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17,000 Dainininkų 
Dalyvavo Latvijos 
Dainos Iškilmėse

Italijoje sprogo bom
ba karaliaus ir ka
ralienės belaukiant

Areštavo šimtus bet kalto 
nepagavom

Ligo, meilės ir dainos dievo pa- 
gerbtuvės 
mos su 
ugnimis 
mals

tebeapvaikščioja- 
ckiinomis, vainikais, 

ir tautiškais kostiu-

Latvija (Laiškas), 
— Latviai su savo 
gyventojų iš kurių

RYGA, 
liepos 16. 
1,900,000 
apie 28 nuošimčiai yra ne lat
viai, yra labiausiai dainuojan
ti Pabaltijo tauta, šiemet Lat
vių Dainos šventėj dalyvavo 
370 chorų su virš 17,000 dai
nininkų. Tai buvo septintoj: 
Latvijos Dainų Diena, įvykusi 
per Jonines, kurios ąupuola su 
prosenovės latvių pavasario 
švente, vadinama dievo Ligo 
pagerbtuvės. Ligo buvo latvių 
meilės ir dainų dievas, ir nors 
Latvija tapo sukrikščioninta, 
pradedant pradžia dvylikto 
šimtmečio, tačiau ir šiandien 
vasaros vakarais skamba Lat
vijos laukai ir gojai senovės 
daihomis', o Ligo išvakarėse de
ganti laužai ir smalos bačkos 
sužiba visoje šalyje.
Latviai mėgsta tautinius rubus

Dainų ir žaislų, kuriuose pri
simenamas Ligo, latviai dar tu
ri žymų skaičių ir mielai juos 
kartoja, ypač tą naktį. Tauti
niai kostiumai čia yra išlikę 
tokioje pagarboje,-.kad latvių 
jaunuomenė jais dabinasi ne tik 
Ligo naktį, bet ir Šiaip prie bi- 
le progos. Visas 17,000 choras 
buvo pasipuošęs margais, žvil
gančiais spalvotais latviškais 
rūbais, kurie daugeliu atžvilgių 
labai panaši į lietuviškus, ypač 
mergaičių.

Vainikai ir žaliumynai čia la-i 
bai madoje, ypatingai laike Li
go ir Dainų Dienos švenčių. Ne 
tik visi namai ir vartai žaliuo
ja, bet ir automobiliai tą dieną 
atrodo krutanti gėlių ir žalu
mynų darželiai.
Lietuvių apsilankė daugiausia

Latviai kaip ir lietuviai tu
ri labai turtingą folklorą. Ne
senai miręs lietuvių folkloristas 
Krisjans Baronas vienas surin
ko 20,000 liaudies dainų. Lat
vių muzika, nors labai moder
nizuota, bet yra komponuoja- 

griežtai prisilaikant seno- 
tautinių motyvų, žymiausi 
dienų latvių .kompozitoriai 
prof. J. Vitols, A. Jurpans,

GENOA, Italija, rugp/2. - 
Pereitą, šeštadienį prieš pat ka
raliui ir karalienei atvažiuo
jant čia sprogo stipri bomba, 
suardydama dalį tų namų, kur 
jie turėjo apsistoti. Karaliai čia 
atvažiavo dalyvauti didelio lai
vo krikštynose.

Kilus panikai miestas tapo 
paverstas į tikrų karo stovį. 
Policijos pulkas pradėjo kratąs 
po visus namus ir areštavo šim
tus žmonių. Teroristų ir čia ne- 
pagavo.

Berlynas paverstas tik 
ru karo lauku

Del Alabama negrų pasmerki 
mo Berlyno komunistai mu
šą savo policiją

t

Kunigas Maironis
Siūlo Rytprūsius
Atimtis Vokiečių

Ispanijoje seimas 
rengiasi atimti iš 
bažnyčios mokyklas

Koridorius negalįs būti grąžin
tas Vokietijai. Rytų Prusai 
iuri būti padalinti tarp Len
kijos ir Lietuvos

Katalikai ir monarkistai 
ri pasiduoti

neno-

rugp.

ma 
vės 
šių 
yra
E. Melngails ir kiti.

Latvių pirmoji Dainų Diena 
Įvyko dar 1873 metais ir su ta 
diena skaitoma pradžia tikro 
latvių tautinio atgijimo.

šiemet latvių Dainų šventėj 
daugiausia užsienio svečių buvo 
iš Lietuvos. Vien organizacijų, 
neskaitant pavienių svečių, iš 
Lietuvos apsilankė virš 500 
žmonių.

HAVANA, Kuba, rugp. 2.— 
Čia paskelbtas generalis strei
kas protestuojant prieš darbi
ninkų persekiojimus ir areštus.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausia'gražus oras, kiek 
vėsiau; vidutinis, vėsokas šiaur 
vakarių vejas.

žy-

[Acme-P. 0 A. Photo] 

Edisonas Serga
Thomas Edison, 84 m., 

miausias Amerikos išradėjas,
mokslininkas ir multimilijonie
rius, nesenai pasiėmė bene pir
mas ir turbut paskutines ato
stogas; šiomis dienomis sunkiai 
susirgo.

Edisonas susirgo; 
buvo net apmiręs
ORANGE, N. J., rugp. 2. — 

Thomas Edison, 84 metų am
žiaus sulaukęs, pradėjo nebe- 
sveikuoti ir nesenai pasitrau
kęs visai iš darbo, pereitos sa
vaitės gale sunkiai apsirgo. 
Nors ligos priežastis nežinoma, 
bet atrodo, kad senatvė yra 
tikroji priežastis, šeštadienį net 
merdėti buvo pradėjęs.

Ligi pat pasitraukdamas iš 
darbo Edisonas dar įtemptai 
dirbo ant savo sintetiškos gu
mos išradimo.

Ispanijos valdžia 
pasitikėjimų

gavo

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
2. — Naujasis Ispanijos sei
mas nubalsavo pasitikėjimą pre
zidento Niceto Alcaza Zamora 
laikinajai vyriausybei ir atme- 

atsistatydinimą. Katalo- 
opozicija taip pat nusi-

te jų 
niečių 
leido.

Darbo įstatymai Mek
sikoje

BERLYNAS, rugp. 2. — šio 
miesto darbininkų distriktas 
buvo pavirtęs tikru karo lau
ku, kai komunistai išėjo de
monstruoti prieš pasmerkimą 
pakarti 8 negrus Alabama vai-, 
stijoj, Amerikoj. Susirėmimuo
se su policija sužeista būrys 
žmonių iš abiejų pusių. Komu
nistai pavertė gatves bematant 
į barikadas ir pastatę ant sto
gų sniperius, pradėjo šaudyti į 
policijos vežimus. Apie 50 areš
tuota.

Moteris areštuota 153 
kartus už gėrimą

SPOKANE, rugp. 2. — Sa
bine Isadore, indionė iš Tekoa, 
areštuota 153 kartus už pasi
gėrimą. Kiekvieną sykį kai po
licija prieina jos areštuoti, ji 
atsigula ir ją reikia nešti nu
nešti į patrolvežimą. Ji sveria 
160 svarų. Policija apskaitė, 
kad per 153 areštų, nešdami 
kiekvieną sykį po 160 svarų, 
jie pernešt virš 12 tonų ir teis
mas jai priteisė, visus 153 kar
tus sudėjus į krūvą, virš 40 
metų kalėti. /

Francijoj daugiau mir
šta negu gimsta

PARYŽIUS, rugp. 2.—Fran- 
cijos gyventojų skaičius suma
žėjo ant 34,696 per pirmus ke
turis menesius 1931 metų. Val
džios raportas parodo tuo laiku 
buvus 190,809 gimimų ir 225,- 
483 mirimai. Metai atgal tuo 
laiku buvo gimimų ant 10,000 
daugiau.

[Acme-P. B A. Photo] '<

i šių dienų minios karalienė
Matomą Constance Bennet, artistė ir movie žvaigždė. Ne

senai ji privatiškapie yaggone su savo .vyru markizu de la Fa- 
laice et de la Coudrhy, ir su 2 metų vaiku, ir su guvernantė
mis ir su tarnais nuvažiavo į Los Angeles. '
...... . ........... -....... .. ...................... ............................... ......................... ...............

MADRIDAS, Ispanija, 
2. —i Seime prasideda karšta 
kova tarpe valstybės ir kata
likų bažnyčios šalininkų dėl mo
kyklų. Ligi šiol Ispanijoj 75 
nuošimčių mokyklų buvo kata
likų bažnyčios rankose. Visos 
pažangiosios frakcijos nori pra
vesti konstitucijoj, kad moky
klos butų valstybinės; gi kata
likai', monarkistai ir dalis kon
servatyvų republikonų reikalau
ja pradžios mokyklas palikti 
bažnyčiai ir dar visas parapi
jines mokyklas išlaikyti vald
žios lėšomis.

100 metų jaunikis įkali
no 70 metų senį

Vokiečių jaunuome 
nė ruošiasi į gy

venimą J

Munšainas geriausias 
vaistas prieš sąrančius

MEKSIKOS MIESTAS, rugp.
2. — Naujas darbo įstatymas 
paruoštas prezidento Ortis Ru- 
bio ir pramonės, komercijos bei 
darbo ministerio Aaron Saenr. 
Išleidus tuos įstatymus Meksi
ko bus viena iš moderniškiau
sių vąlstybių darbo sutvarky
mo atžvilgiu.

Naujuoju įstatymu leidžia
ma kolektyviai kontraktai, 
streikai, sindikatai,, darbininkų'

Pašaukė policiją bitims 
areštuoti

........ —f—  i *

MIDDLETOWN, N. Y., rugp.
2. — Mrs. Tutil pašaukė poli
ciją, kad išvarytų bičių spei- 
čių iš jos pečiaus angos. Ji pa- 
kurusi pečiuj popierius, bet bi
tės sulindę į kaminą ir popie
riams išgesus vėl sugrįžę.

kų darbas ir 
darbas.

Bombarduos moskitus 
iš orlaivių

■ ■■■nu ........... ..

VERSAILUES, Mo., rugp. 2. 
— Miriadai j moskitų pripildė 
350 mylių ežerą ir gyventojai 
skundžiasi, kąd tie gyviai pra
deda užkrėsti malaria. Bus var
tojami orlaiviai, iš kurių bus 

dulkės ir ki- 
mylių pakraš- 1

Kūno kultūra, susivaldymas 
ir darbštumas •. /

f Z
BERLYNAS, rugp. 2.—Nors 

Vokietija tebestoji ant ekono
miškos bedugnes kranto, bet 
jos jaunuomenė parodo nema
tytai optimistišką ir sveiką 
dvasią visojėršalyje.

Ačiū tam jaunosios kartos 
gyvumui, paskutinių savaičių 
kriziai Vokietijoj liko veik ipe- 
pastebėti. Sveiką ir optimistiš
ką jaunuomenę seka ir suau
gusieji ir todėl į visas finansi
nes katastrofas žiuri daugiau 
negu prp pirštus.

Visi Vokietijos pajūriai ir 
paežerių maudyklės pilnos nu
degusių, sveikų ir linksmų žmo
nių. Nuogumas čia jau virto 
paprasčiausias apsireiškimas. 
Kūno kultūra, sveikatą ir en
ergija pasidarė Vokietijos die
nos obalsįu. Abiejų lyčių jau
nuomene pati išsiaųklėjo gana 
sveiką naują moralę, nebevar- 
žomą konvencijomis, bet dar la
biau šąmoiiin^ą. Jaunosios mer
ginos baigia išvąryti iš mados 
perfUmus, “lipstikus”, pudrą, 
plaukų dažymus, jaunieji vy
rai šalinasi gėralų. Teatrai, 
muzikos salės, operos perpildy
ti žmonių; skaitymas taip jau 
žymiai padidėjęs. 1

Darbininkai čia Visuomet tu
rėjo daugiau privilegijų kaip 
kitose > kapitalistinėse šalyse. 
Dabartiniais' gi pb kariniais 
laikais Vokietijos obalsiu tapo, 
kad darbo žmogus privalo tu
rėti' savo pamuose visus tuos 
patogumus, kokius arkitektura 
yra išradusi.

GAGĘBY, Colo., rugp. 2. — 
George Pointon, linksmas bet 
labai geras farmėris reporte
riams pasipasakojo, kaip jis 
nusikratęs sąrančių. Labai, pa
prastai!1 '‘Pripilk kibirą papra
sto munšaino ir apkrąpyk lau- 
kus su varančiais. Aš taip pa
dariau, ir štai kas atsitiko:

Pradžioj, sąrančiai pradėjo 
atbuli šokinėti ir sėstis. Paskui 
jie pradėjo pykti ir susikibę 
viens kitam šonkaulius laužy
ti. Po trumpo laiko visi išsi- 
piovė, tik vienas gyvas beliko. 
Aš tik spėjau uždaryti duris, 
kad jis manęs nepagautų, tuo
met* jis atsisuko ir nuėjo į kal
nus liūtų jieškoti”.

Viso jau susiūta 250 
širdžių

SAN F.RANCISCO, rugp. 2. 
— Kaip galima. susinti žmo
gaus < širdį ir žmogų išlaikyti 
gyvą, djarė referatą Dr. Daniel 
Elkih, Atlanta universiteto 
profesorius. širdies siuvimo 
operacijos yra dabai opios ir 
retos. Nuo 1896 metų viso esą 
padaryta 250 širdies, siuvimo 
operacijų.

Kanada išleido $100, 
000,000 bedarbiams

Višta pagimdė . vaikus 
bevažiuodama

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

DELTA, Colo., rugp. 2.—-List 
šeimyna turėjo pęrsikraustyti 
iš Nuclą i Lola, kelionė kųri 
truko kelias dienas. Pereklė 
višta7 pakeliui. išperėjo keletą 
kiaušinių & į nąują farmą at
važiavo <80 4 naujais viščiu
kais. I ■'

0TTAWA# Ont., rugp. 2. — 
Kanados parlamentas leido vy
riausybei daryti kas tik reika
linga rudens ir žiemos metu 
bedarbių reikalais. Apakai tliuo- 
ta, kad 300,000 kanadiečių bus 
reikalingi pagalbos, iš kurių 
yra 150,000 nukentėjusių fer
merių ir 150,000 bedarbių. 
Reiks virš, $100,000,000 aprū
pinimai jų drabužiais, maistu 
ir pastųgę.

Rado kometą 167,000,- 
000 mylįų tolumo

NEW YORK, rugp! 2. —- Va
karuose rasią kometa Negata, 
Leonis žvaigždyne? Kometos 
uodega esanti 17,000 mylių il
gumo; ji lekia tolyn nuo sau
lės.

y-:

LOS ANGELES, rugp. 2. — 
James Barry, 100 metų am
žiaus viešbučio tarnautojas ap
skundė William Clark, 70 me
tų už tai, kam Clark jį 
dino suvaikėjusiu seniu, 
areštuotas.

pava-
Clark

'■h

Pėsčias ėjo 2 savaites 
už “pakiltą”

CLEVELAND, rugp. 2. — 
Herbert Belcher, 37 metų, at
ėjo pėsčias iš Douthan, Alaba
ma, per karščius ir audras, iš
buvęs sunkioj kelionėj 2 savai
tes, ir nuvargęs, sudulkėjęs at
ėjo į policijos stotį pasisakyti, 
kad prieš 12 metų Clevęlande 
gyvendamas jis pavogęs dvira
tį (bicycle). Ateiti ir prisipa
žinti jį liepęs misionierius laike 
išpažinties. Tuojau buvo pada
rytas teismas ir Belcher kaltė 
dovanota, su prisižadėjimu 
daugiau nebegriešyti”.

9 darbininkai sužeisti 
susirėmime

JERSEY CITY, rugp. 2. — 
Devvyni neunijistai darbinin
kai tapo sužeisti ir du areštuo
ti susirėmime tarp neunijinių 
darbininkų ir unijos pikietinin- 
kų, prie tilto statymo darbų 
skersai Hackensack upės tarp 
Kearney ir Jersey City.

Smarkiose muštynėse buvo 
vartojami visokį įrankiai, nuo 
plytų ligi plieno paipų. Tik at
vykęs policijos skvadas su ga- 
zo bombomis muštynes beišvai- 
kė. Muštynių vieta liko pana
ši į tikro karo laukų.

Einąs Ženevoje žurnalas “Re- 
vue nationalitės et dės mino- 
rites nationales” padarė ankie- 
tą tarp įvairių šalių politikos ir 
visuomenės atstovų vadinamojo 
“lenkų koridoriaus” ir šiaip 
Versalės taikos sutarties revi
zijos klausimu.

Be. kitų buvo paklaustas ir 
žinomas Lietuvos poetas ir is
torikas Maironis-Mačiulis.

Birželio m. įdėta Maironio- 
Mačiulio labai įdomi ir origina
liška nuomonė tais klausimais.

Mozūrai ir lietuviai
Maironis-Mačiulis randąs, kad 

Lenkų koridoriaus negalima 
grąžinti Vokietijai, nes tai bu
tų neteisinga. Jis nuo 1466 
metų t. y. nuo Kazimiero Joge- 
loniečio laikų priklausęs Lenki
jos-Lietuvos valstybei.

Koridorius esąs vienintelis 
Lenkijos kelias prie juros.

Rytų Prusai, Maironio-Ma- . 
Žiulio nuomone, turį būti pada
linti tarp Lenkijos ir Lietuvos. 
Karaliaučius turįs būti laisvas 
miestas, 
, Rytų Prųsų pietinėje dalyje 
gyvena mozūrai, kuriuos net

vokiečiai. -vadina “vasser 
polliak” (vandeniniai lenkai”). 
Rytinėje daly dauguma gyven
tojų—lietuviai. Ten ir garsaus 
lietuvių poeto Duonelaičio gim
tinė.

Nereikia užmiršti, kad Prusai 
savo laiku laisva valia prisijun
gė prie Lenkijos-Lietuvos vals
tybės.
. ’ ' i

Kas Versalėj pamiršta
Nuostabu, kad Versalės trak

tatas nepadaręs tokios radika- 
liškos operacijos. Tuomet ne
būtų buvę ir “koridoriaus klau
simo”. Tokia operacija, butų 
skaudi Vokietijai, bet kadangi 
vokiečiai reikalauja revifuoti 
Versalės sutartį, tai sutartį pa
sirašiusios valstybės turėtų su
tikti tai padaryti nurodyta 
prasme. z

Laikas butų paskelbti Rytų 
Prusus nepriklausoma neitrališ- 
ka valstybe. .

Taip padarius, butų pastaty
ta stipri barikada tarp Vokieti
jos ir SSSR, kuri užtikrintų 
Europai taiką ir atskirtų Klai
pėdą nuo vokiečių, kurie veda 
agitaciją už jos atėmimą.

įdėjęs Maironio-Mačiulio nuo- 
i monę, žurnalas priduria, kad ji 

esanti labai svarbi, nęs Mairo
nis-Mačiulis esąs visų Lietuvos 
srovių gerbiamas asmuo, įžy< 
mus poetas, istorikas ir Lae 
tų vos atgimimo veikėjas.

t-

.......... ....................

Rūbų siuvėjai pasirašė 
sutartį

< v- v

NEW YORK, rugp. 2. —Su
tartis, kuria apie 20,000 iš 30,- 
000 streikuojančių siuvėjų grį
žta į darbą tapo pasirašyta 
tarpe Amalgamated Clothįng 
Workers of Amerika ir New 
Yorko miesto manufakturistų.

Darbininkui buvo sustreika- 
vę, norėdąmi parodyti unijos 
stiprybę prieš šapas ir geng- 
sterių raketą. Algos pasilieka 
nesumažintos.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar- - 
naujam* Greitai, Pigiai 

, it Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.,

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdara* kasdie ano 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai
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Du Nelaimes Draugai NDENCIJSS
(NEMIGO NAKTIS KALĖJIME)

MUM A SI S

Biznieriamsžmonės. Pasirodo,

Trimis Spalvomis

Wągner, S. Dakota
Far merių vargai

NAUJIENŲ
antras

PIKNIKAS

Rugpjūčio-Augusi 9 ii

8-tbs lubos

Mikas RabatSnaę

Black 
Nelau- 
tekfo-

Atsakyk gi, drauguži, greičiau, 
Nes miegas kankina mane. 
Ar mažai aš tau dar pasakiau? 
Juk pažįsti gerai tu mane.

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Liepos 20 čia mirė Dominy
kas Masiulis. Sirgo ilgai. Ame
rikoj išgyveno apie 23 metus 
Paėjo nuo Užpalių.

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

> pirmininkus statysiu Gri
nių iš Pliiladęlphijos ar Ba

• [Acme-P. & A. ,Photo]
... ' ■ J iApašai nužudė ją

Misa Henrietta Schmeler, ta
lentinga indiohė studentė Co- 
hUmbia universiteto, kuri buvo 
iškeliavusi į .Arizoną tirinėti 
Apache indionų religinių pa
pročių ir tąpb jų nužudyta.

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą

■
 ski|timos

, namie -

Vieni žudosi iš skurdo ir 
nebepakeliamo gyvenimo, kiti 
iš meiles, treti iš palaidumo 
ir perpildyto gyvenimo. Prie 
pastarųjų reikia priskirti ir 
p-nią Margaretą Frederiks, 22 

(metų moterį, kuri šiomis die
nomis netoli Bostono šoko iš 
laivo ir nusiskandino.

Ji buvo taksi kompanijos 
viršininko žmona ir dėlto ga
lima numatyti, kad jos bedar
bė ir skurdas nekamavo: ją 
prie to privedė pilnas pertek
liaus gyvenimas.

Programas bus įvairus 
Smulkmenas paskelbsi 

me vėliau.
tl Biftina > Wmtl
, ISO NQmtH
į . Kambarys 83.

Kasdk nuo 10:10'iki 5:30 
. • Pėtnyčiomis uždaryta.

šįmet, kaip.ir visuomet, šios 
apylinkės yra paliestos labai di
delių . karščių. Lietaus ikišlot 
dar visai nebuvo Jų’ ūkininkams 
teks labai nuke,ntėti, nes kaitra 
išdegino visus kviečius, avižas, 
linus ir kukuruzus nepalikda- 
ęia jiems nieko. 1. ■

Wag’ner randasi pietinėj^ S. 
Dųkotos dalyje “Missouri” upės 
slėnyje ir nors žemė labai der
linga farmetiai kviečių negali 
nei piauti, nes iš akro negau
nama nei bušelis grudų. Apie 
porą širntų mylių Viikarų ir pie
tų Dakotojė yrą taip karščio 
paliestų. Rytinėj S. Dakotos 
dalyje, buvo' kiek daugiau lie-

“runys” dab; “Tėvynės” ręd. 
tyitaitis' ir daugelis kitų, Viso, 
‘gfrdi, bus apie W kandidatų, 
.loet sandanMiąi (žinoma, ne

yra taip labai suvargę ir kait
ros ir žiogų nukankinti, kad 
daugelis jau reikalauja iš val
stijos pašalpos pragyvenimui.

Vakar, liepos 27, Senas Pet
ras pervažiavo 265 mylias per 
pietų Dakotą į Aberdeen’ą ir 
vos neiškepė radęs ten net 110 
laipsnių šilumos. Karštas, įkai
tęs oras slėgė, degino veidą, au
sis, lyg garas išsiveržęs iš ver
dančio katilo.

taus ir ten javai geresni, nors 
toli grftžu nepanašus į gerųjų 
dietų derlius. >

Kaitros paliestos yra ir Mon
tana, lowa ir Nebraska valsti
joj, nors, nei viena jų nėra taip 
nukentėjusi kitip abi Dakotos 
valstijos, kurios ūkininkai vos 
gyvena pusbadžiai, vien duona 
ir kava.

Nebraskoje ir South Dabo
toje vietas,. kuriose dar paliko 
kiek javų, šįmet užplūdo nesu
skaitomi skaičiai žiogų, tiesiog 
bilijonais ir tięk nuėdė kvie
čius ir kukuruzus, kad paliko 
vien ištisi laukai stagarų. Pli
ki, tušti laukai atrodo lyg baisi 
audra su vėsulu ir ledais butų 
per juos' peršvilpusi nunešda- 
ina kiekvieną gyvybės krisle
lį pasitaikiusį, jos kelyje.

Yanktono, S. Dak. apylinkė
je teko man matyti orlaivį nai
kinant žiogus, kurie buvo už
plūdę ūkininko dvejų šimtų ak
rų kukuruzų lauką. Valstijos 
valdžia užlaiko tuos orlaivius ir 
tam tikrais nuodais jie skris
dami ore mėgina žiogus sunai
kinti. Sunku su jais kariauti, 
nes tie javų naikintojai yra la
bai vaisingi ir labai greitai už
auga.

Ūkininkai šięse apylinkėse

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Bostonas kadaisia buvo gar
sus savo lietuviška muzika ir 
dainomis. Mat, čia turėjom 
Miką Petrauską. / ,

Dabar jo neturim, bet gerų 
muzikantų mums dar netrūk
sta. Štai vienas iš tokių, tai 
Lionginas Buinis., ,.^is yrą 
muzikos mokytojas. , Dabar* 
p. L. Buinis intensyviai ruo
šiasi prie rudens * koncerto. 
Koncertą su savo ( mokiniais 
mano duoti spalių mėnesį.

BUfflGEffll
Soothing,"cooling ŽEMO brings 
prompt relfef to itching, burning 
&an; even in Severe casesrelief comes 
aa soon as ŽEMO touches the tor- 
tured skin. Eczema, Ringworm, 
Rashes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or scalp troubles gen- 
erally yield to thia soothing, anti- 
neptic lotion. ŽEMO is safe and de- 
gndable. Ali Druggists. 85c. 60c.

.00. Extya Strength ŽEMO b-jst 
: chrome cases—$1.25.

Phpnc Virginia zud* 
JOSEPH VILIMAS 
' . NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4536So. Rocktvell St. 
, CHICAGO, ILL.

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų 
įsai naujas Ę.urdpejiškas.... išradim

Anądien * darbo mėtų ant 
Broadwės susidūriau drg. J» 
Krukonj.

— Ko vaikščioji bė ūpo, ar 
šiaudine nedirbi? —- paklau
siau jo. Ne tik šiandien, sa- 
<ko, bet jau* trys savaitės, kaip 
nedirbu. Iš “Keleivio”, sako, 
atleido, ir darbo niekur nega
liu gauti.

Pasirodo, kad ir “Keleivio” 
pajamos sumažėjo ir jis dvie
jų redaktorių; girdi, išlaikyti 
.negalįs.

Kaip visoj; Amerikoj!, taip ir 
musų valstijoj, automobiliai 
be pasigailėjimo žmones ttyš- 
kina. štai tik per vieną sa
vaitę čia užmušta 20 Žmonių, 
o per © šių mėtų mėnesius už
mušta 442 žmonės. Pasirbdo, 
Šiemet užmušimu daugiau, ne
gu pernai.

.Nors bedarbė ir bendra eko
nominė* depresija smaugia ir 
Massaehusetts valstiją, bet 
girtavimas n<ei kiek nemažėja; 
atbulai —' dar didėja, štai tik 
per vieną savaitę nubausta 
141 girtas “draiveris”. 198 
girtuokliams atimtas važiavi
mo “laisnės’*.

Taip yra su tais, kurie au
tomobiliais važinėjasi. Bet 
daugumoj jie nėra darbinin
kai, tuo labiau ne bedarbiai, 
iš daugelio darbininkų dabar 
automobilius atima, nes netft- 
ri kuo baigti išmokėt.

Bostono sandarieČiai su tau
tininkais (,vieny bįškais fašis
tais) juda, bruzda ir nemiega 
dėl SLA. Karštos kalbos ir de
rybos eina dėl SEA. viršinin
kų. k centro sekretorius “ru- 
nvs” bu v. “Sandaros” red. M % -.t V

ANTRASIS
Nutilki, drauguži, gana! 
Aš viską gerai supratau, 
Bet širdis skausmų kupina...
Nenori ji nieko... Juk aš supratau

Tu nori raminti mane, 
Nors pats tu kenti už save...
Juk tavo motutė taip pat
Gal mirti, o tu juk čia pat*? (

Juk ir ji gal pabudus nakčia 
Verkia, meldžias karštai už tave. 
Ar maža tad jai buvo kančia,

- Kuomet matė ji vedant tave?
Juk tu taip gi mylėjai mergelę, 
Tą gražią gamtos mus gėlelę...
Ji tave taip pat juk viliojo, 
Kaip vyrą ir draugą godojo...

Tad kodėl tu linksmas esi?
Kodėl tu nuliūdęs nesi? 
Kodėl tavo aukšta kakta 
Neberaukšlėta, balta?

Todėl, kad tau buvo geriau! 
Tu priešą mus puolei seniau! 
Jėgas tu savas mėginai 
Jau senai! Dabar,supratai?

Man gaila savųjų jėgų, 
Juk jos nebematė kovų! 
Dar neteko man jųjų mėgint, 
Pergalės palm^ nuskint! ’ **h z f

Dabar jos pražus čia urvuos* 
Mus priešai* tuo kari gi dainuos!
Dabar supratai ko ilgiuosi aš čiė? / 
Aš noriu kovos? Aett, pąbSkim iŠ čiab.<

Vilkaviškio kalėjimas, 
1927-1-3 d.

Čiuną, iŽ “T.abor” farmčs.
Iždininku, girdi, busiąs Ta- 

reila, iš IValerburio. , Prieš 
Gugį, girdi, jie nieko neturį, 
tik jis toli nuo cėntro gyvena, 

į todėl daug kainuojąs.
Janušbevičiukią reikėsią “iš- 

rąuli’*, nes jis nieko nesupran
tąs, tik Pild. Taryboj bereika- 

*10 rėkiąs. *
Vitaitis, girdi, tiek apsiskan- 

dąiinęs, kad jis jau niekur 
daugidu netinkąs; net į “San
daros” redaktorius esą gėda jį 
kviesti. Kaipo raidžių rinkė
jas jis jau savo anižį* atgyve
nęs. ‘ ' -■*

“Tėvynė” turį eiti du ar tris 
sykius į savaitę.

Tokios .tai, nuomonės South 
/ »■ ' >, 4,'k »’ ,

Bostono “žymus” sandarie
Čiai; Pi-ka-ka.

| VYkAI! VYRAI! 
i Taupykle pinigus! 

y —h h/Th Pirkite anglis i«5 PZ GRAME CO., tai
\a j yra vienas liėtuvi- 

j škas yardas, kuris 
pardavinėja^pigiau-

> šia anglis Pbca- 
hontas M.R.‘ $ 6.7’5 

v^^FSJtunas, cash 25č 
/./ H diskonto

Jj' CS* •“ ■ >. Band $ 
• v . ilga
nuoktt RcpUblic 8402
CRANE COAL O 

5332'SO. tONG AVĖ.

I rytus nuo Aberdeen’o kvie
čių laukai atrodo kiek geresni 
ir ūkininkai pradeda juos jau 
piauti ir kulti. Darbininkams 
jie moka nuo dolerio ir pusės 
iki dvejų j dieną su valgiu ir 
dabar esant “Harvest Time” jų 
tūkstančiai yra atvažiavę pas 
ūkininkus darbų ieškodami, 
nors jų mažai yra, nepergera 
šįmet buvo ir f armėnams.

— Senas Petras.
Kb Budi, drauguži, sėdėdama?
■Ko ilgėsis piauja tave?
Kodėl tu nenori gulčdams 
Migdyti save?

. »

Tai tiesa, jog narai mus kieti, 
Bet tujen papratęs senai, 
Tad kam gi tu ilgai nemiegti? 
Kam žiuri į sienas liūdnai?

Gal slegia tave tosios sienos?
Gal ėda tave vabalai?
Tai niekis, tos blakės jau senos, 
O fujeh dar jaunas višai.

f .

Prisiminė tau gal motutė, J 
Ką verkia per dienas, naktis?
Ir šaukia pagalbos senutė, 

Jai plyšta iš skausmo širdis...
Augino ji tave tiek melų,
Tiek vargo jai teko pakęst, 
Dabar musų priešai tiek kartų 
Įsakė į kalinį mest!

Įmesti tave, josios sūnų, 
Kurį ji taip myli giliai, 
Kuri kaip tas pons iš žygūnų 
Tikėjosi laimės senai...

Dabar gi tu sėdi tarp mūrų,
Nubudęs, apilsęs visai, 
Neteko “šturmuoti” tau kuorų 
Mus priešų smarkiai.

Nespėjai pastoti į kovą, 
Nespėjai sušukti: “Pirmyn!” 
Kaip priešai tave tuoj sugavo 
Pasakę: “Nebeisi pirmyn!”

Neduosi motutei tu duonos, 
Raminti nebus kam jau jos. 
Iš skurdo biauresis ji savęs 
Ir mirs nepamačius tavęs...

O gal tu liūdi dėl mergelės? 
Gražiosios, puikiausios gėlelės? 
Gal gaila tau tųjų akelių, 
Gražiųjų, plonučių rankelių?

Gal gaila tau svajų gražiųjų?
Tartų jos žodelių puikiųjų?
Gal pavydas ima tave, 
Kad gal ji užmiršti tave?

Gal tavo širdin jau įėjo,
Kaip nuodai gyvatės bjaurios, » 
Kad ji, kaip1 tas lapas nuo vėjo, 
Atšalo, užmiršo tave?

Tai klysti! Ji myli tave!
Del laimės tavosios aukotų save!
Ji liūdi kartu su motute, 
Ramina kiek gali senutę...

Tu vis dar nuliūdęs žiuri?
Nejaugi manęs negirdi?
Nemanyk, jog visa aš tai melavau 
Ir tave tiktai raminau...

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ K4 ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

THE OAKS
DARŽE

Bostono metropolij 
'priskaifyti visi, priemiesčiai, 
kurk turi > skirtingu's vardus, 
bet tikrenybėj nesiskiria nuo 
bfenefra Bosforo1 iniėsto; t. y. 
pežymu rubežius. v

Tarp kitų, atskirais vardais 
mes tiųtime Šiuos Bostono 
priemiesčius: South Boston, 
Easl Doslon, Cambridge, Dor- 
chestcr, įtoNbury, Chelsea ir 
k. Bet korespondentai, papra
stai, kalbėdami apie Bostoną 
turi minty ir šituos- priemies
čius. Tą pat j darysiu ir aiŠ sa
vo žiniose.

PROBAK

M.

(PROBAK BLADE)
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NAUJIENOS, Chieago, III

Mirties Bausme

VIRĖJE

budelius niekuo

Brooklyn, N. N,193 Grand Street

Chieago, III

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
WESTPHALS
> * - 4

C0M.BGIAT6

Padaro 
Skalbimą

1514-16 Rooąevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL. '

BORN~INu> 
YONk&KS ’• 

YORK.
OFV/6AIJHY 

PAREnTS

LATFR 
C0NTRAę7 

\n»th 
F.B.Oe

ir ji vykdoma 
yra valsty- 

gauną. arba nuo- 
arba dirbą nuo

PIUPAItffORY
EDUCAT1ON

•' AT *
T6WNi£N0HMR<

Latvijoje, čekoslo- 
kariama, Prancuzi-

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo “drapanas

Brangiausias žmogaus tur
tas —gyvybe ir rodos joki įsta
tymai, joki bendri kolektyvo, 
valstybės reikalai negali patei
sinti mirties bausmę, bet visgi 
ji pateisinama kai kurių žmo
nių, o jei nepateisinama, tad 
bent skaitoma dar butinu reiš
kiniu dabartiniu neramumų lai-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

PRENUMERATA su priedais metams 
60 et. Dabar iki metų 

v- ' : Ęašfririfei
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6,

žingsnių nuo pasmerktojo. Pir
mi trys priklaupę, antri trys 
stati šauja.

(Bus daugiau)

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
tt—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
T.L Boalmrd 9122

šeši sargai pasirenka po vie
ną revolverį nežinodami kuris 
užtaisytas švininėm kulkom, 
kuris ne ir sustoja už šešių

Nesiruošiu girti mirties bau
smės ir šį reiškinį vertinti iš 
esmės. Tesprendžia tie, kurie 
leidžia įstatymus, kurie skaito
si žinijos viespflčiais.

Reikia visgi pripažinti, jog 
mažai, labai mažai tėra žmo
nių, kurie imasi ginti šią senų 
laikų liekaną.

Ir tie, kurie skaito dar būti
mi, kad mirties bausmė butų, 
bent suka galvas kaip ją įvy-

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

jo kojų kėdė 
kurio stovėjo.

V^bn^inTo 

INSURANCE. 
Bdsinrss 

M/JTH A 
FRlfiNO

vas viešai 
vakijoje— 
joje dar vis veikia Didžiosios 
revoliucijos išradimas— gilioti- 
na. Ta pati giliotina veikia ir 
Pareinio kraštuos Vokietijoje.

Amerikoje, žudoma elektros 
srove, mėginama dargi nuodin
gomis dujomis. Pietų Ameriko
je šaudoma.

Valstybėse, kur mirties baus
mė nuolatinė 
korimu, giliotina 
biniai budeliai 
latinę algą, 
“štukio”.

Kandidatų į 
mot netrūksta. Čekoslovakijoje, 
mirus budeliui, liko laisva bu
delio vieta. Pasipylė prašymai. 
Tarp prašytojų buvo darbinin
kų, valstiečių, studentų ir dar
gi kunigų prašymai.

Keista, jog tiek daug žmonių 
yra sutinkančių pelnyti sau 
duoną žudant žmones.

Kariant, statoma kartuvės, 
muiluojama virvė, neriama pra
sikaltėliui ant kaklo ir vėliau 
išmušama iš 
ar stalhš^S

Turkijoje dažnai dar budelis 
įsikibęs į prasikaltėlio kojas 
jau pakartą tęsia žemėn, kad 
virvė geriau suveržtų gerklę. 
Argentinoje šaudoma, šaudo 
ne kareiviai, kaip kituose kraš
tuose, bet kalėj imo sargai.

Be to, šaudo ne iš šautuvų, 
bet jš revolverių.

. Prasikaltėlis nerišamas prie 
stulpo, bet sodinamas tam tik
roje geležinėje kedėje su suriš
tom rankom ir kojom.

Kalėjimo viršininkas išneša 
šešis revolverius, kurių trys 
būna užtaisyti švininėm kul 
kom, o trys be kulkų.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVINO 

Lotai 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

7THEN NEW

fVK.O. AT THREEI 
Time R Tne forhev

jPlayedin ; 
'the v*ky ioea^; 
ANO 'NIGHT
real name hvgh -

THOMAfc % J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

64 W. Randolph et., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Cbicago, III. 
Kaedie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Keto, ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

kinti suteikus mažiausius ken
tėjimus.

Mirties bausmė— senas gy
venimo reiškinys. Jos pradžios 
tektų ieškoti^ vergijos amžiuje, 
kuomet jau pradėjo žmonės 
vertinti žmogaus jėgą ir dargi 
valią. Bet ne visur mirties 
bausmė būdavo ir tebėra vyk
doma vienodai.

žymesnės mirties bausmės 
vykdymo formos senovėje bin 
dayo: galvos nukirtimas, pri- 
girdymas, užsmaugimas, degini
mas ir nuodijimas. Senovės lie
tuviai dažniausiai bausdavo pri- 
girdymų,' ypač vaidilutes, pra
sikaltusias nekaltybėje. Pagal 
padavimą ir Birutė, Vytauto 
motina, buvo Jogailos įsakymu 
prigirdyta. Vėlesniais laikais 
būdavo smaugiama. Ir Jogaila 
Kęstuti liepė užsmaugti. Dar 
vėlesniais laikais, kada krikš
čionybė pradėjo įsigalėti, degi-

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios. •

25 METAI KAI ATGAVO, SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
10 litų, trims mėnesiams 2 lt.
jalo tik 7 litai.

[Acme-P. B A. Photo] * •
Vokiečiai tebebarška ginklais

yra buvusių Vokietijos kavalerijos kareivių sueiga Drezdene, susirinkusių liepos 12 d. pir
mą sykį po didžiojo karo. Pryšaky mątomas buvęs feldmaršalas von Mackensen.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku čirš
kimo 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, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujajai moksliškas čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom Ir renduojam
. namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894

Bet Lietuvos istorijoje mir
ties bausmė retas svetys. Aps
kritai, juo mes gilyn į lietuvių 
senovę brendame, juo rečiau 
susitinkame su mirties bausme.

Visai kas kita randama pas 
kitas tautas.

Ypač Rusija visą laiką pasi
žymėjo ir pasižymi mirties 
bausmės pamėgimu. Senovės 
Rusijoje buvo kertamos galvos. 
Tą patį mes sutinkame ir vė
lesniais laikais, pavyzdžiui nu
kirtimas galvų sukilėliams šau
liams (strelcams).

Bet buvo praktikuojamos ir 
kitos mirties bausmės rūšys. 
Ypač Petro Didžiojo laikais, 
kuomet buvo žudoma šimtais 
dėl menkiausio ne,paklausimo, 
buvo išgalvojama įvairiausi bu
dai žudyti.

Sakoma, jog pats Petras Di
dysis pasiėmęs kirvį kapojo 
prasikaltėliams galvas.

Mėgiamiausia Petro Didžiojo 
mirties bausmė buvo: sodini
mas ant smąilo kuolo. Ši baus
me būdavo vykdoma ypatin
giems ir būtinai aukštos kilmės 
žmonėms, žemesnės rūšies pra
sikaltėliai būdavo kapojami į 
keturias dalis arba užkankina
mi ant rato. Deginte—nedegin
davo, tai slavams svetima.

Dar vėlesniais laikais būda
vo kariama. Šia mirties baus
me buvo nubausti žymiausi 
Rusijos laisvės kovotojai: So
fija Perovskaite, Gukovskaja, 
Balmaševas, dekabristai ir dau
gelis kitų.

Kariškiai būdavo šaudomi. 
1905 m. sušaudytas leitenantas 
Šmitas su trims jurininkais ir 
daug kitų.

Senovės Graikijoje prasikal
tėliai turėdavo išgerti nuodų 
taurę. Tokia mirtim nužudė ne
dėkingi graikai savo garsų fi
losofą Sokratą.

Be to, būdavo nustumiami 
nuo uolos į t bedugnę. Turkai 
sodindavo ant kuolo ir kirsdavo 
galvas. Senovės romėnai degin
davo, kryžiuodavo, kirsdavo 
galvas, atiduodavo. sudraskyti 
žvėrims ir t. t.

Aristokratams—• prasikaltė
liams duodavo pasirinkti mir
ties bausmę. Dažniausia aris
tokratai perpjaudavo sau ran
kų gyslas..

Kiniečiai iki šiol kapoja gal-

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeinamas mčnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo. ;
“TAS NE BRQLIS, NĘ LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $K00). ’
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chieago, UI.
^Marguti redaguoja KOMP.. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dailios už $1.00 >

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir dii trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2. metams Marguti; ir prisius $3M, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”. ;

Reikalaukite iš Margučio., Siųsk it e $l ,00 paprastam laiške.

PRIMARY DSSIRĖ 
TO BE A 
OdT LATąa cim* 
L|T6RATUR|f AT

HARVARD

WISS1G,
Pasauliniame Kata 

Seno Krajaus

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apieiinkėje.

U. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS
1900 South Halsted Street

VAISTAI — SMULKMENOS — ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m.
. “KULTŪRA“, ■ ?

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl su viišum didelio formato iliustruota knyga.

7 •1 ,

“KULTŪROJ“ rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

’ Amėrikos lietuvi,
Lietuvoj, juo labiau, 
metams

, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
kad "Kultūros” žurnalo kaina labai pigi t Amerikoj 

tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

I KAUNA IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

5173.50
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TREČIA KLASE ANT VISŲ MUSŲ LAIVŲ 

Pradedant RUGPIUČIO (AUG.) 1 D.
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

Hambuims«JImerican Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽŪS, STIPRUS. SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.

b. AT VAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pre*

3222 S. Halsted St., < > Phone Victory 4929

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis —— po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chieago, III.
Tel. Pullman 6201

ląck o f 
FONDfc/UPaN 
THe frCATH 
hF HU FATHCK 
SENT HIAA 
$Aė K TO

IN THI % CAPACHY 
tNT«nV/EWED 

RICHARD 
V/HO GAV£ 
A SMALŲ PART IN 
vCt's CtTMARRieU

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

______  Išleista 1926 metais. Apdaryta ...... — $2.50 
1,054 patarimai kaip virti {vairius valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----$1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ___________________$8.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS - -----------------------------------------------  .50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. -

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose_____ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA _________________   .51

Rašybos vaddvėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ----------------------- -------------- .55
Namų darbai, naminė sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Ir?MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
galčjo jua išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai 4r nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St;, kampas Keelet Avė„ Tel Crsvrford 5 573

“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina metams 2 dol„ pusei metų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW. 68, Schliessfach 80

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatirma, Ranku, Kojų, 
Nugaros •kaudejima. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos ritau, 
dejitna, ir taip visokiu* skaudėjimus 
(tik ne rona* ).
Tukstanžlal žmonių yra Urigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mo*ti* yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
Ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekoriu* tetp 
, DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.
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Editor P. GRIGAITIS

BĖDA, KAD ATPIGO KVIEČIAI

AMERIKOS PASIŪLYMAS VOKIETIJAI

prieš sovietų

Būt
PARTIJŲ ĮTAKA UNIJOSE

Pruseiką

Laikas mesti į ša

ir praktišką

kam 
badu

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

mi, 
fina:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Ilk Telefonas Roosevelt 8400.

Jungtinių Valstijų valdžia phskelbė, kad Vokieti
jai pasiūlyta geromis sąlygomis tas kviečių perviršis, ar
ba jo dalis, kurį yra supirkusi Federalė Farmų Taryba 
per savo Grudų Stabilizacijos korporaciją. Valdžia pa
siūlė Vokietijai taip pat didelį kiekį medvilnės (bovel- 
nos), kurią laiko ta pati farmų taryba.

Jeigu Vokietija jos pasiūlymą priims, tai Hooverio 
administracija nusikratys sunkios naštos. Washingtonas 
norėjo padėti kviečių ir medvilnės augintojams, supir
kinėdamas tuos produktus ir laikydamas sandėliuose, 
iki jiems padidės reikalavimas namie arba užsienių rin
kose. Bet, vietoje reikalavimo padidėjimo, kviečių ir 
medvilnės perviršis darėsi vis didesni^? Valdžia, išleidu
si šimtus milionų dolerių kainų stabilizavimui, turėjo 
sustabdyt tolimesnį supirkinėjimą, nepasiekus savo tik
slo. O su ta supirkta gėrybe ji neišmano, ką pradėti.

Bet parduodant šiandie Vokietijai kviečius arba 
medvilnę, teks priimti dabartines kainas, kurios yra per 
pusę mažesnės, negu tuo laiku, kai valdžia tas prekes 
pirko. Todėl federaliam iždui pasidarys milžiniškas nuo
stolis.

No. 11 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.Laisves” No. 144 Bimba kri

tikuoja komunistinę opoziciją, 
kuriai vadovauja Butkus. Jis 
sumini kelioliką vardą, kurie 
esą apleidę komunistą partiją. 
Tarpe jų randasi ir Grigaičio 
varda&l . , , ,, ,

Kaip* žinia* Grigaitis niekuo
met su komunistais nieko bend
ro neturėjo. Jįią niekuomet nie
kur nenuvažiavo. Bet skaitant 
Bimbos “kritikas”; tai' tikrąkatr

O dabar
kad Kuodis priklau- 

jis nuėjęs pas 
“Garsą” dirb-

NAUJAS numeris. Atė 
jo Kultūra No. 6—7. Gali 
ma gauti Naujienose. Kai 
pą 45 centai.

' F-?'" / • K-A Ji

Birželio 12 d. L. Pruseika 
kalbėjo Clevelande Šv. Jurgio 
parapijos suirutės klausimu. 
Tai tikrai juokinga tema, —L. 
Pruseika juk parapijos klebonu 
nebuvo, todėl ir ta suirutė jam 
mažai tėra žinoma. Ot, jeigu 
Pruseika butų kalbėjęs lietuvių 
komunistų suirutės klausimu, 
tai tąsyk butų buvę visai kas 
kita. Ir žmonėms butų buvę 
įdomiau ir jis butų galėjęs tą 
suirutę tinkamiau nušviesti.

Pereitą penktadienį kviečių kainos Chicagos rinko
je nupuolė iki 48 centų už bušelį. Sako, kad tai esanti 
žemiausia kaina, kokią Amerika atsimena per 84 me
tus. Taip pat arba dar labiau kviečiai atpigo ir kitose 
stambiose pasaulio rinkose. Priežastis esanti ta, kad 
Šiaurinėje Amerikoje — Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje — yra milžiniškas kviečių perviršis, apie 425 mi- 
lionai bušelių.

Toks kviečių atpigimas reiškia skaudų smūgį žem
dirbystės šalims, o ypatingai tų šalių ūkininkams ir far- 
meriams. Farmeriams, kurie yra užsėję kviečiais dide
lius plotus žemės, grasina tiesiog bankrotas.

Bet tuo pačiu laiku, kada kviečių augintojai nežino, 
kur šiuo grudus dėti, milionai gyventojų pramoningų ša
lių miestuose, neturi pakankamai duonos. Ar ne keista 
tokia visuomenės tvarka, kurioje šitoki dalykai gali dė
tis?

Kurie buvo “Laisvės” meti
niame piknike Brooklyne, tai 
pasakoja, kad visą dieną L. 
Pruseika sukinėjosi apie bim- 
bininkus. Nabagas, pražudė 
.karjerą ir duonutę. Jei Prusei
ka grįš j bimbininkų abazą, 
itai pastarieji užduos jam dide
lę pakutą. Kuomet Stalinas iš
trėmė Trockį j Turkiją, tai 
'Pruseika pasiskubino sušukti: 
“Tn6ckio?b41sas^kils auk^tynyir

Jau gerokai po “Laisvės’’ su
važiavimo Petraška Jankauską 
išvadino renegatu 
perstatė marksizmo žinovu*, Bet 
vos spėjo praeiti keli mėnesiai 
ir štai pats Pruseika atsidūrė 
renegatų tarpe; Vadinasi, buvo 
didelis vadas, o dabar bepaliko 
nykštukas.

Puikus išeina darbininkų ly
deriai iš komunistų tarpo. Kuo
dis, dirbdamas “Garse”, gal 
mokins Romos davatkas pote
rius kalbėti.

Bimbinių komunistų organas 
dažnai kolioja “Naujienas” už 
tai, kam prie numirėlių garsi
nimų jos deda kryžius. Girdi, 
tai yra garbinimas Dievo. Bet 
štai “Laisvės” birželio 18 d. lai
doj telpa garsinimas Šv. Jurgio 
Draugystės pikniko; Komunis
tiškai protaujant, tai turėtų 
reikšti, jog Bimba liko pabaž- 
nu žmogumi ir agituoja už 
šventas draugijas.

Komisarai savo spaudoj’ daž
nai giria tuos biznierius,, kurie 
aukoja jiems pinigus arba ki
tonišku budu teikia jiems al- 
mužnas. Bet štai ką Angarie- 
tis “Laisvės” No. 157 sako apie 
biznierius- 
lį dešiniųjų teorijas apie biz? 
nierius rėmėjus 
klausimo statymą. Mes į krau
tuvininkus įr visokius kupčius 
žiūrim, kaip \ į parazitinį ele
mentą”. O kiek tolįąu^ “LajnąS- 
j us proletarę! resyolidęį j ai| mift

O kuomet jie šito tikslo nepasiekia, tai jie

ąuk^tyn kyla,nei I žemyn pvjo- 
la. Tyli vijurkas Pruseika, kaip 
pelė po šluota ir tykoja pro
gos* kuomet vėl galės prisišlieti 
prie bolševikiško abrako.

Neseniai šioje vietoje buvo įrodinėjama, kad nege
rai daro tos politinės partijos, kurios bando “užkariau
ti” darbininkų unijas ir paversti jas savo įrankiu arba 
kurios steigia savo partines unijas. Tuos “Naujienų” 
išvadžiojimus bando vienas komunistų organas sumuš
ti, nurodydamas į Vokietiją ir Angliją, kup-darbininkų 
unijas kontroliuoja socialistai.

Del to reikia pirmiausia pastebėti, kad ne viskas 
tinka Amerikai, kas yra daroma kitose šalyse. Masinis 
organizuotas darbininkų judėjimas Anglijoje ir Vokie
tijoje yra senas ir stiprus, o Amerikoje jisai dar tebė
ra palyginti menkai teišsivystęs. Ištisose pramonės ša
kose Čia unijų beveik nėra. Čia dar eina klausimas apie 
tai, kaip suorganizuoti darbininkus, kurių didelė dau
guma jokioms profesinėms organizacijoms nepriklau
so. Taigi ir taktika čia privalo atatikti šitas sąlygas.

Bet Anglijos ir Vokietijos pavyzdys anaiptol ne
prieštarauja “Naujienų” išreikšti nuomonei. Anglijos 
trade-unionai nebuvo ir nėra partijos kontroliuojami. 
Teisingiau butų pasakyti, kad jie kontroliuoja partiją.

Anglijos darbininkų unijų atstovai, išrinkti į par
lamentą, įsteigė Darbo Partiją, ir unijos šiandie tą, par
tiją užlaiko savo duoklėmis. Jeigu tos unijos priėmė 
socialistų programą, tai ne dėl to, kad socialistai vertė 
jas jį priimti, bet dėl to, kad socialistai per metų metus 
vedė agitaciją darbininkuose ir daugumą jų įtikino. So
cializmo idėja užkariavo Anglijos darbininkų mases. 
Ne tik nėra nieko tame blogo-, bet tai yrą labai sveikin
tinas reiškinys. •

Vokietijoje evoliucija ėjo iš kito galo. ’Tenai ne uni
jos įsteigė socialistą partiją, bet partija steigė unijas. 
Socialdemokratai Vokietijoje buvo pirmi, kurie suprato, 
kaip svarbu yra darbininkams dėtis į sava profesines 
sąjungas, ir jie jas kūrė. Natūralūs dalykas, kad sočiai-

menševikai galėjo pradėti prar 
kalbas.

Na, kažin ką sakytų komunis- 
Įtai, kad Bimbai kalbant būrys- 
vyrų pradėtų jf “sveikinti” su
puvusiais ; kiaušiniais ir obuo
liais, šaukdami, mes' darbinin
kai? Tokius “darbininkus” ko
munistai greičiausiai pavadintų 
chuliganais.

Atrodo, kad vyriausiam lie
tuvių komunistų vadui Anga- 
riečiui trūksta šulo galvoj. 
Spręskite patys. Kalbėdamas 
apie Lietuvoj statomą cukraus 
fabriką, jis “Laisves” No. 124 
sako: “Tasai cukraus fabrikas 
dar reikalirtgas ir karui prieš 
sovietų sąjungą”. '

Vadinasi, pagal - Angariečio 
galvojimo išeina taip: jei kuri 
Šalis. stato cukraus fabriką, tai 
ji rengiasi karui prieš sovietų 
sąjungą! Kaip sau norite, bet 
tam žmogui pradėjo galvoj 
giedoti gaidukais O vienok jis 
yra visų lietuviškų komunistų 
vyriausias generolas. Jeigu jų 
vadai yra savo rųšies psicho
patai, tai ko begalima tikėtis 
iš smulkesnių vadukų ?v

tojai. Po jų įtaka ir sąjungų nariai persisunkė socia
listine dvasia. Kaip ta socialdemokratų įtaka yra stip
ri, matome iš to fakto, kad šiandie, nežiūrint pasiučiau
sių atakų iš fašistų ir komunistų pusės, profesinės są
jungos visgi pasiliko ištikimos socialdemokratams. Apie 
septyni milionai Vokietijos darbininkų, organizuotų pro
fesinėse sąjungose, balsuoja už socialdemokratus.

Bet tų sąjungų nariai ne visi socialdemokratai. Tarp 
jų yra ir komunistų, ir kitokių partijų šalininkų. Vadi
nasi, Vokietijos darbininkų linijoms nėra uždėta par
tijos diktatūra. Ne be reikalo jos ir vadinasi laisvos 
profesinės sąjungos (“freie Gęwerkschaften”). Politi
nių, religinių ir kitokių. įsitikinimų laisvė yra pamatinis 
tų organizacijų principas.

Vokietijoje tečiaus esama dar ir kitokiu unijų. Ka
talikų politikieriai tenai yra suorganizavę krikščionis- 
kas profesines sąjungas; be to, dar yra ir liberališkų 
(“geltonų”)1 profesinių sąjungų. Jos buvo įsteigtos tik
slu atitraukti darbininkų mases nuo socialistų, ir joms 
iš karto buvo duotas tam tikros spalvos politiškas pro
gramas. Šitos “krikščioniškos” (katalikiškai klerikališ- 
kos) ir liberališkos (buržuazinio krypsnio) sąjungos 
kovoja prieš socialdemokratus i:r prieš laisvąsias pro
fesines sąjungas, tuo budu skaidydamos darbininkų ju
dėjimą;

Komunistai šiandie pamėgdžioja tų klerikalinių ir 
buržuazinių skaldytojų taktiką, tverdami partines “rau
donas” unijas. Jie neturi kantrybės vesti idėjinį darbą 
masėse, kad tos masės priimtų jų principus ir savo noru 
imtų komunistų partiją remti; bet jie bando tuojaus 
uždėti savo partijos kontrolę suorganizuotiems darbi
ninkams 
darbininkus skaldo ir organizuoja savo šalininkus sky 
riuįm.

Tą, ką Anglijos ir Vokietijos socialistai atliko ilg 
ir sunkiu švietimo darbu, tą komunistai noi 
per smurtą, ir diktatūrą!

“Laisves” No. 91 rašoma: 
“Pamenu tuos sunkius laikus, 
1920-1922 m. ir pabaigą 1919 
metų. Tuose laikuose Grigai- 
tinis menševizmas su pagelba 
Pahnerio valdžios, buvo pasi
kėsinęs ant ‘Kovos’ spaustuves, 
kuri tuo laiku- buvo- Philadcl- 
phia, Pa. Tiktai musų revoliu
cinių jiegų tvritumu menše- 
vizmo atakos tapo atmuštos, 
‘Kovos’ spaustuvė išgelbėta...”

“Laisvės” redaktoriai, kurie 
1917 m. lindo į surpaipę, gerai 
žino “Kovos” spaustuves įvy
kius. Bet nežiūrint į tai* jie ne
sidrovi pilti kibirus pamazgų 
ant nekaltų žmonių ir organi
zacijų. Tas dar kartą parodo, 
kokie begėdiški šmeižikai sėdi 
“Laisves” pastogėj, kur vy
riausiu bosu yra Bimba. Bet 
kaip visokios rųšies šmeižikai 
ir desperatai, tai ir lietuviškų 
komunistų vadai kada nors 
prilips liepto galą.

, — Marksistas,

, “Laisvė” No.' 81 rašo: “Kas 
čia per baimė, kad’ kada nors 
Kompartija turės perimti musų 
įstaigas ? Aiškus dalykas, už ko 
kios dešimties metų lietuviški 
laikraščiai neturės jokios reikš
mes darbininkų- judėjime šioj, 
šalyj”.

Reiškia, lietuviai darbininkai 
dėkite pinigus, o bimbininkai 
už, dešimties metų parodys 
Jums špygą, sakydami, kad mų* 
'gą spauda jaiv nebeturi* jokios 
įreikšmės.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Prieglauda, kur sudegė" J7 seneliai
Pittsburgh, Pa. Tai yra Little Sisters of the Poor bažnytinė seneliams ir invalidams prie 

glauda, kuri pereitą savaitę sudegė ir laike gaisro žuvo 87 seneliai.

Įdomu gal jum bus patirti, 
kodėl V. Paukštys, buvęs. “Lais
vės” redaktorius, pabėgo iš ko
munistų partijos. “Laisve” No. 
109 štai ką rašo: “Buvo atva
žiavęs ir V. Paukštys. Jis sakė, 
kad pasitraukė iš komunistų 
partijos dėl to, kad partija ji 
skyrė į apsigynimo korpusą”.

Ura-revoliucionierus, Rebes- 
piero ir Mara to garbintojas, kra
tosi nuo* apsigynimo korpuso. 
Kuomet redakcijoj dirbo, tai 
kitus siuntė eiti muštis. Iš jo 
buvo “chrabras” generolas, bet 
kai reikėjo stoti j paprastų 
kareivių eiles, tai pasirodė di
džiausias bailys.

t “Laisvė.” džiaugiasi latvių ko- 
j c^u.liganmškaiis dar

bais. Sako: Rygoj menševikai 
surengė' maąin) mitingą savo 
patronui Danui. Darbininkai 
“pąsveikino” kiaušiniais ir su-

“Laisvės” No. 146 bolševikų 
literatūriškos draugijos centro 
komitetas rašo, jog briželio 11 
d* laikęs savo posėdį. Posėdyj 
esą buvo skaitoma visa eilė 
skundų ir nurodinėjimų, kad 

’šian ir ten menševikiškas gak 
valas kelia galvą ir bando dar
bininkišką judėjimą ardyti, tuo 
budu kenkdamas ir pačiai orga
nizacijai.

Komunistai visada rašo, jog 
lietuvių menševikų Amerikoj 
visiškai nėra, b dabar Limbinis 
organas dejuoja, kad net bolše
vikišką literatūros draugiją 
menševikai apsėdo.

Jerine” skaitome: “Komunis- 
*tų partijos patvarkymu, east- 
oniškiai komunistai turėjo ko
voti prieš UMWU ir organizuo
ti Eastone NMWU, bet kadangi 
reakcine UMWU ten, yra ga
linga, kadangi darbininkų al
gos jos tvirtovėj Eastone yra 
didesnės negu po komunistine 
NMWU Allentowne ir kadangi 
darbininkų minios opinija 
Eastone yra su UMWU, tai ta 
kova yra labai kebli.

; Kitame Kuodžio straipsnyje 
sakoma: pavyzdžiui, buvo iš
mesta apie špalta rašto apie 
bandymą panaudot “Laisvės” 
spaustuvę laužymui unijos 
“Freiheito” spaustuvėj ir kad 
tas išmetimas buvo padarytas 
su žinia drg. Pruseikos, kurio 
nuomonės buvo apie tai atsi
klausta.

žodžiu sakant, komunistai 
griovė angliakasių uniją, kur 
mainieriai' gavo aukštesnes al
gas. Na," d “Laisvę” jie bandė 
•panaudoti sulaužymui " unijos 
f‘Freiheito”, žydų komunistų 
dienraščio spaustuvėj.’ Reiškia, 
griovė uniją pačių komunistų 
spaustuvėj* kad nereikėtų dar
bininkams mokėti didelių al- 
gų. Tik sklokininkų vadui 
Pruseikai reikalaujant skeba- 
vinio klausimas tapo išmestas 
iš špaltų.

Jungtinių Valstijų komparti
jos— tiksliau sakant, hipokjri- 
tų— komitetas geresniam sąvo 
“susipratusių” avių ir avinų 
Įapmulkinimui, “Laisvės” No. 
141 paskelbė, kad kunigo Nor- 

■man- Thomąso socialistų parti
ja pradeda ruošti karą prieš 
sovietų Rusiją. Kodėl'tie komu
nistiški Maskvos kardinolai ne
paduoda faktų, kada Normari 
Thomąs ir socialistai ruošė ar
ba ruošia karą 
Rusiją?

Komunistiška 
baras “Laisvės” 
sekamai 
didele stoka. Jąutiesi laimingas, 
jei kur pasiseka kokiame kam
pely] prisiglausti”.

‘ Puiki proletarų šalis, nėra ko 
sakyti. Proletaras negali susi
rasti sau nei kambario kur pri
siglaustu Anot patarlės, 
badas girti, kad tėvas 
mirė.

lietiŠkom. teisėm?. > ‘ A >
‘ štįa4j ums, bol^vikiškUbiznie- 

r iai,1 kurie remi ate komi sarus 
! Nuo lietuviškų bok

Komunistine opozicija, 
kaus, Strazdo, Pruseikos 
Red.). ir kitų vadovaujama* ki
tiems siūle diktatūrą, o patys 
sau nori demokratijos. Butki- 
niai sukai] j a, kad jų esą dau
giau nei bimbinių ir reikalau
ja sau teisės tvarkyti organi- 

Į žaciją. Bet štai lietuvių raudo
nojo vaisko generolas Angarie-, 
tis iš Maskvos jiems “Laisvės” 
No. 138 atsako: “Visa komu
nistų spauda tur' būt partijos 
kontroliuojama. Partijai pri
klauso teįsė skirti* redakcijas ir 
keisti jas”. Angariečib ‘ lupom 
kariant, vyručiai* nesirūpinkite 
lietuviškos spaujos tvarkymu. 
Jūsų pareiga yra tik duoti pini
gus, o kitais reikalais pasirū
pins partijos centro komitetas.

Kai kurie komunistų vadai 
smarkiai progresuoja, — iš 
kominterno ritasi tiesiai į da- 
vatkyną. Imkime kad ir Komu- 
Inistų Sąjungos krikšto tėvą. 
Kaip žinia, 1919 m. Brooklyne 
buvo nutarta Socialistų Sąjun
gą pakrikštyti į komunistinę 
sąjungą. Krikšto tėvo pareigas 
atliko Kuodis, kuris vėliau, nu
vyko į Chicagą kovoti su uni- 
versitečikais ir užkariauti so- 
cialistišką * dienfcąštį “Naujie
nas”. Kuodis (čia rašytojas, 
tur būt, sumaišo Kuodį su But
kum. — Red.) su lietuviško 
skyriaus kominterno kareiviais 
nepajėgė užkariauti bei sunai
kinti “Naujienas”. Fotam bu
vo nuvykęs į Lietuvą, o iš ten 
į Maskvą. Iš Maskvos sugrįžo 
atgal į Ameriką (gal proleta
rų šalies' duona nepatiko?).

Prieš kiek laiko Bimba Kuo
dį prakeikė ir ekskomunikavo. 
Vadinasi, pašalino nuo vienin
telės teisingos Maskvos bažny
čios. O dabar “Laisvė” No. 
147 rašo 
so fašistams: 
davatkų gazietą

,

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Publlshed Daily Ercept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Haisted Street 
Teiephone Roosevelt 850d

esate parazitai ir neprivalote Komunistinės opozicijos 
pilietiškom -teisėm naudotis. 

» » »
Lietuvos komunistų “Balsas” 

rašo: “Kovoj prieš komunistus 
nesiskiria vieni nuo kitų nei de
mokratai liaudinikai, net social
demokratai, nei tautininkai” 
Jeigu socialdemokratai yra to
kie blogi, kokiais juos piešia 
dabartiniai komunistai, tai kam 
jus* vyručiai, iki 1917 m. visi 
priklausėte socialdemokratų 
partijai ir sutikote su jos prog
ramų ir taktika? Jeigu nesu
pratote, kur pirma priklausėte, 
tai kaip dabar galite suprasti, 
kad dabar priklausote “neklai
dingai” partijai?

Džsisakyido kalnai
Chicagoja — paštu:

Metama ....... .............. . .
Pusei metų _____ _ ____
Trims menesiams ______
Dviem menesiams___ __
Vienam mėnesiui ..... .......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena* kopija ________ _
Savaitei-----------------------
Mėnesiui _______ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai.

Metanui ___   $7.00
Pusei metų ................   8.50
Trinia mėnesiams -----------   1.75
Dviem menesiams ...................  1.25
Vienam menesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur ešaieniuose 
(Atpiginta)

Metanui--------------------    $8.00
Pusei metų............ . ...........  4.00
Trims mėnesiams___ ___   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

davatka Dau- 
No. 81 rašo 

įžiūrint to, butų

Subscription Ratest
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsido of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copv____________________
Entered aa Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 8rd 1879.
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Patentų paroda
Mes gyvenąhie, galima 

kyti, naujų išradifnų amžiuje. 
Kiek žmonių šiais laikais su
ka gaivas, kad kų naujo pa
dirbti, kų nors gyvenimui pri
taikyti arba senesnius įnagius, 
senesnes mašinas pagerinti, 
patobulinti.

Tie nauji dalykai ir tie pa
tobulintai, ypač jeigu jie at
rodo susilauksiantys didesnio 
ar mažesnio reikalavimo, yra 
patentuojami.

Ir ve Chicagoj, nuo rugsėjo 
14 iki 27 dienos, bus tarptau
tinė patentų paroda. Vieta 
parodai — Merchandisc Mart.

Parodoj, nužiūrima, bus iš
statyta apie 32,000 patentų. 
Be tų patentų, kurie yra užre- 
korduoti Suvienytose Valsti
jose, bus daugiau, kaip 2,500 
patentų iš svetimų šaltų*

Vietas parodoj jau yra už
sisakę išradėjai gyvenantys 
Vokietijoj, Italijoj, Francuzi- 

. joj, Anglijoj, Ispanijoj, Holan- 
dijoj, Belgijoj, Pietinėj Afri
koj, Argentinoj, Brazilijoj, Če- 
ko-Slovakijoj, Danijoj, Švedi
joj ir Lietuvoj.

“Atrodo, kad visas pasaulis 
j friusiasi pagerinimų siekti ir 

naujus išradimus konkrečia 
forma dirbti”, sako šios paro
dos sumanytojas, p. Greene.

Tai, be abejonės, bus labai 
įdomi paroda. Ir jų daugelis 
lietuvių atlankys. Be to, gal 
ne vienas ir Amerikos lietuvių 
turės parodoj tų ar kitų savo 
išradimų parodyti.

sa-

Policija išvaikė kėniu- 
nistų mitingų 

------------------ . ... ( '

Policiją išvaikė komunistų 
mitingų Maywood Parke, 
Maywoędę. Policija iš karto 
paliepė komunistams išsiskir
ti, kadangi jie neturėjo permi- 
to mitingui laikyti. O kai šie 
nepaklausė, tai policija palei
do darban buožes. Areštuota 
dešini t asmenų.

Union Parke, Chicagoj, por 
licijos priežiūroj įvyko negrų 
komunistų masinis mitingas.

Surado warantą
Policininkai nesurado Mrs. 

Tanner Blacklidge, kad įteik
ti jai ,warantų. Taigi p-nia 
Balcklidge pati atlankė poli
cijos stotį ir užsistoto $25.

Mrs. Blacklidge yra buvusi 
vidaus pajamų kolektuotbja. 
Pirm puses metų, ar kiek se
niau, ji pagarsėjo tuo, kad 
prakišo kaziruodama apie $50- 
000.

Dar jos kaimynai skundžia
si, kad ji kėlusi triukšmingus 
balius savo namuose.

: Chicagos Draugijų, 
; KMubų Valdybos 

1931 Metams
, i I I ■ , I ......... .
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY

STĖS Valdyba z 1931 m. : P. Kilc- 
vičius, pirmininkas, 1144 Auburn 
Avė.: J. JByanjskas, vice-pirmininkas,. 
934 W. Marųuętte Rd.l S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevrčius, iždininkas,* 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z, 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd’ Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raccviče. S. 
RumČikas—knygų revizoriai; J< šau
dąs, J. Yushkcvičius—Liet. Aųdito- 
rjios Atstovai; J. Vijas, P.‘ Paulau
skas, A. Žilinskai—Draugijų Susiv. 
Atstovai; J. Yushkcvičius—teisėjas; 
Pi Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

i
■

holMotina areštuota 
dape, sūnūs nušautas
Sena, žilais plaukais mote

ris, Mrs. Auna Baranski, 4025 
N. Odeli avė., areštuota. Jos 

,.sęnns Jąck nušautas.drau
gas Harold pabėgo.

Mbters sūnūs ir jo draugas 
padarė holdapų Teal estate 
ofise adresu 4819 Irving Park 
blvd. pasišlavė $132.

Kai vyrai darė holdapų, tai 
moteris buvo automobily. Ka
da vyrai po holdapo išbėgo 
laukan iš ofiso, tai moteris pa
leido automobilį. Bet, susi
nervinus, įvažiavo į namų. 
Vyrai mėgino pabėgti. Moters 
sūnų nušovė policininkas.

Moteris areštuota. Ji sakosi 
nežinojusi, kad jos sūnūs da
rydavęs holdapus.

Nusižudė Deneeno 
romietis t". * *

gl“

Nusižudė buvusio senato
riaus Charles Deneeno gimi
nietis, Hugh Bannen, 37 metų, 
aukštosios mokyklos mokyto
jas. Jisai paliko laiškelį mo
teriai, kuriame sako, kad taip 
geriausia buvo padaryti. Jo 
moteris tuo laiku buvo išva
žiavusi tėvų atlankyti.

Kaltina bankų egza 
numerius

šeštadienį, raporte krimina- 
lio teismo vyriausiam teisėjui, 
grand džiurė rekomendavo pa
daryti nuodugnų tyrinėjimų 
reikalų vedimo tų bankų, ku
rie užsidarė. Be to, grand 
džiurė nupeikė reguliarį ekza- 
minavimų, kurį darydavo val
stijos ekzaminieriai banki
nėms įstaigoms. Esu, regulia- 
ris ekzaminavimas llai kada 
būdavęs labai paviršutinis.

Dešimt viršininkų ir tar
nautojų užsidariusio Roosevelt 
Bankers State Banko tapo 
įtarti grand džiurės. Įtartieji 
yra kaltinami apgaulioj imu, 
sumoksiu apgaudinėti ir iš
eikvojimu pinigų.

Paleisti dar 34 miesto 
darbininkai

Iš dviejų miesto salės ofisų 
paleisti dar 34 miesto darbi
ninkai. Jų paleidimas, ap
skaičiuojama, {sutaupiusius 
miestui $27,000 šiemet.

Nusižudų
Barniai kįlo tarp Adomo 

Martinka, 2736 Roosevelt road, 
ir jo pačios. Adomas grūmo
jęs nužudyti savo pačių. Pas
kui paelido kulkų į save. Mi
rė.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

Fieldo muzejuj gamtos isto
rijos bus duotos dvi paskaitos 
temomis “Grants of Long Age” 
ir “China”. Pradžia paskaitų 
11 vai. prieš pietus ir 3 vai. 
po piet. Paskaitos bus duo
tos šiandie, rugpiučio 3 d.

Trečiadienį paskaitos temo
mis “American Animal Life” 
ir “Genis and Jewelry”.

Penktadienį — “Rocks and 
Thcir Origins” ir “The ' Co- 
modo and Its Relatfves

Emcrald A v/., kasos globėja Martą (Jt aboifol
Kizienė, 3232 S, Union Avė., iždi* 
ninke Urš. RadŽeVičienė, 3347 So, 
Union Ąve., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3?43 S. Union Avė. 
Susirinkimii yra, laikomi, 1-—

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

ivizidivt jhjv vmvij nv«»» 
ninke Urš. RadžeVičienė, 3347 Soį Telefonas Yards 1^31

Stanley P. Mažeika
..L VVkS*. •

------------- ------ ------------------------------------------------ —----------------------------- Į

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOJ 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St.t vice-plrmį 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowę 1 
A Ve., nut. rašt. Pėter Killis, 3144 į 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, ; 
3842 So. Union Avė., kasierius A. ' 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr,J 
rašt.,. Jonas Stanaitis, 6918 So. 
Maplewobd Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių . Auditorijos svet.

Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiem* reika

lams* Kaina prieinamą

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILU

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

- I

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

St.)

’.i

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTĖ- , 
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 1 

~ -- ‘ - 1030III.: pirm. Em. Milerienė, 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunicnė, 5929 S. Tbroop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 3018 So.

ILLINOIS / LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas. pirm., 934 W. Marquette 
Road, Juo?. Antanaitis, pirm, pageli 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 š. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu, atsišaukti, o mano 
darbu busite "

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd Pi, Chfcago
SKYRIUS: 

f.439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tęl. Cicero 5927

Lietuvės Akušerės
Rcz. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos; 10 iki. 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Sercdomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 

iki 12 dieną. -
Telephonai dieną it naktį Virginia

2 i
10

iki

0036

DR. HERZMAN
« IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. *

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 / 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800
■■■.............O1' 1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 y. duną 

Phone Midvay 2880

ALEKSANDRAS KELPŠAS L
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 2 dieną, 9:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., ši- , 
lalčs parap., Pailgočio kaime. 
Amerikoj išgyveno 16 nietų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Bronislavą, po tėvais Juraškaitę, 
dukterį Nataliją, sūnų Aleksandrą, 
du pusbrolius — Antaną ir Juo
zapą, uošvius Marijoną ir Kazi
mierą Juraškus, ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Oną Kintrienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5102 S. Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
piučio 5 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapines.

Visi a.. a. Aleksandro Kelpšos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-' 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
Uošviai ir Giminės.-

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

________Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Masu patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
Lulevičienė 

ARUŠBRKA

1103 S. HaU«d Se. 
^Telefonai

Victory 1115. 
Valandos!

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki

. 9 vai. vakare

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Drs. S. E. Allen
ir

M. S. AUen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijo* 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

6657 So. Ashland Avenut
Telefonas Prospect 6257

— '—'O

DR. MAKGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Griš apie vidurį rugpiučio 
mėnesio i ■

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

2400 W. M ėdis o n St.

Val.t l iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
> Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597
,, ■ ** ■ *  •»

. Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Pfaza 3200

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ .
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

■

ADOMAS MARTINKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 dieną, 11:40 valan
dą ryte 1931 m„ sulaukęs 32 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
apskr. Amerikoj išgyveno 18 me
tų.

Paliko* dideliame nuliudime 
moterį Izabelą, po tėvais Juškiu- 
tę, posUnį Pranciškų, 2 pusbro
lius — Viktorą ir Petrą, 2 pusse- 
res ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2736 
W. Pcrshing Rd.

Laidotuvės įvyks utarninke 
rugpiučio 4 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Martinko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Moteris, Posūnis, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yardę 1741.

1646 W. 46th St.

f Telefonai 

Boulevard 52'03

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

1 Telefonas

Cicerų 3724'
".f'v

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dičžlė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tėl. Roosevelt 7532

Undertaking Co.
Wm. ,A. Pakorny 

Koplyiut dykai

710 West 18th Street
T«t Canal 3161

IU     ■■■dmiiįi ir,I          imiii«ii.i.«ih  ' ———

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuyėse patarnau- 
>’ju geriau it pigiau, 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

...... ... .......... ..................... ,

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus
6042 So. Peoria St.

■ Tel. Wcntworth 6866 
arba Normai 7988

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North it Damen Avės)' 
k Tel. Brunswick 8281 

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

Nedžliomis pagal susitarimą

e

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G.. SERNER
LIETUVIS AKIŲ . SPECIALISTAS

i> . i>a

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12.
8

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. L STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. 

4645 So. Ashland Avė. 
, Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nędėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
TeL Prospect 1930

Ofiso TeL Victory 6893 
Rcz. TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chica^
Orti 3lst Street >

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 valh 
Nedeliomis it ivenud. 10—13 dHes|>

■ ■ ■ ....

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Nosies ir Gerklės

. Akiniai prirenkami
DR. ALKS W. MARMOR

Tel. Independence 0038
Valandos: 9 ryto iUt dienos. Vmu • ftd B.

Advokatai

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 1 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Ąve. 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. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 . iki 11 valandai l... 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto'

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
' Tel. Prospect 1028 
59 S. Leavitt St. Canal 2330Rez. 2359

Oftso valandos 2 iki 4, V iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435' West 69th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

K. (ILGIS d
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Deathorn St., Room 1113.

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pa pietį 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tek Boulevard 1318 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kickvieM

■ <

R. A. VASALLE j 

ADVOKATAI

■

Room 1934 
Valandai nuo 
3241 & ffolsl

Valandos 
Olis—Utam..

......... »■—

John Kucliinskas
Lietuvis Advokatas 1 

2221 West 22nd St ,
•Y

Uždraudė maudytis

Dailės institute

SS

, Arė Leavitt St.
Telefonas Canal 2J52

Valandos 9 ryto iki 8 Va 
Seredoj ir Pėmyčioj1 nuo 9 iki 4

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. A. SLAKIS 
advokatas '

Miesto Ofisas 77 W. ^faAingto^ St.
Room 1502 Tel. Central ^978

Valandos: 9 ryto 4 po pietų

— 6 iki 9 vai. • »’
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337, 

...Namų T,ei. Hyde Pask 3395 '

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

Phone Canal 2118 
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 Grovehitl 1595

to
■iii

JOHN B. BORDEN 
, (John Bagdžipnak Betden)- 7 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams Slį Rvorh 2119 

Telephone Randolph 6727 t 
Vakarais Ž15f W. 22wf St. nao/6-ft

'Telephone Rooičtelt 9090 l 
.Namie 8-9 ryte. TeL Repuhlic 9600
.. '.. . ....,Į 1 Į. .

Praėjusių savaitę ežere 
northsidės pakraščiuose pas
kendo penki asmens. Pasken
dimo priežastis — vadinamas 
“undertow”. Delei to kai ku
riose vietose maudytis buvo 
uždrausta šeštadienį. Kitose 
vietose publika įspėta apie pa
vojų.

Vasaros laiku šiemet Chica- 
gos dailės instituto yra ypa
tingai įdomios, parodos. > 
pasižymi įvairumu. ‘ Jos pa
sižymi pirmoj vietoj atskiro
mis parodomis pavienių ar
tistų. Paskui yra parodos 
grupių artistų, taip . ameriko
nų, kaip kitataučių. Ir šiuo 
laiku yra keletas parodų. Ver
tėtų- atlankyti jas.

ODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ATSIKRATO 
KIT LIGŲ PE 
T? T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonitė išva
lyti susikimšusiai at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1——3 ir 7-—8 
Seredomis ir nekėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Repuhlic 7868 
i" !■> ■iiomi’ ■ srmenn—m

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAĘTl 
Mes visuomet teikiame širdingų, simp^tiųgų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didystaę Ofisas

-07 South Hermitage Avenue
VW TMonai, YARDS 1741 it 174 lt

ii, liįi . . , • '• ■„ ■
i .j*..’?' 'ii :

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v^

4608 South Ashland Avė,
Netoli 46th St. Čhlcago, III.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS 

SOEUllthSt.
Kahipas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, ete

Į osaM^aa

Td. Central 7079 
' Rez. Lotngbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsfield Bldg.
55 “2?. Washington St,

Lietuvis Advokatai 
4631 &x AMnd Amu 

Tel. Bottfevmu 9880
Rez. 6515 So. RockmeU f 

JtL Rępublię 9Zli _ *



“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

I

Vasara eina prie pabaigos 
Neužilgo pasibaigs visokie iš
važiavimai ir piknikai. Jau ir 
dabar piknikų daržai nebeatro
do taip gražiai, kaip prieš porą 
mėnesių: žolė jau gerokai nu
minta ir jos nebedaug beliko. 
Tačiau visai kitaip yra su ‘The 
Oaks” daržu, kur ir žolės ir 
medžių yra pakankamai.

“The Oaks” daržas yra erd
viausias ir šauniausias visoj 
Chicagos apielinkėj. Kadangi 
jis yra labai didelis, tai ir per 
visų vasarą pikninkai nepajė
gia žolę numinti. Dulkių ten 
irgi nėra.

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 9 dienų, “The Oaks” dar
že įvyks “Naujienų” piknikas. 
Tai bus paskutinė šios vasaros 
naujieniečių pramoga, kur su
važiuos iš Chicagos ir kitų ko
lonijų lietuviai kartu pasilinks
minti ir smagiai gražiame dar
že praleisti laikų. — N.

0 ir pati turgavietė: kaip 
įdomi ji yra! Ak, nesakysiu, 
kad butų žavėjanti. Bet, well, 
yra joje kas ten tokio, kas 
traukia dėmesį žmogauą. — ne 
aristokrato, bet tokio, kuris 
matė ir šilto ir šalto gyvenime, 
čia triukšmas, ten žąsų gargi
mas ir balandžių burkavimas; 
šičia šunų lojimas, o ve kanar- 
kų čiulbėsis. Iš ten muša jūsų 
nosį černakų kvapas, sūrio 
smarvė arba cibulio “aroma- 
tas”. O ve švelnesniu “tonu“ 
pasiekia uoslę obuolių ir apel
sinų kvepalas.

Maxwell gatvėj galite pirkti 
ką tik norite. Ant vieno stalo 
prikrauta aukštai keistų mierų 
ir madų senų/čebatų. Ant ki
to — variniai katiliukai “pro
letarinei” virti. Ant trečio — 
jau dėvėtos kelnės. Greta gi 
parduodama sulaužyti akiniai, 
dalys laikrodėlių ir paauksuo
tų dalykų, kartu su kišeniniais 
peiliais ir virtuves sodinsis, ku
riuos išgelbėjo nuo pražūties 
skarmalų (džiunko). supirkinė
tojas. Viskas turi vertės Max- 
well gatvėj, o dėl kainos gali
ma pasiderėti. Ir gal būt, kad 
tas faktas, jogci kaina čia ne
nustatyta nepakeičiamai, yra 
viena svarbiausių Maxwell gat
vės vaizdingumo priežasčių.

' čikagietis.
(Bus daugiau) *

[Acme-P. 8 A. Photo]

Ji turi “it”
Hollywood, Cal. Tai yra'nau

joji. “it giri” Miss Sylvia Sid-. 
ney, kurią Paramount kompa
nija išrinko vieton Clara Bow.

Bridgeportas
i

P p. Lulevičiai važiuoja 
Lietuvon

NAUJIENOJ ęhieago, Ui. ' t
— »" Į,, ĮH i H,I ! ....m-..-.,.,. ■. i,. ■.■.„■■imu...... ■—■.■.■■■.■i

silikti ten kol pasijus sveika
tų pataisiusi.

P-nas J. Luleyičius išsikrau
sto iš vįetos, kur turėjo ofisų. 
Kai sugrįš, tai pažiūrės: gal 
atidarys ofisų kitoj vietoj.

— Re p.

Nusišovė Adomas 
Martinka

Rugp, 1 d. savo namuose, 
2736 W. Pershing Rd., dėl ne
žinomos priežasties, nusišovė 
Adomas Martinka, apie 32 m,* 
amžiaus, kilęs iš Vįlniaus 
krašto. r

šiandie 10 vai. ryte p. Eu- 
deikio įstaigoj, 4605 S. Her- 
mitage Avė., bus ' koronerio 
tardimas.

Velionis paliko moterį įža
botą, posūnį i^ gimines. Lai
dotuvės bus rytoj, rugp; 4 d.,
2 vai. po piet iš namų į Tau
tiškas kapines. Laidotuvėms 
patarnaus p’, kudeikis.

J 
mimi ............ Mini n i eiiiii^niuą

Traukinys suvažinė
jo Antaną Gricių

trekių. Pereitų šeštadienį be
dirbant jį patiko nelaimė: ta
po suvažinėtas pasažierinio 
traukinio. Sužeistasis tapo 
nuvežtas į Aurora ligoninę*, 
kur neužilgo' ir pasimirė.

Jo kūnas tapo parvežtas į 
Chicago ir pašarvotas p. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Hęr- 
mitage Avė. Laidotuvės bus 
seredoj, rugp. 5 d., iš koply
čios į šv. Kryžiaus bažnyčių ir 
šv. Kazimiero kapines. «

Velionis buvo kįlęs iš Eže
rėlių apskr. Liko pusbroliai 
ir pusserės.

PRANEŠIMAI
• Firmądienis, Kugp. a, 1»3X

Lietuvių Moterų Dr~jos “Aplvieta’1 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
rugpiučio 4 d., 7:30 vai. vak., Sanda
ros svetainėj, 3236 So. Halsted St. Vi
sos narės atsilankykite, nes yra daug 
reikalų aptarti. '■ Sekretorė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugpiučio 
4 d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
Parko svetainėj, 29 ir So. Halsted St 
Visi bukite laiku; kurie išpildyme įsto
jimo aplikacijas išvažiavime, prašom at
silankyti. A. Zalagėnas, rašt.

CLASSIFIED ADS.
Business Service

R00F1NG IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbis garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

, DUMAN ROOFING CO..
3552 S/» Halsted St. Tel. Yards 0385

le

20

SpedaUataa gydyme chroniaku Ir naujų li
gi;. Jei kiti negalėjo jumis Ifcgydytt. atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iAegsaminaTi- 
mas atidengs jūsų tikra Ilgą Ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata [urna sugryi. Ei
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaus Juaq 
kur ir kaa jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Ifecgsamlnavimo—kas jums yra.

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand
ėri, 536 S. Clark St. Tel. Wabash 5150.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Crafrex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutteiškos seklyčios ir 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00. 
,/* CONNORS

Tel. Radcliffe 3284

Kai kas apie Chicagą
I -----------------------------------------------

(Tęsinys)

Chicagos Ghetto širdis — 
Maxwell ir Halsted gatvių 
kampas.

Chicagos Ghetto širdis, vei
kianti, plakanti, pasireiškia 
vaizdžiausia Maxwell gatvėj, 
prie Halsted kryžkelės.

Gal būt čia pat aiškiau, nei 
kur kitur, galima pastebėti 
taipgi skirtumas tarp Ghetto 
ir “deičikų”. Halsted gatvėj 
įtaisyta krautuvės itin švariai, 
ant kai kurių kampų stambus 
bankai, daugmcnų (whole- 
sale) įstaigos atrodo taipjau 
solidariškos ir, sakytum, ži
nančios savo vietų ir vertę. Jų 
savininkai pasirėdę madniai, 
jų tarnautojai dar madniau, o 
kai kur jie pasitiks jus ir ma
ne be kepurių. Halsted gat
vės biznis, nors žydų vedamas, 
mažai kiio skiriasi kad ir nuo 
vidurmiesčio biznio.

čia pat gi, Maxwell gatvėj 
prie Halsted kryžkelės, tikras 
jomarkas! Sakyčiau, gaiviau
sia vieta Chicagoj/-‘ Pilna 
spalvų, akcijos, šauksmų, vi
sokio kvapo ir... purvo. Tai 
yra daug-maž tokia pat vieta, 
kurių Rusijoj vadindavo “tol- 
kučij rynok”. Tik gal pralen
kia.

O ir biznio metodos Čia ski
riasi nuo metodų, kurios prak
tikuojama daugumoj krautu
vių Halsted gatvėj. Mat, pa
puoštose Halsted gatvės krau
tuvėse dažnai užtiksite vienų 
kainų prekėms. Gi Maxwell 
gatvėj biznis varoma papėde: 
“Kas gudresnis? Kuris katrų 
nuderės — pirkėjas pardavė* 
jų, ar pardavėjas pirkėjų?”

Pastebėta, kad ateiviai len
kai, galicionai, o taipgi italai 
nemėgia lankyti modernes de- 
partmentines krautuves. Mes 
Žinome, kad yra ir lietuvių, 
ypač moterų,, kurios jaučiasi, 
kad departamentinės krautu
vės svetimos joms: tose krau
tuvėse ir derėtis nėra progos, 
fr susikalbėti (angliškai) kar
tais sunku. O čia, Maxmell 
jgatvėj, pardavėjai kalba kaip 
tik norite: lenkiškai, rusiškai, 
Čekiškai, lietuviškai, vengriš
kai ir kitaip; prie to, jei pa
prašo už dalykų penkis dole
rius, tai gali pasiūlyt 50 cen
tų. Ir, šiaip ar taip, prisimin
kime musų pačių Lietuvą: ar 
neatrodo, kad musų moterims 
smagu būdavo pasiderėti su 
žydeliu parduodant jam glėbį 
skudurų už keletą skatikų ar
ba tuziną kiaušinių? Maxwell 
gatvėj, Chicagoj, šiandie, gali
ma sakyti, bepasilįkusi vienin- 
tėlė šios rūšies sporto galimy
bė, i 
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Buy gloves with what 
it savęs

Nfira reikalo moKftti BOo ar 
daarlau. kad rauti rera dantų ' 
kotele. Llatenne Tooth Paate, 
didelis tūbas parsiduoda u* t- 
260. JI valo Ir apaauro daa- 
tie. Be to rallte sutaupiau 
>3, u* kuriuos raUto nusipirk- 
U plrltlnaltee ar k< kita. K 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

t 25*

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžių 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^AI yra pinku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitj 
pirmin. . . ,

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —. tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tubS Listerine dantU 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Šaipi
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YOU M 
in b u yingĮH 
you save inUOĮ
USING

KJTBAKINGI1vpowder
cAMEPRICk , 
’^FOROVER > 
40YEAR1

25 ounces for 25$

*
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P-nas J. Lulevičiųs, kuris 
turėjo laidotuvėms įstaigų ad
resu 3103 South Halsted, 
ir jo žmona iš važiuo
ja Lietuvon rugpiučio 8 dienų.

Kaip ilgai jie pasiliks Lie
tuvoj, tikrai nežinok Bet ma
no pabūti ten ilgokų laikų. 
P-nia Lulcvičiene norėtų * pa-

Antanas Gricius, apie 47 m. 
amžiaus, nevedęs, gyvenęs 
4537 S. Hermijage Avė., dirbo 
prie C., B. & geležinkelio

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį 
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau.
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

. CHICAGO, ILL.

galutino ffecgiamlnavimo—kai jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pb 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nekė

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

Miscellaneoiis
įvairus

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi
tumą nuo $1 ir auks. I
Jūsų inyestnlentas yra tiktai nupir

kimas kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banąuet” vištukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo 1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes apmokėsim'e visus 
auginamo kaštus ir tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba
Atdara vak. iki 8:30. Prašome atsilankyt 

2512 Irving Park BĮvd.

išsi SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.
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CIASSIFIED ADS.
MADOS

i .

MADOS MADOS

3050

3050 **3189
KRAFT

. . , V'- \

Patente

Educational
___Mokyklos

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 naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės.* B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise M art, Chicago.

Jie niekad jos 
nekviečia 
į' . 

'■ • i
Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurips niekas neat
leidžia, buvo * priežastis.' 
Jurift 'nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
nys su Lisurine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą^ Varto
kite jį kasdie., Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, 
Mo. i

LISTERINE 
pašalina halitosįs 

Užmuša 200,000,000 perą

asmilk 
itself!

Velveeta
■ . . < ...

o

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit ’jj šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čįų. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake- 
liuosę., : v

jį i

H,

3186

Graži naujausios mados suknelė. Iš batisto, šilko arba vasarines, 
Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų

Tinka iš pigios materijos.

Sukirptos mieros 14,

3186 —-
švelnios materijos gražiausiai išrodys. 
mergaitėm. i ‘

3050 — Praktiška namuose dėvėti suknelė. ........ - - _____ _
Sukirptos mieros 12,| 14, 16, 18 ir 20 metų, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę

3189 — Jaunutei panelei švelni šokiams suknelė.
16, 18 ir 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę,

Norint gouti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę. arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ceptų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So» Halsted StM Chicago, III.
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MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street
------- O-------

Situation Wanted
Darbo Ieško

DU “brick layers” mokantis savo 
darbą gali tuojaus atsišaukti į Naujie
nas pas M. Jurgelionienę. Turėsiu jiems 
darbo. ■

....... . O,-m" "
HEMSTITCHING išmokiname $5: 

darbo parupinimas dykai. Mokykla. 4500 
S. Micbigan Avė., tel. Atlantic 5513.

-O---------

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia 

a^^*ww^^^wwvs*%*wm^^vws**w****^******,»^

REIKALINGAS BARBERYS 
3825 Archer Avė.

--------- O

ATOSTOGOS 
liepos 31 iki 
dienai.

tęsiasi nuo 
rugsėjo pirmai

PAMOKOS 
pirmų dienų, 
dienomis ir vakarais.

prasidės rugsėjo
Bus mokinama

Užsirašyti galite bile kada.

Amerikos Lietuviu 
v Mokykla

3106 S. Halsted St.,
Chicago, ,111.

Financial
Finansai-Paskolos

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815 

o ——

-----o-----
PIRMAS morgičius su nuošimčiu 

ant pardavimo, 1335 So. 49 Ct. 2ros 
lubos. Cicero.

Business Service
Biznio Patarnavimas

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes *atlie- 
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE COi 
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers. 
Telefonas Rogers Park 1190.

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
men.» 3 karote. išpopieriuosiu, virt, iš
nakvosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50, Cash ar išmokėjimais.

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbūdavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty 
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Pensacola 7983, arba 
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Ave», prie Montrose

ir

REIKALINGAS vyras galintis įsi
gyti • naują didelį troką. važmai ir ga
benimui mieste ir priemiesčiuose. Pas
tovus darbas žmogui, kuris tinka tam 
darbui. 25 0J Elston Avė.

Furniture & Fixtures
• Rakandhi-Įtaigai

KAIP NAUJA elektrikinė grinų sand- 
ing mašina. Thor mengliai, vacuum va
lytojas, Victor radio, siuvama mašina, 
cooker. Parsiduoda už stofadžių. Plaza 
0219, 637 E. 63 St.

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

PARDAVIMUI trijų šmotų velouro 
seklyčios setas, turiu parduoti iš prie
žasties sunkių laikų. 927 W. 33 PI.

For Rent
RENDAI 5 kambarių Batas, maudy

nė, randasi 3329 Aubum Avė. Savinin
kas 3341 S. Halsted St. Prospect 3938.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė. grosernė it 
fruktų storas, kampas bizniavos gatvės, 
geras biznis. Bargenas. šaukite Hcm- 
lock 8089.
- ■ ............................... - - - -----1

PARDAVIMUI grosernė it lunch 
ruimis, išdirbus biznis. — parsiduoda 
dėl nesveikatos šeimininkų. 
. 2281 Aręher Avė.
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Farnfs For Sale
Ūkiai Pardavimui

PIGI FARMŲ ŽEMĖ? 5 akrai prie 
pat cementinio kelio, 45 mylios į vaka
rus nuo Chicagos. $750. $100 casb.
Tel. Central 1715.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemžPardavimui

Paul M. Smith' & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnąvimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayerte 0455 . .

DAR LABIAU NUPIGINTA 
GREITAM pardavimui tikras baryenas 

Reikia pinigu. S kambarių murinta bun- 
galow, labai dideli Šviesus kambariai — jei
gu jle&kote gerus namus —k pamatyk kiuos. 
Geros iftlygos. 10G37 May St. Tel. Beverly 

____s.—-.1




