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Japonai užėmė Mukdeną; 
užmušė 80 kiniečių karei
vių; gali įsiliepsnoti karas

Susirėmimai jau 
ėjo tarp japonų 

ir kiniečių pirma
Kiniečiai pirmiau buvo sušaudę 

du japonų valdininkus

Stangai, rūgs. 18. Iš čia vė-^ 
lai vakarų gauta žinia, kad Ja
ponų kariuomenė užėmė Muk
deno miestų. Mandžurijos sosti
nę.

Mandžurijos kariuomenės va
dui skubiai pranešta i Peiping, 
kad vakar vakarų apie 10 vai. 
japonų karo laivai pradėjo 
bombarduoti Mukdeno miestą 
ir užmušę apie 80 kiniečių ka
reivių, padarė atakų ir užėmė 
miestų be pasipriešinimo iš ki
niečių pusės.

Aštrus santykiai 'tarp Japo
nijos ir Kinijos jau tęsėsi per 
visų vasarų, dėl incidentų Man- 
džurijoj ir Korėjoj, kur pir
miau buvo įviykę keletą vieti
nių susirėmimų.

Dabartinis karas prasidėjo 
dėl to, aad kiniečiai naujausiai 
norėjo suardyti Mandžurijos 
gelžkelį netoli Mukdeno, bet 
japonai sargai kiniečius apšau
dė. Po to įvyko Mukdeno už
ėmimas jau su Japonijos regu- 
liarės kariuomenės pagalba. 
Miestas bombarduota per išti 
są valandų. Japonai paėmė vi
są Mukdeno garnizonų.

Lietuviai areštavo len
kų “moksleivius”

Varšuva, rūgs. 18. Lenkų te
legramų agentūra rašo: Keletą 
lenkiškų vaikinų bandė pereiti 
iš Lietuvos teritorijos i Lenki
ją, norėdami mokintis lenkiš
kose mokyklose, kadangi Lietu
vos valdžia daugely apskričių 
uždarė lenkiškas mažumų mo
kyklas. Tačiau “trokštančius 
mokslo” lenkiškus vaikinus Lie
tuvos pasienio sargyba arešta
vusi.

Su kulka širdyje 18 mė
nesių gyvas

Ogunquit, Me., rūgs. 18. Les- 
ter Perkins, 10 metų amžiaus 
išgyveno metus ir pusę su kul
ka širdyje. Jis tapo peršautas 
per neatsargumą 1930 metais 
kovo 22 d. Vaikas yra svei
kas ir darbštus.

Cepelinas vėl skrenda j 
Braziliją

Berlynas, rūgs. 18. Vokiečių 
oro milžinas pradėjo nuolatinį 
susisiekimą su Pietų Ameriką, 
išskrisdamas su 10 keleivių j 
Braziliją. Prieš trejetą savai
čių jis ten jau buvo.

a. b r h s;
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: v

Dalinai debesiuota ir^Jdek 
šilčiau; vidutinis rytų vejas.

Vakar temperatūra buvo apie 
68.

Saule teka 6:33, leidžiasi 
6:55, mėnuo leidžiasi 10:57 vak.

I

[Acme-P. 8 A. Photo]

Maxine Petterson iš Beloit, 
j

Kas., kuri laimėjo Kansas val
stijos “karalaitės” titulą. Ji pa
rode nepaprastus gabumus 
moksle ir muzikoj.

Yankis per trejus me
tus perplaukė 7 jūres
Giibraltar/ rūgs. *18. William 

Albert Robinson, iš Milwaukee, 
Wis. pats vienas savo 10 tonų 
valtyje išplaukė 1928 metais 
aplink pasaulį, apsistojo Gib
raltare, uoste prie Afrikos pa
kraščio Viduržemio jurėj. Per 
trejus metus jis apiplaukė 7 
vandenynus ir dabar rengiasi 
grįžti į Ameriką.

Nautilus laimingai 
grįžta

Nautilus, rūgs. 17. Radio pra
neša, kad Nautilus jau įplaukė 
j Norvegijos pakraščių vande
nis ir artinasi Bergen. Ligi šiol 
Nautilus turėjo sunkią kelionę. 
Didelės audros submariną mėtė 
į viršų ir narino po vandeniu, 
lyg koki milžinišką bangžuvį. 
Submarinas audrose yra nuken
tėjęs.

Iškasė milžinų indionų 
palaikus /

St. Louis, rūgs. 18. Missis- 
sippi paupiais iškastas priešis- 
toriškas kapas su 9 milžiniškų 
žmonių skeletonais: aštuoni jų 
buvo suguldyti eilęj kniupščia, 
o devintas buvo stačias. Spė
jama, kad tais laikais sykiu su 
vadu buvo laidojami ir jo iš
tikimiausi kariai. Visi buvo 
apie 8 pėdų didumo.

Tik 6 lietuviai Nevada 
valstijoj

Washington, rūgs. 18. Cenzo 
apskaitliavimu, kiek kurioj vals
tijoj yra kitur gimusių pilie
čių, išeina kad šiaurės valsti
jose kitur gimusių yra 11,286,- 
553; vakarų valstijose 1,447,- 
679 ir pietų valstijose/tik 532,- 
175.

Latvių visoj Amerikoj, sy
kiu su Estais esą tik 24/223. 
Lietuvių mažiausia yra Neveda 
valstijoj, būtent tik 6 iš viso.

MacDonaldas taps 
pasitikėjimo sim
bolis visai-Anglijai

Naujų rinkinių Anglijoj nenu
matoma gal be poros metų.

Londonas, rūgs. 18. Premjero 
MacDonaldo koalicija yra pasi
ryžusi tęsti savo darbą su dd 
bartiniu parlamentu ir -naujų 
rinkimų neskelbti. Finansų eks
pertai perspėja, kad rinkimai 
šiuo laiku pakenktų Anglijos 
dar labai silpniems finansams. 
Spėjama, kad ateinančiuose rin
kimuose labai aktingai išeis 
konservatoriai, bandydami įro
dyti, kad Byi'tanijos pastovu
mas yra jos konservatizme.

Dabartinis kabinetas, spėja
ma, kad pasilaikys apie pOrą 
metų, kad sustiprintų pinigų 
apyvartą ir stabilizuotų biudže 
tą.

MacDonaldo pozicija stipri
MacDonaldas yra patapęs 

Anglijos ir pasaulio pasitikė
jimo simbolis. Į jį Anglija 
žiuri” kaip j pavyzdį atsidavimo 
savo šalia ir jis turi dabar ne
apribotas galimybes ,kaip pir
maeilis visos šalies vadas.

Ateinančiuose ' rinkimuose, 
spėjama, MacDonaldas, jei no
rės, turės daugybes simpatiza- 
torių ne tik liberaluose, bet ir 
konservatoriuose, ir gali būti, 
kad nusives daugumą darbie- 
čių.

Anglijos laivyno jūreiviai, 
kurie buvo susibuntavę dėl al
gų numažinimo nebus baudžia
mi, pranešė admiraliteto lordas 
Chamberlain. “Kas praėjo, pra
ėjo, mes žiūrime į ateitį”, jis 
pareiškė.

Dalis Londono mokytojų atsi
sakė mokinti sporto, protes
tuodami dėl jų algų- nukapoji- 
mo. ■

Baro asociacija už tarp
tautinį teismą

Atlantic City, rūgs. 18. Ame- 
rikosy Advokatų Sąjunga, Bar 
Asociation, nutarė stovėti už 
Amerikos dalyvavimą tarptau
tiniame teisme, už federalius į- 
statymus motoriniams veži
mams reguliuoti ir tarpvalstiji- 
nei perkybai vesti ir prieš anti- 
trustinius įstatymus.

Gifford pasitiki, kad be
darbiai bus aprūpinti
Washington, rūgs. 18. Hoo- 

verib komiteto direktorius Wal. 
ter Gifford pareiškė, kad per
eitą žiemą vietinė visuomenė 
pati sugebėjusi bedarbius aprū
pinti, todėl jis esąs tikras, kad 
ir ateinančią žiemą taip pat ap
rūpins, nežiūrint, kad padėtis 
ir sunkesnė butų. Kitokių ar
gumentų savo optimizmui ponas 
Gifford nepatieke.

Chicagos bedarbiams komi
tetas, vadovaujamas Harry 
Wheeler, susirenka rugsėjo 28 
d. aptartai bedarbiams darbo 
suradimo priemones.

Ryga, Latvija, rūgs., 18. Kas
dien po penketą žmonių sulai
koma, bandančių iš Rusijos pa
bėgti į Latvijos pusę.

* [Acme-P. y A. Photo]

Ramsay MacDonald, Anglijos premjeras, eina su savo 
jaunesniaja dukterimi.

20,000,000 bedarbių 
bus visam pasauly 

ateinančia žiema
Muitų sistemos yra pasaulio ne- 

' sveikatos ‘ligas*, tik pasaulis 
nesigydo

Geneva, rūgs. 18. • Visame 
pasaulyje bedarbių ateinančią 
žiemą bus apie 20 milijonų, pa
skelbė Albert Thomas, interna- 
cionalio darbo ofiso sekretorius 
prie Tautų Sąjungos.

' Thomas aprokavimu 3,000,- 
000 bedarbių turės Anglija, 
5,000,000 turės Vokietija, 7,- 
000,000 Amerika ir likusius 
Franci ja, Sovietų Rusija ir ki
tos mažesnės šalys. Iš tų 20, 
000,000 bedarbių kokie 5 ar 7 
nuošimčiai yra tokių bedarbių 
kurie niekuomet savo amžiuj 
darbo nebegaus.

Finansų krizis aštrėja
Geneva, rūgs. 18. Tautų Są

jungos finansų komitetas re
feravo Sąjungos plenumo posė
džiui, kad pasaulinis krizis yra 
toks, kokios vargu dar teko ži
noti ir dar gali netikėtai arba 
iš lėto pasidaryti nepalygina
mai aštresnis.

Finansų ekspertų grupė, į ku
rią įeina ir amerikietis Norman 
Davis, akstiną reformuoti fi
nansavo sistemas, kad išvengus 
ateinačių 1932 metų sunkeny
bių.

Daugiausia nelaimių tautų 
gerbūviui pridaro įvairios mui
tų sistemos. Komitetas pabrė
žė, kad laisvos, prekybos dokt
rina yrh, sveikiausias vaistas 
pasauliui gydyti, tik gaila, kad 
pasaulis tų vaistų nenori imti-.
.f 

$980,000,000 išleista ke
lių statybai

Washi'rigton, rūgs. 18. Valsty
bės kelių statyba pernai me
tais kainavo 980 milijonų dole
rių, už kuriuos pastatyta naujų 
27,464 mylios ir pataisyta 7,813 
mylių.

Valstybės vieškelių sistema 
turi 324,496 mylias. Išlaidų su
mos gaunamos daugiausia iš 
motorinių vežimų ir gazolino 
mokesnių. Pernai metais tokių 
pajamų buvo $1,186,673,437.

Prusą lietuviai 
pasiuntė Viduną į 
Mažumų Kongresą

Po pernykščio kongreso. Prūsų 
lietuviai rado Genevoj užuo
jautos

Klaipėda, Lietuva, rūgs. 5. 
(Iš laiško) šiemet Tilžės krašto 
lietuviai gavo pakvietimą iš Ge- 
nevos atsiųsti savo atstovą į 
tautinių mažumų kongresą prie 
Tautų Sąjungos.

Prūsų Lietuviai, sudarantys 
tautinę mažumą Vokietijoj, jau 
yra žinomi pasauliui ir turi 
galingą užtarėją—Genevos kon
gresą. Pernai vasarą pirmą 
kartą pakvietusi į kongresą 
Prūsų lietuviai buvo išrinkę 
ir pasiuntę Dr. Viduną, kurs 
pirmą kartą po daug metų iš
dėstė pasaulio valstybių atsto
vams Prūsų lietuvių padėtį ir 
vargus po vokiečiais, ir įteikė 
lietuvių mažumos skundus prieš 
vokiečių daromas skriaudas.

Prūsų lietuviai atsigauna
Šiemet Prūsų lietuvių šešios 

organizacijos ' susirinkę Tilžėje 
taip pat išrinko ir pasiuntė į 
Genevą Dr. Viduną. Genevoje 
kongresas tęsėsi tris dienas, 
rugpiučio 29, 30 ir 31 d. Pa 
sekmos patirsime.

Šiais metais atstovo siunti
mas nemažiau buvo svarbus, nes 
Mažumų kongrese buvo išklau
somi pranešimai apie pernai ža
dėtus pagerinimus mažumoms 
ir buvo daroma išvados, ar ma
žumų padėtis pagerėjo ar pa
blogėjo.

Prūsų lietuviai po pernykš
čio kongreso žymiai atsigavo ir 
jų kultūrinis gyvenimas gimte 
atgimė. Nežiūrint, kad vokie
čiai daro viską, kad Prūsų lie
tuvius ištautinus ir nuo pasau
lio akių nuslėpus, bet jau at
rodo, per vėlu. —S. S.

Japonai vis dar nepalei
do amerikiečių

Tokyo, rūgs. 18. Clyde Pang- 
born ir Hugh Herųdon, kurie 
ligi šiol buvo laikomi kaip ir 
internuoti Japonijoj už perle- 
kimų per jų tvirtovių sritį, tik 
dabar gavo leidimą skristi iš 
Japonijos,

Įvairus žinksniai 
nedarbui mažinti 

ateinančia žiema
V

Svvoope planas, pramonę paves
ti federalei priežiūrai

Harrisburg, Pa., rūgs. 18. 
Gifford Pinchbt, Pennsylvanijos 
gubernatorius paskelbė, kad jis 
šauks valstijos nepaprastą le- 
gisjaturos sesiją bedarbės pa
dėčiai taisyti. Sesijoj bus 
svarstomi tik bedarbės klausi
mai. <

Washington, rūgs. 18. Sena
torius Vendenberg iš Michigan 
valstijos parašė prezidentui 
Hboveriui laišką, ragindamas 
skubiai šaukti specialę kongre
so sesiją su tikslu paskatinti 
fcderalį rezervų, kad pagelbėtų 
real estate mortgičių sunkeny
bėms. i

Federacija vengia apdraudos
Galesburg, III., rūgs. 18. 

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija įvyks kitą mėnesį 
Vancouver, Britų Kolumbijoj. 
Illinois Darbo Federącija savo 
konferencijoj čionai, po ligų 
diskusijų, atmetė chicagiečio 
delegato VVilliam Reznicek įne
štą pasiūlymą reikalauti bedar
bės apdraudos; pasiūlymas ati
dėtas ligi po visuotinos konven
cijos Vancouvere.

New York, rūgs. 18. Gerard 
Swope, General Electric compa- 
ny prezidentas patiekė savo pla
ną prieš National Electrical 
Manufacturer’s asociacijų. Tuo 
planu siūlomą, kad visos pra
monės įmonės, kurios turi virš 
50 darbiipnkų,. butų paduotos 
tam tikros federalinės įstaigos 
priežiūrai. Tokiu budu butų 
reguliuojama gamyba ir su
vartojimas per visų šalį ir bu
tų išvengta kenksmingos kom- 
peticijos.

----------------- \
Knygoms negalima pa

čios išmaitinti
Los Angeles, rūgs. 18. Van 

Loan, Amerikos rašytojas no- 
velistas tu$ mokėti žmonai po 
$175 mėnesinių alimonijų, bei 
jau yra pačiai skoloje $1,200. 
Teisėjas įsakė Van Loan pasi
rūpinti, kad per 30 dienų butų 
išmokėta. Rašytojas skundėsi 
teisėjui, kad niekas knygų ne
perka, tai ir pačios negali iš
maitinti.

Suomij’a grąžins alų ir 
vyną

Helsinki, Suomija, rūgs. 17, 
Tam tikras valdiškas komite
tas ištyręs prohibicijos pasek
mes Suomijoj, rekomendavo ją 
modfikuoti. Valdžia rengiasi 
leisti 3.2 nuošimčių alų ir 12 
nuoš. vynų.

Pagavo miškų pade ■ 
giotoją

Lead, Š. D., rūgs. 17. Polici 
ja gaudo šešis žmones, kuriuos 
išdavė prisipažinęs miškų pade- 
giotojas William Corthen, 43 
metų, kurs po to pats pasikorė 
kalėjime. Nuo padegimų ten 
sudegė 25,000 akrų miško.

Galesburg, rūgs. 18. Ilinois 
Darbo Federacija savo 49 kon
vencijoj pareikalavo skubios 
bankų įstatymų revizijos, kad 
butų išvengta tolimesni bankro
tai, kurie apiplėšia depozitorius 
iš jų dažnai viso amžiaus Su- 
taupų.

Nutarime smarkiai kritikuo
jama valdžia už leidimų atviru 
budu apvogti darbo žmones.

Papa ir Mussolini 
taikai patvirtinti 

atnašauja “ožius’’
Vatikanas patapo kalėjimu vi

sam buriui priešfašistinių ka. 
talikų vadų

Vatikano Miestas, rūgs. 18. 
Penki Katalikų Akcijos organi
zacijos vadai dabar yra laikomi 
kaip ir Vatikano kaliniai ir ne
drįsta išeiti iš Vatikano miesto, 
iš papos valstybės ribų, bijo
dami bausmės iš fašistų pusės 
už savo dalyvavimą fašistų ir 
papos ginče.

Vienas iš jų yra grafas Delta 
Tore, papos organo “Oservato- 
re Romano” redaktorius, kurs 
jau keturi mėnesiai nėra aplei
dęs Vatikano sienų. Fašistų 
detektyvas dieną ir naktį stovi 
iš lauko pusės prie Vatikano 
vartų, vedančių į redakcijos ofi
sų, turbut gatavas areštuoti jį 
kai tik jis koją iškeltų.

Mussolini “paaukavo” 
sekretorių

Papa nutarė paaukauti grafų 
Della Tore Mussoliniui mainais 
į taiką. Jis bus atstatytas iš 
redaktoriaus pareigų ir jo vie
ton redaktorių bus paskirtas 
fišistams palankus redaktorius.

Kiti kaliniai yra keletą ofi- 
ficierių iš papos gvardijos, ku
rie suteikė papai informacijų 
ipie fašistų universitetą; ir 
dar keli. Katalikų Akcijos gal
vos. Papa jau paskelbė, kad jis 
pašalina iš Katalikų spaudos ve
dėjų tėvų Enrico Rosa ir jo vie
ton paskiria fašistų draugų tė
vų B^rberJ.

Mussolini iš savo pusės pa
darė ir gi auką: jis pareikala
vo “rezignacijos” majoro Gio- 
vani Giurati, fašistų partijos 
sekretoriaus, kurs ligi šiol va
dovavo 3,000,000 “juodmarški- 
nių”.

Steigiama “Kupiškėnų
Kliubo” draugija

Kupiškis. Jau paruošti ir 
šiomis dienomis bus atiduoti 
įregistruoti “Kupiškėnų kliubo” 
draugijos 'įstatai. Manoma, kad 
šiai draugijai “Kupiškėnų pa
saulinis kliubas” Amerikoj pa
ves Kupiškyje Liaudies namo 
ir knygyno steigimą ir jo va
dovavimų.

Nubaustieji voldemari- 
ninkai duosiu kasaci- 

jos skundų
Steikunas, Sliesoraitis, Požė

la, Gedminas ir kt. nuteistieji 
voldemarininkai, nepatenkinti 
kariuomenės teismo sprendimu, 
duoda kasacijos skundų vyr. 
tribunolui.

Ryga, rūgs. 18. Į Vilnių grį
žo 100 bedarbių, kurie buvo'iš
ėję j Rusiją ir bolševikai buvo 
pastatę juos dirbti be jokio at
lyginimo.

LIETUVON
Siunčiame Pinigu Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame GreitaL Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.
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Lietuvos tekstiline 
industrija

1^30 /
431.1 to. 

18874 to.

šuota^ jog lite 40 milijonų li
tų būtų gčritiū feumokdma vie
tiniams pramonininkams, ne- 
gu ilžsiėtiiniams. VifetiniS pra
monininkas gi dubda diirbą ir 
duoną Lietuvos darbininkams.

Pagaliau, reikia atminti, 
kad Lietuvoje audiniams rin- 
ka ūbolat plečiasi. Dabar Lie
tuvos sodžiuose vis labiau ir 
labiau ima išeiti iš mados na
mie audinius gaminti. Dabar 
ūkininkas ima vis labiau su
prasti, ekad jam geriau apsi
moka, pardavus vilnas, nusi
pirkti gatavą audinį, negu na
mie ausdinti. Tokiu budu Lie
tuvos tckstilinei industrijai 
plėsti perspektyvos tebėra la-

_________ ___________ _ _____ ____ _

1927 — 1^8
447,6 U. 355,5 to.

Bovelnihių addirtių 2J2O5 to. U 999,5 tb.

Įvežamų hudin’ių kiekis pta- 
dėjb mažėti 1928 metais, dar 
{labiau Šiunažėjo sekamais 
1929 metais, o 1930 metais vė
lei labai padidėji). Tai atsiti
ko dėl tokių pt-iežasčių. 1928 
metais vasara bliVo labai ly
tinga, ir tos. vasaros pabaigoj 
paaiškėjo, kad biis^blogi tafe-J 
tai. iš, tikrųjų metai blųgi ir 
buvo. iDaug kur. Lietuvoje bu
vo nederlius. Ūkininkų perka
moji galia sumažėjo. Todėl ir 
audinių pirkliai ėmė susilai
kyti ntio importo. Kadangi
1929 metais ūkininkai dėl blo
gų pereitų metų pirkti dar 
mažiau tegalėjo, tai tekstilės 
pirkliai dar labiau susiaurino 
importą, paleisdami į rinkų, 
ką turėjo atsargos sayo sandė
liuose. Tačiau 1029 melai bu
vo Lietuvoje gėri, ir sekamais
1930 ihctais pirkliai papildė 
pereitais metais ištuštėjusius 
inanufnkturos sandėlius.

. ' e u,

šiaip ai’ taip iš užsienio įve
žamų audinių, kiekis iki šiol 
dar tebėra laljai stambus. 
Vertinant tas importuojamas 
prekes litais, išeina, kftd Lie
tuvon kttšmet įvežama užsie
nio audinių maždaug už 40-45 
milijonus litų. Daugumą im
portuojamų audinių galėtų at
stoti vieliniai dūdiniai, jeigu 
jie butų Lietuvoje gaminami. 
Sakome, datiyudią, bes kaikū- 
rie labai brangus dūdiniai 
Lietuvoje gdittititi gal rieužsi- 
mdkėtųf pet HidŽd jiems čia 
rinka, permhžds pareikalavi
mas, o užsienin jiems rasti 
rinką maža vilties tebūtų. Bet 
plataus masinio vartojimo da
lykai Lietuvoje gaminti apsi
moka, ir jiems -"čia plati rip
kų — atvira. Juo labiau, kad 
ir Lietuvos Vai

1929 Žinoma, Lietuvos tekstiline 
industrija amerikiečiui neža
da jokių ypatingų turtų ar 
pasakiškai greito pralobimo, 
net ji žada ir duoda amerikie
čiui: tikrą duoną, ramų tai
kų gyvenimą, įtaką visuome
nės ir valstybės gyvenime ir 
garbingą būklę.

pai plačios.
čia Amerikos Lietuviai ga

lėtų užimti* tinkamas pozici
jas. “Drobės” Amerikiečiai gi' 
dabar labai gerai verčiasi. 
Neitžims tų pozicijų ameri
kiečiai, — užims jas kiti, a- 
merikiečiai bus tiktai praleidę 
gražią progą.bu, ir kai mažas biznis atsisto

ja, kaip sakoma, tvirtai ant 
kojų, tuomet jis yra toliau 
plečiamas. Lietuvos žmonės 
čia vaduojflBi *senai išbandytu 
patirimu: geriau maža žuvelė 
negū didelis tarakonas...

Todėl Tat Lietuvoje vyrauja 
smulkiosios / audimo-veūpimo 
įniųnėb. Smulkiomis įmonė
mis mes vadiftame tokias, 
kuriose dirba patsai įmonės 
shvininkhs su savo šeima, ar 
pasisamdo vieną-kįtą dajjbi- 
ninkų-pašalictį. šitokiij smul
kių' lekstilinių įmonių Lietu-, 
voje buvo 1928 metais viso 
315, ir jose dirbo 90 samdytų 
darbininkų.

IŠ Šitokių mažų įmonių iš
auga ik didelės, ar beūt vidu
tinės/ kubios stengias aptar
nauti Lietlivoš vidaus rinką. 
Tokių stambesnių įmonių, vei
kusi 1929 metais butų galima 
paminėti tokios: 3 linų verpi
mo ir z audimo įmones su 1'08 
darbininkais; 3 boVelnos ver
pi ino-audimo įmonės su 327 
darbininkais; 4 vilnų atiditno 
įstaigos su 549 darbininkais.

1930 metai Lietuvos tekstili- 
nci industrijai buvo labai pa
lankus. Visos įmonės ne tiktai 
išsilaikė savo darbo pilnumoj, 
—jos net darbą išplėtė iki 100 
nuoš. Greta Didžiosios Lietū- 
vos išaugo ir tekstilinės įmo
nės Klaipėdos krašte. Vietinę 
tekstilinę pramonę palaiko ir 
valdžia ne tiktai atitinkama 
muitų politika, bet ir savo 
stambiais užsakymais. Pavyz
džiui, kariuomenės, policijos, 
geležinkelių, paštų, miškų ži
nybos tarnautojams reikia 
daug medžiagos, ir šiuos au- 

vietos t

karšyklų, milo velykių, 
verpyklų. Bet tokiomis 
verpyklomis naudojosi 
turtingieji * ar pažangie-

nu ir 
vilnų 
tiktai 
ji ūkininkai. O pbičioslomš 
masėms visas mašinas ir visus 
garus atstodavo ta pati sod
žiaus moterėlė.

Pagaliau, prieš pat karą 
vienur kitur ėmė atsirasti ir 
audimo fabrikėlių. Pavyzd
žiui, Panevėžy buvo* įsteigtas 
inž. Dūdos vilųuj verpimo ir 
audimo fhbrikas, kuris per 
karą visas sudegė, o jo pele
lius vėjas išnešiojo.

Tai yra viskas, ką Lietuva 
t _____ —r............. .. c ... .lekstilinėje industrijoje ga

limųjų rusų plotų fabrikus, ar|veldėjo iš prieškarinių laikų, 
į Užsienius iškeliaudavo. Jo
kios linų pramonės Lietuvoje 
nebuvo. Rodos, tik prieš pat 
karą vienur kitur buvo įstri
gta kokia menkutė linų verpi
mo įmonėlė.

Ne daug ką geresnėj padėty 
buvo ir vilnų apdirbimo rei
kalas. Avis kirpdavo, vilnas 
verpdavo, milus ir čerkesus 
ausdavo ai s tos pačios sod
žiaus moterėlės. Ir dažydavo'žinoma, dar tebesitęsia nami- 
vilnas ir audinius — jos pa-.nė linų bei vilnų pramonė. 
Čios. Tiktai vilnas karšti beiiBct čia vis , daugiau ir dau- 
milą velti nuveždavo kur pas giau atsiranda dirbtuvėlių. Ir 
miestelio žydą, turėjusį visą‘tekstiline Lietuvos pramonė 
“fabriką’ vieno arklio suka-1vystosNJuo pačiu dėsniu, kaip 
mą. liktai prieš pat karą ėmė'ir kiekvienas biznis Lietuvoj, 
atsirasti vienur kitur garinių Pradedama labai mažu mašta-

1.' Verpimas-aiidimas prieška-

Verpimo-audimo pramonė 
prieškarinėje Lietuvoje buvo 
pačioje primytiviškiausioje 
padėtyje. Linus šukuodavo — 
.verpdavo sodžiaus moterėlės, 
ausdavo iš jų plonas drobes 
ir storus pakulinius. Vyrai iš 
linų virves sukdavo ir iš pa- 
kulų-nuobraukų — pančius. O 
visas likusia gausus Lietuvos 
linų derlius išplaukdavo į to-

Nedaug, labai nedaug. .
Bovelninių audinių pramo

nes prieškarinėje Lietuvoje 
visai nebuvo, jeigu čia nepri- 
skaitysime sodžiuje austus čer
kesus, pusiau iš bovelnos, pu
siau iš vilnų.
2. Verpimas-aūdimas nepri

klausomoje Lietuva jc.
N epri k la u somoj e Liet u voj e,

Žioplio Laimė!
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Tiesiog reikia nusi
stebėti kaip daugelis 
žmonių nieko negal
vodami, nešioja pi
nigus pas save arba 
slepia nesaugiose vie- ‘ 
tose.

Kiti prnžnrio taip, 
kaip Ši niOteris, kad'* 
pražudė ir taipgi api
plėšimuose gatvėse ir 
namuose.

dūrius dabar gamina 
tekstilinės įmonės.

Lietuvos lekstilinių įmonių 
prieky ėina dar 1921 
Amerikos 
“Drobės”

metais
Lietuvių įkurtas 
fabrikas, turintis

suinterė

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,In c.
3207-09 So. Halsted St Tel. Calumet 4589

Tel. Prospect 7960—61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti 
jūsų taupumo sąskaita. Jus 
negalite pralaimėti pinigų in
vestuojant juos į jums reika
lingas anglis.

Mes parduodame įvairios 
pušies anglis — dėl Hot Water 
ir štymo boilerių ir virtuvių 
pečių.

Pocahontas, będuminės, 
Pennsylvanijos kietos anglys 
antracitas, Black Ban Lump, 

Koppčr Coke. Taipgi Sahara anglys. Sl’ĖCIALfiS KAINOS, MOKANT CASH.

MES PARDUODAME 49U-19 S. Paulina St.
Cottsolidatiort Millers Creek . N'v.”GAptszEwicž,o'pISi’ 

ANGLIS R. F. GAPSZEWICZ, Se’cr. and Mgr.
M.

'1 he Peoples Sultonai Bankas turi saugią vietą dėl kos- 
tumerių sutaikytų pinigų per dvidešimts septynis me
tus, ir banko viršininkai prižada ir toliau tęsti toje link
mėje konservatizmą.

Peoples J^ational "Bank 
and ^rust Uompany 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

I’INKIV SIUNTIMAS LAIVAKORTES

Prisirengkite Vieninteli autorizūoti 
pardavėjai

MALT TONIC — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
flų. Nei vienas ne- »
gali būti be

MALT TONIC’O
arba z

Extra Pale Alaus
Jis /yra^ rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
fNVl*OAAnHO 

■ooo re* coMVAi***®*™ 
MmcsMiNo

Gooo ro« th« hom«
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minantis medžiagos daugiau 
kaip už 5,000,000 litų. “Dro
bes” amerikiečiai sugebėjo tin 
kainai prisitaikyti prie Lietu
vos rinkos, ir dabar jie čia la
bai sėkmingai konkuruoja su 
užsienio firmomis, net su ang
lų audiniais, ir turi labai gra
žų ir tikrą biznį.

1930 metų pabaigoje Lietu
voje įsikūrė naujos 5 tekstili- 
nės įmonės, kuri“ 
provincijoje ir 
itin reikšmingos yra: 
verpimo-audimo įmonė, ir tri
kotažų kojinių nėrimo įmone, 
ši pastaroji yra moderniškiau
sia įrengta, turi geriausias ma
šinas “Cotton”, ir gamina to
kias geras kojines, kad sayo 
dirbiniais toli pralenkia užsie
nio dirbinius. Kadangi gyveni
mas Lietuvoje, vadinas, ir 
darbas, yra labai pigus, tai 
Lietuvos fūbMka'htai gali savo 
geresnius „ūz užsienio gami
nius parduoti pigiau, negu 
kainuoja užsieniniai gaminiai. 
Žinoma, nelengva savo krašte

irių 1 randas 
Ąj Kaune. Čia 

šilko

DABAR
JEibL JL^h

Prie ilgos, šaltos žieinos. Pripildykite savo ang-, 
lių aruodą su geriausiu ir ekonomiškiausiu kuru, 
kokį jūsų pinigas gali pirkti—anglimis be kliau
čių—

Prašykite savo groseminko nrbk aptiekoriaUs, jeigu jiė itagAli 
suteikti, tuomet pašaukite . ( x

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 87th SL, Chičago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie Si. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

mą. Daugeliui piliečių taip jau 
atrodo: jeigų jau užšiėhioJga- 
minys, tai jis turi būti geres
nis už vietinį. Tačiau dabar 
pirkėjai pamažėli pčadeda įsi
tikinti, kad ir Vietos ganiihiai 
dažnai yra ne tiktai ne blo
gesni už užsieninius, bet net 
ir geresni. Lietuvos tekstiline 
industrija taip žingsnis po žin
gsnio ima užkariauti savo kra
što ripką, išstumdama užsieni
nes prekes. x
3. Lietuvos tekstinės indus

trijos perspektyvos.
Nežiūrint, kad Lietuvos tek

stiline industrija dabar yra 
jau gana ‘išsišakojusį, ji dar 
toli gražu negali patenkinti 
viso Lietuvos rinkos pareika
lavimo. JKasmet LietuVon yra 
įvežama stambus svetimų au
dinių kiekiai, šit įkaičiai, ro
dantys, kiek pter pastaruoMiiis 
ketverius ^rnėtUš buvo įvežta 
Lietuvon svetinių audinių: /

Consolidation
MILLERS CREEK

A . I?-;;' ■ •
’ . A’ > !

Jos yrį vien tiktai šilbina, išėmus vieną bušelį 
pelenų ant tono anglių.—Nėra sleito, akmenų, 
šiukšlių ir tikrai be klinkerių. z ,
PAŠTĄ&A: Cons61idation Millers Creek Niit parsidą- 
vittėja už daug pigesnę kairiu negu Lump ar Egg, ir 
yra lygiai tie patys geri anglys, tik smulkesni — kaš
tanų riešučio didurtio — pagaminti specialiai dėl ver
damųjų pečių. Jeigu jus deginate anglis verdamajame 
pečiuje,' ekonomizUokit su Nut anglimis. Išdalinkite 
savo užsakymą ir šutaupinkitę pinigus. Pirkite LAnhp 
ar Egg'del jūsų šildomojo pečiaus ir Nųt dėl verdamo
jo pečiaus Už NAUJAS ŽEMAS KAINAS.

pripildykite savo aruodu šiandie
ir būtinai užsisakykite

>>

AUTHORIZEU

Consolidatinn Millers Creek
LUMP EGG NUT

f ........................... *
t

i

CONSOLIDATION
MII.l.F.IS CREEK

Chkagoje ir Apietinkčse

• SOUTH ŠlDE:
ATLAS FUEL CO,.

So. Paulina St. Tel., Prospect 
JOHN BIGANE and SONS.

Ąfcher Avė. Telefonas. Lafayctte 
CHlCAGO LAWN COAL CO.,

W. 59th Street Tel. Prospert
- • DAMEN FUEL CO.,

W. 43rd St. Telefonas Boulevard 
REAOY COAL and CONS. CO., 
So. Cicėtb AVe. Tel. Lafayctte 

VILIJA CO.. t
3700 So. Spauldtng Avi. Tel.* Lafayette 

WESTERN CQAL arid
4916

4919

4923

3596

3605

1828

5323

7960

0600

8944

9029

4030

2584
PŲLY CO., 

3400

0613

SŲPŲLY CC
5e. Western Avė. Teį. Prospect 

WHlTE EAGtE CČAL CO..
So. Robey St. Ttl. Proiped

WEST SIDE:
albaKiy coal CO.,

So. Ąlbany Avė. Tel. Crawford 
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W. 18th Street Telefonas Canal 
CAUPORNIA ICE and COAL CO.,
W. 22nd Stred Tel. Liwndaie 
So. Central Park Aye. LaYvndale 

"EASTMAN COAL CO..
W. 17tb Street Telefonas Canal 
FIRST NATIONAL COAL CO., 

So. Western Avė. Telefonas Canal 
GĄRDEN CITY COAL CO.,

So. Morgo" St. T«l«f°n»s Canal 
LAWNDALE COAL CO.

So. VVhipple Street , Tel. Lawndale

2105

3334
3200

1930

1814

3501

0315

0667
2060

1386

2666

4136

30682614 f _______
MONARCH COAL and SUPPLY CO..

2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072 
' WESTERN FUEL CO..

2623 W. Adams St. Telefonas West 0493
360 N. Lamon Avcnue Austin 1234

CICERO:
C?/- / A. BOBYSUD and SONS.
50th Čourt and 33pi St. T«L Cicero 1703 

CICERO FŪEL CO..
Austin BlvJ. ahd 3ht St. Tel. Cicero 29

L , Tel. Lawndale 0609
CLYOE coXl CO..

5901 W. 28th Bt. Te’.eFohas Cicero 902
MORTON PARK. COAL CO.,

2100 So. 52nd Aventoc Tel. Cicero 89
NOVAK BROS. CO’AL tfo..

Cicero ind Ogden Avės. .Tel. Lawndale 6706 
lt Čterto 120

Stanley ir Oak Pafk
NERAD L 

2924 Rtdįtiand *Ave.

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON.

Brookfield, Iii. ' Telefonas Brookfitld

BROS. COA1 ČO..
Telefonas Bernyti

510

588

285

Berwyn 472 it May 4130

ll;Į-'lv>rrfi' .maaa^UhA^'.^ >' u-.r



Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

Merginos ir moterys

paslapčių dai
/

K

iškilęs stiprūs 
jų snaudulį ir 
iš miego, grei-

Tik jau pa- 
dažniausiai 

ne valingu- 
valdo, tarsi

kai- 
ma- 
ku- 
tiek

jau 
taip 
dra- 
kad

liūdnai bei 
keleivį. Lai- 
gyvenimo ir 

kulturinguoju
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Važiuojame į atlaidus. Musų 
arkliai geri, brička graži. Vieš
kelis žvyruotas, gan geras, ša
limis medeliais nusodintas. Vąi- 
zdai gražus ir jaukus. Bet gra
žiausią, tiesiog žavų vaizdą 
duoda Lietuvos mergelės. Jos 
eina basos. Vienoje rankoje 
nešasi batukus, kitoje — gėlių. 
Bažnytiniai jų rūbai paprasti, 
ne šilkai, kaip Amerikoje, bet 
su skoniu. Sijonėliai trumpi. 
Net per griovį, mačiau, leng
vai peršoka nepasikėlę. Eiti 
joms smagu. Padelkos nei pai
niojasi, nei dulkes kelia. Daug 
jų pavejame ir pralenkiame — 
taip, kad vienval inirga akyse 
kuo švelniausiai širdį glostan
čios scenos.

Tik skarelės labai gadina ža
vųjį vaizdą. Jali laikas joms iš
eiti iš nąados. Nei patogu, nei 
gražu, nei, pagalios, taip jau 
pigu, kaip paprastai manoma. 
Skrybėlė juk daug patogiau, 
gražiau ir, rodos, bene tik pi
giau. Kai atvažiuoji žmogus iš 
kito krašto, kur skarelių 
seniai niekas nebedėvi, tai 
ir atrodo, kad Lietuvoje 
bužių kultūra atsilikusi,
žmonės biedni, apsileidę. Keis
ta, bet visai teisinga, kaip tos 
kuklios skarelės 
skurdžiai veikia 
kas mesti jas iš 
eiti drauge su
pasauliu. ' <

Bet miestuose, tai visai iš
imtinai tik skrybėlaites pane
lės ir ponios tedėvi. Tik tarnai
tės ir šiaip biednos mergelės 
bei moterys vis dar skarelėmis 
tebesitenkina. Bet jau neberi
ša jų pryšakyj, kaip pirmiau, 
tik užpakalyj. Taip daro dąu- 
£ęlis ir kaimo mergelių ir drą
sesnių moteriškių. Daug ęle- 
gantiškiau atrodo, nei pryša
kyj surištos. Tik kai kurios, 
net ir visai jaunos, labai dai
lios mergelės bei moterys, ma
tyti, ' labai besivaržančios bei 
kuklios, drovisi skarelę užpa
kalyj susirišti. Sako, busią tai 
per poniška, per moderniška. 
O kaimo davatkos tauzija, bu
sią lai patvirkimas, bedieviš
kumas skarelę užpakalyj susi
rišti arba skrybėlaitę užsidėti.

Įvažiavome į miestą. Merge
lės šluostosi kojas, aunasi ko
jinėmis ir batukais. Jų kojos 
buvo plačios, didelės, bet pate
kę į batukus, dabar atrodo ma
žos, dailios, elegantiškos. Batu
kai gražus, matyti, fabriko 
darbo. Didelių, plačių arba gra
mozdiškų batų, kokius papras
tai siūdavo kaimo batsiuviai, 
jau nebematysi. Rodos, lyg bu
tų išnykę nugrubnagiai batsiu
viai, o su jais sykiu ir grubijo- 
niški batai.

2 •
Ljetuvos mergelių veidas pil- 

nasf skaistus, natūralūs. Įkri- 
čio, išblyškio ir po juodžio apie 
akis, ypač kaimo mergelių vei-

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yarde 3408

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Bonlevard 9336

RBAL ESTATB 
Parduodam, mainom ir randuojant 

namas 
833lf S. Halsted St 

Tel. Yarde 6894

Seštadięnb, rūgs. 19, 1931

de, labai retai tepamatysi. 
Gamtiški sveiko bei gyvai rau
dono jų kraujo dažai neduoda 
progos įsimesti į jų veidą blyš
kumo bruožams. Padeda, be
rods, joms natūralų skaistumą 
išlaikyti ir vėsios, sveikatai, 
tarsi, idealios Lietuvos naktys, 
kuriose pakankamai gauna jos 
ramaus, gilaus, saldaus rr svei
ko miego. Tokiu keliu, žinoma, 
jų nervai laikosi tikslioje pu
siausviroje. Suprantam’a, jog 
ir jausmų tonas nenustoja lyg
svaros. Tik. dėl to, rodos, ir jų 
nuotaika visados maloni, švel
ni, kupina viliojančios, tarsi, 
traukte savip traukiančios ne
kaltos bei naiviškos jų šypse
nos. *

Pudros bei dažų Lietuvos 
kaimo mergelės ir moterys ma
ža kiek tevartoja. Retų kurią 
teko pastebėti su pudrotu vei
du, su dažytomis blakstieno
mis, skruostais bei lupomis. 
Dirbtinis, labai pigus grožis^ 
matyti, Lietuvos kaimo mer
gelių bei moterų jieimponuoja, 
nevilioja.

Bet miestų panelės bei pa- 
nios vartoja ir pudrą ir dažus; 
žinoma, toli gražu ne vi šok ir 
ne taip daug, kaip, pavyzdžiui, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tik žydės, tai, rodos, maž
ne visos labai pudruojasi ir 
dažosi.
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Lietuvos mergelės bei mote

rys nei plonos nei storos. Retą 
kurią gausi pastebėti taip Jie
sią, išsekusią, kampuotą, su- 
bliuškusiomis bei Suvytusiomis 
apvaliomis kūno formomis, kaip 
Amerikoje, kur tokių yra, tary
tum, legionai. Negi, dažnai pa
stebėti tenka taip ištukusią, 
sustorėjusią, lašiningą, be jo
kio proporcingumo atsikišu
siom ar pddribusiom didelėm 
bei sunkiom kimo formom, kaip 
Amerikoj, kur tokių “taukų 
bei lašininių statinių” nestin
ga. Lietuvos mergelės ir mote
rys beveik visos yra tik vidu
tiniai arba lieknios arba gra
žiai patukę. Todėl, ve, ir jų 
kūno muskulatura yra gana 
lygi, švelni, ne kampuota. O 
dailiai patukusių lašiningumas 
yra tiksliai susidėjęs, Susiklo
jęs, pokietis, postangis, vadi
nasi, nei per minkštas, nei per 
elastingas. Dėl to, žinoma, ir 
apvaliosios jų kūno formos nei 
per toli išsikišę, nei per žemai 
padribę. Ir štai kodėl jos y*ra 
ir gražios ir žavios.

Duodu čia ir pavyzdį, tikru 
atsitikimu pagrįstą.

Pėsčioms keliaudamas is vie
no miestelio į kitų, užėjau pas 
vienų ūkininką. Sakau, gal rū
gusio pieno kokį duobenį gau
siu, o gal kartais ir miežinio 
alaus stiklinę kitą.

Pataikiau taip, kad tik dvie
jų ūkininko dukterų su pieme
nukais beesama. Visi kiti, sakoj 
turgun išvažiavę.

Rūgusio pieno su miežiniu 
alum susidariusi mano galvoje 
iliuzija gyva tikrenybe virto. 
Dar daugiau: ir sūrio su svies
tu ir bekono su ^skilandžiu mer
gaitės į stalą atnešė.

Seniai taip skaniai bevalgęs

ir aktualų Lietuvos kaimo 
mergaičių svetingumą bejaųtęs, 
tarytum tik dabar pradėjau 
pajusti, pažinti, suprasti ir 
kaip reikiant įvertinti patį šir^ 
dinginusiąjį Lietuvos kaimo 
pulsą. .

r

Besiinteresuojant man labai 
gražiais šioje apielinkėje javais 
ir miškais, pasisiūlė mergaitės 
eiti su manim į laukus javų 
pažiūrėti; o į mišką pauogauti, 
pagrybauti.

Ir išėjome, taip sakant, pa
rugėmis, nors ir kviečiai ir va
sarojus ir bulvės jau gana 
aukštai nuo žemės pakilę buvo.

Einant tai siaurais takeliais, 
tai tarplyšiais, tai pagrioviais, 
tai kartą kitą peržengiant ar 
peršokant per griovį, nepapras
tos mano palydovės visai ne
jučiomis pozavo ir, tartum, de- 
monstruote demonstravo išori
nę savo kūno anatomiją.

Ir nejutome, kaip greitai 
nuo namų nutolome ir pačiam 
pamiškyj atsidūrėme.

Kukavo gegutė kažkur toli, 
giliai miške, čiulbėjo, giedojo 
paukšteliai savo muzikaies gies
mes ir viliojo mus į mišką.

Ir kas atsilaikys prieš šven
tojo Lietuvos miško slaptingą
ją šlamesio muziką, kurią taip 
daug praturtina tie harmonin
gi giesmininkai — Lietuvos 
paukšteliai 1

O jau uogų, uogų! Ir grybų. 
Vis dėlto labai mažai jų tepri- 
rinkau. Mat, mano kompanijo- 
hės, beuogaujamos ir begry- 
baudamos, be galo domino bei 
įvairino smalsų mano pastabu
mo jausmą. Tai susilenkdamos, 
tai išsitiesdamos, tai Į vieną 
ar kitą pusę pasvirdamos, tai 
su šypsančia savo veide širdi
mi paukštelių muzikalių gies
mių besiklausydamos, iš tikrų
jų, tvėrė jos tokias žavias sce
nas, kad, tarsi, apkerėjo mano 
regėjimo jutimą, ir uogų bei 
grybų aš j dabar visai nebema
čiau. Ir tai buvo labai sveika 
mano mieriams. Juk natūralia 
bei laisva savo mimika, gestais 
ir pantam ima-gana ryškiai jos 
pozuodamos ir, tarytum, rody
te rodydamos visai tiksliai nu
sitiesusias savo kūno grakš
čias linijas ir visai nuosakiai 
susidėjusias, susisantykiavu- 
sias apvalias formas, kaip tik 
ir davė man kuo geriausių pro
gų išlaukinę jų anatomiją stuj 
dijuoti.

Ir tik tada, kai išsipūtė -nuo 
gr^bų jų kišeniai ir ant kairės 
rankos, prispaustos prie pilve
lio, susikrovė tokia aukšta gry
bų krūva, kad savo viršūne 
glaudėsi prie elegantiškų jų 
krūtų, mes visi pajutome, jog 
metas eit namole.

Miške dabar buvo karšta bei 
tranku. Medžiai, tarsi, snūdu
riavo, niūniuodami kokią tai 
tradicinę miško 
nušką.

Tik staigiai' 
vėjas pašalino 
jie, lyg pašokę 
tu ir trenksmingu tempu nž- 
traukė kokią tai audringą, šiur
pią miško meliodiją^

įPro medžių tarpus prasiver
žusi vėsesnio oro srovė džiovi
no išrasojusius musų veidus.

Juodas, tirštas debesys užgu
lė visą vakarinį horizontą, žai
bas kasė jame gilius, šviesius 
griovius, tarytum nenorėdamas, 
kad vanduo pasiektų žemę.

monTreąu 
CANADA 
AUG. 10 
1904 ‘

vandens lašai ritosi 
palydovių kaktą,;

O vis dėlto jis pasiekė, kris
damas Rambiais ir vis tankes
niais lašais.

Dideli 
per mano
skruostus, veidus, nosj, liipaš, 
smakrą ir, persikošę pro sau
lėtus jų šypsnio burtus, krito 
tiesiog ant jų krūtų.

Mes vis tiek neskubėjome. 
Ir kam? Juk mano palydovėms 
lytus yra visai įprasta ir labai 
maloni maudykla, ypač šitokio
je karštoje dienoje. Gi aš tiks
liai neskubėjau. Mat, kiekvie
nas lašas, nukritęs ant jų suk
nelių, markino , ir trumpino 
marškonius jų siulus. Suknelės 
ankštėjo ir labai intymiai glau
dėsi prie skaisčios, karštos jų 
odos. Išorinės jų kūno anato
mijos bruožai dabar jau buvo 
pilnutėliame ryškume ir neme
lavo, vadinasi, mano akių ne
apgaudinėju. * Man tik beliko 
palyginti pirmiau gauti vaiz
dai su dabartiniais beveik nuo
gutėliais vaizdais ir faktinai Įsi
tikinti, kad šitos lietuvaitės 
yra tikros grožio zdeivių sesu
tės ir kad jų kūno dailumui nė
ra galo.
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Lietuvos mergelės, ypač 

mietės, nusiteikę linksmai, 
loniai. Net ir tarnaitės, 
rioms gyvenimas, rodos,
mažai teduoda, irgi patenkin
tos, linksmos, malonios. Nebent 
tik miestuose teko pastebėti 
vieną kitą mergelę ar panelę 
su, tartum, apsiniaukusia šir
dimi, šiurkščiais veido bruo
žais.
' Negalima, betgi, tą patį pa
sakyti apie Lietuvos, moteris. 
Daug jų pastebėjau labai ner- 
vuotų, susikrimtusių, nubudu
sių, gyvenimu baisiai nepasi
tenkinusių. Kai kurios jau įžen
gę į neurastenijos, isterijos 
bei persekiojimo7 manijos nelai
mingą, šiurpų kelių; kai ku
rios dar susivaldo ^ir šiaip taip 
šalia jo eina. ..

Nejaukus reškinys. Baisiai 
nejaukus!

Kas jį iššaukė kai kuriose 
Lietuvos moteryse, sunku tiks
liai pasakyti. Pirmiau, rodos, 
to nebuvo. Gal būt pasaulinis 
karas labai sukrėtė silpnesnių 
moterų nervus. Bet veikiau
siai tatai iškėlė nenusisekęs ir 
be galo audringas šeimyninis 
gyvenimas. O nevykusio šeimy
ninio gyvenimo labai daug pas^į 
tebėti teko. Be to, nervuotos 
moteriškės, kiek gavau pritirti, 
dažniausiai yra beprotiškai 
aitringos, romantingos ir and* 
bicingos. Jos vienu vyru, vie
na šeimos galva, retai tepasi
tenkina. Turi intymių santy? 
kių su kitu (ar kitais) vyru. 
Vadinasi, tveria romansą, kuris 
verda—kunkuliuoja aistra, bai-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. ” Rėumatisma, Ranku. Kojų, I 
Nugaros ■kaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dundi, Galvos ska«- 
dejima. Ir toip visokius skaudėjimus 
( tik no romas ).
TukatanSIai žmonių yra Uslgyde O 
milijonai dar nežino apie tai.' t 
Dekanio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.80 Ir $3.00, 
ir 10 centu oxtra už persiuntimą.

Klauskite pas eptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Box382 
Hartford, Conn.

' '-i.- ■ '■
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me, slaptybėmis, hipokrizija ir, 
gana dažnai, visai beprotiška, 
bo jokios pusiausviros meile! 
Kurios apsčiai turi nervų išt
vermės atsargos, kapitalo, tos 
dar šiaip taip atsilaiko prieš 
šių jausmų sukurtas jų širdy
je — sieloje audras, kurios lie
tos greitai sukiunža po sunkia 
našta ir tampa nelemto gyveni
mo labai liūdnomis aukomis.

Lietuvos mergelių, ypač kai
miečių, f ir to bruožai dažniau
siai yra labai naiviški', nekalti, 
natūralus, vadinasi, be jokio 
dirbtinumo, prašmatnumo arba 
rrtizmo. Reta kuri žiuri į vy
riškį, darkydama malonią bei 
švelnią savo veido išreišką sek
sualiniais flirto bruožais, kas 
Šiaurinėj Amerikoj šiandien la
bai paprasta. šitos biaurios, 
šlykščios ydos, ačiū dievams, 
Lietuvos mergelės dar neįsigi
jo. Tik miesto panelėse teko 
pastebėti ir seksualinio flirto. 
Matyti, jos jau. apsikrėtusios 
Vakarų Europos, o gal ir Šiau
rinės Amerikos, afroditinių ais
trų kultūra. Lytiškosios meilės 
jausmą, kuris savo vietoje yra 
labai gražus bei kilnus, nes mo
tyvuojamas vaisos instinkto, 
jos vartoja visur ir daro jį 
vulgarišku! Kitaip tariant, ro
mantiškosios meilės nekaltą 
jausmų, kuris visur tinka, jos 
nustelbia lytiškosios., meilės 
jausmu, kuris anaiptol ne vi
sur ir visada tetinka.

Moterys, jau didelių vaikų 
motinos, žinoma, dažniausiai 
miestietės, irgi labai mėgsta su 
vyriškiais paflirtuoti. Bet jų 
flirtas, rodos, visai motiniškas, 
kuklus bei drovus, 
čios aistringosios, 
silpnavalės, kurias 
mas, bet jausmai 
šiaudų jūrių bangos, blaško,— 
toą dažnai šaudo vyriškius sek
sualiniais žvilgsniais. Bet maža 
tokių tėra.

Bendrai sakant, tai Lietuvos 
mergeles bei moterys, ypač pa
lyginant jas su šiaurinės Ame
rikos mergelėmis bei moteri
mis, yra labai kuklios, drovios 
ir padorios.,Hui t

Kultūrinis Lietuvos mergelių 
b^r moterų laipsnis, ypač paly
ginant ji su tuo, kuris buvo 
prieš 25 metus, yra labai žy
miai pakilęs

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite įkalbti 

savo drapanas 
s be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 

, LAŽURKAVIMO.
' Klauskite pas savo €toserninką 

LINCO WASH.
- Pardavinėjamas kvortinemis bon 

komis — po 20c už bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

religingumas, kurisKarštas 
dabgiausia remiasi prietarais ir 
vergišku kunigams klusnumu, 
labai atvėsęs. Ir šiaip visokie 
burtai, kurie minkščiausią, šil
čiausią lizdą susikrauna papras
tai nekultūringų žmonių dva
sioje, ypatingai. lengvatikybėn 
palinkusioje moteriškių sieloje, 
jau nebeturi tos didelės įtakos, 
kurią pirmiau turėjo.

Jau ir tęs nelemtos tendenci
jos, kad mergaitėms mokyklon 
eiti nereikia, nes ne iš mokslo 
duoną jos tevalgysią, nebėra. 
Mokyklas lanko taip mergaitės, 
taip bernaičiai. O dabar jau 
esant privalomam pradžios 
mokslui visoje Lietuvoje, su
prantama, kad pradžios mokyk
lą turi išeiti ne tiktai visi ber
naičiai, bet ir visos mergaites. 
Net ir aukštosios mergaičių 
mokyklos, gimnazijos, Lietuvo
je jau nebe naujiena. Daug 
mergaičių jas lanko. Lanko, pa
galios, ir universitetą.

(Bus daugiau)
P. S. Tiek Lietuvoje, tiek ir 

čia daugelis žmonių labai susi
domėjo šitais įspūdžiais. Laiš

Pis apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadansrt jus įgalite atsinefiti j| i mtmų ofisą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00. 7

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysti s, penkių ir trijų detimtų dienų paroiAkinius ir iftpildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legalitkats 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagolba jūsų taksų ir asseramentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Froor 4054 So. Ashland Avė,, 47th & Ashland Avė. Valandos nuo 0 r. Iki « vak.

PASKOLOS NfO RCHČIV 
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

TAUPYK1T PINIGUS!
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės 

Matrasai — Vidaus Sprinfr- 
sai — Lovos už Whole- 

sale Kainas
Mes atnaujinsime jūsų seną mat rasa ir jis 

IŠRODYS KAIP NAUJAS — už 
labai mažą kainą.

Good Ręst Mattress Co
4547 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 6121 Apskaičiavimas DYKAI

Daktaras 
i : '■ i * '■ <

Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

i roję, kosėjimą,* gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms galt padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukstančiua ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai n nuo 5-C valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

1 4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tek Crawford 5573

BY WESTPHAL

kais ir gyvu žodžiu jų mėgėjai 
(’ėkavoja man ir pataria išleisti 
juos knyga. Tatai padaryti ma
niau vos tik pasiekęs- Lietuvos 
krantus Klaipėdoje. Bet grįžęs 
Amerikon, suradau laikus dar 
sunkesnius, nei^palikau. O iš
leidimui šitų įtripsnių knyga 
reikia stambių lėšų. Todėl, Ger
biami Skaitytojai, prašau užsi
prenumeruoti knygą iš kalno 
arba šiaip padėti man ją išleis
ti. Patartina užsisakyti po ke
letą egzempliorių ir, paskui, pa
siųsti savo giminėms bei drau
gams į Lietuvą; nes, kaip jau 
sakyta, ir ten žmonės šitais 
straipsniais labai' susidomėjo ir 
juos pamėgo. —Knygos kabia 
$1.00. Bus apie 300 puslapių.

Dr. Margeris, 3421 So. 
Hialsted st., Chicago, 111.

Al

Padidina Jėgas ir 
Gyvumą

Jeigu jus jaučiate silpnas Ir njmiknnia- 
vęs arba Jurij organai stokuojn veiklumo, 
imkite Nuga-Tone tik per kelias dienas Ir 
pastebėkite kaip daur geriau jus pasijausi
te. Nuga-Tone ikvalo kum, nuo litrų perų Ir 
suteikia nauja spėką ir jėgą nervams., rau
menims ir organams. Jokie kiti vaistai nė
ra tiek geri, kaip Nuga-Tone. Būtinai gau
kite bonką. Jis yra pardavinėjamas aptieki- 
ninkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. papra
šykite jj užsakyti dėl jus it savo urminin
ko.

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Kjęajaus
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GERESNIŲ LAIKŲ ŽENKLAS?

Generalio paštų viršininko padėjėjas, Arch Cole- 
man, sako, kad rugsėjo mėnesyje pašto siuntiniai pa
daugėję 15 nuošimčių. Tai esąs tikrus atgįjancio kraš
te biznio ženklas. Chicagos paštas jau seniai nebuvęs 
tąip užverstas darbu, kaip dabar.

Buvo jau daug tų “ženklų”, kad geri laikai grįžta, 
bet iki šiol jie vis pasirodydavo klaidingi. Pašto veiki
mas, žinoma, turėtų būt gana geras barometras biznio 
stoviui parodyti. Bet, gal būt, žmonės dėlto daug laiš
kų rašo, kad neturi ką veikti? ' '

------------------- - ...u. •

“DARBUiilNKŲ RESPUBLIKA” ISPANIJOJE

\ Ispanijos steigiamam seime kild ginčų dėl respub
likos pavadinimo. Socialistai pasiūlė, kad ji butų pava
dinta “darbininkų respublika”, ir pasiūlymas buvo pri- 

.imtas nedidele dauguma balsų. Paskui buvo duotas pa
taisymas, kad dar butų įdėta žodžiai “(^uLokratjųč” ir 
“federalė”. šis pataisymas irgi buvo. priimtas.

Bet vėliau seimas ęmė abejoti, ar tpks respublikos 
charakterizavimas bus tikslingas^ 117 prezidentui kamo
rai prašant, jisai nutarė visą pirmąjį kįoųstitucijos pa
ragrafą su respublikos pavadinimu sugrąžinti komisi
jai. Dalykas bus, matyt, iš naujo apsvarstytas.

Vadinti Ispanijos respubliką jau dabar “darbinin
kiška” vargiai bųtų tikslu, nes darbininkai tenai dar 
neturi visos galios. Politikoje jie, tiesa, yra .šiandie, gąl 
būt, labiau įtakingi, negu kurioje kitoje galyje, neiš
skiriant ir Rusijos! ) 00 Jįetų Rusijoje “darbininkų” į var
du valdo komunistų partijos klika, kuri darbininkų ma- 
sems nepripažįsta jokių pilietinių arba politinių teisių; 
jiems atimta net teisė slaptai balsuoti, renkant sovie
tus (balsavimai įvyksta rankų pakėlimu!).

Bet ’ politikoje Ispanijos darbininkai šiandie yra 
stiprus tiktai dėlto, kad tenai dar tebėra revoliucinė 
padėtis. Dvidešimto amžiaus revoliucijose Europoje 
darbininkai visur vaidina vadovaujančią rolę. Tečiaus 
politika yra toli gražu ne viskas. Visuomenės pagrin
das yra ekonomijoje. Kol ekonominė šalies (tvarka yrą 
kapitalistiška, tol pilnas darbininkų viešpatavimas yrą 
negalimas. Ir čia nedaug tėra skirtumo, ar tas kapitar 
lizmas bus privatinis (kaip Amerikoje, Anglijoje ir kir 
tur), ar valstybinis (kaip Rusijoje).

Ispanijoje darbininkams kblkas tenka dalintis val
džia su buržuazija. Tokiose sąlygose pilnai pakaktų pa
žymėti respublikos pavadinime, kad ji yra “demokra? 
tiška”, t. y. žmonių valdoma.

GANDHI NORI TURTO LYGYBĖS

Indijos nacionalistų vadas, Mahatma Gandhi, pa? 
sikalbėjime su Amerįkoa- spaudos atstovais pasakė, kad 
Jungtinės Valstijos turi susigrobusios perdaug aukso. 
Auksas turįs būt paleistas apyvartom jei norima, kad 
pasaulis, atsikratytų dabartinės depresijos.

Labai gražių žodžių indų atstovas Londone pasa
kė apie tai, kad turį būti lygiau padalinti turtai Ame
rikoje, kur milžiniški lobiai yra sukoncentruoti sauje
lės kapitalistų rankose, o masėms žmonių ne visuomet 
ir duonos ištenka.

Bet ir “šventieji” šiandie elgiasi, kaip diplomatai. 
Kalbėdamas apie Amerikos beturčius, Mahatma nurer 
d&iogei ir biedniausiejį žmonėš Amerikoje papįturį 
gemų, negu Indijos vargšai, kurie tiesiog mirštu bar 
du. čia puola į akį tas faktas, kad Gąndhi buyę atsar
gus neužsiminti apie Indijos (kjmigąikšr
čius), kurie galįoą ir lobių tyri gal net daužau, kaip. 
Amerikos mjjionieriai. Kontrastai (priešingumai)^ tar
pe neapsakomų lobių ir prabanga vienoje pusėje 
žmoniško masių skurdo antroje, Indijoje yr^ didesni;v « •« ♦ 1negu kame nors kitur pasaulyje.

Apie savo šalies kunigaikščius tečiaųę. 
Gandhi diplomatiškai nutylėjo, nes, mat, tjj 
čių yra ir Indijos-delegaeijoje, k^ri kartu 
dalyvauja “apvalaus stalo” konferencijoje. .

Matyątma

su Gandhi

Į &LA. iždininkus norėtų pa
tekti p.'J. Tareila iš Water- 
burįo, Goniu, kuris prieš dve
jus metus jau “ifiinijo?,i neat
sižvelgdamas į tai, kad savo 
kandidatavimu: jisai < tuomet 
skaldė bolševikų priešų balsus 
ir galėjo padėt laimėt “drau
gui” Salaveičikųi. Taręilą tuo
met daugelis jo senųjų draugų 
bandė atkalbinti; kad jisai sa
vo kandidatūrą ištrauktų, nes 
buvo pavojaus, kad SLA. iždąs 
gali patekti į bolševikų rankas, 
o kadangi jau buvo žiųoma, kad 
bolševikai rengiasi seime arba 
Susivienijimą “užkariauti”; a|*- 
ba suskaldyti, tai p. Tareila šar
vo., ambicijų varinėjimu tiesiog 
jęšė į bolševikų rankas.

Bet tas žmogus pasirodė di
deliu užsispyrėliu ir egoistu Įr 
kandidatūros neištraukė* paro
dydamas toę, kad Susivieniji 
mo labas jam? nerupi*

Dabar jisai vėl ^ori kandi
datuoti, ir viename7 laikraštyj e 
jisai paskelbė savo “platfor- 
>mą”. Ji visa perdėm susideda 
iš pasigyrimų, ką “aš nuvei
kiau”. t Jisai,, girdi, per daugelį; 
metų dirbęs “be pertraukęs 
organizacijos labui”, ir jo dar
bą jau “istoriją įvertino ir tei
giamai atžymėjo”. Jisai dirbęs 
;“mię savo jaunystės dienų” Įr 
esąs pasiryžęs vėl dirbti. Pa
gyrų puodas!

Yįenintėlis naujas dalykąs 
Tareilos sumanymuose yra. tas, 
kad jisai nori grįžti prie tų se
nų laikų, kuomet SLA. Pildo
moji Taryba nedarydavo suva
žiavimų, bet viską atlikdavo 

^“krivūlėmis”. Bet juk šiandie 
valstijos reikalauja bertaininių 
raportų su viršininkų parašais 
— tųi ar Tareila^ mano, kad ir 
raportų prirengimas bei patik
rinimas gali būt ’ atliekamas 
krivūlėmis? Bė’td, iV kas svar
biausia, šiaridlfcj! ^Ušivienijimąs 
turi milžinišką turtą, apie ku
rio investavimą reikią gerą! pa
galvoti. Kaip galėtų «Pild. ^Ta
rybą be suvažiavimų šitą a’tsa- 
komingą dląlyką atlikti? Jeigu 
krivūlėmis ji darytų nutari
mus, kokias paskolas duoti, 
kokius bonus pirkti arba pąrį- 
duoti, tai kas nors turėtų iiųtį 
ant savęs iniciatyvą rekomen
duoti, Įįam Dmigųs skolinti ir 
kokius monus pirkti. Natūrą? 
lįšicu budy, tą teisę pasiimtų 
iždininkas, o kiti Pild. Tary
bos dariai galėtų tiktai balsuo
ti “taip” arba “ne”.

. šitokia tvarka pavestų SLA 
finansus (pusantro miliono <įo- 
lerįų!) fąktinai kuone j vienę 
žmogaus rankas. Ir tuo žmo
gum kaip tik nori būti p. Ta* 
reila. Well, — ne toki žaliukai 
šiandie yrą SLA. nariai, kad 
jie šitokiai propozięijai pritarę 
tų. Tokios tvarkos; kad be su
važiavimų, be disk.ušijų buįtų 
šeimininkaujama milioniniu Su
sivienijimo iždu, Susi vieni j imąs 
nepriims, nors, už tai ir stoją; 
“istorijoj ąšžyinętąs” Tąreiią.

Pagaliau, visi žinę, kad, jei
gu pasidaro organizącijai išląi-, 
dų dej Pild, Tarybos ‘ suvažia
vimų, tai už tai dąbąr seimai; 
įvyksta tik vieną kartą per dKt^ 
jnetusz o ne Jkąsmet, kaip 
davo pirmiau' Seimai kaštuoja 
daug brangiau/negu Bild. Ta
ryboj suvažiavimai.

' i» vr ■.■ii

LAI^A BYLA SP 
CPSTBĘIO.

“^eleįyįs”
“Mums tekę girdėti, kad 

šiomis diępomis ady; Bagę- 
xėtas ganą, pąįpią by
lą sų Worcesterię bolševi
kais, kurie atskirdami tfe- 
nai nuo SLA. kuopos buVo 
pasisalinę tos organizacijos 
turtą ir jos vardu kolektavo 
i^hiopįų pHnMpas duokles 
sąyam’. ‘susivienijimu’, kuris

♦

I

nėra MĄss. valstijoj įrjegist- garsėjo — ne vien tik čebat- 
ruotas.”
Smulkmenų apie tai neprane

šama. Matyt, “Keleivis” gavo 
žinią prieš einant į spaudą ir 
n e pcgalej o plačiaus pasiteirau
ti.

Visgi tai bus 
siurpryząs” 1 

rie mį&lagingai gyrėsi savo 
spaudoje, jogei teisme jie tiki
si Bagočių “j ožio ragą suva
ryti”.

KOMUNISTIŠKI KOMPLI
MENTAI

«

I

1 nemalonus 
bolševikams, ku-

laižiavimu Amalgameitų uni
jos lyderiams. Aną mętą be
rods apie šitą česą jis gir
tas atsibaladbjo į ‘Laisvės’ 
ofisą, primušė ir sukruvino 

x AJndžių ir ištaškė ofiso šėpų 
stiklinius langus. Kaip pa
siutusį bulių, turėjo keli 
draugai numalšinti ir išvyti 
laukan. Dabar šitas Jankaus
kas sveikina Pruseiką ir But
kų.”
Jeigu “aną metą” taip buyo, 

tai kodėl Bimba iki šiol tylėjo 
ir tik dabar apie tas muštynes 
prabilo? ‘

Kai komtfnistai susipyksta, 
tai jie iškelia aikštėn Visokių 
dalykų, kuriuos pirmiau slėpė. 
Vienus savo buvusius draugus 
jie apšaukia vagims (kaip Zą- 
bulįonį), kitus “stiklinės diplo
matijos” mėgėjais ir pilvūzais 
(kaip Pruseiką)* trečius gi^-

bč “kumščio kovą” opozicijai, 
vadovaujamai Butkaus, įPrusei- 
kos ir Strazdo^ Dabar “Lais
vė” šitokiais, 'tikrai komuhis- 
tiškais, “komplimentais” vaiši
na buvusį savo vienmintį Jan
kauską (“Darbo” redaktorių), 
kuris palinkėjo pasisekimo pro
jektuojamam opozicijos tuokliais ir peštukais. Bet ar* 
raščiui geresni yra tie, kurie dar nje- 

“Jankauskas ištikrųjų pa- pateko į “renegatiį” listą?
•t .. ’•
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[vairius Dalykus Į

Žmogus ir laukiniai 
gyvuliai

Biologų konferencija. — Juo
dosios žiurkes ir marai. — 
Spyglinių medžių miškai.— 
Kaip žuvų ir žvėrių kiekio 
įvairumas veikia žmonių 

, gyvenimų- — Pelės. — Ko
dėl zuikiu skaičius iš melui 
į metus įvairuoja?

Matameke, kuris randai 
šiaurinėj Kanados dąlyj, susi
rinkę 30 mokslininkų apsimai
nyti savo uuompneipis ir paty
rimais apie laukinius žvėris 
bei paukščius./ Konferencija 
tęsėsi pusantro^ savaitės. Dau
giausiai laiko buvo, pašvęsta 
diskusavimui priežasčių,, ko
dėl periodišką! žvėrių ip pau
kščiu skaičius įvairuoja.

Konferenčijoj . tapo iškelta 
aikštėn3 daug labai Įdppiių fą-/ 
ktų. Tačiau daug svarbių 
klausimų liko neišspręsta, Da
lyvavusieji mokslininkai priė
jo išvados, jog reikalinga spe- 
cialė organizacija, kurios tiks
las bus nuodugniai studijuoįi 
laukinius gyvūnus. Kita kon
ferencija įvyks 1934 m. Lilįi 
konferencijos ornitologai; Ju
ros biologai ir zoologai steng
sis surinkti kiek galima dau
giau faktų, kurie paskui bus 
galima subendrinti.

Minimą Kanados biologų 
konferenciją sušaukė bpstp- 
nietis Gopley Amory, kuris 
Matanieko upės apielinkėj į$-’ 
teigė keletą laboratorijų ir ek- 
sperįmentalę ž^ybųis studįįųp- 
tį stotį. TnFp dalyyoufiių 
kslipiųkų daugįaiisįąį bųy.o 
•pkoįogąį, t. y. tpRie žmpnčs. 
kurie, tyripėja aktualų žvėrių 
įgyypuiiuą ir jo sąlygas bei jty 
žvėrių įtaką gyyRk
ąuih Tani tikruose atsUi|ęi- 
ųiirpsę žmogus tpjcįamc Ją*1 
^laipsnyje priįtląiisp nuo jauki- 
ųi.ų gyvūnų, įąip ir uupr nn-

vienas ryškiausių fąkhl 
tp, ihul maži gyvūnai galiįjįą- 
nyti 'žmonėms. (įįdelėš įtąki?s,. 
yra Europa*. Senovėj ten pųp- 

11djos. Dabar jau to nebėra, — 
marai pranyko. Nėra abejo
nėj, kad tipkamesnės sanitari
nės gyvenimo sąlygos žymiai 
prisidėjo prie epidemijų pa- 
šaįinįino. Takiau , ekologai nų- 
rodou kitą iį* gal svarbesnę 
priežastį, Jie sako, Jc^d Wgi; 
|7(X) ip. puropoj dąugįaujįaį 
egžjstavo, juodosios žiurkės. 
Bet kaip tik apie tą«laiką iš

r { f> ) y’i' ’ JI .į į • T

Europą. Kur; tik atsirado pil
kosios žiurkėj, ten tebebuvo 
vietos juodosjopis. Tokiu tyi- 

juodosios žiurkes tapo, be
veik visiškai, išstumtos iš pu-

Visa tai skamba gerai. Ta
čiau ką bendro gali turėti mu
rai su juodosiomis žiurkėmis? 
Ekologai atsako, ’ kad marus 
kaip tik ir pagimdydavo tdk 
žįurkės. Dalykas tas, kad tęs 
Žiurkes labiausiai mėgdavo 
gyventi namuose. Pas jas pa
prastai būdavo blusų. Tęs blu
sos lengvai pasiekdavo įr 
žmogaus kūną. Kadangi kap- 
tąis žiurkės turėdavo plegėš 
arba maro perus, tai blusos 
tais perais ųžkrėselavę ir žmo
nes.
i šiai kitas pavyzdys, kurįs 
rodo, jog maži gyvūnai daro 
įtakos žmonių gyvenimui. 
Washing(tęn ir Oregon valsti- 
jęse yra daug miškų. * Kai ku
riose vietose miškui susideda 
beveik išimtinai 4š taip vadi
namų spyglinių Doųgjlas me
džių. Vietos ” gyventojams tie 
miškai y*ra labai svarbus, ką- 

,daugi jie sudaro jų pragyvenį- 
mo šaltinį. Todėl ir dedama 
pastangos, kad miškus pąlaį- 
kytį, — vietoj iškirstų medžių 
užauginti naujus.

Dažnai pasitąiko, kad miš
kų gaisrai. sunaikina medžius 
ir juos sunku bėra atauginta. 
O jeigu ir užąuga, taį jie yna 
prastesnes rųšies. Washing- 
ton ir Oregon valstijose,* kur 
auga Douglas spygliniai me
džiai, su miškų ataugįnimu, 
nėra jokios bėdos. Tų medžių 
sėklas labai mėgsta voveres 
ir tam tikros rųšies pelės. Tie 
gyvūnėliai kas metai į urvus 
suneša labai daug sėklų. Jeigu 
įvyksta gaisras arba mišias 
tampa* iškirstas, tai . saulės 
spinduliai lengvai pasiekia 
paslėptas žemėj sėklas, kurios 
pradeda dygti. Tokiu būdų 
per keliolikai metų išauga nau
ji, didęli spygliniai Douglas 
medžiai. , ę 1

Šiąnriųėj Amerikos dalyj 
santykis tarp, žmogaus ir gy
vulių yra dar artimesnis. Tep 
žmogus tmsięginiąį; priklausę 
nuo žvėrių ir žuvų gąusumo,]; 
jeadapgi ję. vyriausįąs ųžsiė-. 
mimąš esti medžiokle ir šuka
vimas. ^Jis parduoda žvprįų 
kailius ir už gantus piųigus 
perka gyvenįmni reikalingus 
daiktus.

Vis.kas butų gerai, jeigu žvė
rių ir žuvų kiekis pasiliktų 
vienodas. Tąsyk kova dėl bū
vio susivestų prie pasirinkimo 
tinkamos vietos. Tačiau taip 
nėra. Visoj Kanadoj ir žymioj 
Jungtinių Valstijų dalyj lau
kinių gyvūnų kiejkis nuęlat į- 
vairųoją. Pasitaiko metų, ka
da laukinių gyvūnų it žuvies 
esti \daugiap nei reikia. Iš ki
tos pusės, $ažnai tenka^ susi
durti ir su tiesiais metais, ka
da ir žvėrį sunku nušauti ir 
žuvį sunku pagautu

ęją< bus pravartu prigesti 
feelętą pavyzdžių, khFje aiškiai 
parodo, kaip žuyies ir žvėrių

žmogų. Prieš keletą metų Užsikrėtęs Ya liga, retas kuris 
šiaurinėj Labradoro dalyj bu- zuikis bepasveiksta. -^-K. A. 
vo gana šalta žiema. Prie tos — - ------ —------------ -
nelaimės dar prisidėjo truku- 
nas žuvie^ ir laukinių gyvū
nų. Kadangi vietos gyveptu
jai, kurie vyriausiai susideda 
iš eskimosų, užsiimu medžiok
le ir žuvavįmu, tai jų padėtis 
pasidarė tiesiog kritinga. Žmo
nės pradėjp badauti. Jie tiek 
fiziškai nusilpnėjo, kad nuo 
influenzos ėmė kristi, kaip la
pai rudenį, Daugelyj kaimų 
iš kiekvieno desėtko žmonių 
mirė devyni.

Keliauninkai pasakoją, kad 
prieš dvidešimt penkis metus 
Mackenzie upės apielinkėj i 
staiga' pranyko zuikiai. Indė
nai, kurie vyriau&aLmaiiinpsi 
zuikių mėsa, atąfdurė baisioj 
padėtyj, N.etureįlaipi 
muisto, jie pradėjp žudyti sa
vo vaikus ir valgyti jų mėsą. 
SfebeĮtina tai, kąd toj pat Ka
nados ' dalyj pasitaiko i)ietųr 
jog nuo zuikių tiesiog negali- 
nia atsiginti.: jų ne tik pilni t t

’mi«kaK bet net ir miestuose L A"°‘ a“lorn‘- ^abartims be
atsiranda. * darbis gali nuo bado ir vargo
:" ' ’ atsiginti tik dvejais budais;

Dr. Si H. H u Uoli, kuris per savo sutaupytais pinigais ir 
ilgus metus gyveno Labradp- aukomis. Bet sutaupytų pini
ge,. papasakpjp kpnferencijoj gų negali būt daug, nes 1930 
apie pelių įtaką labradpriečių metais paprastas darbininkas

Labradore, sake uždirbdavo tik 43.1c į valan- 
kuomet|dą» arba $1,350 į metus (per

Ir toji 
vaivoro!skaitlinė yra gana optimistiš-

Pądąrinyj sekamais Į ka, nes labai abejotinas daly- 
pietais vaivorų derlius yra vi- kas, kad paprastas darbinin- 
sai menkas. Ir Jcuoinet priiru- k6s išdirba bet kuriais metais 
ksfa vaivorų, tąi pas vietos pilną valandų ir dienų skai- 
gyveniojųs pradeda pande- čių.~ Ir tai beveik iieįmano- 
pandemiškoj formoj siausti o- mas dalykas, kad paprastas 
dos liga, kurįą eskimosai va- darbininkas, uždirbąs $25 į 
dina “kallak.” savaitę su žmona ir keliais

Kodėl vienais metais lauki- vaikais galėtų bent kiek dau- 
nių žvėrių ir žyėrėlių yra giau pinjgų sutaupyti. Vienos 
daug, o kitais metais jie be- kitos savais darbo trukumas 
veik visiškai pranyksta? Ko- visus tuos pinigus sunaudotų.j 
dėl pasireiškia tas periodišku- Iš kitus pusės, aukos nėra tik
inąs ? Konferencija daug laiko ros, ir labai žmogų žeminan- 
pašventė bediskusuodania čios.
tuos klausimus. Ir gan daug Vienas žinomas pramones 
įdomių faktų tapo iškelta aik- vadų išsireiškė, kad darbinin- 
Štėn. kams reikia ne bedarbės ap-

Pasirodo, kad maždaug kas dpaudos, bet daugiau darbo, 
ketvirti metai pelės pradeda Nors tai skamba labai gerai, 
neįmanomai veistis. Jų atsį-ibet rašytojai parodo, kad tai 
randa tiek, kad; tiesiog nebe-H’ 1 
galima atsiginti. Paskui jų 
skaičius laipsniškai pradeda; 
mažėti, Trečiais metais jus 
beveik visiškai pranyksta^ Bet 
ketvirtais mjetais nei iš šio nei 
iŠ to jų ir vėl atsiranda labai 
daug. Ir ta istorija nuolat pe- 
rįodįškąį kartojasi.

Kai pelių skaičius ima didė
ti, tai kartų didėja skaičius ir 
(M gyvūnų, kurie įpintą jomis. 
Būtent, atsiyandą daugiau bal
tųjų lapių, meškų, pelėdų, vil
kų ir šarmonįų. Lapės pilnąi 
pasitenkiną pelėmis ir nebe
kliudo kitų gyvūnų. Panašiai 
atsitinka ir su kitais žvėrimis. 
Net kai kurias žuvys pradeda 
maitintis pelėmis ir jų skonis^ 
persimaino, ■— tos žuvys mą- 
žįau bėra gardžios.

j' Pagalios, ateina krachas. 
Relių skaičius, sumažėja ar net 
visiškai pranyksta, žvėrims ir 
paukščiams nebelieka maisto. 
Plėšrieji* pauk&riai arba, visiš
kai apleidžia tas vietas arba 
pradeda maitintis žuvimis ’ ir 
kitais gyvunąis. VilĮkai prade-

i įfa. .draskyti elnius, kurie pri- 
yarstį yrą migruoti. Ačiū tam, 
aą|timų$ai iipa jausti maįstjo 
Irųjkųmą, 

Kitas syąr 
merikos gyyųųas yra zuikis, 
^įemps metų zuikiai ir jeru
bės sudaro vyriausią maistą. 
Jų eiklius tęsiasi apie dešimtį 
metų. Kas dešimti metai zui
kių atsiranda labai daug. Pų 
*to jų skaičius pradeda mažėtu 
ir devintais metais jie sudaro 
retenybę. Kartu sfi tuo įvai
ruoja skaičius ir tų gyvūnų, 
kuriu maistą sudarę zuikiai.

? Konferencijoj paaiškėjo, jog 
zuikių škaičiaui įvairavimas 
tiesioginiai pareina nuo ligos, 
kuri yra žinoma kaipo tulard- 
emįą. Tos ligos perų eiklius 
irgi esti maždaug dešimtis me
tų. Per devynis metus jie esti 
fUiažaį; veiklus. Bet dešimtai^ 
mriąis jų veiklumas pasidarę 
labai didėlis ir zuikiai prade
da siųarkia'i sirgti tularaemia..

KNYGOS
‘Knyga—draugas — visuomet 
tikras, visuomet paguodžiąs.'*

Paul H. Douglas and Aaron 
Director. The Problem of Un- 
employment. New York; The 
MacMillan Co., 1931. 505 pusi. 
$3.50.

Šis veikalas yra rezultatas 
ilgų studijų ir tyrinėjimų be
darbės klausimo ir siūlomųjų 
būdų dabar egzistuojančią da
lykų padėtį pagerinti. Jame 
autoriai plačiai aprašo budus 
ir eksperimentus, kuriais ki
tos kenčiančios tautos njėgi- 

iokio no su šiuo visuomenės klausK 
v _|mu kovoti. įsigilindami į smu

lkmenas ir pavienes pramo
nės sritis, jie nuolat analizuo
ja, daro išvadas, pabrėždami' 

’l bedarbės apdraudos reikalin-

gyvęnimMi*
jis, pasitaiko metų,
^eimanąpmi pradedą veistis|306 darbo dūmas), 
pelės. Jds sunaikina 
atžalas.

Nors tai skamba labai gerai,

inės A

tik svajonė ir, nežiūrint visų 
pastangų ir darbo, didelis be
darbių nuošimtis bus nuolati
nis .musų gyvenimo apsireiški
mas per dar labai ilgą laiką. 
Ir, jeigu darbai negalima sta
bilizuoti, tatai galima padaryti 
su, darbininkų įplaukomis. 
Vienintėlis praktiškas būdas 
tam įvykdyti yra 
t. y. darbininkams dirbant jų, 
ir darbdavių, yra sumokama 
tam tikra atsarga, kuri vėliau 
yra. išmokama tiems, kurie dėl 
susidariusių sąlygų nustojo 
.darbo. Tai nebūtų pašalpa ar 
aukos, bet lygi apmaudai nuo 
ugnies ar tam panašiai. Auto
riai tvirtina, kad toks planas 
tuo pačiu laiku stabilizuotų 
if pramonę, pernešdąmas do
lerių pirkimo pajėgumus iš 
gerų laįkotarpio į bedarbes ir; 
kripių metus.

Bejt jų siūlomas planas daug 
kuo skiriasi npę plano siūlo
mo American Association for 
Labor Legislation. Pastaroji 
draugija siųlo uždėti mokestį 
ant visų darbminkų ąlgų, bet 
sumokama darbdavių. Auto
riai tačiau ąišk.mą,. kad tai 
atsargai turėtų mokėti tam 
tikrą nuošimtį ne vien darb
daviai, bet ir patys darbinin
kai. Jie toliau tvirtina, kad 
valdžia, mei federalė, nei vals
tijų j tai neturėtų kištis. Bet 
tame yra vienas keblumas, 
kuris kenks plano įgyvendini
mui. Amerikos visuomenė pa
prastai žiuri į tokius pasiūly
mus kaipo pusiau socialistiš- 
kus ir jų bijo.

Bet- šiaip ar taip, ši knyga, 
kurios informacijų surinkimui 
nežinosiąs turtuolis yrą pado
vanojęs pinigus, bent sujudins 
visuomenę ir 'privers ją žiūrė
ti į šį pavojingą ir nemalonų 
musų gyvenimo apsireiškimą 
visai kitomis akimis.

apdrauda,

n- ■■i...,——,     m n —............................

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 ęentaLA/ . -a



svcči
I KORESPONDENCIJOS
L ....................................... ri.OTr» .v............ . i i

ačiain rašančiam šias

TAUTIEČIU ATYDAI

legramu ir pasta

itenzen dės lettis

Rasa Juozas Bachunas

RADIO SUKAKTUVIŲ

PHILCO

MUSIC MASTER

9 TŪBŲ RADIO

FIELDS vertės $95,

BOSCH vertės $150,

VICTOR vertės $J$0.

GENERAL MOTORS vertės $195,

Mis

AVĖ

UZ 
no-

apie kurį jau 
istorijos dokų-

Indiąną Egg .. 
Illinois Egg r. 
West Va. Nut

snial- 
mane

parjnktinis 
į Palanga 

prieš tavd 
gamtos tikrai

Telefonai: 
CALUMET 

3482 
” 0020

5799

norėjau 
nors vos 2-jų metų 
mane tėvas atvežė čia į

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiarinki šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a j ir ii visu dalių

Pirmi įspūdžiai atsi
lankius pirmą kartą 

Lietuvon.

ei jos priklausančios prie Dar
bininkų, Internacionalo dalįs 
t. y. mes turimu centrų Urug
vajaus Socialistų Partijos vyk
domąjį komitetą, — ir <------
pilnateisis šios partijos narys

Wį jČ, F. L. Radio Programas, lietuvių d ai j 
lioje prasidės pusė valandos ankščiau, — m 

; pietų. Dalyvaus Vaidylų Chorai ir da

«*||■»-
r??

$69.00
$49.00
$79.00
$79.00

$125

Malonų mūrus butų patarnauti lietuviams 
atsilankiusiems iš kįtų kolonijų į musų ban
ką, o labiausiai iš Marąuette Distrikto, kur 
daugelis tautiečių likusį nuskrįausti. Deltogi 
kviečiame musų brolius atsilankyti kur vi
sados gausite teisingą patarnavimų.

U AMERIKOS 
V UNIJAI

Nors aš Dr. A. Margerio ir 
nepažįstu, bet noriu jam tap
ti viešą padėką už jo straips
nius “Lietuvon ir atgal.” Ąš 
su didžiausiu susidomėjimu* 
skaitau jo gyvai aprašytus įs
pūdžius įš kelionės po LLetu-

nian ir sa 
apie tai

ren

Vieša padėka Dr. Ą 
Mar gėriui

* Urugvajaus Socialistų Par
tijos Lietuvių Skyriaus Komi
tetas ii' Redakcine. Komisija:

1) J. Lazdauskas; 2) VI. 
Veselauskas; 3) A. Prastoke- 
yičius; 4)' J. Babilius; 5) Pr. 
Vikonis; 6) M. Krasinskas; 7) 
P. Krigerįs; 8) F. Budreiką; 
9> F. Matulis; 10) J. Nausėda; 
11) P. Jokimčius ir 12) 
GumbarAgis.

Montevideo, 1981 m.
rugp. mėn. 30 d.

IŠPARDAVIMAS
BUDĖTO Krautuvė mini dviejų Kądįo Si^akta- 
vesy todėl šią- savaitę krautuvėje bus dainuojama per Mi-

epame 
i.

4) Jeigu kalbamojo pasitari
mo dalyviai, kurie, kaip maty
ti, iŠ pasitarimo protokolo, yra 
visi argentįnipčiai lietuviai, ir 
jei jie tttįri galioję Tarptauti
nę socialistų organizaciją, tai 
reikėtų pasakyti, kad vieton, 
iš anlt^to norėdami primesti 
centro autoritetą, patys priva
lėtų tapti Argentinos Socialis
tų Partijos nariu, tada bųtų 
aiškus visas jų veikimo tiks-

Nupigintos Kainos
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

PĘTB.OLĘU^ G 
ATSINE

poilsio vieta KūjręrS 
s vasalą į Palangą iš vi

sos TMetuvos valdinipkijos ir 
stambesnių biznierių sdvąžiūjO- 
ja pei>-MMųs tūkstančius, o 
juos banguojančios juros pu
totos bangos, palšas smiltynas, 
žaji nedidukai kaip mergtųų 
rūtos pušynėliai sustiprina, 
pągydo, duoda stiprybės toliąu 
dirbti, laimingiau gyventi.

Man e •>r‘r’vF'FF' 
eilutes Palanga davė tiek daug 
jėgų ir/stiprybės ir gero ūpo, 
kad ncastotų praleisti taip pat 
gražus laikai Amerikos Flori
doj, Kalifornijoj ir tt.

Viena, ko stinga Palangoje, 
tai gerų, patogių įrengimų . 
viešbučių, Vilų, kas ateityje 
reikia tikėtis, bus padarytą. 
Taip pat švaros ir kitų, lobu* 
luinų. Tada tai Palanga dar 
labiau taptų viliotoja poilsįo 
ieškančiam žmogui.

išplaukia iš 1
savaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą

MINIMALIAI KAINUOJA ..............
I KLAIPĖDĄ JR ATGAL .....................

KAUNĄ . .
KLAIPĖDĄ

Taip pat nupiginimai ir į kitus viso p
VI LAIVAKORTĖS Į TEN

Urugvajaus Socialistų parti
jos Lietuvių skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas šių 
metų liepos mėn. 20 dieną, 
skaitydamas gautuosius raš
tus, turėjo progos susipažinti 
su prisiųstu iš Argentinos paš
tu, kuriame kalbama apie Bu
enos Aires kai kurių asmenų 
padarytą “RYGOS” viešbuty 
pasitarimą, kupis norima pa
vadinti “Pietų Amerikos Lie
tuvių Socialistinės ir Pažan
giosios Visuomenes Kongresu." 
Del šio pareiškiame kas seka:

1) Kadangi šis pasitarimas, 
kuris norima išpusti iki kęn- 
greso reikšmės, buvę suruoš
tas ne Argentinoje ekzistavu- 
%ių Pietų Amerikos Socialistų 
Centro Komiteto, ką numato 
Sąjungos statutas, bet savo 
daugumoje prie jokių organi
zacijų nepriklausiusių asme
nų, arba tų, kurie anksčiau ir 
yra priklausę, prie kurios nors 
organizacijos, bet dėl pakriku
sios morales, ar kitų priežas
čių yra buvę pašalinti, todėl 
paties pasitarimo svarba; yrą 
abejotina.

2) Kadangi pasitarimo pro
tokole žadama imtis veikimo 
visoje Pietų Amerikoje ir jų 
sudarytą komitetą vadinti 
Pietų Amerikos Socialistų Są
jungos Centro Komitetu, tai 
turime reikalo pažymėti, jog 
tokie užsimojimai neša kom
promitaciją į lietuvių socials- 
tinę ir pažangiąją visuomenę 
Pietų Amerikoje.

a) Jokia organizacija negali 
pripažinti centru to organo, 
kurio ji nerinko ir dėl kurio 
veikimo yra nemaža abejoji-

b) Tame jų pasitarime, arba 
nematė reikalo, arba kai ku
rios organizacijos nebuvo 
kviestos ir todėl nei viena U- 
rugvajuj esančių lietuviu or
ganizacijų nedalydavo': t. y. 
Urugvajaus Socialistų Parti
jos Lietuvių Skyrius, Kultūri
nė ir Ekonominė Draugija, 
Urugvajaus ‘ Lietuvių įjramos 
Mėgėjų Bure lis ir Urugvajaus 
Lietuviu Kultūros Įjpųdrouė; 
o taip pat kalbamame pasita
rime niekas nedalyvavo iš to
kių žymių kolonijų, kaip: Sao 
Paulo, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Curityba, Šautos, ir 
dar kas svarbu, tai kad šiame 
pasitarime, ne tik kad nedaly
vavo Pietų Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Centro 
Komitetas, bet ir pats pasitari
mas buvo prieš jį nukreiptas.

Todėl minimą pasitarimą 
laikome nerimtu ir jokiu bųdu 
neturinčiu teisės reklamuotis: 
“Pietų Amerikos Socialistų ir 
Pažangiosios Visuomenės Cen-

nasi, kada radio 
jau yra įvykęs.

Tąsyk kaimynas 
ko-* girdi, parašyk 
laikraštį, kad programų 
gėjai nedarytų tokios klaidos 
Ir iš tiesų, juk daugelis “Nau
jienų” saitytojų gyvena 
Chicagos ribų. Jiems irgi 
Tėtuši girdėti lietuviškus 
dio programus. Tad tikrai bu
tų gerai, kad lų programų .ren
gėjai apie įvykstančius kon
certus pasirūpintų dviem ai 
trim dienom iš kalno pranešti

— J. Sharka

Pagaliau ir man teko lai
mes ir aš pasprukau nuo vi
sų rūpesčių ir darbų, atlan
kiau Lietuvą. Tai yra mano 
tėvų žemė, mano gimtoji ša
lis, todėl ji man maloni, todėl 
jos ilgėjaus, norėjau matyti, 

vos 2-iu metų kūdikį 
Ame-

vest,. todėl šią savaitę krautuvėje bus dainuojama per Mi- 
crbfoną kožną vakarą. Dalyvaują dąąg artistą.

KIEKVIENAI PIRKĖJAS PIRKDAMA^ GAUS

PYKAI POVĄNĄ
Tūkstančiai Radio vėliausių išdirbysčių už 

stebėtinai žemas kainas.
Pasirinkirnas naujų parlor setų, 3 šnjotų, $4^1 -
už sumažintas kainas 
Etektrikinė;
vertės $200, ųž............

Vasara jau pasibaigė ir ru
duo žiuri į akis. Darbininkams 
tai gana nemalonu, nes jie 
žiemai turi susirasti sau nau
ją užsiėmimą.

Derlius šiemet tokis, kaip 
senai bebuvo. Manoma, kad ir 
komai visur prinoks. Bulves 
jau kasamos ir jos visai ne
blogai atrodo.

Žuvautojų kontestas, kuris 
tęsėsi per visą vasarą, jau pa
sibaigė. Iš lietuvių nei vienas 
nelaimėjo prizo. Neužilgo pra
sidės ančių šaudymo sezonas. 
Iš Madison pranešama, kad 
šiemet visiškai bi^f uždrausta 
briedžius medžioti. Esą bried
žius* medžioti bus leidžiama 
tik kas antri metai.

Reikia manyti, kad šiais 
metais lentpiovyklos geriau 
dirbs, negu pereitą žiemą. Ta
čiau uždirbti visai mažai ką 
tebus galima, nes mokesniai 
labai sumažinti.

Prieš kiek laiko atėjo pas 
mane kaimynas ir klausia, ka
da įvyksta lietuvių radio pro
gramai. Girdi, tu skaitai laik
raščius, tai turi žinoti. Tarp

Beskaitydamas jo įspūdžius, 
aš kartais jaučiuosi Lyg pats 
kartu su gęrbįąmu daktaru 
važinėju po Lietuvą ir viską 
savo akimis matau^

Dar kartą tariu ačiū ger
biamam dąįtjtąrui u# pasijdalį- 
nimą su “Naujienų” skaįtyįę-

9:50 
6.75 
9.00
9.50 
9.00 
6.50 
os 

10.00

3) Tenka pažymėti, kad pats 
pasivadinimas Pietų Amerikos 
Lietuvių Socialistų ..Cefitru, 
mums Urugvajaus Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriui yra 
nesuprantamas ir visiškai ne
priimtinas, kaipo centro auto
ritetas, kadangi esame Tąrp- 
tautinės socializmo organiza-

grožybe. Klaipėdą, kurią pir
miausia esu pasiekęs malonu 
buvo tik tiek lankyti, kaipo 
akį, arba vartus į jurą. Nors 
švarus miestas, pristatytas 
daugumoj vokiško stiliaus švaT 
riai aptvarkytų namų, tačiau 
tai nėra stebuklingai gražios 
Lietuvos gamtos, 
kampas, štai jau 
atvykus 'atsidaro 
akis natūralios 
gražusis vaizdas. Pajūrio sm& 
fio supustyti nedideli kalniuk- 
ščiai vadinami kopomis; smė
lynuose vingiuojantis siauru
tis upeliūkštis; šiaurėje nuo 
miestelio kelioms pušaitėms 
apaugęs “švedų kalnelis”; įlie
tuose senovės lietuvių supiltas, 
pušims apaugęs gręžia muri
no koplytėlė pasipuošęs Biru
tės kalnas, kurį lenkų rašyto
jas Balinskis vadina šimtme
čio vainiku — visa tai sudaro 
pasakišką, tiesiog žavėtiną 
vąizdą.

Apie Palangą norėtųsi pla
čiau rašyti. Gaila, šio laikraš
čio skiltyse ne tiek jau ‘daug 
turime vietos. Todėl pasiten
kinsiu suminėjęs, kad Palanga 
yra vienas iš seniausių Lietu
vos miestelių 
1258 m. mini 
pieniai bei aprašymas (Bilens 
chtein Die 

‘cįjen Velgsstammas S. — Pet- 
crsburg 1892 p. 247). Keliolika 
metų vėliau kronikoje randa
me užrašus apie Did. Lietu
vos Kunigaikščio Kęstučio vie
špatavimą Lietuvoje. Kuomet 
tas grįždamas iš karo su vo
kiečių kryžiuočiais staptelėjo 
Palangoje, įsimylėjo į vietos 
bajoro Vidimanto dukrą Bį- 
rutę ir ją 1343 metais vedė. <

Koks buvo tada Palangos 
niiestelis, kiek gyventojų, kiek 
namų ir rūmų, niekur žinių 
neužąiliko. Dar viena anksty
va žinia apie Palangą randa
ma vokiečių kryžiuočių žygių 
aprašymuose Jęai jų vadas 
Vilhelmas de, Vrimercherm

• t l|1373 m. per 8 <cįienas teriojo 
Lietuvą susigayo, be didžių 
burių bandbp, .dar 1000 abie
jų lyčių ..belaisyįų, buvo atsi
lankęs ir Pąląngoję. Bet ką 
jis'Čia veikė, nėra pažymėta.

Dabar Palanga ne kareivių 
praėjimų lakas* bet Laisvosios 
Lietuvos suiuj .. intensyvaus

. Bląek Bąnd Egg ......... ................... „
Black Band Lum^ ................... . „
Red Ash Ęrie Lump ...... ...... . . „
Blue Grass Lump ............... ,r
Fancy Lump ................. ........... „
Pocahontas Mine Rųn ...............  „
Pocajtontas Lump ......................  „
Pocahęntas Egg .. .........................   „
Pocahontas Nut ....... .. .............  „
Pęcahontas Pea .......... .........
West Va. Be dumų^ 50% rupus.... ,, 
Coke-Range dėl įFprnasų .............. ”
Canell Blęck ............................. . „
Minkštų anglių Scręenings............ ” 

Mps pristaįomę visame mieste
esanae užbondsuoti miestą &vpikai ir kiekvienas vežimas, kuris išva

žiuoja iš musų .yardo, turi ofięjil^Ufe speriko ženklą. Tas pą;ąn,tųoją

RDUODAME
•r-faUMI? $10.50, S.CĘ, >.50 
Mf š, APGARSINllfel^

jam pradėjau aiškinti, jog 
apie programus aš irgi suži
nau pervėlai. Sakysime, radio 
programai dažniausiai yra 
skelbiami šeštadienio “Nau
jienų” laidoj. Gi tą laidą aš 
tegalinu tik pirmadienį. Vadi- 

programas

WEMTYORK« | 
1 IOAXP£1>^

TBHMBIS KBUA91UĖTWĄv«rŠVU>U^

Informacijos ir laivakortės gauną-
9 mos 'pas savo agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Micbigan Aye.. Chicago

NEPAPRASTAS NUPiGINIMAS 
b Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais i

LIEn-ŲVA
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms' Lietuvoj, kad kelionė į 
Lietuvą labai brangi. Cunard Ljnija padarė nepaprastą laivakorčių kainų 
nupiginimą kelionėms j ten ir atgal visais jų laivais. Nupiginimas įeina 
galion nuo rugpiučio 1 dienos iki spalių 15 d. štai iutns JJtogją, RpRią gali 
daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk jos! Vienas šių didžiausių Laivų

New Yorko per Chfrhourga kiekvieną trečiadienį. Keletas kitų

KAINUOJA ................ ............................. ^161,00
‘ ............................. ................... ........... f

Ant Ekspreiinių Laivų Minimalė Kaina
................. $172.00

.......,......... $l97.ob
. asauHa uostui.

LAIVAKpRflfĖS I TEN IR. ATQĄ^
GAį-lftJA DyiBM. METAM,

Kelionin Unpgia vi,i Cunard Linijos Agtnlai

CUNARD llNE,<‘^s

Jums 
vose. 
arba patelefonuokite įpunis ir mes prįstatysįjpe jupis 
tokias anglis, kokias jus pasirinksite.

Musų pirmas apgarsinimas pasirodė šiame laikraštyje Rugsėjo 12 d. Ąr 
jus matėt jį?

Reikėjo extra t rokų, kad išpildyti gautus užsakymus.
Mes prailginsime Šį išpardavimą dar vieną savaitę už sekamas kainas.
Atsiminkite, kad mes esame užboridsuoti miesto sverikai ir mes priimsime 

Scripf kaipo mokestį už'anglis.

ŠTAI MUSŲ KAINOS:
topas $5.75
.. „ 6.00

6.50
„ 7.oo

Negaliu •pasakyti, kad 
sus žingeidumas, kuris 
lydėjo laivi? per vandenyną: 
kaip ta mažute Lietuva atro
do, kaip ten žiponės gyvena, 
kiek yra ten patogumų, kaip 
įsigali naujęję amžiaus tech
nika, kaip kyla JjYevoliucijo- 
nuoja ir tobulėja i žemės ūkis, 
kiek žengia į priekį šakotasai 
menas,— jiad tas žingeidumas 
pasiekus Lietuvą nebūtų pa
tilęs iki aukščiausio laipsnio. 
Taip buvo ir yra. Pirmučiau
sia mane sudominę gamtos proto darbo h’ įtaipgį garbingų

Eagle River^Wis
Apie viską po biskį

Klaidos. atitaisymas
“Naujienų” No. -219, rugsjėi 

jo . 19, pgdąryįu 4i4ę|ė klaida 
■— ’įl- -L-*-- • _ • ., '■ - į -

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street.
Illinois

Radio ir Fonografas Krt
Groja. Rekordus Labąj Garsiai

I Lt • • ’ v
‘ ( ‘J ei

PHILCO vertės $125.

Jos. F. Budrik Ine.
3.H7-21 So. Hafeted> Tel Boulevard 8167

m* TaiP- i9s sa-ANGLYS -
*■" V* ; .. ’ .

UŽ WHOLESALE KAINĄŠ IŠ

Geo. P. Mh, Ji. Coal Gompany
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halste dSt.
1000 W. ?2n<l Streęt

Per virš 3 5 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Pažiūrėkite į šias kainas
nebereikia pirkti anglis departąmenlinėsezsaųkro-
Ateikite į musų yardus, pamatykite ko jų#

mes prįstatysįipe jums

_____ ______ _ _.......... • Z1'< v. <

Vf X .
___ . - . • l



Brighton P irk
Varduvių paminėjimas

Roseland The English Cohimn
Justice Park, III

SPORTASIšvažiavimas

IšpardavimasGolfas

štai

PIJANIĮ IR RADIO

MAŽIAUSES KAINAS
VISAM

ŽMOGAUS GYVENIME

publikos savo iš

Maitina

Jusu PinigaiOgi komunis

musų

aukas

FURNITURE CO.
2201 West 22nd St., kampas Leavitt St.

radių ir fbrničių 
kainomis, kadvi- 
Budirko valandos

Laivų Leviąt* 
gana didelis

Kurie manote 
tai yra gera

tarė, mums 
aš jus pavai

Com-

GAS

ant

Kombinacijos radios su gra 
mafonu, Naujos Mados, ge 
tųjų išdirbysčių GLTPE 
tik po ..............

popieromis
Svelainio farmos 
platformėlė, kur

Sugrįžo ponai Bra 
zauskai buvę atosto 

goms Lietuvoje
Brazauskai iš 

,mi pavie-

lietuviai apsisaugoti.—Rep.

Upright pianai, vartoti, pil
nai geri dėl nio- 
kininios, tik po
Player pianai, vartoti, gra 
jina gerai, tik JĮ f*

Geraširde p. P. Jankauskie
nė, gyvenanti ant 3212 Wallace 
St., atnešė į Naujienas apsiaus
tų dėl jauno vaikino.^ Mat, jos 
atsiminta, kad neužilgo prasi
dės šalčiai ir gal kai kuriam 
vaikinui būt šiltesnis rūbas rei
kalingas. Apsiaustas Naujieno
se, ir reikalui atėjus bus per
duotas kam reikalingas bus toks 
apsiaustas. x

Musų golfo turnamentai 
na tvarkiai žengia pirmyn, 
antro nedėldienio rungtynės— 
rūgs. 20 d. Kinsmąns kliube. 
Pradžia 8 vai. ryto. . Dalyvavę 
pradžioj ir kurie nesuspėję at
vykti, visi kviečiami į rytojaus 
rungtynes. Rungtynių progra
mas. .

Amatorių 5-itas Match 18 sky
lių rungtynės. Gali dalyvauti tik 
amatoriai, pros neįleidžiami. R. 
Stanley, čempionas. Trofijų au
kojo Justas Mackievich, pasko
lų bankininkas.

Prezidento
Handicap 18 skylių lošimas. Vi

Sugrįžo 
atostogų. Labai Ii 
Šėję Lietuvoj. TaipgFdaUg įdo
mių dalykų turėjo papasakoti 
apie savo kelionę ir apie Lie
tuvą.

P-nas Jurgis Brazauskas yra 
prezidentas Spulkos Lietuva, 
kurios ofisas randasi prie 4600 
South Wood Street. Jis priklau
so beveik visoms draugystėms 
Town of Lake apielinkėj, taip
gi turi savo bučemę adresu 
2743 West 59th Street! Jis yra 
gerai žinomas visiems ir labai

Praėjusį sekmadienį 
graži d^ena. Daug vietos

too numerous to mention, will 
arrive. So what do you say, 
if you join us in our first So
čiai of the Season, tonight, Sat. 
eve., Sept. 19, atvMilda’s Hali 
—32nd

Until then

Aukso arzuoio ir beržo Mahogany 
sėdynės. Pilnos ant augštos rų- 
šies zovieskai Ct 1 7 K 
kiekvienas. ....................UI I ■ I v

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Lietuvių programas 
hedėlioj pusantros 

valandosz

Bridgeportas
Padarė holdapų lietuviui

Ketvirtadieniu vakarą, 10:15 
valandų, keturi vyrai pasigavo 
lietuvių FranRį Asauskų prie 32

Visuomet bus saugus, jei, laikysite 
bankoje.
Metropolitan State Bankas yra didžjausias, 
stipriausias, ir saugiausias lietuvių 
Chica^oje.

po r

nors taisyti ar remodeliuoti, leiskite, mums pasiųsti

Lietuvių Atletikos ir Pašalpos 
Kliubas rengė išvažiavimų Sve
lainio Darže taipgi,tų pačių die
nų. Matyti, kliubas turi daug 
jaunimo, kad net ir muzikantai 
buvo iš pačių jaunuolių, kurie 
patenkino senius savo muzika. 
Senesnieji iš tolo stovėdami ir 
klausydamies kalbėjosi, kad to
kios šaunios muzikos nėra gir
dėję, ir teiravosi kas per vieni 
tie muzikantai;

Kliubas turėjo gan daug jau
nimo ir šiaip 
važiavime.

Lietuvių radio programas ne- 
dėlioį (rugsėjo 20 d.) iš sto- 
tieš WCFL, 970 kiloc., prasidės 

‘puse valandos, anksčiau. Pro
gramų pradžia bus 12:30 vai. 
Jis tęsis iki 2 vai. popiet. Tai 
bus j ubfiėjinis programas pa
minėjimui dviejų metų sukak
tuvių leidimo lietuvių progra
mų per orų.

Bus daug įvairumų. Dalyvaus 
vaidylų choras po vadovyste p. 
Saurio, Stasys Rimkus, Anta
nas Vanagaitis ir kiti artistai.

Programas duodamas lėšomis 
Jos. F. Budriko krautuvės, 3417 
-21 So. Halsted strect. Telef. 
Ėoulevard 8167.

Jubilejinis lietuvių radio va
landos apvaikščiojimas prasidė
jo pereitų ketvergų iš stoties 
WHFC, dalyvaujant A. Vana
gaičiui, Stasiui Rimkui ir ki
tiems. v Taipgi buvo pranešta, 
kad per visų savaitę eis didelis 
išpardavimas 
nupigintomis 
si atsimintų 
jubilejų.

Praėjusio ketvergo vakarų p. 
Geo. M. Chernausko darže įvy
ko lietuvių biznierių išvažiavi
mas. Šokta, žaista ir dainuota 
iki vėlai valandai. ,/ •

Ateinančio.) nedėlioj, rugsėjo 
20 d., bus “Baloon” piknikas ir 
šokis; kiekvienas gaus po “ba- 
loonų”.

šokėjas išlaikęs “ baloon ą“ il
giausia gaus, dovanų. Prašome. 
Įžangos nėra.—Mikas.

Net pradžiugau išgirdus va
kar p. J. Budriko Radio pro
gramoje pirmųjų lietuviškų 
Naujienų Radio koncertų an- 
auncerį p. Antanų Zimontų. Jo 
balsas toks aiškus, malonus ir 
Teiškus. Rodos, visa programa 
taip ir prašvito. Reiktų tarti 
ačiū p. Budrikiu už suteiktų 
mums malonumų Išgirsti p. Zi
montų ir Naujienoms už sura
dimų tokio ityn talentingo žmo
gaus. Malonu bus išgirsti p, 
Zimontų ateinantį . nedėldienį 
p. Budriko Radio programoje ir 
patarti Naujienoms, kad jos 
vėl pradėtų savo Radio koncer
tus, ir be abejo mes visi norime 
girdėti p. Zimonto balsų.

—-Rep. No. 2.

Paskutinė Eksktirsi 
ja Lietuvon'

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

Pagražina išvaizdą - Patenkinimas garantuotas

Geriausias» _ ; * 
bination” 

BOILERIS

hiarkėto, padarytas 

iš tobuliausiai pa-
, , •' . / •

darytos “A me

džiagos, kokią ga

lima gauti.

siems yra progų laimėti. A. Kve
daras, čemp. Trofijų aukojo Dr. 
Karalius, prez. L. G. K.

Meno Vazos 4-tas. Maitch, Me
dai. Blind Bogey 36 skylių 
golfavimas. K. Savickas, va
zos išlošėjas. D. Pivariunas, 
blind bogey laimėtojas, šiemet 
slaptas numeris 73-80. Hahdi 
cap gali imti, kiek kas nori. A. 
K. Menas teikia prizus ir vazų. •' ■>, . / ■ t

Mergaičių Golfas
Pirmas lietuvių mergaičių 

golfo turnyras įvyks ryto 10 
vai. Kinsmąns kliube. Gali da
lyvauti iki 18 metų. Maitch 18 
skylių rungtynės, kuri bus pir
mutinė čempionė? Trofijų au
kojo adv. A. A. Olis.

Lauksiu atvykstančių,
—Menas.

Penktadienį, rugsėjo 4 dienų, 
buvo iškelta .. vakarienė ir po- 
kilis p-ios Slėpikienės varda
dieniui paminėti. z

šių pramogėlę sumanė arti
mesnės p-ios Slėpikienės drau
gės ir padarė jai kaip siurpri
zų. Vakarienė ir pokilis buvo 
pp. Slėpikų namuose.

Dalyvavo gražus svečių bū
rys. Buvo ir muzika. Laike va
karienės pasakyta kalbų su 
gražiais linkėjimais namų šei
mininkei. —Ten- buvęs.

O kiti tėmija. Irgi nėra pagir- 
jauniems tokiais dalykais 

Užsiimti.
Lietuvių kapinės

Teko aplankyti lietuvių tau
tines kapines. Matyti, viskas 
jose gan tvarkiai vedama—ne 
taip, kaip prie senojo gaspa- 
doriaus. Seniau buvo kapinės 
apleistos. Vien popieros budo- 
vo matyti, ba komunistai jų 
sunešdavo ir dalindavo juos 
žmonėms. Gi buvęs gaapado 
rius nieko nesakydavo, dar ko
munistus padrųsindavo.

Jei pirmesnio gaspadoriaus 
tvarka butų pabuvusi dar ke
letu metų, 'tai jau ne.kapinėmis 
butų atrodžius, bet Jeffersonu 
su Maxwell gatve.

Dabar, prie naujo gaspado
riaus, kapinės atrodo šVariai 
užlaikomos ir gerai prižiūri
mos.—B. S.

Pilnai užbaigtas 

su standų

buvo 
pilie

čių buįb išvažiavę maudytis 
arba grybauti. Tirpė kitų buvo 
išvažiavį grybauti pp. šiušiai 
ir Neverauskis.

Jie parsivežė grybų kokius 
septynius maišus. Bet kai pa
klausiau kokioj vietoj grybavo, 
tai nesakė. Girdi, kai daugiau 
žmonių sužino apie vietų, kur 
yra grybų, tai jų privažiuoja 
daugybė, pridaro ūkininkams 
žalos, o paskiau ūkininkai jau 
visai nebeįsileidžia.

Vieta esanti neparanki įeiti. 
Ūkininkas reikalaujųs pasirašy
ti, kad neardysių tvorų ir ne
laužysiu medžių. O grybiį rink
ti jie nepavydi. Šiušiai kas me
tai parsiveža grybų maišus. 
Kaip matyti, šiušiai užims mi
rusiojo grybų karaliaus vietų.

Anot ūkininkų, kai kurie 
miestelėnai esu keisti žmones. 
Įsileik, girdi, juos į miškų, tai 
jie laužo medžius ir tvoras tar
tum jie vaikščiotų savo miške. 
Gi pačiam ūky'kai pamato, tai 
menkų dalykėlį neiškentę pa
siimu. Rodosi, kad ir menkas 
dalykėlis, bet jeigu visi ims 
tuos menkus dalykėlius, tai 
ūkininkams susidaro ir žalos. 
Todėl ūkininkai ir nenori/įsi- 
leisti miškan nepažįstamus'sve
čius. Kuriuos miestelėnus ūki
ninkai pažįsta, tie gali važiuoti 
pas juos grybauti kas metai. 
Ir važiuoja ir parsiveža maišus 
grybų.

darbštus ir nuotaikus bižnierls.
P-nas Brazauskas yra geras 

spulkos darbuotojas, ir su rei
kalais ar pasitarti dėl, spulkos 
kreipkitės prie jo.

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

6504 So. WaihUnau> Aut.
CHICAGO, DLL.

gatvės ir Halsted Street.
Jie užmovė Asauskui inaišų 

ant galvos, įmetė ęavo automo
biliu, surišo jo rankas ir nu
važiavo.

Vyrai vežiojo Asauskų apie 
pusantros valandos. Pagalios 
išmetė jį netoli Jefferson gi
rios, atėmę pirm $80 pinigų. 
Dar ir sumušė Asauskų.

Automobilis, kuriuo Asauskų 
paėmė /aidui,' buvo Studebake- 
ris penkiems pasažieriams.

Be <to,-iš Asausko atėmė laik
rodėlį vertė $40. Laikrodėlis 
yra pažymėtas raidėmis F; P. 
G., Peacock kompanijos. Jei 
kam tektų pamatyti tokį laik
rodėlį ,tai Asauskas prašo pra
nešti jam “Naujienų“ adresu.

šių žinių pridavė lietuvis, ku
ris pasisakė esųs pats Asaus 
kas.

Iki šiol kaip ir nesigirdėjo 
apie paėmimų raižui lietuvių. 
Jloldapų pasitaikydavo nema
žai, bet ne paėmimų raidui. Tu
rėtų

Toliau nuo 
randasi maža 
irgi buvo muzika, bet publikos 
Čia matėsi tik kelios ypatos. 
Sumaniau pasiteirauti kas per 
vieni rfcngė šį išvažiavimų.

Priėjau arčiau. Pamačiau iš
kabų: A.L.D.L.D. ir T.B. ir J. 
S. Na, ir sugaudykite, kad ge
ri, kų tos raidės reiškia! > 

Pasiteiravau, Pasirodė, kad 
tai buvo ^omunistai. Jie raidžių 
turėjo daug, bet narių mažai. 
Neišteko nė atskirai ypatai po 
raidę.

Tuojau vyrukas, matyti al
kanas, prišoko prie manęs ir 
šneka: “Drauge, paaukaukite 
mainieraims”. ,

Atsakiau, kad aš pats esu be
darbis. Dar keletas asmenų pri
siartino. Pradėjo ir tuos pra
šyti aukų, bet ir iš jų negavo. 
Tada komunistas 
“Jus palaukite, o 
gidinsiu”.

Mes laukiame.
tas atneša didesnį už save glė
bį popierų ir sako: “štai čia yra 
kitoks maistas“. Pradėjo lape
lius dalinti. Kiti nenorėjo imti, 
bet dalintojas kalba: “Viskas 
veltui. Tiktai butų geriau, jei 
jųš nors kiele paaukautume! 
mainieriams”. Taippat ir tiems 
lapeliams vis maldauja aukų.

Pagalios komunistas atsitrau
kė nuo musų. O mes kalbame: 
puikiai mus bedarbius komu/ 
nistai pavalgidino—popieromis, 
iš kurių jie patys nėra sotus ir 
<tik mėgįa kitus pasotinti.

Ne prasti laikui
Paėjau toliau. Matytis tarpe 

medžių didelis jaunų vyrukų 
būrys. Apstoję kų ten ratu. 
Reikia pažiūrėti kas čia veikia
ma. Nugi matyti ant žemės 
dešimtukės ir penkinės ir pora 
kauliukų, kurie mikliai dirba 
darbų. Reiškia, krepsus Saudo.,

Heyho-hurrah! What do you 
know about that! What? A 
sočiai for today—Sat. Sept. 19 
at Milda’s Hali 
sted S t s. and given by Pirmyn 
Chorus.

A “gorgeous“, “grandifer- 
ous”, “wondeful” and ’‘swellele- 
gant” time is in store for each 
one of you! Why? A good or
chestra, dim lightš, and “dee-le- 
cious 
evening’s menu 
the guests, 
Balanda, a 
racter of “Buming Bits 
the Blonde 
mysteriously 
scene. Besides

Radios, pilnai įrengti dai
liuose kabinetuose, verti iki
$125.00 „ cnn

4177-83 Archer Avė 
T ŠEIVCTTE 1171ZY i C a JI .C j 1 / 1

2536-40 W. 63rd Str
HEMLOCK 8400

refreshments are on the 
And among 

there will J. 
pbpular cha- 

and 
who has so 
entered on the 

these, other

Rusėjo 26 d. 
ha n išvažiuoja 
būrys lietuvių, 
važiuoti dabar, 
proga užsisakyti vietas. Kadan
gi laiko nedaug liko, tad meld
žiame nevilkinant kreiptis J 
Naujienas. Užtikriname, kad 
čia gausite teisingų ir nuošir
dų patarnavimų.
Naujienų laivakorčių skyrius.

N o t i c e! 
students

The committee sincerely apo- 
llogizes for not holding the 
meeting of the general assemb- 
ly as planned lašt Wednesday 
night, September 9ih, 1931. It 
was not prepared <to present 
the project in as detailbd a way 
as it has been planned. The 
committee is working on it 
now so that it can ha ve the 
project complete for the next 
general meeting.

Watch the newspaper for the 
da/te, time and place of the next 
general assembly.

' Sincerely,
Committee.

Nikeliu užbaigtos , rankenos, por- 
celano rodyklė, karštos ir šaltos. 
Tinka bite C 9 Clfi
Kinkai .......... ..........

■ A

. Mes kalbame lietuviškai. *

Visiems atsilankiusiems

ANTON BALCHUNAS.

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

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

Halsted Sts.
Au revior—A. K

PIRKITE DABAR
KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS, KOKIŲ NEBUVO PER 

PENKIOLIKĄ METŲ.
Mes ypač už specialiai žemas kainas parūpiname skrynus, storm sash 
čių uždarus ir viską kitką lumberio ir milhvork srityje.

Jeigu jus norite , ką ’ ............
pas jus savo karpenterį, kuris suteiks jums apskaičiavimus.

WEST END MILL and LUMBER CO.
N. ESKILSEN, Savininkai

22nd ir Morgan Sts. Tel. Canal 1361-2

Lietuvos Dukterų^ ir Moterų 
Draugija Apšvieta rengė išva
žiavimų rugsėjo 6 dienų Ku
činsko Darže. Pelnas skirta 
Oak Forest prieglaudoj esan
tiems lietuviams. Reikia' pa
sakyti, kad tos dvi moterų 
draugijos atliko tikrai gerų dar
bų. Ir tokius darbus visuomet 
vertėtų gausiai paremti. Jei 
visos musų draugijos taip pa
sirodytų, itai pas mus reikalai 
visai kitaip stovėtų, negu da 
bar, ir butų gailia sušelpti 
tuos, kam parama yra reikalin-

MODERNINIS APŠILDYMAS PADARO 
NAMA MODERNINĮ

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

Raštišką garantiją, kad apšildys jūsų namą iki 70 laips- .
nių nors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero, duodame su 1 L-
kiekviejių įvedimu.. į į

Jei patys vestumet sau apšildymą, musų mechanikai vi- I 
suomet yra prisirengę jums' pagelbėti.

TELEFONUOKIT CALUMET 5200 dėl patyrusio me- kM
chaniko, kuris jums nuodugniai viską išaikins DYKAI.

Gydo Kojų Žaizdas
- . u PIENKOJAS—PHLEBITIS
fk/fl VERICOSE GYSLAS 
NJJ VARTEX METODAS yra
Hjn naujas būdas gydyti kojų
mTI žaizdas, kojų skaudulius,
rUnn kojų išbėrimus,' kojų Eczc*

ma: sumažina kojų sutini* 
Vkn mą. Pienkojas (Milk L»g),
H / Pblebitis: sustabdo skąus-
loJ mus nuo Vericose Gyslų be

sutrukdymo darbo ar sma- 
gurnu. Nereikia išlikti. Jus 
vaigštote ir dirbate kojoms 

g^jant. Išsirašykite NEMOKAMĄ 
KNYGUTE, kuri pasako kaį© pa
sveikti namie. Būtinai paaiškinkite 
savo ligą.

A. V. VARTEX CO., 
190 N. STATE ST., . Cbicųo.

Atidarymas
STRUMILO SVETAINĖS

, 158 E. 107 St., Roselande

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

7:30 valandą'vakare

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

Metropolitan 
State Bank

■ 1 > : 
ROLL OF HONOR BANK

Radio Talentingas 
anaunceris z

Tj'!’T1’rr



Am**

West

I’adarė kratą pas lietuvįbus

114 vietų uždarymui

4145
aukš

[spėjimas chicagiečiams

Advokatai
i 9 vak. kasdie.

Lietuviai Gydytojai

Hemlock 8151

to 6:30-8:30

lobsjų

Šuniukų lenktynių pro- 
moteriams nesmagumas

ton St.
1 T978

Orchard Street 
teknikinės mo- 
pamokus anglų

leido atidaryti
miniaturinius

savininkai ir ne
lankyti publika

CHIRURGAS
St_ Suite 3

■Įvairus Gydytojai
Telef onas RepubgęO 08 3

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
8147 So. Halsted Street

Nuo 
nuo 6 iki 9 Viladdol Vakarė

Mėgins atidaryti teat 
rus sekmadieniais

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724 '

Musų patarhatitttai hl 
dotuvėse ir kokiame rti 
kale visuomet esti eąži 
ningae ir nebrangus to 
dek kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky

GRABORIUS. „gr 
Didele ir .graži koplyč

x 718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7537

Kampas Wabaih Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Policijos komisionieritis Al- 
cock davė paliepimus policijos 
kapitonams uždaryti 114 vietų, 
kurias jis pažymi kaip gemble 
riavimo ir ištvirkimo lizdus.

eL(i Cąlpmet 3294 
) iki ,12 vai. dienoa ir

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal i

Kaip tėtušiai! tvarkė 
miesto reikalus

Circuit teismo teisėjas Feih- 
berg panaikino indžionkšenus, 
kurie draudė policijai trukdyti 
šuniukų lenktynių promoterių 
biznį. Reiškia, sulig šiuo nuo
sprendžiu, policija gali uždary
ti šuniukų lenktynes.

Pranešimai apie skaičių be
darbių Illinois valstijoj, kurie 
liečia laikotarpį nuo liepos 15 
iki rugpiučio 15 dienos, rodo, 
jogei bedarbių skaičius padidė
jęs per tą laikotarpį 1.2 nuo
šimčių, o algų suma sumažė
jus 1.3 nuošimčių. ,

Darbai mažėja Illinois 
Valstijoj

mAr te 
vedėjui

Autą, Nosies, Gerklei Specialistai 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pittsficld Bldg. 
55 E. Washington St.

Prašo iš pačios daliė 
turto

Dr. Susan A. Slakis
Specialiste Moterų it Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitariau 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avinai *

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

iki 12 dieni,
Telepbonai dienų ir naktį Vitginia 0036

vartojami.'*. Mano
ir pą&lina jteYnr

SČJECIAL® q

torio Emmėrsoiio komisijai tftrp 
kita ko ir tokių informacijų:

Mokyklų tarybai’ stoka tvir
tumo duoti tvarkią mokyklų ad
ministraciją. Taryba esanti po
litikierių įtakoj. O kokia ta 
įtaka esanti* gali liudyti kad ii r 
šis faktas: Park Junior High 
School statymui molėta $1ŠO 
už toną fabrikuoto plieno, kuo
met 'tokio plieno tona markete 
kaštuojanti tik $70. Mokyklų 
taryba mokėjusi tūkstančiui 
plytų $42, o tokių plytų bUvę 
galima gauti $32 tūkstantį.

. Moka tėtušiai miesto biznį 
varyti------tik kieno interesuo-

cna 2H8 > 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė. 
Valandos; 2—4 po piet 

&hohe 'Lafayette 0098
Naktin ii telefonai Grovehill 1595

fe M1DWIFE

6109 South
Albany' Av.

' Phone 
Hemlock 9152

< (Naryahckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wm 69th Street 
VALANDOS:

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

Frank Cranino, 62 metų, • iš
kėlė bylą teisme savo pačiai 
Philomėnai Cranino. Jisai sa- 
ko, kad dirbęs 30 metų ir tau- 
pinęs kiekvieną centą. Pinigus 
visus atid tindavęs pačiai. Ačiū 
taupumui jis ir jo pati nusi 
pirkę namą už $20*000. Kitą na
mą jie įsigiję už $10*000. Bet 
ve šiomis dienomis pati išvariu
si jį, Frankį, iš namų. Todėl 
jis prašo teismą duoti jam nors 
tiek iš sutaupinto turto, kad ga
lėtų šiaip taip senatvėj gyventi.

DR. J. j;kowarskas
GYDYTOJAS IR 

2403 w7 63rd 
Tel. Prospc ____

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

Nedėlioj pagal sutartį

Jackson mokykla, 820 Sholto 
Street —elementarinės mokyk
los kursas ir pamokos anglų 
kalbos svetimšaliams.

ĮjftwSon mokykla, 1256 -So. 
Homan j\yenue—elepientariftės 
mokyklos kursas' ir pamokos 
anglų kalbos svetimšaliams.

Medill mokykla, 1326 W. 14 
Place—-aukštosios ir elementari
nės mokyklų kursai ir pamokos 
anglų kalbos svetimšaliams.

Austin mokykla, 231 North 
Pine avenue—aukštosios, tekni- 
kinėfe ir elementarinės mokyk
lų kursai ir pamokos anglų kai 
bos svetimšaliams.^

Cratie mokykla, z246 West 
Jackson Blvd.—aukštosios ,tek- 
nikinčs ir elementarinės mo
kyklų kursai ir pamokos ang
lų kalbos svetimšaliams.

Harrison mokykla, 2850 West 
24 St. — aukštosios it elemen 
tarės mokyklų kursai ir pamo
kos anglų kalbos svetimšaliams.

Washburn mokykla, 655 West 
14 Street—amatų mokykla.

South Side:

Chicagos vakarines 
mokyklos •

Weet *Town State Bank B^dg. 
2400 W. Uadiion St.

•/< ' u •* ”

Phillips mokykla, 244 East 39 
Street—ankštosios ir elementą 
rėš mokyklų kursai ir pamokos 
anglų kalbos. ,

Englowood mokykla, 6220 
Stcvvart Avenue—aukštosios ir 
elementarės mokyklų kursai ir 
pamokos anglų kalbos svetim
šaliams. 1

Tilden mokykla, 645 West 47 
Place—aukštosios, teknikinės ir 
clementarės mokyklų kursai ir* 
pąjnokos anglų kalbos svetim
šaliams.

Bowen mokykla, 8860 Manis- 
tee Avenue—aukštosios, tekni
kinės ir elementarės mokyklų 
kursai ir pamokos An$ų kal
bos svetimšaliams.

Fenger mokykla, 112 ir Wal 
lace Streets—aukštosios ir ele- 
mentarės mokyklų Jcursai ir 
pamokos anglų kalbos svetim
šaliams.

Jonės mokykla, HaFrisoh St. 
ir) PlymOtfth PląCe^- 'Vakarinį 
Komercinė mokykla.

Lindblom mokykla, 6130 Lirt 
eolu Street—--aukštosios irs ete 

į mėn tarės mokykftį kurs'ai į ii 
pamokos anglų kalbos svetini

- saliams. "v
Aukščičau suminėtos mokyk

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

ir vaikų pagal naujausius 
Ray ir kitokius flektroe

Ofisas it Laboratorijai 
18t6 St<

DR. HERZMAN
— JS RUSUOS - •

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akuicris.

Gydo staigias ir chronilkas ligas vy
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18lh St„ netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 «r Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Aihland Avė., 2 lubot 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriikų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Jau vaikštinėja asmens nuo 
namų iki namų rinkdami aukas 
neva, gubernatoriaus Emmer- 
sono bedarbiams šelpti komite
tą atstovaudami. Samuel In- 
sull, pirmininkas organizacijos 
pašalpai bedarbiams įteikti Chi- 
cagoje, įspėja, kad gubernato
riaus komitetas Chicagoj aukų 
nerinks. Kad jas rinks orga
nizacija, kuriai jis pirminin
kauja. Bet aukų rinkimas re
zidenciniuose distriktuose ne
prasidės anksčiau, kaip spalių 
mėnesį. O ir tuomet rinkėjai 
turės tinkamus paliudymus.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: ^ v, 

nuo 9 iki ,11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vdkart 

tfiM iventpdienio ir kitdirtddienio

Dienraštis “Chicago Herald- 
Exhminer” praneša, kad buvęs 
areštuotas tūlas Wiliam Nau
sėda, savininkas grosernės* ad
resu 1645 Wabansia avenuet 
kai jo krautuvėj užtikta šiek 
tiek džinės ir viskės.

Dentistas
4712 South Ašhlund Avė.

Tel. Boulevard 7589
Mi»o valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
. jleiidenclt Phone Hemlock 7691

R. A. VASALUS
ADVOKATAI 

II South Satte titre* 
Room 1934 
Valandoa nuo _ _
3241 «. Wtted St. Tel.

Vilandoa 
Olia—Utam., 
VusaUt—Pan.»

Ambbulance PATARNAVIMAS DIEHA ir TIAKTi 
įMe# visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
Yntarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas^

J. F. EUDEIKIS & 00

Dr. P. P; ZALLYS 
DENTISTAS

Rez. 6600 South Artėliau Aoenue 
Phone Prospect 6659

• Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 Wėst 35th St, 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Vakartis: Uttfh., ICett.. fr Snbatot 

4US Drfojirti. 7»7

Kamą TU. Hyde Park ‘

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuria 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 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atiitikimų akyt atitaitomoe be 

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

. Phone Boulevard 7589

K. G U GIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St.. Room 1113 

Ttkfodas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 ph pietą 

■ Gyvenimo vieta / 
3393 Šbtab titre* 

TU. Bonlevfcri L31V. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 

vikarą. Uskyrns letVUtl 
Nedėlioj mto 9 iki tyto

Ofiso ir Rez. Tel. 'Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

• (Cor. of 35th & ftals. 
Ofiso Valandos: nuo i-3^iėa

Nedėldieniais p^al sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulcvatd 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th U Halsted Sts) 
Ofiso vahtattos: htfo 2-4, nuo 7-9

Nedildianiais pagal sutartį

los yra atdaros plrihačlienių, an
tradienių, trečiadienių ir kėtvir-’ 
tadiehity vhk^Pais. z >

Rudens semestras prasidės 
pirmadienį, rugsėjo 21 dieną. 
Notintieji ir norinčios lankyti 
aukštąsias mokyklas turi 
dėt depozitą $5 vadinamose pri
pažintose (accredited) mokyk
lose, t. y. tokiose, kurios iš-; 
duoda baigusiems jas diplomas 
kaip ir dieninės mokyklos. No- 
rintįeji lankyti kitokius, t. y.' 
neakredituotus kursus, turi pa
dėti depozitą $2. šie depozitai 
bus sugrąžinti mokiniams, ku
rie atlankys per sezoną nema
žiau, kaip tris ketvirtadalius 
paskirtų mokintis vakarų.

Vakarinėse mokyklose 
mokinama ’ praktiškai visi 
lykai, kurie yra mokinami 
ninėse aukštosiose, teknikinė- 
cs ir pradinėse mokyklose. Jei 
kurie asmens dėl kurių nors 
priežasčių nebaigė pradinės 
ar aukštosios mokyklų arba ne
turi progos tęsti toliau mokymą
si dienomis, tai jie gali pasi
naudoti vakarinių' mokyklų kur
sais.

Atsilankykite į bile kurią au
kščiau suminėtų mokyklų ir 
gaušite daugiau informacijų. 
Nors vakarinių mokyklų sezo
nas pra,ridės jau ateinantį pir
madienį, tečiau, ilgai nelau
kiant, dar galima yra užsiregist
ruoti jų kursams.

DENTISTAS
2559 West 63rd Street 

kampa Rockvrdl St. 
Valandos; 10 v. ryto iki 8 V, vak. 

Sercd. ir. Nedėl. tiktai pagal susitarimą

Oak Parke veikia vadinamas 
mėlynasis įstatymas. Tas įsta
tymas draudžia sekmadieniais 
atidaryti teatrus.

Bet praėjusiais metais mies
telio tėtušiai 
sekmadieniais 
golfo kursus.

Tad teatrų 
rinti fefctrUs 
sako: jeigu golfo kursai leisti
ni atidaryti sekmadienį, tai ko
dėl neteistini yra teatrai ati
daryti tą dieną. Ir ve ateinan
tį Sekmadienį, Chtcagos didžiu 
jų teatrų parama, bus atida
rytas viėhas Oak Parko, teat
ras. m ?■

Laukiama, kad miestelio vy 
riaUšybė atidariusius La 
attą, Marion Street, *■ 
areštuos. Tai bus . pradžia by
los, kini -ketinama iškelti -teis
muose, kad panaikinti mėlinąjį 
fšttftymą.

Phdtie fcouleVMd 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
; ftentlstas

S. M.MUDAS
Lietuvis 

BALSAMUOTOJAS 
dykai

S. D. LACHAVICH
ŪKTI , IS GBAB0R1VS
Patarnauju laidotuvėse . icuopigiansia.

Reikale meldžiu atsmaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23X4 W. Ž3rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cirtro 5927

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 Iki 12, I Iki 3 d. ir 6:30 Iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St Chicago, III.

T 1117

«-9

epublk 9600
iii, iiirTiuMt

t Tel. Vards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ ' 
f

1145 MUutaukii Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. H.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

B U T 
Undertaking Co 

Wm. A. Palom, 
Kopėte d,M 

710 West 18th Str 
TM. Cnd 3181

Sąžiningai ii pi
giai patitnauju 
dieną ir haktj 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gclbininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrosė 
PaHc 797

Telefonas Yards 0994 j

Dr. MAURICE KAfflf
4631 South Athland Aoenue 

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams^ ftaina prieinama

3319 Aubtirn Avenue
CHięAGd, ILL.

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 Repnblic 7868

Akių Gydytojai 
^Aa*Us^*ww4^****w*^m**^*w*^*w*A#*^*W***»^Aa#

51USKITFER 
N A U JI E N A S
PINIGUS UETUV0H

• ;■< * ' ■ į 1 . *'i - . ;

1o preso Lietuvos žmonėsr 
įsą pataria Lietuvos bankai

Vakarinės mokyklos 1921-32 
metų sezonui 1 n
Northsidėj:

Franklin mokykla, 226 
Goethe Street —elementarinės 
mokyklos kursas ir pamokos 
anglų kalbos svetimšaliams.

Senn mokykla, 5900 North 
Glenwood Avenue— aukštosios, 
teknikį^ės ir elementarinės mo
kyklos Kursai ir pamokos ang
lų kalbos svetimšaliams.

Lane mokykla, 1225 Sedgwick 
:—aukštosios ir teknikinės mo
kyklų kursai.

Waller, 2007 
—aukštosios ir 
kyklų kursai ir 
dalbos svetimšailAms.

Lake View High School, 4015 
North Ashland AVenUe 
tosios ir eelmentarinės mokyk 
lų kursai ir pamokos anglų kai 
bos svetimšaliams. ,

N^rthwest Side:

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
, -Mm.,, OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 S. Athland Avė. 

kampas 47th St.
- 11 r•/ Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas, Vara 15 metų 

■patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos.:* 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. j. GROtJPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780
...................... , —'.i „I., .UA,.,'. »— J

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

.iMiMįįįM&tofa 'M prl8kirfiu jūsų Akims.

Bliausi >infltrumtatai yra 
kiniai BtiBTUžina reetijiina

t. --•••ę-.-* •» '■-n"<.**>Ji>aėiJoBUKalna fcluo US.
Žvairos akys atitaisomos. Zoma kaina, be 
Simo80^0^*' iSmokfijiinal, nėra, augai-
, Stiklai duplikuojaml ir rfimai sutaisomi 
tą pačia dieną. <

DR. C. MICHEL, O. D.
SS- a, i:,Tv«

Vtlahdčs 2 iki 4 ir S Iki 8 Vakare. 
Nedėlioj pagal nutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Nattiai:

6641 So. Albany Avė. 
TeL ProsbeCT l»30

.................... .i —....-i.. ....m . ., ,r,. , ■

Al K. Rutkauskas, M. D. 
4442 tiotiih Vesbrij Aventiė

Tėl. Lafayette 4146 ‘

VALANDOS: ' 
nuo 9 iki 11 Valandai vyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Graboriai
Phone Boulevard 4189

A. MASALSKIS

tloethe mokykla, 2236 North 
Rockw«ll Street—elementarinės 
mokyklos kursas ir pamokos 
anglų kalbos svetimšaliams.

Stovve mokykla* 3444 Waban- 
sia Avenue—elementarinės mo
kyklos kursas ir pamokos ang
lų kalbos svetimšaliams.

Schurz, 3601 Mihvmikee Ave
nue—aukštosios ,teknikinės ir 
elementarinės mokyklų kursai ir 
pamokos anglų kalbos svetimša
liams.

West Side:

Didyste Ofisas V

4605-07 South Hermitage Avenue 
VU TMonidt YARDS 1741 ir. D4J

\ irfi.ri Iį-i1 -i-ri i

Mts. W. S. Hefferan, vieniu 
lėlė ^moteris mokyklų 
tarybas ttarž, patiekė ^Ūberiia

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

324^So^HaIstyd Street)4645 A&d Ate*
y / dfisb Tel. V|ctwy 71«f 1

J Rez. Tel. fiemlock 2615

m RhArftApb iM33
9 ryto iki 5 VaL vak.

— 7 iki .9. vata* 
K|tv. ir Subatoa vak. 
Ser. ir Pėthy?ib« Vak.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 .West 22nd St' 
Arti Leavkt llt.

Telefonae Canal 2552
Valandoa 9 ryto iki 8 vakaro. 

Stredoj ir P^tnyHbj litfe 9 iki 6 
i.,*..-....... IiIHį I I ■■■ ' Į ii— * II fili iii. I 1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS , 

Miesto Ofisai , 77 W. Waėhir. 
Robin 15O2 Tek Cėnti

Graboriai

A. PRABISH 
Lietuvis Grtborius

, ,. * I. » »

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drėkti 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. I^rala: ^102 So. Hahted St., Chicagd 

I Tel. Weit 2860 ' 31,1 Strttt

Narnų telefonai feruniwick 0597 Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
■■■■■ i   ii- ...—a.—.— ......  ...............ij. |Nedėliomis ir ėventad. 10——12 dėta*.

SVARBI ŽINUTE
M M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po fir.

LACHAWICZ IR SUNŪS
PA GRABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 1

galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai

Del Šermenų '7-;
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus. <
Chicago, Jll. Cicdro, 111.

2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court'
. . Tel. Roosevelt 2515-2516 Tele'f. ‘Cicero 5927

5 W. trafdHft S;., 
Teltphoae RhAdoMi «727 

až» 2151W. Mittf 
Telephonk 

Niftfle 8-9 -ryte.
- . - —.. - . - —. .   ■ —

JOSEPH J. €MSH
Lietuvis Advokatai
, 4631 to. AsbUfld Aon, 

Ttl. Bdūleritra 2800 
Re*. 6515 So. rRaoktoeU Sk 

TeLfcępublic 9/24

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevar<L*8483

šeštadienis, rugš. 19, 1961 asTn 'i,4......i-

CHICAGOS
ŽINIOS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas galvojama apie 
. ateinančius SLA.

rinkimus
Kucpų veikėjų pasikalbėjimas

------------------- T-----------------------  
prie atskirų kandidatų nomi- 
navimo. Buvo diskusuota pla
čiai ir visapusiškai. Kandida
tais j SLA. prezidentus siūlyta 
F. Bagočius iš Bostono, J. Gri
nius iš Philadelphijos ir J. Ra
čiūnas iš Sodus, Mich. Daugu
ma pasisakė už Bagočių.

Po to, kaip vienu balsu nu
tarta remti J. Griniaus kandi- 
daturą į vice-prezidentus. Į sek
retorius nominuota Dr. Vinikas 
iš New Yorko, o į iždininkus 
(vienbalsiai) adv. K. Gugis.

nubausti tokį nedorėlį, kaipo pavyzdį 
kitiems, pagelba valstijos prokuroro, nes 
kiekvienoj valstijoj tuo tikslu yra pri
imti tam tikri kriminaliniai įstatymai. 
Bausmė už skleidimą melagingų žinių 
apie banką yra labai sunki — didelė pa
bauda ir kalėjimas. Jeigu bankas jums 
gerai patarnauja, bukite jo draugu ir pa- 
gelbėkite užgniaužti visokius prasimany
mus, kokiu< jums tenka girdėti. Neuž
mirškite sega posakio: “Ranka ranką 
mazgoja“: Pagelbėkite bankieriui, kuris 
stengiasi pagerinti gyvenimo būklę tame 
mieste, kuriame jus gyvenate.

PRANEŠIMAI

Še5tą<Jięnis, nigs. 19, 19.31

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms

REĄL ESTATE BONAI
VIbob lultloH perkamos ir parduodamos 

Del gcrcsnii) kanių mutykit
CITV INVESTMENT CO., 

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

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nam arba merginom, garu apšildomas; 
šviesus, 2 lubos. 6230 S. Rockwell St

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

kandidatų kiau

prie kandidatų 
buvo svarstyta,

ne

at- 
tu- 
di- 
ko-

Pirmadienį, rugsėjo mėn. 14 
d., įvyko p. K, J. Mačiuko raš
tinėje pasikalbėjimas apie atei
nančius SLA. viršininkų rinki
mus, kuriame dalyvavo veikė
jai iš įvairių Chicagos kuopų. 
Susirinkimo tikslas buvo pasi
dalinti mintimis ir apsvarstyti, 
ar čikagiečiams verta aktyviai 
dalyvauti “rinkimų kampanijo
je”, kuomet kitose kolonijose 
tveriasi komitetai, daroma kan
didatų sąrašai, ir t. t.

4Jadiskusavęs dabartinę pa
dėtį “Susivienijimo fronte”, su
sirinkimas pasisakė už tai, kad 
ir čikagicčiai turėtų sudaryti 
kokį nors komitetą i? pareikšti 
savo nuomonę 
simu.

Pirm eisiant 
“apkalbėjimo”,
kuo vadovautis statant kandi
datus į SLA. Pildomą Tarybą, 
ir čia buvo nusistatyta sekan- 
,. . -M"ciai: i.

1. Susirinkimas pageidauja, 
kad kandidatų sąrašas nebūtų 
partyviškas, nes Susivienijimą 
neprivalę kontroliuoti jokia po
litinė partija; tečiaiis susirin
kimas nori rriatyti SLA. prie
šakyje žmones, kurie gerbia 
laisvę ir demokratybę, bet 
fašistus arba jų tarnus.

2. Susirinkimas nori, kad 
stovybę Pildomoje Taryboje 
retų Chicaga, nes tai yra 
džiausią Amerikos Lietuvių
lonija ir yra svarbu jos gyven
tojuose palaikyti susiinteresa- 
vimą SLA. reikalais. Be to, 
jeigu pageidaujama, kad 'Susi
vienijimas tinkamai reaguotų į 
visos Amerikos lietuvių visuo
meninio gyvenimo klausimus 
— švietimo dirvoje, jaunuo
menės organizavime ir t. t. — 
tai būtinai reikia, kad butų 
nuolatinis ryšys ir apsikeitimas 
mintimis tarpe rytinių ir vaka
rinių kolonijų atstovų.

3. Susirinkimas griežtai užė
mė tą poziciją, kad į ,Pildomą 
Tarybą daugiau nebekandida- 
tuotų nė vienas iš tų dabartinių 
arba, buvusių viršininkų, kurie 
yra apkaltinti dėl skandališkos 
Ažunario-Devenio paskolos. Ši
tuo klausimu buvo priimta re
zoliucija, o taip pat pareiški
mas trijų susirinkimo dalyvių 
(pp. A. A. Olio, K. J. Mačiuko 
ir Geo. J. Stungio — visi trys 
Finansų Komisijos nariai), ku
rie girdėjo, kaip Komisijų Su
važiavime New Yorke buvo 
duota užtikrinimas kaltinamų
jų vardu, kad jie — Gegužis, 
Jurgeliutė, Dr. Klimas ir Ra- 
ginskas — daugiaus nebekan- 
didatuosią į Pildomą Tarybą. 
Daugiausia tik pasiremiant ši
tuo užtikrinimu, girdi, suvažia- 
The Bridgeport Knitting Shop 
vimas nereikalavo tų viršininkų 
rezignacijų. Rezoliucija ir pa
reiškimas bus išsiuntinėti spau
dai.

šitaip apibrėžęs savo bendrą 
nusistatymą, susirinkimas ėjo

Sulig šituo sąrašu kandida
tai į svarbiausias vietas Pildo
moje Taryboje butų iš stam
biausių Amerikos lietuvių cent
rų: Chicagos, New Yorko, Bos
tono ir Philadelphijos.

Susirinkimas manė, be to, 
kad kartu su iždininku iš Chi
cagos reikėtų išrinkti dar vie
ną iždo globėją. Juo numatyta 
p. Geo. J. Stungis, kuris da
bar yra Finansų Komisijos sek
retorius. Į iždo globėjus, be to, 
nominuota S. Bakanas iš Pitts- 
burgho (kur įvyks sekantis 
SLA. seimas).

Kalbant apie daktarus-kvotė- 
jus, buvo minėta keletas var
dų, jų tarpe ir čikagiečių Dr. 
Karaliaus, Dr. Montvido ir Dr. 
Graičuno. Bet jau turint du 
kandidatu iš Chicagos, daugu
ma išreiškė abejonę, ar “rytai” 
neapkaltins čikagiečių, ka'd jie 
nori sau perdaug vietų pasiim
ti. Todėl sutikta remti Dr. Bro- 
niušą, jeigu jisai kandidatuos.

Apie daugumą iš čia pami
nėtų kandidatų nėra žinios, ar 
jie apsiims, ar ne. Bagočių jo 
pažįstami ragino, kad jisai 
kandidatuotų, < bet atsakymo 
dar negavo. Grinių kai kurie 
rytiečiai mano statyt į prezi
dentus, bet buvo girdėt, kad 
jisai nenori “perdaug didelės 
atsakomybės”. Jisai gal apsi
ims “runyt” į vice-prezidentus. 
Apie Dr. Viniką dar taip pat 
jokių pranešimų ^nėra.

Bet vienas dalykas galima 
pasakyti, kad toks sąrašas, ko
kį patiekė minėtas veikėjų su
sirinkimas, atrodo dąug stip
resnis, negu bet vienas iš tų, 
kuriuos' iki šiol statė kitų ko
lonijų komitetai. Norint prie
kabių ieškoti, galima atski
riems kandidatams prikišti tą 
arba kitą trukumą (o kuris 
trukumų neturi!), bet visi kar
tu jieT sudaro būrį veikėjų, ku
rie sugebėtų pastatyti Susivie
nijimą tinkamoje aukštumoje 
ir įkvėpti jam naują dvasią.

Susirinkimas išrinko komisi
ją iš trijų asmenų, rūpintis, 
kad SLA... nariai ir kitose ko
lonijose paremtų šį sąrašą. Ko
misijos pirmininkas yra p.. K. 
J. Macke (Mačiukas), sekreto
rius K. Liutkus, iždininkas Geo. 
J. Stulgis. Komisijos adresas: 
6812 S. Western Avė., Chicago, 
III. —Rašt. ~ ‘

[Acme-P. B, A.- Photo],

Viena, Austrija. — Albina 
Krim, kuri laimėjo iš savo kai
myno $1,500. . Kaimynų ji pa
traukė teisman už tai, kad jis 
ją pavadino maure.

Gerbkit gerą vardą
Kiekvienas gimsta su geru vardu. Vai

kinas ar mergaitė ar išlaikys jį, tai pri
klauso nuo jų elgesio. Ant nelaimės, 
nors jie gyventų teisingai ir padoriai, 
visgi atsiranda žmonių, kurie visuomet 
yra prisirengę savaip spręsti kitų elgesį 
ir visuomet kitą kritikuoti. Tie plet- 
kininkai, arba kaip Amerikoj juos vadi
na “nevierni Tamošiai“, visuomet yra 
prisiruošę garsiai reikšti savo nuomonę. 
Nėra nieko piktesnio, nedoresnio,, kaip 
tų pliuškių palaidi liežuviai.

Kada jus užgirsite kokį nors asmenį 
smerkiant pasielgimą draugo, kaimyno, 
valdininko ar' banko, visuomet pirmiau
sia patirkite šaltinį iš kur jis paeina ir 
teisingumą, to pareiškimo, pirm negu tą 
smerkimą pakartosite kitiems. Jūsų 
draugas, ujusų kaimynas, ar valdininkas, 
gali stvertis teisminių žingsnių ir pa
traukti jus teisman už' šmeižimą.

Bet bankas turi dar daugiau progų

Dabar geriausias laikas
BUDAVOTI IR TAI
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAME IR FI

NANSUOJAME.
Prieinamos, išlygos. Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
naujus apartmeųtus, vjškas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbas.

z. S. Micketičfe & Co.
, 2505 W. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

Nf-ria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiaka#. Ta|t»om senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant jralčtuničt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
< 504 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

------------------------------------....... .......... ..—.............-
AR JUS SERGATE?

Motina Helena. Žymiausia pasauly Žolių 
Specialistė, pagelbės jums. Ji pasakys jums 
apie dauyelj sunkių lirų, kurios tapo greitai 
Įlydytos su žolėmis. Penkios dešimt metų 
tM-kmingų ir sensacingų pasekmių. Tūk
stantiai pasveiko. Jos patarimai yra nei* 
kainuojami, bet jus galite ji gauti dykai. 
Naujos žemos kainos. Ateikite šiandie, ar
ba rašykite. $1.00 bonka už 25c.

MOTINA HELENA, ŽOLIŲ SPECIALISTE 
1721 West 47th St. Chleago, m.

Vyriausias ofisas: 1800 N. Damen Avė.

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apielinkės Ligonine, kur nerei
kia ' mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $60.

828 W. 35th PUce
Tel. Bonlevard 6060

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. Yards 4754 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Ai.
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų -—'vyrai ir moteris.

UŽ PILNĄ KAINĄ 
A6 prliniHiu jūsų

CHICAGOS REAL ESTATE PIRMO MOR- 
GIČIAUS GOLD BONUS AR KITOKIUS BO
NUS bn jokių kaAtų nr parcigrų (A junti 
PIIhčr. RnA.vkitn Afandin, kad galčttirnčrn 
uiojaiiR vienai, hii kitu niiHlžinotl.

Box 1354, 
NauJienoB, 

1730 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl var
ino, prie mažos šeimynos, antros lubos. 
3427 So. Emerald Avė.
..                ■» I ■!—' ■ ■ ■' '■ —' ...I ■ ■ ■■—■ II -■ »     i— m  11 miyfa

PASIRENDUOJA ruimas vienam ar
ba dviem vaikinams •— prie mažos šei
mynos. 836 W. 34 Place, 2-ros lubos.

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

Ktfeipkitės pas 
PETRĄ JONAITI, 

6948 S. Rockwell St. 
Tel. Republic 5676

nuo

16 iki 45 metų -—'vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausiu lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $J 6 -— savaitėje. Pomirtinė $250 
—- apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko, adęesu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
Šios organizacijds. A

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

PILĖS IŠGYDOMOS
Aš kenčiau nuov Pilės ir noriu, kad 

kiti žinotų kaip aš pasveikau be chirur- 
Prisiųs- 

pašto
gijos. Aš nieko neparduodu, 
kit savo užadresuotą konvertą 
ženkleliu, adresu:

L. J. POLMAN
6925 S. Justine St.

SU

D. L.Bridgeportas.
Draugija laikys mėnesinį 
sekmadieny, rugsėjo 20 d., 
Ch. Liet. Auditorijos svet.

Vytauto 
susirinkimą 

1 2 v. dienos, 
Nariai bū

tinai privalote pribūti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui, taipgi apsimokėkite 
mokesčius. P. K., nut. rašt.

K.

Draugystės Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny, rug
sėjo 19 d., 7 vai. vak.. Mark Whtie 
Parke paprastoj svetainėj. Visos narės 
malonėsite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti, ir kurios 
užsilikę su mėnesiniais mokesčiais, mel
džiu užsimokėti, kol daf nėra pervėlu.

A. Dudonienė sekr.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už

Flat’Faint
Vertės $2.40,, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

$1.40

$1.85

$1.49 ;

Enamel Paint
Turi gražų ( bli^gėjim?. ga

lionas už’ ... ................ $2.50
s. •• V ' ■";

Hardware and Wall 
Paper

WHOLESAtEą IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

TEL, VICTORY > 7261

rne-

Automobiles
PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 

karštu vandeniu apšildomas, prie mažos 
šeimynos. Renda mėnesiui $12.00. 

3437 Emerald Avė.

DIDELIS BARGENAS. 80 akrų Mi- 
ybigane, 140 m. nuo Chicagos, gera že
mė ir triobos. Rašykite savininkui T. 
Drozd, Bravo, Mich.

1028
1 027
1028
1028

FAGET BUICK COMPANY 
Bniek inodel 47—5 pae. Hcdanne 

Buick, modom, 5 pa«............ .........
Buick, model 58, 5 pas. Coupe 
Buick, mod. 51, 5 pae. Sedanas 

(1455 S. WeHtcrn Avė.
Prospect 0500

$54 5 
$365 
$545 
$505

RENDAI kambarys dėl vaikino 
merginos su valgiu arba be. 1 fr.

4014 Brighton PI.

ar
Reai Estate For Sale

Namai-žemfi Pardavimai

NIEKUR NERASITE GERESNIŲ 
BARGENŲ

1931. Hup 0 wiro wheclH ...........   $575
1928 l’ackard 8, clnb Sedan, (J w. w. $025 
75 •ChryHlor Royal Sodan A 1................. $525
1030 Ford Sport Coupe npocitil ................ 205

HAMILTON MOTOR SALES
7130 S. HalHtcd tel. Trianglo 0330

RENDON kambarys, vienam vaikinui 
su ar be valgio. 4 239 So. Halsted St. 
2 lubos iš fronto.

RENDAI kambarys vaikinui, mergi
nai arba yedusiems be vaikų. Karštu van
deniu apšildomi. 3312 S. Union Ave|

M. B K. MOTOR SALES 
Buick 4 Door Sodan A-L .......
Stndobaker Dlctator sodan A-l

$185
345

1027
1928 ..........     - _ -............
1931 tVillys coupe ruinblo seat bargenas 335 
1928 Nash spccial (J 2 door sodan, geras 2(15 
1030 - ’ ’ '• •-
1 ii.'JO 
1 030 
1030 
1928

HndHon Rodan oide mountu .... 
l’ontiac RdHtr.j 0 w. w., h. m 
Ford Town Rodan; kaip naujas 
l’ontiac Del. fftHlan; (J w. w. ... 
Cadillac 314 Hedftn: 5 pas.......
Chevrolet couch: radio; A-l. ... 
Ford Spt. coupe; rurnb. Hcat ... 
Ford Tudor Rodan; mažai važ. 
ChryHlor 75 Town Redan; A-l 
Auburn Del. Hod.; 0 w. w.; n. 
Viklng Redan; 5 pas., 4 door 
Na«h Conv. coupe;

405 
405 
435 
435 
435 
395 
305 
305 
585 
585 

...... ........  _ ____ ___ 575 
Insh Conv. couno; A-l cond____ 345
KITŲ. MAINAIS AR lAMOKfiJIMAIS

1031
1020
1030
1 030
1029
DAUG
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

m

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

3 35 2 So. Halsted St.
'-------- o-------

NAŠLĖ PAAUKOS BUICK VĖ
LAUS MODELIO SEDANĄ. Karas 
buvo storadžiuj per paskutinius dešimtį 
niėnesių ir beveik nevartotas. Jus ne
galite jį atskirti nuo naujo. Aš ne
turiu kas karu važinėtų už mane, todėl 
turiu jį parduoti. Karas yra pilnai 
įrengtas su daugeliu extras. Viskas yra 
originalis ir kuogeriausiame stovyje. 
Man tuojau? reikia pinigų i? priimsiu 
$275. 2538 North California Avė.
pirmas augštas. 

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

-------- O--------
NASH ADVANCED 6 5 pas. SE

DANAS. Aš esu priverstas 'paaukoti 
savo vėliausio modelio karą, kurį pir
kau tik trumpą laiką atgal ir išvažinėjau 
tiktai 7500 mylių. Originalis geriau
sias Duco neturi net įbrėžimo, 
yra kaip nauji. Pilnai įrengtas, 
reikia pamatyti, kad jį įvertinti

Tatrai 
< Karą 

Aš 
esu priverstas parduoti, kad tuojaus su
kelti pinigų. Pirmas $275 paims jį. 
Namie visą dieną nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Blvd., pirmas apt.

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

-------- O--------  '
CHRYSLER RYOAL 80 SPORT 4 

pas. CQUPE. Pinigų reikalingumas 
verčia mane paaukoti savo vėliausio mo
delio coupe, kurią esu išvažinėjęs tiktai 
6000 mylių ir yra vienas gražiausių ka
rų gatvėje. šis karas turėjo geriausią 
priežiūrą ir ji negalima'atskirti nuo nau
jo. Jis kainavo man $3500 trumpą 
laiką atgal. Turiu tuojaus sukelti pi
nigų ir priimsiu $375. 4702 North
Damen Avė., 3rd floor.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 ofisai. Renda 

$3 5. 2419 W. Marųuette Rd. Tel. 
Republic 5864.

PARENDUOSIU 3 akerių farmą, 6 
kambarių namas, vištinyčios, elektriką, 
vanduo ir' visi įtaisymai už $30 mėne
siui, 1 mylia nuo Blue Island. 10934 
Prospect Avė. Tel. Beverly 2677.

PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas. 
ant antro aukšto, elektriką, vanos, visi 
parankumai. I. Rumčikas., 4213 South 
Artesian Avė.

PASIRENDUOJA štoras, 7450 Ar
cher, Summittt, III., renda $30 mėnesiui 
Gera vieta dėl kriaučiaus, plumberio ar
ba bakery, — nėra tokių biznių tame 
miestely. Morkus, Tel. Prospcct 2559

TĖMYKIT. DOVANAI renda 5 
kambarių apšildomo flato, tokiai žento- 
tai porai, kuri apsiims prižiūrėti vaikus 
lankančius mokyklą ir užlaikyti tvar
koj flatą. Gera proga pasinaudokite. 
Pašaukite tel. Hamlork 2615.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už gaspadinę, turiu 
patyrimo biznyj, galėčiau ir išvažiuoti 
iš Chicagos, Valerija. 2150 So. Hoyne 
Avė., Tel. Roosevelt 4839, 2 lubos.

PAIĘŠKAU darbo prie namų arba 
vaikų prižiūrėjimo.

3423 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų .reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitčje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime lūs | kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbčti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pacelbčsime 
jums įsigauti į gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Balloon 
PIKNIKAS 

ŠOKIS
Nedėlioj 20 (Sept.) 

Rugs.-1931
Geo. M. Chernausko 

darže
75 ir Archer Avė. 

2 blokai į vakarus 
DOVANOS.> » i.Įžangos nėra. į

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Iš Radio Stoties WCHI 
1490 cilocydes

Nedėlioj, Rugsėjo 20
Nuo 1:80 iki 2:30 vai. po piet, 

Chicagos laiku.
t H p * I I. < .

Programas bus įdomus, susi
dės iš giesmių ir kalbų.

Prašom visus pasiklausyti.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng- 1 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 1 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PELNINGOS PROGOS
9 flatų muro namas, apšildomas, ge

ra t re n spo nacija ir apielinkė. Rendų 
neša į mėnesį $400. , Bankas atiduoda 
pusdykiai tik už $20,500, įmokėt 
$7500. Pirma proga Chicago. Pasi
naudokite.

5 kamb. nauja muro bungalow ir ga
ražas. Nauja apielinkė. Kaina tik 
$6500, įmokėt kas kiek gali. Taipgi 
priimsime į mainus lotą arba biznį.

2 flatų muro namas po 5 kamb. ir 
garažas. Randasi Brighton Parke. Par
duosime už $7500, įmokėt $1500. 
Taipgi priimsime į mainus lotą arba biz
nį.

2 flatai po 6 kamb., apšildomas ir 
garažas. Randasi* Marųuette Parke gra
žiausioj vietoj. Kaina tik $1 1,300, 
įmokėt $2500 arba daugiau.

'< 6 kamb., medinis namas ant muro pa
mato, apšildoma ir garažas. Nėra sko
los. Mainysime į 2 flatų po 6 kamb., 
Brighton Parke.

Lotas 30x125, gatvės ištaisytos. 
Randasi arti Marųuette Parko. Kaina 
tik $1350.

Taipgi ( mes turime įvairaus didžia 
namų ir lotų, kuriuos pigiai parduodam 
arba sumainysime ant Tamstos nuosa
vybės. Mes atstovaujame bankas 
nansines įstaigas, iš kurių galima 
pirkti pigiai namų, forklauzuotų. 
informacijų kreipkitės pas, 

If. J. MACKE B Co.
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

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

ir fi- 
gauti 

Del

-------- O--------
PARDAVIMU kampinė prapertė — 

grosernė ir bučernL Gerai einantis 
cash biznis, 6 kąmbarįpi, 2 karų gara
žas, karšto vandens šiluma.

2633 W. 43rd St.

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

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

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalčjo jumis ISgydyti, ataflan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzamiuavi 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aA apal- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. EiA 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just? 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt, 
po galutino i&egzaminavimo—kas jums yra

I

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 no oietu.

RAMOVA
I iTHEATREft

35 B Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Pradžia sujudinančios serijos

“The Vanishing
Legion”

Taipgi du dideli veikalai 

“Sweepstakes” 
su EDDIE QUILLAN ,ir 

“The Great Lover” 
su ALOLPHE MENJOU

‘ . I

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai,

DYKAI YO-YO

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

Orėsiu Dezaininimas 
m Madų Daile 
| Kostiumų Braižymas
■ Mes telkiamo eksportų Instruk-
■ cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ĮB ar vakarais. Žema kaina, dle A amatai yriį patraukiantys ir 
Mkgeral apmokami. Rąžykite dėl 
• knygutes apie kursą, kuriuo

^^•jųs įdomaujate.
įk Madingų Skrybėlių 
W Mokykla
'J Mokina kaip dezainlntl ir pa- 
V atdaryti naujausias skrybėlės 
f kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 
v Rašykite dėl knygutes.

MA8TER COLLKGE
100 N. STATE RAN. 2718

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

REIKALINGĄ švari inteligentiška 
mergaitė su gražia asmenybe, kuri gali 
kalbėti gerai angliškai ir gerai lietuviš
kai, dirbti ofise po mokyklos ir vaka
rais. AtsiŠaukdamos pažymėkite savo 
amžių, išsilavinimą ir kokią mokyklą 
dabar lankote. Rašyktie: Box 1356, 
Naujienos, 1739 S. Halsted .St.

JAU DAUGIAU NIEKAD TAIP 
PIGIAI NEBUS, TAI YRA 

PIRMAS IR PASKUTI- 
| NIS BARGENAS

TURIU paaukoti gražius 4 kamba* 
(4ių augštos rūšies rakandus, kaurus it 

radio. Veikite greitai.
6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangina rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio, 0x12 Domės-, 
tie Orlental kaurą, įvairias kėdės, dreipsua, 
etc. Parduosiu labai pigiai.Parduoslu labai pigiai. 

5042 W. WaBhington St.
Tol. Columbus 4180

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BUČERNĖ >. 
šalę chain storio.

6655 S. May St.

PARDUODU Barber Shop, 
arba partnerio reikalauju.

2351 So. Oakley Avė.

pigiai.

[
■■m——HMM If—■■iTf I

CIASSIHEŪADS.
PARSIDUODA 3 kambarių x forni- 

šiai, labai pigiai. Ženotiems, jaunai 
porai patogu gyventi ant vietos, 
da tik $12 į mėnesį.

Kam reikalinga atsišaukite

1834 W. 46 Street

ren-

PARDAVIMUI saldainių, ice cream, 
cigarų ir smulkmenų sankrova su na
mu. Štoras ir 4 kamb.' užpakaly ir ,2 
po 4 kamb. flatai viršuj, 30 pledų lo
tas, ištaisyta elė, beismentas, moderninė 
apielinkės sankrova. Bargenas.

5603 S. Damen Avė.

12 miesto lotų su dviem kampais, čie- 
las blokas lietuvių kolionijoj, Mount 
Greenwood, arti 11 -tos ir Kedzie Avė. 
Keletas metų atgal užmokėjo savininkas, 
$6000 už Šituos lotus, o dabar iš prie
žasties ligos ir stokos kapitalo yra pri
verstas parduoti tik už $90 kožną lotą; 
taipgi priims į mainus vartotą automo
bilių sedan, piapno, radio ir dalį pini
gais. PUIKK&IETA KRALIKŲ IR 
VIŠTŲ FARMAI, auginimui daržovių 
ir sveikam gyvenimui ant tyro oro.

NEREIKIA IŠVAŽIUOTI TOLI 
NUO CHICAGOS daržoves ir vištas au
gint. šita vįeta yra čion pat viduj Chi
cagos rubežiaus, su visais miesto paran
ku mais; gasas, vanduo, mokyklos, Sto
rai, gatvekarių važinėjimas už 7 centus 
į miestą ir darbą ir tarpe savo tautiečių 
lietuvių daugel apsigyvenusių.

GYVENK 
LAIMINGAI, 
MIESTE IR 
PĖSČIUS.

ANT FARMOS 
O DARBUOKIS 
UŽMIRŠK RU-

EducationaJ

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

f •

Dienomis ar vakarafo. Del informacijų 
lauk arba rašy k t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street >

IŠPARDAVIMAS 1 mėsininko svar
styklės, 1 Roll top rašomas stalas, 2 pe
čiai, daugybė smulkmenų ir 5 ruimų 
namas, primsiu troką į mainus.

4554 S. Western Avė.

DELICATESSEN, $300 paims vis
ką,vertas $1,200 ar daugiau; arba gali 
pasilikti. Puiki vieta, pigi renda. Bar
genas. 6829 S. Halsted St.

Miscellanėous for Sale
{vairus Pardavimai

RESTAURANTAS pardavimui, sena 
įstaiga, prieinama kaina. Atsišaukit 
laišku į Naujienų ofisą, Box 1355.

Nuvežimas, aprodimas su pilnom in 
formacijom veltui per

J. ZACKER,
4306 Archer Avė.,

i Telephone Virginia 0777

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 
' SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!

Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie
nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodomu kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbp; 'išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stehografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame £rie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais, Pradėkit mokytis 
šiandien!

j Amerikos Lietuvių f 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHIGAGOULL.

TURIU jaunus šuniukus dėl medžio
klės “fox bunt“ veislės po $10.00.

\ 4652 S. Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba mainysiu į 2 flatų namą 
arba į farmą, kur be morgičiaus.

6001 So. Carpenter St.

Furnished Rooms

DIDŽIAI PIGUS

4 fl. po 4 ir 5 kambarius, 
kampinis muro namas, ----
įrengimas, mainysiu ant, 
be skolos ar ko kito.

naujas 
pirmos klejos 

; 2 flatų namo

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

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai- 
kino ar merginos; su valgiu arjbe val
gio. 4550 S. Whipple St. Tel. Žafayette 
4199. 
—į— ------ — ----------- - ------- -----------------

VIENA iš geriausių bučernių 63 gat
vėj, Marųuette Manor. Biznis išdirb
tas per .8 metus. Moderniški fixturiai. 
Pigi renda. - Gera vieta, tarp 3 čainšto- 
rių. Parduosiu pigiai už cash. Aplei
džiu miestą.

Šaukite
Republic 5070

Pigiai 4 lotų garadžius. 100x130. 
geroj apielinkėj. Mainysiu ant 2 ar 4 
flatų ar ko kito,

JUOZAS VILIMAS 
6504 S. Washtenaw Avė.

Tel. Hemlock 2323

PASIRENDUOJA didelis bedruimis 
su visais patogumais, dėl vyro. Sander, 
3309 S. Union Avė. 1 lubps, fronte.
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PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
štoras. Kaina $*150.00. Renda $20 
su 4 kambariais pragyvenimui. 1

3735 So. Wallace St.

PARSIDUODA 5 ruimų namas, lotas 
60x125, arba priimsiu į mainus gerą 
automobilių arba biznį. 1021 W. 60 St. 
Englewood 2116.

Exchange—Mainai
PASIRENDUOJA kambarys vienam 

ar dviem su ar be valgio, priitųsim su 
vaiku, taipgi išsirenduoja beismonte 3 
ar 6 kambariai.' 2134 W. 23rd PI.

Canal 6>94iT.eh

FARMA pasirenduoja, gera, lygi že
mė, elektros šviesa, su javais,, gyvuliais, 
vištom, 120 mylių nuo Chicagos, arba 
mainysiu 
Farmeris*

PARDAVIMUI arba mainui namas 
su bizniu arba vienas biznis. Mainy
siu ant farmos arba privatiško namo. 
Priežastis nesveikata. 506 W. 39 St.

ant medinio namo.
2909 Emerald Avė,

Krist

--1“1‘ " 1 ................ 4'- *'
PARDAVIMUI arba mainui 5 kam

barių* mūrinė bungalow. Mainysiu ant 
grosernės, 6436 So. California Avė*




