
I

)

M M

The First ahd Grėatest Lithuanian. Daily in America The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

■ t

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The L’ithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
ųnder the Act of March 8, 1879 J

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Kews

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII Kaina 3c

Penkių dienų darbo 
savaitę skubiausiai 
reikalauja priimti

Hooverio bedarbės komisijos 
narys prikalbinėja kapitalis' 
tus susirūpinti savimi

KONGRESO NEŠAUKS
“Valdiška dole butų katastrofa 

Amerikai”

Kubos prezidentas 
pradėjo derybas su 

revoliucininkais
■I............... .. , ■

Padarytos karo paliaubos; su
kilėliai žadą pasiduoti

Atlantic City, N. J., rugp. 
13. Darbo Federacija, per savo 
prezidentą Green, išreikšdama 
apkaltinimą Amerikos indust
rijai dėl nesugebėjimo išgydyti 
depresijos pasiūlė prezidentui 
Hooveriui nieko nelaukiant 
šaukti industrijos ir darbo kon
ferenciją, kurioje butų bedar
bės klausimas praktiškai išriš
tas.

Toks praktiškas išrišimas, ku
rį Federacija reikalauja kuo- 
skubiausiai įvesti privačiose ir 
valdiškose tarnybose, yra pen
kių dienų darbo savaitė.

Be to, Federacijos taryba at
sikreipė į federalines, valstiji- 
nes ir visuomenės grupes, siū
lydama tuojau imtis pagalbos 
darbo ateinančios žiemos 
darbiams, kurių padėtis 
nepalyginamai sunkesnė.

Havana, Kuba, rugp. 13. Pre
zidentas Machado nuvažiavo į 
Santa Clara apylinkę kur pa
siūlė sukilėlių vadams padary
ti naminio karo paliaubas ir 
derėtis dėl karo ^baigimo, rei
kalaudamas, kad sukilėliai pa
siduotų.

Paliaubos padarytos ir dery
bos eina, bet pasekmių ligi 
šiol nepasiekta.

Atrodo, kad laikinai Macha
do paėmė viršų. Į patį sukilė
lių centrą pasiųsta 6 traukiniai 
su kariuomene ir keliuose su 
sirėmimuose užmušta dar kelio
lika revoliucionierių.

Oficialiuose Kubos sferose 
neslepiama baimės, kad jei su
kilėliai nepasiduos ir sukilimas 
tęsis toliau, Kuba gali atsidurti 
labai sunkioj padėtyje.

Chicago, III., Penkttdienis, Rugpiutis-Augusi 14 d., 1931

Filmą vaizduos kaimiečių gy
venimą ir turės daug Kauno 
ir provincijos reginių

[Acme-P. U A. Photo] • ,
Dvi mergaitės. irį du vaikinai nužudyti ir sudeginti automobilyje

' Čia matomi'paveikslai Anna Harrison (kairė), Vivian G old, abidvi iš Cleveland ir Harry Lore iš Ypsilanti, Mich., ku-
... ... . . ■ ___________ _____ . ' W .. . * . . . . .. . . .... n • _ • 1 _____riuos pereito pirmadienio rytą anksti rado ties Willis, Mich. nu žudytus ir padegtus jų pačių automobilyje. Su jais sykiu nu

žudytas ir antras vaikinas Thomas Wheatley. Visi tarp 15 ir 17 m. amžiaus, žmogžudžių j ieško visas valsčius.

bus

Silver Bay, N. Y., rugp. 13. 
James W. Hook, prezidento 
Hooverio bedarbės pagalbosko- 
miteto narys pareiškė pramo
nininkams, kad jei jie patys 
neaprupins savo darbininkų, tai 
valdžia turės jiems duoti pa
šalpą (dole).

Hook yra stambus manufak- 
turistas Naujojoj Anglijoj ir 
pats savo darbininkus aprūpi
na. Jis patarė visiems indus- 
trialistams padaryti bedarbės 
fondus.

Peikdamas pramonininkų sau- 
mylystę, Hook juos pagrasino, 
kad toliau taip dalykams esant, 
bus neišvengiama priverstina 
bedarbės apdrauda.

Detroit, rugp. 13. Pennsylva- 
nijos gubernatorius Pinchot 
pareiškė, • kad valdžia turi pri
sidėti su finansiška pagalba 
bedarbiams. “Jei mes galime 
skelbti moratoriumą Vokietijai 
gelbėti, jei galime siūlyti $1,- 
200,000 paskolą Vokietijai, kas 
yra, kad mes negalime išmai
tinti alkstančios Amerikos?“

Washington, rugp. 13. Ohio 
senatorius Fess pareiškė, kad 
reikią visomis priemonėmis ne
įvesti mados duoti bedarbiams 
valdišką pagalbą (dole). Dole 
šiai šaliai reiškianti “katastro
fa”. Prezidentas Hooveris ne
norįs šaukti specialės kongreso 
sesijos bedarbei gelbėti.

Sugavo mėlyną vėžį
Bangor, Me., rugp. 13. Ju

ros karts nuo karto išduoda sa
vo paslaptis. Pirmas molynas 
vėžys pagautas tūlo Nice, Šio 
miesto žvejo.

R H!
Chicagai ir apielinkel federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kiek šilčiau; švelnus 
ir vidutinis šiaurryčio vėjas, 
krypstantis pietų link.

Vakar temperatūra buvo 70* 
71.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 
7:54* Mėnuo leidžiasi 8:14 vak.
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Pirmoji lietu viską 
filmą jau baigiama, 
greit rodys scenoje

Italijos teisybė pradėjo 
mojuoti kardu!

Florence, Italija, rugp. 13. 
Dideliausia marmuro stovyla 
Teisybės dievaitei, pastatyta 
ant 120 pėdų aukšto bokšto, 
vakar pradėjo labai ne puikiai 
majuoti savo teisybės kardu. 
Susirinkusi minia žmonių žiū
rėjosi į tą keistą fenomeną. 
Pašaukus gaisrininkus ir pali
pus rasta, kad kardas per il
gus metus tiek surūdijęs, kad 
jį ėmė visaip vėjas lankstyti. 
Dabar kaldins naują kardą.

Ar matėte kometos uo
degos plunksnas?

Chicago, rugp. 13. Adler Pla- 
netarium direktorius Dr. Fox 
lekcijose išaiškino, kad rugpjū
čio mėnesį matomos “skren
dančios žvaigždės” yra smulku
čiai trupiniai vos grūdo didu
mo, kurie susidūrę su žemės 
atmosfera išduoda milžinišką 
energiją ir karštį. Tai 
čiau esą kurios kometos 
gos nuotrupos.

Motina nunuodijo 
šeimyną

grei- 
uode-

visą

San Francisco, rugp. 13. Mrs. 
Florine Williams, pagauta su 
dirbtinu čekiu ir bijodama pa
sekmių, chloroformu nunuodijo 
savo 2 vaikus, motiną ir pati 
save.

Del ko išnyko Maya 
Indijonai?

York, rugp. 13. Galin-New
goji Maya imperija Gvatema
loj pradėjo nykti dėl to, kad 
ežerai išdžiuvo ir žuvys išnyko.

žuvys yra dideli moskitų me
džiotojai. žuvims nykstant, 
moskitai pradėjo veisti ir kąs
ti indionus, užkrėsdami juos 
malarija, kuri nusilpnino tos 
tautos dvasines ir fizines pajė
gas.

Prieš 2,000 metų Guatemala 
buvo aukštos civilizacijos ša
lis, su milžiniškomis žinyčiomis 
ir dideliais miestais, dabar tik 
džiunglės beliko.

Norėdamas -pasikarti, 
virvę ^randa ■

Johnstown, 'N. Y., rugp. 13. 
Wiliam Bork, 61 m. ąipžiaus, 
pasikorė su savo bato Šniūreliu 
galą užkabinęs į gembę ir nušo
kęs nuo kėdės.
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Neturi ko valgyt 
ir bėdavoja, kad 
perdaug kviečių

šiemet atliks 300 milijonų 
bušelių

Washington, rugp. 13. Far- 
merų bėdos vakar dieną buvo 
svarbiausias klausimas Wasln 
ingtone. Numatoma, kad šių 
metų kviečių - 319,059,000 bu
šelių užsiliko iš pernai; pernai 
buvo užsilikę 290^530,000 iš už
pernai. Vadinasi, šiemet lięka 
ant 9.8 nuošimčių daugiau. ,.

Valdžia mananti įstoti į tarp
tautinę organizaciją Londone, 
kviečių viršprodukcijai regu
liuoti. Vokietija žadėjo pirkti 
iš Suv. Valstijų 600,000 tonų 
kviečių, bet ligi šiol dar nieko 
nepadaryta tuo reikalu.

I

Saulė iškepė obuolius 
ant medžių

Hamilton, Ont., rugp. 13. 
Pereitomis karščio dienomis 
Betram nurinko' savo darže 
nuo obelių visiškai iškepusius 
saulėj obuolius.

Prezidentas nepasigai
Įėjo Fall

Žmogžudžiai Prisipažino
l/ 'I---------------------- i------------ ----

Nugalabinti ir sudeginti keturi jaunuoliai

čia yra žemlapis su pažymė
ta vieta Willis, Mich., kur rado 
degančius automobilyje nužudy
tus 2 mergaites ir 2 vaikinus.

Ypsilanti, A Mich,. rugp. 13. 
Viena šiurpiausių žmogžudys
čių, atrodo, bus išaiškinta ir 
kaltininkai atiduoti teismui su 

i 

rekordiniu greitumu.
Antradienio rytą anksti ties 

Willis, Mich., netoli Detroito, 
rasti žiauriai k nužudyti ir su
deginti su .visu automobiliu dvi 
mergaitės ir 2 vaikinai, kurie 
buvo iš vakaro išvažiavę į Yp 
silanti miestelį krutomųjų pa 
veikslų pažiūrėti. Rasta, kad 
žmogžudžiai tuos jaunuolius 
pirma užmušė, vieną iš jų du 
sykiu -peršovė, paskui visus au-.

■ • , ■’V' ' •. ;;i

Washington, rugp. 13. Pa
duotas prezidentui Hooveriui 
prašymas pasigailėti Fall buvu
sio Hardihgo sekretoriaus, tapo 
atmestas.. Fall yra nuteistas 
metams kalėjimo ir sugrąžinti 
$100,000, kuriuos jis buvo pa
ėmęs kyšiais. • i

t

Švilpinę išgelbėjo banką
Penville, Ind; rugp. 13. Štai- 

ga dirbtuvės sirena tiek išgąs
dino banko plėšikus, kad tie 
jau besiekdami paimti Pennvil- 
le State Bank kasą^ puolė pro 
duris lauk, bet jų šoferis, iš
girdęs švilpynę taip pat persi
gando ir nelaukdamas savo 
sėbrų nuvažiavo. Likę du ban
ditai ledosL bėgti savo kojomis, 
bet abudu tapo pagauti. '

Tėvynės meilė’* 
nemari

* ■ '

Maskva, rugp. 13. 189 rusai 
kolonistai// gavo leidimą krįžti 
atgal iš Švedijos į Rusiją. Tų 
žmonių istorija yra tokia. Ka
teriuos ‘ Didžiosios laikais daug 
švedų išsikėlė į Rusiją ir ap
sigyveno Ukrainoj.

Dabar jų vaikų vaikai, ma
nydami, kad jie tebėra švedai, 
neapsikęsdami bolševizmo 1929 
metais buvo parsikraustė į Šve
diją, bet pagyvenę Švedijoje 
jie pasijuto esą jau rusai ir pa
siilgo Ukrainąs.

Švedijoj jie. rado ir kalbą ne
be tokią, kaip jų protėviai kai 
bėjo, ir yisą gyvenimą kitokį, 
kaip jų Ukrainoj; tad metę 
Švediją vėl išgrįžo J Rusijos 
farmas.

Policistai suvažinėjo 3,- 
■ 000,000 mylių .

Harrisburg, Pa., rugp.. 13. 
PehnBylyanijos valstijos kelių 
policistai bepatroliuodami per 
pirmus šų metų 6 mėnėsius pa
darė 3,197,092 mylias ir užrašė' 
autoinobilistams 239,860 “tikie- 
tų“, bet nė viedo neareštavo.

Nematė moters kelnėse
♦ ’.r.jL ' i. v<‘. r t! iv

’ ; Portaferry, šiąūrės Airiją 
rugp. 13. Gyvęntpjaf šio mies
telio, pamatę Ispanijos tremti
nio karaliaus Alfonso dukteris 
išlipant iš laivelio baltose kel
nėse, tiek’ nustebo, kad žiūrėti 
į jas negalėjo, ir ilgai, pirštais 

, rodė į tokį keistų apsireiškimą.

y

tomobilyje apipylė gazolinu ir 
padegė. Juos degant pamatė 
farmeris. Kraujo pėdsake ras
ta šalę automobilio ir dar vie
noj vietoj, toliau per č mylias.

Tokia žmogžudystė sukėlė Į 
kojas kelis Valsčius. Tapo areš
tuotą dąug visokių įtariamų ty- 
pų, jų tarpe tūlas negras Nat 
han Blackstone, 'kurs vakar ir 
prisipažino prie žmogžudystės 
ir išdavė dar vieną sėbrą, Her 
bert Smith, 22 m. farmerio sū
nų, jau sėdėjusį kalėjime. 
Smith tuojau areštuotas išdavė 
dar trečią, Howard Forlander 
23 m., pabėgusį į Detroitą.

Priežasčių tokios šiurpios 
žmogžudystės dar neskelbia. 
Tik patirta, kad jaunuoliai 2 
vai. naktį buvę užėję su kokiu 
tai įtartinu, neskustu aukštu 
vyru į Milan, Mich. restorną, 
kur suvalgę po sandvičių ir-iš
važiavę. Tas penktasis pasirodo 
buvęs Smith.

l4> dviejų valandų vėliau vi
si 4 jaunuoliai jau kepė degan
čiame savo automobily.

įstatymais tvarkys ang
lių industriją

Kaia. Washington, rugp. 13. 
tik kongresas susirinks,. keli 
mainų distriktų atstovai ren
gias tįnešti sumanymus uždėti 
anglims naujus tarifus ir už
drausti įvežimą anglių iš So
vietų Rusijos. Hooveris žada
šaukti generalę konferenciją.'

Sovietų pinigai Kana 
dos komunistams

jlį®' ■
• i*:.

Siulo sunaikinti 
visą trečdalį šių 

metų medvilnės
Reikėtų sunaikinti 4,000,000 

bakių

Washington, rugp. 13. Far- 
mų taryba pasiūlė keturiolikos 
valstijų farmeriams ir išsiunti
nėjo visiems gubernatoriams 
telegramas, kad farmeriai su
naikintų trečdalį viso šių metų 
medvilnėj derliaus, apardami 
kas trečią ėžę. Tokiu budu 
busią sunaikinta 4,000,000 ba* 
kių medvilnės ir«paliksią mar- 
ketui tie 3,000,000 bakių, ku
riuos valdžios agentūros yra 
supirkę iš farmerių.

šiemet medvilnės esą užderė- 
ją 15,584,000 bakių, arba ant 
pusantro milijono bakių dau
giau kaip pernai metais. Med
vilnės kainos labai puolančios. 
Medvilnę reikią sunaikinti ligi 
rugsėjo 15 d.

Mississippi gubernatorius i^ 
Tennesse farmeriai tokiam tur 
tų aikvojimui griežtai pasiprie
šino.

Ottawa, Ontario, rugp. 13. 
Pradėjus .generhlę kampaniją 
prieš komunistus, rasta kad So
vietų Rusija naujai atsiuntė 
Kanados komunistams $18,000, 
iš kurių $8,000 teko dėl Toron
to ir $10,Q00.del Winnipeg šta
bų. I

' X':. "

227 miestai žada apru-
' inti savo bedarbius

~............... - "•

iVashiiigton, rugp. 13. Prezi
dentui atsiųstas raštas iš Com- 
munity > Councils asociacijos, 
kur pareiškiama, kad 227 mies
tai yra prisiruošę aprūpinti sa
vo bedarbius ateinančią žiemią. negelbėjęs.

Penki sudegė automo 
biliui sprogus

Garažo darbininkas klaidingai 
įpylė gazoliną į radiatorių

Babtle Creek, Mich., rugp. 
13. Ekępliozijoj sudegė 5 žmo
nės ir dar nežinia kiek apdegė 
viename vietiniame garaže, prie 
U. S. highway 12.

Darbininkas per klaidą vietoj 
vandens pjįė j radiatorių gazo
liną. ‘

Tvanas paskandino 16 
miestelių Meksikoj •’___ -

Meksikos Miestas, rugp. 13. 
žinios iš.Tampico praneša, kad 
16 miestelių paplūdo Panuco 
upei išsiliejus dėl didelių lietų. 
8,000 Šeimynų išbėgę •} kalnus 
jau badauja. Dar daugiau kai
mų ir miestelių laukia katas
trofos. Valdžia nebepajėgianti 
gelbėti

OtyYTfi IR JONELIS“
Baigiama ruošti pirma lietuviš

ka filmą
1926 m. susikūrė lietuviška 

kino studija Kaune “Akis“. 
Studijos pryšakyj atsistojo p. 
p. Linartas, Viekovas ir Duna- 
jevas. Nuo to laiko studija 
dirbo praktišką kino srities dar
bą—praėjo tam tikrą kino stu
dijų kursą, d^rė nuotraukas ir 
kt.

Susidarė kino aktorių kolek
tyvas išf be minėtų jau aukš
čiau, dramos artisto F. Sipa
vičiaus, dramos studijos moki
nės Lietuvaitytės, dramos ar
tistės Pinkauskaitės, Mackevi
čiaus, Komskio, operos choris
tės Visbarienės ir kitų. P. Li
nartas parašė tokiai filmai siu
žetą, kurio mintis maždaug to
kia:

Idiliškai begyvendami sodžiuj 
pusmergė Onytė (Lietuvaitytė) 
ir pusbernis Jonelis (Fedotas 
Sipavičius) susimyli. Traukia
ma ir viliojama miesto gyveni
mo Onytė atvyksta Kaunan ir 
čia stoja tarnauti prie vienę 
gydytojo. Ją įkandin atvažiuo
ja ir Jonelis. Nepratę prie 
miesto darbo, juodu čia pridaro 
vhnįUų juokų: tarnaitė Onytė 
visi šKai iiČnushtianO savi) par- ' 
eigose. Vėliau * miesto įtaka 
juodu išpaikina. Išvykus kar
tą ponams, juodu apsirengia 
ponios ir pono rūbais ir eina 
“pafrantuoti“. Tačiau Jonelis 
kažkur taip sutepa gydytojo 
rubus dažais, kad net juokas 
žiūrėti, ir užmiršta juos išva
lyti. Vėliau gydytojas tatai 
pamato w supranta kas įvyko.. 
Negalėdami prisitaikyti prie 
miesto gyvenimo, juodu vėl 
grįžta kaiman, Čia apsiveda ir 
laimingai gyvena.

Kaip matyti iš to trumpo 
siužeto turinio, “Onytė ir Jo
nelis“ filmą yra natūralistinia
me komiškame fone. Moralinis 
filmos postulatas: nebėkime iš 
kaimo miestan! Filmą—4 pa
veikslų. '

Filmoj bus nemaža gamtos, 
Kauno ir provincijos, reginių, 
masinių scenų, vaizduojančių 
kaimo žmonių gyvenimą ir pa
pročius: vestuyės, pasilinksmi
nimas. Dalyvauja ir šauliai, ■ 
kareiviai (ne masiniai, atski
rai). Armonika. Bds atvaiz
duotas pavasaris, žiema, ruduo.

Filmos demonstravimas tęsis 
valandą su viršum. Filmos ilgis 
2,000 mtr. Nuotraukos jau vi
sos padarytos, dabar atliekami 
'laboratoriniai darbai ir parašai. 
Filmos gamintojai mano, kad' 
apie rugsėjo pradžią galima bus 
“Onytę ir Jonelį“ jau ekranu 
pamatyti.
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LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pal
tu it Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisai atdarai kasdie ntio 7 iki 

8 valandai, iventadieniah nuo
9 iki 1 valandai, e

Pasilaidojo dėžėj ir nu
sižudė-

. Mt. Vernon, Q. rugp. 13. Ste- 
phen Šhiff lette,. 64 metų, nusi
žudė pirma užsidarydamas dė
žėj ir priimdamas chloroformo, 
šalę pasidėjęs revolverį, atsiti
kimui, jei chloroformas butų
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jPenkfadienią Rugp. 14, ’&l
u., m H!.i f ĮIW»*

KORESPONDENCIJOS
KJBB

Kenosha, Wis
Kaip man atrodė Naujienų 

piknikas

Rugpiučio 9 d. Atsikėliau 
apie 6 valandų ryto, apsidairiau, 
oras atrodė kiek nesmagus, nes 
dangus buvo apsiniaukęs ir tik 
retkarčiais saulutė pasirodė su 
šypsena pro debesis. Man be
sidairant ir berūstaujant ant 
Dievo Perkūno, atvyksta pp. E. 
Untalių šeimyna su gražiu 
Nash automobiliu ir sako: “Kas I
brolau, ko esi nusiminęs, gal 
nori šiandien linksmai laikų 
praleisti ir pasimatyti su savo 
senais draugais?” Sako, mes 
važiuojame į Naujiem} piknikų 
ir jeigu bijais, kad tavo auto
mobilio lietus nesušlapintų, va

liuokime su musų.
Gavęs tokį užkvietimų, tuo- 

■ jau įgijau daugiau drąsos ir 
. atsikreipiau į šeimynų, klaus
damas, ar taip bus gerai. Ga
vau pritarimų ir susėdę trau
kiam į pietus, Į Čikagą. Nors 
mes nei vienus nesame buvę 
“The Oaks” darže, bet sekda
mi Naujienose • tilpusį kelrodį 
dasigavome į Čikagą, kur pra- 
džiugom, nes oras prasiblaivė 
ir viskas atrodė daug geriau. 
Pirmiausia mūšų stotis buvo 
Lietuvių tautiškos kapinės, kur 
musų nei vienas nebuvo buvęs, 
čia suradome Dėdės Šerno ka
pų ir gražų paminklų, prie ku
rio pastatymo buvau ir aš pri
sidėjęs su keletu skatikų. Taip
gi aplankėme ir kitus kapus, 
ant kurių matėme daug pažį
stamų pavardžių.

Toliau vėl važiuojame į pie
tų pusę ir vis artyn prie The 
Oaks daržo. Apie 1-mų valan
čių pietų atvykome į daržų. 
Čia pirmiausiai prie kelio pa
stebėjome p. J. Mickevičių ir 
kitus, kurie reikalavo, kad mes 
užsimokėtume įžangą. Aš-pata
riau važiuoti toliau, gal gau- 

. sime progų įvažiuoti į daržų 
veltui, bet prie, antro įvažiavi
mo sutinkam p. Ambrozevičių 
ir čia turėjome užsimokėti ir 
įvažiavome į daržų, kuriame 
jau buvo gana dĮiug publikos. 
Man 
dai. 
apie 
tant
tų apie 4,000 žmonių.

Drbar, kalbant kaip mums 
atrodė tas didelis piknikas, ge
riau sakant, kermošius, atvy
kusioms iš mažesnės kolonijos, 
galima pasakyti, kad jis mums 
padarė gerą įspūdį. Čia rado
me ir daugiau Kenoshos lietu
vių, būtent, pp. B. ir J. Kuz
mų šeimynas, p. Marcinkų ir 
S. Svolkinų, kas mums prida
vė dar daugiau smagumo. Pu
blika gan smagi. Vieni šoka prie 
geros muzikos, kiti alutį mau
kia, o dar kiti atsivežę savo 
valgius, ar Naujienų šeiminin
kių padarytas dešras su kopūs
tais. Ištraukęs vienų kitų alu
tį, mano kūnas pasidarė links
mesnis, pradėjome dairytis ap
link jr turbut mes pradėjome 
atkreipti kai kurių Čikagos mė
lynakių domesį, nes kur buvus, 

v kur nebuvus, viena jų prišoku
si prie manęs bandė apkabin
ti mano nekaltų kūnų. Iš ma
žos kolonijos atvykęs nusigan
dau, mano kaimynai pradėjo 
juoktis iš manęs, buk aš

r i u > r> ' >
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IŠPARDAVIMAS PfiTNYČIOJ ir SUBATOJ, RUGPIUČIO 14 it 15

r

FELS NAPTHA MUILAS
19c

CAMPBELL’S PORK & BEANS 3 £ 19c

SAUSI CIBULIAI Gražus Golden 4 1Oc

% Didumo

Į •
'4*/

prisiminė šidlavos ctlai- 
Atrodė, kad galėjo būti 

1000 automobilių ir skai* 
4 ypatas kiekvienam, bu-

(H

ALEX CIBULSKIS 
836 W. 33 Place 
.......... >?■"«..... ■'-

oll

LUX Soap Flakes ^aT* 22c mp$ 2ui 17C

linu.

5 sv16c
BANANOS Gražios, Prinokę svaras 5C

LIFEBUOY 3im. 17cL^J“aL 3t,„20c
"   ......~—*—■——  “•■<^i|W>», I   u ,

Setas 35C

ADTTATTAT Nauji Illinois U. S. No. 1 
VDUy/lul Al valgymui ar kepimui

Visuose’ - •*

CUKRUS Tyras Granuliuotas 10 47 C

rmiT A “Midwest” Čielos. Rankomis skintos 90/*
1 VlVlAlfcaO__________ dideli kenai

MALT EXTRACT 44Midwest

APPLE BUTTER I UNC. DŽIARAS^

* 'hv

C H
■M-

BMO-ą ;

Štai kodet BUDWEISER BARLEY-MALT SYfcUl’AS 
geriausias ką pinigas gali pirkti . . . Jis yra 100 nuošimčių ty- , 
ras. Neturi jokių priemaišų, fillerių, ar substitutų. Pagamintas iš z 
parinktinių geriausių Amerikos miežių musų pačių dirbtuvėje — 
didžiausioj tos rųšies dirbtuvėj visame pasauly. Kokybė visuomet 
yra vienoda. Skonis yra kaip tik tinkamas, nes tai yra nUutįla 
skonis, o ne dirbtinis. Užpakaly kiekvieno keno yra 70 metų 
žinojimas kaip gaminti.

KITO DIDUMO!
Svarai Dideliame
Raudoname Kene

S KIND IN THE WOR
Midivest Stores" savininkai yra įvairių tautą, kurių 

kiekviena grupe yra atstovaujama ^avo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetų Sudaro: 
PAUL DOMBRAUSKAS > VICTOR-SLEPIKAS 

858 W. 33 Street^ 4140 S. Maple^ood Avė.
-KONST. NALĘWAYKO 

3975 Archęr Avė. 
■ 
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drųsus, o aš tik paraudonavau, 
kaip keptas vėžys, ir nežinau 
kų sakyti, kų daryti. Mane ban
džiusi apkabinti mėlynake irgi 
kažkodėl paliko nesmagi ir nu
ėjome toliau. Nežinau kaip ji 
jautėsi, bet man buvo gana 
smagu, kad atvykę į didmies
tį mes turime įtekmės į Chica- 
gos gražiųjų lytį, kas daro 
žmogaus gyvenimų lyg smages
niu gyventi ir linksmintis tarp 
čikagiškių. \ Nesijauti, kad esi 
svetimas ir nekantriai lauksiu 
kito Naujienų parengimo, kad 
vėl galėčiau pasimatyti su či- 
kagiškiais, ypatingai su čika- 
gietemis.

Apie 5-tų prasidėjo lauktas 
programas, kuris susidėjo iš 
ristynių, dalyvaujant net pen
kioms poroms. Kai kurie rito
si gana gražiai, bet vienas iš 
riatikų pasibėgėjęs lyg avinas 
kad puls ant savo oponento, 
kas atrodo labai prastai ir toks 
ristikas turėtų būti prašalin
tas nuo ristynių. Bet gal taip 
reikia daryti norint apgalėti 
savo priešų, mes gal nesupran
tame Čikagos ristynių. žodžiu, 
programas buvo gana įdomus 
ir publika turėjo skanaus juo
ko.

Po programos vėl linksmino
mės ir šnekučiavomės su savo 
pažįstamais ir senais draugais. 
Vienur bei kitur girdėjosi bū
reliai dainuojančių ir grojan
čių visokiais instrumentais, ar
monikomis ir smuikomis. Bet 
pradėjus temti skubinomės, 
kad surasti savo kelią, kuriuo 
atvykome ir turėjome nors ir 
nenoroms apleisti tą smagių 
vietų ir grįžti į savo tėviškę 
Kenosha, Wisconsin. Man teko

*

MIDVVEST

MIDWEST 
STORES|H0NEST\WS

DIDŽIAUSIOS VERTYBES 
ant augščiausios rųšies prekių!

Geriausias Ką 
pinigas gedi pirkti

CARNATION MILKAS KENAI___ 3„ž17c
10 8:,°- 49c

SEMINOLE TOILETO POPIERA 4 £'-25c 
“BOHEMIAN SPECIAL” ALUS 4 25C

SARDINKOS Aliejuje u Didum0 2UŽ13c 
“SUNKIST” ORANŽIAI So 2 tuI.39C

pirmu kapt būti Naujienų pik* mitinkime pašidarė tlkra be- 
nike ir neturėjau ' supratimo, tvarkė ir pirmininkas J. Bra-
kad jis galėtų būti toks dide
lis. Man ..atrodė, kad kaip Ir pas 
mus atvyks keletas mašinų ir 
jeigu draugija uždirba $20r |a( 
bus pasekmingas piknikas. Bet 
čia Čikagoj viskas atrodo yra 
paremta ant biznio. Ypatingai 
čia nebuvo tuščias piknikas, bu
vo pamarginimų, kas padaro 
įvairumų ir sutraukia publikų. 
Mano draugai ir aš buvome pa
tenkinti pikniku ir parvykome 
namo laimingai, nors vienas iš
dykėlis mėgino mus nustumti 

lį grabų su savo fordkiku, bet 
tik sau padarė nuostolio, pa
likdamas užpakalyje fenderį, 
o Untulio Nash nei gugt. Lauk
sime Naujienų koncerto, kur 
vėl galėsime pasimatyti su pa
žįstamais ir draugais.

— Piknike Buvęs.

CIeveland, Ohio
Iš S. L. A. 14 kuopos mėnesinio 

susirinkimo

Rugpiučio penktų dienų įvy
ko S.L.A. 14 kuopos susirin
kimas, kuris ėjo ramiai iki ne
buvo prieita prie pikniko ren
gimo komisijos raporto. Tuo
jau pasidarė betvarkė; vieni 
pradėjo šaukti, kad pikniko ne
reikia, kiti, kad reikia, o ne
kuria labai pasipriešino Dirvos 
bendrovės prisidėjimui prie jo 
rengimo. Bet kuomet vienas 
narys atsistojęs pasiūlė savo 
vietų kito pikniko rengimui, pa
sidalinant pelnų per pusę, tie 
triukšmautojai 
tiko jį rengti, 
ant komisijos, 
buvo surengus 
bet jie pamiršo, kad ji buvo 
tam tikslui išrinkta ir įgalio 
ta.

Priėjus prie įvykių centre,

mielu noru su- 
Buvo užsipulta 

kam ji piknikų 
be susirinkimo,

NAūJĮENbs;:CfflcagĄin.
tjes HariWj Ontario, kur da
romi moksliški eksperimentai 
su (vairiais augalais.

1 P-15 Virginia Taurinskaitė 
turi brangų muiakos talentų, 
nors dar jaunutė, bet jau ima 
mutikos prnnokas ir labai gerai 
skambina pianu gana sunkius 
klasinius muzikos kurinius. 
Nors p-lė Virginia Taurinskai- 
tS yra gimusi Kanadoje, bet ji 
vertina lietuvių kalbų. P-lė Vir
ginia Taurinskaitė yra nepa
prastai inteligentiška santy
kiuose su žmonėmis.

P-nas S. Taurinskas irgi yra 
talentingas muzikas, be to, jis 
yra didelis idealistas darbo vi
suomenės reikalams.'

šiuo tarpu Kanadoje darbų 
pakankamai, laukų, derlius la
bai geras, bet nėra rinkos par
duoti, todėl atlyginimas farmų 
darbininkams visai menkas, nes 
ir fermeriai mažai gauna už 
savo produktus.

Nors Kanadoje nebuvo dide
lės pramonės miestuose, bet ir 
maža pramonė neatsilaikė ir 
daug dirbtuvių sustojo, todėl 
miestuose yra daug bedarbių. 
Paskutiniu laiku Kanados vy
riausybė pradės tiesti naujų 
cementinį kelių žie^mių-vakarų 
link iki Winnipeg, kad sujung
ti rytinę su vakarine Kanada. 
Darbas tęsis labai ilgai ir vi
si bedarbiai bus aprūpinti pa
stoviu darbu. Daugiausiai bus 
suteikta darbas nevedusiems, 
nes vedusieji nesutiks taip to
li

zauskas, kuris paprastai gerai 
veda susirinkimus, jokios tvar
kos negalėjo palaikyti. Vieni 
šaukė, kąd Vitaįtį reikia pra
šalinti, kiti, kad sekr. Jurge- 
liutė kalta. Buvo padarytas į- 
nešimas pasiųsti sekt. Jurgc- 
liutei užuojautos laiškų, o jos 
priešam# papeikimų, bet per 
betvarkę, tas ir kiti įnešimai 
nebuvo priimti.

Mes bolševikų savo organi
zacijoj kaip ir neturime ir man 
rodos, kad’ tokių nesusiprati
mų neturėtų bntL Mes žino
me, kad tokie sujudimai visai 
nedaro gero organizacijai, ir, 
mes neturėtumėm būti vienpu
siai, bet privalome laikytis tie
sos ir tuos remti, kurie dirba 
organizacijai teisingai.

, — J. Jarus.
————4—44-----

Paųuette Station, 
Ontario

atlan-

Sis-tas

Rugpiučio 9 d? mane 
kė p. F. G. Yurk, jo žmona, sū
nūs ir dukrelė iš Detroit įr p. 
S. Taurinskas, jo žmona ir dvi 
dukterys Violet ir Virginia, iš 
East Windsor, Ont. Visų laikų 
linksmai praleidome ant Erie 
ežero kranto ties miesteliu Col- 
chester, Ontario, besimaudiyda- 
mi, užkandžiaudami ir besida
lindami įvairiais gyvenimo į- 
spudžiais. Detroitietis p. Yurk 
nupasakojo esamų ekonominę 
padėtį Detroite. Pagal p. Yurk 
nuomonę ekonominė padėtiš 
pradeda eiti geryn visu tempu, 
ypač General Motors Korpora* 
clja žymiai didįna savo pro* 
dukcijų. Vėliaus aplankėme Do
minion

Rugp, 23 d. S.L.A. 14 kuopa 
rengia didelį piknikų Neuros 

Experimental Station farmoje, kuriame bus ir risty-

nių, dalyvaujant drapiežnam ■
dzūkui, Juozui Bancevičiui iš 
Čikagos ir geram vietiniam ris
ti kui. Tikimės daug publikos, 
nes visi atsilankys norėdami pa
matyti, kaip musų tautietis 
trankys tų svetimtautį, šis bus 
vienas iš didžiausių šios vasa
ros piknikų.

— J. Jarus.

ARGENTINA
Pietų Amerikos Lietuvių Soci
alistų Sąjungos ir visų progre

syvių organizacijų atstovų 
KONGRESO PROTOKOLAS 

nuolat augančių organi- 
ir didelį masių prijau- 
Kad«aš čia kalbu tiesų, 

parengimai liudija, ku- 
lankydavo nuo aštuonių 
ir daugiau lietuvių vi-

(Tęsinys)
Bolševikai, fašistuojantis ele
mentas ir klerikalų likučiai, 
greit pasiuto bejiegiais prieš 
musų 
zacijų 
timų. 
musų 
riuos 
šimtų
suomenes jr visi likdavo pa
tenkinti. Mes šiandie turėtu
mėme viskų, jeigu ne musų pa- fabeto politika, ir šiaip Jono 
čių toji nelemta tragedija šian- (Tųsa 3-čiam pusi.)

važiuoti.

CIeveland, Ohio
S.L.A. 14 kuopos piknikas

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH - DR. NAMELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Ste.)

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nito 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal Su tart j

NEATBŪTINAI PAMATYK

MM i
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ SUNIKĘ 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4583

■f——       -i i ■ n i   —     ..-i—   i 
išbandžiau juos CZ» _ /ryi 11

t Visus ir greitai OUgr |ZH II ©11©

BudroMfer

Pietų Ameri-

dien privedusl prie to, kad 
yra palaidota Pietų Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga, 
jos organas
kos Naujienos” ir visas turtas 
kuris jau buvo įsigytas. Dau
gelis dabar mėgsta primesti 
kaltę buvusiems Centro Ko
miteto, kam perarti susėjęs 
su biznierium JokubaiČiu Jo- 
nu. Galiu pasakyti, kad dali
nai yra tame tiesos, nes buvo 
daroma viskas žodžiu ir per
daug pasitikėta tam nelemtam 
žodžiui. Vienok kam žino
mos vietos gyvenimo sąlygos 
ir tos apystovos, kuriose teko 
dirbti, tam jau daugiau negu 
aišku ir didesnių argumentų 
nebereikia, nes kitaip nebuvo 
galima padaryti. Mes J. Jo
kūbaičiui leidome savo organe 
propaguoti savo laivų agentū
rų, o jis už tai apmokėjo spau- 
dinimų “Pietų Amerikos Nau
jienų”.
tinome 
varėme 
nę propagandų Pietų Ameri
koj. Mano supratimu, musų 
nuodėmė ir klaida ne tame, 
kad mes pasinaudojome anai-

Jo pinigais mes tvir- 
savo organizacijų ir 

visu frontu socialisli-

F R O M

L O U I S
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ARGENTINA
(Tąsa ii 2-ro pusi.)

Jokūbaičio pinigais, bet 
kas tame, kad mes susipešėme 
savo tarpe. Tuo musų nedrau
giškumu, ne socialistiniu vie
tomis, begalo puikiai pasi
naudojo iš Brazilijos atvykęs

vis-

■■m w»i
čiau aš jau mačiau aiškiai vei
kiant ir siekiant murzinus' na
gus kitur. Taip iš visur išė
dos drg. K. N. Norkų, reikia 
pasakyti teisybę, kad tuč tuo
jau pasijuto didelė spraga vi
same musų veikime. Likau 
vienas prie laikraščio ir prie 
sąjungos, nes likusieji draugai 
permažai suprato musų darbo

jo galutinai atsiskirti. Susi
tarti pavyko. Musų komisija 
pasiūlė jam kad mes jo išlai
das laikraščiui apmokesim da
limis kiek jų bus ir jis pilnai 
sutiko. Taipgi sutiko dar tris 
mėnesius apmokėti už spaus
tuvę. Vėliau mes išeinam iš 
tos vietos ir pradedam leisti 
patys. Vienok J. Jokūbaičio

NAUJIENOS, Chicago, III.
m,....  į'l..lf..ll,..|„iĮWri^Wi^

teko atsakyti, kad tuojau bus 
tuo ( reikalu Centro Komiteto 
posėdis ir#viską nuodugniai 
aptars. Kuomet aš pranešiau, 
tai kai kam iš draugų, kaip ir 
dabar visiems paaiškėjo, ir ži
noma parupo tas. Kaip tik 
tuo laiku jau sukosi arti ryto- 
jinių komunistų vadas Misči- 
kas apie Paliuką. Komunisti-

Pilipaičiu iš Jokūbaičio nieko 
nebegavo ir šiandien viskas 
iškilminga} mirė.

Šiandien jau nė jų sugalvo
ta makana* “Spauda" nė tas 
nebuvėlis “Parnasas”, į kurį 
nepavyko nė vienam įlipti, 
absoliučiai nepagelbėjo. Jie 
buvo perdaug niekingi savo 
bjauriais norais ir darbais

kalbą ir darbą musų labui ir 
gerovei. Mes turime dar vieną 
priešą, kuris kaip cholera ar
ba džiuma turi susisukęs sau 
lizdą gatvėje Patagones, Bue
nos Aires mieste ir lindi juo
dajame urve tikodamas kiek
vieną minutę mus praryti. Ta 
baisioji votis arba piktšašis 
turi mus galutinai sucemen-

tuoti į vieną bendrąjį kūną ir 
baigti visus nesusipratimus, 
kad savo bendromis jėgomis 
mes laimėtumėme paskutinių- 
ją pergalę.

(Bus daugiau).

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nepaprastai

MCtvrcKKt

Bluerasite

BY WESTPHAL

Black 
Nelau- 
telefo-

uater 
tH£ AIR 
CIRCUS

Family movbo 
• . TO * 

GLBNDAUB, 
CALIFORMĄ

PLAYBD THE 
W'GM GCHOOL- 
HERO TYPK 

6ARLY F‘W$

1514-16 Roosevelt Rd. 
irti St. Loub Avė. 
CHICAGO. IfeL-

G 00 D BH '

WHY LEKVE

collECE 
-

AN EKTRA 
IN 

PICTURES 
1926

BORN - 
ser*r.

/9oa 
HANSAS CrtY

nuokit Republic

CRANE
5332 SO.

ICE CREAM

64 W. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615,> Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

BRIDGEPORT MOTOR. SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyiių ir piaaų muveriai vieto jeir 

toli, patarnavimai geras ir pigos. 
817 West 34th St
Tel. Boulrvard 9336

ATTENOCO 
NORTHvmST

SCHOOL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET !

Tel. Kedzie 8902

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Diatance Removal . 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamet 3399 

Ree. Tel. Yarda 3408

Skilvio tonikas ant 
kurio ji atsideda

Už trijų savaičių aš 
Nors aš turė- 

: viena atlik- 
jaučiuos puikiai,

Kalbame lietuviškai. Atdara vakarais, nedėliomis iki 1 valandai po piet.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate; ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jut turite olttriut 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas jčirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. MedikaliŠki 
žinovai pripažįsta šį naują jčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS —

NOT MARR/CD, 
6//US - '

ONE OF HIS LATCST 
x PICTURBE 

HOLLYV4OOD
NIGHTS * 

for fox v-udios

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND ORY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
t*-—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 85th St

siekdami sąjungos sugriovimo 
ir jos organo numarinimo, to
dėl niekingai įr baigė savo ne
paprastai trumpo amželio die
neles, vien palikdami stibiau- 
rotus pėdsakus mūsų išeivijos 
tarpe. •

Nenorėdamas perdaug var
ginti gerb. drauges ir drauges, 
aš baigdamas viena tik , noriu 
pasakyti: pamokinti praeities 
klaidų, kad jų daugiau nebe- 
pakartotumeme. šiandien an
kštai suglauskime savo išblaš
kytas eiles. Galutinai pames- 
kime savo asmenines rietenas 
ir būtinai raskime bendrąją

Jeigu kiti n«- 

įa. per daugel] metu it išgydė tukatanėins ligonių. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
TeL Cnwford 5573

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

. Kuj jus eisite, 
Ribbon Malt ir kur jus jp pirk
sit*, jus rasite visuomet vienodą 
jo augštą kokybę.

^KfST . 
pjUUtST į

SELLER/

VYRAI I VYRAI I 
Taupyklt. pinigus! 

, Pirkite anglis -iš 
? CRANE CO., tai 

yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau- 
,šia anglis Poca- 

hontas M.R. $6.75 
stonas, cash 25c 

diskonto. 
Bahd $9 
kit ilgai, 

8402 

COAL CO 
LONG AVĖ.

konsulas Mačiulis ir kunigas 
Janulionis. Visų pirmą, jie daug 
padėjo pastangų iki drg. K. N. 
Norkų išėdė iš J. Jokūbaičio 
agentūros, rašydami daugybe 
provokuojančių laiškų ir siųs
dami nusamdytus žmones 
pas J. Jokūbaitį su provokaci
nėmis skundomis prieš jį. Į 
Šį intrigų sūkurį buvo įtraukti 
netik žinomas šeima Pilipai- 
tis su Sumakeriu, kurie tuo 
laiku jau buvo P. A. L. S. C. 
Komiteto nariais. Pagaliau 
motyvuojant, kad, buk drg. K. 
N. Noskus P. A. L. A. S. orga
ną valdžios įstaigose įsiregis
travęs savo vardu ir skaito 
kaipo savo nuosavybe. Tuo 
reikalu buvo pakeltas klausi
mas C. Komiteto posėdy ir 
drg. K. N. Norkus tapo paša
lintas iš Sąjungos, nors bal
suojant ir protestuojant, ta-

žodis nebuvo išlaikytas. Tuo 
laiku konsulas Mačiulis iš kur 
tai ištraukė šunbajorį 
gybininką Goštautą ii 
jį J. Jokūbaičiui į redaktorius. 
Turėdami pinigų, advokatus 
ir gerai žinodami, kad Argen
tina visokių galimybių šalis 
jie nutarė su mumis pasielgti 
griežtai ir trumpai. Viena 
gražų vakarą man beruošiant 
laikraščiui medžiagą, akyse 
viso Centro Komiteto ir dau
gelio šiaip draugų atvyko šni
pas Goštautas ir pareiškė, kad 
jis kaip tik ir atvykęs paimti 
medžiagos nunešti į spaustu
vę. Kilo skandalas. šnipas 
Goštautas pabėgo, nes kitaip 
butų sukulę jį draugai. Pasi
rodo, kad J. Jokūbaičio su 
Mačiuliu viskas priruošta 
spaujstuvej ir pastatyta poli
cija, žinoma dėl atsargos, o 
šnipui Goštautui įsakyta įdėti 
keletą straipsnių musų idėjai 
priešingų. Dar tą patį vaka
rą, J. Jokūbaitis man pranešė, 
kad jis laikraščio nepaleidžias 
iš savo nagų be teismo ir kad 
atsakomasis redaktorius da
bar esąs Goštautas. Musų iš
rinktoji komisija dar ėjo ir 
mėgino tartis, Vienok liko vis
kas be pasekmių. Ant greitų
jų padarėme Centro Komiteto 
posėdį, kuriame aš rezigna
vau iš redaktoriaus pareigų ir 
nutarėme veikimo planą. Apie 
tai buvo tuč tuojau pranešta 
Partida Socialistą Centro Ko
mitetui ir parašytas “Musų 
Manifestas No 2”, pranešus 
musų skaitytojams ir kores
pondentams apie susidariusią 
padėtį, manifestas savo pilnai 
atliko. Jau pirmą užgrobto
jo laikraščio numerį beveik 
visą sugražino J. Jokūbaičiui 
kaip platintojai, taip daugelis 
ir skaitytojų. Tuo metu įsi
kišo ir Partida Socialistą D. 
Buira įgaliodama vesti tą vi
są reikalą. Mes taipogi išlei
dome: “Pietų Amerikos Nau
jienas”, paskelbdami J. Jokū
baičiui boikotą. Partida Soci
alistą ir mums prijaučiančios 
visuomenės spiriamas paga
liau J. Jokūbaitis tapo prispir
tas prie sienos ir atsisakė lei
sti “Pietų Amerikos Naujie
nas’’, o pradėjo su kun. J. Ja- 
nulioniu leisti grynai kuniginį 
šlamtą “Švyturį”. Taipogi 
greitu laiku pajuto J. Jokūbai
tis ir savo kontorą tuštėjan
čia, nes darbininkai labai gy
vai atsiliepė į musų paskelb
tąjį boikotą. Jis griebėsi ieš
koti su mumis susitarimo, ir 
per savo kontoros valdininką 
A. Sumakerį, akyse K. N. 
Norkaus, Stepaičio ir Pilipai- 
čio buvo pasiūlytos man dery
bos. Aš pasitaręs mi virš mi
nėtais draugais, nuėjau suži
noti dalyko, kuris vėliau pa
aiškėjo: J. Jokūbaitis sutiko 
duoti penkis. šimtus pesų, do
vanojo visus redakcijai reika
lingus baldus, rašomąją maši
nėlę, geležinę kasą ir skelbimų 
kas mėnuo už du šihitus sep
tynias dešimtis pesų, su • sąly
ga, kad jeigu mes nuimsime 
nuo jo agencijos boikotą. Jam

nė šutve pradėjo šlykštų aktą 
ką prieš mane tuo manydami 
reformuoti sąjungą ir jos or
ganą apsigrobti sau. Kokią 
nors didelę kaltę nebuvo gali
ma rasti prieš mane, tai rado 
jie sau porą typų, kurie Pa
liuko prašomi sufabrikavo 
skundą prieš mane, kad buk 
lai P. Ciucelį papirkęs J. Jo^ 
kubaitis sąjungos sugriovimui. 
Jie visi gerai žinojo, kad to 
nėra ir niekuomet būti nega
li. Kad aš tuomet badu dvė- 
siau ir neturėjau buto, dirbau 
su didžiausiu pasišventimu, 
dirbau sąjungos labui pirmo
se eilėse, bot Paliukui su Mis- 
čiku rūpėjo >Visai ne tas. O 
kaip tik greičiau atsikratyti 
manę nuo savęs vien tik dėl 
to, kad aš esu socialistas. Jie 
vieną vakarą keturiese susi
rinkę pas Paliuką nutarė bū
tinai mane iš sąjungos paša
linti. Įdomu, kad dirbo su 
Paliuku išvien (žinoma, tik 
šiam tikslui) ; ir provokato
rius Misčikas, kuris dar taip 
nesenai įsijuosęs, šmeižė ir bu
deliais pravardžiavo musų 
idėjos draugus Lietuvoj, Arųe- 
rikoj ir kitur.
įdomu ir tai, kad jie padarė tą 
viską slaptai nepranešdami 
man. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad Paliuko jau daug seniau 
veikta prieš mano asmenį ra
šant visokius,šmeižtus ir pro
vokacijas. Pašalinę mane jie 
ramiai atsiduso. Aš labai ge
rai žinojau kuo jų toji komu
nistine šunybė baigsis, bet ty
lėjau, nors- buvau kuobiau- 
riausiai šmeižiamas ir kryžia- 
vojamas pėF\ mano sukurtą 
laikraštį. Nutylėjau net ir tą, 
kad/mąųo asmeninius laiškus 
ir archiyĮi Paliukas pavogęs 
.^unešė^į/ konsulatą šnipinėji
mo tikslams ir vėliau šnipas 
Goštautas sakė, kad aš pleč- 
kaitininkas ir taip toliau. Vie
ną ką, gal ir nuodėmingą esu 
padaręs, kad Paliukas su Mis- 
čiku ir komuniniu šarlatanu

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galvos skau> 
dėjimą. Ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas).
TukstanSlai žmonių yra ižslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mestis yra liek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su- 
Ug naudos gydynvy . j j 
Kaina 78 centai, $1.50 Ir $3.00, 
k 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 352

Hartford, Conn. /

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

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

šioje apielinkėje.

STAR DUST Copyright Midw*st* Feattire Service

WISS1G,
Pasauliniame Kart

Seno Krajaua

MES PERKAME
LIETUVOS LĄISVFS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, IIL

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
samus 

3335 S. Halsted St 
Td. Yardl

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Padaro 
Skalbimą 

F • Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Daktaras
Kapitonai, 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas ptilvo, 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
galėjo jus išgydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 

. Praktikuoja 
f dykai.... L____  _________________

valandai ir nho 5-8 valandai vakare. 
4200 W<st 26.. Su kampas Keeiet Avu

MODERNINIS APŠILDYMAS PADARO 
NAMA MODERNINĮ

A LEISKITE MUMS ĮVESTI Į JŪSŲ NAMĄ
APŠILDYMO SISTEMĄ UŽ ŽEMIAUSIĄ PASTA- 
RAIŠIAIS KELIAIS METAIS KAINĄ.

Raštišką garantiją, kad apšildys jūsų narna iki
1 laipsnių nors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero,

I ĮLl’? ITf duodame su kiekvienu įvedimu:
jL 1 Į Jei patys vestumet sau apšildymą, musų mecba-
V fisaau B nikai visuomet yta prisirengę jums pagelbėti.

TELEPONUOKIT CALUMET 5200 dėl paty- 
■ rūsio mechaniko, kuris jums nuodugniai* viską išaiš- 

kins DYKAI.

NUPIGINTOS 
Trečios Klases 

Laivakortes į EUROPĄ 
ir atgal 

Nupiginimai įeina galion visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPES 
Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj United States Upes 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES į TEN IR ATGAL 
New York iki Lietuvai (Klaipėda) 

$ 150.00 
Išplaukimai kas savaite 

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
vietinius agentus arba 

UNITED STATES 
LINES 

CHICAGO OFFICE 
Charles Krcilek, Gen. Agt. 

21 6 No. Micbigan Avenue
GENERAL OFFICES 

45 Broadvvay 
New York City

esmę ir sąjungos vertę, todėl 
labai greitai pasiduodavo kad 
ir mažiausiam paspaudimui iš 
priešo pusės. Drg. K. N. Nor
kaus neišsemiama energija, 
nenuilstamas darbštumas ir 
sumanumas, niekada neperdė
siu pasakęs, kad labai daug 
padėjo musų organizacijai ir 
laikraščio išaugininiui į aš- 
tuonius puslapius. Kuomet 
nebeliko K. N. Norkaus, kun. 
J. Jaunulionis ir konsulas Ma
čiulis atkreipė visą savo sun
kiąją artileriją prieš mane. 
Jie puikiai suprato visas silp
nybes J. Jokūbaičio ir visokių 
dangiškų ir žemiškų gerybių 
prižadėjo, kad tik tas kuovei- 
kiausia galufinai nusikratilų 
socialistų. Prasidėjo spaudi
mas, kad dėti į laikraštį viso
kį brudą; kaip tai, kad iš Lie
tuvos atsibastė Biržų Don žu- 
anas (mergišius) kaip jį 
“Rytojus” vadino kun. J. Ja
nulionis ir daug kitų kitokių. 
Jauties, khd tokioj velniavoj 
būdamas vienam darbas buvo 
visai nebegalimas. Daug pa
stangų padėjus man tapo su
kurtos kelios kuopos. Bėto į 
sąjungą įtraukiau tik ką at
vykusį iš Lituvos J. Stepaitį. 
Paskiau Paliuką ir Vilčinską. 
Pasijuto pajiega didesnė ir 
viskas lyg truputį atslūgo, bet 
tas buvo ne ilgam. Ant grei
tųjų sudarėme komisiją iš P. 
Paliuko, A. Vilčinsko ir J. 
Pilipaičio, kurie turėjo susi
tarti su J. Jokūbaičiu ir nuo

“Etna 
busiu 66 metų amžiaus. 1 
jau 13 vaikų ir visuomet 
davau namų darbą 
kadangi aš ėmiau

TRINERIO
KARTŲJĮ VYN| 

ir šis puikus skilvio tonikas palaikė 
mane geriausiame stovyje. Aš atside- 
du ant jo ir visuomet jį rekomenduoju 
kiekvienam kas tilu skundžiasi konstipa- 
cija, prastu apetitu, galvos skaudėjimais 
ar prastu miegu. Jūsų Mrs. J. Kus- 
luch”. Trinerio Kartusis Vynas turi 
pilniausį pasitikėjimą tūkstančių šeimi- 
nų, kadangi jos žino kaip jis pagelbsti. 
Daugelis daktarų jį taipgi rekomenduo
ja. Pas visus aptiekininkus, mažose 
ar didelėse bonkose, vertingas kuponas 
kiekviename pakelyje. Jeigu negauna
te savo apielinkėje, rašykite Jos. Triner 
Co., 1333 S. Ashland Avė., Chicago, 
Illinois.

MAUDYNES KAMBARIO AUTFITAS
Susideda iš vienos 5 pėdų x30 colių vanos su apskritais šonais, ant kojų 
ir visais fittingais, vienos 17x19 colių apron prausyklos su fittingai*. iš 
parcelinuoto klozeto autfito su ąžuolo ar mahogany sėdynė $ A 4 Efl
Viskas kaip aprašyta, specialiai ......... . ............... "T I xWw

1725 
SOUTH 
STATE 

STREET 
Chicago, m.

<\5ŪUAREDEA
^^PLUMBINRŽ

• •#

Visi 
telefonai

Calumet
5200

VAISTAI
Mes specializuojame^ pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mn 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų. u j
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NAUJIENOS
The LUhaanten Daily N«ws

1739 South Halated Street 
Telephone Rooseveit 8500

Editoj- P. GRIGAITIS

Sutaeriptfon Rates:
$8.00 per year in.Canada
$7.00 per year ovtskte of Chicago
$8.00 per year ia Chicago
8c per oopy___________________

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
11L Telefonas JRoosevelt 8500.

•ąimr i............k ........jį............ ..

Užsisakymo kaitai
Chicagoje —« paltu:

, Metams ...«
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem m&iesiams_____
Vienam menesiui

Chicagoj per ižnežiotojus:
Vieta kopija 
Savaitei ... 
Mtaeaiul ,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pažtei

Metams _____________________ $7.00
Pusei metų ...........................  3.50
Trims mėnesiams ______ ...__ 1.75
Dviem mėnesiams ....................  1.25
Vienam minėsiu! ••••••••••M •••••••••• .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metų ........... .................... 4.00
Trims menesiams _____    2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

»ao««eeVa«ąbooWoe«eeew««w $8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

18c 
75c

■r.

žmonės, kurie po prohibicijos įvedimo visai paliovė ger
ti, dalinai sutrumpino savo gyvenimu.

Kitas svarbus dalykas — tai visokie pseudo-moks- 
liški gydymo kultai, kurie Amerikoj yra labai prasi
platinę. Daugelis sergančių žmonių kreipiasi J vispkius 
šarlatanus, kurie ne tik jų nepagydo, bet dažnai be lai
ko nuvaro j kapus.

............ ......... .. <
DARBO AGENTŪROS

VIRŠPRODUKCDA

Dabartiniais laikais labai daug kalbama apie virš- 
produkcijų. Tuo norima pasakyti, jog daugiau pagami
nama visokių produktų, negu žmonės gali sunaudoti. Bet 
ar iš tiesų taip yra? Amerika yra turtingiausias pasau
lio kraštas. O vienok ir čia randasi milionai žmonių, ku
rių rytojus nėra užtikrintas. Daugelis neturi net ko val
gyti. Jiems yra reikalingi geresni namai, daugiau mai
sto, — žodžiu, jiems trūksta visko, kas reikalinga civi
lizuoto žmogaus gyvenimui.

Tik nedidelė gyventojų dalis nejaučia baimės dėl 
rytojaus, nes jie turi pakankamai pinigų, kad dėvėti 
šaunius drabužius, valgyti tinkamų maistų ir gyventi 
gražiuose namuose. Didelė dauguma žmonių gyvena iš 
dienos Į dienų ir nesvajoja apie kokių nors prabangų. 
""TSmerikoj, turtingiausiame pasaulio krašte, milio
nai žmonių nuolat yra susirūpinę dėl savo ateities. Jiems 
nuolat vaizduojasi varginga senatvė, neišsipildžiusios 
viltys.

Niekuomet nebuvo maisto, drabužių, tinkamų patal
pų ir laimės viršprodukcijos. Ir nebus tol, kol pasaulyj 
egzistuos suvargusių žmonių, išbadėjusių žmonių.

Šiandien maisto produktai ir visokie kiti dirbiniai 
yra gaminami ne tam, kad patenkinti žmonių reikala
vimus, bet tam, kad juos butų galima parduoti, kad iš 
to pasidaryti pelno.

Amerikos farmeriai nežino kų daryti su kviečiais. 
Prieš kiek laiko Brazilija valdžia sumetė į jurų 530,- 
000 maišų kavos. Baltimorėj ir Los Angeles bananos ver
čiama į jurų. O tuo tarpu tūkstančiai žmonių neturi pi
nigų, kad tų produktų įsigyti.

Senovės mituose pasakojama apie Tantalus, kuris 
turėjęs kęsti neįmanomų troškulį, nežiūrint to, kad van
denyj jis buvo ligi kaklo panertas. Kiekvienų kartų, kai 
jis bandydavo atsigerti, vanduo tuoj nuslūgdavo.

Panašiai dabar yra ir su daugeliu žmonių. Jie gy
vena tarp įvairių gerybių, kuriomis negali naudotis. Mai
sto produktai pūdoma laukuose arba tiesiog naikinama, 
o tuo tarpu žmonės kenčia badų, kadangi neturi pini
gų tiems produktams pirkti.

Kiekvienas sveikai galvojantis žmogus turi prieiti 
išvados, jog sistema, kuri toleruoja tokius dalykus, yra 
netikusi. Tik tinkamai sutvarkius distribucijų bus ga
lima išvengti tokių depresijų, kokia šiandien siaučia pa
saulyj.

Kiekviename didesniame mieste randasi privatiškų 
darbo agentūrų, kurios už tam tikrų atlyginimų pasi
žada surasti žmogui darbų. Jau ir pirma buvo nusiskun
dimų, kad daugelis tų agentūrų yra tiesiog prigavikų 
operuojamos, kurie be jokios gėdos bedarbius išnaudo
ja. Užėjus blogiems laikams, tas išnaudojimas dar la
biau padidėjo.

Dažnai agentūros su kokiu nors dirbtuvės bosu va
ro “fifty-fifty” biznį. Bosas priima agentūros rekomen
duojamų darbininkų ir duoda jam darbų. Bet neilgam. 
Kai tik darbininkas spėja atsilyginti su agentūra už 
patarnavimų, jis tampa iš darbo paliuosuotas. J jo vie
tų agentūra siunčia kitų darbininkų, kuris susilaukia ir
gi tokio pat likimo. Gi agentūra su bosu dalinasi tuo 
budu iš darbininkų gautais pinigais.

Tai yra šlykščiausias bedarbių išnaudojimas. Dažnai 
bedarbiai pasiskolina kelis dolerius iš kitų, kad užmo
kėti agentūrai už patarnavimų. Ir daugumoj atvejų jie 
netenka tų kelių dolerių ir darbo negauna.

Chicagoj randasi 380 privątiškų darbo agentūrų. Iš 
jų, sako John J. McKenna, 80 yra niekas daugiau, kaip 
tik raketierių lizdai. •

SAMDO DAKTARUS

ŽMONIŲ MIRTINGUMAS AMERIKOJ

. . r > 1 f .... . i»"

IV.
ISalko Veronikos širdelė ir 

apsiniaukė jos d^išia. Kaž Ro
dei jąį Paulius patiko. Paulius 
jau augęs žmpgųs, darbų dirb
ti nepratęs ir palinkimo netu
rįs. Jisai pajuto savų laimę ir 
pašaukimų: prie Veronikos kai 
musė prie medutis prilipo. Tuo* 
jaus Pauliui atsirado galimybių 
kortomis lošti. Tik pabučiuok 
pačlukę, tai dešimke tikrai bus. 
Paskui dar policija nori viso
kių kyšių. Veronika moka ir 
tyli. Juk savo vyro bėdas rei
kia naikinti.

O čia biznis pasigerino. Dar
bo daug ir pinigai augte auga. 
Paulius baliavaja, cigarus ruko 
ir saliunčikams duokles moka.

Lotų pardavėjas suuostė Ve
ronikos pinigus, čia puikiausia 
progš pralobti: pirk lotų, už 
metų kitų parduosi, bus pini
gų kai šieno. Jisai faktais kal
ba, statistikas rodo ir pavar
des tų žmonių, kuriuos jisai 
praturtino. Reiškia, abejonės 
nėra. Veronika prisiperka lotų, 
agentas linksmas. Bankas gal 
užsidarys, o lotai neprapuls.

T
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bent pelnysi. Veronika atiduo
dą pinigus Bišofo agentui ir 
Vėl dirba. Dabar dar smarkiau. 
Veronika dabar dar šykštesnė 
pasidąrl. Paulius pasigriebė 11- 
kusitM dolerius ir išdūmė.

' ’. ' VI. ' -

Po dešimts metų. BiŠofas pi
nigus nunešė, o Harringtono 
agentai biznius Įsigijo. Veroni
kos doleriai žlugo. Bet biznis 
dar eina, tik sveikata šlubuo
ja, bet tai niekis. Kų čia svei
kata reiškia prieš dolerį... Ve
ronika dar stropiau pinigus tau
kina ir dar smarkiau dirba. 
Rankos dreba, nervuota, bet 
biznio reikalai neleidžia pasil
sėt. O čia dar tie agentai tiek 
daug išviliojo. Dar ir dabar kas 
turi miklesnį 
tiek iškaulyt.

liežuvj gali šiek

VII.
eina bet sveikata

Nuolat tvirtinimą, kad sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas. Bet jąja, bendrai imant, nedaug tesi
rūpinama. Tuo atžvilgiu ypač kenčia biednuomenė, ku
riai sunku apmokėti daktaro bilas. Juo labiau, jeigu ten
ka ilgiau sirgti arba su chirurgu susidurti. Operacijos, 
kaip žinia, gana brangiai kainuoja.

Prieš daug metų Benjamin Moore, garsus Angli
jos daktaras ir biochemikas, pareiškė tą nuomonę, kad 
žmonių sveikata yra visuomenės reikalas. Visuomene 
privalo rūpintis, kad kiekvienas jos narys gurėtų atatin
kamą medįkalę priežiūrą. Jeigu, sakė jis, kraštui yra 
reikalinga policija tvarkos prižiūrėjimui, tai tiek pat 
privalo būti reikalingi daktarai, kurių pareiga butų rū
pintis žmonių sveikata. Daktarams turėtų'būti mokama 
tam tikra alga, kad jie liuosai galėtų dirbti savo darbą.

Šiandien ta Dr. Moore nuomonė ranęa ne tik pri
tarimo, bet yra vykdoma ir gyvenimam Pavyzdžiui, Sas- 
katchewan provincijoj, Kanadoj, pradėta (samdyti dak
tarai. Jiems mokama nuo 3,000 ligi 5,00Qi dolerių me
tams. , \

Daktaro algos padengimui kiekviena šeima moka 
nuo 8 ligi 10 dolerių per metus. Bet už tai ji yra aprū
pinta pilniausiu medikališku patarnavimu. Daktaro pa
reiga ten yra ne Ųk gydyti sergančius žmones, bet ir 
duoti tinkamų patarimų sveikiems, kad jie apsisaugotų 
nuo ligų. O kaip yra sakoma, uncija apsaugos yra ver
tesnė už svarą gydymo.
— 1................. ■........... "i .... . .............. -...-................................

KAIP DOLERIS 
ŽMOGŲ PAVERGIA

Prieš kiek laiko žurnale “Science” tilpo profesoriaus 
Forsyth straipsnis apie mirtingumų Amerikoj. Pasirem
damas statistikos daviniais, jis parodo, jog mirtingumas 
tarp suaugusių žmonių nuolat didėja.

Anglijoj mirtingumas tarp žmonių nuo 30 ligi 60 
metų amžiaus laipsniškai mažėja. Bet tarp senesnių žmo
nių mirčių pasitaiko daugiau, negu pirma. Amerikoj da
lykų padėtis yra kitokia. Pradedant 1921 metais mirtin
gumas tarp vyrų, turinčių 30 ir daugiau metų amžiaus, 
beveik nuolat kyla. Su moterimis nėra taip bloga, bet ir 
tarp jų mirtingumas šiek tiek padidėjo. Progresas pa
daryta tik vienoj srityj, — žymiai sumažinta vaikų mir
tingumas.

Kodėl mirtingumas per tuos ųjetus padidėjo, tikrai 
nėra žinoma. Prof. Forsyth mano, jog tai įvyko dėl ke
turių priežasčių. Smarkus augimas didelių miestų dali
nai galėjo prisidėti, prie gyventojų mirtingumo. Kaltas 
yra ir industrializmas. Jokis kitas kraštas negali susi
lyginti su Amerika darbo našume. Tačiau atrodo, jog 
tas greitas darbo tempas pakerta darbininkų sveikatų 
ir be laiko nuvaro juos į kapus. ' "

Trečias stambus mirtingumo faktorius yra prohi- 
bicija. Prohibicija, profesoriaus Forsyth manymu, prie 
mirtingumo prisideda dvejopu budu. Visi žino, kad gir
tavimas Amerikoj ne tik nesumažėjo, bet gal dar la
biau padidėjo. Skirtumas tik tas, kad žmonės dabar vie
toj geros degtinės geria munšainų, kuris — ypač ge
liais pirmais prohibicijos metais — dažnai yra nuodin
gas.

Kai kurie mokslininkai yra tos nuomonės, jog nuo- _
saikus alkoholio vartojamas prailgtų Žmonių gyveni- Į j^ste * JM,
mų. Tad galimas daiktas, mano prof. Forsyth, jog tie’mat, mokėjo prisitaikinti prie

Veronika Glindžiutė Lietuvo
je turėjo gerų pažinčių su ku
nigais, valsčiaus raštininkais, 
mokytojais ir šiaip jau penes
niais žmonėmis. Jinai įsigyjo 
kiek geresnį skonį visame ka
me, kiek liuosesnį būdų ir jos 
užgaidos pagilėjo. Pusiau pa- 
maitė, pusiau kunigo tarnaitė, 
pusiau ponelių meilužė. Kar
tais nuobodžiau jus gimnazistas 
arba džįovos kamuojamas stu
dentas jai vienų kitų flirto ga-: 
batelį numesdavo. Kai tėvo ūkis! 
dėl brolio išlaidų gimnazijoj 
pradėjo smukti, tai motina pa
tarė ištekėti, bet Veronika mu
žiko nenorėjo, o ponaičiai apie 
vedybas nė kalbėt nenorėjo. Tik 
vienas Petras Lubinskis, kuris 
jai daug eilių rašydavo, butų 
galėjęs, ir jau norėjo jų vesti, 
bet dėl revoliucinių žygių ka
lėj iman pateko.

Kunigėlis pasiūlė tarnaitės 
vietų. Veronika sutiko, bet kle
bonijos gyvenimas jai ir-gi 
greitai tiek įgriso, kad prabaš- 
čiaus pinigus pasiglemžus’ Išbė
go j Prusus, o iš ten atvyko į 
Ameriką.

n. ,
•' • f

Veronikos žvalumas naujame

Veronikos biznis kyla, kaip 
ant mielių. Ve! Šviesių pinigų. 
Dabar dar geresne propozicija: 
už šimtų gausi šimtų, Bišofo 
agentas paaiškino. Visi duoda, 
visi gauna, ko čia laukt. Ban
kas tavo pinigais biznį daro, lo
tai ne doleriai. Duok mums, tai

Biznis <far 
streikuoja. Bala žino kas daro
si. Kojos klypsta, širdis dreba, 
galva svaigsta. Daktarai pata
ria pasilsėt, bet kaip tu Čia biz
nį paliksi. Gali kas kitas tavo 
kostumerius pasigauti....

Ir dirba musų Veronika kol 
galų gale kojos atsisako sme
genų klausyti. Be kojų prita
rimo sunku biznį vesti...

Susirinko visus dolerius ir 
visus centus. Ne kiek jų jau 
beliko. Atsisveikino su savais 
ir draugais ir išvažiavo... mir
ti..• Mat.

nuo Įvairių 
žemę margu 
lapų margu- 

įvairiausias 
Tiek daug jų

te

Vaidilute.

Griuvėsiai

štrėmime ir vienatybėje, any
tai mirus. Per j j ir su juo iš
vengė didesnio skurdo ir var
go, kurie visus tremtinius ly
dėjo. Jis, — tai žinojo gerai, 
— buvo pasiryžęs neapleisti 
jos toje alkio ir žudynių šaly
je ir padėti sugrįžti į Lietuvą.

Sugrįžt!— apie tai svajojo 
abu ilgais ilgesio vakarais, sė
dėdami liuosu laiku jog kam
bary. Jo liga suartino juodu 
dar labiau; jo širdyje išaugo 
per tą laiką karštas meilės 
jausmas į tų nelaimingą jau
nutę moteriškę, kurią jis ka
daise iš mirties išgelbėjo, jos 
sieloje gilus prisirišimas prie 
gero, doro žmogaus ir globėjo, 
per kurį jos sūnūs augo svei
kas ir sotus.

Priėjo prie atidaro lango ir 
atsisėdusi. žiurėjo Į sodą, kur 
vaikas su aukle žaidė. Pageltę 
lapai krito nuo medžių tyliu 
šlamėjimu, kurs veikė į žmo
gų, kaip monotonė muzika. Tas 
krintančių lapų šlamesys buvo 
lyg motyvo Įvada į aukso ru
dens sonatų, kuri bylojo apie 
didelį ir slaptų liūdnumų, kurs 
kaip atdusys nurieda į amži- 
nastį. i

Žali, rudi, raudoni ir gelto
ni lapai, krintą 
medžių, nuklojo 
kilimu. Mirusių 
mas priminė jai 
žmonių mirtis.
matė per tuos du savo darbo 
metus, tiek daug žiurėjo J mir
štančių žmonių veidus ir visi 
jie nueidavo amžinastin, giliai 
atsidusdami, * palikdami žemei 
tylų liūdnumą ir ramumą. Ly
giai kaip tie mirštą lapai, ku
rių švelnutis liūdnumas gaivi
no jos liūdesį, bet tuo pačiu 

[laiku veikė į jų raminančiai.

Po sodą slankiojo ir pasitai
są sužeistieji; kaikurie sėdėjo 
blyškioje rudens saulės švieso
je. Ramybė glūdėjo ir jų vei
duose, tyli ramybe po skaudžių 
kančių. Ir*jie visi gyveno čia, 
kaip tie sodo medžiai vieno li
kimo ištikti, be valios, be jėgų, 
be skaudų. Jie nesidomėjo re- 
voliUcijos atbalsiais, nesidomė
jo gyvenimu, kurs virė už li
goninės sienų, nes jų išvargę 
kūnai ir sielos ieškojo tylos ir 
ramybės. Ligonys gulėjo savo 
lovose be minčių, be žado ir 
tik kartų į dieną, kuomet prie 
jų gydytojai prieidavo,, akyse 
sužvilgdavo vienintelis klausi
mas: ar išgysiu?...

! Natalija jautė tą ūpo vieno
dumų tarp rudens varsų sode 
ir viso namo su jojo gyvento
jais, tą kurčią ramybę, kuri 
sukaustė ir jos sielą. Ir rodėsi 
jai nekartų, kad pasaulis išė
jo iš būtybės j nykumą, per 
tąjį bekraštį mirtingumą, kurs 
apgobė visų\ šalį, ir jos asme
ninės žaizdos ir skaudžios mir
tys užslopino jos jautrumų, pa
keisdamos būdą ir veido bruo
žus. Asmeniai skausmai nuri
mo, begydant svetimas žaizdas, 
o siela išklydo iš žemiško Į 
miglotą nežinią, j kurią nuėjo 
tvirčiausias gyvenimo turinys 
— jauna meilė. Jos gedulą dėl 
žuvusio vyro nebebuvo kova 
su likimu, beviltis įsitvėrimas 
už nesulaikomo... toji gedulą 
buvo dabar rami, betiksli kla
jonė į nepasiekiamų amžinastį, 
iš kur neskambėjo nei vienas 
garsas, nespindėjo joki Šviesa, 
nesimatė jokių gairių, nesirado 
nei vieno sankeleivio.

Jos išvidinę nuotaiką reiškė 
išbalęs‘pailgas .veidas ir dide
lės šviesos aky^j gųr žibėjo pa- 

i simetimas ir klausimas, o iš
viršiniai, pilkas gailestingos 
sesers rūbas su baltu priekaiš- 

soįlų gydymo preparatų — čiu ir raudonu kryžium per 
žmonės skurdo ir nyko, kaip visą krutinę.
musės. | (Bus daugiau)
/ir gydytojas Milvydas per

sirgo vidurių Šiltine. Sirgo il
gai ir pavojingai ir niekas ne
besitikėjo išgijimo. • Natalija 
ąiaugino j Į tuo metu, kaip tik
rą sesuo brolį ir jo mirtis bu
tų buvusi jai dar vienu skau
džiu smūgių. Buvo jai belikęs 
vieninteliu artimu žmogum jos

....... .. mum ■■■ 

(Tęsinys)
,—Kur gi ne... O tamstos 

kaip sveikatėlė?
—Ačiū, aš jau sveika ir lai

kas butų mums Jcraųgtytis iš 
tamstos globos. pvį;

—Ar taip pakyrėjo?
—Ne... tik perilgai naudoja- 

vos tamstos gera širdžia. ir li
goninės' globa, čia ne mums 
vieta... daug sužeistų, gal ūž
imam jų vietą...

^—fiis kambarėlis buvo tuš
čias. Tamstai buvo leista užim
ti tą vietų, kaipo gydytojaus 
žmonai.

Tai pasakęs, lyg susigriebė, 
Natalija giliai atsiduso.
—Vis dar nėra atsakymo?
—Nėra, — sumelavo.
—O Dieve brangus!... Varg

šė motyna kamuojas... ir aš...
Nutraukė, slopindama ašarą.
—Narcyze mano!... kur tė

tė?... kur eisime iš čia? — ty
liai pasiskundė, pasilenkdama 
prie vaiko veidelio.

Tie žodžiai pažadino gydyto
jaus mintj.

—Palik tamsta čia, kaipo 
gailestingoji Seselė. Dirbsimo 
kartu.

Valandėlę pamąstė.
—At tai butų galima?... ar 

yra vakansijų.
'r Z •

—Kaip tik pasidarė. Nuo 
kelintos dienos pradėjo plūsti 
traukiniai su sužeistaisiais. Sa
vo štatu nebeapsidirbamė... 
Blogi rusų dalykai... visi didie
ji mūšiai pralaimėti, kariuo
menė traukiasi. Teks ir mums 
iš čia kraustytis, — slaptai 
pranešė.

—Ktnįt.. kada?...
—Dar nežinia.
—Kaip gi Edmundas!?... Ir 

vėl nesusiradę pasįmesįpie... 
Kaip suras atsakyme į tams
tos užklausimų.

—■Ne... ne!... Atsakymas su
ras musų ligoninę... Tąmsta tuo 
nesirūpink. Staiga nutilo ir pa
raudo. r'v . z

—Kas tamstai?... negerai?... 
—Nieko:,, taip sau...
—Kodėl tamsta toks keistas, 

ne upe?
T*Ąr gi?.« Gąl tik taip ro- 

<įp£...‘ Nors, gavau nesmagią 
nią../

o

naujų madų1 ir žinojo visas vy
rų silpnybes. Už tai greitai pa
sigavo pusėtinai turtingą sen
bernį ir apsivedė.

Veronika dabar pradėjo loš
ti rolę geros moters, ištikimos 
žmonos. Vyras dį&vė pinigus, ji
nai mokinosi ir linksmino ge
rus pažįstamus, gražesnius ar
ba meilesnius už savo pusplikį 
vyrą. Greitu laiku jinai jau ir 
pati susirado galimybių dolerių 
pasirausti. Nėrą reikalo paisy
ti iš kur doleriai ateiną. Pini
gas vis pinigas. Ar 'tai paimsi 
iš savo vyro ar iš svetimo vy
ro kišeninius.

itlusų Veronika kaž kokiu 
budu trumpu Miku pluoštų ge
rų dolerių susirinko. O taupyt 
tai jinai mokėjo: neišleis cen
tą, jei tu turi porų centų, o tu 
vis dar turi. Ir dejuot jinai iš 
prigimimo puikiai mokėjo: ne
turiu, brangusis, nė cento, gal 
paskolintum kokį dolerį, jei ne 
tai gal nupirktum dresę, arba 
bent gal pietus nupirktum... 
žinoma, kur tu čia motariąi at
sakysi. Visi pirkdavo, daugelis 
skolindavo. Veronika praturtė
jo ir pranyko: paliko nusimi
nusį savo ir liūdnus, kitų vy- 
ruK ' i ; '

" ' j • III.
Už tūkstančio mylių Veroni

kos pavardė pasikeitė. Pąsikei- 
tė ir jos būdas: dabar jinai biz- 

I nf užsidėjo. SeRasf gerai. Dfe-- 
pą 4Įenow, dirbą nąktimis 
Dolerį prie dolerio krauna.

moteriai ąt 
vo, daugeili

■>

—Iš štabo!?... Apie Edmun
dą!?

—Ak, ne... Ko taip išsigan
dai... išbalai?... Ponia Natalija, 
jis tiktai serga, bet nieko par 
vo...

—Tamsta * slepi!;—Taipsta ' slepi Ir — pakiio, 
priglausdama kudykį prie kru
tinės: — Meldžiu viską pasa
kyti... nukamuoti... aš nebega
liu... taip dar sunkiau, — pra
šė virpančiu balsu.

—Tamstos vyras... nebegy
vas...

Tik skaudžiai atsiduso ir at
sisukusi paslėpė veidų kudykio 
kūnely.

Juodu užmiršo miegojusią 
motynų. Toji pabudo ir nugir
do paskutinius žodžius. Kaip 
mirties šmėkla išlipo ji iš lo
vos, suriko ir kaip pakirstas 
medis pergriuvo ant grindų.

Jau du metu darbavosi Nata
lija ligoninėje, kuri buvo nu- 
sikrausčiusi j tolimų Vologdos 
miestų. Karas tęsėsi netik su 
vokiečiais, bet ir visoje Rusi
joje, nes per tų laikų buvo įvy
kusi revoliucijų ir bolševikų 
perversmas. Tikrojo fronto ne
bebuvo, nes iškrikusi rusų ar
mija ir tarybų valdžia nuirau* 
kė karą su priešu, vienok vo
kiečiai tebekariavo, užimdami 
rusų miestus, naikindami gy
ventojus. Kitas karas, daug ar-! 
šesnis, ėjo tarp pačių rusų, neš
damas kruvinų terorą ir badą.

•

Ligoninė tebebuvo pilna su
žeistųjų ir ligonių, nes siautė 
visokios epideminės ligos, ypa
tingai šiltinės. Gydytojai ir 
gailestingosios seserys tebe- 
dirbo Įprastą darbų, tik pavo
jingesnį, kadangi užsikrėtę 
sirgdavo tankiai ir patys. Sty
ga maisto, stygo vaistų ir vi-

1344 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.
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Iš Michigan avė ir 
47 g-vės apielinkės
l^rm kiek laiko buvau rašęs, 

kad komunizmas šioje kolonh 
joje jau gyvuoja. Buvo net 
įvykęs komunizmo tvarkos pa
laikytojų susirėmimas su bur
žujais. Ir tame susirėmime 
trijų juodveidžių gyvastys žu
vo.

Ale dabar jau visa komunis
tų tvarka pakrikusi, visos de
monstracijos dingusios. Ir jei
gu kur kas nemoka rendų, tai 
nebelaukia kolei jj mes laukan, 
bet pats pirm- metimo išsi
krausto. Mat, riaušės ir buvo 
kilusios labiausia dėl metimo 
lauk iš namų už nemokėjimą 
rendos.

Man teko paklausti vieno iš 
juodveidžių, ar teisybė, kad 
komunistai kolektuodavę po do 
terį ir prižadėdavę apginti ne
mokančius rendos nuo išmeti
mo iš buto. Paklaustasis atsa
kė, kad taip. Komunistai žadė
davę '‘protekcijų”, o už ją ne
norintys kraustytis iš butų 
juodveidžiai ir nemokantys ren
dų mokėdavę po kiek ten ko
munistams, arba, kaip jie sa 
kėši, “reds”.

O dabar, paklausiau, ar te
bemoka ? Juodveidis atsakė, 
kad nežinąs. Esą, visi misi- 
k raustę į Washington parką. 
Ten susirenka po keletą šimtų 
ir laiko spyčius nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvam vakarid.

Tai yra teisybė. Ir man pa< 
čiam teko matyti važiuojant 
pro šalį tie mitingai. Daugiau 
gi šioj apielinkėj nieko naujo. 
Jau pakriko komunizmas. Da
bar sovietų respublika yra ka
riama Washington parke.

—‘Sakalas.

Maroons will tackle none othei 
than the Roseland Goldcn 
Stars, that fighting Lithuanian 
aggregation from the south. 
The Roselandites boast such 
stars as thė Extin brothers, 
Gricius, Stankus, Gudas, Fry- 
eras, Gastaraitis, MoČkavitchus, 
Neri and that honey boy Goose 
Gosliu. The team is managed 
by Julius Dapkus and to-dato 
have piled up 14 wins as agains: 
3 defeats. The Maroons have 
already lošt to ’em by a close 
score of 2 to 0 būt vow ven- 
geance at the forthcoming en- 
gagement. The Margutis Tro- 
phy emblematic of baseball su- 
premacy goes to the winnei 
and will be keenly contested 
for; ręst assured. 

*
Come and meet the Maroons, 

at the Picnic. The fair mai- 
dens will be therc to entcrtain 
you and cater to your vants. 
You’ll forget your troubles 
vvhen you meet such charming 
personagcs as Annette Valen
tine, Florence Belsky, Kathe- 
rinc Shadbar, the Mathis 
sisters, Pauline Andrevvs, the 
Bardusk sisters, Marion Langis, 
Aldona Narvid, Margaret Mas
koliūnas, and oh need I men- 
tion more. Then you’ll want 
to spank such scoundrels likę 
Stanley Valentine, Stanley 
Godlewski, Johnny Macas, Gene 
Eugene, Ihe Rusgis boys, An- 
thony Schnukas, Robert Rach- 
aitis and the writer. This army 
is scheduled to take care, of the 
concessions and handle the 
crowd.

The Marųuette Maroons are 
as much alive as ever.—Royce.

Minės Dearborn forto
119 m. sukaktuves

Ateinantį šeštadienį, rugpiučio 
15 dieną, bus surengtos iškil
mės Dearborno forto 119 me
tų sukaktuvėms paminėti.

Fort Dearborn—pirmoji ka
riuomenės ’ buveinė—dabartinės 
Chicagos vietoj turėjo mažą 
kareivių garnizoną. 1812 me
tais garnizonui buvo įsakyta 
apleisti vietą ir trauktis forto 
Wayne linkui.

Vos spėjo garnizonas išeiti 
iš forto ir kiek pasistumti pir
myn, jį užpuolė indėnai ir da
lį išskerdė, o kitą dalį z suėmė, 
gi patį fortą sudegino.

Paminėjimui šio įvykio Chi
cagos istorijoj dabar pastatyta 
vietoj, kur bus 1933 metų pa
roda, replika (imitacija) buvu
sio Dearborn forto, ir čia at' 
einantį šeštadienį įvyks svar
biausia iškilmių dalis ryšy su 
kalbamu paminėjimu.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

.„u. 111 ■ 111 . .... - - -

Pirmadienį, rugpiučio 17 d., 
11 vai. prieš pietus ir 3 vai. po
piet, bus duotos paskaitos te
momis “Indian Cercmonies” ir 
“Marine Life”. Ateinantį trečia
dienį, tomis pačiomis valando
mis, bus duotos paskaitos te
momis “Games and Toys” ir 
“Plants of Marshes, Bogs and 
Slreams”, o penktadienį—“Mu- 
sic in Primitive Lands”.

tomis—nosies, gerklės, etc., o 
taipgi kitokiomis. Yra daugelis 
žmonių, kurie nejučiomis, tar
nauja kaip išnešiotojai šios li
gos.

Kaip priemone apsaugai nuo 
šios ligos, aš kreipiuos į Chica
gos gyventojus prašymu padėti 
sveikatos departamentui kovo* 
ti su ja pildant savo namuose 
šiuos patarimus:

1. Jeigu kuris nors jūsų šei
mynos narys pasijustų turįs 
simptomus, galvos skaudėjimo, 
jeigu vemia, karščiuoja, turi 
vidurių suirimą (živatą), jau
čia piktį (irritability), skaus
mą arba sustingimą nugaros ar 
sprando, tai tuojau šaukite 
daktarą.

2. Nepasitikėkite patys savi
mi arba kaimynais, kad jie su
rastų kas su jumis pasidarė. 
Būtinai pašaukite daktarą; pa
guldykite pacientą kamabry at
skirai nuo kitų ir laikykite jį 
ten kol daktaras atvyks.

3. Neleiskite nei vieno iš sa
vo vaikų prie asmens, kuris tu
ri šaltį,* jaučia gerklės skaudė
jimą, karštį arba kitokius ligos 
ženklus.

4. Neleiskite niekam bučiuo
ti jūsų vaiką į burną.

5. Dabokite, kad jūsų vaikas 
gerai nusiplautų rankas pirm 
valgant. Pratinkite jį vartoti 
tik savo rankšluostį, tik tą maz« 
gotę, kuria jis plaujasi, ir tik

ą muilo šmotelį, kuHs pavestas 
; am vartoti.

6. Nuplaukite getai visus vai
šius, kurie manoma valgyti ža- 
i.

7. Neleiskite savo kūdikiui 
čiupinėti dalykus, kuriuos var
toja kiti, pav. nosines, rank- 
šluoščius, paklodes, etc.

8. Jei galima, duokite vaikui 
vietos miegoti kambary vienam.

9. Vengkite važiuoti su vaiku 
prisigrūdusiais gatvėkariais ar 
ba vengkite jį vedžioti tirštosa 
žmonių miniose.

10. 
katos 
kius, 
dikių
cialistas tuomet atlankys jūsų 
namus ir, jei reikalinga, įskie
pys nuo ligos, pirm negu pa
ralyžius išsivystys.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

—o—

CHICAGOS ŽINIOS

TheEnglishColumn

Pradės pardavinėti nuo
savybę už taksus

Pardavinėjimas 700,000 ne
kilnojamos savasties gabalų, už 
kuriuos nemokėta taksos, pra
sidės rugsėjo 28 dieną. Taip 
pranešė pavieto iždininkas Jo- 
seph McDonough. Nemokėti? 
specialių asesmentų ant tos sa
vasties yra apie $15,000,000.

Kūdikių paralyžius
Sveikatos komisionieris, Dr. 

Herman Bundesen, šios savai 
tės biuletenc įspėja:

Kūdikių paralyžius, pavojin
goji liga, kuri šiuo laiku daro 
didelio nesmagumo New Yorko 
ir kai kuriose kitose vietose ry
tinėse valstijose, pereina nuo 
vieno asmens į kitą kūno išma

Rez. Phone Grovehill 1321
Ofiso Tel. Lafayctte 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.

Praneškite tuojau svei- 
departamentui visus įvy- 
kuriuose pasireiškia ku- 
paralyžiaus ženklai. Spe-

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republtc 7868 
—O---------

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
—18 RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas* cbinuSas 
It akušeris. .

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 u Randclph 6800

Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti i)ži- 
ningas ir nebrangu! to
dėl, kad neturime ii- 
laidą užlaikymui įky^

3307 Aųburn Avė.
CHICAGO. 1LL.

Graboriai

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubur^ Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc. 

■ ■ ■<>........ —

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 

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

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg* 

55 E. Washington St.

---------O---------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GIIAUOHICS ''•“f” įj

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lobot 

CHICAGO* ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ilgų 
OFISO VALANDOS* 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aosmų 

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

7. iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Pbza 3200

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALIS®
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal rautų

Marąuette Murmurs
Ye auld Marųuette Maroons 

are štili winning bąli games. 
Lašt Sunday they edged out 
the formidable Gage Park 
Boosters in the twelfth inning 
by a score of 4 to 3. Captain 
Gudaitis streakcd home with 
the winning tally on a hit by 
Leoni. The most thrilling game 
of the year.

Aside from the baseball the 
Maroons boast some stellar 
wrestling and boxing talent 
and this year plan to put on 
a show at the forthcoming 
Margutis Picnic to be held the 
30th of this month at The 
Oaks, 119th and Archer Avė. 
Walter Sabbath the local box- 
in satcllite is sehedukd to take 
on Fred Casseno the captain of 
this year’s Golden Gloves team 
which repelled the French in- 
vaders. VVhoops my dear and 
he expvcts to liek him. Go to 
it Wally.

The feature wrestling bout 
will see our Chicago Middle- 
weight Amateur Champion for 
1931 in action. None other 
than Joseph Bubnis, 24 years 
old and oh so modest, who de- 
feated all comers to cop the 
meet. He will be opposecį by 
Adolphe Knistautas, onc of our 
boys who ranks high in South 
Park wrestling circles. Adolphe 
is an all around athletc and 
has better than an even chance 
to defeat his more illustrioua 
Maroonite. In the semi-windup 
Miohael Markūnas, short stOcky 
zpftfire will tackle the/ Poide- 
roUs Joe Margettic. The ' cartj; 
will be rounded out with other 
high class performefs to azsure 
•n intereeting afternoon.

The boxing and wrestling 
show will be preceded by a base
ball game. The Marguętte

BARBORA DUDONIENĖ 
po tėvais Steponaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 
piučio 12 dien), 4:5 5 valan
dą po piet 1931 m., sulaukusi 
36 metų amžiaus, gimusi Račių 
kaime, Gruzdžių parap., Šiaulių 
apskr. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Jurgį, seserį Heleną, bro
lį Roką, dėdę Mikolaitį—Ame
rikoj; brolį Vincentą—Pietų Ame
rikoj; o Lietuvoj—motinėlę, bro
lį kun. Stanislovą Steponaitį, bro
lį JuozapĄ, seserį Antoniną Ado- » 
maitienę, gimines ir draugus. Kū
nas pašarvotas, randasi 1627 S. 
49th Ave„ Cicero.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugpiučio 17 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Dudėnie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sesuo, Brolis ir Giminės 

Laidotdvėse patarnauja grabo- 
rius Lachavich, telef. Roosevelt 
2515.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413' 
e

1327 So. 49th Ct.

Telefoną* 

Cicero 3724

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba, 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

S. M. SKUBĄS
> Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036 Ofiio Tel. Victory 6893 

Rez. TeL D«xel 9191

Lietuvės Akušerės

PHYSICAL 
THERAPY 

C MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone' 
Hemlock 9252

Mrs. A. K. 
JARUSH

PROBAK-
suteikia ■, 

barzdaskutyklos 
mmmi komfortą 
■ skutimos 

namie
(PROBAK BlADE)

■*w*s m ................   ■ teOfeaG***■ *IHU0S»,

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės. 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

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

Akių Gydytojai 
Tel. Yards 1829 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257 ,

DR. P. z; ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OfiMt 3102 So. Halsted St., Chteift 
arti 3 Irt StfHt.

Valandos: 1—3 po pietų* 7—8 vaR* 
Nedėliomu it ivenud, 10—12 dkn*.

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

2400 Maduon Su

Vai.: 1 iki 3 po pietų* 6 iki 8 valu 
. T<1. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Ilgai Užsitesusios Ligos 
'Širdie*. Plaučių. IblZstu b* Sraujo pakriki
mai tekmlnral rydomi. Taipgi Akiu. Ausi, 

Nosies ir Gerkite 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1^1^. ’tą fli •
Ą'kiįS f ’ • • A A 8I - ■ TOSji V W.T u.-?- H

..... . sYrnrfv

pi
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir “NAKTĮ 

Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingąirjramų 
patarnavimą,, kuomet, jią ytfį labiausiai reikalingas.;

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ CRABORIAI 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vui TtManait YARDS 1741 it 1742

Ofisas ir Akinių . Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
— .^i. ................... . ...................... ... ■

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampa! 47th St. 
TeL Boulevard 6487

8

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

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. Yatds 6780 
mi.ii.i.iįiiį įn .^^I, ^■eiiit Įh.M.iifaeurt*....--i

Lietuviai Gydytojai

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

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

.   i I <1, <in» MII

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

Tel. Kehwood 5107
VALANDOS:

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

apari šventadienio ir ketvirtadienio.

SVARBI ŽINUTE
DR. M* T. STRIKO!

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. 

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 ’

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Aoenut

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. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4* 7 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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halu,d Si.

4192 Archer Aut. . •
Valandos: 2-*—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas .

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

4645

Valandoi: 0 ryto

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113. 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kkkvirtHI 

vakarą* išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

ADVOKATAI
11 South La Sotie Street

Room 1934 TeL Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki S VtL vak. 
3241 S. Halsted St. TA. Vtitveg 0962 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Kert, ir Subatoa vak, 
Vasalle—Pan- Sac. ii Vak.

John Kuchinskas ;
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St. .< 
Arti Leavitt St.

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. > 

Seredoj ir Pėtnyžioj nuo 9 iki 6 ;

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 tP. ^Nashtngton St.
Room 1502 TeL Centrui 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų .

Vakarai*: Utarn.* Ketv., ir Sobatoi .
— 4 iki 9 vak

4145 Atthet Avė. TA. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
117105 Adome Su, Room 1 

Telepbonl Rindolph 6727 
Vakarais 2151 V. ithd St. nuo <5-9 

Telepbont Roouttit 9090 
Narni* 8-9 ryt*. T*L Repnbli* 1600

■ 11 n '■■■■■ »I«»'■ I I I *—>*■ II' ■mw***>WKM»*R*

JOSEPH J, GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 86. AMknd Auo.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 0515 Sm RcrkufeU 81 JfJ



Tarp Chicago* 
Lietuvių

Dabokitės kišen 
vagių

ko $60.40. Kliubas širdingai 
dėkoja visiems atsilankiusiems 
svečiams ir rėmėjams ir kliu- 
bo darbutojams.

Kliubo susirinkimai laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmą tre
čiadienį A. Bagdono svetainnėj, 
1750 South Union avenue.

-—A. Zalagėnas, koresp.

namų, tai advokatas 
nurodė ką navininkai turėtų 
žinoti, kad išlaikius savastį 
iki pagerės laikai. Ši adv. Olio 
pamoka buvo labai naudinga, 

patarimai 
apsisaugoti

tartum daktaro 
kaip tinkamiau 
nuo ligų.

Tokios pamokos 
liau
privalo lankytis 
musvažiavo Halsted gat- 

Kadangi kare buvo 
žmonių, tai jis nu

Cicero
Lietuvis 

vės karu, 
labai daug 
ėjo į frontą (priešakinę plat- 
formę). Mato, kad prie prie
šakinių durų diktas vyras už
blokavęs takąA O kitas vyras 
nori išlipti laukan. Gi paskui 
tą vyrą stovi moteris, o už jos 
dar vienas vyras.

šis paskutinis vyras pradėjo 
garsiai atsaprašlinėii Imolers, 
kad jis ją spaudęs, girdi, pub
lika spaudusi jį.

Ir tuo pačiu laiku pro mote
rį prakišęs kairiąją ranką pra
dėjo suspausto vidury vyro ki
šenėj žvejoti. O kitas vyras 
jam į pilvą atrėmė revolverį, 
kurį laikė rankovėje.

Tas atsitiko prie M!axwell 
gatvės. O prie 14 gatvės tie 
trys vyrai išlipo. Patartina lie
tuviams apsisaugoti kišenvagių.

—Vikis.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikys mėnesinį susirinkimų at
einantį sekmadienį, 1 valandą 
popiet, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, prie 14 šit. ir 49 čourt.

Draugijos nariai, dalyvauki
te visi susirinkime. Yra svar
bių reikalų aptarti. Ypatingai 
nepamirškite susirinkimo tie, 
kurie esate pasilikę su mokės 
čiais. Yra svarbu užsimokėti 
mokestis, ba neužsimokėję pra
rasite pašalpą. Ir norintys į- 
stoti į draugiją aiteikitc į su
sirinkimą. Visi sveiki vyrai 
priimami draugijom Prie to, 
įstojimas tekaštuoja tik 1 do
lerį. Kurie mėgiate uniformą, 
tai yra pora liuosų ir galėsite 
įstoti į uniformų skyrių.

—Draugystes rašt.

Roseland
Gaisras tuščiuose lotuose

tęsis ir to- 
Todel draugijos nariai 

susirinki- 
naudotis pamękomis.

Bumside

NAęJmit<M,.ęhW,, m. 
nų, kurie tūrėjo $75 ar ma
žiau, busią priimti pilna suma. 
Busią pripažinti pilna Suma. Gi 
tie depo^itoriai, kuri© turėjo 
daugiau, nei $75, sulig planu 
•turi sutikti pripažinimui tik 
pusės jų depozitų naujo banko 
knygose. Kitaip sakant, jeigu 
kas laike užsidariusiame banke 
depozitų $1,000, tai jie turi su 
tikti, jogei naujame banke jų 
pinigų yra tiktai $500.

O kaip su kitais $500 
tukstanties ? Likūsiej i
arba kiek išteks, rodosi,
narna grąžinti buvusiems depo- 
zitoriams, kai šertojo banko biz-

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W: of 

A. mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, t rugpiučio 14 H., Amalgamated 
Centro name, 333 So. Ashland Blvd.. 
7:30 vai. vak. Malonėkite visi atsi
lankyti. F. Prusis, sekr.

*NAU

' Penktadienis, PvUgp. 14, ’$1

iš to 
$500, 
keti-

Reikalaukite 
JIENAS” ant bile kam 
po, kur parduodami lai 
kraščiai. Pardavėjas lai' 
kraščių
Jums patarnauti 
tenai stovi ne savo sma 
gurnui, bet Jūsų pato 
gurno delei.

Vaidilų Naktis įvyks šetŠadienį, rug
piučio 15 d. Visi vaidilos ir jų 
draugai kviečiami dalyvauti. 12 vai 
naktie*, kepsime aviną ant aukuro ii 
kiekvienas asilankęs galės ragauti keps
nio, 
ir laiką suvažiavimo 
pis Dr. 
pas C. Kairį 
6 vai. vak., < 
ir pas T. 
8500.

CLASSIFIED ADS

gatavas
Jisai

užsigeriant kepsnio sunkos. Vietą 
gajinta sužinoti 

Montvidą, Tel. West 2860, 
—- Haymarket 8320 iki 
po 6 vak. Palisade 1367 

Rypkevičių — Roosevelt 
Jaunasis Vaidila.

arko Lietuvių P oi it ii kasHumboldt
Kliubas rengia’*išvažiavimą į Eikš Grove 
miškus, nedėliCj, ru«oiuČio 16 d 
Higgins Rd., po tiesiai, 
vo praeitais metais, 
kliabiečiai ir visi 
dalyvauti, o atsilankę 
užtikrinant, kad linksmai laiką praleisit, 
prie to dar bus ir gera muzika ir geri 
chorai. Kviečia visus nuoširdžiai

Komitetas.

ant 
ten kur bu- 

Todel gerbiami 
lietuviai malonėkit 

nesigailėsit, nes ’ • ■ •« • • •

For Rent
RENDON 2 flatai 4 ir 5 kamb., gra

žioj apielinkėj tarp medžių, arti Vie
nuolyno, priešais bažnyčią, ant kampo, 
2655 W. 68 St.

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 
tas; dideli ir šviesus kambariai; elektra 
ir vana; renda tik $25. 3934 South 
Roc|įwell St. Tel. Lafayette 5277.

Furnished Rooms

šeštadienį, rugpiučio 8 d., 
buvo sužeisti pp. čipai. Nelai
mė atsitiko prie 71 gatvės ir 
Ashland avenue po dešimtos 
valandos vakare. Pp. čipai gy
vena adresu 10717 Ashland 
avenue.

P-nia čipienė nugabenta į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Stiklai su
raižė jos veidą. Išmušti ir ke
li dantys. P-nas Čipas kiek 
lengviau nukentėjo: jo tik akią 
uždaužta.

Kito automobilio šoferis, ku
rio kaltė buvo dėl įvykusios 
nelaimės, pabėgo. Dabar jau 
pp. čipai yra namie.

—Antanas Kibry.

Tarp 95 ir 100 gatvės prie 
Michigan avenue yra plotas 
žemės apaugęs didele žole. 
Lietaus nesant, žole buvo iš
džiuvusi. Tą žolę padegė ar 
vaikėzai, ar kas kitas. Bet žo
lė užsiliepsnuojo tokiu smar
kumu, kad ugnis grūmojo ar
timiesiems namams. Taigi te
ko šauktis ugnegesių pagelbos. 
Ir šie vos išgelbėjo vieną na
mą prie 96 gatvės ir Indiana 
avė. Apdegė tvora prie to na
mo ir medeliai kieme. Ugne- 
gesiąi dirbo keletą valandų, 
kad apsaugoti namus nuo ug
nies;

North Side
Brighton Park

Naujas lietuvių biznierius 
Brighton Parke; išlaikė biznį 
Town of Lake apielinkėj 17 
metų

Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P, Susirinkimas ir Nau

dinga Pamoka.

Northsidėj sėkmingai gy
vuoja Chicagos Lietuvių 
Draugija, Savitarpines Pašal
pos. ši draugija yra viena di
džiausių draugijų Chicagoj, 
turinti apie aštuonis šimtus 
narų ir virš $23,000.00 kapita
lo. Dabartiniu-laiku yrą varo
mas yajus gauti draugijai 
naujų narių. Nežiūrint prastų 
laikų, vajus eina neprastai.

Štai ir praeitame draugijos 
susirinkime, kuris įvyko ant
radienį, rugpiučio 11 d., pri
sirašė keletas naujų narių, 
tarp kurių buvo auditorius 
Varkala ir advokatas Olis. 
Taipgi padavė keletą aplikaci
jų nauji kandidatai.

Šiame susirinkime, galima 
sakyti, nieko naujo nebuvo 
nutarta, vien perbėgta1 draugi
jos kasdieniniai reikalai. Li
gonių tuo tarpu randasi tik 
penki. Nekurie jau arti prie 
atsimaldąvimo. Kiti, kaip 
draugijos daktaras pranešė, 
dar turės pasirgti. -n

Kadangi šiais Taikais y va di
delė bedarbė, ir daugelis ne
pajėgia užsimokėti duoklių, 
tai tokiems draugijos nariams 
yra pavojaus netekti pašalpos 
ir visai draugijos. Todėl drau
gija yra nutarusi teikti pas
kolų tokienis nariams^, ; ;

Susirinkimuose draugijos 
reikalai yra atliekami tvar
kiai ir greitai. Tad palieka 
laiko naudingoms pamokoms, 
ko kitose draugijose nėra 
praktikuojama, štai ir praei
tame susirinkime, užbaigus 
draugijos reikalus, kalbėjo 
auditorius Varkala ir advoka
tas Olis. *P-nas Varkala nuro
dinėjo dabartinio krizio prie
žastis ir numatomą ateitį. Ad
vokato Olio pamoka buvo 
daugiausia namų savinin
kams* Kadangi šiais krizio 
laikai? daugelis namų savi
ninkų nebegalėdami išlaikyti, 

pelno kliubui iš išvažiavime K-‘ar iš nežinojimo netenka »ąvo

Jau bus apie porą savaičių, 
kai į Brighton Parką persikėlė 
gyventi ir čia atidarė barbernę 
p. Vincas Vaitkevičius.

Jo biznio vieta dabar yra 
adresu 2831 West 40 place.. Pir
miau jis per 17 metų laikė bar- 
bernę Town of Lake apielinkė- 
je adresu 1803 West 45 Street.

P-nas Vaitkevičius yra savo 
amato žinovas. Malonus su 
draugais ir kostumeriais, ir ga
lima tikėtis, kad naujoj vietoj 
jis taipjau pasekmingai darbuo
sis, kaip darbavosi Town of 
Lake apielinkėje.

Linkėtina p. Vaitkevičiui 
kuo geriausios kloties.—Rep.

švento Jono Krikštytojo 
Draugija buvo nutarusi reng
ti išvažiavimą. Tas įšvažiav- 
mas ir įvyko liepos 26 d. 
Washington Heights miškely.

O vietos komunistai, pabė
gėliai iš Susi vieni j iiųo Lietu
vių Amerikoje 63 kuopos, ne
turėdami pasekėjų, taipjau 
rengė tą pačią dieną savo jo- 
marką ir mėgino pasinaudoti 
iš suvažiavusios į šv. Jono 
draugijos pikpiką publikos.

Komisarai neturi čarterio, 
ir jei kas paklausė kieno yra 
išvažiavimas, tai jie atsakyda
vo, kad Šv. Jono draugijos. 
Mat, komunistai papratę kitų 
vardais dangstytis.

Komuni&tai turėjo net kelis 
kalbėtojus. Ale vienas jų pasi
taikė su labai ilgu liežuviu, 
kuris malė, malė iki ištiko jį 
nelaimė: nusikando liežuvį ir 
nebaigęs maldelių pabėgo. Ka
talikai kalba, kad Dievas nu
baudęs komunistų spykerį už 
bliuznijimą.

šv. Jono ' draugijos nariai 
turėtų apsižiūrėti kol yra lai
kas, kad jų draugija su vi
sais pinigais nepatektų į ko
misarų rankas, kaip kad atsi
tiko su SLA 63 kuopos turtu 
ir Apšvietos Dailės Draugija. 
Pastaroji draugija neįstengia 
nariams nė pašalpos išmokėti. 
O ją jau seniai valdo komu
nistai.

Rodosi, draugijų nariai ga
lėtų suprasti vietos komunis
tų šulerystes. Dar nesenas lai
kas, kada komisarai organi
zavo raudonųjų fašistų tary
bą, kuri buvo prisidengusi 
vietos draugijų vardais, darė 
kolektas ir rengė balius. O 
kur tie visi pinigai dingo?

Kai kurie komisarų nusipir
ko geras mašinas ir jomis va
žinėjasi. Tas viskas buvo da
roma neva darbininkų labui. 
O kaip darbininkai vargo pir
miau, taip jie vargsta ir da
bar.

Pasiūlė planą bankui 
perorganizuoti

18 g-ves apielinke
Iš 20 wardos kliubo darbuotes

20 wardos Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos kliubas laikė mėne
sinį susirinkimą rugpiučio 5 <1. 
A. Bagdono svetainėje, 1750 
So. Union avenue.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, tvarka graži. Į kliubą įsi
rašė du nauji nariai. \

* Paaiškėjo, kad kliubas gra
žiai auga ir yra geraiųe stovy. 
Kliubas dar jaunas, bet jau ta. 
ri $2075 ir jau Lithuanian 
Homes State Building and Loan 
Asociation pabaigė mokėti 
$500. Kliubas nutarė padėti 
penkis šimtus dolerių į spulką 
ant ketvirto nuošimčio ir vėl iš 
naujo pradėjo mokėti j spulką 
vienam ftukstančiui k dolerių. O 
kiti kliubo pinigai yra laikomi 
Universal State banke. .

Kliubas yra nusitaręs visuo
met remti lietuviškas įstaigas, 
vadovaujantis obalsiu “Savas 
pas savų”. •*

Paaiškėjo,, kad kliubo išvažia
vimas turėjo geras pasekmes.

Tomaz F. Deuther įteikė už
sidariusio Northwestern Trust 
and Savings banko (1201 MiL 
vvaukee avė.) komitetui iš 100 
planą tam ' bankui perorgani
zuoti. Valstijos auditorius pla
ną priėmęs. Dabar klausimas, 
ar buvusieji banko depozito- 
riai priims jį.

O jų, depozitorių, priėmimas, 
sulig planu, yra svarbu^. Esmė 
to plano yra tokia:

Ūžsidaręs bankas turėjo 40,- 
000 depozitorių. Apie 20,000 jų 
buvo padėję banke $75 arba 
mažiau. Gi kiti 20,000 laikė 
didesnes, nei $75 sumas.

Dabar Deuther siūlo atidary
ti naują banką. Ir tame nau
jame banke, depozitai tų asme-

Biblijos Studentą 
PROGRAMAS

Radio WCHI stoties

1490 kilocycles

Nedėlioj, 
Rugpiučio 16 d

nuo 1:30 iki 2:80 po pietų

Programas susidės iš giesmių 
ir . kalbų. Vertėtų girdėti 'kiek
vienam ši programų.

Jeigu užsidariusio banko de- 
pozitoriai. su^Įks, šiam planui, 
tai naujai Nuorganizuotas jo 
vietoj bankas sukels kapitalą 
$800,000. Toliau: kadangi se
nasis bankas ..turėjo $10,547,- 
000, ftai nužiūrima, kad naujam 
bankui teks perimti atsakomy 
bę už daug-maž < $5,500,000 tų 
depozitų. Pridėjus prie šios 
sumos minėtus aukščiaus $800,- 
000,i susidarys naujas bankas 
su turiu $6,800,000.

šio plano perorganizuoti už
sidariusį banką pasisekimas, 
anot Deutherio, ypač priklaų,. 
syš nuo sutikimo depozitorių 
ir jų paramos planui vykinti. 
Taigi dabar sumanytojai, per 
organizuoti Northvvestern Trust 
and Savings banką ketina pra
dėti vajų, idant gauti reikalin
gos depozitorių didžiumos prk 
tarimą planui.

Brighton Park gerai visiems 
žinomas Klemensas Kaląinis, 
kuris turi gasolino stotį jau per 
daug metų ant Archer Avė. ir 
39 PI., mandagiai patarnauda
mas tiems, kurie atsilankė au
tomobilių ręikątyis, dabar ati
daro automobilių agentūrą la
bai gražioj ir patogioj vietoj— 
savo name prie gasolino stoties, 
3962-66 Archer Avė. Pardavi
nės ( 
Soto i 
Taigi 
meriuį ir pažyštamus apsilan

' jpiymott jh ąutomobilius 
prašo, visus j^avo koštu

ieštadieny, rugpiučio 15 
tai bus atidarymo balius, 

ir gera

Didžiausia tos i rūšies ę-;
Midvvest Stores,, šjos savaitės 
turi speciali didelį? išpardavimą 
nai urmo kainos nupuolė. C 
ganizacijos 
tuojaus perleist 
tikslui šis išpardavimas ir . tapo suruoš
tas. Visos prekės yra augščiąusios rū
šies. O kad ji perka prekes didelėmis 
kiekybėmis, daugiausia vagonais, todėl 
gali .pigiau pirkti — ir todėl pigiau 
parduoti. , j

Midvvest Stores organizacia susideda iŠ 
237 savininkų nepriklausomų grosernių, 
kurie yra susivieniju viską bendrai.-pirkti. 
Kadangi visos prekes perkamos už gry
nus pinigus, tad ji gali* pasinaudoti vi
sais bargehais, kokius išdirbėjas tik ga
li pasiūlyti.

Midwest Stores garsinasi plačiai. Jų 
savaitiniai, apgarsinimai telpa 6 laikraš
čiuose išeinančiuose 4 kalbose, be to lei
džiami nuolatiniai čirkulioriai,' kad pra
nešti publikai apie , pasiūlomas geriausias 
vertybes.' »

šios dienos laidoj telpa apgarsinimas, 
kuris pįaduoda pasiūlomus išpardavime 
pigumyhus.

■■■■< ' ' " ■ i i ■■i'-.; ................i"........i ... ...................... "".ii
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organizacija, 
i pabaigoj 

j, * Nese- 
O šios or- 

tikslas yra visus nupigintus 
kostumreiams i šiam

Kiekviena moterie kurį 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 KN’* 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centui

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į

. Pattetn bepartamwtį

NYGA kainuoja tik 
paternas kurį išsi-

JŪSŲ PATOGUMUI
NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Dr-stė Lietuvos Dukterų, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą šeštadieny, rug
piučio 15 d., 7 vai. vakare, Mark White 
Parko svetainėj. Visos? narės malonė
kite laiku susirinkti, nes randasi svar
bių reikalų aptarti, ir kurios esate užsi
likę su mėnesine mokestim, šiame susi
rinkime galėsite užsimokėti.

A. Dudonienč, rast.

RENDON kambarys, moderniškas! 
be valgio, yra garadžius.

6740 So. Maplewood Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia_____

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 <60. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEWICZ 
2808 W. 47lh St.

Tel. Lafayette 1083
‘ j

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.'.OS. CORP. 

.52 E. 107th St. 
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa 
duoti 
bimą af užsirašyti 
‘^Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovų.

SpoclaU«ta» gydyme chroniškų Ir nanju 11- 
rq. Jei kiti negalėjo Juinic išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnaa LSegzaminavi- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei at apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryfl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums - skauda, bet pats pasakas 
po galutino Iftegzamlnavimo—kas jums yra

classified” skel

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktuell St.

CHICAGO, ILL.

MADOS

3209

Sporto modelis,. labai tinka 
“// i. Sukirptoj mie- 

20, aipgi 36, 38, 40 ^2

3.209 
šaltesniam orui užėjus 
ros 16, 18, ’ I 
colių per krutinę.

Norint .gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankut^ arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymšti 
mietą ir ^Aiškiai parašyti savo var
dą, pavalė ir adresą.. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 
sfųati pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ,

Naujienų pattem .Dept.

blanku arba pri- 
pažymSti

dą, pavalė ir adresų.. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ęentu. Galima pri- 
sfųati pinigus arba pašto ženkleliais

adresuoti: A.. a
Halsted St., Chicago, III

1789 So

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ............ 
Mieros per krutinę

(Adresas)

20 V/. Jackson Blvd., netoli State St. 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valančios: noo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.
5 iki 7:30 vakaro. Nedė

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai,' .spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SQUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. ikt5 p.m., 7 iki 9 p.m.

CLASSIFIED ADS
Educational 

____ _, Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

’ 672 West Madison Street

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

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

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI . .

20 rolių Craftez popierps, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ii 
valgomojo kambario, 4U viskuo $14.00 

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284

ŪMI MIRTIS
Blakėms, ..tarakonams, uodams ir vi 

siems kitiems namų vabalams. Žiur 
kių naikinimas musų specialybe. Sau 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos dt 
monsttacijos.

CHICAGO* GERMICIDB CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

REIKALINGAS žmogus, kuris finan
siniai išsigali nusipirkti naują didelį 
troką dėl vežiojimo groserių po mie
stą ir priemiesčius. Nereikia toli ga
benti. Jeigu jus manote, kad jus tin
kate tam darbui, atsišaukite tuojaus. 
Atsakančiam žmogui bus duotas ilgas 
kontraktas. 2501 Elston Avė.

THE BRIDGEPORT TJN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

8218 So. Halsted St/ 
Tel. Victory 4965

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

tiesiog nuo 
nebrangiai.

33rd Place.

LIETUVIŠKI SŪRIAI 
farmos, skanus ir šviežus, 
šaukite vakarais. 816 W. 
Tel. Yards 6941.

Autoniobiles
1929 Bulck B' p&8. coupe su radio,
1930 Bulck 5 pa*,
i tiktai ——.....__
1930. Auburn sport s<

vyj© n, - . , _
1928 Pac’kard~8ėiiana8; 0 dratlniaiVa'tai,
1931 Ford sport coupe, ----- ------- - ----
1930 Oldsttiobile 6 pas, eedanąs, ------
1930 Oldsinoblle convertlble coupe,__
1930 Durant 5 paa. Sedanas,___ _

"HAMILTON MOTOR SALES 
7136 Si Halsted Sti

Patente
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 mir- 
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, Merčhandise M art, Chicago.

------ ----------- ,—__ ______ -------- S695 
1930 Butck 6 pa*, sedanas, kaip naujas. 

-------------------------------------- ------ _ - $750 
[anas, geriaUBiame sUb

17*0 
®75 
1476 
1550 
■325

irt coupe, -------
le 5 pas^eedar 

sedanas,

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton 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.

TURIU tuojaus paaukoti labai gra
žiui keturių kambarių rakandus, taipgi 
radio, vartotus tiktai du mėnesius. Ap
leidžiu miestą', 2002 Humboldt Blvd., 
kampas A rmittge Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, su naniu arba atskirai. 821 
W. 34 St. Boulevard 3379.

PARDAVIMUI mažas groseriukas. 
išdirbtas biznis arti mokyklos, tirštai 
apgyventa. 5616 W. 64th St.

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu 
vykia, biznis išdirbtas, darbo daug. 

f803 W. 46 St.

AR NORITE aukso mainą? Labai 
pigiai parsiduoda beauty parlor Bridge- 
porte ant Halsted St. Išdirbtas biznis per 
daugelį metų. šaukite Victory 1076.

PARSIDUODA labai pigiai Sand- 
wich Sbop su minkštų gėrimų įstaiga, 
priešais Stock Yardus.

4326 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Parloris. 
išdirbta vieta, prie gero kelio, arti Chi
cagos miešto rubežiaus.

12318 ‘So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai geroj vietoj 
minkštų gėrimų Štoras su pagyvenimu. 
4314 S. Ashland Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai rdatimul

UŽ $l|800 pardavimui gera 80 ak
rų fartna. 1730 West 22nd Street 
1 fl.

Real Estate For Sale 
Namai-žeroė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS ® INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

PARDAVIMUI 6 kambarių murinę 
bųngalovv, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigiai greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple St. Tel. Republic 
8768.

PARSIDUODA arba mainysiu 6 
kambarių bungalow 122*19 S. Emerald 
Avė., (West Pullman) į lotą, mortgage 
$7000. Šauklys, 7008 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI bargenas, kad sutvar
kyti palikimą; kampinis štdras, 5 flatai 
pečiais šildomi, puikiausiame stovyje. 
Visuomet išrenduotas, 634 W. 57 St., 2 fl.

PARDAVIMUI lotas ant 31 mos ir 
Union Avė. Atsišaukite 3226 Emerald 
Avei 2 lubosi*

a*i




