimpsipą 
Chicagos įr Rochesterio, bG X- 
Tai vis daugiausia senesni ir 
jaunesni SLA veikėjai, dąrbup? 
tojai, SLA nariai* ir SLA draUr 
gai bei prietęliąj.

Nors šis SLA 3rčip. Apskrir 
čio išvažiavimas nębUMO tok* 
skaitlingas, kaip kailį praeitais 
ir užperaeitais metais, bet tam 
buvo ir rimtų priežasčių, Vię- 
na svarbiausių, priežasčių, tai; 
ta, kad šiais metais Pibts- 
burgho ir apielinkės lietuviai 
yra skaudžiai paliesti, dabarti
nės bedarbės, ypač angliakar 
šiai, SLA kuopų darbuotojai ir 
nariai, kurie yra tikrai privar
ginti ne tik bedarbės, ale ir 
streikų. Tad ir prie geriausių 
norų jie mažai kur tegali da
lyvauti.

Su programų irgi buvo kiflk 
nepasisekimo ir trukumo. Pra
dėjus rengtis prie Šio išvažia-

muzikalio programo, 
to, ar kas dirba, ar.

išvažiavimo nuotaika 
buvo. gerą. Visi svečiai ir vieš
imos graliai linksminos ir kas 
norėjp šokti, pasišoko tiek kiek 
tilpo, prip geros muzikos. Ypač 
jąummas tai tuo naudojosi, o 

Į senesnieji atnaujino savo se
nąsias pažintis ir kalbėjos tarp 
savęs apie visokius reikalus.

Kaip! jąu minėjau, svečių 
bumo, ne tik iš Pittsburgho ir 
iŠ visų, pittsburgho tolimesnių 
ir ąrtimespių apielinkių, ale ir 
iŠ, tolimosios Chicagos, III., bei 
iŠ. Ępehester, N. Y. Ypač Chi- 
qagą, buvę, skaitlingai reprezen- 
tųpjąmą. šiame išvažiavime.
^Męčiaii in viešnios iš Chicagos
į Sekantys svečiai ir viešnios 
ihUMO- atvykę iš Chicagos ir da- 
lyvąyę šiame SLA 3-čio Ap- 

’skričio? išvažiavime: p. p. An- 
įtanas ir- Emilija Gust-Gaižaųs- 
kai ir Pranciška Gaižauskjenė,. 

į— Antano motutė. Viršminėti 
svečiai gyvena Chicagoj, 6237 
S, Ęrancisco Avė., ir buvo, aK 
•vykę j Pittsburghą atostogoms 
pas savo gimines J. Kiziką. 
Priegtąm ponia Emilija Gai- 
žąuskienė-Gvazdauskaitė yrą,bų- 
vųdi pittshurghietė ir SLA ųą- 
yė dą iš. Pittsburgho laikę,' 
•Šiuo, laiku priklauso Chicagoj 
prie 36 kuopos. Buvo, linksma 
susitikti su savo senovės pa- 

“ įlųos> i < i -

rnsku

saliukių.
turi ir

Saliukė-
vasarna-

Į Oslo, Norvegijos sostinę, 
pribvome 12 val> dienos, Įplau
kimas į uostą ilgas irf gęąžųp. 
Ėmė apie penkias valandas 
įplaukti. Nežinau nei kaip jį 
galima pavadinti, — nei tai 
upė, nei tai kanalas, nei jura. 
Ilgas ir vietomis gana platus, 
bet pilnas kalnuotų 
Kai kurios saliukės 
gana aukštų kalnų, 
se randasi visokių
mių su tinkamais 'paranku- 
mais dėl poilsio. Laivas kar
tais tarp siaurumų pakliūva, 
bet, matomai, visur vanduo 
gilus, o krantai aplink aukš
tesni nei Nemuno ties Kaunu.

Aš su taksjkabu nuvykau į 
miestą. Tris valandas važi
nėj ausi. Buvau įvažiavęs ir į 
aukščiausį kalną, iš kurio vi
sas miestas matosi, kaip iš 
aeroplano. Reikia pasakyti, 
kad Oslo turi labai gražių vie
tų parodyti.?

Oslo mieste išlipo daug ke
leivių, tai šį vakarą ir pas 
mus daug ramiau, Paskutinę 
paktį miegojome ant Fridriko 
laivo, Sukilę pririruoščipe 
ąuįiktį Kopenįągą» Ten su
stojome porai valandų.

Liepos 13 d., 1 vai. po pietų, 
išplaukėme link Klaipėdos. 
Pirmiausiai turėsime sustoti 
pas ponus poliokus, tik dar 
.nežinau kurioj vietoj, Vieni 
sako,, kąd Dąnęigę, kitį mįi|i 
^flynją,. ' ' ■ -

Baltikos jurą, gavome gerokai 
lietaus. Plaukiame nedideliu 
laivuku vardu Vistula. Laivu-

ji.’jąnįflptją i»eV W 
ĮiflA Chięągpj;
‘šeimynos nariai' dk' Mk ^pirmą
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naktį. Liepos1 U & išauša 
gražus rytas. Besidžiaugdaim 
graliu, oru nei juste nepasir 
jutome, , kaip užklupo tiršta 
migla. Tai sugadino kelei* 
viams ūpą. Laivas pradėjo 
pląukti leųgyiąu ir iš lėto kru- 
tęd>amąs vis birbino savo šyiL 
pįinę. Ip voą tik 12 valandą 
tępa/iiekėnie poliokų Gdynią. 
rlfąą Wia nors bus 4L 
drid^ bęt djabar tik grindys 
padaryto* iy dar jokios palar 
pinęs nėra. Smėlio tiek prį- 
piMa,. kad nei mašinos negabi 
ų^vąžįuofĮh Keleiviams, kur 
rįę čįa išlipo, apie mylią teko 
pnkšnuoti per smėlį ^jgį 
trokų jie turėjo ne^tį ir visą 
ąąvo. bagažą. Jie tikrai gerą* 
kai prisikamavo.

Kol iškrovė bagažus, jau 
buvo gerokai po dvylikos. 
Gdynią apleidome pietus pa- 
vąjgę. Philadąte^jos nWWr 
kantas p. šhnkąvičius mųą 
;dąr palinksmina armonika. 
Lijo, smulkus, kaity migla, lie- 
tųs, Bet laivas, traukė vidų? 
Įtiinišku greitumų.
Į Palyginus lietuvius iy 
Ikus, tai lietuviu, atrodo gU,<L 
iresni, gyvesni iy tuytirigęsnL 
Lietuviai keliaują pirmoj,t 
anfeoį ir trečioji kUsūse. Lie-. 
tuviąij vežasi du automobiliu,, 

s— tai kun. Šmulkštys, iy iš 
Bostono Kilkus, kuris, važiuos 
iją į Kupiškį. Tuo. tarpu po- 
Ijokei neparsivežė nei vienos 
mašinos.
' Sakoma, kad? Klaipėdą priT 
Įvažiuosime tik dešimtą valan
dą vakaro ir turėsime laive- 
nakvoti ligi liepos 15 d. O ke
leiviams jau gerokai laivas 
įgrįso. Jeigu taip įš tiesų buk
tai reikia, pasakyti, kad: Klai
pėdos piliečiai nemoka pro
gomis naudotis. Jei jie ke
leivius įsileistų naktį, tai galė
tų, paąįdąryti nemažai biząio#) 
r— iš gėrimų, nakvynės, ir u U.

Šiuos žodžius baigiant rašy
ti, laivei kapitonas pranešė*, 
jpg jią gavęs, radiogramą, kądl 
keleivinį busią -iš- Ląijv,Q}. išleistii 
šį vakarą. Lhivaą pradėjp, 
'smarkiau,’ plaukti. Pakvietė- 
vakarienei. Visi pradėjo sku
bėti, — valgė greitai, o paskui 
ibego apsiprausti, > pasįdą^inti 
:ir savo daiktus sukrauti* Ku
riam, laikui praėjus, yiąį sąvo; 
daiktus pradėję nešti į viršų. 
Apie 9 vai. pribuvome į prie
plauką, bet išlipti mums nelei
dę. . Tik ryto metą pusę po 
astuonių galėjome išlipti į 
krantą. Muitinėj, mus pasiti
ko gana dženįelmęni^kąi, — 
jokių, keblumų, neturėjome. 
Paskui nuvežė į “Viktorijos” 
viešbutį; Klaipėdos laikraštis 
štai ką apie musų ekskursiją 
paraše:

■ Vakar vakare apie 10 vai. 
laivu “Vistula” atvyko ameri
kiečių ekskursija suorgani
zuota lietuvių amerikiečių 
ekonominio . (gaspadoriško) 
centro. Ekskursijai vadovau
ja Amerikos lietuvė P. Kubi
lienė. Ji yra žymi veikėjo mo
terų tarpe ir garsi dainininkė. 
Ekskursijos' 66 asmenų tarpe 
yra vienas lietuvis piniguo
čius, milijonierius P. Kilkus. 
Jį pažymime, nes jis savo pro
tu ir sunkiu darbu mokėjo su
krauti skatiką. Svečius, kaip 
ir visad sutiko musų šau
liai su orkestru, šį trečiadie-

Taip plaukėme per visą
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nį ta vaL pixm pietų “Viktę-; 
lyijįoą*1 3ąlėje įvyLę, pugiryčiąi 
svečiams pagerbti, į kuriuos 
atvyko pats gubernatorius mi-' 
nisteris P. A. Merkys. Pasvei
kino brolius ir seseris iš už
jūrio, palinkėjo jiem*, gero 
'poilsio, o, kąrtu ir pažymėjo, 
įad ir ąmerijkicčhuns, kąi Ifas 
Lietuvoje nepatikdavę, bet 
namas bąvQ statomą*, statyba 
Įtęsiama ir dpbar tąsai atstąr 
.tymo dąriį>ąs yra jąu toli pa
žengęs. Ekskursijos vadė p. 
ĮKubilienė sąvo kalboje payęišr 
įįė, kad iš. pirmo žingsnio ma
tyti, kad Lietuva, jau atsikvė
pė nuo karo, skriaudą ir eina, 
gyvenimas, pilna vągą» šąulįą 
rinktinės pirmininkus Vanar 
įgąijtją iy vadas Ęrųvelaitis da
vė amerikiečiams reikalingus 
patarimus. Dar kalbėjo keli 
svečiai. Iš jų pažymėtinas P. 
Vilkinius, kurm M^kė šian
dieną dar lenkui užimtam# 
Lmiųvos krašte, bęt pati Ljfr- 
Įtnvos valstybė ląįsvą ir ji* Čia> 
mindau atvažiąvo. Svečiui 
aplankė už Klaipėdos, lwxę 
IžMiVų^ių kapus, Klaipėdos 
jjųyį ir apylinkę,, q. vąkąyą išr 
yyksįa į gimtines, Svečiai ŽUr 
yųaįems už Klaipėda* * laisvę 
(slidėj,o 629 litus. Ęfakm|siįą 
vyko, iki Kopenliągpą SkąndL 
nąvijps Amcriko* Liniją, 0. iŠ 
Čią Ęlaipėdon.
i T% dieną nuvytų. į Fa- 
Įlnngąi pasisvečiuoti par W; L. 
jVainąikį. Aplankiau Rmųtė* 
Laftm ir po pąjųvį pąspaeęirar 
Vpjome. Pamingą ątrodo( (ar 
bai tinkama vięią. ramiai lai
ką praleisti. Viskas taisoma, 
gerinama. Statoma naujų 
namų, o sęniėji didinami ir 
gerinami Keliai ir keleliai 
beveik; vi*ur žvyruoti. Kretin
goj gatvėj randasi daug gin
taro dirbtuvėlių. Neiškenčiau 
nei aš nenupirkęs gintarų sa- 
VO; ^irdpleL

— Atostogintiikas.
mileli ru.i "ify.

Pašalina iš Kūną

f Nim/Tonfl Wvalo kuni, pup- ligų perų, 
■kurio miėilpnina inorviiB, raumenis ir 'gy- 
vaHtinguoBhiB organus ir pagimdo tiek dau
geli ligų ir kentfljimų. Jis iBvalo kraujų, 
nugali konBtipacijų, galvos skaudėjimų, ait
rumų ir skilvio pakrikimus. Po ėmimo 
Nnga-Tone per trnnipų lnjkų jus pasijut 
laite ąitprosnis ir daug gyvesnis, ir jūsų mie
gas bus poilsingas ir algaiyinantis. Sutinai 
gaukite bonkų Ntiga-Tone. Jis yra parda; 
.Vjnėjarnas aptiekininkų. Jeigu ąpUekininkąi, 
netuii jo, paprašykite g, užsakyti ąel jus ig 
savo urmininko.
' mĄi  »iw mini.imu   «i»iimi i n 11 m  m-

JI.I m'l JlHĮimJmW!MWWItlWJlWi|il 11. J'«
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Central^ST^Bank 
ATRusrcoMfcMer 

UWV*Mt3S*Stn«t

Jų Pačiu Sutaupęs
Vadams yra smagu taupinti, jei tik tėvai leis jiems 

pasijausti atsakomingais ir gražiai paaiškins kokios 
naudos jiems atųeš taupimo sąskaita.

Taupimo Sąskaita yra geras būdas išmokinti berniu
kus iy mergaites suprasti pinigų vertę.

Jeigu dalis kiekvienos mažos sumos, kurią jie gauna 
nuo tėvo ąr motinos, bus atidedama, greit bus sutaupin- 
ta»f doleris—o $1.00. atidaro taupimo sąskaitą.

ŠJS BANKAS YRA SAUGI VIETA 
JŪSŲ SUTAUPOMS

Mes kviečiame jūsų sąskaitą. Kodėl ne pradėti šiandie?

. TRUST KOMPANIJA 
Valstijas Bankas Ctearing House Bankas

WHOLESALE KAINOS
' ' k .

ANT

Radio Rakandu
VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ

Peoplcs Furniture Kompanijos Krautuvės išdirbinė ja 
parlėr setus nuosavoje dirbtuvėje, o kitas prekes perka 
dfalnlįąri skaičiais tiesioj nuo išdirbėjų už išdirbystes 
kainas, Todėl i» gąli taip žemai tas prekes parduoti kaip 
kad parduoda ano kokia whęlesale įstaiga.

TBUMPAS

Informacijos ir laiyaKpftiep, 
mos pas savo agemft K

SWEDISH AMERICAN; lil^EK 
181 N. Michigan Ave„ Chjfiaįįng 

......... ..............  M I . ...... ...... ....
............................................................. '■

......................... 11 ti-Įll|iH!i!l|WW!il,WiimWiH

Varicose Gestos
IŠGYDOMOS BE:

OPERACIJOS.
Viskas 825 M 

damokejįmų,.
Visai naujas EuropęjiU(a$ lydimas, 
prašalina biaurias ir skAud^^, gyuhs. 
— tuo pačiu laiku ąali{e vftikŠčfati. 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo;, anęt vi

sados. EXAMINAViM® DMKM

Dr. L. A.BhIa
Bėdino Univete'U9tO» Vętittifah 
190 NORTH aTATB SS- 
Kambarys 834—fy-t<ų> Intos 
Kasdie nuo 10:Mi i|st

Pėtnyčiomis ųždanmų
................................  i L. iimm

............  ' -..................  i i|niuiii>w»..g,.a!

Iš

NEPAPRASTAS NUPIGIN1MAS
Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laiųaįfc įį

uętuvą
'' NEGALI bud jokių pašiteisiųin^ų, sąvb giminėms Lietuvoje kądi tylfonė įj 

Lietuvą labai brangi. Cųpatd" Linija/yadarė nepaprastą laiVdt|^»filią 
nupiginimą kelionėms į ten ir atg-a! visais jų laivais. NiffligįftiiW

; galiofl'n^o mgriužio L JKi spalių 15 d. Štai jums pfpM,' įajį
daugiau itfpasitajkyrį. Nppr#Įei«kĮ Vienas šių didžiausi^ lįįyai;

AftUKtania, Berenb^h
‘Wi» W’vr,mVie,W Ww’ WWi

$150.00 
piat ii ^tus v*so PPsaulio uostus.

LAIVAKORTĖS J TEN' IR ATGAL tlfiMIov GALIOJA DVIEM METAM.
Kelionėn Išrengia visi Cunard Linijos Agentai

344. NU MICHIGAN. AVĖ.

v^n • ■
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•!“ l ■ ' \ 4 V |.-.i.*-...,......
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$5(h(Mh Vertės naųjii radios pilnai įrengti j" A A
i» gyąranfeupti tik po .................
$80<Q9i Vertės, giu$uef Jncąuard: parlor 7R
aetąį ąąųįąųsity madų* pasirinkimas po Vh t O
$95.(M)i Vertės, naujį valgpmų; arba mie- tt/[■> Rf) 
gumą kambariui setai po.......... ............. Į

Vertės. 9xM‘ gražų^ Awinster fl? >| A. ^FR 
arijai Vekvet kanrak pasirinkimas pp M* | f W

Vertės, nanjansiųi madų; gražio* CEQ R^l 
ir tvirtos, ęlektrikines plovyklas po .......
$65.OOi Vertė* pilnai parceliuoti gesiniai Gt AO Efl 
pečiai vglmlesale kaiųa .............  .........
$9i{Xh Vertė* balto* vams mataasai pasirin flt JĮ AJC 
kimus visokių; didžių,............ ......................-
$225.(M)t Vertės kombinacijos radios su ttAE AA 
griąmafbpųt visokių; Standard: išdirbysčių
$175X)0i Vertes, naujausios mados elektriki- : "t A 
niai nefrigenatoriak pilnai įrengti po B Į SI
$9iQ9 Vertės 9k1$Ž‘Felfe base kaurai platus QR 
pasirinkimą*, spalvą po...............................
SąnmR Ęaflio& an rakandus itname į mainus ant naujų.
Lengyųs išmokėjimai suteikiami pagal pirkėjo norą.

! Gor- Maplewood Avė.
Tel. Hemlock 8400

švarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui
Murinę Valo, Gydo, Atžyieii? 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Kurnu "Eye Care” arba En 
Be*,tt Dykai

Teį liifayptte.
*

l|iBl!i»ili.MiWlwmi! III. Į1" iri/ Į. liiiiiiillii! w

———
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4177-83 Archer Avė.
Bichmond: St.



AUGUST
THE OAK<b” DARŽE ■ H IKili ■■'! I^AIVCiEii

NAUJIENŲ” PIKNIKO KELRODIS

SUMMIT

AR0O

sfe<

Naujienų” pikniko vieta

8LUE * 
ISLAND

•įoŠTHlU GrOLP
LEMONT 

ILL.

JOE BANCEVIČ1US, žinomas kaipo “dtapležnas dzūkas.” Jis eisis 
FRANK CYGAN1EW1CZ

Programas susidės iš bokso, ristyuių ir kitokių pamarginimų. Boksuo
tis ADOMAS SMITU, Rockfordo lietuvis, kuris šį pavasarį pasižymėjo 
“Golden Gloves” turnamente. Jo oponentu bus JIM LODOS, graikas. 
Risis J. BANCEVIČIUS su FRANK CYGANIEWICZ; kiti ristikai bus 
LOU1S MINGELA, J. MASON, BAGDONAS ir kiti.

“The Oaks” daržas randasi prie 121-mos ir Archer Avė. Iš Chicagos 
ir kitų miestelių važiuojant reikia dasigauti iki Archer Avė. ir ja va

žiuoti iki tos vietos, kur yra didele iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill” 
golflinks.

' ČIA 
NAUJIENŲ^ ‘ 
PIKNIKAS |

/ į

ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis 
boksininkas, kuris šį pavasarį ‘‘Golden 
Gloves” turnamente nugalėjo Joe Shelby. 
Tuoj po to Shelby virto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
“Knock-out’u.” Vien jau tas faktas pa
rodo. kad Adomas yra smarkus. Jis yra 
22 metų amžiaus ir sveria 195 svarus.

Gatvekariai prieina prie “Cog Hill” kliubo namo, o iš ten netoli ir 
daržas. “Naujienos” turčs trokų, kuris atvež į piknikų atvažiuojančius 
žmones. Gatvekariais važiuojant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kdg) Hill”. ?

Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer Avė.; 2) Weštern Avė. ir 
.79, 95, 111 arba 1274* keliu. Važiuodami 127 keliu, iš Blue Isląnd,-įsu
kite po dešinei. Ten it buš “The Oaks
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Tarp filiicagos 
Lietuvių 

. L.fai i t.'..,. I■* .

Cicero
Jau po balsavimų

, - • '■ ■ ■■

O kiek čia. buvo triukšmo! 
Susirinkimai, kalbos, agitacija. 
Vieni *‘yės”, kiti “no”. Laimė
jo “yes”. Nekurie deliai to la
bai nusiminę. Bet ateity jie 
džiauksis.

Nes tas sumanymas sumažin
ti parkų valdovus kilo pačiuo
se žmonėse, biednuomenėj. Tad 
patiems ir bus naudingas. -

Tas laimėjimas yra reikšmin
gas. Sulaužyta galinga politinė 
mąšina. Tik lietuviai nesnaus
kite naudotis proga, veikti ben
drai savo tarpe ir su kitomis 
tautomis, o nekladsyti kokių 
ten patarėjų “politikierių”, ku
rie patys hebalšOoja, ba netu
ri privilegijos, $ kitus mokina.

Tad lietuviai, kaip susipratę 
žmones, žiūrėkite su kuo turi
te reikalą, aktyviai dalyvauki
te savęs apgynime. Tai yra 
svarbi jūsų pareiga rūpintis 
savo apielinke. —D.

Roseland
SLA 18$ kuopa laikys mėne

sinį susirinkimą rugpiučio 2 d. 
2 vai. po pietų, tarmei’ Park 
svetainėj. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Taipgi 
pageidaujama, kad atsivestu- 
mėt ir savo draugus prirašyt 
prie SLA.

Nekurie nariai 
su mokesčiais, 
kad fteliktumėt 
Malonėkite ateiti 
fr užsimokėti.

A. Narbutas, org,

yra pasilikę 
Apsižiūrėkite, 

suspenduoti, 
į susirinkimą

firm' _1 L-CfflCAGOS-ŽINIOS
Balsavimuose 28 d. liepos 

laimėjo tie, kurie balsavo 
“yes”.

Bet ir iš lietuvių buvo tokių, 
kurie dirbo išsijuosę, kad nesu
vienyti parkų. Jų tečiau, rodo
si, buvo mažuma. O Vienok jie 
varė negražią agitaciją, pasa
kojo visokių nebūtų dalykų.

Iš pirmo masinio susirinki
mo pasirodė su kuria puse di
džiuma eina. O kur didžiuma, 
ten ir pergalė. Ir galima pasa
kyti, kad gerai padaryta. Stip
ri politinė šaika aplamdyta. 
Gi sekantį pavasarį miestelio 
gėneraliai rinkimai bus dAr 
geresni žmonių labui. Tik Visi 
spteskitės priė savo taksų mo
kėtojų kliubų; Lietuviai turi 
Tmprovement kliubą, ir jam 
matosi gera ateitis.

Kurie dar nepriklausote šiam 
kliu bu i, tai be atidėliojimo sto
kite į jį. Ateinantis kliubo su
sirinkimas įvyks 5 dieną rug- 
piučio, 8 vai. vakaro, p. Lukš
ienės svetainėje. Susirinkimo 
bus plačiai pranešta apie atei
ties planus. Taipjau bus pra
nešta ką visos tautos tikisi iŠ 
Taksų Mokėtojų Tarybos.

Kliubo narys.

Radio dainininkų 
piknikas'

Rytoj, sekmadienį, rugpiučio 
2 dieną, Birutės Darže bus Lie 
tuvių Valandos Radio Daini
ninkų Piknikas—W. C. F. L. 
ir W. H. F. C.

Pikniką rengia Jos. F. Bud-) 
rik, Ine.—lietuvių radio krautu
vė.

Piknikas prasidės apie 10 va
landą prieš pietus. Gi programo 
pradžia bus popiet.

Programas bus įvairus. Tar
pe kita ko dainuos didelis cho-1 
Pas. Gros COngress Hotel or
kestrą. Dainininkai gaus do
vanas.

Šalia virš -paminėtų įdomu
mų bus dar daugybė įvairybių 
ir smftįūfnų. ’ ‘ -

■MM.

* Viri ir Vfebs' afrilhnkykitoj 
kuoskal'tli Ogiausią į tfc pikniką.i 

i Turėsite gerus laikus tyrame, 
ore. Susitiksite pažįstamus, 
prieielius, draugus, pasikalbėk* 
site, pasilinksminaitė ,i§gį¥šTte 
vėliausios mados Budriko krau
tuvės rAdio bėgiojant. Taipjau' 
pats lludrikas, ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos, žada papasakoti) 
daug įdomybių apie Lietuvą.

Radio programas
Nedelioj, rugpittčio 2 d., stotis 
WCFL, nito 1 iki 2 vai. popieti!

1. Lietuvos himnas, — Liet. 
Simfonijos orkestrą.

2. KareiVio Pasiryžimas 
dain. Jonas Byra, tenoras.

33. Pavasarėlis—šokis, orkes
tre.

4. Aukso Svajonės—dain. D. 
Dolskis, baritonas.

5. Marš, marš kareivėliai — 
insitrumentalis kvartetas.

6.
tas,
kas.

8.

Leiskit j Tėvynę — Due- 
dain. Vanagaitis ir Olšaus-

Smagus šokis—orkestrą.
Arija iš operos “Karmen” 

dain., JoniŠkaitė^Zaunienė,
Liet. Operos. artistė.

9. Mano sieloje Šiandie šven
tė—instrumėntalis kvartetas.

10. Arija iš OpeVos “Pajacai” 
—dain. Kipras Petrauskas.

11. Maršas iš Tonfilmo “Mei- 
lės Paradas” — dain. Gražina 
Matulaitytė, soprano,

12. Džiaugsinirigas šokis — 
stygų orkestrą.

13. Pajacai: Prologas— dain. 
Jonas Butėnas, baritonas.

14. Paskutinis pasimatymas 
—dain. D. Dolskis. baritonas.

15. žydeli—Juodeli, šokis — 
Lietuvių orkestrą.

šis radio programas taipgi 
bus girdimas Budriko Radio 
piknike “Birutės darže” per 
garsiakalbius. Tad nuo pat ry
to galite j Radio • pikniką va-, 
žiuoti.

Caponės teismas ati
dėtas;? 

> . « • ■ *'* y *

■' ——' •* f ■r'

Teisėjas Wilkerson sutiko ati
dėti Caponės teismą., - Jis pa
skyrė Caponės tvylai nagrinėti 
dieną rugsėjo 8. Caponės ad-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

YOUSA 
inbuyinąl 
yousaveinl—i
USING

|f/*BAKING NUHMOER
SAMEMUct
Dorove* *
4OYEARS

25 ounces fbr 25$
MUUONSOI: POUNDS USlti1 

BV OUR CdVERNMENT

ĮJRINE^

OUr!Ė/ES
Night and "Mortiinfe to keep 
them Clean, Ctear and Healtny 

Write for Free °Eye Care” 
or z*Eye Bėauty” Btibk

Moriito Co,Dept H. 8,9 B. 0WoSt.Chitt^ 
'f . r _

----------- -- - - . L* -A

-vokatas Ahern ^reiškė, kad jo, 
klijefitas, butėnt CApofie, skai
tąs teisėją Wilkersoną esant 
prietaringu prieš jį, Capone. J 
tai teisėjas Wilkerson atsakė, 
kad Čaponė galįs surasti ata
tinkamų priėmohių dalykui pa
taisyti.

Paleido 91 tarnautojų.
Meras Cermakas liepė paleis

ti iš tarhybbš 91 sveikatos de
partamento tarnautojų. Mero 
paliepimas įeina galion šiandie. 
Apskaičiuojama, kad paleidimu 
šių darbininkų busią galima šu
tą upinti miestui $242,264 me
tuose.

Meras pasirašė -A_—
^lėras Cermakas pasirašė te

lefonų koncesiją, kurią neseniai 
miesto taryba davė telefonų 
kompanijai.

l
• • t

MĖTINĖS SUKAKTUVĖS • į

BARBORA PETROKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 2 d., 1930 ita., po ge
dulingų pamaldų Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švede, parapijos 
bažhyčioj palaidota Šv. Kazimle- 
to. kapinėse. Buvo sulaukus pu
sę amžiaus.

Atminčiai už a. a. Barboros 
sielą šv. Mišios įvyks panedelyj, 
rugpiučio 3, 1931, Nek. Pras. 
Panelės Šv. par. bažnyčioj, 7:30 
vai. ryte.

Į pamaldas nuoširdžiai kviečia
me atsilankyti visus gimines, kai- ■ 
mynus, ir pažįstamus , ir pasimels
ti, kad gailestihgas Dievas su
teiktų velionės Barboros sielai am
žiną atilsį.

Nūliudę
’ ' 'Ji' _■>

Vyras Antanas, Sūnūs 
Vladas ir Dukterys 
Stanislava ir Sonia. ——

ELZBIETA ZABAVIČIENĖ 
po tėvais Jankauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 30 dieną, 12:20 valandą ry
te 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Mariampolės apskr. 
Amerikoj išgyveno 22 metu. Pa- / 
liko dideliame nuliudime du sū
nūs, — Vladislovą ir Petrą, duk
terį Oną, žentą Kazimierą Joksą, . 
matčią Agniešką, anūką Edvardą, 
brolį Juozapą Jankauską, Pater- 
son, N. j. ir girtiines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4450 S. Wood 
Street.

Laidotuvės 'įvyks panedėly, 
rugpiučio 3 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. ~ 1

Visi a. a. Elzbietos Zabavičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutrikti Jii 
paskutinį patarnavifaą ir atsisvei
kinimą. ■

Nuliūdę liekame,
Stirtai, Duktė. Žentas,. Marti, 
Anūkas, Brolis ir Giminės,

Laidotuvėse .patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741'.

4 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

------------ ------------------------,---------- ------- --- ------------------ --------- *--------------—u.-..-,

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir RAKTI 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
pAtArinAVitoą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JUŠŲ GRABORIAI • » - •

, , v Didysis Ofisas
4605-07 South Hcrmitage Avenue 

Visi Tdefonaij YARDS 1741 tr 1742, ;

kemjKV ' 1. i
Vidurių Ir TftlY.lcH Ijgbs

»!, kolik,, 'Bkiiuamal (loginiame fiono, rfn- 
fth nh«ilpYinjlnias. k Net 2 oporucfjoN ijo: 
gelbėjo, pdkol gftVp^prtlongviillma. Ak iiiūie 
’pnBBkyhhr apie tuk llfrnh dykai. Ateikite Kidn- 

dio. Dr. P, D, 6YMANSKI9, Bpcdalisths, 
1«(J|) North Daitton Avenud.

*Rez.'Thbne Grovčhill 1321 
iL QfW<> Tjtli,'Ląfatate 4180 

Dr. Vmcent C. Steele
*• DENTISTAS

4180. Archer Avė., šalę Midland Baftk' 
Valandos: 10 įki 12 A. M„ 1 iki 5 

.. P. M / 6 iki 8 P. M.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mubą ph0rhavimšs hf- 
ddtuvbe fr/kąkliitoe rti** 
kale vish^ hti hži- 
riingas iri'ąąbrahgtts to
dėl, kad neturime iš
laidą užihikymul įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.y'

IGN. Į ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

i • i
1646 W. 46th

Telefonai | ‘
Boulevard 5203 ’ i 
Boulevard 8413’ i , S y

1327 So. 49th-Ct.

Telefonas

Cicero 3724

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR; BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

‘ 718 W. 18 St.
Tel. Roosevėlt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR, 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
i .{■' Veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chkago, III.

j^eh Victory 1115
. '—:—--------

^^FniįertalHngGo.
Wm. A. Pakorny
1 Koplyčia dykai

710 WesL18t|i Street
< 1M. ČU1 1161

"'-T" .'.y.?:T-------------------------

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

- Laidotuvėse patamau-
ju geriau ir pigiau, 

M negū kiti todėl, kad
priklausau prie gra- 

bą išdirbystės.
W OFISAS:
W 668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
iBto' SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

--------------—

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

*
Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

GraboYIal LietuviaiGyaytoiai ,
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BąlzamUotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turto atttomobiliui visokiems reika
lams,? Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

----------------- ■-------------—.>■ i------------------

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS
Patatiiauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2214 W. 23rd Pi, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Lietuvės Akušeres

Vidikas- 
Lulevičienč 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

South
Albany Av.

Ph<?ne 
Hemlock 9252

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 < metus
. 6042 So. Peoria St.

Tel. Wentworth 6866 
arba Normai 7988

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829 

mB® serner 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

8

OfiSas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis ntio 10 iki 12.
—,    m1. . ...

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĖTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Bbulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
dykAl 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
, Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

. Tel. KenVrood 5107
VALANDOS:

t nuo 9 iki 11 valandai ryte} 
nuo 6 iki 8 Valandai vakatfe 

apart Iventaditnio ir ketvirtadienio
......—.....................---.....-

, Pbone Canal . 6222^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir ąedėliomis pagal sutart. 
Rezidencija 6628 ,So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868
Telefonas Boulevard 1939;

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandas .

9 įki 12, 1 iki 3 d. it‘6:3O iki 9:30 V.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

~Dr. P. P. BALDYS
DENTISTAS

, 30 E, lllth St.
Kampas Wabash . Avenue 

. Tek,.Pullman 0356
‘ _ Čazas, X-Ray, etc.

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

756 W. 35th St
(kampas 35-tos ir So. Halsted

Ofiso valandos
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso Valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 . • ■' • f

St.)

.........   ..lufc— ........... ..................... ............... —

Dr. Susan A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
- 4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofijo Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po rietą, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

10

Rez. 6600 South Artesian Auenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
i

Išvažiavo Lietuvon.
*

Griš apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

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

2400 W. Madison Sh
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Snbatomb
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomis pagal susitarimą 
———MM————M n I. ■ ■■III i ■ II III. ■

SVARBI ŽINUTE
DLM.T.STRffiOįln .rT.,t .

IJetuvys Gydytojas .S®“®1?®
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė. 

T«t Prospect 1930
-----------  .i.:r . L . _ —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South ^Vestern Avenue

■ u
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: ’ 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. ProspeCt 1028

Rez. 2359 S. Leabitt St. Canat 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

Hemlock 8151 . ■ . L
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS .

2435 West 69th Street
VALANDO:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio 
"■ ' . ............ ..................................... 1 .. • 1 ........-

Phone Canal 21 >8 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. BotrteVard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakarė. 
Residence Pbone Hemlock 7691

'..i .- r . '-----------------------------1-' ~    ——-------------------J -^rT1^

Pbone Bonlevard 7042

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
Irti 47 th Street

>4 M i l i Įj n i Ii# jtifa.....i 11 iMrtiihiii ■ I i.

Įvairus Gydytojai
Tel/ Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 Ir pagal susitarimą
Dr. B, G. LAMBRAKIS

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viėnnos Universiteto 

Suite 1447-49 PittsfieM Bldg.
55 St.E. Washington

Įvaiiyg Gydytojai..

DR. HERZMAN 
« IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 |ae- 
tui Kaipo paryrfi gycyioj3i» cmniTgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ky- 
rą, motetą ir vaiką pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. I8th St., netoli Morgan St.

Valandbe: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai ' 

Hyde. Park 6755 ar Randdph 6800 
■——o....—

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 VaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, diepą 

Pbone Midvay 2880 
; ■ i. o

Drs. S. E. Allen 
ir

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą aavo dentuterijoe 

ofiso ii 3506 So. Halsted Street
6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257 .

. —______ _____
Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue.

Ofiso valandos:
Nuo 10 .iki 12 dieną, 2 iki 3 piet, 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MiluMukn Aptotu 

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

Nedelioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rez. Tel. Dnzel 9191 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 fio. Heltted S9., Cbictg^ 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietą. 7—8 vilt, 
Nedėliomis ir iventad. 10—12
---------—\——n '

mat •ekmlntal^Jgrdom^. 4SiSC *DR. ALEX ivTjSlARMOR
Gydytoju, Chirurgu, OVMmMIM

,«407-& JYorth Kėdute AVū.
Tel. Independence. 0033 

Valandoe: 9 ryto iki 1 dieno*. Vak« 3 tld

K. GŪDIS
ADVPKATA8 

MIESTO OFISAS t
127 N. .Diarborn St., Rbom

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

A , Gyvenimo vieta . .
3323 South Halsted SmA

Tel. Boulevjfrd 1J10 ...
' Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kielcvleM 

v*k*£|, išskyrus ketvergi 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto ‘

R« A. VASALLE ]
ADVOKATAI

11 Soath La Salia StteM .
Robrii 193f Tel d332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL Vtk.

OH»—Utarh., Kelt. Ir SutttttH Hk. 
Vasalit—P4U., Ser. ir Fėtayiiou Vąk.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas . 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St. ; 1

C«nd 25)2
Valandos 9 ryto iki B Htifb. 

Seredoj ir Pėtnyčioj bdo 9 Rti B
a .-2l. f I >

A. A. S L AKliS
ADVOKATAS . ’ ’

Miesto Ofisas 77 W. W1Uhingt6n St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

1 Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą
.1. . IMU V

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Bubatos 
—■ 6 iki 9 V1L

4145 Anbn Hve. TW. I^etf 7337

Namą Tel. Hyde Park 3395 
..u..-.a... W igiiiiT7.iT A.. Vitoil4.... i —

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas . Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St.f Room. 2117 
Tehpbode Randolpb 672/

Vakarais 2151 W. t2hd St. ntm B-9

moo 
•,'r.ri , „ ,a,r,iii iirmi.i —Mii.agi.ak>.i^.. 

JOSEPH I GR1SH 
lietuvis 'Advokatas .

4634.' So. Ashland Ą^. ' 1

igiiiiT7.iT


iM«l lĮimUiili > i*ir<<tuiwW>rW

nan;

CLASSIFIED ADS

Town of Lake
Sunkiai susirgo

i 84 8

Vakacijos
PRANEŠIMAI

Patente

Bridgeportas

Šviesus kambarys6Ūth St., Chicago, III

Turėsiu jiemssusiieškojome A. LechavUių ii R«d<lįH« MM

darbą gali 
pas pas M 
darbo.

aip naują, u 
i.Kedzie Avė.

dalykus su 
— vieni ant

RENDAI 5 kambarių flatas, maudy 
nė, randasi 3329 Aubum Avė. Savinin 
kas 3341 S. Halsted St. Prospect 3938

IŠRENDUOJAMA 
furnišiais 
mašinos..
6924 S. 
7690.

Adv. K. Gugis išvy 
ko New Yorkan

savinin* 
aukščiau

teal Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimai

Farmg Ėor Sale 
Ūkiai Pardavimui

Juozas Kunčinas, 4441 
Honor St 
Park ligoninėje. Jam 
apendicito operacija 
trečiadienį.

P-nas Kinčipas yra 
kas bučernės minėtu 
adresu.—jRep.

Cicero Taksų Mokėtojų Tary
ba (Cicero Taxpayers Council) 
laikė mėnesį susirinkimą liepos 
28 dieną Massaryk School <tor- 
bėsy, prie 57 avenue ir 22 pla- 
ce, Cicero. ,

Tarpe kitų tarimų vienu bal
su nutarta išreikšti padėką vi
siems laikraščiams, kurie rėmė 
musų sumanymą vienyti Cicero 
parkus. Mes laimėjome didele 
didžiuma balsų. Tuo esame pa
tenkinti ir dėkingi už Jų£ų pa
ramą* . ’ • , '

Ta musų ’ pradėta kova eina 
žmonių naudai. Tad su Jūsų 
parama daug ką atsieksime vi
suomenės labui. Ir tikimės, kad 
ir ateity neatsisakysite priimti 
musų pranešimus savo dienraš-

RENDON rūmas . Vaikinams ar mer 
ginoms, $10.00 menesiui. 3127 Erne 
rald Avė. 1 lubos iš fronto.

GARDNER ROADSTER—- mainysiu 
lunch ruimį arba gazolino, stotį. 2859 
L 64 St. 1 lubos iš fronto.

? POPIERIŲ 
-' sPECii 

, f 20 rolių Craftėx 
nai dėl sierių vidut 
valgomojo kambario,

PIGI FARMŲ ŽEME. 5 akrai prie 
pat cementinio kelio, 45 mylios j vaka* 
rus nuo Cbicagos. $750. $100 casb.
Tel. Central 1715.

kambarys su 
— ir garadžius dėl vienos 

Marųuette Park kolonijoj. 
Fairfield Avė. Tel. Republic

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Neseniai atvykus- iš Europos 
Ofiso valandos 4 iki 7 vai.. vak.

:. Tel. Edgewater 2821

Draugystė Susų Lietuvos Vaka 
ruošė nąrių žiniai *

ainos vasaros - lai 
»nt u o tas., Apkalba

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų su valgiu ar be, yra, ir garadžius, 
2113 So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

okantis savo

, Situation Wanted

BARBERYS, patyręs} ieško nuolatinio 
darbo arba vakarais, dirbsiu už komi- 
šeną, Tel. Hemlock 8716.

PASIRENDUOJA
Vaikinams arba . merginoms, yra maudy
ne. galima* valgi pasigaminti. 827 W. 
34 ■ PI. 1-mos lubos, užpakalis.

RENDON kambaris vienam ar dviem 
vaikinams su visais patogumais prie 
mažos šeiminos.

4201 So. Western Blyd.

leidomės į kelionę per Michi- 
gan City, Benton Harbor, Ka- 
lamazoo, Lansingą, St. Johns, 
St. Louis, Mich., Šaginaw Bay 
City. Iki pasiekėme Unionvillę, 
jau buvo 7 vai. vakaro, o mu
sų Flintas užregistravo 336 
mylias.

Iš visų mano aplankytų ukii, 
ir matyto ūkininkų gyvenimo, 
turiu pasakyti, kad čia ūkinin
kai geriausia gyvena, žemė la
bai derlinga. Visi javai atrodo 
kitaip.’ Čia augina cukrinius 
burokus, miežius ir visokių rū
šių beansus (pupas).

Norintiems įsigyti Ameriko. 
ūkį, aš patariu pamatyti šią 
apielinkę ir susipažinti su jos 
ūkiais.

Teisybė, čia lietuvių ūkinin
kų yra mažai. Daugiausia ap
gyvenę vokiečiai. Bet labai pri- 
imni ir draugiški. Vidutiniai 
imant, čia ūkiai yrą po 90 ak
rų. Bet kiekvienas ūkis atro
do kaip Lietuvoj dvarelis. Mau- 
yico ūkis, kur praleidome ato
stogas, randasi ant State Road

Ji—1 -

BRIGHTON PARKE. Pardavimui 
bizniavas namas, arba mainysiu į priva- 
tišką namą. Tel, Victory 1148.

PARDAVIMUI pigiai kendžiu Iro 
ras, priežastis, ižvažiuoju į kitą miestą. 

3305 Auburn Avė.

SPECIALIAI DEt LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 i. 

Nieko nėimam už pasiėmimą ąrpristaty- 
mą, Dykai, apsaugojimas pup kandžių ir 
apdrauda. Geęas daęhąs garantuotas.

PARSIDUODA bučernė geroj apie* 
linkėj tarp lietuvių ir lenkų. Biznis iš* 
dirbtas per penkis metus, priimsiu ma* 
žą mainą. Turiu parduoti šią savaitę, 

1814 W. 47th St.

Užkvietė į “Naujie 
nų” pikniką

u garantuotas. ^983; arba ' > 
oosevelt 8500 
btcleaners ‘ 1 J . . • w v

PASIRENDUOJA Jviesus,. moderniš
kai įrengtas kambarys su visais patogu
mais, dėl vaikino prie jaunos poros be 
vaikų, ant 2 lubų. 6522 S. Rockwell 
St., Republic 8305.'

PASIRENDUOJA storas su kamba 
riais dėl kriaučiaus arba barberio, arti 
tokio biznio nėra. 6839 So. Loomis St. 
Hemlock 9325.

išradėjams gau- 
' J tur- 

J. Sand-

prašau _?yy?pkyd ir panti 

stos mados automatiškais

Praleisti vakacijas kiekvienas 
stengiasi išvykti iš miesto, kad 
užmiršti triukšmą, bildesį ir 
nors trumpam laikui atsitolin
ti ir. užmiršti kasdieninį savo 
užsiėmimą ir atgaivinti pailsu
sius nervus.

Taip ir aš, gavęs porą savai
čių stengiausi prasišalinti kuo 
toliausia galėdamas nuo suru
kusios Chicagos. Mano patrau
kimas yra praleisti atostogas 
ukyj, ir kiekvienais metais vis 
naujoje apielinkėj, pas naujus 
žmones. Vienais metais pralei
dau atostogas Woodboro, Wis., 
kitais RENDAI didelis, šviesus, apšildo

mas kambarys , prie mažos šeimynos, ve
dusiai porai arba pavieniams. 2854 W 
40th St. Tek Lafayette 7819.

‘ RENDAI 6 kambarių ’ moderniškas 
flatas. Renda $25.00. Randasi 4546 
Wallace St. Atsišaukite 3204 South 
Halsted St.

. PASIRENDUOJA didelis šviesus 
kambarys su visais patogumais, 2 lubos 
iš fronto. 3309 So. Upion Avė.

KAMBARYS ant rendos vienam ar
ba porai, — ka^tu vandeniu šildomas, 
elektra, 1306 So. 50 Ct., Cicero.

Pasirodo, kad šitoks, planas 
neįvyko., tTas dalykas atsidūrė

Personai 
Asmenų Ieško L

PAJIEŠKAU švogerio Joe 
Apulskis, žemaičių Kalvarijos. 
Girdėjau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu svarbių reikalų. 
Domicėlė Apulskieriė, po antru

Misa Elizabeth Judas
SPECIAUSTS GYDYME 

Dfdtrvinėi it Egzemot 
Neseniai atvyku

940 Ainslil St. T

Miscellaneous
j___  Įvairus ________

Didtlit Pelnat Auginimt 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi- 
le suma nuo $ 1 icauks.l
f Jūsų investmentas yra*, tiktai nupir
kimas, kokio tik jus norite skaičiaus mū
šų '‘Bariųuet** vištukų. Mes užauginsi
me Jūsų viŠcukus iki-nuo’1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes apmokėsime vistis 
auginimo kaštus tr tada parduosime šiuos 
puikius paukščius.’ pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei- 
kiaųiųs’ musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba •—
Ątdara vak. iki 8:3 0. Prašome atsilankyt 

2512 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI pigiai fumišiuotas 
kambarių kampinis flatas. Pigi rend 
Furnasas. 1 , augs tas.

. . 1959 Jackson Blvd.

pietinėj Illinojaus da
ly, pereitais — Hart, Michi- 
gan, Pentwatet ir rScotviHėj.

• šiais metais1 nusitarėme va
žiuoti pas seną pažįstamą, bu
vusį chicagietj ir LSS. VIII ra
jono sekretorių, draugą Mau- 
ricą, kuris apsigyvenęs prie 
Saginaw Bay (miestelis Llnion- 
ville).

Kaip visose AugšČiau sumi
nėtose vietose žmonės yra labai 
priimni, nuoširdus, taip ir Mau- 
ricai yra be galo smagus, drau
giški ir vaišingi. Ir pas juos 
atostogas praleidome labai 
smagiai, kasdien besimaudyda- 
mi Saginaw Bay, kuris yra 10 
mylių atstume.

INTERNATIONAL BARB^R 

adUūn Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu.

Te). Lafayette 8780

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uŽdyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wiltoh kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

Adv. K. Gugis, SLA. iždi
ninkas, liepos 31 d. 12 vai., iš 
Union stoties išvyko New Yor
kan, kviečiamas SLA. sekr. p- 
lės P. Jurgeliutės, ryšy su ap- 
draudos departamento ekzami- 
nierių peržiūrėjimu viso SLA. 
turto.

Adv. K. Gugis pareiškė, kad 
gal būt jam teks visa savaitė 
užtrukti New Yorke todėl, kad 
manoma sušaukti, tuo pat lai
ku SLA. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas, aptarti bėgančius 
SLA. reikalus ir tuo pat lai
ku sutvarkyti tas nemalonus į- 
vykis SLA. Centro raštinėje, 
apie kurį rašo spauda. ■

Adv. K. Gugis yra labai su
sirūpinęs šiuo nemaloniu ir 
negeistinu įvykiu, kuris teikia 
SLA. gėdą, demoralizuoja ir 
daro nuostolius/ Turėdamas 
visą šitą nemalonią situaciją 
galvoj, adv. K. Gugis pareiškė, 
kad jis dės visas jėgas tam da
lykui nuodugniai ištirti ir kal
tininkus tinkamai nubausti.

Šitoks adv. K. Gugio nusista
tymas reikia pasveikinti ir pa
linkėti, kad visa tai butų kuo- 
tiksliausia, bešališkai atlikta.

—Rep. K.

Bridgeportat. >— Simano Daukanto 
draugijos mėnesinis susirinkimas įvylęs 
sekmadieny, rugpiųčio/ 2 dieną, ,12 vai. 
dienos, Chicago Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Nariai kviečiami budinai pri
būti, nes turim svarbių reilcalų svarsty
mui kaslink draugijos išvažiavimo, taip- 
pat ir kitokių svarbių reikalų randasi.

P. K., nut. ■ rašt.

The Peoples Furniture kom
panija, kuri duoda kas antra
dienio vakarą radio programus 
iŠ stoties W. G. E. S., ne tik 
pranešė, kad “Naujienų” pik
nikas įvyks rugpiučio (August) 
9 d. The Oaks darže, bet kar
tu užkvietė visus savo radio 
klausytojus dalyvauti minėta
me “Naujienų” piknike.

The Peoples Furniture kom
panijos vedėjai dalyvauja patys 
kasmetai “Naujienų” pikni
kuose ir žino, kad visi turi te
nai gerus laikus. Todėl ir už
kvietė savo radio klausytojus 
“Naujienų” piknikam Kas my
li gražią muziką ,tas myli ir 
šiaip gražiai laiką praleisti ir 
pasilinksminti kartu su savo 
draugais bei pažįstamais. O 
“Naujienų” piknikuose tų ma
lonumų niekuomet netruko, o 
ypatingai bus daug to viso at
einančiame piknike.

} * , Chicagietis.

Pasiviešėję, pasimaudę SagL 
naw įlankoj ir saulės spindu
liuose, grįžome atgal į suruku
sią Chicagą, kurią vėl tik už 
metų laiko gal teks apleisti 
kiek ilgesniam laikui.

* T. Rypkevičia.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ac 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
' ' Tek Lafayette 0455

ĮŠU. RAKANDUS 
mdavojų už $1.50 
>t|ųgiūs. W. ’Dur- 
į '’ :

Nusipirko mašiną, prarado 
namą < .

STUDEBAKER “COMMANDER” 
NAUJAUSIO" MODELIO 

SEDANAS
' Aš 'esu priverstas paaukoti savo ka

rą, kurį pirkau tik keli mėnesiai atgal 
ir kurj išvažinėjau tik kelis šimtus my
lių, Pilnai įrengtas. Geras originalis 
užbaigimas. Tairai kaip..visiškai nau
ji; Karą 7 reikia ‘ pamatyti, kad jį įver
tinus, nes jis yra tikrai visiškai liau
jas; Ikaras, < ĄI esu priverstas parduoti, 
kad nukelti-'pinigų. Pirmas $3?5 pa
ims jį. ' Namie visą dieną ' nedelioj. 
2238 Notth Sawyer Ave.,*Apt. 1.

TAISAU IR 
Apūiušu kėdes ir t 
ir viršaus. Taisau 
ham, Oak. 3805.

• PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelb? f **; .
ti patenfus, finansavimą k surasti 
gų praktiškiems išradimams; H. ____
ęrs. 536 S, Clark $t, Tdt Wabash 5150

DABAR YRA LAIKAS 
pirkti žemę SIAURINIO WISCONSINO 
PUIKIOJ ŠIENO juostoj. Žemė yra 
Kennan dumblo juodžemis. Puikiausia 
dėl pienininkystės, avių auginimo, bul
vių ir tt.. lietingoj juostoj, 2 iki 8 
mylios prie pavieto vieškelio nuo 2,000 
gyv. miesto, kur yra puikios mokyklos, 
bažnyčios, štorai it tt. 40 AR DAU
GIAU AKRŲ $200 ir augs. 78 my
lios į šiaurvakarius nuo Green Bay ant 
C. & N. W. Ry, taipgi prie State Trunk 
Highway 32. Atvažiuokit ir patys pa- 
matykit arba rašykite , dėl platesnių 
žinių:'

MENOMINEE*BAY SHORE 
LUMBER CO.

Forest County, Soperton, Wis.

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn„ 3 kamb. išpopieriuosių, virt, iš- 
malevosin, maudynę tlenamel., ąu medžią* 
ga, už $29.50. ‘iif išmokėjimais.

PARDAVIMUI Ford dviejų durų, 
1931 A Model, visai mažai vartotas, 
parduosiu pigiai. Galit matyti visados. 
9435 S. Langley Avė., klauskite ligo* 
ntnės ofise džianitoriaus. Tel. Commo* 
dore 2800, , '

IEŠKAU darbo į kriaučių šapą, esu 
bushelmonas, patyręs siuvėjas ir 
presorius. Važiuoju į kitą miestą, 
jeigu yra reikalas. Martin Yudis, 6818 
S. Rockwell St. Hemlock 9697.

RENDON garadžius 150 mašinom 
su visom tulžim ir įrengimu. Pigiai. 
4642 So. Western Avė., Tel. Englė- 
wood 8047.

PARSIDUODA soft drink parlor, 
vieną biznį ar su namu, gera vieta ii 
pigiai. Pamatykit mumis. Chas Zekas, 
4454 So. Western Avė.-

. NAŠLE PAAUKOS
Cadillac vėliausio Modelio Sedanas. 

Jis buvo storadžiuj per 10 mėnesių ir 
yra beveik nevartotas. Aš neturiu kas 
važiuotų mano karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Karas yra pilnai įrengtas su 
4 ratų brėkiais, balloon tairais kaip 
nauji ir daug, extras. Kainavo man 
beveik $3,800, paaukosiu jį už tiktai 
$J50. 2538 North Califprnia' Avė., Ist 
floor... ‘J

RENDON 7 kambarių flatas pečium 
apšildomas. . Renda $30.00 mėnesiui, 
randasi gražioj apielinkėj, prie bulvaro. 
Tel. Victory 7477. '

S. L. A, 129 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą, kuris įvyks nedėlioj, rug- 
liučio 2 d., M. Sakalausko dąrže, prie 
ietuvių tautiškų kapinių ir Kean Avė., 

Justice Park, ‘III. Kviečia visus atsilan
kyti. , Valdyba.

Marquette Park S. L. A. 260 kuopos 
susirinkimas įvyks 2 dieną rugpiučio, 2 
vai. po pietų paprastoj vietoj, 6812 S. 
Western Avė. Visi nariai ir narės esa
te kviečiami atsilankyti, nes yra dąug 
svarbių reikalų apkalbėti, taipgi užvilk
tas mokestis užsimokėkite.

Sekr. M. Pallock. '

DELICATĘSSEN ir grosernė. išdirb
ta per 6 metus, daranti labai gerą biz
nį. Pastebėtina proga porai pasidaryti 
pinigų ir -dirbti kartu. Turiu parduo
ti iš priežastięs ligos.

3200 Wallace St.
- Atdara vakarais iki 11 valandai 

ir nedėldieniais.

, M0KXKIS^mRYSTW...

Dienomis ait vakarais. Del Informacijų

. .. FARMŲ x BARGENAS
'45 mylios nuo Chicagos, 80 akrų 

pirmos klesos žemės: 6 karvės, 3 tely
čios, 4 arkliai, .600 vištų, visos maši
nos; naujas 7 kambarių namas, elektros 
šviesa, vanduo viduje. Kaina $11,000, 
casb $5,000.

NOVAK y SHNUKAS
Tel. Pullman 0019 arba Beverly 8983

ūpieroš, užtąkti- 
IRbt seklyčios h 
i viskuo $14,00. brick layert1 

tnojaus atsišaukti į Naujie 
Jurgelionienę.

Viešą padėka “Nau 
jienoms”

PARDAVIMUI smulkmeną krautuvė 
ice cream, mokyklos reikmenų. Mainys 
siu ant foto, automobiliam.

2546 W. 69th St.

Miscellaneous 
Įvairus

PILNAI ĮRENGTA FARMA 
68 akrai. 6 kamb. namas, bank barnė, 
šilo, juodžemis, visi javai, 2 arkliai, 250 
vištų, 11 galvijų, 5 kiaulės, 10 avių, vi
si įrankiai; savininkas serga; kaina už 
visk* $7,500, su $3,000 casb, likusius 
išmokėjimais. .

A. R. GEER, Dowagiac, Mich.

Situation Wanted
Darbo Ieško______

BARGENAS. Kampinis minkštų gė
rimų, aiskrimo ir tabokės, 6 kambarių 
flatas, lysas ilgas.'

3932 So. California Avė.

NAMAI, LOTAI. FARMOS 
ANT MAINŲ

2 pagyvenimų namas Brighton Park 
$4500. Mainys ant biznio arba lotų.

4 pagyvenimų namas išsimaino anę 
fanuos, kaina $5500.

2 lotai, nėra morgičių, mainys ant 
biznio arba namo-

80 akrų, visi įtaisymai, netoli Chi
cagos, nėra morgičių, mainys ant namo.

30 akrų. netoli Cbicagos, kaina 
$2500.

2 akrai netoli Kazimierinių kapinių, 
karvės, paukščiai, parsiduoda labai pi
giai; mainys ant pamo. *‘

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halstd St.

, Tel. Yards 6751 
Nedėlįomis Tel. Virginia 1394

PYKAI HEMOROIDŲ
GYDUOLĖS 

ią pasiūlymą duoda vienas Ii ly* 
Hemoroldų Speęią^stię^ilo^B

* *” * " Hemo* 
peilio, 
. Blan-

Susivieniji-mo Lietuvių Ame
rikoje 36 metinis narių išvažia
vimas įvyksta sekmadienį, rug
piučio 2 dieną, Antano Raibu
žio ūkyje, Willow Springs, III.

Išvažiavimas bus su progra
mų, dainomis, lenktynėmis ir 
kitokiomis žaismėmis. Nuva
žiuoti į pikniko vietą ir sugrįžti 
atgal troku kainuos 50 centų 
suaugusiems ir 25 centus vai
kams.

Trekas išvažiuos 11 valandą 
ryto nuo Lietuvių Auditorijos. 
Norinčius troku važiuoti meL 
džiame užsUakyt vietą pas kuo
pos sekretorių J. Balčiūną ar
ba pas komitetą A. Zalatorių, 
tel. Boulevard 4823.

Piknike bus muzika. Įžanga 
veltui. Kviečia Komitetas.

Nurodymas kaip, važiuoti: 
Važiuokite Archer avenue iki 
Wilow Springs, III. Ten pasuki
te į dešinę j Willow Springs 
road; Kai pravažiuosite tris 
tiltus, tai privažiuosite 83 gat
vę. Ten pasukite po kairės ir 
važiuokite 83 gatve apie dvi 
mylias, čia pamatysite iškabą; 
arba klauskite, kur yra Big 
Tony’a Farm?

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyrę# bučeris. 
3631 So. Halsted St.

šioj apylinkėj gyvuojanti 
“Draugystė Sūnų Lietuvos Va
karuose“, tūlų aplinkybių ver
čiamą, nusitarė prisidėti prie 
Lietuvių Keistučio PaŠalpinio 
Kliubo, kurio centras randasi 
Brighton Parke ir laiko savo 
susirinkimus kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadieųj adresu 
4615 So. Mozant Str.; pradžia 
12 vai. per pietus.

Kadangi jau visi reikalingi 
prisidėjimui formalumai pa
daryti, tai dabar beliko visiems 
nariams Draugystės Sūnų Lie
tuvos Vakaruose atvykti Keis
tučio Kliubo susirinkimam ku
ris bus rytoj, sekmadienį, rug
piučio 2 d. ir kaip minėta, tuo 
pačiu adresu ir paskirtu laiku 
(12 vai.).

Parankiausia nuvažiuoti 47th 
karais iki numeriui 
Wesit. Ten bus Mozart Str. 
Prašomi nesivėluoti, nes turėsi
me išpildyti įstojimo aplikaci
jas, perimti ^visą turtą ir kitus 
visus reikiamus 
tvarkyti. O toliau 
riems paspaudę dešines busime 
vienos didelės organizacijos ly
gus nariai su lygiomis privile
gijomis ir galėsim visi bendrai 
kalbėts . apie kliube , esančius 
reikalus. A ’

Nuo rugpiučio 2 dienos - su 
visais reikalais kreipkitės Keis
tučio Kliubo valdybos adresu.

Jonas Aleksandravičius, pir
mininkas, >

Anton Jusas, raštininkas;
2854 W. <40th Str.,; tel. La 

fayette 7819.

PARSIDUODA bučernė, grosernė k 
f rūktų Stotas, kampas bizniavos gatvės, 
geras biznis. Bargenas. Šaukite Hem
lock 8089. * i

PATENTAI
Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo . modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės ųaujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
{;etan. Labąi žemoj kainos. ' / Jeigu 
us neturite modelio, užteks braižinio ir 

aprašymu Rašykite dėl nemokamos 
knygelės.7B. Hamilton Edison, Mapag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia pinigu. 5 kambarių mūrinis bun- 
ralow, labai dideli Šviesus kambariai — jei
gu jlelkete gerus namus — pamatyk Muos. 
Geros ISlygos. 10637 May St. Tel. Beverly

PARDAVIMUI labai pigiai Lunch 
Room fixturiai, nes turiu apleisti sto
rą. Randasi 4456 S. Western Avė., 
real estate ofise, tel. Monroe 7057.

PARDAVIMUI grosernė ir lunch 
ruimis, išdirbtas biznis, — parsiduoda 
dėl nesveikatos šeimininkų.

i 2281 Archer Avė.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkstiki, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303

PAMOKOS/ rugsėjo
pirmą dieną. Bus ištekinama 
dienomis ir -

UžsirašyiĮ bile kada.

Amerikos Lietuvių 
/Mokykla.

3106 S. Halsted St.,

LIETUVIŠKAS HOTELIS 
Gera užeiga dėl lietuvių merginų ir vai
kinų ir vedusių; porų ir iš kitur pribu
vusiems, teisingas patarnavimas; štymu 
šildomas, šiltas ir šaltas vanduo. i 

JOHN DĖDINAS 
651 W. Madison St., 

Chicago, III.

neklaus' jūsų 
Oats pasakys 
įe jums yra.

Su pagarba, J. T. Rowley, 
sekretorius;

per K. P. Deveikį.

kyklv pas mane. Mano pl|n 
mas atidengs jusų tHcra u<4 
imsiu jus gydyti, sveikata J 
klt pas tikra specialistą, < kui

Dr. J; B; Zaremba
20 VV*. Jackton ĮMtMo Mtoli Stata St. 

Kambarys 1016 
Imkit* elevatorių 

CHICAGO, ; ILLINOIS
Ofiso valandos: tipo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 1'0 ėvto iki l oo oietu.

PARSIDUODA pigiai gera minkštų 

gėrimų vieta. *
4314 So* Ashland Avė;

South 
randasi Washington 

padaryta 
praėjusį

NAUJAS 2 flatų namas. Naujos 
mados. 2 lotai. Pigiai. Namas 
Brighton Parke. Atsišaukite 3133 W, 
Monroe St. Tel. Nevada 6959.

teisme ir. namas įateko į resy- 
verio rankąs. į Ve,, liepos 30 
d; pats pilietis su. rakandais bu
vo pasodintas gatvėj ir pasiju- 

’io, Jcaip; išmestas;iš rojąus Ado
mas.

O kiek dar kaštavo bėginėti 
pas advokatus. Patartina ir ki 
tiems būti atsargesniems su 
taksais ir morgičiais.^-X.

—-  ....N.,,, i ..........................

Pestebitina paslulytna 
mlauslri Hemoroldil . 8] 
kuris prisius 5 dienu __ 
kad įrodyti savo sugebijli 
roidus ir kitas rektiimo ...__ ____
be operacijos-—be skausmo. . Ateikite_____
dle, arba rąžykite r Dr. P. D. SYMAN8KI8 
1869 N. D^men Ave„ Chicago. r

' PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
ba; našlio. Aš esu jauna ir pamokyt 
moteris. Meldžiu prisiųst paveikslą
kurį ant pareikalavimo sugražinsiu.

Box 1334
- Naujienos,

1739 S; Halsted St.į 
Chicago.

' Vienas Northsidės pilietis 
pirm keleto metų nusipirko na
mą geroj Northsidės apielinkėj, 
prie dii(leliq/ir gabaus Wi$cer 
Parko,- Na, in viskas klojasi 
gerai/*- • . . j - p

Bet ar paits pilietis: tiek nu- 
ptogresavo, ar kitų galvočių 
pamokintas, jis liovėsi mokėjęs 
taksas už namą ir nuošimčius 
už morgičius/ kūne ‘buvo už
traukti ant tos savasties. Ale 
nusipirko, mašiną,- ir važinėdą- 
masi ja visiems^ giresi, jogei 
nemokant nuošimčiu už morgi- 
čįus, pranyksią( ir morgičiai, 
kurie yra ant nan^ p narnas 
Ūąlikšiąs cish*: Gj tuomet ųjali

Furnished Rooms
RENDON didelis, gražus kambarys 

vaikinui, merginai arba vedusiai porai, 
nėra vaikų. 6826 So. Talman Avenue, 
antros lubos.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
’ ’* *. ,* ‘ ’ pamatyti naujus

1931 NASH automobiliui su vėliau* 
įtaisymais, 

sport Royal tekiniais ir kitais ihobuli* 
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė. 

Lafayette 2082

TUOJĄŲS. paskoliname ant .automo
bilių; rakandų ar algos.

5T HIGHLAND L0AN cę. , 
Ashlaįn^ Ave.<Tėl. Stewart 8815

Business Service

DABAR VABALV VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kOntaktnbjime. Dykai iš
bandymas. Mes pąrdnpdpme nuo. % 
gal. iki, 50 gąįioridJv> L ' 

CHICAGO GERMICIDE CO. 
A.17 S. Mina St.

Tel., .S<eley 3345

For Rent .....^V^^VV^^M**^^*^*1^^*1^*****^*^^^^^1^1^**^***^^ 
PASIRENDUOJA 5 kambariai si 

maudyne, pečiais Šildorųi, pirmas, augš 
tas. 838 W. 34 St.

LINCOLN „VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Mano išvažiuotas tiktai 5700 myliu 
ir yra kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Jus ' negalėsite suprasti kaip gražus šis 
karas yra, jei neateisite . ir patys ne
pamatysite. Aš rūpestingai karą prižiū
rėjau ir jis kiekvienu žvilgsniu yra vi
siškai naujas. Kainavo man virš $4,700 
trumpą laiką atgąl. Aš turiu tuo jaus 
sukelti pinigų ir paaukosiu jį tiktai už 
$500. Kam pirkti pigų karą, kuomet 
jus galite ^nusipirkti šį tikrą Lincplp 
“Visam amžiui karą1’/ I 
tiktai $50(M 13231 <Nort! 
Apt. i.1-^4"

ROOFING IR TINNING

ku. Visas- darbai
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted Sti Tel. Yards 0385

672 Wė||
II " II . .......... ' H..............11 1

HEMSTITCHING išmokinami $5; 
darbo parupiiiimas dykai. Mokyklą, 4500 
S. Micbigan Avė., <tH. Atlantic 5513.
.t/n,,.. ................................. .........................

ATOSTOGOS tęsiąsi ritio 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia . _ _ .

REIKALINGA patyrusi veiterkxz ve
dusi moteris apie 24 metų amžiaus. 
Trumpos valandos.

5952 So. Westem* Avė,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai ______

rfSdWWWM**AR^*****SV^^A*^W**R*AR***RSemmi*

KAtP NAUJA elektrikinė grinų sand- 
ing mašina. Thor mengliai, vacuum va
lytojas, Victdr radio, siuvama malina, 
cooker. Parsiduoda už storadžių. Plaza 
0219, 637 E. 63 St.

CRYSTAL;ČWBT CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

: ■.

KRAUSTYMAŠ4 MO 
kandai ūugabeaamt iį

Business Chances
Pardavimui Bizniai ______

PARDAVIMUI restaurantas ir room- 
ing house 14 kambarių. Nupirksite 
pigiai iš priežasties vyro ligos.

2114 So. Halsted St.

Business Chances
- r _ .. Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučtrnė ir grosernė 
gera vieta, įvairių tautų apgyventa, iš
dirbtas casb biznis, pigiai arba mainy
siu. Galima matyti vakarais iki 9 ir 
nedėliomis.

. 215 E. 107th Street 
Roseland 

T«l. Pullman 3319




