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Anglijos Laivynas
Ėmė Bruzdėti Del 

Algų Sumažinimo
Indijos “šventasis žmogus” pareikalavo In 
' dijai nepriklausomybės, bendros koope

racijos ryšiais su Anglija
Londonas, nigs. 15. Šiandien 

Anglija susidūrė su pirma sun
kenybe, kaip pasekme naujos 
ekonominės politikos. Karo lai
vyno admiralitetas oficialiai 
pranešė, kad negalės įvykti lai
vyno manevrai dėlto, kad pra
sidėjo nerimas tarpe kareivių, 
kilęs dėl algų, numažinimo.

Jurininkams tapo numažintos 
algos tokioj pat proporcijoj, 
kaip ir policijai, mokytojams ir 
visiems valdžios tarnautojams. 
Apie numažinimą tapo jūrei
viams pranešta pereitą šeštadie
nį, o kitą dieną jau prasidėjo 
bruzdėjimas.

Judėjimas prasidėjo ant pa
čių didžiausių Anglijos karo 
laivų, kurie randasi koncent
ruoti šiaurės škotlandijos uos
tuose.

ši žinia Anglijai buvo tiek 
netikėtina, kad kuo ne panika 
iškįlo, kada viešai tapo sužino
ta. Kituose valstybės tarnau
tojų sluoksniuose kol kas jokių 
nepasitenkinimo apsireiškimų 
nepastebima.

A.D.F. reikalauja 
5 dienų savaitės 
ir 6 val-dų dienos

Automobilių, radio industrija 
jau praktikuoja

Galesburg, III., nigs. 15. še
šių valandų darbo diena ir pen
kių dienų darbo savaitė, kaip 
priemonės nedarbui panaikinti, 
tapo pasiūlyta Illinois valstijos 
Darbo Federacijos skyriaus. 
Pasiūlymas padarytas pasire
miant skaitlingomis rezoliucijo
mis iš visų valstijos skyrių.
Tik 2.4 nuošimtis dirba 5 dienas

Washington, rūgs. 15. Darbo 
departamento žiniomis iš 37,- 
857 darbo įmonių, kurios apima 
77 fridustrijos šakas 2.4 nuo
šimčiai yra pastoviam laikui į- 
vedę 5 dienų savaitę.

Penkių dienų darbo savaitė 
palietė 5.6 nuošimtį iš 3,900,- 
000 darbininkų. Didžiausias 
nuošimtis darbininkų, . būtent 
44.3 nuoš. dirba po 5 dienas au
tomobilių industrijoj; iš eilės 
eina radio industrija su 34.4 
nuošimčiais, ir skalbyklų bei or
laivių industrija su 27 ir 24.9 
nuošimčiais.
Kaip legijonieriai riša bedarbę

Washington, rūgs. 15. Ame
rikos legijono sušauktoj bedar
bės konvencijoj, kur dalyvauja 
visa eilė net atsakomingų at
stovų nuo biznio, industrijos ir

Dirba

LIETUVON

eilę miestelių žemojoj Kalifor- ėmimą depozitų kuomet bau- liniai rąstai 64 tonos (247) ir 
nijoj. kas jau buvb Uždarytas. I lentos 3.018 tonų (3.696).

Benton, III. Septyniolika Ben- 
ton uždaryto banko direktorių

Per liepos mėnesį pagerėjo: 
išvežimas padidėjo

Valo katalikų kliubus nuo 
antifašistų

Chicago, rūgs. 15. Majoras 
Cermak pasiūlė planą bedarbei 
sumažinti, būtent .samdyti be
darbius policijai pagalbon

ir “vyno plytų”, prieš 
sausieji bengiasi atsuk- 
savo kanonadą.; . Meksikos Miestas, rūgs. 15. 

Uraganas, sunaikinęs Hondūras 
sostinę, Belize, dabar pasiekė 
Meksikos pakraštes ir apgriovė atiduota teisman* kaltinami uŽ
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ORHtas
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesiuota; švelnus 
vėjas.

Vakar buvo 71 popiet.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 

7:02; mėnuo leidžiasi 8:49 vak

Gandhi ultimatumas

Prie šių vidaus bėdų nemažai 
prisideda ir Indijos < klausimas. 
“Apskrito stalo” konferencijoj, 
kuri .-prasidėjo 
hatma Gandhi, 
šimtų milijonų žmonių vadas ir 
“šventas žmogus”, šiandien sa
vo kalboj išdėstė Indijos nacior 
nalistų programą, kuria reika
laujama kuo ne visiškos nepri
klausomybės.

Gandhi, tas sudžiūvęs, pus
nuogis seniukas, kurio visas ap
daras .yra tik lininė skara per 
liemenį, nustebino garsiausius 
Anglijos diplomatus savo ne
paprastu kalbos tonu ir rim
tumu, kai 'jis dėstė iš atminties 
ilgiausią eilę propozicijų, rej- 
kalavimų ir karčių tiesos žo
džių.

Gandhi ultimatyvis pareiš
kimas buvo toks—arba visiška 
laisvė Indijai arba neverta nė 
burnos aušinti. Tuo reikia su
prasti, kad Indija yra gatava 
sukilti.

darbo, tapo paruošta galybės 
fantastiškiausių planų,‘ kaip be
darbę pagydyti. Tarpe tų pla
nų yra tokių, kaip tai trijų 
nuošimčių alaus įvedimas arba 
10 bilijonų . ($10,000,000,000) 
paskolos bonų išleidimas. Bet 
ligi šiol visi sumanymai pačių 
konvencijos dalyvių tapo sukri
tikuoti ir veik atmesti.

Vokiečių orlaivis ne 
atlekia i Ameriką

Arba nusileido Kanadoj, arba 
žuvo

Halifax, Nova Scotia, rūgs. 
15. Du vokiečiai ir vienas por
tugalas, kurie jau buvo nebeto
li Amerikos krantų skersai At- 
lantiko, dingo be pėdsako kur 
nors ties Kanados krantais. Kol 
kas jokių žymių nesurasta.

Taip pat nebesurado dviejų 
Amerikos lakūnų, kurie dingo 
pakeliui iš Japonijos į Seattle, 
Wash.

Angliakasis nenori $42- 
000 už pašto ženklus
Pittsburgh, rūgs. 15. James 

Wright, angliakasis iš Liberty, 
Pa., per 39 metus susirinko 
tiek senų pašto ženklelių, kkd 
dabar sudaro didelį turtą. Vie
na New York firma pasiūlė 
$42,00Q, bet maineris atsisakė 
parduoti.

Sausieji kovos prieš vy
nuogių sunkų

Washington, rūgs. 15. Atei- 
načioj kongreso sesijoj laukia
ma smarkios kovos tarpe sau
sųjų ir Slapiųjų dėl vynuogių 
sunkų 
kurias 
ti visą
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Žmonių minia stovi prie Buckingham palociaus, kur Anglijos karalius su valdžios atstovais lai
ko konferenciją. Paveikslas nuimtas laike įvykusio valdžios krizio.

Pralotas Seipelis 
surengęs Austrijos 

fašistų suokalbį
Suimti svarbiausi sukilimo 

vadai

Viena, Austrija, rūgs. 15. Ku
nigaikštis Ernest Rudiger 
Starhemberg, Austrijos fašistų 
Heimvvehr kariškos organizaci
jos vadas, buvęs Austrijos vi
daus ministeris ir vienas iš se
niausių tos šalies aristokratų 
giminės, suimtas ?lr4 padėtas į 
kalėjimą už fašistų sukilimą 
pereitą sekmadienį.

50 kareivių pasiųsta į jo pilį 
Efofding, jo nerado, bet pa
vyko jį sugauti kito fašisto 
lyderio, g^afo Koreth pilyje. 
Suimta taip pat visa eilė kito
kių Austrijosi aristokratų. Pats 
“diktatorius” Pfriemer pabėgo 
per sieną.

Dr. Deutsh, Austrijos Socia
listų organizacijos Schutzbund, 
vidas pareiškė Socialistų parti
jos' konferencijai ,kad pralotas 
Seipelis, kurs pirmiau buvo 
Austrijos kancleriu, yra viso to 
fašistų sukilimo įkvėpėjas.

Pralotas Seipel paruošęs su
kilimo planus ir sudaręs fašis
tinę ekzekutyvę revoliucinę ta
rybą. - z

Italijos vyskupai ei
na policistų pareigas

I
Roma, rūgs. 14. Einant su

tartimi tarpe papos ir Musso- 
lini, atidarius katalikų jaunuo
menės kliubus, dabar vyskupai 
energingai valo tuos kliubus 
nuo narių katalikų liaudininkų 
(populistų) partijos, kuri buvo 
priminga fašistams.

Katalikų Veikimo draugijoj 
jau visi išvalyti. Toj vietoj 
Katalikų Veikimo draugijos sta
tutas perdirbamas taip, kad fa
šistai galėtų ten veikti. 
r Atsilyginti Mussoliniui Itali
jos Romos katalikų bažnyčia 
sutiko varyti propagandą, kad 
gyventojai mokėtų valdžiai mo
kesnius. Kadangi skaitoma 
Italijoj katalikų 90 ^nuošimčių, 
tai tokią bažnyčios pagalbą 
Mussolini labai įvertinąs.

Sako, šaltis bus 
išgydomas

Tikisi išrasti prieš bakterijas 
serumą

Chicago, rūgs. 15. North- 
westęrn universiteto prof. Ken- 
dall yra susekę, kad paprasta
sis šaltis, kuris kaikuriuos žmo
nes vargina ųepaleisdamas, pa
eina nuo tam tikrų mažyčių 
bakterijų, taip mažų, kad ligi 
šiol nebūva galima net per mi
kroskopą matyti.

Dabar Dr. Barnhill praneša, 
kad jau baigiama pritaikinti 
tam tikras serum, kuriuo bus 
galima. įskiepyti žmones! prieš 
šalčius, ir išgydyti šalčiu ser
gančius.

Iš Paryžiaus į New 
Yorką per 12 

valandų
Rusas išrado naują orlaivio 

typą

Paryžius, rūgs. 15. Ivan Ma- 
chunin, rusas inžinierius išra
do visai naują orlaivio typą su 
išskečiamais ir sutraukiamais 
sparnais, kas leis orlaiviui pa
togiai pakilti ir nusileisti, ka
da sparnai išskėsti, ir greitai 
lėkti, kada sparnai sutraukti.

Machunin apskaičiavo, kad į 
New Yorką bus galima atlėkti 
per 12 valandų. Pirmą bandymą 
darys dar šį rugsėjo mėnesį.

Karas bombomis ir kul 
kosvaidžiais tarpe po

licijos ir mainierių
, Morgąntowri, W. Va. rūgs. 15. 

čia įvyko karšta kova tarpe po
licijos ir “snaiperių” grupės, 
kuri užpuolė šaudyti į kasyklų 
sargybą. Pašaukta pagalba at
gabeno kulkosvaidžius ir bom
bas ir visus paleido į darbą. 
Kiek nukentėjusių, nepatirta.

Berlyne sužeįtsa 60 ko 
munistų '

Beflyrias, rugš. 15. Virš 60 
žmonių, vyrų ir moterų komu
nistų sužeista, kaikurie sunkiai, 
susirėmime policijosv su 1,000 
žmonių minia, kuri norėjo pa
tekti į debatus tarpe komunis
tų ir socialistų. 'rr*'.'.

Despotų vienodas 
likimas; jų garbė 
virsta prakeikimu

Lietuvos kaimiečiai Voldemarą 
lygina su pnąlotu Olšausku

Kaunas, Lietuva, Kor. Teko 
išklyst į provinciją. Pasirodo, 
kad jos gana domimasi Volde
maro byla. Provincijai Volde* 
maro byla primena Olšausko 
bylą, ir provincija Voldemarą 
stato greta Olšausko: girdi, abu 
juodu- aukštai lėkė, žemai tū
pė.

Provincijai kyla klausimas: 
dėl ko Voldemaras galėjo taip 
aukštai iškilti? Ji teiraute tei
raujasi, ką svarbų ir gerą Lie
tuvai Voldemaras buvo pada
ręs, kuo jis pasižymėjęs ir 1.1. 
Nieks nieko nežino. Olšauskui 
čia šiek tiek geriau.

O Voldemaro pasyvui 
ką suranda: girdi, turįs, 
dėl pinigų pasisavinimo, 
blogą ateitį lėmęs, 
žiaurus buvęs ir t.t.

Apskritai, Voldemaras pali
ko provincijai įspūdį nepavy 
dėtiną.

daug 
bylą 
litui 

išdidus,

Lietuvos prekybos 
balansas šį metą 
atrodo bus pasyvus

Kaunas, Lietuva. . Lietuvos 
išvežimas per liepos mėn. sieke 
26,2 mil. lt., o įvežimas 27,3 
mil. lt. Tuo budu išvežimas 
buvo mažesnis už įvežimą 1,1 
mil. lt.

Išvežimas, palyginti su pra
ėjusiu mėJ^siu, padidėjo 4,2 
mil. lt. Tame skaičiuje žymiau
siai padidėjusios pozicijos se
kė: šviežia, rūkyta ir sūdyta 
mėsa ir lašiniai 2.842 tonų (bir 
želio mėn. 2.627 tonos) svies
tas 1.613 tonos (1.303), linų 
sėmenys 326 tonos (133), celų- 
loza 3.018 tonų (874), linai 421 
toną (343) ir trąšos 1.180 tonų 
(150); sumažėjo: arkliai 415 
št. (728), veršiai 755 št. (l.: 
410 Št.), kiaulės 3.112 _£t. (8.- 
402 št.), popiermedžiai 11.240 
tonų (11.982), pušiniai rąstai 
181 tona (1.099), egliniai rąs
tai 19 tonų (564), drebųlinai 
rąstai 891 tona (1.724), ąžuo-

Katalikai Kaune nori 
steigti savo univer

sitetų
Kaune įvyko K. V. C. valdy

bos posėdis, kuriame buvo pla
čiai aptartas teologijos fakul
teto reformos klausimas.

K. V. C. valdyba* nutarė 
Kaune steigti naują katalikiš
ką universitetą. Katalikiško 
universiteto programą išdirbs 
Lietuvos Katalikų Akademija.

Karo lauko teismą . 
lenkai įvedė prieš 

Ukrainos piliečius
Kaltinama dėl atentatų ukrai

niečių karo organizacija

Lvovas, rūgs. 15. Kaip pa
sekmė nužudymo Holovkos, len
kų diplomato ir pilsudskininkų 
lyderio, ir daugelio kitokių re
voliucinių apsireiškimų, kaip 
tai sabotažo, valdžios įmonių 
ir įstaigų užpuldinėjimų, Vaka
rų Ukrainoj lenkų valdžia į- 
vedė karo lauko teismus, ku
rie turi teisę įtariamus sušau
dyti laike 24 valandų.

Tų karo lauko teismų įvedi
mas nukreiptas ypatingai prieš 
ukrainiečių slaptą karišką or
ganizaciją, UVO, kuri kaltina^ 
ma dėl visų atentatų bei eks- 
propriacijų.

Pernai veik šiuo pačiu laiku 
ukrainiečiai labai* daug ?kenle- 
jo nuo taip vadinamos lenkiš
kos “pacifikacijos”, šiemet prieš 
juos jau paskutinės priemonės 
pavartotos.

Žaibas užpuolė vokiečių 
orlaivį

New York, rūgs. 15. Vokie
čių milžiniškas orlaivis Dt)-X, 
kurs tebesiilsi čionai po ( savo 
10 mėnesių kelionių po pasau
lį ,tapo žaibo įtrenktas. Meka- 
nikas liko be sąmonės.

Vagonai su gumos ratais

Paryžius, rūgs. 15. Čia pada
rytas bandymas su naujais gelž- 
kelio vagonais, kurių ratai yra 
apdaryti gumos manteliais. 
Traukinys padarė rekordą 67 
mylių per valandų.

orlaivį su garo motoru.

Cleveland, rūgs. 15. čia bai
giamas pagaminti motoras, ku
rį paprastas garas varys. Jei 
tas pasiseks, orlaiviai bus ir pi
gus ir stiprus, ir’ lengvi val
dyti.

Los Angeles,Cal. rug. 15. Ne
senai praskambėjo skandalas su 
Mrs. Kennedy, motina garsios 
‘‘šventosios” evangelistės, kuri 
buvo apsivedus su bigamistu 
vyru, šiomis dienomis apsive
dė pati evangelistė Aimee Mc- 
Pberson, ir pasirodė, kad ir jos 
yyrą tuojau kita moteris ap
skundė ant $200,000.

Washington, rūgs. 15. Hoove- 
rio šalininkai pradeda rūpintis 
kas bus su ateinančia rinkimų 
kampanija. Ypatingai rupesnio 
įvaro ekįlantis Coolidge vardas. 
Kaikurie siūlo Hooveriui revi
duoti savo politiką.

New York, rūgs. 15. Ediso
nas, elektrikos magnatas, bai
giasi, kaip praneša daktarai. Jo 
sveikata gęsta palengva.

Kaip Šiaulių donžuanai 
mėgino savo laimę pas 

Brazilijos juodukes
Iš Kauno į Šiaulius nuvažiavo 

garsioji braziliečių trupė ir tu
rėjo gerą pasisekimą. Bet dar 
didesnio pasisekimo turėjo vie
na brazilietė artistė. Atsirado 
mėgėjų egzotinių svečių. Tie 
donžuanai buvo įsitikinę, kad 
pasisekimas pas brazilietę už
tikrintas ir juodukę pradėjo 
atakuoti. Šiaulių donžuanai nu
tarė, kad jei juodieji vyrai taip 
myli baltąsias moteris, tai juo- 
dukės turi mylėti baltuosius vy
rus.

Šiaulių donžuanai, susipažinę 1 
su juoduke, su ja įsigėrę, o 
paskui užėjo su juoduke į vieš
butį. Tačiau juoduke, matyda^ 
ma ko iš jos norima, būdama 
gera šokikė, taip smarkiai don
žuanui spyrė, kad frantas kul- 
virkščiais iš viešbučio išlėkė. 
Iš viešbučio išvytas kavalierius 
savo laimę pamėgino pas kitą 
juodukę, bet ši, būdama baili, 
taip pradėjo šaukti, kad šauks
mą išgirdo arti apsigyvenę jos 
draugai, ir subėgę, ėmė smar
kiai mušti Šiaulių donžuaną.

Į triukšmą ir skandalo vietą 
atvyko ir policija. Pasirodė, 1 
kad esama vieno banko tarnau
tojo. Apkultajam suteikta me
dicinos pagalba, o be to, polici
ja sustatė jam protokolą.

Kaune ant laiptų pasi- 
korė prieglaudos 
• * senelis • — ' g

senelių 
senelis

Rotušės aikštės< 11 nr. ant 
laipti/. rastas pasikoręs antros 
miesto — savivaldybės 
prieglaudos 68 metų 
Juozas Vištakas.

i

vingiuo-Prie laiptų, kurie 
darni kyla į viršų, pririšta ga
balas vielos, prie vielos— ga 
balas virvės, ir pasikarta.

Palikta raštelis, kuriame sa
koma, kad jis niekam nieko blo< 
ga nepadaręs ,o gyventi nega

Seinuose suimtas karo 
valdininkas šnipinėjęs

Lietuvos liaudai r
“Kurjer r Poranny” iš Vil

niaus praneša, kad Seinuose 
suimtas lenkų karo valdininkas 
Morelovskis, kuris neva šnipi
nėj ęs Lietuvos naudai. Gautas 
Žinias jis perduodavęs lietuviui 
Staškunui. Staškunas taip pat 
suimtas kartu su žmona if duk
terim, kurios jam padūdavu
sios žinias gauti.

Priviso daug šernų
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Trakų miškų urėdijoje Bu
dos miškuose ypatingai daug 
privisę šernų. Esą, šernai ir 
dabar iš miškų išeina ištisais 
pulkais, ir terioja derlių.

Siunčiame Pinigas Pal
tą ir Telegtama. Patar
naujame GrtltaL Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visą Liniją.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
8 valandai Šventadieniais nuo

9 iki L valandai
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taip kaip jos vedamos, 
kais antgalviais. '

vilties, 
tųiuda rie

ji kokią para- 
psistoti Pitts-

(PrlKtaiytMH 
blle iiHiniiH 
C’hlrnKuJv)

laikė aukšta^ 
nors jau kitur 
buvo atpigus., 
p. Pivurųmaš

Mažas derlius

Dargis 
kepyklą 

ima kepti skanią

Didelis pajėgingas Van- 
su 20 pėdų stora varinę 
greitai veikiantis! JJžgir-

Mes niekad 
Jjų. vandeny 

i-
Pirkite da-

pjtąųkoą Ugi a^yijtos, jpros ker 
lias labai ilgas. / ' 
sur sąįų ig sųjiųkjų, 
kių kupstų'. 0 'salose

Pivariunas 
kepyklą 

ji nesanti 
kaipo tokia, 
daryti biznį, 

nepakenkė 
kadangi “Kauno” 
jau buvo prirengę 
popieras dėl inkor- 
Skundąs neišdegė. 
Pivariunas pradėjo

Atsišaukimus 
Lakelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

$jįeinet kviečių derlius Nortb 
Dakotos Valstijoj yra labai 
menkas. Mat, didele valstijos 
dalis tapo pabosta kaitros, 
kuri gerokai išdegino kviečių 
laukys. Gerų kviečių mažai 
kur ir teuždcrėjo. 
sTO^ktų# stugsįnyį 
do, jog Šiemet viso 
pirkulta 37,849,000 bušelių.

■ Kad tai menkas derlius, bus 
nuogiami iš to, kad pernai 
kviečių buvo prikulta 99,807,- 
000 bušelių. Tokių blogų metų 
North Dakotos valstija neturė
jo per paskutinį 31 metą. Tik 
1900 m. jos deri i lis sieke 13,- 
176,000 bušelių. Bet už tai tais> 
metais kviečiais tebuvo užsėta 
tik 2,689,000 akrų žemes.

Šiemet nuo žemes akro gaiir 
ta apie penki bušeliai kviečių. 
Tai skaitoma mažiausias der
lius North Dakotos istorijoj.

— Senas Petras.

Vizitines. Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms ;
Kortelės

UŽ ŠĮ PAJĖGINGĄ 

Vandens 
Sildytoją.

p. P i uar i anas norėjo išde por
ino t i Povilą Deniušį, įskus- 
damas jį imigracijos virši
ninkams. Skundas nepavy
ko. — Deniušis buvo išklau
sinėtas ir. paleistas.

Djdclissųiągųm^,

Pypkes ir /' 
garėtų J 
' Ruky- k

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

kiečių himnus ir viršuj grįę- 
plaukos plevėsuojant septy
nioms vėliavoms — Lietuvos,, 
Eptijųs, Suomijos, šveduos, 
Danijos, ^orvegijps iv Ameri
kos — Įajva^. pasiliuo^ayo nuo 
kranto ir
me ame porą vą^apdų, kol iš-

Ąplįnkiu vir

(ILGOS (GOK countes BIZNIERIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Ketverge, 17 d. Rugsėjo (Sept.) 1931, Naujame G. Chernausko Darže

75 ir ARCHER AVĖ. 2 Blokai į Vakarus 

ŠOKIAI — DAINOS — IR KITOKIOS FONČS

Rugsėjo 5 d. Lietuvių Tau- 
tos Katalikų Bažnyčios komi
tetai surengę prakalbas. Kal
bėjo iš Cljioagos arkivyskupas 
Geniotis. Kalbėjo dviem te
mom. Kalbėjo jis ganM moks
liškai.'. Nors prakalbos užsitę
sė apie tris valandas ir orajs 
buvo šiltas, bet žmones -klau
sėsi atidžiai ir buvo palenkiu-

Sausio 1 d., 1932• < >
Kiekvienas “NAUJIENŲ** skaitytojas gaus šią 
puikią ir įdųmją “NAUJIENŲ” Metinę Knygą 
DYKAI!
UŽSIRAŠYKIT ^TUOJAU “NAUJIENAS”.

* 11 . ’ '
Kviečiame rišu biznierius ir profesionalus gar
selis šioje žingeidžioje ir naudingoje “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUMENOS

Geniotis yra dar jaunas ir 
energingas žmogus. -^Jis buvo, 
atsivežęs pardavinėti s knygas. 
Nemažai jų buvo ir parduotą.

Juoz. Krasauskas.

Musų klasėj buvo surengti 
šokiai ū mužikąliškas progra
mas. Rodė tajp pat ir kruta
mas paveikslus. Prie New- 
foųiubąųdp. ir Hajifax užpuolė 
miglos. Laįvo švilpukas bliovė 
be paliovos. Oras pusėtinai at
šilo, ir i^ct laive pasidarė gar 
na šilta. —Atostogininkas.

Labai specialiai 
dens šildytojas 
vyniota dūda— _ _
tas American Gaa Association ir Peoples 
Gas Tyrimo Laboratorijų 
pirmiau nepardavinėjome 
šildytoji; už rokų sensacingai žemą kai 
ną. Trumpam laikui tiktai, 
bar kol kainos tebėra .žęipos

Lengvus Mėnesiniai Išmokėjimai 
— iiihžhh "eneeyltui eharge” 

Telefonuokit WABASH 6000

PEOPLES GAS STORES
Michigan Avė. 

ir šiose
S A 20 Broadwajr 
4839 Irvine Pk. Blvd. 
1OA8 Larrsbee 8t. 
831S N. MarUHleld 

Avė.
2142 W. Madhon 8t. 
1020 Milwaukee Avė.

11031 S *

Nuo praeito pavasario yru 
apsistojęs ^ittsburghe Po.vijas 
Deniušis, nelabai senai iš Lie
tuvos atvykęs kaipo Smetonos 
ir Voldemaro valdžios trem
tinys. Pirm į Ameriką atva
žiuosiant p. Deniušiui prisėjo 
būti ištremtam į Varnius per 
16 mėnesių nuo pat Tauragės 
sukilimo. Iš Varnių ištrėmimo 
buvo paleistas tik su ta sąly
ga, kad apleis Lietuvą. P. De- 
n i u šis atvažiavo į Ameriką 
kaipo laikraštininkas, turėda
mas Telšių “Žemaičio” įgalio
jimą atstovąuti šį laikraštį.

P. Deniušis yra Lietuvos 
valstiečių liaudininkų darbuo
tojas. Atvažiavęs į Ameriką, 
pirmiausiai pradėjo darbuotis 
tarp saudariečių Naujoj Ang
lijoj. Pažangesnieji sandarie- 
čiai jain rengė prakalbų mar
šrutą ir, rodos, tuo maršrutu 
daugiausiai rūpinosi p. A. B. 
Strimaitis. P. Deniušis‘su pra
kalbų maršrutu važinėdamas 
pasiekė praeitą pavasarį ir 
musų Pittsburghą ir mane va
žiuoti link Chicagos.

Atvažiavęs į Pittsburghą, P. 
Deniušis pamatė, kad vietos, 
sandariėčiai visai jokių pra
kalbų nerengia dėl savo “vien
minčio” iš Lietuvos. Daugiau 
to, jie net į jokią pažĮptį ne
nori sueiti ir jokio susirinki
mo nešaukia bei pagelbos ne
teikia. Pasirodo, kad Pitts- 
burglio sai ui ar iečių tokiems 
vadams, kaip P. Pivariunas, 
Deniušis yra nepageidauja-

tiko, jeigu ųeųMUėli susi liki
mą su iš Amerikos grįžtančiu 
laivu ‘sKuugidudm.” Tai irgi 
švedų linijos laivas. Laivai ne 
tik pasisveikino švilpimu, bet 
dar iš anuotu padalė/ saliutą.

Šiaip kiti kelionės smagu
mai, — tai šalta, smarkus vė
jas, lietus ir miglos. Jura nuo
lat banguoja; ji atrodo lyg 
žydinti pieva. Laive pasireiš
kia griežtas klasių skirtumas. 
Pirmos ir antros klasės pasa- 
žieriams su tą^n tikru leidimu 
galima' lankyti trečią klasę, 
bet trečio j klasėj važiuojantys 
žmonės tokios privilegijos ne-

kepyklos, kaip 
no. Pivariunas 
kuinas duonai, 

, visur duona 
Darbininkams 
ir nukapojo algas, pasinaudp- 
damas bedarbe.

“Kaunui” pradėjus kepti 
skanią lietuvišką duoną ir 
pradėjus pigįnų ją pardavinė
ti, Pivariunas irgi i*uvo pri
verstos nupiginti kūmą savo 
duonai- Jis buvo įpuolęs net į 
desperaciją, nežinodamas nė 
ką daryti, kad išlaikius kon
kurenciją ir griebėsi kraštuti- 
hiaUsių priemonių ’ "su tikslu 
pakenkti “Kauno” kepyklai. .

Pirmiausiai P. 
apskundė “Kauno 
valdžiai, kad buk 
inkorporuota ir, 
neturinti teisės 
Bet šis skundas 
“Kaunui”, 
savininkai 
reikalingas 
poravimo- 
Toliau. P. 
kaltinti- Povilą Deniušį dėl at
siradimo nąujos lietuvių kepy
klos. Mat, p. Deniušis, gyven
damas pas p. J. Dargį, “Kau
no** kepyklos savininką, ir ne
turėdamas kito užsiėmimo 
daug valandų praleidžia “Kau 
no” kepyklos krautuvėj. Tad 
p. Pivariunas pradėjo žmo
nėms pasakoji, kad p. Deniu
šis neturįs teisės būti “Kau
no” krautuvėj ir jis galįs būti 
už tai išdeportuotas. Mato
mai, Pivariunas buvo girdė
jęs, kad Deniušis yra įvažia
vęs į šią šalį kaipo laikrašti
ninkas, tąi jum nevalia jokio 
kito užsiėmimo turėti kaip tik 
laikraštininkystė.

Po Pivariuno grasinjmo, 
/‘kad Deniušis galįs būti 
deportuotas,” nereikėjo ilgai 
laųkR. Rugpiąčio 13 Uienų at
važiuoją iiųigracijos viršlniiir 
kai sn vąyantu į “Kauno” ke
pyklos krautuvę, X4,Q0 Reeds- 
dąle St. ir pasiima Povilą De- 
njušį. Parsivedė į imigracijos 
raštinę ir peprilei,do net De- 
njušio draugų. Imigracijos vir- 
šjninkaį patikrino Deųlužjo 
dokumentus, išk am ąųtjnėj o.
pat j Deniušį, iščiupinėjo ran-, 
Kų delnus, ieškodami ąr nę- 
rąs smnušių pūslių ųųo dar
bo. Bet nieko įturtino nerado,{ 
atsiprašė, padavė Deujušiųi 
rąnjfą ir palmcjo, sakydami., 
kad tai, buvęs nepamUtuųigA 
skundas. y

Pasiteiravus pas imigracijos 
yį^iijkiUSv^ tavo pąda- 
W prieš, p. 
pasirodė, kad tai P. Pivoriū
nas atliko tą “gąrbjųga” skun
diko darbą. ' •

mas. MaU Penįušįa savo pra
kalbose kritikavo Lietuvos fa
šistus. Žmonia, P. Pivariunui 
pritarė ir J. Virbickas, kad 
Deniušiui nereikia prakalbų 
rengti. Bjet jei pasitaiko atvy
kti į Pittsburghą kokiai “du- 
chaunai” asabai, kuri giria 
Smetoną, taĮ ųiusų sandarie- 
čiai priima su ištiestomis ran
komis.

P. Deniušis įsitikino, kad jo 
misijai pas Pifctsburgbo san- 
dariečius nėra jokios paramos 
ir mažai turėdamas 
kad ir GĮev< 
čiuosc gulės 
mą, nusitarė 
burgke pas ąavp gerą draugą 
iš Lietuvoj Joną Dargį (stiip 
denio poyilo Puxgio brolį}. 
Jonas Dargis, kaipo gerai par 
silaikanji# žmogus, priglaudė 
P. Deniušį šioje kritingoje pm 
dėtyje. Dęniušio padėtis tikrai 
buvo kritiška, neturint 
n igųr nė užsičnumo. 
venti vistick reikia.

Už kiek laiko Jonas 
atMtaro 
“Kaunas 
lietuvišką duoną. Tuo budu jis 
pasidaro didelis konkurentas 
P. Pivariunui. Mat, iki šiol 
Pivariunas būva monopoliza
vęs lietuviškos duonos kepi-

pne Adams Street 
apielinkių sankrovose

743» Cottose Grov<| 
’ Avė.

8933 Coiumerclal
Aye.

^Xlchl»aM- Ava.

I.HlkUH 
prn m 
KUuklt 

SS M; j
i* ras,

Vienuoliktą valandą 
beųid grojant švedų ir ameri 

i ir .viršuj prię
J i 1 _ •> ■ A ■ ' . (-*■ ■ ,

Matomai, p. Pivariunas, kai
po didžiausias Pittsburgho. 
tautininkas — sandarietis ir 
dar didesnis Smetonos garbin
tojas, tjkrai norėja Smetonai 
pasitarnauti, kad išdoporta- 
vus sandarietį Dcujušį iš Pitts- 
burgho ir atidavus jį į Smeto
nos rankas. Smetonos činau- 
ninkai p. Deniušį vėl butų ga
lėję padėti j Varnius arba pria 
sienos pastatyti.

Bet ant laimės, dar kol kas 
p. Pivariunui nepavyko at
siekti savo tikslo, /

- Reporteris.

i * 1 judinii^.i.7rrr.'.*rji .

t A. Ptotd) ’*
Vokiečių lėktuvas, kuriuo kąp. voų Gronau atskrido į Ameriką.

niąi kajnaj. Qt, rodosi, kad iš 
tų akmenų nebus galima nei 
išsikrapštytk /

Kai jau baigėme išvažiuoti 
iš sali ūkių, pakvietė Sųųs pie
tų. Po pietų žemes krantų jau 
nebematėme, kadangi buvo di
delis rūkas. Tai būva rugpiu- 
čio 6 diena. Nors Norvegijos 
krantai turėjo būti mąjųtųi,- 
bet dėl didelio ruko jų nebuvo 
galima įžiūrėti. Danijos kran
tai buvo gerai matomi.

Pusįtaikė matyti, taip saf 
kant, neatsargumo, ųuką. Tąi 
buvo švediškas žvįrblis. Tių 
būt, jis buvo labai užimtas, 
kad nei nępasteį^jp, kaip nuo 
kranto atsitolluo. laivas. Kaip, 
ten buvo, kaip, nebuvo, bėtl 
žvirbliukas, baigęssavo, dar
bą, panorėjo •aplp.isii; laivą, šo
ko lėkti, vienok jųų buvo pgr- 
včlu. Medžio ar žemės niekur 
nebegalėjo pastebėti. Puolė į 
vieną pusę, į kilą,, — visur 
vandųo., Tąsyk čiųe yylis lai
vą. ■ • "'iii T J??, ’

Aš stovėjau laivo gale ir. 
Stebėjau paųkšįuką- Vargais 
negalais j is pasivi j o ■ laivą ir 
atsitūpė ant briaunos netoli 
nuo ipanęs. Iš. baigęs ii; striu
ko jo net išvaizda persimaįne. 
Nepasitikėdamas ’manimi, jis. 
vėl bandė į vieną ir kitą pusę 
lėkti. Bet niekur nematyda
mas išsigelbėjimo, jis ir vėl 
prie laivo pradėjo lėkti. Iš ke
lių atvejų bandė ųutupti, ale, 
vis nesisekė. Tik < kai laivas 
pasviro, tai žvirbliukas mitu-, 
pe ir įsikabino, į stiebo virvę. 
Ten sėdėjo iki sutemo. Nak
vynės ieškojo prie gęlbėjimo-t 
si valtelių. Naktį užėjo didelis, 
vėjas ir, maloniai, žvirbliukas, 
žuvo, nes paskui jo niekur ne
besimatė.

Sekamą dieną turėjome pa-, 
daryti repeticiją, kaip užsidėti, 
gelbėjimosi diržus ir susirasti 
valteles. Tai įvyko prieš pietį. 
Po pietų privažiavome škotij- 
ją ir Hebridų salas. Ant ryto,- 
j aus atsidųrėme ties medžiotor 
jų kalnais, kuriuos švedai va
dina RoketL .

Kito nieko ypatingo . neatsiį-

dHitfrv. reiškia

ęLĄRE^GE AmiUEN

KORESPONDENCIJOS
I*1 prai 1111 !■ " III” h'.Į AR'V ’R. 1’J.Mim'miH I —

NEATBŪTINAIPAMATYK .

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUStU KARU KĄ ftIANPfE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales
3207-09 So. Halsted St.

VVA8HINGTON. D. C.

ne.
Tel. Calumet 4589
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kai kas apie Chicagą
Govedos (gengės)

bendru 
randasi

(Tęsinys)
Govedos, žinomos 

vardu “westsidiečiai”, 
vakaruose nuo šiaurinės šakos
Chicagos upės, vakaruose nuo 
vidurmiesčio (loop) ir šiaurėj 
ir vakaruose nuo pietines Chi
cagos upes šakos. Tai yra dide
lis miesto plotas. Todėl ir go- 
vėdų skaičius čia yra didžiau
sias.

Šiaurinė westsidiečių govėdų 
d a lik yra išsimėčiusi kyliu tarp 
šiaurinės Chicagos upęs šakos 
ir Milwaukee avė. Juo toliau į 
šiaurę, tuo kylis darosi plates
nis ir govėdų atsiranda dau
giau. Plote tarp Fullerton, 
Western, Armitage ir Ashland 
gatvių randasi vadinamas Buck- 
town. IPačių govėdų narių pri
pažinimu tai esąs aršiausių 
peštukų centras.

Reikia tečiau pasakyti, kad 
pagal Milwaukee avenue, viena 
ir kita puse, govėdų užtiksime 
kuone kiekviename bloke nuo 
vidurmiesčio arba kilpos (loop) 
net iki California ir Kedzie 
avenue. Jos yra lenkų govedos. 
Ir tenka pažymėti, kad ,ne ita
lų, ne negrų, ne airių arba* Če
kų, bet lenkų govėdų Chicagoj 
yra. daugiausia. Šį faktą kai 
kurie aiškina tuo, kad Chica
goj lenkų esama ir daugiausia.

Tiesiai į vakarus nuo kilpos 
(loop), pagal Lake gatvės ele
vatorių užtiksime negrų govė- 
das, Žinomas vardu “Coons 
from Lake Street”. Didžiuma 
jų užsiima kauliukų mėtymu, 
o kai kurios, kaip “Bicycle 
Sųuad,” vagiliavimu.

Į vakarus nuo-kilpos (loop) 
.ties ,t,a >vįe(a, „Įęu/ raudpsi Hull 
House, yra pusėtinai maišyta 
kolonija: italai, graikai, mek- 
sikonai, paskutiniuoju laiku ir 
juodveidžiai; užtiksime čia-ir 
čigonų. Vieta arba apielinkė 
tiršta govėdų. Čia randasi 
narkotikų pardavėjai, čia tarp
sta juodrankiai, čia pagalios 
skiepuose bravoriukai nami
nei virti.

Naminei virti pramonę, 
koma, išvystę paskelbusieji 
vo laiku broliai Gennos, 
bar jau išterioti butlegerių
vose. Gennos buvo tie, kurie 
įvedę virimą naminės kuone 
kiekviename sklepuke. Italai 
virdavo skiepuose naminę, o 
Gennos surasdavę jai marke- 
tą. Kaip tobulai veikė Gen- 
nų organizacija, galima spręs
ti iš to, jogei jie kartu su al
gomis kitiems savo “darbinin
kams” mokėdavę, sulig tam 
tikrais sąrašais, algas ir kai 
kuriems policininkams.

šiame distrikte yra daug 
jaunuomenės govėdų, kurios 
užsiima arba žaismėmis, arba 
vagiliavimu krautuvėse, nurė- 
dymu automobilių, holdapais, 
etc.

I pietus nuo čia randasi žy- 
dija. šičia govėdų kiek ma
žiau, gal dėka tam, kad žydų 
šeimininis gyvenimas yra Įa- 
biau sutvarkytas, ne kad kai 
kurių kitų ateivių tautų, ir 
dar tam, kad visuomenės 
agentijų (jaunuomenės drau
gijų, kliubų, vadinamų cent
rų) jie turi daugiau ir tiks
liau sutvarkytų. Visgi govėdų 
yra ir žydi joj. Jos yra žino
mos šioj apielinkėj kaip “Jevvs 
from Twelfth Street”.

Maxwell gatvėj tapsta irgi 
keletas govėdų, o jų tarpe gal 
labiausia pasižymėjusi “Itckie 
Black Hand Society”, kuri spe
cializuojasi kišenių kraustymu.

Toliau į vakarus nuo Max- 
well gatvės yra apielinkė va
dinama Lawndale. Šioj apie
linkėj susispietusi didžiausia 
žydų kolonija Chicagoj. Ne 
stoka nė čia govėdų. Jos di
džiumoj turi skiepų kliubų 
formą, kitaip sakant, pasiva
dinusios kliubais, kurių buvei
nės yra skiepuose.

Į pietus nuo Maxwell turga
vietės vieta yra vadinama 
“Valley”. Tai butlegerių, hol- 
daperių ir plėšikų lopšis. Pirm 
poros metų čia buvo paskubu
sios govedos “42” teritorija.

Pietų pusėj nuo gelžkelio ir 
į rytus nuo Halsted gatves, 
apielinkėj vadinamoj 18-ta 
gatve, tarpsta keletas govėdų, 
kurioms ir lietuvių jaunuome
nė priklauso. Govedos čia di
džiumoj yra ^gatvinės, neorga
nizuotos tampriau ir todėl ne
pasižymi ypatingu pavojingu
mu. Vienok pasigėrusio kiše
nės, krautuvės ir pastatyto gat
vėj automobilio tairai nėra ap
saugoti ir nuo šių gengių.

į vakarus nuo Halsted gat
vės yra apskritys gatvės kalba 
vadinama “Little Pilsen”. čia 
čekų govėdų distriktas. Jis 
ypač pilnas govėdų arčiau 22 
gatvės, prie gelžkelių linijos, 
prie dirbtuvių ir anglies kie
mų. Kai kurios šių govėdų 
yra gerai susiorganizavusios, 
turi kliubus ir dalyvauja poli
tikoj. Deliai to ta ar kita iš 
jų, yra ypatingai A punki,, našta 
apielinkei. Mat, įgija politi
kierių užtarimo, ir jau tokią 
govėdą sunku suvaldyti.

Pietinė Chicagos upes šaka 
sudaro rubežių “vvestsidic- 
čiains” ir “brightoniečiams”. 
Kai kada per tiltus vedama 
smarkios kovos tarp šių gru
pių govėdų. Gikagietis.

NAUJIENOS, Chicago, Įll.

Dar viena bomba

Patentų paroda r

PASKOLOS M^OR^GLČI V
taipgi Parduodame pirmus morgičius nuo 

-$500 iki $5,000
, MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGEBANKER

2342 S. Leavitt St Phone Canal 1678-9
Padaro 

Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite įkalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III. ’ 
Tel. Pullman 6201
Į__________________________

Aviatorius žuvo aero
plano nelaimėj

Detroiito-Chicagos linijos ae
roplanas nupuolė žemėn arti 
Calumet ežero. Albert Mal 
wick, 35 m., pilotas, gyv. 1328 
77 street, žuvo nelaimėj. Stipri 
elektrikinė audra privertė nu
sileisti kitus septynius aero
planus arti Chicagos. Ta aud
ra siautė pirmadienio vakare.

Antroji tarptautinė patentų 
paroda, kuri atsidarė pirmadie- 
n į, rugsėjo 14 d., trobesy var
du Merchandise Mari, tęsis iki 
rugsėjo 27 d.

Tikimasi, kad parodą aplan
kys apie 400,000 žmonių. Joje 
yra išstatyta daugiau, kaip 32,-. 
000 patentų naujų išradimų ir

r

sa- 
sa- 
da- 
ko-

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yardi 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonaj Broliai 
PornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

REAL ESTATB 
Parduodam, mainom ir renduojaat 

namui • 
1335 S. Halsted SI 

TeL Yarda 6894

Teatruose
Chicago teatre— ■ pradedant 

ateinančiu penktadieniu bus 
rodomas paveikslas “The Lašt 
Flight”; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre—šiuo laiku 
rodomas nepaprastai juokingas 
paveikslas “Pardon Us”; kito
kie numeriai.

McVickers teatre—su šia die
na, t. y. rugsėjo 16, bus rodo
mas paveikslas “The Star Wit- 
ness”; kitokie numeriai.

Oriental teatre —pradedant 
penktadieniu, rugsėjo 18 d., bus 
rodomas krutamasis paveikslas 
“Confessions of a Co-Ed”; sce
nos numeriai, kurių keletą iš
pildys ir tokie publikos favo
ritai, kaip Ginger Rogers ir 
Brooke Johns.

United Artists teatre — jau 
antrą savaitę rodoma paveiks
las “Street Scene”, turįs didelio 
pasisekimo 
numeriai.

publikoj; kitokie

[Acme-P. 8 A. Photo]

Los Angeles. — Edwina Booth, 
pagarsėjusi judžių aktore,* kuri 
laimėjo bylą. Iš jos Dukan Re
naldo žmona reikalavo $50,000 
už neva paviliojimą jos vyro.

Krutamieji paveikslai 
vaikams dykai

Šį rudenį Fieldo muzejuj 
gamtos istorijos bus parodyta 
11 krutamu paveikslų, įdomių ir 
pamokinančių vaikams. Pavei
kslai bus rodomi veltui ir to
kiomis dienomis:

atstovaujama apie 25,000 išra
dėjų.

Iš tų 25,000 išradėjų, 1,725 
jų yra svetimšaliai.

Tarpe kitų išradimų šioj pa
rodoj yrh daugiau, kaip 3,000 
prietaisų motorams, 900 pageri
nimų orlaiviams, 300 radio pa 
tentų, tūkstančiai įrankių namų 
ruošai, daugybė padargų žem
dirbystei, keletas tūkstančių iš
radimų darbui s'utaupinti ir vė-

liausi išradimai televizijoj ir 
filmų transliavime.

Televizijos aparatas parpdoj 
dirba duodamas demonstracijas 
po. 12 valandų kasdien.

Tai yra labai įdomi paroda. 
Patartina visiems ja atlankyti. 

t

street, bet bomba sprogo ant 
to teatro stogo. Išplėšė skylę 
stoge. Trenksmas permušė po
licininką dabojusį trobesį.

Nors policininkai dabojo Re- . 
gent teatrą, 6826 Šo. Halsted 
. - ...... -...........   ■ :.nir--'-?

Pis apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsinešti j| j musų ofisą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME .NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų dešimtų dienų pareiškimus ir išpildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus nu rondnuninknis. Pasitarimai dykai visai* tegališkais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Serond Floor 4054 South Ashland Avenue, 47th & Ashland Avenue

VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Buy gloves with what 
it savęs

NBra reikalo roorBU flOe ar > 
dauriau. kad rauti cera d ant M 
kolelę. Llaterine Tooth Pasta, 
dideli! tūbas parsiduoda ui 
25o. Ji valo ir apeauro da«- 
tl». Be to salite sutaupiau 
$3. oi kuriuo* salite auaiplrk. j 
U plrttlnatte* ar ka^ kita. 
Lambert Pharaaacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Stop 
Įtching 
iSkili

<h

Nebesirūpinkite bu nteS< 
tingia oda, pleiskano
mis. i&bėrimais. spuo- 
Kais Ir kitais odos įde
gimais. Gaukite bon- 
ką vf-slnančlo, gydančio 

antiseptiko Žemo — Baugus u i tikimas 
būdas pabalinti neižčjimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku — jo nematyti. 
Pas aptlekininkus. 35c.. 00c., ir $1.00.

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, 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 padalyti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie, nuo 10 valandoi ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1 vat 
4200 Weit 26 St., kampai Kceler Avi., Tek Ctavrford 5573

žemo
SKIN

ir

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS ’ VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ. '

DR. G. SERNER
' LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS-IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonus Yards 1829

Rugsėjo 26, spalių mėn. 3, 
10, 17, 24 ir 31; lapkričio mėn. 
7, 14, 21 ir 28; gruodžio mėn. 
5 d. t

Kalbami paveikslai bus rodo
mi vaikams minėtomis aukščiau 
dienomi^ 10 ir 11 valandą prieš 
pietus. ,/Tėvak gali atvažiuoti 
su vaikais ir bus įleidžiami vel
tui.

Jus Galite Turėti 
Stiprius Nervus

Pastebėtina yra kaip greitai Nuga-Tone 
suteikia naują spėką ir jėgą silpniems ner
vams. Jeigu jūsų nervai yra silpni, arba 
jeigu jus esate nervuotas ir susierzinantis 
ir negalite gerai miegoti naktimis, būtinai 
imkite Nuga-Tone. Ale pastebėtini vaistai 
ifivalo kūną nuo ligų perų, kurie silpnina 
visus organus ir verčia jus jaustis seną ir 
nusikamavusį, kuomet jus turėtumėt būti, 
stiprus ir gyvas. Nuga-Tone suteiks jums 
gausią sveikatą, stiprumą ir gyvumą. Jis 
yra pardavinėjamas aptiekininkų.i Jeigu 
aptiekininkas neturi jo. paprašykite ji užsa
kyti dėl jus iŠ savo urmininko.

NAUJAS IŠRADIMAS
deksniŲ galinga mostis

Gydo, i Reumatizmą, * Ranku, Kojų, 
Nugaros akąudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galros skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne rouas). .
Tūkstančiai žmonių yra lisigyde, O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso; kiek ji pati sveria su
lis naudos gydymo.
Kaina 7Š' čbntai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 ceptu - oįztra už persiuntimą. 

Klauskite pas nptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT. ■ 1
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
I ■ ■

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis.. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai/ numeriai mielai prisiunčiami. (

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. . ’ ,
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus "kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
\ Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. . . ,.Kadangi 60 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 cėntų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas”.mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

K “LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
i ^Lithuania, Katinas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo 1 priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis.' Gerklės plovi
mas iu Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmacal Čoo St. Louis, 
Mo,

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų
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PROGRESYVĖS KONFERENCIJOS SUMANYMAS

Amerikos pažangieji žmonės, kurie yra nepaten
kinti kapitalistinėmis republikonų ir demokratų parti
jomis, ragina Nepriklausomo Politinio Veikimo .Sąjun
gą (Leagpe for Independent Political Action/ šaukti 
ateinantį sausio mėnesį nacionalę konferenciją, kuri iš
dirbtų programą naujam politiniam judėjimui. Į tą’ 
konferenciją, siūloma kviesti atstovus pažangiųjų dar
bininkų unijų, farmerių organizacijų,- socialistų parti
jos ir įvairių nepriklausomų politinių grupių^

Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjungos ekze- 
kutyvis sekretorius, Howard Y. Williams, išsiuntinėjo 
užklausimus, kuris planas butų tinkamiausias ateinan
čių metų prezidento rinkimų kampanijai: ar neitrali- 
tetas, ar socialistų partijos kandidatų 'rėmimas, ar 
laukti iki republikonai ir demokratai atlaikys savo-kon
vencijas ir nominuos kandidatus, ar šaukti pradžioje 
ateinančių metų visuotiną progresistų konferenciją 
prisirengimui prie rinkimų kampanijos; Didelė daugu
ma atsakymų pasisakė už konferencijos šaukimą.

Dar sunku, pasakyt,, ar iš šito sumanymo kas rim-? 
ta< išeis. Bet Amerikoje dabhj- yra jaučiama sentimen
tas, palankus panašios rųšies Veikimui įpąHtikoje, kaip 
kad buvo pasireiškęs 1924 m., kuomet socialistai, pro- 
gresistai, farmeriai ir nepriklausomos darbininkų uni
jos nominavo kandidatu į Jungtinių, Valstijų preziden
tus nabašninką La Follette’ą. Tas bendras pažangiųjų 
elementų kandidatas tuomet gavo apie 5,000,000 balsų 
rinkimuose. Bet blokas buvo sudarytas tik rinkimų 
kampanijai; Patys jo vadai neturėjo pasiryžimo kurti 
naująi politinę organizaciją, ir dėlto laikiniai talkinin
kai netrukus vėl išsiblaškė.

fdomu, ar* Šiandiie yra geresnė dirva pastoviam 
progresistų susivienijimui Amerikoje?

Mums rodosi, kad nauja didelė politinė partija šio
je šalyje galės įsikurti tiktai tuomet, kai judėjimo prie
šakyje atsistos masinės darbinipkų organizacijos. Jose 
šiandie dar tebeviešpatauja konservątyve, jeigu ne at- 
žagareiviška, dvasia. Radikalai skaidosi J smulkes gru
peles,., o. masės nejuda, nors Hooverio “prosperity” ke
liai jose nepasitenkinimą.

FAŠISTU ŠPOSAI AUSTRIJOJE

Atžagareiviškų valstiečių milicija “heimwehr” 
(“namų apsauga”) pereitą sekmadienį bandė padaryti 
ginkluotą perversmą Austrijoje. Ji buvo užėmusi dau
gelį miestų Štirijos provincijoje ir jos vadai jau. buvo 
paskelbę “tautišką diktatūrą” atsišaukimuose, kurie 
buvo išlipinti gatvėse. Bet valdžios policija ir kariuo
menė tą “pučą” numalšino ir sukišo jos lyderius į kalė
jimą.

Austrijoje šitokį įvykiai ne pirmiena. Prieš dveje
tą metų ta pati f asistuojanti “heimwehr’o” ’ organizaci
ja grasino maršuoti į Vieną ir jėga išvaikyti socialis
tinę austrų sostinės administraciją. Grasinimais^ bu
vo pasiekusi to, kad dvejetas jos atkakliausių, lyderių 
buvo gavę vietas mhdsterių kabinete. Bet per rinkimus 
į Austrijos seimą “heimyvehr’as” susipyko su' klerika
lais ir išstatė savo kandidatus prieš klerikalus.- Rinki
muose pralaimėjo ir klerikalai, ir fašistai. Tuomet 
“heimwehr,as” aprimo.

Sakoma, kad šį naują “pučą”, sukurstė pagarsėju
sia Austrijos klerikalizmo vadas, pralotas ZeipelisdfSei* 
pel), kuris seniai- yra žinomai, kaipo fašizmo šalinin
kas. Bet savo sukilimu šį kartą “heimwehrininkai” taip 
apsiskandalino^ kad: jiems tur-but daugiaus nebebus 
progos Austrijoje diktatoriauti.

, * i—' i"— — »■ ■■■■ ............... ..  -■ m *

DĖKŲ DIENAI BESIARTINANT

- «wiii
darbininkų. Milžiniškas turto ir jėgų* pervirši^ o pre
zidentas tuo tarpu skiria komitetus, kad jie Ateinančių 
žiemą rūpinausi, kaip apginti milionus žmonių nuo 
bado. _ į'

Tai už ką dabar reikės dėkoti: ar už tai>.kad visko 
perdaug^ ar kad d§l perteklio žmonėms grasina badas? 
. .... . i ............ *!■!■■■■ . .......... mm, . ....................... i ..... i.... .  .... .. ............ 'u .................... ........ . u. ...i.
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žemės išplovimas
Kinijos nelaime. Potvynis, 

kuris paskandino 1,000,000 
žmonių. — Mississippi upes Į išsiveržimas. — Žemes išplo
vimas. — Viršutinis žemes 
sluoksnis. — Žemės derlin
gumo mažėjimas. — Agri
kultūros departamento eks
perimentai.

Mississippi upes

Viena didžiausių Kinijos* nelaimių yra potvyniai, kurie gana dažnai pasikartoja. Dabartiniu laiku, kaip laikraščiai praneša, potvyniai ten-vėl siaučia fe naikina kaimus* bei miestus. Kodėl ta nelaimė periodiškai pasikartoja? Kokios priežastys pagimdo potvynius? , Hugh H.’ Bennett sako, jog jungtinėms Valstijoms ypač reikėtų atkreipti dėmesį į Ki-r niją. Tiesa, Kinija yra labai tirštai apgyventa ir todėl pot* viniai ten esti nepaprastai destruktyviai, kadangi visuomet žūsta gana daug žmonių, Tačiau,, nors ir ant inažesnėš skales, Jungtinės, Valstijos gali susilaukti tokio pat likimąKinijos potvynių istorija pa-? sižymi savo katastrofingumu. Per keturis tūkstančius metų kiniečiai kasė kanalus ir supiltais kriaušiais stengėsi vagoj laikyti upę. Bet 1877 m. Geltonoji upė išsiveržė iš savo krantų ir paskandino apiel, 000,000 žmonių. 1852 m. upė pakeitė savo vagą, pasukda* nia į šalį apie 300 mylių.Geltonoji Jura yra dalis Ba^ cifiko vandenyno. ^ją* bėga Yangtse Kian^ir WKang Ho upės. Senovėj tų^upių krantai buvo apaugę medžiais ir žole. Bet kadangi Kinijoj yra didėr lė stoka dirbamos žemės, tai paupiais miškai, tapo iškirsti; Nuo to laiko ir prasidėjo nelaimes. Vanduo ėmė smarkiai plauti liuosą žemę." Reikia žinoti, kad žemės išplovimas atneša daugiau žalos, negu uraganai, ugniakaB nių išsiveržimai ir žemės drebėjimai. Kiek smarkesnis lietus plauna žemę ir neša ją; į upę. O ypač tokiose vietose, kur nėra medžių, krūmų bei žolės.Tačiau žmonės paprastai Ribai mažąi reikšmes potvyr niams tepriduoda. Jie sako,* jog potvynių buvo ir praeityj. Vadinasi, tai tokia nelaimė, nuo kurios tiesiog negalima atsiginti. Prieš ketvertą metų buvo išsiliejusi Mississippi upė, kuri pridarė labai daug nuostolių. Apie tą potvynį laikraščiai tada gana daug rašė. Bet tuo beveik* viskas ir užsibaigė. Labai mažai kas tebuvo padaryta, kad ta nelaimė; nepasikartotų ateityje.Potvynių visuomet buvo iri visuomet bus. Tačiau faktas; yra tas, jog juo. tolyn, tuo; jįe darosi didesni ir labiau de- struktyviški. Kiek rekordai rodo, Mississippi slėnyj dar niekuomet nebuyo tokio didelio potvynio, kaip prieš ketverius metus. Tas pat galima pasakyti ir apie vėliausį Yangįše;bpės išsiliejimą.J New Mexico valstijoj 192$m. išsiveržė Rio. Grande' upę. Tai buvo didžiausias potvynis visoj tos upės istorijoj. Skaudžiai nukentėjo miestuku ge^ Ježinkeliai ir farmo& Maža to«* •prie* Ėlephant Butte tvankos tapo sunešta apie?jtonų smėlio»fe molio. Q kįęk n*jaielio į patoko'kį.tre^ęrvūarą, AYnei'ijkd 
niekas negali p.asakyti. ;
į Dažnai* sakoma,^ jog \Kįfeij^ totekatfb aikvoja savo žemę^ nesitvėrdą- fc> Benu ma rėifctftogu prien^W įYestir d

Jungtinių Valstiją prezidentas kasmet išleidžiar 
proklamaciją, paskelbdamas Dėkų Dienos (įPadėkavo* 
nes) šventę ir nurodydama^, už ką žmonės turi būti dė
kingi. “The Ghristian. Century” patari; ooveriui.pra-- 
dėtf savo proklamaciją rašyti be atkj^iojimo, uos jam 
busią didelio galvosūkio surasti, šįmet, už ką ip kam 
turj dėkoti Amerikos žmonės.

Amerika, turi perdaug kviečitj. ir medvilnės ii- ne
žino, kur tas gėrybes padėti. Ji turi perdaug aliejaus, 
perdaug diiglią!, perdaug mašiną dirbtuvėse ii*- pėrdttug

ft
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(Tęsinys)? , v žodį “patarėjas” kontoros tarnautojas ištarė labai> paduos kiamai iri su pašaipa, pažvelgė
kad apsaugojus ją nuo vandens išplovimų. Tačiau tuo atžvilgiu Amerika randasi kur kas blogesnei padėtyj. Kinija .yra senas kraštas^ Ten ėmė kelis tūkstančius metų, kol vandens lišplovimo pasėkos pradėjo pasireikšti. Tuo tarpu Amerikoj žemė pusėtinai tapo nualinta per kokį šimtą metų.žemės išplovimo pasėkos Jungtinėse Valstijose pastebimos kiekviename žingsnyj. Apie 25,000,000 • akrų derlingos žemės tapo visiškai sugadinta ir nebetinką žemdirbystei, •Hansas valstijoj galima užtikti vietų, kur prieš keletą de- sėtkų metų buvo geriausios farmos. Dabar jos tapo apleistos, nes? žemė liko labai nua- lintaj 'Daugiausiai žalos vandens išplovimas padaro tokiose vietose, kur žemė yra kalnu®4 ta. Kai kiek smarkiau ima lyti, tai vanduo, kaip x sakoma, upeliaih pradeda bėgti žemyn ir naikina viršutinį sluoksnį. Tokios gi žemės Jungtinėse Valstijose yra pusėtinai daug. Kada viršutinis žemės sluoksnis yra nuplaunamas, tai naujo nebegalima i j au uždėti. Mažai ką begelbsti ir trąšos. Maždaug per keturis šimtus mėtų gamta teįstengia pagaminti apie vieno colio storio juodžemio sluoksnį, p kaip žinia, juodžemio sluoksny j ir randasi beveik visas reikalingas augmenims .maištas;Kuomet j uodžepim sluoksnis tampa išplautas, tai pasilieka; žemutinis klodasĮ kuris* susideda vyriausiai iš molio. Mo- lis* sugeria vandėnį lėčiau# negu juodžemis, ir jį> smarkiau įveikia sausra. Kitas vėl* svarbus dalykas* yra. tąsi kad* po lietaus molio sįupksniu vanduo smarkiau bėga žemyn Jr tokiu bųdti', išplauna j^od^emį' ir iš tokių vietų, kur jiss dar nebuvo paliestas.Missouri' iri Iowos valstijose auginamai daug kukurūzų. Pastebėta, jog kalnuotose vietose žemės išplovimas eina labiau smarkiu tempu. Laukus, kur per septynis metu^ paeii liui auginama kukurūzai; nėr lenkai vieno colio paviršutinio sluoksnio; Kadangi tas sluoks** niš, vidutiniškai imanty yra tik apie septynių cojįų storumo; taiifet dėdinga žemė per 49? metus:, pavirsta niekais., džioj. išš akro žemės galima gauti 75* bušelius kukurūzų^ o kai v^šutiniss sluoksnis tampa išpjautas, tai iš akro begalima gauti vos 20 bušelių.Augmenys visą reikalingą maistą ima iš žemės, Šitai kodėl reikalinga žemės derlingumą; palaikyti i ti’ąšomis. Tačiau visa nelaimė yra ta# kad vanduo išplauna 20 kartų dau-* giau mineralinių/druskų, negu jų sunaudoja; augmenys;į Nežiūrint į < tai,- kad vandens, jšplovimas Amerikos farmoms neša labai daug žalos,'maisto produktų pagaminama • dau-.- giau nei jų galima parduoti. šiandien1 didžiausi* problema lyra* ta, kas darytį' sp* kviečių ii kitų, produktų perviršiu./ Tąi pareina nuo tų, kad A* merikoj dar yr®. pakankamai dirbamos žemės. Bėb laW gar (imas d!kikt‘a% kad" trumpoj uteityj0. jps; pradės:, pįrifeu^tk

nuo to netikėtiname, sumišusį. Garbalių, o Garbaltainuo to pasidarė ne tiek gaila tų nežt» iiia kam išmestų dešimties litų. ir ne tieki, jį jaudino tas, i kad pasirodė. jog jįfc. buvo tik- ;tai gudtauss karčiammio prigaviko apgautas^ kiek. vfeą* jį j karštį; metė ta> gėdby kurių jis dabar jautė stovėdamas^ prieš
kaip antį

riiė*
Nefeme

Utį vis? liūs :

to IMKtH neteito). Vite. Huse

*n lūs ikh iw$ūnimmw; — pats tų, sveteft ptefeengnsių iške- li^uą m^ fegkoto, . žmonių likimas...
gė jausti d«l galimo greito savosiom* šalies apteitjhno, neskaitant. gal mažųjų vaikų, kurie kažin kaip daugiau už senesniuosius — savo tėvą ir. motiną— mate buvusiame ikišiol jų gyvenime to,. ko gaila butų | sykio palik t i. Gi. pati Garbaus- žmona, pačioje esmėje

—Turte ponaity fe Šeimyną turte ttaipįjiv.. tunu..*nu<< Avitutios. ViHies kupinas atsakuGaTb^*' sjrltia ppflkti. Gi. pati Garba-—Na,, tai. serai, tamsta, Kb* K* pačį)jegal/s^tZsta^užiJ^i i “2 sutU“ta,n*' s“ taip nosenai jos rašą ii^grwtai jau galėkite visi įjtetynm Lietuvos, bėgti, ir išvažiuoti —- jan> a mančią žinodama, kad netrukus savaitę naujasis* nas* išė*4: ha.... — kalbėjo kotttor tar- natttbjasy. nešinas stbra;\ąi—Ačte ponaiti,, už gerumą* laįta' ačiū tamstai !..— su tikru džiauš^mfe širdyje dėkojo Garbalius. _
LSKtuSk'i.paieAkojlto atatin- tit? <lovi-
ttanaį. puslaJttti . pąktamteGamikUB keletu Itfiuigitah kit,
,'tie, . Kuriuos, an^, <ueną u«rna« c Drall[ajto 1m1vo is_
lim- kltusinSjo. amu. ponaity f r

; tai gudraus*, karčiaminio priga- į... i. -,-.|..i > | : i .i.,, . ...™, - - . -karštį metė ta gūdAy kurią jistaip maloniai j j sutikus jį fei taip, aiškiai in paprastai•;— delno— visą; išvažiav •kalą, jam išaiškinusį ikontom- tanuatofc.: Iš* už' pertvaros kampo;', kur buvo kažin*! kuo stbyub pppiė- riū art pkrtjmfev medžiu lentelėmis — atitverta vietai, iį* kth rios iki šioF buvo.girdSmMknaih ges į; kiek- minkštesnį' datiktią nuolatinis thuškiiiiinas$ pasirodė kudlota* trumpai apkirptais plaukais moteries galVft, ir aU šikreipusi į* ponaitį/ staiga* nesulaikomąjį paleido burną; i^ sykio suprunkšdama, kaipx kokia jauna linksma kumelaitė pievoje ir kelius kartus, kvato*? ddmasi juokingai ištarė': ‘Tatarėj as, tikras patarėjas!..” Ik, vėl — taip pat greitai, kaip fe< pasirodė, — pasislėpė’ u& savo, užtvaros, kur pirma buvo girr dimas tauškinimas^ ir ten visą laiką prunkštė lyg fe susfei’ėąs dama ir dažnai užsiguldama* ant skobnio... tGarbaliui visiškai nebejauku nuogto pasidarė, nes jis* supra* to, jog tiktai , iš jo juokiamasi; bet malonusis^ ponaitis, kuria laikėsi daug rimčiau* tiktai sa*r vienas lėtai’ besišypsodamas pa-? matė nuošircįą Garbaliatrs su* trikimą ir todėl,’ lyg norėdamas- jį iš taip nejaukios padėties fe skaudaus jam pajuokimo išvesti ėmė jam rimtai /aiškinti:—Norint išyažiuoti j Brazile ją* reikia tamstai, turėti daugiau kaip šimtą, litą, pinigą^ paskui — kad? būtom tamsta ne vienas^ bėt veefes ir* stit Šeimyna, — vis\ tiek Įtokfe. amžiaus ji butų, o dabar tuoj< — •ponas — jeigu*; tiktai: norite ir jeigu visa-tą turite, galima bus, tamstą j naują išvažiuojančiųjų sąrašą tuoj įrašyti* — Šia&- diėn ■ -vfe>; M viSUS' norinčius važiuoti surašysimu. Na, pini-, gus jus — (te goriMi galėsite užmokėti fei prie& iilvažiavi- jmą,į jeigu dabar stia savim, j,ų tiek neturite... Taii ąati; užrašyti Ramstą į sąrašą ?&.Į* —Prašom, pQ^i$k,r$į>ai 1^^ šom; užtašyti-kv nudžiugusiai ^uoiėsP Gar^aliue* atsakyti? į Jaukiu taip malonų lipšnaus ponaičio « kontoros įduri^ nemažai ko pasiūlymą* -į—Gerai, tamsta!.. Tuoj t tą,;galėsimje > iri padaryti...— Wė t0iškait ją/ itep^t^da^. Arto|4te kontoros tarnautojas ir nuėjęs^ prie stovinčioj pas sieną leniy* nosyturiOje buvo bUvb sudėtas ilgos eilės visokių spalvų irt vi* kokio storumo knygų ir įy$* rių papkių, ęmė viepęs išį j^ ieškoti. * . >
,f (. —<& šeimynos M turite.?^. — *

.. vis., tiek koki® am

kalbėjo kontor
vyra įgyto pasiryžimu ir nusistatymu t iŠ Lietuvos, bėgti,>ali tekti' apleisti sutupžtą — jtad 'ir. nekokią. — gyvenimo nors it nesigilindama į į«vo šakumu žodžių, prasmę, 4>aUu> skambančiu taip, lyg kad jT^cįabar tik suprato tai, as jąu k i buvo reikalinga suprasti, pasakė:•Tftigji, žinau, — ką tu^ čia

■ m-. -i-..i - ™ 'jpprąT sulauksi— Bet . tik dova-Taip buvo lengvai, sutiktarivi-
— kad ir su 

balkis nu olai, bekovojant,., bet šUhv vis. tiki dar pusėtinai, be- jgyvepanLį Ihdabar,,kuomet jau Garbaniui buvo, tildai pasakyta, jo iškeliavimo diena, jp, rūpestis buvo padaryti/ kas> nors*,, kad neliktų. tušiMaį vien tik su. ap* ■lėkštais trobesiais jo žem^-. Bet, kaip fe pirma — kuomet.bavo reikalo daryti, žygius dėl že- įsigyjimo pilboa. savo, nuosavybėn ir. j*h n& viena, tikro ' i* uūidihUi4*Garbaliuas nepadarė 1? • 4 F- taip dabar ikišiol Jonebuvo pasirūpinta bonti tuo, kam teka- toji-, žemė su trobe- <išs p^iiitL hoi» jau? pats ndhifr. s»' visa šeimynai nuo— ą ypatingai

įtaigą, ir. Garbaliusr Užrašė'd>žtnoaą* ir
tų dukterimi*Ė Nora fei koutoroėe* dabar pa-* reikalavo i&* GarbalMuft: praši pąrttr ifj jįs^ jfe čfeiteh paįktL Mt tąi jisai padteik jau visiškai <be tbSK BaimėSy k«rią.jia< turėjo- an*k dfeną — kuomet ansa* prigavikai ponaitis*< norėjot iš» į *jp < prašpartąh kažin* kokiam^ tmrt būt dšfc apg$ •Rd išvjdfeti, kupinas išnaujė1 pribuvusi^; jo pfemųjų^ skaisčių iš Liet iš važiavimo vilčių išėjįo' i$ ' graciją kontoros lauk, gavęs*^’ hepiipą' dgr tblhftęsriių kelte&G^ ...... ....C «SS- iSttSIį J1 Kai konoros ponaitis baigė’ jau Garbalių apklausinėti, į kontoros kambarį, j te buvo į priėjusi^: nomaza tokių p,ąt;kaip jis, iryrų ir moterių o jam UIvavi 11TO ..nTni—iš kontoros beeinant, panelė, neĮ)W0!? galimo’ įvykio

;tiekurte laikoę

įjtift rodote lakūnas* tegyvena.Dabar. Garbanius, išėjęs. iš 
kontoroj sumanė vfoąi žemę •SUn paliekamais^ jcįfi trobesiais 
pamesti) žefttte — tiesiai primesti, nes ikišiol Garbaniauskuri buvo už1 kambario užtvaros,, pasirodė pačioje kontoroje •■jr greithL pribėgusi pgiė i^šiu<? ’įio ponaičio lįažin ką nebaisiai jam jįrie ausies pasakė, Jį ką. Šis, — tiėįc tik GarbaliUs tfcgavot nugirsti — plačiai nusišypso (kmas atsakė:—Visiškai tikras- aaiUs^. T^ gU taigį.... Tikras: patarėjas U F Bet. Garbalius dėlto jau ne- heužsi®avfKJv< nesittigęth ir. yk siškaii ijakamas pro > duris išėjo

įastim z Gfcrbaliaus
jipdėa nerangiW ypftty^y^.b It dabar. jis= ė>»pas< savo 'jaitete gyvenusį kurito fcebino. sykio parisimo afctą; iri pareikšti — W jokių pamiškimteų.'» Bot* žėrtiėb pbribisti’ taip leng-Vyk» fe Vite* darfiteinkų Šėirtiy- hi išvyko^ į’ nauj^e, nežinomus kraštui p&bfed^mi ją kab ant

(Pėalįsj)
buvot srnirmk^. p^> hut įj^piuesri Garbakušb piraėjo.” lyg vh įį 1

prigavite, .ponaaem jųv tarpo 
,dabari

............. in~~T~trButų,' vite® nabfeąhl man nyti, jog kuo labiau Žemes ūkis gerinama^ tuo. jU?* turėtų 1/ųti produktyviškeartte T\b čite faktai rodj^. jbg taip-. n& raj pWgelyfe vietųi fthny prė* d^ktyyišįtuhte’ ne tik nepa- didėjo, ale dar sumažėjo.I AgrHsitHurofr departamen-
:s.O mąs

mentus, jįW^uJŽi^yti Užėmęs Woviin$e UploviAasi kaip hariom^ W yra vyriausia* žemės totelmimo* kaltininkas.

Kmm» lOte.

jo Kultūra No. 6—7. Gali- 
m. gauti Naujienose. Kai-

"TOS 

apkt šiol šalki s tvarką,, 
ipiec jos viršininkų rin- 

.taika- 
, tg«»* 

Hj.

swi kitaip buvo-, pasakytai. eš$tea^ išeia* ki$^ MU* dienį, ir kad visi iki- ta*, laiko tinkamai. prisirengtų, kelionei^Palydinamai nemažas 'keliom nės greitumas į Garbalių, kaip ir į kitus susirašiusius išvažinė* ti dubininkus, beveik visiškai .niekei; \nepaveikė, nes beveik Msi ’įie ir tąip jau jautė1 save , ‘nUo “tos nepakenčiamos Lietu-, v0S”‘senai atitrukę ir tik iškee liajvimo ir telaukė. Tokios va-? landos jie, su viskų įprasta fel nuo senai susigyventa paneigų-t šia širdimi,'j^Klaukž nuo pą| |os balandos, kai^ pirmu kartu paskui jų užsidarė emigracijos kontoros durys. TaĮfci ir kokios ypatingos dvasinės nuotaikos, kum paprastai apima kiekvieną ’ tolimas sveči|ė.' iškeliauti žmogų, šiuo aU

i

KAItfA TIK 2JT CBN T M
* • >! H ; . ?

Vis; sMftuąkak Per Bte&od^• W?. \ daug tęj^ityj kelioliką metų, sa- gdlima atsiekti, tam tikromis Kuri-papras ui i a žemės ukyj tapo terasomis Bet tai tik darbo sustengusį i
1739 Se; Htelsted St

. GHKurae, iu.
Si»>kiR •** koH*—



Graborlal

Bridgeportas Lietuvės Akužfarės
Labdaringas darbas

..... Akių Gydytojai,

West Pullman

4729

atlikti

Graboriai

STONISJONAS

127 N.

Lietuviai Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

ir ramų

Phone Boulevard 7Q42

Avė.nugąr
arti 47th StreetRez. Tel. Hemlock 2615

turėtų 
Rymo

skaičiumi, 
bedarbių 
lengviau 

Tautiniai* 
Bet dėja,

parapija, 
So. Union 
gana kil

kim. S. 
aprūpi n a- 
registtruo-

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Musų patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graboriųs Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 9413

Mirė rugsėjo 
m., 8:40 vai. 
amžiaus.

Kampat Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai? X-Ray, etc.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St, 

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

Nedėliomis

Lietuvos žurnalistai 
ir Vanagaitis

Prancišką Luko-
- ’ v ' J' 

Kūnas pašarvotas, ran-0

1900 So. Habted St.
4193 Archer Adh 

Valandos: 2—4. po piet 
Phone Lafayette 0098, 

Naktinis telefonu Grovehill 1595

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
JkdiL nuo 10 iki 12 v« dieni 
Pbone Midivay 2880

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2+35 West 69th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadieniu ig Ketvirtadienio

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

T ei. Lafayette 4146

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

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

2400 W. Madison St»
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6, iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Kitų sekmadienį p. Vanagai
tis per radio skaitė kiek nau
jų “Margučio” skaitytojų ga
vęs. Tai buvo gerai. Reikia pri
pažinti žmogui teisę garsintis. 
Bet jis vėl pareiškė, buk “Mar
gučio” ^priešui” nusigąsią apie 
tokią “Margučio” armiją iš
girdę. Aš nemačiau “Margučio” 
priešų iki šiol ir dabar nemąs
tau. Bet turiu pasakyti jštai 
ką: kaip katė nebūtų soti ir iš
mokyta žaisti, bet savo prigi
mimo pamesti negali: žiurke 
pamačiusi ji palieka viską šaly 
ir puola prie žiurkės, parody
dama savo prigimtį.

Rašau ne todėl, kad “Mar
gučiui” pakenkti, bet kad nu
rodyti tokį faktą: jei apie pp. 
Lietuvos žurnalistų pasiseki
mus ar -nepasisekimus žinių 
mažai tėra, tai, matyt, Ameri
kos laikraščiuose jiems vietos 
nėra, kaip nėra laisvės žodžio 
Lietuvos spaudai. —Sakalas.

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

Td> Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
I nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart Ipentatfienio if ketvirtadienio

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, U-L.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Undertaking Co.
Wm, A. Pakorny 

Koplylla dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

2418 W. Madison St. Tel. West 1864
— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHĄL
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
’ 4649 6. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

nuo 10 iki

mą.
Well, kaip nebūtų, bet Lie

tuvių Tautinė parapija atlieka 
labdaringą darbą, • rūpinasi . ne 
vien žmonių sielos reikalu, bet 
ir kūno prisotinimu.

—Nemunas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

^ugryio iš Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

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

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

Phoąe Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

4.145 Archer Ade. Lgfayette 7337 

Namų Tel Hy<fe Pa* 3395

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laime. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną: 
American Mcdical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirškimų 
ir t. t. A amim vis žarai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIŲS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauaia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba, 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

A. A. SLAKIS 
Miesto Ofisas^77 $W. Washington St. 

Room 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 r? pietų 

/ * .. ■*
Vakarais: Utarn., Kam, ir Subatos

Julijoną ir Marijoną, 
Tėvai 

kilę iš Tauragės apskričio ir para
pijos, Kalniškių kaimo.

Kūnas pašarvotas 2009 Canal- 
port Avė.

Lidotuvės įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 18 dieną, iš namų 8:30 vai. 
bus nulydėtas į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:

Tė va i, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ?NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpati 
patarnavimą, kuomet jis yrą labiausiai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr<

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

. , Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. prospect 1930

Dr. P. P. ZALLYS
> DENTISTAS

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ijt akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-< 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokiu fjektjoi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
025 W. 18tb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Didysis Ofisas , 
4605-07 South Hermitage Avenue

Vai Tifonais YARDS IMI « 1742

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MilufatAee Avenae 

Valandos: 12 iki 2 k 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytoją! 1
T.Moou Rcpubtk 0083

DR. V. B. MILAS /
DENTISTAS

2559 Wcst 63rd Street 
kampas RockweU St.

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

Dr, A. P. Ka^Iauskis 
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 
Residence l?hone

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T>TT nosyje, burnoje 
** ® ir gerklėje

Leiskite Zonite. išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti . ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

V M1DW1FĘ

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

R. VASALLE jg
ADVOKATAI

11 South La SaUe SteetP _ 
Room 1934

3241” S.” Halsted St. Tel. Vi
Valandos — 7 iki 9 

Olif—Uranu Ketv. ir St 
Vasalle—Pan., Ser. k Pėtąy<

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

K. GUGIS
į ADVOKATAS 

LIESTO OFISAS 
_>earborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo virta
3323 South Halsted Stzeet 

TeL BonleyaM B10 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL ldekvinų 

vakarą, išskyras ketvergi 
NedėUoj nuo 9 Mci 13 tyyo

Ofiso TeL Vfctory 6893 
Rez. TeL Drezci 919L

DR. A. A. ROTU
.į/p" • •“'*■ 1 * ........... ...............

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31# Ske<«

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—-8 valų 
Nedaliomis k šventad. 10—J 2 dienu.

Pereitą sekmadienį West 
Pullman park svetainėje įvyko 
SLA. 55 kp. susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai.

Mockevičius seniai scyga. Ma
noma, kad jis išsiims visą pa 
šalpą iš Susivienijimo. M^ Ba
ranauskas persikėlė j 55 kp. iš 
De Kalb, III. priklausė prie 
Susivienijimo kaip pavienis. 
Dabar apsigyveno West Pull- 
mane. Geras barberis. Po trum
po apkalbėjimo tapo priimtas.

Buvo pakeltas klausimas iš 
praeito susirinkimo, kuris lietė 
peštynes kilusias Centre. Musų 
kuopa pasitenkino Pildomosios 
Tarybos nuosprendžiu.

Kuopa nutarė rengtis lapk
ričio mėnesį prie paminėjimo 
dviejų sukaktuvių. Tam darbui 
išrinkta komisija: A. Statkus, 
K. Alvinskas ir J. Tamašauskaą, 
Komisijos nuožiūrai pavesta 
visas darbas.

S. m. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIŲS IR BALSAMUOTOJĄS 
Didelė it graži koplyčia dykai

3 718 W. 18 St.
Tel. Rooaevelt 7532

KAZIMIERAS ANDRULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 13 dieną, 10:20 valandą 
naktį 1931 m., sulaukęs 24 metų 
amžiaus, gimęs sausio 10 d., 
1907 m., Chicago, III. Paliko di
deliame nubudime tėvą Joną, pa
motę Domicėlę. du broliu — 
Albertą ir Franciškų, pusbrolį 
Bronislovą, dvi giminaites — He
leną Dargienę ir Heleną Vaiščiu- 
nienę ir giminaitį Kazimierą Luko- 
kj, ovi tetatf — Prancišką Luko
šienę ir Kazimierą Linkienę ir gi
mines. ‘ , . " . . .............
dasi 5005 S. Kceler Avė?

Laidotuvės įvyks ketverge rug
sėjo 17 cbeną. 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
neles šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o is ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kąpineą.

Visi a. ą. Kazimiero Andrulio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ląidotuvėje ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Pusbrolis, 
Tetos 'ir Giminės.

Laįdotuvėae patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yąrds 1Z41.

Po susirinkimo komisija tu
rėjo pasikalbėjimą. Ji mano pa
imti cfidžiąją West Pullman 
Parko svetainę, pareikalauti iš 
Centro kalbėtoją. Gal ir pro
gramas bus surengtas. Publika 
bus leidžiama veltui į prakal
bas ir jose nebus daroma jo
kių kolek'tų, nes musų kuopa 
žino, kad prasti laikai ir ji ne
nori išnaudoti publiką. Bet .ji 
nori nariams ir pašaliniams su
teikti žinių apie Susivienijimo 
praeitį ir dabartį, šiuo laiku yra 
atsiradę mekleriai, kurie sklei
džia neteisingas žinias apie Su
sivienijimą. Kad teisingas ži
nias gauti apie j j, tai kiękvic. 
nas narys, narės ir pašalinis 
žmogus turėtų būtinai atsilan
kyti į tas prakalbas.

Vėliau bus pranešta per 
“Naujienas” ir '‘Tėvynę”, ko
kią dieną įvyks tos prakalbos. 
Tad tėmykite tuose laikraš- 
šiuose apie busiančias prakal-

Lietuviy Tautinė 
kuri randasi 8509 
Avė., pradėjo dirbti 
nų darbą. Klebono 
Linkaus pastangomis 
ma yra kasdien 139 
tos artimos apielinkės bedarbių 
šeimynos ir apie šimtas nere
gistruotų : teikiama pienas, duo
na ir daržovės. Kun. S. Linkus 

\mano, kad jis šitą labdaringą 
darbą ištęsės dirbti iki sekamo 
pavasario. Gavęs kelioliką j- 
etaigų, kurios mielai remia au
komis šį pašalpos darbą.

Reikia pripažiiUi, kad darbas 
aprūpinti apie 200 bedarbių 
duona, pienu ir daržovėmis 
kasdien yra darbas, kuris rei
kalauja didelio pasišventimo iš 
kuu. Linkaus. Tiesa, vienas- 
antras parapijonas šiek tiek ta
me darbe gelbsti, bet pats sun
kiausias darbas priseina 
pačiam klebonui.

Šitokį kilnų pavyzdį 
sekti ir visos lietuvių 
parapijos Chieagoje, kurios yra 
daug geriau stovinčios pinigi
niai ir parapijonų 
Darbas aprūpinime 
joms butų kur kas 
vesti, negu mažai 
lietuvių parapijai, 
musų rymiškos lietuvių parapi
jos, ažuot teikusios paramą be- 
darbų šeimynoms, kurios gyve
na skurde ir varge, savo laik
raščio “Draugo” lupomis kal
ba, kad bedarbiams reikia dau
giau mąstyti apie šventus sak-

14 dieną, 1931 
vakare, 30 metų

A. a. Jonas gimė Joliet, III.
Paliko dideliame nuliudiipe 

motiną Julijoną, tėvą Antaną, dvi 
seseris 
brolį Juozapą ir gimines

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriųs ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai . 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama .

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIU AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sotsth Ashland Aoeot/a 

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iH 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

. Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 it pagal susitarimą 

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

Instruktorius Vienuos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 E. Wasbington 8t.

756 W. 35th St. 
(Cor. of 35tb Halsted St?)

Ofiso valandas: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieni^is pagal ąųtarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKEI IS 
756 W. 35th St

: (Cor. of 35th Halsted Sts) • 
Pfiso valandos:, nuo 2-4, nuo 7-9 

Nėdėldianiais pagal sutartį

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIŲS CHICAGOJ

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

bų išdirbyJtės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tėl.1 Victory 4088

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

priskirsiu justi akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 

. pilkuotas darbas. Mano sis-
tema yra pašokina 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami, Mano akiniai ąuorrąžiną rotfjimą 
ir pagalina įtempimą.

SPECIALI DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir Egząminacljos Kaina Nuo $0.
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra sugai- šiino.

Stiklui duplikuojaml ir rčmal sutaisomi tų pačią dienų.

DR. C. MICHEL, O. D.
4654 S. Ashland Avė. 2»ras Augštas 
VALANDOS: 10'v. ryto iki 8:30 vai. vairi

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Ane., 2 loboi 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, uuo 2 iki 4 
▼ai, P 
vakaro.

105 V, Advnt Room 21U 
" Telepboht Randolpb 4W

Vikarais 3154 Rį
Telephone RonscutR >090 

Nainiu 84? ryte. TU. Republic 9600

,■■111 III l ini'R'Ol ■RWMŲIH 6|1

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas i

> 4631 So, Atklaod Acw

st. m 

_ ja, Rfpnbtk 9731.

John Knrhinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

TeMonm Canal 2592 
Valandos 9

A. Vanagaičių radio valan
doj, rugsėjo 3 d. p. Bružas,) 
žurnalistas iš Lietuvos, išreiš
kė papeikimą Dr. A. Margelio 
aprašymui Lietuvos gyvenimo. 
P-as Bružas neįvardijo Dr. 
Margerį kaip asmenį. Bet iš 
jo kalbos gulima buvo supras
ti apie ką jis kalba. Jis pareiš
kė, kad gali būti tokiems pras
tai, jeigu jie kitą kart^ par
važiuotų Lietuvon.

Reiškia, Dr. Margeris per
daug teisybės pasako apie, Lie
tuvos diktatorišką režimą.

Pasak p. Bružo, Dr. Marge
ris per dvidešimtį metų nebu
vęs Lietuvoj, tai ką jisai žinąs 
apie ją. Bružas’pareiškė, kati 
dabartinė Lietuvos valdžia 
esanti gera, kad ji išgelbėjusi 
Lietuvą nuo netikusios pirmes
nės Lietuvos valdžios. Reiškia, 
pasak p. Bružo, pirmesne žmo
nių rinkta valdžia buvusi neti
kusi, o dabartinė tai gera. 
, Nesiginčysiu su Bružu- dėl 

gerumo ar prastumo diktato
riškos Lietuvos, valdžios. Bet 
turiu pasakyti, kad Dr. Mar- 
gerio aprašymai “Naujienose” 
įspūdžių iš Lietuvos man pati
ko. Ir juos skaitydamas aš įsi
vaizduoju Lietuvą lyg ir pats 
bučiau atlankęs ją ir ten pra
leidęs keletą mėnesių laiko.

Tą pačią dieną p. A. Vanar 
gaitis, kviesdamas pąr radio 
publiką, kvietė skaniai juokda
masis iš tų, kurie nerėmė fa
šistų žurnalistų atvykimą j 
Ameriką. Reikia pasakyti p. 
Vanagaičiui, kad Aiperiį^oaGia-- 
tdViai žino ir įvertina tuos, kUp 
rie yra verti paramos. O paq» 
Vanagaitis iš to “skanaus juo
ko”, man rodosi, nieko nelaip 
mčjo, tik savo drąugams ir rė
mėjams truputį pasuko

Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Re^. 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, I1L

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGKABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai

Del šermenų; i
Padarome affidavitus reika- 
Įe Insurance ir visus Notary 

Public reikalus.
Chicago, III. \ Cicero, III,

2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court 
Tel, Roosevelt 2515-2516 N Telef. Cicerp 5927 i 1

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Aventsė 
Pbone Prospere 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

............... 'i ■ n ■!■!.«>■'»> . .................................... ..

Dr. P, M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Susirinkimas buvo trumpas 
ramus.

—Korespondentas.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868,

* »
®.i Ji,

. -



PRANEŠIMAI
CL ASSIFIE D ADS

Tikisi atikų $100,000

į kalnus ir

Lietuvių orkestrą

Šiandie ir RytojKensington
‘The Public Enemy’

Lietuvių valanda

Furnished Rooms
MADOS

$1.85

$1.49

3317
paties muzikanto orga-

CLASSIFIED ADS 6655 & May St,

EALLFASHK)N\ORLD
---- ---- ------ S - - — ——~~

Chicago, III

ros per krutinę

TeL Lafayette 0455

(Adresas)

gautais bilie- 
pasivažinėjau

laiku
Darbo

Viršus tinka dėl fornišiuotų 
Turiu parduoti iš priežas-

BAKING 
POWDER

visur už 
lyg bedar

visoms 
rengia

įvairumas 
gyvenime, 
daina, lyg 
į žmogaus

milionui 
darbo ' 
gaminti.
pajėgtų 
pramonę.

Educational 
Mokyklos

iii
f

35 « Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

1918 iki 1928 m. Kibar- 
muzikalėmis teatralėmis 

važinėjo po plačių 
Amerikoniška spau

Pastebėkite puikią teS 
lą . . . kaip piragai 

laikosi Švieži.

PARDAVIMUI BUČERNE 
šalę chain štorio.

i. Dienomis 
Žema kaina. Šie 
patraukiantys ir 

1. Rašykite dėl 
apie kursą, kuriuo

mokinama kiekvieną 

valdžios įstaigose, 
dvokatą, teis* 
pas dirbtuvės 

išaiškiname taisyk* 
skait- 

taip pat prirengiame prie pilie* 
daug kitų mokslo paslapčių

pastabėlę laikraštyje jie - pasi
daro laikraščio priešai, pradeda 
pulti enrgijoje ir siekime prie 
užbrėžto tikslo, kiti pradeda 
nuo vienos eiti į kitas sroves 
tikėdamies, kad jiems tenai gar
bė išdigs. Taip blaškydamies 
sunaikina savo tobulėjantį ta
lentą. Rimtiems . menininkams 
ir kitų šakų darbininkams tu
ri ne garbė rūpėti, bet tinka
mas išsilavinimas toj šakoj, ku
rios yra nusitaręs siekti. Gar
bė ateis jos nelaukiant—pabels 
į duris ir pasveikins su pasiek
tu tikslu.

Juozas Olšauskas 
atsisveikino

Kova teatrų savininkų 
ir paveikslų operuo

toji! tebeina •

be chirur- 
Prisiųs- 

su pašto

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St.i Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi N<f ...2___
Mieros

L. H. MORRIS, 
Libertyville, Illinois.

Pritaria $5,000,000,000 
sumai viešiems dar

bams

arba pri- 
pažymėti

savo var-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dienraštis “Chicago . Herald- 
Examiner’’ paduoda tokią ži
nią: Jerry Matejka, 2204 Tur- 
ner avė., ir Leo Churchman, 
429 So. Oakley blvdi, atiduoti 
grand džiurei tyrinėti, kai jie 
prisipažinę, kad nušovę Fredą 
Sedlaceką rugsėjo 4 d. mėgin
dami padaryti Sedlaceko tėvo 
krautuvėj holdlapą. Ta krautu-

Rugsėjo 7, Darbo Dieną, 9 
ir 20 vardos bendrAi buvo su
rengusios pikniką Riverview 
Parke Picnic Grove. Garsin
ta per savaitę laiko, kad norin
tieji važiuot piknikan susirink
tų prie Cottage Grove ir 111 
gatvės. 12 valandą jau buvo mi
nia susirinkusi minėtoj vietoj. 
Apvažiavo penki busai. žmonės 
susėdo į juos ir visi penki pri- 
sipakavo pilni. Buvo daug to
kių, kurie važiavo savo auto
mobiliais. Jų suvažiavo apie po
rą šimtų.

Policininkai lydėjo iki daržo. 
Niekur nesustojo nė ant kryž
kelių, leidosi kaip kokiam gais-

vė randasi adresu 3134 West 
24 Street. Kaltinamuosius pri
pažinęs, be kitų, ir August Li- 
sher, kuris sako, kad jie atėmę 
iš jo $5 jo krautuvėj adresu 
1901 So. California avė.

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė 
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Aluose kursuose. 
ar vakarais. 
amatai yra 
kyerai apmokami. 
Įk knygutes 
^*jų_8 Įdomaujate.

Mokykla
Mokina kaip dezaininti ir pa* 
sidarytl naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MA8TER COLLEGE

1OO N. STATE RAN. 2718

Federuotosios Chicagos lab
darybės draugijos turėjo pra
ėjusį pirmadienį vadinama Tag 
Day. Organizacijos viršininkai 
tikisi, kad kai visos sąskaitos 
bus suvestos, tai jos turės su
rinkusios apie $100,000.

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą laikys savo repeticiją 
šį vakarą, t. y. trečiadienį, rug
sėjo 16 d., 7:45 valandą Gage 
Parke salėj, prie 55 gatvės ir 
Western avenue. Nauji nariai 
su trijų metų patyrimu kvie
čiami prisirašyti.

Taipgi yra jų sutverta šokių 
orkestrą “Jazz“, kuri groja ir 
lietuviškus šokius ir kuriai va
dovaus George Stephens. Ši or
kestrą mielai patarnaus 
organizacijoms, kurios 
šokius.

Longfellow sako: “Garbeyra 
rezultaitu tavo mokėjimo geraj 
dirbti bile kurį darbą. Bet jei
gu pirm išmokimo gerai dirbti 
svajoji apie garbę, tai Pr^e &ar-F 
bės liaurų nedasigausi’,. į

Pažvelgus šiandie į musų kai 
kuriuos menininkus bei kitų 
šakų darbuotojus, kuriems ro
dosi dar reikėtų sunkiai padir
bėti, kolei jiems priklausytų 
atitinkama garbė už jų sutver
tą darbą, Atrodo, kad jie pra- 
deda garbės liaurų ieškoti 
pirm laiko. Tokių garbės troš- 
kolių mes apščiai turėjome ir 
dar turime musų lietuviškoje 
Chicagoje, bet dėja, veik visų 
jų garbės žvaigždė užgeso pirm 
negu pasiekė klestėjimą. Tokie 
garbės ieškotojai nepripažįsta 
savikritikos, myli vien savo var
dą matyti laikraštyje su šimtu 
nuošimčių pagiru. Už menką

193 h Oldsmobile Coach. Išvažiuotas 
400 mylių. Didelė nuolaida. Lengvi 
išmokėjimai. Finance Co., 6474 South 
Western Avė. Republic 4050.

Porą kartų ap- 
Teko matyti 

seniai ne
buvo su jais

Mokyklon eiti tinkanti suk
nelė. Dabar kuomet šalčiai prasidės to
kia suknelė yra ne tik praktiška, bet ir 
būtina. Sukirptos mieros 6, 8. 10,' 
12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę 
duoti pavyzdžio numerį, 
hiierą ir aiškiai parašyti 
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaįna 15 centu. Galima'.pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu.. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., t739 So. 
Halsted St.,_ Chicago, III,

Dalyvaujant

JEAN HARLOW, JAMES CAG- 
NEY. JOAN BLONDELL, BERYL 

MERCER, MAE CLARKE ir k.

Be waranto kratų darė, 
paleido kaltina? 

miiosius

Amerikos life-
Gerai sudai- 

gyva, kalbėti 
jausmus, pie-

Perdaug išpločiau <temą. Einu 
į patį reikalą, apie ką noriu 
kalbėti. Mes Chicagoje turime 
kelioliką smuikininkų. Bet ma
žai girdėjome vardą Liudviko 
Kibarto. Rodosi, neapsiriksiu 
pasakęs, kad p. Kibartas, kaip 
smuikininkas lietuviuose ne tik. 
tai Chicagoje, bet ir visoje 
Amerikoje, sau l£gMUŠ neturi. 
Bet pieš p. Kibarto vardo vei
kiausia nesam matę nei viena
me lietuviškame laikraštyje — 
turbut vien todėl, kad p. Ki- 
bartui ne garbė' rupi, bet vien 
sunkus darbas, idant meno sri
tyje dar daugiau tobulėti.

rui. Važiuojant, žiūrėtojų bu
vo daug daugiau. Vįsi stebėjosi 
kas per vieni čia važiuoja.

Trečią valandą jau buvome 
darže. Įžangą daržan turėjome 
veltui. įeidami į daržą dar 
gavome po penkis bilietus kaip 
įėjimą į visokias pramogas; 
paskui galima buvo gauti jų ir 
daugiau. Bet kadangi susispie
tė* ilgos eilės žmonių, tai sun
ku buvo sulaukti kaleinos, kad 
galėjus pasivažinėti 
kitose vietose.

budavoti n 
SYTI NAMUS 
DAVOJAME „ 

NANSUOJAME.
Taisom naujus 

pabudavojame 
pakeliame 

namus ir padedame naujus pamatus. Sto
rų frontai ir komercinis darbas.

Z. S. Mickeviče & Co.
, 2505 W. 163 St.

Tel. Hemlock 0800

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.

Edward McElliot' ir Charles 
Rowe buvo areštuoti, kai pas 
juos rasta 115 bonkų alaus. 
Bet jie tapo paleisti, kadangi 
surado liudininkų, kurie paliu
dijo, jogei policija dariusi kra
tą pas juos neturėdama varan-

PILES IŠGYDOMOS
AŠ kenčiau nuo Pilės ir norių 

kiti žinotų kaip aš pasveikau 
gijos. Aš nieko neparduodu, 
kit savo užadresuotą konvertą 
ženkleliu, adresu:

L. J. POLMAN 
6925 S. Justine St,

nes. 
duoti 
musų liaudies dainas.

Sekniadienyj jų visų dainavi
mas tikrai buvo artistinis. Tie
sa, kaip kada ir tie patys dai 
nininkai dainuoja lyg be ūpo, 
lyg jauti, kad darosi koks tai 
tarpas ,bet šį syk to nebuvo, ir 
manau, kad vargiai kada šiems 
dainininkams tas pasitaiko.

Bravo dainininkams ir ren 
gėjams—Budriko korporacijai, 
kurios lėšomis ši lietuvių radio 
.valanda jau dveji metai yra 
įduodama.

Sekančiame ke t vergo vakare 
iš stoties WHFC ir sekmadie- 
nyj iš WCFL bus dviejų metų 
radio valandos sukaktuvių spe- 
cialis programas, kaip buvo 
pranešta. Linkėtina, kad dar 
ilgai tęstųsi Budriko gražus ra
dio programai ir kad klausyto
jai nuoširdžiai prisidėtų prie 
jų palaikymo. Ar ne taip?

—žemaitis.

Kai kurių Chicagos teatrų 
savininkai atsigabeno paveikslų 
operuotojus iš New Yorko. Bet 
Chicagoj paveikslų operuoto- 
jai savo dhrbuiyt'uri turėti lais- 
nius. Tokius ląįsnius atgabenti 
iš New Yorko operuotojai ir 
gavo. Tečiau dabar miesto vy
riausybei tapo įteiktas skun
das, kad $ie operuotojai netei
sėtu budu apiakę, laisnius. Ir 
jeigu bus pripą|įntas skundas, 
tai atgabenti o^črų.otojai gali 
netekti laisnių. ; .

RENDON kambarys dėl vieno ai 
dviejų vaikinų su ar be valgio prie ma
žos, švarios, šeimynos. Pigiai. 6609 S 
Campbell Avė. Tel. Hemlock 0010.

Vakar “Naujienas“ atlankė ir 
pasakė^ naujieniečiams sudiev 
p. Juozs Olšauskas, kuris ne 
kartą yra suteikęs malonumo 
chicagiečiams taip dalyvauda
mas radio programuose, kaip 
scenos parengimuose.

P-nas Olšauskas šiandie, o gal 
rytoj apleidžia Chicagą. Jis iš
vyksta į New Britain, Conn., 
kur turi vietą vargonininkauti 
ir kur mano darbuotis lietuvių 
scenoj.

Tenka pasakyti, kad New 
Britain it kitos artimesnės tai 
vietai lietuvių kolonijos susi
lauks žymios scenos jėgos. P-no 
Olšausko draugiškas budas ir 
jo patyrimai scenoj, be abejo
nės, sutrauks apie jį vietinių 
kolonijų scenos mylėtojus.

—Rep.

PARDAVIMUI mažas groserštoris 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai. 

5616 W. 64 St.

LINCOLN vėlaus modelio 7 pas. se
danas, puikiame stovyje, 5 nauji tairai. 
Bargenas. $150 pilna kaina.
B. K W. Motor Co., 827 W. 35 St

Personai
Asmenų Ieško ________

WMWM‘^Ma*«w*MMWWVN«A*^***************-

JIEŠKAU apsivedimui protingo vy
ro viršaus 40 metų su užsiėmimu, ar
ba ūkininko. Jieškau ne ant juoko. 
Esu našlė, rimta ir nebiedna.

Box 1353 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Humboldt Park Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienj, rugsėjo 17 d., Almiros 
Simmons svet., 1640 N. Hancock St.’, 
7:30 v. v. narius meldžiu nesivėlinti.

Sekr. A. Walskis.

Gražios lietuvių dainos, gra
žus radio programas, kaip per
eitam sekmadienyj iš sitoties 
WCFL, yra tikra pažyba, ma
lonus 
tuvių 
nuota 
kalba 
šia gražiausių atsiminimų vaiz
dą... Ir liūdna ir sykiu links
ma, kada klausaisi dainavimo, 
nuoširdaus dainavimo Antano 
Vanagaičio, Juozo Olšausko ar
ba p-nios Ęlenos Rakauskie-

Jie tai tikrai moka per- 
gilias, pilnas emocijos

PrisipažinO i užmušę 
krautuvės klerką

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTg IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie- 

rftntelė anglų įkalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin 
gai rašyti, kalbėti 
krautuvėse, pas daktarą, 
muose; nurodome kaip 
bosą prašyt darbo: 
les mašinėle rašyt, stenografuot, 
liuoti, 
tystės, ir 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.
I CHICAGO, nx.

.1
Rudeninė madų knyga.

<*
dėlių
r
ir lengvai reikalingusr tfiibus.
10 centų.

PraneSimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims. Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 —- nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 —- savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kręipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

Chicagos Liet. Dr-jos S. P. Valdyba.

NAUJIENOSE 
GARSINK1TES

Galvestone, 111.,v šiuo 
susirinkusi yra Illinois 
Federacijos konvencija. Kalbė
damas konvencijai kunigas Ma- 
guire, ragino Suv. Valstijų kon
gresą padaryti paskolą $5,000,- 
000,000 viešiešiems darbams. 
P^sak jo, darbai • pradėti šiai 
sumai atatinkama skale, su
teiktų tiėsiogipio užsiėmimo 
1,000,000 darbininkų. O kitam 

darbihinkų atsirastų 
reikalingai medžiagai 

Bendrai, tokia suma 
išjudinti. sustingusią

[Acme-P. 8 'A. Photo]

Irene Bordoni,. pasižymėjusi 
artistė, kuri šiomis dienomis 
sugrįžo iš Europos. ,

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujo li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų Ilgų ir jei afi apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamlnavimo—-kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dieta.

PAAUKOSIU dviejų augštų medinį 
namą, 6-4-3 kambarių flatai ir beis- 
mentas, $2,500. Bargenas.' Veikite 
greitai. 2722 S. Emerald Avė.

O minios žmonių 
kampiuose. Atrodė 
bės ir nebūtų toje apielinkėje. 
Seniai esu buvęs tame darže. 
Įdomu Uivo pažiūrėti kaip jis 
dabar atrodo, 
ėjau aplinkui 
daugelis pažįstamų 
matytų. Malonu 
susitikti.

Pasinaudojo ir 
tais. Visųpirma 
kalnais. Kalnai tai, rodosi, ne 
dideli, bet kai užvažiuoji ant 
jų, o dar kai pasileidi smarkiai 
žemyn, tai tartum antikristas 
pagavęs dūšią neša ją praga
ran. Ilgai netruko bilietus iš- 
vartoti.

Besivaikščiojant po publikos 
minią neėmė daug laiko iki at
ėjo 10 valanda. Išėjau kad 
busu turėčiau progos važiuoti 
namo. Busus radau, bet vie
tos juose atsisėsti jau buvo 
sunku gauti, šiaip taip susi- 
spaudėm.

Dešimtai išmušus leidomės 
namų link. Sugrįžti ėmė tiek 
pat laiko, kiek ir atvažiuoti į 
daržą. Publika praleido Darbo 
Dieną smagiai.—Buvęs.

P-nas L. Kibartas paeina iš 
Lietuvos, Žemaitijos centro, 
Telšių miesto. Būdamas vos 
devynių metų amžiaus mokėjo 
vidutiniškai smuiką vartoti. 
Reiškia, nuo pat kūdikystės die
nų Liudvikas yra suaugęs su 
muzika. Smuikas yra jo gyve
nimo geriausiu draugu, jis jį 
myli daugiau negu pats save. 
Griežiant jam smuiką ir ne 
muzikalė sielą jaučia kokį tai 
nepaprastą žavėjimą; rodosi, 
kad smuiko balsai eina iš gi
lumo sielos paties muzikanto; 
rodosi, kad smukininkas yra 
giliai suaugęs su pačiu smuiku 
ir kad jo mylimas smuikas yra 
dalimi 
nizmo.

Nuo 
tas su 
trupėmis 
Ameriką, 
da ne sykį yra įvertinusi jo ta
lentą kaipo smuikininko. Dau
giausia jo trupė keliavusi po 
pietines valstijas. Grįžęs cįi- 
cagon, užsiima davimu smuiko 
pamokų. Kadangi pats savo 
studijos .neturi, sutartu lai
ku einąs-į namus duoti .pamo
kų. Daugiausia mokinių turįs 
tarpe1 amerikonų ,keliolika esą 
ir lietuvių. ' r

P-nas L. Kibartas yra dar 
jaunas žmogus, apie 37 m. am
žiaus. Gyvenime jam gali ras
tis daug prdgų, patartina susi
pažinti plačiau su lietuvišku 
gyvenimu. Patartiūą lietuviams, 
kurie savo vaikus lavina smui 
kbs, kviesti p. Kibartą. 
čiau galima sužinoti 
Knygyne. -r-Nemuitas.

Praėjusį penktadienį 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas. Narių atsi 
lankė vidutiniškai.

Serga Jurijonas, Karečka, 
Tutlys, Juktonis ir Jankauskas. 
Trys ligoniai buvo ligoninėje. 
Dabar Juktonis yra valdžios li
goninėj. Ki4i visi serga namie, 
šie pastarieji ne labai sunkiai 
serga, ir manoma, kad greitai 
pasveiks.

Susivienijimas darbuojasi ir 
bedarbių naudai, turi delegatus 
išrinkęs į vietinį lietuvių skyrių. 
Delegatas pranešė, kad lietuvių 
skyriuje bedarbių naudai yra 
$30. Per vasarą mažai veik • 
ta; skyrius buvo kaip ir likvi
duotas. f Bedarbių dar yra ir 
kai kurie jų reikalingi pagel
bės. Bet mažai pinigų tėra, 
negalima sušelpti. Tai kai ku
rie bedarbiai yra siunčiami į 
tarptautinį bedarbių skyrių.

Buvo pakeltas klausimas tiks
lu surengti parengimą Susivie
nijimo naudai. Bet pasirodė, 
kad prasti laikai ir parengimu 
mažai bus galima uždirbti, o gal 
greičiau bus galima pradirbti. 
Dauguma narių išreiškė pasi
tenkinimą surengimu vieno iš
važiavimo vasaros laiku. Išva
žiavimai Susivienijimui sekasi. 
Pavyko pernai, pavyko ir šie
met. Jeigu pagerėtų laikai, tai 
galėtų ir kitais metais sureng
ti išvažiavimą.

N —Korespondentas.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia____

REIKALINGAS farmeris dėl 240 ak
rų farmos arti Woodstock, III., dirbti 
už pusininką. Yra 47 melžiamų kar
vių, 70 kiaulių, visos mašinos: reikia 
turėti $2,000 cash. Kontraktas 1 iki 5 
metų

Prieinamos išlygos. !; 
beismentus, kambarius, 
naujus apąrtmentus, viskas

PARSIDUODA 3 kambarių forni- 
šiai, labai pigiai. Ženotiems. jaunai 
porai patogų gyventi ant vietos, ren- 
da tik $12 į mėnesį.

■ 'Kam reikalinga atsišaukite

1834'W.‘ 46 Street

,,Birutės,, choro repeticija, iš eilės 
įvyks šią savaitę ketvergo vakare, 8 vai. 
Gage Park svetainėj. Visi senieji ir 
nauji dainininkai-Hės atsilankykite į 
"Birutės” choro pamokas. Valdyba.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus. Victor radio, 0x12 Domės- 
tie Oriental kaurą. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

6042 W. Waahinrton St. 
Tel. Columbus 4180

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .................... $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted Si.

TEL. VICTORY 7261

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už .........    $1.40

Trečiadienis, nigs. 16, 1981

PARDAVIMUI y restaurantas, visas 
transferinis kampinis namas, rendos $50 
I mėnesį, 

ambarių 
ties mirties šeimynoje.

3450 Cottage Grove Avė.

8edan; Al __ $585
0 w. w.; s. m. 585 
aš.. 4-<lr. ____  675
Sėd.; s. m. __ 675
4-d.; w. w.__ 525

; s. m.______ 405
Sėd.; s. m. __ 405

. _ 405
kaip naujas __ 435 

0 w. w.___ 436
; 5 pas«. ____  435

radio; Al____ 395
rurnb? seat ____ 365
; mažai važ. __ 305
l. Coupe______ 365
; Al cond. ____  345
3 AR IŠMOKĖJIMAIS 
. Wentworth 2727

• U ' '
* » ■ . ■ • . J ii’

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS
ŽINIOS

1929—58—5 pas. Coupe .......... $795
FAGET BUICK CO. 

6455 S. Western Avė. Prospect 0500

Dabar geriausias laikas
TAI- 
BU-

'u - ............
.... ............................. t-. -v'JbJ* Mdte 

daug įdomių rudonįnią i,r, žieminių mo- 
J."j. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus, ir kaip pasisiūdinti pigiai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI groseris ir delicates- 
sen dėl ligos už pirmą gerą pasiulijimą 
Likau viena, negaliu apsidirbti.

2953 W. 38 St.

40YEA# 
25 o u neės for254

______ Autotnobiles
M. 8 K. MOTOR SALES 

'20 Chrysler 75 Town 
'30 Auburn Del. Sėd.: 
■30 Vlkinr Sodan; 5-p 
■30 Studebaker Prcs. 8 
‘30 Nash Adv. 0 Sėd.; 
30 Hudson Del. Sodan 
'30 Graham-Paire Del. 
'30 Pontiac Rdstr.; 0 w 
*30 Ford Town Sedan; 
30 Pontiac Del. Sedan; 
'28 Cadillac 314 Sedan 
'30 Chevrolet Coach; 
'31 Ford Spt. Coupe; 
'31 Ford Tudor Sedan 
'30 Roosevelt Del. Spt 
'20 Nash Conv. Coupe: 
DAUG KITŲ. MAINAU 
6811 S. Halsted St,

Real Estate For Sale 
_____Namal-ŽemS Pardavimai____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

t Educational 
_________ _ Molcyklog _________  

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BĄRBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Financial 
Finansai-Paskolos 

»»WN**»**^*^^*^W»S^^W**W^WWW*SM*W^N*********«^"P*^****1*'* 

REAL ESTATE BONAI 
Visos laidos perkamos ir parduodamos. 

Del geresniu kantų matyklt 
CITY INVE8TMENT CO.. 

105 W. Adams 8t.. 
tel. Central 7332

DOUBLE 
ACTING

MILLIONSOF POUNDS USED 
B Y OUR GOVERNMENT




