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Anglijos darbininkai 
išsižada Macdonaldo

M

Dvi žymios darbo orga
nizacijos išleido manife
stą smerkdamos valdžią

/1 tr -J.
MacDonaldo kabinetų vadina 

bankierių padaru

Ix>ndonas, rugp. 27. A. J. 
Cook, angliakasių federacijos 
vadas, streiko laikais vadintas 
“imperatorius Cook” šiandien 
perskaitė dviejų svarbių darbo 
organizacijų: darbo unijų kon
greso ir parlamentarinės darbo 
partijos — manifestą, kuriuo 
griežtai pasmerkiama naujoji 
vyriausybė ir pavadinama “ban
kininkų interesų valdžia”. Cook 
pridėjo, kad ‘‘Tai reiškia ka
rą. Mano nuomone tikrasis 
krizis dar neprasidėjo”.

Manifestas
Manifestas sako; kad naujo

ji vyriausybė “yra nusistačiusi 
užpulti darbininkų gyvenimo 
standardus, ir taisyti padėtį, 
iššauktą privačių bankininkų 
interesais, kurių kontroliuoti 
publika nėra prileidžiama”.

Į “Ji nori verstinai pakeisti 
nacionalę politikų, ne dėlto kad 
tautos ištekliai butų staiga su
mažėję bet dėlto kad ji nepa
jėgia aprūpinti bedarbių. Ne 
dėlto, kad biudžetas negalėtų 
būti suvedamas, k bet pirmiau
sia todėl, kad finansiniai inte
resai nusprendė, jog ši šalis ro
do blogą pavyzdį kitoms šalims 
(takšnodama turtingus ir aprū
pindamas neturtingus.

“Jei mes tikrai norėtume nu
galėti dabartines, sunkenybes”, 
sako manifestas^ “mes galėtume 
tai padaryti mobilizuodami šios 
šalies investmentus užsieniuo
se, kurie siekia $20,000,000, lai
kinai suspenduodami smunkan
čius fondus, apdėdami takso
mis fiksuotus interesus, nešan
čius neužpelnyitus uždarbius ir 
pelnus, padidėjusius kainoms 
nukritus, ir imdamiesi priemo
nių sumažinti karo skolų naš
tas”.

Kalbama, kad darbiečiai for
maliai atstatys iš partijos va
dovystės kaip MacDbnaldą, taip 
kolonijų ministerį J. H. Thor 
mas.

I

Hankow miestas Kinijoj, kur daug tūkstančių žmonių prigėrė
Yangtse upes potvynije ir 400,000 žmonių kenčia badą ir epidemijas, nebeturėdami kuo misti, 

šiomis dienomis kilusi didelė audra dar daugiau paėmė aukų gyvybėmis ir turtu.

VOLDEMARININKAI 
RENGŲ PERVERSMĄ 
PEREITA SAVAITE

Valdžia nebepirks mun- 
šaino moterims girdyti

»

Ko jėzuitai mokina
Lietuvos kaimiečius

V • ' M♦ R. ......
Po poterių priedanga 
varoma pieninga kleri- 

•kalizmo kampanija
Rugpiučio ir rugsėjo “maldų 

kalendorius

Laikraštis “žvaigždė”, jėzui
tų redaguojamas, nurodo už ką 
kurią, rugpiučio ir rugsėjo mė
nesio dieną reikia melsitis. Kai- 
kurias įdomesnes “maldas” čia 
paduodame: rugpiučio 1 d. už 
katalikų bažnyčios laisvę, 2 — 
kad dažnos komunijos praktika 
prasiplatintų, 3—kad vyrų apaš
talavimo sąjunga prasiplatintų 
Lietuvoje, 4—už tėvų domini
konų įsigyvenimą Lietuvoje, 5 
— kad jaunuomenė garbintų 
Mariją, 6—už bažnyčios priešų 
atsivertimą, 7—permald. J. šir-

24—-kad Dievas duotų gerų ap
aštalų Lietuvai

27—už katalikiškas organizaci
jas, 28—kad padaugėtų bažny
čios gynėjų, 29 —pasiryžimas 
net kraują pralieti už Kristų, 
30—už didelių netikėlių atsiver
timą ir 31 dieną už mirusius 
M. A. narius.

Rugsėjo mėnesiui skaitome 
užduotų dar įdomesnių pasimel
dimų: rugsėjo 1 d. reikės mels
tis už dar negimusių vaikelių 
žudytojus, 4—už Prancūzijos 
katalikų bažnyčias, 8— vieną 
dalį rožančiaus už Jėzuitų duo
damas misijas Amerikos lietu
viams. 9— už Pietų Amerikos 
tautas, 10—už marijavitų sek
tos atsivertimą, 15 — už moti
nas, bijančias turėti kūdikių, 

17—litaniją už bažnyčios ir

LENKAI NEIŠGALI
ŠELPTI BEDARBIŲ

TAKSŲ PINIGAIS
Vietoj $100,000,000" *mekedmių 

ims Jąi$ mai
tins bedarbius

ATEINANTI ŽIEMA
BUS SUNKESNE

KAIP PRAĖJUSI
Gifford nesitiki, kad iŠ Jabda- 

ry bes lėšų galima Jnją - dąug 
sukelti

Suimta daug “geležinių vilkų”, 
v planavusių Voldemarą ap
šaukti Lietuvos diktatorių

Varšuva, rugp. 27. Senoviš
ka mokesnių ėmimo forma pro
duktais įvesta Lenkijoj. Gru
dai, bulvės, cukrus, anglys ir 
kitoki produktais imami iš tak
sų mokėtojų ir tuojau dalinami 
bedarbiams, kuriems nėra ki
tokių priemonių pašaipas mo
kėti.

Spėjama, kad virš $100,000,- 
000 vertės mokesnių, kurių sun
kiai prispausti ir neturį pinigų 
taksų mokėtojai kitaip negali 
sumokėti, bus surinkta produk
tais.

Iš virš 300,000 registruotų 
bedarbių tik ketvirta dalis te
gauna piniginę pašalpą po $1.55 
ligi $2.30 per savaitę.

Septynis nukirto už ne
tikėjimą j save

Istanbul, Turkija, rugp. 27. 
šeikas Baršan, pats save pa- 
vadinęš “nauju pranašu” nu
baudė mirtim ir nužudė 4 mo
teris ir 3 liaudies mokytojus už 
ta, kad tie netikėjo į jį. Pra
sidėjo tikras karas, į kurį jau 
ir Turkijos valdžra' įsimaišė. 
Baršan paskelbė, kad “visi, kas 
į mane tiki, gali laisvai mylė
tis”. Tokiu budu jį pradeda 
sekti daugelis abiejų lyčių “iš
pažintojų”.

Washington, rugp. 27. Direk
torius Gifford renka žinias, ko
kios sumos bus reikalingos at
einančią žiemą bedarbiams* šelp
ti. Iš darbo departamento vai
kų biuro gaunamos žinips* paro
dė, kad šią žiemą vargas bus 
daug didesnis kaip buvo perei
tą žiemą, ir kad iš labdaringų 
šaltinių nebus galima .surinkti 
pakankamai lėšų pašalpai. Jau 
pernai žiema parodė, kad dau
giausia' pašalpai lėšų teko dau
giau imti iš taksų.

Nautilus gavo pavyz
džiu iš jūrių dugno

New York, rugp. 27. Wilkins 
su savo submarinu Nautilus, 
nusileidę po .vandeniu šiaurės 
vandenyne, tam tikrais instru
mentais iškasė iš 5,220 ^ėdų 
gilumos 17 colių storumo dumb
lo sluoksnį, kurs ligi 15 colių 
buvo rusvas, o po to prasidėjo 
melsvas sluoksnis. Spėjama, 
kad tas sluoksnis yra susidėjęs 
prieš šimtus tūkstančių metų.

Berlynas, rugp. 27. “Vorvva- 
erts” praneša: Prieš praside
dant Augustino Voldemaro by
lai Kariuomenės teisme Katine 
tą naktį Lįetuvęs slaptoji poli
cija suareštavo daugelį,* asme
nų, kurių tarpe Ir kaltinamąjį 
sykiu su Voldemaru uždaryto- 
o “Geležinio yilko” vadą ir 

redaktorių Sliesoraitj, kurs ligi 
teismo buvo už 'užstatą paleis
tas.-

Kaip iš patikimų šaltinių pra
nešama, tie areštai padaryti są
ryšyje su susektu nauju suo
kalbiu Voldemarą paskelbti dik
tatorių tuojau kaip tik jis at
vyko Kaunan, dalyvauti bylo
je kaipo kaltinamasis.

Voldemaras, kurs gavęs tris 
dienas atostogų dalyvauti savo 
jyloje, su stipria sargyba at
važiavo Kaunan, atrodo labai 
suvargęs ir pasenęs. Jis dėvė-, 
jo gana panešiotus rubus, buvo 
nesiskutęs ir turėjo ilgus, ant 
pečių nukritusius plaukus. Ap- 

‘stojusių fotografų jis paprašė
išvaiz- 

kiek

Washington, rugp. 27. Fede- 
ralė valdžia daugiau nebepirks 
degtinės moterims gildyti, pa
reiškė prohibicijos direktorius 
Woodcock. Pasirodo, kad sau
sieji ageritai samdydavosi mo
teris ir iš valdiškų pinigų joms 
pirkdavo gerti, kad tuo budu 
prigavus
moterims ta naujiena smarkiai 
nepatiko. Marylando biznio ir 
profesijos moterų taryba užpro
testavo. prieš tokį daromą skir- 
tumę. -“ •

MASKVA PALIEPUS
ANGLIJOS KOMUNI

STAMS SUKILTI
Dabar esanti geriausia proga 

užvaldyti7 Anglijos darbo par
tiją ir valdžią

saliunininkus. Bet

Kiek viso Amerikoj sve
tur gimusiųjų

. WashingtoiT, rugp. 27. Kitose 
šalyse gimusių baltųjų Ameri
koj yra iš viso .x 13,3366,407 
žmonių arba 10.9 unošimčių vi
sų šios šalies gyventojų, kaip 
parodė 1930 m. balandžio' 1 d. 
statistika. Iš tų virš 58 nuo
šimčių esą jau naturalizuoti pi
liečiai šios šalies. Per pasku
tinius 10 metų svetur girnų 
šių skaičius padaugėjęs ‘ant 
111,013 žmonių. Keturi penk 
tadaliai ateivių gyvena mies
tuose ir tik vienas penktadalis 
farmose arba toliau miestų.

27.Ryga, Latvija, rugp. 
Maskvos spauda, aprašydama 
MącDonaldo kompromisą su 
kapitalu ir koalicijos sudary
mą, duoda Anglijos komunistų 
partijai patarimų, kad dabar 
esąs- geriausias laikas, pradėti 
kovą už valdžios pasiėmimą 
Anglijoje.

Pravda rašo, 
komunistai turį 
kad pasiėmus į 
Darbo partiją,
munisitai oficialiai paruošė nau
jas instrukcijas Anglijos komu
nistams, kuriose sakoma, kad 
MacDonaldui “išdavus” darbo 
reikalus, dabar yrą nepapras
tai gera medžiaga raudonajai 
agitacijai. Reikią Anglijos dar
bininkus įtikinti, kad visada ir 
visur jie yra labiausiai skriau
džiami.

dies už sekmadienių nešventi- 
mą, 8—už pasauliečių misionie
rių padaugėjimą, 10— kad vy
rai nesigėdintų dažniau komu
nijos, 11—už kenčiančius dva
sinius nusiminimus, 12— kad 
mergaitės atsispirtų gundyto
jams, 13— kad susiprastų ne
dori rašytojai, 15— sukalbėki 
me dalį rožančiaus už Rusiją, 
16—kad vyrai gerbtų savo žmo
nas, 18—už kenčiančius tikėji
mo pagundas, 23—kad į kiekvie
ną šeimyną pareitų geras kata
likiškas laikraštis,

valstybės santykius Lietuvoj 
18—kad katalikai bijotų laužy
ti pasninkus, 19— už bažnyčios 
ir valstybės santykius Italijoj, 
20—už gerų katalikų laikraščių 
prasiplatinimą, 21— kad žydų 
tauta pažintų, tikrąjį tikėjimą,* 
23—už šv. tėvo valdžios auto
riteto pripažinimą, 26 — už 
užmirštas skaistyklos vėles, 27 
—už kai kurių didesnių Lietu
vos laisvamanių atsivertimą, 28 
—už nelaimingus Rusijos ap
leistus vaikelius, 29 už masonų 
organizacijos išnaikinimą.

Republikonai žada ' Naujas sukilimas 
remtis rinkimuose [“Portugalijai kai- 
Thompsono sėbrais

nefoto^rafuoti tokioje 
doje ir duoti jam laiko 
apsigerbti.

Mussolini lankysis 
papų

pas

Gubernatorius dėl 400 
bedarbių davė $10

kad Anglijos 
daryti viską, 

savo rankas 
Maskvos ko-

Daug thompsonistų gavo vietas

navo 40 užmuštais
Sužeistų yra 320 žmonių

Kiek Chicago “pelno” iš 
savo gengsterių

Chicago, III., rugp 27. Mo
kesnių kolektorius paskelbė, 
kad šiemet per kelis mėnesius 
Chicagos gengsteriai sumokėjo 
užvilktų mokesnių $408,598. 
Vienas stambus gengsteris su
mokėjo $225,000, bet kolekto
rius jo vardo nepranešė.

Roma, rugp. 27. Premjeras 
Mussolini pažadėjo vizituoti pa
pą Pi/ų šį rudenį. Tas vizi
tas bus kaip patvirtinimas, kad 
santykiai tarp judviejų vėl yra 
kuogeriausi. Naujuoju susįta-

nepaskelbtas, tarp katalikų ir 
fašistų bus pilna kooperacija: 
katalikai galės dalyvauti fašis
tų organizacijose ir fašistai ka 
talikų' akcijoje.

Charleston, W. Va., rugp. 27. 
Gubernatorius Conley, atėju
siems 400 bedarbių prašyti par 
šalpos, davė dešimtinę iš savo 
kišenės išėmęs ir pasiaiškino/ 
kad įstatymai draudžiu valdiš
kas lėšas pašalpoms dalinti.

Prieš porą mėnesių jis taip 
pat davė $10 skaitlingai bedar
bių dslegacijai, sakydamas 
■"Eikite, nusipirkite veidrodė
lius ir žiurėkitės kaip jus badu 
mirštate. Tai visa, ką jums ga
liu pagelbėti”.

Japonija dar nepaleido 
Amerikos lakūnų

Tokyo, Japonija, rugp. 27. 
Clyde Pangbom ir Herndon at
siuntė į Washingtoną atsišau
kimą, prašydami juos užtarti 
prieš japonus, kurie juodu, už 
perlėkimą per tvirtoves, areš
tavo, ilgai tardė ir teise, nu
baudė ir dabar neleidžia lėkti 
namo. Jiedu norėjo skristi 
skersai Pacifiko, bet kasdien 
arčiau ruduo ir audros ir jų 
skridimui pavojus didėja.

Meksikos prezidentas 
bijo atvirai kalbėti

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

t

Nepastovu, galimas lietus ir 
perkūnija; ant nakties kiek vė
siau. Didėjantis pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 82.
Saulė teka 6:09, leidžiasi 

7:34. Mėnuo teka 7:41 pava
karį. - •• . •

Draudžia indionams 
aukauti gyvulius

4 Kaliniai užmušė dak 
tarų ir.: save

Hominy, Okla., rugp. 27. čia 
atiduota?. į teismą indionas iš 
Osage giminės, už tai kad jįs 
norėdamas paaukauti dievams 
buffalo, senu papročiu jį pirma 
papuošė ir peršovęs penkiomis 
vylyčiomis. Gyvulių globos 
draugija apskundė už Žiauru
mu prieš gyvulius.

Marųuette, Mich., rugp. 27. 
Kalėjimo gydytojas nušautas ir 
du sargybiniai sužeisti keturių 
kalinių pasikėsinime pabėgti. 
Nepavykus pabėgti, kaliniai pa
tys užsižudė.

Marąuette kalėjimas yraz vie
ta labiausiai užmetėjusiems ka
liniams. čia nuo 1921 metų jau 
buvo daug pasikėsinimų sukilti 
ir pabėgti. f

Japonijoj 90,000,000. gy
ventojų ;

Tokyo, Japonija, rugp. 27. 
Nežiūrint, kad Japonija jau 
sausai perkimštą gyvėntojais 
ir saloje nebetelpa, tačiau kas 
met lyą iŠ versmės daugiau 
gimsta ir vis didėjančiu akai 
čiu. Užpernai metais gimė 
naujų japonų 815,000, pernai 
motais jau gimė 912,000. Da
bartinis gyventojų skaičius yrą 
90 milijonų Ir tas skaičius ^is 
didėja kasdien po 2a500;

Meksikos Miestas, rugp. 27. 
Besiartinant1 prezidento Ortis 
Rubio metinių sukaktuvių pra
kalbos laikui, pasiūlyta, kad jis 
savo prakalbą nelaikytų kon
greso name, kur šiomis dieno
mis vienas atstovas tapo nu
šautas ir du sužeisti besigin
čijant, kadangi gali panašiai 
pasikartoti.

p®

Springfield, III., rugp. 27. Po 
vakarykščios triukšmingos de • 
mokratų dienos, šiandien paro
dą užėmė republikonai, kurių 
prisirinko keletas tūkstančių 
parodyti sostinei savo galybę.

Priešingai demokratams, ku
rie vakar dieną laikė daugybę 
skambių prakalbų, republikonai 
atrodo tylus ir tik “kokusuose” 
tariasi apie 1932 metų galimy-. 
bes. Tarpe svečių daugelis yra 
iš Chicagos. Ypatingai skait
lingai reprezentuoti buvusio 
majoro Thompsono draugai, ku
rių žymų skaičių gubernatorius 
Emmersonas paskyrė į pelnin
gas vietas Chicagoje.

Iš visa ko matyti kad Em
mersonas stiprina* savo eiles - 
thompsonistais ir žaad kandi-, 
datuoti kitam terminui.

Lisabonasj Portugaliją, rugp. 
27. Naujas sukilimas prieš pre
zidento Ošcar Carmona dikta
tūrą tapo .nuslėgtas su pagal
ba artilerijos. Virš 40 žmonių 
užmušta ir apie 200. sužeista, 
kuomet valdžios artilerija* pra
dėjo bombarduoti , sukilėlių 
grupė, Btiiiitietusią Caneža kai
me. * ■ ■ '■ ' »

Pačioj • , sostinėj. Lisabonoj, 
keli tuzinai žmonių žuvo ir 120 
tapo sužeista valdžios karei
viams bematšinant sukilimą. 
Sukilimas, matyt, buvo vien 
karininkų, inspiruotas už tai, 
kad prezidentas pašalino karo 
ministerį, pulkininką Shiappa, 
nepasirašiusį kelių kariAinkų 
deportacijos nuosprendžio.

Iš “kelionės aplink pa 
saulj” pusbernius su- 

grąžino policija

Barškuolė įlindo į dra 
bužius ir įkando

■; / *',■ ■ .u; ■..................‘4 ■

Kaliniai skaito z rimtus 
autorius?

' ■'w

'V Į ,
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Londonas, rugp. 27. Anglų 
kalėjimu statistika parodo, kad 
kaliniai labiausiai skaito šeks- 
pirą ir Bėrnąrd Shaw.

Tėvams nežinant išvažiavu
sieji Veliškos sūnūs Albinas, 16 
m. amž., ir Džonas Mikalajū
nas, 15 m. amž., po mėnesio 
laiko rugpiučio 4 d. buvo etapu 
pargabenti į Marijampolę ir pri
statyti tėvams. Jie buvo, pa- 
siekę net Latviją.

i Coldwater, Mich., rugp. 27. 
Penkiolikos metų mergaitė 
Daphne Mallow tapo įkasta 
barškančiosios gyvatės, kuomet 
mergaitė nusimaųdžiusi ėjo ap
sirengti drabužiais, į kuriuos 
gyvatė buvo įlindusi. Jos padė
tis kritiška^

-Įi" i ‘iri....... . ■1 ‘ '>'.K,**-,' ♦

Visus
LIETUVON

laukinius mote, 
rys valdo .. ■ . , r ■ .

York, rugp. 27. ElisaNew
beth Steen rašo, kad ekspedici
joj į Brazilijos dykumas patir
ta', kaip laukinių -gimiilių tarpe, 
kur vyrai pasižymi žvėrišku 
žiaurumu ir neapsakomu karin 
gumu, jįe yra, ' lyg“ viščiukai, 
valdomi savo moterų namuose 
ir pasiduoda moterų bausmėms 
net, be pasipriešinimų.

*

Siaubiame ‘ Pinigai Pai- 
_• ta k Telegrama. « Patar

naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodama Laivakortes 
ant viią Liniją.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

B valandai. Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

”• '.‘v
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KORESPONDENCIJOS

Boston, Mass
Drg. Joną Raulinaitį 

palaidojom.

Rugpiučio 19 dienų netekom 
ištikiausio socializmui draugo, 
Jono Raulinaičio. Tai buvo 
apie 60 metų amžiaus žmo
gus. Daug dirbęs darbininkų 
socialistiniam judėjime. Tai 
idėjai jis buvo ištikimas ligi 
pat mirties.

Socialistiniam judėjimui ne
sigailėjo nei jėgų, nei pinigų. 
Skaudu tas, kad mirė nesulau
kęs savo idėjų įsikūnijimo ir 
mirė skurde, kas patinka veik 
kiekvienų idealistų ir atsida
vusį visuomenei žmogų.

Jonas sirguliavo ilgai. Gydy-i rugpiučio 21. Susirinko gra
lis neturėjo kuo ir pasitenkino žus būrys žmonių. į paskutinę 
miesto teikiama pagelba.

Jam mirus, draugai susirū
pino palaidojimu. Pinigų Jo
nas nepaliko nei cento, bet ži
nant jo gyvenimų, jo* darbus, 
negi duosi miestui palaidoti.

Tapo pakviestas graborius 
Jonas Petruškevičius, kuris be 
jokio pelno, musų draugui su
teikė paskutinį patarnavimų.

Nors pigiai, bet kukliai Jo- nuoširdus,

nas gulėjo pašarvotas pas gra- 
borių. Visų laikų jį lankė bū
riai draugų. Lankė jį ir baž
nytiniai žmonės./ Nekurie iš 
jų piktinosi, kad prie Jono 
nėra kryžių ir kitų bereikalin
gų dekoracijų. Bet Jonas ra-

savo nusistatyme, neveidmai
nis, dirba ne savo asmeninei 
naudai. Jau pora metų* prieš 
inirtj, atsiduria keblioj padė
tyj : sveikata 'netarnauja, pi
nigų nėra, šeimyniniai reika-

iš nesusipratusių žmonių. Jo 
krutinę puošė gyva raudona 
rožė, čia pat stovėjo gražus 
gyvų raudonų rožių vainikas. 
Tai nuo draugų. .lis simbolin- 
gas. Jis reiškia kraujų. Jis 
reiškia kovų. Gyvenam, ko
vojam ir tik per kovų laimė
sime. o

Antras vainikas nuo LSS. 
60 kuopos. Irgi gražus, kuklus.

Jonų Raulinaitį palaidojo

kelionę Jonę palydėjo apie 24 
automobiliai. Kapinėse kalbė
jo St. Michelsonas.

Dar šis tas apię drg. 
Rautinailį.

Drg. Raulinaitį aš pažinau 
nesenai. Iš pirmo pamatymo 
jis man patiko, nes aš aiškiai 
pamačiau, kad tas žmogus 

idealistas, tvirtas

Bet musų Jonas, kaip ir pri
dera garam kovotojui, likimu 
nesiskundžia. Sueisi, paklausi 
jį, o jis visai Šaltai nupasako
ja savo padėtį ir šaltai, ra
miai Vėl nukiūtina savo, keliu.

Jonui mirus, man teko pa
vartyti jo archyvas. “Keleivio”, 
“Naujienų”, “Laisvės” ir kitų 
iškarpų didžiausias glėbys. 
Rankiota įvairus fakteliai, ku
rių pagelba a. a. Jonas, matyt, 
operavo savo pasaulėžvalgos 
apgynimui. Ypač jam tikę 
“Naujienų” straipsniai drg. 
K. A. “Apie įvairius dalykus”.

Jonas Raulinailis drųsus 
buvo ir viešai išeiti, pakalbė
ti. Vienas iš draugų papasa
kojo man tokį dalykų: “Kar
tų Cambridge’juje surengėm 
socialistų prakalbas, bet kvie
stieji kalbėtojai -kažin kodėl 
neatvyko. Tuomet ant pagrin
dų užsiimtom Jonų, ir jis taip

vargiai ar anie kalbėtojai bu
tų tų padarę”. (Tais laikais 
didžiausia kova ėjo su musų 
tamsos apaštalais. J. K-is).

Taigi ilsėkis, Jonai, tavo

9 $0

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Caluniet 458fi

Ratine, Wis
Biivęs ir busimas piknikas.

SLA. 100 kuopa buvo Suruo
šus piknikų rugpiučio 23 d., 
Rivervievv Park. Dalyvavo 
garbės svečiai 
SLA. iždininkas 
gis ir l)r. A. L. 
vai. p. p. buvo
svečiai, dalyvavę piknike, po 

ir pirmiausiai po- 
pusti balionai.

i.......... .  ...i.. II. t...... ..
' 1: ■ j

ristynopiis. Ritosi “drapiež- 
naą džul$as” Ijancevi^ius su 
Člęvęlando geru riptiku, ku
ris yra vadinamas “aismanu.” 
Bancevičius jam parodė, kų I 

Iręišlčįa lietuviški muskulai: jis 
trauke “aismanų”, kaip kokį 
maišų.

Buvo sutarta, kad laimėto
jas bus tas, kas iš trijų susi
rėmimų laimės du sykiu. Ban- 
ččviChis paeiliui paguldė “ais- 
manų” du kartu ir todėl liko 
laimėtojas.

Publikos buvo daug ir dau
guma rislynėmis liko paten
kinti. — Jonas Jarus.

Dainuos per radio iš 
stoties W P G Atlan

tic City, N. J.

‘ | - ■1 ' V ■

Pę»ktadienis, rugp. 28, 1931
■ .-"J i.u..;     1    

eo m m / “iSJ
ELECTRIC SKOPS

Vidurmicsty—72 W. Adams St. 
Visi Telefonai: RANdolph 1200

r. 1 ........... 1 11 1 ■. 1 1 JL 1 .................*
—-132 South Dearborn St.

APIELINKIV SANKROVOS ATDAROS SUKATOS VAKARAIS iki 9:30 VAL.
AMliland—4834 South Anhland Avo. 
South Stato—3460 South State 8t.
KnKlevooS—8B2 W. 63rd St.
South ChlcaKO—20S04S. 02nd St. 
Michiaran Avenuo

i 
Bron<1way—IBIUI Broadway 
Irvinu l’«rk—4833 Irviną Park Blvd. 
I.ogan H<|iinr<*—261H Mllwmikec Avė. 
Ma<Uitoii-Crawford—4231 W.Madiaon SI.

IlOM'land—11116 South

[Acme-P, 3 A. Photo]

Santa Monica, Cal. — Pola 
Negri, pagarsėjusi judžįų ak
torė, kuri šiomis dienomis sun
kiai susirgo apendicitu.

■«A>

Lietuvių šv. Marijos para
pijos choras iš Kingston, Pa., 
po vadovyste muz. J. J. šau- 
čiuno dainuos per radio 
(broadkestys) iš didžiausios Į 
stoties W' P. G. Atlantic City, 
N. J., šeštadienio vakare, rug
piučio 29 d., nuo 8 iki 8:30 
Eastcrn Sandari! Time, ir nuo 
9 iki 9:30 “Daylight Saving 
Time.”

Kurie mylite lietuviškas dai
nas, ir >kuric norite išgirsti 
plačiai žinomų Kingstono cho- 

irų, nepamirškite tų vakarų už
sisukti savo radio ant W. P. 
G. Atlantic City, N. J. N.

M ai a s

Mokykitės 
jį

Vartodami

DYKAI demonstravimai
., • / ' ---------- . . —

jusu namuose 
ATLIKITE VIS4 JŪSŲ 
NAMŲ VALYMĄ 
su nauju

FEDELCO
VALYTOJŲ

Lengvas valdyti; lengvas pakelt 
ar panešti; išvalo dulkes ir pur
vus greitai; sutaupo laiką ir 
darbą. Pamatykite jį artimiau
sioj jums Edison Electric Shop.

Tiktai
$7450

■ casn

geriausias spėkas parodys. 
Svečiai į tų didžiulį piknikų 
pradės važiuoti šeštadienio, 
29 d. rugp., 2 v. p. p. Vakare 
bus šokiai ir sukursime am
žinų ugnelę. Vaidiliųtės pri
dabos, dainuodamos daineles, 
o vaidykis kanklėmis joms 
pritars. Krivių krivaitis pasa
kas sakys. Yra vielos dėl sve
čių, iš vakaro atvykusioms 
pernakvoti. .

holl^damer5V'Nh
DYKAI
Demonstravimas Jūsų Namuose
Telefonuokite
Randolph 1200, Local 535^ 
Vyriausia vieta dėl elektros sutrau
kiamųjų ir motoru varomais šepe
čiais valytojų. Mes turime jums 
reikalingą valytoją!

Prie visų pirkinių ant išmokėjimo yta pridedamas mažas carrying charge 

FEDERAL KUPONAI DUODAMI

• v
1S

<1 w

rffl Nuvers «r

141

NAMUOSE l

apsilankyti jums

mihvaukicčiaf. Koresp.
' I I

CIeveland, Ohio

5U
- ‘

a n t

ga-

t.

pa-

me-

Vieit Our New 
South Šit!o Store at 
6214 S. HaSstcd St.

SOUTH
G3II S. Asltlattd 

Ilepubllo 0007 
NORTIUVEST 

2340 W, North Ava.

Turėsime 
ir kitokių 
bus tikros

adv. K. Gu- 
Graičiunas. 4 
sušaukti visi

M1DGET 
COMPIJETE 
With Radlotrons

Jeigu negalite 
artimiausioj sankrovoj, tik pa
telefonuokite savo užsakymų 
WEST 5702.

skaitlingai
niai ir iš Waukegan, Kenosha 
bei

Ruošiama su programų san- 
dariecių didelis naktinis ir

rugp. 30 d., 2 
prasidės šokiai 
Ristynės dviejų 
du lenkus. Ko-

DYKAI 
aptarna

vimas pri
statymas 

ir įvedimas

P1MSNE WjESTT
DYKAI DEMONSTRAVIMAS 
Atsiminkite—Nė vieno cento už 
jei jus perkate G. E. Radio.

Pilnai užbaigtas 

su standų

Geriausias 

bination” 

BOILERIS

marketo, padarytas 

iš tobuliausiai 

darytos “A” 

džiagos, kokų 

Įima gauti.

Bancevičiaus ristynės
C. h ieagi et is.' Bau ce v i č i us Cle- 

velandc labai gerai pasirodė. 
Mat, rugpiučio 23 dienų SLA 
14 kuopa kartu su “Dirvos”
bendrove surengė' pikiyką su

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populidriški šios linijos lai- , 
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ft i ir iš vįsu dalių

Šaukimaii 
garan- < 
tuoti i' 

su šiuo l 
setu ■

Nikeliu užbaigtos rankenos, por- 
celano rodyklė, karštos ir šalĮos. 
Tinka bile 
linkai ......... . ...................

Mes kalbame lietuviškai

National
I.OOP 

Suito 1513 Hapublic 3!dg. 
Entrance '

203 S. State—or 9 E. Adams 
NORTH

48IT N. VVestcrn Avė,
Pirkite Sau G. E. Radio iš Chicagos Didžiausių Pardavėjų

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N* Dearborn St. Chicago.
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ąžuolu 
nioins duota 
Didžiausį išpūtė p. Gruzdienė; 
už tai jai teko laimikis. Per
statyta p. Gugis kalbėti. 
Trumpai kalĮnųo, Viliok pa
sakė pritaikintų- prakalbėlę; 
visi klausytojai liko patenkin
ti. Duota koletų klausimų, į 
kuriuos aiškiai atsakinėjo. 
Varde 100 kuopos ruošimo 
komitetas taria padėkos žodį 
garbes svečiams p. (jftigiui už 
veltui dėl mus patarnavimų 
ir visiems, kurie dalyvavo

J^jųationcd
v PIAM0 STORES

2332 W. MADISON
Sankrova Jūsų Apielinkėj

MODERNINIS APŠILDYMAS PADARO 
“ NAMĄ MODERNINĮ

LEISKITE MUMS ĮVESTI Į JŪSŲ NAMĄ APŠIL
DYMO SISTEMĄ UŽ ŽEMIAUSIĄ PASTARAISIAIS 
KELIAIS METAIS KAINĄ.

Raštiški garantiją, kad apšildys jūsų runų iki 70 laips
nių nors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero, duodame su 
kiekvienu įvedimu.

Jei patys vestumet sau apšildymų, musų mechanikai vi
suomet vra prisirengę jums page'bėti.

TELEf ONUOKIT CALUMET 5 200 dėl patyrusio me
chaniko. kuris jums nuodugniai viską išaikins DYKAI.

Rugpiučio 29 dienų ir 30 dd. 
yra ruošiama didelis su įdo
miu programų piknikas Ri- 
vervieyv Park. Vieta randasi 
prie Ilighyvay 15 kelio nuo 
Racinc į šiaurę lygiai ketvir-, 
toj niailėj, vakarų link. Iš 
Chicagos atvažiuoja “Rūtos” 
kliubo gražios mergaites, dvi 
poros profesionalų rislikų il
gink Ii n ių dainininkų bei gerų 
kalbėtojų. Wisconsino lietu
viai taip jau neužsileis ir savo

vai. po pietų 
ir programas, 
lietuvių prieš) 
va eis iki galutinos pergalės. I 
Bus traukia,iąa .(.virvė skersai 
upę. Vienoj Jipės pusėj sto
vės nekalti berneliai, kitoj — 
vedę. Taip jau. prie virvės 
traukimo persitikrins Illinois 
lietuviai priėji yviseonsiniečius. 
žais baisbobę Racino jaunuo
liai, Kenosha prieš chicagie- 
čius jaunuolius, Gražiausiai 
lietuvaitei bus skiriama dova
na, taip pat ir bernužėliui.

be čion pažymėtų 
pamarginimų. Tai 

jųvų piovimo pa
kviečiami lietuviai 
suvažiuoti — vieti-

GARS1NKITES “NAUJIENOSE”
..........................——-1 1 ■ -........................................... ..................
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| RUDENINIS IR PASKUTINIS

Margučio Piknikas!
Rugpiučio _30_ flugust

THE OAKS DARŽE
(Prie ARCHER AVENUE ir 123rd ST.)

(KUR PERNAI BUVO)

“Com-

GAS

Aukso arzuoio ir beržo Mahogany 
sėdynės. Pilnos ant augštos rų- 
sies zovieskai fl* 1 *7^
kiekvienas I a 1 w

Sąuare Deal Plumbmg Supply House
1725 S. State St., Chicago, III,

CALUMET $200
Atdara vakarais, šventadieniais iki 1 vai.į po piet

Ne tikta i kokybės 
standardas, bet taip
jau ir vertės standar
das. Tai Blpc ,Rihbon 
Malt, 
jus jį 
eisite!

Ir Štai kodėl 
rasite kur tik 
Visuomet su- 
•akuota pilni 
3 svarai.

Dm

Komedijos, Juokai, Dainos, Sportas ir Kitokie Margumynai po vadovyste V ANA- 
GAIČIO-MĄRGUCIO ir OLŠAUSKO—rfziMDZIO.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS: ANT. BRUŽAS “Musų Rytojaus” redaktorius ir AUG. GRICIUS—žurnalistas.
Minimi svečiai bus Margučio piknike ir dalyvaus programoje su balsų. x

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ. Gros puiki “Vilniaus Orkestrai
“KUMŠTYNĖS,” Kumštininkai, Ristikai su “Dtapiežnu,Dzuku” prieky ir Basebalt (Markct Maroons su 

Golden Star) vyraus sporto programoje.
Visi kartu dainuosime visokias liaudies dainas.
Programas prasidės nuo 11 vai. ryto ir tęsis tol, kol pasibaigs.
Girdėsite Budriko radio programą per garsiakalbius. Programoje dalyvaus art. J. OLŠAUSKAS ir svečiai 

iš Lietuvės. . ,
VAIKUČIAI DAlNORIĄI gaus puikių dovanų jeigu mokės daug dainų. Vaikučiai, mokinkites dainuoti.

LIS. AR 8NIGS — PIKNIKAS BUS.
NUFILMUQS VISUS! “Muvenpikčininkas” p. J. MILIUS nųfihpuos visus dalyvaujančius piknike ir pa

rodys pe tik Amerikoje, bet nuvėž ir į Lietuvą.
MOTERYS IR MERGINOS puošniai apsirėdykųe. kad Lietuvoje vyrai “scilę rytų...“ ,
Margučio Draugai k Skaitytojai mobilizudkitės visi į paskutinį Chicagos lietuvių pikniką, kuris savo pro

grama pralenks visus kitus.
Visus lietuvius, lietuves it lietuviukus kviečia MARGUTIS,
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGER1S

nybė. Kodėl? Juk ir čia yra 
geros, našios žemės, didelių ir 
turtingų ūkininkų, kaip ir Su
valkijoj.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Pieninės.

Pieno biznis Lietuvoje jau 
gana didelis, ir jis eina daug 
sklandžiau, nei bekonų biznis. 
Retų tesutikau ūkininką, ku
ris reikštų nepasitenkinimo 
pieninėmis arba pieno produ
ktų kainomis.

Iš pieno ūkininkai gauna 
stambių pajamų. Net ir vidu
tinius ūkininkus pastebėjau 
kelis šimtus litų už pieną per 
mėnesį gaunančius. Tai yra 
labai didelė ūkininkams pa
rama, ypač kai dabar grudų 
kainos yra baisiai nupuolę.

Vienas dalykas pieno pra
monėj labai taisytinas, tai pa
tsai šitos pramonės šaltinis, 
būtent, karvių veislė. Prastos 
veislės karvės užlaikyti kaš
tuoja tiek jau, kaip ir geros, 
o naudos iš jų maža. Ameri
koje viena gera pieninė karvė 
daugiau pieno duoda, negu 
Lietuvoje 2, 3 ar net 4, ir tai 
geresnes rūšies pieno. šita 
linkme ūkininkai privalo, ro
dos, visai rimtai pagalvoti.

Antras dalykas, tai pačios 
pieninės. Toli gražu nėra jos 
tobulos. Net ir švaros baisiai 
stinga. Darbininkai bei dar
bininkės nėra pakankamai 
švariai apsitaisę. Atrodo, lyg 
sveikatos departamentas per 
daug snuduriuotų.

Reikėjo man pasimatyti su 
pieninėje dirbančia tūla pa
nele. Radau ją visai pilną kai
miško, natūralaus ir begali
niai žavingo skaistumo. Jos 
kūnas — gyvas pavyzdys kuo 
tiksliausiai susibalansavusių 
apvaliųjų formų ir tiesiųjų li
nijų. Ir net koktu buvo žiure-

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas 

be
VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

* Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dittance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

/— ■ 1 1 .....—
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianą maveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevafd 9336

” RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
cc—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
TeL Boulevard 9123 r *

ti„ kad tokį maestriško gro
žio kūną dengia labai suterš
ti skarmalai! Rodos, tuoj im
tum ir nuplėštum juos!

Bet ve kas svarbiausi^: ar 
gali būti švarus pieno produk
tai, kuriuos gamina nešvarus 
darbinihkai bei darbininkės?

Pagaliau, man regis, įdo
mu čia pastebėti, kad pieni
nės stumia iš gyvenimo rūgš
tų pieną. Pirmiau, būdavo, 
rūgštus pienas su šutintum 
bulvėm buvo svarbiausias val
gis, ypač pietum. Dabar, pra-< 
ša u kaimuose rūgusio pieno ir 
nebegaunu! Gaspadinės atsa
ko, “neturiu,” ir gana. Keista 
ir juokinga, kai reikia va
žiuoti Kaunan, kad gautum 
rūgusio pieno. O jau Kaune, 
tai, rodos, ir Nemunas rūgu
siu pienu teka, — tiek daug 
čia jo yra. Užtenka truputį 
paėjėti Laisvės alėja ir tuoj 
languose pamatai: “Rugusis 
pienas,” "Rūgštūs pienas”,/ 
“Čia galima gauti rūgusio pie
no” ir tt.

Kad ūkio žmonės, ypač šyk
štuoliai ūkininkai, mažai rū
gusio pieno dabar tcbevalgo, 
iš tikrųjų, nėra Šveikas reiški
nys; juo labiau, kad kartu ir 
kitų pieno produktų, pavyzd
žiui, sūrio, sviesto, net ir sal
daus pieno, kur tai kas jie da
bar mažiau tebevalgo, nei pir
miau. Pieno produktai yra 
labai sveikas maistas, ypač 
rugusis pienas, ir, šiaip ar 
taip, nereikėtų, rodos, jų nei
gti-

Arkliai ir mašinos.

Akliai Lietuvoje, palyginant 
su Amerika, vis dar labai 
svarbų vaidmenį tebevaidina, 
ypač ūkiuose. Automobiliai ir 
sunkvežimiai, rodos, dar ne
greit teišstums juos iš gyveni
mo. čia jiems gyvenimas už
tikrintas.

Smagu, kad jau nebegauni 
to labai . skaudaus bei kok
taus įspūdžio, kokį paprastai 
duodavo karietininkų ir vago- 
nininkų baisiai nukamuoti, 
parmušti, sudžiūvę, susisukę 
arkliai. Karietų ir vagonų 
įkaitais, mat, tapo autobusai 
ir motoriniai sunkvežimiai.

Geriausius ir gražiausius ar
klius teko pastebėti Suvalki
joj- ypač apie Marijampolę, 
Šunskus, Vilkaviškį,” Pilviš
kius ir Griškabūdį. Čia važi
nėja ūkininkai tokiais pui
kiais arkliais, kad net gražu 
ir žiūrėti. Net ir nuo automo
biliais pradedi žmogus atšal
ti.

Tik nejauku, kodėl dauge
lis net ir gerų, rūpestingų, ap
sukrių ūkininkų nebeaugina 
tiek daug arklių parduoti, 
kiek pirmiau augindavo. Juk 
lengvai galima arklius ekspor
tuoti. Rodos, kad butų ir ūki
ninkams ir visam kraštui di
delės naudos. Atsiklausus kai 
kurių ūkininkų, kodėl jie ne
beaugina arklių pardavimui, 
atsakė, kad neišsimoka. Ar tai 
galimas daiktas?

Vežimai ir bričkos.
Vežimai ir bričkos, tai, ro

dos, tik Suvalkijoj didelio 
progreso padarę. Čia bričkos 
atrodo mažos, lengvos, elegan
tiškos, o vis dėlto yra stip
rios ir šešiems žmonėms vie- 
tos pilnai pakanka.

Tik kažkodėl Lietuvos ūki
ninkai vis dar nereikalauja 
bričkų su stogeliais. Nejaugi 
per anksti? Juk kituose kraš
tuose, ypač Amerikoje, slo
guotas bričkas, net ir vežimus, 
jau seniai seniai vartoja. Tik 
įsivaizduokite, koks patogu
mas, koks komfortas: važiuo
ji sau, kaip seklyčioj sėdėda
mas, ar lyja, ar sniegti!

Žemaitijoj ir Kaunijoj dau
giausia pastebi labai mizer- 
nus, tiesiog skurdų įspūdį duo
dančius, vežimėlius, dažniau
siai vieno arklio, su lanku, 
traukiamus. Bričkos čia rete

PAAIŠKINIMAS “ 
ĮVYKIO SLA.

CENTRE
(Išklausykit ir Kaltinamosios 

Puses)

(žemiaus telpančiame p. Z. 
Vitaitienės straipsnyje pakar
tojama tas pats, tik su kaiku- 
riais pakeitimais, pasakoji
mas, kurį netrukus po mušty
nių SLA centre, užrakė ir 
mums prisiuntė vienas ko
respondentas. “Naujienų” 
skaitytojams todėl šis rašinys 
nieko naujo nepasako, tik 
jame plačiau ir, musų supra
timu, visai bereikalingai nu
pasakojama apie tariamas 
Centro raštinės intrigas prieš 
p-ią Vitaitienę. Kadangi strai
psnio autorė tvirtina susipešu
si su p-le Jurgeliute ne dėl 
darbo raštinėje, tai incidento 
nušvietimui visai neturi svar
bos, ką SLA Sekretorius sam
do arba nesamdo. Bet, bešališ
kumo deliai leidžiame p. Vi- 
taičio žmonai išsireikšti. Įdė
ję jos straipsnį, duosime vie
tos ir kelių kitų asmenų nuo
monėms, kurios Redakcijai 
jau vra prisiųstos.

' — "N." Red.)
Įvykusis SLA. Centre asme

ninis įvykis liepos 24 d. tapo 
išpustas į tokią Amerikos lie
tuvių gyvenime sensaciją, ku
ri perėjo visas lygsvaros ribas 
ir pavirto į tikriausį linčo teis
mą. šį asmeninio pobūdžio 
įvykį net rimti Amerikos lie
tuvių laikraščiai aprašė celi
nėmis raidėmis, padarė bai
siausiu skandalu ir net su 
Susivienijimo reikalais sujun
gė. Įdomiausia, tačiau, kad 
mane kuolabiausiai moraliai 
užmušti stengėsi tie laikraš
čiai, kurių parengimuose esu 
veltui dainavusi’ ir kurių biz
nį esu visaip parėmus.

Buvau maniusi šio įvykio 
reikalu viešai nieko nesakyti. 
Kuomet net rimtesnieji ir šva
resnieji musų laikraščiai visai 
neištyrę dalyko prie tokių 
kraštutinybių prieina, tai ko
kios teisybės galima tikėtis iš 
į t ūžusios minios. Ypatingai 
kuomet tas įtūžęs manęs puo
limas yra daromas organizuo
tų klikų, besislepiant įvairiais 
slapyvardžiais ir net pačių 
laikraščių redakcijų vardu 
pridengiami įvairiausi slapti 
pranešimai. Tačiąu kuomet šį 
asmeninį įvykį ta organizuota 
klika sujupgė su Susivieniji
mu taip išpustai, taip mela
gingai ir su tokia skriauda ne 
tik man, bet ir Susivienijimui, 
tad rimtumas padėties verste 
verčia mime patiekti šį paaiš
kinimą SLA. narių ir visuo
menės žiniai. Negana, kad 
mane ir niekuo neprasikaltu- 
sį mano vyrą šita klika išnie
kino, išpurvino, net apvagin
dama mus, bet nueita net iki 
tokios kraštutinybės, kad ra
ginamos SLA. kuopos išnešti 
rezoliucijas, reikalaujančias 
Pildomosios Tarybos be jokių 
pasiaiškinimų, be jokių for
malių tardymų ir teismų, kaip 
tatai SLA. konstitucija nuro
do, mane išmesti iš Susivieni
jimo, o mano vyrą prašalinti 
iš “Tėvynės” redaktoriaus vie
tos.

K ' ' (

Todėl aky vaizdo j e tokios 
padėties šį paaiškinimą patie
kiu ir pasitikiu rasti musų 
rimtesniuose laikraščiuose 
bent tiek bešališkumo, kad 
leis laisvai pasiaiškinti ir 
man tų laikraščių skiltyse iš
niekintai ir išpurvintai piktai 
organizuotos klikos sumeti
mais. Aš nelendu už slapy
vardžio ir savo vardu šį paai
škinimą rašau, . pasiimdama 
atsakomybę Už kiekvieną iš
tartą žo(Jį. Tiesą, visai neno
rėjau būti dalininke išgarsini
mui šio įvykio spaudoje Susi
vienijimo skriaudai, bet už tdi 
atsakomybė puola tiems as

menims, kurie pirmutiniai šį 
asmeninio pobūdžio įvykį su
jungė su Susivienijimu ir dir
btinai išpūtė, išgarsino visoje 
Amerikos lietuvių spaudoje 
tokia prasme, kad kUodau- 
giausiai žalos organizacijai 
padarius.

Piktų paskalų skleidimo pra
džia ir tikslas.

Nuo pat mano apsigyveni
mo New Yorke susiduriau su 
tam tikra klika, kuri visokiais 
budais bandė mane diskredi
tuoti ir purvinti visuomenės 
akyse. Iš karto tas purvinimas 
ėjo tik “Tarkoje” ir žodžiu 
leidžiamais pliotkais. Vieną 
kartą pirkdama gaidas ir 
gramafono rekordus “Vieny
bės” administracijoje, paste
bėjau tuomet buvusiam admi
nistratoriui p. Mikalauskui, 
kad nors jus mane per savo 
laikraštį šmeižiate ir niekina
te, bet aš vistiek biznį darau 
su jūsų įstaiga. Į tokią mano 
pastabą tudpiet p. Mikalaus
kas pasakė: Nepaisyk to po
niute, nusibos ir nustos. Mat 
Tamsta atvažiavus kam nors 
kelią pastoji. Atmink, kad tas 
viskas eina iš SLA. Centro ir 
aš negaliu to sustabdyti.

Vėlesni įvykiai tvirtino, kad 
ištikro tas viskas eina iš SLA. 
Centro, štai pereitais metais 
rudeniop SLA. Centro 126 kp. 
susirinkime buvo kalbama 
apie surengimą* kokios nors 
pramogėlės. Nėra kam veikti 
ir tokis parengimėlis atidėtas 
tolimesniam laikui. Po susi
rinkimui asmeniškai pastebė
jau Centre dirbančioms mer
ginoms, būtent: p-lei Drauge- 
liutei — kp. sekretorei ir p-lei 
Aušriutei — ižd., kad vis tik 
butų galima kas nors surengti, 
jei butų geri norai. Tuomet 
Draugeliutė užsidegė ir ang
liškai sako: “Oh, those...Lith- 
uanians, you slave for thein 
and what you get out of it!” 
(tie... lietuviai, tu jiems ver
gauji ir ką gauni užtai). To
kio keiksmo lietuvių adresu 
negalėjau pakęsti ir čia drau
giškai išbadau5 paneles. Tas 
panelėms labai nepatiko ir 
štai artimiausiam “Tarkos” 
num. mane iškolioja, išdergia 
sąryšy su šiuo pasikalbėjimu 
su Centro darbininkėmis.

Pereito gruodžio mėnesio 
susirinkime SLA. 126 kuopos, 
Centro raštinėje, priimu no
minaciją į kai kuriuos kuopos 
valdybos urėdus. Po šio susi
rinkimo vėl tas pats, vėl “Tar
koje” išbiaurota, išjuokta vien 
dėlto, kam kandidatavau į kai 
kuriuos kuopos valdybos urė
dus.

Ateina šių metų gegužės 
mėnesio susirinkimas, šiame 
SLA. 126 kuopos susirinkime 
perstatoma į SLA. nares dvi 
aplikantės: p-lė Pupelytė ir 
buvusi* p-lė Miliauskiutė (da
bar ištekėjusi už svetimtau
čio ir po vyrui jos pavardės

nėįsitėminau) ir rttrekoinen- 
(iuojamos jau dirbančiomis 
Centre darbininkėmis. Tai iš
girdus nustebau ir paklausiau, 
ar SLA. konstitucija leidžia 
samdyti ne nares SLA. Centro 
raštinės darbininkėmis? Man 
žinomas SLA. konstitucijos 
patvarkymas, kad Centro dar
bininkais galima samdyti tik 
SLA. narius ir tai Pildomąja! 
Tarybai ir Kontrolės Komisi
jai pritariant. Man įdomu bu
vo sužinoti, nejaugi Pildomo
ji Taryba ir Kontrolės Komi
sija pritaria tokiam SLA. kon
stitucijos laužymui? Vėliaus 
man pakėlus klausimą kaip 
yra su kudĮiop iždu, nes iždi
ninkė p-lė Aušriutė jau suvirš 
šeši mėnesiai serga, susirin
kimų nelanko ir todėl laikas 
kuopos, 'nariams sužinoti kas 
atsako už kuopos iždą. Čia 
SLA. Sekretorius Jurgeliute 
šoko ant manęs * ir angliškai 
pakoliojus sušuko: “Wait, 
when I open my mouth then 
you hear plenty” (palauk, 
kuomet aš atidarysiu savo 
burną, tai tu išgirsi užtekti
nai).

(Bus daugiau)

Iš Priežasties Sunkių Laikų Mes Duosime 
$5 vertės Permanent Wave už $1.75 

per trumpą laiką.
Moterų plaukų kirpimas .... 40c Vaikų .........................

......................................... 50c. Fįnger-wave ....................
Shampoo ................................................ .

Visą Beauty Shop patarnavimą Už nužemintą kainą

UNITY BEAUTY SHOP
653 W. 51st Street, Tel. Boulevard 4303

I ONA VENCKAITĖ operatore ir ex — Barberis.

30c.
40c.
25c.

MIDWEST

Į HONESTVALIJES

PRIŽADAS PUBLIKAI 
PADARYTAS VISŲ

STORES
yra pardavinėti kokybės prekes už žemiausias kainas ir 

visų laikų teikti teisingų ir mandagų patarnavimų

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ, RUGPIUČIO 28 ir 29

Kenčiantieji nuo skilvio 
skaitykite šį laišką

“Naranda, Que., Canada. — Nuo to 
laiko kaip pradėjau imti

TRINERIO
KARTŲJĮ VYNĄ

visi mano skilvio skausmai išnyko. Aš 
jį rekomenduosiu visiems savo draugams, 
kadangi aš pats įsitikinau, kad Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriausia skilvio gy
duolė. Jūsų Niek Merdjenowich”. Pa
sekmės įtikino jį ir jeigu jus kenčiate 
nuo konstipacijos, prasto apetito, gal
vos skaudėjimų, neramaus miego, išpū
timo ir panašių skilvio pakrikimų, jus 
taipgi rasite, kad Trinerio Kartusis Vy
nas suteikia greitą ir tikrą pagelbą. 
Daugelis daktarų jį rekomenduoja. ‘Pas 
visus aptiekininkus, mažos ar didelės 
bonkos. Jeigu negaunate savo apielin
kėje, rašykite Jos. Triner Čo., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Trečios Klases 
Laivakortės į EUROPĄ

Nupiginimai įeina galion visiems 
RUGSĖJO mėn. išplaukimams 

SPECIALIAI 
VADOVAUJAMOS GRUPĖS 
Būtinai paprašyk savo agento,,kad- 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietų vienoj United States Lines 

specialių ekskursijų

'• •• laivakortesTten IR ATGAL ' 

v New York iki Lietuvai (Klaipėda) ;
$150.00

- Išplaukimai kas savaite
*, Smulkesnių informacijų kreipkitės pas

’ vietinius afcentus arba .. •

UNITED STATES 
LINES

* CHICAGO OFFICE 
Charles Krcilek, Gem Ągt. 
216 Np. Michigan Avehue-

GENERAL O^FICKŠ

Naujo Didumo
’S

3 svarai
i

Dideliame 
Raudoname 

Kerie

T>TTT BALTOSIOS WISCONSIN
lSUJ-jV 15 Svarų Pekas

T7T Ą TT&T1VT A T “Midwcst” parinktiniai, IklAUDilil/H kartonuose, švieži tuzinas

“Midwest”
šviežiai spragintaKAVA 3

PET MILKAS Augšti Kenai

ORANŽIAI vidutinio didumo

27c
29c

sv. mai- C7p 
sėlis W I V

4 už 25c 
2 ,U7 35c
5 16cOBUOLIAI Na“jiVJ!X7M kepimu.

DEL MONTE SALMONAI Augšti kenai 29c
ARMOUR’S “VERIBEST”

DŽIOVINTA JAUTIENA CHIPPED JAUTIENA 5 uncijų
3% uncijos ĮCp blėkinė t O 1
stiklas ......................... " _____ Smetonos sose "■ uz 1

tyri prezervai 19°
“2 IN 1” SHOE POLISH V1SU SPALVŲKeiw lOČ

“Comet’’ Balti grudai O 1 sv. 4 "7 p
Specialiai " pak. • ■ V

DŽIARŲ RUBERIAI "MidWKt" 12 pak<įyakeli!
RYŽIAI

5c
MALT SYRUP ir APYNIAI Mijw,sl 3

PALMOLIVE MUILAS 3 T° 2ŪC
SUPER SUPS Muflo^iulėliai 3 23 C

MILTAI “Kįtchen Tested 5 :;is.18c 24 * z? 69c
SALAD DRESSING "Mi<,w's'" 23c

Midivest Stores” savininkai yra įvairių, tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
------ -------------------- VICTOR SLEPIKAS

4140 S. Maplewood Avė.
KONST. NALEWAYKO

2975 Archer Avė.

PAUL DOMBRAUSKAS 
858 W. 33 Street - 

ALEX CEBULSKTS 
836 W. 33 Place,

MIDWEST STORES
KOPERATYVĄS 24 2 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

1

VYRAI! VYRAI!

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

8402nuokit Republic

CRANE COAL CO 
j 5332 : SO. LONG AVĖ.

*

k

\',V'4 y'1 * v 1-^ • * A
-•'•■■-y

r.

NAUJIENŲ 1 
Pinigų Siuntimo Skyrius at* 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
į..., .rHl.|,irTag=nmm» i .i-k.hb. i inrtrfl

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau- 
dejima, ir teip viaokiuo akaudojimiM 
(tik ne ronaa)
Tūkstančiai žmonių yra llalgyde o 
milijonai dar nežino apie tau
Dekanio Galinga. Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.50 ir $3.00, 

i ir 10 centu eztra už persiuntimą.
Klauskite pas aptiekorfua teip

; DEKEN’S NEW D1SCOVERY 
f OtNTMFNT.O1NTMENT.

DEfcEN’S O1NTMENT CO. 
P. O. Boą 3S2

K r Hartford, Conn.
• Z

APTIEKA
NAUJAS ĄPTIEKOS SAVININKAS

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

* šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS AP.TIEKORIUS
1900 South Halsted Street'

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

r

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

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 it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jue išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 1Q valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Wqt 26 Su kampas Keeler Aven TeL Cmrford 5573



Hudson Maxim

Žiūrint Mirčiai į Akis
18c

KUMŠČIO KARAS PAS KOMUNISTUS

mes

juos

šalies

KAINA TIK 25 CENTAI

yra,

svusi

vės
inės

Estai, suo-
- Pirmieji

vir- 
ir jie

NAUDAS numeris. A te 
jo Kultūra No. 6—7. Gali 
nia gauti Naujienose. Kai 
na 45 teitai. ,•

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 & Halsted St., Chicago,

Teisiųgumąs yra vienas svar- 
reikalavimų

prie pogromo. Atviras 
nariams, kad jie muštų 
kumščiu ir visokiais įna-

kaip draugai praneša, 
Reakcionieriai nugalėti 

Red.). Dar neseniai 
ir kiti reakcijos 
Darbininkai čia 

kas ką galėjo su- 
Central artimui tai, k( 

yra prak

met tie komunistiški pogromščikai veda savo barbariš
ku kumščio propagandą “darbininkų klasės0 vardu. 
Tai ne darbininkų reikalų gynimas, bet tik paprastas 
chuliganizmas! .. <

“Tas daiktas yra ,parako ga-Į 
balėlis, su septyniomis i^ilgąįJ 
įgręžtomis 'tolutėmis vifflkteįį 
spaudimo didėjimui mąląįkyĮtit 
parakui degant armoteje.” *

No. 13-14 “Kovos” gau 
tas šiandie. Kaina 10c 
Klauskite Naujienose.

si lyg 'kokia dvasia, atkęlįp 
iš • praeities w#ių.

Estijos -vidaus politiku

stabilizuotas 1OT9 m., kai tapo

galite padaryti pas 
raitas pigiau ir geriau 

negu kitur.

lemas, su 'kuriomis tenka susi
durti kiekvienam 'kraštui.

Kai grafas Keyserling 1920 
m. /aplankė jsavo gimtinu Esti
ją, ;tai jis pareiškė, jog bėgiu 
pusantrų .metų jo .nebuvimo ta
me .krašte įvyko tokių permai
nų. jog jis tiesiog nebegalįs

Jam tyliai pasakiau, parody- 
damas .septypias išilgai per pa
rako .gabalėlį išgrotas skylu
te^, kuųios yra (gręžiamos pa- j 
laikyti vienodam ąpamJimp di
dėjimui parakai 4wut armo- 
.toje.

Vps fpa^pėjau jam pašm^ž-i
•dėti, moteriške stovinti itplį,Įgalėsime įskiepyti į juos tei- 
seęnoje, prašneko .balsiai j pųb-1 sįpgų, piokslįšką pa^ąuliožiurų 

į iu pąsaųjiožiura
bus ręUgme pilkoje to žodžio 

i prasmė .
■ ‘Gąna dąšnąi ; buvau [beveik 
?mirtięs ‘nasruose. 4r užtektinai 
įilgai grojau įgyti įsitikinimą,

• Ituri turėti intelektuali teisin- 
1 giųną, kurio fundamentalistas

negali turėti. 'Tikro tikėjimo
• mokinimas perą kalimas šv.
• | Rašto isterijos šventadienio

mokyklose, nes, .vigų pirma, 
vaikai tupjaų ją užmirštą, be 
to, ji Jąbai mažai ;ką turi 'bend- 
rp su tikėjimu, Budas mokinti 
jąunuprmmę tikybos yra supa- 
^mdįpti ją sp. mpkslU. Jeigu

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ,ILL.

Siųskite money orderį arba kraso* 
ženklelius.

/rūmą, įkuris lyg stebuklingu;hpąt šve«tą >reikšni§, ,kąip ir 
įbudu perdavė savo /mintis pio-|,diėwtiškiauflįam ,bažnyčios na- 
<teriškei
taip pat -negąliu suprasti ppin-:I
.duljį įkurispV|rpa milijoną kar.4 
*tų dažniau už šviesą. v

Todėl mes turime pripažinti? 
kad pasaulyje yra neįmanpmasi 
skaičius mupis ■ nesupranįamų' 

ąpS{reW«n<4? nemirtin-' 
gą ^iela .gali būti vienu 'tų ne-’ 
suprantamų ^apsireiškimų. ■ ' *

esu
subjektas jos

apįe kuriui
nei ma-|kurį pažinau 

mausiu; ir geriausių 
mano žmonos tėvas. 
Įkun-igas
ir kitų, kurie yra tiek pat kil
nus ir geri, nors jų pąžvalgos 
yra Jokios laisvamaniškos kaip 

atgal aš su žmona nuėjo- ir mano. (Pažįstu dar daugelį, 
‘WaShingtone į vodevilio įkurie nors ir .uoliai skelbia haž- 

pamatyti du -minčių | nyčios dogmas, bet nėra net

Legenda apie Taliną. — Krašto 
konstruktyvis darbas nepri
valo pasiliauti, 
miiai ir latviai 
metai. — Žemės reforma 
Žemės ūkis. — Pramonė. 
Susisiekimas.

Ištikimieji stalincai, kurie yra susispietę aplink1 
Bimbą, paskelbė griežtą kovą Butkui, Pruseikai, Straz- 
dui-Valoniui ir jų pasekėjams. Atsišaukime, kuris šį 
antradienį tapo įdėtas “Laisvėje0, šaukiama “kieto 
kumščio kovon” prieš renegatus. Ir nemanykite, kad 
“kumščia” pas juos reiškia tik kalbos pagražinimą. Ji 
reiškia fiziškos jėgos vartojimą prieš buvusius komu
nistų partijos vadus, kuriuos bimbininkai pastaruoju 
laiku iššlavė iš savo tarpo.

Ve ką skaitome tame atsišaukime:
“Draugai darbininkai, mes turime mokėti 

tį kovą su musų judėjimo renegatais. Negana 
dar karingi, negana -susijungę su tarptautiniu 
bininkų (? —- “N.” Red.) judėjimu. Negana 
kovojame prieš savo renegatus. Gana duota jiems 
laiko pasitaisymui, gana mes laukėme ir tupčiojo- 
me.°
Toliaus seka pavyzdžiai “tikros darbininkiškos ko

vos”, kurių čia vieną kitą paminėsime. Štai kaip, esą, 
kovojama kasyklose:

4<Tik dar neseniai mainieriai darbininkai iš
vaikė Wilkes-Barriuose Lewiso agenįus, kurie puo
lė darbininkus, šioj kovoj, 
apie 40 asmenų sužeista, 
(originale pabraukta. — “ 
vėl mamose renegatai Boylanai 
agentai buvo išdaužyti, ištaškyti 
naudojo visus kovos įrankius, 
griebti! Tokių dalykų buvo Patersone 
Falls ir kitur.” 
Tai matote, kaip “tikri komunistai” kovoja. O 

kitas pavyzdys:
“Draugai Kanadoj, pirmą dieną rugpiučio, 

rą karą turėjo su policija. Policmanai nuo arklių 
buvo nutraukti. Jie išvaikė demonstraciją, bet ga
vo ir patys gerai apkulti. Ateina žinios iš Urugua- 
jaus. Ten darbininkų demonstrantai, per policijos 
galvas, atėjo į parlamento rūmą ir pateikė savo 
reikalavimus. Buržuazijos atstovai išbėgiojo. Tokia 
padėtis, taip darbininkai kovoja. Policija buvo be
jėgė sulaikyti demonstraciją.”
Šitokiais pat budais bimbininkai šaukia savo pase

kėjus kovoti -ir prieš savo buvusius draugus. Girdi: 
prieš renegatus reikalinga kovoti “taip pat, kaip ir 
prieš atvirąjį kapitalistinį priešą”.

Pruseika, Butkus ir jų draugai esą dar pavojinges
ni priešai, negu kapitalistai.

“Su renegatais”, tęsia to atsišaukimo autorius, 
“yra tokia pat kova, kaip kad kasyklų srityje, jpi- 
kieto linijoje, demonstracijose ir kitur. Toleranci
ja jau turi baigtis. Musų susirinkimuose jie negali 
pasirodyti su savo šlamštais. Reikalinga vyti juos 
laukan be pasigailėjimo 
“N.” Red.)?
žodžiu, viešas kurstymas 

raginimas komunistų partijos 
Prusei’ką ir kitus “renegatus” 
giais, koki tik pasisuks po ranka. • į

Tai šitokį “laipsnį” pasiekė lietuvių komunistų ju
dėjimas Amerikoje.

Mes pažymime šį faktą ne tam, kad pruseikiiiius‘ 
ir kitokius “sklokininkus” apgintume nuo bimbininkų, 
smurto. Pruseika ir Butkus per dešimtį metų su 
šum skelbė smurto idėją taip pat, kaip ir Bimba, 
patys prirengė dirvą šitokiai kumščio evangelijai.

Bet pirmiaus komunistai taikė savo barbariškus 
kovos budus “kląsiniems priešams”, o dabar jau Jie 
skelbia kumščio kaną ir savp idėjiniems vienminčiams L 
Juk ne dėl komunizmo principų susipešė bimbininkai- 
su pruseikiniais. Jie taip vieni, kaip ir antri ‘garbina 
Maskvą, stoja už diktatūrą, (laiko savo dievaičiu nabaš- 
Įlinką Leniną ir neapkenčia demokratijos bei sodiaJiz- 
mo. Jie yra bolševikai, tik dėl /vadovybes ir biznio Jie. 
.tarp savęs susivaidijo.

Ir štai, dėl tu, kad Bimba su Andriuliu bijo Pnu- 
seikos, Butkaus ir Strazdo konkurencijos, bijo ju oi$a- 
nizuojamo komunistiško laikraščio, tai jie šankią tri
nias juos “išdaužyti, ištaškyti!”

Yra biaurus pasityčiojimas iš- darbo žmonių, kuo-
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Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į ąrtimiausi atstovą.

įvykdyta žemės reforma. Rei
kia žinoti, kad prieš karą Esti
joj buvo labai daug dvarų, ku
rie priklausė visokiems tituluo
tiems ponams. Tie ponai didelėj 
daugumoj gyveno užsieniuose. 
|Į savo dvarus jie parvažiuoda-’ 
vo tiJk retkarčiais. Kraštui iš 
jų labai mažai naudos tebuvo, 
kadangi jie pinigus išsiveždavo 
į užsienius. '

■ . i

Nepriklausoma Estija tuoj 
stvėrėsi reformų. Pvarai tapo 
išdalinti bežemiams. Daugelis 
pranašavo, jog ta reforma bus,- 
hlėdipga kraštui. Tačiau prak-;, 
tik<>j pasirodė visai kitaip. Val
džia -ir kooperatyvai visais ga-/ 
limais budais .stengėsi naujaku
riams padėti, žemės dirbimas 
tapo pastatytas ant moksliškų 
»amatų. Smarkiai ėmė vystytis'1 
rfeno ūkis. Tinkamas ūkių ve
dimas žymiai padidino paųja- 
kurių pirkimo jėgų. O tai davė 
galimybes sparčiau vystytis ir' 
pramonei.

Kooperatyvai Estijoj vaidina 
labai svarbų vaidmenį. Apie 
vienas trečdalis visų gyvento
jų yra įtrauktas į kooperaci-; 
jas.

žemes ūkio kraštuose klima-. 
tas yra labai svarbus fakto
rius. Nuo oro priklauso .derlius, 
arba nederlius. Per paskutinius 
kelis .metus Estijoj . viskas la
bai gerai užderėjo. Todėl ūki-: 
ninkams' buvo geri laikai. Da- 
bartinė depresija, žinoma, yra 
jaučiama ir tenai, bet ne įtieki 
skaudžiai, kaip kituose kffiaš*) 
tuose. .j

• '
Svarbiausi .„Estijos ŽQmęs. 

ūkio eksporto produktai yra 
.mėsa jr sviestas. Gyvulių (Da
bar ten auginama penkiomis* 
dešimtimis /nuošimčiu -daugiau,Į. 
negu prieš karų. Daugiausiai; 
Visokių (dirbimų Estija depor
tuoja iš Vokietijos, Anglijęs ir 
Jungtinių Valstijų.

Nors svarbiausias krašto gy-; 
ventoj ų užsiėmimas yra žem-; 
dirbystė, bet tuo pačiu laiku’ 
neužmirštama ir pramonė.' 
Kiekvienais metais vis labiau ir 
labiau vystoma tėkstilinč pra
mone, cemento gamyba, plieno1 
ir popieriaus išdirbystes. Tais: 
gaminiais yra aprūpinami pe 
tik vietos gyventojai, bet ir ki-‘ 
tų kraštų. Vadinasi, eksportuo
jama.

Pastaruoju laiku pradėjo^ 
vystytis ir visiškai nauja |pra-i 
monės šaka. Būtent, minerali-? 
nio aliejaus ' gaminimas. Ap-' 
skaičiuojama, kad Estijoj iran-f 
dasi apie 55,000,000 tonų mi-: 
neralipio aliejaus. Gazolio 4ri 
kitų naftos produktų Estija 
pasigamina ne,, tik sau, bet ir 
kaimyninėms valstybėms.

*
Svarbu čia bus pastebėti, kftd; 

Estija per paskutinius kelis me-: 
tus sugebėjo subalansuoti savo, 
biudžetų. Jos pinigai yra ppt-i 
varus iir paremti auksu.

Komunikacijos priemonės per* 
paskutinį desėtkų <metų labai 
'pagerėjo. Tiesiama daug |pąu- 
jų geležinkelių. 4928 m. jtąpp, 
priimtas maujųs /gųįe^įnkęlių 
.programas, kuris /.trumpoj atei-. 
įyj ibųs įvykdytas. Tųsyk yisa' 
•Estija bus ^siausta geležįpke- 
Jių tinklu. /.Qėložinkeliai 
valstybės kontroliuojami.

Daug dėmesio kreipiama ir 
,į kėlius. ^Autortiobiįių, aųto^u-’ 
įsųUr ikitdkiųf mųtėrniįų 

lįudlM; ^didėjai Tad 
kalinga naujų ir gerų kelim 
Brieš karų kelių įtaisymu- 
pravėdiuiįi' »wiiitis Ra
itys ^ūkininkai. 4 Nuo m. 
paujų • skeliu tiesimų svaldKia

Kląuądanii inforrnaci 
ją iš kitų miestų 

Tašykite
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Tas pats dalykas atsitiktų su' 
visais pasaulio įvykiais. Vi^kasį 
žmogaus istorijoj pasikartotų.’ 
Visi dalykai įvyktų tokiu pat 
budu ir toj pačioj tvarkoj, ku
rioj jie įvyko per visus tuos’ 
metus. Mes vėl butume kur 
dabar esame, musų gyvenimo- 
eiga bųtų irgi ta pati, mes v(ėl, 
butume akstinami tų pačių, 
įtekmių, kurios mus priverčia, 
išvystyti imusų pačių likimą,! 
nepasikeitus nei vienai atomų 
ypa-tybei ir nęnukrypus nei. 
vienam jų nuo .nustatyto kelio;] 
jus vėl sėdėtumėte visiškai toj t 
pačioj .pozicijoje, kurioj jus .dar] 
bar sėdite/ skaitydami šluos 
žodžius ir turėdami tas pačias 
mintis, apie kurias jus dabar 
galvojate. »

Tai yra .didi ir baisi tiesą, 
aiškiau parodanti Dievo įstaty
mų neišvengiamumą, negu bet] 
turi bažnyčios dogma, tuo la-] 

fbiau, k^d tikybos šalininkai] 
patys .darko tas dogmas, tikš-] 
darni j maldos yirš^amtĮškų 
galybę. Jeigu .malda yra sąy^ 
špažintis įr pelno ;gero pasiry

žimo, tąi ji įgali būti atsakyta] 
jūsų pačių, bet ne jš lauko.; 
Jeigu aš (gyvenu prisilaikyda
mas dieviškų gyvenimo įstaty
mų, tai busiu atlygintas, kol] 
gyvendamas aš jų prisilaiky
siu. iLr jeigu itaiip vadinama 
Dievo bausmė mane ištiktų,; 
nesiginčyčiau su nei vienu] 
pasakymų,' kad Dievo runka 
iš tikrųjų mane nubaudė. £et, 
asmeniškai, aš tai išreįkšfiau 
žodžiais, kad mano vadinama 
bausmė buvo vien neišvengia
mas rezultatas interakcijos tarp | 
jėgų veikiančių manyje ir jegų*| 
veikiančių į mane.

Ęur tuomet įeina vąlia? Va
lia veikia tik klausydama gam
tos jpgą, kurios rąpda pra-: 
džia eleKtfopų tarpusavio vei
kime, kurie sudaro materijos 
atomus ir kuris atsiekdamas 
musų nepermątomp painumo, 
nusprendžia visų dalykų eigų.

Aš to painume (negąliu. su-, 
prąstį. Yra nesuskąitoma dau
gybe jėgos ųpsireiškinuj, ku
prių negaljy suprasti. Yrą, žino
ma, jų kita tiek 
■egzistencijų neturiu 
žiausio supratimo.

Paskutiniu įlaiku moksllmu-J 
kai atrado spindulį, kurįo vjr- Į 
pėjimas yra .milijonų įkartų 
greitesnis už šviesos virpąįimą.Į 
■Negaliu to suprasti. (Kelias die-*i 
nas 
*me 
•teatrų pamatyti du minčių 
skaitytojus. Vienas j Y, eida-f teisingi 
mas per publikų, sustojo (prie 
manęs. Parodžiau jam mažųlhiausių tikėjimo 
gabalėlį nerūkstančio pakako/ Jis yra ‘tiek -pat reikšmingas ir 
kurį aš visuomet nešiojau swI mokslininkui. 'Tik mokslininkas 
savimi kišenėje.

“Kas čia?” jis manęs pąkląjį-

Bat&a ir labai pagel 
binga knygelė .tiems, ku 
rie nori tapti ši 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvaiką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir v.iską kas xeika- 
linga prie ėmimo egza- 
nieno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

.esančiai tsaępujp, -in tfipi.; ’ . ’ .
-/Spsidurdjamas; prdfęsijoje su 

aheipinemU pąpmaįnomis- įr su- 
pra^damas įų 'galutinumų, ne- 

| iŠvengiamumų Jr įvairumų, ir, 
suprasdamas, kąd dr .aš 
cheminis tkumis 
permainomis, joki/budu mega 

Ntejktl savęs Sįsivaizdiftti nekin- 
tahčia ^esybe, kuriai <lemta am-

wihs w < Ikišiol neradau jokių tam 
įrodymų. Bet mokslininkai stu
dijavo gamtų per gimtus metų 
ir nerado {rodymu, kad yra 
musų vadinamas radio. Kiek-i 
vienas gali tikėti turįs nemir
tingų sieju. ir mokslas negali 
tam prieštarauti. Bet ką vie-*1 
pas supranta sielų^aš supran-J 
tu vidujinės savo atominės 
energijos manifestacijų, pana
šiai į elektros šviesų, kuri de
ga, kol visi mano kūno atomai 
dirbą išvien, kaipo vieno orga-i 
nizpio dąlis. Kuomet cheminė 
mirties reakęija įsikiša, srovėj 
nustoja žibėjusi ir dąugiau nie-1 
ko nejaučiu. Daugiau negyve-1 
ny. Nežinau, kad ,ęsu miręs, 
nes tai ką vadinu “aš” amži
nai pražuvo iš (pasąudo, kaip] 
ir nesuskaitoma daugybė 'kitų 
butybįį pražuvo iš pasaulio, jų 
sudėtiniai chemiški .atomai, su-j 
aijungdaipk'Sudarė nesuskaito
mų daugybę kitM būtybių, pay., 
kirmėlę ąr vandens lašų.

(Bet Ūkią, Kad didąlės syar- l 
bos prįdąvjmas tikėjimui j ne
mirtingumų, kuris tąįp :*eiką-, 
liūgas bažnyčiai, yra -UK siau-1 
rąpročių kvailybė ir tos dog
mos skelbėjai automatiškai pri- 
aipažjsta prie savo labai silp
no tikėjimo supratimo. Bet pc 
tas ypatingas credo apie Hie-I 
vą ir žmogaus sielos gyvavimo] 
ilgumų yra svarbu. Svarbi yra 

i religinė -pasaulėžiūra į gyveni
mų ir ji gali ’birti įvairių for-1 

Lmų. /
Mokslininko pasauliožiųra,! 

pavyzdžiui, yra religinė. Kokia 
gali būti geresnė garantija 
žmogaus teisingumui, jeigu ne 
nuolatinis,— nesvyruojantis tie
sos ieškojimas? Daugelis for
mali© tikėjimo dogmų harmoni
zuojama su gamtos įstatymais/ 

I “Daryk savo 
pats iš jo tikies 
tiškas etikos ir geras politiškas 
d^šhis, paręmtąs gamtos įsta
tymais. Dievobaimingi žmonės 
dažpai parodo, gilių .užuojaytųj 
ir norų pagelbėti, bet jie .tąi; 
daro dėl savo .gerumo, kaipo; 
žmonės, pe ,dęl savo tikėjimo.. 
Jų gerumas-,padaro juos tikin-! 
čiąis, bet .ne tikėjimas 
•gerais;

Vienas puikiausių žmonių, 
vienas jų kil-

— buvo 
Jis buvo 

Bet pažįstu (daugelį
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žinai gyventi. Todėl išmokau 
išgauti kuo daugiausiai naudos 
iš gyvenimo, kol jis yra ma
no. Mėginu kiekvienam gyveni
mo užsiėmimui, įtemptam pro
tiniam, fiziniam ar visuomeni
niam darbui naudoti visų savo 
energijų.

Jaučiuosi apdovanotas tam 
tikrais pajėgumais, budu ir 
patalpintas tam tikrose sąlygo
se. Visų aplink mane susirin
kusių žmonių gyvenimas yra 
paveikiamas tarpusavio susidū
rimo tarp mano pajėgumų ir 
tų sąlygų. Atlikęs savo darbų 
kuo geriausiai, kiek gabumai 
kartu su mano apibrėžtais pa- 
jėgimais ir sąlygomis man pa
vėlina, jaučiu, kad darau vis
ką’ ką bet kuris tikėjimas ga
lėtų iš įmanęs reikalauti. Ypa
tingai, kadangi netikiu gausiąs 
antrų progų ateinančiame gy
venime, aš turiu daug stipres
nį mptyvą, raginantį mane iš
gauti iš šio gyvenimo duo dau
giausiai. Tikėjimas žmogų iš
mokina tikėti į bausmių ir atly
ginimų sistemų ateinančiame 
gyvenime. Bet mokslas verčia 
žmqgų gyventi šį gyvenimų 
gamtos įstatymais, kurie yra 
vieninteli .tikri Dievo įstaty
mai.
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ĮGALIOJIMUS
(jpęviernastii)

Estuose yra labai pępuliari 
legenda apie sostinę Taliną. 
Pasakojama, kad kiekvienais 
metais rudens laiku, kuomet, 
siaučia audra, iš netoli nuo 
miesto esančio ežero išeina ma
žo ūgio senukas. Jo barzda yra, 
ilga ir žilą: jis atrodo labai, 
įtūžęs. Senukas užsikopia ant 
kalno, .eina prie miesto vartų 
ir klausia sargo: “Ar Talinas 
yra užbaigtas?” Ir kiekvieną^ 
kartų jis gauna tų patį atsa
kymų: “Anaiptol ne. Talinas 
dar negreit tebus užbaigtas.” 

Piktai murmėdamas nesu
prantamus žodžius, mažas se
nukas vėl grįžta į ežerą ir pa
sineria vandenyj. . ;

Bet jeigu sargas nors kartų 
atsakytų: “Taip, ant galo, Ta
linas yra užbaigtas”, — tai 
miestų ištiktų didelė nelaimė. 
Iš ežero išsilietų vanduo ir pa-’ 
skandintų visą* miestą. Todėl 
Talino augimas niekuomet ne
privalo sustoti.

Kas toj legendoj nusakoma 
apie Taliną, tas tinka ir kiek
vienai tautai. Niekas negali pa-< 
sakyti, kad viskas, kas turėjo 
būti padaryta, jau padaryta, 
kad darbas užbaigtas. Kon- 
struktyvis darbus neprivalo pa-’ 
siliauti. Nuolat iškyla naujos 
problemos, kuri6g)^ttiri būti .iš-' 
spręs tos, nes kitaip įvykių ban
gos gali paskandinti vietoj sto
vinčių tautų.

Ypač turi budėti naujai su
sikūrusios valstybės, prie kurių 
priklauso Baltiko respublikos, 
r jos, bendrai imant, per ke-, 

lis savo nepriklausomo gyvavi
mo metus jau spėjo daug ką 
nuveikti.

Vasario 2 d. sukako lygiai 
dešimtis metų, kaip Estija Tar
tuose pasirašė taikos sutartį. 
Ji -tada buvo karo dr revoliuci-; 
jos nuvarginta ir nualinta. 
Nors vasario 24 d. sukako ly
giai trylika metų, kaip Estija 
atgavo nepriklausomybę, bet 
pirmieji taikos spinduliai pasi
rodė tik vasario 2 d. 1920 m. 
Nuo tada ir prasidėjo kon-) 
struktyvis 'krašto darbas.

Estija, -kaip jj kitos Baltiko 
tautos, per Ilgus metus turėjo, 
kentėti Rusijos jungą. Tačiau- 
nežiūrint visų sunkenybių, jos 
įstengė išlaikyti savo kalbą ir, 
tautinius papročius. Estams 
giminingiausi tauta yra suo
miai, bet artimiausi latvių (tau
ta, kadangi estams ir latviams^ 
teko vesti bendrą kovų dėl ne
priklausomybės ir laisves.

•Desetkas metų istorijoj te
reiškia mažų dulkelę, bet jau
nos tautos gyvavime įie me
stai yra labai ilgi. 'IPirmieji ke
li metai jaunai tautai neįmano
mai svarbus: jie parodo ar jau
nių tauta yra pakankamai P.ri- 

■ brendusi savąrankįai tvarkytis

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy________________________ 1

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. tmder the act of 
March Srd 1879. '
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Demokratai ruošiasi no- 
minąvimo vajui

Springfielde susirinko Illinois 
valstijos demokratų partijos 
vadai. Susirinko jie čia busi
mų nominacijų ir rinkimų va
jaus reikalais.

Susirinkime pasirodė Chica
gos mero Cermako, kaip demo
kratų boso, rolė. Mat, kai ku
rie Cermako partijos draugų 
jau šnairavo vienas ant kito 
deliai nužiūrėtų vietų. Meras 
tuojau nutildęs kįlančius piktu
mus.

Vėliau demokratai priėmė 
vajui platformą. Pamatiniai 
punktai joje tai prohibicijos ir 
nedarbo klausimai. Iš priimtos 
platformos galima spręsti, kad 
demokratai išeis kaip griežti 
prohibicijos priešininkai. O kai 
dėl nedarbo, tai akės republi- 
konus už prastus laikus.

šis Illinois demokratų susirin
kimas yra pradžia jų ateinan
čio politinio gėmio.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

misijos ir kliubo narius.
Taipgi prašomi kiti kliubai ir 

draugijos tų vakarų, spalių 31 
d., neruošti parengimų ir neda
ryti konkurencijos. R. R. kliu- 
bui.—D. .

Nupiginsią gazą
The Peoples Gas, Light and 

Coke kompanija įteikė Illinois 
pirkly bos komisijai naujas ra
tas gazui. Anot kompanijos, 
naujos rotos gazui, naudoja
mam namų reikalams, businčios 
numuštos pusketvirto nuošim
čio. O natos gazui, kuris nau
dojama namams apšildyti, bu
siančios 22 nuošimčiais žemes
nės ateity, nei iki šiol. Naujos 
ratos įeisiančios galion nuo 1 
dienos spalių mėnesio, jei Illi
nois pirklybos komisija užgirs 
jas.

Pavogtasis paleistas
John J. Lynch, kurį kidna- 

periai buvo pavogę pirm kele
to dienų, tapo paleistas. Už jo 
paleidimų kidnaperiai reikala
vo $250,000. Vėliau jie sutiko 
$100,000. Pats Lynch sako, 
kad jis tapęs paleistas nemo
kėjęs nė cento. Kalbos betgi 
eina, kad buvę užmokėta $75,- 
000. Ryšy su jo paleidimu ieš
koma Al Caponės. Policija no
rinti klausinėti ką jis žinąs apie 
įvykį.

Cicero, III.
Praėjusį sekmadienį Lietuvių 

Improvemcnt Kliubas turėjo 
draugišką išvažiavipią Shubts 
Grove, Riverside. Dienai pasi
taikė liuosa, oras gražus, tad 
išvažiavimas buvo skaitlingas, 
bet tvarkus ir ramus.

Pavakary prasidėjo progra
mas. Buvo įvairių žaismių ir 
dovanų dalinimas. Dovanas su- 
aakavo vietos lietuviai biznie
riai.

Po visų šposų, žaismių pra
sidėjo rimtoji programo dalis. 
Programo vedėjas komiteto ,na 
rys K. P. Deveikis- trumpais 
bruožais apibudino Lietuvių Im- 
provement Kliubo vertę ir pa
čių lietuvių politinį stovį. To- 
liaus perstatė kalbėti senų vie
tos gyventojų biznierį, P. Juk- 
nį. Kaip visuomet, taip ir šį 
kartų Juknis ragino visus sto
ti bendram veikimui. Ypač į- 
rodinėjo, kad miestelio valdyboj 
lietuviai turi turėti savo žmo
gų. Ir tai butų lengva atsiek 
ti, jei butų vienybė lietuvių 
tarpe.

Antras kalbėtojas buvo kliu
bo prezidentas L. MakUtenas. 
Kam teko girdėti Makutėną kal
bant, tas aiškiai supranta jo 
siekius. Taip ir šį kartą jis 
aiškiai ir plačiai išdėstė orga 
nizacijos vertę, ragino visus 
vienytis ir bendrai veikti poli
tikoj, o nereikės vergauti ki
toms tautoms.

Tai buvo ir yra teisinga' min
tis. Laikas ir labai laikas lie
tuviams spiestis ir statyti savo 
atstovus miestelio valdžion. Ka
daise buvo bėda, kad neturėjo 
mc savo tarpe atsakančių savo 
tautos žmonių tokioms vietoms 
užimti. Dabar ir tos kliūties 
nebėra, šiandie jau turime at
sakančių žmonių, kaip tai Kim- 
barką, Tumavičią,- L. W. Kizų, 
Vi Kizų ir daugelį kitų. Tik rei
kia duoti jiems progų.

Vakarui temstant nenoromis 
turėjome traukti namo. Išva 
žiavimas buvo smagus ir sėk
mingas. Jei busime sveiki ir 
gyvi, tai kitą vasarą vėl susi
rinksime.

Bankietas Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

artinasi

ta senam nariui nedalyvauti 
šiame bankiėte ir j jį negauti 
įžangos tikietą veltui. ’ Well, aš 
manau, kad kiti Draugijos na
riai irgi ne snaus—visi dirbda
mi bendrai gausime daufc naujų 
įtarių draugijai— busiančiame 
Draugijos ba'nkiete spausime 
dešines vieni antriems links
mais veidais, jausime patenkin
ti, nes busime nors šiek tiek 
pasidarbavę labui Draugijos.

—Nemunas.

surengtas, 
kasmetai

Dvidešimt metų kai gyvuoja 
Chicagos Liet. Dr-gija S. P., bet 
dar iki šiam laikui nei vienas 
bankietas nebuvo 
Paprastai Draugija
rengia vakarą, kai kad pikni
kų, kitą metą Drugija rengs 
Chicagos Lietuvių Jaunimo IJie- 
ną, na o bankietas bus pirmas 
visoje Draugijos gyvavimo is
torijoje.

Bankieto tikslas bus pagerb 
ti Draugijos darbuotojus, kurie 
buvo aktyvus laike 20 melų 
Draugijos gyvavimo, taipgi vi
sus tuos, kurie laike šio Drau
gijos vajaus įrašys nors kiek 
naujų narių. Bankietas bus 
lapkričio 14 d., Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. 
Programa pasižadėjp dalyvauti: 
dainininkė Salaveičikiutė, smui
kininkas Steponavičius, pianis 
tas Jozavitas, vargonininkas Vir- 
bęla ir daugelis kitų, žinoma, 
programas bus užpildomas pačių 
Draugijos narių. Be dainų, mu
zikos ir kalbų, bus skanių už
kandžių, žaismių, šokių ir 1.1. 
Įžanga svečiams —doleris ir 
pusė. Draugijos darbuotojams 
ir vajininkams įžanga vejtui.

Mano asmeniškas patarimas 
visiems Draugijos nariams, kad 
darbuotumės kiek spėkos lei 
džia iki vajaus užbaigai, kad 
kiekvienas iš mus gautun^ėm 
įžangos tikietų į darbuotojų 
bankietų veltui. Aš pats nors 
iki šiam laikui snaudžiau, bet 
dabar imsiuos už darbo visomis 
keturiomis, kad įrašyti nors vie 
nų naują narį Draugijom Tie
są pasakius, butų man sarma-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Stop
1 Itchiiig

R

TheEnglishColumni
A reminder

What— Ghicago Lithunia'n 
Chorai Socicty, “Pirmyn’s” first 
rehearsal of thc season.

When—Today— at 8 o’clock.
Where—Meldažis Hali—2244 

23rd PI.
Invite your friends, and make 

the chorus the best and biggest 
in town, while at the šame 
time you enjoy yourself.

—A. K.

Rez, Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayetts 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

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

P. M., 6 iki 8 P. M.
f . r *
Graborlai

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyiia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

---   ~ Į~ ■ - - _ ~L  Į 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzainuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti.

\ Rezidencija 6628 So. Richmond’ Street
Telefonas Republic 7868

--------- O---------

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

o ■■■—

MOTINA HELENA’
Garalnuaia Pasauly ZoMulnkč, kurios žo- 

16h pagclbSJo tūkstančiams kcntčJuHlų, dabar 
randasi jos pačios astnoninčj ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4837 So. Ashland Avo. 
Nežiūrint kokia liga sergate, nueikite pas 
Ją tuojaufl. Nelauki to Iki bua pervelu. 
Jeigu jus atfdnofiite apgarsinima, jus 
gausite $1.00 bunka Specialių Žolini Vaistų 
už 25c. Ateikite Šiandie arba rašykite.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, . kad neturime H- 
laidų užlaikymui sky
rių. . .

3307 Auburn Avė.
• CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 01 -

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724

Pasipelnė $900
Trys banditai padarė holda- 

pą General Furniture kompa
nijos krautuvėj. Jie pasišlavė 
$500 cash ir $400 čekiais ir pa
bėgo.

Pavieto ligoninės bėdos
Tūkstančiai pacientų, sako

ma, ieško pagelbos ir neranda 
jos pavieto ligoninėj.

Ligoninė atsisakė išimti ton- 
silus 600 vaikų, kurių tėvai no 
ri, kad jų vaikai butų fiziškai 
tinkami mokytis ateinantį mo
kymosi sezoną. Vaikams nesu
teikta pagelbos todėl, kad jau 
tūkstančiai kitų vaikų vardų 
užrašyti pirm šių vėlesniųjų.

Apie 500 aplikacijų prašymui 
medicinos pagelbos išpildoma 
kasdien pavieto ligoninėj. Se
niau gi vidutinis skaičius 'tokių 
aplikacijų būdavęs apie 200.

šis padidėjimas aiškinama 
tuo, kad deliai depresijos dau
giau žmonių serga, o antra, 
kad taippat deliai depresijos 
šiandie kreipiasi į pavieto li
goninę tokie asmenys, kurie se
niau susirasdavo medicinos pa
gelbos privačiose ligoninėse.

Tuo gi tarpu fondų ligoninei 
užlaikyti stoka ir ligoninės per
sonalas tenka mažinti. £ 
U-------------------------- ——M

GERB. Naujienų skaityto " 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,' 
__ ___________ s

Praėjusį sektnadienj Lietuvių 
Raudonos Rožės Kliubo bėsbo- 
lo jauktas turėjo susikirtima 
su lietuviais chicagiečiais. Grū
mėsi atkakliai. Vienok mūsiš
kiai, t. y. R. R. lošėjai, išėjo 
pergalėtojai. Taip ir reikia.

Raudonos Rožės kliubo me
tinis parengimas bus spalių 
mėnesio 31 d. Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėj. 'Komitetas jau 
turi viską prirengęs. 21 aukso 
žiedų jau užsakyta pas laikro
dininkų Pocių. Tikietai laimė
jimui platinami. Jų kaina tik
tai pusė dolerio. Patartina vi
siems iš anksto tikietus įsigyti. 
Tikietus galima gauti peš ko-

x Neboalrupinklto su nlež-
tinčia oda. ploiskano- 
n,j8> Išbėrimais, spuo- 

Vj gals ir kitais odos, |do-
* \L=i====Jj gi mals., Gaukite bon-

kų vėsinančio, gydančio 
antiseptiko Žemo — saugus užtlkimas 
būdas pasalinti nelžčjimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku — jo nematyti. 
Pas aptiekininkus, 85c., 00c.. ir Si.00.žemo
FOR S K irs: 11’' R t T T 1 O ; I S

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų dšdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

--- tSr
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

S.1).I'ACHAVUH
LIETUVIS GRABORIUSln c * m «•
Patarnauja laidotuvlre kuopigiamia. | ..

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. HERZMAN
>- Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me« 
tos kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy^ 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius flekcros 
prietaisus. 4

Ofisas ir Laboratorijas'
1025 VV. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų i; 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

\Hgdą Park 6755 ar Randoipb 6800.

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

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

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

—-------------------------------------------- ---------------- --------- O---------

S. M. SKUDAS rkT»Te,a”’,ABOnlST>WXT^A
Lietuvis DR. S. A. BRENZA

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJASI Ofiso valandos:
Didelė ir graži koplyčia dykai 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

718 W. 18 St. 4608 South Ashland Avė.
Tel. Roosevelt 7532 Netoli 46th St. Chicago, I1L

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFE

6109. South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną.
Telephonąi dieną ir naktį Virginla

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

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

* Instruktorius Vienuos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg.

55 E. Washington St,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South Ashland Avė., 2 luboį 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų litų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v.’ dieną 

Pbone Midway 2880
—■ o ----

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avene^ 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Pbone Armitage 2822

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

2 iki 
10

0036

Rez. 6600 South Artesian AvenaS. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicagų 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų. 7——8 valk 
Nedėliomis ir šventad. 18—-12 dieną.

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

2400 W. Madison Sb.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

TeL West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT. ’ 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos I ■
Palengvins akių įtempimą; kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose .. ................ ... . ,
egzaminavimas daromas su elektra, paro- MV0 ohsui naują vietą po nr.
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 4645 So. Ashland Avė. 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
KRFIVAS AKIS ATITAISO T TRUM Nedėlioj pagal sutartį

PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Namai:
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be1

- akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

' Tei. .Y„* 1829 I a. K. Rutkauskas, M. D. 
DR. & SERNER 4442 South W estam Avenue

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Į Tel. Lafayette 4146

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

6641 So. Albany Ave<
* Tel. Prospect 1930

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
^Irdtea, Plaučių. Inkstų ir Kraujo pakriki, 
mat' •ekmlngai gy^emt. Taipgi Akių. Aurų.

Nosies Ir GerkMs 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, Osteopataa asors North Kedrie Avi/7'

Tel. Independence 0083 
Valandos: 8 ryto iki 1 dienos. Vak. O iki M,

'■■u,!,"..... ,.aas......... .......... r "■
Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113. 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street « 

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

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 Iki 12 ryto 

r »

JUOZAPAS BENETAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 dieną, 1:45 valan
dą po pietų 193 i m., sulaukęs 
pūdės amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Žygaičių parapijoj, Gau- 
daičių kaime. Paliko dideliame nu
liūdime moterį An’ną* po tėvais 
Jakušauskaitę, • 2 sūnūs — Vin
centą ir Juozapą, 4 dukteris —, 
Marijoną, Stelą, Josephiną, Do
rota ir Oną, 4 žentus -— Fran- 
ciškų Jarą, Mikolą O’ConnelI, 
Larry Boyne ir Edv. Casper, du 
brolių — Joną ir Kazimierą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4507 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
rugpiučio 31 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos u| velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Beneto, gi- \ 
minės,' draugai ir 'pažįstami1 esat / 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sūnus, Dukterys, 
Broliai, Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius'Budrikis, Tel.' Yards 1741.

i ’ - ■ •'l' ■ T-;'.,rk’ 5-• ‘.į* ** *f-

MODERNIŠKOS K0PIYC10S 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
TeL B o ule va rd 6487

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj
* I

A A OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Salia Street 

Room 1934 TeL Randoipb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorg 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subatos vak, 
Vasaile—Pan.» ’Set. ir Pėtųyčioa vak.

■II III ■■ IIH ■ .................. .. H ■ ,

/
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir 'NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jią yra labįaušiai reikalingas] 

J. F. EUDEIKIS & 00.
i JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisai

4605-07 South Herrtiitage Avenue
Visi Telefonais YARDŠ 1741 it 1742

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
' *2435 West 69th Street 

VALANDOS:
Duokite savo akis išegzaminuoti I 10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 

DYKAI Apart šventadienio ir Ketvirtadienio
Registruotam Optometristui —....... . ......—- ■ -------- ■ ---------

Akių Specialistas. Virš 15 metų Phone Canal 2118
patyrimas . Valandos: 6—8 vakare

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie. DR. A. L. YUSKA
DR. J. GROŲPĘ • 1900 So. Halsted St.

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780 „ J*93 ,
Į Valandos: 2—4 po plet 

my,,,,. '' '"V''".""' j / * Phone Lafayette 0098
Lietuviai Gydytojai faktinis telefonas ęrovehill 1595

A. A. SLA KIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 TeL Centrai 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv.. ir Subatos 
— 6 Iki 9 yaL 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namą Tel, Hyde Park 3395

DR. A. J. KARALIUS
j-.-y 1^ • T

Gydytojas ir Chirurgais 
3147 So. Halsted Street

Te f. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 ’ iki 9 valandos vakare

Dr. A. Pi Kazlauskis 
Dentistas 

4712* South Ashland Avę.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart. Iventadienio ir ketvirtadienių

Phone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VV. Adams St., Room 2117.
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nrf St. itao6-S 
Telephone Roosevelt 9090 r 

Namie 8-9 ryte. Tel. RepubEc 9600,

JOSEPH J. GRISH
lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. ’t 
TeL Bonlevard 2800 * ’

Rez. 6515 So. ReeAtpeU Sg< 
T«L Republic 9721
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

tai susikrimtimas
Nes per du

Chicagiečiai H ar t, 
Mich., pas ūkininkus

Nedėldienį, rugpiučio 23 d., 
anksti rytą, kai tik pirmas 
gaidys užgiedojo, Angelija, 
dvi Valerijos ir p-nia Dundu
lienė sukrovė čemodanus, pa
galves, užklodes ir įvairius ri- 
šulius rep. Piliečio flyvery iki 

)stogo, sulipo jos pačios, o rep. 
Piliečiui * davė įsakymą būti 
šoferiu. *

Na, ir lištarškėjom per 
Grand Parką pietų link. Prie 
Michigan City pradėjo dienos 
ženklai rodytis.

Gerokai už Benton Harbor 
musų šeimininkės suruošė 
pusryčius. Šis nuopelnas pir
moj vietoj priklauso p. Dun
dulienei, kuri parūpino viso
kių valgių, šiltos kavos ir net 
kaponiškos “očiščenos”.

»
Reikia pasakyti, kad p-nią 

Dundulienę labai smagu yra 
turėti kelionėj. Linksma, ma
loni, jeigu ji nedainuoja, tai 
juokus krečia ir kitiems pu
siau snaudžiantiems priduoda

Priežastis 
dėl vyro mirties. Nes per du 
metu po vyro mirties kiekvie
ną dieną, sielvartavo.

• Vargu surasime žmogų, ku
riam Juškienė butų kuo nusi
dėjusi. Ji buvo nuolanki, ma
loni, teisinga ir linksmaus bu
do moteris, kaip ir jos vyras. 
Todėl pas juos ir suvažiuoda
vo daug atostogininkų vasaros 
laiku. *

Jiems mirus pasiliko jų trys 
sūnus: Kazimieras 23 metų, 
Antaąas 19 ir Feliksas 16 me
tų. Reiškia, visi jaunį šeimi
ninkai, 
laikui^ 
riauti.

Teko 
įlinkų, 
stais laikais, 
kur pinigų paimti, 
lis ir geras, bet niekas nieko 
neperkąs. Ir viskas, kas ten
ka parduoti, labai pigu: ru
gių bušeliui moka 20 centų, 
kviečių 40 centų, obuolių visai 
neima.. O šį metą sodų derlis 
esąs geras, bet ūkininkai ne
turi kur jį dėti, 
mesnius miestus 
grosernėms, 
pinigais nemoka. Siūlo savo 
ta vorą .mainams. Tad taip 
grudai; taip obuoliai prjseina 
šerti gyvuliams.

Pilietis.

nieko gero nebus. Tą jau 
dabar galima žinoti.

Rep. Lt ,

ir dar bent iki šiam 
yra pasiryžę farme-

kalbėtis su keletu uki-
Jie nusiskundžia pra-

Nėra, girdi, iš 
Nors der-

ir nuveža
tai groserninkai

Jau prieš dvyliką valandą 
dienos buvome Hart, Mich., 
kur p-nia Dundulienė parodė 
savo 
plotu 
nu. 
t us. 
nuo 
pp.

rezidenciją su dideliu 
žemes ir dar nauju sod- 
Paskui pasukome į ry- 
Pavažiavome apie mylią 

Hart ir apsistojome pas 
Karneckius jų ūky, kur

mus pasitiko ir priėmė.
Nors rep. Pilietis kuone 

kiekvieną metą lankosi apie 
Martą pas lietuvius ūkininkas, 
bet pas pp. Karneckius jam 
teko būti dar pirmą kartą. 
Jie yra mandagus ir svetingi 
žmonės. Teko sužinoti 
yra seni “Naujienų“ 
jai. Turi dukraitę, 
bus kokių 10 metų, 
gražiai mokinama.

Pp. Karneckių ūkis hedide- 
Jie turi apie 40 akrų že- 
bet gražioj vietoj. Upė 
per jų laukus, gyvena- 

nainas erdvus, dviejų 
švariai užlaikomas.

kad 
skaityto- 
kuri jau 
Mergaitė

lis. 
mes, 
bėga 
mas
aukštų, 
Smagu ten paviešėti. Bet, de
ja, rep. Piliečiui teko tik vie
na naktį praleisti ,nes ant ry
tojaus jis turėjo skubintis at* 
gal į Chicagą, palikęs visas 
leides. ' -H

Važiuojant atgal jam tęko 
užsukti j senų draugų Juškų 
ūkį, kurį jis kuone kiekvienų 
vasarą aplankydavo ‘ ir kur 
viešėdavosi. Taipjau ir dau
geliui chicagiečių, ypač north- 
sidiečių, Juškų ūkis būdavo 
priprasta ir smagi vieta; čia 
jie jausdavosi kaip namie.

Porą metų atgal J. J. Juška 
mirė. Praėjusią žiemą ir p-nia 
Juškienė mirė. Jos mirtimi 
buvo sujaudinti jie tik gimi
nės ir pažįstami, bet ir visi 
kaimynai. Susirgusi nervais 
ji pati nutraukė savo gyvastį.

Publikos Pritarimas 
Biznyje

I i m.i i.

Kiekvienam bizniui, dideliam ar ma
žam, svarbu yra turėti publikos prita
rimą. Sankrova gali kartais gurėti pa
siūlyti nepaprastus bargenus; ir geras 
prekes, bet jei ji neturės publikos pri-i 
tarimo ir pasitikėjimo, ji negali tikėtis 
pusilaukti pasisekimo. ! •»

Publika dabar gali pasirinkti sankro
vas' savo patfonizavimui. Daugelis jų 
pasiūlo beveik tas pačias prekes ir už 
tas pačias kainas. 
to didžiausį biznį, 
kos pritarimą.

Midwest Stores, 
sernių organizacija, 
mą linkui perkančios publikos, 
miausia kiekvienas sankrovos savininkas 
turi visados stengtis teisingai ir man
dagiai patarnauti kostumeriams. Par
duodamos prekės yra Standard didumo 
ir svarumo. Jokių specialio didumo 
pakelių nepardavinėjama ir svarumas 
yra aiškiai parodytas ant kiekvieno pa
kelio ar keno.

Kaslink garsinimų, tai jokių klaidi
nančių garsinimų, ar tai laikraščiuose, 
ar cirkulioriuose, nedaleidžiamą. Visur 
aiškiai pažymima vardas, kokybė ir kai
na. Organizacija garantuoja ne tik ko
kybę, bet užtikrina kiekvieną kostumerj* 
kad. ir kainos yra žemiausiai galimos.

Tokis nusistatymas negali nesusilauk
ti pritarimo publikos — tų tūkstančių 
žmonių, kurie kasdie pirkliauja Midvvest 
Stores sankrovose.

Daugelis jų

Bet ta sankrova da- 
kuri laimėjo publi- 

nepriklausomų gro- 
turi savo nusistaty- 

Pir-

Komunistu bėdos

Jau pasveiko
,< 1 ' : />

P-nia Stepanija Mickevičie
nė, kuri buvo'automobilių ne
laimėj liepos 23 d. sužeista, 
jau pasveiko. Gydė daktarai 
Karalius ir Biežis. P-nia Mic
kevičienė, patraukė atsakomy
bėn už neatsargų važiavimą 
ir kaltininką įvykusio nuoti- 
kio A. i Gustafson — sumoje 
$10,000. Bilą veda žymus ad
vokatas Harry A. Fleck.

Roseland Vicinity News 
apie šitą nelaimės įvykį rašė 
maž daug sekamai: “Vakar 
įvykęs automobilių susidūri
mas prie Edbrooke ir 108 St. 
pasibaigė laimingai vien todėl, 
kad p-nia Mickevičienė spėjo 
savo autą skubiai pasukti į 
šalygatvį, kitaip butų neapsė- 
ję be mirčių. Sužeistos nelai
mėje buvo St. Mickevičienė ir 
P., Mickevičienė — jos nuvež
tos

Sakoma, kad viena bėda ne 
bėda, o dvi trys tai ir žmogų 
suėda. Taip dabar yra ir su 
komunistais: bėdų bėdos ir 
dar viena ant viršaus.

Matote, dalykas ve koks: 
aukų mažai gaunama, biznis 
prastas, piknikai nedaug pel
no neša. Na, o čia kaip sykis 
Pruseikos, Butkaus ir Strazdo 
“sklokos“ opozicija mušte mu
ša lietuvių komunistų partijai 
per galvą, stumia partiją į ka
pus.,

Taip ve rugp. 21 d. Meldažio 
svetainėj sklokinipkai, vado
vaujami Butkaus, Pruseikos ir 
Strazdo, susišaukė apie pusę 
šimto komunistų ir ten svars
tė, kaip sėkmingiausia kovoti 
su Bimbos ir Andrulio veda
ma komunistų partija.

Čia sklokininkai, aštriai ata
kuodami savo buvusius drau
gus, iškėlė aikštėn ir vaiz
džiai nupiešė daugybę jų ne
logiškų ir nesąžiningų darbe
lių, kuriais jie išnaudojo lie
tuvius darbininkus medžiagiš
kai ir1 tuo įiačiu laiku demo
ralizavo ir griovė visą jų kul
tūrinį ir politinį darbą. Rei
kia tečiau čia pat pasakyti, 
kad tie ponai, kurie dabar tą 
visą purvą.kelia aikštėn prieš 
savo buvusius draugus, dar 
visai neseniai dirbo kartu tą 
visą šlykštų darbą. Tik da
bar, kai jie susipešė už vado
vybę ir komunistiškus sanvi- 
čius, tai jie jau išduoda anų 
žalingus darbus. Dar tenka 
pasakyti, kad lietuvis darbi
ninkas turi dabar progos tuos 
darbininkų klasės geradarius 
pilnai pažinti ir už tai pa
sukti jiems savo nugarą, nesi- 
duodamas jiems daugiau klai
dinti ir išnaudoti save.

Apkalbėję Andrulio ir Bim
bos vedamos partijos visas ne
dorybes, sklokininkai stengė
si pravesti nuomonę, kąd opo
zicija turinti juo stipriau su- 
organizuoti ir kovoti su pozi
cija. Kad ta kova butų sėk
mingesnė, tai sklokininkų su
sirinkime nutarta ir . savos 
frakcijos laikraštį išleisti, lęu^ 
rio pagelba galima butų prie-! 
šų visas atakas atremti ir tuo 
pat laikų vesti propagandą už 
savo komunistinę frakciją.

Pagyvensime, pamatysime 
kas iš to viso bus. Bet lietu
vių darbininkų klasei iš to

Community Hospital“.

. Roselarid
Praėjusį penktadienį buvo N. 

Stankaus laidotuves. Velionis 
palydėta iš namų į Visų šven
tų bažnyčią, kur laikyta pamal
dos, o po pamaldų kūnas pa
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 
Velionis, matyti, turėjo daug 
draugų, nes palydovų į kapi
nes buvo datfg. Mašinų važia
vo apie pusę šimto.

Gyvenimo apystovų verčia
mas ir Stankus buvo apleidęs 
Roselandą. Pastaruoju laiku 
jis gyveno Clevelande, Ohio.

NAUJIENOSį Chicago, IH. 
' • ’ ' '■ j
nugalėti visųgeriausius Šios ša 
lies golfininkųs. Be abejo, Bil 
ly dąbar paliko ž^miausis /as
muo sportininkų sferose. Ypač 
jis pagarsėjo per savo istoriŠ-' 
kai .ilgą kompetičiją, kur išėjo 
lygiomis ant “play off” ir .ant
rą kartą išlošė per vieną tik 
kirtį. Dabar visi golfininkai 
įdomauja pamatyti lošiant \ tą 
golfo vizardą ir pamatyti, kaip 
galima padaryti “par” be di
delio vargo. Todėl Billy ir va
žinėja iš miesto j miestą duo
damas eksibiciją golfo lošime. 
Iš eiles Billy atlankė ir chica- 
giečius, nuo seniai laukiančius 
pamatyti golfo karalių.

Sekmadienį, rugp. 23 d., Glen 
Oak Kliube Billy su savo opo- 
ncntu-rūnner-up, George Von. 
Elm, lošė “Best Bali Match” 
prieš Morton Smith ir Harry 
Cooper; Taipgi mažesnius čem
pionus. Billy pądarė “par“ 73 
kirčius. Gaila, kad ant vienos 
skylės turėjo paimti 6 kirčius. 
Jo dabartinis bendras, buvęs 
oponentas Čempionate, maž'ai 
jam pagelbėjo, padarydamas 75 
kirčius. Burke^Von Elm “best 
bąli“ skoras 3^87—71 kirčiai. 
Cooper, minimo “courso“ pro 
stebėtinai gerai lošė tą dieną, 
išėjo su 69 kirčiais, bei 4 kir
čiais žemiau \ “par“. ‘ Smith 
new yorkietis, ’ padarė 77 kir 
čius. Laimėtojų “best bąli’
skoras 33-35—67 kirčiai. Tai 
taip Burke-Von Elm pralošė 2 
up bei dvi skyles. Gaila. /
Billy lošia nepaprastai gražiai. 

“Drives”
sad daro apie 300 jardų tolu
mo. , “Aprroaches“— trumpuo
sius kirčius— daro stebėtinai 
tiesiai, lyg iš šautuvo. “Putt- 
ingą“—ant grino lošia tikrai- 
artistiškai.
ruko cigarą, vien tik mušdamas 
Milę pasideda ant žolės ir kir
tį padaręs neužmiršta pasiim
ti. Publikoj elgiasi mandagiai, 
mažai kalba, tik retkarčiais pa
juokauja. Tokį jo elgesį pub
lika labai mėgsta. Atrodo jau
nas gražus vyrukas, vidutinio 
ūgio ir svorio, tamsių plaukų—

Praėjusį antradienį buvo O. 
Buivinienės laidotuves. ■ Kūnas 
palydėta iš namų1 į Visų Šven
tų parapijos bažnyčią. Čia at
laikyta pamaldos. Nabašninkė 
palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse. Palydovų su mašinomis 
buvo apie 40.

O. Buiviniene gyva būdama! 
priklausė keturioms draugi
joms. a* Grabą neš^.jpoterys, šv. 
Onos draugijos’ narėfl.—R,

Pęnktądięnis, rugp. 28, 1931

SPORTAS
Billy Burke

’ • . 4 ' * '

Golfo ekskursija Chicagoj
-Kaip jau žinoma, Billy Bar

kauskas yra S. V.. golfo1 čem
pionas. Reiškia', . Jam pąvyko.

Lietuvių Federacijos

t ANTRAS IŠVAŽIAVIMAS
, įvyks ,
R.UGPIUČIO-AUG. 30 d. 

GRYBO DARŽE .
prie (Tautiškų Kapinių 

Willow Springs, 
šokiai veltui.

KUPONAS
Su šiuo kuponu, pridėjus 50c., jus 
galite gauti reguliarę $2.00 priva
tinę baugaus padėlio dėžutę (safety 
deposit box) musų vaultuose. Pasi
saugokit užsidarinėjančių bankų. Pa
sidėkite savo pinigus ir vertingas po- 
peiras dėžutėje musų vaultuose.

■ ■ ■ ' ■ i -

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

1 ' 1 "< '

„ < Atsineškite šį /kuponą su savim
’ ' f • I ** *. ,*)

Millers Safety 
Deposit Vault Co.

657 W. North Avė.
CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ’
H

r*

TeL Kedzie 8902

5514-16 Roosmlt Rd. 
•rti St. Loafo Avė.

tipiškas lietuvis. Dėvi ilgas bab 
tas kelines, bole$ vartoja “P. 
G. A. Spalding”, golfo lazdų 
turi 18 ir išimtinai visas Kro- 
f Ii tęs.

Lietuvių Golfo Kliubas pla
navo s surengti musų Burkaus- 
kiukui susitikimo pietus. P-nas 
J. J. Elias, prez. Universal įBan- 
ko, pasižadėjo duoti gražią pri
ėmimo vakarienę Hamilton kliu- 
be ir įteikti dovaną nuo Chi- 
cagos lietuvių. Bet Billy nega
lėjo šį kartą pasilikti čia ant 
ilgiau ir (tą patį vakarą aplei
do Chicagą, nes ant rytojaus 
lošė Bostone. Dr* Karaliaus ir 
A. K. Meno pasikalbėjime su 
Billy, pasisakė l^uk per pasku
tines dvi savaiti nemiegojęs lo
voj—vis prisieidavę ant trau
kinio miegot, idant pasiekt pa
rengtą vietą eksibicijai. Toles
niame pasikalbėjime pasirodė, 
kad moka lietuvių kalbą, nors 
nepergeriausiai. Pasisakė buk 
tėvas ir motina skaitą lietuvių 
laikraščius, dar ir jam motina 
skaičiusi lietuvių spaudoj apie 
jo išloštą “Open”, Uaip jis va
dina. Pakvietus jį dalyvauti 
lictuviiį surengtuose jam poky
liuose, apgailestavo, kad neda
lys bent kuriam laikui pasilikt

Chicagoj, bet prižadėjo vėlai 
rudenj atvykti ir dalyvauti su 
lietuviais. Buvo labai paten
kintas pasikalbėjimu su lietu
viais golfininkais ir dėkingas 
už atsilankymą.

Publikos-gallery pamatyti Bi
lly Burke susirinko apie 5,000 
sportininkų. Gaila, kad lietu
vių mažai tebuvo, vos apie 10 
geresnių sportininkų.—Menas.

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė 

Darbininku reikia
REIKALINGA radio salesmanų. turi 

>uti patyrę; su ar be karo; drawing 
account ir komisas; pilną ar dalį laiko; 
darbštus gali užsidirbti į savaitę $100 
ar daugiau; atsišaukite tiktai asmeniš
kai.
LIPSKY’S MUSIC « RADIO STORE 

4916 W. 14th St.

savo 
kad 

2230

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos nišies rakandus, kaurus it 
radio.

Pranešimas
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 šeinjynos 
pasiliks namie.

Veikite greitai.
6348 S. Campbell Avė. 

——o---------

PRANEŠIMAI

ilgus kirčius — vi

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

Grand Rapids, Mich.
LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 

penktadieny, rugpiučio 28 d„ 7 vai. va
kare, šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
drauges 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.

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

Lituvių Federacija Kliubų rengia iš
važiavimą rugpiučio 30 d., Grybo dar
ote, prie Tautiškų kapinių, įžanga veltui.

----- o-----
JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 

seklyčios setąf 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
cbest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už J dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.--- -<>—

« ■ 'O '■ '■ i
STORAD2IAU9 RAKANDŲ BARGENAI -

2 Arnotų sekly Mos setas_____________ $17.60
VVilton Kaurai tiktai ...... $6 ir aura.
3 Arnotų miegamasis setas$22.50
7 Arnotų valgomasis setas .............. $17.60

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 S. H&lsted St. ir 423 W. 63rd St.

•----- o-----
PARDAVIMUI kendžių ir aiskrymo 

storo fikčeriai su staku ar be stako.
2546 W. 69 St.

PARDAVIMUI keturių kambariu 
fornišiai, visi ar atskirai, pigiai.

3240 So. Morgan 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.

Lošdamas nuolat - SpcclaUataa gydyme chroniškų ir naujų 11. 
e. Jei kiti negalėjo jumis Iftgydytl, atsflan- 

kit pas mane. Mano pilnas lAcgzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aA apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakyt 
po galutino licgzatninavlmo—kas jums yragalutino iicgzaminavlmo—kas jurna yra

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

Kambarys 1016
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do pietų.
I

20

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

3173

3173 Naujas, rudeninis modelis. Pastebėkite ir naujos mados skrybėlaitę, 
suknelė tinka Sakesniam orui. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46

MADOS MADOS
t

Automobiles
$20 ĮMOKRTI, 18 MfiN., ISSIMOKRTI1928 - - - -

1930 
1930 
1930
1930
1930
1931
1930
17)29
1930 
1929 
1929

Packard club sedan; 6 w. w. ... 
Buick sodan --------------------
Auburn sedan *■-------------------------
Reo sedan ............ ..................
Hupmobile sedan —.....................
Pontiac coupe ------------------------
Ford coupe, rumble seat ---------
Darant sodan __________ _____
Nash sedan -------- --------------------
Oldsmobilo eonv. coupe ---------
Oldsmobile sedan —............. .........
Chrysler sedan. model 76 •____
30 kitų karų jūsų pasirinkimui 

HAMILTON MOTOR SALES. 
7136 So. Halsted St. 
tel. Triangle 9330.

$076 
$676 
$676 
$676 
$626 
$386 
$360 
$286 
$360 
$626 
$425 
$626

$20 ĮMOKĖTI. 18 MfiN. ISSIMOKfiJIMUI 
1929 Buick sadan nauji talrai —
1926 Buick coupe geram stovyj . 
1929 Chevrolet sodan kaip naujas
1929 'Chevrolet coach mažai važiuotas 266
1927 Chevrolet coach nauji tairai
1930 '•____’ ' ‘ :
1931 Ford coupe fender wells ........ .
1930 Ford coupe kaip naujas--------
1929 Ford tudor sodan geras —...... ..
Hupmobile 0 sodan wiro wheels free

wheeling .....................j.........................-..............
191 Essex sedan kaip naujas ..............
1929 “ - .
1929 
1928 
1929

$476 
.. 96 

296
.. "76 
. 375 

396 
295 
196
545 

., 446 
Erscx coach A 1 Btovy _________ 160
Olsmobile coupe rumble seat — 295 
I<a Šalie coupe fender wells ------  685
Graham 612 coupe fender well8 295 

7212 So. Halsted St.
tel. Vincennes 9070

Chevrolet roadster fender wells

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayetjte 1329.

Financial 
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos 

Del geresnių kantų matyki t
CITY INVESTMENT CO..

106 W. Adams St., 
tel. Central 7332

MAN reikalingi pinigai dėl biznio, 
parduosiu 1 morgičių $2000, kurie ne
ša 7%; trumpame laike galėsite atsiimti 
pinigus. Jeigu savininkas negalėtų at
mokėti pinigus, busi laimingiausis žmo- 
gWs gauti nuosovyjbę $10,000 vertės. 
Apsimoka sužinoti. Pašaukite Tel. West 
5743, City Furniture Co., M. J. Ja- 
varauskas.

REIKALINGA $2,500 paskolos ant 
pirmo morgičiaus, ant mano 2 flatų me
dinio namo fcu basmentu, furnasu šil
domo, Benvyne. . Mokėsiu $75 ko
miso 
vybės

ir skolintojas gaus visas 
popieras.

2709 S. Clarence Avė., 
Berwyn

nuosa-

g

Si 
colių per krutinę. ' ’ '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę 4r adresąr Kiekvieno pa

ts arbapaš- 
i su užšaky- 

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttęm Dept., 1739 

’ So. Halsted St., Chicago, III.

vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigui 
to ženkleliais kartu

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-
V

siųsti man pavyzdį No

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresą*)

(Miestas Ir valst.)

vaitrtfnb jfi'gimn ■■ n rm įmuki m?

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.

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

LAURINAITIS 
Box 43, 

Cedar Lake, Ind. 
Tel. Lowel 171 M 3

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė, įvai 
rių tautų apgyventoj, geroj vietoj. Nau 
dokitės proga.

4546 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen Storas, labai pigiai, nes apleidžiu 
Chicago. 4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI res tau rantas ir room* 
ing house, 14 kambarių, parsiduos pi
giai, dalį įmokėt, likusius ant išmokė
jimo. 2114 S. Halsted St.

PARSIDUOOA čeverykų taisymo ša- 
pa labai pigiai.

4829 N. Talman Avė.

Farms For Sale 
Ųkiąi ,PRrdąvimųi

ŪKIAI — FARMOS 
Pirma ir paskutinė tokia proga.

40 akrų ūkė su gyvuliais, padar- 
dargais, už ........................... $1,700

40 akrų ūkė su budinkais, ant ce
mentinio kelio ...... .............. $1,200

40 akrų ūkė, mūriniai namai, ge
ra žemė .... . ......................... $2.300

80 akrų ūkė su gyvuliais, pačiame 
mieste, už ............ ................. $3,500
Taipgi turim 9 ukes ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavlnmi

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. Lafayem 0455

Business Service 
Biznio Patarnavimas

. ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

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

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

NAŠLB 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. ;

Žiur- 
šau- 

de-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
‘ 1 ’ -A

Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir
Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 

Žemos kainos.

8218 So. Halsted St: 
TeL Victory 4965

PARSIDUODA PIGIAI
Labai puikus sklypai 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 apgyventoj kolionijoj, 94 mylios 
iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

R J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St., 

Tel. Pullmąn 0071

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, fumace šiluma, lotas 40xi25, kai
na $5500.00* 4416 S. Campbell Avė*




