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Susirūpino pagalba, , 
namams ir Statymo 
ir Skolinimo B-vėms f ■.vKy

Lietuvos užsienio 
ir vidaus politika 

paeina nuo sąlygų
Daugybės piliečių 

neteko savo namų 
dėl neišsimokėjimo

Pasaulis šį metą 
turėjo nepaprastai 

nepastovią vasarą
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Seimo ar prezidento 
rinkimai bus tik 

patys nežino kada

Suimtasis marškinius 
suplėšęs nusivijo vir

vę ir pasikorė

Statymo ir Skolinimo Bendro
vės turi investavę apie 11 
bilijonų * 1

Vienur karšta ir sausa, 
audros, potvyniai
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Voldemaro kursas po teisino 

pradeda kilti

Washington, rūgs. 17. Prezi
dentas Hooveris šiandien paju
dino federalio rezervo agentū
ras, kad jos imtųsi klausimais 
nuolat besunkėjančios mortgi- 
šių naštos, kurios namų savi
ninkai ir finansavimo įstaigos 
nebegali pakelti.

Daugybės žmonių prarado sa
vo namus; statymo ir skolinimo 
bendrovės (spulkos), bankai, 
apdraudos kompanijos ir kito
kios finansavimo įstaigos nebe
pakelia savo naštų ir atisdurė 
licitacijos ar uždarymo pavo
juj. Real estate yra pusvelčiui 
'verčiama į rankas.

Komercijos departamento eks
pertas Dr. John Gries apskai
čiuoja, kad Building and Loan 
asociacijos (statymo ir skolini
mo bendrovės) turi real estate 
mortgičių už kokius $9,000,- 
D00,000 ir apie $3^000,000,000 
laiko Insurance kompanijose.

Prezidentas susirūpino dviem 
svarbiausiais klausimais, kaip 
nelaukiant pagelbėti namams ir 
įstaigoms pakelti savo naštas 
kol dalykai* pagerės ir antra, 
kaip pertvarkyti finansavimo 
budus, kad finansavimas pats 
nebūtų tiek išlaidingas.

Visas 
nepa>

ir ne-^ 
Ang

Darys bandymus su 
“pagydomais” ka

liniais
Springfield, III., rūgs. 17. Jo- 

ILet ir Statesville kalėjime pa
rinko 450 kalinių abiejų lyčių, 
su kuriais darys bandymus, 
juos padaryti “gerais pilie
čiais”; jie bus leidžiami visai 
laisvai dirbti kalėjimų farmo 
se ir gyventi sąlygose, kurios 
veik nesiskirs nuo laisvų žmo
nių.

New York, rūgs. 17. 
pasaulis šiemet dejuoja 
tenkintas vasara.

Amerika turėjo sausrą 
apsakomai karštą vasarą.
Ii ja turėjo šalčiausią vasarą vi
soj savo istorijoj. Pietryčių 
Europa, centralinė, turėjo vėlų 
pavasarį, bet tiek karštą bir
želio menesį, kad mokyklos tu 
rėjo užsidaryti pirm laiko.

Vokietijos vasara buvo labai 
trumpa ir mažai saulės. Ita
lija pakaitomis,-tai prakaitavo, 
tai nuo šalčio drdbėjo. Francija 
tik 1850 metais turėjo tiek 
drėgną ir vėsią vasarą.

Belgijoj žuvo apie 60 nuo
šimčių pasėlių ! ir supuvo visos 
bulvės dėl nuolatinių lietų. Nor 
vegija buvo nepaprastai šalta. 
Danija kasdien kaitaliojosi iš 
saulėtos į niūrią ir labai dažnai 
žaibavo. Švedija buvo šalta ir 
litinga.

Turkija šalo šiaurinėj «daly, 
ir kepė pietinėj. Islandija, ku
ri turi tik po keletą dienų vė
sios vasaros, šiemet turėjo ke
lis mėnesius.

Vakarinėj Indijoj, Karibejų 
salyne, siautė audros ir uraga
nai, sugriaudami miestelius ir 
kaip Belize, Hondūras— prida
rydami milžiniškų nuostolių.1

Japonijoj tyfunas, smarki 
audra, nužudė gyvybių Formo- 
zos salose. Kinija panešė neap
sakomus nuostolius patvyniais.

Grekija nuo gegužės mėnesio 
neturėjo lietaus. Meksika tu
rėjo ^neapsakomus lietus ir po
tvynius. Ispanija buvo .drėgna 
ir šilta šiaurėj ir ne karšta pie 
tuose. Portugalija turėjo orą 
kaip ir revoliucijas, nepasto
vius. Kuba neturėjo šiemet to
kių lietų kaip kitais laikais.

|[Acme-P. B A. Photo]
Uragano sunaikinta Honduraso sostinė

čia matoma Queen gatvė Belize mieste, Britų Hondūras, Centralinėj Amerikoj, kur pereitą
• savaitę audra, uraganas, sugriovė 90 nuošimčių natnų ir užmušė apie, 1200 žmonių.

Baro Asociacija 
prieš prohibiciją

13,779 nariai išsireiškė prieš 
prohibicijos sistemą - ,

Atlantic City, rūgs. 17. Ame
rikos Advokatų Sąjunga, Bar 
Association paskelbė savo dar 
prieš kelis mėnesius priimtą nu 
tarimą, kuriuo reikalaujama mo
difikuoti dabartinę prohibiciją.

Pernai padarytu referendu
mu 13,779 asociacijos nariai 
išsireiškė prieš prohibiciją ir 
6,340 už ją. Viso balsavo 20,- 
119 advokatai arba 75 nuošim
čiai visos asociacijos. |

Columbtts, Ohio, rūgs. 17. 
Ohio Darbo Federacija savo 
koįivencijoj nutarė reikalauti 
modifikuoti sausąjį įstatymą ir 
leisti gaminti alų ir vyną.

' Denver, rūgs. 17. Protestonų 
episkopai^, konferencijoj mote
rys patiekę sąrašą aukų, kurios 
siekia virš?milijono dolerių.
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Derlius sovietų teatre
Anglijos laivyno “maiš 

tas” baigtas

Gandhi protestuoja
Londonas, rūgs. 17. Mahat

ma Gandhb po savo pamatinės 
kalbos pereitą pirmadienį pa
juto, kad jis yra ignoruojamas 
Londono apskrito' stalo konfe
rencijoj ir užprotestavo, saky
damas kad Konferencijos dar
bai yra vedami ne tarpe Ang
lijos ir Indijos, bet tik tarp 
Anglijos ir jos valdininkų. Jei 
valdžia neims pamatan jo iš
dėstytos programos, jis rengia
si išvažiuoti.

Papa ruošiasi Mussolini 
priėmimui

Romos bažnyčia fašistinama
- » t

Roma, rūgs. 17. Keli stambų3 
papos. organų redak'toriąi at
leisti iš tarnybos ir jų vieton 
paskirti fašistams palankus'. 
Tuo bud u papa nori paruošti 
gerą ūpą M,ussolini priimti, 
kurs jį neužilgo vizituos. .

Pesimistiška pažiūra

GOLFAS yra 'darbo forma,penkis menesius už tuos pinigus « ■ »V1 • N* 1 T • •_ 1 V • '

Sovietu “f ordas” kai 
navo $150,000,000

Bet toli dar nėra baigtas
labai

sito-

Maskva, rūgs. 17. Bolševikai, 
norėdami pakelti valstiečių ko- 
lektivizacijos dvasią, pagamino 
didelį filmą “Derlius”, kuriame 
rodoma skirtumas tarpe pavie
nių valstiečių ir kolektivizuoių 
ūkių gamybos.

Kaip senai žmonės išra
do degtinę?

Londonas, rūgs. 17. Tikrai 
operetiškai išėjo anglų karo lai
vyno jūreivių maištas.. Patyrę, 
kad algos nukapojamas ant 25 
nuošimčių, kareiviai atsisakė ei
ti pečių kurti, ir vakarui at
ėjus atsisakė eiti gulti: jie su
sirinkę antx deko, nušaukė “va
lio karaliui ir valdžiai” ir dai
navo dainas ligi vėlumos, kol 
gavo žinią, kad jų algos palie
kamos.

Berlynas, rūgs. 17. Vokiečių 
archeologų draugija iškasė 
šimtus geriamų puodęlių svai 

‘ ginamiems gėralams gerti, var
totų keletą tūkstančių metų 
pirm Nojaus laikų.

Audra Meksikoj atėmė 
100 gyvybių

ORH
Meksikos Miestas, rūgs. 17. 

Apie šimtas žmonių žuvo aud
roj, kuri praūžė per žemąją 
Kaliforniją ir Vera Cruz įlan
ką. Jūrių vanduo padarė daug 
nuostolių užliedamas pakraščiu 
miestus ir laukus.

........ ..  -7"
Du trečdaliai vyrų dirba

Washington, rūgs. 17. Apie 
du vyru iš kiekvienų trijų ir 
apie viena moterį iš kiekvienų

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

Greičiausia giedra ir šilčiau;
viduMnis šiaurvakarinis vėjas.

Vakar temperaturd. buvo iš 
ryto 74, pavakary 72^ ,

Saulė teka 6:32, leidžiasi keturių turi darbą Amerikoj 
6:57; mėnuo leidžiasi 10:07 vak. paskelbė cenzo biuras*

. I

padaryta gana išlaidinga tur
tingam žmogui ' pasismaginti. 
Tai yra fizinė ir protinė man^ 
kšta, prie kurios ^traukia tas 
faktas, kad golferis turi per
sirengti $200,000.00 vertės, 
kliubnamyje. 1

GOLFAS yrar visai tas pats, 
ką ir laiškų nešiojimas, ravų ka
simas ir karpetų mušimas, jei 
visi tie trys darbai butų atlie
kami karštą vasaros pavakarį, 
trumpomis kelinėmis, margo
mis pančiakomis reumatizmo ar 
padagros palenktų gentlemonų, 
kurie kiekvienam upui vartoja 
kitokius įrankius.’

GOLFAS yra paprasčiausias 
pasauly pažiūrėti ‘ žaislas kada 
jį pradedi, ir sunkiausias pa
sauly, kuomet. į jį pasižiūri 
pragolfavęs dešimtį ar dvyliką 
metų. ; ‘ /

Tai yta.:' • td^but vienintelis 
žaislas, kutį. žmogus gali žaisti 
visą bertainį ir tuo
met tik patirti, kad jis buvo 
visų pirmiausia surikus žaislas.

Tas žaislas yra ža/džiamas 
ant rupestihgai parinktos žo 
lės su mažomis baltomis boliu- 
kėmis ir su tiek daug lazdų, 
kiek tik lošėjas gali pakelti. 
Kiekviena boliukė kainuoja nup 
75 centų liįi $2.50 ir galima yra 
išmaitinti dešimties žmonjų 
(visų ^augusių) šeimyną per

•••i ■ ' ■ ■
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kiek kainuoja vieno lošio per 
vieną pavakarį pamestos boliu- 
kės.

Golflaukis turi aštuonioliką 
skylių, iš kurių septyniolika yra 
visai nereikalingos ir padary
tos tik tam* kad žaislas butų 
sunkesnis. “Skylė” yra A maža 
skardinukė žalumos vidury, 
“žaluma” yra maža vejos ai
kštelė, kainuojanti apie $f.98 
už kiekvieną žolės lapelį ir pa
daryta tarpe upeliuko, kelių' 
obelių ir “neužbaigtų kasti” ra- 
vų.

Visą idėja yra įvaryti boliu* 
kę iš tam tikros vietos į kiek
vieną iš tų aštuoniolikds sky
lučių su kuomažiausia kirčių ir 
su kuodaugiausia žodžių.

Kiekvienas įrankis turi savo 
specialų tikslą ir' kaikuriems 
golferiams tenka patirti, kas tie 
tikslai yra. Jie yra išimtys.
Visas skylės atlikus, golferis 

skaito kirčius. Po to jis ąt- 
ima šešis ir sako “Padariau 
sii penkiais. Tai yra vienas 
viršum par* Ar lošime po 50 
centų ant sekamos skylės?”

Po ąštųonioliktos skylės gbl 
feris sudeda savo kirčius fr su
stoja,1 kai pasiekia 87. Po tė dis 
iŠsimąu^o, truputį išsineria, su- 
dąįnuoja/'Saldi Adelinė” ir va
dina tai puikios dienos pabaiga.
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Rugp. 22 d. Biržų ap., Papi
lio suimtįemsiems namuose sa
vo marškinius suplėšęs ir iš jų 
susisukęs virvę pasikorė Papi
lio miestelio gyventojas Jokū
bas Variakojis, 33 metų amž. 
Jis buvo sulaikytas, kaip kaiti
namas pinigų vagystėje.

Maskva, rūgs. 17. Netoli Niž- 
nyj Novgorod baigiama staty 
ti milžiniška automobilių dirb
tuvė, kurioj turės būti gamina
ma kasmet po 140,000 “fordų”. 
Dirbtuvė turėjo būti baigta rug- 
piučio 1 d., bet dar pirmai lap
kričio vargu bus gatava. Ir bai
gus dirbtuvę, atrodo, negreit, 
bus galima pradėti dirbti.

'' Jau pastatytas parodai' pir
masis bolševikiškas fordas-fo- 
tografija. nupaišyta baltai rau 
donai, bet patirta, kad ta foto
grafija bVivo jau padaryta ligi 
dar fabriko statyti nepradėjus.

Jąu išleista 170 nuošimčių 
sumos, kokia buvo numatoma 
statybai, bet atrodo, jos toli 
gražų neužteks. <

Diktatoriaus baimė turi 
dideles akis

Lisbona, Portugalija, rūgs.
17. Y Kariuomenė buvo iššaukta, 
artilerija pastatyta į pozicijas, 
kareivių kordonai užstatyti 
gatvėse ir prie valdžios namų ir 
miestas laukė naujos revoliu
cijos.

Paskui paaiškėjo, kad nak
ties metu trokas įvažiavo į 
legrafo stulpą ir nutraukė 
las. Valdžia pamanė, kad 
volihcionieriai tai padarė.

Italijoj teisiami 70 
munistų

te
va
rė-

ko-

spe-

Pigus
kurie
darbo, jie
darbų ir

yra

Kaunas, rūgs. 5. (Laiškas). 
Ekonominė depresija pas mus 
dar nelabai tegadina ūpo, nes 
badaujančių visai nėra. Prie
šingai, dievų dovanų yra kiek 
reikia ir labai pigu. Ūkininkai 
neturi pinigų; darbininkai pra
šo didesnių algų, nes darbinin
kų stoka. Į kitas šalis emi
gruojančių labai maža, nes nė
ra kur. šiek tiek iškeliauja į 
Vokietiją bei Latviją sezoni
niams darbams. Sunku net su
prasti, delko darbininkų 
kuoja.

Produktai
Pasirodo, kad tie, 

reikalingi nuolatinio 
gauna prie viešųjų 
statybos, kuri yra gana didelė, 
ypač miestuose, o tie, kurie yra 
reikalingi tik laikino, pridurti- 
nio darbo, /jei galima taip išsi
reikšti, jie padirbėję kiek pas 
ūkininkus ir duonai užsidirbę, 
Vėl kurį'laiką neina darbo ieš
koti, kol Uždirbtą suvalgo.

Atpigo ne tik duona, ,ukiški 
produktai, bet ir rūbai, gele
žis, malkos ir kiti dalykai, tik 
ne taip žymiai kaip kad maisto 
dalykai. Jau ir butai (kamba
riai) pinga. Jau namai į de
šimtį metų nebeišsimoka, kaip 
tai buvo dar pora metų atgal; 
dabar norint namus statytis 
reikia apsirokuoti ilgesniam 
laikui, kad išsimokėtų.

Vidaus ir užsienio politika
Kas bus, sunku pasakyti, žiū

rime į Vokietiją... kad hitler- 
ninkai (fašistai) neužviešpatau
tų, o po jų komunistai. Bet pa
sirodo, kad francuzai puikiai 
vokiečius supranta, o vokiečiai 
ir gi suprato,
nenusigąs ir nenusileis, o ir vo
kiečiams vis gi geriau turėti 
reikalus su Europa ir išlaikyti 
savo valstybę, ne kaip rištįs su 
prietikinga Rusijos ateitim.

Su vidaus politika kas bus, 
taip pat sunku pasakyti. Maty
ti, kad einama prie rinkimų, 
tik nežinia, kieno rinkimų—pre- 

’zidento ar seimo pirma. <Volde 
maro autoritetas po teismo kiek 
pakįlo, bet ar jis tuo pasinau
dos,' kol kas nieko nenusimato. 
Tuo tarpu Voldemaras labai su
plonino lidžuvj ir dabar įtiki
nėja, kad jis apie perversmą 
nieko nežinojęs, nieko negirdė
jęs, tik norėjęs įvesti į iteisiš-' 
kas vėžes, nes, jo žiniomis, per
versmo dalyviai buvo pasiryžę 
reikale pasikviesti lenkus į tal
kų-

Šiaulių teatro atida
rymas

įvyks rugsėjo 15 ar 20 d., — 
taip painformavo vietos laik
raštininkas p. J. Stanulis, ku
ris paskirtas Valstybės Teatro 
skyriaus Šiauliuose vedėju. Ati- . 
darymui bus pastatyta “Prin
cesė Turadont”. Atidarymo iš
kilmėms laukiama daug svečių.

Šiaulių teatro spektakliai pa
čiuose Šiauliuose šiemet bus tik 
po vieną kartą savaitėje. Ki
tom dienom teatras gastroliuos 
po provinciją.

Prie teatro sudaroma artistų 
mėgėjų— teatro bendradarbių 
kuopelė, kuriai vadovau§ p. 
Dauguvietis.

Kas nauja ✓ Žvaigždį- 
kyje”?

kad francuzai

Roma, rūgs. Mussolinio 
cialus tribunolas pradėjo teisti 
70 žmonių iš.Bologna, kaltina
mų ■ komunizmu ir literatūros 
platinimu. Suimtieji jau sėdė
jo kalėjimuose nuo pernai me- 
tų-’ ’ ■

Detroite sušaudė 3 ban
ditus

Naujai steigiamame “žvaigž- 
dikio” teatre intensyviai ruo
šiamasi pradžiai sezono. Trupės 
branduolį sudaro šie asmens: 
N. Bičiunienė, G. Griniūtė, E. 
Petrikaitė ir J. Rakštytė, 
Baltys, F. Jakštas, J. Linkevi
čius, V. Suchockis, A. Slieso- 
raitis, Ed. Vaičiūnas ir A. Vai- ~ 
tekūnas. Be šių asmenų kele
tas artistų dalyvaus atskiruo
se pastatymuose arba dar lau- 
kimi tvykstant bei pareiškiant 
savo sutikimą.

Įpusėjus “Miesčionių” sceni 
nę ruošą (veikalas eina ant
ruoju), pareitą prie atidarmo- 
sios premjeros—Petro Gintalof 
tragikomedijos “7 durys”. 
Tuoj po “7 durų” eis “Mięsčio- 
nys”, po “Miesčionių”--opere- 
čiukė “Ponia Barbė”.

“7 durims” (“Dangaus sve
čiui”) muzikalinius, fragmentus 
sutiko parašyti V. Radiofono 
dirigentas p. Karosas. “Ponią 
Barbę* muzikaliniki iliustruos 
p. aGilevičius (junior). “šlukui 
ir Jau” dekoracijas piešia dail. 
U šinskis. “Monnai Vannai” 
muzikaliuos iliustracijas kom
ponuoja p. J. Karnavičius. Or
ganizuojama pajininkų draugi
ja “žvaigždikiui” medžiaginiai 
remti. v

Detroit, rūgs. 17. Viename 
saliųne įsiveržusi gauja bandi 
tų, sustatė prie sienos tris ki
tos gengės vyrus ir visus su
šaudė.; Sušaudytieji priklausę 
"purple” bandai. Užpuolikai ne
pagauti.

—r———
Bedarbiai kasa klemsus
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Bostonas, rūgs. 17. Apie 7,- 
500 bedarbių čia užsiima klem- 
sų {vėžlių) kasinėjimu Massa- 
chusetts įlankoj, kuriuos par
duodami gauna po $3 už bušelį.

Pasikorė 70 metų 
nutė

„ . ...................

Kėlias dienas atgal Laurinai
čio miškely Bielkąvos kaime 
rasta ant medžio bekybanti Ur
šulė Eidukienė^ Ji gyvenusi 
MačiuliškiO kaime,' Iglišvelių v. 
apie pustrečio kilometro nuo pa
sikorimo vietos. Eidukienė bu
vusi 70 metų senutė. Jos-nu
sižudymo prižastis ne visai aiš
ki, bet spėjama, kad ji pasiko- 
rusi proto pairimo valandoj.^

se-

• 1 A . I

LIETUVON
Stangiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar-

1 naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTĖD ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdarai kasdit nuo 7 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
[»j Ratine, Wis. 
» viįk , ! ....

Ifraė ■'& Kvietimas.
< -

Užbaigai gražios vasarėlės 
SLA 100 kuopa ruošia pikniką 
rugsėjo 20 dieną p. S. Moc
kaus Riverview £arke. Vieta 
randasi prie Highway 15 ir 
keturių mailių kelio j vakarų 
pusę. Komitetas deda visas pa
stangas, kad šį paskutinį vasa
ros užbaigai pikniką .turėjus 
linksmą, malonų, draugišką 
ir skaitlingą publika.
Pereitą sekmadienį įvyko pa

rapijos piknikas; pora savai? 
čių atgal buvo Sandaros pik
nikas, kuris geriausiai pavyko. 
Tikimės Ir tą busimą rugsėjo 
20 d. pikniką turėti įdomiu.

(Varde rengėjų turiu sau už 
garbę kviesti vietinius ir iš 
apielinkių miestelių lietuvius 
atvažiuoti į svečius, o busite 
patenkinti.

selis ir jaunuolis Pranas Dau
jotis.

Prieš išsiskirstymą daugelis 
išreiškė pageidavimą, kad bu
tų surengtas kitils panašus iš
važiavimas. Jeigu bus galima 
tai padaryti, *tat bus kepamas 
didžiausias veršis. žinoma, 
rengėjai pasistengs svečius su
kviesti. A

—o—
šiomis dienomis blaivybes 

agentai padarė didelę ablavą 
Danville ir Westvillės apielin
kėj. Iškrėtė daug privačių na
mų, ieškodami svaigalų. Areš
tavo apie 40 asmenų. Papuolė 
ir keli lietuviai iš Westvillės. 
Vėliau jie tapo paliuosuoti, 
bei turėjo užsistatyti kauciją 
ligi teismo. —Wtstvtllietis.

.d- b ' <
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«aaaawia». ... piiiįfr >waaw^.^Miiiį. iii 
n>e, nųrbdib nes buvome pusė
tinai išalkę, i Pjagalips, visi 
šturmu pradėjo grūstis prie 
stalų. Atsisėaotn ir mudu. 
Moterys, mergins ir vyrai 
pradėjo nešti valgius f stalus. 
Vįeni yalgp,/kiti; geria. 0 mu
du tai ^ ^ą|gdyąvpH-
valgėme, prigėrėnte ir nežino
me kąs vjSa tai printošė., "

* •. r Ar,

Turėjo būti turtingas žmo
gus, jei galėjo pavaišinti tiek 
daug svečių. Vieni sakė, kad 
L _ 
danga, o kiti tvirtino, kad tai 
buvusi Petronėlė Laučienė. 
Kieno teisybė, — nežinau.

Ir valgymai, ir gėrimai, ir 
muzia, — viskas, buvo “free.“ 
Dabar nežinau nei kam ačiuo- 
ti: ar p, Jonui Sidaugai, ar 
poniai Laučienei,’ ar tiems, ku- 

frie patarnavo, prie stalų. Vis
ikas buvo rūpestingai ir pui* ronto lietuvių tarpe dėl sočia-

# • *

Indiana Harbor, Ind.
i

s

Free lūhch

šeštadienio vakare aš nuli
pau nho trečio flidro ir nuta
riau aplankyti valgyklą. Žiū
riu, eina mano pažįstamas 
Joe. Pasisveikinome ir pradė
jome kalbėtis. Joe sako, kad 
esą šį vakarą mes galime gau
ti “free lunch.“ Propozicija 
maii pasirodė visai nebloga. 
Tad kartu su juo nuėjau prie 
svetainės, kur stovėjo trokai, 
Susirinko pusėtinas žmonių 
būrys., •

Susėdome į trukus ir nuva
žiavome į Glepwood, III., į 
Gečienės svetainę. Kai pasie
kėme vietą, jau buvo apie 9 v. 
vakaro; Jaunieji šoko svetai
nėje, o senesnieji vaikštinėjo 
po mišką. Joe ir aš negalėjo*

I ’ : , - • I f
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kiai prirengta. Reiškia, svečiai listines idėjos ir darbininkų
šviesesnės ateities.

g

i. • . ‘
■1
pilniausiai butfo patehkinti. 
Well, nieko daugiau man ne
belieka daryli, kaip tik tarti 
ačįu „tanųrtai ar tiems, Jcurie 
tg puotą surengė.

—. Gavęs , free landi.

Toronto, Kanada
; 1 • ; į T’*.7

Socialistinis frontas Toronte 
stiprėja.

šiomis dienomis iš EdmoiZ

5IUSKIT.PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
&įp pataria Lietuvos bankai

7 .

Penktadienis, riigfS. 18, 1&31

tono į Torontą atvyko ener
gingas socialdemokratų dar
buotojas (neseniai iš Lietu
vos atvykęs) A. Frendželis.

Toronto pažangesni lietu
viai bei socialistai sveikina 
naujai pribuvusį draugą ir 
linki jam susirasti tinkamą 
darbą bei pasidarbuoti To-

' NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted S t TeL Calumet 4589

——«.—  i- ■*■■■• Ir

Kaip visur, taip ir pas nnis 
Racine su darbais nekaip. Ne
turi darbo, tai neapsimoka jo 
nei ieškoti, — vistiek nesura
si. Penktadienio vakarais be
darbiai susirenka prie miesto 
salės ir tariasi savo reikalais. 
Kasdieną dėl bedarbių rytojus 
darosi vis tamsesnis. IUt ne
reikia nusiminti, taip visuo
met nebus, — nieko nėra am
žino. — Korespondentas.

---------------------- *-----------------

Westville, UI
Sfs bet tas.

Westvillės apielinkėj yra 
trys anglių kasyklos, iš kurių 
dvi priklauso U. S. Fuel kom
panijai, o viena Peabody Co. 
Viso kasyklose dirba apie trys 
tuksiančiai angliakasių. Da
bartiniu laiku dirbama tik 
dvi dienos per savaitę. Uždar
biai nevienodi. Padieniai mo
kama nuo $5.95 ligi $6.10. Ka
sėjai (digeriai) uždirba nuo 
$5.00 ligi $8.04 per dieną. Dir
bama aštuonios valandos. Iš 
kitur atvažiavusiems tiesiog 
nėra jokios , galimybės darbas 
gauti, kadangi kitokių išdir- 
bysčių čia nėra.

Per Labor Day pas mus įvy
ko iškilmingas angliakasių ap- 
vaikščiojimas. Ap vaikščiojime 
dalyvavo ne tik vietos anglia
kasiai, bet dar iš Indianos val
stijos trokais ir automobiliais 
jų buvo atvažiavę apie 500.

Maždaug 10 vai. ryto visi 
angliakasiai susirikiavo prie 
svetainės ir kartu numaršavo 
į High School girią, kur įvyko 
prakalbos su įvairiu progra
mų. Kalbėtojų buvo apie tuzi
nas. Tame skaičiuje buvo ir p. 
Petras Gladka itjtkis, Westvil- 
le miesto majoras.

Ne visų kalbėtojų kalbas 
man teko girdėti. Kuriuos gir? 
dėjau, tai visi jie ragino dar
bininkus laikytis vienybės, 
ypač sutartinai dirbti U. M. 
W. of A. organizacijoj., 

—o-—
Rugsėjo 13 dieną įvyko šei

myniškas išvažiavimas pas P. 
Kaminskį į T. X Daujočio far- 
mą. Išvažiavime dalyvavo 
apie 20 šeimynų ir apie tuzi
nas pavienių. Tokiu budu vi
so susidarė apie šimtas žmo
nių. Pietums buvo iškepta čie- 
la 130 svarų kiaulė. Kepimas 
buvo atliktas austrišku budu 
pievoj prie ugnies. Tatai kai 
kuriems atrodė juokinga. Bet 
valgant kiekvienas gėrėjosi 
nepaprastu mėsos gardumu. 
Per trumpą laiką beliko tik 
vieni kaulai.

Po to buvo įvairus žaidi
mai, kaip tai: bėgimo lenktyr 
nęs, ristynės, vjrvės traukimas 
irht. Bėgimo lenktynėse unorą 
laimėjo jaunuolis Pranas 
Daujotis. Traukime virvės stp-' 
jo vedusieji prieš pavien|iįp. 
.Vedusieji išėjo laimėtojais ! 6 
prieš 1. Stiprumu ir vikrumu 
labiausiai pasižymėjo Kaz. U-

Pittsburgh, Pa.
Ali Lithuanian studentą, 

from any part of tlie country, 
who have been graduated 
from a foitr year .High School 
m* any school feųuivalent to a 
four year High School, intend- 
Ing to attend a Pittsburgh Col- 
lege or University, are invited 
to joįn the “Lithuanian Inter- 
collegiate Club?* in Pittsburgh. 
Any College or University 
graduate living in Pittsburgh 
permanently or temporarily 
is also invited to join. The 
Lithuanian • Intercollegiate 
Club is non-sectarian club 
composed of college studentą 
and graduates.

For further Information 
write to

(Miss) Milda Virbickas, 
124 Moultrie St., 
Pittsburgh, Penna.
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keliaukit Chieagos puikiais
ELĘKTRIK1NIAIS Užmiesčio GELEŽINKELIAIS

Kenosha, Wis.
Svarbus pranešimas Kenoshos 

ir apielinkes ' lietuviams z

SLA 212 kuopa ir Jaunuolių 
338 kuopa bendromis ’ jėgo
mis" rengia Susivienijimo 45 
metų gyvavimo jubiliejinį 
apvaikščiojimą ir 30 metų su
kaktuves nuo pasiliuosavimo 
iš kunigų globos. Tai labai 
svarbus įvykiai ir reikia dėti 
visas pastangas, kad supažin- 
ti narius su Susivienijimo pra
eitimi bei jo istorija.

Minimas apvaikščiojimas 
įvyks spalių 11 dieną, 2 vai. 
po pietų, German American 
Home svetainėje. Bus puikus 
koncertas, prakalbos ir įvai
rus pamarginimai. Vietos 
draugijų bei organizacijų pra
šome tą» dieną neruošti jokių 
parengimų. Butų pageidauja
ma, kad visi lietuviai dalyvau
tų musų apvaikščiojime ir su
sipažintų su stambiausios .A* 
merikos lietuvių organizacijos 
istorija.

Beje, spalių 9 d. toj pat sve
tainėj įvyks šeimyniškas va
karas. Bus dainų, muzikos ir 
šokiai. Programai pasibaigus, 
bus duodami lengvi užkand
žiai tiek nariams, tiek pašali
niams. Įžanga tik 25 centai. 
Geistina, kad kiek galima dau
giau publikos atsilankytų. Bu
tų taip pat gerai, kad visi ti- 
kietus pasirūpintų iš kalno į- 
sigyti. Tai žymiai palengvins 
rengėjams darbą, nes jie galės 
numanyti, kiek reikia užkan
džių parūpinti.

Dabartinis krizis verčia 
kiekvieną pagalvoti apie tai, 
kas bus toliaųs. Bedarbė vis 
dar tebesiaučia visu smarku
mu ir mažai tėra vilties, kad 
trumpu laiku mes susilauksi
me gerų laikų. Dirbdami at
skirai, mes Hfeko negalime ttu* 
veikti, Minėto^iarengimo tiks
las bus de tik siitrdukti kiek 
galima daugiau ’ publikos, bet 
tuo pačiu laiku apsvarstyti 
•budus, kad geriau iš tos keb
lios padėties pasiliuosdoti, At
sižvelgiant j dabartinio gyve
nimo sąlygas, tapo nustatyta 
kiek galima žehjesnė įžanga. ‘

—A. A. PakŠys, Kom. .narys.

T'i-

Milwaukee Art Institute (N) a 
Milwauk«e La y ton Gallerles (N) 
Milwaukee Mjaseum (N) 
Minėtai Springs

< (St. Joseph
(Btnton Harbor,M^cb (S) 

Medd Farm. Mundėhrn, I1L (N) 
Moostbeatt, Iii. (W) 
North Shore Sanitarių m (N) 
North^estern University (N) 
Notue Daine Art Gitlery (S) 
Notre 'Dante UrtiverMty (S) 
Pert Marųuette Line' Steamers, 

Mil^aūkee (N)
Philips Park, Aurora (W)

. Railroąd Stations (N, S, and W)
* Sącred Heatt Academy.Lake Forest (N)

Shiloh. Tabernacle (Ziop) (N)- > 
South Bend Historitąl Sdciėty (S) 
St. John’s MiliUry Academy (N) 
St. Mąry's of the Lak? Seminary (N) 
St. Mąry’s of Notre Dame Sėminary (S) 
State Training School-for Boys, * 

6t. Charles (W)
Sdte Tjr, School for Girls, Geneva (W) 
Steamship Liheš 
Tborp? Military Ącidemy (N) 
Washington Park, Michigan City (S) 
Washington Park Zoo, MilwaUkee (N) 
Waukosha Beach, Wis. (N) 
tyąuMsba Mnd Batbs (N) 
Wbeaton CdHege (W)
Wing Park, Elgto (W) -.ri ;
Wis£pnsin Lake Resorts (N) 
v/iscoūsln Štate Fair GrouAds, * :

Milivaukee j (N) ' 
Yeoman City of Childhood (W) ‘ 
Zion Industries (N)

Aurora College (W) /
Aurora Historical Society (W) 
Baileytotvn, Ind. (S) 
Bethany Beach, Harbert, Mich. (S) 
Blackhasvk Beach. , Ind- (S) 
Cemeteries (N, S. and Wj ,, 
Cpūntry Home for Cdnvieįfescent 

Children, Prince Crossing (W) 
Countryside Playfield. Muųdekin (N) 
Devil’s Cave, Bativia, III. (W^) 
Dunes State Park. Treniont. 'hid. (S) 
Elgin State Hospital, 
Eimhurst Cdlltge (W) 
Evans Wtid Gapie Farm (W) 
Exppsition Park, Aurora (W^:,r ,
Fcrry Hali, Lakė Forėst (N) . y .
Forest Preserves, Harmswood4 IIIL<(H) < 8*cred Heatt Academy.Lake Forest (N) 
Fort Sberidan. III. (N) w Sacred Heart Saniurtom.MdyaUkeė (N)
Fpx • River Valley (W) ■ r.? j» f
Glenvvood Park, IH. (W) i, w ,i 
Golf Course, Public (N 6 and W) 
Good Tcmplar Park., -III. (jM).' 
Great Lakęs Navai Tralhing Si&iūn (N) 
Holy Hill, Wis. (N) ‘ 3
House of Davide Benton Harbdr 1A(L (S), 
Hudson Lake, Ind. (S) / JJ} t 
Illinois Cnain O Lakęs (N) 
Indiana Inland Lakęs (6) *’
Island Park, Geneva (W) 
Kemper Hali, Kėnosha (N) 
Ūke Forest, Academy (N) . t 
lyAke Forest University (N) , \ . 
Marųuctte University, Miiwaukee (N) 
NJichigan, Southwesterij Resorts (S) 
Michigan, Northern Resorts, . *

Via Steamships, Milvvaukee (N) ,x 
MiivvauRėe (AmenAss'n) Bastball Pk. (N)

Chieagos Triumfas ► i » .
kįr-- Per tris metus šie trys elektrikiniąi užmiesčio geležinkeliai , 

. laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietas kaipo greičiausi pa- 
hjl šaulyje. Tokis patarnavimas yra daf viėiia priežastis ko- 

, dėl Chięago yra tokią didelė.

NORTH SHORE LINE ,
Chicago North Shore gnd Milu)aukee R. R. u f > „

“Jiisų laikrodis yra jūsų tvarkraštis”—kas valandą laikrodžiui mu
šant taukiniai išeina iš Zjtifcagps j Waukegan, K/hosha, Racine ir 

. , Milwaukee garsiuoju S kokie Va Jie y Keliu. Kas 15 minu/ių būna 
traukiniai į North Shore miestelius palei Shoje Line Kėlų. Patar? 
navimas į Skokie Va|ley stotis, ir Muhdelein ir Libertyville būna 

. tankus.
Dinning vagonai yalgynib laiku—-parlor čigonai prieš piet ir po 
piet. Tikietaį artt kitų linijų, Puhmajh inervacijos it tiesūs visam 
keliui bagažo čekiįvimas, yra tarp eėįkialnių patarnavimų^ '
T. M. E. R. and L. susirišimai---įėležihkHiu ir motorfaųsais—iš 
Milwaukee į Green* Bay. Madison, Fon du lac, Osnkosh, Burling
ton, Oconomo.woc, Pewaukee ir Waūkesha ir tari»int$ viiėrąs. Pere 
Marųuette laivais iš MilwauMe | Ludįngton, Maniųce ir North 
Michigan vietas^

SOUTH SHORE LINE ! 1
Chicago Sduth Sijoto and South Bend R. R. , >

Kiekvieną valandą laikrodžiui mušant traukiniai į Hammond, East 
CJlicagp, Gary. Tremont TThe Dūihe?), Michigan City ,ir South 
Bend. Ekspresiniai traukiniai ,ką$ V^land^'pušSj valandos išeina j

• Hegewisch, Hammond,. East yCni'ėig6,\* Cirlūmtt, Gary ir tarpinius 
sustojimus. ;
Dining (išėmus seknudienips) ir parlot vagpna* valgymo Įnikti— 
parlor vagonai Vito? kits diėnds
Giry—-tiesioįirtis susisiekimu. Gaty RiUU'Sy sulūdiaha Inta n d 
kerais, Valparaiso ir - ~
torbusąis galima Važi 
Beach, New Ęuffalo,
torbusąjs galima vąžiiMįti t 
Beach, New Ęuffalo,\Harbett, Saivyer, 
Benton Hątbęt H • S<4Utfa Beod*-i-| >kimi 
tas geležinkeliai; it. rtĮotofbUaa'k. ‘ •

SVNŠET JjO
ęhieago Aįifbrą ąnd

Kis valandą laikrodžiui
• aon Blvd.) i P 

ra, Elgin, Ba
{ vimas j . St. 1 
. migius.

Aurora,. Baųvia, .Geneva

Skridau ‘ Rftfb; Grand 
idfiman, $c, ir
Ihliana ir Michigan vie-

R..R. ui' / •••
i Mjtfaift ii ^Vells Št. Termito! (prie <hck 

I, gtmburst. Ldnibardi - dlto Bilyrt. Wbeacoh. Auro 
įtaria, W>rtovill« if Wiy«u> Re to taukus patįtna 
ChaHes. Genėva, ,Wesf CJjicagtf ą vakarinius : pu<

f gretai i

•X

Muwaukee

VYRIAUSIOS STOTYS ANT 3 ELEKTRIKINIŲ 
SISTEMŲ 

Hegevvisch (Chicago) 
Hillside, III. (W) 

Garden Home 
Wolf Road 

Hillside, Ind. • (R) ' 
Highhnd Park.’ III. (N) 

B ra esi d e , >
Beech St. 
Woodridge 
Briergate 
Higbmoor 

Highwood, III. (N) 
Hubbard Woods, IH. i 
Hudson Lake. Ind. LS^ 
indian HUĮ W. .(bu 
Keitei, Ind. » (S)*’ « 
Krnilworth. UI. (N*) 
Kenosha. Wis. (N) 

South Keftosha>7 
Knollwood. III. (N) 
Lake Bluff, III. (N) 
Lake Forest, III. (N) 

Sacrėd Hearc 
Deerpath 
Sberidan EIms 

Lake Park, Ind. (S) 
Lake Shore. Ind. (S) 
Libertyville. III. (N) 
Lotnbard, UI. (W) 

Green Valley 
Stewart Avė. 

Lydick, Ind. (S) 
Maywood, UI. (W) 
Michigan City, Ind. (S) 

Willard Avė. 
Michigan St. 

Mi|waukee, wis, (N)

iwaukee) Glertayre 
W«onetlu, I1L (N) 
Wi«tbrop Harbor. IR. (N) 
VVilson, Jnd. (S) x, 
Zion. III. (N)

L vletast 
BvimH Uua«

Aurora, III. (W)
Aurdrt and Main 
(Heart of Aurora) 
Aurdrft Avė. 
Illinois Avė. 

Baileytown, Ind. (S) 
Batavia, Ui. (WJ 
Bellvvood, IH. (W) 
Berkėley, I1L (W) 
Beverly Shores, Ind. (S) 
Burnham, IH. (S). 
Cudaby, Ind. (S) 
East Chicago, Ind. (S)

Calumet 
Elgin, IU. (W) .

Chicago St. EI the 
(Hearth of Elgin) 
National St. 

Eimhurst, III. (W) 
York St. 
Spring Road 

Ford City (Chicago) (S) 
Forest Park, III. (W) 
Fort Sberidan, 111. (N) 
Gary, Ind. (S) 

Clark Road 
Ambridge 
Buchanan St. 
Tyler St. 

u MHIer 
Geneva, UI. (W) 
Glencoe, IH. (N) 
Glen Ellyn, Iii. (W) 

Taylor Avė. 
Glenbard

GienKvood Park, l!l/*-(W) 
Go64 Tempiat Pk, III. (W) 
Grcat Lakęs, UI. (N) 
Hamhiond, Ind., (S) 

State Line 
Cilumet Avc. 

Harmsvvoods, UI.

River

RACINE

KENOSHA

ZION

' WAUKtOAN
KORTH CHICĄGO JCT. J
UBBSfYVlUį^jiįJ

MUNOfeLtiu ąl

ii - v

uaoaA

(S) .Niles Center, ML (N) 
Northbrook, tlL (N) 
Ndrthfield IM. (N) 
North Chicago, III. (N) 

lOth St. 
ISth St. 
North Chicago Jct. 

Oak Paek, IU. (Y) 
Port Cbeiter, tnd. (S) 
Prince Crossing. IH. (W) 
Ratine, Wis. (N) 
Ravinia, III. (N) 

Ravinia Park
_ Ronndoot, UI. (N)

1 South Bend, Ind. (6) 
Michigan and La Šalie 
(Heatt of South Bend) 
Bendix 
La Porte Avė.

Springville, Ind. (S) 
St. Andttws, UL (W) 
St. Charles. UI. (W) 
Tremont, Ihd. (S) 
WarrenvHle, IH. (W) 
VVaukegan, III. (N) 

Edison Coūrt 
Washington&G<Aestt Sts.

Wayne, IH. (W) 
Chicago, |U. (W) 

Wbeatoh. IH. (W) 
Chicago Avė.

X College Avė.
,, AVickliffe, Ind. (S) 
' Wilbelkn, Ind. (6)

< .V/ilmettc, UL (N) 
Linden Avė.

Harrison St.
MitcheH St. 
National Avt. 

Mundelein, UL (N) 
New Carlisle, Ind. (S) x

Lokaliai Huatojlmal parodyti apačioj vyriautriųjįj Htočiq.

Patogios Stotys Chicagoje .
SUNSET LINES

CHICAGO AURORA c.<l ELGIN R. R. 
(.all on the Garfietd Park divition of .the “L") 

Dėsplaines Avė. 
Mayevood, 5th Avė. 
Bell wood

? ; SOUTH ‘SHORE LINE
CHICAGO SOUTH SHORE SOUTH BENO R. R. 

(dll on t/įe lUinoit Central Suburban R. R.) 
Randolph St. 53rd Sx.(Hyde Park)

z Van Buran St. 6Irti St. (Woodlawn)
Ropsevelj Rd. 115 St. (Kenaington)

(N)

r
CRSAT LAKU

rasrcHMTsiv

FORT 3HERIDAN

u am

Wells St. Marshfield\Ave.~
(at Jackson Blvd.) Kedaie Avė. 
Caaa! St. Larapiie Avė.
\ i Dik Park Avė.
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šimtas
lietu-

Lietuva 
stambiais 

šviesos

tokios labdaringos 
kaip Pieno Lašo 
Kūdikių Gelbėjimo 
Moterų Globos Ko-

Paargumentavo “darbi
ninkiškai”

. * .v. ;t. ..

Lietuvon ir Atgal
1111 .......... i....... .................

Rašo Dr. A. MARGERIS

(Tęsinys)
Knygynai.

Čikagoje, kur gyvena 
. ar daugiau tūkstančių

vių, vienas tėra didelis lietu
viškas knygynas (knygų krau
tuvė). Ir vis dėlto tik iš Čika
gos lietuvių pasilaikyti jis ne
begali. Tik labai rūpestingai 
laikraščiuose besiskelbdamas, 
tukstančitls laiškų ir katalogų 
besiuntinėdamas, jis labai ku
kliai, nepavydėtinai tesiverčia.

O tai aišku, kaip yra atšalę, 
atpratę Amerikos lietuviai 
knygas skaityti. Beprotiška 
prohibicija, iš kurios gimė 
“alkoholinė” ir “inunšainė”, 
be to, ir automobilis, tartum, 
varu išvarė iš Amerikos lietu
vių gyvenimo knygas! Be galo 
skurdus dvasinis reiškinys. Ir 
reikia atvirai tiesa sakyti, kad 

: < Amerikos lietuviai, apšvietus 
; kryptyje ne progresuoja, kaip 

pirmiau, bet vienval regresuo
ja!

Taigi, kai pamatai Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose net 
po kelis knygynus (knygų krau
tuves), tai stačiai atsistebėti 
negali, kaip daug knygų žmo
nės ten perka ir skaito.

Kaip gražu bei kilnu!

Kaip ' išlavinti kūdikio

VIDURIUS
Kūdikiai, ar tai iš bonkos, ar tai krū

timi maitinami, jei turi palinkimo prie 
konstipacijos. geriau augs, jei gaus kas- 
die po pusę šaukštuko šio seno šeimy
ninio daktaro recepto dėl vidurių.

Tai yra vienas tikras būdas pripratinti 
mažus vidurius prie sveiko reguliarumo. 
Kad išvengti neramumų, vėmimo, verki
mo. nėjimo sunkyn ir kitų konstipuotų 
kūdikių ligų.

Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsine tinka 
kiekvienam kūdikiui. Tą užtikrina jums 
garsus daktaras. Keturios dešimt sep
tyni metai praktikos išmokino jį kas 
reikalinga kūdikiams, kad palaikyti ma
žus vidurius veikliais, reguliariais; lai
kyti mažus kūnelius riebius ir sveikus. 
Nes Dr. Caldvvell specializavosi gydyme 
moterų ir vaikų. Jis patarnavo 3 500 
gimdimų be parradimo nors vienos mo
tinos ar kūdikio gyvasties.

Buy gloves with what 
it savęs

Nflrz reikalo možėti 50o y 
daugiau. kad <»uU rerą dantų 
kotelę. Llitarine Tooth Paate. 
dideli* tūbas parsiduoda ui 
2ftc. JI valo ir apsauęo dan
tis. Be to rallte sutaupiau 
$3, ui kuriuos raHte nusipirk
ti plrltlnaltes ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

davo kitų susirinkimus, ardy
davo juos.
savęs. Reikia tečiau manyti, 
kad važiuodami jič susipešė ne 
piktuoju, o tik “draugiškai”. 
Paargumentavo “darbininkiš
kai”. —Vietinis.

Duota įnešimas surengti kliu- 
Dabar pešasi tarp bo vakarienę. Atsirado pritarė

jų įnešimui. Bet išreikšta pa- 
siūlyme, kad vakarienė butų 
rengtoa pirmininko vardu. Ki
li tečiau išreiškė nuomonę, kad 
jeigu rengti, tai vakarienė (tu
rėtų būti rengiama ne kieno 
kito, kaip paties kliubo vardu. 

* ■ys— —■» ■■■ i m.  i...... .

Pagelios išėjo taip,' kad nutari 
ta nerengti nė jokiu vardu.

Susirinkimą uždarė pirmi
ninkas. Ateinantis susirinki
mas įvyks spalių mėnesio 1L 
dieną, 1 vai. po pietų, Lawler 
Hali, 3929 West Madison street.

—Kliubietis.

4 .■!;

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ir daugiausia knygynų, ypač 
provincijoj, teko pastebėti 
“Spaudos Fondo” ir “Vairo.”

Be reguliarių knygynų, arba 
knygų krautuvių, Lietuvoje 
daug yra taip vadinamų kios
kų. Tai poaukštės, popietės 
budos, tartum, priverstos kny
gų, žurnalų bei laikraščių. To
kių būdų su knygomis, žur
nalais ir laikraščiais daug pa
stebėjau“ ne tiktai Kauno gat
vių kampuose, bet ir kitų'Lie
tuvos miestų. Jose paprastai 
kiurkso žmogus, dažniausiai 
mergaitė ar moteriškė, ir, ma
tyti, pasidaro ne visai prastą 
gyvenimą.

O dideli knygynai, tai, re- 
*is, ir gražaus pelno turi, nes 
jie dažnai išleidžia savo lėšo
mis stambių veikalų. “Spau
dos Fondas” leidžia pirmąją 
lietuvišką enciklopediją. Tai 
be galo didelės svarbos leidi
nys. Jis dabar eina prenume
ratos keliu. Todėl patartina 
plačios žinuotes mėgėjams už
siprenumeruoti pirmąją lietu
višką enciklopediją dabar. 
(“Spaudos Fondas”, Kaunas, 
Lietuva).

Lietuvoje įėjęs knygynan 
pamatai vieną ar dvi paneles 
ir vieną ar du vyrus dirban
čius. Darbo užtenka. Kadangi 
Jungtinėse Valstybėse liefu- 
viškame knygyne ir vienam 
nebėra kas veikti.

Taip, tikrai taip, 
sparčiai kulturėja, 
žingsniais į dvasinės 
karaliją žengia! 

. \
Prieglaudos

Pasaulinis karas smarkiai 
sukrėtė ne tiktai ekonominę, 
politinę, bet ir dvasinę Lietu
vos žmonių būklę. Jis, matyti, 
skaudžiai veikė žmonių ner
vus bei dvasią. Del to dauge
lis ir pusiausviros ; nebeteko. 
Karas taip pat privedė Lietu
vos žmones prie laisvesnio bei 
palaidesnio lytinio gyvenimo. 
Pasėkos: per daug laisvas bei 
palaidas priešingų lyčių santy
kiavimas, kurio daviniai, ro
dos, visiems žinomi — pames- 
tini arba pavainikiai kūdikiai.

Po karui visas Lietuvos gy
venimas pradėjo eiti daug grei
tesniu tempu. Be to, kaip ne
priklausomoj valstybėj viso
kių progų atsirado afba iškilti 
ir garbingu taptj, arba nupulti 
ir desperacijos bedugnėj ar
šiausiu niekšu virsti. Ambici
ja, dažniausiai tiek akla, kiek 
ir smarki, tik neiįgiamai žmo
nių nervus ir visą dvasinį^jų 
gyvenimą veikė. Pasėkos: dau- 
gelyj šeimų girtuokliavimas, 
ištvirkavimas, nesantaika, šei
mos galvos — tėvo — nei savo 
žmona nei vaikais nebesirupi- 
nimas. Kas toliau? Motina turi 
eit uždarbiauti, o vaikus — 
kas nors prižiūrėti.

Gabaus, visai biednų žmo
nių, amžinai išsižadėjusių vil
ties ką nors užgyventi, vadi
nasi, tartum atsitiktinai egzi
stuojančių tiktai nuo vieno į- 
vykio iki kito, nua vieno ryto
jaus iki kito, labai daug yra 
net pačiame turtingiausiaine 
krašte — Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Suprantama, 
yra tokių ir Lietuvoje. Kas

nors turi jiems padėti, gelbėti, 
ypač jų vaikučiais rūpintis.

Štai kodėl ' turėjo atsirasti 
Lietuvoje 
draugijos, 
Draugi,ja, 
Draugija,
mitetas ir kitos. j

Pieno Lašo Draugija, dėka 
labai gerų, nuoširdžių, tikrai 
visuomeniškos ir krikščioniš
kos meiles kupinų žmonių pa
stangomis ir triusu, įsigijo nuo 
savus namus, šituose namuo
se nėra tuščio, betikslio puoš
numo arba žibučių.7 Ne! Bet 
juose yra tikslus, Švarus, švie
sus, sanitariški bei higieniški 
kambariai ir • viskas^ kas Dū
linai reikalinga nelaimingų 
motinų kūdikiams auginti ir 
auklėti. Taip pat čia yra keli 
kambariai, kuriuose duodama 
biednųjų motinų kūdikiams ir 
mažiems, vaikams nemokama

Pieno Lašo Draugija beveik 
išimtinai pasilaiko tik iš au
kų. Todėl kiekvieno gero, nuo
širdaus bei; kilnaus žmogaus 
tiesiog šventa pareiga yra ją 
remti,,jai padėti tą gražiausią 
meilės artimo darbą dirbti. ,

Jungtinių -Valstybių * lietu
viai, ypač Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, Pieno Lašo 
Draugiją remia. Rems, be abe
jo, ją ir toliau, juo labiau, 
kad Dr. K. Grinius yra jos 
pirmininkas ir labai uolus 
darbininkas. Jis daug laiko, 
energijos ir lėšų praleidžia 
šitai draugijai bedirbdamas, 
ja besirūpindamas. Dr. K. 
Grinius visą savo gyvenimą 
yra pašventęs Lietuvos laisvei 
ir geroyei. Jis ir senatvės susi
laukęs, labiausiai rūpinasi 
Lietuvos ateitimi, kuri\ anot 
jo, bus tokia, kokia bus jauno
ji karta.

Ir iš tiesų, su tokiu giliu bei 
uoliu demokratu, kaip Dr. K. 
Grinius, mes, Amerikos lietu
viai, tik didžiausią malonumą 
turime bendrą darbą dirbti!

Kūdikių Gelbėjimo Draugija 
neseniai, pažįstate labai črd- 
vius, pdošniiisp kūdikių augL 
niinui bei auklėjimui pritaiky
tus namus. Šita draugija yra 
valdžios subsiduojama, todėl 
jai ir verstis labai lengva, pa
lyginant su Pieno Lašo , Drau
gija, kuri beveik išimtinai 
verčiasi tik aukomis.

Įdomus įvykis parodo, kaip 
musų broliai komunistai vieni
ja darbininkus. Rugsėjo 6 d. 
rengė išvažiavimą S. L. D. ir 
A. ir D. draugija. Vieta išva
žiavimui buvo Willow SpFihgs.

Ką tos raidės reiškia, tatai 
tur būt žino tik vieni “pašvęs
tieji”. Jie 'greitai surašys į sa
vo draugijų vardus ir visą abė
cėlę.

Bet tai nesvarbu. Svarbiau 
atrodo tai, kad išvažiavime bu
vo kalbėtojų, kurie vienijo vi
so pasaulio proletarus, gelbėjo 
nuskriaustuosius, kėlė" revoliu
ciją, ir bendromis jėgomis da
rė biznį iš tų, kuriuos pavyko 
sugraudinti ir ant teisingo ke
lio užvesti.

Diena praėjo, teko grįžti na
mo. Ir taip pasitaikė, kad pri
siėjo vienu troku važiuoti bim- 
biniams ir pruseikiniams.

Na, ir vėl bevažiuojant pra
sidėjo kalbos, kaip geriau dar
bininkų klasę išvaduoti iš iš
naudotojų, o gal ir iŠ pinigų 
galios; ba, žinote, ne veltui sa
koma, kad pinigai yra galva
žudžiai.

Kalbos pasirodė taip svar
bios, kad liuosuotojai ėmė karš
čiuotis. To negana. Ėmė vieni 
kitiems grušes iš trijų pirštų 
panosiuose kaišioti. Ir |to/ųe- 
gana: pradėta kalnierių atla
pai čiupinėti. Ir kaip tinkama 
užbėga, taį net apsistumdė.

Well, seniau komunistai pul-

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa
šalpos Kliudąs turėjo susirin
kimų rugsėjo 13 diena. Narių 
susirinko pusėtinai. Mitingų 
atidarė kliubo pirmininkas. 
Raštininkas perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą, ku
ris liko priimtas vienu balsu.

Priėjo svarstymas praėjusio 
kliubo išvažiavimo.
kad liko pelnd 53 doleriai.

Pakeltas klausimas apie ligo
nius. Pasirodė', kad ligonių 
nebuvo ne vieno.

Naujų narių priimta, kliuban 
keturi. x x

Buvo duotas sumanymas su
rengti kliubo išvažiavimą gry
bauti. Sumanymui neatsirado 
pritarėjų. Buvo duotas įneši 
mas rengti naktinį pikniką. 
Taippat neatsirado pritarėjų.

Naujo Didumo

3 svarai

Stebinančios pasek
mės skilvio gyduolės 
< “Philadelphia, Pa., rugp.18.■ —*- Per 
daugelį metų aš buvau varginamas skil
vio pakrikimo.. Apie 2 metai atgal

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS ’ 

buvo man rekomenduotas ir ja pasek
mės buvo stebinančios. Sakyčiau, Die
vo malonė. Jūsų Mrs. Anna Marshall”. 
Vyliugingas rudens laikas jau atėjo su 
.jo ūmiomis oro permainomis ir šaltais 
lietumis. Trinerio Kartusis • Vynas su
tvirtina jūsų sistemą' ir laiko ją saugią 
ntio ligų. Jis išvalo jūsų vidurius ir 
apsaugo jus nuo konstipacijos, nevirški
nimo, galvos skaudėjimo, nepoilsingo 
miego ir panašių skilvio pakrikimų. 
Vartokite jį teguliariai mažomis dozo- 
mis! Pas visus aptiekininkus, mažos ar 
dideles bonkos, vertingas kuponas kiek
viename pakelyje. Jeigu negaunate sa« 
vo apielinkėje, rašykite Jos. Triner Co., 
'1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

MIDWEST SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

STORES

Dideliame 
Raudoname 

Kene

HOP FLAVORED

ta

BMC-a

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų. 
Nugaros akaudejima. Salti, Ranku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoe »kau< 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas). rr 
Tūkstančiai žmonių' yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo. /
Kaina 7S centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir .10 centu ėztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
, ■< . į

DEKEN’S OINTMENT CO.
. z P. Q. Box 352

Hartford, Conn.

HONEST VALU ES

Čia yra geriausios prekės už žemiausias 
kainas, kokias girdėjote. Pirkite Dabar!

IŠPARDAVIMAS PfiTNYČIOJ IR SUBATOJ, RUGSĖJO 18 IR 19

BANANAI Gražus Prinokę 4 Sv 19c
OBUOLIAI NAUJI ILLINOIS.

U. S. No. 1 5i... 1 6ę

ORANŽIAI
Californijos Saldųk 

Sultingi ................................. 2 tuz.3Į9c
CIBULIAI Gražus Geltoni 3t.,.1 0c
“Philadelphia” SMETONOS SURIS 3pak 25c
“GOLD MEpAL” MILTAI E 1

maišas ■ 7ę
rr A “Midwest” Tyras ir Sveikas.MILKAS AugJci Kenai ............................... 3i J 7c

RYŽIAI Gražys “Blue Rose” 2.J11c

MUŠT ARDA ... ........ 10c
OLIVES ISPANIŠKOS 

-ARROW” ................... ą -............. ... Kvorta >9c

SHRIMPS “SKOOKUM”, 
No. 1 Aukšti Kenai .................

f
1I5c

KORNAI “Lake O’Islcs” Auksiniai 
No. 2 Kenai ...................... ............. 2U/I9c

ŠLUOTOS GERAI 
PADARYTOS • Specialiai >9c

ALUS “BOHEMIAN SPECIAL” 
Šviesus ar Tamsus .................. ... 41^'1!5c

BUCKEYE MALT SYRUP s„„ 43c
TZAVA ■ ' “Just*ce” šviežiai1’1 1 ’’KAVA Spraginti1 ...lH.'J.iuL-tll:...J.,   Svaras

Puodukas ar Lėkitelė Kiek vienam f Paįįtęlyje.

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

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS

858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Place

VICTOR SLEPĮKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 251 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

VVISSIG
Pasauliniame Karą

, Seno Krajaus

Daktaras
»

Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga-' 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-. 
galėjo jos išgydyti ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas , 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis ano 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su kampas Keelec Ąve., Tel Crasrford 5573 ’

Padaro
1^^' Skalbimą 

Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jiis galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas , kvortinėmis boh- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

- ............... ............................ l'i'IHĮIO —................... .......... ....

apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsinešti Ji i mųsų ofisą 
ir gauti reguliare $3.00 narystę u2 $1.00, . • ■

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lynus, penkių ir trljij dešimtų dienų pareiškimus ir išpildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rertdauninkais. Pasitarimai dykrii visais legdUškais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assossmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor 4604 So. Ashland Avė., 47th & Ashland Avė. Valandos nuo 9 r. iki 8 vak.

4.

t .BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai U Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Rei. Tel. Yarde 3408

J

ze— r""

.r . i, 
>&:)?■ iiuA

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus, 
817 West 34th St 
Tel Bonlevard 9336'

PASKOLOS“™?“™ 
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS 

JUSTIN MACKIEWICH
> MORTGAGE BANKE R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

SIAK VU51 Copyright MMwett Featurt !

CALLS . 
hankakee 
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LADY FOR 
CHARLIE 
CHAPLIN IN 
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SIGNEO BY 
CARL 
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TO PLAY LEAD
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STlLL UNOER 
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IS noT MARR(£D



>

■ «

j.

i J •! ;■ i

NAUJIENOS
The Uttaanian fMlr Nemi 

Publlshed Daily £xoept Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Hahted Street 
Telephone Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Kates s
18.00 per year ta Canada
|7.00 per year ootride of Chicago
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HOOVERIS IR COOLIDGE’AS

Spaudos korespondentai ,Washingtone pajuto susi
rūpinimą tarpe Hooverio artimųjų bendradarbių dėl 
nominacijų ateinantiems prezidento rinkimams. Jie sa
ko, kad pastaruoju, laiku pradėjusi kilti Coolidgė’o 
žvaigždė. Republikonų partijos bosai galvoją apie Coo- 
Jid^e’o nominavimą. i

Ši Hooverio šalininkų baimė veikiausia neturi pa- 
• grindo, kadangi prezidentas kontroliuoja republikonų 

partiją ir, jeigu jisai norės, tai niekas negalės, sutruk
dyti jo nominavimo antram terminui. Visi atsimena, 
kaip prieš dvejetą dešimčių metų bandė paveržti nomi
naciją prezidentui Taftui Rooseveltas, ir nieko iš to 
neišėjo, nors Rooseveltas buvo labai populerus asmuo, 
o Taftas,, palyginti su juo, tikras lepšė.

Bet pasireiškęs republikonų partijoje sentimentas 
už Coolidge’o kandidatūrą rodo, kad republikonai nėra 
tikri, jogei rinkimuose laimėjimas bus jų pusėje. De
presija labai nupuldė Hooverio ir jo partijos (dabartk 
nes) vardą žmonių akyse. Iš Hooverio “prosperity” 
šiandie visi juokiasi. Bedarbių nakvynes didmiesčiuose 
publika vadina ^Hooverio foteliais”.

žinomas dalykas, kad valdžia nėra kalta dėl pra
monės krizio. Ją galima kaltinti tiktai už tai, kad ji 
nieko nedaro bedarbių vargui sumažinti. Bet Amerikos 
žmonės daugumoje tiki; kad ekonominę gerovę arba 
negerovę kraštui duoda valdžia. Ir republikonai praei
tyje šituo publikos prietaru mėgdavo žaisti. Ragindami 
žmones balsuoti už CoOlidge’ą, o vėliaus už Hoovęrį, 
jie skelbdavo, kad jų išrinkimų balsuotojai užtikrinsią 
šiai šaliai “gerus; laikųs’į . -

Šis balsuotojų mulkinimas dabar republikonams 
atsirūgsta, nes Hooverio nelaimei, kai tik jisai pradėjo 
prezidentauti, tuoj netrukus atėjo depresija.

Coolidge’as buvo laimingesnis, nes jo laikais Ame
rikoje biznis ėjo gerai. Todėl republikonų partijos bo
sai dabar gal norėtų panaudoti jo vardą dar kartą ap
mulkinti balsuotojus. Bet, kaip sakėme, yra maža vii-’ 
ties Hooverio oponentams paveržti jam nominaciją i 
antram terminui. Republikonų partiją jisai-laiko savo 
saujoje, kadangi jisai yra išdalinęs šimtams tūkstančių 
savo rėmėjų “džabus”, iš kurių jie gyvena.
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MAIŠTAS ANGLIJOS LAIVYNE

ir panašiose organizacijos^ jeigu Oklahomos guberna- 
korius butu pavartojęs kariuomenę prieš tuos darbda-
ir panašiose orgamzačŲosėi jeigu oki 
torius butų pavartojęs kariubitienę prieš tuos darbda 
vius, kurie nemoka Žmoniškų algų darbinipkftms!b

Ar ne teisinga pastabai 
.... ih^,į ;

....  i tii i H -

ApžvalgaĮ
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“Naujienos” jgavo

JA,

■ tuodarna. įtartus valdžios prie
šus.

Tos nelaimingos Šalies sosti
nė tinka spaudos parodai ne 
ką geriau, kaip kalėjimo trio- 
ba. 1 ' , 1

Kas gerbia spaudų, tas turi 
i gerbti laisvę.

oftcialj' 
kvietimą iš “Pressa”, visų tau
tų spaudos parodos, kurią ren
gia Sovietų Sąjunga 1982 m. 
Gruzijos Sostinėje Tiflise. “Pre- 
ssoft” laiške prašoma siųsti pa-į 
rodai po keletą kopijų visų’ 
“Naujienų” leidinių ir taip pat 
kviečiama redakcija, administ
racija ir leidėjai dalyvauti pa
rodoje. ’

Parodos rengėjai tikisi, kad1 
joje bus atstovaujama 241 Šk-1 
lis if 481 kalba, — kuomet,. 
girdi, pirmoje tarptautinėje 
spaudos parodoje Kodne^Vp- kad Gugis visai nebuvo įšildo

moje Taryboje, kai ( pastaroji 
davė' paskolą Ažunariui-Deve- 
niui, nes apie tą dalyką rašė' 
visi laikraščiai. Pati “Laisvė”1 
pernai ir Šį pavasarį užpildė 
špaltų špaltas savo komenta-' 
rais apie skandalą, kilusį dei 
kalbamos paskolos. Bet vistiek’ 
Brooklyno laikraštis nesisar- 
matija dėl Ažunario-Devenio 
paskolos kaltinti dabartinį SLA. 
iždininką.

Bet ką tu tiems gaivalams 
padarysi? Jie varo savo šmei
žimo amatą, ir gana!' i

kietijoje), 1928 m., dalyvavę 
tik 90 šalių ir 100 kalbų.

Reikia tečiaus pastebėti, kad 
Tiflisas, kaipo parodos Vieta, 
yra nelabai tikęs. Jisai guli be 
galo toli. hUo Visų pasaulio 
centrų — Kaukazo kalnuose, 
beveik Azijoje* Be to, Gruzija 
yra ginklu užkariauta ir bolše
vikų pavergta. Maskva laiko 
joje milžinišką Okupacijos ar
mijų, jau nekalbant apie politi
nę. žvalgybų, kuri tenai visus 
terorizuoja, sekiodama kiekvie
nų žmogų iir sauvališkai areš-

BOLšEVIKtSKAS PRA- 
SlMANYMAS

$rooklyno bimbininkų orga
nas rašo: f

1 “Tatp esamos Susivieniji-; 
mo Lietuvių Amerikos {Pildo
mosios Tarybos a prezidento 
Gegužio, sekretorės Jurgeliu
tės ir iždininko Gugio (!— 
*‘N.” Red.) žuvo duota pa
skola Užiinariui-Dcveniui.” , 
Tas . bimbimnkas, kuris šitą* 

melą paraše, be abejones, žino,'

stebėjimo. Aukštesnės atmos
feros oro sudėtį-galima patir
ti iš šiaurinių šviesų spektro. 
Dabar daugumo mokslininkų 
yra tos, nuomonės, kad šiauri
nių Šviesų spektro geltonoji 
linija'pareina nuo oksigeno 
(deguonies). Manoma, kad 
lėti oksigenas susideda iš pa
vienių atomų. Prie žemės pa
viršiaus oksigenas yra dviato- 
mis arija dvilypis.

Atmosferoj dar randasi tre
čia oksigeno rųšis, kuri yra ži
noma kitipo ožonas. Praeityj 
buvo manoma, kad kai kurio
se vietose prie žemės pavir
šiaus yra nemažai ozono. Tos 
vietos 4 buvo rekomenduoja
mos silpnos sveikatos žmo
nėms. šio šimtmečio pradžioj 
buvo tikrai nustatyta, jog be-

Viena įdomiausių problemų 
meteorologijoj sudaro meteo^ 
rai. Prieš porų metų anglai 
Lindemann ir Dobson šukutė 
teorijų, kuria einant iš krin
tančių meteorų galima nusta
tyti oro stangumu ir jo tem
peratūrų. Esu meteorų skais
tumas ir jų kritimo greitis pa
rodo savybes. Jie priėjo išva
dos, kad 37 mylių aukštumoj 
oro temperatūra yra tokia, 
kaip vasaros dienų žemės pa
viršiuj. Tokia temperatūra eg-' 
zistuojanti ligi 100 mylių.

Tas menamas šiltas sluoks
nis kartais yra Vadinamas 
“Lindcmann-Dobson atmosfe
ra.” Manoma, kad tų šiltų 
sluoksnį pagimdo ozonas, ku
ris turi ypatybes sulaikyti sau-

Prie ko čia Vana 
gailis?

/

veik visas ozonas randasi apie' *®s Ka£a”gi ^re.°
greitis įvairuoja skirtingoj at
mosferoj, tai daAig vilties de
dama akustikos eksperimen
tams: jie daug galės prisidė
ti prie įrodymo, ar Lindcman- 
no ir Dobsono teorija yra tei
singa, ar jie. 

«

šiandien yra žinoma, kad 
siunčiami į stratosferą radio 
signalai paprastai sugrįžta at
gal. Dar 1902 in. anglų fizi
kas Oliver Heavišide nurodė 
į buvimą tonizuotos srities. 
Dabar spėjama, kad tokių sri-

30 mylių aukštumoj, kur jis 
sudaro savotišką sluoksnį. O- 
zono sluoksnis yra svarbus 
tuo, kad jis sulaiko žymią da
lį ultravioletinių spindulių. Ul
travioletiniai spinduliai yrai 
būtinai reikalingi sveikatai. 
Bet didele jų doza gali nema
žai žalos atnešti. Prie progos 
bus ne pro šalį pažymėti, kad 
ozonas yra trilypis oksigenas. 
Vadinasi, ozono vienetas susi
deda iŠ trijij oksigeno atomų

. Ozono kiekį nėra sunku pa-;
tirti, kadangi jis sugeria sa«- arba sluoksnių yra apie 
les šviesos tam tikrus Spindu
lius. Todėl su pagalba spek- 
troskopo yra lengva nustatyti, 
kiek kurioj vietoj randasi 0- 
ZOttO. ! /

tris. Bet kadangi jie yra dide
lėj aukštumoj, tai daug ką 
apie juos patirti kol kas ne-

Polemika ir .Kritika
/

Perskaitęs “Naujienų” Nr. 
218 Sakalo raštų, visgi nesu
pratau, kas tuomi norimu pa
sakyti apie "žiurkę, katę,\pri- 
gimtį”^ ir tt«. (Vadinasi, esu 
netoli “asilo”...).

Antra vertus, Sakalas, tur 
būti, girdėjo kitus minavojant 
apie Margučio radio praneši
mus, nes sekmadieniais NJar- 
gutis neturi jokių radio. valan
dų ir apie skaitytojų “armijų” 
pranešė* 17 rugsėjo, ketvirta
dieny. Del pasakymo apie 
“nusigandimų priešų”, tai da
lykas labai paprastas. Sakalas, 
matomai, nėra Margučio nei 
draugas, nei priešas, kad nie
ko nežino. *

Dabar apie kalbų p. Bružo, 
pasakytų 3 rugsėjo, per radio. 
Aš, “dzievaž”, nieko nežinau. 
"Baigai,” jeigu Sakalas tik 
tiek tegirdi, temato ir tesu
pranta, tai gailiuosi “Naūjic; 
«1U” indukcijos, kuri tokias 
klaidingas žinias talpina. P-n s 
Bružas kalbėjo per radio 
(Budrike valandoj) 30 august 
ir “dacdl.”

Apie Vanagaičio “žinojimų” 
kų įvertinti ir kų neįvertinti, 
nesiimčiau ginčytis su Sakalu. 
Manau, kad,., “vanagas sakalų 
sukapotų...”

O kas dėl Margučio ar Dr. 
Margerio reikalų, Vanagaitis 
nesiima spręsti jų gerų ir blo
gų pusių. Tebus gali būti Dr. 
Margeris ir klaidingas Margu
tis, tik prašau Sakalo neįkin- 
k^ti Margutį su Vanagaičiu į 
politiškas ir partyviškas plėš
kes. Politikuokite visi, tik pa
likite mane ramybėje. Jeigu 
aš kalbėjau apie žurnalistus, 
tai kalbėjau kaipo apie asme
ninius draugus ir svečius iš 
Lietuvos. Kas jie tokie — nesi
lpta vau ir man nesvarbu ko
kių pažiūrų tie žmonės. Jie, 
žinau, yra gero velijanti Lietu
vos sūnus, kaip Sakalas, Va- 
Ai agaitis ir kiti.

P-nas A. Bružas yra leidė- 
jas-redaktorius tokio laikraš
čio, su kuriuo niekas nesusi
lygins skaitytojų gausumu,ir 
aš jį gerbiu kaipo kolegų, nes 
ir aš toks pat “leidejas-redak- 
loriuį* niekam nepriklausomo 
Margučio..

Kad musų spauda nepami
nėjo gerb. svečių atsilankymų 
I jų redakcijas ir "interviu” 
su redaktoriais, tai tuomi visi 
stebisi, o jų tarpe ir aš. Del 
rėmimo ar nerėmimo — ne 
mano dalykas. Kiekvienas tu
ri savo pažiūras ir elgiasi su
lig įstatymų^tos partijos, ku
riai tarnauja. Ir tas taip turi 
būti. Man-gi niekas negali už
drausti savo “skanaus juoko” 
(anot Sakalo) tiekti radio 
klausytojams.

O kas dėl "pasukimo drau
gams nugkros, 
Kurie buvo mano 
liai”, tiemsar suksi, ar nesuk
si nugarų — jie liks tokiais, o 
draugai—yra, buvo ir bus. Jų 
Chicagoje daugiau, negu “ne
prietelių”^. Turbut vienas Sa
kalas pabūgo vanago “nuga
ros” ir mėgino "auktelti” per 
“Naujienas.” x

Nebijok, sakalėli! Vanagas 
nėra toks baisus, kaip tamsta 
persistatai. Nereikia “tepti” 
vanago plunksnų vienokiais 
ar kitokiais dažais. Jis yra 
Lietuvos girių paukštis ir lie
tuviai jo negalabys, 'nes čia, 
Amerikoj, jis negaudo vištų 
nei kitų paukštelių...

—A. Vanagaitis.

Ir mano trigrašis
Apie įvairius DalykUS I

Meteorologjios mokslo isto
rijoj 1902 m. yra ypač reikš
mingi. Tais metais franeuzas 
Teisserence de Bort ir vokietis 
Richard Assmahh patyrė, jog 
temperatūra aukštumoj nėra: 
tokia žema, kaip kad buvo 
manoma. Mat, prieš tai buvo, 
manoma, jog juo mes kilsime 
aukščiau, tuo rašitne žemesnę 
temperatūrą. Tikrumoj gi pa
sirodė, kad taip nėra.

Temperatūros atžvilgiu at
mosferą galima padalinti į du 
-sluoksniu, žemutinį ir' aukštu
tinį. žemutiniame sluoksny] 
kas 1,000 pėdų temperatūra 
nukrinta Iris laipsnius Fah- 
renheito. Tuo tarpu viršuti
niame sluoksnyj ji pasilieka! 
maždaug vienoda. ■

Žemutinis atmosferos šluok-1 
snis yra žinomas kaipo troptt-!

i viršutinis — stratos-’ 
fera. Rubežius tarp vieno ir 
kito' sluoksnio yra vadinamas 
ttopopauza. Troposferoj tetn- 
petatura yra perduodama nuo 
žemės. Pats savaime dabar aL 
šku, jog juo tolyn nuo žemes, 
tuo mažiau šilimos tėra per
duodama. Stratosferoj gi pasi
laiko pusiausvira tarp gauna
mos ir išleidžiamos saulės ra
diacijos./ . / ■.■ t

Prie ekvatoriaus stratosfe
ra prasideda 50,000 pėdų auk
štumoj, kuomet, kitose vietose 
iki štratosferos tėra 20,000, pė
dų. {domu dar ir tai, kad ek
vatoriaus srityj -stratosferos 
tempefatura yra daug žemes
nė, negu katttV. Sakysime, apie 
Batayiją stratosferos tempera
tūra siekia 133 laipsnius. že
miau nulio, šiaip, vidutiniškai 
imant, stratosferą temperatū
rą yra 63 laipsniai žemiau nu- 
Uo.- . / .■ . ■

z Kąip astronomai daug dalykų 
patyrė apie žvaigždes ir pla- 

ses” sako, jog 3,2Q0 kitomėtrų|netas, liors ir pagalėdami jas’
AfBaciA'lrit

ĮiygiriMi ir meteorologai daug 
ką sužinojo apie viršutinį Oro 
įlĮdfcsįfcį, įnėtarėdąmf[jgaliWy-

STRATOSFERA
Atmosferos studijavimas. — 

Susisiekimo priemonės. — 
Kur Jungiasi oras Tro 

_________  .. x _ z.

popantu.
posfera, stratosfera dr iro- 
popatvfa. .-y Oksigeno rąšys. 
—Ozonas. Šiltas oro sluo-

■ ksnis. , ''i

Per paskutinius kelis deset- 
kus metų ipokslininkai pradė
jo daug, dėmesio kreipti į at
mosferos Studijavimą. Jie sten
giasi patirti*, kas randasi aukš
čiau debesų, kur baigiasi oro 
sluoksnis. Iki šiol ta sritis ma
žai tėra ištirta. Apie tai, kas 
randasi aukštumoj, mes gal 
lik tiek težinome, kaip ir apie 
žemės gelmes bei Vandenynų 
dugną., x

žmogui palyginti dar nepa
sisekė labai aukštai iškilti į sfera, o 
orą. Ir su dabartinėmis susi
siekimo priemonėmis jis daug! 
ko toj srityj negalės nuveikti.: 
Prof. Piccard gal pasiekė di
džiausios aukštumos, kokios 
prie dabartinių aplinkybių ga
lima pasiekti. Jis iškilo apie.
10 mylių. Tiesą, aeronautiški , 
prietaisai be pasažierto yra 
pasiekę kur kas didesnes aukš
tumos. Pavyzdžiui, tvirtinama, 
kad 1913 m. Grenlandijoj ba-, 
lionas iškilo 24 mylias.

Bet palyginus su atmosfe-; 
ros aukštuma 24 mylios mažai! 
ką tereiškia, štai kode! meto-’ 
oroiogai su nekantrumu lau
kia išvystymo raketų, apie ku
riąs laikraščiuose tiek daug! 
rašoma. Jto tikisi, kad Au ra-, 
ketų pagalba pasiseks patirti 
daug įdomių -dalykų apie fizi
nes sąlygas aukštumoj.

Niekas begali tikrai pasaky
ti, kaip aukštai siekia oras. 
Prof. James Jęans savo kny
goj “Dynamical Tbebry of Ga\

(1,990 myliųr aukštumoj vie- aplankyti arba pasiekti, taip 
name kuhiškame eenfintetče lygiitai ir meteorologai daug 
randasi 300,<MM) oro molekUlų. 
Kvėpuoti lokiu oru žmogus, 
suprantamas daiktas, negali. 
Bet jau vien tas faktas, kad 
oro tąnįįžH’ 
kŠtumOj| gilki -mc vMZM«į 
binti. Prieš dvidešimt mėtų; Apie oro stangumą aukštu- 

, .. . buvo tvirtinama, iog atmosfe-
įsivaizduokite, koks staugimas butų kilęs dienraščiuo sluoksnio storumas toaž 
se, prekybos butų susirinkimuose, advokatų sąjungose daug lyginasi šimtui mylių.

Anglijos nacionalės valdžios “ekonomijos progra
mas” iššaukė atvirą jurininkų pasipriešinimą .laivyne 
ir privertė valdžią $ti į kompromisą. Tai yra blogab 
ženklas dabartinės valdžios ateičiai.

Laivynas yra galingiausia Anglijos jėga. Laivynu! 
remiasi visa Britanijos imperija, ir kiekvienas laivyno 
tarnautojas jaučia, kad jo pečiais remiasi imperijos 
čielybė ir Anglijos gyventojų gerovė. Yra beveik ne
girdėtas istorijoje atsitikimas, kad Anglijos jurininkai 
keltų maištą prieš valdžią.

Jeigu tenai jau net dabar pasireiškė atviras pasi
priešinimas valdžios sumanytiems algų kapojimams, tai 
galima sau įsivaizduoti, kiek nepasitenkinimo yra pa
prastų žmonių masėse.

Jau kalbama todėl apie greitą parlamento paleidi
mą ir naujus visuotinus'rinkimus, kurie gali duoti vi
sai netikėtų valdžiai rezultatų.

Bet, antra vertus, reikia neužmiršti, kalbant apie 
Angliją, kad tos šalies gyventojų psychologija yra sa
votiška. Anglijos Darbo Partija, sakysime, yra desi- 
niausia tarpe visų socialistinių partijų,, priklausančių 
Internacionalui, o betgi dabartiniame krizyje* ji užėmė 
griežtesnę poziciją, negu, pav. Vdkietijos socialdemo
kratai. Iš kitos pusės, anglų darbiečiai tuoj po savo 
persiskyrimo su MacDonaldu pareiškė pritarimą mui
tams, pakrypdami linkui koAservatorių pozicijos.

Todėl niekas negali iš kalno pasakyti, kokią išeitį 
iš dabartinio krizio anglai, galų gale, pasirinks. .

t TIESA

■ 

>

Nurodęs, kaip Oklahoinos gubernatorius su kariuo
menės pagelba uždarė aliejaus šaltinius dėlto, kad nu
puolė aliejaus kaina, vienas laikraštis pastebi: “Bfet

au-

s®

meteorologijoj buvo padaryti 
netteSHMtiniu budu.

inoj paprastai sprendžiama^ iŠ

įvykus SLA centre dviejų 
moterų muštynėms, pirmiau
sia fašistinė spauda — “Vie
nybė” ir “Dirva” pradėjo pus
ti didžiausias sensacijas. Kai
po iŠ tokių laikraščių visai ir 
nfenuėstabu, bet iš “Naujiem)”’ 
kaipo rimčiausio laikraščio, 
labai stebėjaus, kad ir jos pa
dėję visų rimtumą, kartojo fh-, 
šistinių laikraščių išpustas 
sensacijas pradedant net did
žiausiomis raidėmis ant pir
mo puslapio. (Bet vis dėlto 
yra faktas, kad tai buvo labai 
didelė sensacija Amerikos lie
tuvių gyvenime. Ne rimtumas 
sulaikė kitus laikraščius, mio]teisėjams, 
jos skelbimo, bet tam tikri su
metimai. — &ed.). Negana to.1 
Jei kuris laikraštis kiek rim
čiau tuo klausimu laikėsi, lai 
it tas tos pačios spaudos bu
vo puolamas.

■ ■ ■ ■ ", j “
Teini jau, kas bus tolinu. Te-; 

ko su nekuraais SLA pirmaei
liais nariais tuo klausimu ko-i 
responduoti, na, ir tu Jackau į 
šventas, ko tai neteko išgirsti!] 
Jau nekalbant apie Vitaitienę, 
Vitaitis šioks, toks ir dar ki
toks (nors ir aš jo neteisinu) ’ 
ir, rodos, kad jis butų devynisi 
džmušęs, dešimto ieškodamės 
visą svietą sugriovęs. O tdo 
pačiu laiku Jurgeliutės nekal-; 
tybę taip aukštai statoma, kdd 
tame nieko kito suprast nega
lima, kaip tik norą prilyginti 
jos nekaltybę prie “švenčiau-, 
Šios Nekalto PrasidėjimO Pa-: 
neles” Kristaus pagimdyme,; 
ir apgailestavimą, kad SEAt 
nėra bažnyčios kontrolėje, ku-; 
ri tokiam ątvėjy nukentėjusių i 
įrašytų į šventųjų mučelninkų 
eiles. Bet lai bus ir taip. Seku 
kas toliau bus. Pagalios, Vi- 
taičio teismas. Paskelbta x rė- 
zuitatai. Spauda vėl ginčijas,; 
kad Vitaitis ne penkiais, bet 
šeriais balsais apHMtinlas.. Ci
tuojama to “baisaus” teismo 
procedūra ir kaip ta nekaltoji 
Jurgeliutė, pati Skundėja, bal
savusi už VitaiČio apkaltini
mą it nubaudimą, pagalios, iš
tiekia jam pagelbos ranką. 
Reiškia, .Visi supraski te .Jurge
liutės kiltaširdystę. - Bet' pla
čiau pažvelgusiam į tą visą 
prieini sekančios išvados. Rei
škia: pirma surišti Žirtogili 
kojas ir rankas, užnerti kilpą 
ant kaklo, pareikalauti prisi-

jos darbų nckritikavimo (tai 
jau perdaug), tuomet bus tau 
atleistai Suprantama, skęstan
tis ir britvos griebsis, kad tuo 
išsigelbėti ir tt.

Didesnes ironijos ir būti ne
gali. Ir hunianistiŠkai žiūrint, 
tokiam atleidime matai di
džiausių veidmanystę, purvinų, 
politikų ir labai pigios rųšies 
savęs reklamavimų, žodžiu sa
kant, matai, kad tas viskas iš
kalbo buvo prirengta. Tad to
lus žinksnis negali būt skaito
mas žmonišku atleidimu, sufei- 
mylejimu, bet sumynimu, pa- 
niekihiniu žmogaus garbes ir 
teisių, neatsižvelgiant į praei
tį, kad tas pats žmogus, tai 
pačiai aUeidejai, kartu ir tavo 

daug padėjęs savo
darbu jųjų dabartinėse karje
rose iškilti. Tifcrhs žmonišku
mas, kilnioji širdis neleis žmb- 
gui dalyti tokių atleidimo pro
cedūrų.. ' •

Labai galima prileisti, kad 
Vitaitis tame yra ne be kal
tės, bet atsižvelgiant į praeitį, 
į jo atidavimų organizacijai 
savo geriausias spėkas, reikė
tų surasti ir tikrųjų priežastį, 
kas jį prie to privedė, taipgi 
pasargų, drausmę ir ne tokių 
niekinančių bausmę pfitaikin-

to, kaipriliai ; tęsiasi prto-! pažinimo; / atsiprašymo, net

a, t

iš meteorų
iv. Aar 
blanda, jos-vardo niekur neipinėjinio>

• ' .... .1 t ' ■. , ■ : , ■' v J X'.- j
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Ir dabar tie visi pigios rų
šies karjeristai vėl mums per
ša nekaltosios Jurgeliutės kan
didatūrų SLA centro svarbiau
siai vietai, kad dar porų me
tų jų palikus ir galėjus pa
naudoti organizacijų visokių 
savo užmačių^ krūmeliams.

Taigi narių pareiga, kol 
dar nepervėlu, rimtai tų klau
simų apgalvoti ir tų nekaltųjų 
(kad išsaugot jos nekaltybę) 
pakeisti, kad ir “kaltu” bet ne- 
sileidžiančiu už nosies vedžibt 
Ir į visas puses tampyt rimtu 
vyru, kokių, jei paieškosime, 
be abejo SLA nariuose rasi-, 
me. Galia tokių nekaltųjų pa
nelių ar moterų tam . darbui, 
kuriam dar jos nėra pribrendę 
ir, nežiūrint kad ir riebia al
ga apmokamos, savo egoizmų 
pirmoje vietoje stato! Taip 
pat Teikia iš SLA centro mai
nyti ir visi Joti Pild. Tarybos 
nariui, parenkant naujus tin
kamus žmones.
J- Kazys Katkus, SLA Narys.

K • l

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose; Kai- 
na 45 centai.

tai netiesa.
nepriete-

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

ii ii ■■■» ......

Reikalaukite “NAU
JIENAS”, ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.



Graboriai
Dar viena bomba lietuves Akušerės

GOLFAS

Akių Gydytojai

4729

S. D. LACHAVICff

Phone Armitage 2822
0036

chicAgo, ill

Bedarbė nusižudė
ALENA OMAITĖ

Ir pavyko ir nepavyko

Lietuviai Gydytojai

Vakarais

Valandos nuo 10— 
Nedėliomis nuo

Juodo parako bomba eksplio- 
davo koridoriuje namų adresu 
1253 Van Buren S*t. žalos pa
daryta apie $1,000.

i am 
Šedu 
Ame

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Metinės sukaktuvės

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

. AMBULANeE PATARNAVIMAS DIENA ir TRAKTI 
Mes visuomet teikiame širdingų* simpatingų, ir ramtį 
patarnavimų, kuomet jis yrį labiausiai reikalingas^

1646 W. 46th St.

Telefonai 
»• .1-

Boulevard 5203

Boulevięd 8413

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashtend Atm. 
Tek Boulevard 2800 

Re*. 8915 So. Rcvkutett BU 
I«L Rępublic 9ZZ1 ..

Kaip vakar septyni - policijos 
kapitonai ir 34 žemesnių eilių 
policininkai turėjo įteikti rezig
nacijas. Jie visi yra policinin
kai ištarnavusieji policijos de
partamentui nuo 25 iki 35 me
tų. Jei tie policininkai nesutik 
šią rezignuoti, tai juos ketina
ma išmesti. Pasak mero, poli
cijos departamentui reikalinga 
yra jaunesnių ir energingesnių 
vyrų.

Ketina pašalinti 7 kapi 
tonus ir 34 kitus

LIETUVIS GRABORIUS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL SERHEH1I

CHICA60S 
ŽINIOS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki 
10 iki 12.

Cermakas davė 'įsaky 
mus policijai

Byla prieš Illinois Moto 
ristų Asociacijų

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazty, X-Ray, etc.

Holdapas paskolų ban 
ke vidurmiesty

privalumas pagelbėti savo duk
terims atvykti j gražaus spor
to golfo turnamentą sekančią 
nedėlią. Įžanga veltui.
O. K. Menas, turnyrų vedėjas.

John Kūdikiškas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Čepai 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki *

Mirė rugsėjo 15, 1930. 
Paminėjimui metinių su
kaktuvių musų mylimos 
dukrelės a. a. Alenos bus 
laikomos Šv. Mišios suba- 
toj, rugsėjo 19 d., 1931, 
8 vai. ryte, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. baž
nyčioj, Brighton Parke.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

^Iškelta byla prieš Hugo Mey- 
er, M v torius’ Association of 
Illinois sekretorių ir menedže
rį. šeši asociacijos Šerininkai 
skundžią Meyrį, kad $300,000 
asociacijos kapitalo tapę nu
kreipta kitokiems tikslais* ne 
kad buvo z sukelti. Skundėjai 
prašo teismą paskirti resyverj.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 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.

Phone Boulevard 7589 ,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldicniais pagal sutartį

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Nusinuodijo Miss Louise B. 
Rothwell, 43 metų, gyv. 1310 
Hinman avė. Buvo bedarbė ir 
sirgo.

Du banditai padarė holdapą 
Fidelity Loan Banke, kurio bu
veinė yra Morrison viešbučio 
trobėsy, 9 La Šalie street. Ban
ditai pasiėmė daimantų vertės 
$10,000. Kalbama įstaiga yra 
vieta, kur gaunama paskolos 
ant užtsatomų brangmenų.

Spaudoj pasirodė buvusio 
gengsterio Mike de Pike Heit- 
ierio laiškas, kuriame jis išpa- 
sakoja savo patyrimus ir vei
kimą butlegeriavimo bizny.

Mėras Cermakas deliai to 
laiško pareiškė, kad busiąs pa
darytas valymas policijos depar
tamente. Mat, HeitleiH) laiške 
yra įtarimų policijai. Mike de 
Pike buvo užmuštas, sakoma, 
dėl to, kad jo raštas, kuriame 
jis papasakojo valstybės gynė
jui apie butlegerių veikimą 
Chicagoj, patekęs kokiu ten bil
du j Caponės rankas.

Be kito to, Heitleris įtaria, 
jogeię “Tribūne” reporteris 
Linglė buvęs nudaigotas už ap
gaudinėjimą (dobelkrosinimą) 
Caponės.

Meras Cermakas taipjau pra
nešė, kad jis įteikęs policijos 
komisionieriui Aleockui adre
sus daugiau, kaip šimto 
ištvirkimo ir gemblerjavimo 
vietų. Tos vietos turinčios 
būti išnaikintos. Jei ku
rie policininkai neišpildysią į- 
sakymo, tai busią sunkiai nu
bausti.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 it pagal susitarimą 
Dr. B. G. LAMBRAKIS 

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instniktorins Viennos Universiteto . 

Saite 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 B. Washington St,

Vakarais: Utarn 
” — 6

4145 Archer Afe. 
Namų TeiTMyde Patk 3395

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Aut. 
Valandos t 2—4 £o piet 

4 PhOtie Lafayette 0098
Naktinis telefonas Grovchill 1595

DR. 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

LORRAINE

Persiskyrė su 
rugsėjo 17 dien^, 
ryte 1931 m., su 
mėnesių amžiaus, 
gimė Chicago, III 
me nuliudime tėvą Kazimierą 
liną Petronėlę, 3 seseris ■— 
niją

Lietuvių golfo turnamentai 
jau prasidėjo su pereitu sek
madieniu. Dalyvavo gražus bū
relis golfininkųj golfininkių ir 
jaunučių lošėjų. Oras pasitaikė 
gražus, tik karštokas ir per
daug vėjuotas, todėl ir skorai 
kontestantų paaugo kirčiais. 
Jei ne. ta nelaboji audra, butų 
buvę labai gražių skorų, nes 
golfininkuose pasiryžimas lai- 
rtiėti buvo karštas.

Nacionalį čempionatą antru 
syk iš eilės išlošė T. Yuknis 
su skoru 79—83—162’ kirčiais. 
Tai jaunas vyrukas ir gan ge
ras golfininkas. P. Yuknis ant
rus metus paliko sekantis su 
skoru 85—86—171 kr. Jiems 
sudavė skaudžią kompeticijų: 
J. Miller, K. Savickas, Dr. Za- 
latoris, D. Pivarunas, J. Kaz
lauskas, D?. Naikelis, R. Stan
ley ir kiti. Klasėj B išlošė: B. 
Kaminskas su skoru 94—4)2— 
186 kr. J. Gragg liko sekantis, 
J. Vitkus, J. Bučinskas ir ge
rai kompetavo. Klasėj C išlo
šė: J. Čeponis su skoru .101-r- 
102- 203 kr.x G. Stungis liko 
sekantis ir jiems kompeticijos 
buvo nuo C. Gurin, M. Šim
kaus, Dr. Juozaičio, V. Bašin
sko, Dr. Kulio ir kitų.

Moterų kvalifikacija buvo 
pavyzdinga, nebuvo daug kon- 
testančių, bet lošė gražiai ir 
tvarkiai. P-ia Zimontiene su O
p-le Mileriutėz išėjo lygioms su 
žymiais skorais, p-ia Zalatorie-

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vale) kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Varde 6780

Hcmlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) '
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street
X VALANDOS:

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

_ Įvairus Gydytojai___
Telefonas Republk.0083

DR. V. B. MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
kampas Rockwell St.

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

Visus gimines, draugus 
ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti į tas 
pamaldas.

Tėvai Morkai.
2417 W. 45 St.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
... nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart iventddienio ir ketvirtadienio

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

ŽILVITIS 

šiuo pasauliu 
, 12:05 valandą 
laukęs 5 metų 8 

A. a. Lorraine 
. Paliko didelia- 

, mo- 
Stefa-

Adėlę ir F'etronėlę. 2 broliu 
Bronislovą ir Kazimierą, 3 dė- 
— Antaną ir Mateušą, 2 tc- 
— Rozaliją ir Elzbietą Žilvi

čius ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3334 S/Morgan St.

Laidotuvės įvyks subatoj rugsė
jo 19 dieną, 7 vai. ryte iš namų j 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Lorraine Žilvitis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

; Tėvai, Seserys, Broliai, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138< ................. . ;

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS

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

Tel. Lafayette 4146

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

Re*. 6600 South Artesian Avenaį 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

P» Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
< CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DU M. T. STR1K0L

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

Nimai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

JOHN B. BORDEN 
(Jdfan Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W» Adaaas St., Room 211f( 
~ idolph 6727 

22nd St. nuo ’6-9 
Ntvelt 9090 
<L RepnbUc M00

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooscvelt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

M NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th ® Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo /-9 

’ Nedeldianiais pagal sutartį
e

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisai 

4605-07 South Hermitage Avenue 
• Vįi TeMonuir VARDS 1741 fc 1743

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

A3 priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 
Pakuotas darbas. Mano sis- 
toiua. yra pasekmė 20 mc- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami; Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir paAaJiua Įtempimą.

Sl’ECIALE: DOME VAIKŲ AKIMS < 
IK AKINIAMS.

Akintų ir Egvuminacijos Kaina Nuo |S.
Žvairos akys atitaisomos. Žema kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra eugal-

Stiklal dupllkuojaml ir rėmai sutaisomi tą pačią dieną.
DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

Dr. A. P) Kazlauskis
Tlentistas 

4712 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 7589

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

" iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Dr. Šusan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

t 4145 Archer Avė.
Vii. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeria.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-, 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
pricuisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 67^5 ar Randolph 6800.

A. A. DUS
R. A. VASĄLLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tėl. Randolph 0333 
Valandai nuo 9 ryto iki 5 vai. tik. 
3241 8. Halsted St. Tel. Vėctoev 0603 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Uurtu Ketv. ir Snbacoe Vtk. 
Vasalls—Pao^ Sec. ir Pėtnyčioe imk.

“Her.-Examiner” praneša apie 
tokį įvykį. Paul Polis, 20 me
tų, yra bedarbis. Jis gyvena 
adresu 3742 So. Paulina street. 
Jis tečiau turėjo pinigų banke.

Bet jaunas vyras ieškojo 
kuo nors užsiimti. Ir štai pa
sipainiojo jam Chester Griec- 
žak, 30 metų, gyv. 2027 West 
Van Buren street.

Grieczak paklausė ar nemėg
tų Paul užimti šerifo padėjėjo 
vietą. Paul atsakė, kad Jam 
patiktų vieta ir kad jis tinka 
jai. Jisai yra augalotas vyras 
sveriąs 205 svarus.

Grieczak paaiškino Paului, 
kad džiabas kaštuosiąs $1,200. 
Paul sumokėjo. Bet Grieczak 
pareiškė, kad teks pridėti dar 
$17 už revolverį. Paului pasi 
rodė keista. Jis pranešė poli
cijai. ši areštavo Grieczaką. 
Pasirodė, kad Grieczak turi il
gą rekordą kaip apgaudinėtojas 
(confidence man).

“Biznis” Grieczakui, galima 
sakyti, ir pavyko ir nepavyko.

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
' Modemiška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikales ekzaminacijos, sirguliaviinų, kraujo ištyrimo, įčirškintų

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

— IŠTIRKITE MUSŲ KČIUBO NARYSlę —
- Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaio Ka^lie

diė su p-le Juozaičiu te irgi tu
rėjo geros kompeticijos, kitos 
pasiliko toli užpakaly. Reikia 
pripažinti, kad Juozaitė yrą dar 
jauna mergaitė, bet jau gera 
golfininkė ir ateity galima diaug 
ką nuo jdš tikėtis. Jų semifi- 
nalės rungtynės įvyks šešta
dieny 10 vai. ryto. Galutinas 
lošimas sekančiame sekmadieny 
tuo pačiu laiku. P-ia Olienė, 
čempione, buvo paliuosuota nuo 
kvalifikacijos, dalyvaus tik 
rungtynėse.

Jaunuoliai pepaprastai gra
žiai lošė, sportiškai ir prisilai
kydami visų taisyklių. J. Mile
rį u kas liko čempionu su skoru 
94 kr., J. Juozaičiukas liko se
kantis su skoru 97 kr., K. Kil
bukas, čempionas pereitų me
tų, pralošė per keletą kirčių. 
Kiti jaunuoliai liko toli nuo jų.

Sekančiame nedčldicny tuo- 
jaus po kompeticijos įvyks va
karienė, o laike vakarienės bus 
įteikta trofijos ir vazos išlošė- 
jams. Todėl kurie dėl netikėtų 
priežasčių neatvykote pradžioj 
lošimo, tai dalyvaukite sekan
čią nedėlią 8 vai. ryto bėi 1 
vai po pietų, Kinsmans kliube, 
143 gat. ir Parker Rd.

Pirmas lietuvių mergaičių 
golfo turnamentas įvyks nedė
lioj, Sept. 20 d., 10 vai. ryto, 
Kinsmans kliube. Mergaitės iki 
18 metų gali dalyvauti, o kai 
dėl pirmo sykio gal ir virš to. 
Adv. A. Olis ir p-ia Olienė čem
pionams aukoja gražią emble- 
matinę trofiją mergaitėms, jau
nutėms golfininkėms. Tad fore! 
Jaunuoles visos dalyvaukite 
kiek tik jūsų yra. Tėvų yra

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Te!. Centri! 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Ketv., ir Subatoi 
i 9 vai.
tel, Lafayette 73)7.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearboeo St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vuL tidcdMl 

vakarą, išskyrus kecvciu 
Nedėlioj nuo 9 Jkl 12 tyto

....... ....... ~. ................................- —- i ■ i*

JULIJONAS MASHNAWSKY

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 14 dieną, 1 valandą ryte 
1931 m,, sulaukęs 54 metų 
žiaus, gimęs Panevėžio ap., I 
vos parap., Dirvelių kaime, 
riko j išgyveno' apie 40 merų 
liko dideliame nuliudime pusbrolį 
Joną, brolienę Juzefą Baltrušai
čius, brolvaikį Edvardą ir gimines, 
o Lietuvoj tris seseris — Heleną, 
Elzbietą ir Marcelę ir brolį Ka
zimierą. Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 S. 4 9 Court, Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
sėjo 19 dieną, 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos ' pamaldds už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero .kapines,.

Visi a. a. Julijono Mashnavvsky 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Brolienė, 
Brolvaikis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

Duokite aavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
. mOP.TOMETR1ST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

1145 Mihoaukee Aoemse 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal auurti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 Sp. Halsted Streęt 
„ Ofiso Jfel. Vietoty 7188 •

Rez. Tel. Hemlock 2615

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Auenu* 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ild 13 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 labol 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midsray 2880

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
, SKYRIUS: 

3238 S. Halsted Str 
Tek Victory 4088

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja

• ligonius , i
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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
1 Dcntistas
So. Ashland Avė. 

arti 47th Street __

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

Ofiso Tet Victory 6893 
Rez. Tek Drezri 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

įOfisast 3102 So. Hedsted St., Cbicagd 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų,
Nedėliomis ir iventad. 10—12 Aenų. 

m '■ u'i ——g—=——gggMae—
Advokatai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”
Jau kelios savaitės praėjo, 

kai Pirmyn choras pradėjo sa
vo sunkų darbą. Per šias ke
letą praktikų chore priaugo 
daug naujų narių. Dabar Pir
myn choras rengia šemynišką 
vakarėlį pasilinksminimai ir 
susipažinimui su nariais atei
nantį šeštadienį (Sept. 19). 
Mildos svetainėj.* Visi, jau
ni ir seni/yra kviečiami daly
vauti ir praleisti linksmą vaka
rą. Prie to, bus gera muzika 
šokiams ir gardus užkandžiai, 
čionai galėsime praleist links
mai laiką ir susipažint su nau
jais nariais. Nepamirškite, kad 
šį šeštadienį* Įvyks ta ‘Tarty ir 
Dance”.

Iki pasimatymo, A. K.

yra. Ve ką jis Kalba: “...lan
džioja po draugijas... tai dar
bininkų apgaudinėjimas”. Dar 
priduria: “nesiduokite savęs ap
gaudinėti”. Gaila, kad jie lie
tuviškai kalba. Tur bu<t kitaip 
nemoka. Suprantama, jų* kal
bos vietos organizacijoms nieko 
nereiškia. Visos organizacijos 
renka atstovus, ir šio mėnesio 
pabaigoj turės bendrų susirin
kimą.

Beje, tame pačiame bimbi
ninkų laikrašty atakuojama ir 
K. P. Deveikis. Bet tos jų ata
kos jam nieko nekenkia. Tai tie 
šarlatanai laikas nuo laiko pju
do brolius vieną prieš kitą. Ar 
reikia didesnio begėdiškumo? 
Ale kas jiems sąžinė ir žmo
niškumas: tai yra, jų manymu, 
buržujų padaras.

Kuosaičio antrą dviratį šie
met pavogė. Niekas negali pa
sakyti kas tai daro: kerštauda
mas ar šiaip vagiliai. —S. D.

Joniškiečių.išvažįa- 
vimas pilnai pavyko

mas. 0 gamtą irgi nemažiau 
maloni, kuria tenka neilgai 
džiaugtis, nes musų išvažiavi
mai ir piknikai šį metą jau kaip 
ir užsibąigė.^-Northside Zirga.s-. 

...„i.,,.

Bridgeportas

Cicero
Suvėlinta žinutė

buvošeštdienį, rugsėjo 5, 
gražus vakaras. Taigi vietos 
pilietis Antanas Tumavičia, 
1227 So. 50 avenue, išvažiavo 
savo dideliu gražiu automobi
liu Brighton Parkai^ parsivežti 
svečią, kurį buvo atvežęs; iš 
kito miesto.

Apie 9 valandą vakare jis 
važiavo namo Cicero avenue. 
Ir nė nepasijuto, kaip atsidū
rė šaly kelio jo automobilis su
daužytas, o pats A. Tumavičia 
gan smarkiai sukręstas.

Antra vertus, keturi vaikinai 
ir keturios mergaitės lietuvai
tės, iš Cicero, visos sužeistos. 
O jų automobilis, mažas ševro- 
liukas, sutrupėjo, šios kolizijos 
kaltininkas kolei kas neišaiškin
tas.

Tumavičia randasi savo na
muose po daktaro priežiūra, 
bet didelio pavojaus jo svei
katai nesimato. Tenka, dar pa
stebėti, kad Tumavičia jau se
niai turi automobilį ir yra važi
nėjęs gan daug ir toli, o štai 
nelaimė pasitaikė sakytumei na
mie. Ir automobilių nelaimės 
šią gadynę tai nieko ypatingai 
naujo.

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje 301 kuopa paskutiniame 
susirinkime keturiais naujais 
nariais paaugo. Nutarė reng
tis* prie j paminėjimo SLA. su
kaktuvių lapkričio mėnesį. Ko
misija jau tam tikslui darbuo 
jasi. Kuopoj, narių tarpe, vieš
patauja santaika. Tas daro ge
ro įspūdžio, ir’ malonu lankyti 
susirinkimus.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, K rugsėjo 20 d., 1 
valandą popiet. Visi nariai 
laiku susirinkime. Yra daug rei
kalų aptarti. %

—“Naujienų” rašejas.

South Chicago
Nuvažiavo automobilį

siumis dienomis gauta žinia 
iš Denver, Colorado, apie mir
tį Antano Pečiukaičio.

Jis buvo senas chicagietis, 
linksmaus budo žmogus. Nors 
toli gyveno keletą metų, vienok 
laikėsi čia šv. Antano Draugi
jos ir V. ž. Pašalpinio Kliubo. 
Tų draugijų nariai sako: Ra
miai ilsėkis svetimoj žemelėj.

A. Keulakis, kuris laiko ma
žą štorelį ant Houston avenue^ 
kokiais tai reikalais turėjo va
žiuoti į Chicagą. Jis pats ir jo 
sūnūs, kuris yra jau vyrukas, 
pasiėmė automobilį. Bevažiuo
dami jie sustojo vienoj vietoj 
prie bučernes. Vyras išėjo iš 
vidaus ir sako jiems: Kas ten 
jus šaukia prie telefono.

Lietuviai, nieko blogo nesiti
kėdami, abudu išliįx> iš savo 
automobilio ir Įėjo vidun prie 
telefono.

Bet niekas nebuyo šaukęs 
juos. Kai išėjo laukan, tai pa
matė, kad jų automobilio jau 
nėra.

Nors jie dar ir taip norėjo 
sužinoti, kas per vienas buvo 
tas asmuo, kuris juos apgavo, 
ir kur jis gyvena, bet iki šios 
dienos nesužinojo ir automobi
lio nesurado. Reikia pasakyti 
dar, kad jie net apdraudos au
tomobiliui neturėjo. Jų auto
mobilis buvo visai naujas.

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
13 dieną, ‘p. Svelainio Darže 
prie -lietuvių tautinių kapinių Į- 
vyko antras iš eilės Šį vasaros 
sezoną Joniškiečių L. K. Kliu
bo pikinikas.

Kadangi tą dieną Lefty buvo 
pakviestas vieno amerikonu 
bėsbolo jaukto lošti ir lošimas 
užsibaigė tik šeštą valandą, tai 
atrodė, kad bus jau vėlu pikni
kai) važiuoti. Bet sakome vis 
viena reikia važiuoti ir pama
tyti išvažiavimą. Apie 7 va
landą Lefty, Marion Langiutė, 
Frances šniukaitė ir aš patrau
kėme Justice Parko linkui.

Štai jau ir pas joniškiečius. 
Publikos-svečių pilna svetainė. 
Pirsikimšusi. Taip jaunimas, 
kaip ir senesnieji, šauniai or
kestrui grojant, poromis sukasi. 
Prie baro eilė sustojusi traukia 
šaltą alutį. Julius Butaųtis, 
saldainių biznį užbaigęs, puola 
prie kitų darbų. P-nia Marijo
na Jorkmanienė, Joe. Vaičiulis, 
John Gasparai lis ir kiti sten
giasi kuogeriausia visiems pa
tarnauti. Trumpai kalbant, taijj 
pikniko įcomitetįas, kaip ir jo 
padėjėjai dirbo visi sušilę.

Teko daug šia'me išvažiavime 
matyti pačių joniškiečių ir jų 
kaimynų. Turėjau progos ir 
su daugeliu susitikti.

Net Į-Joniškiečių išvažiavimą 
buvo atvykęs Klemensas Sta- 
rakšas iš Cheveland, Ohio. Tai 
buvęs chicagietis; teko ir su 
juo susieiti.

Apie aštuntą valandą vakaro 
mano viešnia turėjo vykti ki 
tur. Taipgi ir kiti nepasiliko
me nuo jos.

Išvažiuodami palikome dar 
pilną daržą linksmos publikos. 
Trumpą laiką teko būti Joniš
kiečių piknike, taigi nepavyko 
pilnai sužinoti kas buvo jame 
daugiau atlikta ir nuveikta. 
Tiek galiu pasakyti, kad pas 
visus matėsi pakilus ūpas ir 
draugiškumas ir reikia pasaky 
Ii, kad šis išvažiavimas pilnai 
pavyko. Galima tikėtis, kad ir 
iš medžiaginės pusės jis 
sekė.—Karveliškis.

Kratomi paveikslai M. J. Kiras 
Motor Sales įstaigoje 
(3207-9 S. Halsted St.)

šį vakarą, 8 valandą, bus ro
domi nepaprastai įdomus kru- 
tomi-kalbanti paveikslai. Tokių 
paveikslų jus niekur kitur ne
matėt. Tik .neužmirškit atsi
lankyti; sykiu htsiveskite savo 
šeimyną ir draugui. . \
/ čia atsilankę išgirsite kalbant 

Mr. Walter Chrysler. Jis aiš
kins apie Plymouth automobi
lių, apie kurį1 Viši žmonės da
bar kalba. f

Taipgi šj vakarą čia atsilan
kę turėsite progą gauti dovano
mis $50. Todėl būtinai atšilau^ 
kykit, pamatykU* nepaprastai 
įdomius krųtamus paveikslus ir 
laimėkit dovaną. ' ,

rA Kaimynas.

TheEnglishColumn
PIRMYN

hardof 
Chicago 
Society, 

its first

After a few weeks 
diligent work, the 
Lithuanian Chorai 
“Pirmyn” schedules
sočiai of the season to be.held 
Sat. Sept. 19 at Milda’s Hali 
—32nd & Halsted Sts. This time 
it’s a “Party and Dance”. A 
good time is assured, and here 
yoų can make new acquaint- 
ances and meet your friends. 
How about yoii all cbming 
down and meeting the Pirmyn 
bunch? A gfiod' peppy time 
is in store for each one of yau, 
for there will bė' a sėveh piece

U

pasi-

North Side
North West Lietuvių Moterų 

Kliubo išvažiavimas

Burnside .
Pavogė dvirati

orchstra to which , ~_
dance wih joy. Don’t forget 
to bring your boy-friends and 
įirl-friends, and įet’s all have 
a good lime, and with that 
begiu the Sočiai season a-rol- 
ling. Don’t forget—bripg your 
friends—a good tifne is in store 
for you!—A. K.

S. L. A. 6-to Apskričio Jubiliejaus 
rengimo komisijos in kuopų atstovų su
sirinkimas įvyks rugsėjo 18 d., 8 v|l. 
vakare, Sandaros svet., 3236 So. Halstjfd 
St, Prašot/ atvykti laiku. Valdyba.

Chicagos Lietuvių choro Pirmyn dai
nų pamoka atsibus šiandie, 7:30 v. vak. 
Meldažio svet., Visi choro nariai kvie
čiami atsilankyti laiku, taipgi ir dailės 
mylėtojai kviečiami prisidėti prie choro, 
nes turime skubiai rengtis prie savo kon
certo ir operetės “Agurkai”. Valdyba.

Miscellaneous for Sale
Įvairua Pardavimai

TURIU jaunus šuniukus dėl medžio
klės “fox, hunt” veislės po $10.00.

465 2 S. Western Avė.

Patarimai šeiminin 
kėms

pasigaminti skanius valgius. 

galima skubiai pasigaminti

Kaip greitai

Visados o„__ ______ .........
Premium Apricot Marshmalow sandvičį. 
Nusųnkit ir supiaustykit apricot ir su- 
maišykit su smulkiai supiaustytu marsh- 
malovvs. Apščiai sudekit to mišinio 
tarp Prcumium Soda Crackers.

♦

Pabandykit šiandie vakarienei.
IŠ supjaustyto steiko padarykit nedi- 

lius blynukus, krekio didumo. Greitai 
kepkit skauradoje, pridėjus druskos ir 
pipirų. Įdėkit kiekvieną; mėsos blynuką 
tarp 'dviejų Premium Soda Crackers.

Visados tinkantys kiaušiniai.
Smulkiai supiaustykit kietai virtus 

kiaušinius ir pridėkit biskutį smulkiai 
sutrupintų cibulių ir mayonnaise. Sto
rai užtepkit ant dviejų Premium Soda 
Crackers ir pasigardžiuokit.

Krekių negalima pasigaminti namie.
Krekės yra viepas maistų, kurio jo- 

kis receptas nepaduoda kaip pasigaminti. 
Jų namie pasigaminti negalima. Tiktai 
Uneeda Kepėjai gali pagaminti tokią 
daugybę ir taip skanių įvairių rūšių 
krekių, kokius jus rasite jų naujame 
English Style Assorted Biscuit pake
lyje. Kiekvienas jų jums labiausia pa
tiks. Nepraleiskit šių vaišių. Paban
dykit šiandie. /

Po - teatro.
Pasikvieskite savo draugus ar šeimyną. 

Atidarykit dėžutę Premium Soda Cra
ckers, keną sardinių, bonką ginger ale. 
Tai bus puikios vaišės.

Dresiy Dezaininimas 
( Madų Daile

Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertų instruk- 

, ei jas Aluose kursuose. Dienomis 
k ar vakarais, žetna kaina. Šie 
L amatai yra ^patraukiantys ir 
gvėrai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
^■jųs įdomaujate.

s Madingų Skrybėlių
I Mokykla
F Mokina kaip dezaininti ir pa* 
• sidaryti* naujausias skrybėlės 

kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 
RaAyklte dėl knygutes.

MA8TER COLLEGE
100 N. STATE RAN. 2718

turnisked Rooms
RENDON kambarys dėl vieno ar 

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

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

FORNIŠIUOTAS kambarys dėl pa
vienių ar vedusios poros. Atsišaukite 
Bile laiku. 7214 So. Ashland Avė. Tel. 
Grovehill 2741.

---------- O---------
—— j, Į Į .N ...„.U—,, ■ ......... ....

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos, su valgiu ar be val
gio. 4550 S. Whipple St. Tel. Lafayette 
4199.

For Kent

PRANEŠIMAI

Su šio mėnesio pradžia čia 
prasidėjo judėjimas. Draugijose 
ir kliubuose renkami delegatai 
bendram pasitarimui, kaip pra
vesti savo tautietį miesto vy
riausybėm

Sumanymas aiškus ir remti
nas visų lietuvių. Aišku, kad 
jeigu musų pačių tarpe nebus 
vienybės, tai iš kitataučių pa
ramos negausime ir busime pri
versti vergauti kitiems. To ver
gavimo šiandie visi kratosi, jei 
patys lietuviai nekentų.

Vos tik pradžia to sumanymo, 
ir štai bimbininkų gazietos vie
tos peckeliai pasirodė %kuę ; jie 
—------------—*    ------------- ?—/■ '■■■■■A-r-

UŽ 
real 
ku- 
dvi- 
kad

J. Kuosaitis, kuris dirba 
džianitorių, atvažiavo į 
estate ofisą pasitarti kai 
riais reikalais. Paliko savo 
ratį lauke prie ofiso lango, 
jis butų geriau matyti.

Nespėjo Kuosaitis įeiti vidun 
ir atsisukti j langą, o jau dvi
račio nebėra.

Nors ofiso darbininkas gelbė
jo automobiliu Kuosaičiui ieš
koti dviratį ir apvažiavo kele
tą blokų, bet dviračio nesura
do. Nuostolių vagiliai Kuosai
čiui padarė $36. Dviratis buvo 
visai naujas, tik apie porą mė
nesių vartotas.

I ~l ii IBS I II. I I llįl I .111

Atidarymas
STRUMILO SVETAINES

158 E. 107 St., Roselande

BALIUS IR ŠOKIA!
Subatoj, September 19 d., 1931 m. (

7:30 valandą vakare

Visus kviečiam atsilankyti J naujai išpuoštą svetainę, kur turėsit 
progą smagiai praleisti laiką prie geros muzikos. Visiems atsilankiusiems 
užkandis bus duodamas dykai. /

ANTON BALCHUNAS.

Praeitą sekmadienį—rugsėjo 
13 dieną—North West Lietuvių 
Moterų KJiubhs turėjo save? iš
važiavimą j Cantigny 'Woqds 
(Forest Preserve). ,

Diena buvo graži, o. išvažia
vimas dar gražesnis. Suvažia
vo1 keliolika autofnbbilių —dau 
giausiai iš North Sides respub
likos—su poniomis kliubietėmis 
ir jų patiekomis bei draugais. 
Atvažiavau ir aš su savo žmo
na, nors aš nesu motetų kliu
bo narys, bet kad- žmona ' na
rė, tai ką darysi, reikia'traukti 
ir man. Susėdome visas pustu
zinis asabų ir kartu su pp. Pra
šiais išvažiavome. P-as Prusis 
buvo vadas, nes* ąA kelio neži
nojau i tuos miškus.

Nuvažiavę jau radome komi
tetus ir šiaip keletą žmonių 
riešutus graužiant. “A, šitaip!” 
sakau, “einu ir aš riėšgta4ti.” 
Ir tiesa, prisirašjkiau (mdišą t įrielt 
šutų. ■' Sugrįžus prie krūvos be
silinksminančių draugų, tuoj 
mane pakvietė prie pietų. Vieni 
valgė pietus prie stalų/ kiti ant 
pievos pavėsyj ir po. žaliu ąžuo
lu pasitiesę staltieses ir prisi
krovę visokių skanumynų. Mat, 
kur moterų būrys, tai ir už
kandžių ne trys, bet kelioliką 
patriovų.

Papietavę vieni leidosi į miš
ką riešutauti, kiti “horse shoe“ 
lošti, treti, vandenį nešti ir gir 
dyti ištroškusius.

Reįkia pasakyti, kad išvažia
vimas man labai patiko. Todėl 
patiko, kad jis buvo ideališkas,

Good WilF biznyje
■................

Vienas is didžiausių turtų, Kokį bile 
kompanija ar'organizacija gali turėti yra, 
taip vadinamas, publikos “Good Will”. 
Firma, kuri tą laimėjo, susilaukė pasi
sekimo biznyje.

Daugelis mano, kad “Good Will” yra 
tik tuščia kalba, bet >labai daug laiko, 
pinigų ir pastangų« Ridėdama, kad tą 
“Good Will” laimėti.,,

Perkančioj! publika interesuojasi tri
mis dalykais: Patarnavimu, Prekių Ko
kybę ir Žemomis Kainomis. Firma, ku
ri gali tai suteikti publikai, gali laimėti 
ir publikos “Good Wilf.

Viena iš Chicagos didžiausių organi
zacijų, Midvvest Stores, yra laimėjusi 
publikos “Good Will”, nes ji teikia tą 
ką publika reikalauja,

Pirma, ji gali teikti patarnavimą, nes 
ji turi 251 sankrovas, kurios randasi vi
sose Chicagos dalyse ir priemiesčiuose.

Antra, šių sankrovų nusistatymas vi
suomet buvo pardavinėti tiktai kokybės 
prekes. Todėl tūkstančiai pirkėjų kas- 
die pirklauja Midwest Stores su pilnu 
pasitenkinimu.

Kastinį žemų kainų, tai Midwest or
ganizacija vadovauja kitoms. Ji visuo
met perka už cash, antra, pirkdama dėl 
25!'sonkrovų, perka didelėmis, daugiau
sia vagonais kiekybėmis, ir todėl už daug 
pigiau nė kiti gali pirkti.

Todėl' Midwest Stores organizacija, 
vertindama publikos “Good Wi|l”, visuo
met ir toliąiį teiks teisingą ir manda
gų patarnacimą visiems ir. visą laiką.

Pranešimas 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., Yajds 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakari 8 ’val. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
Octobcr 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyraį ir moteris. 
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. Pomirtine $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informdcijų'-kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos^

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

PILĖS IŠGYDOMOS
Aš kenčiau nuo Pilės ir noriu, kad 

kiti žinotų kaip aš pasveikau be chirur
gijos. Aš nieko neparduodu. Prisiųs- 
kit savo užadresuotą konvertą su pašto 
ženkleliu, adresu:

L. J. ROLMAN
6925 S. Justine St.

CASTLE THEATRE
6 So. State St. 

arti Madison St. \ 
Dabar 2-rą savaitę rodoma

“Baltasis Velnias”
(“The Wbitę* Devil”)

ant Tolstojaus apysakos 
” “ . ” ' " . . '' .'. .li
mentas iš Čąikovskio.

Specialistas gydyme chroniška ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, attulan 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei-
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusq 
iįur lr kas jums skauda, bet pats pasakys 
po i ' “ '*——*  —  —

Paremtas
“Hadži Murai”. Muzikos akompani 

mentas iš Čąikovskio.
Taipgi DONO KAZOKŲ CHORAS 

Populiarės < kainos.
.............................   ii

galutino ISegsaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 no oietn.

20 St

P<*

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 

IŠ Radio joties WCHI .

r1490 cilocyęles

Nedėlioj, Rugsėjo 20 
Nuo 1:30 iki 2 $6 vai. po piet, 

Chicagos laikų.

Programas bus įdomus, susi
dės iš giesmių ii* kalbų.

Prašom visfis pasikjausyth

NAUJIENOSE 
GARSINKITE

i
RAMOVA
|;tT;HEATRĘf?t
* 35® Halsted Sts.'

DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie ir Rytoj 
Pradžia sujudinančios serijos 

“The Vanishing
Legion”

Taipgi du dideli veikalai 

“Sweepstakes” 
su EDDIE QUILLAN ir 

“The Great Lover” 
su Alolphe m'ėnjou

Taipgi 
Komedija, Žinios, ^Pasakėčios, 

Margumynai.

; DYKAIYO-YO

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas / 

už ...............   $1.40

Fiat Paįnt •
Vertės $2.40, galionas už $1.85.

Varnish
Vertės $2.50, galionas už $1.49 

\ / , 
Enamel Paint

Turi gražų blizgėjimą, ga
lionas už ................  $2.50

Hardware and Wall 
Paper o

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 St.

• TEL. VICTORY 7261

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos 

Del geresnių kanių matykit
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St..
tel. Central 733S

UŽ PILNĄ KAINĄ 
Afi priimsiu Jusi}

CHICAGOS RE A b ESTATE PIRMO MOR- 
GICIAUS GOLD BONUS AR KITOKIUS BO
NUS bo jokių kastų ar pareigų i A jūsų 
pusės. Rąžykite Šiandie. kad galėtumėm 
tuojaus vienas su kitu susižinoti.

Box 1354, 
Naujienos, 

1730 So. Halsted St.

Automobiles
1930 Ford Tudor Sedanas _____2-.... $300
kaip naujas, mažai važinėtas. Paaukojimas.

B. & W. MOTORS CO.
827 W. 35th St.

FAGET BUICK COMPANY
1028 Bu lok juodei 47—5 pas. sedanas
1927 Buiek, niodern. 5 pas............ .........
1928 Buiek, model 58, 5 pas. Coupe
1928 Buiek. niod. 51. 5 pas. Sedanas 

6455 S. Western Avė.
Prospect 0500

$545
$305
$545
$505

NIEKUR NERASITE GERESNIŲ
- BARGENŲ

1931 Hup 6 wire wheels $575
1028 Packard 8, elub Sedan, 6 w. w. $625
75 Chrysler Rpyal Sedan A 1 -------- -  $525
1030 Ford Sp6rt Coupe special ---------- 265

HAMILTON MOTOR SALES
7136 S. Halsted tel. Trianglo 0330

M. ® K. MOTOR SALES
1027 Buiek 4 Door Sedan A-l ------  $185
1028 Studebhker Dictator sedan A-l .... 345
1931 Willys coupe rmnble seat bargertas 335 
1928 Nash special G 2 door sedan, geras 265 
1930* Hudson sedan side mounts 
1030 ~ ‘
1930 
1930 
1928 
1930 
1931 
1931 
1020 
1930 
1930 ........ . ........... . ____ _ ___
1020 Nash Conv. coupe; A-l eond. —----
DAUG KITŲ, MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

Pontiac Rdstr.- 6 w. w„ b. m— 
Ford Town sedan: kaip naujas .... 
Pontiac Del. sedan; 6 w. w. —r.. 
Cadillac 314 sedan; 5 pas............
Chevrolet couch: radio; A-l ------
Ford Spt. coupe: rumb. seat ------
Ford Tudor sedan; mažai važ— 
Chrysler 75 Town sedan; A-l .... 
Auburn Del. sėd.: 6 w. w.: s. m. 
Vlking sedan; 5 pas., 4 door _..

405 
.< 465 
. 435 
. 435

435
395 

. 365
365
585 

, 585
575 
345

KAM reikalingas didelis automobilius 
Cadillac sedan, 7 sėdynių? Mainysiu į 
mažesnį arba parduosiu pigiai.

3352 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

' 6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 infinesius, ' seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio, 0x12 Domės- 
tie Orlental kaurą, įvairias kėdės, drelpsus, 
eto. Parduosiu labai pigiai. '

5042 V- Washington St.
Tol. Columbus 4180

PARSIDUODA 3 kambarių 
šiai, labai pigiai. T 
porai patogu gyventi ant vietos,

Kam

12 į mėnesį, 

reikalinga atsišaukite 

, 1834 W. 46 Street

j forni- 
Ženotiems, jaunai 

ren-

PASIRENDUOJA 3 kambariai, garu 
šildomi. Rendos $30.00. 1247 So. 
Cicero Avė.

$35. »_ 
Republic

19 W. Marųuette 
5864.

Renda
Rd. Tel.

PARENDUOSIU 3 akerių farmą. 6 
kambarių namas, vištinyčios, elektriką, 
vanduo ir visi įtaisymai už $30 mėne
siui, 1 mylia nuo Blue Island. 109 34 
Prospect Avė. Tel. Beverly 2677.

Personai
Asmenų Ieško

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.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią_________

UTjTUXJXr^JTJ~ĮJWKJMXTM~IJ~M~U~lJ" J~LrrLrT^ir^uw>"~ i~ — — — —

REIKALINGAS farmeris dėl 240 ak
rų farmos arti Woodstock, III., dirbti, 
už pusininką. Yra 47 melžiamų kar
vių, 70 kiaulių, visos mašinos; reikia 
turėti 
metų.

Yra 47 melžiamų kar-

$2,000 cash. Kontraktas 1 iki 5

L. H. MORRIS, 
Libertyville, Illinois.

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes ižmokinsime jus J kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angližkai. Tat yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums įsigauti į gerų darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING,
514 N. La Šalie St. ,

Help Wanted—Female
Darbininkių, Reikia

REIKALINGĄ mergaitė prie namų 
darbo. Gyvenimas ant vietos. Dr. P. 
Zallys, 30 E lllth St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

**i*»*M^ą^^^»*ą*ą^i^ą***w*i^i*««*a*«ą*iw*a*«»»*** 

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
šalę chain Štorio. 

Pigiai.
6655 S. May St.

PARDUODU Barber Shop, pigiai, 
arba partnerio reikalauju.

2351 So. Oakley Avė.

Farms For Sale
 ŲkiaĮ PąMąyimąt-----------

PARDAVIMUI 245 akerių . farma 
su trioboms ir gyvuliais, 70 mylių nuo 
Chicagos, Ind. valstijoj. Turi būt 
parduota į trumpą laiką už teisingą pa
siūlymą.

Kreipkitės pas
PETRĄ JONAITĮ, 

6948 S. Rockwell St. 
Tel. Republic 5676

Real Estate For Sale
Namai-žemSPardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. '

4425 So. Fairfield Avė.
■ Tel. Laf.rette 0455

......... .. ... .. Rl ................. . «!■■■■ ■■ . ..................... . ......... . ..... .......................... .... .

PAAUKOSIU dviejų augštų medinį 
namą, 6-4-3 kambarių flatai ir beis- 
mentas, $2.500. Bargęnas. Veikite 
greitai. 2722 S. Emerald Avė.

pkRDAVIMU kampinė prapertė — 

grosernė ir bučernė. , Gerai einantis 
cash biznis, 6 kambariai, 2 karų gara
žai karšto vandens šiluma. /

2633 W. 43rd St.

DIDELIS bargtnas. Pardavimui mū
rinis namas, 2 po 5 kambarius, štymu 
apšildomas. Mainysiu ant biznio arba 
mažesnio namo. Priežastis pardavimo 
— esu našlė. Phone Yards 0264/ 

i

BARGENAS 
Storas ir 3 flatai

Bankas parduoda už pirmą morgičių 
13 tūkstančių, vertas 25 tūkstančius, 
cash apie 4 tūkstančius, priimtų nedide
lį pirmą morgičių.

Kreipkitės
4343 So.

2
Artesian Avė. 
lubos




