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ir atsineš kvortą aiskrimo. 15 metų svętimose šeimynose. 
‘Pažiūrojus rasta aiskrime' ban Tik dabar sužinojusi savo kil- yra 25vėžioišradimas
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mę, ji grįžo į gimtinę.
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Sukilėliai ultimatume pareika
lavo prezidentą atsistatydinti

Black-
Fred

Oliver, 
tuojau

iš rimčiausių ir di- 
Anglijos laikraščių 

rašydamas apie 10 ir
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Vienos kongrese nutarė ruošti 
demonstracijas už nusigink
lavimą

Washington, rugp. 14. Bra
zilija pasiūlė Amerikai išmai
nyti šios šalies kviečių perviršį 
į Brazilijos kavos perviršį. Pa
siūlymas pradėtas svarstyti.
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Indija pasiruošus naujai revo
liucijai prieš Angliją

J .'M "f”

“MILŽINIŠKAS TALENTAS”

Montreal, rugp. 13. Pernai 
metais šiaurės, Atlantiko vanr 
denyne suskaityta 400 didelių 
ledo kalnų, o šiemet vos du ma 
ži kalneliai tepasirodė.

Lygiomis išėjo su Amerika ir 
Švedija

Minia nori žmogžudžius 
linčuoti

Rado dar kitą sudegintą au
tomobilį
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BERLYNO KOMUNISTŲ TVIRTOVĖ
Matomas Vokietijos komunistų, Karolio Li ebknechto vardo namas, Berlyne, kuriame ran

dasi “Rote Faline“ redakcija ir komunistų štabas. Iš šio namo komunistai pradėjo šaudyti Į 
policiją; kovoj tapo užmušti 4 policistai ir 12 komunistų.

Siunčiame , Pinigas Pal
tą ir Telegrama. Patar-

* Gtdtal Pigiai
^ ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.
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Keturių moksleivių 
nužudytojai įt a r t i 
naujame kriminale

Ann Arbor, Mich, rugp. 14. 
Du nauji faktoriai apsireiškė 
šiurpioje žmogžudystės byloje, 
kuri sujudino visą šią apylin
kę.

Ką <tik tapo areštuota jauna 
moteriškė, Miss Katherine Kel- 
ler, 25 m., vieno iš žmogžudžių, 
Fred Smith meilužė, kuri tar
dant prisipažino dalyvavusi ke
turių jaunuolių nužudyme, tik 
dar nuginčijo buvusi prie jų 
sudeginimo.

Keller yra nesenai mirusio 
Ann Arbor teisėjo Darwin Cur- 
tis augintinė, kuriai teisėjas 
buvo užrašęs $35,000. Jos name 
rastas revolveris, vartotas žmog 
žudystėje ir kruvini žmogžu
džių drabužiai.

Policija ir savanoriai pradėjo 
žvejoti apylinkės upes ir. prū
dus, jėškodami lavonų kitos la
bai panašios žmogžudystės, j- 
vykusios rugpiučio 6 d. arti 
tos vietos, kur tapo sudeginti 
minėti 4 jaunuoliai. Rugp. d 
d. rastas panašiai sudegintas 
automobilis, bet be žmonių.

Nužudė 4 už $2 %
žmogžudžiai tardant prisipa

žino, kaip pužudę 4* htgh’ school 
jaunuolius, Harry Lore, Thomas 
Whitley, Vivian Gold ir Anną 
Harrison. Pereito pirmadienio 
naktį jie pasigėrę ir išvažiavę 
plėšikauti. Pakelėj užklupę au
tomobilyje tuos 4 jaunuolius ir 
apiplėšę, gaudami viso $2. Bet 
vienas plėšikas Fred Smith, pa
stebėjęs kad apiplėštųjų tarpe 
yra jo geras pažįstamas, Harry 
Lore, ir bijodamas, kad neiš
duotų, pirma pradėjęs šaudyti 
į jaunuolius, o kai kulkų pri
trukę, tai akmenimis visiems 
galvaą sudaužę, paskui nusipir 
kę gazolino ir nebegyvus jau
nuolius nuvežę į pakrūmę, ap- 
lieję ir padegę.

žmogžudžius, David 
stone, 33 metų negrą, 
Smith, 23 m. ir Frank 
19 m. Ypsilanti teisėjas 
visus nuteisė visam amžiui ka
lėti sunkiame Marquette kalė
jime. Michigan valstija netu
ri mirties bausmės.

Y|psilanti ir apylinkės gy
ventojai tiek įniršo, kad laike 
teismo susirinkę 20,000 minia 
norėjo smurtu atimti žmogžu
džius ir sudraskyti. Tik stip
riai ginkluota sargyba su aša
rų bombomis beatgynė.

Ar mainys kviečius 
kavų?

» .......
Chicagai ir apielinkei tedera? 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek debesiuota; šilčiau; pie
tinis ir pietvakarinis vėjas.

Vakar temperatūra 80.
Saulė teka 5:57, leidžiasi

Vietoj “bed stories” 
galima pasiskaityti 
apie “pasaulio galą”

-    —■■■
Mr. Aliva, biblijistų miesto 

Zion s-avininkas matyt paju
to depresiją »

Ziono Miestas, rugp. 14. Wil- 
bur Glenn Voliva, Ziono miesto 
ponas ir valdovas, kurs įsigijo 
didelius turtus betikėdamas ir 
kitus betikindamas, kad musų 
žemė yra plokšti kaip blynas, 
pareiškė savo tikintiesiems, 
kad “pasaulio galas“ ir sudna 
diena Įvyks rugsėjo mėnesį, 
1935 metais. Galbūt įvyktų ir 
anksčiau, bet mat, 1933 metais 
įvyksta Chicagos pasaulinė pa
roda, tai negalima parodai biz
nio gadinti.

“Galbūt, mano pranašavimai 
jums Mkamba kaip kokia tuš
čia pasaka“, sako žydų bibli
jos studentas Mr. Voliva, “ta
čiau jie yra paremti paties Die
vo žodžiu. Nebesulauksite, kad 
pasaulis pasitaisytų. Jei su
lauksite, patelefonuokite arba 
parašykite man. Galas jau veik 
pirštu pasiekiamas“.

, “Ką jus pasakytumėte, Jei 
jus su prastūmite, kad bėgyje 
kelių metų -Dievas sunaikins 
visus netikėlius?
Rusijos armija jos į Palestiną

“Trys didžiosios žemės divi 
zijos jau pasidarė. Didžioji 
yra šiaurės kolosos — Rusija. 
Skaitykite Ezekieliaus 38 ir 39 
.skyrius ir ten rasite, ką Ru
sija dar padarys šiomis pasku
tinėmis dienomis ir gausite ap
rašymą tos didžiosios raitosios 
armijos, kuri /turės maršuoti 
ant Palestinos. z ; . .. ,

Antroji divižijd‘Vra šu Mus- 
solini priešaky, kurs atstato se
nąją Romos imperiją. Jis bus 
Europos konfederuotų karalys
čių imperatorius. 'Mussolini yra 
pasaulio padegėjas ir parako 
sandelis, kurs įžiebs pasaulį iš 
Balkanų.

Trečioji divizija bus Anglija 
su Suvienytoms Valstijoms. 
Anglija pasitrauks iš Tautų 
Sąjungos. Tą pat padarys Pie
tų Amerika ir jos padarys są
jungą su Suv. Valstijoms.“

To negana, ponas. Oliva pla
nuoja dar vieną pasaulinį ka
rą su 200,000,000 kareivių! To
ji armija susirinksianti aplink 
kokį ten biblijišką Esdraeloną 
ir mušiantis taip ilgai, kol Kris
tus pareis.

Mr. Voliva nesenai važinėjo 
po Europą ir “patyrė“, kad 
žemė yra plokščia. Koks iš jo 
gabus biznierius, nesenai Dr. 
Montvidas rašė “Naujienose“.

Štai kodėl Amerikoj 
karšta vasara

Vagonas pats įvažiavo 
į garažų

Wilkes Barre, Pa., rugp. 14. 
Penki žmonės išmesti iš lovų ty 
4 automobiliai pamaigyti, kai 
didelis traukinio vagonas, pa
sileidęs riedėti nuo kalno, visa 
smarkybe įvažiavo 4 apačioj 
buvusio namo sieną, visą namą 
įveik perskeldajnas.

Paryžius, rugp. 18; Dr. Cole 
padarė filmą, vartojant mik
roskopinę fotografiją, kur yra 
nufotografuota vėžio augimas 

i per 24 valandas. Filmą paro 
doma per 30 minučių. Tai bu
siąs svarbus

7:52. Mėnuo leidžiasi 8:42 vak. t gydyme.
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SOCIALIZMAS IR . 
DARBO SĄJUNGOS 
PASAULYJE AUGA

New York, rugp. 14. Morris 
Halquit, Amerikos Socialistų 
vadas ir delegatas j Darbo ir 
Socialistų kopgrepą įvykusį per
eitą mėnesį Vienhoje, ^Austrijo
je, sugrįžo atgal į Nėw'Yorką/

Mr. Hilk|uit pareiškė, kad 
Socialistai ir darbo organizaci
jos Europoje žymiai stiprėja ir 
tų organizacijų atstovai iš viso 
pasaulio yra. griežtai pasiryžę 
priversti savo valdžias susitar
ti dėl nusiginklavimo.

Prieš prasidėsiant nusigink
lavimo konferencijai, kuri įvyks 
šią žiemą Tautų Sąjungoje, vi
soj Europoj ir Amerikoje bus 
ruošiamos demonstracijos už 
taiką, prieš karus ir už nusi
ginklavimą.

Viennos kongresas buvęs 
ypatingai svarbus Vokietijai, 
pasakė Mr. Hilląuit, kadangi 
Socialistų partija Vokietijoj 
yra stipriausia kanclerio Brue- 
ningo ramstis prieš fašistus ir 
komunistus.

gė kryžių

LIETUVON

Iš Chicagos i New Yor- 
kų per 3 valandas

—j-------

New York, rugp. 14. Chetan 
Kinyan, Sioux Indionų lekian
tis šefas atėmė visus ligi šiol 
buvusius greitumo rekordus, 
atlėkdamas iš Chicagos į New 
Yorką per 3 vai. ir 46 minu
tes.

Tas indionų čyfas yra garsu
sis Amerikos greitumo lakūnas 
kap. HaWk. Jis sumušė “kry- 
žuočių“ rekordą 7 minutėms.

Valdžia leido piliečiams 
. nusiskusti barzdas

Centrana, vvash., rugp. 14. 
Barzdų ir ūsų kontestaą Cent- 
ralia miestely baigėsi. To mies
telio valdžios parėdymu prieš 
kokias 5 savaites buvo įsakyta 
visiems vyriškos lyties pilie
čiams želdinti usus, barzdas ir 
plaukus ligi to miestelio pikni
ko, vadinamo Washington pio- 
neers picnic. Piknikui praėjus, 

turi viršlaiki

Vokietijos miestų 
$200,000,000 skolų

.Berlynas, rugp. 14. Vokieti
jos 25,000 miestų unijos kon
ferencijoj pranešta, kad Vokie
tijos miestai dėl didelių išlaidų 
bedarbius šelpiant • šiemet turės 
apie $200,000,000 deficito. Per
nai motais tie miestai turėjo 
$100,000,000 deficito. Skolų Vo; 
kietijos miestai turi $750,000,- 
000.

Valdžia negali miestams be- 
padėti. Vokietija, giliau pa
žiurėjus, k visit atrodo prasisko
linusi: valstijos/, miestai, in
dustrija, real estate, farmos 
yra tiek prasiskolinę vieni ki
tiems, kad tik skolų nubrauki
mas begali juos išlyginti.

p Bombay, Indija, rugp. 14. 
Mahatma Gandhi, skaitlingų 
milijonų minių vadas Indijoj, 
pareiškė kad jis nevažiuos į 
Londoną dalyvauti apskrito sta
lo kopferencijoj, kuri įvyks 
šį rudenį. Indijos nacionališ 
kongresas" rezoliucijoj, tą Ghri- 
dhi nusistatymą, užgyrė.

Gandhi susilaikymo priežas, 
tis esanti ta, kad naujasis vi- 
ce-karalius neišlaikęs padarytos 
tarp G»andhi ir buvusio vice-kas 
raliaus Irwino sutarties. Ar 

Ku’Klux Klan vėl'užde-Gandhi skelbs naui% pasyvės 
rezistencijos revoliuciją, dar 
nenustatyta, bet indionų mi
nios, sužinoję Gandhi nusista
tymą, pradėjo šaukti “Tegy
vuoja revoliucija! Tegyvuoja 
Mahatma, musų karalius!“

Anglijoj Gandhi nusistaty
mas padarė slėgianč:o įspūdžio, 
nors konferenciją nusistatyta 
laikyti kad ir be Gandhi.

Spėjama, kad MacDonakįas 
patars vice-karaliui < Willingto- 
nui derėtis su Gandhi iš naujo.

Benton, III., rugp. 14. Kurį 
l laiką nutilę Ku Klux ’Klan, 
tamsios organizacijos, pasirody
mai Franklin ir Williamson 
valsčiuose, vėl atsinaujino. Va
kar naktį ant Orient kalno pa
sirodė degantis 10 pėdų aukš
tas kryžius, apsuptas 50 keis-, 
tų žmogysčių. Kadangi tuo 
pačiu laiku per pusę mylibs nuo 
tos vietos laikė savo konferen
ciją mainerių unijos nariai, 
spėjama kad kukluxklaniečiai 
ruošiasi kokiam teroro aktui.

Bolševikai: siūlo pasi
gailėti 1,508 valstiečių

Maskva, rugp. 14. Visos Ru
sijos centralinis’ ekzekutyvis 
komitetas sutiko su valstybinės 
amnestijos komisijos pasiūlymu 
dovanoti bausmes kriminalis
tams, kilusiems iš darbininkų ir 
valstiečių. Tokių skaičius nu
matytas 1,508. '
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Indianoj bus. didelis 
koriuj derlius

Lafayette, Ind, rugp. ^14. šie
metinis komų derlius nusimau
to didžiausias po 1926 metų. 
Kornų bus po 39 bušelius nuo 
akerįo, arba 26 nuošimčiai dau 
giau kaip pernai, žiemkenčiai 
javai taip jau' bus daug geres
ni kaip pernai- Grudų kokybė 
tačiau kiek blpgesnė.

-Globė, rugp. 13. Tūlas 
meksikonas atėjo lankyti kali
nio, uždaryto dėl deportacijos,

MAHATMA GANDHI
ATSISAKĖ VYKTI

Į KONFERENCIJĄ

Stalino amnestija 700 
politiniams kaliniams.
Maskva, rugp. 14. Naujoji 

Stalino amnestijos politika taip 
vadinamiems baltkalnieriams 
inteligentams, dabar pritaikin
ta ir darbininkams kaliniams. 
Maskvos kalėjimuose • paleista 
700 politinių kalinių ir 108 ka
liniams sutrumpinti kalėjimo 
terminai.

Indija gaminsis, dau
giau mergaičių

' • ■ ** ■«’ ■ - •’(

Srinagar, Indija, rugp. 14. 
Del nepaprastai didelio suma
žėjimo mergaičių vaikų valsti
joje, Kašmiro maharadža nu-

' z V' •'*

tarė dovanoti kiekvienos gimu
sios mergaitės tėvui po akerį 
žemės.

Lynchburg, Va., rugp, 14. 
Misa Mary , Rebecca Hubler 
prieš 33 metus dar būdama ma
žutė mergaitė tapo pavogtu 
pravažiuojančių čigonų. ‘ Paau
gusi ligi 12 metų ji pabėgo iš 
čigonų bandos ir tarnavo per

Revoliucija Kuboj 
tebesiplečia, nors 
valdžia tebesilaiko

. . ■ * ' *4

Havana, Kuba, rugp. 14. Ka
ro paliaubos tarp valdžios ir 
sukilėlių neišlaikė ir įvairiose 
provincijose eina susirėmimai 
su didesniu įniršimu.

Sukilėliai sudegino svarbią 
gelžkelio stotį ir susprogdino 
tiltą, kur valdžios kariuomenė 
turėjo būti gabenama į cent- 
ralines provincijas. Susisieki
mo vielos pakarpytos. Pagavo 
daug valdiškos amunicijos.

Del aštrios cenzūros mažai 
žinių teišeina. Valdžia koncen
truojasi Santa Clara provinci
joj, kur keli tūkstančiai suki
lėlių yra gatavi kovai. Nau
jausiai pranešama, kad pagauti 
sukilimo vadai bu v. prezidentas 
Menocal ir Carlos mendieta.

Sausieji nebegalės iš
naudoti mergaičių

Washington, rugp. 14. Prohi- 
bicijos biuras paleido iš tarny
bos Buffalo agentą Ralph Dell 
už tai, kad jis samdė mergai
tę, su kuria važinėjo po res
toranus gėralų jėškodamas ir 
versdamas mergaitę gerti. Nuo 
šiol visus tokius paliuosuos.

Mjrusj iš grabo prikėlė, 
kad skolų atiduotų!
Gėnoa, Italija, rugp. 14, Gi- 

ambattista Pittaluga, < pinigų 
skolintojas tiek prispyrė tūlą 
našlę, ■ rei^ąlaųdamas skolos, 
kad teko palaidotą jos vyrą iš- 
kasti iš duobės kad tas paliu
dytų, kad jo žmona Pittalugai 
nebeskolinga.

Pasirodo, Pittaluga buvo ve
lioniui paskolinęs 10,500 lirų, 
bet prieš mirdamas skolą atmo
kėjo ir iš Pittalugos gavo kvi
tą. Nelaimei, mirdamas už
miršo savo našlei žmonai ati
duoti kvitą ir tapo palaidotas 
sykiu Vju. kvitą.

Pitaliga, matydamas, kad 
našlė levito neturi, pkreikalavo, 
iš jos 10,500 lirų. Atkasus 
grabą ir peržiurėjus numirėlio 
kišenius, rasta kvitą.

Žmonų elektra užmušė, 
vyrų sausieji paėmė
Mihvaukęe, rugp. 14. Sausie

ji agentai radę iMr. Michąel 
Vasilzėvic namų skiepe, 1288 
North 19th st., bačką vyno, 
jį išpylė ten pat ant grindų, ir 
vyrą išsivedė tardyti. žmona, 
Mrs. Helen Vasilzėvic, 39 m. 
atėjusi sklepan ir norėdama 
užsukti elektros šviesą, kurią 
agentai paliko bedegančią, tapo, 
elektros užmušta vietoje. Pasi
rodė, kad šlapios grindys pada
rė vpltažą smarkesnį.

Čiocė, 48 metų vedė sa 
vo bernų 18 metų!

Springfield, Mo., rugp. 14. 
Mrs. Iva Lighfoot, 48 metų am
žiaus, kurios trys vaikai visi 
jau vedę ir ištekėję, dabar pa-, 
ti apsivedė su savo farmos ber
nu Leslie Johnson, 18 metų vai
kinu.

■ .................... Į , ■■■I ..

Pittsburgh, rugp. 13. Trys 
šimtai “laimės spėjikų” šiame 
mieste daro gerą biznį iš kris
talų žiūrėj ijno, delnų skaitymo, 
arbatos lapų, Kortų, imdami už 
kiekvieną “išburimą“ po $1 ir 
$3, ir padarydami po'$10 ir 
$25 per dieną. IŠ tų 800 
vyrat ;

No. 192 
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Lietuvis perg a 1 ė j o 
Angliją, Vengriją ir 
Latviją šachmatais

Vienas 
džiausiu 
“Times”, 
11 Prahos tarptautinės šach
matų olimpiados ratą, pažymi, 
kad Mikėne, kuris iki šiolei 
“musų daugumai” nebuvo žino
mas, Lietuva turi jauną 
matininką, su kuriuo 
rimtai skaitytis.

“Gazeta Warszawska“ 
23 d. įdėjo ilgą savo korespon
dento pranešimą apie Prahos 
šachmatų olimpiadą. Tame pra
nešime laikraštis šitaip atsilie
pia apie Mikėną: “Turnyro re- 
veliacija yra 20 metų amžiaus 
meisteris Mikėnas, lošiąs pir
moje lietuvių šachmatų lentoj... 
Tai neginčijamai yra milžiniš
kas šachmatinis talentas, ką į- 
rodo ir rezultatai, kuriuos jis 
pasiekė, neturėdamas pakanka
mai žinių apie šachmatus ir 
rutinos. Mikėno laimėjimai iš 
dr. Vidmaro, Yates (Anglija), 
A. Steinerio (Vengrija)) ir Ap- 
senieko (Latvija), taip pat jo 
lygiomis suloštos partijos su 
pasauliniu meisteriu dr. Alie- 
chinu, Grunfeldu, Kashadanu 
(USA) ir StaKlbergu (Švedija)

Meksika siunčia 150 
mokytojų indi jonams

■ Meksikos Miestas, rugp. 14. 
Iš 215 indionų studentų, kurie 
ruošiasi Meksikos universitete 
būti mokytojais savo tautiečių 
tarpe, jau 150‘graduavo ir iš
važiuoja į gimtinės kaimus. 
Ląike Calles prezidentavimo ta
po įsteigta valdiška fratemity 
prie universiteto dėl indionų, 
kurių švietimu rimtai užsiėmė 
pažangioji valdžia.

Vietoj sąrančių naikina 
sąrančių naikintojus
Washington, rugp. 14. John 

Hopkins medicinos instituto 
prof. Brazier Howell pareiškė, 
kad valdžia nuodydama tūks
tančius akrų laukų, tuo budu 
sąrančius neišnaikina, tik iš- 
naikipa žemrausius gyvuliukus 
ir voveres, kurios pasekmin- 
giausiai naikina sąrančius, su
kdamos jų kiaušiniukų lizdus.

Paryžius, rugp. 14. Franic- 
jos premjeras Lavai priėmė Vo
kietijos pakvietimą atvykti su 
revizitu ■ t.
•«^RRRF****



mwwiRi"»w

-------------------------- -— I
i

L

i,ia j 1 • » . ........ nsi»yiy»i^d'

! 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 11
J J Eina kiekviena sąvąiu lįęą^adarbiaujant <’ y fe ' &
Į ----- - ---------—K, ĄUGUSTVI, J. VĄRKALAI ir V. RUŠINSKUI —---------------- 1 ’K-

rikiečių nusivylimas pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais. Ir šis nusivylimas bei 
Amerikiečių biznio nepasiseki- 
»w am vėite tatai daug pii- 
kiąuaū nw lu P($M l^roa- 
cijjj Kad Amerikie-

galėtu taki Ws. j 
nj UętHVftje pįtMįčti, wiktių 
M ji« wulkiu Staibi 
apie kmfe galiww U jo| 
perap©kty w tafti m'tiwuusw 
d4.tatiwčw, AiAiSiurėdamažio 
rejkftte ®k«BWHltiU Stadijų 
Draugija ir ikdVė 
Biurą, titalU aptarnauti 
Awrikiieditat

Sta tiktio pagrindinis Mtda- 
vifljja yra ttitai Ąmwitaediws» 
noįrtnttana pradėti ltatuwjj> 
kuri nws Wwi, ivairiąutataa Pa
galbos, Xpą<į daug dėmeita ta
sai tauras 'krtataa i tetiiw p«v 
gajtas teitam- Amerikiniai, 
pripūtė prie. AmwKoa įstaty
mų, ir Lietuvoje Yeikiąnėta j- 
statymu nežinodami, kartais 
gali turėti dėl tos priežasties 
įvairių sunkenybių. Taip pat 
tasai biuras tarpininkauja, kai 
Amerikiečiai nori Lietuvoje į? 
sįgyti Kokį nekilnojamą tintą, 
pataria jisai kur kokį momentą 
geriausia yra investuoti kokį 
kapitalą, nušviečia jisai suinte- 
l’oaųotąm asmeniui įvairiais 
biznio sąlygas ir galimybes, iy

Šalių godumas - Eu 
ropos vargų prie

žastis

Amerikiečių reikalai 
Lietuvoje

1. Lietuvos visupmen$8 orgąnir 
‘ 8WliM i* antWiMwiai

........

Pastaraisįąis laibais Lietuvoj 
viaųomw U? valdžią rimti“ sUt 
sirupino Amerikiečių reikalais 
Lietuvoje ir Lietuvos, santykiu 
su Amerikos Lietuviais išvysty
mu. šie klausimai dabar nuo
lat yra svarstomi iy spaudoje, 
ir susirinkimuose, ir visuome? 
nes bei valdžias sluoksniuose. 
Iš visuomenės organižiicijų Lier 
tuvoje daugiausia dvi rūpinasi 
santykių su Amerikiečiais pa? 
laikymu. Viena jų — tai Lier 
tuvos šaulių Sąjunga, ši orgą- 
nizaciją, prie progos prisimi
nus, gausiai Amerikięčilį paT 
remta materialinę atžvilgiu, 
rūpinasi daugiausia dvasiniu 
ryšių su Amerikiečiais palaiky? 
mu. Ji rūpinasi Amęrikięčių, 
atvykstančių Lįetuvos atlanky
tų, priėmimu bęį suteikimu 
jiems reikalingą praktišką pą- 
tarimų. pabar Uetuvojįę, paly
ginti sų prieškarinįąią ir pir
maisiais pokąrįniąi§ laikais la
bai daug ką$ jąv pasikeitė, ir 
šaulių Sąjunga padeda Ameri
kiečiams naujose apystovosę 
susivokti.

Antroji organiząeija — ‘taį 
Ekonominių Stmiijų Prąugiją, 
šįojon. orgąnįzącjjon, susikurų? 
šiai vos prįęą porą motų įr ąų- 
spėjuąiąi nusipelnyti rimfoą or
ganizacijos W<U, susispietė 
žymiausi Lietuvos ekonomistai 
—mokslininkai, visuomenės dar?

4 Y i • . ’

buotojai ,įr daug biznierių, 
ypač kooperatyvų atstovų- §ioą 
organizacijos tikslas, kaip ro
do pątsai draugijos pavadini-: 
mas., yra pe biznieriškas, bet 
-moksliškus. Jį tyrinėją LiętU-

Pasaulinio, kayo laimėtojų no
ras gyventi nugalėtųjų prakai
tu ir darbu yra dabartinio Pu- 
yopos dalyku stovio kriric Prier 
žastis, anot Anglų Tarptautinio 
Banko, Londone leidžiamos par 
šaulio finansinės padėties ber
ta ininės apžvalgos. Nežiūrint 
visų ekonomistų persergėjimų, 
“viena tauta nuolat kariavo su 
kita, jeigu ne žodžiu, tai bent 
dvasioje”, pastebi apžvalgos ra
šytojas.

Prekybos politika buvo dik? 
tuojama siaurų šovinistįžkų pa
žiūrų, Muįtų sienos buvo pa
didintos nuolat augančiu apsi
ginklavimu. Ęameęęiįa suvar
žyta iš visų pusių visokių pą? 
cionalistiškų ręst vikri jų. Tarp
tautinio bendradarbiavime dvat 
šia, taip reikalinga Europos at
gimimui buvo nuslopinta politL 
kierių, kurie stengėsi palaikyti 
savo šalims kuo didžiausius pel
nus, nekreipdami domės į blo
gą įtaką tokio siauro egoizmo 
į ekonominę situaciją mažesnių 
ir daugiau nukentėjusių kaimy
nų. Karo skolos, reparacijos ir 
smarkus skolinimas iš Ameri
kos prisidėjo prie, apsunkinimo 
Europos naštos.

Du metai nuolatinių ekono
minių sunkumų pakirto jaimaa 
dąr Europos jėgas. Austrijai 
aųtru kart prisiėjo ištiesti pa? 
galbos ranką. Paskutiniu mo
mentu prezidentas Hooveris ji 
sikišo pagelbėti Vokietijai ir 
ištraukti ją iš bankroto ir ki-i 
to valiutos nupuolimo tragedti 
jos.

•Apžvalga atsiliepia labai pk- 
lajikiai apie Hooverio -planą-v ir w ______
pastebi: “Didžiausias Hooverią -vos ekonominius resursus, se- 
plano svarbumas gludi* psicho- 
logiškoj jo įtakoje. Jis atne? 
ša vilties kibirkštį šalims, kur 
vargas paskutinį vilties krisle
lį buvo nuslopinęs. Jis Europai, 
duoda taip labai reikalingą pro
gą atsikvėpti”. Apsvarstęs Hoo
verio propozicijos prielankią į- 
taką visoms Europos valsty
bėms, išskyrus Franci ją! įr su 
ją politiškai susirišusjoms val
stybėms, apžvalga išaiškiną da
bar užimamą Francijos ir Ma
žosios Antantės poziciją Euro
pos situacijoj.

Antantės, prie kurios pri
klauso Lenkija, Rumunija ir ki
tos valstybės, poziciją nėrą 
svarbi. Joje vyrauja franeuzų 
įtąka. Pats Europos vargų fun
damentas gludi sūkuryje, ku” 
riame franęuzų ir vokiečių san
tykiai sukosi per dvyliką Pietų. 
Tų santykių pagerėjimo yrą 
vięnintėlė Europos viltis išbris
ti' iš dabartinių ekonominių, 
vargų. Europa, dabar stovi 
kryžkelėje. Hooverio planas da
vė' jai paskutinę progą tiems 
santykiams ir pirmų pokarinių 
mętų klaidoms pataisyti.

jos išeitis .yra tarp ekono
minės vienybės ir tautinio dis- 
integravimo. Nauja intęr-ą^ro- 
pinio bendradarbiąviim /dvasia 
gali grąžinti jos užimtu vietą 
tarp kitų pasaulio kontinentų- 
Perdidejis nacionalizmas gali 
tik Europą privesti prie visi|? 
ko išsiskyrimo ir prie jog ci
vilizacijos nupuolimo.

Varymas tos politikos, kufL, 
pavėlina kai kurioms šalims; 
nuolat ginkluotis, kuomet ki
tos nieko toj srityje-ffegali d^ 
ryti, netik stato pavojun tai
ką, bet greičiau ar vėliau Amą?, 
rika, į kurią Europa turės bū
tinai kreiptis norėdaipą išbris? 
ti iš finansinių vargų, ątrisą- 
kys teikti pagalbą šalima kur 
rios švaisto pinigus tikriąmž* 
kurie netolimoj praeityje privą? 
dė prie didžiojo karo.

ka pasaulio -ekonominę - kon
junktūrų ir mistątyneją įvairių 
biznių Lietuvoje galimumą. Jį 
tarp kitko studijuoja ir klau
simą, kaip butų galima išplėto
ti Lietuvos ir Amerikos Lietu
vių ekonominius santykius. Jos 
&tųdįjos šiuo atžvilgiu atsire^ 
miti dviem pagrindinėm min
tim. Visų pirma ji skaitosi su 
tuo faktu, kad Amerikos Jung
tinių valstybių Mprosperity?’ ne 
visuomet begalės turėti kilimą 
tendenciją. Jau ir dabartiną 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
ūkio padėtis verčia labai rim
tai pagalvoti apie geresniu^ 
biznio ir kapitalų sunaudojimo 
galimumus. O Lįetuvąįe tm> 
tarpu visose, bįznio srityse te
bėra tokia plati darbui dirva,, 
kąrtajs -visai dąr net nepąlie- 
sta, kad ji galį dar dąug ini- 
rijątyvos įr kapitalo į save ląbai 
produktingai suimti, — Lietu
voje dąr yra pąkąnkamm da
vinių kraštu ūkio būklės pro
gresą išplėtoti iki “amerikoniš
ko tempo”- vadina^ yra 
pigti dąrbo dirvą ir Amerikie
čiams, ypač tiems, kyrius pa
letė Amerikos ekonominės sun
kenybės, aprėždamos tepaį bizr 
nio galimumus. Ir ląntrOjL min
tis, kuri Ekonominių Studijų 
Draugijai itin rupi, yrą tokia: 
Lietuvai itin yra svarbų, kad, 
Amerikiečiai sąvo kapitalus, sa- 
vo gabumus, sayp patyrimus, 
paremto mądaiąiiškoje rąmo 
nąjeje Amerikos Jungtinių Val
stybių prekyboje ir pramonėje, 
labiau įšakmntų Lietuvon 
gyveniman. Besav a d u od a m a 
šiemdviem mintimi EkonoimmU 
Studijų Draugija jau yra pa
dariusi ir praktižkM nuturimų*
2. įsteigta Informacijų biuras 

Am^rŲdečiąms
| Amerikiečiams iki šiol dUAk- 
ginusią trukdė praduti bizni 
Lietuvoje tinkamu inforniaęiju 
stoka apie btenįp galimumus. 
Trukdė dar ir patirtasąi An^e-

Čia reikia ypatingai pabrėž- 
kąd tasai biuras yęa visuo

meniška organizacija, kad jis! 
patsai jokio biznio neveda. . Tai 
yra labai svarbu. Jeigu toksai 
biuras butų privataus asmeną 
rankose, ypač dąr tokio as? 
meną, kuris iš sayp infbripącį- 
jų biuro savo biznį daryti, 
tąi tuomet galėtų susidaryti 
apgavimo bei išnaudojimo pa
vojus, sų tokio biuro iųforrpą-

. tektų «|lfftią 
ąįąąrgiai. Tokiam biurui eaąnį 
visuomenes organizacijos ran
kose, kuri savu biznių yrą vi
siškai nesuinteresuotą, aukš^ 
čiaų minėtajai pavojus visiškai 
atpuola. Biuras, pradedamas 
darbą, pasistatė savo darbo pą- 
grimdiu principu: jo teikiamom 
įnformącįjos turi būtį yįsiškąį 
tikros, kąd jomis butų galimą 
visiškai pasitikėti, — kad jft? 
mis pasitikėjęs niekas nęnusi- 
yiltų. Įr biuras šio principo kie
tai laikos. Todėl Amerikiečiai, 
besikreipiu į šį biurų, gali vi
siškai gautomis žiniomis pasini 
įtikėti. Juo labiau, kad teikia
mosios žinios yra kontroliuoja
mos mokytų ekonomistų.

3, Ęefęrentura ApierŲuečių reį- 
kabinis.

Jšteigtasai Informacijų Biu
ras tenkiną tiktai pavienių in
teresantų paklausimus. Plates
nių santykių tarp Lietuvos ir i 
Amerikos Lietuviu jisai dėl sa- | 
va specifinio charakterio nega
li suorganizuoti. Tokiems san
tykiams organizuoti reikalinga 
sudaryti' specialus organas ar 
institucija. šį dalyką ištirusi 
Ekonominių Studijų Draugija 
įteikė vyriausybei pasiūlymą į* 
steigti prie, Finansų Ministeri-d 
joą atskirą įstaigų, (“referentu- 
rą”), kdri tiktai ir tesirūpintų 
minėtais reikalais. Tokia refe- 
rentųrą, betarpiai priklausyda
ma nuo Finansų Mįpfeterįp, ,bų-| 
tų tiesioginis tarpininkas tarp 
Amerikos ĮĄetųvių ir Lietuvos 
Vymųąybūs. Ji Lietuvoje turė
tų derinti darbą visų tų orga
nizacijų ir įstaigų, kurioš pa
laiko ryšius .su Amerikos Lie
tuviais. Tos referentųros tiks
las turėtų būti: a) Santykiau
ti su Amerikos lietuvių ekono
minėmis beį kulturmMis 9^ 
gapi^acųomis; b) Referuoti I 
Lietuvos vyriausybei nauju® 
-aųpąnymus, kurie iįe$a i^ų san
tykių pągerinimą; c) Palaiky-1 
ti glaudų kontaktą su minėtuo
ju Informacijų' Biuru, ir ąu turi

prelegentais su Amerikos Liė- 
tižiais apsįmain}[m.u;. .() Rū
pintis ukižku , Amerikos Metilu 
įVių ąpie Uętųvą, ^npftyiiptti, 
g) Tarpininkauti įvairių Lietu
voj įmonių .ątMavū; siuntime 

į AnįięriH°m Yiejioję 
pažintų Amerikos Jungtinių 

■ Valstybių sulygo lM?l prikalą- 
vimus k WwteWte- 

■^UlM Lietąvoą W 
kybąte, h) Rūpintis paryti 
Amerikos Lietuviam^' 
nįmo Lietuvoje gąlįmyw Iv 
tąm tuliąu-. r

Šią E. S. DvąugijM 
maa valdžios ąfeteaę yvą au-? 
tiktw kM 
jis tebėra dąr svarstymo Mą-. 
dliojs — Zi nutariW 

Įdk JMv Wwri-
nčjąma, kokios teisės tai refęr 
rentuvąi teri Mr <teote& i? 
koks darbo plotis jąį imątąty- 
tąa, Sų galutmu ąutąrįmų ne- 
Skubinamą toM1 W 
ma ątvažmojft<! Wtew W 
aiųntipio p.
č į o, kurio pątariRtąi ftą te$a 
būtį itin svarbųą, Pagaliau, lau? 
kiama, ką pasakys Šiuo reika- 
lu patys Amerikiečiai. įteigiant 
naują valdžią' Afri
kiečių reikalam^ pąyę&tib W 
inoj eilėj norimų at i k Įausti jų 
nuomonės ir atsižiūrėti jų pa
geidavimų. 1

Todėl labai geįątiua. butu, kad 
Amerikiečiai šį s^mąp^IU^ aDr 
svarstytų savo tarpe ir savej 
spaudoje, kad A^ikįų^ų šiuą 
reikalu patarimai bei pageidąT 
yįmąi bųtų j,ųOi pilkapį-, Juų. 
daugiau Amąęiį^^ < pritavą 
šiai mįnčiaį: naudingiau
bus ir patiemą. Amerikiečiams, 
įr Lietuvai,. L-/J • -m k

Į TTT‘T{Vy;V'WĄV'

Meksiką ivedą ąi(Į«.
bro valiutą

Paskutiniu "Milių,, 
buvo išleistas j J^(uw pįi^pM 
fetftty WB . u i^Ofe.1-

«vo pįįcij^ ti*rp- 
W<Kku" 

te l8ta’ 
mve^ ^sus 

’blogutnuš, Viena jų paminėti, 
nadą^ma kliūtį^ pęękybai su 
fcitoi$į žirnis?

*■ Nuo įstatymo įvedimo, šie 
buvo svarbesni su juo tiesiogi- 
niai ąurlšti ^ųltatai. Visų pir- 

‘g® M
tadw> ta- titttim, vątotią bų- 
W fttitiJrtiMWi ĮWlJWuti- 

Urtyte '» ąalies 
beveik v|įį& jos ąuk»aa. pesas 
^ųp«o.ię PM9 omtv ver
tės flrt $5 ęę«tQ, tipia?
pakilo, bet Vftlvtiift tiun bf«j užr 
bėgo Hęlią, W
kiekvienas meksįkįętią 
be Teiknlo pakėlęs W1W» bufi 
,pęraękipjftlWi,9 SYetimtavčiąi 
.-į- įępprtųpja^, ir, nęsųsipra- 
tiwi W w kwtiak- 
tų ir ivaįrįą |otę, kurtę, rėif 
MW«UPfti miešti p* 
ay yerte.

1 wU|ųod»r
Wt P^ui tik ftorer
tiSkfr. ĮPtrinMnė |e Wtė, pa- 

. tWwrtiaią $idalw« kpinų, 
m tik apie 1? Totlel 
bįrttaję jo vertė ijBtiį W eentV 
ir vertę, kftria pirkėjai Bjlduo, 
da Meksikos kreditui. Supran- 
tąma šis žingsnis nebuvo ska<- 
mųs . bandiniams elementams, 
ypatingai bankams, kurie tur 
rejo Meksikoje savo skyriuj. 
Nors valdžia ir pavėlino dary? 
.ti viaus išmokciimus nauja vą? 
liūtą* flęvįityj^ ^Hk§Q pąrcmr 
tų pęsų, jią vengė tq dąryti 

H1 jių teri
kių ntiąįęmyVs $ąv<> 

klLentųs, • Uaį tp§ pvie^ąsties, 
.ten

rius Meksikoje, ir kitds jų vai? 
domos įstaigos kreipėsi į Wa7

tik ftpie 12 <wta, Todėl

-w .»•<'<■■,k

buvo išleistas' j'

imrmį 
■ t KLAIVfl

U n- paueicias jį siaaprų.
gelis šį Męfe|ijps žingsnį kri
tikavo, skaitydami; jį nepręttipr 
gu ir pęiąį^V pa
saulis yrą įsįtįtyįpęs /į. puksą, 
kaipo vienintęįę j valiutai para- 

lm<i ir pinigą! sijiab.ni pąreintį
■ ' '' Z'-'.J.f-,V 1 Jr'įrr'j; Ų 1

VYRAI!
Ppvatiškps ligos, arba uip vaJini- 
mos “s^cįąlės Jigos’’| į^Mię Pakdti' 
mai, inkstų, pūslės ir urinares, .ligos 
yra išgydomos; Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite Jamf išsiy-ynyti į tinUuą' 
paįrimus, _ ,'t
Kad išsigydyti eikite pgs 
Specialiu kutn turį 
daugefią nteįu p<{t^ix 
mą gydyme tų ligų, 
Profesoriaus Eh r 1 i c b 
aiA pągerintaą 0 0 
didysis vokiečių išra- 
dirnas, bendrai su DR.
ROSS SPlĘęiĄLIA^ .
KRAUJO tręąęmentais. yra «««»»«« 
gydymas aštraus kraujo pakrikimo. 
Užkrečiantieji perai greitai sunaikina- 
mį įę pacįepps atgauna ąvcikaų.,

Del geriausių tredtfoMU nyot ^i^ 
kurių privatinių vdnaPU 
eikite pasitarti su pr; Ross, Kuru 
sėkmingai gydė tūkstančius _ ligonių. 
Jo patyrimas yra gĄįausiąą . Vž' 
tikrinimas gero meai$alw,Pat®rnavimo.

’ In-Mo-Ray treatmuiH ?“gr|žjąft 
lytini sdprpma Vrąms,
Jo kąinos yta lįtmps ir prieinatpos 

kiekvienam.
pasitarimas PYOĮ , 

Jus esąte kvidhanti atsilankyti dėl 
informacijų ir tas neuždeda an; jūsų 

*1.6*1 M ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

J5 South Deąrbprn Stjee| 
Kampas Monrae Street,, Chicago, III. 
Imkite e|evat#rių iki a“8lto. 
Priėmimo kambti 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos:'10 a. m. iki 
5, p- m. Nedaliom b 10 a», ty- 1 
p. m. P/nedHiais, Steredomu ię SAųba- 
tomis nuo 10 >. m. iki S P- m. 
30 Metų TAMĘ PĄClĄMS
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shinffĮoną, prašydami valdžią į 
šį dalyką jsikišti. UŽ kelių die
nų, visi sunkumai buvo prąšą- 
lintiį

Dąrbininkai £ąųąą algas dąų- 
giaupiai nukentės, pakol viskas 
galutinai susitvarkys. Peso ver
tės nupuolimas ir kainų paki
limas — sumažina jų algų ver
tę, jvarydanp juos į keblų pa
dėjimą, nes išskaičiavus jie te- 
gaupa tik pusę algos gautos 
ąukso pasais.

PROBAK-
suteikia 

bay?4ąsį;ųtyklos
■ komfortą 

skutimas 
namie

neatbūtinai pamatyk

CMR LER W 1’1 ■> ■
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KĄRU KĄ SIANDIB 

Už PINIGUS GALITE NUMIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
$07-09 Halstęd st Tek Calumet 4580

mrr

rrr-nr

Laiko Įrodyta Vadovyste
Vadovaujantys generolai nuga
lėtoju aritmijos, kaip ir vadovau
jantys viršininkai ątiprąu^, sau
gaus banko, yra atsiekę sąvq 
augštą rangą tiktai daugelio, męv 
tų praktišką patyrimu ir (ĮidęJių 
atsidavimu savo darbui. Tvjrj< 
užtikrinta požirilą Peoplea Na
tional Banko yra pasekmė rįm- : 
to sprendimo konservatyvės va« 
dovystės ir pirma jos atodaira 
yrą apsaugojimas pavestų šiam 
tankui sniaunu. T

Z AMERIKOS VYRIĄŲSY- \ 
-A BE DEPCfflTUOįĄ -ŠIĄ- 1

*1 M E BANKE SAVO SPE- K>fl 
\ CIALIUS FONDVS. Jr

)
J^ationut ‘Bank
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Padarome tįsiems Greiiaį įf Pigiai

PIZNIERIAMŠ

Bilas
Biznio Korteles

Konv ertusLaiškus b 
! Plakatus
.r ' 'i''1' te ’

p RĄ n RIJOMS:
ĄtsįšąuHiMtis
Lapelius
Korteles \ '
Programus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėpią ,^1
Suziedu,otuvėms
Kojelės

Di-ąiąfijojns ^ęnstitucųus Ir jų Vedkųim Knyges yia 
^dalyti. Padarom jas ant specialia užsakymo 

taip kaip jos vedamas, su spęęialėm linjjom ir lietuviš-
* f 't ‘ ' ■
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Šeštadienis,

Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERtS

Ne atostogauti bei dykinėti 
Lietuvon važiavau. Ten visą 
laiką labai intensyviai dir
bau. Basčiausi visame krašte 
traukiniais, autobusais, leng
vaisiais automobiliais, arkliais 
ir pėsčias labai daug vaikščio
jau, ypač po kaimus, mieste
lius ir miesflis. Kalbėjausi su 
piemenėliais, bernais ir tar
naitėmis, gaspadoriais ir gas- 
padinėmis, fabrikų darbinin
kais ir fabrikantais, amatnin- 
kais, vertelgomis, valdinin
kais, kareiviais ir karininkais, 
gydytojais, advokatais, profe
soriais, rašytojais bei meni
ninkais, mokytojais, redakto
riais bei žurnalistais, kunigais 
ir pačiais aukščiausiais Lietu
vos ponais bei poniomis, vadi
nasi, prezidentu Smetona, po
nia Smetoniene ir ponia Tu- 
beliene. Taigi, stebėjau .bei 
studijavau ne tiktai viso kraš
to ekonominę ir kultūrinę bū
klę, bet ir pačių žmonių eko-

nominę padėtj, jų kultūros 
laipsnį ir politinį nusistatymą. 
Ir ką pastebėjau bei patyriau, 
čia gana platokai parašysim 
papasakosiu.

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką. 

lidirbėjai

LINCO PRODUCTS 
i CORPORATION 

Chicago, BĮ.
Tel. Pullman 6201

bon-

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku čirš
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojat e ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas įčirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškinto 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

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

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local U Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408

kauliai.
—Mes labfli džiaugiamės, 

kad tamstos laimingai atvyko
te, — prabilo barzdotas ponas 
į mus, beplaukiančius į kran
tą.

—Poterius kalbėjome, — at
siliepė panelė, kuri labai daug 
mus prijuokino savo padau
žiška filosofija.

—Kai kada ir poteriai ge
rai, — nusišypsojo tas pats 
ponaš su barzda.

Labai kukli, juniformubta 
panelė, Šaulietė, pradėjo pri
sagstyti mums visiems po gė
lę. Viena balta Lietuvos gėle
lė ir mah teko. Ir kai šaulietė 
segė ją prie mano atlapo, ji, 
tarsi, įsirėmė savo didelėmis, 
tyromis, kaip giedriojo dan
gaus mėlynė, akimis į mane 
ir davė progos pirmą kartą 
pajusti Lietuvos panelių žavu
mą...

—Aš jau ir pirmiau verkiau, 
— kukčiojo graži, elegantiš
kai nuaugus ir apsirėdžiusi 
ponia, karšta komunistė, kuri 
visą kelionę garbino tik Rusi
ją, bet pamačiusi Lietuvos že
melę, ėmė ir apsiverkė. Jos 
akis plovė ašaros, darė jas 
tyromis, tarsi, kad ji pamaty
tų, jog Lietuva nėra tokia 
baisi, kokįa ją piešia komu
nistinė spauda. Verkėme ir ki
ti. Tik dvi °flaper’kos”, maty
ti, Š. Amerikoj gimę ir augę 
lietuvaitės, kiekviena nešėsi 
po negyvą ' kudlotą šuniuką 
(vaikų žaislą) ir juokėsi.

šauliai palydėjo mus į vieš
butį ir labai nuoširdžiai pri
ėmė.
<<Po visų vaišių, kurias pra
dėjome didžiojo viešbučio sa
lėje, o baigėme bufete, kur 
geras alus teka iš ilgų, riestų,, 
tarsi gražaus eržilo sprandas, 
kranų, ėjome po Klaipėdos 
miestą pasivaikščioti, pasi
dairyti, gi paskui — j gele
žinkelio stotį. , ♦

—Jei tamsta neatsitrauksi, 
tai pašauksiu policininką, — 
jau rūsčiai kalbėjo kantrybės 
netekęs šaulys, kuris mus ly
dėjo į stotį ir gynė nuo agen
tų, baisiai sužavėtų ameriko
niškais doleriais.'

—Prašau, please, prašau, 
please, — kartojo susijaudi
nęs agentėlis. Paskui i jis pa
sitraukė.

Stengdamiesi šauliai išsau
goti Amerikos lietuvius nuo 
visokių agentėlių, iš tikrųjų, 
labai gražų darbą dirba. Juk 
jau ne vienas Amerikos lietu
vis, grįžęs tėvynėn ir patekęs 
žulikų naguosna, ne tiktai 
sunkiai uždirbto turto neteko, 
bet ir pats žuvo. Man tenka 
ypač skaudžiai į šitokius daly
kus reaguoti. Mat, vienas ar
timiausių mano šeimos narių, 
atvykęs Kaunan ir patekęs į 
aferistų nagus, žuvo! Bjau
riausia, kad vienas šitų afe
ristų yra Valstybės teatro da
lyvis; vadinasi, gauna iš vals
tybės algą. Kitas gi yra buvęs

ginti Lietuvos

taikos teisėju. Dabar jiš sėdi 
kalėjime.

Kur tik su šauliais susiti
kau, visur Jie man patiko. Kur 
tik į juos kreipiausi kokiais 
nors reikalais, visur jie man 
padėjo.

—Bet kas gi, pagalios yra 
tie šauliai? — paklausite.

“Į Lietuvą Vytauto Didžiojo 
metais” knygelės autoriaus 
žodžiais, “Lietuvos šaulių Są
junga įsikūrė 1919 m. Sąjun
gos tikslas
laisvę, stiprinti tėvynes gynė
jų eiles ir vaduoti dar nepri
jungtas prie Lietuvos lietuvių 
gyvenamas sritis ir sostinę 
Vilnių. Organizacija visuome
ninė, karinė ir plačiai išsiplė
tusi visame krašte. . Leidžia 
savo laikraštį — “Trimitą.” 
Šaulių s-ga kasmet rūpinasi 
lietuvių amerikiečių sutikimu. 
Ne tik šaulių centras, bet ir 
visi šaulių būriai, kiekviena
me miestelyje, bažnytkieiny 
ar kaime, teikia reikalingų in
formacijų ekskursininkams.”

Valdininkai.
—Labai ačiū, ponas gydyto

jau, už tokį teigiamą atsiliepi
mą apie musų įstaigą ■— mui
tinę, — dėkojo man ' aukštas 
nuoširdus ponas, kuris girdėjo 
mano prakalbėlę Klaipėdoje. 
—Mes visados stengiamės at
likti darbą greitai, tiksliai ir 
mandagiai.

—Kitaip ir nebuvo galima 
atsiliepti. Juk toks nepapras
tas valdininkų bei tarnautojų 
mandagumas, skuba ir tvarka 
pono vedamoje įstaigoje. Tik 
stebėtis tenka iš nesąžiningu
mo tų žmonių, kurie dažnai 
rašo š. Amerikos lietuvių 
spaudoje, kad Lietuvoje, gir
di, valdininkai-tarnautojai tik 
arbatą geria, su panelėmis 
flirtuoja arba, dar blogiau, 
pagirioja.

Ir iš tiesų, Lietuvos valdi
ninkai bei tarnautojai toli 
gražu nėra tokie, koki jie pie
šiami Amerikos lietuvių spau
doje. Stebėjau juos įvairiose 
įstaigose, ieškojau,^ stambių 
ir- smulkių trukumą, vis dėlto 
tolį gražu nesuradau tiek ydų, 
kiek tikėjausi tikrai surasti. 
Bendrai imant, pasirodė jie 
darbštus, rūpestingi bei atsa
kingi savo pareigose. Tik, ži
noma,* ne visi. Tatai, rodos, 
suprantama. Pavyzdžiui, vie
ną naktį traukinėliu važiuo
damas (į Biržus) pastebėjau 
visą traukinėlio personalą 
smarkiai įkaušusį. Ne( baisu 
buvo, kad su visu traukinėliu 
griovyje neatsidurtume. Arba 
štai guodžiasi žemesnio laips-? 
nio valdininkas: — “Atvažia
vo iš centro viršininkas. Kol 
pasakojau, kad viskas tvar
koje, tai buvo patenkintas, 
bet kai tik spėjau pastebėti, 
kad čia butų galima daug 
daugiau padaryti, jeigu tik 
aukštesnėse sferose butų tuo- 
mi susirūpinta; tai, matytu
mėt, ponas viršininkas kad 
įsiuto, kad šoko mašinon ir 
išlėkė Kaunan.”

Tai labai nesveikas reiški
nys. Aukštieji valdininkai pri
valo skaitytis su žemesniais, 
ypač jau tokiais, kurie turi 
savo priežiūroje dešimtį ar 
daugiau tarnautojų? Tokie juk 
valdininkai labai artimai san
tykiauja su visokiais žmonė
mis, pažįstą juos ir žino, kaip 
reikia dirbti dėl jų labo. Su 
jais pasitarti, juo labiau su

sveika jų iniciatyva 
rodos, tik nauda 
Visam > kraštui, 
inas nedavė jokios na 
vienai šaliai, neduos ir 
vai. Tai aišku. O vis dėlto 
kuriuose viduriniuose ir aukš
tuose valdininkuose teko pa
stebėti tiek daug beprotiško 
biurokratižmo, snobizmo ir, 
tartum, visai ųėsuyaldoriioš 
ambicijos, kad net koktu it 
kalbėti apie tai! Girdėjau, 
kad karininkai yra specialiu! 
mokomi mandagumo, tai ko
de! nepamokyti vidurinius ir 
aukštuosius valdininkus žmo
niškumo? Jau ką ką, bet tam 
tikrą žmoniškumo cenzą, tai 
kiekvienas valdininkas, ypač 
aukšto laipsnio (nes šitie grei
čiausiai apserga snobizmo ir 
ambicijos ligomis), turėtų * tu
rėti. Tai privalomiausias cen
zas!

Kita kai kurių, o gal būt ir 
daugelio, valdininkų yda — 
tai kyšiaviinas. Tiesa, tokio 
didelio poįitikayimo, kaip J. 
Valstybėse, Lietuvoje dar nė
ra. .Negi ten yra prohibicija, 
kuri duoda geriausių šansų 
kyšių jausmui išsirituluoti ir 
bujoti. O vis dėlto kyšiavi- 
mu, rodos, visas Lietuvos val
stybinis gyvenimas yra užter
štas. Kyšių ėmimas yra taip 
jau paprastas amatas, kad net 
ir maži vaikai apie tai žino 
ir kyšio prašo.

—Tu, Algiuk, pasilik su tė
veliu namie ir buk gerutis,— 
sako savo trijų metų šuneliui 
puikiai įsįpuošusi ponią eiti į 
miestą.

i —Buk gelutis? Jei duosi, 
mamyt, kyšį, tai busiu, — at
kerta vaikutis. ’

—Kyšį! O kokį kyšį gi 
nori? — klausia ponia.

—Litą apelsinoms pirkti, 
paaiškina Algiukas.

Kad gudrus vaikutis prašo 
savo mamytėj j^yšio apelsi
noms pirkti, t^f tame, rodos, 
nieko blogo, bet? kad sąžinės 
balso neklausantys' valdinin
kai, kyšiavhno dykų pinigų 
prisipylę girtuokliauja ir len- 
<la ^elių bei po-
nių, vadinasi, tvirkina Lietu- 
Vos jaunuomenę ir griauja 
šeimas, tai jau tada net dau
giau negu blogą.

Kai kurie valdininkai tąįp 
giliai yra pasinėrę kyšiavimo 
dumble, kad ' Šitais nešvariais 
pinigais net didelius namus 
yra išsistatę.

—Pagalios, o ką turite, ger
biamas daktare,* pasakyti ajjie 
kyšių ėmimą ^Lietuvoje?, ** 
klausiu vieno iš žymiausių 
Lietuvos veikėjų, kuris visą1 
savo gyvenimą pašventė be
dirbdamas ir bekovodamas 
dėl Lietuvos laisvės bei ne
priklausomybės, Dr. Griniaus.

—Aišku. Yra valdininkų, 
kurie vos po keletą šimtų litų 
mėnesiui tegauna, o didelius 
ir gražius <namUs išsistato, —> 
atsakė gerb. daktaras.

Klausinėjau, tyrinėjau, ko
dėl kyšių ėmfmas Lietuvoje 
taip žymiai išsiplėtęs. Visokių 
atsakymų, visokių versijų ga
vau. Vieni sako,,kad per ma
žos valdininkų . ąlgos, iš kurių 
pragyventi jie negalį. Kiti vi
są bėdą suverčia. ant senųjų 
valdininkų, kurie, girdi, dar 
neišsiblaivę nuo rusiško rau
go — caro biurokratijos gy
venimo atmatų. Da kiti kalti
na nepaprastas gyvenimo ap
linkybes, kurios reiškiasi pa

va skaitytis, 
tegali būti 

Biurokratiz-

TiV t 
slutišk

Lietu

tu

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

TeL Boulevard 9336
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REAL E STATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus 
8335 S. Halsted St 

Tel. Y.rdi 6894

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgtpor- 
to—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
TeL Boulevard 9122

■ ------------- ---------------- 11 —
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REAL NAMC 
LII.Ą APMU

AT 
FIRST STA6E 
APPEARANCE 

GUS EbWARD*S 
'SCHOOL DAYS' 
OftPHtUMlhtKlfrC, 
MeMPHiVnENN.

pamėgimu panelių, 
automobilių, džiazo ir 

kitokių liuksusų. Atrodo, kad 
visų sumetimai turi pagrindo. 

Svarbu, regis, čia suminė
ti, kad lengviausiai prie val-
dininkų su kyšiais prieina žy
dai. žydai, reikia tiesa sakyti, 
visų aukščiausiai stato biznį, 
o visų žemiausiai — sąžinės 
balsą. Ta'igi jie ir siekia kuo- 
riebiausio gišeftd, nepaisyda
mi priemonių. Jie ir tylėti 
moka. Todėl dažnai išgirsti 
Lietuvoje žmones kalbančius, 
kad žydai visados didesnių 
malonių iš valdininkų gauną. 
Jie, sako, tyli, tai valdininkai 
jients pasitiki ir už kyšį, nors 
ir mažesnį, negu krikščionio 
kyšis, daug duodą.

—Pasitaikė proga medžių 
suvežti ant geležinkelio, — 
skundžiasi dviejų arklių ir ve
žimo savininkas, — bet pasi
painiojo žydas, kuris sutiko 
vežti už 60 litų, vieton 100 
litų, ką man iš sykio pasiūlė, 
na, ir netekau uždarbio. Pas
kui patyriau, kad vis tiek bu
vo išmokėta 100 litų, tik val
dininkas gavo 20, o žydas — 
80 litų.

Panašių nusiskundimų ga
lybes girdėjau.

Galų gale, kaip Šitą biaurią 
ydą — kyšiavimą — pašalin
ti iš Lietuvos valstybinio gy
venimo? Gal būt, kad jauno
sios kartos valdininkai, kurie 
visi bus aukštąjį mokslą išė
ję, sąžiningesni bus. Gal Lie
tuva, karo žaizdas užsigyd- 
žius, tyrės iš ko doras 
valdinipkams mokėti. 
Kas gali iš kalno tikrai 
kyti?

aigas
Gal.

nusa-

Kunigai.
•— liekuojame tamstai tiž to

kį atvirą ir teisingą pasaky
mą. Tas kunigas atvažiuoja 
čia kiekvieną kartą, kada at
vyksta Amerikos lietuvių ek
skursiją.

Panašiai dėkavojo man ke
letas šaulių, norinčių nusi
kratyti kunigo,: kurį amerikie
čių doleris, aršiau pačio šėto- 
no, įuhdb.“"'1

—Aš visai ir nemaniau kal
bėti, tik išgirdės, Į<ad mus, A- 
merikos lietuvius, sutinkama 
čia ■ ne kaipo išsiilgusius savo 
tėvynės brolius ir dukras, bet

. i > > ’> • , ■■ • ■ * ir
Į.l .................... .. .................„ , ,, ,

VYRAII VYRAII 
Taupykle pinigus! 

*. Pirkite anglis iš 
•į> GRANE CO., tat 

yra vienas ^lietuvi
škas yardas, kuris 

"aardavšrieja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, 'ėash 25c 
; diskontb. Black 
. Band $9, Nelau

kit ‘ ilgai, telefo-
nuoki c Republic 8402 e . '

CRANE COAL CO.
\ 5|32 SO. LONG AVĖ.

NAUJAS IŠRADIMAS1
DEKSMO GALINGA MOSTIS ' 

Gydo, Reumathma. . Ranku, Kojų. 
Nugaroe skaudajitna, Salti, Ranku, 
Kojų, drplkna. DusuŠ, Galroa skau
da jima, ir taip visokiu* skaudėjimus 
( tik n* ponas >.
Tūkstančiai žmonių yra ilaigyde o 
gnilijonai dar nažino apie tatT 
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
▼arta aukso, kiek ji pati sveria su- 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu antra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY

OINTMENT. |
DEKEN’S OINTMENT CO.

P.O.Box3S2 
Hartford, Conn.

STARREO ’N 
\ THE 

CRuisė
MAKB'SSMSVŠ' 

Kr T»,«uv^ 
waa«a8MM|MM

LATteR ’
PLĄYED WHH 

\MAILACE RtlO

THE CHARM 
SCHGOIZ

kaipo dolerių maišus, — tylė
ti nebegalėjau.

Ir Ištiesų. Tik įsivaizduo
kite. Mes nuvykome Lietu
von pamatyti savo mylimo 
krašto, tėvelių, brolių, sesu-

tam 
eks- 
butų 
pro- 
kito-

Lietuvę Len-ris nori matyti Lietui 
kijos ribose!

fctai kodėl Amerikos 
via i, tiek daug aukoję Lietu- 

negali pakęsti tų kunigų, 
kurie pirmoj vietoj stato

lietu

vai

mums nedraugingą Vatikaną.
(Bus daugiau).

čių ir draugų, o štai atsistojo 
kunigas ir bruka mums savo 
kromelį I

Ir čia yra laisvamanių orga
nizacijų, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, ekskursija. 
Vadinasi, ne kokio Rymo Ka
talikų Susivienijimo ar 
panašios organizacijos 
kursija. Be to. Į ką gi 
panašu, jeigu kiekvienas 
fesionalas, biznierius ar
kis vertelga, kai tik Amerikos j 
lietuvių būrys Lietuvon atvyk
sta, pultų prie jų kišenių, 
kaip, pavyzdžiui, šitas kuni
gas kad puolė? Vis dėlto, ačiū 
dievams, kitų profesijų žmo
nes turi gėdos, ir priima Ame
rikos lietuvius kaipo savo 
mylimus brolius ir sesutes. 
Tik kunigų tarpe atsiranda 
tokių sukiaulėjusių, stačiai 
subestijalizėjusių gaivalų, ku
rie visai neturi gėdos jausmo.

Besibastant po Lietuvą, te
ko kalbėtis ir ginčytis su kai 
kuriais kunigais. Be galo cha
rakteringa, kad svarbiausias 
jų idealas ir tikslas yra šitas: 
vergiškai tarnauti Romos pa- 
paų kuriam rupi didelė, stip
ri katalikiška Lenkija ir ku-

J. F. Sudriko
KRAUTUVE
RADlOS, PIANAI, 

.RAKANDAI 
PLOVIMUI 
MAŠINOS 

ELEKTRIKINIAI 
LEDO ŠALDYTUVAI
Didelis pasirinkimas 

ir žemos kainos.

J.F.Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted St
TeL Boulevard 4705

Radio programai iš stoties 
WCFL kas Nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų
—m..... ...

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

DR.BERTASH - DR. NA1KELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.)

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandoj: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal sutartį

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS '

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

' šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS 
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

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

J <i Mil ii į

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVFS PASKOLOS BONUS SŲ TRIMIS NEPRjNOKU- 

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $F00.
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BAČKOS. CEKJ

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

\ WISSIG,
■ « *

Pasauliniame Kart

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonu

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusią, nžnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligai. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO .VALANDOS’: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5^B valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 

kampasKeeler Ave« Tel Cnwford 5571

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kedlie 8902

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.
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$8.00 per year in Canada

»» ypąr of chicaK° 
$8.00 per year in Chicago 
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ti nuo pasaulio. Tapo paduotas Tautų Sąjungai skundai, taip amžinai. Vieni kitus ėsti. Civilizuotame kraite žmog- 
kuris turėjo būti svarstomas gegužės njėpesyj. Lenkai keikia. Vieni kitų pepskenčią. priviso, o lyukiąiuoje kj. 
tndfl nnroiSks ioo valdžia su tomis žiauriomis teorėsi- N<rp kitQWų’ «ere»- nyk,ta. Ir vis dėl totada pareiškė, jog valdžią su ęonus ziamomis teRr«R oiu, 8#ntykių, Vieni kitus ,u- dolerio. Kylys kylj varo, o šlė- 
jomią nieko bęndro neturėjo ir pažadėję kaltintais &tUt jei bufclJ ,galta)a. ga (dolerig) visus.
tinkamai Nubausti. / limogų šioj, gadynėj tyko su- —Mat.

oje pašaipoje buvę dįdelės

Naujlenos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drov& 1739 S. Halsted St, Cnicago, 
III.' Telefonas Roėsevelt 8500.

'■■■*)........... lt ■»— ■ n..A

KALĖJIMAI IĘ NUSIKALTĖLIAI
111 T TE'!.! A A'-1*

Vėliausioj “Encyclopaedia Britannica” laidoj Dr. 
Harry Elmer Barnes sako, jog šių dienų Amerikos ka
lėjimai yra tokie pat, kokie jie buvo 1830 m, Šiek tiek pa
daryta pagerinimų sanitąrišku ątžvilgių. Bet architek
tūra ir bausmės sistema pasiliko senoviška. Konserya- 
tyviškj teisėjai ir advokatai griežtai stoja už tai, kad 
kalėjimuose pebutų daroma jokių reformų. Kriminalis
tai, girdi, turi būti tinkamai baudžiami, nes kitaip nu- 
ąįkaltimų skaičius žymiai padidės.

Vadinasi, pagrindinis Amerikos kalėjimų principas 
yyą bausmė. Dauguma žmonių taip įr mąnp. Jie be jo
kio dvejojimo atsako, jog kalėjimų vyriausias tikslas 
yra bausme. Ir tas atsakymas yra visai teisingas, nes 
Amerikos kalėjimai kitokio tikslo ir neturi.

Pęjįcijos nuovadose yra praktikuojamas aršiausios 
rųšies žiaurumas. Net Wickersham komisija šioniis die
nomis pasmerkė taip vadinamą “trečių* laipsnio meto
dą”, kuris yra plačiai policijos naudojamas. Tas meto
das yra niekas* daugiau, kaip tik areštuotų asmenų mu
šimas ir kankinimai kad, išgauti iš jų prisipažinimą.

Prieš kiek laiko Wichltei iąięste, Kansas valstijoj, 37 
advokatai sudarė orgąnizaciją, kdrips tikslas yra ko
voti su policijos brutaliŠkumu. Bet kiliose4 miestuose 
nekeliama jokių protestų, nors visi gerai žino, kad ir 
ten policija naudoja brutališkumą. Sakysime, Wicker- 
sham komisijos raporte minima dauguma Amerikos di
desnių miestų.

Nuo žilos senovės nusikaltėlių baudimas turėjo stam
bių šalininkų. Plato, Tarnas Akvinietis, Kantas ir dau
gelis kitų bandė tąįai patęisipti. Bet ąr bausmės atneša 
bent kokios naudosi,Manoma, kad bausmė; pataiso Žu
kaitei} ir atgraso kitus nuo kriminališkų darbų. Bet pa-i 

‘ žiųrėkime, ar taip iš tiesų yra.
Dauguma nusikaltėlių kalėjimuose neilgai .tėra lai

komi. Pavyzdžiui, Kansas ir kai kuriose kitose valstijose 
visam amžiui nuteistieji kriminalistai, vidutiniškai 
imant, išlaikomi kalėjime apie dvyliką metų. Išėję iš ka
lėjimo, tie kriminalistai vėl sudaro pavojų visuomenei.

O kad kalėjimai pataisytų nusikaltėlius, atvestų juos 
“ant gero kelio”, — tam nėra jokių įrodymų. Priešingai 
— pakankamai yra įrodymų, kad bausmė nesulaiko žmo
nes nuo nusikaltimų. Sakysime, Anglijoj senovėj susi
rinkdavo minios žmonių pąžiųrėti kišenvagių korimą. 
Ir kai jie žiūrėdavo į korimą, tai laisvieji kišenvagiai iš- 
kraustydavo jiems kišene^!

Bausmė, kaip ji yra prakukuojama Amerikoj, nepa
taiso nusikaltėlių. Faktinai kalėjimuose nusikaltėliai. iš
eina geresnę kriminalizmo mokyklą ir pasiliuosavę pa
sidaro labiau pavojingi. Visa, ko atsiekia kalėjimai, taį 
patenkina žmonių keršto aistrą. Kai kriminalistas tampą 
pasiųstas į kalėjimą, tai žmonės jaučia lyg kokį sma
gumą: mat, tapo atkeršyta nusidėjėliui.

Bet kas gi tada daryti su kriminalistais? Jeigu jie 
nebus baudžiami, tai tame atvėjyj dėl kriminalistų ra
miems piliečiams tiesiog nebus gyvenimo. ;

Tačiąų kas yra kriminalistas? Jis yra žmogus, ku- 
* ris neprisitaiko prie visuomeninio gyvenimo sąlygų ir 

ląužo Krašto įstatymus. Prūsijoj, Meksikoj ir kitur yrą; 
dalomos pastangos nusikaltėlį perauklėti, kad jis išėjęs 
iš pataisos namų tiktų draugijiniam gyvenimui. J nusi
kaltėlį ten žiūrima kaipo į savo rųšies ligonį, kurį tam 
tikromis priemonėmis reikia gydyti. Nusikaltėliai iš tų 
įsjąigų išeiną prisiruošę gyvenimui, dažniausiai jie iš
moksta vienokį ar kitokį amatą ir gali pelnyti šau duo
ną. į juos žiūrima kąipo į pasveikusį ligonį. Amerikoj gi 
buvusią kalinys mažiausiai teturi progos eiti “tiesiu ke
liu”. Jąm sunku gauti bet kokis darbas, nes niekas juo 

, nepąsitiki. Tad noromią nenoromis jįs vęl grįžta prie se- 
pojp užsiėmimo, — pjėšimų arba vįjgysčių.

1 ui “"m-lifffT’a '"‘‘"'p* 11

LENKAI IR UKRAINIEČIAI \

Sekamą mėnesį Tautų Sąjunga svarstys lenkų-ukraį- 
liiečių klausimą. Prieš keletu Ęytų p^cųoj bu- 
vo prasidėjęs smarkus ukrainiečių judėjimas, kurio 
triuškinimtri lenkų valdžia paoaudpję tejof’įątioęs prie
mones. ^audžiamieji būriai deginę ukrainiečių kaiųiųs 
ir šaudė žmones. 1

Tų žiaurių represijos būdų lenkai negalėjo paslėp-

' ijį * • • < » ■ ; * . r' ■. '* T , ; ’ . Z {.

Tačįau dabar pasirodo, kad vyriausi kaltininkai ne 
tik nebuvo nubausti, bet dar gavo paaukštinimu. Pavyz
džiui, Lvovo voivoda (gubernatorius) tapo pevą pąlilĮp- 
suotas iš vietos. Vėliau pąsįrpįg, ka(J valdžia jį pagy
rė vidaus reikalų vice-pjinisteriu. Kas fąktinąi raiškia, 
jog jis gavo paaukštinimą. Panašiai atsitiko ir su Brest- 
Litovsko kalėjimo viršininku, kuris liko paskirtas No- 
wogrodeko Voivoda. Vadiansi, irgi gavę paaukštinimą. 
Tuo tarpu tyrinėjimai parodė, jog tąs yjršininkąs bu
vo Įtikras sadistas ir žiauriausiu būdų kankino kalinius.

Del svieto akių Tįeųkai nubaudė tik du žandaru už 
žiaurumus, nors tokių žandarų buvo desėtkai.

Ukrainiečių Biuras, kurio buveinė randasi Londo
ne, renka visą tą medžiagą ir patieks ją Tautų Sąjun
gai. Tad sekamą mėnesį lenkai Tautų Sąjungoj vėl tu
rės nesmagumų ir bus priversti aiškintis prieš pasaulį.

žmogų šioj , gadynėj tyko si|

I
| Vaidilutė,

Griuvėsiai
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DĮJ BILIONĄĮ DOLERIŲ 
. * I

Apskaičiuojama, kad dėl nedarbo ir ąlgų kapojimo 
Amerikos darbininkai prarącję 4ų biliomi dęlerių. Tąi 
reiškia, kad dviem bilionam dolerių sumažėjo jų per
kamoji jėga. . j

O kuomet žmonių perkamoji jėgą sumažėja, tai nu
kenčia'tiek biznieriai, tiek gamintojąį. &o$žųi, kapita
listinė santvarka atsiduria užburtame rate, kwU yrą 
žinomas kaipo depresiją. s j

- --- r——;.--- ------  ■■ r— 
pų darbuotojams, o ne pašali
niams kokiems politikieriaus.

SLA. 3-čio Apskričio ir ŠLĄ. 
kuopų Darbuotojai: j

S. Balanas, 8-čio apskričio^ 
organizatorius.

Joseph J. Kišis, 8-čio ap-!
skričįę vice-pirpi.’

Jonas Pa barei ųs, 86 kuo-
> pop sekfJ

Kazys tyilleris, 3-čio ap-! 
skričio jaunuolių or£.

Antąnas Bakanas, 90 kp.
‘ ’ pirmięinkąs.

M. Šimkienė, 86 kp. 4ąrT 
bfiotpją.

E. įK.. šiuFąfąjtįęi^ |28 
’kųę^ ^ininį^.

ą. SabUaųsfiytč? ,3-čįo ąp-

F? 3-či<>
ųžrąš. rąšĮt/

J-

Del kandidatų rinki
nio į SLA, Pildomąją

Tarybą
Teko pastebėti “Sandaros” 

No. 29, kad p. J. Virbickas 
Pittsburgho veikėjų vardų tur 
susirašinėjimą su Chicagos 
SLA. 36 kuopos valdyba dėl 
parinkimo kandidatų į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Ir pasak 
36 kuopos valdybos praneši- 

^mo, jiems p. j. Virbickas yra 
pranešęs, kadi pittsburgho vei
kėjai turėjo “pasitarimą” ir su 
kitomis ąrtimoips kolonijoms 
kandidatų rinkimo į Pildomąją 
Taryba reikąlu.

šis p. J.; Virbicku susirašinė
jimas PittsbUrgho yeikejįų var
du su 36 kuopos valdyba tikrai 
nustebinę Pittsburgho SLA. 
darbuotojus ypač kad J. Vir
bickas drįsta kalbėti su kitą 
kolonijų darbuotojais varde 
Pittsburgho veikėjų ir, mato
mai, jis net ir “pasitarimus” 
jau yra tuo dalyku turėjęs 
su artimu kolonijų . veikėjais, 
apie, ką Pittsburgho' SLA. veį- 
kejai visai nieko nežinojo i^i 

■“Sandaroj” nebuvo paskelbta,; 
kad Pittsburgho veikėjus J. 
Virbickas atstovauja.

Butų žingeidu žinoti kas p.1 
J. Virbickui suteikė tą įgalia^ 
vimą kalbėt pittsburgiečių 
vardu? Pittsburgho SLA. vei-' 
kėjai dar nėra turėję jokiy pa
sitarimą jkąndįdątų rinkinių’ ir 
dar nei vienas w,a sąvę nuo
mones pareiškus.

Nėra mažiausios abejones, 
kad SLA. 3-^čio Apskričių |<o- 

j mitetas, visos veikiančios komi
sijos ir kuopų veikėjai t-urės 
gąyę s.usirįnUmą ir, tur >b^,i 
ąptars ir kąj^įątįų parinktą; 
į Dildomąją Tarybą, ir tik 
da Pittsbui'gho veikėju nuomo
ne turės reįkšm^8- U p. J. yir-; 
bicko kąJbčjimąs jp;,t|^bur|įčių 
yardu netur jokios reikšmes įr; 
pittsburgho SLA. veikėjai ne 
tik rifi*
mybės už J. Virbicko pareiški
mą, bet reiškia nepasitenkini
mo dėl tokio J. Virbicko sauva- 
liško ir pigios rųšies poli^kavi- 
mo. ' :

SJįjĄ. į86 kuopos mė#€$niami 
suairįnkkne, laikytu rųgpiučię 
9 d., buvo pakeltas klausimas 
dėl J. yM>iqko kęJhįSjinio 
PįttąbMfigiiio yeikejų yj^iu jr 
buvo Ureikžtas pet pasipįktini-l 
mas kąd pavienios ypatos sa
vinas! sau teia^ kalbėti visų' 
vardu Šiuo ^^ųsimu.
šioji teisė dej ąpkąlb®JiW Pa‘ 
finkimę kandidąįy ; Pildom^ą 
Tąiybį «« IHlKi. 
kaip tik SLA. ^čįo Apskričių- 
Komitetui, kppiisjj^ ,įr Pittjh 
burgho ir apielinkės SLA, kiio»

i

>
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ją npkręiptu nežinomon jąm 
pasaulin žvilgiu, persekios jį 
ąmžinai vylioj ančiaįs laimės 
manais. Ypatingai brangiu ir 
neužplirštiuu pasiliks toji ra
mybės ir rezignacijos išraišką, 
kuri puošė jų visą nepaprasto 
švelnumo ir žavingumo oreole. 
Apie persiskyrimą nenorėjo ir 

ganyti, per tąį veik 
lig šiol sugrįžimu į

JLiątąvg, pęys tuo metą jpu bų- 

gam^ęvirnasis $vyk|į j savo 
Įįląjąkja jautė tą fceistą Mif- 

yyįdo įtaiką ir ątmaįąą sąą- 
jįkyje są jąją, Grynai mote
riška ipluifijg spėjp jąjo jaąą- 
mo ątmąjpą, vięuok nesitik*? 
jo iš jo jokių pasiūlymų, ka
dangi iš jo pusės nebuvo nei 
yjeno padrąsiąimp. Viešai elgė
si SU jtfp, kaip W savo virši
ninką* akmeniai kaip su artiipu 
Žmogum, kurį didžiai gerbė. 
Tačiau darėsi atsargesnė ir la
biau užsidarįusi savyje.

Taip praėjo visas ruduo ir 
visa žiema. Politinis ir ekoaę- 
įhinis rusų ‘ gyvenimas kriko 
kaskart labiau;* už Uralo, Uk
rainoj^ ir Priekaukazyje prą- 
sidėjo nauji karai su sukilė
liais, o viĮlu j e viešpatavo ga
lutinas bada^. Mąisto stygo jau 
ir ligoninėse; ligony^ ir 
gytojai gyveno, kaip visi pilię- 
č|ąi, ppąMfiąį, r mąitmdąmiąs 
yįsojkjąją ų^g^ąįą. Gyveni
mas darėsi nebepakenčiama^,

(TWny»)
Tylus pasibeldimas j duris 

nutraukė |oš mąstymus. Į pa
kvietimą įėjo Milvydus.

—Iš savo lango bematau so
de Narcyzą. Jau saulė nusilei
do... vėsu, gali sušalti.

—Be abejo, M&i? nąmę...
Sųsimąačiau iy prąžlopaojąų.

—Uiepsių pąįąųkjtį, — pęr-i 
įspėję jps jiųięjimą išeiM ir pa
spaudė elektros skambutį.

—Prašau pasakyti Marijai,
kącį neštų vaiką namo, — pą-

Nątąlįją ėjusio sąnį-
W0. ‘

—Apie fcą gi tąmsjta t|pj< 
mąstai, |cą4 n^t sūnų mur-

Nęaisąke, tik ątoįduso ir vėl1 
atsisėdo pas įaugą.

Milvydas žiurėjo į ją gilių, 
tyripejančių žvilgiu, o jo veį- 

I.de ir švelnių akių išraiškoje 
| matėsi didelis susirūpinimas ir 
gėla. Jis žinojo, kokios mintys 
ją. tebekamuoja, kokiais jaus

imais tebegyvena.

I
—Pili ?... jįRl malę-
sač lamstą! yįęnųinąL., ‘

ęftgyoS, <iej|tįngaj B^ve)g<Jamą:
— ĮW° totostę? u^slepįii sę.y.o 
liūdesio, su tamstą man jąu- 

ijdąų. ■ ■ ■ > * '
i —Jauku, bei ir su mąniųi5
liųdną... Aš nesu dar matąs 
tajnstos veide džiaugsmo, nesu

Į girdėjęs tamstos juoko.

Toę tarpų į£jp ąųkJę sų t įštruk-

Plačių, nustebusiu žvilgsniu 
pažiurėjo į jo tamsias akis.

—Juk ten tamsta mane ap
eisi... Ar pamanei nors kartą, 
kaip skaudus bus man persi
skyrimas?...

Toki keista, ne tai baimės? 
ne tai bejėgės vilnis paralizeyo 
jos kūpą. Nusuko nuo jo veido 
akis ir sustingo mąstydama.

—Lig Šiol nepamaniau, r- 
naąiteisino kurčiai: — bet tam** 
los neųžmifšiu niekuomet... vi
suomet minėsiu tamstą, kaip 
brangų ^rąugą... vieniptėli tarp 
gyvųjų? nes ąš neturiu net bro
lio.

■■ r# <
-Tiktai tiek! — nusišypso- 

l°r
—Ar jto m,aža?
—Mąža, nes aš myliu tams

tą, Nataliją.,.
Ilgy, pilių jfcyilpųriu pažiūrė

ję vėl j joję akis, lyg tyrinėda
ma jo įąųsmą.

—-Jr ko reĮkąĮaųji ?...
• -r^k rpanę žą^ona...

.Tyjįąi papurtą galvą, gilią! 
ątsįdm J

—r^p-gi vyliesį is manęs?.;.
Į£ą d**#*“1 ineilęJ ?... Jaus
mų skeveldras, sudaužytą šir
dį... Juk aš stoviu tarp sayo 
svajojimų ųr ląimes griuvėsių 
ir atstatyti savo jaunystes ne
bejaučiu savyję jėgų.

—Susigyvenau su tamstos 
liūdesių, susibuvau su tais 
griuvėsiais ir gal per juos pa- 
myląų tamstą... per tamstos 
ąkąusmo jėgą. Leisk man at
statyti tavo jaunystą... gal bp- 
si dar laiminga... ir tamsta, ir 
aš.

Paėmė abi jos rankas ir kie
tai prispaudė prie lupų.

švelniai rankas išvaduodama, 
pakilo.

—Leisk man būti atvirai li
gi gąlo... Aš įiemyliu tamstos 
taip, kąip moteriškė myli vy
rą, kaip , tąmstą mąne myli... 
Aš nemyliu taip? kaip Edmun
dą mylėjau... aš neužmiršau ir 
niekuomet neužmiršiu tos 
trumpos laimės, kuri maK per 
jį švi$ė Ir man rodos, kad jo 
šešėlis visuomet stovės tarp 
mudviejų... Ar busi laimingas 
tarp ję ir manęs?...

—Bet jis mirė...
—Taip... jtąip... jis mirė! — 

sudejavo jr, rankomis veidą 
uždengusi, pravirko.

Milvydas apkabino jos pe
čius gajvą glostydamas, -til
dė.

—Tas liūdnas atminimas ne
durnas mano laimės... Savo $- 
,džia mąile užstosiu tau ąną 
brangų šešėlį, o jo sųųui tėvą... 
kylėsiu iąyo Narcyzą, kaip sa
vo kudykį, nes aš jj iš pirmos 
dienos globoju, aš pirmas lai
kiau jj savo rankose.

Pakėlė į j j savo liūdnas aša
rota? akis. Ten suspindo beri
bis dėkingumas y sutikimas, 
tjk jMĮlyydąs nepratę, kąd 
tuo žvilgu pasižadėjo jam ne 
meilužė, bet molyną, atsidėko
dama už jo gerą d<el jos vaiko.

(Bus daugiau)

|i į|š to$ kraujo ir bado šalies 
j savąs ipyynefi, Jųirios tyėpčsi 
į laisvu valstybes.

^vasario dieną Natą-, 
Įiją pajtyi^ 1| sayo darbo drąu- 
ges latvaiį^ ąį poros 
valčių Jšvažiuojąp įš Bętręgją- 
do j. Rygą Pirmjtfąį lę|yių in- 
teligenty .bųfys, ąu kąripo ir ji 
išyyjįęsįąnti. 'pęs gaudęs pažędi- 
po ppfimą ir |y< payydą dėl 

d^augęiųę. žinojo, 
ką^ ą- lįęiąyi^ organizuojasi, 
stengdamies iš važi uoti; Ęęįpę- 
grade ir Maskvoje buvo net 
tam tijkri įgąliojtmiai, kurie re
gistravę grįžtančius. Užsirašę 
buvo ir juodu su Milvydu, kūrę 
dar žiema nuo reikalu į Petro
gradą važinėjo, tačiau lig šiol 
blokas nepaaiškėjo. Milvydo 
nebuvę mąčiusi porą djenų, tai 

u si nuėjo tiesiog 
į jo putą.

Rado berašantį laišką. 
^Džiaugsmas ir kartu nuostaba 

pasireiškė jo veide, nes savo 
Žsmeniame bute nebuvo dar 
jos matęs.
' —Kas i^ra, ar bjoga, užva
re tamstą į mane? — klausė, 
pabučiuodamas jos ranką ip 
pakviesdamas sėsti’.
' Nusišypsojo ir ranką palai
kydama patraukė jį sėsti šalia 
savęs Jtatepoje.

paraudusi veidpij p?ie soyo yei-, 
dp? ųųąišyj^pjp.

~~§taį ų? esą linksma, štąi 
mąęo yįenintp|ė giedrą ir 
džisųigsipįąsj.?. IMĮąžuĮi^ 
mano NąjrcyząsL. Af ne nųša- 

; Ip suneJįs ? i
■—Nęąušalo... Te, mamąi gp- 

lių, — puošė jos galvą geltonų 
lapų puokšlu, kurį rankutėje 
laikė. -j

Nurėdė vaikutį ir atsisėdusi 
mylavo, bučiavo jo luputes, bet 
liudėsio šešėlis nenuslinko nuo

V. ,5 •

jos veido.
Išsiuntė auklę, pasižadėdama i 

apseiti be jos, nes liuesą buyo 
nuo pareigų ir taip žaidė abu 
per vięą vakarą su kiųįĮyldų, 
kurs prąbJaivė ir Milvydo ap- 
sįblaųsųsj ųpa.

' Gydytojui j še jus ir yąikųi 
užmigus, sėdėjo yeį yjpną, jįlgąi 
?yąr?tydaų|a savo ir Mjlvy<|o 

rifeli 
Bpie 84- 

piumję ^ųviTO įr n?|re ąnyįą^ 
jis teyp i°s Wų#ž>|ę sląugm-j 
toj^s įf vįeųįpt^is Mugu?, gą-

; 4$Ik;
kad jį pąrąlįis pagautu. Senas’kimo smūgius. Vėliau

„ r. _.,T . T . ?įejps yętfcs prąd^’p, gyfi,(
kuom.pt j£ apsiauk kurčio? yise- 
naįyl^ tų^umą-, ję <bwjų- 
gumąs ir atsilankymai prablai
vindavo slogauą ilgesio a t męs-; • —greičiau bloga, nes vis tup 
f erą. Bendras darbas apie iigo-r* --------’* x-------------------
nis, nuolatiniai susitikimai ir 
i^iilyimas savo kr^to^ sųąrtį- 
no JVOdu šilingu drąugįn^ąr 
m,u. Natalijai į>uvę jįs artimas, 
brangus, žmpjpųs, y|euin\ėlis įo’ 
ąnuo tyliai jįnyj^siu draugu, 
krvip t>begedėjo sieja. ‘

H0MU8 HOMINI 
LUPUS ĖST 

♦"■•r...... . y

Skurdžiai gyvena Povilo Nar- 
šeima, poyilas dirba dvi die

nas, o jo žmona didmiesty nak
timis krautuvės. grindis plau
na UŽ dešimts dolerių savaitei... 
Keturi vaikučiai, vienai džio
va serga, kitas suparaližuotas. 
Vyresnioji duktė dvylikos metų 
gaspadinauja. - *

Povilas ne girtuoklis. Nors 
dar ne senas, bet jau vargai jo 
plaukus baltai nudažė ir veidų 
surauksimo. Jis ir pat§ jąū 
kosti....

Apie pirmų kiekvieno m,ėde
sio Išardų šeimoje gtsiyąjįda 
keiksmo lenjktypęs: keikiu p9" 
vilas, keikia žmoną? keikia

f

1

r

i

f 

i

<

Lųpinskjs ateis rejndos fcoM’ 
tuoti. Reikės, atiduoti visus pi
nigus ir kelios diegęs
Vjs dėl tę prakeikto Lupinio,

“#?y.0S” sau- 
tas šiandie. Kama 10c. 
Klauskite N au jienosc.

jąą tą$ plįipį Lypwki» q dar 
yeUuą$ jo peUna.... Duktė keį-: 
kia jį angliškai, o tėvai Metu-; 
viškai: Povilas dzūkiškai, o jo 
žmona žematiškąi. Jis Lupinsikį 
šaukšte vandens prigirdytų, jei 
galėtų..... ■ ', u į

.Lųpinslęi^ keikią Narius. T^e 
j suskiai gyvena ir rendos mokėt 

nenori. Kas mėnuo eik, eik, 
baladok, baladok, o čią tau pa- 
'kyšt kelis gėrius. Ąliąkados 
įąrtu visų neu^moką. Vaiku- 
tai, kaip gyvačių turi, o rendos 
užsimokėti nenori. Mesčiau juos 
lauk, bet vis dar įlyg gąila tų' 
driskių....
' LupinsĮiis ir pats nuskurus. 
Tąlcšosį procentai įr kiti ^aląi

*

?

nepragyvensi.. 8era
proga apkeikti rendauninkus.

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

tokš Ir jis svajojo
jfl, apie s|vė Rusimi 

Woną. Svaido, tik matyda
mas jos lįudėsi dėl fino nuėju
sio, nedrišo lig šiąl prabhįį i

sakys jos liūdnos akys, su tuo-

vienu ^rupesniu, kada iš to pra
garo įvažiuosime?...

Ir ^įpasakojo, ką girdėjo iš[ 
^sers latvaitės.

■—jK^da išvažiuosime?... Tam-‘ 
ąta įįkai, — išvažiuosime^.’. Ar-į

Wu važiuosime ir "kur?
—$įįnau kartu... į Lietuvą, 

kur-^i daugiau! ?... Tikiuos į1 
tąmftą išsiilgai tik to vieno, 
aaųę krašto...’Ak, kad tik grei- 

hlįau į čia!... greičiau name^ 
ten, įur dabar kuriasi Lietu
vos laisvė, kur viskas brangu 
širdžiai!...

—Kpd tik greičiau iš čia.,.j 
Mą<įl 4k greičiau namo ir to
liau nuo manęs, —- pašiepė, bet

——— I II ■■III ■ , T—IIM III—
> r * . ( «. n

ĮGALIOJIMUS
(PcvieraMtii)

galite padaryti pas 
mus pigiau jr geriau 

negu kitur.
klausdami informaci-

NAUJIENOS 
1739 S«. UalsUd St. 

CHICAGO. ILL.

r

W

I.de
kuom.pt


ARGENTINA

JUSų pinigams yra

yra saugios šiame

Atidarykite sayp .sąskaitą šiandie.

kad sųgrip

SPECI ALIS ALUS

-.'-T-—-

PASLĖPTI TURTAI
1 r

Neneša Nuošimčių

> galimą 
Amerikps

’ gausm- 
svečiams

Jis yra rekomen 
duojamas per

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

<m*Ih Satennf ir mf wwe 
lįįglų brgatįfĮgfįįtf afįf^iį

KONGRESO PROTOKOLAS

;ir LgiijĮ .ijiij i jj ;..i i! j!ui
DIDŽIA IĮ ŠI

• . < • H ■ ,* , i-

BARBENAI

lodavo.
Kongresą uždarant k aibė j p 

drg. P. Ciucelis dėkavodamas 
visiems delegatams 
gai atsilankiusiems

>> ¥• Norkus žur
nacistas ir visuomenes veikė

a) Drg. P. čiučelis sųrųąpė 
ir pasiūlė suruošti didelį ya- 
karą-koncerįą. kongresas pri
ėmė įr pageidąpją, Jcąd artį- 
paiausipj ąXei£yįk.butų įvykdy-

Visai naujas EuropejiŠkas 'išradimas 
3šalina biaurias ir skaudžias gyslas 

tuo paČfti laiku gali# vaikštau 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAyjMAJ pYKM.

NjUiijapsio^ mądps elektri 
H«im šaldytuvai, platus pa 
•piriilkiinas s . flSg j M 
Kaišęs Bgo W ■'1S

H Bėdino Ūntveftiteto, 
m JMT.B ,4ĮW 
Kambarys .83 ft-r-8 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30

■ :-j /ffėcnyčiomįs uždaryp.

TRŲST TOMPAKU A
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Apendicitas pas 
vaikus

Visokių Namams 
Reikmenų 

DABAR' GAL/MA RASTI

Mpa
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1<27 

1

ye ir paęį- 
alįukąs su

redakto-

..... . ...... 0 griovimo
darbą pradėjo šlykšČiąusipplis 
l>Ucino“ūi>is kon^Jęs Jgfcitt- 
w«« W »8ah(-
l‘S»' SsiBPgą w#į 
vogė jos turtą p. . 
frlVĮJaip “Rytojaus
FWi M«l k°“src‘ 
sas protestuodamas pfieš iš- 

žlWftes ffHtef6--
t) Atehtyfi PAl^S išren

kant to darbo vykdymui Cen
tro Komitetą su špecialėmįs 
komisijomis.

tusioms: “Pietų Amerikos 
Naujienoms”. Taipogi dpįsta 
yinkti aukas nežinia ku 
tikslams ir pasiima

Lietuvos Konsulato Buenos į 
Aires Kiaušiniu.

Kadangi Lietuvos Konsulas 
Gaučys ir jo Raštininkas Šte- 
ponaitis •užsiima melagingais 
Lietuvos piliečių įskundinėjį- 
maisir nešvariausiai provo
kuoja jų klikai nepatinkamu?* 
asmenis, taipogi musų brolių1 
surinktomis lėšomis spausdL 
na visokius šlamštus, kuriems 
ųet negalįjn# dupji kitokio 
W4°> Čy$»i frankų F^ęnąs, 
y^anę agentų kjęiĄelio 
garsinimus ir^citus/kiitie W- 
sų Valstybę tik kompromi-

MITETO ATSIŠAUKIMAS.
Delegatams padarius prane

šimą K^ngres/ 4ajyyąvųsi,ems, 
jįcad politiniai šarlatanai Pa
liukas, Misčikas ir Stepąitis 
įiek yra nustoję žmogaus ele- 
pien,tarinių privalumu, kad 
4a? iki šiai dienai neturi gė-

Pietų^ Amerikon Lietuvių Są 
cialistų Sąjungos ir Jas 

Laikrašiio Klausimu.

ffųfUffų ir Bolševikų Provin
cijų Klapsimų. -

Iš pranešimų ir spaudos pą- 
ąįškėjus, kad kunigų ir bolšc- 
vikų fyuyo šlykščiausiai išpro
vokuoti drg. $. N. Norkps, P. 
čiučelįs, kupųąs ir po šiąi 
dienai biąuriausiai smeižią 
kųn. Rumšą per savo šlamštą, 
O taipgi kad toji Buiųšoš ir 
paliuko ruja yrą suMąidinę 
pet fciaųręs Amerikos “Naujie
nas” įr “Keleivį 
vus socialistinį judėjimą pie
tų Amerikoje, Kongresas pro
testuoją prįeš Bumšos ir Pa- 
liųkp šme*.žtus ’r kreipia dq- 
mę mums artimos spaudo?, 
kad ji ĮKęžinodąma’ padėties 
ateityje butų atsargesnė, o dą- 
bar atšauktų mūsų idėjos 
priešų paleidus šmeižtus, ku
rie per neapsižiūrėjimą pa
kliuvo į “Naujienas” ir “Ke-

FREDERICK BROS. 
Bųiįmni ssa»: - - ?

greičiau
Naujienų” leidimą, pavedaųt 
to darbo vykdymą šaVo ini
ciatyva mums gerai žinq- 

pirmiesiems
kūrėjams draugam? K. N.
Norkui, p. Čių^elįuį ir J. Meš
kėnui.

! ir augščiau 
hWW/s išmokėjimai 

Imame senus rakandu? į 
mąfrius aut naujų. B^ite 
t|jpjW

FEKNITURE CO, 
2536-40 W. 63rd St. 

įTel.; TJemilock ?; 3400 ’. 
4177-85 Archer Avė.

TpJ.įLafayettg 3171•,yxr". W<>. -"..i f

f^ieĮcvi^nas įcas į^ojnaųja ir kam rupi liaudie Vilnius 
fftręttj perskąiijįii Šią įąbąi įdomią ir gabiai

1 pąrašy tą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočiu politiką: kaip lietuvius krikštytį, kąd 
jįe neapsikrikštytų. ,

JI. pppįežių poįigką, lietuvius naudoją prieš stačiati
kius, mągomętonus, ppotestonus ir eretikus.

fll: ^aįpt^mą: lenkų* herbąk'atlaidai i)* nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpniną valstybę.
V. Vargas inigino! Vargas lenkino.

[Acme-P. 3 A, Photo]

|Q, ?ųząną!
Tai yra Miss Robertą Ander- 

son, norinti kad išrinktų Utah 
valstijos gražuole.

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra

CENTRAĖ^fi"^ 
ATAUST^COMPANY

1110 VfcrtttA Street
ASlair Bank. • r f» / ‘ “

MALT TONIG’O
arba

Eitra Pale Alaus
. -5* •'«

Lietuvos Respublikos 
Klausimu.

Kongresas vienbalsiai priė
mė, kad juo greičiau butų gį-j 
statyta konstitucija ir tųojąų 
sušauktas šalies šeiminipką? 
—SEIMAS. Taipogi, kad butų 
panaikintas sugalvotas ųmsV 
jaunimo žudymui, taip vadi
namas: “Plečkaitininkų įsta
tymas” ir viąiems politiniams 
emigrantams butų leista grįžti 
į savo tėvynę. Kad butų am
nestuoti visi politiniai kalįnjai 
ir grąžinta laisvė: spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir visįokių 
progresyvių organizacijų.

Ąrgentinps ir Urugvajaus Or- 
gąnį^ąciniu Lietuvių Klau-

< simą Nųjaf/a: 
įteigti JPįetų Amerikos Į^iėtu- 
yių progresyvių organįzacijų 
cenįrą, sujungiant į vieną kul
tūrinį sąryšį visą? progresy- 
ves Argentinųs ir JJruguąjąųs 
lietuvių organizacijas; taip, 
kad į jį įeitų visos prieškari
nes įf naujos organizacijos 
(kuopos, skyriai, pateliai, cho- 
rąį ir k.) tųikįų pavyzdžiu 
kąip yra daromą šiaurės A- 
merikos lietuvių ir visų kitų 
išeivių tarpe. To darbo vykdy
mui pavesta rūpintis “Pietų 
Amerikos Naujienoms.”

........  *! i*»" ■' 'i l«W‘.l!.lT^*>lL

b) K. M. Morkus 'MNHtyo 
apie reikalingumą susiartini- 
mb visų 'progresyvių, orgaųizą- 
cijų Pietų Amerikoje.
į I^OPgrąągs ' 
idėją pravesti f

b) Drg. P. čiučelis pasiūlė, 
kad sąjungos Centro Valdybai 
artinųausįoj ateityj pasįsteng- 
tų įsteigti vaikučiams pra
džios mokyklą?Ao 'suaugusiems 
gimnaziją. - **

Jau daug prabėgo.1 laiko 
kaip konsulas4 su visu klerp. 
skelbia pasauliui, kad jie turi 
atidarę Buenos Aires mieste 
pradžios mokyklą emigrantų' 
vaikams, bet tikrenybėj pasi
rodė, kad jokios mokyklos ir j 
iki šiai dienai niekas uėi’a 
matęs ir girdėjęs; ypač lietų-, 
yįšk^s, ,^u mckįis ji; sapnuoti 
nesapnavo. Jję pinigai, kurie 
buvo gauti įš įietųvos vald
žios mokyklos įsteigimo dėlei 
tapo sunaudoti karčiamų ir 
kortų klubų steigimui. Kon
gresas tą visą. prjįėmė griaus
mingoms' ovacijoms pageidau
damas kuogreičiaUsiai įvyk
dyti į gyvenimą.

Kongreso VienbaUiai Išrinktos 
ir Patvirtintos Sekančios 

Komisijos
1) Spaudos—-K. N. Norkų?, 

?. čiučelįs ir J. Meškerys.
2) Teatro — K. Veličką, Z. 

Stąkau?kaitė ir. A. čiučelytė.
3) Propagandos — M. Bau-

ras, P. Danielius ir M. Pįvo- 
rįųnas. •

4) Finansų — J. Skcberdi?, 
J. Čeponis ir J. Pretkųs.
f) — S U M’'X"N Y M A I .

atsitikimuose, 
apserga bile 

duodama ko- 
vidurių liuo- 

Dažnai vidurių liuosa- 
pagelbsti, jei

ir: prirydamas r' neužmirši tų 
tisu mvrfrfrl RUtąrim
i Pilte# : a 13

Kongresas pąsibaigč į$ 
landą

P: A h ¥eWy
eMąųją tą 
Kepimą.

d) X MeškeryĮs pąąiulė glau
džiai ^bendradarbiauti su 
mums artimoms organizaci
joms užsieniuose.

Kontakto palaikimo klausi
mų SU jd]radgnis užsieniuose 
nutarta:

P. A. L. S. S. Centro valdy
ba ir “Pietų Amerikos Nau
jienų’^ redakcija nutarė pa
laikyti nuolatinį susirašinėji
mą su socialistiniais laikraš
čiais, žurnalais ir organizaci
jomis visame pasauly, kad jų- 
ki provokatoriai nebegalėtų 
panaudoti musų draugų spau
dą proyokąciniems tikslam?,

Rašo Dr. A. Montvidas

Apendicitu apsirgti pasitaiko 
ne tik suaugusiems, o ir vai
kams. Kaip dažnai apserga juo 
kūdikiai, nėra- žinios, vienok 
kad apsirgimų pasitaiko, yrą 
žinoma. Pas 7, 8, 9, 10 metų 
ir senesnius vaikus jis gana 
dažnas. Maųo praktikoj Ppfi- 
ejo užtikti didesnių skaitlių 
apendicito pas vaikus, negu su
augusius. Tai yra pripuolamas 
dalykas. Daugelis gydytojų pa
sakytų priešingą istoriją.

čia nėra reikalo aiškinti li
gos priežasties, nes ir patys 
gydytojai tikrai nežino. Meta
ma kaltė ant apendikso išsigi
mimo kaipo nereikalingo orga
no, ant vidurių kietėjimo, pu- 
liavimų tonsiluose, dantyse ir 
kitur. Yra žinoma, kad ir svei
kiausi žmonės jį gauna ir nė
ra budo apsisaugoti.

Gydymas, išimant labai men
kus įdegimus, visuomet yra 
operacija. Vilkinimas yra pa
vojingas. Pasitaiko, kad už po
ros — trejeto dienų apendik
sas praplyšta ir pūliai iš jo iš
teka. Tuomet pasidaro genera- 
lis pilvo kiaurinės plėvių įde
gimas, kuris dažnai veda prie 
mirties. Juo greičiau operacija 
padaroma, tuo saugiau. Suau
gęs žmogus pats rūpinasi sa
vo sveikata ir gyvybe. Vaikas 
negali nuspręsti pasiduoti ope
racijai arba ne. Jo gyvybe at
siduria jo tėvų arba auginto
jų rankose. Jeigu jie kvaili, 
prietaringi arba turi drąsos ri
zikuoti jo gyvybę, jis turi mir
ti. Operacijos nepadarymas ar
ba užvilkinimas apendicite nors 
ir nepadaro tėvų savo vaiko 
legaliais žudytojais, vienok mo-‘ 
raliai jie tokiais pasilieka.

Netoli visuose 
kaip tik vaikas 
kuomi, tuoj jam 
kiu nors vaistų 
savimu i 
vimas pagelbsti, jei nesama 
apendicito. Mat vaikams pasi
taiko apsirgti ką nors netin
kamą suvalgius arba persival
gius. Apendicito atsitikime vi
durių liuosavimas yra pavojin
gas. Jei apendiksas srnarkiai 
įdegtas ir jo sienos silpnos, iš
puvusios, nuo vidurių liuosavi- 
mo jis praplyšta. Kuomet pas, 
vaiką atsiranda pilvo skaudė
jimas, ypač dešinėj žemutinė j 
dalyj, arti slepsnos ir dar jei
gu prisideda vėmimai, vidurių 
liuosavimui nereikia nieko duo
ti. Tik gydytojas gali išsprę
sti, ar esama apendicito ar ne. 
Karštis gali būti žymiai paki
lęs, gali būti net ir normalis. 
Kraujo tirimas netoli visuomet 
parodo, ar esama apendicito. 
Jei ir iš kraujo žinios negali
ma gauti, vienok dešinės pil
vo pusės skaudėjimas nepasi
liauja, yra koktumas arba vė
mimas arba ir karščio pakili
mas, o dar apendikso vieta opi 
ir pilvo raumenys toj vietoj 
tamprus ir kieti, galima drąsiai 
spręsti, kad tai apendicitas. 
Bent man rodosi, kad šita li
ga pas vaikus lengviau pati
riama, negu pas suaugusius. 
Daugelis suaugusiųjų perdaug 
kalba, meluoja ir daro netiks
lių nusiskundimų.

Didžiuma vaikų, kurie gauna 
apendicitą, jau pirmiau yra tu
rėję skaudėjimą dešinėj pilvo 
pusėj. Pirmesni skaudėjimai 
buvo staigus arba atsirasdavo 
po bėgiojimo ir smarkesnio pa- 
simankštinimo.

ClilS1 
iš ‘ visur; 

firisiunčiamą kęrespondęnci-
ą. Tą visą pasilieka jie tsavo 

pandai, o ne socialistų sąjun
gai, todėl Kongresas rado bu
diną reikalą kreiptis į visas 
Redakcijas užsieniuose taipogi 
įr j buvusius prenumeratorius, 
Jcad visą korespondenciją ir 
prenumeratos pinigai butų 
fiupČiami žemiau nurodytu 
fm^rašiv
^‘Pįetų . Amerikos Naujienos”,

25 De Mayo Nr. 676,
Buenos Aires, Ąr^eutiną. 

?IĘTŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
SQ<yĄLISTV sąjungos 

CENTRO VALDYBA: r . i /.

1) Petras jrnokyįo-
jas-žuiyraUsias.

'2j Juozas Meškerys, moky-

VII. “Ponus gerus ir nekaltus J nevalę imą”.
VIII. Kunigai klupdo įietuyįus pyicš carą ir dvąrą.

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais mirštą.
X. Tąip klydo Lietuvos £aekįąįdingieji.

TIK 2^ CENTAI.
Išleido Naujienų Bekrovė

jSiųskįl mon$y orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Srassa-

HVT. MWK»<X

Augštos rųšies nauji Jacq- 
Uard seklyčiom setai, verti 

"'•*7..S39,5Q 
Mohąir Parlor setai tiesiog 
iš musų dirbtuvės į tamstų h

Naujausios jnatdos • pilnai 
Įrengti gvątantuoti rądios,

Kodėl Prarastas Vilnius
. par<aė UNTULIS

Del Tų, Kurie 
Yra Silpni

Žmonės, kurie yra silpo* liguisti ar įMH 
nikamavę. ran Nuga-Tone paHteMtinaia vais
tais atravimui nanjjii upAkų if. J«rt». Jin 4d- 
valo kum* nuo Hitr imtu, atgaivina orga
nu* ir vuteikia naują nervatrtM tr rtm- 
menim*. Nrura-Tone ntiltenams vyrų !r mo
terų sutefke retine sveikatų ir dldeani 
stiprumą. Jis pagelbės ir jums. Nųga-Touo 
yra pardavinėjamas aptieklnt ' 
jrytr dėl yųs is savo rn tnrniin

(Pabaiga)
Mes turime laimėti 

pasišvęsdami vien kovai ir 
kovąi iki pasknįipios pergalės 
su Rpmos agenįaįs ir žmopįų 
apgąyįkais. Koyąf ||ž 
žųjį, saulėtąjį socializmo ryįp- 
jų, kuris jau visai čia pat!
Tik daugiau vienybės, q atei

tis musų r ynuose.
Didžiąusios pvąpijps.

6—SANTYKIAI SU RĄRTipA 
SOCIALISTĄ.
* • ”■ - *»-»K .- .«i » A e

Drg. K. N. Norkus perskąifįe 
laišką Argentinos Socialiąįų 
Partijos Ccųtro Komiteto Sek
retoriaus, kuriame sakoma, 
kad Partida Socialistą nepri
pažįsta pakrikusios: Agrupa- 
cion Lituano”, o butas pfįe 
trečiojo “seccipno” yrą įšnįp- 
mojamas kaįpę iųąjuia|ps 
(nuomininkams). Pabrč|ią, 
kad prganizavps Argentiųps 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, 
jam teko būti joje kaipo de
legatui užmezgimui sątykįų 
su Partida Socialistą ir j,os 
dienraščiu. Tuomet sąjungos 
parengimuose lankydavosi pp 
aštuoiūus šimtus ir daugiau 
svečių; “La Vaųguąrdią” pus
lapiuose beveik kiekvicnapie 
daug buvo rašoma apie lietu
vius. Dabar jau antras metas 
kaip santykiai su Partida So
cialistą nutraukti. “La Vąn- 
guardia” nieko apie lietuvius 
socialistus neberašo, nes P. Al. 
L. S. S. skaitoma mirusi.

Santykių atstatymui SU Par
tida Socialistą kongresas i$- 
rinko ir delegavo draugus — 
K. N. Norkų ir j. Meskerį.
7 - PIETŲ ĄMpRIKlDS LIE
TUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN
GOS IR PROGRESYVIŲ OR

GANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
KONGRESO REZOLIUCIJOS
Pietų Amerikos Lietuvių So

cialistų Sąjungos ir progresy
vių Organizacijų atstovų kon
gresas, įvykęs sekmądiejiy, 
gegužės mėnesio * 24 dieną, 
1931 metais “Rygos” svetainėj 
gatvė 25 De Mayo Nr. 676 Ar
gentinos sostinėj Buenos Ai
res išklausęs atstovų praneši
mus ir nuodugniai juos ap
svarstę priėmė segančias re- 
zojiucjjas:

J.___

^1
1
M
r'I
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bary. S LA. kuopos nariai ir J. 
Užunarid draugai, kuriems lai
kas pavelija, prašomi ligonj ap
lankyti.—Narys.

e

Brighton Park

Nepavyko spekulia 
cija biržoj

Kliubo nariams pranešimas

American Lithuanian CitK 
zens Club mėnesinis šusirihkL 
mas įvyks nedėlioj, rugpiUČib 
16 d.; pradžia lygiai 1 vai. po 
pietų; vieta K. Gramonto sve- 
tainj, 4535 So. Rockwell Str.

Nariai prašomi skaitlingai 
susirinkti ir kartu savo drau
gus atsikviesti prirašyti juos 
prie kliubo. Butų labai gražu, 
kad mes, šios apielinkės lietu
viai, turėtumėm didelį piliečių 
kliubą ir kliubo pagelba galė
tumėm daug naudingų darbų 
atlikti, ypatingai politikos rei
kaluose. Kuo toliau gyvenam, 
tuo labiau matom reikalą būti 
politiškai susipratusiais ir tvir
tai organizuotais.

Minėtas kliubas yra politikos 
ir pašalpos kliubas, kuriame 
priklauso vyrai ir moterys pi
liečiai, o nepiliečiai gali pri
klausyti tik išlyga, kad ateityj 
jie taps piliečiais.

šioj apielinkėj yra dar pora 
panašių politiškų kliubų, kurie 
turi mažai narių, o dar mažiau 
finansų. Man išrodo, kad jau 
laikas tokiems kliubeliams vie
nytis krūvon ir, metus viso-, 
kius išdidumus šalin, visiems 
bendrai darbuotis taip politi
kos, kaip ir pašalpos klausi
mais. Taigi vietoj kelių mažų 
kliubelių galėtumėm turėti vie-. 
ną didelį ir turtingą finansais! 
kliubą. Tokiam kliubui butų 
nesunku ir daugiau naujų na 
rių gauti, nes žinodamas, kad 
bus pakankamai pinigų išmokė
ti pašalpai ir pomirtinę, kiek
vienas noriau rašosi.

Bėda ta, kad tos draugystės 
(kliubai), kurios jau susivieni
jo ir kurios dar žada vienytis, 

. , turėjo ir turi daug prie
šingumo iš tų narių, kurie yra 
vienos ir antros draugysčių 
nariais. Mat, pagal jų išroką- 
vimą. kuomet susivienija, tai 
vienas draugystės netenka. 
Nors tai ir teisybė, bet kas 
iš tokių dviejų draugijų, kurių 
jau gyvenimo dienos suskaity
tos, ir daug metų mokėjus 
duokles galų gale vienam-ki- 
tam nariui mirus, nebus iš ko 
apmokėti pamirtinės ? Tais 
laikais, kada tos draugijos tu
rėjo pusėtinai pinigų ir didelį 
skaičių narių, taip kad pomir
tines galėdavo (nuo galvos) su
mokėti po tris šimtus dolerių 
ar daugiau, neskaitant iš iždo, 
dalykai atrodė kitaip, šiandie 
taip nėra. Tas mažas draugi
jas neturtas marina ir jų na
riai, kaip sakiau, daug metų 
mokėję savo duokles, dabar ma
žai arba nieko negalės gauti. 
Manau, bus aišku, kad reika- 
linga mažas draugijas vienyti 
prie didesnių ir turėti didesnį 
užitikrinimą savo sumokėtom 
duoklėm. Tokie nariai, kurie 
priešinasi draugijų vienybei, 
galbūt turi kokius politiškus 
sumetimus arba jie nesupranta 
ką reiškia didelė, tvirta organi
zacija.—Anton Jusas.

PaVardSs šiame įvyky yra ne
svarbios. Tat jų neminėsiu. 
Pamoka gi svarbi, tat apie pa
tį įvykį parašysiu.**

Chicagietė moteris— lietuvė 
^turėjo $7,000. Graži suma.

Kur dėti tokią krūvą pinigų? 
Dabar mat atrodo kaikam, kad 
nesaugu pinigus laikyti nė čia, 
nė ten.

Ir kaip tik pasitaikė moterei 
susipažinti su pora “gerada< 
rių” vyrų, kurie turėjo proto, 
o neturėjo pinigų. Juodu už
tikrino moterį, kad žiną būdą 
netik jos pinigus saugiai pa
laikyti, bet dar daug daugiau 
prie jų padaryti.

Kaip? Ogi biržoj reikia vers
tis. . štai yra žmonių, kurie mi- 
lionus padarė spekuliuodami 
biržoj su protu.

Moteris sutiko spekuliacijai, 
ypač kad minėti lietuviai ge
radariai prižadėjo jai už jos 
pinigus didelius nuošimčius mo
kėti. Tokių nuošimčių bankai 
niekuomet nemokėjo ir nė ne
žadėjo mokėti. Neatsilaikė 
prieš pagundą moteris.

Pradėjo du geradariai mo
ters pinigais spekuliuoti. 
Pirmai porai savaičių sukakus 
moteris gavo pusantro šimto 
dolerių nuošimčių ar kiek. 
Džiaugiasi aukso kasyklą sura
dus. 1

Sukako amtra savaitė. Nuo
šimčių nebėra. Klausia ji ge
radarių kas atsitiko. Pasirodė, 
kad ir pamatinio kapitalo 
$7,600 nebėra.

Sujudo moteris, sukruto, 
ga šen, bėga ten. O $7,000 
žin kur išgaravo.

Moteris apskundė vyrus
riausybei. ši areštavusi juos. 
Jie, sakoma, dabar sėdi kalėji
me.
t O kaip su $7,000? Well, 
žinia kas su jais atsitiko.

Man rodosi, kad įvykis 
pamokinantis.—Rep.

j- - 

------- —T---- -------— 
kiai pareiškė: jeigu norime ką 
laimėti, tai turime veikti or
ganizuotai—ne tik viena tau
ta, bet bendrai visi. Tad lietu
viai, kaip skaitlinga čia kokU 
nija, neatsilikime ir reikalau
kime savo tautos žmogaus 
miestelio valdyboj. Ir jį gausi
me, jeigu pasirodysime, kad 
esame veiklus.—D.

Padėka Universal 
Bankui

Roseland
ad-

Bė- 
ka-

vy

Cicero

li e-

.a' 
rOOT čAtfd.DL* > 4 ■ / A

'U      l II 11N Į-mUMaM—

***'.**>' • ' \ ...

’A

*

• •

■■..... Alintai

t

ta

. > ' • • r

I 9 .•* ■*» ' 9 ‘ • r 1 *
•«,■/ «< r. ;• ' ■ - V-išėštadiehis, ftugp. 16, 1981

Tauragė, liepos 29 d., 1930 m. 
Didžiai gerbiamas Ponas Elias:

Aš Tamstai tariu širdingą 
ačiū už pinigus, kuriuos pri
ėmiau liepos 27-tą dieną. Taip
gi Tamsta prašote prisiųsti se
ną kvitą nuo dviejų tusktančių 
dolerių, bet aš tokios kvitos 
neturiu; taigi aš prisiunčiu at
skaitos laišką ir pirmąją kvi
tą nuo keturių tūkstančių dole 
rių. Praeitą kartą aš negavau 
kvitos; tai tiek kaslink kvitų.

Dabar jau baigiu budavoji- 
mo darbą ir viskas einasi ge
rai. Sulaukiau svetį, mano pus
brolį Wicentą Wikentą, kuris 
parvažiavo pas mane.' Sakė, 
kad jis taip pat palikęs pinigus 
Tamstų Bankoje; aš jam reko
mendavau pas Tamstas padėti, 

šie metai nėra perblogiausi; 
žmonės yra linksmi. Vienu žo- 

•džiu sakant, Lietuvoje yra ge
rai gyventi tiems, kurie netin 
gi ir negirtuokliauja. Didžiau 
są vargą pakela girtuokliai ir 
tinginiai—jiems yra blogai.

Viso gero Tamstoms velyda
mas, lieku sveikas.
(Pasirašo) Bernadas Shimkus.

priešu, kaip liga, kad ir nema
žai nukentėjus, Vlsįi yra džiau
gsmas. O taip pat džiaugsmas 
artimiems, giminėms ir labiau
sia savai šeriiynai. Mrs. Ja
kubkienė Vėl pradeda darbuotis 
tose draugijose, kuriose ji pri
klauso ir kuriose pirm ligos 
darbavosi. < 0

Vietos Lietuvių keistučio Pa- 
Šalpinio Kliubo raštininkas la
bai patenkintas, kad tam bloke, 
kur jam dabar tepka užlaikyti 
“raštinę”, tai yra tarp Francis- 
co ir California Avė., prie 40- 
th Str., gyvena net 12’ Keistu
čio Kliubo narių. Ir, žinoma, 
raštininkas tarp savųjų gali 
jaustis kaip namie.

Be to, dar čia randasi jauni
mo, kuriems vertėtų pasekti sa
vo tėvelių pavyzdžiu ir būti 
minėto kliubo nariais. Panelės 
ir vaikinai busit priimti į kliu- 
bą nuo 16 iki 45 metų amžiaus, 
o reikalui esant bus galima se
nesniu ar jaunesniu padaryti. 
Kurie norite išpildyti įstojimo 
aplikacijas arba kitokių infor
macijų apie kliubą, |ai kreipki
tės | raštininko ofisą, 2854 W. 
40th Str. Te). Lafayette 7819.

Gražus Lietuvių Ra
dio programas įvyks 

nedeldienį

yra

Kliubas 
savo meti- 

parengimui, kuris

Raudonos Rožės 
aparėjai ruošiasi 
niam parengimui, kuris bus 
spalių mėnesio 31 dieną Lie
tuvių Liuosybės svetainėj. Ta
me parengime 20 kliubiečių 
gauna garbės ženklus—žiedus, 
kuriuos pagamins laikrodinin
kas Pocius.

Paskutiniame kliubo susirin 
kime komitetas! paskelbė platų 
planą minėtam parengimui. 
Bus daug dovanų laimėjimui, o 
įžangos biletai visai pigus.

Apie tai bus pranešta dau
giau laikraščiuose ir per radio. 
Du komiteto nariai jau kalbė
josi dėl garsinimo per radio su 
p. Nakrošiu, vienu iš Peoples 
Furniture Co. vedėjų.

Ką kiti komitetai veiks, pra
nešiu vėliau. O komitetai dir
ba. Taip ir reikia, 
r j ką padaryti, tai

Ateina ruduo, 
Prasidės darbuotė 
bet nedarbui spaudžiant žmo
nes vargiai bus galima daug 
kas atsiekti. Teisybė, vasaros 
parengimai buvo sėkmingi, 
ypač didieji.

Jei kas ne
turi dirbti, 
vėsus oras, 
svetainėse.

Brighton Park su-

Kai kas

Gramontai, 4535 So.pp-
Rockwell str., jau daug metų 
užlaiko minkštų gėrimų biznį 
ir turi nemažą svetainę, kurią 
vietos draugijoms duoda vel
tui susirinkimams laikyti., 
Taipgi išrenduoja prakalboms, 
vestuvėms ir šiaip pasilinksmi
nimams surengti. Dėlto p.p. 
Gramantai šioj apielinkėj, yra 
gerai lieitiviams žinomi, kaip 
draugiški ir mandagus ir drau
gijoms pasitarnaujantys žmo
nės.

Pereito penktadienio pavaka
ry aš ir mano draugas, reikalui 
esant, atsilankėme pas pip. Gra- 
montus. Besikalbant, p-nia 
Gramontienė kuone ašaromis

■ .

akyse papasakojo kokios rųšies 
žmonių esama. Sako: “Musų 
mylima dukraitė jau bus šešti 
metai kai palaidota Kazimieri- 
nėse kapinėse. Ant dukraitės 
kapo prisodinau gražių spalvuo
tais lapais žolynų, ir jau ro
dėsi, ' kad kapas buvo panašus 
į amžiną darželį. Bet netaip 
seniai, šią vasarą, nuvažiavus 
aplankyti kapą pastebėjau, kad 
kai kurie tų mano gražių žoly
nų buvo išpiaustyji. O kada 
antru kartu nuvažiavau j kapi
nes, tai jau radau įtik kelis sta
garus, nes visi žolynai nuo ka
po nupiaustyti ir nunešti”.

Taip kalbėdama p-nia Gira- 
montienė susijaudinus pasakė: 
Bučiau tam žmogui ,ar moterei 
sutikus duoti 5 ; dolerius; ibile 
tik butų jis nelietęs mano duk
raitės kapo žolynų.

Iš tikrųjų itai negražus dar
bas.

. Rugpučio 16 d., nedėldenį, iš 
radio stoties W. C. F.* L. 970 
kilocyclesį įvyks labai įdomus 
ir. gražus Lietuvių Radio Va
landos programas, kuris prasi
dės pirmą valandą po pietų ir 
tęsis iki 2 valandos.

Turinis radio programo
sidės iš sekančių muzikos ga
balėlių: *

1. “Mes ‘ Be Vilniaus, Nenu
rimsim”—maršas— Vanagaičio

komp.; groja Lietuvos Kariš
ka orkestrą. A1' 7 ;

2. “Aš Bijau Pasakyt”— so
lo; dainuoja Jonas Byra, teno
ras.

3. “Meilingas Bernelis”—gro
ja Mahanojaus. Liet. Mainęrių 
orkestrą; kdThtškas gabalėlis.

4. “Naktie^ Traukinio Kon
trolė”—juokinga deklamacija.

5. “1-2-3-Brrr—Kupletai” — 
komiškai daina; dainuoja J. 
Petrauskas. 4

6. Arija iŠ operos “Tosca” — 
dainuoja Lietuvos * operos ar
tistai. v

7. “Sunku Gyventi” 
nuo j a kvartetas.

8. “Karmen”, operos turinio

dai

9. “Gėlių Arija”, oš operos 
“Karmen”—dainuoja Lietuvos 
operos artistai.

10. Polka “Nadzia”—groja 
Akiras ant armonikos.

11. “Naktis Svajonėms Pa
puošta”—dainuoji Juozas Ba
bravičius.

12. “Valsas”—armonika solo.
13. “Kam Aš Tave Aplei- 

džiau” dainuoja Jonas Byra, 
tenoras.

14 
jis”-
kestra.

šis gražus radio programas 
yra duodamas lėšomis Joseph 
F. Budriko Muzikos Krautuvės, 
3417-21 So. Halsted Street, te
lefonas Boulevard 8167.

Meldžiame atsukti savo radi- 
jušą šiam pragramui ir gėrėtis 
savo tautos gražia muzika it 
dainelėmis.—L.

“Moderniškas Klumpako- 
groja' Budriko Radio or-

Margučio Komedijų 
Piknikas

riausiai iš jų lošia besbolą ir 
kuriam priklauso čempiono 
vardas. Be to, bus duodama 
dovana už atsižymėjimą.

Pereitą sekmadienį golden- 
striečiai laimėjo 6 prieš 0. At
einantį sekmadienį, rugpiučio 
16 d.,, goldenstariečiai loŠ su 
Kensington Boosters. Lošimas 
eis prie 95 St. ir Michigan Av. 
Prasidės 3 v. po pietų.—-N.

DYKAI hemoroidų 
GYDUOLĖS

Paetebftlna pasiūlymą duoda vienas ... 
(niausią Hetnotoldu Specialistu Hole Kalyje, 
kuris prlsląs K dieną Žolių vaistus dykai, 
kad '(rodyti Nlvo sugebėjimą llgydyti Hemo- 
roidus ir kitas rektumo Ilgas. Be 
be opftrMiJoa*r*bt! 
dle, arba ralykląe 
1809 N. Damen .

ii «r-

__ ____ ____ » 
flkautmo. Ateikit* Man-

_____ Dr. P. D. 6YMAN8K18,
Damen Avė.. Chicaro.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

STIPRUS KAIP UOLA

“Tam Vanagaičiui tik ir se
kasi”... mislija sau reporteris, 
štai “susifaitavo” Jurgeliutė su 
Vitaitiene, Vanagaitis jau “fai- 
tuojasi” su jomis Margučio pik
nike. Jub daugiau suirimo 
SLA. centre, juo daugiau juo
ko Margučiui-Vanagaičiui.
. Toms “nabagėms” ašaros, o 
jam juokai. Artinasi “svieto 
pabaiga”. Vanagaitis žada vie
ną iš jųdviejų, pasiųsti “fai- 
tuotis” su Sharkey už čempio
natą. žinoma, “faituosis” ta, 
kuri liks “čempionėj Margučio 
piknike.

Abejotina, ar 30 rugpiučio 
rasis lietuvių, kurie liks namie. 
Man atrodo, dauguma važiuos 
žiūrėti tos nepaprastos Vana
gaičio komedijos.—Rep.

Roseland
South End , Championship 

series yra suorganizuota iš še
šių geriausių apielinkės jauktų 
—Golden Star, Fernwood, Ridge 
Park, ..JOauphins, Kensington 
Boosters ir £Mofenix. Šių Jauk
tų grupes rugpiučio 9 d. pra
sidėjo beisbolo lošimas už čem
pionatų. Lošimas eis keletą 
sekmadienių, kol visi jauktai 
persiims parodydami, kuris ge-

T

i dainuoja Lietuvos operos s*iii st
artistai. -- ‘

€OAL
Standard Popahdntae, $6.S0
Petroleum aiid Solvav Kolte, and AU Kinde 

of Coal, C. O. D. Chicago and Suburbė.
UNITED COAU BUYERS OF CHICAGO 
_ j. La oaiiv Si. Phona Franklln SS90 

Thie ad oood /or 20c ton let load.

T

UNIVERSAL STATE BANKAS daro pa
skolas ant atsakančių nuosavybių.
Parduoda laivakortes ant visų linijų juro
mis. Inšiurina-apsaugoja namus nuo ugnies
Parduoda pirmus morgičius su 6-tu nuo- 
: šimčiu.

■ Moka 3-čią nuošimti už padėtus pinigus ant 
taupymo.

Universal State Bank
■» • ' • •

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

i . . Į . J

Dabar yra Laikas 
namų savininkams padaryti reikalingus pataisymus ar re^ 
modeliavimą prie savo namo. Mes užlaikome pilną pasi
rinkimą Lumberio, Millwork, Stogams dengti medžiagų 
ir Hardware. Kainos dabar yra pasiekusias dugną — pa
sinaudokite šia proga, kurią mes jums pasiūlome. Susi
pažinkime, ateikite arba telefonuokitę. Mes specializuo- 
jamės parupinime garažių ir porčių medžiagų. ŽIŪRĖ
KITE! Štai ką mes galime jums šiuo laiku pasiūlyti:

Medžiaga pilnai dėl vieno karo MEDINIO GARAŽO $85 
Medžiaga pilnai dėl dviejų karų MEDINIO GARAŽO $105

Cash ar
Atdara paprastomis dienomis 7 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 

Atdara sekmadienis 7 vai. ryto iki pietų.

Harris Lumber Co.
901-15 So. Cicero Avė. Tek Columbus 5200

T

Biznieriams
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

f . \

Už Vienos Spalvos Kainą

Miestas

NAUJIENOS,
1739 So, ffėloted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas ... 
čiu

Vaidas ... 
i ' '• :

Adresas

...........   1 r 1, j1 ........................................"111 .. ........................................................... i....i

■ • . ė . .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago,III.
Seniausias ir didžiausias, lietuvių dieraštis 

Amęrikoje. ;
Metinė prenumerata Chicagoj e, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų.$4.00;»Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba u^sirašymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs-, 
kitę žemiauš paduotu adresu

Trimis Spalvomis

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

m., liuomi siun-
Mrs. Jakubkienė, 2850 W. 

40th Str., kuri kiek laiko at
gal sunkiai susirgo ir turėjo 
pasiduoti operacijai, dabar jau 

ir linksma ir, rodos, 
Be abe-

J. Užunaris, gyvenantis 
resu 7921 Maryland Av., SLA. 
139 kp. narys, šiomis dięnomią 
susirgo ir buvo išvežtas į Ro
seland Communiity ligoninę, čia 
jam bus padaryta operacija. J.j
Užunaris randasi 306-me kam- kaip senas vietos .veikėjas, aiŠ- jonės laimėti kovą su tokiu

Lietuvių Improvement Kliu
bo paskutiniame susirinkime 
pasirodė daug gyvumo. O prie 
to prisidėjo taksų mokėtojų ta
rybos prezidentas p. Mun. Jis,

sveika 
kaip butų nesirgusi.

■ĮWII*—W

I J, J

“MARGUTIS” RENGIA
SVARBIAUSIA PROGRAMŲ DALIS — SLA. OFISO KUMŠTYNĖS su “ZOS” ir PET” kumštinin- 

“čįempione” žiemą

Juoko, juokas, juokui, Juodis} juokinga, juokologija, juokingumas, juokomanija, juokųote, juoku-

kėms iŠ New Yorko. Tą komedija įvyks po “atviru daugumu”. Tęsis iki pergalės 
“faituosis” su “Šarkiu“ ir-tfi atviram ore iki pergalės.

PIKNIKĄ | Rugpiučio-August 30 diena, 1931
THE OAKS DARŽE

bumbi j a ir juokochaehacįią. ■'<
/■A

?<■ t

PROGRAMAS BUS ĮVAIRUS. PRADŽIA 11 VAL. RYTE.
Visus" kviečia pasijuokti ir daug, “fonių” matyti MARGUTIS.

i
f f ■



D R. HER?1HAN

Me*wąi flangų

rimą

18 policininku kaltiną

Graboriai

SąncĮ, sąndt and morę sąnd, nuo

Gydytojas,

Valandos: 0 ryto

Valandos: nuo

>VW

alsted St.

Pte 'tatanoi 7042

Hinsdale apielinkėj dar šį ru? 
depj ketiną pradėti statyti tro
besį merginoms, kurios pasiekė 
60 m. amžiaus, kitaip sakant,

Valstybės gynęjp ofiw 
leido įsakymu areštuoti. Fredą 
Schrupp, kuris yra kaltinama^ 
tųp, kad įškoleįdavęs tąį^tąn-

nuliu# 
h 

—Ame

i 8:30 vąk- 
etvirtadienio

Svęik.ya y 
America^ 
pilnos m 
ir t. t.

Graboriai ■*T^*S?'^**!**>******w**w**w»*T

patarnauju
it-. naktį

1327 So. ęj.

Cicero 3724

slid ęĮpsęjf, 
screamed
- stoppeiĮ with

Kovėsi dėl revolverio, 
vyrąs HųŠąųtąs

Noo 10
> M n

Rez. Telephęnc Phza 32

Leon VerfcęoKį 49 mę|U» gyv. 
249 West 48 place, ėmėsi ęu 
ąayo žmopa Dora, 52 metų, |cąd 
ųfyaldyti revolverį. Imtynėse 
vyras pąsąųtąą. jfa nprę.

Meras Cermakas tapo išrink
tas Chicagos Pasaulinės Paro
dos 1933 m. trustisu (globę-

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

Wilbpr Glepp. Vojiva, Ziono 
miesto galva, pareiškė reporte
riams, kąd pasaulis išsilaiky? 
siąs bent iki pasaulinės pane
rtos Chicagoj 1933 m. O toliau 
•jįis, Volivai negąrąntuojąs gy? 
vavitao, Galą pąsąuįis, anot Vor 
livos, prigyvensiąs apie 1935

Kritikuoją tąksų 
• sistemą

Jau xporą naktų ęhicagiečiąi 
turėįo' progos matyti dangaus 
šiaurryčių daly meteorų švyr 
stęręjinąus. Tie švysterėjimai 
bus galima mątytMar vienu- 
kitą naktį.

A DANGEROUS 
DRJVĘ

Ąfeių SpedąĮįfe, Vi^ 
natyqmas

YU’sdvv tu iu x j

Sugadinu drabužiu 
už $10,000

Dr. Susan A. Slakis
SpecialistėMotetu it Vaikų Liąų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 rytų: 4 iki 6 po pietą. 
Seredomis it nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 33,95

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virgin ia 0030

davbnPttė gftįo. ąjį- 
kštėn dėka pranešimui tuįą 
Fved Munsono, kuris pardavę 
aavp tori (krtotim toh 
30 Nęrtfc Dearborp st., lietuvį^ 
A. J. Cukauskui.

Koks ten K E. Knox, 2954

Chięago, Ųl.
2314 W. 23rd Place
Tel. Ęoęsęvęlt .?515-2516 028

; Canal 2330 
4, 7 iki 9

Tęrąęį^tai VA*W sųgadTąo 
010^000 vęr^ės drabužių septy
niose dirbtuvėse, kurias ope
ruoją Ayęhįgąp ęteąpęrs and 
Dyers Co. Diena pirm to terp?

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia 'dykai 

710 West 18th Street
TeL Canal 3101

mas sulig palikimu tam tikslui 
fondo p-nios Suzannę Ęing
Brųwaęrt. *

naudojosi vogtų aųtoiPObUri 
ženklais (tags).

Ofisą; ir Akinių Dirbtuvė
758 West 35th St.'

A. VASALLE
ADVOKATAI

♦ttl T«l- W89

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYbYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite 3 
Tel. Prospeęę

Rez. 2^59 S. Leaįitį 
Ofiso valandos 2 ik 

Nedėlioj paąąl sutarti

A. K. Rutkauskas, M- D,
4442 South

Td.

VALANDOS t 
s** ? o1 
nuo 6 #1 9

PJjone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rįzidanciją 6628 So. Richmond Strtft

Telefonas Republic 7868 .

Dr. P. P. Z ALLYS 
DEN TĮSTAS

30 E. lllth St
Kampu Wabuh Aoeniut 

Tel. Puliman 00,50 
Gazas, X-Ray, etc.

Ketvirtadienį gubernatoriaus 
Skirtu komi8W Posėdy Notth- 
western universiteto profeso
rius Herbert D. Simpson, ku
ris yra pąrąšęs dvi knygas Illi
nois taksų klausimu) kritikavo 
iki šįpĮ veikusį ir dąį>ar vęi- 
kiatt&ą Ulmois valstijoj ir Gook 
paviete taksąvįmo sistema.

Pasak profesoriaus, dabanti? 
nė taksavimo sistema IHinojuj 
ir Cook Paviete esanti ypač ža
lingą tuo, kąd Žmonės dąęę 
biznį ir moka savo taksas tu? 
rėdami išsidirbę j°T
ęęi Vyriausybę ęsągti šąlęrįnga.

Profesoriaus manymu, taksų 
sistemos tmkąWA sutvarkyt 
mgs turi bųtį cęivtrąli«ąvimG 
ąųtoritętot ąyt kmio ąV 
sakomybė tą^SU reikalus. 
Jei taksų sistema butų labiau 
cęntralizuota, nei dabar, «tai pi- 
Uęčiąi įeųgviąų gąbątų P^bę 
ti atsakomingus asmenis iij 
kontroliuoti juos.

Prof. Simpson pataria suda
ryti tokią taksų sistemą, ku
rioj butų ¥į#ms ąsjpsorius vie? 
(toj dąbartimų penkių. Ir, }q 
mąnymu, butų gpriąu tylėti 
paskirtą (pav. pavieto teisėjoj 
taksų peržiūrėtojų tąrybą vie
toj dabartinių trijų renkamų 
taksiu peržiūrėtojų.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South AshĮaąd Ąve, 
l’el. Boulevard 7589

Ofiso valąpdos 10 tytą. iki 8 Vakaro.
' Residence Phone Hemlock 7691

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg.
.i,;.2400 W. Maditon SiL.: ..

Val.t 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
\ Tel. West 2860

Namų telefonas Bj^ngv(ick 0597

įh$n us&g ąll. tfce ątrįngth ip 
his bodjy, he attęmptcd to kęęp 
the automobile from erashinį 
into the roęUt Hę Wąs successr 
fui, ąpd W breatfced ą sigh of.

^ųddęnly the ęąr bj?«ąn alįd> 
ipg towards the edge oi tįm 
wd tuąt feprctod oft tK 
yop. We rąn tp the meP- Wasq’t 
there sometbįpg wę couJd d9 
before it crąshed? It slipped 
over rut after rut, its speed 
mcręąsmg cpnstąntly. SęvęraĮ 
huge roeks proved no obstącle, 
The car slid cĮpsę^ cĮpsoĮS 
eloser. I screamed. Then iį 
stopped 
mighty jerk three męhes 
from the drop. By some mi? 
raculous twist of the wheel, 
John had managed to keep the 
ęąr from going oyer the cjiff.

“Jessica”.

Tel. Central 7079 
Rez. LongjMaęb 945J 

Valandos 1 iki 4 ir pagal i 

Dr, Ę. G, LAMBR 
Autų, Notitt, Gerklei Speci 

Instruktorius Viennos Univi 
Suite 1447-49 Pittcfield I

55 E. Vfuhinfįton Si

PRANEŠIMAS 
dr: margeris

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligoųius

<huo 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

Re*. 6600 South Artėliau Aoentuf 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strtet 
CHICAGO. ILL,

Hemlock 8151

DR. V. S. NARĘS 
(Naryąuckas)

GYDYTOJAS u CHIRURGAS 
2435 09th Street 

’ VALANDOS: ' ’ 
10 iki 12 flfto, 6:30 
Apart Šventadienio ii

---- rr
PhonA Cinai 2118 

Valandos: 6—8 vakare 
DR. Ą, L YVSRA 

z 19.00 0o.
4193 Archtr Aue.

• yąlaądpsi 2—4 po pilt 
Phone Lafayetti 0098 

Naktinis telefonu Grovehill 1595

Michigąn Avenue 
Kenwppd 01^7

VAĮ,ANDQS:“ nąq 9 i^ 11 vaizdai rytę; 
nup 6 iki 8 valanSl vakare 

apart Ivintadteoią^ ir ketvirtadienio

DR. A. A. ROTĘ
gydytojas IR

Ofųau 3102 Scu St,,

Valandos: Ir—3 pa pietų,

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS

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

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

the moutain and laoked abuvę 
us. The road zigzagged up the 
įpęliąę, loojriąg ą styny 
snake in the dmynpour of rain. 
No, we couldn’t continue ouę 
jommeyj thę muęky gmmb? 
was too dįąngerous to driye on 
in’ such weather. There \vą§ a 
log cabin at the side of the 
roąd, ąnd wjth many qualms 
w« adeptu U ?3 w uisht’s 
resting place.

The iię^t pjiopnįng wę awpke 
to find the day a misty one. 
The road’s condition did not 
seem irpproyed^ būt ąfter much 
argument, it was decided that 
we, should attempt to drive 
over thę mouątaius, as ^ve 
cpųidp’t spare a dąy of our 
tirpę yvaifing for the weąthcr 
to clear up. ;We were prepared 
for aųytįiįng, aądl it was węlj 
fįąt we węre.

With much skidding ,ant| 
s^lidipg thę car began to ęreep 
up the inęlipe. T'frę fįrst tąrp 
was successfully macįe^ ęnd our 
spirits brightened ,wben we 
noticed that the, rpąd ahead 
įppkęd much <|ricr. Ąppęar- 
ances were deceiving, hovvever, 
for the slįpperiness of the rpad 
inereased as wę drew pearęr 
and nearer to the top of thę 
mountain. z

We rounded a eurve and ouę 
blood bęcąmę chilled. Therę be- 
fvye ps tfhę nąrvow rpad tėW- 
e<į ąįppg ą dęęp ęąnyoą op p(pe 
aidę apd ą high cltff on 
othęr. daęk and thę womęq 
^ot oųt of the ęai\ ąpd, Johiį 
drove ąlp\vly ąhęad. Th? en^ine 
groaned and roąred as it strug- 
gled to turu thę Vhęels in thą 
sticky substance. With a crjj 
vo vątehęd the car sįįdę wjth 
gręat rąpidity toward the cliff. 
Quick)y, Jack pįąęęd hją fsęij 
ą^aįnst the cliff-wall and

Ą atpw dąy. se$mą v> ap,- 
swar the>ęall of a fięrcer 
ture. The hįgįi foamy 
capped waves oome -racing apd 
tųrpbHng jnį - Mke m°Ix" 
sters trying to stąmp out ąįl 
thę1 preyipus signs of peaęę 
andl qui€\į. ’Į'hę wipd drives t^ę 
sand in istinging and cuttip# 
fury and the lopely trees bend 
in the pale. •

I fhipk' the dvmes ąre ąt 
their best at sunset on a calm 
day wibh fhe ąpp ęjOYfly sinį- 
ing in the noythwest, sendinę

Ilgai Užsitęsusios 
Širdies/ Pliučiu. Inkam U, KfM 
tnąL npkmlugnį, rydęnąi. TadMĮ^

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZĄ
Ofiso valandos:

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

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

Dentistas
4645 So, Ashland A ve. 

arti 47tlr Street — "

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABOKIUS
Patarnauju laięlotuvčse kuopigiausia.

Reikalu" meldžiu atsišaukti, o mano 
darbų busite užganėdinti.

Tęl. Rųosevelt 25 į 5 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI,

Gerai lietuviams ži n Omas per 25 ąw- 
W<IW «T4lWMfc 6WWS"

Gydo staigias ir cbroniikas Ilgu vy-

prietaisus.
Ofisas ir Laborato:

|025 W. 18tfi St,, netoli
Valandos: nuo 10—12 

noo 6 iki 7:30 vaL 
Tel. Canal 3h< 

Rezidencijos telefonai
Hy4l Park 0°Q

West 6& stręęt I^kąlb&ęą .Cty- 
kausl^. dupti ScĮhrupępi |ęką|j 
bilų “pafiksuoti6. Taip prane
ša * diėpi^Štis ‘ ‘Herata-ERamir 
ner’\

SVARBI gINUTfi
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir ChirurgĮas

Perkėlė abu sąvo ofisu j nauja vie|į po ne.

4645 Sę. Ashland Avė, 
Valandos 2 iki t ir 6 iki 8’ vakare, 

Nedėlioj pagal sutari ’ 
T4 Boufevarą 

Namai:
6641 Sq, Ąlhąuy 

Tel. Prospect |93Q

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABOKIUS. < BAK.SAMUOTOJĄS
Dideli i|''ąrijži ■fcopįyiįą! dyįaį

718 W- 18 St.
T^l. Rooseveit 7532

Telefonas Yardf |138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BalząmuotojąsS > j / *>*
Moderniška Kok^lyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

up its brilliant rays mto thę 
blue heavens and a casting its 
glorious reflection inta thę 
peaceful lake. As it suddenly 
sinks out of sįght all naturę 
seems to be singin^ the fami- 
liąr taps —

“Pąy is dope, !
Gone thę ęun, 
From the ĮuVQ,_ 
From the hill, 
From the sky; 1 
All is well, 
Safely rcąt, 
God is pigh.”

Magė a.

BARBORA pyppNięNĖ 
po tėvais Steponaite, 

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 
pipfio 12 die"4* 4:55 valaįi-

PO P»et 19.31 m., sulaukusi 
36 metų anyžiaus, gimusi Račjų 
kaime, Gruzdžių parap., Siaubą 
apskr. Paliko ' didėljame ąąpugv 
me vyrą Jurgį, seserį Heleną, bro
lį Roką, dėdę Mikoiaitj- 
riko j: ęrolj Yįpcentą—^ietą Ame
rikoj; o Lietuvoj—motinėlę, bro
li kun. Stanislpvą Steponaiti, bro
lį Juozapą, seserį Antoniną Ado
maitienę, gimines ir draugus- Kū
nas pašarvotas, randasi 1627 S. 
49tą ’Ave., Cicero. #

Laidotuvės įvyks panedelyj, 
tųgpiučio' 17 dieną, 8:30 vai- 
ryta is namų i (v- Aųtaąp pa- 
ppijos bažnyčią, kųupje atsibus 
gędųliųgos pamaldos uz vįjįonęą 
sielą, o ii teų bus autydę^ j Šy. 
Kązimiero kapines. ’

Visk A, Ą. Bąrhoręp Dildom*? 
nes glfflifiėą, -drąugąj it paima
mi esat ųųftJirdžUr kvie^aųsi da- 
įyvavį Wdątuv£a i' ^ątęjc^ j^ 
paskutini patarnavimu 15 <^*1- 
kinimą.
„ (i1
riju %afhavicb,

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale viiuoipet 
dingas, h ųebrąngui to 
dėl, ^d mKRM iJI 
laidų užlaikymui aky- 
ri«*

SPECIALISTAS D23QVQ&

Mote^is^«r
Nuo 10 iki 12 vak ryto, ano 3 fld 4

& Vt,
Pbone Midway 2880 

■ru 0^.7

K. GUGIS
127 Ni Daarbom Sf.t A 

Gyvenimo vieu

Phone (Boulevard 413?
A. MASALSKIS'

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graboriuš Chicagoj

1«46 W. 46ih St

Telefonai '

Boulevard 5203

Boulevąrd 8413

Valandos nuo 10-
Nedėliotais nuo

■r ,li 4a

John Kuchinstaft

VYRAIIRMQ^Wr ; I 
laimė. Nepri»W.U‘tc J°sl Apsaugokite ^ąvė; ir sivo šeimyną, 
dięal Institute' išrišo Šį klausimą tpkstaofįams žmonių. Del 

dikĄles ekzamipaęijos,' sifguliavimų,' kraujo ištyrimo, įčirškintų 

American Medical Inštitute ' 
2418 W. Mądison St. ' Tek <^st 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ ^LIUBO NĄ^Tę ~ 
Atdara nuo. 9 v. ryto iki 9 y. vakaro ^sdif

|."HI ■".l'llJ„lIMII"lir""l'."T-Tl-U įį!Wi".l<!
■ „ 7',. -t , -  ----------------- i. .1. .   ......................... ---------------------------

■i., j-! /'jvjsrsr-

A. A. SLAKIS 
Miesto Ofisa^T^V^^uhinytęm & 

Konto 1502 Tek C0tSn9J
Yaląnd^: $4 W

Vakaęais: Vuču., 1(etv., i| SUbajpi, 

4145 n?

^ąmą Jei. tydf

A. PRABISH 
laiętųvįs GĮralioyius

Sąžiningai;, ir pi

I
s d’®11.?

H M visose miesto da-
1 1 lyse- Moteris pa-
' ! gelbininkč.

' 2205 Lake St,
' ’ Tel. Melrose■B0M® Park 7į7

‘eiMąfljję SujtĮin^, simpat^M w rapji; 
PRtąjnaviiną, kuomet jis yią Jąbiausiai ęeįkųlmgas. 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI t 

Didysis. Ofisas T .

' Vmi leliifonan YARDS 1741 :r 1742

U.JIKJ1L.U uuum..<'

The Ęnglįsh Column

■/■r? ——

$rtnlto namdeą 
trųstisu

hollows. Stratifįed hihs and lovy 
strętęheft. Far ąs thę sanc| 
dųpcs ęf Ind.iąną ąpę ąt the 
mercy and plęasųre of t|ię pro? 
vąijįng winds, they are eveĮ 
ęhanging.

To some, dęyęidį of an ima- 
ginatiQ$, thę duąęs appear likę 
huge sand pilės, absolutely 
wo^thless wastęs. Bųt to inę 
thęir Jure is irrę§Utablę. Fręę* 
dom pervades the entire atmos? 
phęre. Yeįęęs sęerp to whisper; 
you are far fi’oni the madden- 
ing crowd. Think youri 
thoughts, dream your dreams, 
time is’standipg štili for you.

On a calm bright dąy thę 
sky, the water and the sancĮ 
ipake ą long, blue line witfy 
miles of freedorp tp epjoy- The 
šįlencę chanps mę, T|ie ęnly 
sound I can hear įs the ląp. of 
the water ąs it cąresses the 
beach. Only an occasional pine

1, ųąd 6 iki 8 
10 iki 12.
r?............ 1.... jį'UTVT

Duokite savo akis išegzaminuoti

IM A, Ę. BLUMENTHAL
- OPTOM^T^Į8T

Praktikuoją viri 20 m. 
4^4^ & Arhlėnd Avė.

kampas 47th St. 
’j-ęj, Bojilevard 6487

T ..v-ą ir-'p-VH'j-------------y:...............-r
W»_ii,ązaminuoti

LĄCHAWICZ IR SŪNŪS
—PAGRABŲ VEDĖJAI ------■ .b
WHbHR Visą p^grabo patarnavimą

■ ^ąlimę plikti už ^fOQ.QQ
Uvi I^oply&oą, Dykai /

Šermenų 2-
■ Padąrępie affidavitus reika-?
lęx Insurance jr visus N o tavy

Public reikalus. ■
Cicero, Į1J,

1439 So. 49 Court
Telef. Cięeco 5.937

JOHN B. BfWW3< 
(John Bagdžuuia* Bordtn)

Vatam

Namie 8-9? ryte. Teį RepabŪe 960Q 
■ .7-.--....................i ■ . .-y—•»

J(WH JL • 
Ltotuvįą Advokatą®

■MgjggH Mrs. A. K. ■■u jarush
PHYS1CAL 

’ THERAPY
« MIDVVIFE

6109 South 
KIMI Ąlbany A v. 

lĮHHH Hemloc^252

''"AidiTGydytolai *
Tel. Yajd| U29

DR. G. SERNER
LIETUVA AKIŲ SpęęĮALISTAę



Mano “ekspedicija

Auditorijos trobesy or Rent

68 St

Račiuna

CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms

PRANEŠIMAI

Užsirašyti galite bile kada
8500

va

Chicago, III

MADOSNorth Side
Apvogė M. šileikj

Radio WCHI stoties arba

Iš Marųuette Parko 1490 kilocycles lotas,

nuo 1:30 iki 2:30 po pietų

3272
4614

3272

Ash

Patente

ir ameriko-

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

žada p-niai 
pasisekim?

garu 
mergi-

bekar- 
Nortb

lietuvio krautuvėje 
Auditorijos trobėsy

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSEpasikal 

randasi

skaitau nuo 
O p-nia Ra- 
“Aš pirmiau

Veikite greitai. 
6348 8< Campbell

KOLTOWSKI 
So. Troy St.

Personai
Asmenų Ieško

namų, 
pigiai 
išmai-

Holdapas
Lietuvių

yra 
toks:

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

3218 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PAMOKOS, prasidės rugsėjo 
pirmų dienų. 1 Bus mokinama 
dienomis ir vakarais.

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

o po 
Rypkevičių

Midland Parlor Setų išdirbystės sa 
vininko

Aš turiu bizniavą
Parke,
štorai,

RENDON 2 flatai 4 ir 5 kamb 
žioj apielinkėj tarp medžių 
nuolyno, priešais bažnyčią, 
2655 W " '

, arti Vie- 
ant kampo

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

s. BARGENAS
Biznieriams naujas muro 

kambariai pragyvenimui, 
bile kokio biznio, priimsiu pirmą 
gičių

bizniu. Randasi

Karas yra absoliučiai 
Tai yra gražiausias ir eko-

Parduokite savo . patektą 
išstatydami savo modeli 
Antrojoj ir Didesnėj

6 KAMBARIŲ bungalow, furnasu 
šildoma, asbestoes slate stogas. 30 pė
dų lotas, 2 karų garažas, graži gyvoji 
tvora ir darželis. Kaina $5,500, $1,000 
cash.

Savininkas
6207 So. Komensky Avė.

PARDAVIMUI lotas ant 31 mos ir 
Union Avė. Atsišaukite 3226 Emerald 
Avė. 2 lubos.

Real Estate Fpr Sale
Namai-žemė Pardavimui „

BIZNIERIAMS IR VI 
SIEMS NAUJAS PRA

■ .NEŠIMAS

SENA moteris ieško darbo prie namų 
arba vaikų dabojimo. M. Pakačimas, 
3423 So. Emerald Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

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

P-nia Valerija Bručienė 
užsidėjo. biznį

PARSIDUODA pigiai Shoe Repairing 
Shop, naujos mašinos, priežastis — tu
riu išvažiuoti į kitą miestą. 4148 Ar
cher Avė., kampas S. Richmond St.

BARGENAS. Bizniavas namelis su 
groseriu; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant loto. 4309% W. 63 St., Tek 
Prospect 7737.

ruooiučio 
, po tiesiai, —- 

metais.
r visi lietuviai 

atsilankę nesigailėsit,
kad linksmai laiką praleisit, 

gera muzika ir geri 
Kviečia visus nuoširdžiai

Komitetas.

LINCOLN DE LUXE SĘDAN
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Lincoln, keturių 
durų sedaną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal 
kaip naujas.
nomiškiausias karas, kokį aš turėjau.Tu- 
ri 6 originalius visiškai naujus tairus, 4 
ratų brėkius. Lorain spot ligbf, snu- 
bers, gražų užbaigimą. Jis kainavo 
man virš $3,65Q. '* Priimsiu tik $400, 
nes man reikia pinigų. 2231 North 
Kedzie Avė., 1 -flat.‘ Atsišaukite ned?-

Amerikos Lietuvių 
• Mokykla .

810d S. Halsted St..

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

pas Dr. Montvidą 
pas C. Kairį 
6 vai. vak

PASIRENDUOJA kambarys 
šildomas, šviesus vaikinam ar 
nom su ar be valgio.

6230 S. Rockwell St.

Brighton Park gerai visiems 
žinomas Klemensas Kalainis, 
kuris turi gąsdino stotj jau per 
daug metų ant Archer Avė. ir 
39 PI., mandagiai patarnauda
mas tiems, kurie atsilankė au
tomobilių .reikalais, dabar ati
daro automobilių agentūrų la
bai gražioj ir patogioj vietoj— 
savo name prie gasolino stoties, 
3962-66 Archer Avė. Pardavi
nės Chrysler išdirbystės, Do 
Soto ir Plymouth automobilius. 
Taigi prašo visus savo kostu- 
merius ir pažystamus apsilan
kyti šeštadipny, rugpiučio 15 
d., ~ tai bus atidarymo balius. 
Bus minkštų gėrimų ir gera 
muzika. Įžanga dykai.

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi ęlumbingo reikmenų.

16 d., ant 
ten kur bu- 

Todel gerbiami 
malonėkit 

nes

Ofiso valandos >4 iki 7. vai. vak.
£.40 Ainslie St. Td. Edgewater 282b

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

12318 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba mainysiu 6 
kambarių bu n gal o w 12219 S. Emerald 
Avė., (West Pullman) į lotą, mortgage 
$7000. Šauklys, 7008 S. Rockwell St.

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

1803 W. 46 St.

Lietuvos Dukterų, laikys savo 
susirinkimą šeštadieny, rug- 

15 d., >7 vai. vakare, Mark White 
Visos narės malonė- 

nes randasi svar- 
kurios esate užsi-

Help Wanted—Female
___ Darbininkių Reikia ........

ŠEŠIŲ kambarių mūrinė kampinė 
bungalow, 2 karų garažas. Gerai pas* 
tatyta. Karštu vandeniu šildoma. Tile 
maudynė. Didelis pirmas morgičius 
išduotas 14-kai metų. Kainavo $14,« 
500. Apleidžiu miestą. Greitam par
davimui $10:500.

5700 S. California Avė.

PAIEŠKAU floros merginos, arba mo
teries partnerkos, duosiu ruimą nebran
giai. Pirmos lubbs frontas.

3127 Emerald Avė.

Dr-stė 
mėnesinį 
jiučio 
’arko svetainėj 
cite laiku susirinkti 
)ių reikalų aptarti, i 
ikę su mėnesine mokestūp, šiame susi 

rinkime galėsite užsimokėti.
A. Dudoniene, rast.

PARDAVIMUI 35 kambarių kotelis, 
restaurantas ir boarding house. geroj 
vietoj ir prie geros transportačijos va
kariniame Cbicagos priemiestyje. Taipgi 
gera vieta dėl roadhouse. Rašykite Box 
1342. Naujienos, 1739 S. Halstėd St.

SAVININKAS parduoda nuosavybę 
prie 4047 W. 63 St., improved. Tik
ras bargenas. Arti Crawford Avė., pil
nos sekcijos kampo. Apžiurėkit ir duo
kite savo pasiūlymą.

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 
tas; dideli ir ^viesųs kambariai; elektra 
ir vana; renda tik $25. 3934 South 
Rockwell St. Tel. Lafayette 5277.

m.
Misa Elizabeth , Judas 

SPECIALISTĖ GYDYME 
Dedervines ir Egzemai

MAŽA šeimyna turi kambarį dėl vai
kino. Kreipkitės subatoj iki 6 vai. vak 
nedėlioj iki 12 vai. dieną. 1644 W 
North Avė., 3rd fl. užpakaly.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigftu greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple S t. Tel. Republic 
8768.

PARDAVIMUI šuo, metų ir pusės 
senumo, geras prie namų ir biznio, mo
kytas, pirmos lubos.

3151 So. Union Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tausymo 
krautuvė.

4829 N. Talman Avė.

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 V/ilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už A dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI > kampin 
58%xl25, prie Fairfield ir 
vės. Tel. Rockwell 0717.

RENDAI kambarys su valgiu arba be 
valgio, dėl vieno ar dviejų vaikinų. Te
lefonas ir maudynė.

Taipgi rendai pigiai 4 kambarių fia
las, su maudyne.

2 fl. užp. 
3213 Parnell Avė.

Educational
.___________Mokyklos _______ _

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGĘ,

672 West Madison Street

PARSIDUODA pirmos klesos 2 
krėslų barbernė, šiltu vandeniu apšildo
ma, du ruimai gyvenimui, ilgas lysas, 
nebrangi renda. Geriausia proga turėti 
darbą. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 4138 Archer Avė.

. Help Wanted—Malė
Darbininku reikią________

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie klyning.

6839 S. Loomis St.

RENDON kambarys su ar be valgio 
vienam ar dviem. 6545 S. Talman Avė. 
Prospect 5493, 1 lubos.

ATOSTOGOS tęsiasi nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai. .

Lotas 30x125 arti vienuolyno. Kai
na tik $1300.

Bizniavas naujas muro namas, 2 što
rai ir 3 flatai. Randasi Marųuette apie
linkėj. Mainysiu ant privačio namo
arba ūkės.

Nauja moderniška muro bungalovr
ir garažas. Kaina tik $5950, įmokėt
$1500. '

Taipgi turim įvairaus dydžio 
lotų, farmų ir biznių, kuriuos 
parduodam • recyverio kaina, arba 
nome į Tamstos nuosavybę, i

Kreipkitės pas

K. J. MACKE U CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė., 
Tel. Prospect 3140

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

kontraktorius 
4556 So. Roęktvel\ St.

Labai žemos kainos. Jeigu

Praėjusių savaitę turėjau il
gą kelionę iš pietinio Chicagos 
ašigalio į šiaurinį.

Visųpirma įdribau pas senus 
naujieniečius pp. Badžius, ku
rte gyvena 2345 North Kedzie 
boulevard. Tur būt neklysiu 
pasakęs, kad namelis, kur “dė
dė” Badžius ir p. Radžięnė gy
vena, bene bus viena gražiau
sių northsidės lietuvių reziden
cijų.

Bet juokai į šalį. Kalbame su 
Radžiumi. Jis sako: “Ačiū ma
no sveikatai jau trys dešimtys 
metų kai gyvename dėdės Ša
mo žemėj arba, kitaip sakant, 
dėdės Šamo farmoj. O mano 
amato įnagiai tai žirklės ir 
adata. Lietuvoj dar ir prosą 
turėjau, bet Amerikoj man jo 
nereikia.”

Turiu priminti, kad pp. Ka
džiai yra labai draugiški žmo
nės ir ypač nortsaidėj turi daug

PAIEŠKAU savo mamos Mikalinos 
Skupas, kuri pražuvo gegužės 8 d., pa
likdama mane vieną. Atsišaukie mamy
te, nes labai išsiilgau. Alfonsas Skupas, 
841 W. 33 St.

RENDON apšildomas kambarys vai 
kinui arba vedusiai porai. Pigiai 
6747 So. Campbell Avė., Imas floras

Margučio Piknikas 30 rugpiučio The 
Oaks darže. SLA. ofiso “faitai” su mu
zika, ir kitos komedijos. Įžanga 50, centų.

Humboldt
Giubas rengia išvažiavimą į Eikš Grove 

miškus, nedėlioj 
-iiggins Rd. 

vo praeitais 
(Kubiečiai i 

dalyvauti, o 
užtikrinam, 
jrie to dar bus 

chorai

IEŠKAU apsivedimui merginos, kuri 
gali man duoti pinigišką pagalbą baigti 
mokinties medicinos. Mergina turi bū
ti dorai auklėta ir lankiusiu augštesnę 
mokyklą ir t. p. Su pirmu laišku pri- 
siųskit savo paveikslą.

JOHN SMITH 
General Delivery 

Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas muro namas, 
2 po 5 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas. Parsiduoda pigiai arba mai
nysiu į mažą namą arba lotą. 1 lubos 

2732 W. 44 St.

coupe bu radio,.... $606 
sedanas, kaip naujas.

$760
$576 
$760 
$376 
$476 
$560 
$325

PARSIDUODA grosernė, išdirbtas 
biznis, pigi renda, su pagyvenimui kam
bariais. Veikite greitai. 2249 W. 47 
Street.

Specialistu gydym 
rų. Jei kiti negalėjo 
kyklt pu mane. “ 
mai atidengs jui 
imsiu jus gydyti 
klt pas tikra sp_______ _____ ________
kur ir kas jums sksuua. bet pats pasakys

DABAR YRA LAIKAS pirkti «em8 SIAU
RINIAME WISCONSINE. puikiajame pievų 
krašte. žemč yra Kennan si! t loam. Pui
kiausia dėl pienininkystės, avių, bulvių ir tt. 
lietingiausioj juostoj. 2 iki 8 mylių ant 
pavieto vieškelio nuo 2,000 gyv. miesto, 
bu puikiomis mokyklomis, bažnyčiomis, san
krovomis ir tt. KETURIOS DEŠIMT AR 
DAUGIAU AKRŲ $200 ir augs. 78 my
lios | šiaurvakarius nuo Green Bay. ant 
C. & N. W. geležinkelio ir valstijos vyriau
sio vieškelio 32. Ateikite ir pamatykite, 

rašykite dėl platesnių žinių.
MENOMINEE BAY SHORE 

LUMBER CO., 
Forest County, 

Soperton, Wisconsin.

PATENTAI 
savo . pateptą ar išradimą 

' arba braižinius 
INTERNACIO- 

PATENTŲ PARODOJ. 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan - • ••____ - - -
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Męrcbandise Mart, Chicago.

RENDON 6 kambarių flatas. Renda 
$3 5.00 mėnesiui.

4515 So. Rockvvell St.

STORADŽTAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 šmotu seklyčios setas ...................... $17.60
VVilton kaurai tiktai ................. $5 ir augs.
3 šmotų miegamasis sčtas ................. $22.50
7 šmotų valgomasis setas ................. $17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
<1701 S, Halsted St. ir 423 W. (J3rd St.

GYVENIMO PROGA 
tusia modelio se- 
itduoti. Išvažiuo- 

Karas 
ie ir sunku jį at4

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų, su valgiu ar be, yra ir garadžius 
Taipgi reikalingas darbininkas prie na
mų darbo. 2113 So. Halsted St. tel 
Canal 7055.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

(Miestas ir valstija) 
it;įiin >|».|I (lliiil’liiiB A’hAu.'į i■ < In»

Vaidilų Naktis įvyks šetšadienj. rug
piučio 15 d. Visi vaidilos ir jų 
draugai kviečiami dalyvauti. 12 vai. 
nakties kepsime aviną ant aukuro ir 
kiekvienas asilankęs galės ragauti keps
nio, užsigeriant kepsnio, sunkos., Vietą 
ir laiką suvažiavimo galima sužinoti 

į, Tel. West 2860, 
Haymarket 8320 iki 
6 vak. Palisade 1367 

Roosevelt 
Jaunasis Vaidila.

MODERNIŠKAS 5 kambarių apart- 
mentas, garu šildomas, karštas vanduo 
kąsdie; blokas nuo "L.“, kampinis, 
saulės šviesa visą dieną, 1848 S. 55th 
Court, Cicero.

PARDAVIMUI bargenas, kad sutvar
kyti palikimą; kampinis Storas, 5 flatai 
pečiais šildomi, — puikiausiame stovyje. 
Visuomet išrenduotas, 6J4 W. 57 St., 2 fl.

RENDAI kambarys su valgiu ar be 
valgio. 7152 So. Artesian Avė. Phone 
Prospect 3817.

BARGENAS. Parduosiu bizniavą 
lotą ant Western Avė., prie 69 St. 
Priimsiu mainais rezidencijos lotą arba 
pigų namą. Matik savininką, 2 lubos. 
2553 W. 69 St.

PARDAVIMUI 2 po 6 ir 1—3jų 
ruimų mūrinis namas — modemiškai 
įrengta. Labai pigiai tik už $5,700 
— kiek turėsite įnešti bus gerai. Duo
siu pats morgičių.

Kreipk ties pas savininką 
3214 So. Lime St.

namas ir 5 
gera vieta dėl 

mor- 
j. Taipgi parduodu pirmo mor- 

gičio penkis tukstanČtus ar dešimtį tūk
stančių. Savininkas 4343 So. Artesian 
Avė., antros lubos.

PARSIDUODA pigiai geroj vietoj 
minkštų gėrimų storas su pagyvenimu. 
4314 S. Ashland Avy.

PRAPERTĖ TURI BŪTI 
PARDUOTA

Pardavimui mūrinis namas su beis- 
mentu ir viškomis. 3 po 6 kambarius 
flatai; pirmas augštas vandeniu šildo
mas; 2 augštų mūrinis namas užpakaly 
su 4 kamb. flatu ir 2 karų garažu. Sar 
vininkas pirmam augšte.

1846 So. Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

LIETUVIŠKI SŪRIAI tiesiog nuo 
farmos, skanus ir šviežus, nebrangiai, 
Šaukite vakarais/ 816 W. 33rd Place. 
Tel. Yards 6941. '

MOTINA HELENA
Garsiausia Pasauly žolininkė, kurios žo

lės pagelbėjo tūkstančiams kentėjusių, dabar 
randasi jos pačios asmeninėj ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4637 So. Ashland Avė. 
Nežiūrint kokia lira serrate. nueikite pas 
ja tpojaus. Nelaukite iki bus pervMu. 
Jeigu jus atsineMte š| apgarsinimų. Jus 
gauste $1.00 bonkų Specialių žolių Vaistų

_ <e cbronllkų Ir naujų U. 
/ėjo,jumis išgytu, atailaa- 

Mano pilnas išerzaminavl- 
iu tikrų ll<a Ir jd »i ųpsĮ. 
, sveikata jums sugryl. Ei- 
eoląlistų, kuria neklaus jūsų

galuūnb 'lUgzainmavimo^kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
10 ryto iki 1 po 
0 vakaro. Nedė-

PARDAVIMUI 10 kambarių Holland 
Furnasas, vartotas vienus metus, 726 
Oakwood Blvd.

P A RD AVIM UI
Savininkas turi paaukoti 2 flatų murini 

— 6 ir 6 kambarių. 2 karų garažas. Labai 
moderniškas. Aliejum šildomas. Artį 
mokyklos ir bažnyčių. Kaina $16.500. Savi
ninkas —- 1 flatas

8036 So. Laflin

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

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

EXTRA BARGENAI

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė, labai geroj vietoj.

Pardavimui “papso rautas” su troku, 
išdirbtas, pelningas biznis; arba mainy
siu į kas ką turite. >

3301 So. Lowe Avė.

SKAISTUS VEIPAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

tas lietuvis, šeniausias' Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

2 FLATŲ naujas muro namas po 5 
kambarius ir platus lotas. Randasi Mar- 
quette Park. Savininkė našlė priversta 
mainyti į seną namą.

10 flatų naujas moderniškas namas, 
randasi Marųuatte Park apielinkėj. Ban
kas pigiai parduoda arba mainys į ma
žesnį namą.

80 akerių gera farma su gyvuliais, 
mašinomis ir triobomis. Randasi 140 
mylių nuo Chicagos-Michigan. Mainys 
ant bungalow. g

Muro namas 5 ir 5 kame., ir gara
žas Brighton Parke. Kaina tik $7800. 
Mainysim į lotą ar dalį cash.

Kampinis lotas 67x125. Randasi 
arti Marųuette Parkv Mainysim į na-

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, prižiūrėti 8 metų mergaitę 
gis, guolis ir mokestis. 3401 S. 
land Avė. Tel. Lafayette 9630.

draugų. P-nas Badžius sako 
“Aš ‘Naujienas’ 
pat jų gimimo”, 
džienė pastebėjo 
jas skaitau, nes kai iš darbo 
tamsta pareini, tai esti jos ma
no perskaitytos.

Paviešėjęs pas pp. Badžius 
leidaus atgal. Nors pusiau 
pėsčias, pusiau važiuotas, bet 
laimingai sugrįžau.

—Pustapėdis.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį (iš rugpiučio 13 d. 
į 14) vagiliai vadinamu skėlė- 
tono raktu įsipiršo į garažų prie 
namų (1058 NoAh Spalding 
Avė.), kur gyvena p. šileikiai.

Garaže buvo du automobiliai. 
Vagiliai juos nurėdė: išsinešė 
keletą tairų, įnagius (tulšes) ir 
vadinamą stikerį.

Žalos M. šileikiui padaryta 
daugiau, kaip už $50.

M. Šileikis dirba “Naujie
noms”.—Rep.

RENDON kambarys, moderniškas, 
be valgio, yra garadžius-

6740 So. Maplewood Avė.

KEPENŲ .
1 • Vidurių ir TuIžIm Ligos

Gazųl, kolik, skausmai dešiniame šone, ga
lutinas nusilpnėjimas. 'Net 2 operacijos ne
gelbėjo. pakol gavo palengvinimų. Aš jums 
pasakysiu' apie tas ligas dykai. Ateikite ’ šian
die. Dr. P. D. ŠYMAN8KIS. specialistas, 
1869 NoHh Damen Avenue. <

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Mokyklon eiti patogi suk- 
Pasisiudinti galima iš likusių 

nuo siuvamų suknelių moterijų, nes ši 
suknelė pasiūta iš dviejų rūšių ir spal
vų materijų. Sukirptos mieros 6, 8, 
10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiui prąžome iš
kirpti paduotų blankUte Urba pri-. 
duoti pavyzdžio humerį, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Nedčlioj, 
Rugpiučio 16 d

POPIĖRtXVlMAS 
SPECIALIAI

20 rolių CrafcėK popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ii 
valgomojo kambario^ su viskuo $14,00 

CONNORS
Tel. Radcfiffe 3284

-........ —-   - ---------------
ŪMI ^IjRiTIS

Blakėms, tarakonas? uodams ir vi
siems kitiems* namų vabalams. Žiur
kių naikinimas musų1 specialybė. Šau
kite Sieky 3345 dėl nemokamos de
monstracijos. ..........

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

PARDAVIMUI arba mainui 53 ake
rių farma, 5 karvės, 2 arkliai, apie 100 
vištų ir visos reikalingos mašinos. Ran
dasi Bengor, Mich.

PARDAVIMUI arba mainui 82 ake
rių farma, 4 karvės, 4 telyčios, 2 ark
liai ir visos reikalingos mašinos, 
nysiu ant bizniavos prapertės su 
nes ar bučernės 
Judson, Ind.

P-nia Valerija Bručienė, ypač 
gerai žinoma musų dainos rate
liuose, šiomis dienomis užsidė
jo biznį. Ji atidarė pasipuoši
mui salioną—Beauty Shop.

Biznio vietos vardas 
Valie-Ria. Adresas . gi 
2940 West 63 st.

4 P-nia Bručienė sako, 
dirbsianti geriausia kaip įalin-, 
ti. Ir tenka manyti, kad bizt 
nis jai seksis pilnai. /

Viena, ji to darbo mokinosi 
madhiausiose įstaigose Chica- 
goj ir gerai jį žino, o prie to, 
turį puikų skonį. Antra, šioj 
apielinkėj gyvena daug jos pa
žįstamų lietuvių. Be to, kaip 
Amerikoj gimusi ir augusi, ji, 
be abejonės, turės 
niškos klijentėlės.

Visa tai, rodosi, 
Bručienei puikaus 
bizny, ko ir linkėtina jai.

— Rep.

Lietuvių 
adresu 3133 South Halsted St., 

\yra krautuvė p. Stasio Martin- 
kaus—Gents ‘Furnishing.

* Ketvirtadienį, 1 vai. popiet 
ar kiek vėliau, kostumerių ne
turėdamas, p. Martinkaus įėjo 
į kaimyno (Račiūno) krautuvę 
cigaretų nusipirkti ar 
bėti. Abi krautuvės 
viena prie kitos.

Tuo laiku įeina pas 
jaunas vyras ir paprašo ciga
retų. Užsimoka, už cigaretus ir 
išėjęs pro duris eina į Martin
kaus krautuvę.

Paskui jį įeina savo krautu
vei! ir pats Martinkus. Reikia 
juk kostumeriui patarnauti. 
Nepažįstamas vyras prašo paro
dyti jam pančiakų.

Tuo tarpu privažiuoja prie 
Auditorijos fordukas ir susto
ja ties Martinkaus krautuve. Iš 
jo išlipa vyras, kuris taipjau 
eina į Martinkaus krautuvę.

Martinkus gi, suradęs reika
laujamą tavorą, atsigręžia pa
rodyti jį'kostumeriui —ogi žiu
ri į jį revolveris!

Tai jau du banditai krautu
vėj. Vienas jų daboja Martin- 
kų, kitas atsidaro registerį ir 
pasišluoja $13. Jis išeina iš 
krautuvės, įsėda fordukan ir 
paima už rato, prisirehgęs 
žinoti. Antrasis pasilieka 
boti Martinkų. O kada jau for- 
dukas prirengtas jau važiuoti, 
tai apleidžia krautuvę Ir ant
rasis, taipjau įsėda fordukan, ir 
abu greitai nudumia.

Paskui išeina iš krautuvės 
ir pats p. Martinkus, pabalęs 
ir susijaudinęs.—Ręp.

NAŠLĖ moteris greitu laiku turi 
parduoti grosernę su namu, arba mainy
siu ant mažo namuko.

4345 So. Hermitage Avė.

uri randasi 4140 Archer Avė. 
namą Brighton 

labai geroj vietoj, kampinis, du 
5 flatai ir vienai mašinai gara- 
Aš noriu šitą namą mainyti ant 

kito namo arbo loto prie gatvekarių 
linijos. Priežastis tokia, — kad aš 
noriu atidaryti kitą Storą tokį pat, kaip 
aš dabar turiu ant Archer Avė.

Vardas labai lengva atminti 

MIDLAND PARLOR 
FURNITURE CO. 

Turėsime labai didelį išpardavimą. 
Viskas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

Automo'oiles 
**ea***+e*i**i***l*t0>ll***0**^^

STUDEBAKER ‘COMMANDER” 4 
PASSANGER COUPE

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai naują Studebaker Coupe. Var
tojau tiktai nedėliomis ir šventėmis: ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $300 paims 
jį. Atsišaukite nedėlioj, 223 8 North 
Savvyer Ave„ Ist flat.

1929 Buick 5 pas.
1930 Buick 5 pas.

tiktai ...........................................................
1930 Auburn sport sedanas, geriausiame sta
. vyJ®-1928 Packąrd sedanas, 6 drątinjal ratai,
1931 Ford sport coupe...............................
1930 Oldstnobile 5 pas. sedanas, ..... —
1930 Oldsmobile corivertlfele coupe,
Į030 Duraht* 6 pas. »sedanas. ______  :

HAMILTON MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Bridgeportas. D. L. K. Vytauto drau
gija laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dieny, rugpiučio 16 d., 12 vai. d., Ch. 
Liet. Auditorijos svet. Nariai būtinai 
privalote dalyvauti, nes yra svarbiu rei
kalų svarstymui. ' P. K., nut. rast.

danas. Moteris turi parduoti, 
tas kelis tūkstančius mylių 
yra - geriausiame s 
įkirti nuo naujo.
draivinti ir paaukosiu' jį liktai už $275.
2538 Nojrth Catiforgia Ąvė., Ist f Uiti

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui du namai. Vienas ran

dasi 1252 W. 50_St.,'2 flatų medinis. 
4 ir 6 kambarių, gasas, elektra, kaina— 
$4,500. Kitas 2 flatų su pamatu, 6 
ir 4 kambarių. 2 karų garažas, tuščias 
lotas, pusė bloko nuo gatvekario, kaina 
$4,500, randasi 5719 S. Elizabeth St.

Busine&j'Service
, Biznio JPąjtąrnayjĮtĮąa

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

Ofiso valandos: nuo 
A pietų, nuo 5 iki 7:3 

lioj o«o 10 rvtn iki 1 6o pietų.

Situation Wanted
____________ Pąrbo Įęžko -

ESU patyręs bučernfes ir grosernės 
manageris ir bučeris. Turiu geras re
komendacijas. - Su alga susitaikinsime. 
J. Dan, 2818 Emerald Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU tuojaus paaukoti labai gra
žius keturįų kambarių rakandus, taipgi 
radio, vartotus tiktai du mėnesius. Ap
leidžiu miestą. 2002 Humboldt Blvd., 
kampas Armitage Avė.




