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V oldemaro teismas 
nepasibaigęs; eina 

uždaromis durimis
Byloj dalyvauja 36 kaltininkai, 15 gynėjų 

ir 100 liudininkų
Rugpiučio
Karinome-
prasidėjo

Kaunas, Lietuva. 
17 dieną, 9 vai. ryto 
nes Teisme, Kaune, 
nepaprasta byla, kurioj kalti
namas buvęs Lietuvos ministe
ris pirmininkas prof. Augusti
nas Voldemaras ir 36 jo šali
ninkai dėl pasikėsinimo nu 
versti dabartinę tvarką ir smur 
tu pasiimti valdžią. Kaltinimas 
suformuluotas Baudžiamojo 
Kodekso straipsniais, kur kal
bama apie valstybės išdavimą 
ir ginkluotų pasikėsinimų.
Byla eina uždarytomis durimis

Kaltinamuosius gina apie 15 
advokatų. Teismui pirminin
kauja vyriausias Kariuomenės 
Teismo teisėjas ir to Teismo 
pirmininkas pulk. Šniukšta; 
kaltina to Teismo valstybės gy
nimo pirmininkas pulk. Vyme- 
ris. Teisman pašaukta virš 100 
liudininkų. Bylą eina uždary 
tomis durimis.

Vienas i.š svarbiausių kalti
nimo punktų yra “voldemari- 
ninku” (geležinių vilkų) pasi
kėsinimas nužudyti policijos 
viršininkų, dabartinįdidaus rei 
kalų ministerį, pulk.z- Rusteiką 
pereitų metą, kur užpuolikai ta
po suimti ir betardomi išdavė 
visus suokalbio planus.

Voldemaras gavo leidimą at
važiuoti Kaunan per dvi dienas 
prieš teismą ir apsigyveno lais
vai viešbutyje. <

Voldemaras pranašauja
Prieš patį savo teismą prof. 

Voldemaras papasakojo savo 
pranašystes dėl “Lietuvos ir 
visos Europos likimo”.

Esą dabar Europoj vykstąs 
ekonominis ir demokratijos kn. 
zis. Europa pergyvenanti di- 
džiausį įtempimų ir stovinti ant. 
ribos. Išėjimas iš susidariu
sios padėties esąs galimas dve
jopas:

I. Jei kovą laimėsianti, t. y. 
—atlaikysianti savo padėtį de
mokratija, tai ji neišvengiamai 
turėsianti, taikos ir ramumo 
keliu eidama, prieiti Versalio 
sutarties revizijos. Rezultate 
—Vokietijai busianti grąžinta 
Silezija ir koridorius, o Lenki
ja busianti kompensuota Lie
tuvos sąskaiton (t. b. —išėji
mas jūron per Klaipėdą).

II. O jei demokratija pralai
mėsianti, tai Europoj, bruzdant 
fašistams, kilsiąs didelis ka
ras, rezultate ko įsigalėsiąs ko
munizmas.

Augustas Voldemaras

Lietuva su Vatikanu 
santykius palaiko, 
praneša Atstovybė

“Naujienos”
1739 South Halsted St. ,

Iš Kauno pranešama: žinios 
apie Lietuvos Vatikano santy
kių nutraukimų ncata tinka tik
renybei.
Liet. Pasiuntinybė Amerikai.

Indijoj bando uždrausti 
vaikų vedybas

Simla, Indija, rtigp. 25. Indi
jos įstatymdaviai deda pastan
gų legaliu keliu uždraUsti vai
kų vedybas žemiau 14 metų am
žiaus. šioje šalyje iš tukstan 
čių metų yra užsilikęs papro- 
tis, kad tėvai apvesdina vaikus 
dar kūdikystės amžiuj.

Kitu įstatymu norima suteik
ti teisę vestis Indijos našlėms, 
šioje šalyje randasi ‘apie 40>- 
000,000 našlių, dauguma že
miau 18 m. amžiaus, kurioms 
senais, religiniais Indijos pa
pročiais nebegalima tekėti.

Moteris pralenkė
60 lakuny

apie

Tuscon, Ariz. rugp. 25. Jau 
antra diena eina nacionalės oro 
lenktynės, kuriose oficialiai da
lyvauja 37 vyrai ir 18 rųoterų. 
Kol kas Mrs. Gladys O’Donnęll, 
motina, skrenda per 12 minučių 
ir 1 sekundų pirmiau visų ki
tų lakūnų.

Tėvas pavogė vaikus iš 
pačios

Pranašystė neoriginališka, 
nes ji jau daug kartų yra gir
dėta.

Lone Pine, Cal., rugp. 25. 
Henry Billingsley, 40, labai ma
žai temokėdamas lakstyti, pa
sikvietė du vaikus ir pasivogęs 
orlaivį su jais išskridęs į kal
nus, laimingai nusileido ir pa
sislėpė. Vaikus teismas buvo 
priteisęs jo pabėgusiai žmonai. 
Paliktame raštely tėva's prąšo 
jo negaudyti ,bet priversti žmo
nų, kad grįžtų.

Madridas, Ispanija, rugp. 26. 
žiniomis iš Portugalijos ten 
prasidėjo revoliucinis judėji
mas.

ORĄfe

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gražus oras; temperatūroj 
nedaug permainų; švelnus, vi
dutinis pietryčių vėjas, i Vakar 
temperatūra, buvo 71.

Nautilus jau nebetoli 
Šiaurės ašygalio

Nuo Nautilus, šiaurės okea
nas, rugp. 25. Radio praneša, 
k*ad Wilkinso submąrinas Nau
tilus randasi per 350 mylių nuo 
šiaurės ašygalio. Pasinėrus po 
vandeniu plaukiama tarp po
vandeninių kalnų, iškilus į pa
viršių siaučia smarki audra su 
sniegu; priešaky pasirodo le
dai. Greit Nautilus turės visiš
kai pasinerti po ledo.

Bok
u . t
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Anglijos darbiečiai 
nutarė atstatyti iš 
partijos MacDonald

Krizio vyriausybė priėmė planą 
finansams sutvarkyti

<, —....... .
LontĮonas, rugp. 26. Premje

ro MacDonaldo naujbji nacio- 
nalė vyriausybė šiandien; pir
majame savo posėdy priėjo su
sitarimo dėl metodų finansų 
krizini gelbėti ir biudžeto 
$600,000,000 deficitui išlyginti.

Planas, kurį visų trijų sro
vių vadai, MacDonaldas — dar- 
biečių, Baldwinas — konserva
torių ir Herbert Samuel — li
beralų, priėmė, yra beveik tas 
pats, kokį svarstė ką tik re
zignavęs pirmasis kabinetas, 
tai yra: sumažinimas ant 10 
nuošimčių pašalpos bedarbiams, 
sumažinimas visiems valdžios 
tarnautojams algų ir pakėlimas 
mokesnių.

Tuo tarpu, darbo unijų kon
greso generalė taryba, Darbo 
partijos nacionalis vykdomasis 
komitetas ir parlamentarines 
Darbo partijos patariamasis 
komitetas bendrame mitinge 
priėmė rezoliuciją, kuria 
traukiama dabartiniai 
sybei parama ir pats 
naldas nebeskaitomas 
vadu.

iš- 
vyriau- 
MacDo- 
pantijos

Amerika suteiksianti
Anglijai kreditus

Washingtoil,rugĮL26.HPrezi- 
dentas Hooveris ir visas jo ka
binetas atsidėjęs sekė įvykius 
Anglijoj. Nors viešai nepa
skelbta jokio nusistatymo, ta
čiau patirta, kad kreditai Ang^ 
lijai ‘ bus suteikiami be jokio 
klausimo. Taip pat čia nugin
čijama, kad Amerikos bankai 
butų darę spaudimo į Anglijos 
politikų.

New Yorke dauguma 
ateivių

New York, rugp. 26. Cenzo 
biuras praneša, kad 1930 melų 
bal. 1 d. statistika parodė New 
Yorke 5,083,025 gyventojus, 
gimusius kitose šalyse arba gi
musius iš ateivių. Italai eina 
pirmoj eilėj su 1,070,355; ru
sai su 945,072, vokiečiai sti 
600,084. Lenkų yra 458,381.

“Raganos” namuose mi
rė 10 vyrų

Detroit,’Mich., rugp. 26. Mrs. 
Rose Vėrės, 48, areštuota, įta
riama, kad ji buvo kaltininkė 
10 vyrų paslaptingos mirties jos 
namuose.

Per kelis metus keli jos “bur 
dingieriai” pasikorė, kiti rasti 
nusinuodiję, kitas iššokęs per 
langų. Bet tūlas negras išpa
sakojo, kad jis gavęs $500 iš 
Mrs. Vėrės 
rodo,* Mrs. 
tuos vyrus 
savo vardu,
dinama Delray ragana.

už tylėjimų. Pasi- 
Vėrės beveik visus 
buvusi apdraudusi 
Mrs. Vėrės čia va-

žmonių vagys naudoja
si karveliais

New York, rugp. 26.
walk, Conn. žmonių vagys pa
gavo Edgar Hazelton, 16 metų, 
ir per telefonų pasakė Edgar 
tėvams, kad nynešę į tūlą vietą 
$2,000, kur ras dėžėj karvelį, 
pinigus karveliui parištų ir jį 
paleistų. Tėvai radę karvelį, 
pasiuntė $1,000 ir notą. Kitų 
dieną vagys padėjo kitą karvelį 
ir grasindami įsakė per jį pa
siųsti .kitų tukstaptinę.

,n.

»*X**W:

Nor-

į

[Acme-P.
Ramsay MacDonaldas, Anglijos
masis finansų lordas, ir Stanley Baldwin’as, konservatorių va
das, tarybos (council) prezidentas MacDonaldo naujame ka

binete.

A. Photo] 

ministeris pirmininkas ir pir-

Amerika susirišusi
. ♦

su Lietuva mėlyno 
kraujo-ryšiais

Lindbergus Japonai pri 
ėmė triukšmingai t

Baltimorietė ištekėjo už kuni
gaikščio Radvilo ainio

Gapri, Italija, rugp. 26. Miss 
Rosamond Thomas, amerikietė 
iš Baltimore, Md. ištekėjo už 
grafo Edward Oppersdorf, da
lyvaujant nuotakos pusbroliui, 
Amerikos ambasadoriui John 
W. Garrett.

Grafo Oppersdorf, paeinan
čio iš Ober Glogau-, Silezijoj, 
motina yra buvusi kunigaikš
tytė Radvilaitė, garsios senovės 
Lietuvoj Radvilų šeimynos pro
anūkė.

.Su ^dideliais vargais ir ilgais su
stojimais Ąlaskoj ir Sibirijoj, 
Lindbergas su savo Anne ga
lop atskrido į Tokyo, Japonijoj, 
kur juos4 pasitiko nepaprastai 
iškilmingai. Visa Japonijos so
stinė pasipuošusi Amerikos vė
liavomis ir minios šaukia' “ban- 
zai!”

IWi ------------ • .
Amerikietis pasiūlė pa 

saulinį 5 metų planą

Gandhi atvažiuoja 
' Londoną

Simla, Indija, rugp. 26. Ma
hatma Gandhi sutiko važiuoti j 
Angliją, konferencijon ir sės į 
laivą šį šeštadienį. Gandhi per
mainė savo nusistatymų po pa
sikalbėjimo su vice-karaliu Will- 
ington, kurs esą patenkinęs 
Gandhi visapusiškai.

Amsteraam, Holalidija, rugp. 
26. Penkerių metų pasaulinį 
gerbūvio planų pasiūlė Dr. Le- 
wis Lorwin iš Washingtono, 20 
valstybių socialių ir ekonominių 
reformų kongresui.- Tas planas 
turi būti—visų karo skolų, re
paracijų ir tarpvalstybinių sko
lų sustabdymas 
metams.

penkeriems

Illinois demokraai 
ro ūpo

Sovietai žadą atsiimti 
Alaskų

Berlynas, Vokietija, rugp. 26. 
Senatorius J. Hamilton Lewis 
iš Illinois čia pareiškė, kad So
vietai dabar daro su 
Europos valstybėmis nepuoli
mo sutartis, o paskui
Alaskų su tikslu privęrsiti Ame- 
rikų pripažinti Sovietų Rusiją. 
Sovietai visą laiką tvirtiną, kad 
Amerika per apgaulę gavo 
Alaską iŠ Rusijos.

visomis

užpuls

Senatorius, apvogęs 
bankų, gavo 6-10 metų

Asheville, N. C., rugp. 26. 
Pulk. Luke Lea, Tennessee laik
raščių leidėjas ir buvęs Suv. 
Valstijų senatorius, nuteistas 
nuo 6—-10 metų kalėti North 
Carolina kalėjimą už prigavi
mą šio> miesto banko amt $1,- 
186,000. To banko prezidentas 
už sąmoningų bankrotą 
jau gavo 4—*6 metus.

taip
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Lietuvos kunigai iš 
bolševikų pasidarė 

milijonini uždarbį
Taifūnas Kinijoje 

padidino potvinio 
aukų skaičių

Lietuvoj 6,00,000 
maldų už Rusiją

Yangt.se upė kasdien nuneša po 
tūkstantį lavonų

Shangai, Kinija, 
Smarkiausia audra, 
kokios čia nebebuvo 
metų, praūžė per Hankow, 
Wuchan£ ir Hanyang miestus 
centralinėj Kinijoj, dar labiau 
sukeldama patvinusios Yangt 
se upės vandenis ir sugriauda 
ma galybę namų.

Kiek naujų aukų padarė, nė
ra žinių, tik spėjama, kad 400, 
060 žmonių, kurie laikosi kal
vose, išsigelbėję nuo tvanų, bus 
atsidūrę naujame pavojuje, 
šimtai mylių nuo Na'nkingo ligi 
Hankow yra patvinę ir upė kas 
dien nuneša po 1,000 prigėru
sių žmonių lavonų.

Rusijos bedievybei nuslopin-
Lietuvos kunigai pradėjo

rugp. 26. 
typhoon, 

nuo 1905 
Hankow,

Anglijoj 2,719,376 
darbiai

be-

Londonas, rugp. 26. Statis
tika parodo, kad Anglijoj šiuo 
laiku yra oficialiai užregistruę- 
•tų 2,719,376 bedarbiai arba

ti 
milžiniškų kontestų šu mišiomis 
ir maldomis. Tos maldos dva
siški jos centre registruojamos 
ir skelbiamos jėzuitų “žvaigž
dėj”. Naujausiame “Ž.” nu
mery skaitome, kad “Pasižadė
jimus už Rusiją” per liepos 
mėn. 122-se Lietuvos parapijo
se esą gauta: pasižadėta iš
klausyti 109,805 mišios, pasi
žadėta priimti 98,273 komuni
jas, atkalbėti 172,319 rožan
čių, atvaikščioti 30,620 staci
jų, atkalbėti 2,250,997 įvairių 
maldų, atlikti 15,921 dvasiškų 
komunijų, padaryti 31,117 ge
rų darbų, pasninkauti 8,678 
dienų, nugalėti 11,829 užsigei- 
dimus. Per tų laiką švenč. 
sakramentas aplankė 17,880 
žmonių ir atlaikyta 32 mišios. 
Palyginus su pasižadėtu iš
klausyti mišių, skaičius atlaiky
tųjų nedidelis. Bendra suma 
įvairių maldų per liepos mėn. 
pasižada 2,580,0233. “ž-dė” 
dedą tokį prierašą: “Kaip ma
tote, ųž Rusiją maldų plaukte 
pripTš'ūkė. Dąr ne visos para-

: kaip ^crnat
šiuo laiku? duotą, o jau turimd apie 3 mi-

Mississippi gubernato
rius demokratas?

Jackson, Miss., rugp. 26. Mar
tin Sennett Conner, 41 m. am
žiaus advokatas-fąrmeris gavo 
absolidtę balsų daugumų demo
kratų primariniuoše \ balsavi
muose.

duota, o jau turime apie 3 mi
lijonus maldų. Birželio mėn. 
buvo paduota 3,906,459. Taigi, 
jau turime virš 6 milijonų pa
sižadėjimu. Tik, duok Dieve, 
gražiai ir uoliai. tuos pasižadė
jimus atlikti. Gal gerasis Die
vas pasigailės nelaimingos Ru 
sijos ir Nuteiks kokių atmai
nų”.

Japonijos premjeras mi 
rė nuo žaizdų

Tokyo, aJponija, rugp. 26. 
Yuko Hamaguchi, buvęs Japo
nijos minisiteris pirmininkas 
sužeistas pasikėsinime pereitų 
lapkričio mėnesį, mirė po kelių 
operacijų.

Springfield, I1L, rugp.
Čia< susirinko skaitlingas būrys 
demokratų, iš Chįcagos su ma
joru Cermaku pryšaky, kiti iš 
provincijos. Triukšminguose 
mitinguose demokratų kalbėto
jai gyrėsi, kad jie, be abejo
nės, paimsiu 1932 metų prezi
dento rinkimus. To negena, j 
gubernatorius jie nominuoja 'ar
ba teisėjų Horner arba Camp
bell; Dietrich einą į Suv. Vals
tijų senatorius.

Sausas senatorius prašo 
alaus

Burlingamę, Gal., rugp. 26;
Atstovas
Minneapolis, Minu,

Meksikoj du atstovai 
nušauti

Meksikos Miestas, rugp. 26. 
Vienas kongresmanas nušautas 
vietoje, kitas \ mirtinai 'sužeistas 
ir trečiam peršauta' ranka lai
ke posėdžio atstovams įsikarš
čiavus dėl Jalisco provincijos 
gubernatoriaus politikos.

Melvin J. Maas iš 
pareiškė, 

kad jis įneša į ateinančią kon
greso sesiją įstatymo projektą, 
kad butų leistas prieškarinio 
stiprumo alus. Nors šis . atsto
vas yra sausas ligi kaulo, jis 
pareiškė, kad alus ir vynas pir
ma, o tada ir, apie likerį v bus 
galima’ pakalbėti. \
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Pavogė 20 mokytų 
arklių

Washington, rugp. 26. Iš tū
lo cirko pavogė virš 20 arklių, 
mpktfnčių kojomis skaičiuoti ir 
kitokius cirko triksus daryti.

Varšuvoj areštuota 100 
komunistų

Varšuva, rugp. 26. Policija 
per tris dienas ‘areštavo 100 ko
munistų vadų ir išnaikino 
“komsomolo” komitetų.

Vaikų paralyžius didėja

Svetimšalių legionas
Kuboje pasidavė

Havana/ Kuba, rugp. 26. Ke
turiolika iš taip vadinamo “sve
timšalių legiono”, kurs padėjo 
sukilėliams kovoj prieš Machą- 
do, pasidavė. Likusioji dalis ir 
gi žadanti nusiginkluoti. Stam
besnių kovų kad ir nebėra, bet 
Oriente provincijoj vis dat lai
kosi būreliai sukilėlių ir laukia 
paramos iš užsienių.

Washington, rugp. 26. šių 
savaitę visoj Amerikoj regist
ruota 1,104 vaikų susirgimai 
paralyžių. Illinois valstijoj ser
ga 36 vaikai. Pereitų savaitę 
visoj šalyj sirgo 1,040.

Mrs. La Follette pasku 
tinė auka

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai \

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

rugp. 26.Pittsburgh, Pa.,
Prieš pat mirdama Mrs. La FoL 
lętte, Wiącousin senatoriąųs 
Robert La Follete našlė, paau
kavo Socialistų partijos kelia
mam fondui maineriams bedar- 
biame šelpti $10.

Sepatoriąųs

NAUJIENOS
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CHICAGO, ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai

Yangt.se
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Ketvirtadienis, rugp. 27, ’31

KORESPONDENCIJOS
dėjo policijantai sukti ratą. , 
Žiūrime, ant lenciūgo pasiko
ręs žmogus ir r^nkpj dar brit- 
vą laiko. Kišenėse surado kiek 
pinigų ir beigelių.

Detroit, Midi.
Svečiai.

šiomis dienomis pas P. M. 
Curlanį buvo atvažiavęs pasi
svečiuoti p. Andrew Balkus su 
savo žmona. Pravartu paste
bėti, kad svečiai aplankė Lie
tuvy, iš kur jie mums atvežė 
daug įdomių naujienų. Mums 
tikrai buvo smagu višgirsti, 
kas dedasi tame krašte, kur 
mes esame gimę.

P-nas Balkus yra jau senas 
amerikonas, išgyvenęs šioj 
šalyje apie 30 metų. Gyvena 
jis Lynu, Mass. Ten jis turi 
didžiausių Naujojoj Anglijoj 
lietuvių dešrų dirbtuvę. Pri
stato jis savo išdirbystes deš
ras 500 su viršum “storų”. 
Samdo 50 darbininkų, su ku
riais ir pats su savo šeima 
dirba.

Detroite p. Balkus išbuvo 
vieną savaitę. Gyveno dau
giausiai Hamtramck. Per tą 
laiką jis apvažinėjo apielinki- 
nius miestus ir miestukus ir 
daug įdomių dalykų papasa
kojo apie Lietuvą. Važiuojant 
į Lietuvą Balkui teko trum
pesniam ar ilgesniam laikui 
sustoti ir kitose Europos val
stybėse. Tačiau jam niekur 
taip nepatiko, kaip Lietuvoj. 

'Lietuvos, sako jis, tiesiog ne
galėjęs pažinti: tiek daug į- 
vykę permainų.

Ūkininkai padarę neįmano
mai didelio progreso. Kraš
tas smarkiai progresuoja. Vi
sa dar Lietuvos nelaimė yra 
ta, kad nuo jos vis dar Vilnius 
tebėiųi atskirtas. Ten esą mu
sų broliai lietuviai tikrai de
juoja.

Viską, kas mums teko gir
dėti iš p. Balkaus, žinoma, 
čia negalima nei surašyti 
Bendrai mums buvo itin sma
gu girdėti jo pasakojimus apie 
Lietuvą, ir mes per laikraštį 
“Naujienas” tariame jam už 
tai ačiū. — M. Clirlanis.

parsinešti. įleido viedrą, bet iš
traukti nebegali. Pažiūrėjusi į 
šulinį, pamatė, kad viedras už
kliuvęs už žmogaus.

Išsigando mergaitė ir šoko 
vadinti žmones. Tuoj tapo pra
nešta ir policijai. Policijantas 
Kliudžius atbėgo pas mane ir 
bereikalingai išgąsdino, surik
damas: “Kelkis, vienas ameri
konas į šulinį įkritol” Aš pa
maniau, kad tai mano sūnūs 
Stasys, kuris vakare kažkur 
buvo išėjęs, nieko man nesaky
damas. (Pasirodė, kad jis Ke- 
berkščiuose pas mano brolį 
nakvojo.

Tuoj šokau iš lovos ir ant 
greitųjų apsirengęs nubėgau 
prie šulinio. Nieko negalėjau 
matyti. Neužilgo atvyko iš Ši-

Ištrauktą lavoną paliko prie 
šulinio, kol daktaras atvažia
vo. Daktaras pareiškė, kad na- 
bašninkas turėjęs nervų suiri
mą. Jei jis butų turėjęs kur 
prisiglausti, tai gal toą trage
dijos nebūtų nei atsitikę.

Trečiadienį apie 10 vai. ryto 
nabašninkas liko atlydėtas į 
Pajūrį ir palaidotas nešventin
tose kapinėse. Klebonas neleido 
nei už dįušią paskambinti, nei 
šventintose kapinėse laidoti. 0 
kai gyvas buvo, tai Vincas nuo
lat bažnyčią lankė.

Prieš nusižudymą per raštelį 
Vincas atsiprašė visų savo pa
žįstamų ir atsisveikino su jais, 
o broliams tarsi davė suprasti, 
kad jis nieko daugiau iš jų ne
nori, peš su savim į aną pasau-

Naujas Chicagos ir
Londono to paties 
Skonio Malonumas!

• KARALIAI ir kunigaikščiai, garsus titu
luoti vyrai ir garsios ponios padarė Ang
liškus biskvitus taip žinomais ir garsiais, 
kaip garsus yra popietiniai arbatos išgė
rimui susirinkimai madniam Londono 
gyvenime.

* I 
h štai, nauju Anglišku Stylium Uneeda 

Kepėjų sudarytą rinkinį jus galite įsigyti 
ir juomi skonėtis savo namuose nebran
gesne kaina, kaip paprasčiausius virtinius 
nusiperkant. Importuoti iš Londono An
gliški biskvitai dažnai pardavojami po 
$1.25 svaras. Tačiau iškepti Chicagoje 
Uneeda Kepėjų biskvitai kainuoja mažiai^ 
negu vienas trečdalis importuotų biskvitų 
kainos. Ir jie y’ 4 000 mvlių šviežesni.

Vaišinkite jais savo svečius arbatos

lalės nuovados viršininkas. Prą- lį nieko nenusineš, -r—F. A,
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Pajūris, Lietuva
Nusižudė Vincentas Lokamskis

Prieš kiek laiko pas mus 
įvyko labai šiurpus atsitikimas:- 
nusižudė buvusis amerikietis. 
Kalbu apie Vincentą Lokams-. 
kį, kuris buvo apsigyvenęs To- 
mantų kaime. Lokamskis buvo 
chicagietis ir per keletą metų 
gyveno Town of Lake koloni
joj. Jo broliai dar ir šiandien 
tebegyvena Amerikoj. Antanas 
Town of I^ake kolonijoj, o Ka
zys Ork Forest džiovininkų įs
taigoj jau randasi šeši metai. 
Su Antanu Vincas buvo dvy
nukai. Lietuvoj jis taip pat 
paliko du broliu, — Izidorių ii 
Aleksandrą, kuriuodu gyvena 
ūky j, pasidalinę jį per pusę.

Sugrįžęs iš Amerikoj, Vin
cas kartu su motina gyvena 
atskirame kambaryj ant išim
tinės. Jis mėgdavo ir “burną” 
išmesti, ale turėjo ir iš kur, 
nes buvo kurpius ir uždirbda
vo nemažai pinigų.

Per pereitas grabnyčias mi
rė jo motina, sulaukusi gilios 
senatvės. Po motinos palaidoji
mo grįžta Vincas namo. Mato, 
kad jo kambarelyj viskas aukš
tyn kojomis apversta. Matomai, 
broliams jis nėra pageidauja
mas. Gyvena susirūpinęs. Nei 
vienas, nei kitas brolis neųori 
jį priimti, nors ir jam dalis 
žemės priklauso. Neturi varg
šas kur prisiglausti ir sumano 
pasidaryti sau galą.

Sekmadienį nuvykstu Vincas 
į Pajūrį, bet neatrodo pami
šęs. Niekas nei nematė, kaįp 
jis į šulinį įšoko. Pirmadiepį 
mergaitė bėga į šulinį vandens

z------------ ————r*\GERB. Naujienų skadytpr 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
krautuves, kurios skelbiąs} 
Naujienose.I____ -___—- ----------

(Pabaiga)
Savo autobiografiją nenorė

jau parašyti tokio styliaus, bei 
teknikos kokioje parašiau — 
pilna skylių, supašytą be 
tvarkos. Tačiau, kaip jau mi
nėjau, atsižvelgus į 'sąlygas, 
kuriose aš randuosi, jaučiuos 
atlikęs didelį darbą. Kurie no
rės suprasti ką čia noriu pa
sakyti — supras. Man to ir 
gana. Tiesa, daug svarbių įvy
kių visai nepaminėjau, dėl ži
nomų priežasčių. Jie niekam 
nebus žinomi!

Taigi trumpai kalbant, aš 
socialistu girpiau ir juomi 
mirsiu. Kai kam šis sakinys 
gal išrodys, kad tai tik mano 
svajonė. Bet ne, ^Aš sprendžiu 
iš savo atsiminimų bei darbų.

Aš dar nežinojau ką reiškia 
žodis socialistas, socialismas 
ir tt., bet socialistinė dvasia 
pas mane jau tada veikė. Dar 
Lietuvoje gyvenant, aš visuo
met užstodavau skriaudžia
muosius; kartais prisiėjo ir 
gerokai susipykti. Vieną kart 
manęs paklausė vienas būtent, 
kad až esąs “gaspadoraitis’V 
o visuomet užstojęs samdi- 
ninkus-bernus bei merginas, 
ypač tarnaites. Šitą išgirdęs, 
turiu prisipažinti, kad . nuste
bau. Mat man niekad nebuvo 
nei į galvą tokia mintis atė
jus, kad yra klesos — “tur
čiai” — “beturčiai”. Taigi aš 
buvau los nuomonės, kad visi 
žmonės yra lygus. O kurie be
turčius skriaudžia, tai yra be
širdžiai ir niekšai , žmones. 
Taigi tik nuo tada ūmiau su
prasti, kad yra klasės. Ir nuo 
tada nusistačiau prieš turčių 
klasę, kaipo prieš skriaudikus 
ir engėjus. Kas yra socializ
mas, tuo kart dar neturėjau 
jokio supratimo. Aktyvesnis 
socialistinis mano veikimas 
prasidėjo nuo kiek vėliau — 
Amerikoje. Tačiau apie jį čia 
nerašysiu, kadangi mano nu
sistatymas laikraščių skaityto
jams yra gerai žinomas. Nes 
nuo pat pradžios savo veiki
mo politikoje, savo pažiūras 
“užrpgistrąvąu” ' “Laisvėje” 
“Keleivyje” ir “Naujienose.”

Į LSS įstojau 1915 m. — 18 
kuopą Collinsville, III., ir tuoj 
tapau išrinktas finansų sek
retorium, ar ėjau tas pareigas 
iki skilimo. Po skilimo LSS 18 
kuopos čia jau pebuvo, likau 
aš tik vienas socialistas, buvę 
mano draugai visi tapo komu-

maža lietuvių kolonija, tai ne 
buvo 4š ko atgaivinti kuopą. 
Norėjau, dėl atminties, pasi
likti LSS 18 kp. antspaudą. 
Bet negalėjau, nė už pinigišką 
atlyginimą. Mat jie norėjo su
naikinti viską kas tik buvo 
LSS. O mane paskrikštino: 
Šnipu, provokatorium ir tt.

Į šią šalį atvykau būdamas 
tikintis žmogus ir tikėjau iki 
supratau, kad tikėti gali lik 
tas, kuris tikėjimo nepažįsta, 
o kuris nors dalinai jį pažysta 
—netiki, o kuris iš tų tiki — 
hipokritas.

į SLA (159 kuopą) įstojau 
1915 m. Tuoj' po įstojimo bu
vau išrinktas rprotokolųį rašti
ninku ir .tarnai'Urėde dirbau 
iki komunistai ’ išprovokavo. 
Mat jie kitaip manęs išmesti 
negalėjo, tai susitarė panai
kinti mano* algą, kuri buvo 
$6.90 metams. Kaip tai nutarė, 
aš rezignavau. Be to, buvo ztųo t 
laiku pasirengęs apleisti Col- 
li’nsvillę.

Būnant kuopos protokolų 
sekretorium, prisėjo dalyvauti 
kartu su tais, kurie priešinus 
Račkausko-Slrimaičio politi
kai SLA. Aš ir šiandien džiau
giuosi, kad su kuo nors prisi
dėjau prie. įšgujimo tų ele
mentų iš SLA vietų. Jeigu jie
du būt ir ant ilgiau pasilikę, 
tai nežinia kas iš Susivieniji
mo būt išdygę. Nors organą 
užpildydavo, veik visą garsi
nimais, bet lesų fondas puolė 
ir puolė, ir jau buvo nugrimz
dęs virš 12,000 “pėdų” (dole
rių). Ir kaip-gi negrims, tik 
vien/L. Atbudavojimo bendro
vės suvažiavimas SLA kaina
vo virš (?) . na, o kur kitos 
misijos, pas Wilsoną (o lik jo 
ni gėrį telfematydavo) (F. Ba- 
gočiaus žodžiais). Be to, juodu 
tapo įvairiausių bendrovių bei 
bankų prezįdeptais, direkto
riais ir žiuri į visą tą. Buvo 
aišku, kad jiem dviem nėra 
kada dirbti SLA, o tik bend
rovėms. Tajgi tą darbą turėjo 
atlikti kas kitas, lodei įr nebu
vo paslaptis, kodėl lėšų fon
das taip krito žepiyn.

Taigi tą darbuotę laikau— 
imu ne už gėdą (kaip Susivie
nijimo “patriotai” mane), o
už didelę garbę.

(Galas)
P. S. Šitas raštas nėra mano 

perskaitytas —- po parašymo 
ir klaidos netaisytos. Mat jėgų 

nistais. O kadangi čia buvo tam darbui per mažai birių. -
............................ " .............. ........................................ 1 — ■.........................       ■ S

NEATBŪTINAI PAMATYK
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Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. TeL Calumet 4589

Švięžesni, negu 
importuoti 
biskvitai 

ir už mažiau, 
negu trečdali 

kainos gaunami.

NATIONAL BISCUIT ‘COMPANY1

“Uneeda Bakers"
KLAUSYKIT! KLAUSYKIT!
Šešis kartus kiekvieną paprasta savaitės 

dieną Uneeda Kepėjų!
Miesto šauklys suteiks jums žinių gaba

lėlius per W M Ą Q.

f!

į
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išgėrimui ir bridge palošimui susirinki
mų užkandžių metu.

Gaunate viršaus 50 biskvitų ir viršaus 
tuzino įvairių skirtumų vienoje dėžutėje. 
Parduodami tiktai drėgnumu palaikan
čiose į Cellophane suvyniotose dėžutėse, 
kaip matosi čia esančiam atvaizde. Nusi
pirkite sau dėžutę šiandie!

P

■1.1.!. u 1.1 I • !

' KLAUSYK 
RAD1O

Muzikos kovos tarp r
: P r , ,

ifyjklų'jprkofitro' ir 
Vasarinio Orkestro, 

. jfoj N. p. C, r<i(Uo 
tįnhle .kicktiutii 
Atitradi<lnl,^etvi^a'

kuris 
sercstitei siųsk Lucky .

N.Y.CJ .
.... ......................
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Pinigus

"SPRAGINIMAS^ pašalina
PAMATINIUS elementus, naudojarpus

(Juoda, karti,chemikalinė medžiaga)

avims prausti, kurie, riaturafiškaš
randasi kiekvienam tabako lape

"Jie išimti'
todėl jų
ir nėrai

'N*,

>■
©r i qu $ ia 

tabako rūšis 
pišus gerklės 

apsauga.

Kiekvienas tUCKY STRIKE pagąmjnląf iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duod ■* geriausių 
iš Turkijos — geriausių iš Kenlucky, Tenuesbee, VipginĮą, 
Georgia ir Carolinų — pasaulio tabakų derliaus grietinės. 
Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint kainos ir rūšies, kaip 
gamta juos užaugina, turi savy šiurkščias sąvybęs, LUCKY, 
STRIKE vienintelis “SPRAGINIMO” Procesas - procesas 

'nokinąs ir švarinąs, kuriam naudojami Uitra Violetiniai 
Spinduliai — pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios 
natūralistai yra kiekviename tabako lape, šituos išimtus 
šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudėčių 
garniųįojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam tikrą che
mišką sudėtį ąvims prausti*, taip pat sudėtims apšvjrkŠti 
augalus i medžius, gėlos ir kitus augmenis. Tų substancijų 
pagaminama kasdien prausti apie 50.000 avių ir apšvirkšti 
daugelį tūkstančių augmenų. Todėl, jūs galit būt tikri, kad 
tų šiurkštumų, kurie naturališkai yra kiekvienamę tabako 
lape, nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. “Jie Uimli - 
todėl jų ir nėra," Nenuostabu, kad LUCKIES 
visuomet palankus įiisų gerklei.

1 * U. S. Dępt, of Agricųltųrę, Bureau of Xnimg| 
lndustry9 Order Ną. 2JO

It’s toasted 
Spraginimui naudojami Uitra Violetiniai spinduliai 

' Saules spinduliai nokina—šiluma svarina

Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knltejlmus—prieš kosulį 
——s,    X,. ___ .i ./.į .  --------- M  

© 1S3J. Th» A. T. Co . Mfn.
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Lietuvon ir Atgal
NAUJIENOS, Chicago, Iii

Rašo Dr. A. MARGERIS
r

millioHsof pounds used 
g. BY OUR COVERNMtN.T

vežti 
sios jų jėgos. Be 
galvoje

(Tęsinys)
Bernai ir tarnaites.

Kaip ūkininkai kad aima
nuoja, jog turį mokėti per au
kštas darbininkams algas, 
taip jau bernai ir tarnaitės 
guodžiasi, kad per mažai 
jiems temokama. Vadinasi, ir 
vieni ir kiti nepatenkinti.

O vis dėlto atvirai ir nuo
širdžiai reikia palaikyti ber
nų ir tarnaičių pusę. Daugelis 
ūkininkų gerai apsirėdę, ge
rais arkliais, puošniomis brič
komis važinėja, ypač Suval
kijoj. Jie ir pageria ir pavalgo 
gerai, kai miestan nuvažiuoja. 
Ir važiuoja po du ar tris kar
tus per savaitę. Pas juos net 
ir vasaros metą pilnos klėtys

Tik pagalvokime. Dažniau
siai temokama darbininkui 
tik tiek, už kiek jis vos no
vos pragyventi tegali. Nepai
sant, kaip jis nesistengtų, ne
siryžtų sutaupyti juodai die
nai, vis tiek jis nieko nesutau
pys, nes galimybių nėra. O 
tai reiškia, kad į šviesesnės 
ateities gyvenimą .amžinai yra 
užtrenktos jam durys! Tokiu 
budu, kam dar šitiems nelai
mingiems žmonėms (bernams 
ir tarnaitėms) viltį turėti, lai
mės ieškoti, jeigu nėra dėl jų 
jokio aukštesnio bei vertesnio 
tikslo, kaip tik tas: 
kad pavalgyti, 
gyventi. Tai 
siekimas, kurį 
ir žemiausias
Žmogui reikia vilties, reikia 
tikslo, kad jis gyventų 
ir užgyventų. Vadinasi, ar 
mokslą įsigytų, ar ką nors 
dvasinio sukurtų, ar, galiaus, 
šiokį tokį turtelį įsigytų, kad 
senatvėje elgetauti nereikėtų.

Šių dienų Lietuvos ūkininkų 
pažiūra į berną ar tarnaitę 
yra tiesiog nežmoniška, ne
krikščioniška, stačiai “bedie
viška!” Tą patį, žinoma, rei
kia pasakyti ir apie kitus 
darbdavius, kurie tik ir rū
pinasi išspausti iš darbininko 
kuo daugiausia, o duoti jam 
ko mažiausia.

gyventi, 
valgyti, kad 

paprasčiausias 
kiekvienas kad 
gyvūnas turi.

Pil- 
uki- 
gru-

—Žiūrėk, ponas, visko 
na, — rodo man senelė 
ninkė klėtyje drabužius, 
dus, mėsą.

Iš tikrųjų, visko pilna. Jau 
vidurvasaris, bet klėtis —ku
pina. Lauke puikios karvės. 
Už pieną įeigos geros. Bekoni- 
nės veislės kiaulė ir kuilys. 
Jau ir keletas priaugusių “po
nų bekonų.” O jau javai, ja
vai — kaip siena!

Taip, tikrai taip, dauguma 
Lietuvos ūkininkų turi iš ko 
net ir visai žmoniškai savo 
bernams ir tarnaitėms už dar
bą užmokėti. Jeigu jie to ne
daro, tai tik todėl, kad, viena, 
perdaug šykštus, antra, per 
daug girtuokliauja, trečia, 
biednųjų žmonių visai nepai
so. Ir šitoks šaltas, neteisin
gas, stačiai beširdiškas Lietu
vos ūkininkų -nusistatymas 
biednųjų atžvilgiu, yra skaud
žiausias reiškinys, kurį Lietu
voje- pastebėjau.

Padaro 
Skalbimą 

r \Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO. 

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardaviaėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

Tiesa, ir Amerikoje darbi
ninkai yra be galo išnaudoja
mi, vis dėlto jie čia gali nors 
vargais negalais šiek tiek susi
taupyti ir giedresnės dienelės 
susilaukt.

Lietuvos bernai ir tarnaitės, 
fabrikų darbininkai ir darbi
ninkės privalo organizuotis ir 
jungtinėmis jėgomis išsikovo
ti žmoniškesnį gyvenimų ir 
šviesesnę atęitį.

O kai dėl to, kad Lietuvoje 
bernai ir tarnaitės lėtai te
dirba, mažai tepadaro, tai štai 
kas reikia pasakyti: — Jie ar 
jos baisiai ilgas valandas dir
ba, pavyzdžiui, po 15 ar 18 
valandų per dieną. Jeigu sku
bės taip, kaip tie, kurie tik 8 
valandas per dieną tedirba

(pav. Amerikoje), tai vakare 
reikės juos iš laukų vežte par- 

taip bus iš^isėmu- 
to, turint 

tą' menką mokestį, 
kurį jie gauna, tai, iš tikrųjų, 
net ir per daug jie padaro. 
Juk aktyvioji pusiausviros pu
se visados eina darbdaviui 
(jis vienval turtėja), o pasy
vioji — nuskriaustam darbi
ninkui (jis vietoje stovi arba 
biednėja).

O vis tik kad ir ?labai 
skriaudžiamuosiuose Lietuvos 
darbininkuose sparčiai auga 
tendencija, bujoja ambicija 
skaityti laikraščius, knygas ir 
šviestis bei kultūrėti. Vadiną? 
si, Lietuvos darbo žmonės jau 
nebe tie, ką buvo prieš 25 mė
tys. Kad ir lėtai, bet tikrai jie 
žengia į laisvesnį ir vertesnį 
gyventi gyvenimą.

Tik labai skaudu, kad laik
raščiai Lietuvoje be galo 
brangus,-darbo žmogui, ypač 
su šeima, beveik neįperkami. 
Pavyzdžiui, dienraščio vienam 
egzemplioriui reikia inokęti 
30 centų 
centus), 
kiek ir 
žiant, kad Amerikoje papras
tas darbininkas uždirba per 
3 dolerius (30 litų), o Lietu
voje — 6 litus (60 ameriko
niškų centų), išeina, kad nors 
Lietuvos dafbininkas teuždir
ba tik vieną penktą dalį to, ką 
uždirba Amerikos darbinin
kas, vis dėlto už dienraštį jis 
moka lygiai tiek, kiek ir A- 
merikos darbininkas.

Šiaip ar taip, Lietuvos 
dienraščių, savaitraščių ar ki
tokių laikraščių leidėjai būti
nai turi pasistengti, pasiryžti 
daugiau skelbimų savo laik
raščiams gauti ir, tada, jų 
kainą žymiai sumažinti. Toks 
svarbus žingsnis tuojau jiems 
išsimokėtų, o biedniems žmo
nėms butų be galo gera ir 
naudinga.

(Bus daugiau)

paruošimas. Šoferis, kuriam 
stabdis j j vartojant griežia ir 
cypia, nėra dar pribrendęs sa
vo darbui, arba netvarkinga jo 
mašina.

Be automobilių judėjimo, 
daug triukšmo dar kelia auto 
sirenos^ perdaug' aštrios ir spie
giančios, arba perdaug dažnai 
vartojamos.

Komisijos manyjnu, yra bū
tina apriboti tam tikromis tai
syklėmis gramofonus ir radio 
garsiakalbius. Ji tikisi, kad įve
dus tas reformas Paryžius 
taps “tylos oaza”, kuri bus 
pastatyta ant pamatų^praga
riško dabartinės civilizacijos 
triukšmo.

YOUSAŪ 
in buyiiM) 
you save in

VCBAKiNG 
E1vpowder i 

cAMĖPRĮc* ^FOROVER 2* 

4OYEARS
25 ouncesfor25$

Pbone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rocktvell St.
CHICAGO. ILL.

ATSTKRATY- 
KIT LIGŲ PE
RTI no«v/*. burno/t

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe- 
tus. Raminanrii plėves

«>p o '

reikia
(3 amerikoniškus 

Vadinasi, tiek pat, 
Amerikoje. Daleid-

ĮVAIRENYBES
Paryžius tylos oaza?

[Acme-P, y A, Photo]

Jack Demsey ir jo žmona 
Estelle Taylor. Dabar Dempsey 
užvedė bylą, kad gavus divor- 
są.

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

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

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

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausi) ir gražiausiai įrengtą lietuvių 

šioje apielinkėje.
J. P. RAKŠTIS

REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street

SMULKMENOS — ICE

Yorko gatvėmis. Ypatingą 
triukšmą ir sąmyšį kelia Pary
žiaus autobusai, .kurių ratų ci- 
pimas, juos stabdant, gali iš
vesti iš pusiausvyros net stip
riausius nervus, 
judėjimas Berlyne
New —Yorke, palyginus su Pa
ryžiaus, tikras “ramybės rojus”. 
Jis yra suręnguliuotas ir įvilk
tas ’ i tam, ‘tikyas normas, čia 
tuo atžvilgiu viešpatauja tik
ras chaosas. Nors iš tikrųjų 
Paryžiaus šoferiai moka pui
kiai važinėti (nelaimingų atsi
tikimų skaičius Paryžiuj mi- 
nimaliįskas) ir jie toj srityj, 
savo rąnkose laiko pirmenybių 
laurus, tačiau iš kitos pusės 
automobilių^,judėj imas pasauli
nėj ■ sostinėj; yra reikalingas 
didelių pertvarkymų, palyginus 
su kitais djdmiesčiais. \

Tam reikalui ir sudaryta ko
misija gatvių reformoms pra
vesti. KomiŽįja tvirtina, kad iš 
Paryžiaus “gatvių turi būti/ pa
šalinta šimtai įvairiausių garsų. 
Ji remiasi žymių gydytojų nuo
monėmis, kurie pareiškę, kad 
nereikalingų garsų triukšmas 
yra didžiausias pavojus did
miesčių gyventojų nervams. 
Komisiją pažymi, kad priežas
timi nereikalingų garsų gatvė
je yra nepakankamas šoferių

Automolių 
— ir net

r

Išpardavimas VAISTAI CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš1 mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS it Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ŽOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.Iš priežasties persikėlimo į 

naują vietą
3255 So. Halsted St 

Dabar išparduodu laikrodė
lius, laikrodžius, žiedus, ka
rolius, rašymui plunksnas ir 

4tv» Viską išparduodu už • 

PUSĘ KAINOS
WISSIG,

Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St,. ’ kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Pasinaudokite šia nepa-
• prasta proga.

JUOZAS A. RIZGEN
3313 So. Halsted St.'

• Paryžiuje nesenai sudalyta 
speciali susisiekimo komisija, 
kuri turi pravesti eilę refor
mų miesto gatvių judėjime, nes 
dabartinis miesto judėjimas pa
sižymi nepaprastu triukšmu ir 
užimu.

Paryžiaus gatvių gyvenimas, 
tai tikras pragaras, palyginus 
su Berlyno, Londono ir New—

bon-

7

1 f

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Diitancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamet 3399 

Rei. Tel. Yard« 3408

nuokit Republic
CRANE

5332 SO.

M. J. KIRAS 
REAL BSTATB 

Parduodam. mainom ir renduojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard. 6894

—........... 8 I .H.lrf—

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų m uvėriai vietoje 

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

Tel. Boulevard 9336

x
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Kr ELSVEN 
DEC.IOB.O 

Vtk'ttUAM
BROMJVIAY 

v 
VrtAMERKANS 

x ANO 
FOOR.VUus'

LAlfeR 
ATTEND6& 

THE. 
YlDDISH 

ARTTHeKTRE

FIRST APPEARAHC6 
.1 IN 

r CkeVEUANt* 
KĮADEUPASAN 

Oto t-AAN

BY“WESTPHAI?

DYKAI

Aptarnavi
mą*!

VYRAI! VYRAI!

Taupykit pinigus! 
’ Pirkite anglis iš 
CRANE CO., tri 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca,- 
hontas Mine Run 
$6.50 tonas. Black 
Band $9. Nelau
kit ilgai, telefo- 

8402 
COAL CO 
LONG AVĖ.

NEW 
1932

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
I2th STREET

T«l. Kedzie 8902

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepot 
M—teiatngM ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
TeL Boulevard 9122 ’ 
i iii' i i

NAUJAS IŠRADIMAS

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroo akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Gahroa skau
dėjimą, ir teip viaokiua •kaudojimua 
(tik ne ronaa ). t.
Tukstanžiai žmonių yra Hrigyde Q 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio Galinga Moatiz yra tiek 
▼erta aukso, klek ji pati sveri* su
lig naudo* gydymo.
Kaina 78 centai, *1.80 ir *3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekoriu* teip 
DEKEN*S NEW DISCOVERY- 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO 

P. O. Bos 382 > 
Hartford, Conn,

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukit elcsprCsiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos 
abi pusi dabar galSja.
Informacijų klauskite 
pas bile vietini agen

tą arba
130 W. Randolph
St., Chicago, UI.

PMJL MUN/ 
(£3

6ORN 
GKRMANY- 

parenTs 
TRAVElINGv 
comeoiANS

5-Tubo

BABY GRAND

Wlth 
TubM

Complet*

.Not a Superheterodyaa■:
1 ; ■ -f

Balanced 
Superheterodyne

’49=
COMPLETE

Telefonuokitė West 
5702. , Mes tuo jaus 
pristatysime bile mo-‘

• delį Philco demons-J 
tracijais jūsų, pačių' 
namuose Visai dykai! ■

a, r<< Phbne Your Ordar to

WEST 5702-> “

DYKAI

DYKAI
Įvedimas I

National
_ __ __ __________ _______ PIANO STORES

ū Dykai Demonstravimas Namuose 23$^ W. JHADISON 
! '■ \Ngtit>pai Sankrova Jūsų Ajjielinkėj

■. LOOP
; Sulte 1813 Republio Bldg., 

, Entraiicė. .
209 S. State—of 9 E. Adams 

NORTH
481.1 N. Western .

Gur New 
South Side Store at 
0214 $. Halsted St.

-M***"“*"****"*

sdli'tH
6311 S. Ashland 

Kcpubllc 0807
NORTHYVHST

2340 W. North Avė.
PirkitSan Radio iš Chicagos Didžiausių Philco Pardavėjų.

i

■■ ‘t.

i

....v*—’

1

AtYH«e
- FAM.fcY

>514-16 Rootevelt Rd. 
arti St. Lonis Avė. 
CHICAGO, ILL.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ % :

Bražil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
.y ’ ■ ■ 4 ■■ . -t

Metine prenumerata š.‘Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

1RRDM^^ :
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HAUMENOS
The Uthuanian Daily Newt 

Publislied Daily Ėkcept Sunday by 
The ĮJUjWi‘ft NęWt2“>št^ ¥c-

dt 8500

Subscriptfon Kates:
$8.00 per year in Canada

. $7.00 per year outside oi Cfcicago
$8.00 per year in Chicago

• 8c per copy •

Entęred as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chięago, III. under the ąct of 
March Srd 1879.

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje —- paltu:

Metama —...........    $8.00
Pusei metu ....v—----------- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnuliui .75

Chicagoj per iineMotojus:
Viena kopija . ..................... \ 8c
Savaitei ««..   18c
Mėnesiui —--- ----------, 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paįtu: 

Metanu ••••••••••••••••••M 
Pusei ihetų ------

Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur ufsieniuose 
(Atpigintai' * "

Metams $8.00
Pusei metų ____    4.00
Trims mėnesiams _________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kariu su užsakymu.

fMfa.»'W ■«■**>.->v ,

nę šiandien turi

$7.00 
8.5U 
1.75 
1.25 

- .75

■■ ■■ ■■ ■*■■ >i1 \iu jsgęasssg jf '' 
dienos eina kasdien, išskiriant 

MOk Jhudieftų Ben-
. 1739 S. fiaKted, SL, Chicago, 
elefonaa Roosevelt 8500.

kovoję ųž lająvę ir demokratiją 
ųęoųus darbininkus ir val

stiečius.
’ " L. s.-d. org. užsieny Vyk

domas Komitetas 
Pasirašo J. Januškis 

V. ’ Kauneckas.
* ♦ ♦

PRIERAŠAS

< Su kaikuriomis šio laiško vie
ptomis mes nesutinkame. Ates į r f » I
■netikime, pavyzd^ui, kad visa 
JLietuvos visuomenė yra pasi- 
dalįnusj į dvi griežtai priešin
gas puses — fašistus ir demo- 
lį’atišką opoziciją. Yra faktas, 
kad be demokratiškų fašizmo

Į ff** r * t rf *'** '* *' ' ■ ■1 1 * ■ *'
prięšų. dą ir nedenjokra- 
|t$itoį 'jp.ferisAl pysime, ko- 
fetoisfejj- Tečiąto yra ir daug 

;iįtopių, iferię feštomui nęsim- 
. "kovoja

— vfenj. (Jfiltp, kad
yra pasidavę ąpąyjai, kiti — 
<te#o,‘‘ M da
lyvauti partijų ppįįtikojp. Po- 
litiką,. iš tįigąų> yęą organizuo
tų pąrAUų efebas, bęt visi žino, 
kad, labai daug žmonių jokioms 
partijoms nepriklauso.

Vięnas tokia žmonių, yra 
prof. M. Biržiška. Mes nema
nome, kad jisai meluoja, kuo
met jisav sakosi norįs sujungti 
•Vilniaus vadavimo reikalui vi- ‘ z • »
aus, kurie tuo klausimu inte- 
resuojask neatsižvelgiant į jų 
įsitikinimus kitais klausiniais. 
Iš prof. Biržiškas lupų mes 
taip paįj, girdėjome, kad jų va- 
Mpvąųjamą yilniąųs. Vadavimo 
Sąjungą ne tik nėra valdžios * !, 4 " V '* *”■ » • * *kontręlįųpjąrąą, bet įr nęiąia

vadžios " joteęĮ fifeąįįųes 
^ąrąmos?. Tę^ Vykdomo Ko
miteto ijjetfe,^ įtariu P- 

?Bįr^škai \. V. Sfe, yra, mu- 
tsįį nuomone, nepa^uętas.
i Kai dėl fašistiškų žurnalistų, 
-apie kuriuos V; K-as rašo, tai 
į 'juos “Naujienoj” žiuri pana
šiai, kaip jisai. Jau du kartu 
“Naujienos” yra pareiškusios, 
kad. su Lietuvos fašistų laįk- ’ 
raščių ats^ą‘įą- joąt jokių > drąu- 
gižkų ęjtoiį’tįifeėtį nenori.

paž^gumo licitavimo pp vieną 
litą, t. y. ęo 10 ąmerfe>niškų 
centų eilutę ir tąja pačia 
ranka rašo apie demokratijų, 
politines laisves ir t. p.?! Bet, 
matyti, kultūringoje Prancuzi- 
joje, p. Gricius tiek tępfamoko, 
kad niekuomet per anksti ne
keikia' deginti tiltų su tais, ku
rie dar vakar turėjo šiokips 
įtokiop įtakos, o šiandien už sa- 
yo įsitikinimu nebijo eiti į 
kalėjimus ir t. t. Bet grįžęs 
'Lietuvon gęeit pasiskubino su
deginti visus jo karjerai nepa
togius, tiltus praeitin. Gricius 
fe ja% rą^ytąjąl —
.... 1 • <<___¥______

dps fondų kiekvienas dnrbtyiųkas ijjįoką į&S TOJfe M ne sianaien tun
centų, darbdaviai moka už lęiekvieųų ąp.dBJ’ftU dkį’bi- P°Wfe« ninku po 15 centų per sayaįtę,. p. valdžią - A Wtų. J* ‘u 0 ‘ “ J 

Paprastose aplinkybėse iš šitų. tūmokratijos renegatai ir nuo
kankąmąi didelis fondas, kąd nędąrbp inętų jjs^i gale- w ra; pėdžios tapo uoliap- 
tų aprūpinti visus netekusius darbo. Ęet ApgW gyve- siais fašistinio režimo gyve
ną nepąprasijoąą. sąlygose, Pr^pnės lęriz.is" kilo jais.
tuoj po didžiojo karo ir tęsiasi iki- SjįpV t y* Antanus Bružas iki fašistinio. I
,kgip 10 ,rnetų. Pastaruoju ląųkto dėl W“?e perversmo bdvo liaudininku,
pasaulyje tas krizis Ąnglijpje dąr ifeųštręjp, taip kąd 10m?™’\.aJgą" -
ji dabar turi pustrečio n^ilionp ąU yiysujp, bę.dar nj> lug Lietuvos liaudies skatikus, 
kuomet pirma turėdavo apie viei^ą piiįįppą. apsięmė mulkinti tą liaudį pęr

Kuomet per dešimtį ipetų tęsiasi šitokia padėtis, valdžios spęciąliai tam tikslpi 
tai aišku, kad apdraudos priemonėmis išąigelbėti ne- įsteigtą laikraštį “Musų Ryto- 
galima. I apdrąudos fondą įplaukia ^ąžiąų pfoįgi^ % Jus0/ TąA. ląĮteąštis buvo pp|i- 
gu išmokama bedarbiams, ir valdžią yrą PAV^U j? f 
papildyti iš savo iždo. Ve ią kp Ąngliiį T? BrZ’gy^
ir prasidėjo. (Kas savaitę valstybės iž&» prįdęcfevfdu.-.LjL*" įSį' 
tiniškaį a^ję 5 mi.lionus dolerių, pądęĮigd^s. ąpdwkirš 100,000.' ęgzeippl. fe kąd 
dos fondo , nuostolį. Nors tie išmokėjimai, iš iždo yi;a tąi ė&ą Uu^ą, jog Liętuvąg. 
laikęsi ^pą^kolpniią” ąpdraudos fondui, bet tolyn dą- lyąisųąčiaį ąi^p^izuoją, 
rosi vis labiąų aiškų, kad fondas vargiai kada begalės Wk.^ i/įą^gįjfti/V O 
įas grąžinti, Tąigi iŠeipa, kad valdžia tiesiog maitiną fe: ‘Uą^tišjiąjii/ip-
bTdarbius I sa^iždo, l( to ir kilo riksmas apie

(dęte> bed^biapis. O kapitalistiški propagap- jSa
dėtąjį paskui prąųiiųę “dąliankomisf ir visą valstybių^ jr Jia&te
nedarbo, apdraudą. saYAv^teyMų/įstaliyit^ ųjip-

Apdraųda nuo nedarbo visai nėrą kokia nors lab- feną U’ gyni m, demokratiją 
darybė’ Apdraustasis nuų ųe^ąrbo, tiįęį tok^į; Pąį tęiąę fe socialistų plūdimą t, u ir 
gauti parajmą nedarbo ątaitikįmę, kąip W° r tai.p‘ .®euž‘*,1feP
E® PMmįfe sąyo draugijos (arba iš pmątijjęs
'apdraudos kompanijos), kuomet jisai suserga Tai ™ A - pa|ius į J 
ne “dojęs^ kaip kapitalistinė spauda sako, bet tas, ką$. fe8 ^usipelninąį” Lietuvos fa-

.... Išistąms Bružą siunčia dabąr
litfeįįfe '^PAfeąųfe Anglijoję. i>ųyo, yra .ir pasilieka, ipAs jus Amerikon,’ su viltimi/, 

^įįroTfl. « kad ifęzfefnąvo Pąrbp Ęartijpa kabinę-'kad jam ir į»% M ^vyką 
tafe Del mapra&^d, sunkėto ir ilgą! ųžsitęąųsfe Pto" sav0 Pfetofei btofe-

n^ą fe Sftjįfe pasiimti didesnę naštą, negu_b^o,fe^Ę?P^to ^eS 

nurP^tyta sulig ąpdraudos planu. Ji, rodos, pridėjo y^fe šjs. Sąvo ląi-
iįĮįįfa ppilionų dolerių. Tai/žinoma, nepiep-pų jjjeti£vbj.ę buvok žbjęąi^,;

Iro a valfttvhpa anfliira.kinimns Bet ar. netenka valdžioms kfiin nnžAncriiR ir radikaliai de-j

centų, darbdaviai moka už

•H

FERMOS AMERIKOJE
. • 'A 4. x \ A X

Sųrąšįnęjąnt gyventojus pernai ųietais, buvo sų- 
- rinkta skaitlinės apie atmainas, įvykusias Amerikęs 
farmų didume per paskutinius 10 metų. Jos rodo, kąd 
1030. m. šioje Žąsyje tųrpj# visP 086,771,016 ąk- 
rų žemės, kuomęt 1920, ra. jos turėjo 955,883,715 alpjų. 
Tai reiškią, kąd pgv žemės plotas
padidėjo 3.2 nuošimčiais. z

Bet tuo pačiu ląįkų garnių skaičius sumažėjo 2ifį 
nuošimčiais. Vietoje 6,448,343 farmų, paliko 6,288,648. 
Taigi turėjo pagilti vidųtįiniš^ąs f^mų dydis. 1920 iu. 
yidiįtiniškas farmų didumas buvo 148.2 akrąį, q 1930, m. 
e-\

Tečiaus žemdirbystėje taip pat, kaip ir pramonėj^ 
bei prekyboje, koncentracija eina ne visuomet tokiu 
budu, kad smulkiosios įmonės nyksta, %o stambiosios 
augą. Genzuso skaitlinės rodo, kad pačių smulkiųjų 
farmų skaičius ųesuin^ėjp, kuP°s feęi mažįąų, 
kaip po 3 akrus žemės, 1930 ta. buvo, 43,000, kuoiųęt 
1920 m. jų bjĮyfy 20>OR* padidėjo skaičius farmų,
turinčiu nuo 3 ąk^ųdki.9 ir nuo. jO, iki 19. Pa,didėjo tę- 
čiaus ir skaičius didžiųjų, ^mų: turinčių nuo 500 akęų 
iki 999 ir tų, kųrięs turi dSu^išlą) kįLip 1,000 akrų. 4Tųp 
gi tarpu nupuolė skaičiuj farmų, turinčių nuo, 20 iki 49. 
ąkrų, nuo. 100 iki 174 akęų, ųųo 3(75 iki 259. akrų, ir t. L

įp(^ių, pęy j^ąkųtinį dešimtmetį nyko vidųtini^ę 
dydžio fanuos. Pasirodo, kad vidutiniškai farmai Amę- 
rikoje yra sunkiausią Yęrstį^ Labai didelės farmos yra 
vedamos grynai kaęjįtąįistišįų tyidu, ir joųis ęękasi. Vi,- 
sąi mažos fąrųios pasilaiko, kadangi jų savininkai pąf- 
prastai gyvena ne iš ą^yo žemės, bet turi dą ir 
kitą kokį nors pajamų Šaltoj; Tuo gi tarpu vidutiniški 
faraięriaį yrą priversti visą savo Įaiką pašvęsti savo 
ųldui, bet jie nėrą pakankamai stiprus išlaikyt rinkojje 
kOjnpętįęiją su s1$ęil?iąisiąi3 dvąrąię.

Žęmės ūkis Amerikoje pagamina daugiau produk
tų, negu šios šalies žmonės suvartoja. Točfe tie produk
tai turi būt eksportuojami į užsienius, ir čia Ameriką 
fąrmęrys susiduria su Kanados, Ąrgęntinos, Rusijos, 
Vengrijos ir kitų, agrikultūros šalių kompeticija. Tose 
šalyse dąębąs yrą pjįgęsųis, nęgu Amęrikoje. Ąųięrikęs 
farn^rį^į vartoja mašinas, kad gamyba butų pigeąųė.

raąjįįųos P$uą savo naudą atneša tik dideliuose 
ukiuę^ę. joą nebūtų brangios, tai ir vidutiniškam 
ufoninkųi joą gęri&ų apsimokėtų.

Mašinų, kaip ir kitų pramonės produktų, kainas 
iškėlė muitai, kurie apsaugoja pramonę nuo užsienio 
kompeticijos. Žemės ūkis tokio apsaugojimo neturi. To
dėl fąrm^riąi kęnęįąz '

PROPAGANDA PRIE£ SOCIALINĘ APDRAUDĘ
Kritus Darbo Partijos, yąlpžiai Britanijoje, dar,, l^a- 

biaus paaštrėjo šioje šalyje propaganda prieš socialinę 
lapdraudą, kuria sPaufe Jau seniai ve^.

Nuro^pmg, kad bed^rbįų šęlpimas pakrikdė Angli
jos finansus, taip kad'darbiečiai nebegalėjo atsilaikyti. 
Bet tai yra ne visai teisinga. Viena, Darbo Partija iš 
visu netųręjp. pilųoa gąKus,. ir jos virtinfe turėjo aękš-

Partijų turi' 237-.tąįvus, kmaervatoriai - 260, >jt»- l"Sį ™ 
ralai — 55; ir keliolika atstovų nepriklauso jokiai staįų-L" težūno. sDekuiiacuaa, šm

>^Ais fe&čfesfe! 
rto^jaį Lietuvo
je. Už totoPflnu/į faiUtoi ję.į 
$ricĮ]ų siunčią paą, Ąmęjęik^j 

‘' i
laikraščių, žiniomis, p. p.

Bružas su Griciumi važiuoja 
južmegsti; glaudžių ryšių 3 u 
Amerikoj lietuviais1 žurnalistajs 
dr ta proga, žinoma, išrekla- 
’muęti lietuviškąjį fa^zjną.
: Amerįkęs ' lięt^
'tai h Jjusų pareigą yra boiko- 

'W?. WmP>.
s^°? ‘5 

;Wvą. tek ¥W- 
# Wu<H

dujūą. tįito?s 
.’toAiztoto agęjjtam^ iy. vei<toW- 
,PW\ ku^. 1ž ijfet 

toetuvpjft įtikto V«f 
paą jufc toto įWto, Prie 

meluotų apie ti^ą padėtį Lie
tuvoje, kad jus suvedžiotų i^ 
veidmaininga gražbylyste ir, 
^tautiškomis^ frazėmis , p$- 
Menętiį visąs taą Lietuvoje clą- 
'bar vykstančia (̂ š^ybes, ppe. 
kurių jie, ftaipo pliiiįlgsnąą dar- 

te^bįąuftiąif piįi- 
P^eięą ‘ djųptt.

Wwj>«98 W‘ 
lęutoitos tifeą WtoK% ąpįe 
sw.*feį to Ž<MW sw- 
bumą. Ir jeiąų įjjg ^į.
i$fe aMfe’fe to>vto PąreiĮft

r

į WIW!. Tį'r 
i tai,

mpaės krizift^apclrąudos fondas pasirodė, esąs pępsijp-į dA*^as, tojo
nW>, fe feį Pa»imtį di(les“e S®

^pdraudpg planu. Ji, rodos, pridėjo Ręnegatas yrą įr įš. Sąvp ląi- 
S^W. feiife dolerių. Taiį, žinoma, nepieiji-ikų peti^b^ buvo/
W Wito$fe W’^fein?%s- Bet netenka valdžioms h$p pa^jĘ 
(didelėse visuomenės nelaimėse kaętaijs ir didesnįjį suiį- Impkrati^ąi 
kūmų pakelti? , '' r Wtap-.

žodžiu, ta propaganda prieš socialine apdrofe fe# Pa?\Wjo to tyi^ i^t-ąj;. 
yra paremta faktų įsky^ipymu Jeigu kapĮtaJistis^a «Nauj: „ b^d^jįįgL p, 
tvarka neįstengia aprūpinti darbu tuos, k(urie gali ir p1.Qjjskųs-Ąkląsmątę. Bet tai 

‘nori dįębti, tai ji turį ^ups maitinti!' > prąęįtis. Dąbąr Gricįu^-Pivo^
P-------------------------------- ■ ' —-------------- "fJČ-------------- r* sayo buvuųį pažangumą lici-:

tuoja “Lietuvos Aide”, po litą* 
eilutę, ir lįcįįuąją

Pamiršo/ ką$. savo daiku šliejpc. 
l^urą. pas( jus nesenai važinėją si p/^ie sąęiąJM$U ^ądąntų i^ 
kaųx> Vizito yąj^fe sįjunj^ką^ų^jo “NAtoplto. W»9j(’> 
ptopiijinkąs Vilniaus vądavinįi9«ąto^topj9, Pto «owW«ĮW*i? 
rąiktoais. Ar gąjl^mogus, tU% to 
b,ept tek Pplįttoto nuoŠi^iĄoJtoųo^PM SW to W- 
ijąlpėti ąpję Yilnfe?. W«W» ^fetoJft tol
mą, ncpaminėdartias tų viduji- tinj švietimo rmnisteri pĮjpfr Y?r 
tolį putoto kfeMto■ku‘-i?$ sfefei*. W> stfe
tototošto, Ww 1 mu?toįwwS?>to ter- 
krąštp kfeį'febtofe to .?ociajia .% abpjotįg, <$, tų yjfr.iį rfet^ 
feąto *f,Wfe Lipa mo, bet galų z gale ^tipendij^
:-W* pawt<* 'Įtm wiu ’r- GrtoiuA to 
lėitoto. tototo toto$mun?° -- w** Blstev
fejptoė ppfetojft1 fetototo ir Sfe" ir ftfefe Ww,i TtouM M 
pjnėjimp; ąfeejpa. ir tųp, pastojo vo duota. Bet štai įvyko ^ufl- 

-- ---------  kelių masių'afeptou^to Pei s9‘PMfe i‘»Sį.Wk5r 
veikėjus, ka<t Ve ^moninguinur ąįigjti.^e, to, ai lįzupti. taip, yądmamaą lyto V" 

Atoerikps. lietuviuose paruoštų gaUmą katoūtį pup^fdžiap gęptipe^ u^ ge-
d&vų ir “gryno” kraujo fašis- Žmogui ąpte Vilniaus - y^avun^, ijį
'■ ’ 'ųepapdDĮHMS to> toilniaps plunksna pnifengti begėdĮglf^

'vadavimo,' s^TOgą Ytai Prikfe-'?e. kitų, gauto 
sppia nito tolstu t- y- pakvietimą btofeęadtabĮaul^'^ 
tos valdžios, kurį kto CWtofe.to "fek^V5!’” to ?•
kų, dvarininkams dyaĮu^ ir IĮ- leius, sėdjntis tuomet. Parjjiįį^ 
moka didžiausias sum^ą krūvį-1 Gavėjų įš P^ĮflĮ
nų liaudies !
<mojo Seimo nusavintas 

kuries ....... #.
inifti, būdami kaųtiii ią yilniaiis 
vadavimo sąjungos * 
(kaip unijai S^eį^l^ 
rąi siute w
atidu^fctop^i; .. , 

Mes giliai įsitikinę/ įąd viąų 
ijų šunybių neiškeliami t aikštėn, 
negalima kalbėti apie Vilniaus 
vadavimą 1 Bet^ fedaffiV %. 

nuo Lietuj valdžios ir ųop^į 
w>šjf> febieri^/ W. 
viubae sau Patarimo,./ męš 

te* m m p- tes w? w 

w fe* > 

Aiunėią: ifeai fe$«yos;‘žui!ha>- 
tųMsfįjįfega^ GBęt''fKktjllai įi» 

vwaX slu»»aife’ vl#- 
JS?V taAjątto .■'Yąld^s;

’ Aparto- BKbfc
"‘Mukų ‘'Rytojaus” •rądąktorito 
antrasis - 
'‘‘-iLietiuvos Aido*^ ' 
skyriaus redaktorius 

' > 'H'

LAIŠKAS 'AMERIKOS LIETUVIAMS
M ........ ,11 ■.«■!■■ ■ !■ — .■■■——

Gerbiamieji Amenkoš lietu
viai, socialistai ir demokratei t 

'Paątarupjų kykų musų kr^š- 
to dąrį>9 įmonių sfeajię|jpį, Hfe 
“susirūpino’’ jutais. Šusirupųio, 
tuo tikslu, kad per savo si^n,- 
•čiąpius pas j uą agentus ųž/kru-

sau. ąipi^įtijiį to ųjifetotolto, Jję 
pfefeai žino, ką reiškią fesų 
nęęplęla,usoma. ųęinija. Be.t, bl- 
W«ii'' vato įsirodyti ' m 
j B «i V, H.finomis, Lietu
vą ifejjfeęą ktoltoH sųįąptsto 

jie- vasębte fe
įfe pas j.«s fefej vadinamus 
feritinius’'’

jteMhRBb

Ziųpnt Mirėiai į Akis
(Tęsinys)

k ęrjeį l^ięk laiko sutikau* v^icr 
įna ijytiniiį kufijų vądą, 

8‘Įafe WksJ° 
idedąjuto išmoko proįajitį kaip 
'Eįievąą.
’’'‘Xao.huęV\ tajtiąu, “^ądaų^i 
D(ie,vas yra visažinąs įr jų.s $ąį- 
įjįę prQl,ąuti» kaip Jis, tar jų^ 
apią vi^ka p^oįąųjąlįe, i& ka^- 
to?t’ 7
, ątaąkš-
■ “Ir jus galite turėti daugiau,

Ukėj^pr- arba, ųępęrgalimi
*-----------) veikimo^ įsta-

tarp jėgos ir nia- 
anot mokslininko 

mainomi kam to £ • t <r «" f t ■■
Malda negali byti 

i mielaširdinąai

W-' z . ■ /. ’

įjįes sąjiome,. Įįftd šiaa<be»- 
fe n??“1' feto’’ 

‘žąęolitiriių” visuoxųeų$s, vęik«k ’ 
Įjų^Yra tik fašisfe pasiyąęlin^ 
įtaiįtininkais, ir su jąJs. drauge.. 
— jų kląęčiuįąi, įvąirųs mink- 
štakąąJiąC Pataikūnei, ir -ka^įę-. 
ristai. Ir yra — iš. antros pu- 
įsės — d^ftfeįkfeįį 

čiaus ar vęliąus įvykti. Anglijos.patente DaįfbofcySS
■Pov+i-io fnvi 9R7 oial-nviie Vnncnrirafnvnai __  9AD IiLp-Ii ? A. ’

. fasisr 
šuny

bes, išnaudojimą ir šlykštų te
rorą. Antrieji šaukia mases ko
von su tais, kurie, vesdami 
aukščiau minėtą “politiką”, ve- 

1 da pražūtin Lietuvoj kaipo^
Te8l»^S

visvįgp- 
žiutou, iš pirmųjų, ią teta vadi.

biečių yra tik 287; t. y. mažiaus, kaip pusė, tai Darbo 
Pąrtijto val^žįa g^jo daryti tiktai tą, ką pakentė
W iįafe paeito statot.
la&MHS $ ------------3 -•-•

kęjuą vaistyk iždg ’ątoįto/ V*Wllai ą^feąkė tęjjaj
mtir vald&%. fejR fe fe

To<fe^^dž% «$* w
auota Jeigu Darbo faųtilyjta įiįr^i Wguffl%

laikėsi m ąjį Piį§%' ęijngBM ačiū tam, kad jį
_______ ; t/ . " • ' .' ■

. EądiiįSjus dęT eį^no^^yJgrįįįo nędarfeįti ių pasunp

vald^į, įigiį* jį uęąumažfest"

rei pažinus nedera 
mokėsnius kąpitans

I** W«A-tW **?»
jums visų 5Šunybių, kljįpos 

’v^sto. ^ąi^jieto - pft, prisės*

iwW'WU1 bus Ir btivę^so'
ciųdęmokr^bas, o dabar ^gty

'darbas tenai pavirto chronišku dalyku. j Tomis besivadinąs save “demo*-
Nuo nedarbo tenai yra j vesta apdrauda. Į apdraus kratų” prof. Mykolas Biržiška,

7

tęsiau

\uyiąi,
Ww)«i iw,

“ius W*
to Ptotom jf?%

skatikų u0teigią- Uijfe S^pjjųg, Ji§, to wp» sr«j?
nusavintas, miškus tenka pateti; t^ pakvfeiįfe^ permawomis^lįur,i<^ išdflpt^ ši

Įrinfe^ ip įgalioti- pjįfea, * bet nežjpodaįast
1'

nariais'
to \ 
sę&Mį^ ^jįu,

Šruo,

- Ąugu^bas Griebs, ’pačia ranka^
literatūros-

Tiedu

■‘Mftįip”; jis atsakė.
“fljodet jttjį i&įf žinote’\ j^a- 

baito,, “ftįdį jįgją ąalvo^t, 
kaip Dieyuj, įr turint deą^p^ 
bilijonų; bįlijpnų tiek mjp$ų,

tbks “pažangus" žmogus0? par- 
kk>93B^F . taMžį^s 

jąms, demokratijos priešams w 
S Ulalšk* 
g- Wi p «

w m w
■ vįsoff kitos, lafeto- !r kttd mu' 

pa^iga k0' 
voto^ m**-
diųi^nir lį^uvoje. Nes tik 

‘‘tuomet niusu kraštas galės pil
na to žodžiu? prasme kGlturėti 
ir, že^tį PW9"«
į ; ^WKyti, kad tįg
^. .Gęięiąus .žod^i yęą, veid-, 

ir .v 
mka, ix* <?uqh pat metu 

> -pasirašė su fašistais kontraktų 
dėl savo dvasios išpardavimų ir

taręusąvo 
tymai f 
terijos
— ijėra 
panorėjus.
atsakyta vien mielaširdin^ai 
ęątęnkiųti kokį musų, asmeninį 
norų.
fer Yiąus laiku$, ^įąi istorijos 

įvykiai, visi apsireiškimai, visa 
evoliucija organinės ir neorga- 
ųinėą, gyvos neąyvęų gapi^os 
kilo iš visų jėgų, visų atomų 
veijkynę į vienas kitų.

Kiekvienas gyyuojųs atomas 
seka keliu kuris yra kiek Ipį- 
džįą pąšąl^ęą įtakos, tiek pat 
jnaUniatiškai tiksliu, kaip' ir 
visi kiti dangaus kūnų keliai.

Jįeigu, butų galima sustatyti 
vią||ą pą^ąulyje ęsančius ato- 
mUĄz į tų kiuęių
jie užėmė tūkstantį metų at
gal ir suteikti jiems tą patį 
jji^j/mp, gre^uii^ tųi visi 
dangaus kūnai pereitų vėl tas 
pačias relftty vištas pozicijos 
permainąs, kur*as JAe peręjo 
p^k mkutinį 'tūkstantį metų 
ir to tūkstančio metų pabai
goje butų toj pačioje vietoje, 
kurioje jie dabar randasi.

(Ęųs daugiau)

tuojau " jūsų galvų padarytų 
Hą. it ugnies kamuolį ir ji 

[j, kaip sprogstamosiom 
’įi^džįagos gabalas.'

Ęvųila yra manyti, kad mes 
gąįiipp protauti, kaip Dievas, ir
taip pat kvaila manyti, kad 

’į>fevųs protauja, kaip mes.
« yįsagalinti ir visažinanti jė
ga, kuria mes sutinkame va- 
mįięlųpii Dievu nevaldo matę- 
rjįįškų pasaulį, kaip mes ma- 
ąppįe jis jį turėtų valdyti. Pa- 

^mųųjis' gyvuoja tam tikromis 
įgįijitpmis taisyklėmis, kurios 

nutolusias
i^tpmis

.yįa^ taip begaliniai 
ųjųo musų supratimo, kad mes 
galime tiesiog pasakyti, jog jis 
gyvuoja aklai. Nepergalimi 
Dievo ‘esmės— įstatymai anot

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No." Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai. 
•.... 1 ll"“1 ........... .....

No. 13-14 “Kovos” gąu- * 
tasv šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

•NaV.HĖNŲ
Pinigų Sįųntimo Skyrius at
darąs kasjįie nuo 8 v. rytd 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniaįs
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CHICAROS 
ŽINIOS

Džianitoriams paskelb
tą lokautas-

Priemiesčių teatrai paleido iš 
darbo 42 džianitorius. Džianito- 
riai paleisti pasėkoj kovos, ku
ri eipa tarp teatrų savininkų ir 
krutamu jų paveikslų operuoto
je unijos, Pžianitorių unijos 
delegatas pąreiškė, kad savi
ninkų akcija reiškia džianito- 
riam% lokautų, ba jie, džianito- 
riai, neprisidėję prie streiko. 
Iš kitos pusės teatrų savininkų 
atstovas Saperstein pareiškė, 
kad lokauto džianitoriams ne
paskelbta. Ir jeigu jdžianito- 
riai ąpleidę darbų, tai tur bųt 
padarę tai sulig jų biznio agen
to patarimų.

Pašto darbininkai $100- 
000 bedarbiams

Chicagos pašto viršininkas 
Lueder paskelbė, kad .pašto dar
bininkai tikisi suaukauti fon
dui bedarbiams šelpti begiu še
šių mėnesių apie $100,000. 

aai » r*11"" 11 1
Policininkas nušovė au

tomobilistą
■ r-r1 ■ " ■ —*v

Motociklinis policininkas F. 
Kordas nušovė H. B. Youngą, 
gelžkelio klerką iš Irving Pąr 
ko. Pirmiausia policininkai nu
žiūrėję Youpgą, kai šis važiavo 
automobiliu kairiaja kelio pu
se. Jie pradėję vytis jį. Paga
lios privarė Youngą prie šaly- 
gątvio, Tuomet Young kirviu 
rankoj ėmė vytis policininką- 
ir jau buvo bepasivejęs. Bet 
policininkas šovė ir padėjo 
Youngą vietoj.

Mieso darbininkai grą 
gina streiku

223 išmatų surinkėjai savu 
unijos susirinkime nutarė išeiti 
streikan, jeigu jų reikalavi
mas nebusiųs išpildytas. O jie 
reikalauja penkių dienų darbų 
savaitėje. Dabar jiems tenka 
dirbti vos dvi, trys ar keturios 
dienos savaitėj.

Vaiką užmušė trokas

Wilile Benites, 7 metų, tapo 
užmuštas truko, kurio jis įsi
kabino. Nelaimė atsitiko So., 
Halsted gatvėj prie 10 bloko.

Benį tęs gyveno pas tėvus ad^ 
resu 1110 Newberry aVe.

i mmi—
Varžytinės anglies kon-

• traktui
T-—. t !■

Antradieni tapo paskelbtus 
varžytinės kontrąktDrių, kurie 
verčiasi anglies bizniu. Mokyk 
ų taryba turi užsakymų $850,- 

000 pristatyti anglies Chicagos 
viešosioms mokykloms.

, t .. y . ■ • ;

Apsisaugokjt negerų 
čekių

Atsisakė advokatui, 
mokėti

l
Cook pavieto taryba antra

dienio posėdy atsisakė užgirti 
$1,975 algas visuomenes gynė
jui adv. Benjamin P. Bach- 
rach. Tarybos žygis padaryta 
pasėkoj peticijos išduoti in- 
džionkšeną, kuria draustų kaun- 
tės tarybai ir jos iždininkui 
skirti pinigus tokioms algoms.

Indžionkšeno reikalas tečiau 
dar nebaigtas ir teismo nuo
sprendis neišneštas.

Užpuolė komunistų siu 
sirlnkimą

Prie Evcrgreen ir Milwaukec 
gatvių komunistai laikė supi 
rinkimų. Buvę tiek triukšmo, 
ta dkainiynai kreipėsi į polici
jų protestuodami. Pastaroji at
vyko ir areštavo Charles Dunn, 
2429 West Division st., Carl 
Schwartz, 1433 North Leavjtt 
st., ir Emil Paneck, 1955 Ever- 
grecn avė.

Oak Forest prieglaudoj 
piknikas

Oak Forest prieglaudos su
perintendentas Vanecek suren- 

praėjusį. trečiadienį pikni- 
prieglaudos įnamiams.

ge

Laiškai Pašte
Šie ląišlsąl atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
Ądaro:

Advpr-langelio, 1
tised Wfrf(

kad Šiame sąraše pažymėta La 
paštas laika tam tikrą laika, P 
kui sunaikina.

901
902
926
929
936
937
938

Adanuj John 
Bagdonavfoui. Fadui 
Roinanow»ki Pctcr 
Saltmcris Albert 
VVarasauska's M A 
Wąlas J 
Wenckui Paul

nąs-

Pavieto taryba padidino 
algas taksu asesorianis

paskyrė 
ir per- 
jų dar- 
taksoms

18 ir Hajsted gatvių apiejin- 
kėj yra susidariusi Šaika ap
gavikų, kuri riląino negerus 
čekius. Musų vieną gerą pa
žystamą, naują biznierių, ta 
Šaika apgavo ant $200.

Paprastai vienas iš tos šai- 
kos ateina pas biznierių, pasi
pasakoja, kad dirba pas Dee 
Eųuipment Co., 156 N. Saugo-, 
mon st., prašo išmainyti čekį. 
Vėliaus šis atveda ir kitus tos 
šapos darbininkus išsimainyti 
čekius. Čekiai yra ant gelto
nos popieros. Viršuj alspaųs- 
dyta Dee Eųuipment Co. var
das, Apačioje čekio “Natio
nal Builders Bank”. Pasira
šo A. H. Gohnson. čekiai ra
šomi ant visokeriausių vardų. 
Ant sugryžusių čekių pažymė
ta: “Account elosed Aug. ^2, 
1930, Signatare never autoji- 
zed”, Patėmiję tokį čekį mai
nant tuoj aus pašaukite polięi- 
jQ. ' — T.

pražuvęs
Dauffdk jplrmuju

••tl tugadiMima Iro* 
porą nrožu ii 
fu*

ĮTAI yfra plukti w gali ialg 
padaryt, Jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koku mažąa 
dalikas gali nelębtl fUl 
pirmin.

rome ar mmorotm turėsite ta 

metimas yfą daromas IĮ Jums,

cn«-

Stop
Įtching

\

Uneeda kepėjai pra
dėjo gaminti visai 

nau ją produktą
Turbut laikai nėra taip sunkus, 

tokia didelė įstaigą, kaip Uneeda 
pejai 
šauly

kad 
Ke- 
Fa-didžiausia kepimo įstaiga ęa- 

— mate galimu pradėti gamin
ti virai naują produktą, kuomet ji ir 
taip gamina apie 500 įvąirių kepyklos 
produktų.

šis naujasis produktas yra pavadintas 
Uneeda B^kets’ Epglish Stylc Assorted 
Biscuit, ir yrą parduodamas vieno sva
ro į cellophanc įvyniotais pakeliais. To 
pakelio viduje randasi įvairių rūšių ir 
pavydalų skanus angliški bisketai, nprs 
jie yra gąminti čia pat Chicagoje, vie
noje iš National Biscuit Co. dirbtuvių. 
Visi jie yra kepti specialiai pastatytose 
angliškos^ krosnyse ir kada pradėta 
planuoti juos gaminti, taj buvo .atsi
kviestas pasitarimui iš Anglijos eksper
tas kepėjas, kad pagaminti tikrai angliš
kus biskvitus.,

Kiekviename pakelyje yra virš tuzi
no rūšių, įvairių pavydai^ ir skoųių 
biskvitų. Kiekvienas jų vienas už ki
tą skanesnis, tarsi kokie saldainiai. Juk 
ne vdtuį savo skanumų Angliški biskvi
tai yfa pagarsėję visame pasaulyje. $ic 
gi naujieji Uneeda t angliški biskvitai sa
vo skoniu, gerumu ir išvaizda pilnai pri
lygsta garsiesiems tikriesiems angliškiems 
biskvitams. Tatp jų yra tik vienas di
delis skirtumas: Amerikoje gaminti bis
kvitai kainuoja tiktai apie trečdalį to, 
ką kainuoja importuoteji. «•"
------------------ Į---------- --------------- :...pW..;Wl.rli..
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FJebcBlrupinklte hu nlež- 
Yinčia oda, plclskano- 
mts, Išborlmftis, spuo
gais Ir kitais odos Ide- 
žimals. Gaukite bon- 
ką vėainanfiio, ęydančlo 

p įftf miugUH užtlkimaM 
nei šėlimo kankiną. Pa-

hL.Jl-l '•>1'11) 1 w Hi i .a’i i O t

DldeU JubS Lktertaeį danių 
' kamuoja tik ?5 0flW|

II Ii. . limitu.............................. mm

S 19. Phone Grovehill 1321 
fiso T«t Lafayette 4180 

Dr, Vincent C. Steele 
PBNTISTAS

4|8Q Atcbee Avė., šalę Midland Bank 
VąhndnsilO iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. m.. 6 iki 8 P. m.
. Į    .iiiii.^—iiii U lill.l..HIIII'Į|W

Graboriai

BŪT K U S 
Undertaking Co, 

Wm. A. Pakorny 
l Koplyčia dykai

716 West 18th Street
Tel. Canal 3161

wi

TOurTyES 
Nlght and Mpming’ to keep 
them Clean, Clear and Hyalthy

Write fvr Frro ^Eyc Carp** 
or *‘Eye Beuuty” Baok 

Mudno C<m Dept. H. S., 9 B. Ofcio St..Chic»go

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 liga sergate, nueikite pas 
ją tuojaiis. Nelaukite iki bue pervėlu. 
Jeigu jus atsine&lte ti apgarsinimą, jus 
gausite $1.00 bonką Specialių žolių Vaistų 
už, 25c. Ateikite Šiandie arba rašykite.

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernišką Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. U-L.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

lie
... ’i) "     inr*wi-n|w 1 > .

Garsinkitės “N-nosfi”

f

Lietuviai Gydytojai
| PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Bonlevard 8483

""M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valą ūdos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 Su. Ricbmond Street 

Telefonai Rępublic 7869 
- ■ -o---------

!■ ...... "I. I1’1!! 1 1 ' " I > I — — ■ ■

Df. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. Hlth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

-------- o— , .

DR, HERZMAN
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipo patyrus gydytojau chirurgas 
ir Akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodui X-Ray ir kitukiui įlektros 
prietaisus. 4 ntUM

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18rb St., netoli Morgan St, 

.Valandos: nuo 10—12 pietų i< 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel, Carui 31 lp 
Rezidencijos telefonai

Hyde Perk 6755 ar Randolph 6800

.........  —...... . - U................ 
r

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Motetų ir Vaikų Ligų

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

Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Pąrk 3395

---------o---------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A, BRENZA
‘ Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Ąve.
Netoli 46th St. Chicago, I1L

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453

Salt. 1447-49 Pitufi.M BU,.
55 E. Vfashington St.

O

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South AMand A<»., 2 faM 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki |2 vaL ryte, anų 2 fld 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:>0 vaL 
vakaro. Nedėk puo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midwąy 2819

■■rilffi" 1 . ............................................................................ u....... .. .iiiik

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AsMand Aoemų 

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

7 iki 8 vaL NedėL nw 1Q iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

Mųsų pątarnavimąi lai
dotuvėse ir kokiame retu 
kale visuomet esti ląži- 

u ningas h nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, JLL.

' ■ .' -1' . - '".Į ; ' I ' 1......... 1

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Gpaborius Cjhicagoj

1646 W. 46th St.

T«lef«iui 
■■

Bouląvąrd 5203

Bąųląvard 9411 
r

IW So.. t»*
Tt>'Io»M

cketo

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišauktų o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicere, BĮ.
Tel. Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchst Avenut

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ii 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Phone'Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihoaukee Avenue 

Valandos* 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždarytų* 

Ncdėlioj pagal sutarti

4

2 iki 
10

Ofuo Tel. Vfctory 6893 
Rez. TeL Diesel 9191

DU A. A, ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisui 3102 So. Halstsd St., 
arti 31tf Sfriet

0036

Reį. 6600 Soatb Artesian AvenaĄ * 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street t CHICAGO, 5^.. ,.. -u

........ "" 111 ' —
A. M0NTVID, M, D,

West TpYyn State Bank Bldg.
* 2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valį.
TeL West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

I

S.‘M;SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄg 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St,
Tel. Roosevelt 7532

Lietuvės Akušerės

iRR JI I Ii i i J t'ĮR'UĮ » ■

Ilgai Užsiteausios Ligos
Sindies, Plųuąu.
tnai sėkmingai sydomi. Taįpri Aktu. Ausų.

y Nosies ir Gerkle.
j Akiniai ęrireakaml

DR ALEX W. MABMOR
Gydytojas, Chirurgas, Osteopatas 

*407-0 North Kedsle Ava. 
Tel. Independence OOSS

Valandos: O ryto iki 1 dienos. Vak. 0 IM M.
r.u ,i' į ”TnHvr—

Advokatai

1
J

LIETUVIS AKIŲ

SVARBI ŽINUTE
DU M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas '

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po u(.

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

Nejėlioj pagal sutartį 
Tel. poulęvard 7820

Namai v

6641 So. Albany Avė,
Tel. Prospect 1930

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY « midwife

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

K. GUGIS
3

11I127 N. Dearboeo Sh, Room 1113 
Telefonas Centiil 6411 

Valaųdęs: M

galando

Nedėlięj mro 9 iki 1| ąro
JUOZAPĄ? BENETAS

Persiskyrė sų Jiųų pasauliu 
rugpjūčio 26 diena, 1;45 valant 
dą po pietų 1931 nj-< 
pūdės amžiąųs, g»ip?s Tąurages 
apskr.. žygaičių parapijoj. Gau- 
daičių kaime. Paliko didėliame nu
liūdime moterį Ann^ po tėvais 
Jakušauskaitę, 2 sūnūs — Vin
centą ir Juozapą, 4 dukteris —-r 
Marijoną, Stelą, Josephiną, _Do- 
rcfta ir Oną, 4 žentus 
ctškų Jarą, f 
Larry Boyne ir Bdv. Casper, du 
brolių — Joną ir Kazįrpierą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4507 
So. ’Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šęštadieny 
rugpiuėio 29 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kųųoje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
tielą. o iš teo bus ųnlyaftaš į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Bępeto' gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam: dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti ja*n pasku
tinį patarnavimą ą ą|t|ąyeikini- 
mą.

Nuliūdę liekame,
Idoletis, Sūnus, Dukterys, 
Atoliai, Žentai Giminės.

Laidotuvėse patarnauta graBo- 
rįus Eujeikis, Tel, Yards J 741

"!" » " 1 1. i? i 11 "r-r

,»'■ *t/vetfki'tnc.TjUU.WL

Vin

Fran-
Mikolą O’Connell,

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Neprąrąškite jasįl apsaugokite savp. ir $avo šeimyną. 
American Medical Ipstitųte įšrišo šį klausimą tukstąnčiąins žmonių. Del 
pilnos medikalės ck'gąmįnacijos, sirguliavimų, kraujo ištyrirpo, įčirškitnų

ir ‘ ‘ American Medical Institute
2418 W. Madison St, Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KUU^O NARYSTĘ —. 
Atdara nuo 9 y. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

. ■

• Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
SPECIALISTAS

A. K. Rutkauskus, M. D. 
4442 South Ure«t«<n Avenue 

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
9 iki U valandai ryto 

nup 6 ijei 9 valandai vakaro

-«a

ADVOKATAI 
tuth Aut SaŠM

Room 1934 Tfb Randolph 0332
Valandos nuo 9 <y(o i||‘

P

0563
-................................................. ....................... ......... .............. .... . . iii y i

DR, J. J. KQWARSKAS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Suite 3

Tel. Pręspect 1028
Rez. 2J59 S. Leayitt St. Cancd 2330 

Ofisų valandos 2 iki 4. 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

U^iim,,,^... Imu I ,

Hemlock 8|5|
DR. Ve S. NARES

GYPYToSaT K ^CHIRURGAS < 
2435 West 69th Street

VALANDOS:, 
10 iki 12 ryto, 6:30 iki. 8:^0 vak. 
Apart l Šventadienio ir Ketvirtadieųip

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Našlio,mis nuo 10 iki 12.
I I I ..... ,H r..."-r.-. I b/i > ■ 11 t 

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHĄL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 n*. 
4649 S. Ashland Ą^e. 

kątppaą 47th St, 
Tel. Boulevard 6487

r-

I

PAPBKAVQNB

pa-

Buy glovas whh what

mortU ftoj

T

Phone Boulevard 7042

Dantistas

I vraHMMVMm MMMMnntU v*

S 

•y

‘"Telephvu Randolpb .

Namie 8«9 ryte. Tai. RąpubHc MQ0

Namų Tel. Hyd* Park 3395 
. m J-~- > I .... . . *

JOHN B, HORDEN
(Ivbn
LIETO

105 W.

wo 9 iki u vahndai <y«> 4645 So. Ashland Avė. 
nuo 6 iki 8 valandai vakare
—arti t/tu otrccc ———

i *’. ’'S> 'i

*' J

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

a»*M "K.n> .eito-nohrttarv1'-“* * -

.■■A
a-

S-

Dešimčia balsų prieš keturius 
Cook pavieto taryba 
dar $174,800 asesorių 
žiu retoj ų taryboms už 
bą 1930 ir 1931 metų
paskirstyti. Bet užgirimas pa
daryta ta sąlyga, kad priedas 
nieko nereikš, jei nebus galima 
surasti pinigų naujam sąmą- 
tui.

šiųomi išreiškiam 
dėką draugijai Biblijos 
Studentų, broliąip^ sese
rims, kalbėtojams, ginu? 
nėms ir kitiems visiems, 
kurie suteikė Į>$s|ęiitįn| 
patarnavimą ę Kaįhiuerui > 

^Bipgleneį, kuri buvo ‘pa-.! 
^laidota Tautiškose kepK 

nėse Augusi 25 dįepą,.
P‘-

Antanas Ringys.

John Kuchinskas
• V > t

LISTERINE 
TQQTH PAŠTE 

25e

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ' 
DYKAI DEL ŠERMENŲi

/r-

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir ISlAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų»ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai' reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage, Avenue 
Vai TMonai: YARDS 1741 « T742

, Pbone Canal 2118 
Valandai: 6 8 vakar*/ 

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

4193 AręhM
Valandoj: 2—4 p9 pi«t 

Phoni Ląfaytttt 0098 
Naktinis tifonas Grov^hill 1591
- . .................. ....... ................... .

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avę.
Tęl. Bonlevard 7589 

Ofiso valandos 1-0 ryto iki 8 vatafo. 
Reddtnce Phone Hemlock 769į

r.i1... ,.i in .... .............

Duokite savo akis išegzaminuoti 
PYKAI 

Registruotam Optometrisjtui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 Asblaųd Avė. Tel. .Yards 6780

nr111
’ Lietuviai Gydytojai.

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

Tri-. Cąlumet 3?94 - t 
Nuo 9 iki 12 vai. dięnoą ir 
pųo 6 Iki ? vaidui vakare

y—...... .. ...... ..........;iji))iri"'Wli}»Ul^

A. L. Davidonis, M.D. „ „ VT(VFriq
4910 So. Michigan Avenue V'—V L. AHiLUp

apart ivcntadienio it ketvirtadienio

Arti Leavitt Sų.
M 9W»NI <&«•* 91f 9 ?ff' <

, .................................- I ■ . I 11 w
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS <
Ofisu 77 jį

Room 1502 Td, CutzM 3978
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

• ———— ' * ■’

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subetoi
— 6 iki 9 vai.

4145 Arafof Aw» TaL Mtyette 73J7

■■iinąi uin ;>"ir ‘įr inf i ■’—* 

JOSEPII .1. GRISK 
lietuvi, 'Advokatu,

4611 S.9t a
Tel. Boulevard 3800 '

Rez. 6515 So. Rct&ufeU 5^ J® 
JeL Rępublic 97.23, _J3S



CLASSIFIED ADS

Iš 18 apylinkės
Protesto masmitingas

PO

20 St.

Pagelbėkite jiems, vai

Veikite greitai.
6348 S. Campbell Avė. 

--------- o---------

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

po 
Nedė-

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, rugp. 27, ’31

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Penktadienį, rugpiučio 29 d 
šaukiama protesto masmitin
gas dėl uždarymo David Swing 
viešosios mokyklos.

šios apielinkes mokyklą lan
kantys vaikai turi pilną .teisę 
turėti mokyklą, nes ir jų tėvai, 
kaip kitų apielinkių gyventojai, 
rfioka taksas mokyklų užlaiky
mui.
tams, tame reikale atsilankyda
mi į šį masmitingą. Mokykla 
juk yra priruošimas vaikų sa
vistoviam gyvenimui.

Mitingas bus laikomas Hal- 
sted Street Institutional Church 
name, 1922 South Halsted St, 

Mitingo pradžia 8 valandą 
vakaro.

Patys ateikite į mitingą ir 
atsiveskite savo draugus.

šį mitingą šaukia Halsted 
Gatvės Biznierių Asociacija ir 
Slovakų-Amerikonų Demokra
tinis KEubas 21 wardoj.

> [Acme-P. B A. Photo]

Naujas vokiečių uosto kanalas, kuris šiomis dienomis formaliai tapo atidarytas. “Bremen” bu 
vo pirmas laivas, kuris į tą kanalą įplaukę.

North Side
Pavogt M. Cepulevičiaus 

automobilį

Praeito šeštadienio naktį, 
rugpiučio 22 d., p. čepulevičius 
su savo “Essex” atvažiavo pas 
savo draugus ant Beach avė. 
Jau vėlokai su kai kuriais drau 
gaiš išėjo gatvėn ir rengėsi na
mo važiuoti, žiuri, kad auto
mobilio jau nebėra.

Apie automobilio pavogimą 
pranešė policijai, bet automo
bilis ik šiol dar nėra surastas.

Reikia pastebėti, kad pasta 
ruoju laiku North Sidtėj pradė
jo siausti autų ir garažu vagys. 
Spaulding g-vėj — prie Huni- 
boldt Parko—vakar naktį bu
vo jau trečias garažas išlauž
tas ir nuimti visi “tajerai”.

Spėjama, kad tuo darbu už
siima tos apielinkes vaikėzai.

—Rep.

prieglaudoj lietuvių randasi 
apie 90 ar daugiau.

Kiek teko sužinoti apie tuos 
gyventojus ,tai jie labai laukia, 
kad juos atlankytų ir pavai
šintų ners kelis kartus per me
tus.

Taigi gerbiamą publiką mel
džiame atsilankyti skaitlingai 
į šį išvažiavimą ir paremti ne
laimingus sergančius ir ,sene- 
ius.—Kviečia Rengėjos.

Radio Programas 
ši vakarą

pagelbėti tokia didelė ir kultū
ringa organizacija, kaip SLA.

šituo vaduodamas! adv. K. 
Gugis kvietė jaunuolius, ,kad 
jie kuo didesniu skaičium dė
tųsi prie Susivienijimo ir taip- 
pat rūpintųsi - gilintis į SLA. 
reikalus ir uždavinius.

Po iždininko kalbos buvo ke? 
lėtas rimtų klausimų, į kuriuos 
jis tiksliai atsakė. Tuo ir bai
gėsi pikniko programas.

Piknikas buvo neskaitlingas. 
Tur būt, kad tam yra kokios 
kliūtys, jog vietos lietuviai ne
silanko į savo organizacijos pa
rengimus.—Rep. K.

tuvaitės, ir butų gerai kad mu
sų tautos dainos ir muzika gy
vuotų! Praeitą sezoną .choras 
buvo didžiausias Chięagoje, ar 
ne būt galima padaryt jį dar 
didesnį ir geresnį?

Sto(kim į darbą, ir prie to 
pralciskim linksmai laiką. Ne
pamirškite, kad pirma prakti
ka bus šį penktadienį, 8 v. va
kare, Meldažio svetainėj, 2244, 
W. 23rd PI.

Iki

Kai dabar yra prasti laikai 
bizniui, tai turėdaihi gan daug 
liuoso laiko nusitarėm aplanky
ti rytinėse valstijose gyvenan
čius gimines ir draugus.

Kelionė atrodo lyg butų gan 
tolima, bet būna dar tolimes
nių. Pirrnąją stotį (nakvinę) 
manome turėti Detroite, Mich. 
Antrą—Niagara Falls. Ir ją 
pasiekti planuojame per Kana
dą. Trečią stdtį. esame nužiū
rėję Bostone, Mass.

Tikimės, kad Liutkaus nauja? 
8 cilinderių Nash galės vežti 
mus gerai, jei niekas kely ne
pasipainios. Pasiekę Bostoną, 
pradėsime lankyti gimines ir 
draugus. O jei musų .nepriims 
draugiškai, kaip mes tikimės, 
tai trauksime toliau į rytus, kol 
atsidursime Montredl, Canada. 
Gi pasiekę Montreal išgersime 
po porą tauriu Jūsų visų /svei
katai ir porą “ekstra” “Naujie
nų’- svekatai.

Paskui pranešime ką gero 
matysime, arba' iš ten sugrįžę 
“Naujienoms” paaiškinsime.

Dabar goodbye visiems musų 
draugams ir draugėms iki su
grįšime.

—-V. Liutkus ir J. Piktuzis.
P. S. Apleisim Chica’gą rug. 

2> d. 5 vai. ryto. U. L.

SpedailatM cy<1yroe chrnnlUkų ir nauln 11. 
rų. Jei kiti neralfijo juinia ilcydytt. atailan- 
kyklt paa mane. Mano pilnaa iSeacamlnart- 
maa atideno jūsų tikrų Jin ir jei a* apai- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino i&egsamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
VV. Jackson Blvd., nttoli Statt 

Kambarys ' 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo<^> ikL 7^30 vakaro.

lioj nuo J O rv/d”TkPl 00 Dieta.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

CLASSIFIED ADS.

pasimatymo,

Pranešimas

PRANEŠIMAI
Grand Rapids, Mich.

LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 
penktadieny, rugpiučio 28 d., / vai. va
kare, Šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio. susirinkimo, nes turime svarbių 
reikalų apkalbėti, ateinantį susirinkimą 
turime gaivinti ir dėt spėkas sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškas organiza
cijas, tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
sekančio susirnikimo. Sekr. J. Kartok.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Automobiles

Furnished Rooms
PAIEŠKAU 2 kambarių dėl savęs ir 

10 metų mergaitės. Meldžiu šaukti I. 
J. Zolp, Boulevard 5203.

Furniture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton 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 i dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Aje.

STORADMAUS RAKANDŲ BAROENAI
2 Arnotų seklyčios setas ----------------  $17.50
Wilton Kaurai tiktai ------------- $5 ir auga.
3 Arnotų miegamasis getas------------- $22.50
7 Arnotų valgomasis setas —... ....... $17.50

AMERICAN STORAOB FURNITURE CO.
6701 S. Halsted 81. ir 423 W. 03rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė su namu. 
Turi būti parduota į dvi savaites už 
$5,000 žemiau tikrosios kainos.

3132 N. Kedzie Avė. •

PARDAVIMUI bargenas — gražus 
saldainių Storas, pigi renda, gera vieta, 
ant 22 gatvės. arti Leavitt. Turiu 
parduoti, nes apleidžiu miestą. Maty- 
kit John P. Kostjal, pas John Kuchins- 
kas, 2221 W. 22 St.

I

PARDAVIMUI “Roadhouse” prie 
didelio kelio ir Cedar Lake ežero. Biz
nis pelningas. Parduosiu “casb” arba 
mainysiu ant namo Cbicagoje. Priežastis 
pardavimo — liga.

LAURINAITIS 
Box 43, 

Cedar Lake, Ind. 
Tel. Lowel 171 M 3

Roseland 4----
Goldcnstariečiai dalyvaus 

Margučio piknike. Ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio 30 d., 
Oaks darže yra rengiamas Mar
gučio piknikas. Goldenstarie- 
čiai yra pasižadėję dalyvauti 
programe lošdami bėsbolą. Los 
su Marųuette Maroons. Tai bus 
didelis susirėmimas. Nds kuris 
jauktas laimės lošį, tai sykiu 
laimės ir dovanas, puikią tro- 
fiją, arba kaip nekurie sako— 
uzboną. Goldenstariečiai su vi
sa busterių armija rengiasi da
lyvauti piknike.—N.

Iš stoties W. H. F. C., 1420 
nuo 7 iki 8 vai. vakare šian

die radio klausytojai išgirs nau
jos reprodukcijos rekordus, 
dar niekur negirdėtus, kaip tai: 

“Artojaus Daina” ir “Svajo
nių Naktis”—Stasio Pauro ir 
Juozo Antanėlio.

“Kazokėliai” ir “Aš už jū
rių”—Vanagaičio ir Olšausko 
duetai.

Bus grotos ir kitos > gražios 
melodijos Lietuvoje įgrajitos.

Reikia priminti, kad dabar 
Budriko krautuvė gavo labai 
daug naujų rekordų iš Lietu
vos. Pasiklausę per radio tų 
gražių rekordų, nuvažiuokite į 
Budriko krautuvę ir išsirinkite 
sau tinkamų rekordų.

' —Rekordinis.

Čikagiečiai Racine, 
Wis., SLA. kuopos

■ piknike *

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”

Turime garbės pranešti 
draugams ir draugėms, 
mes, Vincentas Liutkus, 
Blue Isalnd avenue, ir Jonas 
Piktuzis, 4201 South Western 
avė., apleidžiam ‘Chicagą kelio
likai savaičių,’ Musų šeimynos 
pasiliks namie.

savo 
kad 

2230

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

savo

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” vėl rengiasi stot į 
darbą. Atėjus vėsesniam orui 
ir vakaęijoms paėjus, . Liet. 
Choras Pirmyn pradės
praktikas šį penktadienį, rugp. 
28. Pirmyn choras yra nuta
ręs naujų darbų atlikti,1 būtent 
pastatyti gražią ir linksmą ope
retę “Agurkai”’ ir prie to pra
leist daug linksmų laikų.

Dabar choro nariai rengiasi 
pradėt tą sunkų, bet linksmą 
darbą po vadovyste ghbaus mu
zikos .direktoriaus, p. Stepona
vičiaus. Visi, kurie myli dai
nas ir muziką, yra kviečiami 
prisidėti prie musų choro, ypa
tingai gi jaunuomenė. Nes čio
nai visi esame, lietuviai ii’ lie- 
--  —~~—    g    „

MADOS MADOS MADOS

$20 ĮMOKĖTI. 18 MEN.. ISSIMOKETI 1028 ----- 
1030 
1030 
1030 
1930 
1030 
1031 
1030 
1029 
1930 . Oldamoblle conv. coupe 
1929 
1020

PARDAVIMUI pigiai 3 krėslų bar- 
bernė netoli teatro. Renda $35.00 su 
pragyvenimu. 3262 S. Morgan St.

Packard club acdan; 6 w. w 
Buick aedan .....j----------------
Auburn gedan ................. ..........
Reo gedan ........ .. ......................
Hupmoblle nedan —..............
Pontiac coupe ........................
Ford coupe, rutnblo geat .....
Durant gedan ............................
Na»h gedan ."s....... ........... .......
didgniobiio gedan ...........................
Chrygler gedan. model 75 ........
30 kitų karų Juru paglrlnkimut. 

HAMILTON MOTOR SALES.
TlŠtKJJo. Halgted St. • 
tel. TTi angle 0330.

$075 
$075 
$575 
$575 
$525 
$385 
$350 
$285 
$350 
$525 
$425 
$525

ĮMOKĖTI, 18 MEN. IŠSIMOKEJIMUI 
Bu lok sadan nauji talrai .... 
Buick coupe Keram Blovyj 
Chevrolet sodan kaip nąujas ------
Chevrolet coach mažai važiuotas 265 
Chevrolet coach nauji tairai . 
Chevrolet roadster fender wells 
Ford coupe fender velia -----
Ford coupe kaip naujas -----
Ford tudor sodan geras ..........

Radio Programas 
buvo geras

Antradienio vakare, rugpiučio 
26, atydžiai klausiaus lietuvių 
radio programo, kurį duoda 
Peoples Furniture Co. Ir rei
kia pripažinti, kad šis progra
mas buvo geras. Tarpe prane
šimų, buvo sugrota neblogų re
kordų; reikia spėti, kad klausy
tojams jie patiko. »•

Tik pranešėjas lietuvis jau 
nebuvo toks geras, . kaip pir
miau. Tenka manyti,’kad bu
vęs pranešėjas yra išvažiavęs 
atostogų.—Radi jušas.

Adv. K. Gugis, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždininkas, 
kiek žinia, buvo kviestas vie
tinės Racine, Wis., SLA. kuo
pos atvykti tten ir pasakyti 
jiems prakalbą. Jam sudarė 
draugystę šie asmenys: Dr. 
Graičiunas, p-lė Ona šulciutč ir 
K. Liutkus. Rasiniečiai visus 
juos gan draugiškai sutiko ir 
ačiavo už atsilankymą. '

Apie ketvirtą valandą po pie
tų adv. K .Gugis buvo persta
tytas kalbėiti. Jis kalbėjo trum
pa i, bet gan vaizdžiai apibudi
no SLA. kaip tautinės organi
zacijos uždavinius, kokį vaid
menį Susivienijimas vąidina 
savųjų tarpe, nurodė, jogei lie
tuvybės • palaikymas Su v., į/als > 
tybese yra didelės svarbos da
lykas ir kad tam gali žymiai

KUPONAS
' 41 ■

Su šiuo kuponu, pridėjus £0c., jus 
galite gauti reguliarę $2.00 priva
tinę saugaus padėlio dėžutę (safety 
deposit box) musų vaultiiosė. Pasi
saugokit užsidarinėjančių bankų. Pa
sidėkite savo pinigus ir vertingas po- 
peiras dėžutėje musų vaultuose.

Musų vaultai būna atdari kasdie 
nuo 8 vai. ryto iki. 6 vai. vak. 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
iki 9 vai. vakare. Uždaryti Nede- 
liomis ir Šventadieniais. ,

Atsineškite šį kuponą su savim*
j 1 .. .. . • J S I '

Millers Safety 
Deposit Vault Co.

657 W. North Avė.
CHICAGO

I

Išvažiavimas
jį Lietuvių Moterų 
Apšvieta ir Lietuvos 
Draugija. Išvažiavi- 
sekmadienį, rugsėjo

Rengia 
Draugija 
Dukterų 
mas bus 
(September) 6 dieną. Vieta iš
važiavimui pas p.Kučinską prie 
Lietuvių Tautinių kapinių.

Bus muzika, šokiai, užkan
džiai, gSrim&i, laimėjimai ir t.t.

Visas iš šio išvažiavimo pel
nas skyriamas Oak Forėfft Įna
miams lietuviams. Oak Forest

z - ,""į

Nupiginimas Ant Anglių
Užsisakikite sau angių dabar, pristatymui rugsėjo 15 d., už šias

žemas Rainas: 4 >

‘ - Chesnut 
Range .....
Ęgg

.... $12 už tonų

....  $12 už tonų
..... ....... .$11.75 už tonų '

Kartu su užsakymu turi būti pridėti pinigai, nes mes negalime pristatyti 
C. O. D. už šias žemas kainas. ; .

Kainos pakils rtfgsėjo 1 d., tad užsisakykite dabar. Prietyskit * Čekį ar 
pinigus kartu su užsakymu. , ;

Pirmas atėjęs — . pirmas bus aptarnautas. ;" 
Mes pristatome j visas thiesto dalis.

MIUER COAL COMPANY
657 W. North Avė.

■r, .'ji-.................................................................................I. ...........................................
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$20 
1920 
1926 
1020 
1920 
1027 
1030 
1031 
1030 
1920 ____ _____  _____ ____  - -j —
Hupmoblle 6 sedan wlre wheelg free 

wheelingr ___ _____________________
101 Essex sedan kaip naujas --------------
1920 EsSex coach A 1' stovy ..................
1929 Olsmobile coupe rumble seat .... 
1028 La Šalie coupe fender wells ........
1929 Graham 612 coupe fender wells 

7212 So. Halsted St. 
tel. Vineennes 0070

$475 
.. 05 

205 
..J 

.. 75 
375 
305 
205
J.95
545 
445 
100 
205 
085 
205

■SS

3-. '■ . ; ' ■ ' ■ : ' *

3130 — r’ ;
rudeninės materijos, t , i ... _____
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

i’ ’'' "Naujoviškas sparto modelis. Tinka iš lengvaus šilko
nos 
14.

Norint gaiiti vieną ar dau* 
įiail virfi nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 

prisiųsti pinigus arba paš
tą ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Nauiffiiiofiį Pątfeo Dept„ 
So, Ilalsted Ghicągų, m,

• <Wib

kiai : 
vąrdę

z

mad-
Su ilgom arba trumpom rankovėm. Sukirpto? mieros

ir iŠ

■A •. i v

Financial
__________ Finansai-Paskolos____J L)

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos Ir parduodamos 

Del geresnių kanių matykit
* CITY INVESTMENT 00.,

105 W. Adams St., 
tel. Central 7332

Business Service
_ _ _ Biznio- _

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė,
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos jde- 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

Farms For Sale
Ūkiai PardavimiH

ŠIAURINIAME WISCONSINE 
ŪKIŲ BARGENAI

DABAR ATĖJO LAIKAS PIRKTI 
UKES ŠIAURINIAME WISCONSINEV 
Pastebėtinų pievų kauntėj. Žemė yra 
Kenna dumbline—molis. Gera dėl pie-
ninkystės, avių auginimo, bulvių ir tt. 
Lietus tankiai lija. 2 iki 8 mylių nuo 
kauntės dičkelio, netoli miesto su 2000 
gyventojų, puikios mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės, 40 ar daugiaus akrų $5 už ak
rą ir auksčiatti. 78 mylias į pietvakarius 
nuo Green Bay ant Chicago ir North 
Western gelžkelio. taipgi ant State 
Trunk Highway Ttl. Atvykite pama
tyti arba rašykite dėl smulkesnių infor
macijų. Chicago/ Milwaukee, St. Paul 
ir Pacific gelžkelis parduos jums 
ROUND TRIP TIKIETĄ NUO 
CHICAGOS . iki WAUSAUKEE UŽ 
$5.20. Traukinys išeis 10; 15 vai. va
kare PėtnyČioj Rugsėjo-September 4 to 
arba Subatoj, September-Rugsėjo 5 d. ir 
pribus į Wausaukeę 5:40 vai. ryto. Jus 
galite sugrįžti Chicagon Subatoj, Nedė- 
lioj arba Panedėlyj nakti; išvažiuodami 
11:11 vakare ir pribūdami Chicagon 
ateinantį rytą, 7:40 vai. < Tai duos 
jums progą praelisti 3 dienas, įskaitant 
Labor Day gražiame šiauriniame krašte. 
Duokite mums žinią laišku ar atvažiuo
site. Mes sutiksime jus automobiliu 
Wausaukee ir nuvešitne iki 
MENOMINEE BAY SHORE LŪMBER 
COMPANY, SOPERTON, 
COUNTY, WISCONSIN.

Sopertono,

FOREST

ir vi- 
Žiur- 
šau- Exchange—Mainai

THE BRIDGEPORT TIN SHQP
Įsirengė ffllną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 Sq. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

' ' •

Help Wanted—Malė

REIKIA AGENTŲ 
jie Heet •— greičiausia parduoda - 
Elektrikinis Vandens sildytojas. 

Grynas 
pelųas $2 ant kiekvieno pardavimo.

Magic Heet •• 
mas 1 
Žemiausios kainos agentams.
1 ‘ .
Sempeliai $1.

Atsišaukit asmeniškai.
REGENT ELECTRIC WORKS

8440 South Chicago Avė.

REIKALINGA radio salesmanų, turi 
bud. patyrę; su ar be karo; drawing 
acJbunt ir komisas; pilną ar dalį laiko; 
darbštus gali užsidirbti į savaitę $100 
ar daugiau; atsišaukite tiktai asmeniš
kai.’ " ■ *' • t
LIPSKY’S MUSIC B RADIO STORE 

4916 W. 14th St. ‘

Help Wanted—Female
 A  Darbininkių Reikią

REIKALINGA patyrusių moterų sor- 
tąoti seną popierį. P. Goldman B, Son. 
2100 So. Loomis St. ‘ 1

PRIIMSIU kokios bedarbio šeimynos 
13-T-14 metų mergaitę, leisiu mokyklon, 
rėdysiu > ir duosiu užlaikymą, už pagel
bėjimą prie namų ir pridabojimą 2 vai
kų. 3655 Flournoy 8t.» 1 lubos.

For Kent
PASIRBNDUOJA 4, 5 ir 6 kam- 

bariai, naujai dekoruoti. Renda $14, 
$15 ir $ 18 į mėnesi. "

735 Wl 4»th JPt

U

N

MAINYSIU keturių, pagyvenimų na
mą, kuris randasi geroj vietoj ant far- 
mos. Kreipkitės 6630 S. Peoria St. 
Imas augštas ir užpakalio.

Real Ęstate For Sale
Namai-ZemS Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ĖST ATE * <

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkes ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. '
4425 So. Fairfield Avė.

* Tel. Lafayette 0455 t 
........ .. .................    T 1 ................................ i..

ŠEŠIŲ kambarių mūrinė kampine 
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.

J

BARGENAS. — Pardavimui mūrinis 
cottage, 2 po 4 kamb. flatai, arti 23 ir 
Robey gatvių. $2400 cash. J. Kuchins- 
kas. 2221 W. 22nd St.

NAŠLĖ turi parduoti 4 kambarių 
cottage su 3 kambarių cottage užpa
kaly; garažas; 60 pėdų lotas; arti 74 
ir Aberdeen gatvių. Bargenas. Savinin
kas 4319 Lake Park Avė. tel. Oakland 
4283.

PARSIDUODA PIGIAI
Labai puikus sklypas žemės dėl va

sarnamio. Gražioj vietoj. Beveik 2 
akeriai. Buvęs sodnas, ant upės kran
to, cimentinio kelio, šalę Golf Courso. 
17 sveikų obelių, bėgantis šaltinis, lie
tuvių apgyvptoj kolionijoj, 94 mylios 
iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

F. J. TUPIKAITI 
725 West 123rd Su 

Tel. Pullman 0071
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