
V rnw*-'v

The First and Greatest Lithuanian Daily in America ii. . ........................ t'i 11id.tHaeiMe1W1Mii.11n.. . III.. . ii.....................  imi,
The First and Greatest Lithuanian Daily in America 

^.1 I I..........................................     *1

NAUJIENOS
Th< LithuaNiAN Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LlTHUANlAN NEWS PUB. CO., iRc. 
1739 South Hatated Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500
‘ Į .........-I—« ■ .n —.... „ , ■ lt>

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
THfc LlTHUANlAN DAILV NfWS

PUBLISHED BY THE LlTHŪANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halated Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII Kaina 8c No. -226

Amerikos, Tautų Sąjungos ir 
Sovieto Rusijos Verčiama 

Japonija Pasiūlė Taiką
Sovietų raudonoji armija esanti pasiruo
šusi maršuoti prieš japonus Mandžurijo j

I Chang Hsue Liang, kad kuo- 
I skubiausiai grįžtų. į Mukdeną ir 
pradėtų derybas dėl ginčijami] 
klausimų tarp japonų ir kinie
čių.

Kinijoj įtempimas žymiai at
sileido ir tikima, kad Japonija 
atšauks savo kariuomenę iš už
imtų miestų.

Rusijos ir Japonijos bendri 
interesai *

Ryga, Latvija, rūgs. 24. 
Maskvos radio pranešė, kad 
Sovietų Rusijos užsienių reika
lų komisaras Litvinovas ir rytų 
reikalams komisaras padėjėjas 
Karachanas pasišaukę Japoni
jos atstovą Rusijai pranešė 
jaim kad, dcl užėmimo Mand- 
žudijos neatsiklausus Sovietų 
Rusijos kuomet tarp Japonijos 
ir Rusijos santykiai buvo skai
tomi draugingi, verčia. Sovietų 
vyriausybę imtis žinksnių ap
ginti savo interesus Mandžuri- 
joje, kur Rusija turi tokius pat 
interesus kaip ir Japonija. Taip 
pat Sovietų Rusija užprotestavo 
prieš japonų karo orlaivių laiks- 
tymą per Sibiro-Mandžurijos 
sieną.

Raudonoji armija gatava 
maršuoti

“Pravda” stačiai apkaltino 
Japoniją, kad ji per metus ren
gėsi Mandžuriją pasigrobti ir 
pati išprovokavo, ^Korėjos ib 
Mandžurijos maištus/kad \tuo 
pAsikliovUsi galėtų jėą-pasigrpb- 
ti.

Vilniaus katedroj 
rado k a r a 1 i ų ir 
Radvilaites grabus

Varšuva, rug.s 23. Lenkų Te
legramų Agentūra praneša: 
Vilniaus katedroj bedirbdami 
remontinius darbus darbininkai 
rado po prezbiterija gotiško 
styliaus kriptą, kurioj buvo pa
dėti karstai su palaikais lenkų 
karaliaus Aleksandro, karalie
nės Elzbietos ir Austrijos ar- 
cikunigaikštienės Barboros Rad
vilaitės.

Monarkistai arkliai ne
mėgsta respublikos 
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Japonijos miništerių kabineto ^posėdis ekstra

yra paveikslas naujojo Japonijos miništerių kabineto, nuimtas šį pavasarį. Tas kabinetas k »Čia
šiomis dienomis buvo sušauktas ekstra sesijai dėl .karo Mandžuri jo j, bet išsiskirstė. nieko ne
nutaręs, dėl nesutikimo tarp karo ir užsienių miništerių. Centre sėdi premjeras baronas Reijiro 

Wakatsuki Ir karo ministeris generolas Jiro Minami.

Alaus referendumo 
didžiuma balsų pri

ėmė legijonieriai
Nuo bonų taip pat didžiuma 

atsisakė

Lietuvos Naujienos
P, Vaičkus sugrįžo dra

mon
Teko patirti, kad p. Vaičkus 

pasirašęs su Valstybės teatro 
direkcija sutartį, kuria jis pri
imtas Vai. Dramon. Pirmas 
veikalas, kurį p. Vaičkus reži
suosiąs^ busianti Knut Hamso- 
no drama “Ties karaliaus sos
tu”. Vėliau p. Vaičkus norįs 
statyti ir pats vaidinti “Ham
letą”. !

į gimnazijas pradeda
ma įsileisti rusų kalba

švietimo ministerija Kauno, 
Marijampolės, Šiaulių ir Pane
vėžio gimnazijose šiemet leido 
mokyti ir rusų kalbą. Rusų kal
ba laikoma antra svetimąją kal
ba, neprivaloma. Ji bus pradė
ta mokyti nuo V klasės.

Anglijoj eina didelės be
darbių demonstracijos

Anglų studentai Dotnu
vos Ūkio Akademijoje

Stebisi lietuvių pažanga

DOTNUVA. Dabartiniu laiku 
Lietuvoje lankosi būrys Angli
jos studentų. Belankydami vi
sas mokslo ir pramonės įstai
gas, jie tarp kito ko atsilankė 
ir garsioj Lietuvos žemės Ūkio 
akademijoj, Dotnuvoje. Juos 
ten sutiko didelis būrys studen
tų,'.profesorių, o prorektorius 
Aleksa pasakė kalbą.

Į tai ekskursijos vadovas p. 
dr. Gooper Atsakė irgi karštai. 
Pasisakė ,kad anglai su lietu
viais, visados taikiai gyvensią 
ir įvertinsią nepriklausomybės 
ir kitus valstybinius troškimus.

P. Coper stebėjosi tokia lie
tuvių jaunos tautos greita pa
žanga agrarijoje. Svečiai ypa
tingai domėjosi selekcijos sto
timi. Pirm, širvinsko ir Les- 
kauskio 'lydimi 18 d. naktį iš
važiavo Klaipėdon, namų link.

“Krasnaja Zviezda”, raudono
sios armijos oficiozas, pareiškė, 
kad Sovietų kariuomenė yrapa^ 
sirengusi ir neleis Japonijai 
praryti Mandužurijos. Sykiu su 
tuo eina gandai, kad sovietai 
mobilizuoja kariuomenę Mand- 
žurijos pasieniais. Karo komi 
sąrąs Vorošilovas orlaiviu iš
skrido Į Mandžurijos pasienį.

Nanking, rūgs. 24. Visoj Ki
nijoj eina masinės protesto de
monstracijos prieš japonus. Visi 
namai ir bakūžės iškėlė gedulos 
vėliavas.

Suvienytų Valstijų nota
Washington, rūgs. 24. Vals

tybės sekretorius Stimsonas Su
vienytų Valstijų vafdu pasiuntė 
notą Japonijos ir Kinijos vy
riausybėms, reikalaudamas per
stoti karo žygius ir ištraukti 
kariuomenes iš pavojingų susi
rėmimo punktų.

Japonija siūlo taiką
Shangai, Kinija, rūgs. 24. Pa

sekmėj Suvienytų Valstijų no
tos, reikalaujant Japoniją ir 
Kiniją tuojau baigti karo žy
gius ir atsitraukti iš užimtų 
vietų ir Tautų Sąjungos pastan
gų atstatyti taiką įtolimuose ry
tuose, generolas Honjo, japoni 
jos kariuomenės vadas Mandžu. 
rijoj, atsiuntė telegramą Mand
žurijos karo valdovui maršalui

Madridas, Ispanija, rūgs. 24. 
Nuverstojo karaliaus Alfonso 
250 arklių “baidosi” išgirdę 
griežiant respublikos maršą, 
kaip aiškina jų monarkistiški 
luobėjai; mat, arkliai esą pri
pratę klausytis karališko mar
šo.

Veik visi Alfonso arkliai 
parduoti sunkvežimiams trauk 
ti; kiti atiduoti toreadorams ko
voti prieš bulius.

Pacifistai atsisako 
siekti kariauti

pri

New York, rūgs. 24. Keturios 
dešimts ir astuoni pratęstom] 
denominacijų kunigai pasižymė
ję Amerikos gyvenime, pasirašė 
peticiją prezidentui Hooveriui, 
kurioj reikalauja sąžinės lais
vės tiems, kurių sąžinės nelei
džia eiti į karą. Peticijoj rei
kalaujama, kad nebūtų reika 
laujama priesaikos iš tų, kurie 
dėl religinių įsitikinimų nenori 
kariauti.
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Du Gary jaunuoliai 
smerkti pakarti

pa-

Jie vakaruose nušovė polięistą

Denver, Cal., rūgs. 24. Du 
Gary, Indiana, jaunuoliai, Al- 
bert Carlson ir William Piskoty 
nuteisti pakarti už tai, kad at
vykę čia prietykių jėškoti ir 
pasiplėšti jie nušovė policistą. 
Juos pagavo pagal jų palikto 
automobilio.

&ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjantis debesuotumas; lie
tus; šiltesnis ir vidutinis piet
ryčių fėjas.

Vakar temperatūra siekė 63 
po piet

Saulė <teka 6:38, leidžiasi 
6:46; mėnuo leidžiasi 5:23 ryto.

Amerikos “judžių” jta 
ka Anglijoj

Londonas, rūgs. 24. Anglijoj 
pradedama susirūpinti dėl jia- 
kos> kokią Amerikos kratomie
ji paveikslai daro į tos šalies 
gyventojus. Ypatingai anglai( 
nepatenkinti, kad per Amerikos 
judžius plinta amerikoniškas 
Žargonas (slang), tai yrA įvai
rus neliteratiški žodžiai ir išsi? 
reiškimai.

Detroitas, rug.s 24. Amerikos 
legijonas savo 13 metinėj kon
vencijoj žymią bąlsų dauguma 
pasmerkė prohibicijįos įstatymą, 
reikalaudamas, kad kongresas 
pravestų referendumą dėl 18 
amendmento modifikacijos.

Už referendumą balsavę 1,- 
008 legijonieriai, prieš referen
dumą tik 394. “Norime alaus!” 
buvo vienas svarbiausių obal- 
sių laike kelių dienų konvenci
jos posėdžių. Pastebėta, kad 
legijonieriai iš sausųjų valstijų 
ypatingai v šiemet, balsavo su 
šlapiaisiais.

Antras svarbesnis balsavimas 
buvo tas, kad legijonieriai ne
spaus prezidento Hooverio dėl 
bonų. Už skubų išmokėjimą vi
sų bonų balsavo 5()7, prieš 902.

Daug mažiati mokesnių 
beišrenkama

Wąshii)gton, rūgs. 24. Ar ad
ministracija imsis mokesnių iš
rinkimo sistemos revizijos, pa
aiškės ateinantį mėnesį. Perei
tą metą surinkta mokesnių ant 
$550,000,000 mažiau, o ateinan
čių metų mokesnių per pirmąjį 
metų bertainį beišrinkta ant 
$232,000,000 mažiau, tai yra 
du syk mažiau kaip tokiu pat 
laiku pernai.

Per pirmąsias šio mėnesio 22 
dienas surinkta $259,015,112, 
kuomet pernai per tokį pat lai
ką buvo surinktą $482,488,190.

Kokių priemonių valdžia im
sis, dar nėra žinių, bet nusi
mato, kad mokesnių pakėlimas 
yra negalimas.

Filipinų pastangos at
gauti nepriklausomybę

-——r
Manila, rūgs. 24. Filipinų sa

lų legislatura priėmė vienbalsį 
nutarimą reikalauti iš Amerikos 
pilnos nepriklausomybės. Rezo
liucija įteikta Amerikos karo 
sekretoriui Hurley, kad perduo 
tų prezidentui Hooveriui.
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San Francisco, rūgs. 24. Pen
kiolikos mylių frontu užsidegė, 
miškas ir sudegino jau 7 rezL 
dencijas. Keliose kitose vieto
se gaisrai sustabdyti.

Rado 200 milijonų metų 
senų žuvį s ------ -- ■ I

Los Angeles, rūgs. 24. Prof. 
John Bradley iš S. California 
universiteto rado Inyo kąlnuo- 
se 200.000,000 metų senumo pa
laikus žvaigždinės žuvies. Tos 
žuvys gyvenę kada dar ne tik 
žmogaus ir nugąrkaiilinių gy
vulių nebuvo, bet ir sausžemio 
augalų dar nebuvo.

Lenkų©j pastatytas 
paminklas žemai

čiui Narutavičiui
Čenstakavas, Lenkija, rūgs. 

23. Vakar čia įvyko, didelės 
lenkų legijoniėrių iškilmės ir ta 
proga Atidarymas paminklo pir
majam Lenkijos prezidentui 
Gabrieliui Narutavičiuf, kurs 
buvo nužudytas nepagautų .te
roristų Varšuvoj.

/ Narutavičius, pirmasis Lenki
jos prezidentas, buvo tikrasis 
brolis žemaičiuose ties Alsė
džiais gyvenančio Stasio Naru
tavičiaus. Paminklo atidaryme 
dalyvavo 20,000 .lenkų minip. 
Paminklas yra T, metrų aukštas 
ir padarytas žymaus lenkų 
skulptorio Dančako.

U. S. S. Akron galbūt 
lėks į "Europą

Akron, Ohio, rūgs. 24. 
džiausiąs visame pasaulyje ce
pelinas, kokį pasistatė Suv. 
Valstijos. U. S. S. Akron ren
giasi lėkti skersai Atlantiko, ar 
skersai Pacifiko į tolimas ša
lis. Akron vakar skraidė su 
113 žmonėmis ir gali dar dau
giau'pagelti. Akron yra pasta-?- 
ty tas karo reikalams.

i<< t’., 'l

Darbo Federacija 
ir Hearstas prieš 

algų nukapojimą
Green kaltina fabrikantus 

piktos valios
/

dėl

Londonas, rūgs. 24. Visoj ša
lyje plito ta bedarbių ir dvylių 
tarnautojų protesto demonstra
cijos-prieš algų ir pašalpų nu- 
kapojimą. Glasgow demons
travo 50,000, Liverpool 6,000, 
Birmingham. 5,000. Netvarkos 
ir susirėmimų veik visose vie
tose pasitaikė.

Religijos mokytojus at
leidžia nuo cenzo

švietimo ministerija 32 žydų 
religijos mokytojams leidžia ir 
toliau dėstyti neįsigijus cenzo.

Washington, rūgs. 24. Orga
nizuotas darbas šiandien pa
smerkė darbininkams algų ka
pojimą, paskelbtą daugelio di- 
džiatisių. ihdustrijų, kaip blogą 
valią ir nesVeiką politiką. Pre
zidentas Green A. D. F. pareiš
kė savo proteste, kad plieno ir 
kitų industrijų paskelbtas algų 
numažininfas yra sulaužymas 
duoto prezidentui Hooveriui iš
kilmingo pasižadėjimo algų ne
kapoti. -

Panašiai neigiamai išsireiškė 
dėl Mgų kapojimo ir Washingto- 
no , aukštieji valdžios oficialai, 
Darbo sekretorius Doak ir 
lįlearst’as, laikraščių leidėjas.

Amerika nusiginkluos, 
tik statys 11 karo 

laivų
Washington, rūgs. 24. Stim

sonas pareiškė, kad Amerika su
tinka atsižadėti naujų karo lai
vų statymo ir pritaria Italijos 
pasiūlymui per metus laikė vi
sai nesiginkluoti jurose, tačiau 
Amerika statysianti 11 karo 
laivų. “bedarbei sumažinti”.

Nautilus nebegali par- 
z plaukti į Ameriką

Jo kelionė į Šiaurę buvo
< pavojinga

Du latvių profesoriai 
atvyksta į Lietuvą.

Po akerį žemės už kiek
vieną mergaitę

Delhi, Indija, rūgs. 24. Ilgus 
metus naikinę moteriškos lyties 
kūdikius, kaip beverčius, Kash-. 
miro gyventojai išsigando pa
stebėję, kad moterys pas juos 
pradeda išnykti. Dabar maha
radža duoda po akerį žemės 
kiekvienos gimusios mergaitės 
tėvui.

Areštuoja Iowa karvių 
maištininkus

Tipton, la., rūgs. 24. Pusant
ro tūkstančio .kariuomenės ir 
didelis skaičius policijos su kul
kosvaidžiais ir ašarų bombomis 
apstatė Cedar apskrities kelius 
ir susirinkimų punktus, apsau
goti veterinorius' prieš farme- 
rius, kurie maištauja, neleisda
mi skiepyti jų karvių prieš tu- 
bėrkuliozą (džiovą). Būrys far- 
merių areštuota.

Londonas, rūgs. 24. Valdžia 
nusistačiusi nebeskolinti pinigų 
bedarbių pašalpų paskoloms, ku
rių tuojau yra reikalinga 18,- 
700,000 svarų. \

Del sensacingų iškasenų 
Apuolės piliakalny vakar j Lie
tuvą išvažiavo du latvių profe
soriai Balodis iri Straubęrgas. 
Jų kelionės tikslas—tirti iška
senas, nęs senuose piliakalnysc 
lig šiol tokių dar nebuvo rasta.

Klaipėda
Atsirado daug elnių

Šilutės apskrity atsirado daug 
elnių. Juos medžioti draudžia
ma įstatymais, todėl elniai drą
siai vaikščioja po apylinkes. 
Prieš karą kas 4 met. Ičia bū
davo surengiamos elnių me
džioklės, bet dabar elnių niekas 
nemedžioja. Krašto ūkininkams 
elniai daro nuostolių.

P.1 dr. Jurgelionis grįžo 
į Lietuvą-

.4

Pragyvenimo išlaidos 
žymiai atpigo 

■Washington, rūgs. 24. Nuo 
1929 metų pragyvenimas atpi
go Amerikoj Aht 11.7 nuošim
čių. Ypatingai ifukritę valgomų 
•daiktų kainos, net ant 28.5 nuo
šimčių. Drabužiai ant 3.4 nuoš., 
baldai 7.50 - nuoš. ir šildymas 
bei šviesa 3 httoš. \

> i.tiii.1.4 i'nij .i'i'i'i ,i., t

Los Angeles, rūgs. 24. Ketu
rias dienas Šerta medvilne ir 
gydyta X spinduliais 5 metų 
■amžiaus mergaite tapo išgelbė
ta muo vinies pilve, kurių ji.bu
vo prarijusi. f JKcft.virtą dieną 
rasta, kad apsivyniojb vinte 
medvilne. • i.

Oslo, Norvegija, rug.s 24. 
Gavęs iš Amerikos įsakymą par • 
vežti submariną Nautilus į At
lantic uostą, Hubert Wilkins 
atsakė, kad submarinas tinka 
tik paskandinti arba atiduoti į 
laužą, nes jis jokiu bildu pats 
savo jėgomis nebegali plaukti 
ligi Amerikos. Paklausus apie 
kelionę į Šiaurės ledinį vande
nyną, atsakė, kad ji buvo sta
čiai baisi. / 1

--r' -Kh*Lindbergas su Anne laksto 
Kinijoj

Paryžius, rūgs. 24. Derybos 
tarp Franci jos ir Sbvietų Rusi
jos dėl prekybos sutarties ei
ną pasekmingai ir galima, kad 
Franci j a duos Rusijai paskolą 
už petroliejų. x

švietimo mihisterijos fizinio 
lavinimo referentas dr. Jurge
lionis sugrįžo iš savo kelionės 
užsieniuose, kurios metu susi
pažino su italų fizinio lavinimo 
įstaigomis ir aplankė Yspos 
(Berno priemiesčio) šveicarų 
fizinio auklėjimo parodą ir Pa- 
dubicų (Čekoslovakijoj) fizinio 
auklėjimo ir sporto parodą.

Kaliošų fabrikas Kaune
Vienas Kauno žymus batų 

fabrikantas, kaip praneša “E.” 
rengiasi pastatyti pirmą Lietu
voj kaliošų fabriką.

m—
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Nanking, ^Kinija, rūgs. 24. 

<vLin Bay” kaip čia vadina pulk. 
Ljndberghą ir jo žmoną paten
kinti, kad Kinijoj jų veik nie
kas nežino ir todėl palieka pil
noj ramybėj * čia jiedu pastojo 
Kinijos valdžią! į tarnybą, gel
bėti potvinių aukoms.

i J ' 
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WhiteLondonas, rūgs. 24.
Star Line laivų kompaniją turi 
stambius nuostolius ir sako, jei 
nebus kas nors padaryta, lini
ja nebegalės kursuoti.

Schenectady, N. Y. rug.s 24. 
čia pagamintas robotas (rneka 
niškas “žmogus”) pašto siunti
niams ir laiškams skirstyti. Ro
botas “mato” su pagalba foto- 
elektriškų, celių.

Decątur, III., rūgs. 24. Perei
tą naktį čia prasidėjo bombų 
karas tarpe gemblerių įstaigų 
ir viena sprogusi bomba - sun
kiai sužeidė tris gemblerius.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pil
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai

* Parduodame Laivakortes 
' ant vieą Uniją.

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Oftsis atdarai kasdle nuo 7 iki 

8 valandai* Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai

Iii M iii
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Darbininkams moka po 
centų per valandą

20

“The Industrial Worker” 
rašo, kad The A. W. Biirns 
Consolidation Co. savo darbi
ninkams moka tįk 20 centų 
per valandą. Ta kompanija 
tiesia valstijos kelius.

Kompanija sako, jog ji ga
linti gauti darbininkų, mokė
dama jiems tik po dolerį į die
ną. Tačiau ji mokanti dau
giau. Mat, koks didelis prakil
numas !

.Valstijos yra nustatytą, kąd 
darbininkams prie kėlių tiesi
mo butų mokama p.o 40 centų 
per valandą. Tačiau Ą, W- 
Būrus yra pasirašęs kontraktą 
dar prieš minim ujm algos i)U? 
statymą ir todėl sako, kati jis 
turįs teisęs sapųiyti darbinįp- 
kus ir už mažesnį atlyginimą.

Kadangi IJooverio “prospe- 
rity” laikais išbadėjusių dar
bininku vra milionai, tai ko
dėl tokiam ponui A. W. 
Ęurns puikia proga nepasi
naudoti ir keletą ar gal kelio- 
Įiką tūkstančių dolerių sau į 
kišepę neįsįdėtį.

—Senas Petras.

PO LAIKINĄ LIE 
TUVOS SOSTINĘ 

KAUNA PAŠI- 
VALGIUS

Rašo J. J. R ar h imas.
Kaune apsistojome mudu 

žmona “Lietuvos viešbuty j”.
Tiesa, tai šių dienų geriausias 
viešbutis Kaune. Irgi malonus 
reiškinys. Viešbuty j nuolat 
trūksta kambarių. Net tris 
kart reikėjo persikilnoti kol 
gavome erdvesnį, patogesnį 
kambarį, nes buvo vis užimta. 
Reiškia, ‘♦įlietu vos viešbutis”, 
kuris yra Valdžios žinioj, išlair 
ko pilnų konkurenciją. Ną, 
kad reikia Kaunui dar didžiu?- 
lio moderniško viešbučio, tąi 
'jau tiesa. Taipgi visokių biz
nieriškų įstaigų, su manda
giais patarnavimais. Tai nėrę 
pripuolamai išsprukę žodžiai. 
Apie tai ir neretus bent kiek

su

'daugiau pasakyti. Kąune ir 
visoj Lietuvoj labai lųažai at
sirandą tarnąjįtpjų, kurie teik
tų tau mandagų patarnavimą. 
Ateini į įstaigą, kur nori, kad 
tau patarnautų, patartų, nu
rodytų, atliktų tavo reikalus, 
tai pirmučiausia tu tampi čia 
kaž kokiu vergų. Ateisi pav. į 
banką, nusiimk kepurę bnli- 
pąi, stok j eilę, o jei nėra eilės 
prie langelio, prie stalo ir lauk 
kada tasai tarnautojas pakels 
į tave akis, nes į tave labai net 
dažnai ne visai maloniu žvilg
snį, paklaus koks yra reika
las. Kitą išgelbsti puošnus ap
sivilkimas, drąsumas, energiš- 
kumas. Su tais tarnautojai ir 
nuolaidesni ir vikriau reikalus 
atlieka. Bet vargas pakliuvus 
įstaigon kaimo žmogeliui, ku
rio drabužiai neinponuoja, ku
ris nežino, prie kurio staįo, 
pas kurį “ponulį” kreiptis. 
Pirmiausia jį išdidžiai sutinka 
kur toks žiuoina yra — kurje
ris, arba šveicoris. Jis viršiniiw 
ko tonu išklausinėja žmogelį, 
koks reikalas, tąda eina toliau 
ir ten išgirstą dar aukštesnių 
tonų ir pagąliąųs žmogelis at
likęs, ar neątlikęs reikalą iš
einą iš įstąigos su tykiu jaus
mu, kad ištikrųjų jis butų ber
nas t. y. tarnas, o čia jo visi 
“ponuliai”, pradedant nuę 
šyeięoriaus, baigiant, sakysim, 
direktorium, valdytoju. Tai 
viena žymi blogybė, kuri giliaį 
įsišaknijusi visame krašte: ar 
įstaigoj, ar valgykloj, ar net 
Krautuvėj. Nueini krąutųvėn 
tu prieš kokį žydelį, arba ir 
ne žydelį, turi nusiimti kepurę, 
ir malonėt, prašyti, kad jis tau, 
parduotų tą ar kitą prekę. 
Prekę parodo, o pamėgink jeį 
tau nepatinka nepirkti. Tai

zrr-- r—

Padaro 
Skalbimu

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapąnas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosernink) 
LINCO WA$li.

PaŲįavųiėjamas kvortiąėm^ bati
komis — po i6c už bonk).

Išdubėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullrąan 6201

niu taip iškolios, kad savų ne- 
sųsjrinksi.

(uy.dėjęų gražią pasakėlę, 
kad 1918-14) m. Kaune Laisvės 
Alėjoj (tąį svambiausia gatvė) 
buvę dauguma medinių nanip- 
lių, daugelis jų pakrypę, kiau
rais slogais, trotuarai vietomis 
buvo, vietomis ne. Kurie ir 
buvo, tai kiauri, lentutės su
lužę, vanduo į praeivius jas 
užmynus švirkštė, na, o išilgąi 
gatvę vienas, arba pora sver- 
dančių arklių trauke žmonių 
prisėdusią skrynią — reiškia 
konkę. Man tai nesinori tikėti, 
kad per 10 metų galėjo pasi
daryti tokia milžiniška atmai
na. Nebekalbant apie visą 
miestą ir priemiesčius, kur 
prisistatė gružių medinių įr 
mūrinių namų, ta pati Lais
vės Alėja dabar visai gražiai 
atrodo. Visa meksfaltuota, ce
mentiniai trotuarai platus, abi
pusiai puošnus mūriniai na
mai, tarpe kurių yra nemažai 
visai naujų, kelių aukštų ir 
moderniškai įrengtų.' Gatve 
nebe konke, bet siuva per die
nų dienas gražus autobusai, 
tekši, automobiliai, na, ir sena 
liekana — vežėjai su arkliais. 
Kaune ir visoj Lietuvoj taįp 
dideliu mąslu eina statybą* 
kad pa v. šiais metais plytų 
pristigo. Dabar norėčiau pą- 
duoti truputį statistinių žįnių:

Lietuvą* užimą 9,62 viso Eu
ropos ^emės ploto, pidupio at
žvilgiu jai ten|$a 2i-jį vietą 
Ęuropos valstijų tąrpe. Yra l|, 
valstijų Europoje, kurios ploto

ir p^ąmonės i\ąjįąlamš didelių 
namų (dirbtųyių ir ki|?) w1927 

w - % W29
statė, 1930 — 9. Išviso lytųjų 
namų Kaline pasistatė 1927 — 
456, 1928 — 667, 1929 — 654, 
1930 — 686. Ę.e to įyair.jų ną,- 
inų remonto padaryta 1927 — 
iii, 1928 -- 136, 1929 — 149, 
ll|30

fįąip matomą* #a.unė sląty- 
bą kas met didėja. Bęt jį jįją 
vįen di<|čją. Ji kartu ir gręžė
ją; Pats ipįęstas įųia pupŠtiA 
vįspkįaįs gėlynais, plačiais tro
tuarais, gatvių grįntibnąis ir 
lt. Ęąunas gan greit pasivys 
kųltųringus Europos mįeąlųs.
jiapi reįĮkąJui pay. 1929 np 

padaryta visoj Lietuvoj jįįįjgį- 
dų 655,042,3’i0 litų. Ę.auno mie
stas nuo 40,($0 išaugo įj<į |pQ,- 
009 gyventojų.

Viena iš stąmbįąpsįų Inątųr 
vpje bendrovių “Maistas” (šą- 
lq Kauno, Aleksoto) gyvulių 
sunaudojimo apyvartą!' pjaų- 
pa: 3QtQQ0 galvijų, 1/13,7413 
kiaules, 30,000 veršių, 41,3(40 
žąsis, 36,258 vįštąs, 19,833 au
tis ir daug kitų gyvylių įr 
paukščių, 12,000,000 litų ver
tės. Pažymėtina, kad viskas 
buvo Lietuvos ūkininkų užly
ginta.

1930 m. sviesto eksportas į 
užsienį vyko gana sėkmingai. 
Bendrai mėim p^Bbi.mo 
bendr. užima 80 yjąp
eksporto į užsienį sviesto. Pie
nocentras išvežė į užsieni 
sviesto (.tpmaią) m,- ~ 
940, 1928 — 1456, 1029 —
2812, 193() — ąftOV,

Dabar Kvietiškių dvare pą- 
lęi ^rįąmpolę yrą statom^ 
cukraus fabrikas. To fabrigp 
vidaus įrengimas kainuos 3,- 
890j000 litų. Visas įrengimą^ 
kainuos puspenkto miliono ,i- 
tu.

čias bys dirbąiųa į niętyą 
90 dįenų ir padarys 600 louų 
cukraus i dieną. Ūkininkams 
garaniupjama^ pęr ‘3 ’mątys 
mokėti už 1 centnerį cukr. 
rųnJceUų 4 bįus. Tup tgyjpų į.įi 
u^siepin gabenant cųkr. rųn? 
kelius už centnerį gaunama 
tik 3 litus 10 centų. Ūkininkai 
suskubo sodinti cukr. runke
lius. 1929 m. buvo ąųgiyąmą 
jųjų vos 2(M) ha, praeitąją me
tais 600 ha, o šiąis metąįs np' 
3,000 ha.

Lietuvoje iki šiol buv.o dide
lė stoka įvairaus popierjo. 
gabendavo iš užsienio ir ąpąęį 
davo gana brangiai. Šiais me 
tais Kauno priemiesty Petro 
Šimuose statomas milžiniškas 
popierių fabrikas.

I

Alytuje statys grybų fabri
ką. Iki šiol tokio fąbęikd* Lie
tuva neturėjo. Todėl nebuvo 
kur gerai pąrųoš.tį grybų. 
Fabrikas ketina grybų ga
minti ne tįk savo, bęt m U^ie~ 
ujo rinkai. Biržuose, Aąlrą- 
vo dvare ią,y yrą gerąi įrengta 
linų verjįykla/ 
audyklą ir špagato dirbtuvę. 
Iki šioj špagatą iŠ Jiętyvį&kų 
linų įr pakylų importuodavo 
iš užsienio.

Lietuvoje yra apie 250,0Q( 
žemės ūkių. Tinkamiau pasta
čius trobesius kiekvienas ukįp 
reikėtų įkainuoti po 20,000 lį- 
tų, kas bendrai sudarytų ąpįe 
5 miliardus litų. Per 11 metų 
(1919-1930) sudaryta 65,O(įo 
naujų ūkių, nuo 2 iki 20 hą.

0. Įįvįso ryiylu

136
167.
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PracitiHWe NO. kalb6j<»nę, 

Ksu’i SftFgyfofts gsmitetoRi
SįĄ Pulto v»|.- 

dyhfl w tąrpp

kO,. N'ey,’ jęrsey, 5rtį0 ir 3-to 
apskriiiiĮį įvairių RRųpjų. SPĄ 
oarto-veiksiu .
toto pą«ikątoėti Of^i^aęitos 
įyajrioį? p syjK-
Wo?iąi <«» soDeixdrinti jau 
spaudoje vienur J$įlur jutoto, 
gr,upjų ir k^nitoto 
ktototoato i Pik 

-m»w to-
sakyto. Ais įojhitetoA umtoto

I ((.ė »ė yjejto» Ftopftk
visM? to9» Wi®’ ktoie
i&V lik kuto?)i
uito vejiktoto- Rkvtoto to ** to- 
liniesuių kuopų ne'

;toU» to 
narto* to toto* tototo

: vutoi ataitafe
lokių pastolių, bileljk SLA 
nary^, jj; Į«įrį Dwlų>i tartis 

ponų (apto ■!»$;
abejoju begu šiame sujunki- 
me dalyvavo) mali-mahenę, 
pamepa, kaip jįs įįąiiBtgių tą< 
SĮL4 Jiąrto : taaiMiii tototoi-i 
Jani begalo nepatinka, kad i- 
vairių politinių krypčių §LA 
totiftoi susijėtolto ''ir,'apswin>to 
bendrą Jyųidįjtotjj,; sąrašą, jį 
laikraščiams ir. veikėjams įš- 
sto»!toeto.- Mėtoto" 
M §'rtototo*s dmbtotąs; 
(jplptoj .Wtow/ p®

km- Itožtotoi. Mtolpt
toffiBtot Jtofc4Jl.i B- AfarftiBteNi-

B.- if Mtj iĮųį-.
sk S&fiialjstai; 9 to»lyw« to
me susiripj^nįi? ,(<YtoW 
lykas į, šnairi ’ *

§yukt» — ‘Red
' Rad' sustotoji ėtoa mą-

1 
šitai

vaiHiiM gedauto dwMfikilvio d
menlas); Kad tas fondas nuo J#

‘ Rities dąlykęs
III., rugp. 19. — Per kt-

•». »• ~ t <■ | 1 •

kyrimo nesu 
gad apmokėtų bėgančius 

ręiKalM» Yjeijpjg «• 4VPW8 
metpis, kuris buyp .
tas laike karo įvairiais ne* 
perpiąlytais ekspeųaais, pa? 
trigpbąjusioms kainoms po- 
pieros, darbininkų algoms, 
etc. Tas viskas buvo Pildomo
sios Tarybos žinioje, tad kur 
mano čion kalte?

Diip yįppąs didesnis inąnp 
pra»jMliBW- f??, kjtf 
būdamas SLA sekretorium pa- 
nantim ąu “Pyy^i|ąv špalląs 
illįąrąipjmnį “jLįiętųyos Ateįą- 
tymo Bendrovės^. Tad pasa
kyk maų, p. §telįėtpjaib kas 
tame įlflgp? Juk šfljr
džiaugs 94 »m>nii lijcslu. ką,d 
kuodaugiausiai gavus laikraš
čiui skelbimų. Mano, kaipo 
“T/' fl^dnišlfatoripus įųvp 
pareiga stengtą ^auti skelbi- 
iųus, idant sumažinti lėšų fon
de trukumus, už kuriuos mane 
kaltinamą. Ar. Tamsta pamąs
tei, kokiosę sąlygose laikraš
čių administratoriai yra pą- 

’ statyti, jei taip, tai talpiniųiaę 
L. Ą. Bendrovės skelbimų tu 

jrj duptj maų nPTs Ure 
dito, o ne juodą akį.

(Bus daugiau)

ats 
to,

J

* Uti 'Jt' ' ‘jųf

Jw»‘a JflnDnr rateli- reikalo 
. ivntotoi/ Brisl<a>stų. 

^kolloti- sky- 
meriu išvadinti. z
, Gyvas žjnoguą, dirbantis pa- 

įluW>ktoto^. nesu be klai- 
djj, tai BOėfetiiltok “sky.- 
'nų”. !>• Dundulio reikale, yra 
PMtoto WWMai 
‘irto jr sfatma wasto 
itatat i^Įitowi«fflp Uo
stos toi seime,
veik tamiimojąut j). Ppndp- 
ta CtavMktoros) toMiao“ •s°- 
eiftiĮsisois >r reįfcątojjigęt, as 
Mwtowtoto|M1 iė vistas- np- 
iMtoiM įjasitoitotas. Bnwafitou 
dfttjg »eswagumn eygąnizaęi- 
ifli,- Tai IRastotaU organi- 
Ataijos gerovę pirmoj vietoj, 
B »e sąyx> yijatos seMfato. Q

iigj įlinku 
wtaw».

»My»' <»«« n>ekft»
kuodu nei nežino-V ».eHr°dj'a>. 
olitinio iiusisUl'vino <,ulw' ?’ P11

W ...w kapų ižk.asįs pastajtg
^.aįįj'.ipjiųųs prieš akis.

Kad mano akys nebijo dp- 
mų., įaui reikiant pasakyti 

.«š to Be^įnčinų. yg<Įi-
• Sunuęde^aviinais, pfįęi-" 

įląįžymais, politikavimais ąš 
npjųegstu užsiimdinčti. Ar tę$ 
g££ąt tai kitas klausimus.

savo nuomonės su kiekvieijj|įu 

Męn ir svetimų. įsitikinimų 

ypąįį^gąi tpkįos organižaęL- 

<Tęi- Bos^Up seime paaiškėjo 
lėšip fondas tuščias, to aš ng- 
užginčysii], tik dar pridėsiu, 
kad i buvo pąskolinta iš pašęl- 

&1 f° 
Jte* k<>ws 

$li/ fe“j vž
g

' JfengM' J?!^.ėik9|aw Msįąs.

'M©, ir
Ką Pįnigasi ęjąli Pirkti

P

imtoji m
it ši gyduolė palaiię^ VĮįaąp Hm- šian
die me< jį reguliapąi varjojąme musų 
šeimynoje. Ju”Į Louis Nore h”. T_‘

šyDsotf, nes jų YM P^*J
dąįyfc?s. Tnpenę Kaųiįyė m* 1 
jWka juos gtrojc J^s jjy
vidurius, atitumia konstipaoją. p r*

$ian-
J 

Tuk- 
»tančiai kentėjusių nuo skilvio, šiandie* 

— i.. — t"j][yęp|j yx£ p$ptį«

ržlo 
prast) 

apetitą, galvos skaudėjimus, nepoilsingo 
miegą, jautimą ajbelno silpnumo. 41 
m j? p°p^itįm. xa r<- 
^mrųd^a. Pas Yąią ^.^įpinkus, 
naažps Ar didejp boukos. dJigji negau
nate savo apiehnkėj, rašykite Jos. Triner 

133} § Ashland Avė,, Chicago, III.
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ROTTERDAM — VOLENDAM 
NJkMSTERDAM ir.VEENDAM 
jtta populiariM lips limjos lai- 

keliaa per 
ii visu dalių

vai. Tl_
Rotterdam’ąprovo§

Kainos

- NEBŪTINAI RAMA
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Kiras Motor Sales,Inę.4589
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M

F..^ary.V-ger^syj pr^Įu^tę ųž Ę,^AV^įser , ę^’lpy- 
Mait Syr^ą yrą

garniu, yU“
(jloyauįęnti zyęigžde ^ęr yįrš 70,ųietų, Jis ,y,ra gQ-

į

. I r . v .

*
Pąrsidąvlftėja visur.
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>
39; gyvenę

▼erta aukso, klek sveria ro-
lig naudos gydymo.

$8, 1928 — Uf), 
181, 1S> - ,
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NAUJAS IŠRADIMAS 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS * 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroe akaudejįima. Salti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. DuzulI, Gahroe akau> 
<Įajūųa, ir tpip vtfpUna •kaudojtanui 
(lik M rona» ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsiaydo 0

yra

t •< tr

’.Į

p#ąv. Es|ija, P.anįją, OĮą^diją, 
^yejęąrjją. ftelgiją įr tt.

1Q3O ų|. s,ęuąįo įnėp. 1 d- gy- 
vęntpįų ąįcąįčįųą 4-icĮtųvpįę Ad: 
vo 2,340$3$. įš jų vyr,y 
<561, — inoterų .1,219,477.

Wtil PU^tątytg 
ne 1927 ip. — $8, 1928 — up, 
1929 
gyvįnęmy.. ių.ųro n^ių ® 
lyta U|27 m. — 38Į, 19$^ 
1929 — 44/W

Piepocęųį^ąfi tiiri vįsoję jLię- 
tiįvbje 329 pienmių.
.dąbąr stopai dųgįu.lį -6 ąųį^tųj 
muilinį nąpi^. Sft^aįnįų .Įp lp-j 

dar nebuvo pakankąmąi įšjd,-, 
plėtusi ir dar iš užsienio buyų 
įY^ąmą ęi;ti fi t^. nįi, 
įvežta virą 9 Ą^ių. Manonū 
kad aiei.ty/' J4etMva t ir tąjį 
iĮdų^iais pati; sau ; u|>siriųy

į UGHT OR DARK—RI
JsKjto
L.’CJA 9> Virsk V Į Jį k

• .Įhe ;Houfi[e>ęf
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Lietuvon ir Atgal
Rato Dt. A. MAhGERlŠ

(Tęsinys) , 
Kaunas

Tarp kalnų giliam slėnyj me
džiuose ir dulkėse paskendęs 
yra Kauno Miestas.

Ar žiuri į jį klonyj būdamas 
iš apačios, ar į kalną įkopęs iš 
viršaus, vis tiek jis atrodo vai
nikuotas. Vainiką nupynė jam 
kalnai, medžiais tirštai apaugę.

Toks jau žavus Kauno vaiz
das. Ir jis virsta, dar žavesniu, 
kai pastebi Nemuną ir Nerį. 
Tai dvi didžiules upės, kurių 
santakoje, tartum motinos ran
kose kūdikis, randasi Kaunas.

Tik Kaunas dabar jau nebe 
kūdikis. Jis lopšyje, tame gra
žiame slėnyje jau seniai nebe
išsitenka. Nelyginant erelis il
gais bei plačiais savo sparnais, 

. Kauno miestas nusidriekęs toli 
į kalnus.

Ir Kaunan patekęs, kažkodėl 
jautiesi lyg tikrai kokiame did- 
miestyj butum. Tai keista, bet 
taip yra. Ne tiktai įvairus žmo
nių tipai, skuba, intrygos, skan
dalai, sensacijos, viešbučiai, res
toranai, karčiamos, bažnyčios, 
dramos teatras, opera, kino te
atrai, muziejai, didelės mokyk
los su universitetu, valdiški na
mai, viešosios aikšteles, parkai, 
plačios kai kurios gatvės, daug 
policininkų, bet ir patsai oras, 
tarytum, sakyte sako, kad čia 
didelio miesto gyvenimas yra 
visai aktualiai gyvenamas. Tik
rai taip!

O vis dėlto net ir su prie
miesčiais vargu daugiau per 
150,000 (šimtą penkiasdešimt

tūkstančių) Žmonių Kaune te- 
prišktiitysi. Taigi, palyginti 
Kauną šituo žvilgsniu su užsie
nio didmiesčiais, jis vis dar te
bėra tik provincinis miestelis. 
Bet, kas jau pasakyta, savo 
spalvingu gyvenimu, tai Kau
nas prilygsta bile vienam cent- 
riniili didiniesčiui. Tatai, rodos, 
pasakys kiekvienas, kuris yra 
Užsienio didmiesčiuose, ir Kau
ne gyvenęs ir jų visų gyveni
mą bešališkai studijavęs.

2

Reikia, - betgi, atvirai tiesą 
pasakyti, jog Kaune vis dar te- 
betolerUojami dalykai dalykė
liai, kurie, tarsi pavydėdami 
miestui garbingo didmiesčio 
emblemos, primygtinai lygina jį 
su paprasčiausiu ir nešvariau
siu provincijos miestpalaikiu. O 
tai yra kiaulidės ir karvių tvar
tai, kuriuos pastebėti gavau 
net pačiame Kauno miesto cent
re! Kaip mane gyvą matote! 
Ir tik aklas neregėjo, kurčiaš 

beuoslis nesuuodė 
bažnyčios (sobo- 

visai neatokiai 
elėjos kiaules 
karves mukian-

jūsų viduriuose!
Nuodai, kurie susigeria į jūsų sistemą 

iŠ rūgstančių atmatų viduriuose iššaukia 
kurčią, galvą skaudančią, išpustą, aitrią, 
padėtį; padengia liežuvį, sugadina kva
pą, galvą skaudančią, išpustą, aitrią pa
dėtį; padengia liežuvį, sugadina kvapą; 

‘ iščiulpia energiją, stiprumą ir nervų jė
gas. Biskutis Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin pašalins panašius pakrikimus švel
niai, be pakenkimo, greitai. Tas skir
tumas, kurį jausite po nakties, įrodys 
jums jo vertę.

Dr. Caldwell studijavo konstipaciją 
per, keturias dešimt septynius metus. šis 
patyrimas davė jam galimybės parašyti 
tokį receptą, kokis yra reikalingas vy
rams. moterims ir vaikams, kad jų vi
duriai galėtų patys sau pasigelbėti. Jo 
naturalis, švelnus, nuodugnas veikimas 
ir jo malonus skonis patinka kiekvie
nam. štai kodėl “Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin”, kaip jis yra vadinamas, yra 
populiariškiausias aptiekose pardavinėja
mas liuosuotojas.
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jo Šlapuindj, O, rodoš, tbkė 
lengvas cfarhas ir menki kai
tai šlaitinius parko takus ru
piu žvyru nupilti, gi reikia
mosiose vietose laiptus pada«

tinę nuotaiką.slegiahtis plikre- 
timas.

—Jeigu dar ilgiau pabusiu 
Kaune, tai ir akis apkrės!— 
Sakau savo palydovei eidamas 
pro didelius namus, kurių fron
tą kažkokiomis ten kalkėmis 
krečia. \

Nejaugi visai negalima Lie
tuvoje pagaminti patvarių ir 
gražių plytų bei koklių, kurios 
tiktų namų fasadai?

Nuostabu, kad ar jau pasta
tyti Kaune nauji namai ar dar 
tebestatomi, tai kažkodėl jie 
atrodo labai dideliais, aukštais, 
grandioziškais ir daugiau ar 
mažiau miestą puošiančiais.

Tik kai įsižiūri į valstybinės 
statybos namus, taį noroms ne- 
noroms gauni kažkokio lyg ir 
komedijiško įspūdžio. Pavyz
džiui, Vytauto unversiteto di
dieji rūmai yra tokio fabrikiš- 
ko stiliaus, kad iš tikrųjų turi 
labai išplėsti savo vaizduotę, 
idlant įsivaizduoti, jog tai gali 
būti universiteto rūmai! Sako, 
jog šitas milžiniškas pastatas 
numatytas vastybės spaustuvei, 
tik vėliau, girdi, dasiprotėjus, 
kad net ir tuzinui spaustuvių 
vietos jame per daug, paskir
tas jis universitetui... Prof. P. 
Leonas sako, kad šitas namas 
tinkąs universitetui, “kaip bal
nas karvei”. Net ir teisingumo 
ministerijos rūmai pastatyti ne 
visai tam 
numatyti, 
m o sal e, 
ir gražus
savo fasada, nei patalpa sei
mo rūmams netinka.

Nekaip, rodos, sekasi ir su 
valstybiniu remontu, ne tik sta
tyba. Jau kelinti mėtau sako 
remontuojami valstybės teatro 
rūmai, bet reikia tiesa sakyti, 
kad jie ir dabar atrodo, kaip 
gyvas monstras, su dviem šlykš
čiais sparnais iš šonų ir gra
mozdiškais fligeliais iš užpaka
lio!

Atrodo, kad tokį atsakingą 
darbą, kaip suplanavimas nau
jus namus statyti ar senus at
remontuoti; <■ Lietuvoje dirba’ 
žmonės, kuriems 2 ir 2 rezul
tate būna arba 3 arba 5, tin ne

tncno ir sVei- 
kaip gėlingoš

naujai aikšte- 
yra ten, kur 
Laisves alėja

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. .. .J . *<• : ____-___ 1 .

Išvažiavimas į Oak 
Forest

Tris Pakelius
OLD DUTCH”

Nedėlioj, rugšėjo 27 dieną, 
Lietuvos Dukterų Draugija ir 
Moterų Draugija A pš vieta ren
gia išvažiavimą į Oak Forest 
prieglaudą.

Prieglaiidos įnamiams lietu
viams seneliams bus duoti pie
tus. Pietus bus duoti pirmą 
valandą.

Taipjąu bus išpildytas pro
gramas. Programe apsiėmė da
lyvauti p-nia Zabukienė, A. Ka- 
čerauskienė, M. Shulc, p. Dau- 
deris ir kiti.

Kurie norite važiuoti, tai pa
geidaujama, kad atsilankytu 
met 1 vai. popiet. žinoma, 
abiejų draugijų komisijos turi 
būti Oak Forest 11 vai.
vėliau—nes reikia priseng^i pie
tus. *

Oak Forst randasi prie 150 
gatvės ir Cicero avenue, rytų 
pusėj.

Kviečia atsilankyti abiejų 
draugijos Komisij°s.

- ne

neturi savy aštrių, kietų 
žvirgždų ir nebraižo. Old 
Dutch apsaugo paviršių. 
Gražius dalykus palaiko 
gražiais. Ir jis yra švelnus 
rankoms.
Sveikas Svarumas—yra su
teikiamas jūsų namams pa- 
gelba Old Dutch, kadangi 
su vienu švelniu pabrauki
mu jis kartu su matomais 
purvais nuima ir nemato
mus nešvarumus—ir visą 
tai atlieka taip lengvai. Jis 
yra ekonomiškas vartoti 
dęl tos paprastos priežas
ties, kad biskučio Old 
Dutch ilgam ištenka.

Old Dutch Cleanser— mo
derninis tobulas valytojas! 
Laikykit jį visuomet po 
ranka jūsų namų maudy
nėje, virtuvėje ir skalbyk
loje. Nėra nieko panašaus 
jam; Jums nereikia kelių 
stylių ir rųšių valytojų. 
Pamąstykite apie šį prie- 
dinį Old Dutch patogumą; 
vieno jo užtenka visam jū
sų valymui.
Išvalo Greičiau— greičiau 
negu kas kitas ką jus gali
te vartoti. įsigykit sau dau
giau laiko su Old Dutch.
Išvalo Saugiai—kadangi jis

The English ColumnKauno nijcs- 
kad nors ji 
butų ko nors 
architektūros

tikslui, kuriam buvo 
'Įterpta, mat, ir sei- 
Nors gana, stilingas 
namas, vis dėlto nei

negirdėjo, 
netoli įgulos 
ro), vadinasi, 
nuo Laisvės 
kriuksiančias,
čias, mėšlą dvokiantį... Tiesa, 
naminiai gyvuliai yra labai 
naudingi, vis dėlto sunku’ įsi
vaizduoti, kaip laikinoji sostine 
gali sau ramiai buvoti tebelai
kydama savo centrą kiaulių ir 
karvių naudai?!

0 jau tos aukštos, visaip iš- 
klypę, vėjui pučiant svyruojan
čios, nelyginant girtuoklis, len
tų bei štakietų tvoros! Ach, 
kaip jos nebetinka dabarties 
Kaunui! Bet dievai žino, kodėl 
jos tebėra laikomos? Nejaugi 
laukiama ligi pačios išvirs, ant 
šaligatvių išsities ir, tarsi, am
žiną sftuduriavimą labai partiė- 
gusiems Kauno piliečiams sta
čiai po kojų^pasipynę, pasakys, 
kad jau metas jas. pašalinti?!

Beveik pačiame Kauno mies
to centre nemaža ir lentpiuvių 
tebėra. Negana, kad jos labai 
gadina miesto vaizdą, bet dar- 
tės baisiai pavojingos ir ugnies 
atžvilgiu.

Pagalio^, storuliai dulkių vo
lai, kurie dažnai raičiojasi Kau
no gatvėmis, atakuodami vis
ką, ką tik jie tesutinka, irgi, 
tarytum pavydėdami Kaunui 
didmiesčio atmosferos, tebedhr- 
ko jį apleisto provincijos miest- 
palaikio nepakenčiamomis sce
nomis.

Taip.
Bet vienval didėjanti ir gar

sėjanti Kauno garbė anksčiau 
ar vėliau sugėdis miesto “tėtu
šius” ir jie, tartum iš ilgo snau
dulio pašokę*, akis prasitrynę, 
pamatys, kas jau seniai seniai 
reikėjo pamatyti ir —pašalins!
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Kaunas statosi, tarsi, žaibo 

greitumu. Nežinia, ko jis pa
sieks tokiu greitu tempu be
augdamas, bedidėdamas, žino
ma, besipuošdamas.

Tik statybai ypatingai stin
ga originalaus, individualistinio 
bei įvairaus frontažo. Vietoj 
gražių, įvairių, patvarių plytų 
ar koklių, vis tinkas, vis tas 
pats baisiai monotoniškas, este-

Ne visos ir aikštelės kaip rėi 
kiant prižiūrimos, vasarą gė
lėmis išpuošiamos.

heikia ir naujų aikštelių su 
atatinkamais paminklais ar 
fontanais. Ir pakol dar vietos 
tokioms aikštelėms yra, rei
kėtų, rodos, pasinaudoti pro
ga, vadinasi, naujas aikšteles 
įkurti. Juk kas gi gali miestui 
tiek daug duoti 
katos žvilgsniu, 
aikštelės?

O patogiausia 
lei įkurti vieta 
beveik baigiasi
ir netoliese prasideda Vytauto 
parkas. Tik gaila, Jcad šitą į- 
domų kampelį yra apžergęs, 
tarsi oktopusas kokis, soboras, 
—tai garnizoninė carizmo lai
kų cerkvė, vergijos liekana! 
Tiesa, šita labai negarbingos 
praeities' cerkve dabar sukata- 
likinta ir vadinasi įgulos baž
nyčia. Bet Kaune ir taip jau 
perdaug yta katalikų bažny
čių, kurios net per sumą, ma
čiau, paprastai būna pustuš
tės. Būtinai reikia šitą per
krikštytą cerkvę nugriauti. Ji 
niekam nedera, 
teršia gražiausią 
to kampelį. Ir 
meno žvitg^niu 
verta, sakysime,
koks šedervas..Ne! Tai bizan
tiškų, romaniškų, gotiškų ir 
sykiu Rusijos dekadencijos 
meno, bruožų maišalas. Ir la
bai..' nenusisekęs, atatinkamoje 
proporcijoje nesusikombina- 
vęs maišalas. Tik aklas užsi
spyrėlis, kuris grožio sanvokįą 
minko, tarsi tešlą, savo be
protiškame subjektinguihe, 
tesuras ir« šitoje šlykščioje cer
kvėje meno, kurinį!

Ir Lietuvos ir užsienio žmo
nių greičiausiai pastebimą ši
tą atvirą*ir, įdomų Kalino 
l^aippą putinai turi užimti 
grazj. aikštęle ;su reikšmingu 
bei didingu paminklu, simbo
lizuojančiu Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę!

Bus daugiau

NOTICE!

Mr. John H. MtaFarlane of 
the American Society of Com- 
posers Aiithors and lPublishers, 
7 South Dcarborn Street, ad- 
vises all clubš and organiza- 
tions, before going to the ex- 
pense of ųrinting SONG PLUG- 
GERS, to first obtain permis- 
sion from the publishers.

Printing WITH0UT publish
ers’ permission makes you 
liable to FINE'or IMPRISON- 
MENT, or both, as stated by 
the FEDERAL LAWS.

Anynne wishing more Infor
mation may get it by vvriting 
•to Mr. McFarlane. <

—-Paul Berlin
(Yonikas).

KLAUSYKITĖS Old Dutcb Mergaitės kiek
vieną Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios rytą 

•U visu Columbia Broadcasting System tinklu.
* KLAUSYKITĖS IŠ STOTIES WBBM 

—8:45 Vai. Ryte.

OlcFDutch Holderiai, Spalvuoti!
Iškirpkite iš trijų Old Dutch Ckanser leibelių paneles su malunu, esančias 
virš vartojimo nurodymų. Prisiųskite juos, kartu Su I Oc it savo vardu ir 
adresu išpildvkite kuponą šiandie.
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IMI X t

I 
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Ohl Dutch Clf*ans<T, Dept. fi80.
I I I Motin* Mt.. Chicturo iii >

Khhi|4* prttlAlua Lehlų ir . . leibelių, 
ai kuriuo* priaiųnkit? man Old Dutch 
tl oi derlų gpalvų
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PASKOLOS MORGlClV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO

$500 iki $5,000 <
x MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St Phone Canal 1678-9

?ls apgarslnlmi&s jums yra Vertas $2.00, kadangi jus galite atsine&ti jį į musų ofisą 
ir gauti reguliare $3.00 narystę už $1.00. , j

... MBS TH1KIAMB .NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų dešimti) dienų pareiSkiihus ir iSpUdotne juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus ' su rę'ndaūrtirikais. Pasitarimai dykai visais legali&kais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelia jūsų taksij ir asseesmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 40S4 So. Ashland 'AVe., 47th & Ashland Avė. Valandos nuo O r. Iki 8 vak.

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnubdijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galios skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai.' OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-C valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Weit 26 St,, kampai Keeler Avė.. TeL Cravford 5573

WiSSIG, 
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

Iš valstybinės statybos ge
riausiai, rodos, vykę Lietuvos 
banko rūmai. Ne tiktai su di
deliu pasitenkinimu, bet ir su 
pasididžiavimu (kad maža Lie
tuva tokius grandiozinius rū
mus turi) tenka žiūrėti į juos 
taip išorės taip ir išvidės. To
kius didingus bei puošnius ban
ko rumus net ir šiaurinėj Ame
rikoj ne dažfiai pastebėsi.

4. , ‘
’ ' M

Kaune yra gražių aikštelių, 
sodų ir aukštas Vytauto par
kas. Sakau “aukštas”, nes jis 
randasi gan aukštokame Vy
tauto kalne.
• Vytauto parke jau ir civili
zacijos žymių pusėtinai yra. 
Tik įkopimui į jį takai, kai 
kur neva ir laiptai yra visai 
primityvus. Kai sausa, nieko 
tokio, lipi sau aukštyn ar že
myn ir tiek. Tačiau kai šlapia, 
tai ne tik įsireižti, slidinėti, į 
medžių* šakas dažnai įsikibti, 
rankomis ir kojomis visaip 
gestikuliuoti, o veidu grima- 
suotį, bet ir išsipurvinti bei 
išsimoliuoti ligi kelių tenka! 
Vieną kartą mane Vytauto 
parke lytus pagavo; praktiš
kai žinau, ką reiškia išeiti iš

Oil and Grease

CLEANS-SCOJ®
x., disappear ifuickly 

my hands 
'Ufith VITCHEN 

Rlenzer

M“YT T

\

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

■■■ ............ ■■■ I . ....................  I'-A
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai
Fornyšiųjr pianų muveriai vietoje ir 

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

TeL Boulevard 9336

M. J. KIRAS
REAL ESTATB ■ 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

8335 S. Halsted SL
Td. Yard. 6«»4

.UUŽ»Xr

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

P. V0LTERAITIS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tel. Lafayette 1329

toromTo, 
canada 

APRU-8,

SlGNBb HER 
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Subs 
84)0 per 2 
7.00 pejr 3 
8.00 per 3

Naujienas*, ed 
sekmadienius. ; 
drovį. 1789 S. 
III. Telefonas

HOOVERIS TYLI

$8J
4.1
2.1
1.50

.75

niritnisoM

2.60

NBPASIBBKES SLA.

, Arba: kaip, totorių# sapnavot 
i v apie kisielių

....į? jin .i,1 i.ti"

Besiginčydamas, su draugaiš 
“sklokininkais”, R. Mizara pa? 
sakoj a štai ką apie komunistų 
veikimą Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje:

i •

Š I * *.

se Kanadoje gyveno pusprotis 
žmogelis, pusiau kanadietis, 
pusiau indėnas Aleksis St? 
Martini Jisat jokios praeities 
neturėjo, iiioktanepųsižymėję. 
^aąęlbčdąvp. pirkliam* odas 
sukįaujti, kkrūis kai ką pats 
pušaudavo arba net ir pasivo
gdavo. Viši jį laikė pastumdė
liu, glušu. Bet jisai netikėtai 
tiek pagarsėjo- ir žmonijai 
.(langiaus už didyjį Napoleoną

I i ( I ■ ...................... j,

Kuomet milžiniškos biznio korporacijos viena po 
kitos kapoja darbininkų ir tarnautųjų, algas,, tai prezi
dentas- Hooveris, kaip praneša telegramos iš? Washing- 
tono, tyli1. Jisai “tylį bet žiuri; kokios* bu» pasėkos.”

Coolidge’as taip pat tylėdavo. Jisai* buvo net prą* 
mintąs “Silent Cal” už savo mokėjimą laikyti liežuvį* 
už dantų® Amerikos kapitalistai* jį labais mėgdavo už 
tylėjimą. . v x

Hooveris dabar ima iš jo pavyzdį tyli.
Bet negaW tylėt Amerikos Darbo Federacijos va

dai, Green ir Wbll, kurie iki šiol bandė palaikyti Amą*: 
rikos darbininkuose tą. iliuziją; kad” prezidentai Hoo
veris. esąs jų geriausias užtarėjas. Jie dabar kaltina 
plieno trustą- sulaužius, duotą žodį. Jie reikalauja,, kad 
į‘ algų kapojimą valdžia atsakytų kapojimu muitų, ku- 
rie apsaugoja šios šalies kapitalistų pelnus. Klausimas, 
tečiaua pasiliekam kas privers, vajdžią, nubausti kapita
listus? Politikoje nulemia jėgą, o- ne; gražus, žodžiai.

WALL-STRYTIS- pŽlAUGIASL
■ ■ I..J. I l»'l .

Algų kapojimas plieno dirbtuvėse ir kitose pramo
nėse iššaukė didelį entuziazmą biržoje. Vadovaujančių 
pramonių akcijom (Šerai) pašoka & iki 15» dolerių.

Kai kas iš šito fakto daa?a išvadą*, kad^ greitai atei
sią geri laikai. Bet “stakų” kilimas yra rezuliataš spe
kuliacijos, o ne biznio pagerėjimo. Reikia da palaukti; 
kad paaiškėtų, kaip ilgai laikysis tos pakilusios/biržo
je kainos. ...

Daugelis rimtų ekonomistų mano, kad” algų kapo-, 
jimas ne sugražins gerus, laikus,. bet> prąiigįns.* depresi
ją, nes darbininkai turės mažiau ^nigų, pii’ktk

“1922 metais Centro Biuro
(kuris, reikia pažymėti, visąlpasitarnavo. Tai įvyko seka- 
laiką vadovavo kovą lietuvių 
darbininkų su fašistais Susi
vienijime) sekretorium ir ly
deriu buvo Bjitkuš. Nariu 
buvo PruseiRa. Andriulis ir 
Mizara gyveno Chicagoj ir 
Biuro nariu nebuvo. Jeske- 
vičiutė taip jau. Butkus su 
Pruseika buvo bosais.

“Tais pačiais metais įvykb 
S. B. A, seimas Detroite; 
Fašistai’ tuomet buvo labai 
silpni; nepriširengę. Seime 
didžiuma.4 delegatų buvo to-* 
munistinio; nusistatymo. Bet 
darbininkiškas / sparnas ne
laimėję jame nieko! Kodėl? 
Todėl, kadi Centro* Biuras- 
(Butkus-PrUsfiika) nė šiau
delio nepakėlė, kad prie jo 
prisirengus. Net savo atsto
vo j seimų nepasiuntė,, kuris, 
butų šiek tiek padėjęs di
džiumai S. L.* A. seimo dele
gatų susitvarkyti ir paimti 
organizaciją į. darbininkiškas! 
rankas, kas buvo galima.

“Kuomet šių. žodžių rašy
tojas* (‘oportunistas^)*- vėliau 
parašė' Centro Biurui laišką 
bardamas jį už* kriminališkąl

PASITRAUKS-ANGLIMIS* BANKO GALVA

Dažnai būna! labai juokingi tie korespondentai, ku
rie Amerikos spaudai siunčia žinias iš užsienių* Nese
niai jie vieniu balsu- šaukė, kad Anglijos*, sterlingų? sva
ras esąs "‘tvirtas, kaip uola”, ir- kad Anglijos žmonės 
niekuomet neleisią nupulti jo. kursui. Bet sterlingas nu
puolė, ir korespondentai dabar praneša, kad- Anglijai 
esą sveikiau laikinai apsieiti be auksu paremtos1 Valiu
tos. 1

Dar neseniai Amerikos* korespondentai, siųsdami 
telegramas iš Londono, keldavo į padanges Anglijos 
Banko valdytoją, p. Montagu Norman. Jisai esąs di
džiausias finansininkas anapus Atlantiko (mat, šitoje 
Atlantiko pusėje yra “dar didesnis” finansininkas, 
Andrew Mellon). Prieš jo protą, lenkiąsi ne tik anglai, 
bet ir francuzai, vokiečiai, italai ir kiti. Bet dabar atei
na žinia,, kad Montagu* Norman lapkričio- mėnesyje jau 
nebebusiąs Anglijos Banko valdytoju; jo vieton esąs 
skiriamas* kitas.

BENT NUOSAKU

Amerikos legionierių konvencija Detroite, Miehį, 
priėmė didele dauguma balsų rezoliuciją, kurioje W 
kalaujama probibicijos atšaukimo arba- modifikavimo 
(pakeitimo)..

, Penktadienis, rūgs. 25, 1931
■ I,   1 į*       ........ .
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jj^ir siuAiMfli’-
sr^r ičįtottavio zuperi, ‘ ’ 

O dabar patys žinote^ kiek 
srėbikų atsirado?.. Vis naujų 
ir su dfir didesniais sumčiųta.

taras Beaumontv o daugįauąjta nors jąu>iį zup& nusaką dij tau- 
vargšas St. Martin. kj# kų. jojp . mažiau bepąlHęoi*
taip sakant, atSiHlHitiasi^GM. 5 sk^rWi.pri(j. Hto tov«, 

„i.u safenėlliai,
vasarnamių savtttiiiltaii maine- 
rią ta kiti' tolygaus
plhuko ‘Mtuomepės/darbuoto
jau” Skverbiasi ta tta* kurie 
iši to lovio jaiu im> didelį Blin
dą zuRfis yra išmaumoję. 
SUveflbririj tie,^ kurie saw lai- 
kalą Lietuvą* atstatė* (ameri
kiečių šefata)/. Skverbiasi) dar 
ir tie, kurie Smetonos apieko- 
je gyvena.
(i Balą juos žino 4u0» visuą 
kandidatų^ bet* į| įmerideuto 
urėdų tai* jų ypatingi* daug. 
Net<ta i>ats> Gegužis* nūn y ja;* ir 
iJtaUnaiais..^

Kaim čia* visui» juos- minėti. 
Ąš norėčiau čięnais duoti šit<^ 
lųį suiųąpymąė kas žjta ar ne
vertėtų. duoti) PWgoa- mokytes* 
lietas. žmonėms. biednes- 
nieiiis?-Kam! jąu čia jamėt-i* sa- 
liUnčikųs, vaąaruąW^» sarinip^ 
Wj£ir kitokius įjįirferios? j|ė

tirti, Bet pradžią padarė nie- 
katbv AeŽiribittaįr armijps. dhfc-

vargšas St. Martin. Arbaj kta

niam darbininkų skaičiui su 
aukštesnių dąrbo mokesniu; tai 
ger^<x apyvartą ii* tųs pramonės 
Bakų, kurios gamino kasdfeni- 
nio-vartojimo dalykus. Vėliau, 
kak svarbiausieji Europos ir 
.Amerikos gežkeliai jau buvo 
pastatyti,*, Pietų- Amerikos ir 
Azijos stambesni užsakymai 
dar davė progos atgyti Euro
pos pramonei®. Taigi, didėjant 
ąplžkelių statybai, kriziai ouda- 
vo; nugalimi. Gdžkelių statyba 
atgaivindavo pramonę, keliems 

tmetams; kada statyba baigda
vos, vėl- įvykdavo pramonės- 
.krizis, kurs būdavo nugalėtas 
pradėjus naujų gelžkelių staty
bą, Nuo 80*jų metų prie kri
zių nugąlčjimo prisidėjo ir kiti 
Stumeknaf bei akstinai. Būtent, 
80-jų metų krizis buvo nugu
itas, kai dideli techniški pa- 
įtabulinmai geležius ir plieno 
pramonėj^ sukėlė- ypačiai dide
lį. gamybos- jrankių pareikala- 
£Wną* 
m 1800*05v m® krizis* buvo nu- f 
galėtas svarbiausiai/ elektros 
'įmonių išslplėtojlmu. Ūkio- pa- 
ikilimaa^ vyko, pradėjus- elektri
zaciją tramvajų, pakeliamųjų 
^mašinų,- gatvių apšvietimo, 
dtartiu įvykcM perversmai* gele- 
$iesv i# plieno industrijoj- garo 
»*j8g<Js>’ pritaikyme (garo turbi- 
'nos)„. laivų* statyboj (laivų pa- 
ilgmimas> ir . namų statyboj 
♦KgelŽbotonas*)’'.
į . .. ,

Išgyvenimas krizių ^0-to am- 
:jaus' pirmaisiais dešimtmečiais 

puvo dar paremtas ir techniš- 
cąįs pakitėjimais, kuriuos su
darė-* vidaus degimo valomųjų 
įtiašinų p&tpbiilinimas. Ameri
kos p, krizis buvo nu
jautas amerikoniškos autoin- 
iustrijos ir naujų gamybos 
priemonių pareikalavimais, ku
riuos sulįėlČ — dideli techniš- 
fcj patobulinimai ir racionaliza
cija. •>

Uk|o kriziai tokiu, budu yra 
tada nugalimų kai; naujų- tecii - 

niškų išradimų pramonėm iš- 
tHHid0jHna&> sudarų* IMfciną ga-

btiP vist svarbiausi išradimai 
padaryti atsitiktinai? ViėiiukJ 
kai Napoleonai šventos Elenos 
Saloje sirgo* skrandžio* vėžio ii- 
ga, tai St. Mbrtin gyvcųioi lais
vai ir davė progos daktarui; 
skrandį tirti; Napoleonas: minė 
palikdamas' tukstančiife naš
laičių ir ežerus ašarų,, or Sįt. 
Martin mirė, palikdamąs tik
rus7 faktus; apie skrandžio dar
bą'. UŽ tai' ir sakau, kad‘ šis 
vargšas pasiliko ta’ turėtų pasi
likti' didesniu žmogumi' už' gar^! 
sųjį''karvedji!

—Zta. A. Ji Karaliuj
: • « V'

-..... .......-........  .. ■■ . ..-.W

mat-:
Birželio 6 d., 1822 m, Macki- 

nac saloje St. Martin rūkė sa
vo' darbo pypkę, prie odų krau
tuvės ir spjaudė. Visai: netikė
tai kažkas užpuolė krautuvę, 
prasidėjo šaudymas. Si. Mar
tin leidosi bėgti, bet staiga 
parkrito be sąpionėSi Kiek vč4* 
liaus* pradėjo raitytis, rėkti;.. 
It čionais gimė' visas* mokslas* 
apie virškinimą, apie- skran
džio ligas. Keista, Bet paklau
sykite.
;■ Suomišiui aprimus, atėjo ar
mijos daktaras Vilius Beau- 
inont sužeistąjį apžiūrėti. Su
rado pilvo odą. ir muskulus 
sudraskytus šautuvo šmotais. 
Dhktaras pradėjo siūti. Prisiu
vo skrandžio liękanas prie o- 
dos ir muskulų, nes nieko kito 
jisai nemokėjo ir nežinojo. Ir 
kai vargšas sugyjjon tai pasili
ko skyle, pusėtinai- didelė — 
puvo lengva*, matyti iš lauko, 
kas, darosi pilve.

Net sunku suprastų kaip to
ji žaizda galėjo sugyli; nes da
ktarai vislią labai, prastai atli
ko; bet matyt ligonio butą lėr 
bai stipraus, turėta nepaprasr 

tafgavo’^Į'^5_ištvei^s- SL“art!”,.į®’ 
t kymą; ‘pamiršom, drauge F ” 
* . * I
4 Vadinasi, komunistai pražiop-l 
sojo puikią progą pasiimti Su
sivienijimą į savo rankas, iri 
tai, anot Mizaros, per “krimi- 
nališką apsileidimą” Butkaus j 
ir Pruseikęsi . •< t ’*.. 

‘ J ' ' ®

Senjąi. buvo žmogių- - kadį 
kom-fašistai pirštus krimtosii”^j*o "tįį^t žmogausi
dėl to savo nepąsisekimo Dėt- trandis dirba r ir ką dirbą, 

’oite. Dabar Mizara patvirtina, Daktaras pririšdavo mėsos 
<ad‘jiems, iš tiesų, buvo pikta, šmotą ant siūlo/ir įleisdavo į 

Po Detroito seimo komunis- skrandį vėliau ? ištraukdavo, 
;ai nutarė rengtis “užkariauti” I bet mėsos nerasdavo (mėsa* 
Susivienijimą^. Miiząrai apie tai * rpnu*1 sU^rOnta^ Daktarus nu- 
rašoj * jštubo- ip apsidžiaugi; jKės tai,

“Tik* tuomet, kada ‘opęrt?U*i: l^jrmų1; Įtartį iątbiį|į|įjp jtaai įro- 
’ ’ “ Į& kadii sklandis; mėri$ sjuvtaš- 

u tujtetančius
įjartų- ki&ųį: Mhrtino §kran- 
iį* įvaiviuą valgomus;, dįiktus, 
lupū; u^rašusu viWinb»9 dar- 
~^1* Marti- 

pats PrUseika; kiekvięp®..^ pa
tą, kuomet' būdavo* GB- swwpcĮĮN*^8P»< Dautaras, ieškŠMB&'jo vi
štom. Susivienijime. ei»amur h*s^10 «®; 
jų (kovų reikalai .V >
snausdavo arba? nešdindavosiiĮčJ^bndįi 14 liiži'A* * • y

‘'kandžio statysi ruĮ^ęs ir iš-

Dr< BwiuWita pa^rė, kad* 
1 ' ! _ J. • -M-?/ 7 Tkul . .J

sekėjus Susivienijimo užkarita [llaį kai- gauną šiaip*
Vimui? Jie; ataiękė'tę, kpd Ch^ m^us'' kokius* ndW dgiktus* 
dagoje’ komunistiški: triukšmą^ nčw> skrąpdžtof sieliu 
dariai buvo išmesti iš seimo, '^ tiktai* parąud0Wbin^ Pk* 
ta jier norėdami * pataikyti; sąvųLtį$hag: kad< nega^ib^ą' skrandžio 
“unarą”, įsteigė naują su»ivie-.Lsuyiįi.Oti: kai ' St., Martinas 
nijimąv kuris lietuviams darbia Lpradėjo kramtyti* (ne .ryti)' 
ninkams yra taip reikalingas,*Lyalgoinus daiktus, tai sulčių! 
kaip šun penkta koja. .. tatsirasdavo,. o jeiv kramtydavo** 

** Taigiį kai buvo proga komu- Akmenukus ar. ką kitą nevab 
nistams paimti- SLA.- į sąvo ka daiktą, tai. sulčių nearto 
;naguč, tai4 jiems truko drąsos^ 1 _
& kuomet komunistai buvo, su- ..’ 1§doklu 8imc J?W* 
siorganizavę ‘Susivienijimą už- naudingas^ gas^ro ogljęs 
valdvti tai iisai nasidkirė iiems luokslas’ mokslas apie virški- ne S takiai nilu^ ir‘įVttU
<nepas e ąnw. ligas. Pirm to apta skFajhv

m primena pasalu am ta
® taswhųl BemuĮg^tJ^ - f9„5.

Wįtaį 4t. MWiu^ 
^•ąAįftUį. jM ?Mi«$ uį>

Itfjftpi; kuma^bsi, išviję^ j 
.to lalterMste

Pakvipo SLA Lovys

Per melų metus -SJŽA lovys, 
daug visokių veikėjų it orgą- 
nizacijų maitindavo. Tai visi 
gerai žinote. VirŠinipįaiį pa
prastiems nariams* kalbėdavo
...................................... I ,.■■■■ N.<■*■■ .ii ................ ........
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v

gyveno virš penkiosdešimts 
metų, daug vaikų paliko.

Dh Beaumonti pradėjo per 
antvožą, per' tą* slSyllę. šįrundi! 
tirti. Jisai nelurųjo jokios la- 
*boratorijos,t jokių moderni* 
nių įrankių^- beVrrialomai, tu
rėjo pakankamai* gabumų ir; 
-senso. ^Pirmu <llartw daktaras

nistai’ Mizara su AndriultaljU' 
buvot Centro Biure (kuęmetdjKiiHu 
pastarasis buvo-- perkeltas į 
Chięagą), tik tuomęt' prasiu 
d£ta organizuot#, kova/ Suąi^l 
vienijime su fašistais.. Tak

14^1*0^ ■ KžuMMMta.
v _■ ' į

(Tęsi n y s) kreipta’. Tokių monopolinių, su
sijungimų galėjimas išvengėk 
"rinkęs? spąuiįj^o ląbai< atsiliepta 
Visose ūkio šakose, tuo giūį- 
dataas disproporciją .kiekvienoje 
ISV jį; ateicirai; Mępopolinia kta 

. .. _ y i i nitabžmas tokiu budu .ligi ajifcferU>ji» padįdfo® anw- 

ichiją pasauliniam prekių* ūky, 
‘nes prekių ’ kainos nustatomos 
galingų kapitalistų grupių, re
guliuojančių rinkos kainas pa
togiausiom bąii sąlygom^ toliau 
S-' Ptataoninta'-

kų: ir ’žemžs^ ūkio produktų ga
mintojų— smulkių ūkininką. 
Stambios pasiūlos su apskaj- 

’čiuota’ didžta^iUr P?lita <W pir- 
feupsiūsi brivristfcs “ririfo* $af- 

lUikymasiš pas antruosius* 
ir. priverstas, pj 

gamintojų sočiai f - .•>. ■ ■ < ... f.

atitinkanti sktat urnai ripkos/

Gamybos raųionalizaciją pas- 
‘tąraisiais po karo metais, eiflųj 
greta su industrijos šakų susi
jungimu į tr^Ms» kartelįu§,( 
bendroves. Kalbą nustatymąs, 
i. - . ' ' t".’
.dėl to įgavo ■> monopolinę* iŠ kon* 
’kurencijos spaudimo išsivadta: 
vusią. formą; tęs pramęnininkų, 
s-gos nustato kainas ir mažib- 
dąmos pasiūlas, parduodamos* 
jtuo būdu su. {(didžiauriP:- pelnu^ 
o ne su vidutiniu pelnu, kad ir 
prie didelio pardąvjmo.

Todėl aukštos pramonės gą* 
minių, kainos pąjikor ta 192$ m.,, 
'kada žemės , ūkio produktų? kai* 
mos- labai žemai krito. Aiškiu 
.žemės krizio\ rezultate^ buvo 
sumažėjimas^ paklausų.i^Pr^.^mas pas trė 
monminkai- mažina1 gamybą-, at- <’ 
leidinėja dųrbininkusj palikdami Ž 
aukštas kainas. už; savo garnį 
nįus* Darbininkų, armija, išgui

jų kovų reikaian žiovaudavo y!

is susirinkimoJ’’ p

Bet ko atsiekę Mazara*. suk
Andriuliu, organizuodami savų įkr/ttndta? atidaĮfe^ suHis lita

mašinų pra-
monevteadiu pritai-

na darbo šiose šakose, o tuo 
pat laikų ir 14tose šakose, ga- 

(minančiosa dailininkams* rei- 
kalįnga#. kasdieninio vartojimo 
prekes. Bet kai tik pareikala- 
Vfrnas naujų gamybos priemo
nių būdavo* patenkintas, vėl 
prasidėdavo krizių Mažėjant 
gamybos;, priemonių paklausoms 

krivio paliečiamos 
.pramonėm šakos, tas produkci- 
:jps priemones gaminančios; at
leidimas darbininką, ir darbo 
imokė^io mažinimas sukelia 
■paklausą sumažėjimą, ir pra- 
įinpnės.; šakose, gaminančiose 
kasdieninio vartojimą dalykus. 

:'l
‘ Wip^ matome-, gauname sa- 

įi gotišką bangavimą techniško 
plėtojimosi1,- kurs sudaro* nuo
latinę lyg švytuokles siubavi- 
mą tarp k-rizio ir pakilimo. “Vi
lai pakilimai yra racionalizaci
jos konjunktūromis, visi kri- 
ziaį racionalizacijos kriziai”, — 
isako- Otto< Bauer’isi)..
O

Taip- pat» ir šis didysis pa- 
isaubnis ūkio- krizis bus įga
lėtas, jei” nnuji tėchniški pato
bulinimui sukels naują nepap
rastą gamybos priemonių pa
reikalavimą industrijoje arba 
^ąnąpprtp. 0( tas anksčiau ar 
*vėliąaf tupėtų įvykti; '
Ų..'ih'WW ■ •

3) WiM-' di*- VVdrtvitts^haftsknse 
uberwuhden” Otto Bauer. “Ar-
beiter Zckuogt 19n.24.VL Nr. 143.

(Bus daugiau).

Kirdar- 
0«kių

> ekp.no- 
miniai skirtingumai ir jiems-

> Viešpatavime atšimpi neįėjo pas*"ta, iš; įvairių, pramonės šakų, ir $e l^arpyja.
netekus, uždarbib, da,v MM- . W,pa.

’sireiškė netolygiu, anapchiškiu* 
kainų plėtojimusi, kol daugybės 
milijonų ūkininkų suvąrgjmąs 
jiir prekių gamybos, sumažėjimus, 
'įpramon.ėįe tapp kamščiu, ūžta 

pęlnor ūpą. monopoli-.
inesę. pramonės šfclJbąe,

j! “Ohgamzux>tasri“ kapitalas 
‘kpiriw:me^ nesiskfubina mažinti 
prekių kainų bet “taupo”, ma- 
ižmdama^ darbp mokesnįy slip- 
,mnd4rW suma*
•ŽėjHW maąią^ perkamąją galią*

»

rina krizp) i*z< uki^ depteijąi 
||j. Kyian IdtaMritaas* kbkta1 budių 
;gahiw- nuga«tū kri«^ ir ar

na fįnkos buki?- Jų perkamoji 
ąalia sumažėjo, todėl įvairios 
■pramonės f sakęs,* gamiųanęiųs, 
‘kasdįėnipjų* vaętbįijpo daįy^, 
'priverstos sustabdyti dy^ą^MĮ^ 
'lijonai bedarbių ųpdįrbat,'il^ d£Ė 
fo, kųd .kįti^ kųpe., darbo- pj-ę,- 
Jdu^tųsi šiąįpjaų, bu^ da
bar tąjp pab likg. bų daijbp. ir; 
Verčiasi vięų išr będą^ų pąšri* 
tų aębą. ir vipai bų jų^ pavį., 
‘Amerikoj^ kur jie a&tfuųta bą^. 
^inąg^pą^ 
. Pagąi.t» milžta/vokiicčiių ttopM , , .

, :jų»k^uw
v įjųomenisp ; bedarbių): skąi<Sbag, 
b kuris ISŽ&fm. rugsėjį' mėhv są*i 

(darė' .mflk- ligi1*’ 1*$^ . 
ričių mėn; pasiekė W tai pagyta dabar?
nųj 1931 mj-sadsib^m bėdž^ WtaaisriWe> simtVm> 
bių Visaino pafea» jata' btiyšoriM^ Ua^> buvo

.. Geležies■ gamyba-* nuo. 1928>m 
vidtb?ib/ yr^ sų^ažėį^ šimtine^p metų /pramonės ra|v 
gal pii^ 
■q&s proįu^ėija,'ben4i,aį,.jf|w^’ 
Sumažėjo %.

lįs Si0|j 
■jmros. salaaj; — |»tenc^9iĮ.

vimui? Jie atšiękė to, kpd Cht; j|ki$ne’’ kokius' norų daiktus*
- ------------------------- . IR ’-va .7^/-V • .. »

dariai buvo išmesti iš seimo, tiktai* parąud0Wdj^

S L Martinai< I .

krimtai- praeityje.
M Nuo... 4&-ligi. 8tajų- praėjusio*

konvenciją,. atrodė^ kad balsavimas- bus kitoks. Tele
gramose* buv<vpranešama,. kįd4 Detroitą atgabenta* i& 
€swadoą daugybe gėrimų legionieriams; kad konvenci
jos doviai pulkais traukia į Windsorą, Kanados pu
sėj^. i> tenai tąifiK.ta^šm^gai' “uži$-, jbgei kandai* ir 
luti, sąu®>toj^i;”; ėmė k^ti vieaųa> protestuėr

glausiu geria, tie kalčiausiai stoja u&p#
* * w w * * • • • U * a .4 • w • • ’ S • r •

šaina’’" fabrikantai. Tajgi; bw» .fiOtma, jjįk
gm lęgįęniaBiaj- Detroite lįhksuri# tai. ji® balsuos
£rieš>- pruhibieiįfos atšaukimą* Bet išėjo' MtaJįii

. Matyt, Šiame atsieikime' buvau; pasielgta n paakiai,

; f yj*' W: W* ^au'
“ • • k S V W Vft ’ « • • • V 1 T.ltll '9* ...i 9

®lw*w o.
Už; vi«us Wš«iausi pfphiWetįb® šįįinihHai' M,-* “ruun-

toriu* ir> kisieliuj Bemięgapt, g

Ibet jiįaįi neturėjo šaukšto 
įįeiy kabtotk Ęitą Mėtotų-L. 
■k>ius> ..g3?Ww8>; 
tą, bfift jąm,; sap»e
sieliu' • . t .L

Mi«jra priąsi, ką#jiifa& ei.....
;g^riw)is u«i Bum|ir“- 
ką, jisttF nėų^tairšęs pašį;

(įįtue. jis<i pelngį, 
Wki ne dąij^’• kftto ty^W||L

1 jau ię garbinti pągąrsė- 
• toį jpęŲketeį > palMisb

st. Muktąjį?

: P|d0)Įs geįžHelių stoty* 
bos \d^oM dąrbo daugybei dar* 
j^^ir : ręikąladja daug gę«< 
jįį^sjjvąįrjog statybos medžią* 

i’Mjik'■■ i f- Tater ir
U nWo^kririąiįbųvo lengviau 

priįįksčto^ yrą ;m9Wpli^ p^ 1 W ' <hdelc
b‘""» "*

^toį?i}ęi'4W§įW ųįįs^ymų.' U*. 
prMmtpfis šąkpg |r buvo 

labiau; išsibJ^U^os, gurios gą- 
nmųpMrąnspoHo priemones tr 
3Wir|ita statybai relkąlipgus i- 
rankius. Kąįangi šios pramones

didesnis- negu atoki ro * kapita
listo,
įį^v^Į# linkytjs pjręltyĮM^, tąU

No; 1SM4 “Kovos”gau- 
tas šiafidRk; ftainaTiOe;

Naujienos^
' .ĮĮtiĮy'iiiijįjįii W»' ■       ■■■■■■ >' ■

NAUJAS numeris. Atė
ję Kultiną No. (K-7. Gali
ma gauti Naujienose, hai- 
n® 4^ eentefe

(htfsinkkės “N-hosi”



—

zitoriams

Naujas Margutis PJ?one BouĮevard 0483

222

gydytoj a?Čebatai išdavė

3307

'ark 3395

Pbone Arrpitage 2822

Padare moterei holdą
D.ppkiU »avP išegzaminuoti

spsir^ę

stfsjrgp ir jos

nų vertės $5,000

•4 vir .v ni

Kunz laimi rinkimus;

Valandoj:

■■■

Kartu su Olšausku dingo ii 
Marguoto vif'šp^tijyvį Pustapą

ww WA 
»>

Ofiso valandbst * "
i 12 dinų, 2 iki 3 po pUt. 
vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Telepbone Plaza 3200

PW°4 
ninkas he » SVffftvo plą^i 
k u s.

1900 So. Halsted St.

Valandos: z-
Phone Lota 

NMaii 'tektonas

Canal 2118 
0-/8 vakare

P° ♦
.J.MI 1595

Tw ltnw- .'«!« 
ta

Instruktorius Viennoi Universke 
Spite' 1447-49 PittsfieJdf Bldg.

M E. Paflingfon &.

Nuo 10 iki 12 vai. 
vai. po 
vakaro.

Alis. Gelia Adler, 60 mptų, ir 
jos duktė- ėjo prie Turųey ąy£- 
ir 16 galyė. Joms padarė hqi- 
4#pą. MĄfceris delįai to sųukifi 

yvastis pavojuj.

Mrs. August • < 
metų amžiaus, ąųsibar£ su są.- 
vo vyrų. Pasakoj paėmė nup- 
dų. Mirė ligoninėj. Gųęntljp- 
yiai, l^iriezgyy^i}p“ad|’efru 813? 
Nprth Špauldin^ ayepue, įųyp 
¥$ds i»» ‘‘angiau, W *9

Margučio ęolf o 
Turnamentas

Ir jie netarė algas 
kapoti

' T^hor Faj-moję? pas p. i^cių 
bp, 26 ir 27 rųg$|jp (Sįeptem 
’ber) įvyksta trąSi^ą iš eilės ipę 
įtiais Margučio golfy turijąrpep 
’^as. fyįr M flO 

! wig piTOeiĮįai ii
josią ų? g,ąri?ę.

Tel. Central 7079
Rez. Longbeacb 9453 

asai susitari

prašffl?^ malonį
kito siųsti-*4iuo adresu:

jy. D. Bdczkowski, Publisherg 
and Printers, Ma’hanoy City, 
Pa. Rep.

Uefa0ai OyaytofeI
• r>i> A Kris’&nMr a. a Jr JtCAJN IlJSllVlAo

DR. MARGĖMS
.» S K * • •

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja
ligoniui

nuo 10 ryto iki 2 po pietą ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. F.RADZ1US 
gRftBp:

viR»*s N (V® Wįį L 
a&W" W MM 

4a,r 
$12, jie išėjo.

Žinoma, bųyp pravesta #pįe 
jyj*i Bpfeisi- Tarpe kitą ko 
mer«iflfe tefesty. WWW‘- 9?- 
aiškino policija 
plėšiku, fcąj jįgii^įte jų nąų 
ju§ čebatug barškgpt.”

Ir. tikrai. aeųžilaG polięinjjBr 
kas Koks išstoto • wkiančį«?. 
debatus*. Jis pasekė plėšiku.

» W čebatei 
BW»nJ#ty‘ v b»jw-

jų užkandis. Sp- 
i su sutru- 

pridekite mayonnai^e. 
tėda Bake^s’ Grabam 
flelė svaro' dėžutė i^e-

Teikias %pjw Gw»u ęp-

Jj^tas jsew.Wto«y4ffip ,yto- 
taiC, prįysto tofiti varąntuši

folicjntolSAS Ąhern ir jp 
skvadas išmušė kavinės duris 
adresu 51,4 Ųiyejįspy parkway, 
areštavo apie 7/) asmenų buvų- 
»i« . joje. 3.u(iRi>žė 'i$ens^99. 
gembleriavimui ir užgriebė $5® 
pinigų. K^»-ta buvo padaryta 
be varant

Teisėjus Gre.ęn ■, paleido ar.e^- 
tuntus, ^Ąfąžinti paiip- 
tg įų savastį ir Išsakė polici
jai pamokta, jOgei k^tąi da
ryti rei kalingas yra varstas.

PIGIAUSIAS LIETUVIS
mus. CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnan- 
JU gėriau ir pigiąu, 

| negu kiti todėl, kad 
priklausau 'prie gra- 

1^0 bq išdirbystės.
MM . OFISAS: O «A1^ 

" SKYRIUS: 
■SHF' 3238 S. Halsted S t.

Vi^tory 408?

Buvęs apdraudė kęm 
pąnijos galva a#-ę& . 

tuotas

Chięagos biržos prižiurėtojąi 
■ftamiB) , wbsl»w» 
susirinkime nukapoti 1.0 nuo
šimčiu algas visiems taniau j an* 
tiems biržai darbininkams, i%- 

‘W totfto MMrto mR-

IŠ Lietuvis 
.S' Chicagoj

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

v MIDWIFE

$109 South
Albany Ąy.

Phone 
Hemlock 9252

Dr. P. P. ZALLYS
BENTISTAS

30 E. lllthSt
RampM Wabash Aveniu 

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

Lenkėj Rp^grepniųnas atstp- 
vavo lenkų distriktų kongrese‘ 
keletu terminų. Pr&ėjųčisiaįiįb 
riŲjcijnąis pasirodė, įad jį nu
pliekė ’talas Peter C, .Gjrąpąjg.; 
Kunz pareikalavo suskaityti1 
balsus iš naujo. Dabar balsai 
skaitomi, ir nors jie suskaityti 
tik 40 pr.e.sjpktų iš 100, bet jau 
Kunz turi daugiiau balsų, nęi 
Granata. Taigi manoma, kąd 
Granatai teks grįžt iš kon gr,ęs<^ 
o jo vieton vyks Kunz.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
ę44.42 ^fiųįįh Aveniu

Tel. Lafayette 4140

VALANDOS: 
ųuo 9 iki 11 valandai ryto 

6 »• » r?!*?4¥ »rtw
——1i—— II !» M»w———

KOWAąSKAS 
lS ir chirurgas ' 
53rd St, Suite 3 

1028
St. Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

I BągdžiumiL Bordtn) Uyį^ADVOKATAS 
yUkms St., Room 21 

•bone Randolph 6727 
LSI '.Wx 22nrf S|, 'Am 
>bone Roosevelt 9090

jp ^ųtomopijį, 28 dolerius pini- 
gų ir .čųopp, kaip
nųrio, popieras. Hpldapas Čųj , 
rąnyj įųvo padalytas kely, įįįj 
jis važiavo į Springfieldų. /

B^ndit^j vėjiau išmąiųė Cųjr- 
rano automobilį ant tūlo V$|l- 
hamso, iš St. Louis, automoty-' 
lio ir lippė Williajnsųi sugrjpj 
žinti (taip automobilį^ kaip pp- 
pieras Gurranui.

Hemlock 8151

DR. y. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10 i)ci 12 ryto, ,6;3Q iki H.:30 valj. 
Apart .Įįje^adįfniy ir Kejtyircadięp^

Galfc§by?g£, šiuo
kų ftu^nkpį JŲįųo^ mp 
todistų episkopalų konfRrawpįj«L 
Konferencijoj tarpe kita'ko vje? 
(įapia .agitacija ų| &į, kąd mp: 
biii^oU <Wr«thu *<P; 
bernatorių Emmersonų statyti 
savo kamjjdaturą ateinančioms 
nominaci j pms gubernatoriaus 
vietai. Tai vadinamų sausųjų 
arba ppohyncijjos šąlipink^ 
manymas- Šų&ipji kfttijpfc pa
tiekti konferencijai atatinkaipą 
rezoĮįųęija.

vaitos. Ru,i.. , ., 
SByafeo .i

'i HoovBno- piakaibfls: apie 
tytjją ir alų. ty hMFffa 
puspadžiais, ale sveikas ri
dikas. .......... * . .............

American Med
P‘įno? ^tdiką^s fkz^jnacjjos, 

^American
?418 W. Madison S 

— IŠTIRKITE MU 
r ĄtdjįH’* nuo 9 v.k

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

įqmpas Hal?ąd St. 
Valandoj nuo 10—4, pųo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Susan A, Slakis
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po piefą. 
Seredomis i; n?4ęjippiw pagal susitariau 

r Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. TeL Hy? --------

Ofiso TeL Vfctory 6893 
Re^. T<t Dre^ f 191 

BR. A? A, R0TH 
GYDYTOJAS IR C«UlpMW 

Of|Ma: 3102 So. Heleted Cbictg^ 
tfti 31jt

Valandos: 1—3 po pietą, 7—4 yak.

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virS 20 ną.

Kampas v/ tn o t. 
Tėl: 'Boulevard 64^7

4 4 SUJUS 
Miesto OfitįU^7r^T^eMhgton St.

įpėn. Marguti? su nąujopiįč <įąi 

my su j u ekologija.

Į§ J84os kolonijos

įyfis Aįyokataji 
1 Ao. AaMand AP*.
d. Bonlevard 2800

Krekių trupinių ŠKO 
riešutų. Ir visas dezertas b 
A«s.J Pabąnęįyfcjt jį*'Jfapd

OFISAS 7 ’
4729 South Aihlend Ai*., 2 Ivboi 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

fe.VjriJkjl

nuo 2 Iki 4 
pįetu ir nuo 7 iki 8t:3.O vai 
UedQ. huo 10 iki 13 v. dieni 

M'dra 2g80

________ Grabprlai_______
" BUTKUS

, Undertaking Co. 
Wm. A. Pakorny

z Koplyiia dykai

710 West 18th Street 
TĄ, cwių 3161

Ir štai naujas 

pintais cibuliais — -
Užl.pjuf, ant j 
Crackers. Viena 
daug ' tekainuoja _ ____
yra pigus.' Tad pabandykite šiandie.

-J * 4*' /.*. i

Greitas vaisių keksas
Greitą ir populįarį iježertą, atskilą 

dėl kiekvieno žmogaus galima padaryti 
šiuo budu: Tarp dviejų Uneeda Bji- 
kers’ Grabam Crackers įdėkite riekutę vai
kių šVįėžių ar iš' kepu. Kitą teikųtę ĄRMK’"w T^..?PiR,,M“

vybippeą, ąasjiW|ntą ir pasendinta s^p- 
,toųą. J[p»ąs patiks šis nęšufo skomo

;! 75gW.35thSt.
.(Coy. of 35 tb V> Halsted $ts) 

Ofiso vatahdbs:' nuo 1-3, nud 6:30-8:J

Ofiso ir Rež. TelTBoulevard 5914

Kuris laikąs atgal “Naųjicnp- 
$j” bųvp p^ąĄeš^, kj5d Itfię 19 
ir Halsted gatvjų tapo, sužeis
tas ir (|ęj tp sužeidimp mirė Jur
gis J^ųČinskią. K^čipskis buY° 
pąšąiyptas gąą Dg^ Jdjiieikąs, 
jkiirie gyvena. šiųje ąpielinkėje, 
PW9>} .F W'. ■

Dabar ‘'NąUifeiips” gaypjįąipr 
ką iš p. W. P, 
VSaulės” leidėjų. Priias Bocp- 

dąųgiąų 
informacijų jam apie Kučinsko 
įnirtį, nes nabašninko giminės 
pageidauja tokių informacijų.

Taigi Mineikos ar kas z kitas> 
kurie gali tokių informacijų su
teikti, gal malonės išdildyti p. 
Ępčknusko ir Kučingkio giminių

Aš priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butu kom
plikuotas darbas.3 Mano sis
tema yra pasekmę 20 me
ti} studifu ir’ tylimo. ' Tiktai 

ii instrumentai yra 
sugrąžini} -regėjimą

VAIKU AKIMS

žvairos' akys atltalddmbs. ženift kaina* ,be 
'Sa<?1 °8‘ ” W^* nėra ’ ajyrai-

mef^HPJaRU |r rC1Ual

DR. C. MIGHEL, O. Ų.
4654 S.z Ashland Avė. ' ' '2-ras Augštas 
yĄpANflQS: XQ v. ryto ity 5^0 vjd," yjk.

4645 So. Ashland Avr.paleisats, kai užsidėję 
bondsą •»

.... u «IO£

DR. A. J. KARALIUSLd|>^;
Gydytojas ir 
3147 So. HaJ

RAYMOND KUPCHUN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo* 22 dieną. 5 :j0 'yjląo&ą 
vą:. W3l .&uįt, į me- 
•S, “““AlSkJSHM.’ W*i& l4' d"

■ *.aiwr.3r^
Susibara au vynu, pae 

W pgodų

urn Avė.
O. ILL.

j’artęJahff.' .Manp akli 
.r pafiallna Įtempimų.e^CfAiB' UOM

1145 MihoauJue Avenue 
Valandoi: 12 ik| 2'it 6 iki 8 P. H. 

Setedoa vakare uždaryta 
P»**l w«i

Patarimai šeimb 
DŲfelS

Gr^įįa: k užkandis / 

sptrupinkit juetai virtą kia(ų- 
' PjMfkit rąrustč^ if WĮfų it s,u- 
šykit su maybnnaise. Tirštai ųz-

■ ~ ‘ s Grą-
• Pu.oduk

BisĄąus vaisių 
pįlnąf ir skanus t^ž-

VatgU. ąft^te PJ- 
t tf W m

CrW?; yw- fct ;W. lah31

U Y KAI 
Registruotam Optometristui 

W 15 mc^ 
patyrimas 

Akiniai nu6 $3

4,6311 SAatyąJį Avė? Tel. Y^s 67^0

s. “»

■L.j.imvž, ihk^s^tsį jjų^.
1.fe-.tesės e.‘ws» Hsra 
kurioje atsibus gedulinuos pamal
dos už velionio Milą, o ii fe’p bus 
nulydėtas į £y. Kazimiero kapi
nes/' ‘r

Visi a. a. .Raymond Kupchur 
giminės, draUga? ir ’pažjstąpii ejąi 
nuosirdžjai * * kviečiasi ‘ dalyva'ut 
laidotuyėse ir sutelkti1 jaių pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą

>W;|t linine. '

Laidotuvėse patarnauja arabai

0R. VAITUSH, OPT. 
lietuvis Akių specialistas 

Sugtyio iš Lietuvos
^alęjngyins aklą įtempimą, kūjis e^i 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių ’ aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
ajeią karutį, nuima kataraktą, atitaiso 
truihparegystę ir tolirėgyatf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas s.u elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Spečialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan^ąs 
nuę 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU tŠRADIMįų.

«gff.ww «*.«• VMmp? 
akintų. Kainos pigiau kaip ktfur. 

4712 South Ashland Avė.
Pbg^|, Bou|ęvard 7539

TęĮ. Y#,cds 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS Aklų SPEČIALISTĄS

, Mi - —- «• ■ . > k* • ’

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank -Bldf. 

2400 W» Madison

Valu 1 iki 3 po piętų, 6 iki 8 vai.
T4. We«t 2860

Nątną .telefonas Ęrąpswjfk 0597

SVARBI ŽINUTE

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Ąvę.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki S yakar^. 

Nedėtoj pagal sutartį 
Tel. ' Boufėyard 7820 

'Namai: " /

6641 So. AJbany Avė, 
Tth Rwpjft 193Q

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Deatbom Si., Rbom 1113 

Telefonai Central W1
” **

3323 SoųthfBsdsišT Steut

Valandos: huo 6 iki 8 vaL kttkyMnf 'Vlkarą.iiskfrus'keHitį??^ 
Hedflipj A&O $

< ......  . -zr-

« Gęrard T^ust 4i Sąvipgs 
8?Į Sol y ą^p 

stwtt užsidarė Kovo inėųąsjo 
ft d , W 59, fe Vlma i«M Mį

pilna m 
u Mwiw«'awwis«ra 

Guenther, 83. a^jt jipljr.to už say.ų

n.,■>><•> '• . .................

Lietuvis
GRABORLUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė1 ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
. T.L Jloonvcit 7532

►h f»r' • j r'Miriri ly’t'- H /. /«• ’ Y. ™r A*

MQDĖRN|$KOSx KOPLYČIOS
DYKAI Dfl ŠERMENŲ

4 ir 6 iki 8 Vakf Nedeliom huo 10 
iki 12 dieną.

Telephonai dieną it naktį Virginia 0036 
~ - - . - - - - - —■ -■■■■ - —
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phonę Ptpipeft 6659 
Ofiso Teh Capal 0257

DR. P. 4 ZALATOR^S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 šo. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. r

,i« 7 % į, W j.'

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo ' patyru gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligai vy
rą, moterų ir vaiką pagal nfjtlaąrius 
metodai X-Ray u kitoluu* fuktroi 
prietaisus.

Ofiąai ir Labprątorijai
1025 W. loth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietą h 
npo 6 iki 7:30 vaL takaji 

Tel. Caual 3UQ 
Rezidencijos telefonai

Hydįt Pvk 6755 u Randolph 6800

’ ADVOKATĄ]
11 South Seile 

Room 1034 TjtL ‘Rą

yĄiįiiti"— 7 IM J 
Plia—Ųtarn., KetT. U i 
Vaialle—Pan.. StL |r P
*.y.. . . ..

John Kųchip^
Lietuvis Advdrataa

22_21 Weat ?2nd SE~
4&52 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir PetaycioJ nuo 9 iki <

Sugrąžino politikierių! 
jft

Praėjusį antradienį/trys ban
ditai atėmė iš valstijos legislft-

Tdeįm Boulevąrd įį39 4

DR. S. A. BRENDA 
Ofiso valandos: '

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 Uąi 0:30 ▼-

ąąos S<mth Ashland Avė.
Netoli 46tb gt. Chįcągo. III

DR? T. DUNDULIS
GTOYTOJAS lą CHIRURGĄ?

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano' 
darbu busite užganėdinti.

T, Romelę 2515 Ą^ba

2314 W. 23rd PI., thieago

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel- Cic"° 5927

TjWm XV* MM
M 'B Mažeika 

(Graborius ir 
Ęąlząnmptojaa

lyčia Dovanai

3319 Aubui n Avenue

Dentistas 
4712 South Ashland 

TeL iJBoufevąM 7JT89 
Ofiso valididos 10 mo (ki 8 TOtafr 
w

' . r. i-/.-.’;, w v t> Y",* -W..«. ,
Boulevąrd 7042

DR- d .VETOS

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

■Tel. Kenwood 5107

9 iki j j VJjl?ndj,i 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

į . . . j
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5? 13

W.,46th,5t.!|
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PRANEŠIMAIIšleidome Olšauską

Mt. GreenWood
Paskutiniai Vasaros Atlaidai

savaitėje.

pas

REIKALINGAS barberys, užmokestis

3352 S. Halsted St

CLASSIFIED ADSGrąserninkų domei

MADOS

detroitie

$1.85Vertės

$1.49Vertės

Atdara vakarais.
(Pabaiga)

V V • TTMHIIUflUH < 
TeL Columbus 4180

Furnished Rooms

Randasi

(Vardas ir pavarde)

For Rerit(Adresas)

Pattem Dei 
Chicago, ]

ar ženotos 
Brighton

895 
365 
365 
585 
585 
575 
345

$485 
265 
265 
475 
385 
895 
365 
265 
265 
275 
485 

. 485 
625 

. 175
325

1545 
>365 
>545 
«95

Educational 
Mokyklos

PASIRENDUOJA furnišiuotas kam 
barys dėl vaikino, merginos 
poros, 
Parke.

35 & Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

PARDAVIMUI
serls, daržovių ir va&ių krautuvė, pig
1942 *S. Halsted St.

—* 108 gatve 
Mt. Greėnwood.

arba ;pri- 
* pažymėti 

Į savo var- 
ekvienopa-

Iš Pastogės Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės 
Pašalpos

Kaklaraiščiai 65c,, 95c. 
$1.50 ir $1.95 

prie Richmond St.

PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas, 
arba ruimas pastogėj, pilnai įrengtas, pi
giai, Brighton Parke, 3139 W. 40 St.

Kad ligos nelaimės sumažin
ti svarbą, kad baukštulis ne
kristų mus pamislijus apie tą 
valandą, kada liga gali aplan
kyti musų namą, turime iš -an
ksto pasirūpinti, kad ištikus 
ligos nelaimei skurdas pačiapi 
ir šeftnynai nežiūrėtų tiesiai j 
akis. Vieflintėlis tam būdas,

prie mažos šeimynos, 
Tel. Virginia 0671

Tarp Chicago* 
Lietuvių

erai {steigtas, gro

savo biznį >r
veik kasdie įsirašo, bet dar' yra vietos ir 
del> kitų. Kiekvienas groserninkas, ku
ris nori pagerinti biznį, tūrėtų pasitei
rauti apie Midvvest organizaciją. Ge
riausia gi vieta gauti apie ją žniių yra 
Midwest Grocery Co., 2434 S. Western 
Avenue.

'PARDUODU čeverykų taisymo krau 
tuvf — parduosiu arba mainysiu į gro 
senų. K. Rogers, 3705 S.. Halsted St.

. Duosimt
ei naujo sav.—......

arti, vlstj baŽnyči
Kaina $7500.C

telefonas 
Bfevcrly 4181

1927
1928
1931
1928
1930
1930
1930
1930
1928
l»30
1931
1931
1929
1930 ______
1930 ViRing ______
1929 Nash Conv. coųr 
DAUG KITŲ. MAIKAli 
6811 S. Halsted St.

Chicagos. Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamokos įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
25 d„ 7:30 vai. vak. Meldažio svet.. 
Visi Choro nariai susirinkite laiku, taip-

HelpWantcd—Female 
Darbininkių Reikia

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

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO C

• . . h • K"

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk: .» •%

INTERNATIONAL BARBER* 
COLLEGE,

672 West Madison Street

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

EXTRA. Mainysiu Chicagos pra- 
pertę j Lietuvos p ra pert f. Žagarėj. Jonis- 
kyj arba Šiauliuose, 3852 S. Califomia 
Avė. 2 lubos.

.- PARDAVIMUI šiaučiaus Sapa. Ge 
ros mašinos. Geram žmogui geras biz 
nis. Parduosiu už prieinamą kainą.

1805 W. 51 St.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus • svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galčtumčt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.
F. SELfeMONAVIčIA
• 504 West 33rd St.

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 & Halsted St., Chicago. 
čia idedu 15 centų ir prašau

■
atsiųsti man pavyzdi No
Mieros

(;i dailės mylėtojus kviečiame prisidėti' 
>rie choro, ries turime rengtis prie sa-' 

vo koncerto it prie opretės “Agurkai”. j

REIKALINGI sajesmanai lankytis po 
retai! 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.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už .. ............ ..........4, $1.40

S. L. A. 6-to Apskrido Jubiliejaus 
Rengimo Komisijos ir kuopų afstoyų su
sirinkimas įvyks penktadieny rhgsejo 25 
d., 8 vai. vak., p. K. Mačiuko raštinėj, 
6812 So. Western Avė. / šiam susirin
kime bus galutinai išdirbta planai, kurie 
bus pateikti konferencijai. Bukit visi lai
ku. Valdyba.

t - _______ -______r____  '

Praneiimas Chicagos Lietuviams Vy' 
rami ir Moterims* Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr:jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba, malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos „pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 475'4 
ryto 8 iki vakaro 8 vai 
' V.,? ' L, ", ‘ ’.....,.
October 13 r dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra vieną didžiausių j r turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys . pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 -— savaitėje. Pomirtinė $250 
—- apmoka pati Draugija? Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose, Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos. 1 ,

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

Joniškiečių L. K. Klidbo susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugsėjo 25 d., G. 
Krenciaus svetainėje, 4600 S. Wood St. 
7:30 vai. vak. Malonėkit atsilankyt 
visi nariai, nes yra daug svarbių reikąlų, 
kuriuos turėsit nutart ir yra du svarbus 
laiškai iš Lietuvos

S. L‘ A. 6-to Apskrido konferencija 
vyks sekmadieny, rugsėjo 27 d., 1 vai. 
>o pietų, p, K. Gramanto svetf, Rock- 
well St. ir 45th place. Visi delegatai 
(tės) bukit laiku. Valdyba.

Socialistų partija Cook pavieto rengia 
didelį Maskaradinį Balių šeštadieny, sau
sio 2 d., 1932, Ashland Auditorijoj. 
Smulkmenos bus paskelbtos vėliau. Uni
jos ir kitos progresyvės ir socialistų or- 
! anizacijos prašomos nieko tą dieną ne
rengti, bėt visi pradėkime naujus metus 
dalyvaudami socialistų maskaradiniame 
baliuje. , »— Komitetas.

tai’ priklausyti į geras, pasto
vias organizacijas, kurios, išti
kus nario ligos- nelaimei, įteiks 
piniginę paramą, teikia sykiu 
ir moralę paspirtį dvasioje. Ge
ra pašalpos organizacija yra 
geriausias draugas musų gyve
nime ji teikia piniginę paramą 
kritiškame momente, ligai už
klupus. Kiekvienas Draugijos 
narys yra užtikrintas, kad cen
tai, kuriuos jis sumoka į orga
nizaciją. nežus, bps išlyginti 
šimteriopai ištikus ligos nelai
mei. Jeigu šiais blogais lai
kais mes nebegalime susikrau
ti turtų, tai galime nors mokė
tu bęnt po kelioliką centų me
nesiui, kad turėti ligoje pini
ginę paramą ,o numirus tin
kamą paskuti,nj patarnavimą.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos yra vie
na iš stambiausių organizacijų 
Chicagoje, kurios turtas siekia 
arti $30.000, kuri’ garantuoja 
kiekvienam savo nariui išmo
kėti tą sūmą, kurią nusako 
Draugijos konstitucija. Drau
gijos pinigai nėra sudėti į be
verčius bonus, Šerus "arba ne
atsargius morgičius. Draugijos 
investmentai arba depositai yra 
saugiai padėti. Nariams ne
reiks nukentėti, kad atėjus li
gai negautų pašalpos, kaip kad 
atsitinka su nekurtomis kitomis 
draugijomis. Todėl patartina 
Chicagos lietuviams dėtis j šią 
organizaciją. Bendrai padary
sime ją dar daugiau aktyvią.

Paskutinis mano žodis

Business Chances
- Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas Brighton 
Parke. -Išdirbtas per 8 metus. 4178 
Archer Avė. Lafayette 1404.

BERNARD PETKA’S
MĖNS FURNISHING 

Vėliausio styliaus kepures 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. "
Marškiniai $1.00 
4171 Archer Avė.

Užprašome visus subrusti, 
sukrusti ir rengtis savo koloni
jos gražuoles nomiriavimui. ‘

S. L. A. 178 kp. Jaunuome
nės Sporto Ratelis rengia pik
niką sekmadieny, rugsėjo 27 d., 
kuriame bus gražuolių konteš- 
tas. Kuri gausite gražuolių ka
ralaitės tituluotai dar ir dova- 
nį laimėsite? -Gerų tėvų, gra
žiai išauklėtos / lietuvaitės jau 
stojo kontestąįi: Anna Misei- 
kes, 17 metų, Jieva Gaudiešius, 
17 m., Josephine Bitten, 17 m., 
P. Jankauskytė, 18 m.

Pikniko vieta 
ir Homan Avė., 
Pradžia 10 valu ryte.

ii. Waiaiitinasi.

Nors nauji nariai 
. ........... . J ‘ 1 ir

Kiekvienas groserninkas, ku-

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
gražią 7 kambarių moderninę bunga- 
low, didelis bungalow garažas, lotas 66x 
300, trys blokai iki štorų. mokyklos ir 
transponacijos C. B. B Q. iš Fairview 
stoties. Graži apielinkė ir restriktuota. 
Už $5,100, Verta $9.000. $1,000
įmokėti, lengvi išmokėjimai. Del pla
tesnių žinių tckfonuokit Downers Grove 
9244-

.REIKALINGA moteris, patyrusi virė 
ja, trumpoms valandoms, dirbti vaka 
rais. 6236 S. Wąstern Avė.

RENDON moderniškas, šviesus kam
barys vaikinam, merginom ar vedusiai 
poraii. 4233 S. Rockwell St., 1 lubos.

Jei teisybę pasakyti, tai lei
dome jį keletą dienų ir vds iŠ* 
leidome.

£irmą išleistuvių vakarą tu* 
rėjome Lietuvių Auditorijoj šti 
gražiu koncertu. P-nas J. Bud- 
rikas suteikė Juozui gražų ra- 
dio ir rankinį gramafoną, o Va* 
nagaitis nupirko už visą šim* 
tą dolerių, arba imant didesne 
sumą, už visą tūkstantį litų, 
naują Pontiac karą—vos trijų 
metų senumo.

Antrą išleistuvių vakarą tu
rėjome pas pp. Valašimus, 7131 
So. Mozart street, kur buvo su
sirinkęs gan gražus Juozo drau
gų bdį-ys. Pp. Valašimai šau? 
niai pavaišino svečius.

Trečios išleistuvės buvo 
pp. Bakus, 6759 Elizabeth 
Ir ten surengta vakarienė 
vaišės, tik gaila, kad “paties 
Juozo nebuvo. Matyti, Juoze
lis nuklydo kur kitur. Bet mes 
ir be jo mokėjome vakarieniau
ti ir pasilinksminti.

Rugsėjo 17 dieną Juozas, pri
sikrovęs pilną karą visokių da
lykų ir dalykėlių, 11 vai. prieš 
pietus išvažiavo į Detroitą. Ale 
vienam nauju karu, kaip trei- 
gia kumele, žinote, baugu va
žiuoti, kad nepasibaidytų. Tad 
jis išsivadino ir mane.

Ką darysi, reikia palydėti. Tai 
ir važiuojam. Broleli, kad pa* 
leido jis savo kumelaitę,^ atsi
prašau—iPontiaką, tai’ į ’pąkali^ę 
ji rieda kaip bolė. žinoma, prieš 
kalną ritosi kosėdama, ale už- 
siridavo nesilsėjusi.

Ir kad važiuojam, tai važiuo
jam. Visus pakeliui stulpus ir 
laukuose komus pasivejam ir 
paliekam. Ir štai dešimtą va
landą, kaip pirštu makt ir pa
taikėm į Detroito vartus. Reiš
kia, manoji palydėjimo kelionė 
užsibaigė. (

Visųpirma užėjome pas pp. 
Rutkauskus. P-nas Rutkauskas 
yra Lietuvos operos dainipinko 
Rutkausko brolis. Bet pasakėm 
Rutkauskui helio ir good bye, 
ir išvažiavom pas Kučinskus 
nakvynei. Išbuvome pas juos 
keturias dienas ir keturias nak
tis. Labai draugiši ir malonus 
žmonės. Tik gaila, kad neteko 
man arčiau su jais susipažinti, 
nes kai mudu su Olšausku su- 
grįždavom nakvynei, tai rasda- 
vom juos jau miegančius. O 
ryte tai ir aš papratau artis
tiškai miegoti iki 10 valandos. 
O kadangi iš pp. Kučinskų šei
mynos kai kurie dirba, tai ir 
tekdavo mažai matytis su jais. 
Bet nors ir trumpai teko kalbė
tis, visgi turiu pasakyti, kad la
bai simpatingi žmonės.

Na, o kas galima sakyti apie 
Dr. Jonikaitį? Well, kas tik 
j Detroitą atsilanko, tai visi 
atlanko gerbiamą daktarą. Pa
buvę keletą valandų pas dakta
rą ėjome kitų Olšausko pažįs
tamų atlankyti. Tiek daug ap-

Midvvest Stores organizacijos pasise
kimas buvo taip pastebėtinas, kad dabar 
kiekvienas apie tai kalba. Nežiūrint ne
palankiausių ekonomiškų sąlygų viso
kiam bizniui, išrodė, negalimu,s kad nauja 
organizacija turėtų kokio nors pasiseki
mo. Betgi ji susilaukė pasisekimo.

Tam yra kelios priežasy^. Viena, tai 
patys organizacijos nariai, kurie patys 
valdo ir operuoja savo tvholesale sandelį, 
perka prekes dabar už žemesnes kainas, 
negu galėjo pirkti pirmiau iš kitų tietų 
ar išdirbėjų.

Antra priežastis, kad visi nariai visą 
biznį veda bendru vardu, kaipo viena 
organizacija. Apgarsinimai talpinami 
šešiuose laikraščiuose" ir visos sankrovos 
tuo naudojasi, ’

Pradėjus sų mažai^narių pradžioj šių 
metų, Midvvest organizaciją išaugo iki 
25 3 narių. Jų urmo sandelio apyvarta 
pasiekė tris ketvirUalius miliono dol., o 
pelnas pasiekė 50% JhfVestuoto kapitalo.

Midvvest orgapizaciu teikia nepaprastą 
progą kiekvienam grokAninkui padidinti

PARSIDUODA du bizniai it namas 
ant greitųjų, priežastis — išvažiavimas 
ant farmosi už pirmą pasiūlymą, apsi
lankę patirsite viską ant vietos. v Savi
ninką visuomet rasite ant vietos.

h. A. KEWERIS, 
; 335 E 14 St.

r- Chicago Heights, III.

SAILORS HIGHSEA 
ŠOKIAI .

OAKLEY SALĖJ
2258 W. 19thSt., kamp. Oakley Av^ 

SUBATOS VAKARE.

. Rugsėjo 26, 1931
Pelitas eis hlpimui neturtingų šeimy*- 
nū ir; mustj narių., Muzika—* { 
JOHNNY SYN’COPATORS
Įžanga 25c Pradžia S vi vilt.

PASIREDUOJA furnišiuotas kamba
rys, garu šildomas, C. Manalga, 3315 
Emerald Avė. Tel. Yards 1121.

Fiat Paint
$2.40, galionas už

Varnish 
$■2.50, galionas už

Enarnel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALĘ IR RETAIL 
200 įvairių ruKų nuo 5 c. ir 

jugŠčįau už rolę. 
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus. 4 

J. Š. Rantančioms 
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261

Žjome, kad nė pavardžių neat
menu. Kitą dieną M. Kutkaus- 
kaš prikrovė pilną karą ir iš
vežė thUs į farmą pas Kazake
vičių kokių 40 mylių tolumoj 
nito Detroito. P-nas Kazakevi
čius gan puikiai gyvena, lyg 
mieste: viskas gerai įrengta, 
ypač namas, tas jau dailus.

Kitą vakarą p-nia Kudirkiene 
surėngė mums vakarienę. O 
šekmadiehį pp. Kučinskai už
prašė, kad nesivalkiotumėm, 
bet pAreitumėm pietums.

Sakau teisybę: man labai pa 
tinkA trankytis su artistais, nes 
ir AŠ tuomet jaučiuosi kaip ar
tistas. Nors ir nemokėdamas 
dainuoti, ale nosį riesti tai tik 
leisk man! z

Pirmadienio rytą apie 9 vas 
landą Juozelis įsėdo į savo nau
ją karą, kuris moka senoviškai 
bėgti, padavėm vienas antram 
dešinę, pastūmiau Pontiaką 
New Yorko pusėn, o pats pa
silikau kitai dienai pas Kut; 
kaUskus. Jie mane priėmė 
kaip svečią, o aš jaučiaus kaip 
namiškis. Gi p-nia Kudirkie
nė, Pakardo išdirbystės vedimu, 
apvežė mane apie visą miestą. 
Ypatingai man patiko sala, ku
rį randasi upės vidury, tarp 
Kanados ir Detroito. Taip ro
dosi ir matai, kaip šoka bonka 
su stikleliu susikabinę.

Beje, p. MiltoPas nusivežė j 
ūkį, Bet jau Juozo nebebuvo, 
tai aš vienas nerimau, ir greit 
grįžome.

Aš pataikiau nuvažiuoti į De
troitą tuo pačiu laiku, kai 
Amerikos legionieriai turėjo sa
vo seimą. Jie, turiu pasakyti, 
daugiau triukšmo pridarė, nei 
praėjusia Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimas.:Nes De
troite ;delegatų buvo nepalygi
namai , daugiau, nei Susivieniji
mo seime. Kai mudu su Rut
kausku nuėjome vakare į mies
tą, tai dėl triukšmo negalėjome 
būti: ausis užsikimšę begome 
namo, kad nepasidarytumem 
pakvaišėliai.

Antradienį, pietų laiku, Kut- 
kaUskas nutarabanijo mane į 
busų stotį, ir aš išvažiavau r 
Chicagą. Bet mah Ui visur ne
laimė. Taip ir šį įkartą: įsi- 
sėdau j bUsą ir patakiau atsi
sėsti ant pat rato. Laimė dar, 
kad tatas buvo apdengtas sto
ra blėke, o kitaip tai bučiau 
nukentėjęs lyg peilis nuo itekilo.

Ir vos ne vos per 11 valan
dų pasiekiau Chicagą. Kaip ten 
nebūtų, bet visgi daug naujie- 
niečių suėjau Detroite.

Bedarbė Detroite ne mažesnė, 
kaip Chicagoj.

Noriu padėkoti
Čiams pp. Kučinskams, pp. Kut 
kauskams ir p-niai Kudirkienei 
nes ačiū jiems mačiau visą De 
troitą.

Parvažiavęs namo jau Vana 
gą radau po kaldre, tik jo sna 
pas kaišiojo lauke.

Tai tiek.—Pustapėdis.

Real Estate For Sale 
Namiil-Žem* Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

f INSURANCE 
lam. mainom namu*.

PARDAVIMUI. 248 W. 60th St. savinin
kas parduodii 8 kambarių Dama su didelėm 
viškom, ąžuoline# grindys, naujai dekoruo
tas. ■ tfiktaį $3.000 caah reikia, kad nu
pirkti Ž| namą reriausiatne stovyje. 88 pMų 
lotas. Duosime du kautus malevos iŠ lau
ko dėl naujo savininko. 'Geriausia transpor- 
taclja: arti visų bažnyčių, mokyklų ir hlgrh 
Bcnodls.

Savininko

Šiandie ir Rytoj
“A Woman 

of Experience”
Helen Twelvetrees, William Ba- 

kewell. Lew Cody ir k.

“NewlyRich”
Mitzi Green, Edną May Oliver, 

Louise Fazenda ir k.

.. J.a’M* 
Komedija, Žinios, Pasakėdos, 

Margumynai. *

Be to Nol 2 serijos 
THE VANISHING LEGION”

1920 Hupmobile. 8 De Luze Sedanaa.
Visi nauji tairai; išrodo ir bčra kaip naujas.
Tiktai. $650. Lenkyi išmokėjimai.

FINANCE CO.
6424 S. Western Republic 4O50į

FAGET BUICK COMPANY 
i928 Buick model 47—S pas. sedanas 

927 Buick. modern, 5 • pas. _—— 
1928 Buick, .model 58, 5 pas. Coūpe 
1928 Buick. mod. 51. 5 pas. Sedanas 

6455 8. Western Avė.
Prbspect 0500

3314 — Praktiška niokyklon eiti su
knele. Be jos nei; vfena mergaitė ne
gali apseiti. Galima, pasisiūdinti iš sun
kesnio pigaus aksomo arba kitokios ko
kios materijos. Sukirptos mieros 6, 8. 
10 ir 12 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virfinurodytų pavyzdžių? prašome iš
kirpti paduota blankti' 
duoti pavyzdžio mmiė 
mlerą ir aiškiais paraš: 
dų, pavardę ir adresu, 
vyzdžio kaina 15 centui. Galima 
siųsti pinigus arba pašto ženkit 
kartu su užsakymu; Laiškus r 
adresuoti:

Naujieną 
Halsted S'

J1ĖŠKAU darbo prie namų, neve
dus. Turiu patyrimo. A. L. 4500 S 
Union AVe/Tel. Boulevard 2153.

Sltuation Wanted

ESU patyrę* buce ris, labai seniai ne
dirbu. kam toks reikalingas kreipkitės 
J. L. Tel. Čanal 3335.

'...................  ■ - ......................................... Į

Oldsmobile Convert. Coupe . 
Esaox Coupe ------ ----------------
Ford Sport Coupe -----—
Buick Coach Model 40 ------
Oldsmobile 4-dr. sedan .......
Hupmobile Sėd., aide mounts 
Plymouth, 4-di^ sedan -----
Durant sėd., side mts., w. i 
Essex Coach ---- -------- .......
Cadillac 7-pass sedan ------

75 sedan
Chevrolet 4-dr.. sėd. fdr wells

Elektros

ATYDAI!
Viešbutis tik dėl vyrų

Nauji moderniški kambariai, šiltai ir šaltas Vanduo žednam kambary 
■ Shower vanos ir telefonas.

Ir puikiai įrengtas didėlis kambarys dėl pasiskaitymo ar pasikalbėjimo. 
Renda tik $4.00 į savaitę dėl vieno, $6.00 dėl dviejų. Randasi

4901 West 14 Street, Cicero, III.
SAVININKAS / "

PARSIDUODA Barber Shop pigiai, 
arba noriu partnerio. Michael Wallace, 
2351 So. Oakley Avė.

RUGSĖJO PRATURTINIMAS
1930 
1930 
1930 
1980 
1930 
1929 
1930

*1030
1930
314 _____

1929 Chrysler
1S’28 Paįard Club sodan ------ „....L.-----
1927 Chrysler 60 sedan
1930 Chevrolet Cpe. labai seras .........

$20 imokčti. 18 mčn. Išslmokčti
HAMILTON MOTOR SALES

7186-40 S. HALSTED.

v Dresių Dezaininimas 
® Madų Dailė
t Kostiumų Braižymas

Sės teikiame ekspertų instruk- 
jas šiuose kursuose. Dienomis 
■U ar vakarais, žema kaina. Sle 

amatai yra patrąuklantys ir 
IMkąerai apmokami. Rašykite idel 

'TUK knygrutčs apie kursą, kuriuo 
/ ^^‘jųs įdomaujate.

Ra Madingų Skrybėlių 
® Mokykla
J Mokina kaip dezaininti ir pa- 
V atdaryti naujausias skrybėlės 

✓A kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 
’ Rašykite dėl knyrutčs.

MA8TER COLLEGE
, .199 N, STATE »AN. 8718

Pradžioje šito savo rašinėlio 
sakiau, kad esu senas Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos na^ys. - Bet turiu pri
minti? kad esu narys daugelio 
kitų lietuviškų pašalpinių orga
nizacijų. Nenoriu perdaug vie
ną draugiją peikti, o kitą gir
ti. Nenoriu nei vienai pakenk
ti. Kiekviena organizacija yra 
gera, kuri rūpinasi pašalpa li
goje, numirusio palaidojimu. 
Bet aš noriu pasakyti vieną, bet 
gana svarbų dalykėlį, tai tą: 
didžiuma musų pašalpos orga
nizacijų, nė tiktai 'Chicagoje, bet 
ir kitur Jungtinės#"Valstijose 
baigia savo gyvenimo dienas. 
Pavyzdžiui Chicagoje, iš virš 
šimto pašalpinių organizacijų 
bus ne daugiau dešimties to
kių, kurios laikosi tvirčiau, o 
kitos yra merdėjimo stovyje. Aš 
pats laike pastarųjų trejų me
tų apleidau keletą draugijų, 
mačiau, kad jų dienos suskai
tytos. Iš jų jau viena galutinai 
užvertė kojas, o dvi dar neturi 
ganėtinai) spėkų numirti, bet 
trumpame laike atsisveikins su 
musų lietuvišku gyvenimų. Po 
dešimties metų vargiai mes tu
rėsime penkias pašalpines or
ganizacijas Chicagoje— kitos 
bus išnykusios nuo lietuviško 
Chicagos žemlapio.

Todėl mano draugiškas pata
rimas lietuviams, vyrams ir mo
terims, kurie sdar nesate per 
sepi, dėtis prie tų pašaipus or
ganizacijų, kurios gyvuoja (tvir
tai. Viena iš tvirčiausių orga
nizacijų Chicagoj yra Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpines 
Pašalpos. Jos gyvenimas yra 
užtikrinamai ilgas ir štai kodėl: 
Draugija turi apie tūkstantį 
narių ir arti $30,000 pinigų. 
Kiek man teko nugirsti, Drau
gija rengiasi visus savo narius 
apdrausti vienoje didžiausių 
Insurance Co. Reiškia, pati 
Draugija už savo narius mo
kės j Insurance Co. Draugija, 
tokiu budu, bus ne baimėje pa 
daugėjime ;narių įnirčių. Drau
gijos visi pinigai, kurie nunto 
yra ižde, liksis pašalpos reika
lams. Kadangi į šią Draugiją 
priklauso didelis nuošimtis jau
nimo, tai Insurance Co. mielai 
sutinka priimti visą Draugiją 
kaip grupę.

Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. bus pirmutinė lietuvių or
ganizacija, kuri pasistos ant 
tvirčiausių pamatų, kurios gy
vavimui “nei peklos vartai” ne
įstengs pakenkti. Chicagos ir 
apielinkių lietuviai privalėtų su
sidomėti šita organizacija -r- 
skubiai dėtis prie jos. Po spa
lių mėn.-Oot. 13 d. įstojimas bus 
labiau apsunkintas.

Specialistas rydyme chronllkn ir nauju U- 
xu. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, attrilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas Uegzaminavl 
anas atidengs Jūsų tikrą ligą Ir Jei aS apąĮ 
imsiu Jus gydyti, sveikatą Jums sugryL Ei 
klt pas tikrą specialistą, kurio neklaus Jusr 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakyt 
po galutino i&egzaminavimo—kaa jums yra

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

Kambary* 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 Dieta.

’tlėF krutiną

Help Wanted—Malė
___________

JIS reikalingi yra vyrai mokintis 
ir Apetylepe Veldlnimo Ir dirbti it, po $40 iki $50 savaitėje. Alei- 

" išmokinsime jūs 1 kelias sa* 
nepaisome, kad jus negalite 

:ai. Tai yra geriausias pas- 
Amerlkoje. Mes pagelMsima 

gerą darbą, kaip tik Jus 
. „ „imąsi. x 
CHICAGO WELDING,

514 N. La Salk St.

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

B. & W. MOTORS CO. 
827 W. 36lh 8t. «

• Exchange—Mainai
KAS KA TURI MAINYTI?

Turim daugelį visokių mainų -t. namiį 
ir farmų.

Telefonuokit Yards 6751

C.. P. SUROMSK1S CO. 
REAL ESTATE 

3352 S. Halsed St.

Faring For Sale
> . t -UHąi- Pardavimui
PARDAVIMUI UŽ BARGENO 

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

Automobiles
" M. « K. MOTOR SALES
Buick 4 Door Sedan A-l ---------- $85
Studebaker Dictator sedan A-l — *345 
Willys coupe rumble seat bargenas 335 
Nash spccial 6 2 door sedan, geras 265 
Hudson sedan side mounts —_  495
Pontiac Rdstr.* 6 w. w„ s, m.— 4§5 
Ford Town sedan: kaip naujas 
Pontiac Del. sedan. 6 w. w. — 
Cadillac 814 sėdant 5 pas. 
Chevrolet coueh: radio:. A-l — 
Ford Spt. coupe: rumb. seat ... 
Ford .Tudor, sedan: mažai vaf. 
Chrysler 75 Town sedan; Ą-l 

TLr.1 -"<1.: 6 W. W.; 8.
6 pas., 4 door

• A-l eond. — 
AR IŠMOKĖJIMAIS 
Wentworth 2727

NAUJIENOS; Chteage, III;
■■     ,„i

Justicė Purk
Kiek teko girdėti, p. Cher- 

nauskas dar per porą nedėldie- 
irių rengs savo piknikus, žino
ma, jeigu kokia draugija neuž
ims jo cįaržo. O vėliau prasidės 
statymas naujo černąusko Par
ko. Nes tai bus pilnai įreng
tas parkas.

Ateinantį sekmadienį trauksi
me “Sudiev, giružė, sudiev ža
lioji, sudiev”.—Draugas.

CLASSIFIED ADS

Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos 
)1 geresnių kanlų matyklt

CITY INVE8TMENT CO..
105 W. Adams 8t.. 

tel. Central 7332

Furnitūrą & Fixtures 
v ? Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti . gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rikandus, kauras b 
radio. Veikite greitai..

6348 S. Campbęll Avė.

nuo
I, Aplikacijos 

naujų narių bus priimamos iki Spalio-

16 iki 45 metų

• J
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