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Anglija atmetė aukso 
standardą pinigams;

Europos biržų krizis
/ -------------- ■ ---.

Per porą mėnesių 
ištraukta viršaus 

bilijono dolerių
Amerika ir Francija sutraukė 

daugumą aukso

Londonas, rūgs. 21. Philipas 
Snowden, Anglijos kancleris, j- 
nešė j atstovų butą šį pavakarį 
skubų valdžios pasiūlymą su- 

• spehduoti auksą kaip standardą 
Anglijos svaro valiutai, ir at
stovų zbutas skubiai pasuko vi
są mašineriją, kad valdžios nau
joji finansų programa galėtų 
būti legalizuota įstatymų. 'Įsta
tymas, kuriuo auksas nebesi
skaito Anglijos valiutos pama
tu, tapo dar šiandien priimtas.
Kitaip , nebegalėjo* sustabdyti 

pinigų ištraukimo
Premjeras MacDonaldas išlei

do pareiškimą, kuriame nurodo, 
kad nuo liepos mėnesio iš Lon
dono marketo ištraukta dau
giau kaip $1,000,000,0011 ir kad 
vien tik per pusę dienos perei- 
tą šeštadienį tapo ištraukta 
$60,000,000 pinigų. Jis pareiš
kė, kad aukso standardo su
spendavimas yra tik laikina 
.priemonė, ir kad ta priemone 
padės Anglijai sustiprėti finan
siškai, su sąlyga jei visuomene 
toms priemonėms pritars ir 
kooperuos. • e
Visame pasauly biržas palietę

žinia apie tokius Anglijoj 
žygius vienu momentu atsilie
pė visoj Europoj ir Amerikoj. 
Londone, Berlyne, Briusely, Os
lo, Stockholme, Amsterdame, 
Johannesburgc (Pietų Afrikoj), 
Kopenhagoj, Bombay ir Kalku
toj (Indijoj) pinigų mainymo 
kontoros ir biržos užsidarė. 
Taip pat uždarytos biržos Vie
noj, Austrijoj. Montreal ir New 
Yorke, nors atsidarė, bet paste
bėtas žymus susinervavimas.

MacDonalda.4 savo pareiškime' 
pasakė, kad $650,000,000 kredi
tas, kurį Francija ir Amerika 

* buvo Anglijai nesenai suteiku
sios, jau suvartotas.

Taip pat jis pareiškė, kad 
šiuo laiku du trečdaliai viso 
pasaulio aukso guli sukoncent
ruoti Franci jo j ir Amerikoj, 
kurios nevartoja to aukso pa
saulio ekonomijos 
mąms gydyti.

• /

Gandhi patarimas Amerikai
Mahatma Gandhi, Indijos na

cionalistų vadas, Londono kon- 
feerncijoj pasakė apie Ameri
ką, kad Amerika butų gera tau
ta, jei ji savo auksą paleistų 
plaukti pasaulio apyvarton ir 
tuo pagelbėtų dabartiniams lai
kams, bet kol Amerika to ne
daranti, ji esanti “prasta tau* 
ta”.*

negalavi-

6 užmušti 18 sužeistų 
Meksikos rinkimuose
Meksikos Miestas, rūgs. 21. 

Vera Cruz municipaliniuose rin- 
> kimuose užmušti 6 žmonės ir 

18 sužeista, politinėms parti
joms besimušant savo tarpe. 
Vienas policistas užmuštas dar
bininkų riaušėse.

[Acme-P. 8 A. Photo] ' ' <

Londonas. — Kingsley Hali, kur apsigyveno Mahatma Gandhi.

Japonai Siunčia Daugiau 
Kareivių į Mandžiuriją

Kinija atsišaukė
Tautų Sąjungon 

dėl intervencijos
—;------ rryv.

J a ponai pasinaudoję kiniečių 
sunkiais laikau

Tokyo, Japonija, rūgs. 21. 
Šiandien tapo pasiųsta iš Korė
jos į Mandžuriją daugiau j* 
ponų kariuomenės, kur japonų 
kareiviai jau valdo visą Kinijos 
pietinę dalį okupacijoj.

Japonijos ministerių kabine
tas posėdžiavęs ištisas 5 valan
das negalėjo prieiti susitarimo 
dcl karo žygių Mandžurijoj: Ja 
ponijos karo ir užsienio minis
terių nuomonės pasirodė prie* 
šingos. " :

Japonijos kariuomenė iš Ko
rėjos pasiųsta į Chientao, Man 
džrijos miestą su 500,000 gy
ventojų po pretekstu apsaugoti 
japonus, kurių tame mieste yra 
1800 žmonių. Padėtis šiame 
mieste darosi labai rimta. Ki- 
nięčiai taip • pat siunčia naują 
diviziją kariuomenės iš Kirino į 
Chientao.

300 ginčų tarp Kinijos ir ‘ 
Japonijos

Japonijoj kalbama apie rei
kalą sušaukti bendrą kiniečių 
japonų konferenciją aptarti 
klausimus, kurių yra prisirin 
kę apie 300 ir dėl kurių jau’ 
per ilgus mėnesius japonų-kinie- 
čių santykiai yra aštrus. Ypa
tingai japonai yra užsigavę, 
kad kiniečiai sušaudė japonų 
karininką Nakamura ir tris jo 
pagelbininkus, apkaltintus t kaip 
Japonijos šnipus.

Kinijos sostinė verda, pilna 
demonstracijų ir protesto mitin
gų prieš Japoniją. Kalbama, 
kad turės atsistatydinti Kinijos 
prezidentas Chiang Kai Shęk, 
hes to reikalauja Šiaurės Kini
jos politikieriai kaip sąlygos, 
kad Kinija' galėtų susivįenyti 
prieš japonus.

■ . - ’ * ' ■ f . * f

Tautų Sąjunga darys interv^n- 
riją?

Geneva, rūgs. 21. Specialė 
Tautų Sąjungos sesija šaukiama 
Kinijos Japonijos konfliktui 
apsvarstyti. Kinija ' specialiai 
atsišaukė į Tautų Sąjungą, 
prašydama intervencijos.

Pusantro bilijono 
federalė valdžia 
išlepusibedarbei

Bet į tą sumą įskaita ir busi
mas 1932 m. išlaidas

” * — ' t

VVashingtęn, rūgs. 21. Fede- 
ralė valdžia paskelbė, kad saus
rai ir bedarbei jį yra išleidusi 
apie pusantro bilijono dolerių.

1930 metais išleista $452,- 
301,000; 593t metais $787,587,- 
000 ir pirmajai pusei 1932 metų 
numatoma išleisti $373,593,000. 
Tos sumos leistos daugiausia 
viešiems statybos darbams.

Darbo departamento sekreto
rius Doak išstudijavęs Europos 
bedarbių padėtį ir priemones be
darbiams darbu aprūpinti, siūlo 
įvesti naują darbininkų samdy
mo sistemą.

'■ ■ *

• * < A

Du Amerikos lakūnai 
pasiekė Alaską .

y ■ l i.

fromę, Alaąka, rūgs. 2Į. Doų 
Moyle ir Cecil Allen, kurie bu1 
vo dingę Beringo jūrėse belėk- 
damu iš Japonijos į Ameriką ir 
buvo rusų laivo surasti, dabar 
atskrido iš Kamčatkos į Nome, 
Alaskoj. ' ’ ‘

■ ■ ' —— ■ ’

šiauliškis sportininkas 
užsieny laimėjo prizą
šiomis dienomis . įvykusiose 

Rygoj automobilių ir motocik- 
lių rungtynėse alinoj o pirmą 
prizą šiauliškis sportininkas p. 
Nerandąs, j , 1

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

-r' -

Galima kad bus lietaus ; vidu
tinis arba stiprokas pietvakarių 
vėjas.

Vąkar temperatūra 
dieną buvo 86.

Saulė teka 6:36, 
6:50; mėnuo leidžiasi 
to.*

per visą

leidžiasi
2:11 ry-

Chicagos komunistų 
demonstracija pas 
Lenkijos konsulai;

Tūkstančiai ; susirinkę smerki 
'. i Pilsudskį ^ 30 suimta

t

* Chickgo, III.,1 rūgs. 21. Perei 
tą šeštadienį prišpiet policija iš
vaikė dviejį tūkstančių komu
nistų . minią, i susirinkusią' iįrie$ 
lenkų konsulatą,! 844 Rušh gat 
vėj išreikšti protestą dėl tero
ro, vartojimo ^Lenkijoj prieš 
politinius kalinius.

Kol policija atvyko, agitato
riai paspėjo pasakyti keletu 
grasinančių kalbų Lenkijos val
džios ir konsu'ląto adresu. Len
kiški komunistai jau per savai
tes’ t’ą protestp demonstraciją 
rengę, dalindami atsišaukimus 
lenkiškuose distriktuose.,

Detektyvai nusivežė 25 su
imtus vyrus ir 5 moteris.

Žemės drebėjimas 
sukrėtė Indiana 

ir Ohio valstii
Japonijoj tuo pačiu laiku 12 už 

mušta ir 40 sužeista

Cleveland,/ Ohio, .rūgs. 21. 
Daugiau kaip tuzinas miestų ir 
miestelių Ohio ir Indiana vals
tijose tapo smarkiai sukrėsti 
pereitą naktį žemės drebėjimo; 
Tai buvo nuo 1811 metų vienas 
smarkiausių žemės sudrebėji- 
mų. Smarkiausi sukrėtimai į- 
vyko vakarinėj Ohio. Auna kai
mo 500 namų visi paliko be ka
minų. .

Drebėjimas Ipąlietė Richmond, 
Indiknapoįis," Connersvįlle jir 
Liberty, Ind. Springfield, Ohio, 
Columbtis, Lima,. Cincinnati, 
Dayton, pairo, Wešt Minister, 
Sidney, WXpakoneta. ir Comer, 
Ohio jautė smarkius smūgius po 
žeme, ir namų siūbavimus.

Niekas iš gyvybių nenukentė
jo, ir šiaip materialiai nuosto
liai maži.

•: Tokyo, Japonija, rutfs. 21. Ja
ponijoj sostinė ir centralinė Ja 
ponija . tapo smarkiai sukrėst? 
žemes drebėjimo. ,Nuo# pirmo
jo smūgio žuvo 1$ žmonių ir 40 
tapo sužeista^ Keletą namų su
griuvo, kiti stišprogdlpėjo;
• '• < •. ' ■■

■ • . b . ..g
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Paukštis pavogė se
njoritai deimantus

< .. ./'i.'’' :•.

_. ... , ■ .•—
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Policija atsisakė paukštį : 
hręštuoti ' ■'

Bogota, rūgs. 2Į. Prieš kęles 
dienas didelis prijaukintas pau
kštis/ oriole, - sulesė , /Senoritos 
A’dela Torres du brangius dei
mantus, po $1800 vertės, bet 
kada senorita norėjo paukštį 
pagaūti, jis per atvirą langą iš
lėkė i medžius. : -

Pašaukta policija atsisakė 
paukštį arėŠtuoti,. aiškindama, 
kad jokiuose jsitatyn^ubšė nėra 
tokio atsitikimo nurodyta, kur 
paukščiai butų areštuodami už 
VQO*V«tpvagystę. . t

Senorita desperacijoj kreipės j 
į lakūnus, kurie su orlaiviai^ 
i^ėkė paukščio gaudyti. Bet ar 
fim-as deimantus paukštį paga
vę, kitas klausimas. '

J' . ’’ • ■ ■ ■

Wasington, rūgs. 21. Karo de. 
pąrtamdptas pranešė, kad« < ka
riuomenės . reikalams išlaidos 
šiemet nebusią* didinamos, prie
šingai busią daroma šiokios to
kios ekonomijos.

Marcei Doret (po kairei) ir Joseph Le Brix, garsus Francijos 
aviatoriai, kurie žuvo Sibire beskrisdami į Japoniją.
;i ..‘Č7 i-----------------------------

Rado 3 žuvusius lakūnus
Hooveris Legijono 
konvencijoj pasakė 

kad deficitas^uga
Mokesnių šiemet bus trečdaliu 

mažiau

e-

Lakūnai išsilaikė 
gyvi 148 valandas 

vandens paviršiuj
V * • -

Juos paėmė norvegų/ laivas 
A. , ■ ■

—---------------------- A

Halifax, N.' S., rūgs. 21. ^au 
užmiršti ir palaikyti ‘. už žuvu
sius trys lakūnai, ;kurięr ru
jo 13 dieną buvo Išlėkę Iš L|s- 
bonos, Portugaliją, įAWew Y^r- 
ką skersaiAtlaBiiką^.^^įngo 
kur tai, Kanadoj pakraščiuose, 
tapo surasti gyvi,{g)^J|iai|huo- 
ją užsikabihę ant^ s^vV |^du- 
žusio orlaivio griaučių Atranti- 
kovąndenyne į pienus nuo New- 
foąndlando salos. Tokioj pa
dėty jie išbuvo £yvi 148 valaii-

I^akunai yra WiUy Rody ir 
Christian Johannssen, vokie
čiai; ir Fernando Costa Virga,- 
portugalas. Juos paėmė norvegų 
laivas Belmoira, plaukęs iš Ame
rikos j Rusiją ir pastebėjęs la
kūnus bepludurio j ant ant van
dens. *

Karas rytuose pakenks 
>skolų moratoriumui
Geneva, rug.s 21. Tautų: Są

jungoje interęsuojamasi, ką 
Amerika darys dėl Kinijos Ja
ponijos karo, kadangi preziden
tas Hooveris $uo laikai žadėjo 
imtis tolimesnių Žinksnių karo 
skolų moratoriumui pratęsti. 
Įvykiai tolimuose rytuose tu 
rėsią padaryti prastos įtakos į 
moratoriumą. ■ , '

Nauja Amerikiętė ^vals
tybės operoje

f ... ........ ............ . > •

? Kaunas, į valstybės teatrą 
nuo šių rietu sezono pradžios 
priimta nauja dainininkė į opę-. 
rą. Tai p* Emilija Mickūnai- 
tė.! ' :z"

P. Errillija Mickūnaitė yra 
amerikietė lietuvaitė, gimusi ir 
augusi Jungtinėse Valstybėse. 
Daihavimo/mokslus yra baigusi 
Italijoj e,, kur yra dainavusi ke
liose opęrose ir turėjusi nema
žą pasisekimą.

Detroit, Mieli.-, rūgs. 21. Pre
zidentas Hooveris šį rytą atvy
ko p Amerikos Legijono meti
nę konvenciją, kur pasakė pra
kalbą, nuipięšdamas Amerikos 
ir viso pasaulio dabartinę eko
nominę situaciją ir kvietė legi- 
jonierius j talką gefbuviui at
statyti.
5 Hooveris pasakė, kad perei
tais metais Amerikos ‘ išlaidos 
perviršijo pajamas ir šiandien 
vyriausybė susiduria su antru, 
dideliu deficitu’ biudžete. Me
tinės mokesnių' pajamos suma
žėjo iš $2,400,000,000 gerais me
tais ligi $1,200,000,000' šian
dien. Be to dabar daromos di
deles išlaidos viešiems darbams, 
bedarbiams paremti, agrikultū
rai ir veteranams pagelbėti.

Kalbos tikslas buvo, kad le- 
gijonteriai nereikalautų savo 
pilnų išmokėjimų.

Legijonieriai iŠ Hooverio pa
reikalavo' alaus.

New Yorke bus 1,200, 
000 mokinių

New York, rūgs. 21. Miesto 
publiškose mokyklose šiemet už
sirašė 1,200,000 mokinių. Pub- 
liškų mokyklų Ntew Yorke yra 
1,000 ir 36,000 mokytojų. Pa
rapijinėse mokyklose bus 246,- 
000 mokinių. *

Buvęs Šiaulių burmis
tras p. J. Sondeckis

—dabartinis Šiaulių ligonių ]ka* 
sos direktorius pakviestas būti 
pirminįnku Liet. Sporto Lygos 
Šiaulių rajono, • kuris šiornis. 
dienomis įvykji^io sporto orga
nizacijų suvažiavimo buvo nu
tartas *jsteigtL
-t * ~ t 14

Lietuvos Operos ir 
Dramoj šių metų 

sezono programa
Valstybės teatras

dirbs šiuos darbus:
Baletas jau x paruošė naują 

“Valpurgijo naktį” op. “Faus
tui,” baletus operoms “Kar
inėn” ir “Fra Diavolo”, be to, 
ruošia naują premjerą “žižel”; 
“Gulbių ežeras” bus atnaujintas 
Luberto dekoracijose.

Drama, p. Dauguviečiui reži
suojant, ruošia “Sensaciją” ir , 
“Amžiną plunksną”; p. Sipavi
čius stato “Sniegų karalaitę?.

Opera smarkiu tempu repe
tuoja “Fro Diavolo”—dirigen
tas p. Tallat-Kelpša, režisierius 
p. P. Oleka.

Artistai jau visi esą susirin- • 
kę. ?

eris buvo perduotas vals- 
Kai buvo pasi-

Pabėgo pagautas ir pa
leistas hitlerininkas

Vokietijon
Vietos teisėjas padeda jam 

pabėgti .
Prieš kurį laiką, policija su

laikė Šilutės vokiečių mokyto
jo sūnų Teschnerį, kuris prisi
pažino, kad su kitu vokiečiu 
Laborium, iš Tilžės, nudaužė 
iškabas, esančias Šilutėj sto
vinčios kariuomenės d^jlės ra
jone, nupiaustė telefono laidus, 
jungiančius kariuomenės dalį 
su Šilutės paštb įstaiga ir šovė 
j sa^fbinj,, stovėjusį prie Lie
tuvos barako Šilutės skyriaus.

Šitokius nusikaltimus, pa
darytus karo stvoio metu, as
menys turi būti i atiduoti ka
riuomenės teismui. Tačiau Te- 
scl 
čiau^\feisėjui.
teirauta>pas teisėją apie Tesch- 
nerio bylą, šis pareiškė, kad 
Teschnerį paleidęs dar. rugpiu- 
čio 14 d., nes jis nelaikąs svar
biais nusikaltimais iškabų nu- 
daužymą, tęlefonė vielų nupio- 
vimą ir šovimą į banko sargy
binį.

Įsakius Teschnerį antrą kartą 
suimti, pasirodė, kad jis pabė
gęs į Vokietiją. Iš viso to ma
tyti, kad valsčiaus teisėjas, dėl 
aiškių sumetimų, sudarė sąly
gas nusikaltėliui pabėgti iš Lie
tuvos.

Lietuviai, smarkiai per
ka žemės nuosavybes
Vilnius. “Wieczor Warszaws- , 

ki” praneša, kad lietuviai Vil
niaus krašte smarkiai perka 
žemės nuosavybes, kurias par
duodu dęl ekonominės krizės 
patekę sunkumus savininkai 
Vilniaus srity lietuviai “su Lie
tuvos vyriausybės0 ir Amerikos 
lietuvių pagelba sudarė ypatin
gą komitetą, kuris šiuos užpir
kimus kredituoja. Jis organi
zuotas plačiais pagrindais. Laik- , 
raštis dėl to ragina lėnkų eko- , 
nomines organizacijas Vilniaus 
srity tą pavojų priimti, dėme
sin ir “padaryti 
žygių”.

atatinkamų

LIETUVON
Siunčiame Pttilgiu Pal
tu Ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai' 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSĘED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai'
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Lithuanian Business Directory
Indiana Harbor, Ind IŠEIS

NAUJIENOS

RADIO SUKAKTUVIŲ

sumažintas kainas

Kodėl Prarastas Vilnius
PHILGOparašė UNTULIS

150,000 avių atiduota į ganyklą MUSIG MASTER

PHILCO vertės $125,

FIELDS vertės $95

BOSCH vertės $150,

VlCTOR vertės $150,

Indiana Harbor, Ind GENERAL MOTORS vertės $195,

Tel. Boukvard 8167

eti ir 
s, kad

iĄ SIANDlk 
YGOŠ. .

S49.00
>79.00

578.00
512Š

Taip sako musų kolonijos 
lietuviai #golfininkai. Anų die
nų beieškodamas darbo suti
kau mano gerų draugu Jonų 
Karvelį, kuris ką tik buvo su
grįžęs iŠ golfo lauko. Paklau
siau jo, Kaip sekasi lošti ir 
kas iš musų lietuvių kolonijos 
geriausiai 16šia. KkfveHs atsa-

Liepos mėnuo kulturos 
istorijoje.

Šios šventės 
usios 

senovės stab-

Minncsotos valstijos sveika
tos departamenas praneša* 
kad Minnesotos farmeriai jau 
priėmė 150,000 avių ganyklai 
ir šers jas per žiemų. Avis, 
taip sakant, “ant burdo” priė
mė daugiausiai iš North Da- 
kotos ir Montanos valstijų, ku
rios tapo paliestos sausros.

Red River Valley farmeriai 
pašaro turi pakankamai* todėl 
jie gali ; priimti gyvulius ir 
maitinimui. Už tai jiems at
silyginama gyvuliais.,

— Senas' Petras,

maldų šeimyna talka griebė
si įrankių, kad greičiau javus 
nukirstų. Baigus darbą, iš var
pų pinta vainikas kuriuo turė
jo dabinti galvų viena grakščių 
(moteriškių. Jų vedė piovejai 
dainuodami j ūkininko kiemą, 
kur vainikas buvo jam iškilmin
gai įteikiamas 
męs vainiką 
kams ir dėjo vainiką 
gą vietą, 
rių metu 
Garbinta 
arti bei 
sus 
laisvės sargyboje, šito popročio 
liekanų dar šiandien randame 
Lietuvoje, kur ruiglapiutės iš
kilmės yra susijusios su taip 
vadinamomis pabaigtuvėmis. 
Nors rugiapiutė ne, visur ir ne 
visada liepos mėnesį Lietuvoje 
yra baigiama, tačiau, kadangi 
rugiapiutųg darbai vakarų Eu-

Sausio 1 d., 1932
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaitytojas gaus šių 
puikių ir įdomia “NAUJIENŲ” Metinę Knygų 
DYKAI!
UŽSIRAŠYKIT TUOJAU “NAUJIENAS”.

Kviečiame visu biznierius ir profesionalus gar- 
sintis šioje žingeidžioje ir naudingoje “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

“The Minneapolis Labor Re- 
vievv” rugsėjo 8 dienų paskel
bė, kad geležinkeliečių asocia
cija yra pasirengusi šelpti 
350,000 bedarbių. Tie visi be
darbiai esu geležinkeliečių 
brolijos nariai.

Laikraštis, be to, dar paste
bi, kad bedarbių skaičius tik
rumoj yra didesnis. Mat* prie 
geižkelių daug dar dirba ir 
tokių darbininkų, kurie broli
jai neptiklatlso.

—Senas Petras.

Daugelis Europos tautų jisai 
yra vadinamas “julium” (vo
kiečių— “juri”, prancūzų— ju- 
illet, italų—luglio, rusų- j ui), 
nes Romos konsulo ; Morkaus 
Antonijaus buvo paskirtas įžy
miam valstybės vyrui ir gar
siajam karo vadui Julijui Ce
zariui pagerbti. Mat šis įžymus 
žmogus buvo gimęs liepos 12 
d. Lietuvių kalba nepasekė ki
tų tautų pėdomis, nustatyda
ma šitam mėnesiu grynai lie
tuvišką vardją. Kadangi jis ten
ka tam vasaros tarpui, kada 
žydi kvapios liejpos, jis ir bu
vo numauktas to medžio vardu. 
Romėnai jį laikė moterų palai
mos mėnesiu, skirdami eilę 
švenčių įvairiems paminėji
mams. Pažymėtini apolinariški 
žaidimai (Indi Apollinares), ku
rie trunka 8 dienas (nuo liepos 
6 ligi 13-d.). Senovės gaikai^ 
liepos menesį švente dievaičiui 
Apolnui pagerbti skiriama die
nas, atnašaudami aukas, nes 
tas dievaitis buvo vasaros glo
bėjas.

Liepos mėnuo, kitų šienapiu- 
tės mėnesiu (Heumonat) vadi
namas, yra vienas svarbiausių 
ūkio kraštams,- nes tuo laiku 
ateina kitas didžiųjų vasaros 
darbų, būtent rugiapiutė. Bai
gus ją, suėmus javus, kiekvie
nas ūkininkas gali ramiai at
sidusti, nes- yra tikras, kad ba
do nebus. Jo sunkus darbai su
silaukia vainiko, arba kitaip, 
užtarnauto atpildo. Del to, va
karų tautų papročiuose rasime 
nemaža tokių, kurie yra glau
džiai suaugę su rugiapiutės lai
mėjimais. Senovės Lietuvoje 
Šiuo atžvilgiu randame įdomių 
apjavių šventę* kuri buvo šven
čiama javus nuo laukų niĮ- 
imant.

Rugiapiutės dieną ant kalvos 
dėdavo akmenis aukurui. Išė
jęs javų piauti ūkininkas, nu
kirtęs pirmą pėdų, kabino' j f 
ant šmaikščio, kdrį paskui pa- 
dirvėje statė, šitame^ žygyje 
paprastai dalyvavo Visi namiš
kiai. Po to, buvo dėkojiįnja 
Tergrudžiui Perkūnui* jog ja
vams leido gražiai užck 
dtaufge prašyta jo maloni 
leistų Sveikiems juos suvalgyt. 
Javams menkučiams esant* jis 
buvo maldaujamas, kad padėtų 
badų bei alkį kentėti

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įddndą ir gabiai 11 

parašytą knygelę. ’ k
TURINYS . V ■ y , .

I. Kryžiuočių politika: kaip lietUyius krikdyti, kad 
jie neapsikrikštytų, i ' z i \

II. Popiežių politika, lietuvius Raudoja prieš stačiati
kius, magometonus, prdtcstonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkij herbai* atlaidai 
karai, o valstiečiams

IV. Kunigų faiiatižmo politika

ropoję su liepos menesio vardu 
yra suaugę, tai it mums ten
ka ji tarti -mėnesiui priskirti.; 
Kitas iš eilės, kad ir -rugiupili
tės vardu vadinamas * mėnuo, 
labiau į rudenį židri, o, be to, 
ir’jo šventės yra kitos.

Vokietijos kitose. vietose dar 
ligi šiai dienai randama užsili
kusio papročio, kuriuo einant, 
pirmą sekmadienį po to, kai bii- 
na suimti iš laukų rugiai* trau
kiama visų iškilmingai bažny
čion, gi pamaldoms pasibaigus » 
einama linksmintis; PioVėjai, še-i 
novės Lietuvos . pUVyž<lšU .neša 
šeimininkams vadinamus 
bes” vainikus, < nupintus iš var
pų, kuriuos įteikę šeimininko 
kviečiami prie stalo, •Pašištipri- 
nus einama i žaisti ir Šiaip 
linksmintis, paverčiant tą die
nų tikra rugiapiutės šveilte.

Kaitros liepbš rilepesyjė daž
nai pasiekia aukščiausią laips-

Ukįninkąs, paė- 
dėkojo darbinin- 

garbin- 
Po to sekė vaišės, ku- 
gerta ir linksmintasi.1 
ūkininkai mokę kitus 
sėti, o taip pat nar- 'Į *

kareiviai, - ;l|ritę- tęVynės IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO Krautuvė mini dviejų metų Radio Sukaktu
vės, todėl šių savaitę krautuvėje bus dainuojama per Mi- 
crofoną kožną vakarų. Dalyvauja daUg artistų.
-*■ ■: i/' ' '■ 7. ' . ■. ' . > * • j '

KIEKVIENAS PIRKĖJAS PIRKDAMAS GAUS

DYKAI DOVANĄ
Tūkstančiai Radio vėliausių išdirbysčių už 

stebėtinai žemas kainas. " .
Pasirinkimas naujų parlbr sėtų, 3 šmotų, 545 
uz sumažintas kainas ............. ..... ...................
Elektrikines ledaunės už žemas kainas, flCl. yęrtės4200, už................................  .... ..... * 1

MIDGET RAIMOS,
Sc:. ... .. 537.50

536.00
529.00
•39.00

350,000 geležinkeliečių bedar 
bių eilėse.

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

Aimee Semple McPherson* paskilbusi evangeliste, ir jos nau 
jasis vyras, David L. Hutton. Aimee savo gyvenime, yra td 

rėjusi. pusėtinai daug negražių skandalų. ( -

Radio ir Fonografas Krūvoje
(j r o ja Rekordus bobai Garsini

Išaiškinimas “Gavusiam Frefc 
lainch”

“NAUJIENŲ”

Indiana Harbpre nuo seniai 
gyvuoja L. P. D. Kliubas, ku
ris yra gerai žinomas tiek vie
tiniams, tiek ir ąpielinkes mies
telių lietuviams, net chicagie- 
čiai jį žino nuo senų laikų. Šią 
vasarą L. P. D. Kliubas buvo 
surengęs biznišką išvažiavimą 
pas p-nus Gečus, Glenwood, III. 
Išvažiavimas pasisekė gerai, 
nes kliubui liko pelno. Tad vė
liau buvo nutarta surengti ant
rų išvažiavimą bei naktinį pik
nikų su vakariene dėl pačių 
klitibiečių, jų draugų ir rėmė
jų. Ta vakarienė turėjo dvejo
pą tikslą: pirma, paminėjimas 
26 metų kliubo gyvavimo; ant
ra, pavaišinti save rėmėjus, 
nariu^ ir jų draugus.

Prie surengimo prisidėjo 
kaip patsai kliubas, taip ir dau
gelis Indiana Harbor biznierių; 
paaukaudami daug ^dalyki# 
kaip tai: valgomų daiktų bei 
gėrimų. Todėl ir Gavęs Free 
Lunch gavo prie stalo valgyt 
ir išsigert “free”. žinoma, ne
galima papeikti svečiio, kad ne
žinojo kas tų vakarienę suren
gė, bet matydamas ir pažinda
mas ponų Sidaugų ir ponią 
Laučienę triūsiantis apie sve
čius, nedyvai, kad pamanė, jog 
vienas jų yra tas geraširdi? 
rengėjas. Klaida įvyko dėl pa
ties kliubo pirmininko pono Si- 
daugo, nes jis kaipo pirminin
kas L. P. D. Kliubo turėjo pra
nešti svečiams, kas tą vakarie
nę surengė. Bet gal taip buvo 
nutarta, kad nė vienam nieko 
nesakyti, o gal ir iš anksto bu
vo suplanuota, kad ta garbė, 
kuri priklauso L., P. D. Kliu
bui, kliūtų jiems, tai yra ponui 
Sidaugui bei poniai iPetronėlei 
Laučienei. To nežinau.

Svečias.

šventės, ji pirmučiausia yra Tos idėjos propagandai 
tarptautinė, skiriama koopėraci- -

NEATBŪTINAI

■ Z iHI I''' B""
™ ™ H ifik BS ■MHHI ■MK H Mb

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ i 
Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. . ' TeL Caluittct 458fi

■i 1 < sukėldainos nuostolingų uki- 
(iit^ams audrų. Miestų gyven
tojų žyttii dalis tų mėnesį iš- 
fcinešdta'a j ulmteAčius, o pasi
turį <darv toliau, į kaimo gam
toj prieglobstį.

Iš krikščioniškų švenčių pir
moje eilėje pažymėtinas yra lie
pos mėn. pirmas sekmadienis, 
kada yra pagerbiamas švenčiau
sias Kristaus kraujas, šita 

2 • ■
šventė yra naujoš gadynės pa
darinys, neš' buvo įvesta popie
žiaus Pijaus IX, berods, 1849 
metais. Toliau seka šv. P. Ma
rijos Aplankymo • šventė (lie
pos m?5*2 d.), $kaplieriK>s P. 
Marijoš (16 d.) Marijos Mag
dalenos (22d.) ir Onos ŠV. M. 
Motinos (26 ,d 
rte be to, kad bebūtų suse j 
^11 žilos vakarų 
‘meldiška tradicija liepos mėne
sį skirti moterų globai. Iš ki
tų reikšmingesnių dienų tenka 
atžymėti 7 brolių miegančių 
dieną (liepos. 10 d.) ir koope
racijos šventę (liepos 4 d.), 
bei 7 tolių miegančių senų 
Žmonių pasakojama* jog tų die
nų lyti pradėjus, paprastai ly- 
jartia viena iš dviejų; arba 7 
dienos* arba 7 savaitės. Vadi
nasi* su ta diena yra jungia
mas ilgesių laikų t-runkančio 
lietaus lankymasis Lietuvoje, 
tbs kalbos ne be to, kad ne
būtų paremtos liaudie stebeji- 
mtt tani tikro kritulių dėsnin
gumo, kuris itin ryškus yra 
liepos mėn. pradžioje. Tačiau 
aiškiau tų dalykų galėtų pasa
kyti ^meteorologijos mokslo ži- 
nąvai: Kai - dėl koopetacijos

Įlriflfi <lnit| >Y1 ;

kė, kad tošėjij yrit pusėtinai 
drtltg. PHė Žjrfilčstfių golfinin- 
kų ėšų priklAUšo šie lietuviai: 
Matas Sleinis, J. Pivaronas, 
Jpe Kronielis, Pranas Balichis 
ir A. Tugardis.

Visi tie lietuviai esą gana 
geri golfiftinkai ir dažnai 
tarp savęs “imasi” už lietuvių 
čempionatų. Greitu laiku* gir- 
4i, jie stos į rungtynes su golfo 
karalium Hllljr Rurke-Burkau- 
sku. Nors he šiemet ir ne kitą 
metų, bėt Už kokių dešimties 
metų tikrai busią galima per
siimti su hutke. Gi p. M. Šlei
niui gal nei tiek nereikėsią 
laukti. Tai rodo, kad ir mes 
turime tarp bizhietių šaunių 
golf in inkų. * _

Aš* kaipo liėdarbis* pasisiū
liau p. Karveliui nors už “fif- 
tv cMits” per dieną nešioti jo 
faždas. Jis pasižadėjo duoti 

dariių* bet kol kas dar 
negavau. Tačiau vis dar^ne- 
pratandtt vilties* kad kada 
nors ir pasiseks man už golfo 
lazdų nešiojimą Uždirbti kelis 
cehtus. Manau* kad kuris nors 
lietuvių golfihinkas susimylės. 
Gauti kokį nors darbą dirbtu
vėj nėra jokios galimybes. 
Dabartiniu laiku tiesiog neuž- 
simoka nei prašyti darbo. Vi
sa viltis tad — lazdas nešio
ti. Biznieriams pinigų juk ne
trūksta: kas dienų gauna
Šviežių dolerių. —Skurdžius

nZi7..-.rlK.-,iiW trini1 i -..... ...

ĮVAIRENYBES

KORESPONDENCIJOS 
**■*■"■*-'b ...

itaSTu r n

Minneapolis, Minn.

ndpaliaujatni 
baudžiavai; ir dangus.

i r— silpnina valstybę;
V. Vargas migino! VUrgas lępkino* ’ , L

VI. Velniai; Raganos ir Teologai;
VII. “Ponus gėrus ir nekultus j nevalę ima V

VIIL Kunigai kjįtipdo lietuvius pčieŠ Gatų ir dVArų..
IX. tegu meldžias, vargsta ir vA-gdieniais idirštd.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji. v

•z . Išįeido "ffaujierįų '
r Siųskit moneyortoį . .. ,, . ,p,

NAUJIENOS
173S 80. Haišted Street

CHICAGO, ILL
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GHICAGOS 
ŽINIOS

*

GovffSS” (gengės)
(Tęsinys)

Pirmesniuose trijuose straips
neliuose mėginau nurodyti kur 
daugiausia govėdų tarpsta. Da
bar klausimas: ar policija ne
žino ku\jos yra/ Ir kitas: ar 

 

ji negali Išdraskyti jas?

‘ Atsakymai žino ir guli iš
draskyti. B išnaikinti nega
li, nepajėgia. Nes govėdos yra 
natūralūs, yra kaip ir įgimtas 
didžiųjų Amerikos miestų reiš
kinys; ypač taip smarkiai au 
gančių miestų, kaip Chicago.
- Natūralios vietos govėdoms

Kaip, sakysite, natūralūs refš-
< kinys? Ogi štai kaip.

Pasižiūrėję į žemlapį nuro
dantį govedų vietas mieste pa- 
matyfeįme, kad dauguma jų 

u aplink kilpų (loop). 
Paskui—apie pramonės centrus, 
kaip pav. stokjardus. Toliau — 
pagal linijas susisiekti, kaip 
gelžkelius ir Chicagos upę.

Kodėl taip yra?
Ve miesto kilpa (loop). Kvad

ratinės mylios plotas. Anksty
vose Chicagos dienose čia su
tilpo ir biznio ir pramonės į- 
staigos,. ir rezidencijos, šiandie 
kas kita. Biznio ir pramonės 
įstaigos jau persikėlusius per 
upę šiaurės ir vakarų pusėj, ir 
į visas" puses nuo kilpos jos 
skverbiasi į tas vietas, kur, pa
lyginti, dar ne taip seniai 
rezidencijų apielinkės.

Matote, miestas auga. li
čiai auga. Žemės kainos 
Lotai—gera vertė spekuliacijai. 
Naujus namus rezidencijoms 
statyti, net senuosius taisyti ne
apsimoka. Ba g^l **yit po ryt 
i'&ligs čia dirbtuvė, taborams 
sžtfidfcfls ar kas rŠrl^phfiašaus. 

Ir jei yra ant kurio loto na 
mas. tai gerai, kad jis nors tak
sas apmoka. t

Reiškia, aplink kilpų tam tik
ru platumu randasi griuvėsių 
distriktas. Namai gyventi di
džiumoj nudėvėti. Gatvės ne
švarios. Tarpais dirbtuvės ir 
sandėliai. Bildesys, 
smarvė.

Bet rendos pigios.
Labiau pasiturintys, geriau 

prisitaikiusieji miesto sąlygoms 
gyventojų sluoksniai apleido 

jas. Paliko gal tuos, kur ne
sugebėjo prisitaikyti ir prasi
siekti. Eilės ateivių — airių, 
vokiečių, skandinavų, žydų — 
viena po kitos kaip bangomis, 
užtvenkdavo aplielinkes ir iš- 
stkeldavo kitur, palikdamos ir 
jos nelaimingesnius savo bro
lius ir seseris užpakaly.

Dabar čia gyvena, galima 
sakyti, nepasisekeliai. Ve jums 
pabastų viešbučiai, narkotikų 
aukos, girtuokliai. štai ofisai

tarpsta

'V

Antradienis, rūgs. 22, 1931 NAUJIENOS, Chicago, III.

Kai kas apie Chicagą

■■ ■

■n Garsinkitės “N-nose

(va-

$ 94.50 
$150.00

atskirai, 
pas

Su Didele Rudenine Ekskursija Populare 
Skandinavų Amerikos Linija.

Greitu ir Patogiu Susisiekimu
, per KOPENHAGĄ 

j KLAIPĖDĄ
Iš New Yorko Spalic-Oct. 15

Laivu ‘Frederik VIII’
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti dabar

U V O N
ir norite n smagią ir nebrangi.)

KELIONĘ

Važiuokite Spalio 15 dienų
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

I KLAIPĖDĄ
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalio bus pakeltos

Nupigintos Trečios Klasės
Laivakortės::

Iš Neu? Yorko į Klaipėdą 
į pieną pusę ..............

į abi pusi ..................... .....

Revenue ir Pagalvės mokesčiai
Del informacijų kreipkitės 

i savo agentą arba

Sciandinavian American
130 No. La Salle-'St.,

Buy gloves with what 
it savęs

reikalo moaėtl 60c ar , 
damrtau. kad r*«»i u.ncų 
koželę. Literine Tootb PaaUi. 
dideli* tubae parsiduoda už 
25o. Ji »»lo Ir *P*au<o daa-

Be to salite eutauplBtl 
$8. Qž kuriuo* rallte nu.lplrk- 
tl plrtUualte. ar ka kita. 
Lambert Pharmarai Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

buvo

spar- 
kįla.

samdybai darbininkų prasčiau- 
siems ir menkiausia apmoka
miems darbams. Arba vėl ko
lonijos ateivių — italų, lenkų, 
mažesnės lietuvių ir čekų, grai
kų, meksikonų, o paskutiniuoju 
laiku ir negrų. Bendrai: ame
rikonai nepasisekėliai ųrba pir
moji ateivių karta, mažiausia 
kultūringa, mažiausia ambitin- 
ga.

Nepastovus, nuolat iš vienos 
vietos į kitų besikrausiantys 
elementai, kalbantys pora de
šimčių ar daugiau kalbų. Nors 
gyvenantys arti vienas kito, 
bet neturintys artimesnių ry
šių, neturintys kaimynystės 
kontroles. Ot, kaip palaidi barš
čiai.

Ir ve šitokiose apielinkėse 
yra gimdomi ir auginami vai
kai.

Veisliniam šunyčiui išauginti 
žinome kiek pastangų tenka dė
ti. O vaikui tinkamai išauklė
ti, rodos, reikia daugiau pa
stangų ir rupesnio, nei šuny
čiui.

Ir dabar pamąstykite, ar pa
kankamai prisirengę yra, ar tu
ri pakankamai žinojimo ir ai 
pajėgia tinkamai auginti vai
kus tie miestelėnų sluoksniai, 
kurie gyvena griuvėsiuose? štai 
motina viena su vaikais, ba vy
ras kažin kur dingęs. Ji turi 
užsidirbti duona sau ir vaikams. 
Vaikai auga gatvėj, štai italų 
šeimyna, žinojusi Europoj tik 
savo ir keletu apielinkūs kaimų 
su primityviu jų gyvenimu. Ji 
pasilikusi ir Chicagos griuvė
siuose tokia, kokia buvo Itali
joj. Ar* gali tokios šeimos tė
vas arba motina turėti įtakos į 
paaugančius vaikus, kurie jau 
lankė kiek mokyklų, pardavinė
ja laikraščius amt gatvių kam 
pų, draugauja su taip jau ne
prižiūrimais vaikais, kaip ir jie 
patys ?

O ve girtuoklių, bu tas. Ve su
žvėrėjusi pora. Tokiam bute 
vaikams geriau nesimaišyti po 
kojų suaugusiems? Jie ir bėga 
gatvėn, dažnai pačių tėvų ragi
nami, ir pasilieka joje iki su
temos ir net iki vėlyvos naktieS; 
Metasi vaikai į burius. Sudaro 
kuopas žaismėms, o ne retai ir 
vagiliavimui. Ot ir gimsta go- 
včda kaip natūralūs miesto reiš
kinys.

Lai policininkas išdrasko go- 
vėdų vienoj vietoj. Ji susimes 
kitoj. Lai išnyksta viena govė- 
da, jos vietoj gims kita. Poli 
cija gali išdraskyti govėdas, bet 
ji nepajėgia išnaikinti jas. Nes 
jos yra tam tikrų miesto sąly
gų, ypač griuvėsių gyvenimo są
lygų natūralūs padaras.

Kas buvo pasakyta apie na
tūralias sąlygas govėdoms at 
sirasti ir tarpti griuvėsių rate 
aplink kilpa, tas tinka pasakyti, 
su šiokiais tokiais ųpribavi- 
mais, ir apie govėdoms natūra
lias vietas prie stokjardų, neg
rų ruožte, prie vadinamos “Žą
sų Salos” ir kitose vietose, kur 
jos tarpsta*

(Bus daugiau) Chicagietis.

[Acme-P. B A. Photo]

Kaip išrodo Chiįagos gengsteriai “kidnaperiai”
Iš kaires j dešinę matomi: William Vallače/ Joseph Yates, Maurice Luttrell, Mtmte Moore 
das) i/* Henry Essinger, kurie buvo pavogę du Chicagos gemblerius, Hackett iš Blue Island ir 
John Lynch iš Lake Geneva, paimdami iš kiekvieno po $75,000. Visi suimti. /

taptų įstatymu, skirtų sunkes
nes bausmes tokiems plėši
kams, ką piešdami grūmoja 
ginklaiš; kalbamas bilius taip
jau norfrna taikyti sunkesnes 
bausmes už nešiojimą ginklų 
be policijos leidimo.

.. .. ...........——..i......—...... .......... .. . 
ward N. Nockelis. Del šių dvie
jų vietų kompeticijos. nebuvo. 
Aldermanas Oscar F. Nelson iš
rinktas vice-prezidentu .

Italai mėgins sukelti 
$10,000 bedarbiams

Du banditai suimti, 
nas pašautas

vie-

Du jauni banditai mėgino pa
daryti holdapų drabužių krau
tuvėj adresu 1368 Milvvaukee 
avenue. Pasitaikė taip, kad ar
ti buvo policininkas. Pastaras 
ėmė vytis banditus. Kadangi 
gatvėj buvo daug žmonių, tai 
policininkas negalėjo šauti į 
banditus. Bet kai banditai pa
suko į alėjų, tai policininkas 
pašovė vienų jų, o kitas par
krito ant žemės iš išgąsčio. 
Vienas suimtųjų banditų vadi
nasi Edvyartį^Evans, o kitas 
Uęnry 5ęj< 
rešu 124C

Sekmadienį įvyko Chicagoj 
italų organizacijos “Garibaldi 
Legiono” susirinkimas ir pie
tus. Tarp kita ko susirinkime 
buvo pakeltas ir diskusuotas 
klausimas tikslu sukelti $10,- 
000, idant galėjus teikti pagel- 
bos suvargusiems tautiečiams.

Švedų diena Chicagoj
Kareivių aikštėj praėjusį sek

madienį 450 švedų draugijų su
rengė Švedų Metinę Dieną. Pa- 
rengime dalyvavo apie 25,000 
asmenų.

Tarp kita ko priimta rezo
liucija, kuri reikalauja, kad bu
tų paimta federalė paskola $5,- 
000,000,000 viešiesiems darbams 
tikslu stimuliuoti pramonę ir 
pirkly ba.

Garsinkitės “N-nose”
-................. - -..... &-------------------

Line
Chicago, III. YourmS

Night and Moming to keep 
themClean, Clcar and Healthy

Write for Fru *'Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

MbAmU Dept H. S^9 B. Oku Suduota

Pla apgarsinimas jums yra vartas $2.00. kadangi jus galite atsinetti ii i musu ofisą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARTAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų deftimtų dienų pareifikimus ir iftpildome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legali Skals 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Secbnd Ftoor 4054 So. Ashland Avė., 47th & Ashlnnd Avė. Valandos nuo O r. iki 8 vak.

ati

Dar viena bomba 
sprogo

Šunims prieglauda, bet 
kaip su žmonėmis?

atidaryta 
Chicag'oje. 

pastatymas

PASKOLOS MORGlClV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. Phone Caijal 1678-9

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Gražios kojos yra moteries vienas 
iš brangiausių turtų. Vertė i? grožė 
poros pilnai proporcingų kojų yra la
bai sumažinama buvimu didelių, at
karių, negražių gyslų. Kojos yra 
stiprios ir labai naudingos kaip vy
rams, taip ir moterims. Jeigu jus 
turite dideles gyslas, jus, sėsdamos, 
vis labiau pradedate suprasti kaip 
daug jos kenkia stiprumui ir nau
dingumui jūsų gražių kojų. Skajus- 
mai, nuovargis, sutinimas ir net at
daros žaizdos gali padaryti gyvenimą 
nepakeliama našta. KAM TOLIAU 
KENTĖTI?. Išgydymas yra lengvas 
pagelba moderniško {čirškimo metodo. 
Si gydymą aš vartojau sėkmingai it 
be paliovos per tryliką metų. Be 
skausmo, saugus ir tikras. Pasitar
ki su manim , dabar.

SPECIALIAI {RENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialHkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjinff, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti. ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė.. Tel Crawford 5573

Sekmadienį tapo 
prieglauda šunims 
Prieglaudos šunims 
kaštavo $75,000.

Laimingi šunes. Nes štai 
Grarnt Parke ir kai kuriose vie
tose užtiksime žmonių, ir ne 
mažai, kurie neturi jokios prie
glaudos ir nakvoja po atviru 
dangum.

Dabar vasara.- Dar galima 
kęsti. Bet kaip bus, kai oras 
atvės? ?vsu

šunims prieglauda atidaryta 
prie 34 gatvės ir Lawndale avė.

WISS1G, 
Pasaulin iame Kart 

Sęno Krajaus

dumai,
M

rašti-

Išrinko viršininkus

Ir

I

Be skausmo, ar išlikimo iš dar 
Šimtai liudijimų randasi

REAL ESTATB 
Parduodam. mainom ir rendnojam 

namo* 
8335 S. Halsted St 

T«L Yarda ««94

r BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai B Loog Diatanct Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. TeL Yarda 3408

f1 ''j y • ‘
Aš taipgi išgydau rupturą be pei

lio. “ ' “ ‘ '
bo.

. nėję

BRIDGEPpRT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras it pigus, 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

STAR DUST Copyright Mid<eąt Featurė Service

■ i-.į’' ; N'’}:,i S‘(' »; į

Anksti pirmadienio rytą spro
go bomba ant gonko namų, ku
riuose gyvena Dr. Elmer 1). 
IIowe ir Uarry Marcus, adresu 
6701;03 Grenvievv avenue. Tai 
atrų "kartų sprogo čia bomba 
pastarųjų dešimties dienų be
giu.

Subytijo rekordus
I I • '

Sekmadienį karštis pasiekė 
Chicagoj 91.3 laipsnių. Dar nie
kuomet miesto istorijoj nebuvo 
užregistruota toks karštis šių 
metų dienų.

Ateinantį trečiadienį Chicagų 
Oficialiai užbaigs antrų karš
čiausių vasarų, kokių suranda 
rekorduotų, ir vienų drėgniau
sių. Nuo ateinančio trečiadie
nio oficialiai prasideda ruduo.

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

“Savas Pas Savą'
— sako biznieriai

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 1 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

TeL Lafayette 1329

Planuojama griežtesnis 
įstatymas prieš gink

lų nešiojimąsi *
Apskaičiuojama, kad 25 nuo

šimčiai visų Joliet kalėjimo 
įnamių, sėdi jame už plėšimus 
su. grdmojimu ginklais. Kai 
kurie Illinois valstijos legisla- 
turos nariai todėl planuoja įne
šti legislaturon bilių, kuris, jei

Chicagos Darbo Federacija 
išrinko viršininkus naujam (ter
minui. Chicagos Darbo Federa 
ei jos prezidento vietai išrinkta 
27 terminui senasis preziden
tas, būtent 'John- Fitzpatrick, 
Federacijos sekretoriaus vietąU 
30 (terminui eiti, išrinkta Ed-

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

'• savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninlęą 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 t ryto iki 4:00 po 
, pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vąk.

BORN 
ST.UOUIS'MO 

JONE 22

CORPORATION
Chicago, III.

Tel. Pullrrian 6201 Į mL ...... /

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIP GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros •kaudejima. Salti, Ranku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroa akau* 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde,o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekąnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.50 ir $3.00, 

10 centu extra už persiuntimą. 
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

r O1NTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford, Conn.

wenT To 
HOLUYvyood

FIRST break* 
SMALL tW"F IN 
ONB BUSTER 
KeAbN's coAtmes 

• 921

ONE OPTHE
FIRST WAtAPUS
BABY STARS

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mčnesi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, UI
y Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Marg'učio i Dainos
..J 34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
įmylimos. Tai yra A. .VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos“. '

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

APPEARED 
v IN 
ONCE. ANO

FOREVE R/

1>......... ....

kpIciap/

RECEIVEO 
MųCH 

conimenT

BY WESTPHAL

VGRY GOOD
IN

THE TRĄ&EDY 
OF 

YOUTH

MĄRRiEO TO
tay garnett,

PATHĖ OlRECFoR
SEPT.29.l929
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NAUJIENOS
The tilMianlan“Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan Neva Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosėvelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates j
$8.00 per yeaf ta Canada .
$7.00 per year outaide of Chicago 
$8.00 per year ta Chicago 
8c per copy

l_„ - -- --r - ---------- ----------------------

Entered as Second Class Mattar 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. IH. tmder the act of 
March 8rd 1879.

Utaak/ihą kainai
Chicagoje — paštu:

Metadui   $8.00
Pusei metu --------  4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00
Dviem riSnesiama —.... .... 1.50 
Vienam mėnesiui _ _ __________.75

Chicagoj per iftneiiotojus 
Viena kopija .......  ........
Savaitei_____________
Mėnesiai

8c

t

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Metams i------- ------------$7.00
Pusei metą imi______ 8.00
Trims mėnesiams . ................. 1.75
Dviem menekhnui 1.25
Vienam miteliui .75

Lietavon ir kitur ufaieniuoM 
(Atpiginta)

Metama ............................  18.00
Pusei metų —..... .............. 4.00
Trims mtaesiama 2.50

Orderiu kartu n
.. ........................ ............. . .!.»

INFLIACIJA ANGLIJOJE?

Tuo Anglija nori sulaikyti aukso traukimu iš emi
sijos banko, idant nebūtų Numažintas auksinis rezer
vas žengiau saugumo punkto. Taigi šis valdžios žinks- 
nis tikrumoje dar nėra infliacija, liet, priešingai, bai> 
dymas atsiginti nuo Infliacijos. Tečiaus, kuomet popie-. 
riniai pinigai nebėra keičiami sulig nustatytu kursu į 
auksų, Ui auksas paliauja tarnavęs,\kaipo pinigų sai
kas. Popieriniai pinigai tuomet pasidaro verti ne tiek, 
kiek aukso už juos duoti žadama atspausdintuose ant 
jų žodžiuose, bet — kiek pasitiksimo žmonės turi val
džios sugebėjimu atlikti savo finansines pareigas.

/Aiškus dalykas, kad po šio Anglijos valdžios atsi
sakymo retnti auksinį sterlingo pagrindą, žmonių pasi
tikėjimas valdžia turėjo skaudžiai nukentėti. Kaip toli 
šis pasitikėjimas yra nupuolęs, galės palodyti tiktai 
sterlingo kursas pasaulio pinigų rinkose. Sterlingo ver
tei puolant toliaus,' Anglija gali būt priversta leisti 
daugiau ir daugiau popierinių pinigų, neatsižvelgiant 
į tai, kiek aukso yra rezerve. Tuomet jau prasidėtų 
tikra infliacija.

Atrodo, kad be infliacijos Anglijai šiuo tarpu var
giai bepavyks apseiti. Vėliaus paaiškės, ar ta infliacija 
bus tik bėdos padaras, kuomet valdžia neįstengia su
laikyti aukso plaukimą į užsienį, ar ji yra sąmoninga, 
iš anksto suplanuota politika, (kurios valdžia griebiasi, 
norėdama išvengti algų kapojimo (laivyno “maištas”, 
nepasitenkinimas armijoje ir mokytojų protestai jai 
parodė, kas gali krašte kilti, jeigu bus iki galo vykina
mas “ekonomijos programas”) ir kitų nemalonių žmo
nėms dalykų.

Pasirodo, kad, ir pasikeitus valdžiai Anglijoje, fi
nansinis krizis nesiduoda nugalėti.

su- 
va-

?;ad

Sekmadienio vakare visą pasaulį nustebino Angli
jos valdžios pranešimas, kad ji yra nutarusi “laikinai” 
suspenduoti auksinį savo valiutos pagrindą, kuris buvo 
įsteigtas 1925 m.

Tais metais Anglija sugryžo prie tvirtos auksinės 
valiutos, pakeldama svaro sterlingų vertę iki $4.86^. 
Karo metais ir pokariniame kryzyje anglų svaras ster
lingų buvo nusmukęs iki $3.18. Buvo dėta daug pastan
gų atsteigti senąją sterlingo vertę, idant, sustiprėtų 
Londono kreditas, kaipo finansinio centro pasaulyje. 
Ir laipsniškai sterlingo kursas ėjo aukštyn, iki 1925 m. 
jisai pasiekė netoli puspenkto dolerio. Tuomet Anglijos 
.valdžia (kuri tuo laiku buvo konservatorių rankose, 
puolus pirmam -darbiečių kabinetui) manė, kad jau at
ėjo laikas padėti svarą sterlingų ant pastovaus auksi
nio pamato/nustatant jam pilną prieškarinę vertę. Tuo 
tikslu Anglijos * .bąnkas užtraukė New Yorke trejeto 
simtų^ milionų dolerių” paskolą, dėl atsargos, kad ster
lingo* kursą butų galima* paremti, , jeigu jisai imtų 
smukti, ir parlamentas priėmė t&n, tikrą įstatymą.

** ’ ■’ 4 t 4''k1-• t . J
‘‘Naujienose” jau buvo nurodyta, kad įAtfglįja/at- 

steigdama prieškarinę sterlingo vertę, pasirinko skir
tingą kelią nuo kitų Europos valstybių. Rusai ir Vokie
čiai savo valiutas (rublį ir markę) buvo padarę visai 
be vertės, ir paskui įsteigė naujus pinigus. Franci ja, 
Italija ir Belgija (jau nekalbant apie Lenkiją ir dauge
lį mažesnių šalių) leido savo pinigams nupulti iki 2—3 
centų, ir kuomet kursas jų pinigų jau buvo pasiekęs 
labai žemo laipsnio, tai jie buvo stabilizuoti netoli to 
žemo punkto. Prieškarinė italų lira buvo verta apie 20 
amerikoniškų centų, ir maž-daug tielf pat buvo verti 
franeuzų ir belgų frankai. Bet stabilizuojant lirą, jos 
vertė buvo nustatyta tokia, kaip 5 centų, o franko 
tik apie 4 centų. e

Šios šalys, vadinasi, priėjo prie savo, finansų 
tvarkymo infliacijos keliu. O Anglija padarė savo 
liutos defliaciją.

Daugelis ekonomistų laikosi tos nuomonės,
defliacija Anglijai pakenkė, uždedama jai sunkią fi
nansinę naštą. Viena, ji turėjo užtraukti didelę pasko
lą Amerikoje sterlingui paremti. Antra, padidėjo jos 
yidurinės skolos: visi, kurie buvo skolinę pinigus, kuo
met sterlingo kursas buvo nupuolęs, po stabilizacijos 
turėjo mokėti skolas stambesne valiuta. Be kitų, padi
dėjo to dėka ir vidurinė valstybės skola. Trečia, deflia
cija pabrangino gamybos išlaidas ir gyvenimą Angli
joje, nes nors kainos ir algos pasiliko nominaliai tos 
pačios, bet, pinigų vertei pakilus, jos pasidarė didesnės. 
Anglijos pramonė! pasidarė sunkiau išlaikyti kompeti- 
ciją taip namie, taip pasaulio rinkose, su svetimų šalių 
prekėmis — ypač tų šalių, kurių valiuta xyra žema. 
Stambus anglų ekonomistas, dabartinis iždo kancleris 
Snowdenas, sako, kad defliacija (pinigų vertės kėli
mas) daugiausia yra kalta dėl ekonominio krizio, kuris 
po didžiojo karo nepaliauja kankinęs Angliją.

Dabar staiga Anglija pasiryžo atsisakyti nuo auk
sinio savo valiutos pagrindo. Visos pastangos išgelbėti 
sterlingo ‘‘garbę”, vadinasi nuėjo niekais.

Auksinis pinigų pagrindas reiškią,-kad pinigas re- 
~ prezentuoja tam tikrą, įstatymu tiksliai nurodytą, auk

so kiekį. Kokiu budu tai yra užtikrinama? šiom dviem 
priemonėm: viena, banke, kuris spausdina popierinius 
pinigus (t. y. emisijos banke), visuojnet turi būt aukso 
(arba kitų lygių auksui brangenybių) rezervas, kuris 

•sudaro tam tikrą apyvartoje esančių popierinių pinigų 
sumos dalį. Vienose šalyse reikalaujama, _kad aukso, re
zervu but4 “padengta” pusė popierinių pinigų, kitose 
šalyse daugiau, negu 50%, trečiose ihažiau. Antra prie
monė, kad butų pastovus auksinis pinigų kursas, yra 
laisvas popierinių pinigų kritimas į auksą. Anglijos 
sterlingo stabilizavimo įstatymas skko, kad valstybės 
bankas privalo duoti tiek ir tiek aukso kiekvienam,, ku
ris pareikalaus to brangaus metalo^ pristatydamas po
pierinius svarus sterlingo.

šitą teisę laisvai keisti popierinius pinigus i auksą 
Anglijos valdžia dabar nutarė suspenduoti. Anglijos 

' Bankas galės dabar arba visai atsisakyti parduoti auk
są už popierinius sterlingus, arba galės reikalauti aukš
tesnės • kainos, negu buvq nustatyta įštatymu.

Tautininkai ir S.L.A.
) . . .

monopolizuoti sau, tiesiog pri
sisavinti, atmetant visus kitų 
pažiūrų žmones. Kaip jiems 
tas w Nusisekė, čionai nereik 
mhn atkartoti. Vienok mū
siškiai tautininkai - sandarie
čiai dabar mėgina vartoti pa
našią taktiką įę. siekti to, ko 
bolševikai siekė: “Susivieni
jimas tai musų”! yra jų obal- 
sis. Socialistų hėįsileisti į Ta
rybą ! Neįsileisti ir švaresnių 
sandariečių arbą šiaip nepar- 
tyvįų musų visuomenes veikė
jų! Jie nori atkartoti, mato
mai, nelaimingos atminties 
Damijonaičio * Jokubyno lai
kus, kada savo netaktu ir ne
švarumu išėdė ^įš ^įsivieniji- 
mo kelis ttilująnęius narių, 
tris—keturjs . sektus daugiau, 
kaip kad bolševikai su savim 
“išsivedė”. į

K. Gugis j vedė’ tvarką ižde *
Taigi adv. Gugis, kuris įve

dė tokią tvarką, koki buvo ga
lima prie dabartinių aplinky
bių, ir tvarką, kurią nereikia į 
svetimženklius rašyti, kurs au
koja savo laiką ir pinigus 
gahizacijos labui (nes reik 
minti, 
skaitąs 
$85.00 
damas posėdžiuose gauna tik 
$8.00 į dieną, o juk jo ofiso 
renda, 1 stenografė, telefonas, 
etc. apsieina jam nemažiau, 
kaip koki $15.00 į dieną, jau 
nekalbant apie nuostolį tokio 
uždarbio, kurio jis ^netenka, 
Jcuomet klijentąi, jo neradę, 
nueina pas kitus)*—• tas Gugis 
musų broliams tautininkams 
ir niekuriems sandariečiams 
(aš čia turiu paSdkyti, kad di
delė dauguma šyarių sandarie
čių Gugį remia; jam yra dė
kingi, ir “taumįcatįjpolitikai” 
“Sandaros” vėdąmai neprita
ria) yra negeras, ir jo vietoj 
jie stato adv. Lopatto, buvusį 
vargonininką ir klerikalą pir
mos kategorijos, ir p. Tareilą, 
buvusį karčiampinką ir dabar
tinį “trejankų” magistrą. Aš 
čia nenoriu nieko sakyti bent 
prieš kokią profesijąar užsiė
mimą' ar' žmogaus darbą, bet 
j.ei tautininkai ir minėti san
dariečiai privers murins savo 
nešvaromis metodomis pakal
bėti apie tuos kandidatus ir jų 
Susivienijimui nuopelnus, mes 
liąkąlbėsiiiįe k*f aktais -Į ir : skait
lį neini s, nįį ’pliovolėmis ir lat
viškais ‘šmeižtais, 4 kaip kad 
plušų “ura-pa(riOtai” daro. 
Dąbar tik sustosim prie adv, 
Gugio. 1

‘Reiškia, “ura-patriotai” Gu
gio į Susiv. iždininkus neąori.

Neužilgo prasidės S. L. A. 
viršininkų nominacijos, ir mu
sų tautininkų ir sandariečių 
laikraščiuose prasidėjo gana 
ankstyva kampanija už savo 
žmones. Tame nieko nepa
prasto, nes kiekviena sriove 
ar partija nori matyti kad to
kioj organizacijoj, kaip S. L. 
A., reikalų vedimas ir tvar
kymas put rankose, bent dali
nai, jų ideologijos žmonių. 
Švariai agitacijai už saviškius 
vargiai kas protestuos, vienok 
prieš tokią agitaciją, kaip tau
tininkai ir sandariečiai prade
da vesti, reikia išsireikšti ir 
pasisakyti nedviprasmiškai.z

Visiems yra žinoma, kad Su
sivienijimas per eilę metų iš
sivystė iš paprastos, mažos 
draugysteles, ir ne dėka ko
kiems ten “ura patriotams“ ar
ba “veikėjams”, bet ačiū dar
bininkams ir darbuotojams 
įvairiose kuopose. Tvarka, iš 
visų atžvilgiu Susivienijime 
buvo ir dar tebėr labai primi- 
tyvė, ries tie, kurie į jo reika
lų vadovybę tiesiais ir kreivais 
keliais skverbdavosi, mažai ar 
visai su tokiais reikalais ne
buvo susipažinę. Iki kol adv. 
Gugis nebuvo išrinktas iždi
ninku, Sus. vadovybėj tiesiog 
nė jokio inteligento nebuvo, 
apart daktaro kvotėjo, kuris 
Taryboj dalyvavo tiktai, kaipo 
savo profesijos specialistas. 
Adv. Gugis^ likęs iždininku, 
rado tiesiog “jurginę” tvarką, 
ir ėmė ilgas laikas, kol iš to 
chaoso, bent iždo reikale, pa
darė šiokią-tokią tvarką. Tai 
tiktai iždo ir, tiesioginių fi
nansų reikale. ' Kiek yra tru
kumų su įvairiais indėliais, 
mes tiktai žinom iš Devenid- 
Ažunario skandalo, bet jei 
ateinantis Seimas ras reikalin
gu paskirti komisiją iš žinovų 
peržiūrėti visas knygas ir per
kratinėti visas manipuliacijas, 
investmentus ir paskolas, Su- 
sivienyjimo nariai susipažins 
su daugiau “deveniadų“. Bet 
apie tai, reikalui priėjus, pla
čiau galįma bus pakalbėti ki
tu sykiti.

Dabar aš noriu tik prisimin
ti apie tautininkų ir sandarie
čių taktiką. Adv. Gugis, nors 
per metų eilę nėra Socialistų 
partijos ar Sąjungos narys (ir 
niekurluose rinkimuose patė- 
mijau jį tiesiog remiant .repu- 
blikonų kandidatus), mūsiškių 
tautininkų ir sandariečių yra 
laikomas,: skelbiamas ir neap- 
kenČiainds kai^o socialistas, 
štai tik rieseniai pergyvėnoln 
Susivienijime gana nemalo
nų incidentą su bolševikais, 
kurie stengėsi Susivienijimą

or- 
at- 
SS- 
už

kad jis turi vesti 
apie 22,000 narių

į menesį, ir dalyvau-

savotišką skonį, ir nieks adv. 
Gugio niekam po nevalią ne
siūlo. Tiesą pasakius, adv. 
Gugiui, ypatiškai, būt daug ge
riau, kad jo neišrinktų. Aš 
žinau, kad jam tas iždininką- 
vinias kaštuoja nemažiau po
ros tūkstančių į metus, apari 
nesmagumų, kokius suteikia 
įvairios rūšies inUsų gyvenimo 
vabaliukai ir atsakomybė, ko
kią jis nešą prieš Susivieniji
mo narius. Ne vietias žmogus 
pasiaukojo ir pasiaukoja sa
vo žmonių arba visuomenės 
labui, tokiu yra adv. Gugis, 
tokių rasime ir švariiį tauti
ninkų ir sandariečių ir taip 
Vadinamų klerikalų* tarpe. 
Vienok įdomu yra žinoti ar
gumentai, kokiais tie musų 
“ura-patriotai” vadovaujasi 
savo agitacijoj prieš *adv. Gu- 
gį. Jie, mat, nieko blogo jam 
primesti negali, jie žino, kad 
jis Sus. iždą sutvarkė taip, 
kaip niekados pirmiau nebu
vę. Jie žino ir tai, kad adv. 
Gugis, jei jis norėtų pasakyti 
viską, ką jis žino apie Sus. iž
do reikalus, galėtų padaryti la
bai daug nesmagumų mūsų 
“ura-patriotams” ir jų perša
miems kandidatams, bet jis, 
kaipo advokatas ir džentelme
nas, neišduoda to, 'neskelbia, 
ką jis skaito privilegijuota in
formacija ir nori apsaugoti 
Susivienijimą nuo kitų “dė-( 
veniadų” ir sekančių iš to ne
smagumų ir polemikų — jis 
mat gerai supranta, kad tas 
viskas “neatinainys būvio”.

Taigi musų “ura-patriotai” 
štai kaip argumentuoja: “Gu
gis gyvena Chicagoj, labai toli 
nuo Centro, ir jo kelionės iš
laidos yra labai didelės. Iš- 
rinkit Lopatto iŠ Wilkes Ba
re arba Tareilą iš Waterbury, 
juodu arčiau New Yorko, tai 
Susivienijimui pigiau apsiėis 
kelionių išlaidos”. Ir prie to’ 
dar savo lapeliuose jie pridu
ria: “Tik pasižiūrėkit į at
skaitas, ir pamatysit, kiek Gu
gis Sus. pinigų kelionėms iš
leidžia.” Skaitlinių tie plunks- 
nabraižos nepaduoda: bet “tik 
pasižiūrėkit”. Mat jie san- 
protauja, kad jų žodis bus pri
imtas už gryną pinigą, ir nieks 
nežiūrės; tik jau imant geo
grafišką Gugio gyvenimo vie
tos padėtį, sulyginus su Wil- 
kes Barre,’ Waterbury ir Ma- 
hanoy City, kur musų ponas 
prezidentas gyvena, supras, 
kad Gugiui kelionės apsieina 
daugiau, kaip kitiems. Bet pa
žiūrėkim, ką skaitlinės, skel
biamos “Tėvynėj” sako:

“Kelionės ir sugaištys”
Štai oficiales skaitlinės, kaip 

skamba atskaitose, pradedant 
sausio mėn. 1930 metų ir bai
giant birželiu 1931 m., reiškia 
— už pusantrų metų, per adv. 
Gugio iždininkavimO laiką:

Už 1930 metus Viso “Ke-
lionės ir sugaištys .. .. $7178.35

Už šešis mėnesius i
1931 m. .............. ... 2247.77

Viso už 18 mėn. “ Ke-
(ionės ir sugaištys” $9426.12

Iš viršuj minėtos sumos iš-
mokėta sekančiai:

1930 metuose:
Gegužiui .u../..,..... $843.32
Gugiui ...v........ . 646.66
Raginskui .......... .. 601.02
Kamarauskui ...... 487.76
Danieliui ......... . 882.11
Klimui J.......... . ,800.26
Lopatai ............. . 285.00
Mikalauskui ......... .. 156.72 .
Tareilai ............ . .. T06.64
Kitų, vietos stokos dėlei, ne

minėsiu. Lai busiančio seimo 
delegatai atsiveža sti saVim iš* 
sikirpę šias skaitlines* aš jas 
seime parodysiu (jei neturit 
“Tėvynės” palyginimui).

Gegužis yra keturis syk ar- 
Čiad kaip Gugis neto dentro, o 
kelionių turi jau, porą šifnti| 
daugiau. Raginskas keturis syk 
arčiau, o, i$aidųw>bevMfc; A <tięk, 
kaip' ir Giiįis.' liŽmarliuįkas jfik 
pusę metų iki seimo tetarnavo, 
o išlaidų .už šešis mėnesius tU-. 

, ri $487.76, kada Gugis, iš Chi- 
cagos važiuodamas, už Visus 
metus turi $646.66. bumelius 
gyveno ' ten pat < New Yorke, 
pusę metų tetąrnavo (1930

. » ■ «* ** f e • i

m.), 6 išlaidų už pusmetį turi 
dkugiau, kaip Gugis. Lopattai 
išmoksta $285.00, fcėt Apart to 
tti6s atskaitose randarile, kad 
išmokėta už “legališką patar
navimą” už 1930 m, vi$o 
$1783.17. Kas juos gavo? At- 
skdlti^ rėiigSjai it* iždo globė
jai to mums neepasdko, bet 
mes visi žinom, kas tuos lega- 
liškus patarnavimus duoda ir 
kam jie yra reikalingi. Mes ži
nom, kad dauguma tų patarna- 
virtit/ yra ne Susivienijimui rei
kalingi, nes Sus. Pildomojoj 
Taryboj yra adv. Gugis ir jis 
tuos patarnavimus duos dykai, 
bet didelė diduma tų patarna
vimų yra reikalinga apgynimui 
p. Gegužio kailio, nuo ko p. 
Lopatto kaipo advokatas neat
sisako. Seime turės išeiti aikš-. 
tėn, jei it musų iždo globėjai 
mums nepraneš, kas ir kiek ir 
už ką tą beveik aštuonioliką 
šimtų gavo. Apart to, mes tose 
atskaitose randam, kad už Chi- 
cagos bolševikų bylą, kuri nie
kados nebuvo kamantinėjama 
ir patys skundėjai ją ištraukė, 
išmokėta taipgi $3260.44. Bet 
eikim toliau: Mikalauskui, gy
venančiam New Yorke, už pu
sę metų, nuo seimo iki gruo
džio 31, 1930 m., išmokėta 
$156.72; Jo kelione yra tiktai 
5ė., tad kaip ta suma susida
rė? Tareifa nebuvo Tarybos 
harys, jis tik atvažiavo vieną 
sykj kaip WaterbtiriO komisi
jos natys į komisijos posėdį 
lapkr. 6—7, it štai tos komisi
jos natių išlaidos (jie visi Iš 
Waterburio ir visi lygiai laiką 
praleido):

Ura patriotas adv.
Lukošius x....................  $i'/d.64

Ura patriotą^ Tareila a 10&64 
Socialistas Senkus .... 83.64
Kodėl Lukošiui ta kelionė 

^‘apsiėjo” daugiau negu du syk 
tiek; kaip Senkui; ir kodėl ir 
kaip tas gerasis Tareila pralei
do $23.00 daugiau negu Sen
kus, tai yra klausimas, karį 
musų “ura patriotai” Susivie
nijimo nariams, jei ne dabat, 
tai Seime, paaiškins.
i Dabar eikime prie šių, 1931 
m. Skaitlinės yra už pirmus 
.šešis mėnesius :

Gegužiui išmokėta $519.05
Gugiui .................. 320.00
Mikalauskui ......—.. 174.48
Januškevičiui ....... 168.70
Raginskui ............  162.88
Lopatai .............. 885.70
Tai vis “kelionės ir sugaiš

tys”. Kokiu būdų, Mikalauskas, 
vietoj būdamas, sudaro tokias 
sąskaitas, tai tik musų “iždo 
globėjams” yra žinoma; bėt 
juodu ir patys, gyvendami tik 
keli doleriai kelionės nuo Cen
tro, sulyginus su GUgiu, gauna 
labai riebiai atlyginti. Jau ne
beik kalbėti apie musų “nekal-* 
tąjį bernelį”, kurs, beveik New 
YorktT priemiesty gyvendamas 
apsimokėjo sau porą šimtų do
lerių daugiau, kaip Gugis, gy
vendamas už suvirš tūkstančio 
mylių. O Lopatto? Well/jis ad
vokatas, jį šaukia, jis “parū
kuoja”. Tas visai legališkai. 
Bet kas jį šaukia, kam jį šau
kia, kam jis reikalingas P. T. 
posėdžiuose, kur kiekvienas 
“legalis klausimas” gali būt iš
rištas adv. Gugior be jokių ki
tų išlaidų? AR, tam mes Ir tu
rime Gugį Taryboj, kad jis sa
vo mokslu ir Žinojimu pagelbė
tų organizacijos reikalus tvar
kyti. Bet, gerbiamieji, apart 
tų bevėik devinių šimtų išmo-* 
kėtų musų gerbiamam Lopat- 
tąi, mes atskaitose randame, 
kąd už tuos šešis mėnesius bu» 
vo dar išmokėta “legališkiems 
pątariiavimams” viso $755.25. 
Kam ir už ką, mes Susiv. na
riai nežinom, bet ateinančiame 
seįme, kuriam bolševikai mums 
netrukdys ramią* ir rimtai 
dirbai, mes dąžinosimė, nes, be 
abejonės,'V. Susivienijimo 1 nariai 
toliau nepakęs tų “ura patrio
tišką” orgijų savo Centre, ne 
tik apvalys jį, bet podraug riim 
tai peržiūrės, kąs ten darės 
praeityje. Apie tą kdopos jau 
rūpinas ir nėra abejonės, kad 
pilnos revizijos visų darbelių

ir išlaidų pareikalaus savo įne
šimuose iv įsakys savo delega
tams seime to griežtai reika
lauti. a

Taigi* ponai “ura patriotai”, 
kuomet gyvenate stikliniuose 
namuose, neprotinga yra akme
nimis svaidytis. —F. J. Budria

^Skaitytojų Balsai
. ......... ......

Patinka “Naujienos”

Gi Ame- 
mes gero- 
laikraščius

laikraščių,

Man daT*- niekuomet neteko 
rašyti “Naujienoms”, bet šį 
kartų pasiryžau vienų kitą žo
dį tarti. Tiesa, aš negaliu ge
riau skaityti, negu rašyti. Jdk 
mes beveik visi iŠ Lietuvos at
vykę šiaip taip galėjome mal
daknygę paskaityti, 
rikoj begyvendami 
kai prasiląvinome 
beskaitydami.

w Aš skaitau daug
— beveik visus lietuviškus lai
kraščius, kurie yra leidžiami 
Amerikoj. Nuo pat atsiradimo 
“Naujienų” aš jas skaitau kas 
dieną. Jos man geriausiai pa
tinka. Ir ne tik man, bet ir 
daugeliui kitų, kurie jas skai
to. Jos turi labai gerų bend
radarbių, kurių raštai yra tik
rai smagu pasiskaityti. Dau
gelio bendradarbių vardų aš 
jau nei neatsimenu. Tačiau 
čia noriu pažymėti bent kelis.

Prie^ kiek laiko pasirodė p. 
J. Ascilos raštai. Jis per po
rą savaičių rašė apie savo pa
tyrimus karo laiku Tolimuose 
Pytuose bei Kinijoj. Iš jo raš
tų aš daug įdomių dalykų su
žinojau apie Kiniją ir Rusijos 
bolševikus. Vienas rašytojas 
nemažai x rašė apie Meksiką. 
Buvo labai smagu su jo raš
tais susipažinti. Dabar daug 
rašo apie savo keliones Senas 
Petras.

. Prieš kiek laiko pradėjo 
tilpti Dr. Margerio įspūdžiai. 
Turiu pasakyti, kad Dr. Mėr- 
gerisyra Tikrai geras rašyto
jas. Rašo jis sklandžiai ir įdo
miai. Butų gerai, kad jis ne 
tik petuvą, bet ir visą pasau
lį aplankytų ir savo įspūdžius 
aprašytų “Naujienose”.

Kaip ten nebūtų, bet man 
Dr. Margerio raštai labai pa
links. Manau, kad . išleidus 
tuos raštus knygos formoj bu
tų galima išplatinti. Ameri
kos lietuviai ne tik sau pirktų, 
bet -dar galėtų pasiųsti į Lie
tuvą savo giminėms bei drau
gams. Juk Lietuvos žmones 
ir patys nežino, kas dedasi po 
jų kojomis ir kas turėtų būti 
taisytina.

Noriu dar priminti ir Ato- 
stogininką, kuris irgi gana ge
rai rašo apie Lietuvą ir. laik
raščio skaitytojams suteikia 
daug įdomių dalykų. Nuva
žiavę į Lietuvą ar kur kitur, 
jie moka pastebėti tai, ko dau
gelis musų nepastebi.

Tai tiek aš norėjau pasa
kyti apie “Naujienas” ir jų 
bendradarbius.

— "Naujienų” Skaitytojas.

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

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

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
gumui,, bet. Jūsų pato
gumo delei.
■.u------ -JI. .7 ..X.....—■■-.....77".......... ............................
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Antradknis, rūgs. 22, 1931

CHICMOS 
urnos
1 i ■ .......................... »

Prapuolė dvi aukštosios 
moykklos mokinės

Kreiptasi į policiją sekmadie
nį, kai ji ieškotų dviejų auko
tosios mokyklos mokinių, ♦ku
rios prapuohisios praėjusį penk
tadienį.

Viena merginų yra Gertrudc 
Yarris, gyv. 2620 Orchard st.,
15 metų, o kita— Bernadine 
Herring, 17 metų, gyv. 450 Me 
nomonce Street, žinia apie jų 
prapuolimą paimta iš “Hcr.- 
Examincr” pirmadienio laidos.

Kova ra šiltinėmis

<A

ES

i

Sveikatos Departamentas šios 
savaitės biuletene praneša:

Palygindamas mirčių kiekį 
ntio šiltinės 1891 ir 1931 me
tuose, Dr. Iterman Bundesėn, 
sveikatos komisionierius, at
kreipia dėmesį į porą aiškių 
faktų.

Pirprras. Visuomenės sveikatai 
apsaugoti darbas neša didelį at
lyginimų, jeigu žiūrėti į jį, kaip 
į finansinį investavimą.

Antras. Žmogaus gyvastis ga
lima žymioj daly nupirkti, jei 
kalbėsime apie kai kurias už
krečiamas ligas.

Pirm keturių dešimčių me- 
. tų, kada Chicagos gyventojų

[Acme-P. « A. Photo]

Italijos karaliaus duktė 
ria, su kuria nori apsivesti 
manijos karalius Karolis.

Ma-
Ru-

skaičius buvo mažesnis, nei 
1,500,000, dclial šiltines Chica- 
goj mirė 1997 asmens. Tuo gi 
tarpu 1931 metais dėl tos ligos 
mirė tiktai 8 asmens. O per 
visus 1930 metus mirė šiltine 
20 asmenų.

Jeigu imsime atidon dabarti
nį Chicagos gyventojų kiekį h1 
jeigu dabar mirtų tiek žmonių 
dėl šiltinės, kaip 0irm keturių 
dešimčių metų, tai 1930 metų

-- ----------------- ------------------------------ ■ 1

butų mirę ne 20, bet 4,000. O 
tikrenybėj 1981 metais šia liga 
mirė mažiau, nei bet kuriais 
pirmesniais metais.

Išgelbėta 4,000 žmonių ntio 
vienos šios ligos kas metai. 
Tas vienas faktas savaimi pa
rodo reikšmę darbo, idant ap
saugoti piliečius nuo, ligų. Nots 
vertė žmogaus gyvasties įkai
nuoti yra sunku paprastomis 
matematiškomis formulėmis, 
vienok yra žinoma, kad dau
giausia žmonių miršta dėl šilti
nės jau suaugusių, kaip <. tik 
tuo laiku, kadą šie piliečiai' pa
sižymi veiklumu gyvenime. Ir 
atrodo, jogei bus labai konser
vatyvus apskaičiavimas, jei 
kiekvieno < suaugusio ašmens 
mirtį įkainuosime, kaip nuo
stolį draugijai bent $6,000. 
Remdamiesi šia skaitline kaip 
pamatu, turime pasakyti, kad 
išgelbėdami 4,000 gyvasčių nuo 
šiltinės kas metai, tuo sutaupi- 
name bent .$20,000,000 visuo
menei kas metai, 
yra daug didesne, 
skiriamos Chicagos 
sveikatai prižiūrėti.

Chicagos piliečiai
turėdami

darė keturifis klaidas ir paskui 
jiku buvo sunku femwobdic- 
Čius bepasivyti? ' <

Stfuth Ėnd ^ašeball Lygoj 
štariėčiai jau buvo užėmę pir
itu viėtą, kadangi jie keturis 
lošimds paeiliui buvo laimėję, 
frabar su jais susilygino fem- 
woodiečiai. Stariečiams ir fem- 
vroodiečiams teks persiimti už 
Čempionatą. Lošimas įvyks ne
dėlioj, rugsėjo 27 d. Vieta kol 
kas dar nėra parinkta. Mane- 
džeriai stengsis gauti, West 
Pullman, Park, 123 ir Stewart 
AVe.—Julius Dapkus, Mgr.

Graborlai

Undertaking Co.
. Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel C«Ml 31«1

f-W*

O ši suma 
nei sumos 
gyventojų

yra laimirt- 
gi turėdami saugų vandens 
šaltinį, saugų pieno parupini- 
mą, tinkamą pašalinimą srutų 
ir veiklią kontrolę įvykių, ku
riuose išsiveržia užkrečiamos 
ligos. Taip tinkamai Chicagoj 
yra sutvarkyta viešosios svei
katos apsauga, kad Chicaga už
ima pirmą vietą tarp kitų mies
tų, kaip turinti mažiausia 
rimų dcl šiltinės. - e

mi-

Gtaboriai
Phone Boulevard 4139

»• r, • 1 i

A. MASALSKIS .
Minų patarnavimas lai
dotuvėse it kokhriie fd* 
kale viauonttt tad sfil- 
iflngas lt udrtttngti* to
dėl, kad iMttrlfltt1 »- 
laidų užlaikymui *iy-

i /M; t

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

S MIDW1FB

6109 South 
Albany Av. 

Phone
I Hemlock 9252

ė t ,

3307 Auburn Ate
CHICAGO. U-L. ;

. -j ; .. 4, i • , •'.#•' k • t ’ / > ■' j • . . A»‘i •». L

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

55?&
Stop 

Itching

NeVMtrupiokite ra n t ei- 
tlnčia oda. pleiskano
mis. ilMrlmats, spuo
gais ir kitais odos įde
gimais. , Gaukite bon- 
ką vėsinančio, rydanflo 

_________  _ nio — sa u rus uitikinias 
būdas padalinti neiičilmo kankinę. Pa
to rus vartoti bile laiku — Jo nematyti. 
Pas aptieki niokus, 60c., ir >1.00.

antiseptiko Zr

žemo
2) R S K. • -n I ,7 P t TA t <: NS

PROBAK-
suteikia

. barzdaskutyklos 
komfortą

MB|| skutimos

( PROBAK MACE >

i

ATSIKRATY
KI! LIGŲ PE- 
PTT burnoje

Leiskite Zenite Bvą- 
lyti susikimšusias at
matas. Išnaikinti p*- 
rus. neprileisti ligų- 
Labai nokinantis pa
ras. Ramihtntk plčvea

i

-------------------- --- ——„i., ■—

Garsinkite “N-nose
f

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483 

■—O-

A
■ - Rainis Gydytojai___

Telefonas Republtc 0083

DR» V. B» MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
kampas Rockvrell St. 

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

j 

j

I----- o-----
Ptrnne Canal 6222

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

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

Telefonas Repnblic 7868
--------- o---------

DR. HERZMAN
h— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ry
tų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. *

Ofisas ir Laboratorija f 
1025 W. ISth St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

\Hyde Park 6755 tu Randolpb 6800

Akių Gydytojai Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabath Avenue 

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

-------- o———

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarim* 
Dr. B. G. LAMBRAKIS 

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienno* Universiteto 

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

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

nl> V ATTTTGIT

ISL,STAS |Dr. Susan A SlakisPalengvins akių įtempimą, kuris esti 1,1 * M1411110
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą ' 4145 Archer Avė. ’
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiio Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų, 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose Ofiso Tel. Lafayette 7337
egzaminavimas daromas su elektra, paro- Rez. Tel. Hyde Park 3395
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda ___________ .
±'^0 Tki i8mvaVkl0’ Vaik”’' Vlla”dM T.lefona. Bo.levard 1939

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- DR S A RRENZA 
PĄ LAIKĄ SU. NAUJU IŠRADIMU.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be Į '

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland A ve* 

Phone Boulevard 7589
........--------------------- ------- - , u.

----- o—
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v*L 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midvay 2880

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

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

STANISLOVAS PAUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dien*. 5:15 valandą 
ryt* 1931 m., sulaukęs 36 m«ttį 
amžiaus, gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškio patapk GendrikovoS 
kaime. Amerikoj išgyveno 19 me
tų. Paliko dideliame nubudime, 
moterį Stanislavą po tėvais Moc- 
kiutę, dukterj Esthcr, sūnų Ernest, 
brolį Leoną. 3 pusbrolius — Alek
są Tunkis, Juozapą ir Antaną Ser- 
geda. pusseserę Uršulę Czeikowski, 
3 švogerkas — Marijoną Gaidelie- < 
nę. Juzefą Lukošienę, Oną Naru
šis. 3 švogerius ir gimines, o Lie
tuvoj tėvą Feliksą, du broliu — 
Juozapą ir Adolfą. 3 seseris — 
Oną. Anelę ir Emiliją. Kurtas pa
šarvotas randasi 45 30 S.’Honore st.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 2 5 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią,
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten,bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Paukšta 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami » dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Vaikai, Brolis, Pusbroliai, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gral/O- 
rius Eudeikis. T ei. Yatds 1741.

GOLDEN STAR
U^pereitą sekmadienį Golden 

Star.kliubas pralaimėjo beisbo
lo lošį su Fernwood Parko jauk
tu 13 prieš 7. Tai jau antras 
stariecių nepasisekimas. Kai 
pirmą kartą lošė su fern’woodie- 
čiais, 'tai pirmam “inning” pa
darė 6 klaidas. Dabar irgi pa-

i

pražuvęs
Daugelis pinhuju isjfadžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuk’u jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, > jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta: 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromus ir jums.

Luterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budri. Musu che
mikių pagalios surado sustata 
kurą ištikro šveičia nedrasky
dama* dantri emalis — tas sun
kus uŽdavinis pagalio* tapo iš
rišta*.

Didele futž Listerine dantri 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo«i*, U. S. A.

PATENTO
Laikus daug relikto 
prie patentij. N'erizl- 
kuokit vilk|ndai)it nu 
aiMaUKolItnu a ajv a 
aiuuaiiyuiu- Prl8jų8- klte braižini ar inb- 
<lel| dėl IhMttUkcljų, 
arba „.rafrkUe dėl 
NKMO<AJ<OS ktty- 
KtriSi ♦‘Htftv to (5b-

ru»’e,tln<BS P*-

DYKAI 
KNYGELE

Ir "Record of I»i-

CLARENCE A. O’BRIEN 
fteglstertd PlUnt AttdHffcy 

4S-A Beeurlty Mvlhfi < Co«jmettl*l 
. Uatt* tuMln*

<Dhr«tly aerou IromPatortt OflJce)
W4MINOTON. D. C. 

% ■ '

K • . * Ar 5

MARIJONA AUŠKALNIENĖ
Persiskyrė su šrud pasauliu 

rugsėjo 20 dieną, 7:10 valandą 
ryte 1931 m., gimus Žvingių
patap., Gulbiškių kaime, Taura- . 
ges apskr. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame nuliūdi
me 4 stmus —- Stanislovą. Petrą,'' 
Juozapą ir Antaną, dukterį Zofi
ją Jokiiftauskienę, 2 marčias ir 
žentą Jurgį, o Lietuvoj dukterį 
Domicėlę Barborienę ir žentą An
taną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi’ 4629 
S. Pauliną St,

Laidotuvės j^yks sėredoj, rug- 
sėjd 23 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. , , ( •,

Visi a. a. Marijonds AuŠkal- 
nienės giminės, draugai yir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-' 
kinimą.

Prašome nesiųsti gėlių. 
. Nuliūdę 'liekame,

Sanai, Duktė, Marčios, 
Žentas ir Giminės.

Laidbtuvėse patarnauja gtabo- 
rius I. J.. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

---------- 1---------- —------------------------------------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

TeL Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
Sk YRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
TeI.bCic.ro 5927

■. ..."y 7"............. —
Telefoną* Yard* 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kpkplyčia Dovanai 

Turiu autdmbbinua visokiem* reika
lam*. Kbina prieinama /

8319 Atiburh Avenue
CHICAGO, ILL.

-------  -------—A,..... - .............. —.......  -

S. M. SKŪDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži kojJlyčia dykai

718 W. 18 St. .
Tel. RooieVelt 7532

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

• priklausau prie grai
bų išdirbyste*. v

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 •
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
TeL, Victory 4088

MSI
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir 'NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, 8irnp*tingų ir 
patarnavitoą, kuomet jis yrk labiausiai YeiiįalipgasJ 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

l .Didysi* 6fl«*

4605-07 South Hermitage Avenue
‘ : VW YĄRbS, D1*! » '

■ '"T ’

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir . Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nbo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. ^Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
' DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

, patyrimas I |
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Athland Avė. Tel. Yatdi «78O

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

Aš priskirsiu jusi} akims, 
nežiūrint kaip butų kom
plikuotas darbas. Mano sis
tema yra pasckmO 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

, . . ,, tiksliausi instrumentai yra
vartojami. Mano akiniai sugražina regėjimą 
ir pabalina {tempimų.

SPECIALI DOME VAIKU AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių Ir Egzamhiocljos Kaina Nuo SS.
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra ragaiši mo.

Stiklai duplikUojami ir rėmai sutaisomi 
tft pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. fyto iki 8:30 Vai. vak.

Lietuviai Gydytojai

DR. A J. KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgas 
8147 So* Halsted Street 

Tel. Calumet 3294^
Nuo 9 Iki 12 yal. dieno* it 
nuo 6 iki 9 Valandoj vakare

I , .-■■ihl ■ u. ■ ■■■■■ ...............................  /

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

x Tel.’ Kenwo6d 5107 
VALANDOS:

huo 9 iki II Valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR’BERTASH
.756 W. 35th St.

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

NcdEldieniais pagal sufartį

Ofiso ir R«. Td. Boulevard 5914

DR.NA1KELIS
756 W. 35th St.

J <Cot..of 33dh 0 Halsted Sts) 
Ofiso vdamfcsi fino 2-4, nuo 7-9

Nedčldiamais pagal sutartį
■■ J.................................................................

čySYTOJa: ir chirurgas

3243 So. Halsted Street
Ofiso ^hlr Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artėliau Avmuį 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halrted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefoną* Yard* 0994

Dr; MAURICE KAHN
4631 South Asįdand Aoentu 

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

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

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoaukee Aoentu 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dre«l 9191

A. MONTVID, M. D. | DR. A. A. ROTH
West Town State Bank Bldg.

2400 W. Madison St. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. Ofi*«: 3102 So. Hedsted St., Chicaga 
, Td. W«t 2860 31,:

Namų telefoną* Brunswick 0597 Valandos: 1:—3 po pietų, 7—* vak.
Nedėl io mis it šventad. 10—12 dšcug.

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
. ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. Į m Dearbom

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Td. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Advokatai
■ I.      ■ ■■iii i» 'iii* m —■*

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearhorn St., Roont 1113. 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Statai 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiektltftų 

▼akar«, išskyrus ketverge 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Td. Lafayette 4146 ‘ /

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

DR. J. X KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES ,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 Wcst 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, (į:30 iki 8:30 vak.
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

PhOnt Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
- 1900 So. Hatnei St. 

4193 Archet Avi,

i

Phone Lafayette 0098
Naktinis telefonas Grooehill 1595

.. . <Į|_ ............... .. . ■-< -JL

A. A. OLIS j 
R. A. VASALLE : j

ADVOKATAI 
11 South U Solis Stesst 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 5. HaUM St. TA. VftftM* ė562 

Valandos — 7 iki 9 Vakar*
Olia—Utarn., Ketv. ir Subato* rak, 
Vasalle—Pan.» Sėt. it Pfutylicri Vak.

.... — Į.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22ttd St 
Arti Leavitt St. <

Tatoonas Canal 2551 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petnyfioj nuo 9 iki 6

~A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ‘

Miesto Ofisas 77 Washtngton St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandot: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subato* 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archtt Aoe. TeL Lafaysttt 7337(

Namų Tel. Hydė Patk 3395 
—.... . u ■■b.aronfe.i ... l I.*.-.........  I ■—

Dentistas 
4712 South Ashland Avė. 

TeL Boulevard 7J89 . ?
Ofiso valindos• 10 ryto iki 8 vakaro. 

Residencė Phone Hemlock 7691

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 V. Adams St., Rohm 2117 
Tdepbone Randolpb 6727 ,

Vakarais 2151 W. 22nd St. Aon 6-9 
Telephont RorotVdt 0090

Namie 8-9 ryoe. Tai. Repnblic 9600 
.to„. ■ ■ ■ . .1. . , -■!

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

JOSEPH 1. GRISH 
lietuvis Advokatas 1

Td. BMUMMf 4160
R«x. 6515 So. RcalupM Sį, dįį 

TeL Rępublic 9ZM .

■i;1'fC- kT1 1 t1* ’»■' •’ /'■' Jįj*.-r-' i*

TeI.bCic.ro
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JJĄŲJIĘNOS, Chięago,. IU.

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

dėtų dainų ir dainelių ir pilnai 
užganėdinti šių radio programų 
klausytojus. \

Ąntraflięnis, rūgs. 22, 1931
. ,,'I,I|I..WR.I. ..... .

Roseland

Prakalbos ir progra 
mas

Atžymės 11 metų sukaktuves 
nuo užgrobimo Vilniaus

Spalių mėnesio 9 dienų Lietu
vių Auditorijoj bus didelės pra- 

. kalbos, o taipgi programas pa
žymėjimui sukaktuvių 11 metų 
nuo lenkų užgrobimo Vilniaus.

—Rep.

Birutiečių demėsiui
Birutės Choro specialė repe

ticija Įvyks šį vakarų, 8 valan
dų, Gage Parko salėje. Visi cho
ro nariai, dainininkai-kės, ma
lonėkite laiku pribūti.

Šiandie bus Lietuvių 
Radio Programas
Lietuvių įstaiga The Peoples 

Furniture Company, kaip kas 
antradienis, taip ir šį vakarų 
tarp 6:30 ir 7:30 valandos duos 
visą valandą lietuvių programą 
iš stoties W. G. E. S. 1360 ki- 
locycles.

Kadangi dauguma musų pa- 
rinktinių dainininkių ir daini
ninkų kooperuoja prie išpildy
mo šių programų ,tai ir šį va
karų dalyvaus įžymus daininin
kai ir dhinininkės ir, girdėti, 
yra prisirengę sudainuoti kele
tą naujų arba mažai kam gir-

šis tas iš Roselando padangės

Rugsėjo 19 d. buvo čia kaip 
ir rudeninio sezono atidarymas. 
Tai šokiai. Surengė vakarų vi
siems žinomas A. Balčiūnas. 
Jis yra naujas Strumilo sve
tainės gaspadorius.

šokiams grojo gera lietuviška 
muzika. Grojo net Šeši muzi 
kantai po vadovyste p. Vincento 
Jociaus. Tai tur būt geriausia 
muzikantų grupė šioj apielin 
kėj. Puikiai groja taip lietuviš
kus šokius, kaip ir džiazą.

Publikos susirinko pusėtinai 
daug, o daugiausia jaunuome
nės. Ir jaunuomenė labai at
kreipė į save savo “amerikoniš 
ka” kultūra. O gal tai yra pra
kilnios prohibicįjos vaisius?

Na, kas nebūtų, o štai- muzi
ka groja lietuviškų polkų arba 
valsą, gi šokėjai pliekia tokį 
šokį, kurį rasi tik šv. Patrikas 
težino. Kiek pašokę, kai kurie 
traukia pantes iš kišenių ir 
gurkšnoja. O jau kalba kai ku
rių ,tai aršesnė, nei ant gatvių 
kampų.

Žinoma, yra ir padorių jau
nuolių. Bet turiu pasakyti, kad 
jų mačiau šį kartą mažumą.

Tėvai turėtų atkreipti dau
giau atidos į savo vaikus, su
drausti juos, kalbinti, kad jų 
sūnus ir dukterys dėtųsi prie 
dailės organizacijų. Q tokių or
ganizacijų Chicagoį netrūksta.

Spalių mėnesio 11 dienų bus 
didelis teatras Visų šventų pa-

PIRMYN
BURNING B1TS. . , ,

“BURNING BITS” will appear every Tuesday, weekly, as 
the mouthpiece of THE CHICAGO LITHUANIAN CHORAL 
SOCIETY, “PIRMYN.” V <

In THIS WAY you will be able to keep in touch with the 
many activities in whicji the . chorus is engaged. Personai bits 
about our instructor, and inembers, announcements of coming 
concerts, operettas, parties, dances, etc., unusual occurrences 
vvithin the Chorus, einbarrasing moments, and many other 
things in relation to the Chorus, will all be aired, discussed, 
criticized, cohiplimented and approved of, in “Burning Bits.”

ANYONE MAY SENI) in any contribution (no not rhoney— 
news, etc.) of any type to “Burning Bits.” These, howeveri 
mušt bear some relation to the Chorus. Mail to yours truly, 
A. Stelmok, 839 West 34th St. . . - .< p.

N0W THAT WE ARE finally settled,iwe will take the ad- 
vantage to announce the narnės of the nėyy members whd have 
joined “PIRMYN” during the lašt three rehearsals. If dur 
chests swell a little, and if we observe that there mušt be a 
real compensation to belong to the Chorus, you will forgive us 
after you have read the following list of new and hereafter 
permanent members: — Miss Irene Juozaitis,* Mr. Albert Peld- 
zus, Mr. John Peldzus, Miss Helen Twaronas, Miss Ann Mus- 
neckas, Miss Estelle Palonis, Miss Julia Vershaw, Mr. Anthony 
Naviskis, Mr. Frank Balčius, Mr., Tllomas Kruger, Mr. Arthur 
Kovera, Miss Estelle Wells, Miss Olga Twaronas, Miss Bernice 
Palopis, Miss Mary Gvalda, Miss Genevieve Ketvertes, and 
Miss Bernice Rudgalvis.

THERE IS STILL time 
sing a pleasant, tuneful 
2244 W. 23rd Place.

DO YOU LIKĘ TO DANCE or listen to a good jazz orches
tra? Wliatever your answer may be, there is no doubt that 
you will šit up and take notice when you he.ar “Stephen’s Re- 
velers” playing the kind of music that makes your feet just 
simply “itch” to dance.

OUR INSTRUCTOR’S BROTHER, younger than Mr. Ste- 
phens, is busily engaged in organizing just such a dance band. 
There is no doubj that hc will succeed. — In Brockton, Mass., 
Mr. George Stephens was leadei; of a,.dance orchestra which 
was ever in demand, as proveri. by their five-days-a-week 
steady engagements.' Likę his brother, George ‘knbws hią mu
sic? With an ašset likę that alone to his credit, ’ ho oug{ht to 
produce a band worthy of notice and appreciation. /

OUR TENORS are manfully singing their way through tjie 
sharps and flats. Whenever they aren’t flaž, then they’rė sure 
to be sharp. In time, however, they will become good singers 
—likę we basses. < , \

YOU’VE PROBABLY guessed that yours truly is a bass; būt 
if you have any thing to say in'favor of the Tenors (which is 
doubtful), ivrite in to ^Burning^Bits” and your opinion will be 
dūly printed. (Please do not inake too profane). >

WE W0NDER what John J. Balanda is up to now. Laši 
Friday he went around to every Chorus member, noįebook in 
hand, inųuiring about their religion, political party, etc. — 
Educating yourself to be a census keeper, John?

THE NEXT EDITION of “BURNING BITS” will tell you all 
abdut the big party and dance held at Milda hall lašt Sat- 
urday. t

KINDLY STAND BY for further opprobiums.
Auf Wiedersehen! v -

to join. If you’re interested in pas- 
evening, drop in to Meldazis vHall,

nio, pratarti nors žodelį susi
rinkimuose, suruošti kokį pa
rengimų, nuo savęs tarpe pažįs
tamų parinkti kokių aukelę, kad 
sušelpti mane.

Su dideliu dėkingumu lauksiu 
jūsų pagelbės—aukelės.

J. Lapinskas, 1337 So. 49 
court, Cicero, III. O laiškams 
adresas: 1301 So. 50 court, CL 
cero, III,

AR irs SERGATE?
Motina Helena, žymiausia panauly žolių 

SpčeialiRtč. pn<elbčs lums. Ji pasakys julh* 
apie daurelt sunkių lirų, kurio* tepo greitai 
išgydytos su žolčmls. Penkios deAimt metų 
sėknilnrų ir sensaelnrų pasekmių. Tūk
stančiai pasveiko. Jos patarimai yra neį
kainuojami, bet jus rali te ji rauti dykai. 
Naujos žemos kaino*. Ateikite Aiandie, Ar
ba rąžykite. $1.PO bonka už 25c.

MOTINA HELENA, ŽOLIŲ SPECIALISTU 
1721 We*t 47th St. Chlcaro, III.

Vyriausias ofisas: 18B9 N. ‘ Dainen Avė.

CLASSIFIEDADS
Vi i ..................m ‘....................

Educational
Mokyklos

TheEnglishColumn
.. ■Ii '   "Ii. i i .   .    

Stiidents nOtice

Dabar geriausias laikas 
BUDAVOTI IR TAI
SYTI NAMUS: BU- 

—— DAVOJAME IR FI- 
NANSUOJAME.

Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojam^ 
naujus apartmentus, viŠkas, pakeliame 
namus ip padedame paujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbas.

Z? S. Mickeviče & Co.
; , 2505 W. 63 St.

Tel. .Hemlock 0800
....... ..... .... . ...... . .... . ...  ..........-...-. .

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO ...

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba raly k t

INTERNATIONAL BARBER
. COLLEGE,
672 West Madison Street

. ' 3 Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laido* perkamos ir. parduodamos 

Del .geresnių kanin matykit
CITY INVESTMENT CO.. 

105 W. Adams St„ 
tel. Central 7332

[Acme-P. 8 A. Photo] «

Fairbanks, Iowa. — Wilko Drenth (po kairei), vietos farme- 
rys, kuris tvirtina, jog Harry F. Powets, 'paskilbęšl moterų

, žųdeika, yra jo sūnūs. L, . (

rapijos svetainėje. Scenoj bus 
pastatyta gražus veikalas, Kal
nų Dukters sutaisytas —Graži 
Mageliona, karaliaus duktė iš 
Neapolio. Veikalas statoma va 7 
dovaujant p-niai M. Dundulie 
nei. Lošime dalyvauja keletas 
parinktinių aktorių iš Roselan
do, o dauguma tai iš Northsi- 
dės. Patartina visiems pama
tyti tą gražių karalaitę Mage- 
lioną ir Petrų kareivį su rak
tais prie kaktos.

Spalių mėnesio 35 dieną į- 
vyks kitas teatras, tai Strumi
lo svetainėj, kurį rengia p-nia 
Dundulienė. Scenoj bris sta
tomas visai naujas .farsaš, Su
taisytas pačios p." Duhdulienės 
—Paieškojimų Biuras.

Vaizdas paimtas iŠ šių dienų 
Amerikos “prosperity” laikų, 
Vaizdas labai juokingas. Drau
gijos, kliubai, rateliai ir kuo
pos prašomi tą dieną nerengti 
jokių parengimų, o ateiti į .nau
jai išpuoštą Sitrumilo svetainę 
ir pamatyti naują “Paieškojimų 
Biurą”.—Roselando »Koresp.

< t • / k " ..." d"

Patarimai šeiminin 
' kėms

Svečių turint 

kartą kai turėsite 
mažiausia vieną 

Bakers* Grabam Crackers, jeigu

svečių, 
užkandį

pn- 
ir

Cicero. .

Atsišaukimas

Praeina vasara visiems gaivi 
ir maloni. Liūdna man vie
nam, kad per nelaimę medžiok
lėj tapau sužeistas savo paties 
kiliką ir sveikatą pakirsta. Jau 
šeši metai, kaip ta liga kanki
na mane.

Reikalinga daktariška pagel- 
ba. Dabar‘ kreipiuos prie dak
taro J. J. Simonaičio, 2423 W< 
Marųuėtte Road,n kuris gailisi 
manęs vargšo ir deda paštam 
gas gydydamas ’ mane. Jau
čiuos geriau. - ,Uz J 7

Bėda ligoj. Pavaikščioti, ne 
užsidirbti negaliu. Neturiu gi
minių, maisto, nė pinigų gydy
tis. Tikrai sunkus mano padė
jimas. Ne prie5' ko pagelbos 
šauktis.

Todėl atsišaukiu’ ‘ į mielašįr- 
dingą lietuvįų ^Visuomenę, pro
fesijų žmones, biznierius, drau- 
gijąs, kliubUs, or^jmiZacĮjas ii 
visųš geros širdies lietuvius, 
nuoširdžiai prasėdamas visus 
pasigailėti^.manęš vargš6 ligo-

An important nieeting of the 
gęnėral assembly will take place 
at seven-thirty Wednesday 
evening, September 23 at the 
Lakė. Shore park fįeld house, 
at Lake Shore Drive and'Chica
go avenue. Finai plaus for or- 
g^nization are to be completed. 
Ali Lithuanian American stu- 
dents interested in forming an 
association are reąuested <to 
attend. Bring suggestions for 
a name.

UŽ PILNĄ KAINĄ
, * Ai priimsiu tunų

CHICAOOS REAL E8TATE PIRMO MOR- 
GIOIAUS GOLD BONUS AR KITOKIUS BO
NUS be jokių kaitų ar pareigų ii junų 
puafts. . Kaiykite Šiandie, kari gaištumėm 
tuojaua Tlenaa su kitu susižinoti.
. „ Box 1354.

t Naujienos.
1739 So. Halsted 8t.

i ' ———

u*

MADOS
Specialistas gydyme chroniškų te naujų _ 

rų. Jei kiti neralčjo jumis terydytl, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAersamloaTi. 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a* apai- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sųgryž. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaui jūsų 
kur te kas jums skauda, bet pate pasakys 
PO

BEDARBIUI PROGA
•Kas nori .gerą darbą gauti, tai atsi- 

šaukit. Turi pirkti 1-mus morgičius 
už $4,500 ir gaus darbą ir algos po 
$55 sakaitėj. Darbas pastovus.

Telefonuokit
Estebrook 1995

JT*galutino iterzamioavlmo—kaa jum*

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo* 10 rvto iki 1 oo pieta.

20 St.

po

1 Malėva
Gatavai sumaišyta, galionas 

už

; Automobiles
. FAGET BUICK COMPANY 

1028 Buick model 47—5 pas. sedanas
1027 Buick, modern, 5 pas. -------------
1028 Buick, model 58. 5 pas. Coupe 
1028 Buick. mod. 51. 5 pas. Sedanas

0455 8. Western Ate.
, Prospect 0500

W| Į... S ■■ I . I. — .. ........................................... - I I . ...........  I. I .11 n

M. 8 K. MOTOR SALES 
1 Z__ Z 2 ___

Studebaker Dictator sedan A-l — 
Willys coupe rumble seat bargenas 
Nash speclal 6 2 door sedan, geras 
Hudson sedan side mounts ------
Pontiac Rdstr.. 6 w. w.. s. m— 
Ford Town sedan; kaip naujas — 

Pontiac Del. sedan. 6 w. w. ____
Cadillac 314 sedan; 5 pas. ------
Chevrolet couch: radio; A-l <------
Ford Spt. coupe; rumb. seat------

; mažai važ__
____ ____ ,__ ___ n sedan;,A-l __ 
1930 Auburn Del. sėd.: 6> w. w.; s. m. 
1030 Viking sedan; 5 pas., 4 door .—

1027-Buick 4 Door Sedan A-l
1928 - — -
1931
1928
1930
1930
1930
1930
1928
1030 t____ _
1931 Ford Snt. coupe: n
1931 Ford Tudor sedan;
1929, Chrysler 75 Town

$1.40

Vertes

Vertes
h

$1.85

$i.4<£

Fiat Paint
$2.40, galionas už

Varnish
$2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .. $2.50

Hardwarę and Wall 
Papei* 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rusių nuo 5c. ir 

3 . augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Rantančioms 
3147 So. Halsted St. 

TEL. V1CTORY 7261

$545
$365 
$545 
$595

$185 
345 
335 

i 265 
495 
465 
435 
435 
435 
395 
365 
365 
585 
585 

_____ _ . 575 
1929 Nash Conv. coupe; A-l cond. — 345 
DĄUG KITŲ. MAINAIS AR IŠMOKSIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

1030 Ford Tndor Sedanas —---------- $300
kaip nauju, mažai važinėtas. Paaukojimas. 

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

Furniture & Fixtures
RakandaĮ-Įtaisai \

TURIU* paaukoti gražina 4 kamba
rių adgžtos rūšies rakandus, kaunu ir 
radio. Veikjte greitai.

6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangiu* rakandu*, 
vartotu* 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, • 
miegamąjį sotus. Vlctor radio. 9x12 Domes- 
tic Oriental kaurą, įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai. 

5042 W. Washington St. 
Tel. Columbus 4180

Pianos
GROJIKLIS pianas, kabinetas ir ro

lės, kainą $25,- kombinacijos pečius $25, 
seklyčios' pečius $20, valgomojo kamb. 
setas $8. 950 W. 37 PI.

4 Stelinoki
i

Kitą 
sengkite 
Uneeda 
norite svečius patenkinti, >

Pabandykite šitą: Sumaišykite sutru
pintas Grabam. Crackers su?lygia dalimi 
nusunktų ir sutrupintų pipeapple ir lygia 
dalimi Smetonos Su.|io,( , JPądarykite rolę 
ir paduokite riekutėmis ant salotų su 
mayonnaise. V*

r . i j
Naujas desertas

A* .. . •
Rupiai sutrinkite Upeda Bakers’ Gra-į 

ham Crackers ir sudėkite juos j pasal
dintą ir yanilla paskanintą whįpped 
cream. 
lūs. 
tas.

i paskanintą whįpped 
Mišinį sudėkite į gražius . stik- 

Tai bus labai geras naujas dezet- 
Pabandykite šį vakar. , :

Skanus cinamono sausainiai ,

Uneedj Bakers* Grabam Crackers iš
tepkite sviestu, tadaThžberkitoi cukraus ir 
cinamono ir . padėkite kelioms minutėmis 
į 'karštą pečių'kad kiek paruduotų.„ La
bai skanus • dėl užkandžio, prie arbatas 
a/ sekrtiidienio vakarienei.
7? ----------Į----- t A \

Rytdienos pusryčiams t

Del naujos rūšies “čęreal” .piįsryČiams, 
pašildykite Uneeda Grįhajh Cr^kers ir 
paduokite tris ar keturios'^'cereal” bliiiV 
dūke su saldžia smetoną/at pienu, 
pačios stebėsitės kodėl 1jus niekad 
miau nebandė! tą. padaryti.

,0" * . ĮI iii-.. ■ -I. ■

Tinka * pusryčiams
4. . ’ ' • ' ‘U , ’’ . *

Suvalgykite kelias' Premiiim

Jus 
pir-r

__ . Soda.
Crackers su stiklu oranžių sunkos ar li
monadu. Tai. gaivinantis užkandis.

Didelis smagumas 
dėl * 

Pypkės Ir 
Cigaretų: 

Ruky- . 
tojui ’ ■ įjį

i p r’'

The Bridgeport .įKnitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svėdorius ir 
pančlakas. Talsom senus svedcrlus.' Mes 
parduodam žemom kainom, idant galfitumSt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIčIA
4104 West 33rd St. ,

Netoli Nornrol'Avė. Tel. VICTORt , 3480.
Atdara dienomis ir vakarais.: * ;i

- ■ - _______ : ..UJ_____ t-

PRANEŠIMAI
■ '' ■ /. ■ j

Pranešimas Chicagoš Lietuviams. Vy
tams ir Moterims. Paduoti prašymą 
įstoti Chięagos Lietųirh| * Dr<jon S. P. 
yra galima pas bilę' j vieną Jhos Dr-jos 
narį arba rmalonėkfte: : kreiptu tiesiai j 
Pi*-jos pirmininką J.- Mickevičių, )65,3 
o. Halsted St. Tel, Yards 4754 —•nuo 
ryto 8 iki Vakaro 8 Vai, ^Aplikacijos 
naujų narių bus įpriimamoi- iki Spalio- 
October ,13 dienai. ^Nariais priimami nuo 
16 iki 45x metų -4 ftryraį <ir - moteris. 
Chicagoš Lietuvių Dttjj|Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena v difwtfritt‘ ir tųętin- 
giausitji jiėthvių 'brgllt^acijų ChiCagbje. 
Yra trys pašalpos i skyriai \ ligoje•, į $6,

,apnioka:;pttL0mTO ser
gantiems nariams išnipKama bile kur gy- 
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
{datėšnių^ infiSrmacijų^kteipkitė?1 viri. pa
žymėtų'pirmininko j^dresu, , Kviečiami 
Chicagoš ir apielinkigt lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

^Clhicagos Liet. De-jos S, P- Valdyba. 
<’i iii,, > n i i, li,^ ,.,1.1 i. i.

i priimami nuo 
įgytai t ir r moteris. 

Savitarpinės Pa-

riai \ligoje: > $6

DOUBLE 
ACTING

rifrBAK|NCV AVPOtfDER a
L,. ■(į, ’ ■ X '

Pastebėkite puikių tel- ■ 
tą . . ♦ kaip pitagai

laikosi, ČVieiL ■

i 40 YEARS
' 25 ou neės for 254

/«:•!... .. ......... ..... 1 " "millionsof pounos used 
BY OUR GOVERNMENT

k
3325 Kuri iš mergaičių nenorės 

turėti tokią gražią suknelę? Reikia siū
dinti iš sunkesnes naujoviškos materijos. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36 ir 38' colių per krutinę.

, ' # ■ ■ ■

Norint gauti vieną ar daugiau 
virSnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
miera ir' aiškiai parašyti savo var
dą', pavardę ir adresą. Kiekvieno'pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
ndircsiiot/i • *,

Naujienų Pattem Dept., 1789 Sp. 
Halsted St., Chięago, III. <

f r ' . ' A
NAUJIENOS Pattem Dept.

1?89 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu ią centų' ir prašau

* • ' f. . į
atsiųsti man pavyzdį No, ------- -
Mieros ......pėr krutinę
............. y..............  ••••« I 

(Vardąs ir pavardė).

yy ? Dresių Dezaininimas 
Madlj Dailė

m Kostiumų Braižymas
įlH Mes teikiame ekspertų instruk

cijas Muose kursuose. Dienomis 
ar vakarais.' žema kaina. Ale 
amatai , yra patraukiantys ir 

Lgerai apmokami. Rąžykite dėl 
knyrutčs ~ apie kursą, kuriuo 

^'Juh įdomaujate.
Madingų Skrynelių 
Mokykla SpeSįl*88av!jr4nos 
Mokina kaip dezainintl ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

' Rąžykite dėl knygutės.
MASTER ~ COLLEGE

' 190 N. STATE RAN. 2718

R AM OVA
I ItheatreF^

>( Adresas)

(Miestas ir valstija)
----------r- ‘ ' h :

YFALLFASHIONWM

Rudeninė madų knyga. Joje rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti matęrijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik
10 čeptiįi .( ■ "

'’N Furnished Rooms
PASIREN.DUOJA šviesus, garu ap

šildomas kambarys, prie mažos šeimynos, 
geroj vietoj, 2555 W.'6j) St. 2ros lubos

Help Wanted—Malė
. J Cjarbininku _r_<MUda _ _ _

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus t keliu sa-, 
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbčti angliškai. Tai yra geriausiu pas
tovus amatu Amerikoje. Mes parvlbčsime 
junta IsigauU i trčrą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
' ‘ 514 N. La Šalie St.

j REIKALAUJAME 10 lietuvių vyrų 
su biznio patyrimais it gerais paliudiji
mais. Tokiem turime gerą progą, su 
geru uždąrbiu.

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COAST DEVELOPMENT CO. 

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

35 & Halšted 51 s. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie -
Tiktai -vieną dieną

“Hush Money”
Sielą sujudinanti drama

Dalyvaujant
JOAN BENNETT, HARDIE ALB- 
RIGHT, OWEN MOORE, MYRNA

• • LOY ir k.
'*!' 1 r W'. '*

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

Dykai moterims indai po 6 v. vak. 
.... .......................■■■■■..................... ................

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bankai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė namų 
darbui ir prižiūrėti vaikus. Turi pa
silikti naktimis. 20 E. Delaware Place. 
Tel. Delaware 0691.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI mažas groseris, gerai 
išdirbta vieta, tirštai apgyventa. 5616 
W. 64th St., Clearing, III.

PARDAVIMUI grosernė it bučernė, 
labai gera vieta. y Pigi renčia, $50 su 
garažu, kambarių flatas užpakaly. 
Parsiduoda iš priežasties ligos.

6600 S. Morgan St.

Tel. Eng|ewood 6089

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
RBAL ESTATB

LOANS 8 INSURANCE
Perkami parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas. biznius visokios rųlies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis ulygpmią. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T«t Lafayttt. 0455




