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Voldemaras apkaltintas 
statymais, kuriais jisai 
“plečkaitininkus” baudė

k

Kaltinamųjų suole 
sėdi svarbiausieji 
gruodžio 17 vadai

IV i.s i kaltinami ypatingai gras- 
m ingai s straipsniais valstybės 

išdavime J
VOLDEDMARAS NEPRISI

PAŽĮSTA
Visų kaltinamųjų vardų sąrašas

Kaunas, Lietuva ,rugp. 17 d. 
Garsioji Voldemarininkų byla 
kariuomenės teisme prasidėjo. 
Kaltinamųjų suole sėdi: prof. 
Voldemaras, kapitonas Antanas 
MaČįuika (vienas iš tų, kurie 
19 m., gruodžio 17 naktį su
ginklais užpuolę išvaikė Sei- 

ą ir atėję grasino Prezidentą 
trinių); kapitonas Leonas Vir 

bickas, Algirdas 
(“'Geležinio Vilko’ 
lyderis), Antanas Butkevičius, 
Petras Požėla, Kazys Šileika, 
Antanas Povilauskas, Vladąs 
Mylimas, Jonas Viliušis, Juozą# 
Juršėnas, Kazys Babavičius: šie 
visi kaltinimai tais pačiais Ypa- 
tingos Valstybės apsaugos įsta
tymų straipsniais ,kuriais Vol 
demaro laikų karo lauko teis
mas kaltindavo “.plečkaitinin
kus”. _

Julius Vaitkevičius, Anfanas 
Pupaleigis (Rusteikos užpuoli 
kai), kapit. Juozas Gineitis, 
Petras Steikunas, Petras Sve- 
tlauskas; Jonas Bagdonavičius, 
Jurgis Vėžys, Jonas RamanČio- 
nis, Jadviga Sypkevičiutė; Jur 
gis Gedminas, Albertas Dėdelė 
ir Povilas Pakarklis, kaltinami 
taip pat įvairiais sunkiau ir. 
lengviau baudžiamais straips
niais.
Peilis, rankšluosčiai, revolveriai

Kaltinąriiasis aktas sudaro 
apie 70 mašinėle rašytų pusla
pių. Bylos įrodymų medžiaga 
sudėta ant stalo: medkotis pei
lis, skepetos, rankšluosčiai, ku
riuo badytas ir kuriais užkimš
ta burna bei surištos rankos 
pulk. Rusteikai, taip pat keli 
revolveriai, kuriais teroristai 
atsišaudė bėgdami, kada pasi
kėsinimas nepavyko.

Krašto apsaugos ministerio į- 
sakymu byla svarstoma užda
romis durimis . *

Penki atvesti geležiniuose 
pančiuose

Kaunas, Lietuva. Pirmadienio 
rytą, rugp. 17 d. Teisman sto
jo visi 24 kaltinamieji. Penki 
jų, būtent A .Sliesoraitis, ^ei-1 
kūnas, Vaitkevičius, Pupalaigis 
ir Svėtlauskas atvesti į teismą 
areštuoti po sargyba ir ap
kaustyti geležiniais pančiais. 
Sliesoraitis su buriu kitų tapo

Sliesoraitis
pryšakinis [Acme-P. 8 A. Photo]

- Marina šaliapin, pagarsėjusio 
dainininko duktė. Paryžiuj ji 
laimėjo “Baltosios Rusijos” 
gražuolės titulą.
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Lietuva Pabaltijoj
esanti įzoliuota:
Lenkija vadovauja

KURI PATINKA: KOPIJA AR ORIGINALAI?

ORHte
Chicagai ir apielinkei federą- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovu; galimas lietus 
perkūnija; šilčiau; vidutinis 
stiprokas pietinis vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
pavakary.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 
7:26. Mėnuo teka 8:52 vak.

su 
ir

81

suimti prieš pat teismo dieną.
Teismui prasidėjus Sliesorai- 

|is paprašė, kad jam nuimtų 
pančius, kas ir buvo padaryta. 
Klausinėjami kaltinamieji atsa
kinėjo ramiai Ir'sakėsi iki šiol 
teismo nebuvę bausti.

I

Klausinėjant prof. Voldema
rą apie jo turtus ir ar buvo 
baustas, jis atsakė turto nė Lie 
tuvoj, nė užsieniuose neturįs, o 
baustas buvęs metus ištrėmime 
Plateliuose.

Dauguma kaltinamųjų savo 
bylos, atrodo, nelabai tepalsb, 
tik Silesoraitis atrodo susiner
vinęs. Mat jis “Geležinio Vil
ko” lyderis ir vienas ‘iš “ak- 
tivistų”/j Pupalaigis ir Vaitke
vičius,-kurie buvo sugauti, už 
pripiovimą policijos vado pulk. 
Rusteikos, klausinėjant atrodė 
visai natūralus ii^atsakinėjo ra
miai ir šaltai.
Užpuolikas išdavė Voldemarą

Vaitkevičius ramiausiu tonu 
išpasakojo, kaip jis vykdęs už
puolimą prieš pulk. Rusteiką 
ir kad viską tai daręs prof. 
VoldemaYo sudarytu planu, Vol
demaro nurodymais.

Kiti kaltinamieji neprisipaži. 
no. Pats Voldemaras taip jau 
nuginčijo, kad jis butų ką nors 
žinojęs apie užpuolimą Rustei
kos.

Kaltinamųjų apklausinėjimas 
tęsėsi pirmadienį ir antradienį, 
o trečiadienį prasidėjo liudi
ninkų klausinėjimas, kurių pir
masis buvo pats Rusteika, da 
bar generolas ir vidaus reika
lų ministeris.

Byla, kaip spėjama,'tęsis 10 
dienų ar ir daugiau. •

Tautų Sąjungos posėdy Lenki
ja su Pabaltijos valstybėmis 
iš vieno

LENKAI SIŪLOSI GLOBOTI
Lietuva su Rusija sutartį 

ratifikavo
/

Maskva, rugp. 31. Praneša-* 
ma iš Kauno, kad tenai "šian
dien ratifikuojama penkiems 
metams atnaujintoji tarp Rusi
jos ir Lietuvos neutraliteto ir 
nepuolimo sutartis iš 1926 me
tų. .

Ryga, Latvija, rugp. 31? Do- 
nald Day, Chicago Tribūne ko
respondentas rašo: Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris \ir 
Sovietų ministeris Lietuvai per
eitą šeštadienį Kaune pasikei
tė neutra^im^ ir nepuolimo su
tarties kopijomis ,tokiu budu 
tas sutartis pratęsiant dar 5 
metams.
Lietuva palikta su Sovietais

Estijos ir Latvijos vyriausy
bės pranešė, kad ateinančio.! 
Tautų Sujungtos sesijoj još’ lai
kysis iš vieno. įr tikimasi taip 
jau, Jos, ^Suomijos,
Latvijos ir *'Lenkijos 'atstovai 
laikysiąs kooperacijos Gėhevoje.

Lietuva, kurią neoficialus ka
ras su Lenkija' dėl Vilniaus iš
stūmė iš Baltijos politikos, nu
sistačiusi yra laikytis savo san
tykių su Maskva, kadangi So
vietų valdžia' yra vienintele, ku
ri pripažįsta Lietuvos preten
zijas į Vilniaus kraštą.

Maskva tarsis tik atskirai
Lenkų ministeris Baltijos 

valstybėms pranešė, kad Var
šuva atsisakys pasirašyti ne
puolimo sutartį su Maskva, jei 
į tą sutartį nebus įtrauktos 
Suomija, Estija, Latvija' ir Ru
munija.

Maskvos Izvestija' pareiškė, 
kad Lenkijos pasiūlymas yra 
žinksnis atgal tų dviejų vals
tybių santykiuose ir kad Sovie
tų vyriausybė pasirašys nepuo
limo sutartis tik su atskiromis 
valstybėmis.

Amėrikiečiai smarkiai 
vedasi.

Vėl 250,000 prigėrė
Kinijoj

Shangai, Kinija, 
Šiaurinėj provincijoj 
kita sritis, kur žuvo apie 250, 
00d žmonių ir 500,000 liko be 
pastogės ir maisto. 163,000 na
mų sugriuvo.

rugp. 31. 
paplūdo

Washington, rugp. 31. šauks
mas, kad vedybos nyksta ir di- 
vorsai didėja, pasirodė buvę be
reikalingi. Statistika parodė, 
kad dabar yra' Amerikoj vedu
sių vyrų 26,327,109; nevedu
sių 14,953,712, našlių 2,024,- 
936. Ištekėjusių moterų yra 
26,170,756; netekėjusių yra 11,. 
306,653; našlių 4,734,207; di- 
vorsiuotų 573,148 arba 60 nuo
šimčių 
moterų

vyrų ir 61,1 nuošimtis 
yra vedę.

Rado lovojA$l,000 
laimėjo

t

R

oi

[Acme-P. « A. Photo]

Viršutinis Į paveikslas rodo fotografiją nuotakos, kurią 
tūla Baltimore vedybų agentūra atsiuntė Niek Tichanovui i 
San Francisco. Niek taip įsimylėjo į tą fotografiją, kad nieko 
nelaukęs parašė į Baltimorę, kad toji gražuole atvažiuotų ves
tis su juo. • ’ •' ' ‘1

Apatinis paveikslas rodo sceną kada toji “gražuole” atva
žiavo: Tichanovas parode jai jos fotografiją jr atsisakė ją 
vesti. Ji apskundė j j teismui už suvyliojimą, bet tęismas paly
ginęs fotografiją su originalu Tichanovą išteisino.

Ispanija konfiskuos 
$100,000,000 vertės 
vienuolynų turtus

Bilioną su viršų 
valdžios iždo' bonų 
išleido pardavimui

ir

Milwaukee, ru^p. 31. Mrs. 
Phila'ja savo lovoj pajuto kaž
ką po paklode spaudžiant ir pa
žiūrėjusi rado gniužulį su $1,- 
000. Teisinė ji laimėjo bylą, j- 
rodydama, kad Ką rado, tas yra

Paryžius, rugp. 31. Kada 'at
eis kitas balandžio v mėnuo, 
Francijos laukia pusantro bi-J nuosavybė. Mat, savininkas ne- 

i atsišaukėn.h'jono dolerių deficitas*

IMPERFECT IN ORIGINAL

Ispanijoj virš 50,000 vienuolių 
ir 40% beraščių

Madridas, Ispanija, rugp. 31, 
Apie 50,000 zokoninkų ir vie
nuolių greičiausiai neteks savo 
šimtmečiais susikrautų turtų, 
jei bus priimta konstitucija, 
kaip yra seimo komisijos pa 
siūlyta”,J panaikinti religinius 
ordenus ir konfiskuoti jų nuo
savybes”.

Konfiskuodama valstybė pel
nytų mažų mažiausia' $100,- 
000,000 vergės geriausios žemes, 
namų ir inyestmentų, ir nebe
reiktų kasmet mokėti iš iždo 
stambių sumų šimtams religi 
nių įstaigų išlaikyti.

Ispanijoje yra' virš 5,000 tie- 
nuolynų ir konventų, kuriuose 
dykauja apie 10,000 vyrų vie
nuolių ir virš 48,000 moterų.

Jaunoji respublika daug ken
čia nuo dvasininkų armijos ki
šimosi į politiką ir darymą įta 
kos į minias. Ligi šiol daugu
ma Ispanijos mokyklų buvo ve
damų religinių; mokytojų, 
čiau virš 40 nuošimčių gyvem- 
tęjų yra beraščiai. 1i

y f' .-I

Bonai parduodama, kad 
ketų taksų kelti

nerei-

Vai-

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

Amerikos vaikai gaus 
mokintis bolševikiškai

Maskva, rugp. 31. Nuo 192$ 
m. visų Rusijoj gyvenačių at
eivių vaikai turi priverstinai 
lankyti sovietų publiškas mo
kyklas, kur pirmoj eilėj moki
nami Markso ir Lenino doktri
nos.

Lietuvos Lenkijos 
byla tarptautiniam 
Tribunole šiandien

Lenkija i pkalauja teises 
važinėtis* -per Liętuvą

Hague, Holandija’, rugp. 31. 
Rytoj ,rugsėjo 1 d. Tarptauti
nis .Tribunolas pradės svarsty
ti Lietuvos bylą su Lenkija dėl 
lenkų reikalaujamo laisvo 
pravažiavmo ir tranzito Lietu
vos gelžkeliais.

Iš Lietuvos atvažiavo p. Sta
šinskas, Lietuvos banko valdy-, 
tojaS, kurs bus Lietuvos teisė
ju šioj byloj. Be to Lietuvai 
dar atstovaus p. Sidzikauskas 
ir keletas ekspertų.

Tautų Sąjunga 
susirinko

Europos Unijos komitetai jau 
posėdžiauja

Geneva, rugp. 31. šiandien 
pradėjo rinktis Europos vals
tybių užsienių ministeriai. Są
jungos pilnumos posėdis kitą 
pirmadienį. Tuo tarpu jau ei-

V. -roj
<7........... ...

Laukiama kiek vargo su So
vietų Litvinovu, kurs rengiasi 
išeiti -su “ekonomijos ir nepuo
limo paktų” pasiulymu.

BEDARBĖS
REIKALAI

Pasiūlė 5 dienų savaitės ir ne
darbo apdraudos įstatymą

New York, rugp. 31. Norman 
Thomas, valstijos Socialistų or 
ganizacijos vadas ir buv. es- 
samblio \ atstovas Louis Wlaw- 
man pasiuntė į Albany laišką, 
reikalaujant įnešti legislaturon 
įstatymą bedarbei reguliuoti, 
būtent įvedant 5 dienų darbo 
savaitę, bedarbės apdraUdą ir 
gyvenamų namų statybos pla
ną. • / c

Dvylikos moterų ir 
vieno vyro, Powers 
auku, nesurandama

West Virginijos vampiras per 
keturis metus varė savo šiur
pų amatą

Clarksburg, W. Va., rugp. 31. 
Dvylika moterų ir vienas vyras 
yra dingę be pėdsako ir spė
jama, kad jie visi randasi kur 
nors pakasti dumblynėje aplink 
Harry Powers mirties faYmą, 
kur užvakar tapo iškasti dvie
jų moterų ir trijų jaunuolių la
vonai.

Kiek moterų yra Powcrs nu
galabijęs, tik tuomet bus gali
ma spręsti, kada bus surastos 
visoę tos moterys, su kurio
mis jis susirašinėjo. Powers 
“ofise” rasta visa galybė laiškų, 
iš kurių matyti, kad tas vam
piras per ketverius metus ve
dė plačiausią korespondenciją 
su turtingesnėmis našlėmis vi
soje šalyje, maždaug su dviem 
dešimtimis moterų kiekvieną 
dieną. Kiek tų “meilės kores
pondencijų” pasibaigė žudynė
mis, dar galima tik spėti. ’

Pasigenda chicagietės
Visą laiką itebeina įtemptas 

kasimas šulinio, upeliuke dug
no, kiemo* ir krūmokšlių Powers 
farmoj. Susekta daug paslap
tingų dalykų, kurie dar neiš
aiškinti. Pavyzdžiui, rasta ap
degintų kaulų, kurie pasiųsti 
ištirti. Rasta gembės su šniur- 
galiais, ant kurių prilipę kaž
kas panašaus į kraują ir mėsa.

atsišaukiama iš Chi- 
e&SĮo&r---.. kad Čia dingusi tiria 
Mrš. Florence McCarthney, su 
kuria Powers* “flirtavo” laiš
kais. ■

Dingęs Vyras yr’a iš to paties 
Clarsburg, W. Va., kurį pasku
tinį kartą žmonės matė važiuo
jant su Powers viename auto
mobily. Jis turėjęs $600 su 
savim. A

Powers kalėjime nors du kar
tu prisipažino nužudęs penkis 
žmones, bet pradėjo nuduoti 
pamišusį ir reikalauja advoka
to jam ginti.

Saugi 1 atlaidai ir “dėl 
durnos galvos kojom 

nepakajus”

Washington, rugp. 31. 
džia vakar išleido į rinką $1, 
100,000,000 vertės U. S. bonų, 
siūlydama, gyventojams pirktis 
ant trečio ir pusantro nuošim
čio. Iš tos* sumos $800,000,000 
yra 20 ligi 24 metų iždo bonų, 
nešančių po 3 liuosįmčius in
tereso ir $300,000,000 iždo sko
los certifikatų, duodančių po 
pusantro nuošimčio intereso.

Tas pardavimas daromas dėl
to, kad iždas tikisi didelio pa 
jamų taksų puolimo ateinan
čiais fiskaliniais metais. Val
džiai liko pasirinkti, arba pa
skelti mokesnius arba' skolintis 
gyventojams. Tuo tarpu nu
tarta skolintis, o ,ituo tarpu bus 
paruoštas kongresui planas tak
soms ateity pertvarkyti.

Washing>ton, rugp. 31. Darbo 
stabilizacijos programa', dabar 
vartojama Californijoj,’ kurios 
svarbiausia užduotis yra užtik
rinimas darbo darbininkams, 
tapo indorsuotas Hooverio ko
miteto. 450 California firmų 
davė prisižadėjimą, kad jų dar
bininkai nebus paleisti. Toks 
planas paskatinsiąs pirkimą.

New York, rugp. 31. Miestas 
numato, kad šią žiemą reiks 
aprūpinti bedarbius su 800,000 
patalpų ir 3,000,000 pietumis, 
tai yra jaugiau kaip per įO 
metų buvo parūpinta. Miestas 
reikalauja šaukti specialę kon
greso sesiją ir juokiasi iš Hoo
verio idėjos, kad, girdi, New 
Yorkui pakaks sukelti $8,000',- 
000.

Lukštai. Rokiškio aps. Nese
nai čia pastatyta muro bažny
čia. Rugpjūčio 2 d. buvo at
laidai. Dulkės ir šiluma ke
leivius smaugte smaugė. Auto
busai vos spėjo moterėles ga
benti į Lukštus, žmonių daug. 
Klebono negilų ir negausų šu
linį Išgėrė. Ištroškę net pur 
vus pradėjo čiulpti. Stikline 
vandens buvo parduodama po 
15 centų. Purvais vaišinti mal
dininkus pavojinga sveikatai. 
Vakare, gal tyčiomis, autobusai 
maldininkų nebevažiavo atvež
ti į Rokiškį. Tai kai kurie tiek 
nusikamavo, kad pakeliuose 
nakvojančiu buvo daug.

Harlan, Ky., rugp. 31. Vie
nas angliškasis užmuštas, kitas 
miršta nuo žaizdų, trečias sun
kiai sužeistas, kai deputy Šeri
fas apšaudė tris darbininkus 
kasyklų 'apylinkėj. Jis pasitei 
šiuo, kad jie norėję j jį šauti.

Ceppelinas vėl lekia j 
Ameriką

Vokietija^ rugp. 81. Milži
niškasis baliunas Ceppelin 
pradėjo naują kelionę 5,000 
mylių tolumo į Braziliją. Trjr 
lika keleivių sumokėjo po $1, 
000 kiekvienas

■. H
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KORESPONDENCIJOS
Dickinšon, North 

Dakota
-—■

Dievas užmiršo farmerius

Visi žino, kad f armėnams 
labaį svarbu lauku turėti liū
tų. Kuomet lietaus neta, tai 
saulė išdegina laukuose javus 
ir pievose žol^. Šiemet Ame
rikoje nuo kaitros labiausiai 
nukentėjo tryšN valstijos: Mom 
tana, S. Dakota\ir N. Dakota*. 
Visos minėtos valstijos skaud
žiai nukentėjo nuo sausros. 
Nepaliesta liko tik rytine da
lis (apie 30 myliif* platumo 
juosta). Šiek tiek užderėjo ja
vų ir rytinėj dalyj, o viduryj 
viskas paliko nepjauta, ka
dangi sausra išdegino javus. 
Nukentėjo, žinoma, ir ganyk
los.

South Dakotoj karščiai sie
kė net 112 laipsnių. Senas Pet
ras liepos 26 dieną per tą vals
tiją važiavo Hooverio “pulk 
manu.” Kaitra buvo tokia di
delė, kad nuo/saulės nukentė
jo Petro nosis ir ausys. Dar ir 
šiandien nuo tų vietų tebesilu- 
pa oda.

Fermeriai vis dar tebetiki į 
prietarus ir burtus. Jie viso
kiomis maldomis bando nuo 
nelaimės atsiginti.

Kai užėjo sausra ir lietutis 
per ilgą laiką nebuvo, tai žolė 
ganyklose išdegė nuo karščio, 
o •javai laukuose' tarsi tapo iš
šutinti, -— pasiliko vien tik 
stagarai. Vietomis pradėjo 
pritrukti vandens. Tad jį ve
žė iš kitur traukiniais.

Neužteko tos nelaimėto vie
tomis atsirado skėrių (sąran
čių). Jų buvo tiesiog milionai. 
Jie sunaikino paskutinius jū- 
Vų likučius. Pasitaikė'ir juo-

bent šiuo laiku jokios pagal
bos nesuimto. Visgi farme
riai turi vilties, kad valdžia 
darys ką nors ir neleis jiems 
badu mirti. — Senas Petras.

Binghamton; N. Y.
SLA. 50-tos kuopos išvažia

vimas.

Rugpjūčio 9 dieną š. m. 
SLA 5(Ma -kuopa turėjo savo 
metinį išvažiavimą,, šį kartą 
į Nfcwton Lake, Pa.

Vieta buvo gana graži ir 
paranki tokiems išvažiavi
mams ir buvo tikėtasi labui 
diHČlib iŠVažiūviiho: Bbt išVa- 
žiavinto dtanai atėjus# iš pat 
ryto pradėjot labai smarkiai 
lyti ir tik apie piritus pradėjo 
tarpais apsistoti’. Tad tuombt 
ūrit greitųjų ir išvažiuota 
dviriiri pilnais būsrtis ir keletas 
privatinių autų.

Tad tas musų didysis išva
žiavimas kaip bematant su
mažėjo, bet įvyko nors tar
pais ir' gerokai lijant. Publi
kos atvyko į keletą šimtų, ne 
tik iš vien Binghamtono, bet 
daug gerų Binghamtono prie- 
telių ir iš Forest City, Scran- 
tono ir kitų apiclinkės lietu
vių apgyventų miestų. i

Ir susidarė taip, kad galų 
gale išvažiavimas buvo 
sėkmingas ir kuopa 
gražaus pelno.

Už viMą tai būtinai reikia 
padėkoti rengimo komisijai, 
darbininkams ir svečiams, o 
ypatingai pčnnsylvaniečiams.

P. B. -Balčikonis,.
SL A 50 k p. vicc-pirm.

gana 
turės

Binghamton, N* Y
kingų įvykių.

Amerikos valdžia duoda 
tam tikrus nurodymus ir net 
suteikia reikalingu^ nubakis 
žiogų ir skėrių mntommui. 
Kai kurie fermeriai naudojasi 
tais nuodais ir naikina skė
rius. So. I)akotoj valstija davė 
net orlaivių Medingų vabz
džiu naikinimui. Tai buvo la
bai sėkminga kova.

Tačiau daugelis farmerių 
netiki, kad nuodais butų gali
ma atsiginti nuo žiogų ir skė-'« 
rių: su tais gyviais jie bando 
kovoti prietarais ir burtais. 
Kai prasidėjo kaitra, tai fūri- 
įnoriai pradėjo melstis ir pra
šyti Dievo, kad duotų jžeths 
lietaus ir pašalintų žiogus. 
Dvasiškiai ragino juos prie to. 
Vietose, kur sausra if skėriai 
pradėjo naikinti javus, buvo 
rengiamos pamaldos. Diekin- 
son apielinkej farmeriai lau
kuose įtaisė altorių ir susirin
kę prie jo pradėjo melstis, 
kad Dievas pašalintų sausrą 
ir sunaikintų žiogus.

Kuomet farmeriai poteriavo 
ir meldė pagalbos, tai skėriai 
naikino paskutinius kviečių 
likučius. Jie tarsi tyčiojosi iš 
žmonių pamaldumo.

šiandien jau Dickinsone ir 
visoj vakarinėj valstijos dalyj, 
o taip pat Montanoj ir S. Da
kotoj gyvuliai badauja, nes 
farmeriai nebeturi kuo juos 
bemaitinti. Daugelis farmerių 
avis parduoda tiesiog už cėn« 
tus. Sakoma, kad kai kuriose 
vietose avį galima už kvoterį

Dainininko K: Kriaučiiino 
' koncerlus.

Rugpiučio 14 d?. Lietuvių 
Svetainėje pripuolamai bu
vo suruoštas p; Kridūčiunui 
koncertas.

Koncerto programa buvo la
bai turininga; ji susidėjo iš 
operos arijų ir liaudies dainip

Dainininkas Kraučiunas 
yra vienas iš geriausių daini
ninkų, kokis tik Binghamtohe 
>buvo. Jo balsas yra tvirtas, 
dramatinis tenoras, dainuoja 
tikrai artistiškai, kas parodo; 
kad perėjęs gerą mokyklą ir 
turi gerą išsilavinimą savo 
profesijoj. Tad jo dainavimą 
visa publika labai pamėgo ir 
aplodismentų nesigailėjo.

Tik labai gaila, kad publi
kos bUvo mažai, už ką bing- 
hamtoniečiams priklauso di
dėlis papeikimas.

Programo išpildyme gelbė- 
'jo vietos dainininkas p. St.* 
Vaineikis, kuris irgi pasirodė 
gana gerai.

Buvo dainuota ir Ipeletas 
dūetų, kurie publikai labai pa
tiko ir, žodžiu sakant, kon
certas buvo vienas iš geriau
sių ■ Binghamtohe.

. — P. B. Balčikonis.

Paaiškinimas 
įvykio sla. 

CENTRE
(Išklausykit ir Kaltinamosios 

PuSes)

Pravartu pastebėti ir tai

ši apielinkė primena. 192| 
m., kada Rusijoj prie Volgos 
įvyko sausra ir žnioUės turėjo 
badauti. Daugelis fermerių? 
jau tiesiog pradeda badą kęs
ti.
kad avižos ir kitokis pašaras 
yra 
bet
nepajėgia riiekb pirkti, ir to
dėl savo gyvuliais priiversti yra 
atiduoti tiesiog už dyką.. Iš 
bankųz bent kokios paskbloa 
jie negali gauti. , ■

Visi kalba, kad farmeriafns 
yra būtinai reikalinga 'tam 
pagalba, nes kitaip su jais bus 
visai bidgi reikalai. • Tačiriu

parduodama labai pigiai, 
sausros paliesti farmerihi

■ i . >. ; - .

(Pabaiga)

IPo visų vietinių., machinaci
jų ir visokių/.; planų kaip pasi
naudojant šia proga kuogrei-s 
čiaupai prašalinti Vitaitį; iš 
“Tėvynėš” redaktoriaus vhtos, 
pagaliau liepos d. Vyte Vi- 
taitis gauria įsakymą iš SLA. 
Kontroles Komisijos pirminin
ko p, J. GHijiaus, kad sekma- 

rugpjūčio 2- d5|} Vitaitis 
privalo pribūti su:» visais savo* 
liudininkais j Kontrolės Komi
sijos * šaukiamą susirimei:

liudyti kn jis Žilio įvykusio lle- 
ppfe 24 d. įvykio reikalu; Vi- 
taitfe tuojaUs parašu p. dfitiiui#) 
khfl’ šVfttbiaUsias diudinitikaš, t A 
y. aš, sergu ir > negaliu pribūti 
j (šušifinkimą ir prašo suairin*- 
kimą atidėti iki tokio Iaik5, 
kuomet aš pnsVėikSUi. Ant ry
tojaus gauna p. Griniaus pa- 
alškrmi, kad tą susirinkimą 
ne jis šaukiąs,* kad esąs daly
tais Brookiyne. gyvenančių ki-. 
tų idJVibjų* kbtaiSijoš narių ir 
pataria prašyti’ jtį susirinkimą i 
atidėti. Vadinasii slteiriiikimą 
šaukia- p; Grinius^ bbt susirin
kimo atidėjimo reikalu siunčia 
tartis'' su . kitaip komisijos na- - 
i^iais^

SUširirikimas įvyksta sekma
dieny, rūgpiučio 2 di, SLA. 
Centro raštinėje. Vitaitis nevy
kęs į susirinkimą paaiškitia 
žodžiu dalyką ir įtaikia, sUSK . 
rinkimui daktaro liudymąy kad 
sergu nuo sUžėidimo liepos 24 
d. i? nfetik nfe^AllU iŠ lUVos keb 
|i, bet daktaras net draudžia 
ėržinti' mane bbnt kokiais klau- 
dinėjimais. Vienok Stasys pa
kviečia Kontroles Komisijos na
rius ,į namus# kad patys atvyki 
tų ir kiek galima malins pa- 
klausinėtų. M;lno mergaitės ir 
savo sūnaus negąiėjb į susirim 
kimą vežtils liudyt, nes jie ta
rėjo pasilikti namie mane pt&i 
žiūrėti. t

Vienok Kontrolės .Komisija 
nepaiso net daktaro/ liudynio, 
iškinusinėja sUsirinkiisiūM' Jūt- 
geliUtvS pUSes liUdihirikUs ir 
vidilą Vitaitį iš mūs ptisėš ir 
išneša nuosprendį rekbmėndūo* 
ti Pildomą jai Tarybai kuosku-- 
biausiai mane išbraukti iš SU*; 
šivienijimoj o Vl-taitį1; sUspen* 
duoti, iki . seimui, iš “.Tėvynės” 
redaktoriaus Vietos. Tas bartdo* 
mn tai0 skubiai* atlikti, kad rtėt* 
sekmadibnio vakare tėtetahu 
sušaukia Kontrolės Komisija 
Pildomosios Tarybos suvažiavo 
mą rytojaus dibną-.

Tai ir teismas! Civilizuotam 
pašaly! net; didžiausiam} prasi
kaltėliui leidžiama pirma pasi^ 
teisinti ir tik • tuomet nuospron+- 
din “daroma^ tąsiau -SLA. kori* 
trolės Komisijai} tokių “menk^ 
niekių”, kaip išklausyt • kalbina
mą asmenį visai nereikia. Siiėi* 
na, išklauso vieną pusę ir 
sprendžia kUogreiČiaUsiaj’ apsi
dirbti su kaltinamuoju kol dar 
kjis serga ir negali pasiaiškinti, 
save apginti. Nejaugi bijotasi, 
kad aš pasveikus ir savo pusę 
atpasakojus galiu net ir tą pa
čią Kontrolės Komisiją kito
kiam nuosprendžiui prirengti. 
Iri dar kokie tai ponai Exai 
spaudoje giriasi, kad .Kontrolės 
Komisija surado kaltininkus ir 
ji nustačiusi, kad Varriis nėra 
mušeika; Mat kokis “bešališku-i 
mas” fraternalės organizacijos 
gyvenime naudojamas.

/

Cerai atmenu, kuomet p. Gri
nius Ažūnario-Dbvenio aferos 
reikalu savo pastaboje prie Ko
misijų susirinkimo protokolo 
pasakė^ kad negalima apkaltin
ti Devenio ir Ažunario dėlto, 
kad jie nebuvo tardyti ir iš
klausinėti. Vadinasi, Kontrolės 
Komisijos pirmininkui negali
ma apkaltinti neištąrdytus as
menis net tokiame prasižengi
me kaip Susivienijimo nu- 
skriaudimas 25,000 dol. Tuo 
tarpu Kontrolės Komisija, , net 
neturėdama teisės eilinius SLA. 
narius teisti, be, jokio ištardy- 
mo rekomenduoja rųane- išmest 
iš Susivienijimo vien užtai, kad 
absįJailkiūs. SLA. Centran si 
rėikūlri rietik tapau rtėžmbhiš- 
kai įžėista ^ piktai iškolibta 
bet vos gyva i^ikūū. Už tok1 
“begališkumą” Kontrolės Komi
sijai labai dėkojū!... Gerai dar, 
kad Pildomosios 'tarybos rtarių 
-didžiuma gerbia organizacijos 
konstituciją ir pripažįsta SLA. 
nariams konstitucijos garantuo
jamas teises. .

Prie Užbėgta
Šio įVyklo iŠgatairiiriio klika 

: paskelbė, Kad ridėjus j ŠLA" 
&ėhtrį visūs* sušidŠiad,* XukVų*'

£

. .... < ...
-sukandžiojau,,, stjspąrd-'

■•VittiBaa dr. P. I'uskunigiui pagerbti
Amėrikbs LlėtUVių Fkotlonii- 

rtih Cėntro pirmiriirikhs Dh. į>. 
PUsklinlgis, , iŠVykb j Lietuvą 
biržėlio 27 d; š. m: pirma Ekom 
Cferitro “Jauhūhlių ĖkSkūtsija”*- 
Švedų Amerikos Linijos motor
laiviu “Gripsholm” į Klaipėdą 
per Gothonbiirgą, Švediją. Dr. 
Puškuhigis y nė* tiek važįdvo į 
Lletūvų SVečiUbti/i/,kiėk dirbti 
tūritfttib i V ekbhbMikbri rėikalib

Paveikridly . matyta garbės 
sVečirisMš fthitter į dėšhto< artta 
ws nūri gąlb s&Mnti£ Šttoirih*; 
tto svečib. pag^rbtL kauniečiai, 
kurių tarpe buvo pp. pulkinin
kas štenbeito^ vM? reifc ririnis- 
tarijbs grinėralihis sektatoriiįs, 
generolas GlbVeekis,^ V» Gūstii-

šoninę išvežC, kadb lt k net Cen 
Iro <fdktitiwhtte 'iSVogidlĮ', ta- 
čiaun vist “ftumtĮėjtfetejj’! ant: 
rytojaus suejb į ddrbąp dl sek* 
rhndibhy sūsi?lfikbį; iSLA?. Ceri- 
trah< sUi “Viėnybėš’-> štabūusuši- 

, rinkiniu. '• Iriilt^il i ife dabita 
pradeda ūiSKėtiV plūriita; daryti, 
kad mane- kalėjitoari)-Uždaryta 
o Vitaitį: tŪbjūUS iS' darbo iš*i 
mest ir kaip tą grynai asme
ninį i į vyk ji isui i Šttbi vie
ni ji'rtiū' j irir didriltiririiiii sitrihdaĮu< 
išpūšta' ViMi wsūU
mušris” apįė c)yy i šailaiS i Ibvo j ė 
išgulė jalu - hėiį dVibjtyų gfydįytojų 
gydomai ;

Nėt jUokiririft tojhiklika 
patys save lUimp^dinitaiojd. čia 
kaltina Vitaita 'kanta „ mane, 
įleidus į SMI SbkVėtorihub ofi
są ; riedėjo paštahgų},! “muštinės 
stabdyti”, ČiaąvėLtabsiūūkę są- 
ko;' kad aš ihušidū'rDraugeiiutę* 
ir Vitaitis manė' štabilč'š. Paga
liau jau jei rVitaiciui skaitoma 
tokiu dideliiuprasiitnitiriiu, kad 
jis atrakino duris, be kbrių ne-1 
gali* įeiti į Redakcijos kartiba- 
rį, .ir pei* tas duris aš įėjaui į 
Jurgeliutės raštinę^ tai. kodėl 
nekaltinama Jurgeliutė, kuri 
visai svetimą vyrą, tanikiam, už
rakintam kambary Idikė sU sa- 
Vd giminaite jau po darbb va- 
lūndlj?' Vadinusi;! J^urgėlilitei 
apie devintą valandą vakare lėir 
stina . ofise laikytį, visai paša
linis vyras,' kUris VėllhtiŠ už- 
siundomas ant moters ir ragi
namas ją siimUšt * ir > net ūžt 
mušt, o VitaiČlui negalima net 
savo žmon'oš įšilbikti į Ėedlrtk- 
cijos kambarį, kuomet tuo pa
tim laiku jis ateina į Redak
ciją savo ddrbė reikalais.

Be to, noriu pastebėti, khd 
SLA. 1-mos , kuopos išneštoje 
rezoliucijoje, ...kuri tilpo “Vie
nybėje” neteisingai sakbmri, 
kad p. Kamarauskas matęs po
pietinį įvykį,.ir todėl jo liudy- 
mu kuopa pasiremdama išriėšė 
net tokių rezoliucijų, . kurioje ! 
surandama, kade “Vltaitis,. y*rri ' 
pavojingas Susivienijimui.”. įia 
turiu pasakyti, kad to įvykio 
p. Kamarauskas nėmatė. įSik. 
vėliaus man' bešėdiht ra^tihėje 
ir belaukiant JŪtgriiritės* b'- 
rrinraUskaš iŠ- kiir ateitą^ 
do7 '< ■ b..’.

BegMO’ ‘ įpįriifeštabjiri, kad- 
mano nelaimei teko man tūpti 
auka piktų^įįkds = sumėtomų. 
Jūr bUčiatiežinojūsy kad ;Šrto> 
silauksi it. iritsilankydama ?sh* irbi- 
kalu.»SLAi> Cūhtrb: /rdšthfeiip;tai 
kaip dįdžiaūšios . nelaimės toą

dienine ......, ,.s . 
teko daug moraliai ir fiziniai.
nukeriteiL (dąn.«8iekiama‘< ir ntie4 
(įziaginiai .mane ir mano šeimą 
iuškriąhsta,’’ Ž bet ■ viskas Z iįiitu 
'galH H

torielką arba lentą,. vandenį 
reikia permainyti sykį ant mė
nesio.

žiemą galima nupirkti dfiūg 
šviežias mėtos ir pakibyti skle^ 
pe. Plonus šmoteliai, kaip tai

avidnos lajų (suet), ir kuomet 
viršų* 

nulm-

nis/ dr. J. Purickis, 'A? Bribždb 
(dabar vešiantis AmbrilCrijė), 
direktorius Matulaitis, Kai Puo
džius^, švedų Amerikos Libijos 
generalinis atstovas Lietuvaiir 
kiti, jų tarpe keletas ponių, 
karštai pritarė savo kalbose 
sVečid sumanymams ir pasiža
dėjo juos paremti. Dr. Puskū- 
riigib žmona antra iš itairies į 
dėŠihę.

Gerbiamas - sveči 
na. grįžta atgal' į i 
pačiū’: švedit. Amerikos linijds 
motorlaiviu “Gripsholih’’. Ruį- i 
sėjo 11 d. š. m*, pribus į New 
Yorką, Piėr 97, gale West 57th 
Št»> New York City; Išplaukė 
iš Klaipėdos-pėr Švediją.

fs su žmo- 
.rtieriką tuo

reikia' virti arba • keptoy 
lengvai galima su peiliu 
ti. 

•» * •» ......... . •*>

'Kalakutus, vištas ir 
paukščius galima laikyti 
bintus vėsioj vietoj. Rūkytas 
fiumpis, .rūkytas liežuvis ir rū
kyta jautiena ir. žuvis įdėti j 
JiriiriiUs maištts ir pakabinti* 
Sūdyta kjdulieria ir Sūdyta jaiU 
tiena laikoma sūdytame van-

gerai 
uždengtos.

reikia padėti j 
vandenį.. Daugelis šeimi- 
kiauširtlus dėda į avi- 

. sausą druską. Nors 
toki kiaušiniai negali būti su
lyginti su Šviežiais, bet jeigu 
tinkamai užlaikomi, tai pasilie
ki visai geri. '[FLIS1. .

ppivąlo' būti
Kiaušini us 

kalkių vande 
ninkhj klaui

kitus 
paka-

#1 giritų* SLAV nariū’š galutinai ap
valyti' SLA? Obrit¥b- įstaigą* nuo 
tos betvarkės - ir iritrygų, ku- 
fibš’ ŠŪ laiku ga 1 i 1V pūčių oi*- 
fariižaciją pfriŽUdyti'.’ Linkėtina, 
kad. SLA. nariai savo organi
zacijos Centrui sutvarkytų taip, 
kūipBghfbirigGS’ irt rimtos orga
nizacijos ■ Cfentras r tunb buki su
tvarkytas?
n Zbfcfii Vitaitferič.'

*L (Rjy.tV įdesinieDraū- 
įeli'dtšs —• centro raštinės dar-r 
bininkes — pareiškimą. Red.).

Kaip laikyti daržd- 
ves, vaišius ir mėsą-

I . *

( Sekąriti nurodymai yra. nau
dingi, kiiohiet norime palaikyti1 
yalgį, kiek ilgesnį laiką;:

Ėulvės privalo būti sudėtos 
į sąusą, šaltų,, tamsią .vietą,

Morkvas, pasternokuš ir ro- 
, peš galima laikyti skiepe - že
mėse arba žeme pripildytolse 
dėžutėse, .— ir daržovės ; pasi
liks: šviežiose
,' Adynus ir arbūzus reikia ne
skinti ir. laiks nuo .laiko ši) 
skuduru;; nušluostyti, ir padėti 
ne ant skiepo grindų,, bet ahi 
lėntynbs, ir gana toli nuo Viens 
Uito? Tik gerai nunokusius 
skinti.!

Kopūstai i dėti? į bričkas Su 
šaknims į Viršąp

Sūliferos bė jokio mazgojitoo 
keikia, dėti su^gūlVbmiš1' į Viršų, 
į ilgas, gilias dėžės, kiiriOs5'-pri- 
pildytos sir sausa, žeme.

’ i Tohiates’ gali bilti" laikomos 
iki sallširi mėriesib,' jislį+ri1 nū-; 
skinama tik ’ prieš šalną. Sau
sai jdė rieikid nūšlŪdistjyti' iri Į>a* 
dėti' ant lentynriš skldpe.. Tūri 
būti žalios, tvirtos iV iš
augusios, ir kaip tik pradeda 
noktf, galima; jas vartotai Lkiks 
nuo laiko reikia peržiūrėti ir 
nunokusias išimti ir vartoti; i 
SupuVūsias reikia išmestu •

Obuolius galima dėti į bač
kas ir laiks nuo laiko išimti 
supuvusius. Bot jeigu obuoliai 
gorima išlaikytai iki ^žiėmrii’ 
$a . paVašariui,. tai tūri būti 
rarikohris nuskinti ir sveiki, 
hesUdaužyti.* Sausai- < reikia- nw 
šluostyti ir gražiai anb fūritly- 
^6s»įskiepe padėti.,,;. Patartina

iš pVie širiri?
i < ų*l i'V • • • < 
inai.i Nors ir

įvykis para

f

■S'.'-..

ŠĮVAKAR.
9vai..

Citrai Diylight 
Saving Time

WBBM
ir C. B. S.

‘.BEN BERNU 
and his Orchestra 

on fhe

Blue Ribbon 
Mteli Ptogram

pražuvęs
DaUgelU ^Irinuju itepudžiu 
dažnri esti sugadinama ko
kia norsr jnažu iŠ pažiūros 
daiktai7, >•*;, ♦
TAI yft .ph&tt jeigu gali taip 

** padaryt, jog tekiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
d atikas galfriČĮeisH jums riti 
pirmin. .. <

rems, ar nenorotns turėsite ta 
teeito uMetitna tam žmogui. O 
tuo tarpti gal-btitt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Literine, dantų tepalas, valo

Idmr ištikto štoičia neJraakf 
dama* dantų emali* — tas'lun
ku* uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Dideli ftft$ Llsterfrie dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
La m bert Pharmacal Co* Saint

VIRINA

' Nlgbt and Mdmltig to teėer
< thfcitt Clestti,OetrMnd Healthy y 

Write fvr Ffėe ,‘Eyc^aYe,, 
or-“E-ye Beauty ’ B&bk

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
z • . * * t A ' • -

ŠUltAŠlf, KAD1 JIŠYR A VIENAS GERIAUKIŲ.KA B U; KĄ. ŠIANDIE 
Užo PINIGUS-GALITĘr NUPIRKTI* LĘNGVOS IŠLYGOS.

KirasMoti dės,Ine.
3207«09 So.» Halsted Šti Tel Čalumet 4589

DR. MICHAEL’S
ALE HEKB TONIC 

^adjari atidarytas skyrius 

4745 S. Ashland Avė , 
CHICAGO- 

Tdl /ri lesta sankrova
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galimą laikyti, bet reikia ap
vynioti štf riVftifcšta popieVa. 
.Pamalančiai per ilggą^laiką ge-^ 
rrime padėjime štovV Šrifej^viri- 
toj. . Senoviškas būdas laikyti 
ęiVririus >yra. įdėti į suVų Vande
nį
,Spanguoles reilqą^ atsargiai 
iįerŽųrėti,. išimant minkštas, ir 
padėti’■( puodynę im; vandeniu

puodynės

—  ,„r ,1 i'iį*W~ahd .

pirateUNTULIS \

Kiekvienas * k&s jdbrhtlttii fr kam rupi Šiandie Vilnius 
IdrČfil p^ČMitįpi Šią labai įdomią ir gabiai 

pąti^ylą'khyį/iiįr

TbRINYS

I. Kryžiuočių politifth:. .kaip< lietuvius krikštyti, kad 
jfe nėapkikHkštytQ.|», . .

H. Popicžhį poli&&&,’ lietuvius naudoję: prieš stačiatL 
kltik, mūįdirietohds, grotosiomis ir eretikus.

Ijl. BŪjbrb’nikt lerilH^herbai, atlaidai ir t nepaliaujami 
baudžiava ir dangus.;
‘ silppina-valirtybę.

I ...... . a

kaMi, • o ValštfcČidi|i& 1
> ■ * IV: Kuittg^ rdtttttifcirib' Politika

V. Vargas riifgitiof Vargus lūnkuhk.
Vf? Vėttitai1; ir -Teologą!. ... v

VII? “Pbrittš gerus ir nekaltus į nevalę ima5’’. _
VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš cafą Ir - dKlarią..

TX1 Tėgri rimltlžia^ Vargsta-^ vargdieniais ftiWa, .
X.» Tilįr įlydo Lietuvoš nektaitiltigitj&

0'‘ '.>< .

n ,/i

KAINA T
Išleido Naujienų Bendrovė

Stiąš&If įmoney orderį
t « L -J*. . w r- ' ■

173$ So: tafta Sfttet



Antradienis, rūgs. 1, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Dr-gija Savitarpi

nės Pašalpos
Rašo Nemunas 

Pabaiga
Draugijos narinis ir piniginis 

stovis
Chicagos Lietuvių Draugijai 

. S. P. priklauso arti 900 narių. 
Abelnas narių amžius susida
ro apie 85 metų. Pas mus di
delis nuošimtis jaunų. Gry
nas piniginis turtas $25,000. 
Pinigai laikomi First National 
Bank ir Universal State Bank. 
Piniginį turtą tvarko finansų 
komisija, metinius patikrini
mus daro auditorius. Iždinin
kas yra po $15,000 kaucija, fi
nansų sekretorius po $1,000 
kaucija.

Draugijos tvarka
Draugijos susirinkimai atsi- 

buna antrą antradienį kiek
vieno mėnesio, Masonic Tem
ple svetainėje, 1547 N. Leavitt 
St. Valdybos susirinkimai 
ketvirtadienio vakare tuoj po 
mėnesinio susirinkimo. Susi
rinkimai būna Association 
House, 2200 W. North Avė. 
Valdybos susirinkimai atlieka 
nuskirtą darbą mėnesinių 
Draugijos susirinkimų, taipgi 
daro svarbesnius planus Drau
gijos reikalais ir pateikia mė
nesiniams Draugijos susirinki
mams. Mėnesiniai susirinki
mai priima arba atmeta val
dybos pasiūlymus, žodžiu sa
kant, valdyba yra tas veiks
nys, kuris planuoja ir sulig

[Acme-P. B A. Photo]

Hankow miestas, kuris skaudžiai nukentėjo nuo potvynių

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

asavo drapanas

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite. pas savo grosrminką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmb bon- 
komis —• po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

m it.......................... ... — ■

Draugijos užtvirtintu planu — 
budavoja. a

Re valdybos dar yra pasto
vios komisijos: finansų, biz
nio ir mirusioms nariams lai
doti komisija. Į pirmas dvi 
komisijas įeina po tris narius, 
o laidojimo komisijon dvylika 
narių. Komisijos yra atsako- 
mingos Draugijos susirinki
mui, bet valdyba’, jeigu numa
to, kad komisija savo parei
gas neina tiksliai, gali suspen
duoti ją iki sekamo draugijos 
susirinkimo. Mėnesinis Draih 
gijos susirinkimas išriša kilu
sį nemalonumą.

Draugijos valdyba renkama 
referendumu. Trys nariai no
minuojami kiekvienai vietai 
lapkričio mėnesio susirinki
me. Reiškia, trys nariai kiek
vienai vietai daugiau gavę bal
sų eina ant baloto.1 Referen
dumo balsai yra išsiuntinėja
mi visiems Draugijos nariams, 
kurie gyvena Jungtinėse Val
stijose, penkiolika dienų pirm 
priešmetinio Draugijos susi
rinkimo. Nariai, gavę balotą, 
balsuoja už vieną iš trijų kiek
vienai vietai 'kandidfltų. Grį
žusius balotus tvarko referen
dumo komisija sykiu su Drau
gijos sekretorių. Daktarą kvo
tėją ir legalį patarėją renkasi 
pati valdyba, bet patvirtina 
Draugijos susirinkimas. Čia 
trumpai paminėjau pačius 
principus Draugijos tvarkos. 
Manau, kad skaitytojas paste
bės, jog šita organizacija ir 
savo vidujine tvarka daug kuo 
skirias nuo kitų pašalpinių or
ganizacijų.

[Acme-P. B A. Photo]

Anglijos karaliaus trečiasis 
sūnūs, kuriam numatoma da
ryti apendicito operaciją.

Bridgeportas
-------------- ' - l ) l

Laikrodininkas Juozas A. Riz 
gen persikėle į naują vietą

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVIMO 

Lotai 8 Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rea. Tel. Yarda 3408V J

Draugijos valdyba ir komisijos
Valdyba 1931 metams refe

rendumu buvo išrinkta seka
ma: pirmininku — J. Micke
vičius, vice pirmininku — P. 
Galskis, užrašų ) sekretorių — 
X. Saikus, finansų sekretoriu
mi — V. Mankus, iždininku —
J. Kaulinas, kontrolės rašti
ninku — N. Smalelis, iždo glo
bėjais — V. Pačkauskas ir G. 
Mitsktis, maršalka —- J. Dau
ginis. Valdybos išrinkti ir su
sirinkimo patvirtinti: dakta- 
ras-kvotėjas St. .Biežis, advo
katas — legalis patarėjas —
K. Gugis. Komisijos rinktos 
susirinkime: finansų komisija 
— Čereška, Ascilla, čeplevi- 
čius; biznio komisija:’ Kairis, 
Čepukas, Prusis.

Juozas A. Rizgen, laikrodi
ninkas iš Lietuvos, pirm sep
tyniolikos metų atvažiavo A- 
merikon. Septynis metus čia 
dirbo pas kitus. Bet pagyvenęs 
septynis metus, sumanė užsi
dėti nuosavą biznį. Kaip su
manė, taip ir padarė. Ir jau 
dešimtį metų pasekmingai lai
ko savą laikrodėlių krautuvę.

Juozas A. Rizgen, netik par
davinėja naujus laikrodėlius, 
bet jis moka labai gerai pa
taisyti ir senus laikrodėlius ir 
laikrodžius, nes jis laikrodi- 
ninkystės mokinosi dar Lietu
voje būdamas. Vadinasi, 
zas yra tikras ekspertas 
amate.

Tris paskutinius metus
zas A. Rizgen užlaikė laikro
dėlių krautuvę adresu 3313 S. 
Halsted St. Bet nedėlioję per- 
kraustė savo visą krautuvę į 
naują ir didesnę vietą adresu 
3255 So. Hateted St. Jis savo 
kostumeriams visuomet teikia 
gerą, mandagų ir skubų patar
navimą. Jo patarnavimu visi 
kostumeriai džiaugiasi.

Neužtenka, kad Juozas A. 
Rizgen yra užimtas savo biz

J ne
savo

Juo-

/— ■ 111
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muyeriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th SL
Tel Boulevard 9336

IASM. J 
REAL ESTATB 

Perduodam, mainom ir renduojam 
namas 

3335 S. Halsted St 
T«L Yanto 6894

' RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
tv—teisingas ir greitas patarnavimu ' 

819 W. 35th St 
T«L Boalmrd 9122

niu, bet jis dar suranda laiko 
dalyvauti įvairiose draugijose. 
Pavyzdžiui jis priguli prie šių 
draugijų:

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos, \ ‘ \

Lietuvių Amerikos 
Kliubas.
Lietuvių Pašalpos

Tautiškas
Illinois

Kliubas.
Didžio Lietuvos Kunigaikš

čio Vytauto Draugija.
Lietuvių Piliečių Darbinin

kų Pašelpos Kliubas.
Draugystė Aušros Vartų^
Simano Daukanto Draugi

ja- - ,
Draugystė Saldžiausios šir

dies V. Jėzaus.
Draugystė Teisybės Mylėto

jų-
Manau, kad nedaug randasi 

lietuvių Ghicagoje, kurie pri
gulėtų prie tiek daug draugi
jų, kaip Juozas A. Rizgen,

Šių paminėtų draugijų na
riai privalėtų paremti savo 
narį, reikalui esant atlankyti 
jo laikrodėlių krautuvę.

Reikia linkėti Juozui A. Riz- 
genui gero- pasisekimo naujo
je ir gražiąi ištaisytoje vieto
je. — Kaimynas.

The English Column

PIRMYN
It was 8:30. The. tilne we 

usually start rehearsals is 8:00 
o’clock.

We were standing aroupd, 
while some had draped them- 
selves on any chair that wąs 
near at hand, telling the tisuąj’ 
vacation lies and fish štories, 
and “chewing the Cųd” in ge- 
neral, whęn we heard a door 
rattle and then šiam suddeniy.

“Heilo, everybody!” a lusty 
voice exclahned.

No one could mistake that 
greeting. Mr. Stephens; was 
back again. He ąrrived in town 
lašt night, from his annuaf va
cation at Brocton, Mass., which 
is his hbme town. Every year 
Mr. Stephens and his wife make 
the trip back to visit his dad 
and motheri We all hope that 
you enjoyed your vacatįon 
thoroughly, Mr. Stephens and3 
Mrs. Stephens, and we hope 
you have many more.

It was characteristic of x‘our

Charlie” to arrive at the lašt 
moment. I can’t f help smiling 
to say the least, when I think 
of him rolling in lašt night 
during the big storm. (Thurs- 
day night.) What a weleome he 
g0,! '

One of the committee bemg 
absent, we were, literally speak* 
ing, music-less. It didn’t ham- 
per teacher very much. He dis- 
tributed the few copies he had, 
and then proceeded to proceed. 
He ran us through a few vocal 
exercises and then wė rchearsed 
one of the songs from our Corn
ing musical comedy “Agurkai”.

With the arrival of the in- 
termissioii period, old friends 
were greeted, and the new 
members m adė to feel at ease. 
Speaking of new members we 
hąve: Ąlda Williams, Eugenia 
Williams^ Estelle *Gieggs, Anna 
Walulis, Stella ViSnouskas, and 
Clem Sviląu. Clem eonduet^d 
a mens’ ąuartette while įn cob 
dege at Champaign. There were 
ąlltogether about fifty mem
bers present, which' is very 
good considering that this is 
our first rehearsal. A half-do- 
zen new members in this ini- 
itial opening is also something 
to think about. Ali the old 
įitfnbers had better get busy 
again.,We mušt get some men 
to keep the girls company, 
at the šame bring in all 
girls who are interested in 
sic and fu n. ■ : *

For the benefit of those __
. f ,

are thinking of joining būt are 
too backward or shy I am tak- 
ing the opportunity to inform 
them that they nęed not be 
afraid to come down and šit 
down with the ręst. In ' due 
time our Secretary Miss Baro
nas, ,will, be 
your narnės 
Later you will 
Mr. Stephens
will designate ithe section you 
/Will sing in., During inter 
mision you will be introduced 
to the Chorus so that you \yill 
be able to feel as one of us 
allready. There are no dkies to 
pay; and when we sing or give 
.operetta^ i all: members are ad- 
mitted free to all the aotivities. 
It all amount to the summary 

. that all yoų have to do, is sing 
your best and always lend your 
best efforts to any of the 
Chorus’ undėrtakings.

A few specches were made 
durihg the intermission after 
the dancipg and music had 
subsided. The President, Mr. 
S. Jakubauskas, |he V. vPręsi- 
ident, Mr. F. Jaka^ich, Mr. D. 
Kezes, Chairman of ,the Sočiai 
Committee, Mrs. Stephens, Mr. 
Sitephensi and yours truly, all 
said ą few words.

Dah Kezes outlined' his pro- 
gram of speiftį actiyities and 
also inforrped'Vs that4 our first 
party' is to be> h$ld in įhe latūr 
part of September.

Mr. Stephens ended up with 
•the usual “leeture” which it 
will do good to all to heed, 
alįd then the new members 
vperė introduced. After that 
Mr. Stephens was in charge 
agaįn. Alas, no one remember- 
ed to bring our dear teacher a 
nice, big, shiny, red apple.

Lastly, I want to inform all 
‘intęresitėd parties, that “Pir- 
ihyn” will, run an “English 
Column” every week, in the

ing, namely “Naujienos”.
Any suggestion or donations 

from Chorus members will be 
always welcomed. A s soon as 
the date ęf rche’arsai is de- 
finitely. declded upon, the day 
on which this column wiil 
appear every week, will be 
cided upon and you will 
dūly informed.
. Information in rbgard 
the Chorus may be had
vvriting to me. Ali donations 
and contributions would be 
preferable to have sent to me 
by mail. Either Ann Kairis, 
5128 W. Georgės St., ar Antho- 
ny Stelmok, 889 W. 34th St., 
will take care of your offerings.

'—A. Stelmok.

Naudingas pagelbi 
nis produktas

\ '

kuri 
kiau- 
eiga

de- 
be

to 
by

Pasekant skerdyklų industriją, 
sakoma, sunaudoja kiekvieną dalį 
lės, išėmus žviegimą, moderninės 
retų dirbtuvės, pritaikydamos vėliausius 
gamybos procesus, pagamina pagelbinj 
produktą, Ubai naudingą agrikultūros 
industrijai. Pasak tos industrijos au
toritetų, kiekvienas tabako lapas, nežiū
rint jo kainos ir rūšies, užveria savy 
aštrius erzintojus. Spraginimo procesas, 
kuriame taipjau 
niai spinduliai, 
trius erzintojus, 
kalų gamintojai 
prausalo avims* 
dymais Agrikultūros Departamento Gy
vulių Industrijos Biuro, taipjau purkš- 
timui medžių, gėlių, krumų^ir daržovių. 
Išimtinas spraginimo procesas, vartoja
mas išdirbėjų Lucky Strike cigaretų, pa
tiekia pagrindo dėl avių prausalo užtek
tinai nuprausimui daugiau kaip 50.000 
avių j dieną. / (Apg.).

vartojama ultra-violeti- 
pašalina niekiniuos aš- 
kuriuos paskui chemi- 
sunaudoja gaminimui 
vartojimui sulig nuro-

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

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

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

and 
the 

mu-

who

around to take 
and addresses. 

be tried out by 
after which he

inter

PASKOLOS
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS, MORGIČIUS NUO

$500 iki $5,000 X
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
' MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. ,■ Photte Canal 1678$

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVI?S PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILAIKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSK1TE AEGISTRUO- 

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

Daktaras r
Kapitonas M||

Specialistas iš
' ’ ‘ GYDO VISAS LIGAS VYRI. ___________ ____________

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeiga kiti ne* 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jonu gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli merų ir išgydė takstaoČias ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė., Tek Cravford 5573

Rusiškos
T2th STREET

' • ■ ' Tel. Kedzie 8902

n WISSIG,
_ jį Paiaaliniame Kan

Seno Krajaus
MOTERŲ* PER 26 METUS.

ir Turkiškos Vanos

>514-16 Roosevelt Rd.
> arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. DLL.
• ' ‘p.

; *Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

’ ; PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

■ Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
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GERI NORAI, ABEJOTINĄ KELIAI

Lffiiisf&h’bš gubernatorius, Httey ditū tokį 
parfeiškimą spaūd^i: 1 \

“Mes turime šiojė šalyje viskį, kad žmonės bu
tų laimingi, bet, nežiūrint į trii, mete es&fflė Višai 
sWKkrbW Kbflel?' T(/dėt ■ pa^
tekfe ’ į; nėdAtigelio žmmiiųį rftrfkate; • Jfflhgtiniųį VMšti- 
jį Vadžia' nedrirė' kas rėiki#. Ji t&freji p^iėte dagelį 
metų pė’SiAi^ihU kad vlšr’k^tb'to 
tU'riėd#eFgėfit) žmogių rankose.”
GubernatofitiS Tlong yr&' ilirnktas į Jungtinių 

etijų- senatą, ib galima tikėtis, kad jisai tenai pas&idyteų 
kai kį įdomaus. Ėet v’aTgiė-i galirti’a pagirt tą politikų, 

jisai,- kaipo guberriatbritis, vykina savo šteiteį no
rėdamas pašalinti jo žodžiuose nurodytą blogumą}

Lotfišianos gūbėrnatbri'rtš stfetfg&’št' 
šterto legislaturoje įstatymą-; kuriuo butų uždrausta1 
1932 metais Louisianoje auginti medvilnę (bovelnų); 
jeigu nito nYėdvllrtės - artginhrtYy atsisakys t&ip jMt ir ki
tos valstijos, kurios kartu su,Louisiana turi 75 nuošim
čius mėtjtolriėte latikU; 1

Tb įštatymo tikslas yrrt p’aflaikihtf; m'ėtfyilnėš virš- 
produkciją, idant pakiltų medvilnės kairio^ 'jĘet dtrttF' 
dimu šito tiksli pasiekti negMiriia, nės Loūisiahofe ir 
net visos Amerikos Įstatymai juk nesulaikys'"kitų šalių, 
pasairtyjė didinti mėdyimė’s gamybą. Efė to, gamybos 
stabdymas tiW įami kainas kaip tik yra ta ekono- 
minė politika; kurią vykina gubernatoriaus pasmerkti 
“nedaugelis žmonių, kurioj bankas pateko viso ’ krašto 
turtas”. Tą politiką vykina kapitalistiški trUStai, kuriė, 
.viena, verčia valdžią uždėti aifkštųs muitus svetimų 
šalių prekėms, idant* fetatų k&tp galint mažiau impor
tuojama iš užsienių; jftitrrt', sunaikina silpnesniuosius 
savo kompėtitoritiS’, kad ■ galėtų' kontroliuoti gamybą.

Kaip matome, gubernatorius Long smerkia starta 
bųjį kapitalą, bet kafrtu eina to kapitalo keliais, šiš jd 
nenuosaikumas pareina rifto to, kad jisai nežino gertfes- 
nio budo ana’rchijai pašalinti kapitalizmo sistemoje. 
Dabartinėje ekonominėje santvarkoje, iš tiesų, nerfetai 
pagaminama prekių daugiau; n’ėgtt galima išparduoti, 
ir tuomet įvyksta krizis: daug visokių gerybių, kuribte; 
anot gtffo Long, gali visus žmbftete padaryti Irtimingais; 
bet žmonės kenčia vargą. Kaip'.tokių krizių išvengti? 
Yfrft tik vfėftaiš tikite kelias tam išvengti, tai — vietoje' 
kfempėtiėijote (Uttl&ynių, varžytinių) ekonominiam gy- 
vėnimė, įtbsti avimą. Jeigu visi medvilnės au
gintojai kooperuotų tarp savęs, tai jiė augintų medvil
nės tieky kiek jos reikia suvartojimui,- o ne daugiau aiM-

Bet šrtokš kOoperavirnate n’ėbtis įvykinamas tol J kol 
gamintojai bus nepriklausomi nUO"kits kito šeimininkai 
savo ūkiuose arba įmonėse. Reikia, vadinasi, pakbiteti 
visą dabartinę sistemą. Tjo n'epadarius, tenka arba at
sieiti likimu ir4 labkti, kol praeis krizis, raminant saV’ė,’ 
kad galų gale kiekviena nelaimė turi kada nors pčftei- 
ti; arbfe daryti taip > kaip Louisiahbte gubterfibtoriufe' — 
leisti draudŽfdnčitfs įstatymdte, k'^riA' nieko neuždėto 
džia ir nieko gero neduoda.

GANDrft* KfclMtfJAA U0NtT0NAN
- i -  k

rfe žiuri j ln’dijds žttioftė's, kaip užkariautojai j piVėrį^ 
to krSSto gyvėįtojūš. ~ ‘
, Tik bairrįė Indijoj žrhdnių stikiliftib g'ali prispirti da
bartinės Anglijos Valdžids dtagtifflą .ėiti1 tiiP tMfeš •' ta-

i

|

•Ji •

ATGAlVibto '-f1.' A; naU.He- 
NAS”'

Lietuviai sočialištai Aigėriti- 
riojė vėl ėmė leisti “Pietų Ame
rikos Naujienas”. Atgaivirtto 
laikraščio redakcija savo pa
reiškime sako:

“dildydami socialistines vi
suomenes uždėtas mums pa
reigas pietų Amerikos įlie
tu Vių Sąjungos ir Progręšy- 
vių Organizacijų kongresu 
jvykusiamė Bs^ Aires gegu
žės 24 d?,” 1981 M., mesi tvir
ti d^asidjė ir ptoitikėdartii 
darbą liriuUjimiv imam tolMft 
leisti visų lauktą* laikraštj 
‘Pietų Amerikos NAujienrtS’ 
bei atnaujinti1 socialistinį 

i dAVbą; kurį sąmoniOgM bu
vo nrimaririię liūdno^ pr£ei- 
tiėš ptffitfnMi ropttollM Atft- 
čik'aš sū PaliUkrt; remiami ir 
dTti'gri’oj'airtf Rdlrtbs parazitų, 
stisbkuMių sari vidrirairižirtis 
pa^mirdušj krbhYčlj' PAtAgo- 
nes gatvėje.”

Laik’raštiš sakosi palaikąs ar- 
tiriVris ryšius su Ai-gentirtos 
i’A’rtid'o Š>ocfAlinta (ŠOci'alištų' 
IW).’

Britų gerai, kAd šiš aiM 
Afrfc'ėntirios draugų bhndyruas 
butų sėkmfngėšniš, negii’ bilv‘6' 
pirm'Asiš.

Kažin kokiu budu Anglijote valdžia susitaikė' su 
Indijos nacionalistų vadu, /‘šventu žmogum” Gandh^, ik 
jisai dabai* keliauja į Uonddnų, kur įvyks antra “apva
laus stalo konferencija”. Kodėl Gandhi buvo užsispy- 

nėvŠžfedti į • koftTerefteijį ir kodėl jisai paskutinėje 
saW riYi’šlsUtyini' pakeitė“ jokiųi žfttfų11

Yt’a 'žiAoma tik tiek/ khd Ahglijdte' vb&Šfa bwo ( įsakiu
si J saw atstovai Indi/ojė (v%fc-k&fBliųt) d'A^yti viSkųį 
kas “ gali m a, pte tkal bėt i5 naciona! iš tų vadį. Vicė-klar aiiu's, 
ma ty t, atš ip^ašė1 dėl1 kokių1 nOM sdvB' ad m in is t r a ėi jote

Žonfėfėftcija I^hdqW* tūo^ bUdu,1* į vyks j* * dal^Vaų/ 
įjaftt*ir Ind i jote’nabiOnalist artis. Bfet jote pVb^plėkfe^Ži^ 
yalafttfOje’ yrd* nė taip- gėri/^k^I buVd pries kfek laiko. 

. SvAYbUttsių tetf^ik^’teu4n^į^ c&*bų atlikH tWBd; 
Partijos valdžia, t08 vadžios j art n'ėbbf'd.' IW ’ tė- 

bbstevi britų iinp^ijds p^šahyjfe sli1
Šnowdenttdr Thofrtaeu^bet jų.1 beftd^ftdaVb^i’ šittftdiė 
jqra ir liberalai? O^ Dajbb Partija W
yra opozicijoje. Konservatoriai yra imperfahs^i, ku-

>(ĖTferšiNiGt>s iNFtyft-'
MaCUSs

BrooRlyno' “Vleil^bii” dŽiatt1-' 
ęfasi, kad SociATi'štų ’ IntethaJ 
ciohrtlo kongrese Viėn’Ojė pa
aiškėję, jogėf Liėtuvojė sbčiat-1 
įefrtokratų esą “lik 25’6”.

Nežinia, iš kur laikraštis 
ęavo infčnrtacijaš seJK&, bdf jos 
yra neteisingos. Jisai rašo, kad 
“spaudos žiniomis’’ visose šaly
se; kurių atstovei dalyvdvo 
Vienos kongrese, ešą 1,200,66’0 
narių socialistų' partijose; Ir 
žoliaus “V-bė“ tą skaičių ši- 
Aip siidard:

“intčrnUCi’Onalui dnutidufeia 
nd^ių d'dVė Art&hyrt — 466’, 
000/ paskui Vbkiėtijjl if ‘ Aus
trija sū 2ŽŠ,'O00 n’dfių, Bel
gija su U3,'000/ bdnijd su’ 
58į0OO, gėdija sii' 3Š,Ob0/ 
ČeKbtelbvakija su 52/Ob’0; 
Vehgrija su 24,0'60, Olankty- 
ja su 22,0'0'6 ’ ir t. t.”

Čidrtidtyt, kkd arba' “Viėhl” 
Arba'1 tie šaltiniai; iš kufių' ji! 
šėniėsi v savo “žinias”, sutHdži" 
no socialistų*‘pftrttljų ri&riiį*‘skai
čių' drtle 10' k&rtų? ArtgliįoS 
Ddfbb Bai'tij’d, sdkyšftnd; • tUfi 
nė 4ŠO,O0O narių, bet '— 4,500',- 
0W/ nes tį partiją stidard diirt- 
binirikų' unijrtš, kfeibš trtVi kč- 
jetų rtiiiibtių narių;' ir * tidrtr pkt 
NėfiHklauSOnibji; Dąrbo PkH’f- 
jaį F&blan' drati^ija ir kai' ku
rios kitos grupes. Sakyt, kad 
“d'arbibčlų” (šoci'dlIStiį)' Angli
joje esą mažiauš, kaip’puse nik 
fiofio, gali tiktai tas, kuris nfe- 
įęo nbfiUšimarto^apie tos šalies 
darbininkų judėjimą!

Paskui’ eina ’ Vokietija? Arto t’ 
Brooklyno fašistų organo, Vo
kietija kartu su Austrija tetu- 
t?rtčf3k ' tilt4 228(009 organizuos 
tų socirtlistų.•-Ttfo*'gi-‘tarpti vie
na tik'-Aust^iJdŠ sdciai^^bRrą- 
tų paftija tuVf'nble trtis tii’tViS 
daugikli narii!/ ftėgli auUšČidils 
paduotu skaitlinė: O Vokietijoj 
sociaRlbrrtdkrrttų i partijoj narių 1 
skaičius jau sbnlal• yra 1 pefrŠb- ;

riftlįodįK.' / .
Tokios šalys, kaip šVėdijrt ir 

turi po keietįį1 šimtų 
tukst&hčių ^Organizuotų Dsnųiak 
demokratų į j lik ne ’ be* reikalo1r»

®s
■I

Ali i ■ r 

• ?

I

Ž4,<yOOsotiftlistų, Švedijoj ė’ tik 

j š6Mitamm Ddrmmnkų 'iii’- 
t^b'ėtefdVi'atAi p’rik’id'Ute^ visame 

n'ė' mifičrt&’s dA Šhrt- 
Ut’ trtkstan'Či'ų sd’ciai^tų', bet* 
(tešfm’tiš milte’ Tbdbl Brook- 
l^nb! fAšfštamte viteąi1 nėra pa
mato 1 dŽirtUgtiš.

žVHNAlAŠtV

j&^JJiė'tMos žnfhMistų są^ 
j w¥ift*A rifeli1 nW6jd • itŽ'iffiSfcfe 
ArttanShfiYs ryšMs sW11 fetlrti &iš 
žftmiištMš Attnėrifefė; tat jt 
turėjo atsižvelgti į amerikiečių 
nusistatymą ir duoti įgaliavi-' 
mus ne vienos kurios srovės 
laikraščių* atstovams, b'ėt' bėnt 
dViėjį'5 sR’Mrtį'ų1 sro*viį. Tuo-

alrierikfičiaį, b'dtų galėję: 
tb*rMi daigiau jpašitik'ijimo.

I Bet žurnhli'stų1 sąjunga1, ma
tyt, visai nepaisė, ar amerikie
čiai jds įghlia’vi'mams du'ds ko
kios svarbos,* a’r1 ne._ Du laik
raštininkai, ’ norėjo ’ pavažinėti 
po Ameriką ir paprašė; kad 
žurhaliištų’ sąjbdga pdhiš^tų 
jiem rA^čiUką, • jogėf jdbdtt' esą 
“atštovai1”, ir vdldybia ' sutiko 
(mes, btejėj td' raš'čidkb 'nėkAme1 
pintę)' Kur čid ' nėdd'd’šf, kad 
bVhšo!

Amerikiečiams ’ kyla abejo
nių,1 kA§' abftVokd ‘ p|V.' B$Užo ir’ 
Griciaus keliohės' išlaidas. B-as' 
Bi'ti^aŠ niUWs sakė, kad dalį’ 
tų išlaidų jiem davusi LietJ žbr- 
nSfistį' š^jiVAgė. Jėiįd tAip, tat 
ji jd'd labiA’rt tutėjo pašVarsty- 
tf, kam ji rdšo saVo įgaliavi- 
mute.

AmėHIdečidš labai suvyle 
&eriiJyWš! kff6 “šaudote at- 
stdVO”, p: Adbmatčid, atšilan- 
kyrtiM AterikbTe:' Kaipb “šau
lių; SyAU’go§ Sįku’dbs AtsU- 
V&'Š”, tAš asmUo". Pažinėj d* Čia 
p6 libtUVių' koldnijaš, gyveno 
koteliuose, iesl&jo pažinčių’ SU' 
lietuvių visuomenės darbuoto
jais ir laikraštininkais, buvo 
iškllAiirigaf pi’IstaHUM SDA; 
seimui Chicagojė. O šiemet p:i- 
tyremn; kade tar. kmtmmkaš 
neturi nieko bendro nei su Lie
tuvos 5sjpėud'a',’ *ndi su (šaulių Są
junga. Kas jį’ Čia siuntė ir ku
riais tiesiais ? Kiėno pinigais 
jis čia važinėjo?

“šaulių1' Sąjungos Spaudos 
Atstovu" jį išrėklamavb tuo
met BrdbklynO “Viehybė”. Da
bar taš’ pAtš fašistų užkamųiš 
ir“’ vėl1 afišuojUŠi sU “atsto
vais”..; ‘

nuošffyčių visų balsų. O '“V-be” 
pasakoj^/ kad fianijoj^esą tfic

Laiškas Redakcijai
Gerb. pi RedHktėrimi::

Nėšpėj’bmie sli* p. Bružu: at
vykti Amerikon, kaip L. s.-d', 
org; uŽsiėhy Vykdomojo konit 
tėto p? p. jAmiškis ir KAuhėd- 
ka§ parašė miMite atestaci/ą/ 

’atšpaiisdititą1 “Naujienų” riig- 
ĮiiUčio nien. 27 41. n-ry.

Nesiimu polemizuoti ‘ su ‘ niail 
nėpažįstamii'’ Vykddmilojrt Kd- 
mltėtu’ U jd nąįrįaiš/ P- P? Ja-‘ 
huškiu ir’ Kailhfek'ii? Negaliu 
tačiau nutylėti dėl fAktų a$įė 
m&he, pėrdem neteisingų, iš 
pro-pagautų:

Į Ameriką su p. Bružu va- 
žiavpmd ne .kaip kokių ^en fa
šiste agentai, už liaudies pffi- 
gus pasiusi, o! kaip laikrAšti1- 
ninkdi*, . suganę savo atostogas," 
kiek1" pr'atįštAš/ sunaud’dtf kl&lld- 
nčmr j1 4 Mukų kelte

žuMllfefū l š-ga, vykd^J 
mtBų’ vistotfAd 

•šmMkW6 nutteą užmušti 
sanMldš suUMAVrų* sįtet

Bružą ir' mane atlikti tai,'- ką 
mes esanib pareiškę sp&Udąi iV 
;ia<ytofti&' rėaakbijdBV; itusų 
>kėliottei Metas jpfcl'iį .įplrilglj ne* 
jįjOfiS• juSba ‘ kokiė’ tėri' fašistai’, 
irhW jų' ‘ ^iW8foMe.‘

1 WĮr KSfflHSy Hetttrt jbkttj
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Borger, Tex. — Mirfetalinio aliejaus gaisras. Sudegė 1,000/-' 
006 galionų aliejaus. Nuostolių padalyta už $Š5,000.

, Gyvybės- skystimas
; Sęhbvčs galvočiai datig k’al- 
,.ba apiė kfaują•• kaipo 'gyvybės 
skystimą.* šekspfiriis dfcufc kalrtų 
kalbar apfe ’ kradj ą; bfet’ j išai ti- 
kčjo, kįd‘ kraujas mušU< kurte1 
necirkulitfoj'a,' n’ėįlautoojA suL 
dynubke; ’bet grtH, ktefį vanduo 
prtide. Harvėy' 1615 mv atspiau- 

■ šdihb ’ saVo' vfelkalą< afriė kraut- 
jdf ’ cirkuliai jų?

Dabrt?' vl’ši mdkyklų“ vaikai 
žlnd/* kAd: širHite' purtiprtojn' 
kraują ir jitehl vhfkšČičj’a,1 te
ka musą arterijose ir vendai 
nUo' užgimimo iki mirties. Ai-‘ 
tas raudortnš gyvybės skysta 
niate tuo ,budd! pasiekia višaš’ 
čėlės atneša jomis maisto ir' 
paima jų ? atniatate. Kas dviAė*- 
šiirttš sekupdųj tris kartus kaš 
minutį* kiekvienas8lašelis nrtite$ 
kraujo* pbtema" per širtdįV iš j<& 
išem&’S&VO''misiją atlikti ’ir vėl 
į f št^df su^ĮŽtį1
' MtekMte W dvyliktą” da- 

Įi& s$di?lB sridrt’rt6l kr^tijų? VlAu- 
tbdrti’ irrtrtnt, arigį^ žmb'įute tū-

aF ažitafcfA^" Uitslų. 
IMtasiį kėlfdn? yft1 g¥yW1 
UMtf ■ pWMM f1 jį;
nei vnhfeife už'^to'lįy nfef'vat- 
Uto n&iiW ir 

gM.'
i W pat' nflstto' nW’bfegitf. 
j'įg- <^T '■ j! rtMitį'
vsž’iaati.1 fį' gan1' pttMunti 

siti UkSrilStctA stiAif- 
P'. ESsilffla, Stf - feriud 

n61' stWW' !»•' Mtatš 
kuVidis a3n*hW pbtt^ld rėi-' 
feaia1 h® žiiato nBStt' fefcfcj'ęS; 
į>' pVof J 1 gfar-
t>6s iki šMV'n^t1 pHJiktAlyti. 
Stipendiją niim paskyrė, tais 
iaikafiš • šVi ■nflJį&T sftMilliT- 
rii'ši' ni6tto tfeibii'1 išs įYSfrftj ša1- 
icij menMinkų vt'sftf nttifttt- ne- 
pl'AŠJ’ti- ii1 ilįat' sVy'rAvatt',' i Airi
ją ar. ne. Tik draugų ir pąfcių 
paskyrėjų įkalbėtas ja pasinau
dojau. Beje, Vyk. komitetas bfe 
reikalo čia įpynė ir poetą Ė!.' 
Binkį, nes pirmą kartą išgint 
<la'u, kad tada ir jaiti' stipeYrdf- 
ja buvusi skirtai'

• Niekad nešti buvęs ir dabar 
hešh jdktdą politirtėš pHrfijos 
rtrt polillrtėš oV^rtrtlžacijos na^ 
rys. Lietuvos žurnalistų s-jga, 
ktifiOs p. Briižas vicėpirminih- 
kaš, - o’ aš yaldįyboš n'aivys, yrar . 
grynai, piofesirtė orgrtritžiėjėija?1 
į kurią įeina' įvairių politinių 
partijų ir grupių (kr. d-tų? ■ 
liąrtcIitainUiį,. tautininkų)' nėplif-' 
tinių ir mažumų laikraščių ždV- 
nalistai, sušiburę grynai profė- 
siniaiš pagrirtdrtis.

. Neturėjau ir neturiu jokių 
^egintinų tiltų. O kad bučiau 
krtm meilinęsis, negalės įrodyti 
ir‘ tie, - kuriems bendradarbiU- 
VaU; to bėndradąrbiavimo nėši- 
ginu ii’ jo nfešigailiu.
1 TAip; aš dirbu “L. Aide’’. Bet 
ias^’ rriirtio ’<Wb£š n^ira krtriar 
nors politinei grupei,' o Lietu
voj’ visuombriėi;; ’ kuriai: difbU 
įvaIriadkiU’ '• pažiūrų : žmbnes. Jo- 
kibŠ jėgdšJ mdiiėš’ hė|Vikirtfe- kadi 
taŠ martO' dirbąs"- yrrt' srtferktk 
d^nUbrtėftilr

Ėežiniąi (valdžios) ndeina ir 
ąteina, o tauta lieka, ir jai tu- 
yi dirbti kiekvienas jos narys 
ką gali ir krtTp išfnario,' — tai 
manė gilųa^įšitikmimas, krtrtį 
sekiau,*' seku \ir seksiu.

®ifei ’ visi' Vykit, kbirtl rašte 
metami- man- priekaištai, ten iš- 
c|ėstyti visi faktai , yra be pa
grindo, d tik klaidina' tokį -gau- 

“rfaftjttntį4 ' skaitytoj 
Wf.
,į Teikitžį pų Rė’dalįriMtTdft'/ pB- 
irtlti mano į pagįVhįi.' .,

Alig; Gricius-Pivošd.1 
193i, Vlil, '28-

; ' 'v az-A/. kA ,/l ,^'A i ________ liČAnilfiV

tai

jd', n’ėš, jd ’ IVfAčbefb sakb, khi 
seAds karaliais bWvd užn\u^tafe: 
j‘Kas 1 galėjo maA^t sėftį turint 
tiek dhug kraujo

Tasai rAttiibnas skystimus iš 
tikrųjų stėbėtirtds. • Dabūr* jAu 
dAUg’kb afcie jį ži'ndmė. Skobto
ji' d'Alite’ vadinAši sėHrtnaS, ’ ku
ris ’ kVatt j iii sukrekėjiib atski
ria? SbHiMas tii‘; nė I&rthitetas 
skystimas: jame rahdašitok^ų 
medžiagų, kurios saugoja ku
rtį ndo bakteriją ir tokių, " ku
rios daug- prisideda prie' kūno 
temperatuVos paltiikyrpO, • regu
liavimą. ’
- Sėtame’ plaukioja , miliohUi 
mhžty* apskritų” rutulėlių-, krgii- 
jo "celių. Tai’ ratidonokio< ir bal- 
td^fdk- c^iėst RatSddhųjų 1 dadg 
daugMUk? Aplamai imartt, rAii- 
dbrtųlų^ bėvėik* • septyni^’ širti- 
tiid" kartį’l dkugiartų Už tai 
Vtartjate* ii1; rartHbrtksf Bandoho^ 
sios-* ki-Au jo ' celes daug mažes- 
įi^. cbW labai
Šttnkfe!1’ llirbk;1 auBtHiains 
atiiBM•’ hHaigtį irt’ dįbgudhj.. šis 
$lflbas^ tAfe ‘ šdnkug,’ ’ • kad'' j os 

ifti kMtd f1 vbš "poVAi1 sa- 
^hiiĖlų teg'dlV' tokį ‘ siibkį darbą 
di&dMmbs ‘ isjfyvėdtt. M&gų f kla
nas kas mfndtė’ pa'diVbrt apie 
penkioliką” miliunų”. naujų • rau
donųjų kraujo celių, kurios 
užima vietą savo nuo sunkarts 
dirbo mirusių draugių. KrAh- 
1ou kvortoje jų bus apie peh- 
rtdldešimts tūkstančių milib- 

įfc: Raudonųjų /kraujo celių 
dirbtuvės randasi kaulų sm£

baitčršfrys' cblta, kni bematant, 
pasidauginą it stoja į kovą ;

dešimts kmįį phsldau- 
gina, jei reikalas atsir&nda. 
Daktaf^ gAK suskaityti jtts ir 
sužinčtl koks pavojus žnjfogui 
gręsia: juo jų daugiaus kraujo 
lašely, juo pavojus didesnis, 
jno bakterijos piktesnės.

Gal jiimš sūnku suprasti, 
•kifį>’ gėlimą tokias mažas celes 
suskaityti, bet šis darbas ne
sunkus. Mes paimam kraujo 
lašelį ir jį du šimtu kartų at- 
skiedžiam. Paskui šitą skiedi
nį užpilafn ant stiklo, kuris tu
ri vieno milimetro dydžio ket- 
virtainius> Ant viršaus šito 
stikluko dedam kitą stikluką 
(dešimtą dalį milimetro aukš- 
Čiaus). Tuo budu kiekvienas 
šitų mažutėlių ketvirtainių gau- 
pa po dešhritą dalį milimetro 
Ž00 kartų atskiesto kraujo. De
dame stikfuką, į mikroskopą, 
pėr k-ur| žiūrint galime lengvai 
puskaityti kiek baltųjų celių 
yra1 vienam dešimtdaly mili- 
pifetro (kubinio milimetro). 
Sknitomė aštudnesdešimts ku
belių centimetrą celes ir pas
kui gauname vidutinį skaičių.

Vienok svarbu sužinoti ne 
tik celių skaTČiuš, bet ir jų 
sveikata; Ratrdonosids celės tu
ri’ heim^gfdbiho,’ kuris joms ir 
bjfialVį' sfct&kiė. jfto datiglaus 
h'embgfotArtb, j6d' jote r&udones- 
h<eA. Ūžfnfetute krAdjo' lašelį ant 
pbrtęArdte ’ gteffrna jd spalvą aiš
kiai matyti? MAŽak'rkrt'Jd Žmo- 
hlį’’ kWnjas baliganlctemte. Įvai- 
iWe’ lietose randame serg^rtičių 
b^^jį’' celių; k&ftaTs ir rhrtdo- 
Wtoį? Už tai kraujd tyrimas 
dAbat pTa‘Č(Ai pVaktikVibjAmas. 
ktadJAk’ g'ATi1’ p&Mlyti sifilį, 
drb£], šiltines ir’ daug krtdkių 
tfgU‘. Be’ kraūjd tyrimo nėgalč- 

surast} pavojingų ligų.
Visi girdėjome apie pakilusį 

kraujo slėgimą {š'paūdfcią). 
ftodo's žmogus sVeikas, bet štai 
apdraudos kompanija atsisako 
jį apdrausti. 'Pakilęs kraujo 
Spaudimas. Ką tai reiškia? To
kio žmogaus kraujo tekamieji 
sudyneliai sdfefetėję, šičdis 
smarkfAų pumįnibja, kraujas 
stipriai vaikŠMbjA? Jei spau- 
įTrriaš didelis, tai arterija gali 
lehgVat per trukti smagėtty’sė ir 
iŠ to pasidaro apopleksija. Pa
vojingas dalykas. Inkstų užde
gimas dažnai pagamina pebdi- 
delį kraujo spaudimą, o inks- 
ttiš“ pakrikdo įvAfrųs nūoflai, 
nėtikęš mhfstaš, prAšbVs gyve
nimas. '

Sveikame kūne sveikas krau
jas. SveikAš maištas reiškia 
sveiką kun^.

Df; A. J;1 Karaliui

NAUJAS Aumeris. ^tė
jo Kultu’ra No. 6—7. Gąli- 
ftiAgaltt Naujieh^ė. Kai- 
ha -45 cfetrtii.'

Nd? 1344 “Kovos” gau
tas šįandiė. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

jušu Patogumui
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS , SEKA-

Brid^eportd ' 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 S6. Halstėd Street 

Tel. Yards 4754 
i. J*

2832 W. 63rd St.
ark 
iWICZ

••

' I

V-« &

S

(gėn£se.
•..Baltosios kraujo celės be- 

'į^afvės. Jos daug didesnės už
• kaiminkas raudonąsias. 

_. _mome kaip ilgai i jpst gyVe- 
, |įO; Jų darbas * irgi^ atŽėkon^h* 

jos saugoja kūną, nuo vi- 
? ąol4ų nuodų ir kenksmingų 

bakterijų. Jos užmuša baktėri-
ir kenksmingų

2668' W. 47EB St 
T& lAfafcittė 1088

Rošelalnd ir Pttllttan
WAITCHĘ& B..OS. 'CORK.

! 58H.107th St
Tėt. punnum- 5950

Kai jumė reikės pa
duoti “classified” skel-

-.te- j^J, bet labai dažnai jos ir pa-
bet Jūsų ’čioL/žūva- karo/ Įauke. Kai tik

......... - i užpuola '•bakterijos, tat į artintfetttsi atstovą;

i

HHHKki*. . .
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dtKAGOS 
ŽINIOS

Kai kas apie Chicagą

....... t
Vii. ..... .. ............UI

Chicagos apskričiui planuoti^ 
asočiacifrt 
onai Plan Association.

Chicagos Rčgb*

000 akrų, kaip dabar kad turi. 
Asociacija taipjatr tikisi, kad 
vietoj dabartinių 12;000 rikhj 
miestų ir miestelių parkų ir 
žaismaviečių 1950 metais bris 
ne mažiam kaip 75,000 aktų? 
Ir vis taip įrengtų ir tokiose 
vietose, kad butij’ lengviausia 
prieinami.

Bendrai, Chicagos apskri
čiui planuoti asociacija dar
buojasi derinti atskirų miestų, 
nličsfdlitĮp pavietų ir net trijų* 
valstijų* pagerinimus atsižvel
gdama į pririugiihų gyventojų* 
skftičidub bent .‘keldtų dešimčių 
metą .ateitu Bėdosi, khd jos 
ddrbha it naudingus yra. ir rei
kalingas. — Čikagietis.

Laidotuvių karavane.
' šnapsas

Prie Indiana Harbor nutver
ta vežimas šnapso ir kitokių ne 
taip minkštų gėrimui Kaip tie 
gėrimai vėžta? Nagi karava
nu, kokiais paprastai vežami 
i’nii^usieji; kaip sakoma, amži
nam atsilsiui .

do Įirižiurėtojdmšz Jd , staiY^as 
rahddąi pViė tMšibii ir Wb8t* 
ėrh avenuč gatvių. Du autohio- 
biliąi ‘ šioj • kryžkėlfij : susikūlė. 
Vienas jų užvažidVo ant šdly- 
gatVio ii‘ sdžėidė’ BUYą'if jo 
kostumerį, pirkusį tuo laiku 
laikrašti.4 ‘ j .

Re&PHbrtė GfovėhHi 1321

Bank 
alandostlO iki 12 A< M„ 1 iki 5 

P* Mi, 6 iki,18 P. M*
.... i i milu iniiBi ii     ■ ■ m ' ' m i inifa

Grabiniai

išsi- 
gru-

(Pabaiga)
Tilpusioj vakar Šio stYalpS* 

nelio daly buvo nurodyta, kad 
tolesniam Chicagos apskrities 
augimui reikalihga būtinai iš
rišti problemos, kurios liečia 
tinkamą vandens parupinimą, 
srutų ir išmatų naikinimą ir 
sanitaciją; ir kad šios proble
mos vra vienos svarbiausių 
Chicagos apskričiui planuoti 
asociacijos žvilgsniu.

Bet ar negali atskiri mieste
liai arba pavietai (countics) 
vieni jas išrišti?

Ne. Dažnai pasitaiko, kad 
vieno kurio miestelio bėdos 
paliečia kitus miestelius ir vi
są kaimynį pavietą ar net pa
vietus. Štai, sakysiu, iš kokios 
nors dirbtuvės srutai teka į 
upę. Vanduo juos neša mylias 
tolyn — į kitus pavietus ir net 
į kitas valstijas.

Sanitacijos žvilgsniu: 
veržė užkrečiama liga ir 
moja visam apskričiui.

Srutams ir išmatoms naikin
ti plentai kaštuoja tiek, kad 
kariais reikia kelioms apie- 
linkėms bendrai vieną plentą 
įsitaisyti.

Ot? Chicagos apskričiui pla
nuoti asociacija ir yra tTT 
kombinuotČ, kuri derina atski
rų vienučių darbuotę. Miestai, 
miesteliai ir kaimai kiekvie
nas planuoja ateičiai. O kal
bama asociacija stengiasi de
rinti tuos planus visam aps
kričiui.

Paimkime kitą Chicagos ap
skričiui planuoti asociacijos 
užduotį: susisiekimui priemo- 

. nes. 4<ai kurie vieškeliai jau 
per siauri. Asociacija yra nu
žiūrėjusi ištisą programą se
niems keliams platinti ir nau
jiems taisyti. Ir čia ji tarpi
ninkauja atskiriems pavietams 
ir valstijoms patarimais ku
riuos platinti, kur naujus pra
vesti, kad nebūtų pertraukų, 
perddug sukinėjimosi.

Tolinus. Daleisknne, kad jus 
turite namą, rodosi, pakanka
mai švarioj apielinkė j. Jiisų 
kaiiilyhni irgi nieko sau žmo
nės. Bet ve kas nors ėmė ir 
pastatė visai tarti dirbtuvę. .Tu
sų namo, kaip rezidencijos, 
vertė tuoj nusmuko. Taigi 
Chicagos apskričiui planuoti 
asociacija, turėdama omenėj 
busimą apskrities augimą, 
yra nužiūrėjusi • jame distrik- 
tus rezidencijoms, pramones 
įmonėms, apattmentų blo* 
kanis, bizniams, etc.

Healestatininkai, kurie paiv 
duoda mums lotUs arba na*< 
mus, be abejonės, nusimano 
kuri apielinkė kokiems tiks- 
liams skiriama. Bfet' manau 
neklysiu pasakęs, jogei kai 

• kurie pirkėjų nežino šių daly* 
kų. Ir todėl jie gerai padary* 
tų, jeigu mėgintą patirti, pirki* 
darni savastį, kokiems tiks* 
lams apielinkė yra nužiūrėta 
skirti.

Chicagos apskrities gyvem
tųjų skaičius 1950 metais, ina* 
noina, sieksiąs’ tarp 7,500,000 
ir 8,000,000. Bus žymiai padi
dėjęs, jei palyginti su šiandie
niniu skaičium. ieškos jiė, 
kaip ir Šiandie mčs ieškome^ 
vietų sekmadieniui praleisti, 
vaikai bolei žaisti,- draugijos 
piknikams rengti.

1929 metais Chicagos ap
skrity visuomenės nuosavybėj 
buvo apie 52,000 akrų, parką, 
žaismaviečių iru girią (fofrest 
preserves). Chicagos apskri
čiui planuoti asociacija tikiši, 
kad jai pavyks iki 1950 metų 
paskatinti visuomenę įsigyti 
140;000' akta}' šitokios žemės.

Ji tikisi, kad valstijas ir .pa
vietai 1950 metam turės parkų 
65,000 akrų ažuot tUrėję 40,-

Michigan avė. ir 47 
g-veš-apielinkė 

»

z šioj apidlinkėj komuni’stab 
vėl pradėjo “veikti”, norą4 ir 
ne taip drąsiai, kaip pirmiau.

Štai 51-moj gatvėj buvo me
tama lauk iŠ flidtb pora šėi- 
myrių. Tai susirinko apie šiih- 
tą juoduką. Vadovavo jiems 
žydai komunistai. Policija 
lengvai juos išvaikė, Bet kai 
policija pasišalino, tai komuv 
nistai sunešė atgal į fliatus 
abiejų šeimynų rakandus. Po
licininkus tečiau -komunistai 
vengė užkabinti.

Pirm poros diedų, taipjau 
51 gatvėj, susirinko apie počą 
šimtą juodveidžių ir užpuolė 
vieną valgyklą. Kaip man vie
nas juodveidis pasakojo; tai 
visi suėjo į valgyklą kartū. 
Tapo patys šeimininkai, patys 
vyrėjai. Ir kiek tik valgių 
turėjo valgyklos šeimininkas, 
tai komunistai visus suvalgė.

Sako, Šeimininkavę apie 
tris valandas. Pavalgę ir iš
valę indus, jie išėjo savais ke
liais. Savininkas nieko nesa
kęs, ba bijojęs. Kas ten pa
šaukęs policiją. Ši atsilankiu
si, apžiūrėjusi, skaniai nusi
juokusi. Tik paklaususi, ar 
daug suvaldę komunistai.

Komunistai Užsilaikę ramiai 
šeimininkaudami- valgykloje. 
Ttir būt alkani; bbvo;> Tik pa
stebėję, kad patys paaitO-rnau- 
ti -turį.

Vieną kartą esu•; pastebėjęs 
kaip vyriausią > Bi'idgeporto 
komisarą suvargęs juodik pra
šė dešimtuką ddoti. Kttihisa- 
ras atsakė, kad neturįs. Į do
rini ką pasakytą tas kbmisa- 
^as, jeigu jo proletarišką val
gyklą užpultų tokš amalas, 
koks buvo užpuolęs valgyklą 
5i-moj gatvėj. Sakalas.

Atvyko paskilbęs but- 
legeris Chicagon

V V

Chicagon atvyko Jonh Tbr- 
tio, buvęs Al Caponės pjrmta 
kUnas visų mėgiamo skystimo 
parupinime. Torrio draugai 
sako, kad .jis atvykęs Chicagon 
kviečiamas vyriausybės paaiš
kinti ką jis žino apie Caponės 
pajamas.

Sugrįžo namo jaunas 
keliauninkas

Peticija, prohibicijos 
įstatymui pakeisti

šiuo laiku llinois .valstijoj ir 
Chicagoj renkama parašai po 
peticija, idant butų pakeistas 
■Volsteado aktas, kitaip sakant, 
prohibicijos įstatymas. Petici
ja pareiškia, kad ‘pasirašusieji 
ją mario, jogei blaivybės įstaty
mas nereiškiąs didžiumos Ame
rikos piliečių norų.

Hartley de Gerald, 12 metų 
stinus p. John de Gerald, Pcoples 
National Br.nk1 vice-prezidento, 
sugrįžo namo iš kelięnes.

e
Jisai Šią vasarą buvo iške

liavęs tolimos šiaurės vietas at
lankyti. Kelionę atliko 7,200 
mylių tolio.

Savo kelionėj jis susitiko su 
pulk. Lindbergiu prie Aklavik, 
kai šis įėkė kartu <su- žmona į 
Japoniją. , Teko jam ir kalbė
tis su Lindberghu.

Nors kelionę ir finansavo 
jauno keliauninko tėvas, vienok 
Hartley keliavo be jokių intro
dukcijų iš tėvo pusės. Jaunas 
keliauninkas, mat, pats vienas 
pajėgia susirasti ir savo tikslo 
siekti'.

SUTKUS 
Ūiutertakfag Cbr 

Wto» K. Patarty 
Roplgtia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Cinai 3161

TelrfdnaS Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii 

Balžamuotojas
Mod.tnllk* Kbkplylh DoVan.I 

Tririu automobilius visokiems reikli'- 
latalfa* Ktfhta prieinama

3319' Ahbiirn Ayehue
CHICAGO, ILL.

Ldėtuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DE MARGĖMS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminėja 

ligonius v 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Plibne Cirtal 6222

DR . S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wert 22ttd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8. 
Sėredomis ir nedaliomis pagali sutartį. 
Residtoeifc 6628 86. Rkhmand ^Street

Telefonas Republic 7868

įvairus Gydytojai i

DE HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai' lietuviams žinomas per 2!J nw- 
cfas kaipo patyręs gydytojas; cMrfcrgar 
r akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy^ 
rų, moterų ir vaikų pagal nanjaurini 
metodus X-Ray ir kitokias flektrot 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija!
1025 W. 18th St., netoli Motaan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų i< 
nno 6 iki 7:30 vali vakare 

Tel. Canal 31 tO
, Rezidencijos telefonai

Tgde Park 6755 «r Randolpb 6800

+

Automobilių nelaimes

Praėj tįsios savaitės pabaigoj 
Chičagoj ir arti Chicagos au
tomobilių nelaimėse žuvo 13 as
menų. Sužeistų buvo daugiau.

Tarpe kitų sunkiai* sužeistas 
tapo Joseph Būras, 17 metų, 
laikraščiasms pardavinėti stan-

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

Aj MASALSKIS

1 MARCIJONA BUDRIENĖ 
(Po antru vyru Lupeitienė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

i rugpjūčio 30 dieną, 2:45 valandą 
1 po piet 1931 m., sulaukus pu
psės amžiaus, gimus Tauragės ap- 
; skrityje, Kvėdarnos parapijoj, 
į Paliko dideliame nuliūdime vy- 
;.rą Juozapą LUpeitį, sūnų Stanis- 
; lovą, dukterį Oną, anūkes, brolį 

< Antaną Katauską ir brolienę, Pėt-

Kolei kas nenupigins 
gažo

Peoples Gas, Light and Coke 
kompanijos pasiūlymas nupi
ginti kainą gazui, naudojamam 
virtuvėse; pUsketvirtd' nuošim
čio ir 22 nuošimčiais gažui'nau
dojamam apšildyti namus,1', ati
dėtas iki t sausio* > mėn;..23 ’d. 
1932 m. Taip: patvarkė Illiribis 
pirklybbs komisija.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash AVenue 

Tel. Pullman 0856 
Gezas, X-Ray» ete*

Tel. Central 7079 
Rtz. Longbeacb 9453 

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

Autų, Notitt, Gerklei Specialutti 
Iristruktbrius Viennos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittifield Bldf4 
55 E. Wathington St.

S. D. EACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Pėtatoauju laidotuvėse kuoplgiausiaj 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. i 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 (W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. Susan A. Slakis
Sfieciatiitė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po piitą. 
Serėdbmis ir nedaliomis pagal suUdrimą 

Ofiso Tel. Ufayrtte 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3305

■■ — .,O'—

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Athland Ačt., 2 luboį 

CHICAGO, ILL.

' ron?lę, SM<t| Marijoną * Mabrtrlaus- • 
kienf ir švogerį Antaną Mazalaits- 

•ką. anūkę ir gimines.
Runas pašarvotas, randasi S. P. 

Mažeikos koplyčioj, 3319 South, 
r Auburrj Avc.

Laidotuvės įvyks scredoj, rugsė- 
t jo 2 dieną, 8 vai. ryto iš koply- 
rčios į šv. Jurgio parapijos baž- 
Į nyčiąi kurioje atsibus gedulingos 
(pamaldos už velionės sielą, o iš 

ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a ,a. Mardjonos Budrienės 
į giminės, draugai ir pažįstami esat 
1 nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
I'" laidotuvėse ir suteikti jai paskuti

nį patarnavimą ir atsisveikinimą.^
Nuliūdę liekame, Z

Vyras, Vaikai, Broliu 
Broliene, Sesuo, Šdogeris^r 

1 AnukSs ir GimineSi

I Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, TėL Yards' 
1138. , .. . .....

Musų patarnavimas lab' 
dotuvėse ir kokiame rei-

- kale visuomet erti sąži- 
nitigaš it tačbrangus to
dėl, kad, neturime iš
laidų užlaikymui sky- 
dų* J

3307 Auburn Avė
CHICAGOi niL, ■

....... ........................i... '.■.!>».)» i ,■ 11 ii..—......

IGN. J. ZOLP
Pigiausiai Lietuvis i 
Grab&rius Chicagoj i

1646 46th St.

TelefotaaP

Boulevard 5203

■■ U“

1327 S6. 49th Ct

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži1 koplyčia dykai

718 W. 18 Sfc
T.11 Rbonvdl 7532

MWMMM»MMMMM—riMMMM>»«MMM<M»M^MM—lt—M——O—r 
Lietuvės Akufičrėai*

■ ..... ..... ...... ..... . .... ...... < ...
Telefonas Boulevard 1939

DR, S. A. BRENZA
Ofiso valandos t-

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 f*
4608 South Ashland Avė.

Nėtolt 46th St Chicago, I1L

DRi T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 'ryto iki l ipo pietų, 2 iki 
4 k 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Ttlephonai dieną ir naktį Viitftaia 0036

5

Telefonas

Cicėro 3724

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

W MIDWIFB

6109 South
Albany AV.
i Phone'

Hemlock 9252

Aklu Gydytojai

J?»m. 6600 South Artetian AoenuĄ 
Phone Prospect 6659 

Ofiso „Tel. Cartal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILU

A. MONTVID, M. D.
West ToVn State B^nk Bldg. 

2400 IV. Maditon St.
Vai*: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TcL Wett 2860
Namų telefonay Branswick 0597 1

4729

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyrukų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. p0 pietų ir nu* 7 iki 6:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midtfay 2880
—- Or----------

Telefonas Yatdv 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland > Aottnhr' 

Ofiso, valandos!
Nota 10 iki 12 dktnr> 2 ikf l po piet 

7 iki 8 vak Nedėl. -ntto lO iM « 
Rez. Telephone Plaza >3200

■ |»^| ■ ■ ! M !! ■■■■l i . i, .... ......  II ■.i.iUMMMMMM—

Phorte Arniitagr

Valandos: 12 iki i k 6 iki 2 
Seredoi vakare uždaryta 

Nedėlioj patai sutartį J.
......... . ■ ■,n .* M ■ > <■».. M

Ofiso Tel Victory 68Š3 
k Rez. Tel* Drėtel 9191 ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiiast 3102 M Htltted SČ; CHm^ 
«rrf> 3 Ivt *

Valihdoi:. 1—-3. po . pi
NUKUMiM '• ir* iVediML

i.fM

J. F. KADŽIUS
Pigiausias lietuvi^ 
GRABORIUS chicągoj 

Laidotuvėse pitarnau- 
ju geriat»L ir t pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausiu prie gra

bų iŠdirbystės.
OFISAS: 

668 Wl 18th Street
> Tel. Canžl 16174

*» SięVRIUlS: 
3238 SHHallted St.
Tilt Viltoryr 4088 

........  i .■*■■■

J

!

8 I

a.

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvittih akių 'įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvbš skdudėjimo, svaigimo, 
akių į aptemimo, netvuotttitab, skaudamą 
akių , karštį/ nuima katatak^ą, atitaiso 
trunipąrėgystę ir toliregy&ę; Prirengia 
teitffigabakinius. VisUOSt-’atsltikimuose 
egiąmihavimas daromas sa elektta, paro- 
dahčlfa mažiausias', klaidai* Speciali atyda 
4tkftipi&hia« f mokyklos valkus, ■ Valandos 
rtUoj 10 'iki 8 vai.
KAtilVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
PĄ VLAIKĄ. „Sti1 NAUJU’ IŠRADIMU. 
Daugely atsitlMfhef .dk^t 'Initaitomoi be 

akinių. Kčinot pigiai!' kaip kitur. 
4712 Shttth Ashland Avė.

Phone Omrtrard 7589

Tel. Yards 1829

DR. a SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

4» ■

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Ntp ratas k ftė josi Apsaugokite savo • it <saVo šeifAyną. > 
American Medical Institute išrišo šį klausinių- tukstatlčiahisi žmonių.u Del 
pilnos medikalės ckzamittatijos?- sirguliavimų,« ktaUjb, ištVrirtiOi. įčirškimų

k, t American MėdicaF ufsiMe
2418 W. Madison St. Tėlii Weflt l8641

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ. - 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro k^sdie

SVARBI ŽRWTfi r.
DE M. T. STRIKOt.

Lietuvys Gydytojas'
’ ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofiso į naują viet< po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 it 6 iki 8 vakart. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641. So. Albany Avė,*

TeL Prospect 1930
X '• '

MM

OB
vmanddsro^to^lS^^em^. VaM* t 8.

' Advokatai .......... -

A. K*Rutkauskas, M« D;
4442 South Weitecn Aveniu f 

TeL Lifayėtti >4146 

VALANDOS;
nuo 9 iki. 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakiro .. .  irf.aJbAA. i ■ irfbį į ! fa, ■ i

e nueis
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. DėtrbOtH Sti, Roi^.rlflS 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nota 9 ^to ikf 4 pietų 

Gyvenfour tviet^
3323 South BdetfS Stn* 

Telr Bonlttofd-T3KT . 
Valandos: nuo 6 ikT 8 ItieliHinų

............. .......... .........  . iii* .**1 ■ į»^mJU4—

A. A, OLIS
R. Ai.VABAISA

ADVOKATAM 
11 South La SedU Street 

Room 1934 < . T«J Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL v*k» 
3241 S. HdltUd St. Tel. Vieton 0562 

Valandos — 7 ikl J vOe

DRė X J< KOWARSKAS 
. GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Suite 3 

Teh'Pfospm- 1028
Rez.z2W9 S. LeaVitt SL Canal 2330 

Oflft>- val*ndoS 2 iki' 4,<7 iki 9 
Nt4litojxpž#d sntaiti

' -------- ------------ '-‘-''-IOfisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted- St.
Valahdob ttuo 10—4, nub 6 iki 

Nedėliomisnuo 10 iki 12. 
_—:--------------------

. Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRISTi 

Praktikuoja virš 20 tai. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel.' Boulevard .6487

Hėhilodc.8151
TYR V

(Natyauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wešt 69th Street 
VALANDOS:

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

MM—— tia—X————MI—M——I 
John Kuchinsfcag
Lietuvis Advokato# 

2221 West 22fatSE 
Arti LiaMtt Sfc 

TebfohSs C4nd l5Jr 
Valandos 9 ryto iki 8 vtktaRfe* 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 ikK 6
.  !■ »■! ■■■iih. ■      i, i ■■■■ ■ i ———g—fa————

8

BORBEN

hk<

&

ĮĮJI

JOHN*
(John B

\ DYKAI

l)R. A. .LKARALIIS

f

WU' uUnUu

POVILAS KARECKAS

Persiskyrė su • šiuo pa; 
rUgpiučio 29 diėtią, 4:30 va 

p,, ryto 1931 m., sulaukęs pttsės. 
/ amžiaus, gimęs Panevėžio apskr.. 

Naujamiesčio parap'., Bėrčiunl; 
kaime. Amerikoj išgyveno 38 
metus. Paliko didėliame nuHti- 

: dime moterį Magdaleną, po tėvais 
} ŠeŠkaitę, dukterį- Magdelėhą, žėn* 

tą Juozapą ŽileviČią ir du artu- 
, kus—Gertrūdą ir Edvardą niece, 
Elzbietą Gaubienę ir gimines.

Kūnai; pašarvotai randasi 658 
W. 123 Stu West Pullman.

Laidotuvės įvyks sėtėdoj, rug
sėjo 2 dieną, 8 valahdą ryte iš 
namų į §v. PėtrO ir Povilo pa- 

. rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos Už vėlldhio 
sielą, o iŠ ten bUs nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines*

Visi a. a. Povilo Karecko gi
minės, draugai* ir pažįsami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

■' laidotuvėse* ir> suteikti jam pasku
tinį patarnavifriąr ir atsisveikini- 

I nią.
Nuliūdę' liekame, 

Į Moteris, Duktė, Žentas
b ir Gimini

Laidotuvėse patarnauja, grabo 
rius Etffeikfo, Tel.' Yitds 1741.

-.....  I- ‘

a .... .k 
9 
1> DiibkiU savd < akis1 išėįjZirtrifltaoti 

. \ DYKAI 
Rėgfctriiotam Optometristui 

Akių Specialistas. Virš 15 įdėtų 
« ' patyrimas*

*—■»—****—**■■■—*■****'*■ I   — l. Iljy III—————

Phdhe Cinai 2118 
Valandos: .6—8 vakare 

DR; Al L. YUSKA
1900 So. Hahted St. 

4193' AAArt- Adr.
Valandos: 2—4 po pitrv

Phėne Lafuyette 0098 
Naktlnh teleidms Gfovehitl 1595

k

Ą ' • AV

......

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir KAKTĮ 
Mes visuomet! teikiame Širdinga simpaĮUig^, ir ratilių 
patarnavimą, kuomet' jis yrą labiahflhįl reikhlihgąS;

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI

4605-07 South

patyrimas'
Akiniai nuo,$3

Valandos:,-9 y ryto iki 9 vak. kasdiė.Dfe J. GROUPE
4631 S. Ašblarid A4e» f41. Yards 6780

■ ^į m ................... .............

' Liėtuvidr Gydytojai

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589 

Ofišo valarfdoš 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7491

M*ll i .Mi.iii<M«i III m..............  .11 ■M-M^MbU

Phbne BoulėvaM 7(J42

A. Ai SliA°K‘IS
Miesto Ofllrn^rf^^ St. 

Room 1502 T«L Ctmr#|i 2978
Valandos: 9 rytd ikt .4 j»o pitlų

’ Ii1 iiiMtU Hifa !■>»••,

Vakaram Utatn., K«r», ir SvbUfat 
— 6 iki 9 vali’

4145 Archer AOak Tel: Lafagettt 7337 • f •*
Nhtų TefJ !W 3395

Gydytojas- ir ^Chirurgas
3147 Šd. Halsted Street

- Tel. Caltfafct i 3294 
Nfbo !> iki 12 Vaktdlifibs ir 
nuo«6> iki *9 valatfdos >vakare

................ -■ -..............................................................-

A. L Davidonis, M.Dj 
4910 So. Miėhigan Avenuo 

TO<Kenwobd 51’0/7
VALANDOS: a '

nu^>' 9 iki Ift valandai rytep 
nuo 4kl 8 valandai vakare 

ipirt iveptadienio it ketvirtadienių

Dėntistass
4645 So. AsNand Avė,

arti 47tb Street
L.I JĮ- . ----------------

R

Telefonas Rėpubiftb 0083
DR. V. B.! MILAS

: ' .DENTISTAS . >
2&59’ Wk?st ‘ ASM-' Street

■ į kampas Rockwel| St.
( VillttdoD: 10 v? tytv .iki. 8 v. vak. 

Setcd. ir Nedel. tiktai pagal Susitarimą

Lietuvis. Advokatas
4OV S«. 1UMM t

T<U Republic 9723
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CLASSIFIED ADS
Automobiles

įur

PRANEŠIMAICicero

Furnished Rooms

ofisą

Cicero

£548

3205 25483262

2548

YOUSA CLASSIFIED ADS
Gražiai papuošta naujos

Melrose Park
Nepavyko lietuvį paimti raidai

Tel Lafayette 0455

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)
tą dieną stilvorkčs iš 

algas savo darbinio 
Algos išmokama čė

Varto- 
Lambert 

Louis,

378 
395 
295 
195
545 
445 
100 
295
085 
295

Real Estete For Sale 
Namai-Žemfi Pardavimai

Ateinantį sekmadienį 
nors nepaprasto musų

svietelį linksmai pa> 
-Kazys.

Adv. Gugis, SLA. Iž 
dininkas, išvyko

Charles Nungesser ir Francois

O mes, 
jau 

tokie ar

40YEARS
25 ounces for 254

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Margučio piknikas 
gerai pavyko

rūgs. 1, 1031

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą 
kitę jį kasdie. 
Pharmacal Co.,

prieina su plaktuku 
kitam į galvą. Kar- 
Pasirodė ir kraujas 

Aišku, kad plaktu-

you save m" 
LSI MG 

MTBAKING

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 

7 metų senumo, kadru vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900.
4227 S. California Avė*

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj? Klauskite “Pietų Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengi pilną pasirinkimą Hardvare it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St., 
Tel. Viccory 4965

scx sodan kaip naujas 
•sox <X>ach A 1 stovy

Antradienis,

vas vakaras, bet publika links
minosi ir nesiskubino gryšti na% 
mo. Gal būt, kad tai buvo pas
kutinis šios mielos vasarėlės 
piknikas, ir reikia pasakyt, kad 
buvo užbaigta tikrai geru pasi
sekimu. <

Dabar reikės laukti ką Dzim- 
džiai sugalvos duoti ypatingo 
ateinantį žiemos sezoną ir'ten 
margąjį 
juokinti

BARBER SHOP, labai bizi kampas, 
dvi stritkarių lainės, 3 kėdės naujos ma
dos, 2 barbenai nuolatos dirba. Labai 
svarbi priežastis, duosiu ant išmokėjimo, 
jei butų reikalinga. 3513 Archer Avė.

Tarp C hieagos 
Lietuvių

Bus šiandie Lietuvių 
Radio programas

1928 PACKARD Club Sedanas. 0 dratinial 
ratai, fender weils. gerinusiame stovye, $685, 
iAmohčjiniais. 7138 So. Halsted St.

turės daugybę SLA. 
reikalų apsvarstyti ir 
Salia to, manoma, bus 
ir tas pagarsėjęs in 
kuris įvyko tarp sek r.

p-nios Vi taitie

te nepriklausytumet. Gi pri 
klausyti galite visi užsjmokėda 
mi po 50 centų.

—Korespondentas.

Plaktukas kietesnis 
už kaktą

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Renmatitma, Ranku. Kojų, 
Nugaros akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų* tirpimą. Dusuli* Galvos skau
dėjimą, Ir tejp visokius skaudėjimu* 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra lialgyde o 
milijonai dar nežiną apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford* Conn.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Prieš keletą metų beskrisdami per Atlantiką' žuvo pagar 
sėję du franeuzų lakūnai
Colli. šiomis dienomis konjako .butelyj tapo surastas raštelis, 
kuris skamba taip: “šiuo momentu mes skęstame netoli Lab
radoro.” Pasirašo Colli.

palaikytojas-—kodėl nepriklau
sai savo organizacijai? Priklau
syk pats ir ragink savo kaimy
nus priklausyti. Visi dirbkime 
numažinimui taksų ir -a’belnai 
visų ir patys savo gerovei.—D.

_____ $17.50 
>5 Ir augs. 
_____ $22.50 

_______ $17.50 
FURNITURE CO.

423 W. 63rd St.

Praėjusį šeštadięnĮ ,'šv. Anta
no parapijos bįžnyČioj surišo 
moterystės ryšių p-nią R. Tam- 
kevičienę. Gaila, kad nepasi
rinko jaunojo iš Cicero. Ji iš-

Educational 
___________Mokyklo’s_________ 2______

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
s AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rąžyki

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGB, 

672 West Madison Street

FORNIŠIUOTAS kambarys dėl -pa
vienių merginų, vaikino ar vedusios po
ros. Priimsime ir su vaiku. Su ar be 
valgio. Boulevard 8921.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ir kankšt 
tą, kitą! 
kaktoj.
kas buvo kietesnis už kaktą 
Matyti iš gero plieno padirb-

Šiandie gi didelis susirinkimas 
Lietuvių Republikonų Kliubo, 
kuris įvyks p-nios Lukštienės 
svetainėje, 1500 So. 49 avė. 
Kliubo nariai ir šiaip lietuviai, 
kurie įdomauja politika, kvie
čiami būti susirinkime. Užgir- 
site daug naujų dalykų apie 
Vietos politiką, o taipgi busin- 
čius rinkimus miestelio Val
džios.

Tad nuo šio susirinkirpo dabg 
kas priklauso pačių vietos'lie
tuvių ateičiai. Visi žino ja*u se
niai, kad miestelį valdė repub 
likonai. Ar ir toliau taip bus, 
tai parodys ateitis. Bukite su
sirinkime ir tėmykite dalykų 
padėtį.

Beje 
gelbsti 
Čiais. 
gavimo pilietinių 
atsikreipkite į kliubą 
te patarimų, nors prie kliubo

šis kliubas jau senia 
lietuviams tapti pilie 
Jei kas abejojate de 

popierų, ta 
o gausi

JAUNA pora tuOjaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kauras, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
cbest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas: parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

Bet musų tautiečio gan sti
praus butą. Jis tik pasipurtė, 
ir abu banditu suklupo, o jis, 
ištrukęs iš jų, movė per duris 
savo karutuvėn.

Banditai, atsipeikėję, peršo
vė krautuvės langą ir pabėgo.

Raidas.

STORAD2IAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas _
Wllton kaurai tiktai ------
3 Arnotų miegamasi* setas
7 Arnotų valgomasis setas 

AMERICAN 8T0RAGE I
0701 S. Halsted St. ir

REAL ESTATE ..
LO4NS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus* 
lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

DRY1 GOODS, notions, cigarų, eiga 

retų t Storas iš priežasties senatvės parsi 
duoda labai pigiai. 1037 W. 69 St.

Trečiadienio vakare įvyksta 
svarbus Lietuvių Improvement 
Kliubo susirinkimas. Susirinki
mas bus p-nios Lukštienės sve
tainėje.’ f

Visi pasistengkite būti susi
rinkime. Nesigailėsite. Yra li
kučių nuo buvusio išvažiavimo.

Be to,“ bus svarbus raportas 
iš kliubo veikimo ir a’belnai 
visi vietos reikalai bus gvildė 
narni.

Tamsta, kaip viestos gyven
tojas, namo savininkas, taksų 
mokėtojas ir visos apielinkės

Vakar dieną, dvyliktą vai., 
adv. K. G.ugis, SLA. iždininkas, 
išvyko New Yorkan, SLA. Pild. 
Tarybos reguliariam suvažiavi
mui. K. Gugis pareiškė, kad 
kalbamas Pild. Tarybos suva
žiavimas 
bėgančių 
nutarti, 
išspręsta 
cidentas, 
Jurgeliutė: 
nes.

Kol visus SLA. esančius rei 
kalus deramai sutvarkys, adv 
K. Gugis mano, kad reikės už 
trukti New Yorke iki penkta 
dienini.

Jie niekad jos 
> nekviečia
Ar jus žinote, kodėl ji bu

vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklė? plovi-

Praėjusį ketvirtadienį, rug- 
piučio 27 dieną, apie 9 valan
dą ryto p. Šulcas, vietos lietu
vis biznierius, nuėjo į banką 
parsinešti pinigų, k&d turėti 
jų išmainyti darbininkams Če
kius.

Mat 
moka 
kams.

Lietuvių Piliečių Brolybei Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugsėjo 1 
d., 8 vai. vakare, Mark White Square 
Parko svetainėj, ant 29 St. ir S. Halsted 
St. Malonėkite visi būti laiku ir nau
jų narių atsiveskite.

X A. Zalagėnas, rašt.
-4---------

North Side. SLA. 226 kuopa turės 
savo susirinkimą antradieny, rugsėjo 1 
d., 7:30 vai. vakaro, Association House 
2150 W. North Avė. Visi kuopos na
riai ir h 
silankyti 
kurie liečia musų organizaciją 
ma

N8ra reikalo ftSSS5®- 

dideU* laba* 
»5o.
$8* u* kuriuo*" tai! 
tl plrltinjdte* ar 
Lambert Pbarmacal

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Automobilių nelai 
mčj sužeisti trys 

lietuviai

kinis. Taigi kai kurie darbi 
ninkai užeina pas Šulcą išsi
mainyti jas.

Grįžta Šulcas iš banko. Pri
ėjo prie savo krautuvės durų 

staiga prišoka du vyru
te pasigavę p. Šulcą tem- 
jį j arti stovintį automo-

Toliau, išmėginęs ant vienos 
kaktos plaktuką, jo savinin
kas vėl kaukšt moteriškei kak
ton. Ale jai tik vieną kartą 
tereikėjo. Tur būt plaktuko 
savininkas pamatė; kad mote
riškės kakta yra minkštesne 
už vyro kaktą. ,,,z

Aje tu man! Kilo kliksmas, 
sujudimas. To negana. Pasi
rodė ir policija. Ji nugabe
no bent kelis asmenis į šal
tąją. Nežinau kokiais sume
timais vadovavosi policija, bet 
tur būt tokiais, kad plaktukas 
yra geras įnagis pav. vinims 
kalti, ale ne visai tinkamas 
kaktoms barškinti.

Kodėl gimė pas vyrą mintis 
plaktuką kaktom pavartoti?. 
Titrai nežinau. O ir ne svar
bu. Daug svarbiau atrodo tai, 
kad plaktukas vartota ne vie
toj ir ne laiku. Vietinis.

KARPENTERIS esu patyręs tą dar 
bą per 20 metų, dirbsiu už mažą atly
ginimą. Lakeview 8703. Klauskit lie
tuvių.

PARDAVIMUI “Lincoln“ Kotelis. 
16 kambarių, geroj vietoj, pigi renda. 
Proga pasidaryti pinigų. $400 cash it 
$200 ant išmokėjimo. , 

952 W. Madison St.

MAINYSIU 2 biznio lotus ant na
mo. neskiriant apielinlęės. Lotai ran
dasi prie Archer ir 55. Atsišaukite 
Frank Barber, 4309% W. 63 St.

Pereitą sekmadienį The Oa’ks 
darže atsibuvo “Margučio” pik
nikas. Pikni-kan suvažiavo 
margo lietuviško svietelio tiek 
daug, kad sunku ir pasakyt, ko
kią 'skaitlinę pasiekė. Bet, pa
žiurėjus į tą margą minią ir 
esančius automobilius, galima 
padaryt išvadą, kad buvo'tūks
tantinės minios ir visi kuo pui
kiausia linksminosi. į

Ponas “Margučio” redaktb 
riųs .'Vanagaitis, draug su gi
tais savo sekėjais išpildė įvai
rų programą. Buvo taip sa 
kant įvairių gėmių, k. t. bėsbo- 
lo, kumštynių, ristynių, dainų 
'ir kitokių numerių. Viskas at
likta sulig moderniškiausiomis 
dzimdziškomis taisyklėmis.

Kadangi diena pasitaikė labai 
graži, tai ir atvykusi publika 
darže jautėsi labai jauki ir 
linksma. Nors jau buvo vėly

ĮMOKĖTI. 18 MEN. IfiSIMOKfiJIMUI 
Btiiok MHlan nauji tairai ............. $475
Chevrolet «e<lan kaip naujau ......... 295
Chevrolet coar-h mažai važiuota* 205 
Chevrolet coach nauji tairai . 
Chevrolet roadater fender wells 
Ford coupe fender weH* ____
Ford coupe kaip naujau ___
Ford tudot aedan rera* ...........

Buy gloves wlth what 
it savęs 

mokSti 50e ar 
“aaes

Inas lAeKzamiuavi- 
n Ir jei ai apri- 

jurųa murryA. Et- 
kuria neklaus jūsų 

bet pate pasakys 
i yra

, TROKAI
Visų iAdirbyAfių — Visų didumu. Rtaka 

open oxpr<‘«». Panel bodies. Barreno kairios. 
TAmokAilnrai.
B. AND W. MOTOR CO.. 827 W. 35 St.

Sekmadienį buvo keletas 
piknikų: trys ar keturi. Vie
name jų pasitaikė ve kokia 
okazija.

Apie septintą vaalndą ar 
kiek vėliau vyras plaktuku 
rankoj prieina prie kito, žino
te, plaktukas reikalingas įna
gis, ypač mekanikams 
amerikiečiai, didžiumoj 
esame mekanikai 
kitokie.

Sekmadienį, važiuojant iš 
Margučio pikniko, keletą lietu
vių jštiko skaudi nelaimė.

Ahtano Jokanto (3934 So. 
Rockwell st.) mašina važiavo 
penki asmenys. Prie Archer 
•aVenue ir Lemont road ją len
kė kita lietuvių mašina. Bet 
pasitaikė, kad priešais važiavo 
trečia. Teko ūmai mašinaC 
stabdyti. '

Viena mašina apvirto. Rodo
si, nukentėjo ir ki|a.

Iš važiavusių sužeisti Jonas 
Didžgalvis, Jonas Jurevičius te 
p-lė Urbonaitė.

Visi jie sužeisti sunkiai ir 
nuvežti buvo ligoninėn.—Rep.

bus kas 
parapi

joj. Bot visa tai laikoma pa
slapty. Vienok žinoma, kad bus 
sidabrinis šliubas, siilrpraiz pa-< 
rė ir kiti dalykai.

Malonėkite 
Valdyba.

Bridgeportas. Dr-stės S. Širdies V. 
Jėzaus susirinkimas > įvyks utarninke, 
rugsėjo 1 d., 7:30 v. v., Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Malonėkite visi 
nariai laiku susirinkti. — Valdyba.

Kaip ir kiekvieną antradienio 
vakarą, taip ir šį vakarą, tarpe 
6:80 ir 7:30 vai' vakare iš sto
ties W G E S, 1360 kilocyclcs, 
įvyks Lietuvių programas.

Šiuos programus nuolatiniai 
duobta’' lietuvių žinoma firma 
The Peoples Furniture Co., sa
vininkai dviejų krautuvių — 
2536-40 W. 63rd/t. ir 4177-85 
Archer Avė.

Nuo rengėjų šių programų 
teko, patirti, kad šiandieninis 
programas yra. labai rūpestin
gai prirengtas ir tikimas, kad 
pilnai patiks jų klausytojams.

Nebealrupinklte bu niož. 
si tlnčla oda. plelakano*

mie, lAbėrimais, spuo- 
rais ir kitais odos ide- 

"rtfir, u Šimais. Gaukite bon- 
ką vėsinančio, tardančio 

antiseptiko Žemo — saugus užtikimaa 
būdas paAallnti neižėjimo kankine. Pa
togus vartoti bile laiku — jo nematyti, 
Pas aptlekinlnkus, 35c., 60c., ir $1.00.

Furhiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai ____

TURIU pąankoti gražius 4 kamba« 
rių augštos rūšies ‘rakandus, kauras ir 
radio. Veikite greitai.

634B S. Cimpbell Avė.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. ■
Čia įdeda 15 centų ir pralda $t-

siųsti man pavyzdi No

Mieros ••■•Me■•••«•••<•«•*••■•p per kratini

PARDAVIMUI grosernė su staku ar 
ba *vieni fikčeriai.

2507 W. 47 St.

NAMŲ SAVININKAI
?te apgarsini man jluhb yra vertas $2.00. kadangi jus galite atsineAti Ji į musu 
ir gauti reguliarę $3i0,0 narystę už $1.00.
r i ,, MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Iiysus, penkių ir trijų deAimtų dienų pAreifikimus ir iApildoine juos jums dykai, 
tarimai opie nesusipratimiis su i-endaupinkate. Pasitarimai dykai visais legalifikais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba1 Jūsų taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Sccond Floor 4054 South Ashland A venų e, 47th & Ashland Avenue

Jaunai mergaitei mokyklon arba ofisan tinkama suknelė. Juodo 
satino arba kokios kitokios vienos spalvos materijos išrodys geriausia/ Sukirptos 
mieros 12.14, 16, 18 ir 20 metų amžiaus.

3 J2O5 — Augusiai moterei rudenine, madni suknelė. Praktiška, kadangi tin
ka bile progai. Gražiai išrpdys iš "naujoviško pilko arba raibo šilko, su balta 
apikakle. Sukirptas mitros 36, 38, 40, 42; 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

o262 — Jaunutei sesutei mokyklon eiti suknelė. < 
mados kalnieriuku. Sukirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę ąrba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, xpa- 
vardę ir adresą/Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliai? kartu su užsaky
mu,; Laiškus ręikią adresuoti:: 
Naujienos, Patterp Dept., 1789 
So? Hglatsd SiH GhfcggOi HL

$20 
1 929 
1929 
1929 
1927 
1930 
1931 
1930 
1929 _ ____ _____________________
Htrpmobite 0 sedan wire wheels free 

whecling . ................................................
191 Esscx sedan kaip naujas ________
1920 F.sscx coach A 1 stovy __ ______
1929 Olsmobile coupe rnmble M-at __
1928 La Šalie coupe fender wells ....... ..
1929 Grabam 612 coupe fender velia ___
7212 So. Halsted St. te}. Vincennea 9070

narės yra prašomi skaitlingai at
neš bus daug naujų dalykų, 

"j, svarsto- 
Kuopos rašt. M. Šileikis.

S-mas Liet.. Namų Savininkų ant 
Bridgeporto, laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. vak., 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turim aptarti. R. S. Kunevičia.

’ 20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks rugsėjo 
2 d„ 8 vai. vakare A. Bagdono svetai
nėj, 1750 S. Union Avė 
atsilankyti laiku.

MADOS MADOS MADOS
. -A.

Financial z 
Finansai-Paskolos___________

REAL ESTATE BONAI 
Visos laidos perkamos ir parduodamos

D,1 oo,'

Specialistas gydyme chronlikų ir nauji 
gų, Jei kiti negalčjo Jumis iAgydyti, ate 
kykit pas mane. Mano pi’ 
mas atidengs jūsų tikrų Ii 
imsiu Jus gydyti, sveikata 
kit pas tikrų specialistą, 
kur ir kas jutus skaude. __ _____ _
po galutino ifiegzaminavimo—kas Jum*

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 no Dietų.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIESKAU dėdės Pranciškaus Čekio, 
jis paeina iš Telšių apskr., Lūkės paš
to, Paškuvenių kaimo. 1923 metais 
gyveno Four States Supply Co.. Mor- 
gantown, W. Va. Prašau atsišaukr, nes 
turiu svarbių reikalų, arba kas apie jį 
žinot malonėkit man pranešti. Marijona 
Sereikaitė, po vyru Lukauskienė, 718 
Vin PL. Waukegan, III,

Business Service

ŪMI MIRTIS 
Blakėriis, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė. 
kiteK Seeley *3345 dėl nemokamos de 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

NAUJIENOS, Chicago, III.
<i ii ii >   ■! ’ . |i‘t> '■ .■    X"“-' ........."    " '   ............................ ........... 11 

tekėjo už p. Šulco, brightonpar 
kiečio. Tikiu, kad jaunieji ap 
sigyvens Cicęroj ,nes jaunoji tu 
ri, Čia gražų namą. v

* Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Atsišaukit, Knygynas. 3210 
So. Halsted St. Calumet 5784.

Skili

VE

*

J




