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Dar viena diktatūra, 
mažiau liko Europoj

Jugoslavijoj atgal 
grąžinta konstitu

cija, parlamentas

Patriotizmas kartais 
nuo algos priklauso
Chile laivynas tebegrasina

Konstitucija busianti demokra
tiškesnė už visų kitų Balkanų 

valstybių

KOALICINE VALDŽIA
Viena, Austrija, rūgs. 3. Eu

ropa šiandien beturi vienu dik
tatorių mažiau. Jugoslavijos 
karalius Aleksandras šią naktį 
išpildė savo pažadėjimą, pada
rytą sausio 6, 1929 m. palei
džiant parlamentą ir įvedant 
diktatūrą, kad jis grąžinsiąs 
konstituciją taip greit kaip tai 
busią galima, ir panaikinsiąs 
savo diktatūrą.

Tada dauguma abejojo Alek
sandro. pažadui ir tikrai ma
nė, kad Jugoslavija gaus pa
virsti antra Italija arba, kad 
karalius yra tik žaislas tikrojo 
diktatoriaus, generolo Zivkovi 
čiaus rankose.

šiandien, tačiau, Jugoslavija 
yra vėl konstitucinė monarki- 
ja, nežiūrint kaip karininkų 
klika to nenori, šį rytą val
džios oficiozas, paskelbė kara
liaus proklamaciją į liaudį, ku
ria paskelbiama nauja konsti
tucija.
Naujos konstitucijoą turipys

Prie senosios konstijycijp$ .ta 
valstybė vadinosi Serbų, Kro
atų ir Slovėnų karalystė, sl 
Serbų viešpataujančia kalba. 
Naujaja konstitucija šalis pa
vadinta' Jugoslavijos karalystė 
su trimis oficialinėmis kalbo
mis :serbų, kroatų ir slovėnų.

Naujoji konstitucija, kuri 
yra europiškesnė iš visų Balka
nų valstybių konstitucijų, lai
duoja visų piliečių lygybę, są
žines ir tikybos laisvę, teismų 
nepriklausomybę, piliečių namų 
neliečiamybę ir žodžio, rašto 
net telegrafo laisvę, vadinas 
cenzūra’ visai panaikinama.

Parlamentas iš dviejų rūmų; 
senatas, pusė narių renkamų 
slaptu balsavimu, pusė kara
liaus skiriamų; seimas renka 
mas visų piliečių 21 metų am
žiaus slaptu, tiesiu balsavimu 
keturiems metams. Atstovais 
į seimą renkami nuo 30 m. am
žiaus, į senatą nuo 40 m.

Naujas kabinetas sudarytas 
partiniais pamatais i§ visų tau
tinių grupių, serbų 11 minis- 
terių, kroatų 7, slovėnų 2, ir 
bosniečio L

Rinkimai paskelbti ateinantį 
pavasarį.

Santiago, rūgs. 3. Naujai su 
daryta valdžia paskelbė 20 die
nų karo apgulos sfovį, kol lai
vyno maištininkai nurims.

Laivynas, iš 1 kreicerio ir 7 
naikintojų, su 3000 kareivių, 
yra pasiruošę išplaukti iš savo 
valstybės arba bombarduoti 
miestą, jei jų algos nebus pa 
liktos senosios.

Vąkietijoj 30,000 dakta 
' rų bedarbių

, Vieni tik teologai bedarbė.? 
nejaučia

Berlynas, rūgs. 3. Mažiausia 
30,000 iš 4,000,000 bedar
bių yra baigusių universitetus 
ir gavusių daktarų laipsnius. 
Greit daktarų bedarbių bus 
daugiau, nes kasmet baigia po 
25,000, o vietų naujų nebėra.

Iš 40,000 inžinierių 19,000 
yra be darbo; iš 50,000 gydy
tojų mažiausia 4,000 visai ne
gali pragyventi; advokatų Vo
kietija turi 17,000 arba po vie
ną ant kiekvienų 3,800 gyven
tojų.

Tik bažnyčioje bedarbės ne
są. Katalikai turi 25,000 uni
versitetus baigusių, liuteronai 
16,000. Esą vietų ir dėl dau
giau, bet studentai ..tokios pro
fesijos nemėgsta.

Meksikoj visos tikybos 
lygios

Meksikos Miestas, rūgs. 3. 
Šiandien čia atsidarė kongreso 
34 sesija, | kurią prezidentas 
Ortis Rubio važiavo lydimas 
sargybos, kad religiniai fanati
kai nepasikėsintų. Prezidentas 
pasakė savo kalboj, kad visos 
tikybos yra lygiai pagerbia
mos, tik privalo laikytis įsta
tymų.

Rusai patys savo sobo
rą nugriovė • _____
ru.sofilams įsidėmėtinaKauno

Maskva, rūgs. 33. Didžiausio
ji katedra’ Maskvoje, Chram 
Spasitelia, kurią caras' buvo 
pastatęs atminčiai Napoleono 
nugalėjimo, ir kurioj tilpo 10,- 
žmonių, išdina’mituota ir jos 
vietoj bus statomi “Didžiojo 
Plano Rūmai”.

Iš Paryžiaus i New Yor- 
ką per 12 valandų

Paryžius, rūgs. 3. Pusryčiai 
Paryžiuj, arbata New Yorke tą 
pačią dieną. Taip žada pada
ryti rusas lakūnas Ivan Ma- 
chunin su savo nauju orlaivių

8 gubernatoriai užgyrė 
Hooverio planą 

i t ---- 1--   - . .. z .

VVashington, rūgs. 2. Admi 
nistracijos planas bedarbei gcl 
bėti ateinančią žiemą, gavo už 
gyrimą iš 8 valstijų gubernar 
torių, Connect., Illinois, Mich- 
iga., Arkansas, W. Virginia, 
Ca’lfornia, New Hampshire ir 
Maine. '

Berlyne medžioja kom 
fašistų ginklus , 1

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

Dalinai debesiuota ir nepa
stovu; švelnus, vidutinis vėjaš.

Vakar temperatūra buvo
71. H j

Saulė teka 6:16, leidžiasi 
22. Mėnuo teka 10:06.

75-

Berlynas ,rugs. 3. šį rytą po
licija iškrėtė visus fašistų “ba
rakus”, kuriuose gyvena’ fa
šistų rezervai, laukdami bile. 
progos eiti į mūšį. Ginklų 
nerado. Geresnio pasisekimo 
turėjo komunistų “tvirtoves”, 
kur rado keletą tuzinų šautu
vų ir daug šovinių bei litera
tūros.

[Acme-P. « A. Photo] *
I -* ' i

New York o miestas žiūrint nuo vandens
čia matomas New Yorko miestas lygiai taip, kaip jį pamato kiekvienas iš Europos atvažiuoda- 
mas.Priešais ant vandens matomas pęreitą savaitę atskridęs vokiečių milžiniškas orlaivis D0-X.

GubernatoriusUnijoms nusileido
50,000,000 kiniečių lau

kia bado mirtis
Shangai, Kinija’, rūgs. 3. 

Prezidentas Chiang Kai Shek 
apskaitė, kad 50 milijonų ki
niečių, nukentėjusių nuo potvy
nių, laukia badas. Vienoje tik 
Kiangshau provincijoj tvane 
žuvo 100,000.

Unijos algų lentelė 
nustatyta Illinois 
kelių darbininkam 

... •■■■■r 1
Prasideda $lį,000,000 sumos 

kelių darbai sti 11,000 dar
bininkų

Chile valdžia atsisakė 
dėl maišto

Santiago, Chile, rūgs. 3. šian
dien karo laivyno jūreiviai te- 
bemaištauja, nors dėl jų vakar 
ir atsistatydino 
Prezidentas skubiai 

4 . ,

gresą tolimeshiam 
tarti. , '

vyriausybė 
šaukia kon- 
likimui ąp-

Ispanija atidavė tei
sman diktatorius
1 ir jųjų ministerius

Vienuolika generolų, admirolų ir 
ministrių areštuota; kiti pa-* 
bėgę

Madridas, Ispanija, rūgs. 3. 
Ispanijos respublika šiandien 
ėmėsi vesti į teismą narius bu
vusių abiejų diktatūrų valdžios, 
generolo Primo de Rivera ir 
gen. Berenguer. Vienuolika bu
vusių ministerif, generolų ir 
admirolų jau suimta ų’ paso
dinta. Madrido karo kalėjime. 
Dauguma apkaltintųjų dėl 
prieškonstitucinio veikimo lai
ke 8 metų diktatūros pabėgo 
kartu su eks-karaliu Alfonso.

Areštai, padaryti vardu seimo 
įgalioto t-aUitikro Atsakomybės 
Komiteto, kurio nuosprendis, 
spėjama, gali būti griežtas. Ap
kaltintieji bus teisiami už dik
tatūrų įvedimą ir visus misi, 
kaitimus laike diktatūros.

Primo de Rivera, kaip žino
ma, spėjo numirti savo mirtim 
pora metų atgal. Antrasis 
diktatorius Berenguer sėdi 
govijoj, Alcąsar kalėjime.

Spriugfield, rttgs.^3. Gn-_. 
bernatoriaus atbit^acijoš tar/ 
bo šiandie^ .priėmė unijų nu
statytą algų minimumo skale, 
pagal kurios ir bus išmokama 
šios valstijos kelių darbininkų 
algos. Tokiu bildu išsprendus 
per du mėnesius laiko nusitęsu- 
sius ginčus dėl algų, dabar bus 
galima pradėti Cook> Lake ir 
Dd Page apskričiuose kelių sta- 
itybbs darbus sumoje $3,450,000.

Jei neatsiras naujų skundų, 
tai naujosiomis algų lentelėmis 
bus greit pradėta kelių statyba 
ir kituose apskričiuose, kurių 
yra numatoma už $11,000,000 
ir kurie buvo atidėliojami tik 
dėl nesusitarimo algų klausimu.

Tiems darbams buvo numa
toma 11,250 darbininkų, bet dėl 
pavėluoto laiko bebus galima 
pradėti darbus su keliolika ^im
tų darbininkų.

Sulig priimtos algų skalės 
darbininkui turi būti mokama 

valan- 
maši-

nuo 40 ligi 70 centų per 
dą, įimant mekanikus ir 
nistus.

Gandhi * programa 
dijai

/ *

In-

M

bankrutuoti: nariai 
nesumoka mokesnių

..... ...... ....  „j , ' '

Lietuva savo mokesnius maty
ti sumokėjo, nes nėra skoli 
ninku tarpę

virš
Bolivija, Argentina, 

Hondūras, 
Panama,

Se-
Pake

Peru
Ii

užmušė 5
dė 50

sužei-

Quito, Eąuadoi’, rūgs. 3. Pen
ki žmonės .užmušti ir 50 sužeis
ta policijai ir kareiviams pra 
dėjus šaudyti į protesto de
monstraciją prieš -atidavimą 
degtuku monopolio švedams. *

Jėzuitas vėl sutaikė pa
pą su Mussolini >■

>.

Roma, rūgs. 3. Tėvas Piotro 
Ventun, niekam nežinomas jė
zuitas, kurs sępai jau turį 
Mussolini pasitikėjimą, tol vai
kščiojęs nuo vieno pas kitą, kol 
Mussolini su papa susitaikė.

< ‘U

Aden, Arabia, rūgs. 3. 
liui j Londoną Mahatma Gand- 
hi sustojo čia ir išdėstė miniai 
susirinkusių savo programą: 

“Aš sieksiu tokios konstitu 
ei jos, kuri Indiją išvaduotų iš 
visokių patronų, kad kiekvienas 
bėdniausias pajuktų, kad IndL< 
ja yra jo tėvynė ir jis joję tu
rėtų balsą, kada nebeliktų pra- 
keikto klasių pasiskirstymo ii’ 
girtuoklystės ir kad moterys 
gautų lygias su vyrais teises”

Geneva, Šveicarija, rūgs. 3. 
Apie, 35 valstybės nieko arba 
labai mažai teįmokėjV^ 'f&utų 
Sąjungos kasą ir šį mėnesį yra 
skolingos T. Sąjungai virš 4 
milijonų dolerių..

Kinija -per 8 metus prisisko
lino Tautų Sąjungai $1,872,- 
000; Peru irgi per tą laiką la
bai mažai arba nieko nemokė
jo ir yra skolinga jau 
$400,000.
Kuba, Guatemala,
Libėria’, Nukaragua,
Paęaguay ir Dominica mokėją 
labai maža arba nieko.

Francija’ yra skolinga $105,- 
000 ir Italija $160,000; Vokie
tija skolinga virš $195,000.

Pereitame posėdy Tautų Są
junga prašė iš savo narių au
kų, kurių prisižadėjo duoti 
Abyssinia, Suomija, Vokietija, 
ir Latvija. Kol kas surinkta 
aukų $20,700.

Grūdais mokėsis 
mokslą

uz

-Del Ddrbo Dieitos šven
tės Naujienos pirmadieny, 
rugsėjo 7 d., neišeis ir 
Naujienų raštinė bus už
daryta sekmadieny j ir pir
madieny j; rugsėjo 6 ir. 7 
dienas.

r
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Voldemaro padėtis 
daros nepavydėtina

esahti kaltinamiesiems ir prof. 
Voldemarui labai nepalanki. .

“Vilkų gaujos” planai
Kaip žinoma’, visuomenėj bu 

yo žinių, kad Vaitkevičius ir 
Pu^hlagis — tik “iešmininkai”,

Tokia 
kriptimi maždaug byla einanti 
j&gal parodymus atentatininko 
Vaitkevičiaus .kuris nedvipras
miškai esąs parodęs, kad jis 
daręs tiktai tą, kas jam buvę 
nurodyta’ bei liepta “iš viršaus”, 
iš tos slaptos organizacijos, ku
ri sudariusi “penkiukes”.

Tos “penkiukės” tai ir buvo 
ta slaptoji “vilkų” organizacija, 
turėjusi tikslo padtfryti pervers, 
mą įr atstatyti Voldemaro dik
tatūrą, kuri butų rėmusis tą
ją “vilkų” gauja.

Viena bėdą nė bėda
Patarlė sako, kad “viena bė

da—ne bėda, bet kai dvi tryt 
susėda, tai tada žmogų ėda”— 
ir tikrai. t

Juk p. Voldemaras, kaip jau 
buvp skelbta, turi dar daugiau 
bylų; pa v., bylą, kurioj jis kal
tinamas 20,000 kronų pasisavi? 
nimu.

Mums teko girdėti, kad Šio
mis dienomis jam buvo pasiųs
ta kaltinimasis aktas, bet jis jo 
nepriėmė; pareikalavo, kad bu
tų Įteikta pagal visus formalu
mus. Teko pildyti tuos forma- 

prof. Voldemaras kaibėdavd^ąįp Jųmųfi, 4r taikos .teisėjas, teisė- 
ijgai, kol visi Tajųtų Sąjungos 
-nariai ^užmigdavo”; » •> "1

Savo ilgoj kalboj, kuriai prof. 
Voldemaras vartoja gausybes 
ištraukų iš savo užrašų kny
gų, pasidėtų sale ant staliuko, 
jis nupasakojo visas aplinky
bes,' kurios prie šios bylos pri- 
vedusios ir kaltinamąjį aktą 
palygino su budais, kąip kalti
nimus sudarydavę laike Fran 
euzų didžiosios revoliucijos. 
Išvadoj Voldemaras vįąų blogh- 
mų kaltininkais išvedė tuos 
žmones, kurie jam visą šią bylą 
iškėlė. Savęs kaltu neprisipa
žino.

Plechavičius teisme 
sakė kad jį kvietė 

vadovaut perversmą
Pulk, štencelis išpasakojo viso< **]ftboratorija”— kitur, 

n in Ir 11” Arrrani^oni inu lr*T.^»+i»vii rrt aižiai, rr litrlavoldemarininkų” organizacijos 
slaptas

PUČISTAI BE ŪPO
Kaunas, Lietuva, rugp. 23. 

Jau visa savaitė kaip eina gar
sioji “voldemarininkų” bylą 
Kariuomenės teisme. Kadangi 
teismas eina uždarytomis duri
mis ir oficialiai šaltiniai labai 
yra skupųs su žiniomis, tai tik
rų žinių nedaug teprasjkošia 
viešumon, 
fantastiškų 
nas.

Kad ir
tikromis žiniomis 
per pirmąsias

Už tad sensacijų ir 
kalbų pilnas Kau-

negausingomis, bet 
bylos eiga 

penkias dienas

Voldemaras kaltina, kaltintojus
Pradžioj ėjo kaltinamųjų ap

klausinėjimas. Priėjus Volde
maro eilei, jis kalbėjo be per
traukos keturias valandas. 
Mieste buvo gandų, kad jis kal
bėjęs ištisas 10 valandą, bet 
daugelis tam nenorėjo tikėti. 
“Kodeine? pastebėjo vienas ad
vokatas,” juk Tautų Sąjungoje

apie

apie

Pulkininkų parodymai 
r"' ,

Tačiau jo padėtis, kaip ir pa
dėtis kaikurių kaltinamųjų, 
liudininkus pradėjus klausinėti 
žymiai pablogėjusi.

Vid reik. min. pulk. Rusteika 
plačiai buvęs apklaustas 
patį atentatą', f

Pulk. Štencelis parodęs 
slaptą organizaciją.

Sako, p. Voldemaras kitokį 
aiškinimą davęs ir kaltinimą 
vertęs žmonėms.

Kaip sužinota iš bylos daly
vių, ' vakar buvęs apklaustas 
ats. gen.‘ Plechavičius, 'kurio 
parodymų laukta ypatingu dė
mesiu.

Plechavičius viską pranešęs 
“kur reikia”

Plechavičius esą

Fergus, Falls, Minn., rūgs. 3. 
Liuterų kolegija nutarė priim
ti iš savo studentų mokesnį už 
mokslą produktais, parokuo- 
jant aukštesnę kainą, kaip tur
guj.

Pasiutęs asilas įkando 
savininką

■ ■ • ——

Vandalia, III. Fąrmeris Long- 
ley atgabentas į ligoninę pavo
jingą! sukand^iętas mulę, kurs 
spėjama, buvo pasiutęs. Mulo

y /f galva pasiųsta ištirti.

r
>y

jp uniformoj buvo pas p. Volde
marą ’fr jam bylą • norėjo įteik
ti, bet jis ir tada atsisakė pri
imti.

Tur būt, bylą Vyriausia tri
bunolas turės įteikti prievartos 
keliu: suimti p. Voldemarą, ir 
įteikti. * _ •

Tai mažas faktas, tačiau jis 
rodo, kokiam būvy yra 
reikalai.

Tautų Sąjungos 
v nyksta

bendri

įtaka

t •

Paryžius, rūgs. 3.
permjeras Herriot pareiškė, 
kad Tautų Sąjungos įtaka’ ny
kstanti ir dauguma svarbių su 
tar$ų yra atliekama’ be jos. 
Lieka tik Tarptautinis bankas 
prie T. Sąjungos, bet tik dėlto, 
kad valdžioms jis reikalingas.

Buvęs

Policijos mušimo įran 
kių paroda

Washington, rūgs. & čia'pra
sidėjo byla prieš pirmd pre- 
cinkto policiją dėl. kankinimų 
ir mušimo. Įrodymui į teismą 
pristatyta kančius iš odos ant 
koto, ir gumine “kelnė” ,kuria 
apvelkamas mušamasis.

„a...,..,
-Peiping, rūgs. 8. šiaurės Ki

nijoj, yra dar žmonių, kuriu 
tebegyvena urvuose ir uolose, 
iškaltuose jų protėvių prieš 
šimtus metų.

Ats. gen. 
parodęs, kad jam kelis kartus, 
esą Voldemaro vardu, buvę 
pasiūlyta būti perversmo vadu 
ir diktatorium. Esą pirmų kar
tą jis pamanęs, kad tai vaikėzų 
darbas, o. kai antrą kartą pa
siūlęs p. Požėla, tai jis prane 
šęs apie tai “ka*m reikia”.

Minėtų liudininkų parody
mai, o taip jau pačių teroristų, 
Vaitekavičiaus ir Pupataigio 
prisipažinimai teisme, girdėti, 
išėjo kaltinamųjų nenaudai ir 
Voldemaro padėtį ne tik pa-; 
sunkino, bet stačiai padaru 
grasmingą. Tai vadinamų ku
luarų arba’ neviešoji nuomonė

ii
XIra’,*

..... .. ......... r .................

LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pil
tu Ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant vhų Linijų.

NAUJIENOS
SOUTH HALSrrEB ST. 

CHICAGO. ILU
Ofkai atdaras kaedle tuo 7 iki 

8 ▼alandti. IventadienUa nuo
9 iki 1 valandai.



KORESPONDENCIJOS dėti

(Bus daugiau)

KARŲ KĄ ŠIANDIE

Kiti, kurie

lygus prasižengi

Pranešimas

STORES
Ktikijbė

Laiškas aštuntas

Jonas Sibirijokas tuz

KENAS

MIdAvest

nes

KOPERATYVAS SANKROVŲ
liepasisukti

Vertybės Kakiois tilpt *Ešate Mdtę 
PrdkČs Už 'Žemiausias Kainas.

Com-

GAS

a n t

fllRK—RICHTNUODY 
JR JUST RIGHT

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewoo<l Avė 
KON^T. NALEWAYKO 

.. Aj^.Aye.

MINTYS, VERTOS 
APGALVOTI

dlJųs, sultingi
vidutinio didumo___

[A«ne-P, 8 A. Photo]

Yu'ko IJamaguchi,/ buvęs Ja
ponijos premjeras, kuris riigp 
27 d. pasiinfre..

^pardavimas pėtNyčioj IR <subaWj. Rugsėjo 4 ir 5

prie caro taip tebėra ir dabar, 
tiktai su tuo skirtumu, kad pir
miau buvę kapitalistai, kurie 
turėjo progos, ir kiek gatavų 
pinigų, IŠšpTtikO Užsienin, palik-

, — ‘atrodo lyg kokie 
Jie tapo iškasti. Aplin-

uŽ viršininkų ir bijodami komi
sarų botago, o pasamdyto spe
cialisto įsakomi, jie turės dirb-

Žmones, kurie gyvena 62 niy 
Uos nuo pašto.

tubs stebuklinguosius 
“Vartei tartista”, teisi* 
‘‘kad žolės tiurčMaUf 

parniūkiu samhllas nižAŽu-
/w * ' > J. .-A,• ' ‘

Senihū'tfebębūVb įalirtia bei

‘DARBO DIENOS 
išpardavimas 

.i^-^isuose

Pilnai užbaigtas 

su standų

Aukso arzųoio ir t^erzo Mahogany 
sėdyrtžs. Pilhos ant augs tos rų- 
šies zovitikai C* 1 ‘7
kiekvienas  ............... ...«P

’iMsėrams 
buVO žioplesnį, tapo nugalaby
ti, palikdami turtų irgi komi
sarų rarikose. Kai kurios dirb
tuves yra tiesioginiai varomos 
komisarų pelnui, kitos yra ne
va darbjninkų ir kaimiečių val
džios, bet klapsimas kokių iš Įjų 
darbininkai gauna naudų? Reiš
kia, tik turtai yra kitų žrrio- 
nių rankose, o žmonės kaip bu
vo padalyti j klases, į turtin
gus ir vargšus, taip ir tebėra.

» »•
Kuomet darbinfkkai, ‘čia Ame

rikoje, pamato kad ^faibrfko ša-> 
yiriinkai pradeda ju6s perdaug 
išnaudoti, jie ,gdli Susitarti i ir 
iį streikų išeiti. Bdt Jpšfbanctyk 
sftreikuoti Rusijoj! Tdks elge
sys ten 
rriūi prieš valdžių butų baud
žiamas mirtimi. Dirbtuvių vir
šininkais paskirti asmenys, ku
rie nieko apie darbų nežinoda
mi, dirba vien savo naudai ir 
stengiasi visus kuo daugiausiai 
išnaudoti, bet, tu, darbininke 
turi tylėti užčiaupęs lupas, nes 
kitaip .gręsia mirtis. JKomisŪrhi, 
išduodami įsakymų, kiid darbi
ninkai neturi teisės mainyti 
darbo vietų, įsteigė baudžiavų, 
kurios dabar neturi nei viena 
kuįtūringa šalis. Be to, tos 
dirbtuvės yra VddUmoš komu
nistų, turinčių mažai ar visai 
jokio supratimo mechanikos 
srityje, todėl valdžia nuolat 
bijojimą, kad darbininkai tai 
matydami nesumanytų sukilti 
ir pasiskirti vienų savo tarpo 
į viršininko vietų, laikosi to te
roro ir griežtų . priemonių, rid- 
rėdama panašius pla-
nūs į niekų paversti. Todėl da-

Pasitaike gera proga pakliū
ti į žemaičių kraštų. Apie že
maičius ir pirma buvau daug 
girdėjęs. Ir tai vis ne iš teigia
mos pusės. Tad įdomu buvo pa
matyti jų kraštų ir vietoj su
sipažinti su žmonėmis. Ir tu
riu prisipažinti, kad girdėtos 
kalbos pasitvirtino.

Kretingoj įvyko kokie tai ju
biliejiniai 700 metų atlaidai. 
Buvo minimi ir šventųjų var
dai, — Franciškus selezietis ir 
Antanas padvietis. Kuris jų 
buvo šventesnis, tai to neži
nau. Bet mačiau, kaip Darbė
nų parapija su visa savo dva
siška galybe sudarė procesijų. 
Parapi jonai buvo apsigink la-_ 
vę su visokiais- šventaisiais ir 
smutkeliais. Jų tai tikrai joki 
velnio galybė negalėjo įveikti. 
Šaukdami, giedodami trauke 
jie purvinu keliu ‘Kretingos 
link. Triukšmų dar labiau pa
didino savotiškas orkestras, ku
ris susidėjo iš trubų.

Prieš tokių suskurusių žemai
čių armijų piktos dvasios 'ne
galėjo atsilaikyti ir, tur but,> 
išsigandusios išsislapstė krū
muose. Atrodo, kad žemaičiai 
dar tebėra tamsybėj paskendę.

Iš ryto oras buvo gražus, bet 
šiltas ir troškus. Suvarguėius 
žemaitelius jis migdyte migdė, 
žmonių bažnyčion kimštinai ĮbiH- 
sikirfišo. Nuo tvankaus dfo Vie
ni snaudė, o kiti ,šiaip taip

Geriausias 

bination” 

BOILERIS 

marketo, padarytas 

iš tobuliausiai pa- 
( z

darytos “A” me

džiagos, kokų ga

lima gauti.

kad jus niekb blogo nemuštu-; 
te, tik esate teorikai nesūd^pk-i 
žįhę su praktika ir lodei skel
bia te niokslą, kuris yra Wfl&4 
thritį kartų jums pavOjinįėš-! 
'his, 'negu Kapitalistėdris. tNos 
pasisekus ' įsteigti ' bolševizmo 
rojų čionai Amerikoje, 'katpita- 
listai išlakstys pinigus išs’iileš-J 
darni ir palikdami mus darbiu 
ninkus skursti ir mirti. Jeigu 
jus neturite kapitalo ar clrų- 
sos nuyažiuoti Rusijon, prisi
žiūrėkite vietinei Čikagos gang
sterių ^arbūbtei, lies jie yra:1 
tikri Bolševikų broliai ir aiškiai 
pamatysite, /kam jie daugiau 
blogo daro .mums dųrbininkams! 
ąr kėpitali^tėms. ‘Ar ’gehgšte- 
riai*' 'ttepilešia (nuo darbininkų 
unijų 'UŽdėdkmii jas visokiais- 
mokeščiais ?

pareigus ū$Xkitą, jis tatt ir už- 
mokesnį girtai didesnį. Aš ma
nau, kkd su tujini t'tuMų su
nkti kidkvieftiis %ve’fk'ai *pr6tau- 
jantis ’Žmogilš. Taipgi, ricipany- 
įkite,"kad "Rusijoj nebeliko bur-

jau, jog is vis 
sias kapas esą* 
žos.

Zakristijonienė ant to kapo 
mačiusi vaikų ir apie tai pa
pasakojusi davatkoms. Tos tuoj 
suprato, jog tai stebuklas. Pra
dėjo kapų lankyti visokie ligo- 
nys. Ir jiems, kaip žemaičiai 
tvirtina, “mačijo”. To fakto 
negalima užginčyti, nes pats 
kunigėlis taip saiko. Ir tai ne 
vieno kunigėlio esanti nuomo
nė, kad [kapas esąs stebuklin
gas. Kokių gi geresnių įrody
mų bereikia? ' /

Prie progos .pastebėjau, kadį 
'kapines yra labai apleistos. 
Prižiūrėtojas nusiskundė laiką 
štdka. Girdi, jis Vos spėjus ap
valuti 
'ktfpūs. 
liesi jis, 
nuo.] 
teta, užrašus maliava nutepiau

Salų gyventojai gauna laiš
kus ir laikraščius kas antrų 
dienų. Artimiausias paštas yra 
Baudette, — '62 mylių atstu
me. Vasaros metu paštas yra 
vežamas motoriniu laiveliu. 
Tuo pačiu laiku gyventojams 
Vra vežama visokios reikme
nys. Tarp sakant, “round trip”- 
laivelis padaro per 35 valan
das.

Kai užeina rudens audros, 
tai dasigauti į salas nėra gali
mybes, kadangi važinėtis mo
toriniais laiveliais pasidaro 
pavojinga. Žiemų susisiekimas 
vėl atsinaujina. Paštų ir kitus 
dalukus* veža rogėmis, pasi
kinkę šunis. Tai parankiausias 
susisiekimas, kadangi ežeras 
apsidengia storu ledu.

Salų gyventojai yfa pitrfai 
pasitenkinę savo butmū..JSors 
gyvenimas ir primityviškas, 
bet už tai jiems niekuomet neJ 
trūksta maisto. Ežere žuvies 
visuomet yra pakankamai, o 
miškuose galima sumedžioti 
visokių žvėrių.

— Senas Petras.

Is visu 
vaizdų ir 
mane susidarė viena 
nė: musų broliai 
dar labai atsilikę j 
gyvena 
čiaus 
pasėka. Juk 
niai tai vis 
bas. Reikia 
sa tai buvo 
budavota i 
baudžiavos laikais 
bočiai 
budavojo ponams palocius ir 
kunigams vienuolynus. Tais 
laikifis jie daug kančių išken
tėjo ir priprato žemai galvų 
lenkti prieš visokius nenaudė
lius. Nuo to vergiškumo, ma
tyli, dar ntespėjo atsikratyti 
nei dabartiniai žemaičiai. Jie 
protiškai tebėra, pavergti.

-^-•Atostogininkas.

Lietuvos Konsulas Pietų Afri
kos Unijoje V. K. Račkauskas, 
reziduojųs Cape Town’e, gavo 
Anglijos Karaliaus ir Anglijos 
Užsienių Reikalų Ministcrio p. 
A. Hendersono pasirašytų ba
landžio niežįsy?rdkžekvatiirų 
Šiaurės ir Pietų Rodezijų Ko
lonijoms, Bechuanaland Pro
tektoratui, Kenya Kolonijai, 
Tanganyika Teritorijai ir Ug-: 
ganda Protektoratui. Be to, 
Pietų Afrikos Unijos Vyriau
sybė paskelbė savo oficioze: 
“Government Gazettc”,, birže
lio mėn. 19 d., kad Lietuvos 
Konsulo Town’c jurisdikcija- 
pra(ęsiama ir Pietų — Vakarų 
Afrikos Mandato Teritorijai.

nigus. N\ $amrtnteM teaū, Wda* 
tai tikrai čia bus stebuklingas 
kapas.

Eidamas per vienuolyną 
dvarų mano draugas sutiki)* 
savo senų pažįstamų, kuris 
jau šfiėjo Vienuoliu patapti.. 
Man tai buvo Tikras • ši'urpri-' 
zas. Žiūriu ir stebiuosi: iš kal4 
bos visai nekvailas vyras, bet 
dėl kažkokios priežasties leido 
save paversti j Tikrų baidyklę., 
Apsifnovęš kažkokiu storu mi
liniu maišli, jis ant .pečių ne
šėsi krepšį. Jo palaidi drabu
žiai buvo suveržti virve, prie 
kurios biivo prikabintas kry-i 
žius. Po publikų jis švaistėsi 
lyg kokia baidyklė.

Kreti ilgoj matytų 
įgytų įspūdžių pas 

nuomo- 
žemaičiai 
ir TaiUsdj 

Tai, matyti, Tyskevi- 
dvaro prašmatnumų 

to dvaro papuoši-, 
plikų rankų dar-; 
atsiminti, kad vi-:

- kasta, pilta ir 
anais vergijos ir 

Žemaičiu 
savo kruvinu prakaitu

Lake of the Woods randasi 
šiaur- vakarinėj Minnesotos
dalyj. Didesnė ežero dalis pri
klauso Kanadai. "Maždaug 62 
mylios nuo Baudette mieste
lio, kuris turi apie 1,500 gy
ventojų, Woods ežere rahdasi 
Oak Island ir Penhasse salos. 
Jos užima apie 20 ketvirtainiš- 
kų mylių žemes plotų. Salose 
auga dideli miškai. Gyventojų 
jos turi 75. Daugumoj tai bal
taodžiai, nors yra keli ir indi- 
jonai, priklausantys Ghippe-! 
wa giminei. Baltieji yra išihi- 
tinai švedai, kurie gavo iš A- 
merikps valdžios * tose salose 
žemės. Jie yra, taip sakaht, 
pionieriai.

► Vasaros metu gyVentcijaj už
siima žuvavimu rr miškų kir
timu, o žiemų medžiokle. Sa
lose yra visokių žvėrių, kurie 
žiemos metu, kai ežeras apsi
dengia ledu, atvyksta iš Kana-

(Tęsinys)

Klausykite, žmonės dhr- 
bininkai! jeigu valdžios ap- 
laikymui .mums reikia iš
skersti milijonus žmonių, -ko 
kapitalistų valdžioms nereikia 
daryti, .ar apsimoka mums tų 
komunistinę valdžių remti ir 
stengtis jų savo krašte įsteig
ti ? Reikia nepamiršti kad 
Rusijoj vykdtanČibse skerdy
nėse žuvo ne vien tik kbtįlita-

Sikeliu užbaigtos rankenos, por- 
hno rodykle, karstos ir Šaltos.

S “......... ,52.88
■ Mes kalbame lietuviškai.

Geriausias . būdas spręšti apie kokybę yra palygini 
mas . ?..įjeįgu jus dar -nevartojote Budweisęr Brtrley 
Mąįt '^yrupo, pabandykite jį. Augštešnė kokybė :ža 
Iii/jų. inędžiftgų-^huodugnus žinojimas gamybos - 
didžiausia 
mums

i9®bbERNlNlS APŠILDYMAS PADARO 
NAMĄ MODERNINj

,. jLPISKITE MUMS ĮVESTI Į JŪSŲ NAMĄ XT*šIL- f 
DYMO SISTEMĄ UŽ ŽEMIAUSIĄ PASTARAISIAIS • T 
KELIAIS METAIS KAINĄ.

RiŠtiškį garatttiją, kad apšildys jūsų nanų iki 70 laips- ***

Šių jiors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero, duodame su i 
iėkviėnu.'ivėilimu. ,

'Jei patys vestu m et sau apšildymą, musų mechanikai vi- I 
suometyra prisirengę jums pagelbsti. . x A

TEL'EFONUOKIT CALUMET 5200 dėl patyrusio me- 
dhariiko, (kuris jums nuodugniai viską išaikins DYKAI.

geriausiai įrengta dirbtuvė—leidžia 
pasakyti, kad Budweiser Barley-Ma.lt Syru- 

pas yęa.^^riąųsias'kg.^pinigas gali pirklio Didelia
me raudoname kene. TParsidavinėja visur,

Reikia neužmiršti Vieno labai; 
svarbaus dalyko, ir tai yra fa!k-; 
tas, kad bolševikų Tojuje nėra 
lygybes, klii’i yra skelbiama, 
ties praktikoje, vidnani idarbia 
ninku i prisičjds biti svarbesnes

bar ir vftiėjama visokie _
listai iš įvairių šaliij. Valdžia 
sujA’anta, kad rusai daginin
kai nepasiskirs sau japonietį 
ar kurios kitos tautos žmogų

tų žmonelių, kurie, negalėda
mi pasekti ’kai kurių kapitali
stų pėdomis ir prūšišalinti iš 
rojaus dėl pinigų stokos, tapo 
naujųjų valdovų aukomis. 
Skerdikai 'įšidrųsinę, nors ma
tydami pavojų ir savo šašely
je, skerdė ir skerdžia vi^kų 
kaš tįk parpuolė į jų raukau. 
Taigi patarčiau visiems Aiiie- 
rikoš bolševikams,, kurie dar 
'tebėra sųžiningi 'idealistai ir, 
trdkšta ;ddrbininlkų gėroves, 
surinkti aukų ir be tridkšlho, 
nesivadindami jokiais delega
tais, jš Amerikos, nuvažiuoti^ į 
^•’w:jų ir ištięti. ypatiškki ’Vį^ų 

sistemą ant ’šavo kailiO, 
tada jie*galėtų papasakoti 

draugams, kų įn&Tė ir ^girdę- 
j6. ? \Aš n^i^riu Atesfl į j tos

■-- ■ »»«> i’-: ■ "■ .......

7 Penktadienis, rtigš. 4, 1931
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NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

KirasMotor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St Tel. Calumet 4589

KIAU1W -KOJOS'. ■ St J
....... * ...... .

ŠPAGETŲ PIETUS "

Sųuare Deal Plumbing Supply House
1725 S..State St., Chicago, III. / 

CALUMET 5200
Atdara vakarais, Šventadieniais iki 1 vai. po piet

^Slbfeš,t savininkui .y f a ’ivdifių tdutų, kurių 
Jcielfvįena grupė yra btstdvaitjama 9Uvo kbniitelo.

OetaVni Skyriaus Komitetu Sud^i*0:
f ’ • rt Z ( * * f* *4 .*.*■* . r

PAUL DOMBRAŪŠKAS
858 W. 33 Street

ALEX CEBULSKIS

> įltyįaiy/ to buy ihe^ett 
Usc gualUy produetsJrotn

HoU^e<5f

“MIDWEST” ŪklŠKAS
'SVIESTAS_____ geriausias

POrklAUSlAS
CUKRUS_____granuliuotas

ORANŽIAI C3,ifo"’ijM 
rx<-8TTAr tat* I|lino‘s ^U. S. “No. L 4jjD>UU>L4Al vaigymUi -ar kepimui

CARN ATION MILK&Š. jg 

VAN CAMFS RED BEANS,

Oak Island, Minn. "la?a'ulčiy- 0 kai ku™ tai 1 tiesiog miega. .
Vienoj vietoj kalbasi būrelis 

žmonių. Pasakoja praeitos nak
ties įvykius. Girdi, per visų 
naktį užėmė ir šumijome. O 
dabar, žinoma, juos nuovargis 
kankina ir visokie poteriai ne- 
bdlenda jiems į galvų.’

Kretinga pasižymi savo gra
žiais gamtos vaizdais. Ypač 
'gršfži Tyškevtčia'ūs dvaro ( sody
ba. Tiesa, dabar ten viskas ap
leista. Tačiau ir iš užsilikusių 
dsflykų galima spręsti, 'kad še- 
niau čia didingų ponų gyventa. 
Ir thi dar Visai nesenai. Iki pat 
pasaulinio karo grafas Tyške- 
viČiiis Čia Šeimininkavo ir sau 
turtus krovė. O dabar sodyboj 
bepasiliko tik daugybė apleis
tų prūdų. Visi jie gana dideli 
ir gilus 
ežerai. <
kui supilta kalnai Odinės. Prū
dai stovi paeiliui ir tvankomis 
atskirti. Tos tvankos, matyti, 
karo metu tapo sunaikintos.

Pradus iš visų pusių apsupa 
gražus miškas. Matosi apgriu
vę stulpai. Savo laiku jie tu- 

, nėjo kokį nors tikslą. Nėra rei
kalo nei kalbėti, i kad žmonės, 
čia daug prakaito * išliejo bc- 
kasdami tuos prūdus.

Kretinga turi dvejas kapi
nes, kurios randasi labai gra
žioj vietoj. Nemalonu tik tai, 
kad kapinės labai apleistos ir 
jose jokios tvarkos nėra. Vi
sur auga pikžoles./Tai tikrai 
žemaitiškas apsilėidimas.

Sakyti, kad žemaičiai nelan
ko kapinių, butų netiesa. Iš
minti keleliai liudija, jog jie 
gana dažnai kapines aplanko.' 
Daugiausiai, žinoma, eina šven
tos mergelės stovylos pažiūrėti 
ir prie jos pasimelsti. Ten že-‘ 
maitės ir žemaičiai keliais 
vaikšto ir prakaitą šhioStyda- 
pii meldžiasi.

Antros kapinės dar daugiau 
lankytojų turi. Ten randasi ir 
koplyčia^ kuri papuošta net 
trimis altoriais. Prie durų yra 
skylė. Pastebėjau, kad moterys 
nuolat į ją žiuri. Susidomėjau. 
Žiuriu, kad tai butą lango. Pro 
skylę matosi tamsus kambarė
lis. Zakristijonas paaiškino, kad 
senovėj tame kambarėlyj laiky
davo kunigus, kurie sulaužy
davo vienuolyno patvarkymus. 
•Dabar esą nusikaltusicji kuni- 
;gai laikomi vienuolyne.

Netoli vartų pastebėjau ke
letą senų kryžių. Nors prie jų 
matėsi nemažas' būrelis mote
rėlių, bet aš iš pradžių nekrei
piau dėręesio. Tik eidamas iš 
koplyčios nugirdau vienų mo
terį klausiant, kuris tų kryžių 
yra stebuklingas. Ponas aiš
kintojas parode Visą eilę ste
buklingų kapų. Dabar pama
čiau, jog prie visų tų kapų mo
terys ant kelių klūpojo ir karš
tai meldėsi. Vėliau dar sužino- 

stebuklingiau- 
kunigo Pabrė-

RAUG. AGURKAI; ........ . ... 1
TOM AČlp SRIUBA 'Yan tMnp’s” KENAS 

'<>—i>»ii ■n»i^ >' ■■»»*■    ■ ..m———.■ t’ i ' ,
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Lietuvon ir Atgal
Raio Dr. 4. MARGER1S

(Tęsinys) ,
Alus ir degtinė,

I.
Lietuvoje yra ir gero, ir 

pusgerio, ir visai prasto alaus.
Gerasis alus parsiduoda ly

giai tokiomis mažomis bonko
mis, kaip ir Amerikoje, tik ne 
su tokiais paprastais bei pa
rankiais kamščiais. Lietuvoje 
alaus bonkos vis dar užkim- 
šamos arba ilgu kamščiu, ku
rį nelengva ištraukti, arba 
tam tikru pabūklu, kurį gerai 
spustelėjus, šoka, lyg' gaidys 
padilgintas, ir bonka atsidaro. 
O vidutinis ir visai prastas 
alus dažniausiai parsiduoda 
didėlėmis bonkomis. Į šitokią 
bonką telpa trys ar keturios 
stiklinės, — taip, kad keletos 
bonku užtenka visai šeimai 
atsigerti. Vieną kartą netoli 
Gižų šalia plento teko sve
čiuotis pas vieną ūkininką. 
Nežinau tikrai, ar 10 ar 12 di
čkių bonkų alaus šeimininkas 
parnešė, na, ir visiems pakan
kamai užteko.

Bet galima gauti alaus ir 
stiklinėmis arba bokalais, ne 
tiktai bonkomis. O stiklinių 
arba bokalu irgi visokių esa
ma: mažų, vidutinių ir labai 
didelių, kurie turi arba stip
rią rankeną arba ilgą koją su 
plačia papėde, kaip taurės. 
Labai didelius bokalus aktua
liai išmėginau Versalio vieš
bučio restorane ir sodelio, 
kur yra Valstybinio teatro rū
mai, restorane. Versalio resto
rane pastatė prieš mane tokį 
aukštą su rankena bokalą 
alaus, kad net mano akys rau
sti pradėjo ir> bendrai, nejau
ku pasidarė. Rodos, kad verb-

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

sąvo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosetninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmh bon
komis — po 20c už bonką. .

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION’

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 & Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyiią ir pianą muvertai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

JAS
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

8335 S. Halsted St' 
TeL Yards 6894

■

bininkas tegaudavo tik du do
leriu (20 litų) dienai, o išger
davo tik vieną stiklinę alaus, 
tai gėrimas tekaštuodavo < jam 
tik vieną keturiasdešimtą t|alį 
viso jo dienos uždarbio. i

štai kodėl Jungtinėse Vals
tybėse darbininkai (žinoma, 
kada buvo geresni laikai ir 
beveik visi dirbo), kad ir ma
žai uždirbdami, kad ir kas
dieną po stiklinę ar daugiau 
alaus išsigerdami, vis dolto 
šiek tiek sutaupyti giliojo. Ka
dangi Lietuvoje darbininkai, 
jeigu gėrė, tai jau nieko ir nė- 
sutaupė. Nesutaupė pirmiau, 
negali sutaupyti ir dabar.

Kai kas linkęs manyti, kad 
kai alus yra labai brangus,- 
tai žmonės noroms nendroms 
mažiau jo tebegeria. Kurie 
.nemoka ar negali namie alaus 
patys pasidaryti, tiesa, mažiau 
tebegeria, bet kurie ir moka 
ir gali, tai pasidaro jo tiek 
daug ir geria kur tai kas dau-

liudas tiek vandens neišgertų, 
kiek aš dabar išgersiu alaus. 
Tik panelei ėmus aiškinti, kad 
čia visai priimta dideliaušiais 
bokalais alus gerti, nusirami
nau. į

Bet Lietuvos alus, palygi
nant su darbininkų uždarbiu, 
yra beprotiškai brangus. Ma
žas butelis, iš kurio vos vidu
tinę stiklinę alaus tepripilsi, 
kaštuoja litą arba ir daugiau. 
Daleidžiant, kad darbininkas 
teuždirba 4 ar 6 litus per die
ną, tai išgerdamas tik vieną 
bbnkutę alaus, prageria vieną 
ketvirtą arba šeštą dalį viso 
savo dienos uždarbio. Jeigu jis 
susitiks su draugu ir paims 
porą buteliukų alaus, tai jąu 
pusės arba trečios dalies^Mi^^iau, negu gertų, jejgu reikė
jo dienos uždarbio — nebėra.1* - • ’ * * •

Tai jau visai nežmoniška! 
Juo labiau, fcad alus yra labai 
sveikas gaivinantis gėrimas. 
Per ilgą dieną prakaitavusiam 
darbifainkui dora stiklinė ar
ba ir dvi gero alaus, iš tiesų, 
yra tarsi nepavaduojamas dai
ktas. Jis išgėręs tokią stiklinę 
ar dvi, tikrai jaučiasi, lyg bu
tų visą aruodą naujos gyvy
bės į save įpylęs. Man teko su 
visokiomis gyvenimo audro
mis grumtis, visokių darbų 
dirbti, ir niekados nepamir
šiu, kaip teigiamai veikdavo 
mano kūną bei dvasią erdvi 
stiklinė gero alaus po sunkiam 
darbui. Tik šykštuoliai, fana
tikai ir neišmanėliai, man re
gis, kitaip jaučia bei mano.

Bet ir kiekvienam žmogui, 
ne tiktai darbininkui, stikline 
ar dvi gero alaus yra ir svei
ka ir smagu. Apie darbinin
kus čia kalbu daugiausia, ži
noma, dėl to, kad valdininkai, 
biznieriai, profesionalai ir ki
tokie ponai turi už ką išsiger
ti, ar pigu, ar brangu; La
biausiai nukenčia dėl aukštų 
alaus kainų biedni žmonelės.

r‘J>* «**’ •' .** "Imkime dabar Jungtines 
Valstybes ir palyginkime šioj 
linkmėj (aukštų alaus kainų 
klausimą) su Lietuva. Kaip 
visi žinome, J. V. vis dar tebe
veikia beprotiškas prohibici
jos įstatymas. Alus čia yra ga
minamas ir pardavinėjamas 
slaptai, po protekcija polici* 
jos ir aukštų valdininkų. To
dėl jis ir yra labai brangus. 
Vis dėlto palyginus^ jo kainą 
su čionvkščio darbininko už
darbiu, jis yra daug pigesnis, 
negu Lietuvoje, kur alaus ga-

buteliukui 
(2 litai ir 
kad dar- 

dienai tik 
o išgeria

tų pirkti, sakysime, kad ir pi
giausiai. O kadangi Lietuvoje 
namų alus yra labai stiprus, 
tai greitai nuo jo ir nusvaigs- 
tama. Paskui, žinoma, jau nie
kas neberupi. Teko pastebėti 
nejaukias girtavimo orgijas 
tūluose kaimuose, kur, prisi
darę alaus, gėrė per tris die
nas, visai užmiršdami ir lau
kų darbus ir kitką! Aiškinosi, 
man, kad buk tai šventas mi
šias ųžpirkę už kokio ten gi
minaičio “dūšią,” o kad mal
da nebūtų sausa (sauso nieks 
neklauso — net ir pats Die
vas), na, tai per ištisas tris 
dienas vilgę ją stipriu mieži
niu alum!

Dar blogiau, kad daugelyje 
viebų pastebėjau 
žiems vaikams

legaliu keliu, vadinasi, nei 
protekcijos, nei kyšių nerei
kia. Pavyzdžiui, čia vidutinio 
alaus stiklinei ar 
mokama 25 centai 
pusė). Prileidžiant, 
bininkas teuždirba 
2 doleriu (20 litų),
tik vieną stiklinę ar buteliuką 
alaus, tai jis teprageria tik 
vieną aštuntą dalį viso savo 
dienos uždarbio. O prieš pro- 
hibiciją, kada alaus gamyba 
ir pardavinėjimas buvo lega
lus ir viešas, panašiai, kaip 
dabar yrą Lietuvoje, tai net ir 
didele gero alaus stiklinė tik 
5 centus (pusę .lito) tekaštuo- 
davo. Taip alus tada buvo pi
gus - ir visiems prieinamas. 
Pavyzdžiui, jei paprastas dar-.

i net ir ma- 
duodant alų 

Vadinasi, jau iš pat 
pradžių auginama vaikus al- 
koholiškai, auklėjama , girtifo- 
kliškai! Sakysite, gerbiamieji, 
kas gali būti baisesnio bei 
pražutingesnio?

O kas čia kaltas? Alaus sin
dikatas. Alaus . bravorų savi
ninkų sąžinės balsą ir, bend
rai, žmoniškumo' jausmą nu
stelbė žvėriškas grobuonišku
mo jausmaš arba beprotiškas 
pelno troškimas!

2.
Lietuvos valstybinė degtinė 

yra labai gera, švari ir ne taip 
svaiginanti, kaip kitų valsty
bių likeriai, konjakai ar ki
tokie svaiginantieji gėrimai.

Bet Lietuvos degtin|ė per
daug brangi. Jos kaina, paly
ginant su caro degtine prieš 
25 metus arba su Amerikos 
degtine prieš prohibiciją, yra 
labai aukšta. Butelis, kuris 
kaštuodavo 40 caro kapeikų, 
dabar kaštuoja 70 amerikoniš
kų centų arba 140 caro kapei
kų. Vidutinis stiklelis (vika
riškas). degtinės kaštuoja pusę 
lito, o didelis stiklelis (klebo
niškas) 
kad darbininkas uždirba 4 ar 
6 litus (40 ar 60 amerikoniškų 
centų) dienai'ir teišgeria tik 
vieną gerą stiklelį \ degtinės, 
tai jis prageria vieną ketvir
tą ar šeštą dalį savo dieninės 
algose Amerikoj prieš prohi
biciją paprastos degtinės dide
lis stiklelis kaštuodavo 10 c. 
(1 litas). Paprastas darbinin
kas tada uždirbdavo bendrai, 
2 doleriu (20 litų) dienai. Jei
gu, daleiskime, jis išgerdavo 
tik vieną stiklelį degtinės per 
dieną, tai tik vieną dvidešim-

litą. Daleidžiant

, ■ . -• 
tą daJĮ savo, dieninės algos te- 
pragerdavo^ Proporcionaliat 
imant; tai Lietuvos darbinin
kui kaštuoja degtinė per tris 
kartus brangiau, nfegu Ameri
kos darbininkui kaštuodavo, 
Jpda dar nebuvo prohibicijos 
įstatymo arba kada degtinę 
gamino ir pardavinėjo taip 
laisvai, kaip dabar Lietuvoje.

Todėl dar kartą tenka kon
statuoti faktas, vkad Jungtinė
se Valstybėse , ir paprastas 
darbininkas, kuriįs, rodos, ir 
mažai teuždirbdavo, ir kasdie
ną išsigerdavo, o vis tik šiek 
tięk sutaupydavo.

Dabar,; . žinoma, veikiant 
prohibicijos įstatymui, tikra 
bei gera degtine yra be galo 
brangi. Stiklelis, į kurį tik vic- 
,na uncija Netelpa, paprastai 
kaštuoja nuo 50 centų (5 litų) 
iki 75 ceptų (7 litų ir pusės). 
Suprantama; kad ne tik pa
prastiems darbininkams, bei 
ir amatninkams, ir viduti
niams biznieriifms, ir profesio
nalams tikra bei gera degtinė 
Amerikoje yra stačiai nepa
siekiamu, neįmanomu z liuksu
su. .Tie ir nebegeria jos, bet ge
ria taip vadinamą “alkoholi
nę,” vadinasi, alkoholį pusiau 
su vandeniu atmieštą, arba 
“munšainę” — namų darbo 
degtinę. Iš gero alkoholio pa
gamintos “alkoholinės” bied- 
nesni žmonės irgi dabar nebe
geria, nes dėl jų per brangi, 
paprastai 25 centai (2 litai ir 
pusė) stikleliui, ir tai vikariš
kam, ne kleboniškam. Jie ge
ria, todėl, arba iš prasto alko
holio gamintą mišinį^ vadina
si, “alkoholinę” arba “munšai
nę”. O vis dėlto ir šitie labai 
prasti, gerti nesveiki, kai ku
rie visai nuodingi gėrimai —• 
“alkoholinė” ir “munšainė”— 
nėra pigus: stikleliui vis dar 
tebemokama 20 ar 15 centų 
(2 litai ar 1 litas ir pusė). Tik 
dabar; kai jau net treti metai 
siaučia baisus nedarbas, ro
dos, kai kur parduodama 
“munšainė’*5 po 10 centų (1 li
tą) stikleliui.

Tik jausmais pratęs į gyve
niniu žiūrėti žmogus, be abejo, 
pasakys, kad tebūnie degtinė 
dar brangesnė, tai mažiau ’ 
žmones tebegersl Jeigu tik bu
tų galima, .aukštomis degtinės 
kainomis Žmones nuo gėrimo 
atpratintieji' ko daugiau ir 
tereikėtų. negalima. Arne- ,

riko j e, pradėjus veikti prohi- 
bicijos įstatymui, buvo atsiti
kimų, kad už gorčių (3 litrus) 
spirito mokėjo po 90 dolerių 
(900 litų), vienok žmonės ne 
tiktai neatprato arba visai 
mete /svaiginančius gėrimus 
gerti; bet vjenval daugiau gė
rė ir tebegeria.

Dar blogiau, kad be jokios 
proporcijos aukštos degtinės 
kainos, tarytum, gundyte gun
do į bei verste verčia žmones 
gamintis degtinę namie. Ir 
pačių žmonių degtinės vary
mas Lietuvoje jau gana pla
čiai praktikuojamas. Tai pa
našiai kaip ir Amerikoje, kur 
ide&tinė užginta prohibicijos 
įstatymu; gi Lietuvoje, galima 
sakyti, Jy^ jr užginta be galo 
aukšta '•kainar. Amerikoje jau 
beveik visi moka degtinės pą-. 
sidaryti namie. Ir pasidaro.’ 
Gana daug. Ir geria labai 
daug. Dideliais stikleliais, net 
ir kleboniškais, nepasitenkina, 
—geria tiesiog iš erdvių stik
linių ! Pasėkos neišreiškiamai 
baisios. Jaunimas, kuris pir
miau visai negerdavo, dabar 
svaigalų gėrimą skaito įdo
miausiu sportu. Kai kurie ge
ria tiek daug, kad greitai ne
tenka dorovės, ambicijos bei 
tikslo jausmų ir virsta tingi
niais, valkatomis arba ir plė
šikais. Mergaitės, žinoma, da- 
pildo prostitučių eiles... Senes
nieji ir seniai geria dar dau
giau. Jų fizinis ir dvasinis gy
venimas kasdieną įra, griūva 
—stačiai niekais virsta. Kepe
nų ar inkstų ligo^ greitai juos 
užpuola; greitai ir į kapus nu
varo. ' šeimoje dažniausiai iš
tvirkavimai, įtarinėjimai, ne
santaika. Vaikai kaip reikiant

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO '

Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokiu* skaudėjimu* 
( Hk ne rona* ).
Tūkstantiai žmonių yra Usigyde o 
milijonai. dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mo*tl« ' yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudo* į gydymo.
Kaina 78 centai, $1.80 ir $3.00.
Ir 10 centu extra ui persiuntimą.

' Klauskite pa* aptiekorlu* teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO. 

P. O. Bos 3S2 
Hartford, Conn.
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PHONK WEST .W®2 Į 
DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE [J 
Atsiminkite—Nė vieno cento uŽ Aptarnavimą, W 
jei jus perkate G. E. Radio, ®

MIDGET 
COMPLETE 
Wltk Radiotroh*

Policijos
Šaukimai

- garan-
j tuoti

■ su šiuo
■ v setu

apsilankyti jumsJeigu negalite 
artimiausio j sankrovoj, tik pa- ' 
telefoliuokite savo užsakymą 
WEST 5702. .,
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2332 W. MADISON s , .. . .

National Sankrova Jūsų Apielinkėj
LOOP 

Svita 1613 Rapubllo Bldg. 
Entrance
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Visit Our New 
South Side Store at 
6214 S. Halsted St,

SOUTH
6311 S. Ashland
<, Republlc 0807 
' NORTHVVEST ’ 

2340 W. Noriu Ava.
Pirkite Sau G. E. Radio U Chicagos Didžiausių Pardavėjų
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įvykį. Brolis įgaliojo MacGar 
ry palidoti Joną tinkamai iš 
apdraudos. Jonas ir tapo pa
laidotas kaip pridera.

Galite lėčiau įsivaizduoti, 
kaip jautėsi MacGarry, kai ke
lioms dienoms praslinkus dir
btuvėj pasirodė vėl John Kee- 
nan. /

Kas darvti? Harry MacGar
ry, žinoma, mielai sutiko pra
šyti koronerį išimti Keenano 
vąrdą iš mirusiųjų sąrašo. Bet

n e auklėjami. Veneros ligqp.
Pamišimai...

Nejaugi ir Lietuvoje bando* 
ma su dar netobulesne, negu 
Jungtinėse Valstybėse, prohi
biciją, vadinasi, su be galo 
aukštomis degtines kainomis, 
tarytum, verste priversti' žmo
nes namie degtinę gamintis, 
stiklinėmis ją gerti, fiziškai ir 
dvasiškai save žudyti?!

Ir ką Jungtinėse Valstybėse 
ladarė beprotiškas prohibici
jos įstatymas, tą dabar Lietu- i dabar koronerio ofisui tenka 
voje daro be jokio saiko aukš
tos degtines ir alaus kainos. 
Taip Amerikoje, taip ir Lietu
voje žmones patys gaminasi 
svaiginančius gėrimus ir geria 
daug daugiau, nei pirmiau.

(Bus daugiau)

ieškoti kas buvo palaidotas 
vietoj John Keenano.

CHICAGOS ŽINIOS
Gyvą palaidojo

Pirm kokių poros savaičių 
Harry MacGarry, cigarų dirb
tuvės (1948 W. Madison st.) 
menedžeris, atlankė pavieto 
lavoninę. Vaikštinėdamas tarp 
buvusių dūšių jis staiga susto
jo: jo draugo John Kcenan la
vonas! Tai štai kodėl jis se
niai nematė Jono.

MacGarry pasiuntė telegra
mą Jono broliui į Airiją apie

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

ROTTERDAM —’VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a į ir iš vist] dalių

Laivai kas savaite 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui 
dSlel

ir informacijų 
rašyk bile vietiniam 

aerentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 Ną Dearborn St. Chicago.

apgnrRlnimns JuniR yra verta* $2.00, kadangi Jur galite atsincSti ji i niuaų ofiRą 
ir gauti reguliarę $3.00 naryntę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
LyRUR, penkių ir trijų deftiintų dienų pareiAkimuR ir iftpildoinc juo* jum* dykais Pa-( 
tariniai apie neRURipratimuR ru rcndauninkaiR. Panitarirnai dykai vinaiR legali&kaial 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir asRCMnientų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 4OO4 South Ashland Avenue, 47th & Ashland A venų e

MES PERKAME

PASKOLOS NfORGlCHj 
1 TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO „ 

‘ $500 iki $5,000
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
_ MORTGAGE BANKER
2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

.LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU
SIAIS KUPONAIS, IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

JOHN J. ZOLP
iKM Snnfh Pnnlinn StrPAf. Chicago, Tll.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
' GYDO VISAS LIGAS VYRųTr MOTERŲ PER 26 METUS.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET —iiuinr

„ Tel. Kedzie 8902 *

3514-16 Roosevclt Rd. 
•rti St. Lovis Avė. 
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MILITARIZMO NAŠTA, KURI SLEGIA PASAULI

Nors paskutinis pasaulio-karas, prarijęs milionuš 
gyvybių ir šimtus bilionų dolerių turto, parodė žmoni
jai, kad karas yra pasibaisėtinas dalykas, bet da ir 
šiandie visuose žemės kontinentuose tebeina milžiniš
kas ginklavimosi darbas. Kad žinohės mažiaus priešin
tųsi tam naujų katu ruošimui, tdi kiekvienos valstybės 
militaristai sako, kad jiems rupi tik savo šalį “apginti’* 
nuo užpuolikų.

Tautų Sąjungos metraštis apie ginklavimosi išlai
das paskelbė skaitlines, gautas iš 60 valdžių, l^os skait
linės rodo, kad pernai metais pasaulis išleido “apsigy
nimui” milžinišką sumą, pinigų — $4,158,000,000, kUri 
yra šimtu milionų dolerių didesnė, negu užpernykščių 
metų išlaidos. Vadinasi, nežiūrint į visas tarptautines 
taikos sutartis, į Kelloggo-Briand’o “amžinos taikos” 
paktą ir įvairias taikos stiprinimo konferencijas, gink
lavimąsi pasaulyje eina net didyn.

Kurios valstybės išleidžia daugiausia pinigų mili- 
tarizmui? Daugiausia išleidžia Amerikos Jungtinės 
Valstijos, kurių “apsigynimas” pernai kaštavo $707,- 
425,000. Po Amerikos eina Sovietų Rusija, išleidusi “ap
sigynimui” $578,943,000. Paskui franci j a — $466,980,- 
000, Britanija — $465,255,000. Tolfetis ■ Seka* Italija, Ja
ponija, Vokietija, Ispanija, Kinija ir Lenkija.

Pastebėtina šitose skaitlinėse yra tai, kad bolševikų 
respublika užima antrą vietą phsafalyje savo militariz- 
mo išlaidomis, nors ji yra palyginti biednesnė už visas 
Europos šalis, o jau su Amerikos turtingumu ji nė iš 
tolo negali lygintis. Rusija eikvoja daugiau pinigų ap
siginklavimui net už pagarsėjusią savo militarižmu 
Frariciją ir už Britaniją su jos milžiniškomis kolonijo
mis visame pasaulyje.

Tiebilionai dolerių, kuriuos valstybės išleidžia “ap
sigynimui”, yra sukeliami mokesniais (taksais). Val
džios paima juos nuo pramonės, prekybos ir žemės ukid 
įplaukų, išsunkia iš vargin’gtj darbininkų uždarbių it 
tarnautojų algų.

Kiek naudos butų galima tais bilionais dolerių pa
daryti, jeigu iš metų į metus jie butų suvartojami žmo
nių švietimui, sveikatos reikalams, kelių taisymui, pel
kių nusausinimui, švarių^ gyvenamų trobų statymui) 
mokslo tyrinėjimams ir t. t.!

Eikvodama tas milžiniškas sumas militarizmui; 
žmonija šiandie demcfnstruoja savo moralinį silpnumą: 
Kuone visi jau trokšta taikos ir smerkia karo baiseny
bes, bet pasaulis dar vis tebeina tuo pačiu senuoju 
ku, kuris visuomet atvesdavo į karą.

ta-

DAR VIENA DIKTATŪRA SUGRIUVO
Jugoslavijos karalius'Aleksandras “nustebino” 

vo ministerių kabinetą, paskelbdamas jo susirinkime 
diktatūros galą, kuri buvo įsteigta 1929 m. Karalius; 
sako, parašęs naują konstituciją, sulig’kuria Jugosla
vija turės dvejų rūmų parlamentą, renkamą visuotinu 
balsavimu. Trys kalbos — serbų, kroatų ir slovėnų — 
bus oficialės valstybės kalbos ir bus įsteigta pilna reli
gijos laisvė.

Kad Aleksandro ministeriai “nustebo”, išgirdę tokį 
jo pareiškimą, tai jie, matyt, žinojo apie savo karaliauš 
tikslus mažidu, negu užsieniai, nes Amerikos sphudojė 
jau prieš kokią savaitę laiko buvo pranešta, jogei Ju
goslavijos valdžia leido atlaikyti kongresą opozicinei 
.valstiečių partijai, eidama prie diktatūros likvidavimo.

Diktatūra Jugoslavijoje griuvo, išgyvavusi dvejus 
metus. Pats paraitos suprato, kad ji yra pavojingas 
dalykas, ir nutarė ją likviduoti, kol dar ile vėlu. Ispa
nijos lekcija jaift, tūf-but, nepraėjo be natidos. JUk ir 
Ispanijos Alfonsas buvo priverstas atsisakyti nuo dik
tatūros, bet jisai sūšiprato per vėlai ir todėl neteko so
sto. Jėigu Primo de Rivera’butų buvęs atstatytas' bent 
dvejetu metų ankščiau, tai Ispanija šiahdiė dar gal bū
tų konstitucinė mortafbhija, 0 no respublika.

Kitose šalyse diktatūros irgi bus ankščiau ar vė
liau iššluotoj nes yna tiesiog juokinga įsivaizduoti, 
kad dvidėšimtarne amžiuje ištisos gautos gali būt ilgą 
laiką valdomos be Darlamehtų ir visuotinų balsa^ihių. 
.Vienos jų pasitrauks geruoju, o kitos bus nuverstos 
jėga. Tie diktatoriai, kurto yba taip monalįskai sugedu 
kad jau jie nebeįstengia atsižadėti savo kruvinos ga
lios, susilauks panašaus likimo, kaip caro Mikės. ,

sa-
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Apie įvairius Dalykus Į
' -n.*. I.J*; '

Žtftones it vabzdžiai
V ■ ■■ ’ ’

Karas ligi galulihos pergales. 
—Vabzdžių iši(įalejlmds. 7- 
Vlthzdžidi gertdh ptisltctiko 
prie gtjveniuui s^lpgiį, fiegu 
ihioiiis. — Instinktas vabz
džių gyvenltne. — Milžiniš
ki nuostoliai. — Reikalinga 
mokslo įstaiya vabzdžiams 
tyeinStL
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Sakoma, kad vienas aršiau
sių karų iki galutinos pergalės 
bus tarp vabzdžiui ir žmogaus. 
Tuo klausimu yra parašyta 
nenidžai ir knygų. Bet daugu
mai visa tai atrodo keista, jei
gu nepasakyti daugiau. Iš tie
sų, negi galima rimtai kalbėti 
apie kokį tai karą sli ‘Vabzd
žiais. Tai tiesiog jtiokinga. \

Tačiau, reikia pdsakyti, jog 
dalykas yra kur kas rimtės 
nis, nfcgtt paprastai manoma. 
Pastaruoju laiku į Ameriką 
įsigavo kai kurių vabzdžių, su 
kuriais bėra lengvd kovoti. 
Imkime pavyzdžiui, taip vadi
namus kukurrtzy gręžikus. Jie 
neša nėįihahomą Blėdį. Bet iki 
šiol dar nesurasta priemonių, 
kaip juos išiiaikinti. Pasiten
kinama tik tuo, kad sulaiko
ma jų įsigalėjimas. Tas pat 
galima pasakyti ir apie kitus 
blėdingus vabzdžius: kai jie 
kokioj vietoj atsiranda, tai ne- 
begaliihd iiuo jų atsikratyti.

Sakysime, 1868 fti. Naujojoj 
Anglijoj atsirado taip vadina
mos “Čigoniškos kandys”. Nuo 
to laiko praėjo jau daug me
tų. Buvo dedama daug pastan
gų, kad jas išiiaikinti, bet iš 
to nieko neišėjo. Svarbi&tisia, 
kas pasisekę padaryti, tai su
laikyti kandis nuo įsigalėjimo 
kitdsh valstijose.

Galimas daiktas, kad ateity
je mokslas suras jr tinkathes- 
nių pfiėiiidhių kdVdti Sti Vabz
džiais. Tačiau tenka paabejo
ti, ar kada iidrš juos bus gali
ma visiškai išnaikinti; Mes tit- 
ririife atstoiihti tą faktą^ jdg 
juo geridu niėš išdirbame žė- 
męt tuo šukuridriiė gefešničs 
sąlygas savo priešams. Vabz
džiai tarpsta , žmogaus darbo 
šąškditdh. Ir kddartgi hieš su
kuriame jiems tikrai palan
kias apyslovas ir pagaminame 
pakankamai reikalingo ihUiš- 
to, tad teikia būti labai dide
liam optimistui, kad tikėti, 
jog Viehii it tUo pačiu laiku 
galiiha sukurti vabzdžiams 
palankias ir nepalarikįdš aįiy- 
stoVas. Toks dalykas yra tie
siog neįmanohiaš.

Vabzdžiai kur kas gefiati 
yra prisitaikę prie gyvenihtoi 
negu žmogus. Jie gali ilgai gy
venti be maisto, pakenčia di
delį šalti ir šilima, kaip yra 
sakbriia, jiems “kaulų belau
žo;” Vabzdžiai veisiasi labai 
spdrčiai. Jiems nereikia ilgai 
savo Vaikus atiklęli. Jiems 
mažidlisiai tereikia dėti pa
stangų išsilaikymui ir prapla
tinimui savo veisles. <

Kai kurie vabzdžiai (pavyz
džiui, vandens blusos) veisia
si be patino. Kad apširupinuš 
žiemai maistu, kiti Vabzdžiai 
turi, taip sakant, vergų, kurie 
jiems dirba; Prie tos rųšies 
vabzdžių ptiklaušė skrltždės 
ir termitai.

Tyrimai parodė, kad vabz
džių didžiausias nedėteklius 
yra tas, kad jie negali protau
ti. Tiėša, kai kuriuose atsiti
kimuose atrodo, jbg ir pas 
Vabzdžius yra protavimo pa- 
jėgiuhas, bet jis dar tebėra la
bai silpnas. Bendrai iihant, jie 
vddovaujasi ihstinldU.

O tai jiemš kaip tik ir yra 
naudinga, kdjd^hgi nėrėikid il
gai rtįčšfis prie gyvenimo. Ė^i 
tik fiziškai subręsta, jie tlioj * 
gaji visas funkcijas atlikti 1 
Jiettis neteikia mokytis; kilip l 
gauti sau maisto, 1 apsišaiigdti 
nuo šalčio ir tt. Ihštihktas ' 
jiems diktuoja, kas rėlkia da
ryti. Keblumų atsiraiida tik 
tada, kai jiems tenka susi-

durti su protaujančiu sutvėri
mu, kokiu yra žmogus.

Francilzų mokslininkas Fa
kte, kuriš per visų savo gyve
nimą studijaVo vabzdžius, pa- 
šdkoja tokį dalykų: kartų jis 
sumaųė daugiau patirti apie’ 
vienų vabzdžių ryšį. Jis padė
jo keletu vabzdžių ant tazos ir 
SmS juos įstebėti. Pasirodė, 
kad vienas jų yra lyderis, pas
kui kurį visi kiti seka. Tą
syk Fabre iŠ tų vabzdžių su
darė ratų. Per septynias die
nas it naktis Vabzdžiai mar- 
šavo vis aplink ir aplink, ne
galėdami iš užburto rato išei
ti. MaršaVb 'jie tol, kol visiš
kai pavargo ir neteko jėgų.

Kai kurie vabzdžiai (pavyz- - 
džiui, taip vadinami inornio- 
nų svirpliai) kas metai mig
ruoja. Jie eina beveik tiesia 
linija, atlikdami ilgų kelionę. 
Niekas tikrai negali pasakyti, 
kodėl jie -tokiu budu migruo
ja. liet gi žinoma, kad jie daž
nai migruoja iš tokios vietos, , 
kur*maisto yra pakankamai, 
Basi taiko, kad naujoj vietoj 
gyvenimo sąlygos yra daug 
blogesnes ir maisto daug ma
žiau tėra. Migruojantys vabz
džiai kai kada nesiskaito su 
jokiomis klintimis. Jeigu ant 
kelio pasitaiko upė, tai jie be 
pickur nieko bando jų perei
ti ir, suprantama, žūva. Gali- 

,ųias daiktas, jog ateityj moks
lininkai sugebės tų migracijos 
instinktų panaudoti vabzdžių 
naikinimui.

Dabartiniu laiku mes višai 
njažai težinome apie vabz
džius. Mes praktiškai nieko 
nežinome apie jų regėjimo, 
girdėjimo ir uoslės . organus. 
Mes nežinome, kodėl vabz
džiai mėgsta tik tam tikrus 
augmenis. Mes nieko nežino
me' apie vabzdžių ligas ir pa
razitus. O tie visi dalykai yra 
labai svkfbųš. Kol Visa tai ne
bus žindina, tolUtova šų vabz
džiais Ėtiš iiėįmhhomaV stmki. 
Su nubdais mažai kį tėgali-

le, ar lai jose butų paprastas 
puliavimas ar džiova, reika
lauja tonsilų išėmimo.

7. Kuomet sąnariuose atsi
randa skaudėjimai ir braškė
jimai dėl iš tonsilų atėjusio į 
juos apkretimo, tonsilus rei
kia išimti.

8. Raumenų skaudėjimui ar
ba jų galūnėse įdegimuį atsi
radus, tonsilus reikia imti lau
kan.

vadinami

[Acme-P. 0 A. Pfaotb] 
Chicagiete, patapusi Gahdhi pasekėja

Tai yra Niila’Cram Cook, chicagietč, priimta į Indijos 
“Švento vyro” mahatma Gandhi koloniją prie Sharmati upes 
kranto Indijoj. TPš kolonijos gyventojai turi laikytis gyvenime 
didžiaūšio paprastumo.

tas, kur tyrinėjama augmenys. 
Tas inštitutaš palygihti dar vi
sai Hesbnal tapo sukurtas, bet 
jis labai daug jau spėjo nu
peikti. Jis išvystė naujos rtj- 
šiės augmenis, kuHe tinka 
maistui; surado būdų, kaip 
geriausiai auginti toš ar kitos 
rhšiės augmenis, žodžiu, da
romi ten eksperimentai atne
ša labai didelės naudos.

Dr. Leland D. 
tik išleistoj savo 
Inscct Menace” 
Specialė mbkslo 
Užsiimtų vien 1

Vabzdžiai labai gerai moka 
prisitaikyti prie ;, aplinkybių. 
Jie ne tik žmogaus gamina
mu maistu naudojasi, bet taip 
>at ir dirbtuvės produktais. 

Sakysime, vapsvos • miškuose 
pasidaro sau lizdus iš popie
čio. Tį popierį jos phčios pa
sigamina. Tam rbikaliiiga la
jai daug darbb. bflbar jau 
pastebėta, kad daugčlyj vielų 

vapsvos šdvo lizdrihis pbpierį 
nebegaltiiiia: 
žiribfiių išinėtyttiš pbpierga- 
lilts ii’ pasid'arb sau /lizdus. 
Tiib btidū jos sutaupo daug 
energijos.

Žufiiald “Nhtiii’dl HiŠtory” 
bb. L. 0. H6Wd šdko: “Ap
skaičiuojama, kad Amerikos 
žmonėms vabzdžiai per metus 
padaro už du bilibhu dblei’ių 
nuostolių. Kitais žodžiais sa
kant, jie niekais paverčia vie
no miliono darbininkų darbą. 
Jie sunaikina A nuo vienos 
penktosios ligi vienos dešim
tosiom dalies maistui tinkamų 
augmenų ir vaisių. Jie užkre
čia augmenim visokiomis ligo- 
įhis, kurios padaro labai daug 
duoslolių. Jie naikina sandė
liuose sukrautus maisto pi’o- 
dtlktum; Jie Užkrečia ligomis 
žmones ir gyvulius.”

Kokiu Budu žmonės gali sėk
mingai kovoti su vabzdžiais? 
Valdžia darb visas pastangas, 
kad apšaugęti farihečius nito 
jų aršiausio priešo. Kas metai 
tam tikslui išleidžiama apie 
$8j00bį000. Nežiūrint į tai, te- 
žiiltatai palyginti meiiki. Mok- 
slinidkai manb, kad 'dalykų 
padėtis nepagėrė^ tol, kol ne
bus k įsteigta ' ? speęiąlS i įstąiga 
yapzdž jąnis tVidnėįtL hVisi žino, 
kad Rįbkėfeller Institutas la
bili daug pHmidėjb prie mfedi’ 
cinbs liiokslo progreso. Ten 

daug HdUjų dhly- 
Ūh apib lįgąs ir Jlį. gydymą. į

jos surenka

yra Boyce Thompson Institu

Howafd ką 
1 knygoj “The 
’ sako, jog 

įstaiga, kuri 
tik vabzdžių 

tyrirtėjiniu, yra būtinai reika
linga. Dalykas tas, kad kartais 
žmogum gali gauti labai gerų 
sąjungininkų iš tų pačių vabz
džių. Pavyzdžiui, Fidži salose 
kokosinius medžius buvo ap
nikę vabzdžiai, kurie pridarė 
neįmhndmoŠ blėdies. Atrodė, 
kad kokosinių riešutų augini
mo prambnę lieBcbus galima 
išgelbėti. Takiau kaip tik kri
tišku hmnieĄtti mokslininkai 
surado, jog viena Malajų mu
selių rųšis naikiiia tubš lilė- 
dingus vabzdžius. Tuoj tbs 
muselės tapo igmportuotos iš 
Malajų ir kokosinių riešutų 
pramonė lapo išgelbėta. Pana
šiu budu pasisekė išgelbėti ir 
cukraus pramonę Havajų' ša- 
lose. Spėcialė mokslo įstaiga, 
sako’ bi*. Howard, toj srityj 
galėtų labai daug ką nuveikti.

— K. A.
.......... ..... ......... . . ....... .

Sveikatos Dalykai
z

šalčių gaudymas
Kas dieną milionai „ žmomti 

šaltį pagauna, ir nepaiso. Šal
tis pasidarė kasdieniniu užsiė
mimu: visi šaltį pagauna, visi 
moka gydtis.' Jei jau kaulus 
prasėda laužyti, tai reikia 
daktaro, o šiaip tai čidudėk ir 
kosėk kiek nori.

O vienok reikėtų susidomė
ti šalčio gaudymu, nes iš jo 
gali išsiyystti rinitų susirgi
mų. Apart to šaltis be galų 
daug žalos padaro ekonomijos 
žvilgsniu.

Paprastai šaltis, kitą vertus, 
mums net naudingas, nes aiš
kiai parodo musų kūno svei
katos stovį, šaltis šiuo žvilgs
niu reiškia savo riįšies signa
lą. Gamta tuoiiiet mintis sa
kyte sako: Apsižiūrėk, žrilo- 
gau, tu silpnas... Jei žmogtis 
stiprus, tai šaltis nepajėgia jį 
kankinti.

Paprastai sakoma, kad iš 
šalčio išsivysto plaučių užde
gimai o tikrenybėje šita liga 
nėiiateliia iš šilčio. Kas Šal
tį greitai pagauna, tas tiktai 
silprtaš. šaltis tokį žiiįogų 
dar labiauš a nusilpnina/' pds- 
kui plaučių Uždegimo bakteri
jos jį lėhgvai pasigauna. Toks 
žmogus gali bet kokia liga Su
sirgti, fies bet kuktos bakteri
jos jo silpną kuilį lėngvai nu
kamuoja. šaltis reiškia silp
numą. Kas nesistengia šito

silpnumo išvengti, tas tikrai 
ankščiau ar vėliau rimtai su-

Trys dalykai prirengia žmo
gų prie alčio pagavimo: neto 
kįš maistas, prastas oras, ne
veikli oda.

Netikęs maistas reiškia: 
perdaug maisto, netinkamai 
prirengtas maišias, viduriuose 
puvąs maistas, kuris pagami
na nuodų visam kūne. Jei 
žmogus sako “visą žiemą šaltį 
turėjau^/tai beveik visada jo 
virškinimo organai pakrikę, 
maistas jo viduriuose pūva, 
rūgsta. Jisai, netikusiu mies
tu apsinūodinęs.

Be gero oro musų kūno ma
šinerija negali tinkamai veik
ti. Dirbtuvių, ofisų ir namų 
oras ypatingai žiemos metu 
stačiaai nepakenčiamas. Ty
ras oras sustiprina kūną ir jį 
nuo visokių ligų saugoja.

/Veikli oda saugoja nuo šal
čio. Po maudynei pasidaugi
ni/ baltųjų kraujo celių skai
čius. Švari oda šiuo budu 
prisideda prie sustiprinimo 
kūno apsaugos armijos.

Tai tiek apie šalčio pagavi
mą. Kaip matome, lengva ap
sisaugoti paprastais budais.

— Dr. A. J. Karalius.

inkstų įdegimo tonsilų išėmi
mas kartais sustabdo ligą.

10. Lovoj šlapinimas, kon
vulsijų antpuoliai ir aplamai 
nervų simptomai
neurastenija, dažnai paeina iš 
padidėjusių arba 
tonsilų.

1,1. Kuomet karštis laiks nuo 
laiko pakįla, arba kuomet iš
blyškimas nesibaigia, arba 
kuomet pastebimas nuodingu
mas kūne, o priežastis neran
dama, — visuose šituose atsi
tikimuose tonsilus reikia išim
ti, jeigu jie yra dideli.

12. Jeigu tonsilų įdegimas 
pasikartoja pas chrohiniu in
kstų Mėgiiiiu sergantį žmogų 
brhd tūrintį arterijų sukietėjir 
rhą, juos reikia išpjauti.

13. šv. Vito šokis, staigusis 
reumatinis karštis ir širdies 
ligos reikalauja, kad tonsilai 
butų išimti tinkamu laiku, 
kad išvengus didesnių suardy
mų.

Man yra tekę matyti išblyš
kusių, suvytusių, be apetito, 
nervuotų ir tinkamai neau
gančių vaikų, kurie tapo svei
katos pavyzdžiais po tonsilų 
išėmimo. Juos gali išimti jū
sų gydytojas, o neturtingiems 
patarnauja nemokamos klini
kos. Klinikose darbas papras
tai nevisuomet patenkinantis.

nesveikų

NAUJAS rittriiėns* Atė
jo Killtura No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

No. 18-14 "Kovos” gau
tas' šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

Reikalinga tonsilus 
išpiiiuti -

Rašo Dr. A. Montvidias

Visi turi tonsilus, tik pas 
vienus jie sveiki ir normalio 
didžio, pas kitus padidėja arba 
tampa ligų ir keblumų šaltinis. 
Jiį įierėikia plauti vaikams jau- 
neshiėins 10 mėtų, jeigtf nėra 
būtino rčikalb. KiiOinet reuma
tizmas jau yra iškraipęs sąna
rius, 'Tiois tai butų paėję iš 
tonšuiiį; išpioVihias jau negel
bės. Apsirgus staigiu širdies 
ViddUŠ įdėginiū arba staigiu 
reiiniatizmu, Mfba staigiu šv. 
Vit6 šbkhiį notš šitoš ligbs pa- 
ėltiį iŠ neveikų tahsihį, ji| i§- 
į)ioVlftiUŠ ligos laike da Įiablo- 
fititU1 dalykus, bepatariama jų 
pinuti, jbi Hgtmis serga plaučių 
d^iOVH, bukrihė ligd, tūlomis 
Rf-kUJb 1V keįjehų ligomis ir 1.1.

tįh M; ĖVėltštėin pdtdria 
tbnšilUš ištinti šiuose atsitiki
muose:

1. Padidėję tonsilai, truk
danti ryjimą, alsavimą ir ar
tikuliaciją.

2. Pasikartojantis tonsilų į- 
degiihas arba jų chroninis į- 
dėgimas.
‘ 3. Chroniniame bronchite ir 
koserės įdegime tonsilų iše- 
mimas dažnai pagelbsti.

4. Chroninis kataras arba 
jiplihvimas iŠ fausįes bei suiru
te ausies kiaurinčj/kuri siekia 
gbfklę, dažnai dingsta po toh- 
s|lų išėmimo.

’ 5. Difterijos gaivalų nešioto
jai gerklėj kartais negali jų 
nusikratyti be tonŠilų išerkii- 
itto.

6. Padidėjusios liaukos kak

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagd- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios Šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmiihb egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir ’ anglų kalbo
mis surašyta.

• »

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Hilsted St 

CHICAGO, ILL.
Siųskite mortey ‘orderį arba krasos 

ženklelius."

* -
vi ? J-------------- - ~ ' - --- - - - -
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ĮGALIOJIMUS
(Doviernastit)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
173d So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.



penktadieni^/rūgs. 4, 1931

CHICAGOS
ŽINIOS

Mero vajus prieš ištvir
kimo ir gembleriavimo 

namus.

gemb-
namus

rezul-

DidlapiaI praneša, kad me
ras Ccrmalcas asmeniškai pa
ėmęs vadovauti vajui, kurio 

- tikslas esąs išnaikinti 
leriavimo ir ištvirkimo 
Chicagoj e.

Mčras nepatenkintas
tatais, kuriuos iki šiol parodė 
policijos departamentas. Jaigi 
jis paskyręs kalbamam vajui 
kapitoną Mulleną, kuris va
dovausiąs specialiam skvadui. 
O tas skvadas darysiąs kratas 
nužiūrėtose genrbleriavimo ir 
ištvirkimo įstaigose visame 
mieste.

Pranašaujama taippat, kad 
gali būti žymių permainų 
licijos departamente, jeigu 
pasirodys artimoj ateityj 
licijos darbuotės 
zultatu.

Žodis kitas dėl 
reiškimų. Meras, 
štauja daryti

našesnių

po- 
nę- 
po- 
re-

pašių mero 
matyti nešik- 
pareiškimus.

Antra vertus, spauda nesigaili 
vietos tiems pareiškimams 
skelbti. O gal būt, kad Cer- 
mako administracija yra kiek 
tvarkesnė už jo pirmtakuno.

fis 10 šėrų Allis 'Chahricrs sta
bo. Biržos brangmenomis be
siverčiančioj firmoj jam bhVę 
patarta kaip galima daugiąh 
pinigų padaryti. Esą, ažuot 
pirkti 10 Šerų ir vistis pini
gais užmokėti, pelningiau bris 
paimti šimtą Šerų ir įmokėti 
tik dalį pinigų. Wolf taip ir 
padaręs, kaip buvo patarta. 
Bet šėčų vertė greitai nuprio- 
lusi. Taigi jis prakišo.

Tada jis mėginęs pasinaudo
ti kitu patarimu kaip atgauti 
prakištus pinigus. O tas pata
rimas buvęs toks: paimti 
daugiau Šerų kito tikresriės 
vertės stako. Wolf taip ir pa
daręs. Bet ir čia prakišęs. 
Na, ir prasidėjusi vagystė iš 
banko, kad padengti pralai
mėjimus.

Kaip tyrinėtojai suranda, 
Wolf savo asmeniniams reika
lams iš pustrečio išeikvoto 
miliono dolerių suvartojęs ne 
daugiau, kaip $500. Jisai gy
venęs su šeimyna iš $4,000 al
gos gaunamos banke.

Wolf varęs spekuliaciją pri
sidengęs įvairiais 
žiais. Mat, birža 
tvarkymų, kurie 
brokerių firmoms 
kalų spekuliacijos 
bankų samdiniais, 
čiais žemesnes nei 
dento vietas.

Įdomu dar ir 
buvo rėmėjas 
lankytojas Šv.
teronų Bažnyčios, kurios 
rapijai priklausė.

Svederis išdavė 
t banditą.

Detektyvas William Ląwler
atestavo Otto Schocnbcrgį, gy
venusį adresu 6440 Ellis ave
nue. Detektyvas’ areštavo 
Schocnbcrgį sulig nurodymais 
kokį sve'dcrį dėvėjo banditas 
apiplėšęs ifastariKJju laiku ke
letą aspielių ir privačių namų.

Scliocnberg operavęs taip. 
Jis nukiępdavo elek trik iries 
vielas prie namų, o paskui ei
davo į namus ir čia persista- 
tydavo, kaip elektrikas atsiųs
tas telefonui pataisyti. O jau 
namuost', jei matydavo progą, 
tai padarydavo lioldapą.

Patiektas planasiNornt 
įvestern ,Trust and Sa 

vings bankui peror
ganizuoti. .

Toįriaz F. Deuter, buvusio 
Nortlnvcstern Trust and Sa- 
vings Banko dėpozitorių ko
miteto pirmininkas, paskelbė, 
kad planas atidaryti naują 
banką vietoj aukščiau minė
tos užsidariusios įstaigos tapo 
įteiktas valstijos auditoriui 
Oscar Nelsonui. Naujas ban
kas busiąs žinomas > kaip 
Snųilski Trust and Savings 
Bank.

Graboriai

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju - laidotuvėse kuoplgianiia. 

. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483 

—■—O-

Įvairus Gydytojai
Telefonas Republic 0083

DR. V. B. MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
kampas Rockwell St. 

Valandos: 10 v. ryto iki "8 v. vak. 
Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

Phone Canal 6222

Lietuvės Akušėrės

Užsimušė iškritęs iš 17 
aukšto.

Ankstyvas Vynuogių
Sezonas

NAUJIENOSE

John R. Palandech

Graboriai 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE 
t

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: I—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti.
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868
--------- O---------

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 mt< 
tu* kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vy-> 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:'
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*

Tel. Canal 3H0 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

slapyvačd- 
laikosi pa- 

draudžiu 
turėti ręi- 
tikslais su 

užimrin- 
vicc-prczi-

tai, 'kad Wolf 
ir reguliarus 

Trejybės Liu- 
pa-

Baigė streiką

George N. Saun, 50 metų, 
gyv. 1718 Wcst 19 place, vienoj 
Chicagos geležinkelių kiemų 
foremanas, užsimušė išpuolęs 
ar iššokęs iš 17 aukšto Atlan
tic viešbučio. Charles Beau- 
inont, iš Decatur, III., suimtas 
ryšy su šiuo įvykiu. Jisai sa
kosi gerdamas su Šaunu už
migęs kai nelaime pasitaikiu- 
si.

Miesto sąšlavų išvežiotojai 
ir t rokų šoferiai baigė strei
ką ir vakar sugrįžo darbui, 
šie darbininkai buvo sustrei
kavę deliai to, kad ne seniai 
tapo išleistas patvarkymas nu
sakąs jiems keturių dienų dar
bo savaitę su keturių dienų 
alga savaitėj. Jie dribar laimė
jo penkių dienų darbo savaitę 
su penkių dienų alga.

Sausra ir karštis, kuriais pasižymėjo 
ši vasara, neaplenkė ir Californijos, Šios 
didžiausios vynuogių auginimo apygar
dos pasaulyje. Faktinai, California dar 
daugiau nukentėjo nuo karščių ir saus
ros. negu niekurios rytinės apygardos. 
Del šios priežasties išrisi vagonai prino
kusių sultingųjų vynuogių jau yra Ve
žami į marketus rytuose.

Studijavęs vynuogių padėtį Californijoj 
ir kalbėjęsis ju daugeliu augintojų ir 
perkupČių, aš galiu užtikrinti vynuogių 
pirkėjus rytuose, kad nors sezonas bu
vo Sausas, vynuogės prinoksta anksti ir 
vynuogių derlius nėra perdaug gausus, 
vienok šiemetinės vynuoges yra nepap- 
prastai saldžios ir sultingos. Dar nie
kad vynuogės nebuvo taip anksti gabe
namos marketan. kaip šiemet.

Vynuogių industrija kenčia ne tik 
nuo sau ros ir karščių, kas sumažino der
lių ir paankstino prinokimą, bet ir nuo 
baimės, ‘kad gali Užeiti ankstyvi lietus 
kurie paprastai seka didelius karščius.

Lietus vynuogių sezonu dagi dau
giau pakenktų, negu karščiai, todėl au
gintojai pataria rytų pirkėjams anksti 
apsirūpinti vynudgeiriis, kol jų yra už
tektinai ir kokybė yra gera, nes vėliau 
gali 'pasilikti visai be vynuogių.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti *ąži 
ningas ir nebrangu* to 
dėl, 
laidų 
rių.

3307
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Akių Gydytojai

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

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

Tel. Cemral 7079 
Rėz. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

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

Instruktorius Viennos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 £. Washington St,

Ieško eikvotojo bendrų
Užvakar pasirodė spaudoj 

sensacinga žinia. Vienas di
džiausio Chicagoj banko tar
nautojas — \Valter E. Wolf— 
išeikvojęs, spekuliuodamas 
biržoje, apie pustrečio miliono 
dolerių (bondsais). Eikvojęs 
Continental Illinois Bank and 
Trust Coinpany turtą Wolf 
per dvyliką metų.

Dabar tyrinėtojai susidomė
ję dviem pamatiniais klausi
mais: kas piidėjo NVolfui slėp
ti tas dideles vagystes ir kiek 
pavogto turto galima atgauti?

Wolf sakosi, kad jis vienas 
spekuliavęs biržoj. Jo aferų 
tyrinėtojai lėčiau nužiūri, kad 
jose maišėsi ir kiti Pradžioj, 
tie kiti asmenys gal įkalbinėję 
AVolfą, o vėliau rasi ir grū
mojimais vertę jf tęsti eikvoji
mo darbą.

Wolf pradėjęs eikvotojo 
karjerą tokiu bildu. Jisai iš 
savo sutaupų nusitaręs pirk-

BARBORA RIMKIENĖ 
po pirmu vyru Vinckienė

Persiskyrė su ’ šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 dieną, 5:30 valandą 
vakare 193 1 m., sulaukus 44 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Šilalės parap.. Žąsi- 
nėlių kaime. Amerikoj išgyveno 
29 metus. Priklausė prie Keistučio 
Paš. Klitibo. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Antaną, dukterį Oną, 
žentą Vincentą Keller, sūnų Igna
cą Vinckų ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoje dukterį, sūnų ir gi- ' 
minės. Kūnas pašarvotas, randasi 
35 38 So. Einerald Avc.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo 7 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš j 
ten bus nulydėta p šv. Kazimiero \ 
kapines. ’

Visi a. a. Barboros Rimkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti . 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- ' 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. i

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

kad . neturim* ii 
užlaikymui *ky

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefoną*

Cicero 3724

Ct.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iŠ Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vhl.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ ■,LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

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

Dr. Susan A. SlakisDE-
............. .. OFISAS 

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880 ... ..<

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A U J VUj Ų 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 y. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
hud 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

ik —  —- ■—      —
• M• -5, • * - «**■*•• ą į Ai*" ' . ■ ■ ••

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną Ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Ko plyšta dykai 

710 West 18th Street 
Td; Canal 3161

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

Pbone Armitage 2822

FELICIJA NORVAIŠIENĖ 
po tėvais Raubaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu ( 
rugsėjo 3 dieną, 2:40 valandą ry- į 
te 1931 m., I sulaukus 43 metų “ 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Liolių parap., Žalpių vienkiemy. 
Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Petrą, 3 sūnūs —— Petrą, Bro
nislovą ir Liudviką, brolio duk
terį Antaniną Baltrimienę ir gitni-

minienę.

Kūnas pašarvotas. randasi ■ 
10543 Perry Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
sėjo 5 dįeną, 2 vai piet iš namų 
bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. -a. Felicijos Norvaišic- • 
ries giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- . 
vauti laidotuvėse • ir suteikti jai , 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- . 
'kinitną. '

Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, Broliai, 
Duktė !r Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741. ,

Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius 'ir 

Balzamuotojas
•Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automcįbiliu* visokiem* reika
lam*, Kaina prieinama

‘ »

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—r4, nuo 6 iki I 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
------- o-------

, ■ ■> ■ ■■■ . >
y. / ‘ •
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Botilevard 6487

8

Rez. 6600 South Artesian. Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Seredos vakari Uždaryta

Ofbo Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

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

2400 W. Madison St. GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak. j Ofoas: 3*102 So. Halsted St., Cbicagd 
Tel. We»t 2860 Street

Namų telefoną* Brnn*wick 0597 Valando*: 1—3 po pietų. 7—8 vali. 
—---------------------------------- --------------- — | Nedėliotais it šventai!. 10—12 dieng.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIŪS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 tnetų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRffiOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2. iki 4 ir v6 iki 8 vakate. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Narnai:
6641 So, Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 \

Advokatai

J. F. RADZIUS
SSIAS LIETUVIS 

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

bų išdirbystės.
OEISAS:

668 W. 18th Srieet, 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

DR. C. MICHEL, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Aš priskirsiu jusij akinis, 
nužiūrint, kaip butų kbm- 

'Pilkuotas darbas. Mano sis- 
tema yra pasekme 20 »nc- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrųžiha regdjimų 
ir pašalina itempinui.

Sl’ECIALE DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir l-^gzamiimcljos Kaina Nuo $5. 
žvairos akys atitaisomos, žema kainu, bo 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra sUgai- 
šimo. /

Stiklai (Įuplikuojam! ir rėmai sutaisomi 
tų pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštis 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak>

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietf 

'Gyvenimo Vieta -
3323 South Halsted Street 

Tel. Botilevard 1310 
Valandos: nuo Vi iki B vai. 'kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo S iki 12 ryto

MARSHALL ALFONSO 
RĖMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 dieną, 3 vai. ryte 1931 
m., sulaukęs 9 menesių amžiaus. 
A. a. Marshall gimė Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime tėvą 
Mykolą, motiną Oną. po tėvais 
Būt vilavičiutę. dėdę Petrą Butvi- 
lavičių, tetą Jievą Kapučinskienę 
ir gihiines. .'Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6753 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. , 
rugsėjo 5 dieną, 8 vai. ryte iš , 
namų į Šv. Jurgio-parapijos baž- 
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš , 
ten bus nulydėtas į šv. -

DOMININKAS 
ALEKSANDRAVIČIUS

persiskyrė su šiuo pasauliu 4 dieną 
rugsėjo mėn. 1930 m., sulaukės 
38 m. amžiaus, gimęs šviekšnos 
parapijos, Šalpėnų kaime, Taura
gės apskr.

Paliko dideliame nuliuditpe dvi 
seseris — ’Jievą Gumalauckienę ir 
Petronėlę Menkuntenę, brolį Juo-

I
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MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i

Lietuviai Gydytojai

A. A. OLIS
R. A. VAĖALLE

Tel. Lafayette 4146 I ADVOKATAI
VALANDOS: 11 South La Šalie Street ,nuo 9 iki 11 valandai ryto Į Room 1934 Tel. Randolpb ^332

DR. J. J. KOWARSKAS ob-SK* -
GYDYTOJAS IR CHIRUfcGA'S Va«alle—Pan., Sėt. it Ptaytaa vale.

2403 W. 63rd St, Suite 3
Tėl. Prosfięčt 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Visi a. a. Marshall Alfonso Rė
mas gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Dėdė, Teta ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 'grabo
rius S. P. Mažeika. Teleforias 
Yards 1138.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio Domininko Alėksan- ; 
dravičiaus bus laikomos Šv. Mi- „ 
šios Gimimo Panelės švenčiausios 
bažnyčioje 5 d. rugsėjo taėn. 
1931 m., 7 vai. ryb.

'Kviečiame visus gimines, drau
gus 'ir pažįstamus ‘atšilarikyti ;į 
pamaldas. ,

Mes Tave Mbsų brangusis bro
leli niekuomet neužmiršime. Tu « 
nas mus iau nebesuuriši. bet mes
ankščiau ar vėliaus ‘pas Tave 
ateisime. Lauk irius ateinant.

Nuliūdę lieka

Seserys it gralis.

..>•**"*“

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ĮSFAKTĮ ' 
Mes visiidmet teikiaihe širdingą, simpatingą ir < 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai* TeikaliiugriS.' 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRKBORŪU V'/ 

■ rf

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai YARDS 1741 it 1742

Gydytojas ir 'Chirurgas 
3147 So. Halštėd Street 

Tcl. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Nąryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
................. VALANDOS, .

John Kuchinskes
Lietuvis Advokatas 

2221 West ‘ 
Arti Leavitt At.

Telefonai'Cinai 2552 
Valandos 9 ryto iki '8 Vakato. 

Seredoj t ir PėtnyČioj nuo 9 1ki <6

dSt

f

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

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

Tel, Kėnwodd ‘5107
VALANDOS: ' “

nuo ‘9 iki 11 valandai ryte; 
torio 6 iki 8 valandai Vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—r8 vakar*

.1900 So. Ualsted St.
4193 Archer Ane, 

Valandos: 2—4 ?po piet 
\ Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas GroVehill 1595

A. A. SLA&IS
, ADVOKATAS .

Miesto Ofisas 77 W. V/asfAngton St.
•Robta 1502 Tel. Centri! 2978

Valandos: 9 ryto iki po pietų

Vakarais: Utam., Kėtv., Stiblfti 
i i .“T 6 iki '9 -vaĮ* i.. -J.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Pairk 3395

• :

-

Ofiso ir Rez. Tcl. Bjpuleyard 5913

.< 756 W. 35th St.
(Čor. of 35/h 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 1-3, ntio 6t30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St.
(Cor. ;of 35th & Hąlsted Sts)

Ofiso valandos: nuo______  , . . «UO
NedėldianiaisAt>agal sutartį

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Borilevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
’Resideiice Phone Hėtaloek 7691 

—!—į—

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
1 Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Sitėct

(John Bagdžiunu Beriju) 
LIETUVIS 'ADVOKATAS 

.105 W. Adams įSf.,
. Tekphdne Kandolph $727 
.VakaraU 2151 F 

Telepbone
Namie '8-*9 ’ryte.

felt 9050 / 
Republic 9600

JOSEPH 1 GRISU 
lietuvis Wlvokatas 

4631 M 4A*hhntf ’&fe 
. il>l. Bctalevatd 2800

6515 R»i8kweU 81. ^1

B



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš SLA. 36'kuopos 
mitingo

ra-Neskaitlingam ir visai 
miam SLA. 36 kuopos susirin
kime, kuris j vyko pereitą tre
čiadienį Ch. Liet. Auditorijos 
mažojoje svetainėje, buvo šiek- 
tiek ginčų dėl kuopos valdybos 
išsišokimų su laiškų rašinėji
mu i Pittsburgh’ą ir Mahanojų.

Kai kurie kuopos nariai iš
reiškė nepasitenkinimą, kad 
valdyba be kuopos žinios ir į- 
galiavimo susirašinėjo su ko
kiu ten “veikėju” Pittsburgh’e 
apie kandidatus į SLA. Pildo
mąją Tarybą ir pagamino re
zoliuciją, kad p. S. Vitaitis ne
privaląs būt, dėl peštynių raš
tinėje, pašalintas iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos. Nors nie
kas nesistengė įrodinėti, kad 
kuopos valdybos nariai neturi 
teisės pareikšti savo nuomonę 
apie kandidatus SLA. viršinin
kų rinkimams arba prašyti susi- 
mylėjimo “Tėvynės” redakto
riui, o tik buvo protestuojama, 
kad jie tątai daro oficialiu kuo
pos vyriausybės vardu, kuomet 
kuopa tų klausimų visai nebuvo 

^svarsčiusi, —bet valdybos na
riai, aiškindamiesi, vis stengėsi 
teisinti p. Vitaitį w kuris, girdi, 
neturėjęs nieko bendro su peš
tynėmis ir kurį tam tikra “'kli
ka” norinti išėsti iš darbo, šis 
užsiminimas apie “kliką” buvo 
ypatingai ne vietoje, žinant, 
kad ir Kontroles Komisija sa
vo oficialiai paskelbtoje rezo
liucijoje vienbalsiai pripažino 
p. Vitaitį kaltu ir reikalavo jo 
suspendavimo.

Bet kadangi dalykas ėjo ne 
apie Vitaičio kaltinimą arba 
teisinimą, o tik apie neteisėtą 
vartojimą kuopos valdybos var
do tokiuose klausimuose, 'ku
riais kuopa nėra pareiškusi sa
vo nuomonės, tai valdybos 
riams buvo pastebėta, kad kitą 
kartą jie geriaus panašiuose at
sitikimuose veiktų (jei neturi 
kantrybės patylėti), kaipo as
mens, savo vardu, o ne kaipo 
kuopos viršininkai. Ir tuo dis
kusijos pasibaigė.

Chicagos Lietuvių
Draugija S. P. ir :

“Naujienos”
Laike desėtko ar daugiau 

metų “Naujienos” yra Chica
gos Liet. Draugijos orgamf. 
Be “Naujienų” paramos nebū
tų buvę lemta Draugijai sėk
mingai išbujoti, kai, kad šian
die ji stovi. Draugija yra dė
kinga “Naujienoms”, nes jos 
buvo šios organizacijos nuo
širdžios rėmėjos. Ch. Liet. 
Draugija, kaip ir daugelis 
progresyvių organizacijų, per
gyveno bolševizmo audras, bet 
ačiū “Naujienų” paramai bol
ševikų puolimai buvo atmušti. 
Šiandie likusieji
bolševikai, matydami, 
pastangoms užkariauti 
ganizacijų nėra vilties, 
syvus. *.

Bolševikų audrų
Draugija turėjo tik 
.virš dviejų šimtų narių, dabar 
narių skaičius yra pasiekęs 
arti devynių šimtų. Atmuši
mas bolševikų atakų buvo 
sveikas Draugijos organizmtii. 
Nuo to laiko prasidėjo sėk
mingas Draugijos augimas, na
riais. Pasidėkavojant “Nau

Draugijoje 
kad jų 
šių or- 
yra pa

laikais 
truputį

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. 8ie 
amatai yra patraukiantys ir 

erai apmokami. Rašykite dėl 
knygutės apie kursų, kuriuo 
Jus įdomaujate. 

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutes.
MASTKR COLLEGE

100 N. STATE RAN. 271^
■ - ........-"' ........... ........——

jienoms” šiandie Chicagos 
Lietuvių Dr-gijai S. P. pri
klauso daug profesionalų, žy
mių darbuotojų ir nemažas 
skaičius čiagimių lietuvių.

Priklauso taipgi » Draugijai 
didesnė dalis pačių “Naujie
nų” darbininkų: K. August, 
K. Baronas, M. J. Šileikis, Mrs. 
J. August, p-lė F. Kantrimiutė, 
T. Ripkevičius, P. Galskis, A. 
Žymontas, V. Mankus, .1. šmo
telis, P. švelnis ir “Naujienų” 
adv. K. Gugis. Reiškia, “Nau
jienos” ne vien duoda vietos 
Draugijos darbuotės aprašy
mui, bet “Naujienų” žmonės 
ir Draugijoj yra aktyvus.

šiam Draugijos 
nant, “Naujienos” 
svarbus akstinas: 
laikraščio špaltose 
ryti pranešimus iš vajaus lau
ko, leidžia supažindinti Chi
cagos lietuvius su abelnu šios 
organizacijos stoviu. Pasidėka
vojant tam, va j hs eina sėk
mingai. Trumpu laiku gauta 
apie pusantro šimto naujų na
rių. Draugijos nariai 
supranta 
nu” gilių 
tuviuose;

vajui ei- 
irgi yra 

jos savo 
leidžia da-

pilnaį
ir įvertina “Naujie-

pasidėkavojant tam 
auga nariais; pla

čios Chicagos lietuvių minios 
per “Naujienas” susipažįsta su 
šios Draugijos tikslais ir tvar
ka — mielai į jų rašosi.

— Nemunas.

Organizuojasi “Auš 
ros” kliubas

P. Galskis bus kliubo vedėjas.

greiti! laiku 
Plačiai pažįsta- 
lietuviams, vi- 
“fonių”, links-

Nuo seniai Bridgeporto lie
tuviai pageidavo turėti tinka
mų vietų, kurioje butų galima 
suėjus pasikalbėti, laikraščių 
ir knygų pasiskaityti, dienos 
klausimais mintimis pasida
lyti. Dabar ta spraga bus už
tverta. Kliubas sėkmingai or
ganizuojamas, 
pradės veikti, 
mas Chicagos 
suomet pilnas
maus budo žmogus, bus šito 
kliubo vedėjas, t. y. p. P. Gal
skis. “Aušros” Kliubas tveria
si prie “Aušros” Knygyno, 
365Š So. HalstecĮ St. Kadangi 
“Aušros” Knygyno kambariai 
yra gana erdvus ir “Aušros” 
Knygynas visgi yra centru 
Bridgeporto lietuvių sueigai, 
tai toks kliubas vien padidins 
ir padarys tikslesniu 'lietuvių 
atsilankymų čia., Narinė mo
kestis “Aušros” Kliubo' narių 
vienas doleris metams. Už ši
tų mokestį nariai- galės pasi
skaityti laikraščių ir knygų 
dykai; palošti čekerius, veži
mų, sikstikų irgi nebus drau
džiama. čarteris kliubui grei
tu laiku bus gautas.

— Naujas Kliubietis

Oak Forest, III
Mcs lietuviai, gyventantieji 

Oak Forest prieglaudoj, pate* 
mijome “Naujienose,” kad 
brangios lietuvės moterys ren
gia išvažiavimų rugsėjo mėne
sio 6 d. p. Kučinsko farmoj ir 
kad pelnas, likęs iš išvažiavi
mo, bus skiriamas musų esan
čių Oak Forest prieglaudoje 
naudai.

Mes esame vargingoj padė
ty ir pašalpa mums yra la
bai reikalinga. Šiais sunkiais 
laikais ne vienam iš musų nė 
iš kur negalima nieko gauti. 
Kol buvo geresni laikai, tai 
ypač šventadieniais atvažiuo
davo vienų ar kitų antlankyti 
pažįstami geraširdžiai lietu
viai, ir vienam kitam tekda
vo dovanų. O šių vasarų, gali
ma sakyti, kad niekas nebuvo. 
Ir taip skurstame ir žvalgo
mos į visas puses.

Bet štai garbė gerbiamoms 
veikėjoms, narėms Moterų 
Draugijos Apšvietos ir Lietu
vos Dukterų, kurios išvien 
darbuojasi, kad galėtų sura
minti vargšus senelius.

Todėl ir mes, prieglaudos |- 
namiai, meldžiaipe Chicagos 
lietuvių visuomenę kiek ga
lint paremti tų garbingų mo
terų sumanymų ir priduoti

[Acme-P. 8 A. Photo]

Sir Hali Caine, garsus anglų rašytojas, kuris šiomis dienomis 
pasimirė, turėdamas 78 metus amžiaus.

joms daugiau energijos šiame 
darbe. O mes vargšai iš anks
to tariame širdingų ačiū vi
siems — rengėjoms ir atsilan
kiusiai į parengimų publikai.

Jonas. Rusteika,
Institution, Ward 52, 
Oak Forest, III.
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Marąuette Murmurs
Maroons beat Golden Stars.

The Marąuette Maroons are 
štili celebratirig. Lašt Sunday 
they defeated tfyp Roseland 
Golden Stars, tlieir oi,d tra- 
ditional rivals, at the Margu
tis picnic. The vietory some- 
what of a surprise, the Gold
en Stars being heavy favor
ites to win, būt manager Lef- 
ty Schnukas rose to the 
heights of pitehing perfoFm- 
ance and sėt down the Stars 
with one lone run, while bis 
matės were garnering two. 
The francas had to go eleven 
innings though before the 
Maroons could score thcir se- 
cond tally. Schnukas walked, 
Pronckctis got on through an 
error, Jurgil walked and the 
bases were full. Chuck Rus- 
gis then solved one of Goose 
Goslin’s offerings for a clean 
bingle over' second and the 
silver eup was ours forkceps.

The two southpaws ,both 
turned in a Brilliaht twirling 
performance, Skiniukas strik- 
ing out nine, and Gosliu fif- 
teen, būt they were also ac- 
corded stellar support afield.

Sparkling fielding gems^ 
were turned in by Pete 
Brown, Frank Jurgil, Vincent 
Leoni and Teddy Frandell of 
the Maroons. Teddy was also 
the main factor in the eighth 
inning rally. In that stanza he 
singled, stole second, stole 
third, and came home, when 
Gricius and Denham collided 
going after Jacksy’s looper 
over second.

The Maroons mournfully 
look back at their worst sęa- 
son in years. They have al- 
ready lošt 5 while only win- 
ning ten. A mere .750 elip. 
There’s f some consolation 
though. We can» look back at 
a schedulę, studded with a 
number of brilliant Victories 
over such teams likę Willow 
Springs, Johnsburg, v Ruddy' 
Rangers, Flying Eagles, i Un- 
knows, apd the Golden Stars.

This Sunday the« Marąuette 
Maroons play thė Flying Eag
les whom they previoūsly de
feated 4 lo 0.

Margutis Classic.
Marąuette Maroons (2)

NAME POS AB R II
Pronckctis .... ......  3B 5 0 0
Jurgil .......... ...... SS 401
Rusgis ...... .....  1B 5 0 2
Manu ........... .....  RF 400
Browu ....... ..... LF 4 0 0
Trandell .... ....  CF 4 1 1
Leoni ....... . ...... C 4 0 0
Gudaitis ...... ......  2B 2 0 0
Jacksy ..... . ...... 2B 2 0 0
Schnukas .... ..... P 3 1 0

Tdtals 37 2 4
Golden Stars (1)

NAME AB R H
P. Extin .........<..... CF 5 0 1
Klimsoii .........   LF 5 0 1
Skoglan .......... .1 1B 5 0 1
Denham .......... 2B 3 0 2

i

Greitai Pagamirtami 
Užkandžiai

Del piknikuotojų.

Užeikite į grosernę ir pasiimkite pa
kelį liauju skanių English Style Assor- 
ted Biscuit, gaminamų Uneeda Bakers. 
Gražiai įvynioti ir patogus neštis. Tin
kamiausias prieskonis piknikui. Pake
lis užveriS’^d^ugybę įvairių rusių ir 
kiekviena rugšis viena už kitą skanesnė. 
Jums jie tikrai patiks.

Greitas oranžių desertas.

Kodėl nepriruošti šį vakar vakarienei 
oranžių dezertą? Štai lengvas budaš. 
Supiaustyti oranžius plonomis irekutė- 
mis ir uždėti ant naujų deserto sausai
nių — Uneeda Bakers’ English Style 
Assorted Biscuit. Įvairios rūšys šių ska
nių biskvitų labai pritinka su oran- 
žiais.

Valgis į minutę laiko.

Vasaros laiku turi būti tankiau duo 
narni šalti užkandžiai, kuriuos lengva 
pagaminti. Štai vienas. . Biskutis šal
tos mėtos, asparagų saladas, Premium So
da Crackers. Vaisiai, Tinka pačiam 
karaliui I į'

Važiuojant ąutomobiliu.

Sutaupinkit laiką besivažinėdami au
tomobiliu. Valgykit I Premium Soda 
Crakers su sjirlu. j Pridėkit dar vai
sių ir jūsų užkandis ? bus pilnas.— ------ Yr—;---

Darbo Dienos 
Išpardavimas

> ~••** '<7 -
■■ i

Viena iš svarbiausių švenčių yra 
Darbo Diena. Ji Ha skiriama pager
bimui Darbo, nuo kurio priklauso in
dustrijos ir komerciją progreso.

Pasilinksminimai tį difną irgi užima 
svarbų dieną. Kadangi ta šventė vi
suomet pripuola pirmadieny, tai daugu
ma žmonių bando \tuo pasinaudoti ir 
pustrečiai dienai Švenčių važiuoja i 
ukius, laukus, piknikus ar kur svečiuo
tis. v

Kaip ir visose šventėse, maisto klau
simas pasidaro svarbus. Ar tai norima 
kur išvažiuoti, ar ldukiama svečių, rei
kia nuspręsti kokius valgius pasiimti, ar 
svečiams patiekti'

Žinodami tą falftų, -Miclvrest Stores ir 
surengė Dąrbo Dienos išpardavimą, ku
ris 'parodo netik tinkamiausius valgius 
paruošti, bet‘ir kokį maistą pirkti, nes 
kainos tapo nustatytos kuožemiausios. 
taip kad kiekviena Jįeitnyna išsigalėtų 
nusipirkti reikalinga maištą. Kokybė 

^kiekvienos' prekės gi'^yra. augščiausta. Ge- 
jiąpsios prekės ir žemiausios kainos tu
rėtų būti akstinu ^ekvienąm šiame iš* 
pardavime apsilankyki .artimiausioj Mid- 
ye«t •

' • , 1 JK1 ‘ / J1' '»

Gudas .... ....... C 5 0 0
E. Extin .. ........ RF 3 0 1
Stankus ........ RF 3 0 1
Curletti1 .... ......... 3B 0 0 0
Giovanctti ......... 3B 3 0 1
(iricius .... ......... SS 4 1 1
Gosslin .... ............ P 4 0 0

Totais 38 1 8
Two-Base Hit.; Jurgil, Den- 

hani, Struck-out, by: Schnu
kas (9) Gosliu (15). Bases 
on Balis: Schnukas (2) Gos
liu (2). — Royce.

CHICAGOS ŽINIOS
Buvęs meras Thompson 

prabilo.
Buvęs Chicagos meras, Wm. 

Hale Thompson, laikraščių at
stovams pareiškė, kad Len 
Small, pirmesnis Illinois vals
tijos gubernatorius, ateinan
čių metų balandžio menesio 
nominacijose vėl statysiųs sa
vo kandidatūrų gubernato
riaus vietai republikonų par
tijos sųrašu.

Nors kai kurie jų Smailo 
ir Thompsono — šalininkai, 
perėję į dabartinio gubernato
riaus Emmersono eiles, tai 
visgi nesulaikys Smailo nuo 
savo kandidatūros statymo.

Smailo platformoj, gal tiks
liau pasakyti, jo kampanijoj 
busiųs vienas svarbesniųjų

Specialistai gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negal&jo jumis IBgydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ^egzaminavi
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ad apsi- 
imsiu jųe gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino IBegzatpinavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli Statt St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvtn iki 1 oo oietu.

PRANEŠIMAI
Išvažiavimas. Rengia Lietuvių Mo

terų Draugija Apšvieta ir Lietuvių Dūk 
terų Draugija nedėlioj, rugsėjo (Septem- 
ber) 6 d., 1931, pradžia 12 vai. ryto, 
P. Kučinskio Darže, prieš Tautiškas ka
pines. Visas pelnas skyriamas dėl Oak 
Forest įnamių. Bus muzika, šokiai.

Visus kviečia Rengėjos.

S. L. A, 238 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Gramonto svetainėj, 4535 S. 
Rockvvell St. Visi nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes turim svarbių 
reikalų. Fin. rast. G. Povilaitis.

Jaunų Liet. Am. Taut, Kliubas, lai
kys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak., Ch. Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 'ran
das daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti.

Rast. Kunevičia.

West Side. i— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 109 kuopa laikys reguliarį su
sirinkimą penktadienį, rugsėjo ' 4 dieną, 
8 valandą vakaro, Meldažio svetainėj, 
2242 West 23 Place. 

Gerbiami nariai, malonėkite būtinai 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes turieme 
labai daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Visi, kuriems nors šiek tiek rupi S. L. 
A. reikalai, turi būti jame. Bus patiek
ta naujų ir svarbių sumanymų, kurie 
liečia musų organizaciją. Valdyba.

Marųuette Park S. L. A. 260 kuopos 
susirinkimas 6 dieną rugsėjo yra perke
liamas į 13 d. iš priežasties dviejų dienų 
šventės, nes daug kuopos narių išvažinės 
svečiuotis,) todėl valdyba ir perkelia su
sirinkimą į 13 d. rugsėjo.

Sekr.‘ M. Pallach.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos nariai kurie turėsite kokį 
reikalą su draugija kreipkitės šiuo ant
rašu: X. Saikus, 1907 Evergreen Ave„ 
tel. Humboldt 6677. X. Šaipus.

Bridgeport. — Simano Daukanto 
draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmądieny, rugsėjo 6 d„ '12 v. d„ 
Chicagos Liet. Addi|orijos svetainėj. Na
riai malonėkite atvykti, nes yra svar
bus susirinkimas, taipgi apsimokėkite sa
vo mokesčius. P. K. rašt.
. ................ . . i .... .... .... .. ....... ..  i........................ '................................................ .
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”!

punktų, tai atakos prieš Em- 
mersoną deliai to, kad šis ve
tavo bilių, kuris atmetė Illi
nois valsitjos blaivybės įsta
tymų. Antras Smailo atakos 
punktas prieš Eminersoną 
busiąs tas, kad Emmersonas 
nesistengiąs padėti bedar
biams. Girdi, valstija turinti 
daugiau, kaip $20,000,000 vieš
keliams taisyti, o nič-nieko ne
daroma. Tretysis punktas — 
tai kritika administracijos de
liai netikslaus vedimo reikalų 
departamente bankiniams biz
niams prižiūrėti.

Įclassifiedads.]
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
REIKALINGA patyrusių moterų sor- 

tuoti skudurus ir knygų • staką. Pas
tovus darbas. 1801 No. Leavitt St.

REIKALINGA švari nesena mergina 
ar moteris į kotelį, turi mokėti angliška* 
kalbėti ir atsakyti telefoną. 812 — 14 
Crescent Place.

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Kambarys, valgis ir mokestis.

A. Silver, Tel. Lawndale 9118

Furniture & Fixtures
Rakandai-ĮtaisaiGarsinkitčs “N-nose”« TURIU paaukoti gražius 4 kamba

rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

CLASSIFIED ADS. e

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

, 7816 S. Marshfield Avė.

STOKAD2TAUS RAKANDŲ BARGEMAI
2 Arnotu nftklyčloi hcIm ......   - SI7.50

Educational
1 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomia ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Wilton kaurai tiktai ------------- $5 Ir aura.
3 Arnotų miegamasis setas -------------  $22.50
7 Arnotų valgomasib setas ----- .™-— >17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE OO.
6701 ,8. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

Financial
Finansai-Paskolos For Rent

REAL ESTATE BONAI
VIsob laidon perkatnos ir parduodamos 

Del geresnių kantų matykit
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St..
tel. Central 7332

RENDON 3 kambarių flatas nauja
me name. Moderniškas. arti parko, 
mokyklos ir karų linijos.

7124 So. Mozart St.

IEŠKOME pasiskolinti $1000 arba 
$1500 ant antrojo morgičio ant naujo 
namo. Prašome atsišaukti 7004 So. 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 6698.

...... ................. ... ... . į iw

Automobiles
M. 8 K? MOTOR SALES

'20 Chrysler 7f> Town Sodan; Al .... $585 
'30 Auburn Del. Sėd.: O w. w.; s. m. 585 
’30 Viking Sodan; 5-pas.. 4-dr............. 575
'30 Studebaker Pres. 8 Soti.; s. m........ 575
30 Nash A<}v. 0 Sėd.; 4-d.; w. w..... 525
'30 Hndson Del. Sodan; s. m................. 44)5
'30 Orahaiu-Paigo Del. Sėd.; s. m........ 405
'30 Pontiae Rdstr.: O w. w., s. m. — 405 
'30 Ford Town Sodan; kaip naujas .... 435 
30 Pontine Del. Sodan: 0 w. w............ 435
'28 Cadillac 314 Sodan; 5 pass............. 435
'30 Chevrolet Coaeh: rudio; Al ____ 305
'31 Ford Spt. Coupe; rumb, seat ------  365
'31 Ford Tudor Sodan; mažai važ. ._. 365 
'30 Rooscvelt Del; Spt. Coupe ........ — 365
'20 Nash Conv, Coupe: Al cond............ 345
DAUG KITŲ. MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

$20 ĮMOKĖTI, 18 MKN. ISSIMOKĖJIMUI 
1920 Buick sodan nauji tairai ............. $475
1020 Chevrolet sodan kaip naujas ------  205
1929 Chevrolet coach mažai važiuotas 205
1927 Chevrolet coach nauji tairai ____  75
1930 Chevrolet roadster fender wells__375
1931 Ford coupe fender wells ______  395
1930 Ford coupe kaip naujas ---------- 295
1929 Ford tudor sodan geras .....--------- 195
Hupmobile 6 sodan wlre wheels free

wheeling ..................    545
191 Essex sodan kaip naujas _________ 445
1920 Essox coach A 1 stovy - ------------ 160
1920 Olsmobile coupe rumble seat__ 205
1928 La Šalie coupe fender wells ------  685
1929 Graham 012 coupe fender wells 205 
7312 So. Halsted St. tel. Vincennes 9070

■ 1,111 1 ...........; "r—"- ■ . ................. .
$20 ĮMOKĖTI. 18 MĖN. IŠSIMOKĖTI
1928 Packard Club sodan; 0 w. w........ $075
1930 Buick sodan ..................................- $675
1930 Aubtirn sodan ............  — $575
1930 Reo sodan ......................................  $575
1930 Hupmobile sodan ........................... $525
1930 Pontiae coupe ........................  $385
1031 Ford coupe, rumble seat -----------  $350
1929 Nash- sodan ........  — $350
1930 Oldsmobile eonv. coupe ....... — $525
1920 Oldsmobile sedan .......................... $425
1929 Chrysler sedan. model 75 -- ------ $525

30 kitų karų jūsų pasirinkimui.
HAMILTON MOTOR SALES. 

\ 7136 So. Halsted St.
tol. Triangle 9830.

CADILLAC 5 pas. sedanas, perdėm 
pirmos klesos stovyje, geras dėl tikros 
transportacijos, $150 išmokėjimais. B. 
8 W. Motor Co.. 827 W. 35 St.

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

CADILLAC 5 pas. sedanas, perdėm 
pirmos klesos stovyje,’ geras dėl tikros 
transportacijos, $150 išmokėjimais. 
B. 8 W. Motor Co.. 827 W. 35 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų vabalams. Žiur
kių naikinimas musų specialybe. Sau
kite Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345
■ , ,t. ........ ..  , , .... .

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Vietory 4965

Situation Wanted
Darbo Ieško

GAL kas turi darbo dėl auto meka- 
niko. Nedirba 20 mėnesių. Važiuotų 
su žmona ant ūkės dirbti. Atsišaukite 
pas Maria Jurgelionis į Naujienas.
V ---------------- -

TRYS sūnus, 20, 18 ir 17 m. am
žiaus, motina našlė. — Visi sėdi be 
darbo virš metų laiko. Padėjimas blo
gas. Gal kas galėtų duoti nors vie
nam iš jų darbą. Jie dirbo dirbtuvėse,

Mažesnysis augštesnę mokyklą lankė. 
Geros širdies žmones kreipkitės į Nau
jienas, busiu dėkinga. Maria Jurgelionis.

Help Wanted—Malė "
' Darbininku reikia

REIKALINGAS salesmanas pardavi
nėti anglių ant komiso, geras darbas dėl 
Insurance agentų, kaip “side line”. At
sišaukite laiškais. Box 1350, Naujienos.

PASIRENDUOJA 5 kambarių nau
jai išvalytas flatas; elektra, gasas. Mažai 
šeimynai. $14.00.

3535 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 6 kambariai ant 
2 floro, labai pigiai, lietuviams, kas 
prižiūrės mano namą.

5147 So. Kolin Avė,

Furnished Rooms

RENDON I arba 2 kambariai, garu 
apšildomi, galima valgį pasigaminti; 
dėl vedusios poros su mažu kūdikiu, 
arba dviejų pavienių ypatų. Renda pi
gi. vieta randasi prie 63 ir Kedzie gat
vės. 6216 So. Whipple St.

PASIRENDUOJA puikiai įrengtas 
kambarys dėl vieno ar dviejų vaikinų, 
su valgiu ar be. Gali naudotis ir ga
ražu. Kas nori ramauji gyvenimo ir 
gero maisto, prašome kreiptis tuojau. 
Tel. Hemločk 2010. 7145 S. Wa$h-
tenaw Avė. .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai lunchruimis iš 
priežasties išvažiavimo į Lietuvą.

. 3534 S. Parnell Avė.

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

952 W. Madison St.

PARDAVIMUI groserriė labai pigiai, 
geroj vietoj, vienam .persunku, 

5605 S. Halsted St.

Exchange*—Mainai
MAINSIU 2 biznio lotus ant na

mo, neskiriant apielinkės. Lotai ran
dasi prie Archer ir 55. Atsišaukite 
Frank Barber, 4309% W. 63 St.

PARDAVIMUI buČernė ir grosernė, 
visokių tautų apgyventa.

2542 W. 45 PI.

Real Estate For Sale 
____Namai-žemž' - 

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 

7 metų senumo, karštu 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.

PARDAVIMUI 4 po 4 medinis ant 
eonerete fundamento namas. Parduosiu 
pigiai, nes apleidžiu Chicagą. Lengvi 
išmokėjimai. 3630 S. Union Avė. 2 
augštas, iš užpakalio.

GYDYTOJŲ DOMEI
Gražus namas, apsodintas, su kalnų tera
somis, prie Archer *vieškelio, 'Willow 
Springs, su miesto patogumais. Žemės 
yrh virš dviejų akrų ir visa ji yra ap
sodinta medžiais, krūmais ir cementi
niais ornamentais. Vieta tinkama dėl 
gydytojo ir gali būti paversta į sanita- 
riumą. Telefonuokit Willow Springs 25.

PARDAVIMUI arba mainysiu didelį 
bizniavą namą, garu apšildomą, geroj 
biznio apielinkėj, arti Ashland Avė ir 
47 gatvės. Mainysiu ant gasolino sto
ties. Matykit savininką 2ros lubos iš 
fronto.

46^8 So. Wood St.




