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Šiauliuose bandyta Žemaičiai jungiasi . 
apiplėšti bankus; tirti savo senovės 
iš anksto perspėjo istorijos liekanas

Visos Kompanijos 
Ėmė Urmu Kapoti

Darbininkų Algas 
t ............. .......

Plieno, motorų, gumos ir vario darbinin
kams nukertama algos po 10-20 nuošimčių
United States Steel korporacijos 

pėdomis pasekė visa eilė di
džiųjų kompanijų

New York, rūgs. 23. United 
States Steel korporacija vakar 
padarė pradžią, nukapodama sa
vo visiems darbininkams algas 
ant 10 nuošimčių. Nukirtimas 
paliečia 220,000 darbininkų ir i- 
sigalės spalio 1 d.

Bethlehem Steel korporacija 
nieko nelaukdama pasekė pir
mąją ir taip pat paskelbė nuo 
spalio 1 d. nukirtimą algų vi
siems savo 50,000 darbinin
kams. Youngstown Sheettand 
Tube dirbtuvės itaip pat padarė.

General Motors - korporacija 
paskelbė algų nukirtimą nuo 10 
ligi 20 nuošimčių dėl 25,000 sa- 
vp alginių darbininkų. Apie 
150,000 darbininkų, kurie dirba 
ant .valandų užmokesnio, jų kol 
kas algų nukirtimas neliečia.

United States Rubber kom
panija paskelbė 5 dienų darbo 
savaitę nuo spalio 1 d. Tas 
reiškia numažinimą algų ant 9 
nuošimčių dėl 25,000 darbinin
kų. Valandinių darbininkų •'nu
kirtimas dar neliečia.

American Melting ir Fefininc; 
kompanija ir *Utah Copper kom
panija taip jau nuo spalio 1 d. 
nukapoja darbininkams algas 
ant 10 nuošimčių.

Naujausiomis žiniomis dai’ vi
sa eilė kompanijų ir gelžkeliai 
rengiasi kirsti algas. Palies 
1,000,000 darbininkų.

Kanadoj rado'“indi- Karvių karas Iowa 
jonų rojų” valstijoj

Pasakinga pakalne šiaurėj su 
pietų augalais

Edmonton, Alberta, rūgs. 23. 
Grįžo iš 1,000 mylių kelionės 
po šiaurės ir vakarų Kanadą. 
Dr. Norman Henry su palydo
vais, kurie, padedant tūlam in
di jonui surado Britanijos Ko
lumbijos šiaurės kalnuose dau
bą, pilną karštų vandenų, trykš
tančių iš žemės ir prižėlusių tro
piškais medžiais, apgyventą j- 
vairiais gyvūnais. Dauguma 
ežerėlių ir upelių turėjo tiek 
karštą vandenį, kad žmogus' 
negali ištverti. Žiemą čia yra 
50 laipsnių žemiau zero šalčiai, 
bet dauba pasilieka neužšalusi.

Vasara pasibaigė, ru
duo atėjo

Chicago, rūgs. 23. Šiandien, 
rugsėjo 23 d. 7:24 vai. popiet 
pasibaigė vasara ir užstojo ru- 
duo. Pereitoji vasara buvo karš
čiausia per 60 metų.

Chicagai ir apielinkei federą-/ 056,757 vyrai ir 35,886,867 mo-
lis oro biuras šiai dienai pra- terys.
našauja:
' Bendrai giedra ir kiek šal- 
čiaču; vidutinis šiaurvakario 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 80, 
vakarop nukrito.

Chicagos plieno dirbtuvės 
neatsilieka

Chicagos apylinkių plieno 
dirbtuvių oficinai taip pat pa
reiškė, kad ir jų firmos grei 
čiausia paseks U. S. Steel kor
poracijos pavyzdžiu, nukirsdami 
darbininkams algas ant 10 nuo
šimčių.

14,000 darbininkų Chicagoj ir 
apylinkėse dirba įvairiose plie
no dirbtuvėse, nepriklausomai 
nuo U. S. Steel korporacijos; 
visi greit pajus algų nukirtimo 
pasekmes.

Acme Steel kompanijos Pietų 
Chicagoj, Inland Steel, Wiscon- 
sin Steel kompanijos ir Ame
rican Steel Foundries viršinin
kai pareiškimuose davė supras
ti, kad greičiausia ir jie kirs 
algas.

Vieningo pasipriešinimo 
nematyti

Mathew VVoll, Amerikos Dar, 
bo Federacijos vice-prezidentas 
pirmasis atsiliepė dėl pradėto 
masinio algų kapojimo, kol kas 
tik pareikšdamas apgailestavi
mo, kad U. S. Steel korporacija, 
kuri nesenai gyrėsi neliesiariti 
darbininkų algų pati pirmoji 
padavė pavyzdį.

Prezidentas Hooveris, kurs 
.prieš kokį mėnesį priešinosi ‘ al
gų kapojimams dabar pasiten 
kino pareiškimu, kad valdžia 
gali tik patarti, bet ne paliep
ti; be to, jo manymu, gal ne vi
sos kompanijos kapos algas.

Atsiųsta 1,550 kareivių valstie
čiams valdyti

Tipton, la., rūgs. 23. Guber
natorius Turner pasiuntė į Ce- 
dar apskritį 125 karininkus ir 
1,550 kareivių saugoti veteri
narams prieš farmerius, kurie 
neleidžia skiepyti karvių nuo 
tuberkuliozo. Farmeriai smar
kiai priešinasi.

Maskva, rūgs. 23. Amerika 
yra antra po Vokietijos parda
vėja Sovietų Rusijoj. Per 'pir
mus 6 mėnesius Amerika par
davė Rusijai už $71,000,000, Vo
kietija pardavė už $81,000,000.

Kanada pataisė finan
sus su degtine

Ottawa, Ont. rūgs. 23. Que- 
bec provincija šiemet turėjo 
biudžeto perviršį ant $776,775. 
Rasta, kad vien tik gėralai da
vė $8,700,721 pajamų.

Amerikoj vyry 1,169,890 
daugiau kaip motery
Washington, rugs5 23. Cenzo 

žiniomis šiemet balsuotojų bus 
72,943,624, iš to skaičiaus 37,-

Roma, rūgs. 23. Italijos karo 
orlaivių eskadrilė iš 24 orlaivių 
rengiasi lėkti aplink pasaulį, iš 
Romos j rytus, aplink žemę, per 
New Yorką atgal Italijon.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Mukdenas, Mandžurijos sostinė, paimta japonų
Matoma viena iš gyviausių Mukdeno gatvių. Lietuviams Mukdeno miestas yra gerai atmenamas 
iš Rusų Japonų karo 1904 metais, kuriame ne vienas ir lietuvis yra žuvęs, beginant Mukdeną 

nuo japonų,

Papa su Mussoliniu 
vėl pradeda pjautis 

dėl jaunuomenės 
! _______________~ *

Jėzuitai priešinasi leisti j 
mokyklas istoriją

Roma, rūgs. 23. Dar nespėjo 
įsigyventi fašistų susitarimas su 
papa dėl Katalikų Akcijos kliu- 
bų atidarymo, kaip jau prasi
dėjo naujas susiręmimaą dėl 
jaunuomenės švietimo.

Naujasis . susirėmimas kilo 
dėl jėzuitų laikraščio Civilta 
Caittolica užsipuolimo ant Ita
lijos istorijos rankvedžių vidų 
rinėms mokykloms. Tuos rank 
vedžius yra parašę geriausi is
torikai Florencijos, Perugiflos 
profesoriai ir jiems įžangas pa
rašę Pavia universiteto profe
sorius, senato prezidentas ir 
teisingumo ministeris.

Kadangi tuose istorijos rank- 
vedžiuose nėra pasakyta, kad 
katalikų bažnyčios įsteigimas, 
organizacija ir tikslas esąs pa
ties dievo 'padaras, todėl jezui 
tų organas reikalauja visą is
toriją įtraukti j uždraustų kny
gų indeksą ir užginti juos var
toti mokyklose.

Kaip pasidaryti savo 
dangų

I ..... ........— /

Washington, rūgs. 23. Tris 
šimtus tonų obuolių reikia iš
skirstyti kiekvieną per 20 ^yar- 
dų atstu nuo kitų. Tai užimtų 
dviejų 1 mylių skersmasčio erd
vę ir tai butų panašu tai dan
gaus daliai, kokią musų teles
kopai užmato. Kiekvienas obuo- 
lis butų vienas iš tų 2,000,000 
nebulių (miglynų) arba pasau
lio salynų, kuriuos tik musų 
didžiausi teleskopai užmato.

Kiekviena nebula (obuolis) 
turi tiek medžiagos’, kad išeina 
po kelis tūkstančius milijonų 
žvaigždžių tokių, kaip musų 
saulė. Kiekvienas atomas obuo
ly atatiktų musų žemės rato ap
link saulę didumui. Tokią ske- 
mą patiekė Anglijos astronomas 
James Jeans.

Amerikoj sudegė 52,- 
000,000 akrų miško

Washington, rūgs. 23. Pereitą 
vasarą Suvienytose Valstijose 
sudegė 52,266,460 akrai miškų, 
padarydami nuostolių $65,968,- 
3350. Pernai buvo 190,980 miš-! 
ko gaisrų. Visoj šalyje 607,- 
920,930 akrų miško reikalingi 
apsaugos. ■ ' • • ' ' ' ' z ' 1 •

11,000,000 moterų 
dirbo pernai.

Profesijos tarnybose moters 
skaičium viršija vyrus

New York, rūgs, 23. Iš 48,- 
832,589 gaunančių algas darbi- 
ninkų-tąrnautojų pernai metą 
balandžio 1 th^štatistika apie 
11,000,000 arba 22 nuošimčiai 
buvo moterys ir merginos. Na
mų šeimininkių visoj Amerikoj 
yra tik 20^000,000 moterų.

Moterys užima vietas visose 
devyniose darbų klasifikacijose; 
net mainose dirba virš 10,000 
moterų, bet tik ofisų tarnauto-, 
jomis. Profesijose ir ypatingai 
mokyklose moterys skaičium 
viršija vyrus.

Laikraščiai padeda 
banditams

Atimk gangsterius iš pirmo pus
lapio, jų visai neliks '

New York, rūgs. ■ 23. Grįžęs 
majoras Walker pasakojo, ko
kių patarimų jam davė anglai 
laikraštininkai. Nupe i k d a m i 
Amerikos spaudos paprotį ban
ditus aprašinėt pirmajam pus 
lapy, jie pasakė “Išišmkite ban
ditus iš pirmųjų puslapių, ir 
banditai patys pranyks”.

Vokietija-Francija arti
nasi,

Berlynas, rūgs. 23. Įteikiant 
kredencialus Franciios atstovui 
Poncet, Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas pasakė reikšmin
gą kalbą, pabrėždamas reikalą 
toms dviem šalims jungtis ben
drai prieš depresiją. Neperse
niausiai Hindenburgas grąžino 
istorišką kardą Franci j ai, kurį 
Vokietija buvo atėmusi laike 
1871 metų karo.

Francijos premjeras at
vyksta, i Chicago

Paryžius, rūgs. 23. Premje
ras Lavai, kurs rengiasi kitą 
mėnesį atvykti pas Hooverį ža
da ta pačia 4>roga lankytis ir 
Chicagoje. Savo 18 metų duk
ters, Jose, j Chicago nesi ve
šius. .. ?

•..... ..... .................. . .
Londonas, rūgs. 23. Anglijos 

jūreiviams, kurių 12,000 žmo
nių buvę ^sustreikavę” už:.pa- 

' sikėšinim^ numažinti algas,, hnt 
15 nuošimčių, dabar algos be
bus numažintos ant 10 nuošim
čiu. - ,

Kinija atmetė japo
nų siūlymą tartis 

dėl karo, baigimo
Kinai šaukias Tautų Sąjungos; 

japonai nesutinka

Shangai, Kinija, rūgs. 23. Ki
nija atmetė Japonijos pasiuly 
mą sudaryti komisiją iš vienų 
tik kiniečių ir japonų ir aptar
ti karo Mandžurijoj reikalą^ Ki
nija aiškina, kad Japonijos ar
mijos įsiveržimas, didelės teri
torijos ir daugelio miestų už
grobimas ir šimtų žmonių nužu
dymas yra jau karo provokaci
jos aktas ir turi būti sprendžia
mas tarptautinių įstaigų, todėl 
Kinija reikalauja, kad Tautų 
Sąjunga imtųsi ir savo autori
tetu atstatytų padėtį Mandžuri
joj.

Japonija, iš kitos pusės,.prie
šinas Tautų Sąjungos kišimo
si ir tvirtina, kad Mandžurijos 
konfliktas yra tik Kinijos ii 
Japonijos naminis reikalas. Kol 
kas japonai tvirtinasi Mandžu
rijoj ir gabena naujas kariuo
menės dalis.

Aplink pasauli 31 pėdos 
valtyje

I I . ■■■■-■■ I—

Berlynas, rūgs. 23. Albert 
Robinson iš Milwaukee, kurs 
1928 metais išplaukė savo 31 
pėdos valtyje aplink pasaulį, 
dabar apleido Gibraltarą ir grįž
ta pats vienas per Atlantiką į 
New Yorkį, kurį tikisi pasiekti 
lapkričio mėnesį. Jis apiplaukė 
31,000 mylių.

Reno ne tiek perskyrė 
kiek sujungė

Reno, Nev., rūgs. 23. Vadi
namas “Amerikos divorsų sos
tinė”, Reno miestelis pasigyrė 
šiemet sujungęs 3,788 poras, o 
perskyręs 3,519. Vadinas, 169 
poros daugiau.

Demokratai nominuos 
James Reed?

- ■ | ■ s ‘

St. Louis, rųgs. 23. Derno- 
kratų vadai kalba, khd vietoj 
Rooseyelto bus statomas į kan
didatus prezidentui buv. sena- 
,torius Jąmės Reed.

į. i......

Gape Town, Pietų Afrika, 
rūgs. 23. Zulu žemėj dėl dideliQ 
kaitrų, vandeniui išdžiūvus, tū
kstančiai' laukinių žvėrių žūsta 
kasdieną.

Bankų plėšiku# išdavė jų pačių 
panelė. — Kriminale policija 
suėmė tris piliečius, kurie bu
vo pasiruošę apiplėšt du šiau- 

„lių bankus. '

Šiauliai. “L. ž.” Šiaulių mies
to ir apylinkės gyventojus su
jaudino nepaprastas įvykis, ko
kio Šiaulių miesto istorija dar 
nežino.

Rugsėjo 10 dieną Šiaulių 
miesto kriminalinės policijos 
skyrius gavo anoniminį prane
šimą, kad trys vietos gyvento
jai ruošiasi apiplėšti du Šiau
lių miesto bankus: Smulkaus 
kredito banką ir Komercijos 
banką. Tie piliečiai esą L-is, 
Nik. Musinas ir Mašlykinas.

Remiantis tuo pranešimu, 
rugsėjo 10 d. 12 vai.- buvo jie 
ir suimti. Musinas ir Mašly
kinas kvočiant “kalbama” esą 
prisipažinę, o L. užsigavęs. Pa 
darius jo bute kratą, rasta gri 
mo priemonių.

Esą išaiškinta, kad jie jau 4 
kartus bandę įsiveržti į Ko 
mercijos banką, tačiau vis bu 
vę sutrukdyti. Taip pat išaiš
kinta, kad anoniminį pranešimą 
padarė. panelė č., kuri su mi
nimais asmenimis (turėjusi rei 
kalų.
t Kas tie dięnos geroj ai?

Musinas Mikalojus, Šiaulių 
autobusų stoties savininkas.

Mašlykinas, /‘Vairo” Šiaulių 
skyriaus vedėjas.

Suimtieji policijoj išlaikyti 
nuo rugsėjo 10 dienos 12 va
landos ligi rugsėjo 11 dienos 
16 valandos ir paleisti. Byla per
duota valstybėj gynėjui. ,

Šiauliuose dėl to didelis su 
si jaudinimas ir kalbos.

Kaip “kriminalinės po
licijos valdininkas” ir 
“gyvulių globos draugi
jos narys” Šiauliuose 

vogė arklius
šiomis dienomis du arkliava

giai norėjo labai gudriu budu 
pavogti vieno piliečio arklius. 
Arklių savininkui nuėjus į p. 
Liutkevičiaus traktierių ir pa 
likus arklius gatvėje, prie jų 
priėjo du tipai ir rengėsi jais 
nuvažiuoti.

Pastebėjęs tai vienas pilietis, 
kuriam abudu tipai pasirodė la
bai įtartini, paklausė juos, kas 
jie toki esą. Vienas atsakė 
esąs kriminalinės policijos vai 
dininkas, o kitas gyvulių glo
bos draugijos narys. Pasiro
džius tuo tarpu iš traktieriaus 
išėjusiam arklių savininkui, vie
nas jų—“krim. policijos valdi- 
hinkas” tuojau pasišalino, bet 
antrasis, “gyvulių globos d-jos 
narys” paliko ir pareiškė ve
siąs arklius į ^policiją, nes jie 
esą nemielaširdingai kankinami, 
palikti jų savininko gatvėje be 
priežiūros ir pašaro. Tačiau, 
arklių savininkui pasisakius, 
kad jis eisiąs taip pat į policiją 
drauge,—“gyvulių globėjas” at
sakė, kad pirmiau geriau ęsą 
eiti išsigerti ir pakvietė ūki
ninką į įtraktierių. Palikęs gat
vėje pilietis, kuris tipus paste
bėjo ir jais susidomėjo, pakvie
tė policiją, kuri “gyvulių glo
bėją” areštavo ir patikrino jo 
asmenybę. Pasirodė tai esąs 
šiauliškis gyventojas M. Maja- 
ras. Jis sulaikytas ir tardo
mas.

Mažeikių ir Telšių draugijos su
sivienijo. Mažeikių “Senovės 
Pažinimo Mėgėjų Kuopa” ir 
Muziejus prisijungia prie Že
maičių Telšių “Alkos” Drau
gijos. 

• -
Viena iš senesnių žemaičių 

krašte oficialiai egzistuojančių 
organizacijų, senovės lieka
noms apsaugoti “Senovės paži- ' 
irimo mėgėjų kuopa” 1931 m. 
rugsėjo 10 d., dalyvaujant mi 
nėtos organizacijos įkūrėjui— 
kuopos pirmininkui stud. med. 
Poniui Vladui ir nenuilstan
čiam senovės liekanų rinkėjui 
ir muziejaus tvarkytojui mok. 
Ličkunui Stasiui, tapo Mažei’ 
kiuose pasirašytas prisijungimo 
aktas.

Tuo budu nesenai įsikūrusiai 
Telšių “Alkos” draugijai, turin
čiai tikslą sujungti visas esan
čias žemaičių krašte panašias 
organizacijas bendram senovės 
liekanų apsaugas darbui, sekasi.

Miunchien, Vokietija, rūgs. * 
23. Bavarijos kalnuose jau pra-. 
dėjo snigti, taip pat sniego iš-' 
krito Miuncheno ir Augsburgo 
miestuose.

Sustreikavo 'cukraus fa
briko darbininkai

Darbininkai reikalauja padidin
ti atlyginimą

Marijampolėje prie cukraus 
fabriko statybos darbų sustrei
kavo darbininkai, viso apie 400 
žmonių. * ,

Darbininkai jau seniai prašę 
darbdavių, kad jiems pakeltų 
atlyginimą, bet atlyginimas ne
buvo pakeltas ir dėl to sustrei
kavo.

Į vietą dalyko‘tirti iš Kauno 
išvyko atatinkamų valdžios j- 
staigų atstovai.

Kaip oficialiai informuoja, 
apie 200 darbininkų jau pradė
ję dirbti, o su kitais 200—4aiš 
dar tebesitariama. Jei darbda*- 
viai su darbininkais nesusitars, 
tai tie 200 busią nuo darbo at
leisti. x

Streikas esąs ekonominio po
būdžio.

Paryžius, rūgs. 23. Italijos ir 
Francijos derybos dėl laivynų 
sumažinimo vėl užkliuvo. Lau
kiama, kol Francijos premjeras 
atvyks į Ameriką. Gal pasiseks 
gauti Washingtono tarpininka
vimą.

Londonas, rūgs. 28. Premje
ras MacDonaldas, daktarų lie
piamas, išvyko kelioms dienoms 
poilsiui į savo gimtąjį kaimą.

LIETUVON'
Siunčiame Pinigus Pal
tu k Telegrama. Patar-

- naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodama Laivakortes 
ant visti Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofiias atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
Barnesville. Minn.
Varo lauk robinns-trempus

Daugelis žmonių, netekę 
darbo miestuose, stengėsi su
rasti sau darbo fanuose prie 
javų valymo bei kūlimo ir 
bulvių kasinio. Kai kurie jų 
būriais važiuoja automobi
liais. Yra ir tokių, kurie kar
tu su savimi į bulvių augini
mo apielinkes atsiveža savo 
šeimas, — moteris
Jie prikrauna savo automobi
lius visokiais kenais ir trau
kia laimės ieškoti.

Šiemet tos rųšies 
kų, kurie paprastai 
nais” vadinami,

ristai. Na, o kada juos badas 
prispiria, tai tada fermeriams 
neduoda ramybės.

— Senas Petras. .

Salt Lake City, Utah
Aš klonių valandų darbo dięna

ir vaikus.

darbi n i li
est i “robi- 
privažiavo 

kelis kartus daugiau, negu 
f armėnams buvo reikalidga. 
O kas blogiausia, jie atvyko 
keliomis savaitėmis anksčiau 
prieš bulvių kasimą.

Paprastai * tie “robinai” su
ktojo prie miestukų džunglėse. 
Kadangi pinigų jie neturi, o 
Valgyti v išvien reikia, tai pra
dėta daryti “naktinės ekskur
sijos'’ į farmerių laukus bei 
sandėlius gavimui daržovių,

“The Industrini Worker” 
rašo, kad The Utah Sugar 
kompanija įvedė aštuonių va
landų darbo dieną. Pirma ten 
buvo dirbama 12 valandų per 
dieną. Naujas patvarkymas į- 
cję*s galioti rugsėjo 12 dieną.

Kompanija pareiškė, jog 
tuo bildu Ji norinti prisidėti 
prie bedarbių skaičiaus suma
žinimo. Pirma kompanija 
samdė 2,000 darbininkų, o da
bar reikėsią 3,000 darbininkų.

—Senas Petras.

Mihvaukee, Wis.
Penkių darbo dienų savaite

; ................ ■ A

Tačiriu šiais melais dideahfc 
valstijos dališ tąpo paliesta 
sausros. Javai išdegė ir padrik 
rinyj farmeriai visai mažai be 
samdė darbininkų. Tad. įskai
tant farmų darbininkus, be* 
darbių skaičius yra nepalygi
namai didesnis, negu 3,500.

—Senas Petras.

Roseville, Cal
Septynių valandų darbo diena

Vienas laikraštis praneša, 
ka‘d The Roseville Pacific 
Fruit Ex press Plaut nuo rug- 
sėjo 19 diehos įveda septynių 
valandų darbo dieną, Birma 
buvo dirbama aštuonios va
landos.

Kompanija sako, jog ji tai 
daranti vyriausiai tuo tikslu, 
kad galėjus priimti dąugiab 
darbininkų. Vadinasi, norinti 
prisidėti prie nedarbo* sumaži
nimo. —Senas Petras,

) < - * v

Laiškas Dvyliktas
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hiuosę. Iš laivo vyriadšyfeėš 
jiė gavojkrilines ir svęderius.
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Ketvirtadienis, rūgs.-24, ?31
tėn išhtakiifc, jji* nfe, r— bet I dabar iš tolo išskiria, •

, ,r ...• 41 tai išmok- tiek iš jo išvaizdos bei kitų
Pasažieriai'Įjuos apdovanojo įrita, btiteht, tyūti mandagiu! pažymių, kięk iš jo apsiėjimo, 
britais, kadangi daūgUjnri Jų /LiČtiiVflg

lįledų /Ual; tai tikrai išmok
t— ir tie 

išvaizdos bei kitų

/Po, to visi kartu•*

Great Northern geležinkelis 
kartu su fermeriais pasikvietė 
šerifą ir policiją, kuri iš Bar
nesville ir kitų apielinkes mie
stelių išvarė rubinus. Tuos, 
kurie yra suvažiavę trauki
niais, paliko ramybėj ir jiems 
duodama darbas.

Šerifas ir farmeriai robi- 
nams sako, kad jeigu jus au
tomobiliais važinėjate, tai 
jums dar nėra 'didelės bėdos. 
Esą šiandien yra desėtkai luk- 

« Staučių tokių, kurie jau senai 
' karus prarado ir nieko nebe
turi. Tačiau reikia pasakyti,

“The Minncapolis Labor Re- 
view” rašo, kad Consolidated 
Water Power and Paper Co., 
stambiausi tos rųšies išdirbys- 
čių visoj valstijoj, įvedanti 
penkių dienų darbo savaitę. 
Darbas eisiąs dieną ir naktį.

Kompanija pirma samdžiu
si 700 darbininkų. Dabar jų 
busią reikalinga daugiau. *

Jeigu visoj šalyj butų priim
ta penkių darbo dienų savaite 
ir per dieną dirbama butų tik 
šešios valandos, tai šiandien 
bedarbių gal visai nebūtų.

— Senas Petras.

Harrisburg, Pa
911X000 bedarbių

yra labai bloga. Jų automobi
liai — tai tik kepai, kurie jke- 
liu doleriu tęva verti. Jie netu- 
ri pinigų nei maistui nei 
zolinui nusipirkti. O čia 
bar juos iš miestelių varo, 
daugi jie bado spiriami
duoda farmeriams ramybės.

Žinoma, yra daug ir tokių, 
kurie nori pasirodyti. Jie per
ka automobilius ant išmokė
jimo, o paskui važinėjasi po 
Dėdės Šamo žemę kaipo Ui-

ga
li a- 
ka-
ne-

Labor 
rugsėjo 18 d. rašo, 

statistikos duo-

randasi 919,000

“The Minncapolis 
Review 
kad vėliausi 
inenys rodo, 
jos valstijoj 
bedarbių.

Dirbančiųjų algos pastaruo
ju laiku lapo žymiai nukapo
tos, ypač angliakasių. Ka
dangi unija tapo sulaužyta, tai 
Pennsylvanijos angliakasiai 
dirba už labai menką atlygini
mą ir vos-ne-vos nuo bado at
sigina. — Senas Petras.

Bakersfield, Calif
Už pririnkimų 100 svarų med

vilnes darbininkams moka 
40 centų.

“The Industrini Workcr” 
sako, kad Bakersfield apielin- 
kėj prasidėjo medvilnės rinki
mas. Darbininkams farmeriai 
žymiai nukapojo uždarbius, — 
už pririnkimą 100 svarų med
vilnės moka tik 40 centų.

Pernai už 100 svarų pririn
kimą mokėdavo nuo 75 centų 
ligi vieno dolerio. Bet už tai 
pernai farmeriai daug bran
giau parduodavo bovelną, ne
gu šiemet. —Senas Petras.

bais įrodė, kad supranta nuo
dugniai visus reikalus, pasi
tarnavę, kvalifikuoti užimti 
vietas. Pild. Tary bo j e.

Taip elgiasi kitų tautų žmo
nės, tai kodėl Lietuviai nepri
valėtų apkalbėti' savo narių 
tinkamumą, o tik tuomet ga
lima surasti ir nusverti, kuris 
yra tinkamas, kuriam urėdui, 
kuomet yisa-pusiai yra apkal
bamas žmogus. Viena, pas 
mus yra yda, kad kuomet, pri
sieina pasirinkti SLA narį 
SLA reikalams vesti, tai įmai
šoma ir viso gyvenimo eiga; 
neieškoma jo kvalifikacijų, 
nežiūrima, kiek tas ar kitas 
organizacijai yra gero pada
ręs, kiek jis gali gero padaryti, 
bet knisamasi po jo gyvenimą 
ir ieškoma, kiek jis savo gyve
nime kam blogo padarė. O 
blogo ieškoti toli nereikia. 
Paleidai ant žmogaus gandus, 
tai plečiasi, kaip linų pirtyj 
ugnis. Ar yra musų viešame 
gyvenime nors vienas veikė
jas, kuriam nebūtų primetami 
koki nors “griekai” *- ar imsi 
daktarą, ar kunigą, advokatą, 
aptiekorių, laikraštininką, net 
laikraščių bendradarbį, vi
siems primetama įvairios 
nuodėmės, neretai iš nesupra
timo, ir gana tankiai iš pavy- • 
do ar tai politinio atžvilgio, 
knisamasi net po privačius 
žmogaus gyvenimus ir be pa
mato žeminama gero žmogaus 
vardas.

Tokiame atvejui, kuomet 
mums prisieina surasti sau va
dus organizacijai viršininkus, 
tai tuomet paleidžiama visos 
perkusijos su žaibais ant gal
vų tų, kurių pasirodo vardas 
priešakyje nepaisant ar tei
singai daromi priekaištai, ar 
ne, ir tai vis dar su tam tik
rais “pagražinimais” ir nere
tai iš piršto išlaužtais faktais.. 

Sekančiam leidinyj pats

—Atostogininkas.J e t u vos j aunimas amerikon ą
■'ji" .... T"**- ■ ....rpuvo basi, 

plaukėmte > NW Ydrką.
Kaip ktplaukelhe į New 

Yorką, tai pakrikome, kaip 
žydo hitėą, išsiskirstėme 
kas salt. Aš <tąidiwtriu jBayo- 
nne, N; j.,-pas pp. RaduŠins ir 
Ponelius. Iš ten p. Ponelis aa* 
vo antoinoBiHu atvežė mane j 
NewiYorko stotį. Teko važiuo
ti tuneliu pro Hudson upėa- 
apačią.

Ant rytojaus pasiekiau Buf- 
falo, N. Y. Prie progos buvau 
užsukęs į Niagara Folls. Ęa- 
dangi traukinio reikėjo laukti 
ligi 8 vril. vakaro, tai šuina- 
niau susipažinti su Buffalo 
lietuviais. IJo! gero pasivaikš
čiojimo ir po dvylikto priklaus 
simo, ant galo, susiduripu su 
viepti lenku, kuris pąslsakė ži
nąs vieną n^iivę. Ji esanti 
vedusi su lertku iv užlaikanti 
smuklę. Jis įftasisidlė mane ten 
nuvesti. f ;

Už pusės valandos atsidūrė
me vietoj. “Svečių” ir daugiau 
atsilankė, tajp kadjniUsų susi
darė geras tuzinas. Tai vis su-; 
valskiniai, vilenskiai ir gto-s 
dcnskial tik lietuviškai nekal
ba, nors jie" ir‘broliai lietuviai. 
Wbil, atsidūręs tokioj vietoj, 
turi susiprasti, ko reikią. Pa^ 
prašiau, kad... sustiprinimuį 
pirmos pažinties duotų mtims 
po “drinksą”. Vieniems atnešė 
kleboniškų, kitiems senų laikų 
didelius skupertus. padedu de
šimkę ant pleciąus, kad maty
tų, Jog aš tik po Vleiią tefundi- 
jlL

Dešimkė, kaip hiatai, tudj 
pranyko. Gurkšhojame. Viepi 
jau baigiame, o kiti irgi ligi 
pusės įsivarė. Na, o aš vis gal
voju, kas atsitiks su mano de
šimke: ar aškigaų^pi iš jos ką 
nors, ar ne? Ir kur čia žniOglis, 
nesirūpinsi, njkuohiet tai pas
kutinė dešimke. Jau pripildė 
ir po antrą, o aš vjš dąr netu-. 
riti žinios apie savo dešinikę. 
Pasimaišė prieš akis ir ’kitri 
dešimkė. Manęs klausia, ką 
gersiu. Pasinaudojęs Ja proga, 
aš pakiauSiadr ką Veikia Svei
kinti. Parodinį Ū& popą, kuris 
hlanė atvedėrD$ visko pridū
riau, ar mano dešimkės Už- 
teks, ar reikės dar kiek pridė
ti. Užtikrino, ,’kad dar liksią, 
tik kažkas nuėjęs smulkių 
parneši ir dar dešugrįžęs.

Tąsyk aš ir vėl imu rudį. 
Nors rudis ir namų produktas, 
bet skonį turi neblogą. Tai vis 
musų tautietės išmįslas. Kol 
už visų ten ėsariČių sveikatą* 
išmieravome,. tai (?Vps begalė
jau panešti, prieitam tautietė 
mau gerus pietus užfuPdijo.

Iš ten atsidpriaū-pas vieną 
karštą (progrešystį, iš kurioj 
sužinojau SLA Centro įvykius." 
Tuo laiku taį$, ,įvykis Viši 
buvo labai siisi$6meję.

Baigdamas savo > įspūdžius, 
aš poriu dar tiek ^ri^Urti : juo 
ilgiau mes Aiperikoj gyvensi
me, tuo Jjietųvoj busime di
desni grinorįai. Reikia tiesią 
pasakyti,' kad nies, amerikie
čiai, bent daugumoj, labai 
mažai skaitomėš su mandagu- 
>mu. Tai, žįdpma, .ne musų 
kaltė. Savo laikais mes mažai 
progų teturėjotne susidurti su 
ponišku mandagumu, — per 
tai mes mažai,jį iri. tepažįsta
me. rčią, Anięrįkoį-mums irgi 
netenka su aukštąja “sosaide” 
susidurti. Tad mes tik prie 
paprasto amerikojūškiuno pri- 
taikSpie sąvo-.! lietuvišką aš. 
Na, taip ir gyvehamp.

Visai kitaip dabar atrodo 
Lietuvos jaunoji , gentkartį. 
Beveik kiekvienus dabar lan-

................. .............. .... ui.....

PolėihiKa ir Kritika
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mitetas susideda iš SLA narjų- 
veikėjų, įvairių grupių ir poli
tinių įsitikinimų: Tautininkų- 
Katalikų, Socialistų, Tautinin- 
kų-Sandariečių, Tautininkų- 
Fašistų, Bepartyvių (žodžiu, 
tikras “Chop Suey” I anot p. 
A. B. S. <— Red.), kurie jo
kioms politinėms nė religi
nėms grupėms nepriklauso, 
vięn SLA nariai.

Šis SLA Sargybos Komitetas 
veikia grynai demokratiniais 
principais, diskusuojami rei
kalai bendrai susirinkimuose, 
ir sprendiniai išnešami didu
ma balsų, ar tai slaptu balsa
vimu, ar rankų pakėlimu, 
įvairus sumanymai, įnešimai 
priimami tokiu pat lygiu bu- 
du, ar tie sumanymai yra nuo 
tam tikrų grupių ay pavienių 
asmenų, nedaroma diskrimi
nacijos.

SLA Sargybos Komitetas 
jau iš vardo pasisako savo 
tikslą (nuo kokio gi pavojaus 
Komitetas šiandie nori SLA 
išsergėti? — Red.)', dėlto, sek
damas ir saugodamas SLA rei
kalus, numatė, kad po įvai
rias kolonijas įvairios grupės 
turi pasitarimus, organizuoja 
tam tikrus koiųitetus, kurie 
galėtų susinešinėti vieni su ki
tais ir nustatyti, kokius kan
didatus pastatyti ateinan
čioms nominacijoms į SLA 
Pildomąją Tarybą. Kas gali į- 
žiurėti, kad kas nors blogo ta- 

zine yra? Reikia tik pasidžiau
gti, kad nariai parodo gyvu
mą ir interesuojasi savo rei
kalais, ieško pasitarimais ge- 

iriausįų žmonių į viršininkus,
Tas tkd- tokių žmonių, kurie savo dar- branduolis — (Bus daugiau)
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Skaityk? Prasitrynęs akis 
Kad žinotum kas parašyta.

Perškaitęs “Naujienas” šeš
tadienio, rugsėjo <12 d., 1931 
rtt laidoje straipsnį antrašte 
“Sargy! Jos Bokštas ir Atstaty
mo Behdrovė”, susidomėjau, 
kdkitf čion bendras tarpe šių 
dviejų netikrais Vardais pa
vadintų organizacijų. Beskai
tant suradau tą, kad netik 
SLA Sargybos Komiteto rei- 
krildi supiiiami į neišnarplio
jamą mazgą, bet ir įvairus as- 
iftens, jų politinių nuomonių 
supirita tokia pynė, kad ir 
arti stovinčiaiti prie tų posmų 
pah sunku išaiškinti tą, kas 
ten norėta pasakyti, o dar 
hųiĮkiau suprasti, kas* tuom ra
šiniu norima atsiekti —nė pa
mokos, nė žinių jame nėra, 
Fašistai, federantai, sandarie- 
Čirii« demokratai, Mikalauskas, 
Byra, Strumskis, Atstatymo 
Bendrovė, Strimaitis, Venckus, 
Vifaltiš, 
Bokštas, 
“Skymai,” Dundulis, SLA Lė- 
šū fblidaą, Gegužis, Devenio 
priskola, JūrgeiiiHė, etc.

'Iš viso straipsnio išeina tik
ras “Ghdp Suey”; dėlto aš ne
kalbėsiu kitų paliestų asmenų 
reikalais, tfk pasakysiu kas 
liečia mane, ir šitai: ' ' '

' Nepaslaptis, kad Broklyno 
ir NqW Yorko apielinkėje jau 
nuo keletą pietų gyvuoja SLA 
Sargybos Komitetas.

įį Vakaru
PADARYKITE JI valgymo 

MILIONIERIUM 
. \ .. _■ ' ‘ I

SUTEIKITE MILIONIERIAUS VAI
SIU KEIK A—vieną iš “10 Jaudinan- 

' čia Skanumų Jūsų Vyrams”, kurj ga
lite gauti veltui pas savo grosernin- 
ką. Paprašykite didelės, raudonos, - 
vieno svaro dėžutės Uneeda Gra
liams. Yra pinigij taupymas taipgi.

Rugpiučio 13 dieną po pietų 
sustojome Halifak’e. Matomai, 
tai didelis ir pramoningas 
miestas, neš turi labai didelę 
prieplauką ir milžiniškus san
dėlius. Keli keleiviai čia išli
po, nes jie plaukė į Kanadą. 
Naujų pasažierių mes susilau
kėme pusėtinai daug. Stovėjo
me apie trejetą valandų. Kar
štis buvo neįmanomas, ot ke
pino, kaip pašėlęs.

Išplaukę iš uosto ir vėl pa
sinėrėme miglose. Daugiau 
nei per 24 valandas laivas 
baubė be, paliovos. įvyko ir 
nelaimė. Apie-5 vai. ryto mu
sų. laivas paskandino žvejų 
žeglinį laivuką. Bet visa to lai- 
vuko Įgula (devyni žmonės) 
liko išgelbėta.

Apie tą atsitikimą išgelbėti 
žmonės papasakojo taip: lai- 
vukas buvo žeglinis, apie 70 
pėdų ilgio. Kadangi tai buvo 
ankstyvas rytas,,Jaį, žuvininkai 
miegojo. Tik' sargyba žiūrėjo, 
kas dedasi aplinkui. Ji" išgirdo 
musų laivo bliovimą, tačiau 
pro miglą negalėjo jį matyti. 
O kai pamatė, tai jau buvo 
per vėlu ir iš kelio nebegalėjo 
pasisukti. Musų laivo vairinin
kai nepastebėjo laivuko ir, 
sakoma, labąi jaudinosi dėl to 
įvykio. Laivas 60 kartų- jau 
plaukė per Atlantiką ir tik 
pirmą kartą atsitiko , tokia 
nelaimė.

Sakoma, musų laivas plau
kęs vidutinišku greitumu. Kai 
sargyba pamalė, jog kataąįro- 
fa neišvengiama, tai ji davė 
signalą prikėlimui jurininkų. 
Tie vos spėjo iššokti iš savo 
guolių, kaip pasigirdo didžiau
sias trenksmas ir laivukas su
byrėjo į šipulius. ’ Visi žvejai 
spėjo užšokti ant laivo kopė
čių, kurios jiems buvo nu-» 
mestos. Tik laivuko kapitonui 
teko šokti į vandenį. . Vienok 
ir jis liko išgelbėtas. Visas jų 
turtas nugarmėjo į juros dug
ną.

Kartu su laivuku nugarmė
jo ir 11 plūktinių žuvų, kdrias 
jie buvo pagavę. Kiekviena tų 
žuvų svėrusi apie 300 svarų. 
Apskaičiuojama, kad jų bend
ra vertė siekusi $700. Žvejai 
tikėjosi toj vietoj J išbūti apie 
keturias savaites.

Tarp laivo pasažierių kilo 
didžiausias susidomėjimas. 
Vieni kitų klausinėja ir ki
tiems pasakoja. O išgelbė
tiems žvejams tai nėra ramy
bės. Jie priversti kelioliką kar
tų pasakoti savo istoriją, bū
tent, kaip įvyko nelaimė.

Kadangi laiko* jau nebebu
vo apsirengti, tai žvejai išsi-»

Vihlkas, Sargybos
Strimaičio akys,

T * *' 1 *
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* Milionierių Vaisių Kejkas

4

diodu k o cukraus, 

sviesto
kiauiinlų iSplaktue 

trynius
kiaulinių baltymus

1 /3 puoduko ęukra
4 HtalavuB t&ukStua

8

3

KAIP. MILION AS dolerių I Lygiai 
taip jis Jausis, kuomet suteiksit 

jain naują jaudinantį Uneeda Gra- 
> ham skanumą..

14 Uneeda Graliam 
Kreklų ■,

Vi arbatinio SaukStuko 
kopimui miltelių 
(bakinr powder) 

% puoduko mlnce 
ineat

Sutrinkite krekes ir sųtnaišykit su kepimo mil
teliai;. Pridėkite mince cukrų, suminkš- 
tytą sviesi? ir kiaulinių trynius. Gerai sumaišy
kite ir tuomet supilkite išplaktu kiaušinių bal
tymu. Tupmct visą mišiny sudekite į pailgą ke
pimo indą pirma gerai syięątu jį ištepę ir kepki
te 35-40 minutų Vidutinio karštumo

, (3500 F.).

ši Receptų 
knygelė gauna
ma su hiekvie- 
na dfžute

pečiuje

K •

■4
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*41) Jaudinančių Skanumų Jūsų Vy- 
z rams” gaunate su ja. Pažymėkite 

Uneeda Grabams savo užsakymo su
rašė Ir tuo pačiu jus jrašysite roman
są j savu gaminaihų valgių surašą.

NATIONAL BISCU1T COMPANY 

“Uneeda Bakers”
KLAtrštkiti:’ Klausykit!

Šešk kartus kkkvieąą paprastą savaitės dieną 
Uneeda Kepėjui Mksto Šauklys suteiks junit ži
nių gabalėlius pw W.. M. A. Q.

Bismarck, N. Dakota
North Dakotos valstijoj 

3,500 bedarbių.

gelbėjo vienuose tik marškį- ko ihokjfklą. ’vĄt Jis daitg ko 
■ ii miiįiii i7įV7i?i. u. w>į'w< 

NEATBŪTINAI TAMA ""

Jųš busite maloniai nustebintos 
taipgi, kuomet patirsite kaip lengva 

v šiuos naujus valgius prirengti. Kai
nuoja taip mažai irgi, kuomet jus 
perkate didelę, raudoną, vieno svaro' 
dėžutę,' karią groserninkai taip giria.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
I Nugaroa skaudoįima, Šalti. Ranku, 
Į Kojų, tirpimą. DusuB, Galroo skau

dejima, ir teip viaokfaa skaudejimufl 
Į ( tik ne ronaa ).
Į Tūkstančiai žmonių yra iiaigyda o 

milijonai dar nežino apie tai.
■ Deksnio Galinga Moatia yra tiek 
‘verta aukao,'kiok ji pati sveria «U- 

U lig naudos gydymo.
/Kaina- 75 centai, $1.50 ir $3.00, 

ir 10 centu extra už peniuntima.
Klaupkite paa aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEJTS OINTMENT CQ, 

P. O. BpX 352 
Hartford.

Kaip skelbia oficialus ra
portas, visoj North Dakotos 
valstijoj tėra 3,500 bedarbių. 
Tos skaitlinės' tapo surinktos 
iš 10 didesnių miestų, kur yra 
šiokios tokios dirbtuvės,. /

Fargo turi 6Q0 bedarbių; 
Minot — 600; Grand Forks 
650, o kiti miestąi po mažiau.

North Dakotos valstijoj dau
giausiai darbų yra prie gele
žinkelių, nes mažai kur ..tėra 
dirbtuvėlių. Todėl nęįjri^bąs 
vyriausiai ir palietė geležinke
liečius. Tai, galima sakyti, yra 
farmerių valstija. O kadapgt 
farmeriai dirha ant ^avęs, tąį 
jie j bedarbių skaičių neįeina.

Gerais metais fan^ęęidi 
samdo nemažai darbininkų.

1

PIRKITE
DIDELĘ RAU
DOJĄ DĖŽUTĘ
irVtaupyKite
< PINIGUS

W "*’l' ''' jMb*.......4| ‘H''; 'r.• .'X*

Kiras Motor Salesjnc.
3207-09 So. Halfrted St. Tel. Calumet 4589

mHĮmuiiy, !.<■ . i m. I............. ............. . ...—4—^-;i.l  .............
'MIUteAL ^AN^ENINIŲ SVEIKŲ VYRŲ. IR MOTĘRŲ &NQ JIEMS PAŽĮS- 

TAMĄ NtlO PAT KŪDIKYSTES RAUDONĄ UNEEDA GRAHAM DĖŽUTĘ

HMii.nl


3 savaitės aukščiau

ir mažas derlius

CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNU O GES

KRAIT

Velveeta
liūs šiemet yra ankstyvas ir visai triimpas,

Geriausios Rųšies Calif orui jos

SULČIŲ VYNUOGES
yra kasdien pardavinėjamos

Ashland

Zinfandels išteks tiktai dviem savaitėm

S1ARREO

Užsisakykite Zinfahdel, Alicante, Muscat, Pe- 
tite Sirah ir kitas rūšis iš savo, vaisių parda

1514-16 Roosevelt Rd.
" erti St. Lemia Avė.

CHICAGO. ILL.

— $6.00 sa- 
skyriaus —

f

Cahfornij'os sulčių vynuoges šimet turi savy 
daugiau cukraus negu kitais metais.

BORN 
innew 
ORLEANS

CALIF0RNIA GĘAPE 
CONTROL BOARD,Ltd.

FlftŠTPIcKlRE 
RolR \NlTH 
- THE 
tKLZHiCK CO.

vieš.
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.

skanų naujų sūrį galima 
’tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jp pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- ) 

kiaušinių, daržovių.
— lengvai 
tyras kaip

CJULČIŲ VYNUOGES tapo paleistos marketan 
šiemet nuo dvidešimto iki keturių savųičhj 

ankščiau negu pereitais metais. Derlius sulčių 
. . f

vynuogių šiemet yra daug mažesnis.

suteikia 
barzdaskutvklos 
hmm komfortą 
■ skutimos 

namie

WAS AT 
MARRlEb'lb ?QHN 

i GILBERT- N0W 
DIVORC<£>

SKaNKO A 
tONtb-TBRAV 
CONTRĄcT \NlTH 
FIRST NĄTionąu

IS29

ZINFANDELS - MUSCATS - ALICANTES

’ LXIea
SIQNEO BY 

KASTRO - GOL VN 
MAYER.

AMONG THE 
MACE FOR UOVE'

GREATešT 
SUCCESS 
MANSLMteHTE^

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau> Ace. 

CHICAGO, ILL.

Digestible 
as milk 
itself!

n oi 
lietuvių organizacija ne- 
moterims tokios aukštos 
pašalpos, kaip kad Chi- 
Lietuvių Draugija S. P.

THE 
CUING'Ng

Mine'

nepasisekimas neišvengtinas no 
rime jį nors keliais laipsniais 
sumažinti, kad nesireikštų žiau
rioje musų gyvenimūf skau
džioje formoje. Minėjau, kad 
liga yra musų gyvenime nelau
kiamas svečias, yra žiaurus, kai 
kada labai žiaurus svečias. 
Trumpa liga—pusė bėdos, ilga 
liga—visa bėda. Dar laimė tam. 
kuris turi pakankamai susitau- 
pinęs centų, bet vargas ir skur-

Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj

“KULTŪROS” Ž
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

Dabar yra laikas piirkti kiek jums šiemet rei
kės už žemas kainas, nes pristatymo sezonas 
nepaprastai greit užsibaigs. '

Iii įj|Mn.M 
• . »*. .• I

bendrai subudavosime šių 
ganižaciją dar galingesnę, bend
rai remsime vieni kitus — jus 
esate reikalingi Draugijos or
ganizmui, bet jūsų profesija, 
jūsų biznis reikalauja platesnės 
pažinties, stipresnio kontakto su 
organizuotu lietuvių gyvenimu. 
Kur tūkstantis organizuotų lie
tuvių—vyrų ir' moterų — ten 
yra ar spėka. Spėka aprūpini
mui savo narių ligoje, teikime 
atatinkamos paramos abelnai 
visiems šios organizacijos na
riams.

ATSIKRATY- 
KITUGŲPE- 
W nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšnsiaa at
matas, išnaikinti pe
rus. neprileisti * < ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis plėvei

YOUlCEYtS
Night and Moming to keep 
thena Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care“ 
or “Eye Beauty” Book

Mariu (X.DepL H. 9B. OkU SuOints

STAR DUST Copyright Mldwe»t Feąture Service

žodis Chicagos moterims
Chicagos Lietuvių Draugijai 

priklauso didelis skaičius mo
terų. ši. organizacija buvo pir
mutine lietuvių organizacija 
Chieagoje, į kurių moterys bu 
vo priimamos lygiomis teisėmis 
su vyrais. Pradžioje, kada šita 
organizacija susitvėrė ir mo
terys buvo' priimamos Draugi- 
jon, konservatyviški vyrai pra
našavo greitų Draugijos žlugi
mų. Tečiau išėjo kaip tik prie
šingai. Organizacija, į kurių 
priklauso moterys, įsigyveno, li
ko galinga spėka nariais ir pi
nigais, o tos organizacijos, j 
kurias moterys nepriimamos, 
skaito dienas savo gyvenimo.

Argumentai prieš moteris, ži
noma, buvo, kąd moterys tan
kiau serga, kad jos dėl menkos 
ligos užsimalduos ir dirbdamos 
paprastų namų darbų ima pa
šalpų iš Draugijos. Bet Drau
gijos gyvenimo istorija parodė, 
kad visi tie argumentai buvo 
vėju remti. Draugijos gyvavi
mo istorija nuošimčiais skait- 
liuojant parodė, kad moterys 
neserga daugiau, negu. vyrai. 
Galima sakyti, kad jos serga 
tam tikru nuošimčiu mažiau, 
nes moterų susižeidimų skaičius 
yra daug mažesnis, negu vyrų.

Kiek man yra žinoma, 
viena 
teikia 
ligoje 
cagos 
Organizacijoje yra trys pašalpo? 
skyriai, taip kad apsirgusios na 
rėš gali gauti sekamų pašalpų 
iš pirmo skyriaus 
vaitėje. iš antro 
$10.00 savaitėje, iš trečio sky
riaus—$16.00 savaitėje. Pomir
tinė yra $250, sumokama iš 
Draugijos iždo. Nares gali ap
leisti Chicagų, gyventi bjle kur 
kitur Jungtinėse Valstijose, o 
pašalpų gauna pilnų. Narės ga
li gyventi ir Lietuvoje, bet gy 
venančioms Lietuvoje pašalpa 
nemokama1, o mokama vien po
mirtinė.

Mano draugiškas patarimas, 
visoms Chicagos lietuvėms mo
terims yra eiti į šių organiza
cijų kolei dar nėra vėlu. Pa
duoti prašymų, įstoti organiza- 
cijon galima pas bile vienų 
Draugijos narį arba kreipkitės 
į Draugijos pirmininkų. Paduo
ti prašymų įstoti organizacijon 
įgalima tiktai iki spalių mėn. 18 
dienos. Vėliau įstojimas bus 
daugiau apsunkintas-brangesnis 
ir metų skaičius daugiau apru- 
bežiuotas.

Sunkus laikai
Visi žinome, kad' dabar lai

kai yra sunkus. Depresija jau-

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

, laikraštis yra ' '

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kuįturišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

/‘VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Jvyn.t Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti. >>
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et, Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Atsiminkite, vynuogių sultys vartojimui na 
pue yra legales. ” :

Daktaras 
■ I • ■

Kapitonas 
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, Jeign kiti ne
galėjo jus iSgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jnms gali padaryti. 
Praktiknoja per daugėti metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki.l vaL 
4200 Weat 26 St.. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

.NAPnasoą
. ... .. 1 , . , I

lo. apsaugojus skaištesnę Yytri* 
jaus dienų. Ne vienas nežino
me kada nelaukiamas svečias— 
liga pabels į musų duris. Mes 
nei vienas nenorime sirgti nei 
mirti, nenorime jokios nelai 
mės savo gyvenime. Mes n^no, 
rėjome ir šitų blogų laikų, bet 
jie atėjo prieš‘musų norų. Daug 
didelių dalykų ir mažų dalykė
lių gimsta prieš musų norų. Tie
sa, pasitaiko ir tokių momen
tų musų gyvenime, kad mes 
pasiekiatn savo geidžiamai tik*

!■»».. u «.*- ' II III.HII .-     !■ III—

LIETUVIŲ 

A TTh A SZVlJLFZYO
BRAZILIJOJ 

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj 

ždoleriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Td. Kedzie 8902

PASKOLOS
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME « NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEVVICH 
MORTGAGE B A N K E R

2342 S. Lėavitt St. Phone Canal 1678-9

......... ..................... .......... ......

» Įų. > Mes tokius momentus atsi-
- menam kaipo laimingiausius
- [tauškimus musų vingiuoto gy

venimo. Bet tų laimingų mo
mentų musų gyvenime yra daug 
mažiau, negu momentų susi
krimtimo, nepasisekimų, sielvar^ 
tos. Laimę ir pasisekimų no
rime savo gyvenime turėti nuo
latiniu svečiu. Nelaimę, nepa
sisekimą— stumiam kiekvienas 
nub savęs’. Jeigu matome, kad

FIRST ŠTa6E 
exPERieNce 
AN EltlRA

CALIFORNIA 
sTotKCOMI’AHy

• r • , 1 , ’ ‘ ’ * U j

1 I , nilA'itlif I 'irtinMi nu li 
. ...... • 0, ■» . ». •

čiama visuose sluoksniuose. 
Tūkstančiai lietuvių, kurie buvo 
įsigiję pusėtfno turto, šiandie 
atsiduri prieškarinėje padėtyje, 
o kai kurie dar blogesnėj. Pro- 
gį vis ir visi darosi mažiau 
liktis turtingais, bruožai musų 
ateities darosi nuolatos tam
sesni. Patys einame seįiyn, 
spėkos kasdien eina silpnyn, žo
džiu, sųlygos ' mUsų gyvenimo 
daros mažiau viltingos. Tas mus 
visus verčia pradėti , daugiau 
galvoti, kad su mažiau kapita-

PROBAK

(PROBAK BLADE)

Ketvirtadienis^ rūgs. 24, *31

Iš Pastogės Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės 
Pašalpos

Rašo Maxim Lupus

.3
—-------------- - ----------- ■ ■ ■■ ...................................................................................... .................

das ifam* ir sykiu jo šeimynai, 
kurio centai sudilo ar baigia dil
ti. Ypačiai šiais blogais laikais 
centų pas mus’visus gana ma 
žai, o keliauninkė liga, jeigu už
suks j musų namų, tai musų 
kišenę iškraustys tuščių.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Lietuviai biznieriai ir profe

sionalai
Chicagos Lietuvi;) Draugijai 

priklauso nemažas skaičius lie
tuvių biznierių ir profesionalų. 
Draugijos tikslas skatinti savo 
organizacijos narius, kad reika
le pirkimo bei profesinio patar
navimo kreiptųsi visuomet pas 
savo Draugijos narius— profe- 
sionalus-biznierius. Iki šiam 
laikui nebuvo tas reikalas sis- 
temačiai sutvarkytas vien to
dėl, kad Draugija neturėjo ži
nių, kiek organizacijoje randa
si kokios profesijos žmonių, 
kiek narių ir kokius biznius tu
ri. Dabar bus pradėta daryt 
narių atsiklausimas. Draugijos 
valdyba turėdama žinias kiek 
randasi profesionalų ir biznie
rių, žinodama jų profesijas ir 
biznius—sykis metuose klasifi
kavus profesionalų ir biznierių 
sąstatų ir išsiuntinės jį visiems 
Draugijos nariams. Iš to bus 
nemaža nauda šios organizaci
jos nariams profesionalams ir 
biznieriams. Taipgi ir tiems, 
kurie bile reikalu kreipsis į sa
vo organizacijos narį biznierių 
arba profesionalų, žinodamas, 
ka(i atsikreipęs klientas, pacien. 
tas ar koštumeris yra tos pa 
čios organizacijos narys, profe
sionalas arba biznierius steng
sis nuoširdžiai ir prieinamiau 
patarnauti. Reiškia, iš to bus 
nauda visiems šios Draugijos 
nariams.-

Todėl Chicagos lietuviai pro
fesionalai ir biznieriai esate vi
si laukiami svečiai šioj orga 
nizacijoj. Nei vienoje lietuvių 
organizacijoj jus negaunate to
kios savo profesijai, savo biz
niui paramos, kokių gausite 
Chicagos lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos. Ateikite^

1 , e

[JI ■i, '..J

. v •

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės,’ literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir' pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

—->......... ......... ....................... - -....—

................. ......... .................... ... ...............................

AR GALIMA EPILEP
SIJĄ IŠGYDYTI?

i
Nepaprasta knygelė parodo nuomones 

žymiausių gydytojų.

Ncw York. N. Y. Nesenai padarytas 
paskelbimas, kad tapo melsta knyrelė, už* 
verianti irarsii) daktarų medikalines nuo
mones klausiniu “AR GALIMA EPILEPSIJĄ 
(nuomarą) IŠGYDYTI?” buvo pasitiktas vi
soje žalyje su dideliu susidomėjimu. Ken
kiantieji visur ta knygelę pasitiko su entu
ziazmu. Yra pranešama, kad tai yra pa
skiausias žodis apie tos ruUes lira ir už
veria daur informacijų ir patarimų tuo 
klausimu.

Kiekvienas kenčiantis nuo žios ligos tu
rėtų perskaityti Šia knygelę. Užinteresuoti 
žmonės gali rauti žios knygelės egzempliorių 
rąžydami tiesiai J Edncational Division — 
600 Fifth Aenue, — Desk 1283 — New 
York City.

Atstovauja 85% visos1 Caljfornijos Vynuogių 
i, ,, 

Produkcijos.

. t
-.1 - . »

M HJ | 1 11 ■
•

* i i !

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam' 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros” žurnalo kaina labai pigi'. Amerikoj 

2 doleriai. Adresas:

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE S PIANO MOVING 

Local U Long Dbtance Rtmoval 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re». Tel. Yarde 3408
...................  ■■ "T

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianų mnveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigos. 
817 West 34th SL - 

Tek Boolevard 9336

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Td. Yud. 6894

P. VOLTERAMS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chieagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tel. Lafayette 1329



rmrffirtds;cmgtfin.
HAUHENOS

The Lithnanląa IMlbr New» 
Publishei' Daily Eaceept* Sunday by 
The Llthuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tetephone Rooaerelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

lininiui $8.00 
4.00 
2.00 

------------ 1.50 
----------------- 75

Subscription Kates: 
$8.0(Tper year in Canada 
|7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy _ __________

Entered aa Second«Class Matter 
March 7th 19M at the Fbst Office 
pf Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

rrititakymo kalnai
Chlcagoje — paMu: 

iji * ..... .................
Pusei
Trims mtaesiama > —
Dviem mėnesiams M
Vienam m5nesiui

Chicagoj per iineiiotojuež
Viena kopija',8c
Savaitei  18c
MUeMM -.............  h . ■ 765

Suvienytose Valstijose^ nO ’Chičacoj,
paltui

Metams --- -------   87.00
: pusei metą------------------------------8.60

Trims mėnesiams .......... ......... 1.75
. . 14Ž5

Vienam minėsiu! . .... ................ .75

Lietuvon ir kitur uitieninose 
(Atpigtais)

Metams - ------     88.00
Pusei metu------  4.00
Trims mėnesiams 2.50

Dviam mtaosiimUL

Orderiu

PRASIDĖJO' G EN ERA EI S ALGŲ KAPOJIMAS

Vienoje pagrindinių Amerikos industrijų, plieno 
pramonėje, prasidėjo masinis algų f kapojimas. United 
StUtės-Stfed^korpsoira^ija^ kuri samdo 220,000 darbinin
kų, nutarė nukirsti darbininkų algas 10%, pradedint 
spalių mėn. 1 d. Tuoj po to antra: sulig didumu * plieno 
kompanija, Bėthlehem Steel korporacija, kuri samdo 
61,000 darbininkų, , padarė tokį pat nutarimą.

Reikia* manyti;, kad * šitie plieno pramonės magnatų 
žinksniai yra' ženklas* algų kapojimui visoje Amerikos 
industrijoje. Jau nuo * to > laiko, kai užėjo depresija, dar- 
JbtoiMdų^algos ėTnė palėngva smukti žemyn. Bet1 nuo ge-* 
neralio algų mažinimo darbdaviai iki šiol susilaikyda
vo. Pernai, pasikalbėjime su prezidentu Hboveriu, stam
biausieji Amerikos pramonės šulai buvo net davę pasi
žadėjimą algų nekapoti. Dabar tie prižadai tapo atvi
rai paniekinti. • ,,

Prezidentas rfooveris, išgirdęs apie U. S? Steel ir 
Bethlehem Steel korporacijų nutarimus, pareiškė, kad 
jisai esąs “nusivylęs”. Bet ką jisai gali’ padaryti'/Atsi
ginti nuo algų kapojimo galėtų tiktai" patys .darbinin
kai, jeigu jie butų susiorganizavę. Teciaus-plieno *'Są
monės darbininkai yra neorganizuoti.1 Jų»uždarbiai yra 
žemesni, negu kitose pramonės šakose, o darbo valan
dos ilgesnės. Per 1930 metus U. S. Stėel- korporacija iš
mokėjo tarnautojams ir darbininkams $391;271,000, t* 
y. vidutiniškai po $1,778, arba* po $35.000 per savaitę. 
Bet į tą sumą įeina ir korporacijos viršininkų, užveiz- 
dų ir kitokių tarnautojų algos, kurios yra nepalyginti 
aukštesnės, negu darbininkų. Jas atėmus, darbininkams 
neišeis vidutiniškai nė po $30.00 savaitėje. Nuo to už
darbio dabar bus nutraukta 10%. 1

Algų nukapojimu minėtos dvi korporacijos sutau^ 
pys per metus, viena 40 milionų dolerių, -o antra 11 mv 
lionų dolerių. Vadinasi, tik tų dviejų korporacijų dar
bininku, pajamos, sumažės daugiau, kaip 50 milionų do
lerių per metus. O kiek dar nustos darbininkai kitose 
įmonėse, kurios paseks plieno korporacijų pavyzdžiu?

Galima numanyt, kad šituo masiniu darbininkų * al
gų kapojimu Amerikos kapitalistai i rengiasi kompetici- 
jai su Europos kapitalu, kuris pastaruoju laiku pergy
vena didelį krizį ir bando pertvarkyti savo pozicijas. 
Daugiausia įtakok; Amerikos pramonės vadus, tur būt, 
bus padarę įvykiai Anglijoje,* kuri ataisakė nuo ‘auksi
nės valiutos ir tikisi tuo budu sumažinti savo gamybos 
kaštus. Jeigu Amerikos darbininkai butų taip susior
ganizavę, kaip Anglijos, o ypatingai, jeigu čia butų 
valstybinė apdrauda nuo nedarbo, ‘ tai kapoti algas 
darbdaviai nedrįstų, bet bandytų kokiu nors kitokiu 
budu pakelti biznį.

stemą/ (piece work) ir kitokias priemonės, darbo spar
tumuipadidinti, darbo našumas sovietų-kasyklose puo* 
la. Donbaso kasyklose; vienas darbininkas vidutiniškai 
iškasa’per dieną tik 0,47 tonos anglies (t; y* mažiau kaip 
pusę tono). 7 ’ .

Kai trūksta anglies, tai, žinoma, turi nukentėti vi
sa pramonė. Be to, daug trukumų padaro da ir suirę 
sovietų, geležinkeliai, kurie neįstengia laiku atgabenti 
kurą ir materiolą. v

Tai ve kuki dalykai reiškiasi trečiuose, "nulemiam 
ęiuose” (anot bolševikų) penkmečio metuose. Sovietų 
pramonė jau nepaveža tos naštos, kurią jai užkrovę 
Stalinas; sugalvojęs per penkerius metus “pasivyti 
Ameriką”. Visi Rūsijos gyventojai (išimant komisarus) 
yra priversti atsisakyti 'nuo reikalingiausių patogumų 
ir kęsti skurdą, idant valdžia turėtų kuo vykinti savo 
svajones apie “industrializaciją”. O ta industrija: ne
gauna? net pakankamai kuro savo mašinoms!

Iš tokio bolšėvikų “plano” yra nedaug daugiau 
naudos; kaip iŠ Egypto piramidę kurias statydino se-4 
novės faraonais

įvertinimo nėra pras-
perversmą

SOVIETŲ METALO PRAMONĖ ŠLUBUOJA

Maskvos “Prav*da” paskelbė Vyriausios Ekonomi
nės Tarybos raportu apie sovietų metalo pramonės stor- 
yį. Jame sakoma^ kad metalo pramonė tai silpniausias 
punktas penkmečio plane. '

Smulkesnių»davinių; apie tą “silpniausią punktą1” 
Sovietų* penkmečio pkine randame A. Jugovo straipsny
je, kuris tilįo 17-am Bėrlyne einančio “Socialističėskij 
iVieštnik” numeryje. Pasiremdamas oficialiais praftešH 
maiš sovietui spaude je, tas rašytojas nurodo, kadigelė- 
žiės ir plieno gamyboje1 bolševikų pramonė ne tik neiš
pildė programo, nustatyto penkmečio plane, bet atsiliko' 
net nuo pereitų metų; Per pirmąjį šių metų pusmetį 
geležies ir plieno buvo pagaminta tarp 8.1% ir 16.5% 
mažiau, negu per tt^patį laiką pernai metais.

» Kas gi pasidarė, kad sovietų metalo pramonė; ne
žiūrint į didžiausias pastangas ją paspartinti, , ėmė taip' 
smarkiai* šlubuoti? Juk negąlima įsivaizduoti, kad-Sta
linas ir jo klapčiukai metalo pramonę, butų, tiesiog ap
leidę, nukreipdami * savo dėmesį kur nors, kitur. Ta^pra- 
monėrym'viso-penkmečio pkmo pamatafi, ir jeigu ji su
klupo,, tai ir “penkmetis” nepasiseka

. į Aukščiausi minėtas rašytojas, A. Jugov, beminė
damas žinias sovietų spaudoje apie pramones dalykus 
Rusijoje, surado, kad* metalo pramonę sutrukdė dau
giausia anglies gamybos^ atsilikimai Per šių, metų 
j^is šešis mėnesius sovietų kasyklose pagaminta 19 mi- 
Honų.tonų anglies mažiau, negu1 reikia• pagal 
jsirodo, kad, nors valdžia įvedė^ akordinę atlyginimo si-
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Laiškas Redakcijai*
t: --- -— / -Gerbiamas drg. Redaktoriau! iTikiu leisite “Naujienose” ątšiliepti į d£ąsų Griciauą “Laišką Redakcijai”, įdėtą “N-nų” rugsėjo 1‘ d. numery j. Mano atsiliepimas kiek pavėlintas; bet*tai atsttnno kaitė.L. S-d’ U. O-jos Vyk Ke-tas savo laiške dcTfašislinių-agen- tų — Griciaus ir Bružo — lankymosi- Amerikon, konstar tavo, kad tiiodii ponai yra demokratijos renegatai: — vienas buvęs liaudininkas, kitas žadinęs save socialdemokratu. To Gricius neužginčija. Jis tik nori įkalbėti amerikiečiams, kad kailio mainymas ir renegatiškumas; tai esąs visai paprastas,' nekaltas reiškinys. Del' renegatiškumo su Gricių,. žinoma,, m ės ginčytis.Prieš fašistinįGricius save rekomenduodavo socialdemokratu. Man •redaguojant “N. Gadynę”, teko kalbėti su Gričiu dėl > bendradarbiavimo tame žių^ąlec ..Turėjau įspūdžio, kad tai yra kairus socialdemokratas. Žinoma, negalėjau spėti,'kad tai yra gražinis targašius, už skaliką parduodantis- bet kam savo įsitikinimus; Prie to pasikalbėjimo dalyvavo drg. Ah- ceviėius.*Pasakysiu atvirai, jog nežinau, ar Gricius labai leido save prašyti įkalbinėti, kad maloniai' tėiktųsi imti iš šv. Ministerijos" j am primetamą stipendiją.* Atsimenu tik, kad bęrvo per socialdemokratus daromi žygiai, kad jam ta stipendija butų duota. Ar dėl jo Stipendijos be jo žinios kas rūpinosi,-neųoriu tikėti. Dtg. Bielinis galėtų tuo reikalu gal ir daugiau pasakyti. Bet kas nuo to keičiasi, kaip Gricius: Stipendiją1 gavo? Mes konstatuojame, tad Gricius, kaipo socialistas rašytojas išvyko mokytis, ir tas pats Gricius Šiandieną fašistiniame šuitl-a-f py lieja pamazgas ant socialiai jno ir socialistų. Gricius tokį |Viekšišką) savo elgesį vadina* darbu “tautai^ ar “‘visuomenei”, Mes tam jo “darbui” tu-» rime kitą vardą.i Gricius nuduoda ! naivų vai4 kyščių, kurs net nežino»ar Lietuvoje yra kokie tai fašistai. Kaip gi! Gricius jų nepa-» žįstai Jis tik dirba Lietuvos: “visuomenei” ir yra “įsitikinęs”, kad dirba “naudingą” darbą. Del įsitikinimų sunkti ginčytis. Manau, kad ir žmogžudys BražiuleviČius gali i bįttį įsitikinęs, jog dirba “riaw dingą) dafrbą*’ ir kaį^ j J i įtU kinsiįl katBjis yra r tiktai fašistinis . žmogžudys;' O * Gricius * Brazrulėvičitimi' dirba vieną darbąy tik paskirstytomis rolė* mis. Kurio piliečio Gricius* pįer:
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Kuo baigsis pašau Knis

Tarnavimą fašistiniame “L. Aide” Gricius nori padaryti darbu “tautai** ir “tėvynei”. Jis sakosi ir dirbąs “kiek galįs ir kiek išmanąs*’. Taip galvojant visoks renegatiškumas, kailio mainymas ir niekšiš- ' Iriausios išdavystės w galima iėngvai “pateisinti”. Pdš tokius Gricius “tauta” visuomet yra ten, kur « stipresnis kumštis šiuo metu, tani stipresniam kumščiui' tokie, renegatai ir lenkiasi. Pasikeitus režimui,. Gricius ir vėl rengiąsi tarnauti “tautai”, kurios atsovas ttP da jau gali būti nę be “Liet. Aidas,” bet* “E. žinios’* ar net “Soči aldetirokratas.”Toks minkštakauliškas gal-< vojimas yra charakteringas visai renegatiškajai inteligem tijai, kuri,pilvo reikalą, pastatė aukščiau idėjų, o asmeninį patogumą ? iškėlė į savo rųšies idealus.; Tuo žvilgsniu Gricius nėra šlykštesnis už kilus savo kolegas.Del žurnalistų sąjungos reikia pasakyti,,i kad yra visokių “profesinių organizacijų” — vienos yra išardytos , iš šaknų, o kitos laisvai yeikia. Yra profesinė mokytojų Basanavičiaus vardo Sąjunga, yra profesinei grupės jiric tautininkų partijos, yra ir* kitokių profesinių padarų. O’s^per organizacija yra “žurnalistų sąjunga” matosi ,iš jos “atstovų” — Griciaus ir Bružo. Organizaci- j a, ‘kuri leidžia - save atstovauti renegatams, žemos rųšies pe- rekinčikams, perkamoms dūšioms, tuo patim save atestuoja. . ...................• Mbs; emigrantai socialdėmo- kratai, skaitėme reikalinga a- inerikicčįus perspėti dėl Griciaus ir Bružo; M&nomc; kad jų veidas yra paaiškejęs o daugiau mums nieko ir ne- rėikia.' —J. J&nuškis. ” Bėrlynas,1931 IX-12 d.

[Aėme-P; t/ A. Photo]Dr. Jlarry P. Davis, žinomas kaipo “radib tėvas”, kuris prieš keletą dienų pasimirė, turėdhM mas 63 metus amžiaus. .
I v < ' '■ ' i ■ ’ ■ ' ''• ki
,į, .; —««!, ................. ■ ,.*ytriun redaktoriui; kam čia tą P. T. suvažiavimų; . kam čia tų komisijų, čia tikra ekonomija. žiūrėki (ė kiek pinigų stt- seivintume. O jeigu “Tėvynę’* sustabdytame, tai pasidarytų dar* geresnė ekonomija. Galų gale rinkimai*; irgi kaštuoja; seimai kaštuoja: ar ne geriauS butų vienam prezidentui, kuu rio * gyvenimas aprūpintas; viską-vesti, tvarkyli ir valdyti b*e- jokio atlyginimo? Čia tai butų puikiausia ekonomijai Mes galėtume savo-poną pre*- zidentą garbinti, kaip karinin^ kai SmėtOną-garbina. O kad inusų busimas' ponas? preziden- tas norėtų, tai mums ir mokėsi čių mokėti nereikėtų: tada gat* lėtume pusę miliono' lietuvių prie SLA prirašyti/ —Mat.
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PASTABOS
Prezidentas? ' kurio gyvenimas 

aprūpimas.

rus. Kurio piliečio Gricius^ pįer: D. Aldą” nėįlMna; pdiiįa“įtikinėti^1 savaipn pulk; Ura-* ziulevičiiiš. “Naudingumo*1 aU veju Smetonai • abudu > lygiai yra naudingi. \Kas įdomiausia GfiČihus laii ške, tai renegatė ‘ pažiūra j inteligente«darbą ir« į tarnavi* mą (už sočią algą) “tautai.”
\ . >

Vadinasi dabar* žinote, ka^ mes turime, šinitaprocentinių pątriąjtų. Karo metu daug A- merikos patriotų^ dirbo už vieną- dolerį metams, kad nereikėtų Verdurio _ginti, o nfusų' patriotingoji gaziėta paskelbė Jaiškąj gerbiamo -(atsiprašaUi didžiai gerbiamo)*- Bačiųno Uįšką, kuriame jisai siųlbsi prezidentauti SLA Visai dykai. Ne tikz prezidentauti,5 beUvažN peti, agitubti,.... 8pyčius sakyti sąvo kąštąis; Kam čia man, jfe Sai sakos tš» prakeikta Flori- da^ gęi’iąus lietuviškose svetainėse spyčiuoti/ lietuviškose įlišfielėšc< savo brolius prie $LA- iH'ifašineti.' Mšno gyveni- įnas, borą kartų p;aąišako jisai, aprhpįbtas," reiškia? aš Jurtin- gąš, igdlėčlą^lkellast! seneliams jįrlė^Jąiidfes R^pastąty ti,; į; dęšiniis /ėkeriųi ženies jau siiįliau, bet tie algfniąi į prezidentai, nč-Jašai sako,* kad’ iri kitiems •eįkėtų pa-n'ašMi' padaryti:

“Naujienų” num. 220 p. Kazys Katkus sakosi labai nuK sistebejęs, kad “Naujienos? padėję visą* rimtumą, kartoję fašistinių laikraščių išpustį. sensaciją” delei įvykusių mo torų peštynių SLA centre.“Naujienos,” kaipoz dienraštis, pranešė savo skaitytojams tą, kas įvyko SLA' centre: Ir po to įvykio “Naujienos” davė vietos abiem pusėm išsireikšti (ponios Vitaitienes’* pusei di- ve net daugiau vietos,-negu kad Jurgeliutės pusei. Pasth? roji net1 ne nerašė). Rėiškla, “Nauj ienos**’ pasielgė ; bešališkai. ,Tad kurgi čia p. į Katkus įžiūrėjo tą i “Naujienų” nėriny tumą?Toliaus, jeigu Vįtaitis Pildomosios Tarybos pripažintšs kaltu, tai reiškia, kad p. Katkaus “(rigrašis” ne vietoje.' O kadangi I ant sekretores buvo padaryta užpuolimas* . tai» p.- Katkui, “humanistiškai žia>- yint,” išrodo, kad tai. sekretores1 kaltė...Taip pat, “humanistiškfed* žiūrint”, jis mato dar diuH gtau: ir* “veidmainystę” . ir “purviną politiką,” ir tą. viską* “iŠ’kalno p?ftehgtįT’’1j Gailą, kad ■ mažai tokiųina!? rių SLA turi, kurie šitaip mo- kėtų žiūrėti.Kad jau yra laikas .'SLA4 centro viršininkus pamainyti nam jafe^ tai !■ nė'pHisė0to gįnčyiisi Taigį laikas1' jit^f d*^i u progą naujiems žnionems' Organizą- ęij os■ centre padirbėti, o nusi- įitttaėiitef.pWteSU Ir«dtmge^giisWy|j/ Asekržtor^

Pasaulinis ūkio kfrizis* skničfd kaip laisvos prekybos? taip’ ii aukštų muitų saugojamose šalyse-, ’ šalyse 'su didele* ir maža pramone,, su aukštų1 ir žemu darbo mokesniu, su stipriu ir su silpnai išsiplėtojusiu kapita-^ lizinu. Ūkio krizis nedaro išinP jokiom ‘ valstybės* af6rmom; demokratinės valstybė^ jo pa* liestos taip pat* kaip* ir diktatūrų' valdomos. Pasakos, kad, pav;, Italijos fašizmas • pajėgė palaikyti ‘ “tvarką” ir uklė* sri-i tyse, neturi' mažiausio pagrin-Rtizis ten taip; pat’ sunkus; jėt tik* nesunkesnis kaip kitose latysė?, Kaip iteaf dAr* tnikb ŠtŠ pa* Utriiniš likto ktižis V Al- bus jis bendrai iJįjyventks dabartinė^ |p kapitalistinėje santvarkoje? Kaip, kokiais budais gklftna jj sumažinti ?” — štAi.‘ klausimai, Uriė dAbai- visurt yra;' svarsto. JffiL; Pamėginsime, peržiiirįję trum* pai * praeities ūkio > krizių į1 istorfa ją. ir dabartinio pnsatflinio.mk'id krizio priežastis,., duoti: į į šiuos klausimus atsakymą.'i Po vadinamojo “didžioji* kraehb*' 1873 • m. ėjo pramonės krizis, kuris 'truko 5—6 metus? pakilimus* pastebimas į tiktai pradedant 1878“* mv, po kurio j.882 mi vėl naujas*; kriais-- ųžį- trukęs-4 metus * su< viršum: Rd šMo krizio. Vėl i smarkus*; pramos- nėŠJ> pakibimas' Europoje ligi 1900 metų,, o Amerikoj .i net : ligi 190&“ mėtų* užtrukęs.'' Pd t6 vėl i depresija i kokius^ metų K Amerikoj # 1 im:)j| ■/1907’ m. krizis-s truko 2■ me»- tus; jis buvo nugalėtas pasb rodžiusių - didžiojo karo požymių įtakoje**Po didžiojo karo pramonės plėtojimasis Europoje* dėl1 piniginės- infliacijos ęjo1 kiek* kito kiū keliu’ negu5 * anksčiau’.' Amerikoje ligi'1920'm: ėjęs-pra^ monėš » pakilimas,** pertrauka maS'.krivio*,* trukimio'* ąpl^ pusantrų s metų. Ntio-1922rllfgi11929 nr; vėl1 pakitimas- (Europoje (pramonė ^gij o tik apie 1924 jn.);< DABhrtfrtiš pasaulinis*’ ukič k’rižiš Amerikbje' prasidėjo 1929 m. rttdėnj,' o Ehrbpdjė dėt’vat- parą (Vokietijoj). TSiįi j fe (trunka j au • 2” mettfe. Kaip ilgai ifš dėr truks?Kaip matėme, praeities kri- ziai ilgiausiai* truko 4^-6^ m^ tus, o trumpiausiai — 1—2 metus. Vadinasi, yra ilgiau į r u nkanči ų j ų ir trumpiau, t r u m kančiųjų < krizių. Patirta, kad" pramonės kriziai esti ilgesni; jei jįe*-vyksta kartu su agrari- piafek . krizinis' (pav., kriziai 1873^-1895 m; laikotarpio) j Trumpesni esti pakilęs. Kriziams įtakos turi taip pat mhŽ&janti arba lėtai' kyiafitii aukso* > prouukcija.' Didėjant" aukso*’ produkcijai,1 tuo** pačiu - mažėjant • jo- perka*- majai’ galiai, — taigi’ augant prek>ių\kainoms, X ' > • A

wros - Tyrinėjimo Institutą” pa- katrifnė1 produktų * atsarga 1000- čiais tonų buvo: 1)
Metai Kviečių Kavos Cukraus1925 9,971 495 4,0711926 7,397 521' 5,4951927 9,371 507 5,6161928 10,376 1704 5,8831929 12,525 923 6,648

Metai Kaučiuko Medvilnes

kam. Čia/ tip Pre-iui, sekreto-

1925 15V 1,207 i 1926* 173 1,351 1927- 201* 1/768* ; 1928- 265 1,425 1929,' 267 1J531; Kitas (1930) metais ši atsar- ga dar labiau, išaugo, ypač dėl Vadinam® Sovietų Rusijos !‘dumping*o”.’ Svarbiausių prekių kainos .pabaigoj 1929. m..buvo mažesnes net ligi 40% už 1925 m . |{aipas.<. 1930 m. rudenį pašau- 
« • h • • • 5 • v • V • 1yo tik 5%» cukraus*- 20% kl>— 3D% buvusių? aukščiausių kam<^; Pi*of6s; Jtolinus Hirsch'o skni- čiavimu, žOmčs ūkio produkti.i kainų, kYithhas pasaulinėj prekyboj pasireiškė mažesnėmis už tą pat parduotą 1930 m. kiekį pajamomis negu 1929 m. nuo jLO,OOOs ligi! 16,000' milijonų markią^)į Toks didelis žemės ūkio produktų, eksporterių pajamų sumažėjimas, gal būt, labai didėjęs įtakos visam pasauliniam ūkio, kriziui butų neturėjęs,- jei įtartu bufcų; kritę- kainos industrijos prekių; ir gamybos priemonių, (mažinu ir t.-1. ).Ddrbb racionalizacija pakėlė brodtoktingumą visoje pramonės šakose, sumažindama tuo bbdū gamybos išlaidas. Bavyz- (Iž., Vokietijoj, kur svarbiausiose industrįjos šakose darbo produktingumas • smarkiai išaugo, darbininkų skaičius ne kiek pepadejo. Taigi geresnis- darbo jėgos išnaudojimas čia davė tik gamybos išlaidų^ sumažėjimą. Taip pat ir Amerikoje. Pagal Federab Reserve^ Board’ indeksą Amerikos pramonėje produktin- gumaš nuo 1923! m.'ligi 1929 m. išaugo ^6,8%. Darbininkų Skaičius4* tu<y patr mettr ne' tik nepadidėja bet* ddr sumažėjo, p darbo. mokesnis dėl “taupu- mo*f politikos nw ’ 1926 * mv vis btovo mažinamas.Tbkfeai' datbb * prbdUktingu- Ino'gamyboje padidėjimas* lafe- yoš1 kohkuTenčijos sąlygomis turėtų” atpiginti prekes; o tolimesnėje eigoje sudaryti tinkamas* sąlygas- atgal priimti dar- Įrfninkfas;, prieš" tai “taupumo” politikbs* rezultate atleistus. Jei producentų (gamintojų) varžytynės butų • nustačiusios tokias rinkos kainas, kurios ir techniškai geriau įtaisytose įmonėse tik ankščiau buvusį—. vidu- tinp pelną* lėidžfay tai: ir* paklausos, bendrai' imant, butų prasipUtasios’, ir pirkėjų sluok- šniaiy nors irt sumažejusiomis pajamomis,y butą įstengę pirkti ankščiau pirktų prekių kieldį. Aiškus dalyk'as, jei pastarųjų metų* technikos pažanga butų vedfei' prie visuotino inuustri- jos gaminių atpigimo, tai ir žemės ūkio sluoksniai butų pa^ jėgę mažiausiai tą pat inaust- pjos gąminfą kiekį, kaip ir anksčiauv pirkti? Tačiau- tikrovėje būvo > kitaip.

1) Vferteljahrhlftt zut Konjunktur- 
forschung, Herausgtgeben vom Institut 
|u^«(Ktti|jętikhitf>d^iChung. Biirlin 1930, 

V' 1 ' 1 ■
2) Proh Dr»- Jtilius Hirsch.

1931.’- * «a. f • « j.

Rusijos

ižnžjj rinkojj kviečių kaina* bu- kaučiuko— 12%, dirbtinio šil- 1925 m.

1—-2

jei žemės- ūkis

tafgi,v augant - Krįriai greičiau išgyvenami, šitas patyrimas I tAip p^lhl rodė; kad * dabar mes «veB gyvename, periodą, ktn fia kriziai truftk’h įl^ai. šii| dfe-* pų pasauliniam ūkio kriziul av*1 (kHės įtakos be minėto turėjo dar ir kiti faktoriai, kurie1 hftWiau nepasireiškė.1929 m. rudfenj pasaulinėj rinkoj, smarkjai pradėjo kristi kaintfe žem^ ūkio produktų; kaip Javų, taip ir kitų dalykų. Didėjąs dėl įvairių patobulinimų Si ūky žemės našumas ir sėjoB ploto padidinlm-is, ku- riarr^inebuvo priešpastatyta pa-* kiaušų padidėjimas, jau nuo |927?m. vedė iprįc lėto, bet ne- ižyeiųdamo kainų smukimo, nėfev V^ paremti žemės ūkį; feėtMų ir pašalpomis išugdė tik' nepaprastai dideles' produktų atsargas.' iPagal Vokiečių “Kpnjunktu-

pa F- dVda-bartinė ^SLĄv sekrhtovė —kuri per kelio! i ką jau metų tą vie-*IV1“ pribrendusi, tai tokis < sprendimą s butų daugiau nę^iifpa7w)» dyi^as ,savo . •
' —P: A^ D^ SL^Narys.

r

Die 
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Ketvirtadienis, rūgs. 24, ’31

Kai kas apie Chicagą
Lietuvės Akušėrės

Govėdos (gengės)

Akių Gydytojai

taip pataria Lietuvos bankai

4729

Pbone Armitage 2822
0036

Ofiso TeL Vktory 6893

dar

Kųpchun

Lietuviai Gydytojai

Dvieju Metų Mirties Sukaktuvės

Ofiso T«L Republk 9723

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Literine, dantų tepa! 
dantį* nauju L_“J. ~~

1327 So. 49th

Telefonas
Cicero 3724

u r. M

Mošų patarnavimas lai 
dotuvėie k kokiame rei 
kale visuomet esti sąžl 
ningaa ir nebrangu! to 
dek kad neturime U 
laidų užlaikymui sky

JOSEPH, J. GRIS]
Lietuvis Advokatas

*401 So. Ashland Athh • 
Tel. Boulevard 2800 u

Įvairus Gydytojai
Telefonas Republk 0083

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevatd 5203 

Boulevard 8413

Emilija 
Tomašiuniertė

Valandos 
QU*h—‘Utartu 
Vasalle—Pan.,

SIUSKIT PER

Naujienas
PINIGUS LIETUVON

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

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

CHICAGtK 
ŽINIOS

ir vaikų pagal naujausius 
y ir kitokius elektros

ir Laboratorijai
“J., netoli Morgan St,

12 pietų ir

Kaijį^kovoti su pragaištingo
mis goyėdų tehdencijomis?

Govėdos teikia savo nariams 
pripažinimų. Jos teikia dau
giau. Žaismes, “naktines eks
pedicijos,” išnagrinėjimas visų 
a^ielinkes užkampių, vagilia
vimas vidurmiesčio krautuvė-

' A ■

se,f o vyresniųjų tarpe vogimas 
automobilių. ir net holdapai—* 
kiek visa tai duoda govedų 
nariams sujudimo (thrills) ir 
kartais pinigų I Bet pinigai, 
ypač j tumesniųjų govėdų tar
pe, yra antroj vietoj.

Ar dedamos pastangos teik
ti valkams, suaugusių tinka
moj priežiūroj, ką nors kas at
stotų govėdų teikiamų jiems

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Smedomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

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

sujudimų? Tenka pasakyti, 
kad griuvėsių apieiinkese to
kių pastangų dedama .visįi 
mažai.

Govedų problema yra vistj 
pirnfh liuoslaikio problema. 
Berniukų skautų organizacija, 
įvairios vaikų brolijos, kliu- 
bai ii’ draugijos, kaip pavyzd; 
žiiii ir vična kita lietuvių vai
kų draugj ele, veikiančios su
augusiųjų tinkamoj priežiūroj 
daug gelbsti pragaištingai go
vedų įtakai neutralizuoti.

1 — Chicagietis, 
(Bus daugiau)

ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 v. dieni 

Pbone Midvray 2880

1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos! 12 iki 2 .ir 6 iki 8 P. M. 

Semtos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJĄ#'ir CHIRURGAS 
2435 *'w ėst 69th Street 

VALANDOS:1
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

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

„ 2400 W. Madison S t.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

. Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

—Tai kų jus veikiate? — 
klausinėjo toliau tyrinėtojas.

—Ak, nieko blogo — atsilie
pė vaikas — mes tik plėšiame 
(we’re robfnn’). - .

Nieko tokio: jie tik vagi
liauja! Sakytum natūraliai, 
nejaučiamai govėdose išsivys
to kriminalės kripties psicho
logija. Ne visose, bet daugely. 
Govedų nariai, ypač jaunesni, 
dažnai ir nesupranta, kad jie 
negerai daro. Ir tokia psicho
logija esmėj yra griuvėsių gy
venimo padaras.

DR. J. J. KOWARSKAS 
. gydytojas ir chirurgas 

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

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

* Nedėlioj pagal sutarti

Dr. P. P. ZALLYS 
dentist4.s 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitariu 
Dr. B. G. LAMBRAK1 

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas
Instruktorius Viennos Universiteto 

Suite -1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washington St,

DENTISTAS |
2559 West 63rd Street 

kampas Roekvell St. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal *usitarim|

JŪSŲ GRABORIAI
► Didysis Ofisas a •.
4605-07 South Hermitage Avenue

■ ' ■ VM tilefcnaii YARDS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Štai pavyzdys. Vienas govč- 
dų veikimo tyrinėtojas, “susi
draugavęs” su 12 metų vaikiš
čių, govėdos vadu, paklausė 
jo, ar labai pikta (tough) yra 
goVėda, kuriai jis vadovauja. 
Vaikas supyko, bet greitai at
sileido. Po to jis pareiškė, kad

Dr. A. P. Kazlauskis
' Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boujevard 7589 

Ofiso valandos ■ 10 ryto iki 8 vakaro, 
. Residence Pbone Hemlock 7691

A.A.OLIS
R. A. VASALLE j

Advokatai
U South Li SO, Stnrt

Room 1934 T.L RMA>I^> W3J 
Valandos nuo 9 ryto iki S vaL vak. 
3241 S. Halsted St. TU. Vietos? 0562

Valandos — 7 iki Ž ištarti

tepalo-kainuoja tik 25 centai 
gausite per savo 
Lambert Pharmacal 
Lowis, U. S. A.

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

sTel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 

\ nuo 6 iki 9 valandos vakare

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 /

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: •

ar nuo 9 iki 11 valandai ryte;
4 nuo'. 6 iki 8 valandai vakare
apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

A-S priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų koni-

■ * pilkuotas darbas. Mano ais-
tcjna yra pasekmė 20 rne- 

p tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugražina regėjimų 
ir pasalina įtempimų.

SPECIALI BOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių Ir Egzamlnacljos Kaina Nuo |S.
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
^poracljos, Jengvl išmokėjimai, bėra sugai- 

Stikjai dųpllkuojaml ir rėmai sutaisomi 
tų pačių dienų.

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

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

S MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

moms. Iš griuvėsių govedų ga
li išaugti ir daugiausia išau
ga tokių visuomenės nariū, 
kurie užpildo kalėjimus, bai
gia dienas elektros kėdėje 
arba ant kartuvių.

Štai kodėl griuvėsių govė- 
dos yra problema visuomenei: 
štai kodėl jos yra problema 
ir mūsiškei lietuviškai visuo
menei, nes daug lietuvių vai
kų auga griuvėsiuose.

Mes, suaugusieji, taikomės 
užimti vietų draugijoj. Tai
komės pasireikšti joje kas 
kuo galime: turtu, mokslu, į- 
vairiais nuopelnais. Faktinai 
mes mieruojame savo stovį 
draugijoj *kitų akimis, kitų, 
pripažinimu. Tuo patim pasi
žymi ir vaikai ir jaunuomenė.

Ir ot govėdoj vaikai ir jau
nuomenė randa savo stovį, 
randa pripažinimų. Govėdų 
nariams jų bendrų pripažini
mas pasidaro daug svarbesnis, 
nei tėvų, mokyklos perdėtinių, 
kunigų ar sisterkų. Govėdose 
išsivysto moralė, kuri mieruo- 
ja savo narių žygius kitokiu 
muštu, ne kad formale visuo
mene.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins aktų {tempimą, kuris esti 

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

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

Pbone Boulevard 7589

8307 Aubiirn Avė.
■CHICAGO, ILL.

Rex. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Bagdžianas Bordefi) 
HS. ADVOKATAS 
rfaojs Ro^m 21 
nt ttaattolph 6/17

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

J ' 4193 Archer Avė, 
Valandos: 2—4 po piel

Phone Ldfdyettė 0098 
Naktinis telefonas Gcovėhill 1595

DR. HERZMAN
H— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 25 me
tus - kaipo, patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akuicriZ

Gydo staigias ir cbroniikas liga* vy
rų, moterų f 
metodus X-Ray i 
prietaisus.

Ofisas f 
1025 W. 18tb St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
hno 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 ik: 

< Nedėliomis nuo 10 iki 12.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvy* Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tėl. Prospect 1930

Pbone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7——8
S e rėdo mis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Duokite savo akis išegzaminuoti 
’ DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai y 

Turiu autoipobilius visokiems reika
lams. • Kaina prieinam*

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

RAYMOND KUPCHUN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 dieną, 5:10 valandą 
vak., 1931 m., sulaukęs 6 me
tų amžiaus, gimęs rugsėjo 14 d., 
1925 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Katberine, po tėvais Macaitė, 
seserį Dorothy, šeimyną Macų, 
dėdes, tetas ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 9740 
S. Houston Avė., tel. South Chi
cago 103 75.

Laidotuvės įyks subatoj, rugsė
jo 26 dieną, 8 vai. ryte ig namų 
į šv. Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame,
f 

Motina, Sesuo, Dėdės, 
T etos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Y*tęls 1741.

STANISLOVAS PAUKŠTA
Persiskyrė *su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 5:15 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškio parąp., Gendrikovos 
kaime. Amerikoj išgyveno 19 me
tų. Paliko didėliame nuliudime 
moterį Stanislavą po tėvais Moc- 
kiutę, dukterį .Esther, sūnų Ernest, 
brolį Leoną, 3 pusbrolius — Alek
są Tunkis, Juozapą ir Antaną Ser- 
geda, pusseserę Uršulę Czeikovvski, 
3 švęgerkas -— Marijoną GaideĮie- 
nę, Juzefą Lukošienę, Oną Naru
šis, 3 švogerius ir giniines, o Lie
tuvoj tėvą FęNksą, du broliu — 
Juozapą ir Adolfą, 3 seseris — 
Oną, Anelę ir Emiliją. Kūnas pa
šarvotas randasi 4530 S.Honore st.

Lai4otuvės įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 2,5 dieną, 8. vai. ryte iš naftų 
Išv. Kryžiau? parapijos bažnyčią, 

urioje atsibus gedulingos pamal
dos ųž velionio melą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Paukšta 
giminės,t draugauk pažįstami esat 
nifoširdziai kviečiami dalyvauti

(Tęsinys)
Chicagoj govėdų užtiksime 

tirščiausia griuvėsių apielin- 
kėse, kurias amerikonai vadi
na žodžiu “shims”. Griuvėsiai 
yra kaip ir koks teatras govė
dų rolėms vaidinti. Dabar pa
žiūrėkime į kitų to teatro pu
sę: į jų aktorius, į govedų na
rius.

Socialia arba visuomeninis 
gyvenimas yra taip žmogau^ 
budui reikalingas, kad jis su
tveriama dažnai iš mažiausia 
tinkamos medžiagos. Pavyzd
žiui, vaikai palikti vieni su
randa draugus lėlėse, katėse, 
šunyse. O jei ne turi nė tokių 
draugų, tai jų vaidentuvė su
tveria “draugus”, su kuriais 
jie sugeba gyventi geriausiuo
se santykiuose. Net suaugusie
ji ypač vadinamo “pavienių” 
typo, girdi kaip jiems kalba 
girios, akmens, pievos ir upės.

Šitas reikalavimas socialio 
arba visuomeninio gyvenimo 
yra pagrindas govėdoms.

Ar teko kada nors vaikščio
ti Paulina gatve, Town of 
Lake apielinkej,' šiltų vasaros 
vakara
Ar teko sukinėtis liuli House 
apielinkej prie Halsted gat
ves ?

Vaikai kaip bitės zvembia 
gatvėse. Bėgioja, triukšmauja, 
žaidžia. Nepaprastas, nesuval
domas judėjimas. Net suaugu
sį prąeivį tas gaivumas suįdo
mina, sulaiko. Ir lengva su
prasti kokių žavėtinų įtakų da
ro šitokia maišatė į vaikus. 
Sveikas bernaitis negali pasi
likti vienų vienas tokiam su- 
kuryjez ...................*

Ot čia ir gimsta staigios 
vaimi kilusios grupes. Jos 
nėra govėdos. Jos, galima 
kyli, tik govėdų užmazgos 
toliau — lai grupės susipeša, 
lai kas pamėgina jas išvaikyti, 
ir jau jos susimezga- tampriau. 
Š-tai ir govėdos.

Govėda yra reiškinys ne tik 
suaugusių, bet ir vaikų budo 
gyventi socialiu arba visuo
meniniu gyvenimu. Govėdų 
užtiksime ne tik griuvėsiuose. 
Jų užtiksime miesteliuose ir 
kaimuose. Bet miesteliuose jos 
sudaro visuomenės problemų 
retai, o kaimuose veik niekuo
met. Jos čia gimsta ir nyksta: 
miršta, kai jų nariai išauga, 
arba persiorganizuoja į for
mules grupes — kliubus, drau
gijas prisilaikančius reikalau
jamų apielinkės normų.

Kas kita su govėdomis mies
to griuvėsiuose. Čia gali jos 
nukripti tokion pusėn, kuri 
skaitoma pragaištinga forifia- 
lei visuomenei 
ir priimtoms sugyvenimo for

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
,TAI yra piuk’u jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali nėĮeistl jutus riti 
pirmin. , -

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoyotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

las, valo 
bildu. Musu che-

_ r__ i* surado sustata 
kur* iitlkro šveičia nedraiky- 
dšmš* dantų ©malęs — tas sun
kė* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tubS Listerine dantį!... . „ - .... 

itickoriu. 
u- Saint

po tavais .
Dttiinskaite •

PcNsiskytė su šfto pasaulio 
rpgsčjo 24 dieną 1929 m., 
laukusi 38 metų amžiaus, gininsi 
Kulsčrrių kaime, Sčd6š parapijoj, 
Mažeikių apskrity].

Palijo labai di<k|Um* nuliūdi
me vyrą Antaną ir dukterį Kazi
mierą. $

Mųaų ; k
n.», itokiš camiat svetimoj, šaltoj į 

, Muąų brangioji, niekuomet Ti- J 
vęs neužmiršime. Pas mus dau-, 
giaų nesugrįši. bet mes ateisime.

- Lauk mus ateinant!

Liekame labai nubudę,
Vyras ir .Duktė.

■ Ofisp ir Rez. Tel. Boulevard 5913

M.BERTASH
756 W. 35th St.

' (Cot. of 35Mi a Hatsred Su) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:3O-8.|30 

NedSldieaiais pagal sutartį

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
^786 W.. 35th St.
(Cor. of 35th B Halsted Sis) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
NedŠJdianiais pagal sutarti

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 18 St.
Tel, Roasevrit 7532.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tclepbonai dieną ir naktį Viiginia

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^gt^įį > • OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

, Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnan- 
< i“ geriau ir pigiau, 

to<^» 
priklausau prie- gra- 

bll išdirbystū.
ftAvi OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tek Victory 4088

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo Vieta t
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevatd 1210 
Valandos: nuo 6 iki 8 v*L IrickvM 

vakarą, filkytas ketvetgą 
Nedčlloj nuo 9 iki 12 W

Vakarais: Utarb» Kerr. 
— 6 iki 9 i 

4145 Archer Avė. Tet. Lafayette 733Z

Namų Tel. Hfyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
fjobu

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki JI valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piet 
vakaro. Nedi

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja

I ’ 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.
Pbone Boulevard 8483

Pbone Boulevard 7042

DR* C. Z* VEZEL1S
Den tįstas

4(j45 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St„ Chicagd 
arti 3lst Street

Valandos: 1—-3 po pietų, 7—-8 V*K
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų,

Advokatai

Dr. P. M. ŽILVITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Tel,. Vtceoey 7188 - 

Td. Hemlock 2615

John Kuchinskds
Lietuvis Advokatas 

2221 22iid St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valando* 9 ryto iki -vakaro.

Seredąj ir Pitnyčioj ano 9 iki

A. A. S.LAKIS’ 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Sf.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandas: 9 ryto iki 4 po pietų

ir Snbatos

________Graboriai ? į

Phone Boulevard 4139

• .• / .- I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

kompanijos paseks minętos di 
džiosios kompanijos pavyzdžiu.

Mažoji žuvelė nukenčia

avenue,

. ■ 4 t 1 ■ » .

South Chicago
Automobilio užmuštas 

vaikas

' I* lietuvių I

šiuo !aiĮ<u varomas smarkus 
vajus prieš gembleriavimo ir 
ištvirkimo vietas Chicago] e. Bet 
Daily News pastebi, kad stam
bieji tos rųšies įstaigų užlaiky-

Tarp’ kitų liekanų po
licija užtiko popieras sandvi
čiams suvynioti. Policija sulig 
popieromis surado koks groser* 
ninkas pardavė vagiams sandvi
čius. Jis buvo Frank Mirehi- 
niak, 1610 North Winchest avo. 
Taigi ji pašaukė groseminką

ave.

pažiūrėti, ar jis nepažins sand-
vičių pirkėjų iš kriminalistų pa
veikslų, kuriuos detektyvų biu 
ras turi.

CLASSIFIED ADS.

6 metų 
motina I

Raymond Kupchin, 
amžiaus, gyvenęs su 
Katryna ir sesute Darata adre-| 
su 9740 S. Houston Avė., už
vakar, rugsėjo 22 (k; tapo su
važinėtas' automobilio einant 
skersai gatvę prie 97 gatvės ir 
Commercial Avė.

Sužeistasis skubiai tapo nu
vežtas į South ‘ Chicago ligoni 
nę, kur po kelių valandų kan
kinimus mirė. Ligoninėj visų 
laiką jis šaukėsi^ savo tėvelio, 
kurio dar nebuvo matęs. Bet 
neprisišaukė, nes tėvelis prieš 
kelis metus yra atsiskyręs nuo 
šeimos ir nežinia kur randasi. 
Taip vaikučio troškimas nors 
prieš mirtį pamatyti savo tėve
lį neišsipildė.

Velionio Raymondo laidotu
vės bus šį šeštadienį, rūgs. 26 
d., 8 v. ryte, iš namų į vie
tos liet, bažnyčia ir į šv. Kazi
miero kapines. Laidotuvėms 

fpatarnaus p. Eudeikis.—rL

kentėję iki šiol tik menkesnie 
ji, tik smulkioji žuvis.

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING 

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 it, $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU paaukoti gražiai 4 kamba
rių augštoi rušiet rakandui, kaurui ir 
radio. Veikite greitai.

,6348 S. Campbell Avė.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Lillian Collings, kuri tvirtina, jog Long Island Sounde du pira- 
I tai nužudę jos vyrą, o ją išžaginę. Tačiau tyrinėtojai reiškia 

abejonių de] jos pasakojimo teisingumo.

Oro koncertas Jonas Rusteika, Institution, 
Ward 52, Oak Forest, III.

West Side
25 metų apvaikščiojimas.

i Sekmadienį, rugsėjo.’20 <lie- 
nų, Westsldėj buvo apvaikš
čiojama 25 metų sukaktuvės 
nuo susikūrimo parapijos.

Apvaikščiojimas kaip ap
vaikščiojimas. Bet kad apvaik- 
ščiojimui buvo renkamos au
kos iš biznierių po penkines ir 
dešimkes, tai truputį keista at
rodo.

Apvaikščiojimui buvo pa
kviesti ir pirmieji parapijos 
tvėrėjai. Tų tvėrėjų viso likę 
tik trys, būtent Raddmskis, 
Jaukštis ir Meldažis. Jid”dkif- 
giausia prisidėjo prie minėtos 
parapijos tvėrimo.

Bet šiame
jiems nebuvo progos nė 
pratarti į susirinkusius, 
davė progos kalbėti net 
Radomskiui, kuris buvo 
mas parapijos rėmėjas.

— Žinąs.

apvaikščiojime 
žodį 
Ne- 
0r 

arti-

Dambrauskai išva 
žiuoja Lietuvon

Progresas, radio laikai. Tik 
keletą metų atgal, ar galėjai 
žmogus painųstyti, kad susilauk
si tokių patogių laikų, jog ne
reikėtų eiti j teatrus ar į sve
tainę pasiklausyti koncertų ? 
Dabar juos galime girdėti savo 
namuose su pagelba radio. Taip, 
'dabar galima su didžiausiu pa
togumu, besėdint savo namelyje 
ant minkštos kėdės, klausyti tų 
visų talentuotų žmonių gabumų 
visokiose srityse—dainose, mu
zikoje, juokuose ir kalboj, ir 
dar visų ką veltui, be atlygini
mo.

Ir praeito antradienio oro 
koncertas, vienas iš tų, kurie 
yra duodami nuolatiniai kas 
antradienis Peoples Furniture 
Kompanijos iš W G E S stoties; 
kiek tai malonumo jis suteikė 
klausytojams! Tai yra sunku 
išreikšti. Vienos.valandos bė
gyje išgirsti ir operos daini
ninkus, kurie yra kur .nors to
li užjūryje, taip pat muzikų, o 
ir lietuvių mėgiamus daininin
kus, kaip Kastų Sabonį, A. čia- 
pų ir žavėjantį “Peoples Due
tų”. Gražus juokai, rimtos ir 
naudingos kalbos ir kiti įvairu
mai.

Peoples Furniture Kompanija 
atsižymi žinojimu ir pasistengi
mu duoti šiuos gražius, parink- 
tinus ir tvarkingus lietuvių 
dio programos.

Teatro mylėtojams
Praėjusį sezonų, po suvaidi 

nimo veikalo “Graži Magelio- 
na”. daug žmonių prašė mano 
pranešti jiems kada bus kitų 
kartų vaidinamas tas veikalas.

Taigi pranešu, kad “Graži 
Mageliona” bus vaidinama vėl 
spalių mėn. 11 d. Roselande, 
prie 108 ir Wabash avenue. 
Vaidins M. Dundulienės artistų 
grupė. Artistų sustotas žymiai 
pagerintas. '

Įžanga tik 35 centai ypatai.
—Mare.

CHICAGOS ŽINIOS
Ravinijos opera. turėjo 

nuostolių $279,829
- Ravinia Parke vasaros laiko 

opera užbaigė savo sezonų. Pa
sirodo, kad ji turėjo šiemet nuo
stolių $279,829.

Dar viena bomba

ra-

Sprogo bomba . prie teatro, 
kuris randasi adresu 503 Šo. 
Kedzie avė. Nors, bomba spro
go kiek toliau nuo* to 
bet policija mano, kad 
kyta buvo teatrui.

teatro 
ji. tai-

šaukis groserninką 
liudyti

Tapo apiplėšta Wicker Tark 
Deposit and Trust Company 
Milwaukee gatvėj prie North

Vynuogių Rūšys
- ..V-T , ■ »

California Fruit. Exchange paskaidė 
vynuoges. į įvairias rūšis ir pradėjo gar
sinimų kampaniją, kad išpopuliarizuoti 
tas rūšis tarp pirkėjų' ieškančių geresnių 
rųšių Califonijos Sulčių vynuogių. Ex- 
cnange per savai pardavėjus galės* parū
pinti įviarias rūšis baltųjų ir juoduųjų 
vynuogių — Alicante Bouschet, Carig- 
nane. Mataro, Mission, Petit Sirab, Zin- 
fandiel, Muscat ir kitas priimtas rūšis.

Alicante Bouschest yra Vienos iš po- 
pu lia riš k iaus i ų sulčių vynuogių, ypač 
kur-norima spalvuotos sunkos. Jų skais
čiai raudonos spalvos sunka ,yra pa
traukianti. Taipgi "šios vynuogės yra 
vienos iš lengviausių gabetni ir užlai
kyti. Jų spalva dar labiau pasigerina, 
jei primaišyti prie jų rūgščias vynuoges 
kaip Burger ar Zinfandel.

Carignane yra ištimtinai vyno vy
nuogės, lengvos gabenti ir sultingos. Jos 
sultis yra tamsiai raudona, labai page- 
rėjanti nuo ilgo laikymo. Jos turi sa
vy daug natūralių mielių.

Mataro turi juodas uogas, labai ge
ras primaišyti prie k|tų uogų.

Mission, pavardytos pasekąnt misio
nierius, juodos vynuogės ypač tinka sun
kai. Retas kas gali viršyti iš tų uogų 
pagamintą Angelica. Pagamintas iš 
Mission uogų baltas vynas lyginasi ge
riausiomis Vokietijos vyno rūšims.

Zinfandel yra geriausiai žinomas kai
po'tikrosios vyno Californijos .vynuogės.' 
Jos padaro geros kokybės šviesiai raudo
ną vyną. Jis v^suomt patenkinantis.

Muscat yra gerai visiems žinomas, 
kad reikėtų apie jį rašyti. Baltosiom
vynuogės irgi turi platų parcikalavim.į 
iš žinovų, kurie ž|»noi jų vertę.

Specialistas gydyme chroniškų ir sauja li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir Jei aš apsl- 
Imeiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus ju«r 
kur Ir kas jums skauda, bet .pats pasakys
po galutino Išegzaminavlmo—kas jums yra.-

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Btvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.
’. ' . " I *

20

MADOS

Pagamintas iš

PRANEŠIMAI
S. L. A. 6-tp A 

Rengimo Kdmisijbs fr

Gatavai 
už ..

MALEVA
sumaišyta, galionas 
.............. ...................   $1.40

—O--- -
TURIU PAAUKOTI brangins rakandus, 

vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio. 9x12 Domes- 
tic Oriental kaurą, įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Waahington St.
Tel. Colutnbus 4180 \

For Rent

Vertes

Vertės

$1.85

$1.49

Fiat Paint
$2.40, galionas už

Varnish
$2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, gi- ’ 

lionas už ...    $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę*.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.
______■ ■ 1. /

J. S. Rantančioms 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Dresių Dezaininimas 
Madų Daile

W Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertų instruk- 

\įlK rijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 

S%WkĮrerai apmokami. Rašykite dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

t*. Madingą Skrybėlių 
Mokykla

' jį Mokina kaip .dezaininti ir pa- 
į, Y sidarytl naujausias skrybėlės 

kaip pačiai sau, taip ir bizniui.
I * Rašykite dėl knygutės.

MA8TER COLLKGE
100 N. STATE RAN. 2718

RENDON 6 kambarių flatas, apšil
dytas, moderniškas $50 mėnesiui. 6113 
S. Albany Avė. Tel. Republic 5954.

Help Wanted—Malė
______  , Darbininką reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
Easidarant pp $40 iki $50 savaitėje. Atei- 

ite Čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbės!me 
joms Įsigauti į gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

REIKALINGI agentai lankytis miesto 
ir užmiesčio privatiniuose namuose su 
sempeliais importuotų pūkų ir plunksnų 
patalinėms, Beck’s Depu Store, 3323 S. 
Halsted St.

---------O--------
REIKALINGI salesmanai lankytis po 

retail sankrovas, $35 iki $50 savaitinio 
uždarbio, greitas pardavimas. Išimtina 
teritorija. Patyrimas nereikalingas. Chi
cagos ir apielinkių teritorija. Kreipkitės 
Room 11 17, 333 N. Michigan Avė.

Help Wanted—Female f
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergaitė abel- 
nam namų darbui. Maža šeimyna, ge
ri namai, atskiras kambarys. Tel. Austin 
9692.

REIKALINGA mergitė pagelbėti mo
tinai, 1 vaikas, geri namai, $4 savai
tę. Mrs. M. B. Kaplan, 4701 Mapypole 
Avė.

J. Dambrauskas ir jo moti
na išvažiuoja Lietuvon. Dam
brauskai yra plačiai žjnomi 
Chicagos lietuviams. Jų for
moje, prie Willow Springs, 
yra buvęs ne vienas išvažiavi
mas surengtas. Taipjau ne vie
nas chicagietis yra pirkęs gar
daus lietuviško sūrio iš jų.

Dambrauskas savo formų iš- 
tendavojo chicagiečiams žino
mam Antanui Stuporui. P-nas 
Stuporas yra buvęs įvairiuose 
bizniuose. Iki šiol gal jis nebuvo 
taip plačiai pažįstamas dau
gumai chicagieČių lietuvių, 
įet yra draugiškas žmogus ir, 
tenka manyti, greitai susipa
žins.

Jis sakosi ves formų ta pa
čia sistema, kaip ir Dambrau
skas, ir dirbs tokius pat sū
rius, kaip Dambrauskas.

-*-P. Daubaras.

Oak Forest Pasisiuvę $10,000

Truputis žinių iš musų 
padangės

Extra Lietuvių Ra 
dio Programas į 

visą pasaulį
Pėtnyčioj, rugsėjo 25, iš 

ties W. C. F. L., 070 k.
sto- 
nuo 

6:45 iki 7 vai. vakare, bus duo
damas lietuvių radio programas 
į visą pasaulį; jię bus girdimas 
ir Chicagoj. Atsukite savo ra
dio ir pasiklausykite šio extru 
lietuvių programo.

Kitas lietuvių radio progra
mas, kaip ir visada, iš stoties 
W. H. F. C., 1420 k., ketverge 
nuo 7 iki 8 vai. vakrfre. Pasi
klausyki >

šiuo norima padėkoti Viekš- 
niečių Kliubui už dovanas ir už 
aplankymą kai kurių lietuvių 
esančių prieglaudoj.

Būtent rugpiučio 20 dienų at
lankė prieglaudą šie kliubo na
riai: pp. Rakauskai, p-nia Lau- 
rinienė su sunais, pp. Narna
mai, p. Mozgeris su žmona ir 
dfar vyras su žmona’, kurių pa
vardės neteko sužinoti. Ir laj?ai 
gausiai pųvaišino jie ir apdo
vanojo porų varguolių esančių 
prieglaudoj, būtent Antanų Ba% 
cevičių ir Kazimierų Šulcą. Da
vė abiems po penkis dolerius, 
už ką jie yra labai dėkingi kliu 
biečiams. '

žinoma, Oak Forest prie 
glaudojei • yra ir daugiau įietu- 
rių. S(Bet pasilaiko ir tąįp, kad 
atlankantieji .Teartais nepamato 
daugiau. Mat, atsiranda tokių 
įnamių, kurie pasitikę lanky
tojus stengiasi pasilikti vieni 
su jais, idant gauti daugiau de
vonų. ? 1

O tuo tarpu prieglaudoj yra 
tikrų vargšų, neturinčių draugų 
ir negaunančių jokios pašalpos, 
jokios dovanėlės.

Septyni ginkluoti banditai 
užpuolė Parkway State Bankų, 
1950 North Clark street. Pasi
pelnė $10,000.

Manoma, kad kaposią 
- algas

Paskelbimas, kad United 
Steel Corporation Nutarusi nu
kapoti savo darbininkų algas, 
atsilieps ir į Chicagos pramo
nės apskritį. . ; " ’

Chicagos apskrity United 
Steel Corporation
kuri samdanti apie 9,000 dai^ 
bininkų. Kapojimas algų palies 
tur būt ir juos.

Gal būti

turi šakų,

S. L. A, 6-tp Apskričio Jubiliejaus 
Rengimo Kdmisijbs |r kuopų ątpfovų su
sirinkimas įvyks penktadieny rugsėjo 25 
d., 8 vai. vak., p. Mačiuko raštinėj, 
6812 So. \Vestern Avė. Šiam susirin- 
cime bus galutinai išdirbta planai, kurie 
bus pateikti konferencijai., Bukit visi lai
ku. • .- Valdyba.

• ■ 1 -į...........i
Pranešimas Chięayo^ Lietuviams Vy- 

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

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

Joniškiečių L. K. Kliubo susirinkimas 
vyks, penktadieny, rugsėjo 25 d„ G. 
Brenciaus svetainėje, 4600 S. Wood St. 
7:30 vai. vak.' : Malonėkit atsilankyt 
visi nariai, nes yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsit.nutart ir yra du svarbus 
laiškai iš Lietuvos. — J. B.

u -
" n / :

Chicagos Lietuvių' Choro Pirmyn 
dainų pamokos įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
25 d., 7:30 vai. vak. Meldažio svet.> 
Visi Choro nariai susirinkitė laiku, taip
gi dailės mylėtojus kviečiame prisidėti 
prie choro, nes turifne rengtis prie sa
vo koncertp ir prie opretes Agurkai”. :

1 — Valdyba.

d., 8 vai. vak., p.

vyrai ir moteris.

Didelis smagumas

Pypkės ir 
Cigaretę 

Ruky-

mažesnės

AR JUS ŠERGATB? v
Motina Helena, žymiausia pasauly žolių 

Specialistė, pagelbfls jums. Ji paąakys jums 
apie .daugeli sunkių Ilgų, kurios tapo greitai 
išgydytos su žolėmis. penkios dešimt metų 
sėkmingi} ir sensacingų pasekmių, Tūk
stančiai pasveiko. Jos patarimai yra neį
kainuojami, bet jus. galite ji gauti dykai, 
Naujos žemos kainos. Ateikite šiandie, ar
ba rašykite. $1.00 bonka už 25c.

MOTINA HELENA, ŽOLIŲ SPECIALISTE 
1721 NVest 47th St? Chicago, III.

Vyriausias ofisas: 1860 N. Darnen Avė.

Dabar geriausias laikas
* » '. ’ ■

• v-L

)

3337

mados
Sukirptos mieros 14,

3337 —- Naujausios 
modelis.
20, taipgi 36 ir 3S colių per 
Ši suknelė yra ne tik graži bet ir labai 
praktiška ir šilta 'šaltesniam orui atėjus.

Norint gauti vieną arx daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę *• arba pri-, 
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir dtiresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškuą reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

sporto 
16. 18, 
krutinę.

NAUJIENOS Pattern D®pt.
*1739 S. Halsted St., Chicago.
čia, Įdedu- 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. --------
Mieros ..................... per krutinę.... ... ip.___

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valstija)
—______—----------- ;----- ---------------- --------J

.   t i --------------------------------- ——

Garsinkites/‘N-hose”

BtlDAVOTI IR TAI
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAMD IR FI

NANSUOJAME.

Prieinamos išlygos. „ ♦ Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabūdavo  jame 
naujus apartmentus, viškas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Što

rų frontai ir komercinis darbas. f

Z. Š. Mickeviče & Co.
, 2505 W. 63 St.

Tel. Hemldck 0800. '
*’' (■ ■ . . ■ ? . ’ ••

................... .-„■■T   .» H  .................... .............................

FALLFASH10N WRLD
r—
V

i ’

NAMŲ SAVININKAI
gis apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsinešti jį į' musų ofisą 
„ ,3.00 NAMAMS dtkai . ■ ' v
Lysu*. penkių ir trijų dešimtų dienu pareiškimus ir Išpildomo juos Jums dykai. Pa- 
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. . Pasitarimai. dykai visais -legallškais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų Ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 4654 So, Ashland Av&», 47th įs Ashland Avb. Valandos nuo 0 r, iki vak,

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus, vilnonius svoderius ir 
pančlakas. Taisom senus svederius. Męs

F. SELEMONAVIČIA 
504 West 33rd St. 

Netoli Normai Avęį„u To į. VĮCJ

ittr* ■■S’ :'lr -’iji

f .

8480,

Rudeninė madų knyga. . Joje rasite 
daug įdomių, rudeninių it žieminių mo
delių. Taipjji aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 centų. z

RAMOVAI ItkeatreF1!
35 8 Halsted Sts. 

t DIENOMIS: IR VAKARAIS

REIKALINGA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų. State Fiber Co. 
1820 W. 14 St.

su

Šiandie
‘Their

Mad Mopent’
Dorothy Mackail, Warner Baxter, 

Žavu Pitts,' Nance O’Neil.

Z ir -

‘A Free SouF
Norma Shearer, Leslie Howard,su 

Lionell Barrymore, James ■ Gleason, 
Clark Gable it k.

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

CLASSIFIEDADS.
Educational

Mokyklos*
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB.

67^ Wfest Madison Street

7 . Financial
. Fina’nsai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laįdos perkamos ir parduodamos 

Del goresnių kąnlų matyklt
CITY INVBSTMENT CO„ 

105 W. Adams St.. 
tel. Central* 7832

Automobiles
M. 8 K. MOTOR SALES 

Buick 4 Door SedaU* A-l ---------  $85
Studobaker Dictatnr sedan A-l — 345 
Willys coupe rurnble seat bargenas 335 
Nash special 6 2 door sedan, geras 265 
Hudson sedan side mounts ----
Pontiac Rdstr.j 6 w. w., s. m... 
Ford Tpwn sedan; kaip naujas _ 
Pontiac Del. sedan* 6 w. w. ----
Cadillac 314 sedan; 5 pas. -----

1027 
1928 
1931 
1928 
1930 
1930 
1030 
1980 _T_______________ , , ,
1928 Cadillac 814 sedan; 5 pas.------
1930. Chevrolet couch: radio: A-l------
1931 Ford Spt. coupe: rymo, seat------
1931 Ford Tudor sedan: mažai važ.—
1929 Chrysler 75 Town sedan: A-l —
1930 Auburn Del. sėd.; 6 w. w.; s. m 
1930 Viking sedan; 5 pas., 4 door.— 
1929 Nash Conv. coupe; A-l cond. — 345 
DAUG KITŲ, MAIGAIS AR I6MOKfiJIMAI8 
6811 S. Halsted St. Wentworth 27^7

405 
405 
435 
435 
435 
305 
365 
365 
585 
585 
575

1930 Ford Tudor Sedanas_________$300
kaip naujas, mažai važinėtas, Paaukojimas.

B. & W. MOTORS CO. 
827 W. 85th St.'

LA SALLE 29 Town Sezanas, 6 dratinial 
ratai, nauji Goodyear talpai, maroon baigi
mas. su sidabriniais ratais. Paaukosiu ui 
balansą tnorgičiaus finansavimo kompanijai. 
Tiktai $750; vieną trečdalį įmokėti, 18 mėn. 
išsimokėti, 6424 S. Western Av. RepubMc 4050
.. , .... ■ .į ......   i .. ■■■„ Ii.......  .................. .

FAGET BUICK COMPANY 
1928 Bulck modol 47—5 pas. sedanas $545
1927 Bulck, modern, 5 pas............ ........... $365
1928 Buick, model 58, o pas. Coupe $545 
1928 Buick, mod. 51. 5 pae. Sedanas $595

> 6455 S. Western Avė.
/ Prospect 0500

- 4 ■ » J 7 ... . ‘: ........ .

Business Chances
, . Pardavimui Bizniai___wWw**w**ww^w^-w^#*rf^^%*^w*^»^v***««****www*rf*****'^-^Mi

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
labai gera vieta. Pigi-renda, $50 su 
garažu, 6 kambarių flatas užpakaly. 
Parsiduoda iš priežasties ligos.

6600 S. Morgan St.

Tel. Englewood 6089

PARDAVIMUI minkštų gėrimų krau
tuvė. Biznis gerai išdirbąs. Greitam 
pardavimui, pigiai, nes ateinančio mėne
sio pradžioj turiu išvažiuoti.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių ir 
soft drink storas, labai pigiai, 5 rui
mai pagyvenimui. Renda $15.

822 W. 33 PI.

PARDAVIMUI restaurantas Brighton 
Parke. Išdirbtas per t metus. 4178 
Archer Avė. Lafayette 1404. 

M———»wr-- ■

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI • UŽ BARGENO 
KANĄ 80 akrų geros žemės, su 60 akrų 
išdirbtos ir paverstos pievomis. Trio- 
bų nėra, 1% mylios prasto kelio į far- 
mą nuo didžiojo kelių. Randasi tik 6 
milios nuo mažo rezortų miesto šiauri
niame Wisconsine, prie C. 8 N. W. 
geležinkelio. Kaina $750 cash. Ra
šykite W. A. Brown, 921 Arbutus St. 
Rbinelander, Wis.

Real Estate For Sale
Nąroąi-Žęmg Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Ptflcam, parduodam*, mainom namui, 

lotua, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis illygomu. Teisingi* ir greitai 
patarnavimas. '
4425 So. Fairfield Avė.

T«l Lafayem 0455

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
gražią 7 kambarių moderninę bunga- 
low. didelis bungalow garažas, lotas 66x 
300, trys blokai iki štorų, mokyklos ir 
transpo'rtacijos C. B. 8 Q. iš Fairview 
stoties. Graži apielinkė ir restriktuota. 
Už *$5,100, verta $9,000. $1,000
įmokėti, lengvi išmokėjimai. Del pla
tesnių žinių telefonuokit Downers Grove 
924-J.

PARSIDUODA bizniavas liamas, ge
ra vieta bizniui, ant biznių/gatvės, pa
gal fektorių, su visais fikČeriais dėl ci
garų, kendžių ir groserio, 5 kambariai 
pagyvenimui, apšildomi. Atiduosiu pi
giai, 25 šimtai įmokėti. Kas pirks — 
laimės. 2 lubos.

4343 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI. 248 W. 60th St. savinin
kas parduoda 8 kambariu namą su didelėm 
viftkom, ąžuoline* grindys, naujai dekoruo
tas. Tiktai $2,000 cash reikia, kad nu- 
Siirkti &| namą geriausiame stovyje. 33 pėdų 
otas. Duosime du kautus malevos iŠ lau

ko dėl naujo savininko. Geriausia transpor- 
tadja: arti visu bažnyčių, mokyklų ir high 
schools. Kaina $7600.00.

Savininko telefonas
Beverly 4181.




