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Japonai uždarė Ame
rikos biznio įstaigas

Padėtis Mandžurijoj pavojinga; šimtai 
tūkstančių bėga; gyvenimas apmirė

B

1 .     11 ■:  1 .   ..........................—r

Farpnerių Ultimatum
Iowa Gubernatoriui
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Reikalauja atsaukt kariuomenę ir paleisti 
imtinius, arba jie nemokės mokesnių

Geneva, rūgs. 25. Tautų Są
junga atmetė Kinijos reikalavi
mą paskirti komisiją padėčiai 
Mandžurijoj tirti. Tai padary
ta dėl to, kad Japonija perspė
jo Tautų Sąjungą nesikišti ir 
palikti patiems japonams su 
kiniečiais susitarti.

Mukdenas, rūgs. 25. Japoni
ja turi užėmusi Kinijos terito
riją su apie 15,000,000 kiniečių 
gyventojų ir tuzinu miestų.

Mukdeno miestas Su 400,000 
gyventojų* yra visai paraližuo- 
tas. Bizniai nuo rugsėjo 19 
dienos uždaryti. ‘ Tarpe užda
rytų biznių yra Amerikos, An
glijos ir kitų šalių įstaigos. Igo valdžią linksta susitarti.

Imigrantų šiemet 
įleido 57 nuošimčių 

mažiau nei pernai
Su nekvotiniais šiemet 63 nuoš. 

mažiau

Washington, rūgs. 25. Griež
tas imigracijos suvaržymas, ko- 
kj prezidentas Hooveris paskel
bi rugsėjo mėnesį, 1930 metų, 
sulaikė nuo įvažiavimo Ameri-

« • - . rie normaliais laikais sulig kV<H 
tos butų galėję įvažiuoti.

Tas suvaržymas remiamas 
tuo, kad Amerikoj dabar siau
čia aštri bedarbė. Iš nekvoti- 
nių šiemet įsileista tik 45,999, 
kuomet pernai tuo pačiu laiku 
buvo įleista 107,469 ateiviai. 
Tai yra, kad ir nekvotinių at
eivių įsileidimas šiemet suma
žėjo ant 57 nuošimčių.

Bendrai visokių rųšių imi
grantų šiemet įleista 63 nuo
šimčiais mažiau kaip pernai.

Moterys tvirtai stovi 
už Hooveri

Republikonai žada “gerus 
laikus”

Springfield, Mass., rūgs. 25. 
iča susirinko visos Naujos An 
glijos respublikonai rinkimų 
kampanijai aptarti. Senatorius 
Fess iš Ohio savo kalboj pri
žadėjo neužilgo gerus laikus. 
Mrs. Ellis Yost, republikonų 
moterų atstovė
Naujosios Anglijos moterys 
stovi kaip siena už Hooverį.

pareiškė, kad

Washington, rūgs. 25. Kini
jos Japonijos fronte nieko nau
jo nebeįvyko. Sovienytų Vals
tijų ir Tautų Sąjungos energin
gas įsikišimas, atrodo, kąro 
pavojų pašalino ir bus einama 
prie taikių derybų.

O R H
Chicagai ir apielinkei federą- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: - v

Giedra, temperatūroj nedaug 
permainų; stiprokas vakarų ir 
šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra 
piet 74.

Saulė teka 6:40, 
6:53; mėnuo leidžiasi 
to.

buvo po-

leidžiasi
!
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Amerikos biznio įstaigos ten 
yra Standard Oil, Texas Oil, 
Fordo ir Dodgc automobilių, 
General Motors, General Elect- 
ric ir daug kitų.

Padėtis Mandžurijoj atrodo 
kur kas keblesnė, kaip buvo du 
metu atgal dėl rusų kiniečių 
krizio. Virš 100,000 kiniečių 
bėga vien tik iš Mukdeno apy
linkių. Derybų jokių dar nė 
nepradėta.

Shanghai, nigs. 25. Visos Ki
nijos frakcijos, ir kariškos par 
itijos pradeda vienytis bendram 
frontui prieš japonus. Buvę 
revoliucijų vadai prieš Nankin-

Anglijos darbininkai 
grasina Gandhi

Londonas, rūgs. 25. Lanca- 
shire audėjai darbininkai pa
grasino Mahatma Gandhi, In
dijos minių vadui, kad jis^ ne
silankytų pas juos, jei nori lik
ti sveikas. Mat jie yra įtūžę, 
kad dėl Gandhi boikoto kampa
nijos prieš Angliją, Lancashire 
audyklos neteko darbo. Gandhi 
pareiškė, kad jis vis tik lanky
sis ir tikisi įtikinti darbininkus} 
kad Indija boikotuoja Anglijos 
audinius kovodama už savo 
laisvę. - ; *
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Illinois pastatyta 
1000 mylių naujų 

kelių šią vasarą
Prie kelių dirbo 7,500„darbi

ninkų ' . 1 
----------- j

Springfield, III., rūgs. 24.^Per
eitą savaitę baigti darbai prie 
kelių, pastatant Illinois valsti
joj ir apskrityje 1,000 mylių 
naujų kelių.

Viso valstija turi pastačiusi 
626 ir 791 mylias tvirto vieš
kelio ir 203 mylias žvyruoto. 
Darbininkų laike paskutinės sa
vaitės prie tų darbų dirbo 7,- 
500.

Kentucky kalniečiai no- 
. ri savo prezidento
Columbus, Ky, rugA 25. Apie 

12,000 kalniečių susirinkę į 
“barbeųue” iškilmes / nutarė 
statyti nuo demokratų partijos 
kandidatu į Suv. Valstijų pre
zidentus Melvin Taylor, savo 
apylinkės žmogų, dabartinį 
First National Bank of Chica 
go prezidentą.

Washington, rug.s 25. Lega- 
liškas alus bus vienas iš pama
tinių klausimų nutarti busimoj 
kongreso sesijoj, kalbama dau
gumos besirenkančių- kongres- 
monų. •

Bloomington, III., rūgs. 25. 
čionykščiai farmeriai išaugino 
kornus, kurių stiebai siekia virš 
10 pėdų aukščio ir duoda po 
100 bušelių kornų nuo skėrio.
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New York, rug.s 25. Ameri
kos farmeriai šią žiemą galbdt 
negalės pirktis radio, automo
bilių, šilkinių kojinių ir kitokių 
liuksusu, bet valgyti turės dau
giau kaip kada nors yra turė
ję, skelbia agrikultūros žinovai.

■įg': i

[Acme-P. BJ A. Photo]
Tipton, Iowa. — Milicijos stovykla. Kadangi fermeriai priešinasi egzaminavimui galvijų, 

teko pašaukti miliciją.

Francijos premjeras 
lankysis Amerikoj 
šį spalio mėnesį

Lavai ir Briand iškeliauja ap
lankyti Hindenburgą

Paryžius, rūgs. 25. Francijos 
ministeriu- kabinetas su prezi
dentu Doumer vienbalsiai užgy- 
rė premjero Lavai} r.kelionę j 
Ameriką, padaryti Vizitą prezi
dentui Hooveriui. Francijos vy
riausybė tai kelionei priduoda 
didelės politinės reikšmės. La
vai žada išplaukti Amerikon 
spalio 16 d. laivu Ile de France.

■ '} i. 4 4 t

Berlynas, rūgs. 25. Greičiau- 
siomis dienomis atvyksta aplan
kyti prezidento Hindenburgo ir 
Vokietijos 
: francijos 
užsienių 
Briand.

Tai yra 
60 metų, kada Francijos val
džios galvos bebuvo lenkęsis 
Vokietijoj.’ šiam vizitui visoj 
Europoj duodama didelės reikš
mės, nes juo manoma, bus 
baigti priešingumai tarp vokie
čių ir fraricuzų, kurie tęsėsi dar 
nuo 1871 metų karo; taip pat 
vizitas prisidės prie Europos 
santykių gerėjimo.

vyriausybės narių 
premjeras Lavai ir 
reikalų ministeris

pirmas < kartas per

Reed siūlo imti iš Anglijos 
pavyzdį

Washington, rūgs. 25. Sena 
torius Reed iš^Pennsylvanjjos 
savo pareiškime prezidentui 
Hooveriui pasiūlė, kad Ameri
ka imtų pavyzdį iš Anglijos, 
kitaip Amerika turės biudžeto 
deficitą nemažiau $1,500,000,- 
000.

Kokiu budu gauti daugiau pa 
jamų valstybės iždan, Washing- 
tone nėra plano, tik jau dalei 
džiama, kad, be naujų priemo
nių ilgai nebebus galima iš
tverti. Jau pareiti metai baig
ti su $803,000,000 deficito; ir 
per pirmus tik tris mėnesius 
Šiais metais deficitas padaugėjo 
ant $369,861,707. : >

Berlynos, rūgs. 25. Vokietijos 
kepėjai ir maisto kooperatyvai 
sykiu su maišto ministeriu su
sirinkę nutarė bedarbiams; par
duoti duoną žemiau kairios/

Kansas City, rūgs. 25. Ame
rikos karo v motinos , savo kon-
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vencj oj žada reikalauti alaus ir
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Chiang Kai-Shek, ^Kinijos na
cionalistų vadas ir prezidentas, 
kuris pasirengęs- yra - kariauti 
su Japonija.

Amerikos legijonas 
p r a š o diktatūroj, 
-alaus ir, gerų laikų

Svetimšalių mažinimas padau
ginsiąs gerbūvį

Detroit ,rugs. 25. Amerikos 
Legijono konvencijoj be alaus ir 
bonų klausimo, dar buvo ir po
ra kitų savotiškų dienotvarkės 
punktų, būtent—politinis ir eko
nominis.

Ekonominis .buvo tos rūšies, 
kad legijonieriai išsireiškė už 
visišką imigracijos sulaikymą 
ir ateivių kiek galima daugiau 
išsiuntimą, kaip priemonę be
darbei sumažinti; politinis, kad 
legijonieriai priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama prezidente 
Hooverio paskinti “nepartinę” 
krašto gynimo tarybą su karo 
laikų teisėmis. Tokios tarybos 
tikslas busiąs “pabaigti neri
mą, nenusistatymą ir nepasi
tenkinimą” dabartiniu ekonomi 
nio krizio laiku.

Walter Lipman, pagarsėjęs 
New Yorko rašytojas, įmatyda- 
mas toje legijonierių Rezoliuci
joj palinkimą prie diktatoriškų 
priemonių, paduoda visą eilę 
kitų šalių, kur tokios tarybos 
‘su karo laikų teisėmis” valdo, 
įrodinėja, kad Anąerikos legijo- 
riierių tvirtos kūnyties ilgėsys 
nieko naują nei geresnio nepa
siūlo. *

Pasitarimai hydroelekt- 
ros stoties reikalu

* * j / ’ Z . ’ * ■' . ................................. S. ■

šiandie tarpžinybinį komisija 
su ekspertais prie Pažąislio ty
rinėja hydroelektros stoties 
statymo sąlygas ir vietą. Komi* 
sija savo tyrinėjimo rezultatus

•
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patieks vyriausybęi.

tai

Vokietijoj pasodino 
į kalėjimą didelį 
.būrį “hitlerininkų”
Po metą ir daugiau gavo 

fašistų lyderiai

.eme už pakar- 
fašįsitų (hitler-

Berlynas, rūgs. 25. Su nepa
prastu greitumu valstybės gele
žinė kumštis paėmė už pakar
pos bur} įąųniĮ, 
istų), kurie, prieš porą savaičių 
bandė. Berlyne sukelti riaušes 
ir žydų bei kitų ne-vokiečių po
gromus. ■ • ...

Dvi dešimts trys, fašistai ga
vo po metus ir 9 mėnesius ka
lėjimo, keturi po 9 mėnesius ir 
tik šeši < tapo išteisinti.

Vokietijos valstybės gynėjas 
pareiškė, kad triukšmadariai ir 
suokalbininkai, kurie bando pš- 
sinaudoti valstybes sunkia pa
dėtim ir kelti riaušes, pogro
mus bei “pučus”, turi būti bau
džiami su atatinkamu Smarku
mu. Kadangi tuos pogromus 
rengė Vokietijos fašistų orga
nizacija, hitleristai, tai tokio 
būrio nubaudimas skaitomas 
reikšmingu smugiu visai 
kieti jos “juOdmarškinių 
nizacijai. . .

Anglijos karalius prieš 
rinkimus

Londonas, rūgs. 25. Karalius 
George priešinasi pradėtai 'pro
pagandai už naujus rinkimus 
Anglijoj ir dabartinio parla
mento paleidimą. Jis norįs pa
laikyti dabartinę vyriausybę kol 
finansų krizis galutinai praeis.

t f- - ....„u.,,,—1 •

Washington, rūgs. 25. Radi 
kalė trečioji partija ateinan
čiuose prezidento rinkimuose 
numatoma -neišvengiama. La 
Follette žada lošti rolę naujos 
partijos formavime.

New York, rūgs. 25. Issak 
Shafren ir Jacob Thąler ap
skundė čia esantį milžinišką 
vokiečių orlaivį D0-X ir Ame
rikos General Motors už tai, 
kad* šie pavartoję jų patentą 
propeleriams, gautą 1918 me
tais. '

■ ;'■■■......—r
Lietuvių Liaudies Meno paro

da, kuri jau įvyko Stockholme, 
Švedijoj, Oslo, Norvegijoj ir 
Kopenhagoj, Danijoj, perkelta 
į <Gothenburgą, kur bus atida
lyta spalio 10 dteną. ' v 
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Tipton, Iowa, rūgs. 25. Karo 

stovis paskelbtas šešių ketvir 
tainių mylių apylinkėj Cedar 
apskrity ir milicininkai su kul
kosvaidžiais saugo įėjimą į tą 
“karo stovio zoną’*, kur vete- 
rinoriai skiepija karves nuo 
džiovos.

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

Paukščiai lėks orlaiviais 
j pietus

Viena, Austrija, rūgs. 25. 
Europos gyvulių globos draugi 
•ja pasamdė Austrijos ir Vokie 
tijos orlaivius vežti į Italiją 
tūkstančiai blezdingų, kurios 
pavargę pakelėj į šiltas šalis 
pradėjo būriais nusileisti mieą 
tų gatvėse. Draugija užprašė 
Austrijos ir Vokietijos valstie
čius rinkti nukritusius paukščiu
kus ir perduoti draugijai, kuri 
dėžėse juos veš per Alpų kai 
nūs.

Lindy gavo kiniečių 
medalį

Nanking, Kinija, rūgs. 25. Ųž 
pasidarbavimą dėl potvynių nt|’ 
kentėjusiem Kinijoj, pulk. Lind- 
bergas apdovanotas pilrmudjh 
Kinijos aviacijos mędaliu.

19 valstijų žada
parūpinti darbo 
f milijonui žmonių

dir-

orga-

>

m: »

Oklahomos gubernatorius luti 
receptų

Amerikiečiai nori atimti vokie- 
čių D0-X •

St. Louis, Mo., rūgs., 2$. 
“Duokit darbo!” kampaniją 
gauti darbo mažiausia milijonui 
bedarbių devyniolikoj vąlętijų, 
pradėjo ' gubernatorius, įsi
šaukdamas specialę nedarbo 
reikalu konfeernciją, j kurią su
sišaukė farmų, industrijos ir 
darbininkų organizacijas.

Gubernatorius Murray konfe
rencijai patiekė planą, kuriuo 
kongresas turi skirti 4 bilijo
nus dolerių viešiems statybos 
darbams, keliams ir kt. Toliau, 
kad kiekviena įstaiga, kuri tu
ri daugiau kaip po 6 darbinin
kus paimtų po vieną ar atatin 
kamai daugiau darbininkų.

Washingtono žiniomis bedar
bių Amerikoj šiuo laiku yra jau 
5,600,000 žmonių, tai yrą per 
vieną tik mėnesį padidėjo ant 
500,000. Spėjama, kad žiemos 
metu bedarbių skaičius pasieks 
7 milijonų.

Moteris policistas areŠT 
tuoja vaikus

* <

Aurora, III., rūgs. 25. Naujai 
paskirta moteris policistas Mrą. 
Grace Brechtel paskelbė, kad 
po devynių valandų vakąro vi
si vaikai turi būti namie, 6 kų* 
rie bus rasti gatvėj, bus areš
tuoti. Ji sako, kad banditai 
išauga dėl tėvų neprižiurčjfcpo 
savo vaikų, leidžiant jien}S 
trankytis vakaraiš gatvėmis.

■ '■

Londonas, rūgs. 25. Mrą. 
Slide, admirolienė, atsįžądėjo 
savo dukters Madeline Slide ųf 
tai, kad ji priėmė mahatma 
Gandhi tikybą ir apsigyveno In
dijoj, kaip Gandhi pasekėja.

700 farmerių susirinkę Mount 
Pleasant parašė peticiją guber
natoriui, reikalaudami tuojau 
panaikinti “karo stovį, atšaukti 
kariuomenę ir paleisti suimtus 
farmerius arba, pastatė ultima
tumą,—jie nebemokės mokės- 
inų nė už šiuos nė už ateinan
čius metus.

‘ * C ’

New Yorke apkaltino

laužymo meistrą
Standard Oil išmokėjo $300,000 

už jo darbą

New York, 24. Standard Oil 
kompanija ir kelios kitos, kaip 
valstybės gynėjas Howard Ame. 
Ii praneša, išmokėjusios Petrui 
Devito $300,000 už pagalbą 
streikus suprovokuoti. Ameli 
yadinamas “didžiausiu streik
laužiu Brooklyne”. Devito pa
rūpindavęs .. kompanijoms veži
mus ir streiklaužius, kuomet 
darbininkai streikuodavo, 
vįto taip jau vadinamas 
džiausiu raketeriu streikų 
žymp biznyje”.

______Ute»a
. . ... .

Plento meksfaKavfmaf baigfa- 
__ mas

De- 
“di* 
lau-
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Amerikonišku tempu 
bąma ir naktimis. • 

miesto v-ba pasijudino 
iš apsnūdimo, visiems -matyti: 
iš dvokiančios . landynės persi• 
kėlė įstaigai tinkamai atremon- 
iųotan butan Tauragnų gatvėj, 
sutvarkė griozdiškai atrodžiusį 
raštinės inventorių.

Prezidentas apsidovanojo

; Respublikos prezidentas An
tanas Smetona, rugsėjo 9 d. 
ministeriu kabineto nutarimu 
apdovanotas aukščiausiu Vytau
to Didžiojo ordenu .

Prašymų į Lietuvos ųniversi 
tetą šiemet paduota 1983.

Dr. Juozas Pajaujis, kurs 
Voldemaro laikais buvo pa
smerktas sušaudyti, vėliau vi
sam amžiui kalėti, vėliau buvo 
ištremtas į Franciją, dabar, pa
sak Kauno laikraščių, padavęs 
prezidentui prašymą, kad leis
tų grįžti į Lietuvą.

Bronius Balutis, Lietuvos at
stovas Amerikai, beviešėdamas 
Kaupe susirgo aklosios žarnos 
uždegimu (apendicitis). Pada
lyta operacija. Sveikatai pavo
jaus nėra. _

TT

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal 
tu k Telegrama. Patar- 

x ’ naujame Greitai, Pigiai
ir Saugiai.

< . ' 7 " . : .7,

Parduodame Laivakortes 
.ant visą Liniją.

NAUJIENOS
U3» SOUTH HAL8TED ST. 

. ’ CHICAGO, ILL.
įj V ' , A » • '

Ofisas atdaras kasdis nuo 7 iki 
8 valandai. Šventadieniais nuo

9 iki. 1 valandai
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naltsų ta kito.

Kaip lietuviai nori 
pirkti farmas

jau yra per .šen;. . t _ A
Taigi į>W’rflR WtiVių dar

bininkų ateitis mieste yra blo-

C0N8OHMTI0N
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apidirtkėse

kokios
- šian- 

aug lietuvių

Jos yra vien tiktai šiluma, išėmus vieną bušeli 
peleną ant tono anglių.—Nėra Skito, akmenų, 
šiukšlių ir tikrai ‘be klinkerių.

rrie ilgos, saltos žiemos. Pripildykite savo ang- 

kokį jūsų pinigas-gan pirkti—

Todėl dar yra proga užsisakyti už 
žemeshękamą,

Vieninteli autorizuoti 
v. pardavėjai

JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ 
>US GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

3700So. Spaulding Avė.
* Phone Lafayette 2584 I

Mes užlaikome geriausias anglis

. suteikia 
barzdaskutyklos 
■ komforto

• skutimus 
namie

tiktai dėlto, kad jūsų uždarbis šiemet yra mažesnis, ne
gu buvo du metai atgal. 1
Depozituokit reguliariai į jūsų taupimo sąskaitų propor- 
cionaliai jūsų uždarbiui.
Jūsų'Banko Knygutė yra pirmoji atsarga ištikus reikalui 
ar nelaimei.

2105 So.

934 W. Ik 
CALIFOR!

3334 W. 22
3200 So. ^ę

r930 w. r
FIRST!

1814 So, W
- GA1

2013 So. M<

2614 So.
MQNAR

2229 So. Ct

PASTABA: ' Consolidation Millers Creek Nut parsiris- 
vineja už daug pigesnę kaina, negu Lump kr Egg, ir 
yra lygia* Ūe patys ritt^iyg, tik smulkesni — kaš
tanų riešučio didumo — pagaminti specialiai dėl ver- 
damijrjų pečių: Jdgu jus deginate anglis verdamajame 
pečiuje, ekonomizuokit su Nut anglimis. /Išdalinkite 
savo užsakymą ir sutaupinkite pinigus. Pirkite Lump 
ar Egg dėl jūsų šildomojo pečiaus ir Nut dėl verdamo
jopėčlrius UŽ NAUJAS 'ŽEMAS KAINAS.

anydamafc, 
ir išmokės 

vaft 4enatvė& įgalės-

dobilų yra.
perka

i > pigių prekę; 
giriasi kitiems, 

farmų visai

SOUTH SIDE: 
Y * •

4 ATLAS FUBL CO., 
So. Pauliną St. Tel. Pfospcct 
i JONN B1GANE and SONS, 
‘Atdrtt Avė. Telefonas Lafayette

CHICAGO LAWN COAL CO..
W. 59th Street Tel. Prospect 

^DAMEN FUEL/CO.,
W. 41xtj $t. , Telefonas BoukvJtd 
RBAbY COAt and ęONS. CO., 
Šo. Cicero Avė

VILIJA CO 
JiUlding Avė. 

N COAL and 
ttehlAve. 
TE EACLE COA]

už dešimts’ tūkstančių, tai bus 
geras pirkimas.

Lietuviai daug prisipirko 
namų, įnešdami nuo. penkių 
iki dešimts tūkstančių sun
kiai uždirbtų pinigų, parbamą 
suhiažėjus, namų preke krito 
ir kiek mokėjo už namus, tuos 
pinigus neatgaus.

Dabar lietuvis, neturi nė dar 
bo nė pinigų; morgičidi ant

Nupigintos Kainos 
patogumai 

Tf ihformacijų

Tel. 'Lafayette 4030 
,X
tel. Lafayette 2584 

SUPPLY CO., 
Tel. Prospere 3400 

co., 
Prospėct 0613

pigiai, bet 
nesirūpina, kaip treikės gyvent 
ir kokius javus augint. Agen
tai paprastai turi tokių farmų 
gavę už dykų. Nuperka kelis 
tonus dobilų, dvi geras karves, 
du gęrus arklius, ir tada rodo, 
jogzant šitos fanuos auga geri 
dobilai. Matote, sako agentas, 
buvo mažai apsėta, tokiu budū 
ir mažai dobilų yra. Lietuvis 
su džiaugsmu perka smėlio 
farmų už visai 
didžiuojasi ir j 
kad šimtų akrų 
pigiai pirko.

Tačiau, kuomet 
dėti pačiam ant 
gyventi, pasirodo, 
negali užauginti, 
kelis metus, pareina į miestų 
mainyti į namų. Kaip augščiau 
minėjau, mainydamas tokių 
farmų, atiduoda už dyką.

Negana to, sugrįžęs nuo far- 
mos į miestų, peikia farmas, 
kad negalima ant farmų gy
venti, net nė pragyvenimų ne
galima padaryti.

Karmų pirkimas taip stovi, 
kaip mieste pirkimas namų, 
geresnėje vietoje už namų rei
kia mdkėfį brangiau. • . te . 'u > 4,^ u., t A ;• -C

Nereikia manyti, kad šimtų 
akrų farmų nupirkęs už dii 
tūkstančiu dolerių galėsi gy
venti ir džiaugtis pirkimu.

Gerų farmų, šimtų akrų, 
nenupirksi ne už du, ne Už 
penkis tūkstančius dolerių:

MKNY CO. 
393 
Cotos.

Tel. Crawford 3501 
-------------
Telefone Cmtol 0315 
: ‘"‘T “X 
t«; Lawndiie 0€67 

2060

!3«6

Nors ant farmų irgi helengr, 
va gyventi, dės trustas smati* 
gia fannerius, viendk f arkle
liai, kiirie turi geras žemes, 
moka kaip ją -įirHiurėti, gyve
na daug geriau, negu miesto 
datbiniiikės. ; \ * j

z ; _ Į

žinau vieną farmerį India
na valsijbj, kuris gerai gyveJ 
na. Jis turi geros veislės galvi
jus, nes už kbturių nedėlių! 
veršiuką gauna $150.

Kuomet 'lietuviui, norinčiam1 
farmą pirkti, primenu apie to
kį farmerį, kad tiek gauna už 
veršiukų, tai •palaiko / mane 
<už melagį, riet kuomet paro
dau gyvUlius tbicio farinėrio, 
tada patys lietuviai mato, jog 
teisybę sakiau. Tik tada ;per* 
si tikrina, kad ir ant farnios 
gdliina gyvdpti; gerai, daryti 
pinigus, tik reikia žinoti, kaip' 
veisti Jr kaip auginti tdkiUs gy
vulius. y ••••'■

Daugeliui lietuvių esu iparo- 
dęs tų farmerį kaipo pavyzdį; 
o kai .pamato*,, 
supranti, kokia 
pirkti. Tik 
tdfeids farmas UėihtfihO. Gi lie
tuvis negali pirkti, mes įpinigusii 
į namų sudėjęs ir -namas dar 
su skola, o farnierys, ;gerą -far- ? 
mų turėdamosi nemaino iį mie
sto namų, ųnt 'kurio daug sko
los užtraukta., i 4

—Persitikrinęs barinė rys.

>iItoli iihalii liMii 11h uiirt ifcfriitontato ■> 

GERB. NaUjiėnų škaityto-1 
jos ir Skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
N a u j i e ii o s u

h -------

2666

4136

.awndalc 3068 
>LY C©, 
atarndak

TUlTSSas W«st 
Aastin

Atidarykite sąskaitų, arba ir toliau taupinkite 
stipriame “DISTRIKTO” banke, kur jus Visą laiką gau
site mandagų ir draugišką patarnavimą.
MUSV FtkMA PARĖKIA YRA SAUGUMAS iusų 
SUTAUP0N1S. i

po 20c už bdnką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, I1L *.
Tel. Pullman 6201

Consolidation
MILLERS CREEK 

. ANGLIMIS ,

namo pasibaigė, bankas neat
naujina,— atima namą. Lietu
vis lieka* be nieko. Neturi,; 
darbo, ųė .pinigų, ne namo.

Bet jeigu jis butų*.pirkęs 
farmų už dešimts tUkštančių, 
tai turėtų užtikrintų gyvenimą^ 
— badas į akis nežiūrėtų. ’

Dabar daug lietuvių dori 
mainyti sąvo prdškolinUis' nai i 
mus į*farhias, nori gauti gerą 
farmų, šimtą ar daugiau akrų 
be morgiČiaus.

Iš kelių desėtkų lietuvių, 
norinčių mainyti, duosiu vie
na pavyzdį: ateina į ofisą vy-j 
ras ir moteris; sakosi, jie ndrį 
mainyti, savo damų ant gęroš 
fanuos.

Užklausiu, kokį namą turį 
mainyti ant farnios. Pa’sirodė, 
turi medinį namdką, dviejų 
fialų po 4 kambarius. Morgi- 
čiaus yra $2,500. Rėndos gauna 
po $15 už fialą — viso $30 į 
mėnešį.

Tuodu žmonės sako, kad jie 
norį gauti gerų farmą 80 ak
rų, kad'butų netoli nuo Ghi- 
cagos, kad btlfų geros trobos^ 
geri gyvuliai, kad butų lyd 
skolos, ir kad fannerys dar 
pridėtų priedo $2,500.

Tada jiems paiškinau apie 
vertę tokios farnios, !kokių jie 
nori, būtent, kad arti Chica- 
gos 80 akrų gera farma su gy
vuliais už $15,000 bus geras 
pirkimas — bargenaa. Paaiš
kinau, kad farhierys gerų savo 
arklį nemainys ant jūsų namo, 
nes jūsų namas nevertas nė 
tų morgičių, kokie yra ant na
mo. Tada tie žmonės išvadino 
mane durnium.

Iš šimto lietuvių, norinčių 
namus mainyti, 90 yra yra to
ki mainininkai.

Gerų farmų pigiai negauki 
pirkti. Farmerys, turėdamas 
gjBrų farmų, nemaipo jos į 
miesto namų.
'•Pasitaiko 'gorų' farmų aiit 

mainų, kuomet tėvai nuniifš- 
ta, o vaikai gyvena miestė. 
Arba kurios fanuos turėjo 
daug skolos, dėl ligos ar kito
kios priežasties, farmų nega
lėjo išlaikyti, bankas atima 
farmų, tada gali gauti mairfų 
į miesto namų.

Bankas, atėmęs fafmų iiž 
morgičius, maino į miesto na^ 
mų, jeigu miesto žniogus įne
ša kiek pinigų, artba namų pri
ima, jeigu yra be skolos. '

Ir tokias farmas gdli gauti 
ant mainų, kurias pradeda 
mainyti ir per rankas eina pa
kol neateina žmogus su pini
gais, siitvafko farmą, tada dė 
tas nemaino. ’ p-

Lietuviai, kurie pirko na-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grėsė minką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėnih bon« 
komis

NAUJAS IŠRADIMAS
DEK3NIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Rovmatistn*. Ranku. Kojų, 
Nugaroa skaudajima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. DasuH, Galvos skau* 
dėjimą, ir taip vieoidua skaudojimuc 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai Imenlu y*a Išsigydo o 
milijonai dar ątdftpo.apie tai, 
Deksnio Galinga Moetls 
verta aukso, kiek ji pati tvaria «u> 
bg naudo* gydymo.
Kaina 79 emu!. fldJd Ir 93.00, 
ir 10 centu oztra u* parafautima.

Klauskite.pac aptiekeriu* telp 
DBKEN*9 NEW D1SCOVERY 

OINTMENT. •

DĖKOTA
P. O.

Padaro ’'Br Skalbimą
r Lengvą ”

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Buy gloves wlth wh<rt 
lt savęs

Nėra ėdiHb «s *

G. A. SPEIDEL and &ON 
Brookfiėld. Ilk Telefonas Broo!

BROADVIEW:
$PEEDWAY C«Wk CO..

Tel. Berwy* 472 ir May 413.0

Šiais bedarbės laikais daug 
lietuvių nori pirkti ar išmai- 
nvfi savo namus ant farniu- 
ukių.

Mainymas namų ant farmų 
pas lietuvius yra daromas 
per daug metų. Taigi aš ir no
riu parašyti, kaip jie nori sa
vo namus mainyti ant farmų/ 
kokius mainus nori gauti, ir 
kodėl pas lietuvius yra išsi
dirbęs tokis keistas mainymo 
būdas.

Iš dešimts lietuvių ūkių pir-fir pamato, kad pirkėjas noti 
kejų devyni perka farmas, ne-1 gnuti daug žemes 
atsižvelgdami, kokia farnios 
žemė 
tos Žemės yra.

Daug lietuvių buvo ir yra 
prisipirkę visai prastų farmų. 
Jie pirkdami žiurėjo, kad tik 
butų daug žemės ir pigi; kad 
nusipirkus farnią, atliktų pi
nigų dėl pasibudavojimo gerų 
namų. Vienok tokiam pirkėjui 
neatėjo į galvų kų jis dės į 
tuos gerus namus. Nesvarstė, 
kokia žemė yra, kokius javus 
bus galima sėti, kiek gyvulių 
galės išlaikyti, ir kuomi tuos 
gyvulius maitins.

Nusipirkęs pigios-prastos že
mės, pradėjo gyventi. Pasiro
dė, jog nieko negali užaugin
ti, neturi kuo gyvulius šerti. 
Jeigu šiaip-taip ir užaugino 
kokį gyvulį, —parduoti nega
li, nes paprastą gyvulį niekas 
neperku, o jeigu ir perka, tai 
už visai pigių kainų.

Pagyvenęs taip vargingai 
ant tokios farmos tris ar ketu
ris metus, mato, kad nieko 
gero, ir palikęs likę, sugrįžta į 
miestą, maino bilc ant ko, kad 
nors kų gavus, 
kad darbų gaus 
skola* 
geriau gyventi. Juo • lamau, 
kad dar bus įplaukų iš vendų.

Miesto žmonės, mainydami 
savo namus ant tokių farmų, 
paimdavo farmas uždyką, ati
duodavo agentui už komišinųi 
Taigi šitokį mainai tarp lietu
vių padarė farmas visai be
vertės, ir dabar mano, kad ga
li gauti visas farmas už dyką,

deturii ’kūs prlvętfČiū hartitftr 
pražudyti. Kad ir darįjai page-

SAVO ARUODA ŠIANDIE
. :ir Wtiirai užsisakykite 
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Tlifcėrv*...... .... „ ____________
dftlei valyk- 4dle Metiniam

> į 
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NEATBUTIN  AIRAMATYK
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KARŲ JCĮ KANDIE

Kiras Motor Sales,Ine. 
3207-09 So* Halsted St. Tel. Calumet 4589

170 J

Tll. Cicero 29 
TeLj Lawndale 0609

Tęlefenas Cicero 902 
-------- _J.. i

TcL Cicero 89

Tel. Lawn«fa 6706 y ir Licero 120 

į BERWYN: ‘ ’ 
i C. M. MOLINE

Stanley Ir 0ak Park Avės. Tel. Berwyn 530 
!WAD BROS. COML 'CO..

2924 Ridgeland Avė. Telefonas Berwyn 568

1828

5323 

3700 
WES‘ 

'4916 Sto

4919 Šo. Blobcy St.

U WEST SIDE
. ‘ ALBANY COAL -CO. 

Ibany Avė.
3QHEMIAN’ COAL CO., 
:h Streėt ' T_7^1 -------

IA ICE and COAL CO. 
jtfėet - -----------

:ėhtril Patk Avė. ILavvadtie 
3A8TMAN COAL CO.. 
7tb Šcrėet Telefonas Canal 
F NATTONttL COAL CO., 
rettetft Avė. Telefonas Canal 
RŪEN CITY* COAL CO., 
oHfdn'St. T elefortas • Canal
;ĄWNDALE GOAL GO. 
hipple Street Tel. *- 
CH GOAL and SUP

2623 W. Adams St. 
360 N. Lamdo Avenue

. CICERO: /
J A. BOBYSUD and SONS. 

50th Court and Vr<* Tėl. C
. CICERO FUEL CO., 

Austtn Blvd. and 31st St.

‘ CLYDE COAL CO.. 
5901 W *2kb St* . TeleL„_. : 

MORTON PARK COAL CO 
2100 So. 52nd Avenue _

NOYAK #ROS. COAL CO., 
Cicero atid

,u.temti.

.Įjadtinf, jeigu tai. tittte' pinig 
BUtų jlft-kę ftiTUras.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

.iii.itainrMi

12 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS Į 
Į fe, Btak kiekvieną MVtito BflttlrtdOtbiaujant
, ---------------- -----— K< AUGUSTUI, J. VARKALAI ir VZRUŠINSKUI - --------------—----------
aaaaaaaaaaaaaaaa

mdhiytftimi j miesto namus.
Jeigu tie lietuviai butų žiū

rėję ant kiek bus gera žemė 
kokius ir kiek javų išauginti 
galima, o ne žiūrėję 
gėlės apie stubą auga, 
dien nebūtų tiek 
pritikę farmas uždyką.

Iš dešimts lietuvių, nuvežtų 
ant farnios, deVyni pirkėjai 
nežiūri kokia žemė yra, tik 
žiuri, ar daug yra kvietkų 
apie štubą apsodinta.

/Žinau, kad daug lietuvių yra 
apgaiita sekamu butlu: Agen
tai, daugiausia svetimtaučiai, 
pavažinėja lietuvį po farmas

GYSLOS
AMŽINAI 18GYDOMOSPAGELBA 

' VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

šl« pMtebOtlnan trMtmeitM yr* tel
kiamas kai Jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai raugus. Po 
kelių treatmentų jų* nebeturėaite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTIKIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. VartooM Gyslos iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų. kad jus kada nors esate turėję vari- 
coae iryslae. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
SAIZDOS. PHLHBITI8. KOJŲ SUTINIMAI 
isifydo į stebėtinai trumpų laikų.! I

EGZAMINACIJA OYKAl 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimui suteikiami ant pareikalavimo.

DR.LA.BEHLA
Bai«4« Berlino, Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
. CHICAGO. ILL.

! Room 834, 8-ths Aurltss
į Kasdle 10—6:30, Pėtnyčiomis uždaryta 

SKYRIUS: 3483 MIL5VAUKBE AVĖ.
Utarn.. Ketv., Subatoj 7 P. M.—O P. M 

PCtnyčiomis 2 P. “
' ■Paaiktausj-kit musų kalboa apie sveikatų 

H WJKŠ stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M.
1 .-Stoties WBDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M

PROBAK VARICOS

(PROBAK MAC)

■M ’ i 'H * t



Lietuvon ATDARAS
Halo Dr. A. MARGERIS

bet ir nosj
Didelis snugu

LAIVAKORTĖSPINIGŲ SIUNTIMAS

LIETUVIŠKI NAUJI REKORDAI

CHICACŪ CREDIT HOUSE
Columbia Rekordai 75c Vienas

16221

16205

Armonistas

Kaune
26081

26103

14040

14034

14042

14036
Padaužos Grupė

130 No. La Salk St. GARSINKITES “NAUJIENOSE

MADtSTAGE
AT TV/ENTY

viėšų išeina- 
rodos, ir pa

EDUCATED AT 
H6W YORK 
UHIVERŠITY

BECAMEVERY 
POPULAR 'N 
VIESTERN 

Roles.

LATER - 
CONTRACT 
VHTtt LA.GM

SfbDlOS

Pypkės ir 
Clgarutų 

Rtiky-

iqiO 
FIRST FILM 
APPEARANCB 

lNTW0-mUR$

Įsos dienos 
Subiatoj

Nejaugi neišgali Kauno mies
tas įsigyti tam tikrą motorinį 
sunkvežimį, laistytuvą, kuris 
nuolatos gatvėmis kursuotų ir 
jas laistytų?

Bet nugirsti teko, buk tai

šalimis 
gražių

- Padaužos Grupė 
Polka.

Victoro Kapelija

įdainavo Jonas Butėnas.
Stasys Pautas 

Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis.

P. VOLTERAMS
Automobiliu Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

geru aksomu dėl 
išnomojamas, išnamuo- 
įsinuomoje; priimami

26110 Linksma Polka
Klaipėdos Polka - 

26,109 Susapnuota Polka' 
Sesutė Poljka —- < 

>26108 Senelis Ganė Aveles -
Ža|iojoj Girelėj — 

26107 pžiaugsrpO Valandos
Petro Sarpaliaus Orkestrą

STAR DUST Copyright Mldwe«t Peature Servlcs

įdainavo Juozas Olšauskas .
Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas 
Elena Rakauskienė

Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė
— Sarpaliaus Orkestrą.

— A. Vanagaitis ir J. Ol&iuskas.' 
Stasys Paur^^J*- » ■

Stasys Paųras ir Juozas Antanėlis: PASKOLOS "S.®

BORN - 
NEW YORK 

CITY 
.1660

$ 94.50 
$150.00 
atskirai.

Okeh—Odeon Rekordai po 45c Vienas

r, rodos, dabar 
bet jo toli gražu

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

O jos tikrai taip daro.
štai ir pavyzdžiai: taisau ka- 

luošus; skrybėlei; pusličiai: 
pardavimas tabakas ir papiro< 
sai; traktyris, trak tyrius; gra- 
mafonai ir visokių muzikos in 
strumentai 
paltų;
jamas

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

nes
Įsteigti 

mų vietų 
stnntgos 
vis dėlto 
galingiausias apsileidimas,, išti
žimas ir snūduriavimas miesto 
“tėtušių”, matyti, viską nustęl-

juoktis, nors ir 
kad tokiomis 
gatves laistomos, 
Kaune leidžiama 
Kaip atrodo

Nejaugi ir Lietuvos tauti
nėms mažumoms nepatinka 
krašto augimas, stiprėjimas ir 
puikėjimas, kad jos taip bai
siai maišo-darko lietuvių kai-

Peoples National 'Bank 
and ^rust Company 

of Chicatjo
47th Street and Ashland Avenue

VISĄ DIENĄ
SUBATOJ

Mandruolių Polka
Šok, Mergytėj —

REKORDUS SIUNČIAM Į KITUS MIESTUS

Turint galvoje tą faktą, kad 
Kaune vis dar daug daugiau 
tebekalbama rusiškai, negu 
lietuviškai, savaime aišku, ko
dėl jo gatvėse, kiemuose, krau 
tuvėse ir visur, kur tik yra 
tinkamos vietos reklamai, pa
stebi skelbimus bei iškabas, 
pilnas kalbos^klaidų.

Vis dėlto nereikia tuč tuoj 
pamiršti ir šito fakto, būtent, 
kad Lietuva jau nebe pirmi 
nietai nepriklausomybės at
mosfera kvėpuoja ir valstybi
ne kalba nusiskyrusi turi lie
tuvių kalbą.
• Todėl, rodos, jau metas mo
kėti nors tiek raštiškosios lie
tuvių kalbos, kad skelbimų 
bei iškabų stambius, išsikišu
sius (kad visi matytų) žodžius 
taisyklingai suraidžiuoti!

Bet taip nėra.
Dažnai teko pastebėti Kau

ne skelbimus bei iškabas, kurių 
kalba, tarsi, verste, verčia pri
siminti Babelio bokšto statyto
jų kalbą.

Sako, jog Visagalis nepaken
tęs žmonių puikybės su jų sta
tomu aukštu bokštu; kurio vir
šūnė turėjusi net dangų siekti, 
ir jis sumaišęs-sudarkęs jų kal-

Rodos ir paprasto, bet vis 
dėlto labai dažnai rejkalingo 
taip keleiviams taip ir vietos 
gyventojams komforto, irgi 
trūksta Kaune. /Pavyzdžiui, ba
tų valymo vietų visai nėra. O 
šiaurinėj Amerikoj jų yra ne 
tiktai didesnėse geležinkelių 
stotyse, kirpyklose-skutyklose, 
bet,ir mažne ant kiekvieno žy
mesnių gatvių kampo. Keista, 
kad net geležinkelio stotyje 
Kaune jokio batvalio niekur ne
pamatysi. Jeigu gyveni viešbu
ty], tai tarnaitei duodi kokį li
tą ir ji batus nuvalo. Bet koks 
nuvalymas! Vaksu nutepa, šiek 
tiek “pažibina” ir viskas. Dul
kės dar labiau prie jų limpa, 
vadinasi, greitai susiteršia, na, 
ir vėl reikia iš naujo juos va
lyti. Kadangi tikro batvalio nu
valyti batai ne tik kad greitai 
nesusiteršia, bet ir gana leng-, 
va pačiam juos švariai beveik 
per visą savaitę užlaikyti. Už
tenka sausu skuduru biskį pa
šluostyti ir jie žiba, kaip tuoj 
po pilnam nuvalymui, žinoma, 
Lietuvoje, kur dar ir miestuo
se daug purvo būna, prisieina 
dažniau batus valyti.

Iš lietuvių amerikiečių, ku? 
rie moka batų valymo darbą 
dirbti ir supranta šitos rųšies 
biznį, turėtų važiuoti Kaunan 
ir ten savo amatą išnaudoti ir 
savo ir kitų naudais

Da blogiau su ^vadinamuoju 
gamtos reikalu, negu su batais, 
M^at viešų išeinamų vietų Kau
no mieste taip kaip nėra. Tie
sa, yra viena centralinės auto
busų stoties kieme, o kita ta
me “istoriškame” namelyj, ku
ris tiesiog neišreiškiamai “da- 

I

Jums dabar yra proga linksmiijties, kada jus galite įsi
gyti naują gražią portable ViCtrolą tiktai už $4.95. Arba^ 
savo senu Victrolu ir Radio kombinacija grajinsite se
kančius rekordus.

MARRIED TO OLIVE 
FULUK GOROON * 
HAS TNO CHILDREH

-LATEST PICTURE 
’TRADER HORN '

1514-16 Roosėvelt Rd. 
arti St. Louii Ate. 
CHICAGO. ILL

užsakymus ir pataisymus; iš
duoda parikus ant išnuomoja
mų; duonos ir piragos krautu
ve; mėsų krautuve; reikalinga 
vaika prie darba; gera vilno; 
tikru vidnos; pašalynimas as
menims vaikščiuoti draudžia
ma.

Užteks!
Įdomu butų žinoti; kokiu gi 

keliu pateko Lietuvon centrinės 
ir pietinės Afrikos Glossina 
norsitans (tsetse musė), kuri 
taip efektingai įkando kalbos 
mokytojus, studentus ir laik
raštininkus, kad jie dabar mie
ga ir miega?!...

Nors Kaunas ir nėra keletos 
šimtų tūkstančių gyventojų 
didmiestis, vis dėlto jo pakraš
čius (periferijas) pasiekti ne
lengva, ypač kai eini iš miesto 
centro. Sunkiausia, žinoma, 
dėl to, kad reikia į kalnus lip
ti. O tie kalnai gana aukšti. 
Lipi vienais, rodos, gana il
gais (kaip Jokūbo sifone ko
pėčios) laiptais, lipi kitais, irgi 
netrumpesniais laiptais, ir vis, 
žiūrėk, dar ne kalne. Ypatin
gai aukšta ir statu įlipti į Ža
liakalnį. O kaip tik hian ir 
reikėjo dažnai
Laimė dar, kad mano palydo
vė, būdavo, sustos, gėlelių pri- 
siskins ir buria “Margaritos 
lupeliais:” myli-nemyli, my
li—nemyli ir tt. Jeigu paskuti
nis lapelis supuldavo su “my
li”, tai ji .nusišypsodavo, o jei
gu su “nemyli”, tai susimąsty
davo...

Į Žaliakalnį žmonėms Įcclti 
ir nukelti reikia nors dviejų 
ar trijų keltuvų (funikuliarų). 
Tiesa, vienas toks keltuvas 
buvo jau statomas m&n Kau
ne būnant 
jau veikia, 
neužtenka.

Tikslas pakraštinio banko yra kuotik- 
sliausiai tarnauti rtpie jį esančiai 
apielinkcL,

Turėdamas tai omehėj, Pcoples Na
tional Bankas ir pasilieka atdaras 
VISĄ DIENĄ SUBATOJ — nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

Išlaikydamas stiprią, ( konservatyvę 
įstaigą ir padarydamas ją patogią 
žmonėms atlikti savo bankinį biznį, 
jis kasdie laimi naujus kostumerius 
^įvairiausių didžiosios pietvakarinės 
Chicagos miesto dalies vietų.

PIb apirarMnlmas jums yra vertan $2.0O, kadangi jus ralife a tel nešti j| i musų otlaą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.

MK8 TEIKIAME NARIAMS PYKAI
Lyaua, penkių ir trijų dcMmtų dienų pareiiikiinua ir išpildome juos jum# dykai. Pa
tarimai apie neauaipratimuB bu rendauninkaiB. Pasitarimai dykai visais legailžkals 
reikalas. Taipgi patartinai ir pagelta Jubu taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seeond Floor 4654 So. .Ashland Are., 4”th & Ashland Avė. Valandos nuo O r. iki 8 vak.

bina” didžiulę geležinkelio sto
tį, bet negi spėsi į jas nubėg
ti, o jeigu kartais ir suspėtam, 
tai ar tiek laiko turėsi? Ir ką 
daro apsileidusio ūkininko šei
mynos nariai pakluonėse ar 
šiaip (užkampiuose, tą patį daro 
ir kauniečiai kiemų pasieniuo
se ar kampuose... Vadinasi, vi
si po atviru dangum... Todėl ve 
ir nenaujiena. laikinoje Lietu
vos sostinėje ne tiktai i įsiklam- 
poti ir savo batus labai negar
bingai pavaišinti 

'dvokia!
keletą 
Kaune, 
ir kaštai menki, O
neįsteigiama! Visų

(Tęsinys)
Kaunas

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
PornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVINO 
, Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Kaune yra plačių 
medžiais nusodintų, 
gatvių. Tik baisiai gadina jų 
foną netašytų, paprastų ak
menų grindinys. Jis nelygus 
važinėti, negražus pažiūrėti ir, 
kas blogiausia, tikras liuonas 
dulkėms. Užtat vėjuotomis die 
nomis Kaune, ypač kai prava
žiuoja autobusas ar lengvasis 
automobilis, tai ir užsimerk ir 
užsičiaupk, nes kitaip — nuo 
dulkių arba apjaksi arba nu
trokšt.
' Kai kurios žymesnės, trofi

kai svarbesnės gatvės jau iš- 
ineksfaitucįtos, kai kurios me- 
ksfaltuojamos, o kai kurios 
dar tik numatytos meksfal- 
tuoti arba amezituoti. Bet ši
tas darbas, šiaip ar taip, eina 
per lėtu tempu. Žinoma, išsi
teisinti bandoma tuo ligi gy
vam kaului įprastu leit-moty- 
vu, — tai visų bėdų alfa ir 

pinigų stoka! Jeigu

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

' Tel. Kedzle 8902

omega
jau iš tikrųjų toks baisus pini
gų badas siaučia Kauno mies
to savivaldybes kasoje, kaip 
apie jį dažnai šnekama, tai 
reikėtų bandyti kad ir pigiau
siais budais dulkėtas 'gatvės 
^utvarkyti. O tai yra, pavasrį 
sulaistyti dulkėtas gatves tam 
tikru aliejum arba ir smala, 
kaip, pavyzdžiui, Amerikoje 
kad daroma. Rodos, per bran
giausiai neatsieilų ir tam tik
roje proporcijoje cementą su 
žvyru sumaišius, vandeniu at- 
skiedus ir tokiu, ve, mišiniu 
paprastų akmenų grindinio 
tarpus arba plyšius pripylus. 
Taip sutvarkytas grindinys 
butų ne tiktai lygus važiuoti, 
bet ir liuosas nuo dulkių, pa
galiau, ir švariai užlaikyti jį 
butų lengva.

5 [Prie šalygatyių $£<tyjų
img yra atvirų vietų, kurias 

paprastai dengia arba smėlis, 
arba smulkus žvyras. Supran
tama, kad pakilus vėjui, jos 
baisiai dulksta. Galima, rodos, 
jas žole užželdinti arba rupiu, 
vadinasi išsijotu žvyru paden
gti. Geriausia, žinoma, žolė
mis apsėti, nes žvyras laikui 
bėgant vis tiek susmulksta ir 
dulksta, o žolė, tai ne tiktai 
niekad nedulksta, bet ir gražų, 
sveiką vaizdą dudda.

Pastebėjau gatves 
laistant su ilgomis guminėmis 
žarnomis. Nieko sau priemo
nė. Bet kai pamačiau “bobas” 
gatves laistant ir su “livar- 
ais”, tai noroms nenoroms 
įsibriovė į mano galvą cirko 
su klaunu vaizdai ir turėjau 

koktu buvo, 
priemonėmis 
ir pikta, kad 
tatai daryti! 

svetimšaliui?!

U1VV
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas' pilvo,;1 plaučių, inkstų ir: pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos; ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus. nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų' ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia. ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligoni^. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 'nuo 10 ,valandos ryto iki I 
valandai ir nuo'5-0 valandai vakate. Nekėliomis nuo 10.ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Kceler Avė.. Tek Cr»wford 5573

16223 Pasisėjau Žalią Rūtą
Dyvai ‘

16222 Svajonių.‘Nalčtys —
Artojaus Daina — 
Aš Už Jurų t
Kazokėliai i-r- Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
Ukvei
Senis ^Bernisi'
Marsaiietė —] 
Sudiev Panaitėle 
Subatos Vakarėlį 
Vilniun Trauk -

wissig,
Pasauliniame Kart , 

Seno? Krajaus

PIRKITE DABAR
KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS, KOKIŲ NEBUVO PER 

PENKIOLIKĄ METŲ.
Mes ypač už specialiai žemas kainas parūpiname skrynus, storm sash, por- 
čių uždarus ir viską kitką lumberio ir xmi!lwork srityje.

Jeigu jus norite ką nors taisyti ar remodeliuoti, leiskite mums pasiųsti 
pas jus savo karpenterį. kuris suteiks jums apskaičiavimus.

WEST END MILL arid LUMBER CO.
> . N. ESKILSEN, Savininkas I

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

TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
. MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
- M O R T G A G E B A N K E R

2342 S. Leavitt St Phone Canal 1678-9

— M. Bruslauskas 
į'.'^ Petro Sarpaliatis Orkestrą. 
Chicagos Lietuvių Orkestrą.

— Petrp Sarpaliaus Orkestrą 
įdainavo Jonas Sarsevičius.

į l'j s ■' •" • ‘ •” ■Į LIETUVĄ!
Su Didele Rudenine Ekskursija Populare 

Skandinavų Amerikos Linija 
Greitu ir Patogiu Susisiekimu 

per KOPENHAGĄ 
į KLAIPĖDĄ

Iš New Yorko Spialio-Oct. 15

Laivu ‘Fre'derik VIII’ 
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti, dabar 

LIETUVON 
ir norite turėti smagią ir nebrangią 

K E L ?O N Ę

Važiuokite Spalio 15 dieną 
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

l KLAIPĖDĄ 
nes Trečios 'Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalio bus pakeltos 

Nupigintos Trečios Klasės 
Laivakortės::

Is Neto Yorko į Klaipėdą 
į vieną pusę ...............
į abi pusi ......................

Revenue ir Pagalvės mokesčiai 
Del informacijų kreipkitės 

savo agentų arba 

Saandinavian American Line
Chicago, III

CREDIT W1TH A SMILE
JULIUS AUSTERN, Savininkas 

Phcne ROCKWELL 2505
VYRŲ IR MOTERŲ DRABUŽIAI ANT LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ — $20 ir AUGŠČIAU
3217 West 15th Street

Krak Polka.— Petro Sarpaliaus Orkestrą.
26088 Smuklėj Vainikėlis. į v.

Kur Nemunas ir Dauguva ?—■ Juozas Olšauskas 
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis “ i
Gieda ‘ Gaideliai —
Gražus Barnelis —
Petro Vestuvės —
Senis Petkus Polka

Victor Rekordai po 75c Vienas
Gersim Broliai, Uliavosim 
Žydų Bėdos ■ 
Pavasarėlis — 
Kaimo Polka 
Užmiršai .Tėvų Kapus.
Laivyne — įdainavo Jdnas Butėnas.

-—J. Padauža Orkestrą.
Polka

Jos. F. Budrik, Ino.
‘ 3417-21South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
' * -r.' ■ . *

W. C. F. L. 970 kyl. Lietuvių Programas — Skamba Lietuvių muzika 
kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rtnduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
T.l. Yard, <894

Daktaras
* . »
Kapitonas a

Specialistas iŠ

NAUjifiNOS, Chicago, M- '

Ęąune jau ii* batvaiių (net 10 
moderniškų batų valymo punk
tų, ąąko, kas tai įsteigęs) ir 
viešų išeinamų vietų atsiradę, 

Jeigu tiesa, tai, vadinasi, aš 
per anksti Lietuvą atlankiau, 
nes tada jų dar nebuvo.

het, rodos, kąd ne. Tik pir
mą kartą po 25 metų nuo iš
važiavimo. O per tiek metų ga-t 
Įėjo kad ir Kaunas apsivalyti!

Bus daugiau

W0RKED UHDER 
GRIFFITH XT OLD 

6IO6RAPH

■ ...

Atgal



$8.00

Chicago

1.25

taluoM

KARO PAVOGUS RYTUOSE SUMAŽĖJO

man rupi

neišvengta ir

GANDHI IR ANGLIJOS pAĘĘININKAI

mr<

pigus, kapi

gas dėlppr^klų

dar, prikaišioja 
kad J jos noriu-

■i Pfu HrW', «in*» paKi|‘' 
<W» ta,

The
PuUlshf

Lietuvos klėr.iWws tenai 
šukuojąpia kailis gana aštriai.

^lumrė. v 
! mulkinti** visų

gėda ir prasi

jau turėjome; bu 
tą ąeąovės. tratini 

įš i>psi

neišvejb 
, ir valstybė prieš tai 

pįji^'tol bejėgė, kol ji palikė 
/ ' - *“1

Capital,ištų rankose. Dabar j py

Iš Londono pranešama, kad ’Indijos nacionalistų 
vadas,/‘Šventas Žmogus” Gandhi, kuris dalyvauja Lqih 
donoy"apvalaus stalo konferencijoje^,, nuvyko, į Lan- 
cashirepra leisti savaitės t galą * tarpe audimo fabriku 
darbininkų.

Tai yra įdomi žinia. Mahatma Gandhi vadovaują 
Indijos žmonių maištui prieš Anglijęs valdžią. Londoną 
konferencijoje jisai iškėlė reikalavimą, kad Indijai,: bu- 
tų,. duotą pilna nepriklausomybė kartu su > teise, atsipies* 
ti nuo britų imperijos. Tečiaus tą maištininką Anglijos 
valdžia ne, tik-toleruoja, bet leidžia- jam. pačioje Angli
joje kalbėtis su darbininkais, kurie yra nepatenkinti 
valdžios ekonomine politika, ir kelia prieš ją protestus.

Iš to matyt, kaip atsargus šiandie yra anglai apsį? 
ėjime-su savo kolonijų žmonėmis. Jie nori juos valdyti 
gražiuoju, o ne ginl$|p jėga&

Bus įdomu pažiūrėti, kokių pasėkų turės šis Ma
hatmos Gandbi.susitikimas.su. Ląncashire’o audėjai^ 
Jų tarpe siaučia skaudžiausias nedarbas, ir pamatinė 
to nedarbo priežastis, yra tautinis judėjimas Indijoje. 
Pirmiaus Jjancashire’o fabrikai eksportuodavo daugy-; 
bes audimų į Indiją ir Anglijos tekstilės pramonė tarp; 
dąvo. Bet Indijos nacionalistų paskelbtas boikotas Ang? 
Ii jos prekėms tą eksportą, sumažino ir, laikui bėgant* 
beveik visai sustabdė, Lancashire’o audinyčios sustoję* 
Šimtai tūkstančių,.darbininkų-, pasiliko be darbo*

Gandhi ne tik skelbia boikotą Lancashire’o kartū
nams, (medvilnės/audiniams), bet ir agituoja Indijos 
gyventojus, kad jto visai atmestų fabrikų audinius to 
imtų, gaminti rubus. namie. Jisai pats, kur tik kėliau ją, 
visur' vežasi savo
Lancashire’o. audėjams jisai parodys tą savo instni; 
mentėj. kųrj„ jisai vartoja kovoje prieš. Anglijos impe? 
rializn>ą>x

piareiga sąžiningų

ADVOKATAVIMAS SU 
PATAISOMIS

Gąr$ j, kajflį, sužydėjęs bcPTP- 
tisfl. reikąląyo lądtynamięms* 

bauąrpąs. , 
H •

Ifct' sętųaųs. Gor^į,; , vi,, 
sai 1 kitoks, Revoliucijos pra
džioje jisąp loiyH* dfoitfaįti/'No- 

(JMpH Gjtwų|r 
J

■ f-H-HMiti t! JU.TI j'H'IHJJMT
Entered as Second Cla» Mat 

March 7 ‘ 
otr GNfll

Paskutinės žinios iš Tokio praneša, kad japonų ka
ro vyriausybė pakvietė Mąntj^urijos generolą,, čapg 
Ę«ių44«ngą ajvykft b Mukdeną tartis dėl. taikąus iš
sprendimo to ginčo, kuris kilo tarpe japonų ir kinų. 
Mandžurijoje.. Amerikos- vadžios sferose dabar mano
ma, kad japonai ištrauka sayo. kariuomenę iš okupuotų1 
miestų, bet reikalaus, kad butų užtikrintas saugumas 
japonų piliečiams pietų Mandžurijoje, kur Japonijąį 
prikląųso- geležinkelis.

Taigi atrodo, kad staigiai. iškilęs. Tolimuose. Ry
tuose karo pavojus praeis. Kad dalykai šitaip pakrypo 
taikos pusėn, tai daugiausia prie to prisidėjo Jungtinių; 
Valstijų viešas, atsikręipimąs. j Japoniją ip Kiniją, ra
ginant jas. taikytis,,ir. Tautų Sąjungos'.nutarimas tyri
nėti konflikto priežastis Mandžurijoje.

Washingtonui vargiai butų buvę patogu kištis j 
japoųų.. ir- kiniečių kivirčus, jeigu nębutų Kėlloggpr 
Briandlo. amžinos- taikos- pakto,, kurį tarp kitų, pasaų-i 
liOv valstybių yra., pasirašiusios, ir. Japoniją su Kiniją, 
Tas paktas duoda teisę pasirašiusioms valstybėms dęti 
pastangų. raginti prie, taikos šalis, tarpe kurių grąsina 
iškjltii kąrap,. , • -

Čia tuo budu matome, kad Kellogg’o-Bniando aipžį- 
nos taikos sutartis, turi nemažos praktiškos vertės. 
Tautų Sąjunga parodė, taip pat, kad ji yra naudingas 
jrankis pasaulio tąikai,. palaikyti. —

ir
savaime “gydosi”, o todėl# kad? 
yisupiųet atoii^ Jaifcąą,. kada 
gąpaykuą aparato; susinešioja 

irfA jąs r^iįia. Keiąti 
nąpjąmįą,v Q dąp: tobiąu,v kąi, 
technikos pažanga įneša prp- 
,dųk«ijoŲ5 ip( trąpspprtap. didelių 
atmąipų.

Tąjgį kTOaj? vyjkatą. ųęrtaip, 
kaip sako infliacijos teorija, — 
Vdl kriziąį.vyksto dėl mokėji
mo priemonių padangėj irpQ< ir 
nypmąs, ,ipęikąsČiQ, mažęjirpo, ap, 

tekiai
Į^ų.rk^męJivdMKk rpokea-. 
niav sumažėjimo* o*.todėl* kad

perversmą • jisai griąztę 
^cįį^^balsąi Ancjį “I/., žinių”, 
t&taU šąyp; laįkMtyj? , šitaip 
jaĄft, apie, hąlfegikuįųspali^ ąigą 
18 d. 1917 m.: *

■’ ' “Leninas, Trockis ir jų pa-

j. Gąvqmą» C^-7 lįųųĮgrį į naujOs 
žurnalo “Vaga“, kurį leidžia 
Mokslo^ 
,£ąune<

Kaip. iŠ, šįfii WertP‘ 
tupatfp,. “Vagą” pavįrtcĮj.ąię,tu- 
Wl ia|ąvor^nuv 4pje

sękėjai jau užsinuodijo su, 
puvusiais valdžios^ nuodais*, 
apie ką liudija jų begėdi^ 
kas elgimasis su* spaudos ir 

; žodžia laisve, su. visa.; suma 
,i tųk teisių, už kuriu pergalę

kovojo demokratiją*”
pąčią dieną j isai šitokiąis 

žędžiaią spierkė. bolševikų, re- 
presįjąs:

^Gųzdinti;'teroru ir pogro7 
mais žmones, kurie nenori 
dalyvauti pasiutusiame p. 

, TrockiOešokyjOi ant i Rusijos
griuvių
kaltinf|ąąjl’
Gfupdžįp,. 10 d. 1917 m. M. 

Gprip^ tąįpį charakterizavo bol- 
šeyi^ųą^ ir,, jų, diktatoriškų val
džią:

“Ę*^k|iškai aųą^hpTikpmu- 
ųįstųv maksimalizmas ir- fan- 
tajHŠkuipas iš Smolnio —

< pražūtingas Rusijai ir visų 
pirma darbo klasei.”

/ Tolinus jisai sušunka:\
“Man. visyien, kaip mane 

pavadins, už mahp nuomonę 
apie ‘valdžių’ eksperimenta
torių ir svajotojų, bet darbo 
klasės likimas ir Rusijos li- 
kimąs'

“Ir kpl aš. gąlįu, aš tvir- 
, tinsiu rusų proletarijatui:

Tave, vedą, į pražutj. 
• Tavimi naudojasi kaip mc- 
; džiaga nežmoniškiems ban

dymams, Tavo, vadių, akyse 
tu vis dar esi ne žmogus!” 
Bolševikų spaudą, galų gale, 

ęmė Gorkį į šmeižti, ir siundyti 
prieš jį minias, apšaukdami, jį 
koritr-revoliucininku, darbo žmo
nių priešu, išdaviku,; provoka? 
torium ir t. t. Gorkis pradeda 
gauti anonymiškų gausinančiu 
laiškų. Bet jisai dar vis atsi
kerta prieš lenincus ir rašo: a

“Taip, mes vesim polemi
kų toliau su valdžia, kuri 
žudo darbo klasę; mes skai
tome šių polemikų savo pa
reiga,
piliečių ir nepriklausomų so
cialistų.”
Vėliaus betgi Gorkio laikraš

tis buvo uždarytasų ir Jisai, tu? 
rėjo nešdintis ,į užsienj. ver 
eilę metų jisai gyveno Italijos 
saloje Cąpri, pq fašistų valdžia. 
Ir čia įvyko jo galvoje, kokia 
tai atmaina, kad. jis ėmė j dary
tis vis palankesnis diktatūrai 
ir, pagaliau, su ją visai, susi
taikė.

Ar ilgai Gorkis šunvuodegaus 
Stalinui, parodys ateitis.

Jią tp|dlki buįąn pąts 
, ^zįpViųėUk krintą 

pĖąkįųii kainos, in mąžėjųą dąr- 
molfesąisc Mftžėjąntf dąrĮję 

^pkesniMiii įmonlninkas.- gąmipą 
pigęsppm sųtoomoir pigiau 
įrf daugiau pi»fciiii parduoti, 
;Taip. pat: didėjąs, pirkėjų skai
čius, buduvčarho mokes
nio j ir' pnekiyu kainųv kritimas. I 
ąutumatiškaiv vedąs prie, dides- 
nįo. prekių..pardąvimo, o*.dėh tų 
ir prie gamybos atgijimo/ Pa-Į 
staraisiais * laikais^ ši. teorija. 
Italijoj J ir> kit valstybėse, buvę Į 
pateisinimu kainų, kritimo ir 
darbo mokesnio mažinimo* Bet 
dėl šfos akcijos Alkio krizis tik, 
dar labiaū paaštrėjo* nes iš es
mės • ši teorija yra klaidinga.

Krintant prekių kainoms, 
mažėja ir pajamos, — kaip! 
darbininkų algos, taip ir krau-J 
tųvininūu pelnąs,., Todėl, pįr^ 
jai, kąd it "prie iųą^nįų kai-1 
nų, negali daugiau pirkti, ne
gu, kad jie Pirko anksčiau prie 
^ujcštų^ gairių,, nes ir jų, pąj>ąr 
ipoą. yi-A sumąž^jiiąioą. Jeį dąjn>. 
bo mokesnis mažinamas grei
čiau, Jięąųy Kalnus, krim 
ta, tai suvartojimas masėse

IfyWIagRt 

kuriui nąį^įągpą pr^appės, šat 
kos, tas prekes,, gqpnnąp£iqs< 
Jpą^^ėlrtp ,-labįąų.aštr^ėr

BIMBININKŲ “TIESĄ” KEI 
ŠIĄ BOSTONAN

“Keleivis” rašo, kad. komu
nistų lyderiai nori savo naujo 
“darbininkiško susivienijimo” 
organų “Tiesų” kelti į Bostonų, 
nes Bfooklyne jau yra du bol
ševikiški laikraščiai

Racionalizacijos tikslu yra 
mažipiipaą gamybos išlaidų. Bet 
įmonininkas visuomet tik savo 
gamybos išlaidų mažėjimu su- i 
sirupinęs, o ne mažėjimu ga
mybos išlaidų visuomeniška 
prasme. Jisai savo gamybos iš
laidas gali mažinti budais, ku
rie visuomeninės gamybos iš
laidas pakels. Tokia racionali- 
Izacija yrą klaidinga racionali
zacija (Fehlrationalisierung).4) 

ši netiksli, racionalizacija vi
sai nėra klaidingo atskiro įmo- 
niąinko apskaičiavimo pasek
mė. Ji yra paremta kapitalisti
ne darbo mokesnio sistema.

. Technikos ir darbo metodų 
rąęionalįząciją turi būti su
jungtą sų viso, valstybės ūkio 
raciopalizavimu, įvedant vietoje 
ląisvų. įrponimpkų nusppendi- 

hnų,. ąpąkąkįiayimų, moksliniu 
patyrimu paremtų.

L. Moksliškai, patobu|iptas įmo- 
nįų, tvarkymas išplėtojo darbo 
jų- orgąaizacijęs metodus, ku- 
rią, bufc vertingi ir tinkanti to- 

Thipąaųei raidai, tai bus atei- 
’• tins orgąnizuptas visuomenės

No. 13ii4 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

niząaijos metodai, galės ūkyje 
{tikr tuomet būti naudingi, kai 
jie< jam nebus planu, atskiro ka
pitalisto.. įmonei, bet tarnaus 
visuomeniniam1 ukiui: “O ka- 
Idą, kokių keliu in»kpkionv prie
monėm darbininkų klasė galės 
įvykdyti visuomeninės santvar
koj racionalizacijų, pareis iš 
vienos pusės nuo pasisekimo 
socialistinės statybos Sovietų 
Rusijoj, o iš antros pusės*-- 
nuo demokratijos stiprėjimo 
Europoj ”5).

I Sovietų Rusijoj, kad ir, daro- 
ma kjaįdų, kąd_. ir yra nepasi
sekimų, kurių 
penkmečio pląpų vykdant, jei 
pavyks dar porų metų “išlai- 

įkytį’.’, tai pląpp tikslaą mažiau
siai. pramonės šukose maždaug 
j bus pasiektas* Sųpraptama, kad 
tąį,. turės dar, dįdesnės, negu 

Įįigšjpl* . įtakos visami paąauli- 
įįąm. ukįui. Iš. kitos; pusės, tai 
turės sustiprinti pąąįtikėjįmų 
spcialįz.mų,t jpt vapa ir; jėga, 
f.'beĮ? šiuo; atveju Ęuropos ir 
Ąjpąrikos. dąrbp . klasė eis visai 
kįtąkįu,. kebu prie socializmo, 
jnegų i kad.,- Rusijos bolševizmas 
ėjęjp.einą”^)^

Ęadd dabarties,' valstybinės 
$aąfavarkos; yrą,, bejėgės> krizį 
ųą tik, nugalėti, bet-bent- suma
žinti, geras, pavyzdys yra Ame- 
rikos^ Ju. Vi; ten tai bandoma 
daryti visokiais budais, net 
naujų, bažnyčių* statymu.

Pasižiurėjus paskutiniuoju 
laiku į tarptautinę ūkio būklę 
dar sunku* yra. atsakyti, ar jau 
galima ■■ laukti šiokio tokio pa
gerėjimo* ar dar vis eis blogyn. 
Didelis- pinigų kiekis, pasirodęs 
pasaulinėj rinkoj, rodo, kad 
vienas elementų 
takte, kuris gąli būti įtrauktas 
produkcijom jau yrą viena , iš 

hpriemonių kriziui nugalėti, Bet 
prekių, kaįnos tarptautinėj rjn- 
koj vis dar labai žemos. Oficia
lus optimizmas, pareikštas pre- 
židento Hoover’io, J. A. Valsty- 

Ibėse nepasitvirtino. Tikėtasis 
I pavasariškas pasaulinio ūkio 
atgijimas nė kiek neišsipildė. 
Išskiriant vieną,Prancūziją, kur 
konjunktūros pablogėjimas taip 
pat pasireiškė, bet ji vistik dar 
paliko lyg ir sala, tarptautinis 
uKįo visur r dar viešpa
taują.

“Dirva” pasįėmė ant savęs p. 
J. J. Bačįuno organo rolę. Dei 
“Naujienų” pastabų apie p.' ą. 
J. B? platformų, kurių ji prieš 
dvejetą Savaičių buvo paskel
busi, ji dabar rašo: 1

“Bačiunas nežada dirbti už 
dykų. Jis sako, joj? dirbs už 
tokių algų kokių Susivieniji
mas moka, bet nedarys dau
giau išlaidų ir žiūrės kad ir 
kiti nedarytų bereikalingų 
išlaidų organizacijai.” 
Bet tai nesutinka su tuo, kas 

buvo pasakyta p. Bačiuno plat
formoje. Tenai, antrame parag
rafe, randame tokius žodžius:

“Jei? man reikės pagelbi- 
ninko tai aš savo algų jam 
pavesiu ir dar iš savęs pfi- 
mąkėsįu. Kaip žinote, mųpo 
gyvenjmes yra aprūpintas...” 
čia aiškiais žodžiais išreikš

tas pasižadėjimas ne tik dįrbti 
už dykų (pavedant savo aigfį 
pagelbininkui,\ jei reikės), bet 
da. ir . primokėti!

Argi “DirVa” nesuprato,, ką 
ji dėjo į sayo, špaltas? O jeigu 
jį suprato ir dabar bando, to 
pareiškimo prasmę pakeisti, tai 
atrodą, kad ji p$ti netiki, to
kiais pasižadėjimais.

Ji, tplja^, 
“Naujienoms” 
čios matyti ŠLA. Pild. Tarybo
je tokius žmones, kuriems rupi; 
pasipinigauti. Tai yra- tuščias 
prasimapymas. Tarpe pasiąiu- 
lymo dįrbti už; dyką; ir pasjpj- 
nigavimp, yrą labai, didelis tąr-

* pas. Mums rodosi, kad, Jeigu 
dėl darbo daugumo, tenka sam
dyki ekstra(i, klerkų, tai ir tei-

’ singupias V padorumas reika-
■ Jauja, ku<Ltas klerkas gautų 
h atlyginimų - (jeigu, tik kontro

liuojančios įstaigos pripaž|sta, 
kad jo pasamdymąs yra reiąa-

• linges). i
Mes, rodi

■ ti išaugę ii
jų, kad iurtingiej 
šventimo^ valdo, 
jiems duokles moka. Jeigu/no
rime, kad1 ’jjąprąstL nariai bątų 
savo orgą^i^cijos boęai, taį. jie 
turi į sayo viršininkus žiųreti 
ne kaip į pęnus arba(Jabdapąs., 
bet kaip, į savo samdinius.

Apkeliavo keletą Amerikos 
miestų du > Lietuvos piliečiai. 
Jiedu -sakėsi esą žurnalią|ąit 
vadinąsį, Šmętopos gaąiptų 
patentuoti ’,v rašytojai kęrcs; 
ppndentaiJ Jiedviem surengė 
vakarienę Br.ooklyne, Cl$ve- 
ląnde ir pagalinus Čikagoje. 
Pastebėti' reikią, kad; rengėjai 
visur buvo toki, anot Vidpųo, 
sau žmonėš, kurie dainąęja 
“O zuzana”, “Ant kaipo kak
lai siubąyo/ vąjgo kopu^us* 
dešrų, įkilapdžius, garfrįpa 
Smetonų, bet nerašinėja, O 
publikų sudarė šiaipi satiį su
kviesti žiponės su dideliais 
pilvais ir. mažomis galvqpiis, 
arbą bespalviai, bepartyyią}^ 
benugarkauliai “veikėjai”* ir 
storules kūmutės, kurioms 
Lietuviški bęrnai primena šįe- 
napiutę ir , kitas tautiškaą > iš- 
kilmes.

Jiedu pirmu kartu turėjo 
progos kalbėti per radio iy 
pagirti Lietuvos valdžių už jos 
gqr|i8 nuppplpp^ dvaiuninkama, 
irJiHt'inįnhama.
į Jiedu, lapktsi, luikraščių re- 
dęktujose, ięškq<Įa»ii župiąlis- 
tų, bet čiųijuis pamalė žųdžio 
JąįSvę, Upr^ lOV

Ir;jkqdut*w- 
^urięj, aąti^ų 

įotlįlp laistvėa alęižadėtį, Nją-a- 
<1q„ rimtų/ rašytąją, kąrię pa-

Ir išvažiavo jiedu į Kauną 
feljetonų rašytini?|ppfe&lvdpfet 
;W • - ■. 1 "
' PgaiMažiųpjo,^ 
pastraksėjo ir i

“Negalima^

Lais- 
ir progresisčių “Balsas”, 
tam kėlimui esąs priėšin- 
“Tiesos” redaktorius, Ro- 
Mizara, kuris per ilgus me- 
Bostone zėceriavo “Sanda? 

ros" spaustuvėje ir; mokinosi 
giedot pas Mikų IPetrauškų. 
Bostone jį visi ,pažįsta, kaipo 
“mažai gramotnų’’ vyruką Ir 
dagi sandarietį, todėl kąnąunįs- 
,tąį jo “vadovybei” visai neno
rėtų pasiduoti.

Bimba už: tan ketinąs pasiųs* 
ti Mizarą Maskvon pasimokin
ti, o. tuo laiku kų kitų paskirti 
“Tiesos” redaktorių ir perkrau
styti “soju^ol’ organą.t Besto* 
nan.

B*; strąipsnj “Buvęs KunI^as 
apie kunigų psichologiją’’, Do
mo. Sapįens “švento Tęvo- cn- 
'ęiįjikft.. V1^
Voltaii ’̂.d rašinio vertinjąs apie 
Biblijos liesąmones; ir t.--V

produkcijos gamybos ąpąrato 
ir tgcĮtniškni p^ikeitipjųt tarną

,.| I^pįtalisti^čje, santvarkoje 
^įpyhfts, pjięmonęs>. yrą.', filij-fl* 
|tį W)ik4ii4ot nuosavybė- Nusį- 
nęj^Įų^lį tųt^ipų reprodukci- 
^a,™ tęcįtųškąa, sugedusių ir > pą- 

pakeitimų?- n»H- 
jątpįs,, 'vjjkfięinąs ne nustatytų 
planu ir nuolatos; tai vyksta 
įiK protarpiais, kada kapitalis
tu randa tai pelningesnių. Jie 
koncentruoja visada tai į ką- 

tątyboą.. v pietų laikotarpį, o paskui
fui- r 'pertraukia tai darę. Dėl tą

Jjz-yya prosperiteto iir krizįą 
į>$riqdų pasikeitimas neišven-

, . ’•• • « i .1 

gamybos priemones privačią 
Kapį|alifetų rankose. Dabar j^p 
dąyg^kfim aišku, kad kapitiali^- 
lifįjUįt. santvarkoje valstybė yra 

prieš, ūkio krizį. Ukįs 
einat,savo keliu, ir valstybė ną- 

. pajėga j į tvarkyti. Tai yra 
jtąą, f kas vadinama kapitiilistir 
nes santvarkos Anarchija, nę- 
Bąįčgianti tvąrkyti gamybą. .

(Tęsinys) - ;
Pay,, (įubar dai^ laįhą ir 

energijoj skiriama, išradimąms, 
Kurių tikslas beųziųo motorus 
pakeisti vadinamais Dyzelių, 
motorais, varomais ėjau# pige$T 
ne dedamąja mpdžiąga (naftos 
aliejum). Jei tos išradėjų pae 
stangos pavyktų, tai automo* 
bilių, traktorių ir net orlaivių 
vartojimas žymiai atpigtų. Tai 
padarytų perversmų gamyboj 
ir transporte, kuris kriziui nu
galėti daug daugiau, reikšmės 
turėtų negu įvairus valdžių ir 
parlamentų nutarimai ir var
tojamos priemonės.

Visi gąmybos. įrankiai nerą 
arųžini; -kiekviena mašiną, nų?l< 
sipešioją, ir,, turi būti pąkąiatąr 
nąuja Pagal Anglų statistikos, 
bių^ dųoiųenįs ipąšinųs am
žiną vįdątiniškaį.sudaro 10. jųet 
tų, Jeigu dapbaą. eitų .ip^stovifUc 
tai kiekvieną, mą^ipą lįas 10; m»( 
turėtų būti., pąkeįčįąipą- naujai 
Tačiau f^bpikų- sąyininkaj — 
kapitąjistaįp elgiasi., kitąįp.. Fa- 
kilįipą' laikotarpy, l^ąda nauji 
išradimai* maąįpąs pątobuįina ir 
dėlto jų. pelnąs žyipiąį padidė- 
ją, j ią, daugumą mašinų; pąkei- 
čią nąujomis.. (pagyvėjusi dfr 
tą. mąšinų. industriją, sugelia.

' I pagyvėjimų gęležįes, ią plieno 
gąipyboj. Pastarosios sukejia 
pagyyejiipą. anglių kabyklose. 
Šuprąntąpią, kąd VisQ, to ręzuĮ-

1 tate- atgyją, visus ųĮtip. šakos, 
' t. y. ir tqą> kąriųą? gąrnina kas

dieninio sųyartpjįipp dMy^M^ 
Bet, kak tik visos mašinos Pąy. 
keįstąą nąąjonils,; vėl prą^įd^ 
dą atoslūgis. Prąipoąės į šakosfy 
gamįnąnčipąą. kąądifihįo vartoj i- 
mę. prekes, pįrmoj^į^j^vll pr^ 
sidladą krizįs, kurių.,išąiplęčią j., 
visas ukįę šą||ąąf Po.kįek laiko*,. 
stątap^tRlRųifia. mąšjąą^ vėL 
naujas, pakilime !Wp matot 
me, ūkio krjzįąį. ir( po? jų . aiąą> 
pakilimai gludi ągfc grypąi tech
nikų gamyboą. pagrindų, (Ka-> 
pĮiojMąrksovpąyądįiptų;;— “ma-. 
įeriąĮiąis, indųstrijųą. ciklo; pa* 
grindais”).

J ei paimsime dąbą r , pą v-?; Vd- 
l<iątijąi tąit ;tep,jl$24-£8 <m. m. 
buvo pastatyta daug naujų ma
šinų, Vpą tik jų. pąstątymąs. 
buvo, baigtas? prasidėjo, pramo
nės kriria. Kądą; tos masinąs 
turės butė pakeltos ąąujoirps 
— būtent, apie 1934 m., tada 
mašinų .ipdd^toiįoj bąs yąl pa- 
gyvejipias, pagy ve j imas bus ir 
visam Vokietiją,s. ų|ty. Ir visa
me pašauto? ūkio. įonjunktura 
gerėk tada, kai bus atnaujina
mos racionahzacijos laikotarpy, 
pastatytos . mašinos.

< Kriziams įtakos turi ir namų, 
statybos? pągyvijimas. Speku- 
lįąątaį pąpyąs.tąj,.stote-, daųgt ąaT 
mub . W’-- jį^ turi; dąw^ 
Jąįąyų Ptotoųi* G^tal.esti; krivio 
metu, , nes tąąiąątf ihdustrijąje 
apyvarta.einą;> blOHfti, ir/to4gl 
est| daug laisvų? pinigų.; Ūkio 
pakilimo laikątąrpy kąRiW“ 

!tąąis;. rgikąlipgL įvai
riems išmokėjimams darbinin
kams, už. mašinas,* už žaliavąpr; 
t. t. Todėl jiems pritrūkstą, pįr 
higų>. .to iie Mtoi nuomas^/Bet 
kak nuomos mokesnis labai; iš- 
pu^iąnias, užeiną^ krizią namui 
statyboj, o dėl to mažėjimas 
paklausų^ s 
.rinkoje, tuo 
sijasį/r tori įtokcy/visam ukfyy 
krtotoį. Tai bhyo matyti dayi 
visai neseniai įvykusio s. m. 
>iržęlįą mėą* pradžioj Berlyne 
“butų 'kopgyeso”:’ debatų.. metu, 

' ‘^privačios,
viešos , ir bendruomeniškos. bu
tų statybos,^-kaii>v pagrindu 
butų .trukumui ■ nugalėti” kimi. 

v$imą. čion aiškiai/bų^ą< taip ... i ” f. 'V?

žmoniiįr vi»ą laiką. Ęai kurinės 
lutų bukų gulipia mulkinti.”

—r..’’

Rwwlw!W>
:qępt Sundajt^bj 
uk Fąb. Cą«, Ine. 
lated Street

Ęgosevelt 85Q0

U CRICAjna . ukiokrizis?
.*—■"T*“ ii'.'iHi'iuum

pąjt ąuąviestoų kpptrąato^ torP 
to'auWs 

butų, nuomos irv huvo, ieškoma i 
kelių iš butų krizio išbristi,* 
Vis ląbiąu prieinamą nuomonėj 
kąd butų stoty fra, yra spęįąliSr 
kąi poijtiąis reikalas, kaip sta
tyba mokyklų .ir L p. šią klau-1 
Simo sprendimo? klus^kaų pa
vyzdys yra “rąądpųosipą’’ Vie
nos mįęsto sąyjvaldybęs * šioj 
srity veikjmaą.

Kapitalistinio ąHįo* teoreti
kai, parastai,; .Mt ktok“ 
vieną? kriste ąųhglią^ reiškinius, 
kųęie, vedą. prje< to( Wa-

■ " T'

Al
v /

: i1;?’.

Garsus rpsų rašyfoi^r.^p. .
kij-Peškpy šiandje. diamm«ja|avwtWas, Pnes^ bąUtavtKi^ų 
suc bąijĄ'rfkjt. valdžius ir,, taifjna 
jq». kguįi'nj. terorų. .'Kai, Mat** 
v«ig tol^ęvikar. b^; s» 

rusų inžinierius, o vėliau prieš 
vadinamus "menševikus”, tai

4) Ouo Bauer. Rationaiisierung-Fehl 
raHOualisieciuųj. Verlag. Wiener Volks 
bąc})?andlung. ,1931. \

^) Otto Baucr, cit. veik.

6). Ibidv
(Bus daugiau)
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Pittsburgh,Pa.

Paaiškinimas “Sandarai’* apie 
Povilų Deniušį ir Pittsbnrgho 

sandariečių veikėjus

_ “Sandarai” baisiai nepatiko* 
kad aš parašiau į “NaiijiąnąąlL 
kad sandariečių veikėjas p* 
Petras Pivariunas norėjo, iš?> 
deportuoti valstiečių liaudininr 
kų veikėjų Povilų Deniušį,ir 
kad Pittsbnrgho sandariečių

kų žiuri kaipo, į savo ąmogų., 
Virbickas pilniausiai' atit>h0ca 
tų: rūšį > “veikėjui, apie kunių? 
savo laiku pačioje “Sandauo* 
jen buvo rašyta.- 
“dokriniaį” patriotai ar tųi 
dęl’dol^iųK ąą/d4“4i^l#> 
b6s. troŠkiuto. ų^UHii‘ šunup*. 
degiąyimuJr nefitei' jokių prip* 
<4p«

kuris ; ištisų, laikui. pąšyenčią’|Teiką|ų > vądejų pąskįrtes, tai 
^mkįov.ėsi reikAląmsi (Įdėklų? 
riąi neįmano^, kaipį dabąrt^ 
ųiuose laikuose atsakomipgji) 
dąrbo. vedėjui , butų galima 
mažiau?mokėti. < .*

užbaigos; galiu, pąjdjėti 
tų, kad ne dabartinių dųrekĮto- 
rių pastangos pąląikyti Beųd-.
ęhjųyęl kurių. tarpe ir aš ęsuJ yra naudingos. T

. t » ■■■•T

dųpti. toK', jQ; vietoj; blausia, niaųdagim patarnay.itjm»v pad^ie6» bei* iš? d^jųviiho
i^tuyia^^i. ęM^’ nuiKličtUtt imu Lietuvoje tokie. patarnaK epidęmMP^:

‘ .............  * ” fwyoc paps^įę* kietpyon na-,
ippžai pjnigų ir juos praleido, 
vejų^ ir> piųrva^iavę sako, kadį. 
blpgąjt gyycjįitu jų. ppčių.. či^‘ 
kaltė. Mupųųniopkiųčiaj mėgs 
sta Lietuvoje, - nfiųiųžai(* ppsi- 
gįrli,. ^ųsidįd&ųoti. Buvųu 
Kjaipėdojpvtų, diųnų, kai iš A- 
iperikos •. atvyko.. Amerikos Ije- 
tuvių, ekskursija ųpje 75 žm. 
Viktorijos fi^Uų|y aš nugir
dau dviejų amerikonų kalpų 
ppie pašnękęsio su šauliaįs. 
Girdi, bro|au, Amerikoj9 tik 
higęriši ir mului dirba, o palįl 
ti žmonės nięko nedirba. Atj 
galima tani tikėti?

Man asmeniškai Lietuva. p,an 
įdarė gprų, įspūdį.. Patarčiau A>. 
nicrikos ligtųviamSt važiuoti; į} 
įictuyų apsigyventi, įietuvoję; 
žmones moka. taip, gyventai. 
kad visk rauda ir iš blOgiausiųv 
padėčių išeiti, darbštų^ 
ir žiūrėkime, nėra višakbedprr 
bių. Reikia nepamiršti’, kad< 
iųes turime nopriklausomųi 
Lietuvų, kad per 11'metų reifi 
k€jot višų tai, kų dabar turimu- 
iš nieko padaryti, taip sakant. 
sukurti. Tai'tik lietuvis gulį 
taip padaryti. Lietuvai dabų^ 
pavydi1 visos pabaltės. jaunutes 
valstybės/ kurios ekonomijps 
atžvilgiu kur kas - žemi a u* stovi 
už Lietuvų? l^aimkinv»Ameri- 
kos biznierį, kuris pradedu, 
savo biznį, ima < penketų.* metų?« 
kob1 jisai įsikabina, kol- įeiną 
jojo reikalai į tinkamas* vėžes, 
O bizųis:. tai; tplt gražų? gi dar, 
he valstybė,, nors'ji: butų ir

L. A. Bendro*^ $a.l butų j ten, 
ktar daugelis įiefe B*»vių nuė
jo-

vi»|5 raj»n<K'tpltfkai bityo Vimo labai yra žmonės pasjile 
J ■ ia-UkonseEvątorjjų. g© ir kur jis atsiras, klijeųfų. 

skaičius bus kupdidžiauąiąs. 
Taip pat kuris moka, gerai ųkį 
vesti, netaip. kaip? bočiai, vedę, 
bet,? sulyg šių, dienų i mpkslišjių 
būdų. Sumapiąi. ir tvarkingą!; 
jį vedant garantuotas bizniu 
Uos. vietoje; yrą., rinka,-, kurį 
gerai apmoka. Patarčiąju lietu
viams? kurie buvo. Lietuvoję 
prieši.1929 įlietus .ir. tiems, ku
rią visai, nebuvo- Lietuvoje* A- 
merikoje gimuaiems, atlankyti 
ir praau nespręsti visko pa
gal Amerikos didmiesčių. Pir
miau reikia.- matyti Amerikos 
provincijų.: ir tada spręsti, kur 
geriau, ar i blogiau.

Viena yra blogybe Lietuvo
je, kad žmonės įpratę dejuoti, 
Aš nežinąų?. iš, kur tas yrą 
gauta. Gal nuo verguvės laL 
kų lietuvio budan įsigalėjo de
javimas. Tiesa? Lietuvai teko 
daug vargų pakęsti. Kad ir-di- 
dysai karas daug labai atnešė 
vargų ir* bėdų. Bet man žinapt 
Amerikos provincijų neatrodo, 
kad jau- Lietuvoje dabar butų 

kasom blogai. Kaune teko man pasi
kalbėti su vienu senu pažįsta
mu, kuris prieš 8 'metus- gyve
no Amerikoje! Paklausiau? jo 
<aip einasi? Pirmiausia Lietu
voje- įprastu- bUdu padejavo, 
md blogai einasi, o paskui iš
sišnekėjus pasisakė* kad turi 
ūkį, be -to dirba Kaune ir ne
blogai uždirba, tari susitaupęs 
pinigų ir Kaune mano pirkti 
namą. O ’išpradžių dejavo, 
Tie dejavimai nėra iš gyveni- mažutė.

lankymą? L ,
kytojm.iU& 2; pamokas .savaitei 
bmvo. mokąmą 5 doleriai. Gl)or 
Stotai hwuk kiekvienas imdą* 
yp,>steytkari. O imantį- domęn 

__ susidaro, daug 
Tos-^rųiĮeslo<W^ v-togi Sun

- tyeffflrteriv.
•j wm».

Toronto, Kanada
T“k»u.'nusuurgiiu suuuuuvuų . \ •

veikėjai jam nerengė prakalbųlZš Toronto lielupitpi judėjimo. 
ir neteikė jokios pagalbos. Katalikų ląrw “ppr versmus’*'* * * • •“Sandara” vadina mano apran 
šymą, tilpusį “Naujienų” No. 
^IB, apie norėjimų P. Deniu- 
šį išdeportuoti tuščiu “zauuiji- 
inu” ir “pliatkų” skleidimu.

Tai kad nelikus “pliatkinin- 
ku” ir kad nebūtų tuščios 
“zaunos”, aš turiu “Sandarai” 
paaiškinti, jog tai yra tikras 
faktas, kad P. Pivariunas bu
vo apskundęs P. Deniušį imi
gracijos viršininams, Deniušis 
buvo suimtas, išklausinėtas, 
dokumentai patikrinti, rankos 
iščiupinėtos, beieškant nuo 
darbo sumuštų pūslių. Ir jei 
tik imigracijos viršininkai bur
tų suradę, kad skundas yra 
teisingas, tai Deniušis butų bu
vęs išdeportuotas ir atiduotas į 
Smetonos valdininkų rankas, 
kad jie ir vėl galėtų padėti jį 
į Varnius arba kur kitur...Ir 
tai butų įvykę dėl Pivariuno 
pasidarbavimo.

O jei “Sandarai” dar ir to 
nepapkąks, tai aš esu Hkras, 
kad gal pats P. Deniušis tars 
savo žodį ir paaiškins, ar aš 
teisybę rašiau, ar tai tik zau
nos buvo, kaip kad “Sandą- 
ra” norėtų įtikinti savo skaity
tojus. O kad Pivariunas tų 
skundimo darbų atliko, tai tu
rime ne tik liudininkų, ale ir 
kitokių įrodymų, ir jei tik rei
kės, tai galima bus viskų įro
dyti.

Aš savo koresppndencijoj 
nesakiau, kad sandariečių vei
kėjai nori deportuoti Deniušį. 
Aš sakiau, kad P. Pivariunas 
norėjo jį išdeportuoti. Kam 
“Sandara” užsiima falsifikavi
mu faktų ir Ims su tuo nuri
mę atsiekti? To aš tikrai nc-

O kad sandariečių veikėjas 
P. Pivariunas buvo priešingas 
P. Deniušiui rengti prakalbas 
vien tik dėl to, kam Deniušis 
kritikuoja Smetonos valdžių, 
ir kad J. Virbickas pritarė Pi- 
variunui ir neteikė jokios pa
galbos savo “vienminčiui” iš 
Lietuvos, — tat yra ne prasi
manymas, o tikra teisybė.

Jei “Sandarai” da to nepa
kanka, tai lai pasiteiraują pas 
savo draugų J. Virbickų ir, aš 
esu tikras, kad p. Virbickas 
daugiau “Sandarai” paaiškins, 
kodėl Pittsbnrgho sandarie? 
čiai nerengė p. Deniušiui pra
kalbų.

Kaslink pp. Pi vari uno . su 
Virbicku nuėjimų pas fašistus 
(nors aš apie jokį nuėjimų ne
rašiau), — aš galiu patenkin
ti “Sandaros” žingeidumų. 
Štai kų aš galiu pasakyti apie 
pp. Pivariuno ir Virbicko po? 
litinį nusistatymų, Pivariunųa 
yra jau tikrai nuėjęs, pas fa^ 
šistus ir “Vienybės” fedcran|ak 
jau seniai yra ppskaitę Pivar 
riunų prie savo, sekėjų, Pivgr 
ritmas pilniausiai yrą, patelį 
kintas.

Virbicko politinis nusitsaty- 
mas labai miglotas: kai kada, 
jis pritaria sandariečiams, o 
kai kada fašistams. Kitais žo
džiais sakant, jis neturi jokio 
politinio nusistatymo, o yra 
taip sau tautininkas “ura- 
patriotas” ir sandarietis. Dir
ba jis dėl “Sandaros”, difba 
dėl “Dirvos” ir dėl “Vienybės**! 
Virbickas daug pastangų deda 
Pittsburghe, kad tarp sanda
riečių ir fašistų bgtų pplaiko? 
mi geri santykiai. Todėl1 san- 
danečiai skaito p. Vij&tfta&a- 
vo veikėju, o fašistai, ypač 
“dirviniukai” irgi į p. Virb^’

Buvęs ligi šiol Toronto liią- 
tuvių parapjjęs. klebonu kuni
gas. Baronas gavo “kikų.” iejo 
vietų, užėmot iš. J» V. atvykus 
kunigas Garmus. Apie kunigų 
Baronų galimą bųių; daug; kų; 
parašyti arba, antraip vertus, 
absoliučiai nieko, nes jo elge
sys Toronto lietuvių tarpe že
miau visokios kritikos. Pavyz
džiui, jis kartų yra klaupęą: 
“Ar Lietuvoj yra nors 500 lie
tuvių, tuo. tarpu- Tonoiitųj 
randasi apįę 2,Q00. lietuvių?”;

Kunigas Garmus J. V. lietu
viams^ yra gerai žinoma^ o 
Toronte; jisai,; dar naujokįa?» 
tai dar savo gudrybių neygr 
rodė. Palauksime...

Rugsėjo. 19, dįąnų katalikai 
vaidino 5-kių veiksmų koipų- 
dijų “Bajoras Gaidys”-’ Ifaip 
visuomet^ taip, ir šį kartų kata
likai pasiruošę buvo meųkai 
ir pirmespieji 4 veiksmai i tie
siog buvo nuobodus. Paskuti
niame, t. y. 5-me veiksiųp, 
kiek gyvumo įnešė “ponai 
Klcckai.” Bendrai paėmus, pa$ 
daugumu vaidintojų* bųyovstor, 
ka sąryšio ir nemokėjimas,, užl 
silaikyti scenoje priversdavo 
kartais žiūrovų kišti, gųlvų.tpp 
kede.

Motinos rolę vaidinusi męi4 
gaitė visų laikų monptųniškaĮ 
kalbėjo be. jokio akcento, tgipr 
gi.. netaisykįjngas žodžių iųfįr 
rimas pavyzd vietoj sųžinim 
gumas, ji vartojo “sųžipgųr 
mas,” išmesdama “in”.

Veikalas vaizduoja bajųrus,- 
kurie laiko tarnus ir lai$kMs 
visuomet atneša ant tacos,, bet 
vaidintojai laikėsi v visaįjne 
bajpriškai. Nežiūrint į tai?kur 
nigas Garmus po vaidiųimo 
pasakė, kad nei Amprikpj jisai 
nematęs taip gerai vaidinant. 
Ar gi?

Komunistai ruošiasi prię

jungu ifcškps, kailių, kad; paląto 
jkytb.cl^ų^
J Numatoma ; netolimoj ateityj 
pastatyti Broniaus Vargšo 
“Lizdas Naminio Liūto.” ir• pa
ruošti vaikučius su perstaty
mu kokio- veika liuk<x Praeitų 
žiemų* dėka darbštesiiieips 
Sų jų ugns n ariama* buvo pa
ruošti vaikučiai su- perstaby- 
inu. ‘*Vasaro&? ir-< žiemos”. Vei
kalų-vaikučiai nepaprastai gy
vai suvaidino ir* publikai su
teikė- nemažai t malonumo. Ir 
kur * gi? nebiia nialonu ? • Uždan
gai pakilus, vaikučiai aprėdyti 
taip* kad' vaizduoja gėles ir 
įvairius vabaliukus prie že- 
Tnespritupę. Reiškia? dar oras 
peršaltus... Bet* štai pasirodo 
šviesiuose- drabužiuose “Vasa
ra” (O. .L) su ilgom kone ligi 
pat žėmeS nuosavom ] 
deklųiųųpdauHi: “šįaį jau^ va
sara ųtČjo.‘t, ir > tuojau gėliukės 
visos pakyla “Vapsva” .pradę- 
dft?zj^ti, “bitelęs” pp gelių 
žiedus. praduda.* nektaro ieško
ti, pagaliau susikabina visi; 
rate; ir* pradeda.* žaisti aplipk 
^VasarųJ? įvairius ratelius. Vė
liaus pakyla “vėjas”” ir įeina 
žįema>*su <ilga: balte- barzda, 
“Vdaara’? pamažėli traukiusi, 
atgal, . gėliukės?, ir vabzdžiai 
nuleidžia*- spąrnplius... ir paiųą,- 
žėl lihkkte ppfi. žemės. Tuo 
tarpu pasirodo sniegas. Gėląs 
visai sudliimba,.iru uždanga lei
džiasi- Vaizdas- labai > natura- 
gs. ir. įspūdingas,. publikai kū
jai patikb, o vaikučiai irgi bu
vo patenkinti savais - gąhU<naiš»

Taigi Jąunimo Sųjunga tiku 
ra i nori bud jąunimu ir jąijr 
nųjų kartų ruošti įvairiems 
ietuviškiems parengimams.

Nors Jąųmmo Sajfmga dir
ia tiktai kultūrinį* darbų ir 
daug jau- yTriUpUstačiusi gerų 
scenos< veialų, liet, manot, kad 
ji priešų nątup? Įvalęs. Komų? 
nistai, jeigu gulėtu, tai šaukš
te- vandens a prigirdytų; katuli* 
kai irgi mažai geresni, net sve
tainės Jaunimo Sųjungąi neiš-. 
nomuoja*ir visuomet prisieina; 
gus italų .kunigų išnomuotL O 
išiųip,. užkalbink juos,. tai.; tuo- 
jaus straksi: ^nes lietuviai 
yięnyjjęs. ųoriine, mes, artimo 
meilės norime?”

Veidmainiai!
šiup;tarpu .tieki

—Jdiikų Jonu?.'

Polemilia
BENDRUOJU 
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Skelbimai1 Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos

PO LAIKINA LIE
TUVOS SOSTINĘ

* K^lMBA$te

sau
pianas sau,, 
žviegė, todėl 
ir dabar gę*

Musų komunistai ncį>Utų 
komunistais, jeigu jie dirbtų 
tai, kų pajėgia, o nesigrięlHų 
to, kas jų nosiai n^pąsiekiųr 
ma. Pora metų atgųL sudarkė 
operetę “Kuprotas Ožęlis,” dųr 
bar ruošiasi kitų sudarkyti; 
Neturėdami nei vieno muAikUp 
lauš žmogaus, imasi tai aĮlik^ 
ti iš ko paskiaus būna neip^T 
žai “fonių”. Pavyzdžiui, vajdiį- 
nant “Kuprotas Oždi^’;” kaip 
pradėjo vienas “solistus”* dai
nuoti, tai kuone visL.iš svetąir. 
nes neišbėgiojo: 
“solistas”
nesitikima, kad 
riau pgsįruųšlų, 
j Jei n epu mirsim, tgtyiyuna|$y|l 
ąim ir v^l/'ęmįų.”

. I. ' ' j

Janais Sųjyįifįįf.
Rrie šfa*, ę^anizągiips p^- 

klauso / stipriausios menišlUĮS > 
jfggs. ggw vaį^ojųįiį 
dainininkų su gerais balsais, 
bet .nesant Toronte muzikalaus 
žmpgaus lietuvio reikimo 
Vilkių op^rečių ^ši, ovgan^aęb 
ja susilaiko. Jeigu atsirastų 
žmogus, kurjs •> galėtu t|pkMr 
mai vesti chorą, tau Tyronto 
lietuvių kolonija tikrai/gyva, 
butų.

Pfaęitų žipmų^ Jąupipo, 
jungos chorų ved& Toronto 
konservatorijos mokytojas. 
Bet rci^j g . ĘgggjsytC, 
ras nors-buvo pusėtinai gerai 
pastatytas, vis dėlto ne ^lietu- 
vis mokytojas, kuris nesupras^

(Rąšo^A, B. S t r i m a i t ii, s)
(Tęsinys) 

Hh
Kuomet-ląiks nųo laiko mur 

sų visuomenės veikėjai pareišr 
<ia nepasitenkinimo iš to,f kas 
atsitiko su Lietuvos Atstatyųio 
Bendrove, kad j U bendrovė, 
per 15 metų h^sugebi savųoŠė- 
rjiunkąms mpkąti nors mąžų 
dįyidąndų^ ląbąi; 
Ęendi?ovės reikalus ir jos .pll- 
ųųy istorijų iptęresuptieins g pa
tiekti visose smulkmenose* 
bet ąnt nęlaįmės nerandu He* 
tuviško laikra^čip, kuris teik
tųsi suteikti dovanai vietos 
tokiai istorijąi, o Bendrovės 
dabąrtipis direktoriatas neiųa- 
to galimybės nė teisės ląisti 
šėrininkų iri taip sumažėjusį 
kapitalą apmokamiems skal
bimams, taip kaip kad buvo 
mokama anais Bendrovės įTąi- 
miugaisiąis ląikąjs laikrąš- 
čiaips.
į! Dėlto kadmiu Stebėtojas iųar 
ne įkaitino už panaudojimų, 
“T:” špąltų Bendrovės skelbi
mams, tai į tą šitai ką turim 
pasakyti:
... Mąno vietoje, t. y. Bendro
vės < Sekretorium* pirm miąpęs 
buvo p. Jpnas Strimaitis. AtsU 
minkite, kad aš dabartinis 
Bendrovės' Sekretorius, ną- .To
pas Strimaitis, bet A. B. Stri- 

tniųį(js,i visai skirtingas asmuo. 
įĮįtiųžžvisus Bendrovės nąpa- 
^isękipUis aš gaunu nešti ne- 
.ąpiągippus, net musų ir ipąno 
gerbipąlįątami ir draugai tąn- 
kiaą lįęranda skirtumo tąnpe 
mauęų, ir Jono. Taigi sukau 
mulus, direktoriams, kaptų? ir 
mapv paėmus Bendrovę vestp 
kas bnyp, pądaąytą. tai inąĮjną 
likq ti^l tąįsytijipJęsti rei^Įąi, 
vesti geriausiai, kaip prįęr tų 
apystovų yra galima.

1922 m. buvo išrinkta? sper 
cialė komisija peržiurėjĮpįiui 
visų Bendrovės reikalų,1, ųuo 
pat; įsįkuujlmoi kur: Bendrpyeą» 
didelė dąlh' turto . dingo.. Įiąipj į 
sakiau, kad* snnilkmeniškpį ivię

norėčiau

®A©W PEČIŲ,

8.0C
tAlcazjar

ši fc

Tik' kartų, gyvenime pasitaiko to
kie bargehaiu Viąi Usetaįr. už suma* 
žintes* kainas. Gražus kabinetai. 
Ateikite! anksti, '

KRAUTUVĖSE
0TOI; SIJČEDYMM ant

i» Visu, KITŲ 
NAMAMS^ RSIKMENV 

ŠĮJ^M^I^JAL 
Naujimsios Mados, piktai parcehio* 
tįį.dil'visokip/khH CEM| 

rpp Verti $50i00v pp* !____

$13,29,9.21 
. 1,201.93 
„ 1,090.62 
..... 714.22 
...:. 330.25 
.... 239.91 
. 3,388.68 

. T, 105.24 

....'. 868.28 

.... 692J5‘ 

....  269.40 

.... 178.40 

... 11.25...

ELEKTRIKINIAI 
lt ADJOS

Verti iki, $.1 OO.įIM)^ Dabar tik po.

R k

P

P
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GE>RR MATRACAI/ t -

1 Pdvsidūoda Pusdykiai
Baltos vytos mątrasąi su tvirtu ir gra
žiu. viršupi, bilę ® JI.: 
dydžio, po.................
Fell niątrasaij verti iki tf*-pt 
$16, dabar tik; po .... ..... . Bz a’ŽJO'• * .

KAEDROS, BLANKETAI. .
• ■ .■ 'i • -

Milžim^a? ppsirinkimas, vųijp^; 
pusę , kainos, pilnos mieros, ’gra-> j 
žios.kaldifos 'OR
PO-..............  *

f

Geriausių vilnų, dubeltavi blan-- 
kt'lai,.7(1182 dydžio, sveria virš 
41/2 svarų, vertės 
$10:Q0,;įo.

Itešo J. J. Bachunas 
’l šių ■ statistinių - žinių žiupsnį > 
pąduodu., tąnu, kad Amerikos 
lietuvis* matytų? kad - dabar 
I^ietuvoje ynu patogu bizniui. 
Tik reikalų vengti vištikių 
svieto perėjūnų, kurie dažnai 
mųjfcįna žippii^. Ekoumpinių 
jstųįiiu drąugiiftM norądąmą! 
?pąįąiųiauti ■ Ąipąr^kos lj^tųr; 
yiąms šį pąyąąąpįi įsteigę- Ainąr 
rįftpą: lietuviu Wbvomipįųs inf.' 
^iW|ų. •T<|ęMuw>.'l..tiksHą>tęikti

įpijijjoamęiąH|ęčigR|ą lietuy^ms, 
norintiems investuoti savo ka
pitalų^ į Lietuvos praiųpnę, 
pr«kyW ž<įiw Mki» ar ! 
kitųi pęjt|ingft • lwy- (Ad|’esąs? 
Lietuva, Klimas, Laisvės AL 
62 nąO^

Vi$p virš išdėstyto išvado
je'norėčiau? pasakyti, kad da- 
bųr kaį^ tįKAfti. yrą^erų prpgiy 
A:pięnkos/ liętuviai^ Lįėtuvp- 
je* įsikurti padaryti gęj^* biz
nį* naudingų sau

lįgtpv^hi lįiz|yęriųi,tsQU atpasakoti nąga^
Lietuvoje konkurencija labai Įima, tai / einant užmetiypii, 
butų lengva išlaikyti? jau vien 
čia, Amerikoje, įpratęs biznįe-

skelbipiams, šitai kokiaą skait- 
liųąS; komisijos rapprte raudu.

Bęųdręvė išmokėjo. už skel
bimus sąkančiąi:

“Tėvynėv‘ ...........
“Lietuva” ‘......
“SąjTdara’” .......
“Draugas” .....

, “Dirvą” r ..tu.L.......
/“Saulė”“.....

“Vienybę”......... .
’ “pąybininkąs,? ..

“Naujienos^ ....
“Garsas”'’ .........
“Ainer. Lietuvis’ 
“Keleivis” ..... ....

; “LųisyėU .......
Taigi “Tėvynes” administra

torius .gąyo. daugįąu, ųągu pu
sę tps. sųmua, sudej ųs yisuą ki- 
tuSf ląįkrašęius kruvdn* ir. ne- 
štębętma? kad- “Tėvynes” 
šppltos buvo pįhms. Bendrovės 
tdĮelbmm»ubęt; kodėl; ą^ už tai 
^ą||iųąmaą?A Ar > nęgąĮūtų^ po/ 
naą * Stebėtoj ąs to pasakyti vi«

f Priekaištas man, kad-, dabar 
mam< Bendrovė moka $35.00 
savaitinės algps,, atsiduoda ko
kiu tai ypatišku pavydu. Juk- 
Ęendrovės, reikalą!• y R - platus* 
OiOOO* šėripįnkųu reikalus vesti, 
darbut vienam? Žmogui.. pęrpilfl 
nąįyfGi pusės žmogaus samdy
ti negalima. Kitas dalykas vai-; 
ko .be prityrimo pastatyti ir 
negalima. Tai vienam, žmogui;

?T

K

Pri sirenų kitę Prie Šalip Oro Dabar< Atlankykite 
PEOPLES KRAUTUVU šią Savaitę! 

didžiausios Lietuvių- Krautuvės Amerikoje

• 4177-83 Archer Avė,
Cor. Richmond. St.

J TgU Lafayette 3171.

2536-40 W. 63rd St
Cor. Maplewood Avę.

. . Tek Henjlock JM00
CHICĄGO, ILU1NOI8
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

> < 

■ . . < X

Dėl žindanti moti*, 
nų. Nei vienas ne- 
gallbuti be/

k-

ii

U

r

v. itiruliiįb 
N>.,..ęh<cago

Infprmaęjjos ir laivakortės gaunas

roa

|KT> m

Buk Sveikas, 
41 Laimingas

ZinonėB, kurie yra silpni ar liguisti, tu-, 
rfitų imti Nusra-TotiC, vaistus, kurio išvalo 
|<uim nuo ligų.pqi;ų ir padaro jus sveikti Ir 
stipru. Jis ptičalUiii skilvio.; pakrikimus, pri- 
duoija nauju spfl|<a ir jėga silpniems ncr« 
vaflis, ’ ruUmtMilnjs ir. gyvastingiesiems orga- 
naiųs ir padaro jūsų nuogų poilslnga ir at- 
gaiv}oaiit4. NugąfTpne yra, pardayluSjimas 
aptiekininkų. Būtinai gaukite oųidca. Jeigu 
un.Upkintnkas neturi i jo, paprašykite U už
sakyti dėl jus iį savo urmininko.
r ,.w <«' b'"" 'RBfnėtt*; T?1» ' "r’"‘ v '/1 įi|iniW"|ti^Įr11 1

iilnU»ĮRWH8l!W.i i'l 1 U,|i||JW.wUW

MALTTONIC’O
» arba

Extra Pale Alaus
yra rekomen- 

dtiajainas per, 

Dr.B.McNfcholas.tl
Prašykite sųvo ^rasefąmkų trM apMkoriinis, 

suteiktu tuomet pašaukite/ * < i’

FREDERICK BROS.
Bonleyard, 2538,. . , 37tK -SiB <3Ri«a®Q

M Dėl : a>pl|n^inių3niest8Jių kreipkitės, 
; , 3824 DėpdOr S^'lndhin^Hfiribr; Indiąi^r .

n /Indiana, Harbop. Tnlephnnn. Indiana^ Harbę>w 1627
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės apžvalga

Iš paskutinės pusmetinės at
skaitos pasirodė, kad musų 
draugystė turi apie $14,000 tur
to ir apie 500 narių. Reiškia, 
musų draugystė yra viena iš 
didžiausių Chicagoje.

Žinoma, yra dar kelios drau
gystės, kurios viršija skaičium 
narių, bet ačių tam, kad susi
vienijo kelios, ir jeigu musų 
draugystė panašias jungtuves 
padarytų, tai be abejo stovėtų 
pirmoj vietoj.

O kad taip bus, jau dabar 
yra numatoma, nes yra žino
ma, kad kelios silpniau gyvuo
jančios draugystės tariasi ir 
dirba planus, idant susivienyti 
su Teisybės Mylėtojų draugys
te. Be abejonės, musų drau
gystė su mielu noru priims, jei
gu tik jų išlygos ir stovis bus 
tinkamas.

Suprantama, musų draugys
tė gali gerai verstis ir viena, 
bet juo daugiau, tuo geriau. 
Didesnis skaičius narių, dau
giau turto, platesnė dirva vei
kimui. Reikia pripažinti, kad 
musų draugystė permažai vei-

- kia. Nariai nerangiai lanko 
susirinkimus. Šitų klaidų rei
kia taisyti. Jeigu iš 500 atsi
lanko į susirinkimų tik 50 ar 
dar mažiau, tai reikia ieškoti 
kokia yra priežastis.

Kodėl nepadaryti prie pabai
gos susirinimo kokį programė- 
lį? Ar nevertėtų surengti 
piknikų, išvažiavimų, koncer
tų, prakalbas, teatra, ar šeimy
niškų vakarienę? šituos klau
simus nariai ir narės turėtų 
apsvarstyti ir vykdinti gyveni
mam Juo daugiau veiksime, 
tuo daugiau draugystę darysis 
populiariška ir nariai pradės 
rodyti daugiau aktyvumo.

Prie progos matau reikalų 
pažymėti vardus nekuriu mu
sų veiklesniųjų narių. Pirmu
tinėj vietoj stovi drg. S. Cha- 
pas, kuris per daugelį metų 
būdamas pirmininku daug 
energijos ir darbo padėjo prie 
išauginimo draugystės. Ne 
mažiaus veikia ir drg. J. Yush- 
kevičius, kuris eina iždininko 
pareigas. Be to, jis dalyvauja 
įvairiose komisijose ir paren
gimuose visada yra darbinin
kų saraše. Drg. J. Yushkevi- 
čius, kaip realstatininkas, yra 
susipažinęs su valdiškais įsta
tymais (Laws), todėl jis mums 
būna lig ir legališkas patarė
jas.

Iš antraeilių veikėjų yra se
kantys draugai: P. Kilevičius, B. 
Butkus, S. Geležinis, J. Zalato- 
ris, M. Liubinas, J. Vitas, S. 
Rumčikas, P. Paulauskas, F. 
Kasparas, Z. Grigonis, M. Pa
lionis, J. Grinius ir P. Saka
lauskas. Yra pamato manyti, 
kad drg. R. Šniukas, L. Yucis,
A. Vilkis, A. Antanaitis ir J. 
Racevičia turi gabumo veikti, 
bet dar nesuspėjo pasirodyti.

Profesijonalų musų draugy
stėje randasi mažai. P. Zubas 
dentistas, A. Masalskis ir S. M. 
Skudas graboriai. Bet užtai 
mes turime daug biznierių. 
Nekurie iš jų yra labai nuo
širdus žmonės. Pavyzdžiui, 
A. Masalskis, kuriam priklausė 
kelios dešimtys dolerių ligos 
pašalpos — neėmė. Paliko 
draugystės ižde.

Vardan savo draugystės tu
riu išreikšti širdingą ačių 
“Naujienoms” už malonų pa
tarnavimą musų draugystei tal
pinant musų korespondenci
jas ir “N-nų” administracijai 
už talpinimą musų pranešimų 
ir valdybos antrašų, nes tas 
daug pagelbėjo mums išvengti 
keblumų ir turėjome progą 
gauti naujų narių.

Prie pabaigos noriu primin
ti, kad musų draugystės susi
rinkimai atsibuna kas antras
nedėldienis kiekvieno mėne-|ėio 10 iki 16-tos dienos.

šio, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj 12 vai. dienų. įstojimas 
j draugystę iki Naujų Metų 
yra tik vienas doleris. Prie 
draugystės gali priklausyti vy
rai ir moterys be skirtumo ti
kėjimo ir politinių įsitikrini- 
mų.

S. Narkis,
2859 W. 38th Place, 

Teisybės Mylėtojų sekretorius.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Rytoj sukanka lygiai vieni 
metai nuo mirties jauno, gabaus 
Edvardo Valančiaus, mirusio 
vos 15 metų amžiaus tesulaukus 
ir antrus metus high school be
lankant. Palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Jo tėvai, 
Stasys ir Nastė Valančiai, yra 
žinomi visuomenės darbuotojai.

šiose liūdnose ir sielvartingo
se jo tėvams sukaktuvėse, jų 
skaitlingi draugai ir pažystami 
reiškia jiems gilių užuojautų.

—Draugas.

Dar viena “Lietuvjų 
radio valanda”

Pradedant nuo ateinančio 
pirmadienio, rugsėjo 28 d., 7 
vai. vakare, i orų, radio bango
mis pasklis dar viena lietuvių 
muzikos ir dainų valanda. Ji 
bus kas pirmadienį, nuo 7 iki 
8 vai. vakare, iš WHFC stoties, 
1420 kilocycles. Duos jų lietu
vių sankrova Lipsky’s Music & 
Radio Store, 4916 W. 14th St., 
Cicero, bendrai su City Furni 
ture Co., 23314 Roosevelfc Rd.

—rt.

18 g-vės apielinke
Šiuomi pranešu p. W. D. 

Boczkowskiui, “Saulės” leidėjui, 
kad Jurgis Kučinskis buvo su
žeistas automobilisto (Clarence 
S. Clair, gyv. 3825 Cottage 
Grove Avė). Nabašninkas tapo 
nuvežtas j Cook County ligoni 
nę, kurioj po 3 dienų mirė. Jis 
gyveno adresu 1742 So. Union 
avė. ir iš ten tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis. Ir girdė
jau, kad jis turėjo Eksidento 
Inšurinų, bet kompanijos vardo 
nežinau.—Vikis.

Iš Keistučio Spulkos 
darbuotės

Keistučio Skolinimo ir Buda- 
vojimo Draugijos (spulkos) di
rektorių susirinkime, įvykusia
me rugpiučio (August) 27 d. 
1931 m., finansų raštininkas, 
J. P. Ewald, pranešė direkto
riams, kad auditoris patikrino 
visas finansų knygas ir vizą 
spulkos stovį iki liepos 31 d. 
1931 m. Visas spulkos turtas 
yra $1,036,900. Trumpu la::;u 
bus paskelbta šios spulkos visa 
metinė atskaita spaudoje.

Pradedant metusr naują se
riją nuo rugpiučio 1 d., tik 
vieno mėnesio bėgiu įstojo į 
spulką 132 naujų narių.

Raštininkas, J. P. Ewald, 
pranešė direktoriams, kad ji
sai dalyvavo spulkų seime 
(Convention of the United 
States Building and Loan 
League) Philadelphijoj rugpiu-

39 seimas buvo paminėjimas 
100 metų nuo įsikūrimo spul- 
kų. Pirma spulka buvo uždėta 
Philadelphijoj 100 metų argai. 
Dalyvavusieji seime delegatai 
atlankė vietų, kur buvo uždė
ta Ši pirmoji spulka. Tas na
mas dar stovi.

Seime dalyvavo delegatų vi
so 887. Iš Anglijos buvo du 
atstovai, iš pietinės Afrikos
I, iš Vokietijoj 1. Nuo lietu
vių spulkų dalyvavo tik vienas
J. P. Ewald.

Jisai sako, kad seimas buvo 
labai įspūdingas ir pamokinan
tis. Spulkų Lygos arba Smulkų 
Susivienijimo Amerikoje seimo 
raštininkas pranešė, kad visos 
spulkos padidėjo kapitalu per 
pereitus metus $128,964,939.00. 
Visų spulkų turtas yra $8,812,- 
611,925.00. Spulkų narių skai
čius padidėjo 225,545. Viso na
rių spulkos turi 12,343,254. Vi
so spulkų Amerikoj yra 11,- 
777.'

šešiose valstijose, spulkų tur
tas padidėjo $10,000,000.00. 
Spulkų visi pinigai yra skoli
nami ant pirmų morgičių. Ki
tokių irtvestmentų jos nedaro.

Skelbimų ekspertas, K. j. 
Buckley, čikagietis, sako, kad 
nors dabar Amerikoje yra di
delė bedarbe, bet dar dirba 
47,000,000 žmonių. Tie darbi
ninkai uždirba $89,000,000,- 
000.00, ir iš to uždarbio ga»? 
ma kiek nors sutaupyti. Šeimy
nose daugiausia išlaidų nuna 
valgiui, drapanoms ir kitokiems 
dalykams, kaip šilumar, švie
sai ir t.t.

Pasilinksminimams išleidžia
ma gal ir perdaug. Nuo šių vi
sų išlaidų galima dalį sutau
pyti toms dienoms, kurias ne
dirbame arba kuriose ištiko 
mus kokia nelaime, šeimynoj 
gyvenant, tėvui susirgus, kad 
jo moteris ir vaikai butų ap
rūpinti, kad jiems nieko ne
truktų, išmintinga yra taupy
ti. Taip jau ir senatvės sulau
kus, turint keletu sutaupytų 
centų, nereikės yargt^ h’ ba
dauti. Dabartiniai^ laikais se
nam žmogui sunku yra darbas 
gauti. Ir kurie dirbame, bet 
netaujiiname, tai pradėkime 
tuojau taupyti, kad darbo ne
tekus nereikėtų vargti.

A. J, Zalatorts.
_____\_____

Lietuvių valanda
Sekmadieny, rugsėjo 27 d., iš 

radio stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. po pietų bus turiningas 
lietuvių radio programas. /

Programo išpildyme dalyvaus 
dvi Onos ,Skeveriutė ir Berkiu- 
tė, kurios jau ne syki pasižy
mėjo savo gražiai suderintais 
duetais: Pranas Jakavičius, ma> 
Jonus baritonas, ir kiti. Bus 
solo, duetai, trio ir double kvar
tetas. Prie to dar išgirsite 
gražią ir linksmą muziką, šiuos 
programos jau treti metai duo
da savo lėšomis Jos. F. Budri- 
ko radių ir forničių krautuvė, 
3417 S. Halsited St., Chicago.

SPORTAS
Margučio tradicinis tur- 

namentas prasideda 
šiandie

*

Kaip žinia, “Margučio” tur- 
namentas prasideda šiandie Ta- 
bor Farmoj, Michigane. Tuma- 
mentas tęsis nuo šiandie anksti 
ryto iki ryto vėlybo vakaro.

Kasmetai į “Margučio”, taip, 
sakant, tradicinį turnamentą 
Suvažiuoja gollfininkai ne tik 
iš Chicagos bet net iš tolimųjų 
ki'tų Amerikos kraštų. Tiki
masi dtuig svečių-golfininkų ir 
šiaip galerijos iš visų apielinkių.^

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

■ ,

To prašo Lietuvos žmonėsir : 
taip pataria Lietuvos bankai 

Turnamentds tęsis dvi dienas— 
rugsėjo 26 ir 27 d., t. y. šian- 
deie ir ryto. Ryto vakare bus 
iškilminga vakarienė kur bus 
įteiktos įvairios dovanos-trofe- 
jos kiekvienam gerai pasiro
džiusiam golfe lauke. Dovanų 
Marguts turį prisipakavęs pil
ną savo motobilį.

Kaip pamena, kurie dalyvavo 
perėtais metais “Margučio” tur- 
namente, Padaužų Respublika 
išlošė Lietuvos Įstatymus, šie
met Padaužos nusistatę ir nu
sitarę būtinai išlošti Didįjį ar
ba Mažąjį Vytautą. Ir tai kal
ba ne juokais!

Visi golfininkai, kurie dar 
neišvažiavo “Margučio” turna- 
mentan, turėtų kuogreičiausia 
važiuoti, o atvažiavę pasakyti: 
“fore!” Geras dubens.

Golfas

Lietuvių golfo turnamentai 
beveik baigti. Paliko tik ama- 
torių finalis ir naujas “mix- 
foursomeV — mišrus lošimai. 
Antro nedėldienio rungtynių pa
sekmės buvo tokios: moterų se- 
mifinalis lošis įvyko šeštadienį! 
P-nia Olienė nugalėjo p-nią Za
latorienę. 2-1, p-lė Mileriutė nu
galėjo p-nią Zimontienę 5-4. Iš- 
lošėjos paliko finais—galutinam 
lošimui. Mileriutė nugalėjo 
Olienę, čempionę, vienu kirčiu 
ir liko liet, moterų čempionė, 
Olienė sekanti arba “runner 
up”. Amatorių rungtynėse bu
vo rimtų susirėmimų. A. Kve
daras nugalėjo K. Savicką 1 
skyle, bet neatsilaikė prieš N. 
Poczulpą. R. Stanley, čemp., 
susikibs su Pochulpa rytoj už 
titulą ir Justo Mackiewich tro- 
fiją. Dr. Kliauga nugalėjo J. 
Vitkų ant 19-tos skylės ir po

PRANEŠIMAS
WORKERS c'ONSUMERS CORPORATION OF ST. CHARLES, ILL., 
žinoma kai^p. Kooperativiškoji Bendrovė, pradės likvidaciją

Spalio-October 3 dieną, 1931 met.
Kiekvienas šėrininkas, norintis atsiimt* iįsavo pinigus, 

ST. CHARLES NATIONAL BANK ir • ‘ 
ir atsiimti'pinigus? 

r ‘ '
sutrumpintų^ darbą likvidavimo.

* ♦ s

turi, ateiti į 
atsinešti Šerą (Stock certificatc)

............... , >*'. L .! .4,

Geistini butų, kad kožrtas šėrininkas pasiskubintų atsiimti ir tuomi

VALDYBA.

$150 Į SOVIETŲ RUSIJĄ
$200 I SOVIETŲ RUSIJĄ ir ATGAL

— PER—'

AMALGAMATED BANK CHICAGO
- 1 .

Laivu AQUITANIA Spalio 15 dieną
> Cunard Linijos Milžinu

įskaitant sustojimą Londone, 7 dienas Leningrade ir Maskvoj, Kotelius, 
valgį, vizas ir DALYVAVIMĄ LAPKRIČIO MĖN. IŠKILMĖSE.

Del smulkmenų rašykite ar krepikitės į 
t 1

Amalgamated£tBank
111 West Jackson Boulevard, Chicago

KNIKAS
Sekmadienyj, Rugsėjo-September 27 d„ 1931

BIRUTĖS DARŽE 
Justice, III. kampas 79th ir Archer Avė.'' ' ■' ' ' , ;'

Bus daug įvąirumų. Skaitlingas VAJDYLŲ Vyrų Choras Jus su dainomis palinksmins. Bus įvesti Budriko Loud 
Speakeriai, taip kad visur ir viską girdėsite. Radio Programa iš Stoties W C F L nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Kurie anksčiau atvažiuos girdės piknike. .
' 1 / « h •

Birutės Daržo svetainė didelė. Bus vietos visiems pasišokti. Šokiai aplaikys prizus ui gražius šokius.
Įžanga Tiktai 25 C<e n t a i. VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI..

■K

pietų nugalėjo Dr. Biežį 2-1. 
Tokia netikėta pergalė p. Pocz- 
ulpos ir Dr. Kliaugos golfinin- 
kuose sukėlė sensaciją. Prezi 
dento trofiją—handicap išlošė
K. Savickas su 86—17—-69 kir
čiais. Meno vazą išlošė A. Kve
daras su skoru 85—92—177 
kirčiais. Blind Bogey išlošė J. 
S. Vitkus su 95—17—78 kir
čiais. Slaptas numeris buvo 79, 
tarpas dėl danhieap 73—80, tad 
Vitkaus skoras buvo arčiau
sias, nors nė vienas neįspėjo 
tikros slaptybės.

Mergaičių pirmą turnamentą 
išlošė Irene Juozaitė su skoru 
116 kirčių. P-nia Vera Olienė 
aukojo puikią trofiją pirmai 
musų mergaičių golfo čempio 
nei. Mergaičių dalyvavo ne
daug, bet visgi gera pradžia,—. 
kitą motą bus daugiau.

Tuoj aus po lošimo ten pat 
įvyko golfininkų vakarienė, ku
rioj dalyvavo 63 ypatos. Po va
karienės/ buvo įteikta trofijos 
tų turnyrų, kurie buvo užbaig
ti. Prizai liko įteikimui čem
pionų vakarienėje vėliau, nes 
nebuvo galutino rezultato.

—■■■......................... '■■■»
PRIEŠ UŽBAIGA

PIKNIKAS
Chernausko Darže

75 ir Archer Avenue.

Nedėlioję, September
Rugsėjo 27, d.,1931

Linksmi šokiai, dainos,
• žaismės; ir kitokį 

Smagumynai.
GERA MUZIKA. 
Į'/ANGOS NĖRA.
VISI KVIEČIAMI.

Margučio furnamentas įvyks 
rytoj Tabor farmoje. Dr. Nai- 
kelis vyrų čemp., p-nia Olienė 
moterų čemp. Daug rengiasi 
vykti į rungtynes.

Nedėlioj spalių 4 d. vėl įvyks
ta Kinsmans kliube turnyras. 
Tai bus pirmas tos rųšies, bū
tent, mišrus —“mix-foursome” 
lošimas. Vyras su moterimi 

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

ATYDAI!
_ Viešbutis tik dėl vyrų

Nauji moderniški kambariai, šiltas ir šalta* vanduo žednam kambary 
Sbower vanos ir telefonas.

Ir puikiai įrengtas didelis 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

A. MILIAUSKAS
Tel. Cicero 205 ir Cicero 3706

PRADEDANT
Pirmadienio Vakare nuo 7 iki 8 valandos 

:f , , < * - ♦ ’ •

ir po to kiekvieną Pirmadienio vakarą
1 iš stoties WHFC (1420 kilocycles)

LIETUVIŲ MUZIKA IR
LIAUDIES DAINOŠ

BUS DUAQAMOS

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street

Tel. CICERO 1329 CICERO, ILL.
z '

I BENDRAI SU

CITY FURNITURE CO.
2314-16 West Roosevelt Road

Tel. WEST 5743.
I i '

-------- ——  ................ ’.........................~ "   

(savo arba kita) loš prieš kitą 
porą ir tik po vieną bolę poro
je. Tokia tvarka: vyras mu
ša vieną syk, moteris antrą, kol 
bolė bus skylėj. Oponentų po
ra daro tą patį ir mažiau kir
čių padarę laimi. Vyrai, susi
raskite moterį golfininkę, o 
moterys vyrus ir rengkitės i 
šį turnyrą.—Menas.
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CHICIGOS
,, j Mm1'!“' *

Dienos švie 
mo laflca%

X
Chicaga sugrįžti! prie centrą-- 

linių valstijų standartinio lai
ko anksti sekmadienio rytą, bū
tent 2 valandą. Laikrodžių ro
dyklės nuo to laiko bus pasuk
tos 'Vieną valandų atgal.

Tyrinės skundus prieš 
valdininkus

Chicago Crime Commission 
ketvirtadienį paskyrė komisijų 
iš 7 narių tyrinėti skundui prieš 
valstybės gynėjo ofisą.

Tą skundų padarė afidevito 
formoj buvęs valstybės gynėjo 
padėjėjas Theodore Miller.

Skunde sakoma; kad valsty
be padėjėjas Miller buvęs paša
lintas iš vietos tuoj po to, kai 
jis vadovavęs kratai paskubu
siame Rex viešbuty; kad $25,- 
000 žuvę iš Rex saugiosios šė
pos po kratos, ir kad nešvanki 
įtaka siekianti net municipalius 
teismus.

Vienok Chicago Crime Com
mission autorizavo savo 7 įga
liotinius tyrinėti ne tik Mille- 
rio kaltinimus, bet ir kitus tu
rinčius ryšio su jais dalykus.

Nors nebuvo paaiškinta, ko
kie tie “kiti dalykai” 
čiau manoma, kad tai 
nudaigoto butlegerio 
laiškas valstybės 
Swansonui, patekęs
budu į Caponės rankas; kitas 
gi dalykas, tai toks: kodėl vals
tybės gynėjo ofiso vyriausias 
investiguOtojas, Patrick Roche, 
neparodęs Heitlerio laiško grand 
džiurei, kuri kaip tik ir ieško
jusi panašios medžiagos?

Atrodo, kad prieš * valstybės 
gynėjų Swansoną pradeda kil
ti reakcija. O gal politika kal
ta? ’ ’ »

Dar viena bomba te- > 
ntftti

Ketvirtadienio vakare sprogo 
dar viena bomba prie (teatro 
durų. Tas teatras yfaCommo- 
dore, adresu 8105 irving Bark 
blvd. Bomba mesta po pačių da
bojusio teartų policininko akių.

Atvažiavo automobilis prie 
teatro. Iš jo išlipo du vyrai. 
Vienas jų turėjo rarikoj bom
bų Jau su degančiu knatu. Po
licininkas puolėsi prie vyro lai
kiusio bombą, šis metė bombą 
į duris ir pasileido bėgti. Poli
cininkas ėmė vytis. Bet pikta- 
daris pabėgo vakaro tamsoj. Ki
tas gi teroristų įsėdo atgal j au
tomobili ir nuvažiavo.

Bomba sprogdama išardė vie
nas teatro duris ir padarė šiek 
tiek kitokios žalos trobesiui.

Neteko pinigų, nusižudė
Ištraukta iš upės kūnas Miss 

Maude I,. Brown, 54 metų, 3929 
N. Keeler avenue. Jos brolis 
Edvardas paaiškino policijai, 
kad jo sesuo kurį laiktf, buvo 
susikrimtusi deliai to, Jog už
sidaręs bankas, kuriame ji lai
kiusi savo pinigus.

Atėmė kailių vertės 
$90,000

Penki ginkluoji banditai pa
darė hbklapą David Kaplan & 
Co. dirbtuvėj ; jie terorizavo ke- 
turius dirbtuvės samdinius ir 
išsivežė kailių vertės $50j000.

Be to, John ’Bain ir jo sū
nus • buvę. prisiskolinę iš savo’ 
.bankų $2,380,460. Iš jų iki šiam 
laikui iškolektuota tik $20,000.

I

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
III.: -pirm.v Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A^Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekt. Ant. 
Valančunicnė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 3018 So. 

-Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Ųrš. Radževičienė. 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas trėčią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

šiMano Daukanto drauguos 
4931 metų vadyba: pirm. T. Jahtt^ 
lis, 3430 So. Morgan St„ vice-pihn, 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Unibč Avė., kasierrus A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St», kontr. 
rašt., Jonas Stanaitis, 6918 Šo. 
Maplevvood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. diertos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

[,....... . r - ~,r%■

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dj/kai

710 West X8th Street
y Tel. Canal 3161

Lietuvės Akušerės

&rabOTii#i
Phone Botflevard

Mrs.

yra, te
bus tūlo 
Heitlerio 
gynėjui 

kokiu tai

Nudaigoti žmogų ęhiea- 
goj kaštuoja $200

_ _ pairus ęydytoj<__
Telefonas Republic 0083

DR. V. B. MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
kampas Rockwell St. 

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

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
1 ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki’8:30 vakare * „ . - ... ....................
Sekniadieniaii nuo 10 iki 12 I DR- BERZMAN

IŠ RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me« 

ras kaipo patyru gydytojas, chirurgas

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: 'pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., nut. raŠL Stan. 
Kuncvičia, 3220 S. Union Ave.» fin. 
rašt. Fėliks Kasparas, 3534 S. Lqwe 
Avė., kohtr. rašt. P. Petraitis, 3228 
S. Unįoft Avė., kasicrius<Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Haisted St„ apiekunai 
kasos — B. Yenkausįįas ir E. Blunias. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį. 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3 133 S. Haisted St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
ROad, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolpb Kaulakis, nut. 'rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Notkus, 
fin. rast., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kui
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Haisted St., 7:30 vai. vakare.

Musų pdtartkvtaai M- 
dotuvUsir’tokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai Ir nebrangus to
dėl, kad neturimi 11- 
laidų ttŽlaikymttl įky-t 
du- J

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8

PHYSICAL 
THERAPY

S MIDW1FE

09 South.
, ,, . Seredomii ir nediliomii pagal sutartį.AlDUny AV.Į Rtaidtnclja 6628 _So. Richmond Stnat 

Phone
Hemlock 9252

Telefonu Republic 7868 
-------- O-------

rų, moterų ir vaikų pagal naujansini 
metodui X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaiina. 

Ofiiai ir Laboratorijai
1025 W. iSth St., ntfoli Morgan St, 

Valandoi: nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6 . iki 7:30 vaL vakari 

Tel. Canal 3110
i Rczidencijoi telefonai

Hgdt Park 6755 ar Randolpb 6800

Akių Gydytojai
-------->o--------

Dr. P. P. ZALLYS
z DENTISTAS
30 E. lllth St 

Kampai Wabash Avenat 
. Tel. Pu 11 man 0856 

Gazai, X-Ray, e te.

—O--------
Tel. Centeli 7079 

Rez. Longbeacb 9453 i
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Šulce 1447-49 Pirtifiild Bldg.
55 E. Washington ,St.

Ziono karalystėj vėl 
neramumai

Pulk. Robėrt Isham Ran- 
dolph, Chicagos pifklybos aso
ciacijos prezidentas, kalbėdamas 
200 Northwestern universiteto 
Studentų ir jų mokytojų, pareiš
kė, kad pavyzdžiui nudaigoti 
Northwestern univei^iteto pre
zidentų, Walterį Dili Scottą, 
kaštuotų Chicagoj $400, o nu
daigoti paprastesnį pilietį tik 
apie $200.

Anot Randolpho, žmtigaus 
gyvastis Chicagoj šiandie esan
ti taip pigi, kad jai atimti ne
sunku nusamdyti asmenį už la
bai prieinamą kainų.

1’0 HAtalV SKAVSMV IR AGONIJOS KEN- 
TRJVH NUO RRL'SrATIZMO YRA 

IŠGYDYTAM
John Bulawa. (Kilft Eddy St., Chicago. III., 

raSo: “AS turčiau neuralgija, kuri išsivystė 
| reumatizmą, tada | NcuItIih. Mano raukos 
minkyto iki katilo ir kenčiau balsius skausmus 
ir agoniją. Nors aA turėjau kelis daktarus ir 
daug gyduolių iAvartojati, bet neradau pagal
bos. Pamdios afi nuvykau i S-M-S Health 
Inst., Dr. P. D. Aymanskis, Medikalis Direk
torius. 1800 N. Damen Ac., Chicago, III., 
kur aA tapau iAgydytas i trumpą laiką,"

Pastaba! Kenčiantieji dabar gali pasveikti 
su pastebėtina nauja kombinacija gyvybe 
teikiančiu žolių- Nežinrint kokia liga ir 
kaip daug daktaru negalėjo .pagelbėti, DI-. 
Avnirtiiskis pasiūlo jums 5 dienu žolių Troiit- 
nicntą dykai. ApraAykit savo ligą ir jus gau
site $1.00 ^bonką Toniko dėl kraujo, ar $1.50 
lionką Specialių Žolių Gyduolių dykai. Pri
dėkite 2fie persiuntimui', otc. Ateikite Šian
die ar raAykite. NAMAI S-M-S HERB-NU- 
TONIC.

Graboriai

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Žinote, netoli Chicagos 
Ziono jniesitelis. Jame viešpa
tauja Wilbur Glenn Voliva. Ne 
taip seniai ten buvo neramumų.

Dabar vėl, ketvirtadienio va
kare, pasirodė Volivai maišto 
ženklų. Sukilėlių vadas šį kar
tų buvo dekanas Theodore For. 
bes, kuris taipjau yra miesteli.) 
municipalis teisėjas. Jisai tarp 
kita ko pareiškė Volivai: “Aš 
išvilksiu tave aikštėn ir pasių
siu kalėjimai!... Aš išgelbėjau 
tave nuo kalėjimo jau kartą”.

Gi Voliva jam atidėkojo to
kiais žodžiais: “Aš paleisiu mu- 
nicipalį teismą ir išmesiu tavo 
džiabą iš po tavo kojų”.

Tuoj po to susikirtimo Voli- 
va paliepė: “Visi, kurie einate 
su manim, pakelkite rankas”.

Keletas šimtų rankų pakelta. 
Bet buvo ir tokių Volivos para
pijom^ kurie sėdėjo rankas nu
leidę. Reiškia, ir Forbes turi 
pasekėjų.

Voliva esąs nepatenkintas 
Forbe.su jau keletą menesių la
biausia todėl, . kad pastarasis 
lankąs mitingus kitos7 sektos, 
kuriai Voliva nepritariąs.

yra
Paskirtas receiveęis 

Marųuette Park 
State Bankui

Sąžiningai h pi
giai patifnauju 
dieną ir naktį 
vilose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė. '

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS, GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėie kuopigiauiia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

i Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
> i

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.

Tel. Cicero 5927 
i— , ............ , ■■■■■■■.-I a—ta— r

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
v Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška iRokplyČia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams* Kaina prieinama '

3319 Auburn Avenue
CHfęĄGO, ILL. 

ils»■■ ■■■■■■  iii I|ių■siitatocAstaOta*. Ita !■■■■!■* I i mi»n*

S. MrSKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
T<1. Roowv.lt 7532 . *'

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iŠ Lietuvos 
Palengvins1 akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso I Vai. 10. iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. I 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose Ofiso Tel. Lafayette 7337 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 'Rež. Tel. Hyde Park 3395 
dančia mažiausias klaidas. Specialž atyda -- - , .................. ........ ..... ,
±dFo Tki i«'”vd)'kl01 Vahndo’ Td.fona. Boalevard 1939 

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- TJR S A RRKMZA 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, j . i****^****
Daugely atsitikimų akys atitaisomos bei , 9*1’? 7. "J10?!

dkinių. Kainos pigiau kaip kitur. 9 iki 12, 1 ik: 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4712 South Ashland Avė. 4608 South Ashlarid Avė.
Phone Boulevard 7589 Netoli 46tb St. Chicago. III.

T«l. Yard. 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve ,
756 West 35th St. /

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10-^-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Oscar•Valstijos auditorius
Nelson paskelbė vakar, kad jis 
paskyrė užsidariusio Marųuette 
Park State Banko, Q81’4 So. 
Western avenue, resyveriu Ed
garų F. Olsoną. Kalbamas bau v 
kas užsidarė rugpitf<!io #1 d. 
1931 m. Resyvėrini algą už 
likvidavimų Marųuette Park 
banko reikalų bus $5,000 me
tams.

Olson, be to, yra resyveris 
Novak and Steiskal State . Bain 
ko.

Chicagiečiai prašo pa-, 
gelbos

Areštavo išnaudotojus
Policija areštavo 7 asmenis, 

kurie yra kaltinami tuo, kad 
smurto būdu, pav. grūmojimu 
bombomis, reikalaudavę iš dak
tarų pinigų. Iš suimtųjų 7 as
menų policijai atrodo, kad ji 
turėsianti pakankamai kaltini
mų tik trims.

Chicagos chinįe/jiai vakar pa
siuntė prašymą merui Germa- 
kui ir kitiems miesto tėtušiams 
su -nusiskundimu, I^ad juosyper- 
sekioja bomai. Chiniečiai pra
šo apsaugos nuo tokių nemalo
numų.

Bet iš laiško galima spręsti/ 
kad chiniečiai imsis savo prie
monių kovai su bomais, jeigui 
nesulauks pagelbos iš miesto 
vyriausybės.

Kai kas apie Raino 
bankus

.» ■

—

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABV VEMJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

ghlime atŲkti už $100.(10 A 
(Dvi Koplyčios Dykai 

Del .šermenų
Padarome ;affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus. . i
Chicago, III. Cicero, III.

2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court
Tel. Eoosevelt 2515-2516- Telef. 'Cicero 5927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

H ri I. feiąj -

„•r. -. -Tins-.-- r«s.’n
MMtCaRMlMSH'
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Dr Snunn A Sinkia 'Mt CHARLES SEGAL171 • OUoail /Ii 01<llkl0| Priktikubja 20 metai
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligą 

f 4145 Archer Avė;

Duokite izvo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
------ -- OPTOMETRIŠT

■ . m., jį. i iį» Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashlantl Avė.

kampai 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avsifue

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

iki' 12 dieną.
Telepbonai.'dieną ir naktj Virginia 0036

Ria. 6600 Soath Artesiah Avanar 
Phone Prospect 6619 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

OFISAS 
4729 Soath Ashland Ane., 2 tabol 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

*■ Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

NUo fO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų lt nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro- Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midvay 2880 ' /

..—..........    i
Telefonas Yartts 0994

>*]

4631 South Ashland Aname \ 
Ofiso valandos: .

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po pilt. 
7 iki 8 vaL Nedėl, nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Armitage 2821

1145 Milusaukae Aveniu 
Valaadot: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. 1|.

Seredos tikare uždaryta

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. bręsti 9191

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Viiš 15 metų 

. patyrimas 
Akiniai nuo, $3

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

4631 S. Ashland Ava. T«l. Yarda 6780 
——————r—■ m — i.  

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

priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 
pilkuotas darbas. Mano eis- 
tema yra pasekmė 20 mo- 
tų studijų Ir tyrimo. Tiktai 
tiksUausi Instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
Ir pašalina Įtempimą.

81‘ECIALR DOMR VAIKŲ AKIMS
, IR AKINIAMS. ,

Akinių ir Egzaniinacljos Kaina Nuo f B.
Zvąiros akys atitaisomos, žema kaina, be 
fiimo*0^08’ lengvi išmokėjimai, nėra eugai- 

Stiklai duplikuojami ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną.

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

t-'-’g"**"" '............ .................................

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vii. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

A. L Davidonis, M.l).
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki M valandai tvtft 
nuo 6 iki. 8 valandai ‘vikare 

Apart Ivtfitddiėnib ir ketvirtadhnio

Ofiso

A. MONTVID, M. O.
‘ West* Tovra State Bahk Bldg. ”

2400 TV. Madison 'St,
Valu 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 rak.

Tel. Wm 2860 \
Namų telefonai Brunrsridk 0597

' - gydytojas Ir chirurgas *
OHeast 3102 Sb. Htitod 8t., tbica^ 

atti lltt Sthil
Vaiauduit 1—3 pb pietų. 47—< vali. 
Nedfltomia ;ir frentad. -10—12 ;dfam^

71 RfM<) HEMORiHDl'H —
DAHAK MGYOTTA

Mis. Gertrude Sanmel, 306 Sparks St., 
Siuux City, Iowa. rašo: “Nuo 1IU0 m. Iš 
turčiau skiuimuininiH iAorlnlun hoirtbroidtlti ■'Jr 
itytuitiH kutio** gy<tyt4jj*UH JMml .ItHJi m.’ 

vMlaH lAetejrstč kraUHmri. vidmi
ntai hertioruhliū.' Ha>a»xly, HWH». aA alv/kau 
) S-M-S Houith IitatiUite ir tapau išgydyta 
tų nantebčiinait* “be peilio“ hetnoroldų tf-eai* 
nreutal*. ir reknuienduojii vistami nuo herao- 
roiitu kenčiantiems Dr. P. D; Šynianskj. IHdii 
N. Darncn Av>.. ChicAgo. 111.,

Pastabi.r P«w*IU>h k.nčtaaUėji nuo hemo, 
rukių gali buti Išgydyti be peiliu, skausmo, 
ar ligoninės, naujausia Europos slitema da
bar vartojama musu įstaigoj. Nereikia išMk- 
ti Iš darbo. Nauja žema kaina — lengvi 'iš
mokėjimai. Ateikite šiaNdte arba rašykite 
<ic! 5 dteuų žolių treatoiento dykai, prisius- 
danu tfk antnt>kWtoii1 persiuntimo. Na
mui S-M-S ’ Herb-Nu-Toidc.

Resyveris Invin T. Gilruth 
įteikė teismui TRfJdftą apie 
Raino 12 birikų padėtį.

Raportas parodo, kad sulig 
knygomis .tų bankŲ turtas sie
kta. $18*,349^068. O' Visų batikų 
skolos depozitoriams siekian
čios $12,899,144.

Visa suma esančių rėsyverio 
rankose pinigų (cash) siekia 
$567,215, Iš tos šlifuote tečiau 
teks išmokėti būtinų bilų $278,- 
929. ’ i

AMEkULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TJAKTĮ 
3 širdingai simpatingų (ir ramų 

►atarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

I. F. EUDEIKIS & C0.
Mes visuomet teikiame

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASU
756 W. 35th St . 

(Cor. of 3 5 th 8 Haisted Sts) 
■valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pigai sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35tb St ,

(Cor. 6f 35tfax« Hilšttd St$) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, imo 7< 

Nedėldianiais pagal sutirti
..................................... . , . I..,.^.i<irmi

•^9

.. įt-

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisai 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonais YARDS 1741 ir. 1742

_ i : » i. .• i. i j , j ____ *_______ ;. -* * • u.- . o i1-'^ r. . 1 .-I.- if .• ’

Dr. P. M. ŽILVITIS
. ■ ■ 1 < .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Haisted Street
Ofiso Tel. Victoty 7188 

*« . 4* ■£« * P»

SVARBI ŽINUTE
DR, M. t STRIKOL

Lietuvys Gydytojas' 
ir Chirurgas

Peikėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal ihtartį 
Tel. Boulevard 7820

> Namai:

6641 So. Albatiy Avė.,
TeL Prospect 1930

Advokatai

K. G ŪG IS 
ADVOKATAS 

‘MIESTO OFISAS 
127 N. Daarborn St., JRoom >1113 

Tttrftmks Centrii *4tl 
Valsndoi: nuo 9 ryto 1U 4 ftf

Td. Bttflmrd W10

'Nettttoj
^uatata

A. K. Rutkauskas, M. D.
'4443 Sbdth Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai tfid 
nuo 6 iki 9 Valandai vakaro 

. . ■ • - i.’ i-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Suite 3 
Tėl. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 815’1 ‘

©R. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

.......................................— ! . I ..... .............................. . .................................................

Phont Canal 21*18 
Valandos: 6—<8 vakare ' i

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Ho/ittd St.

4193 Atditr At>», 
Valandos: 2—-4 po piet

Phont 9098
N ak tinit telefonai GrovthiU 1595 *

DentistiM
4712 South Ashland Ava.

Tel. Bodltvard 7989
Ofiio valandoi 10 >mo iki 8. l^aktfo. 

Residence Phone Hemlock 7691 ~
Iki a nktto

Phone BouleVatd 7042

Dantistas 
4645' So. Ashland Avė.

’atti 47th Street

' R. A. VABC
ADVQKATA1 

T1 SbtM 
Rottta 1934 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 *aL i 
3241 S. Hahtad St. Tol. Vict 

'Valandos — 7 iki 9 
Oll»—UMrtu Ketv. ifar 
Vatallt—-panų. Sic. it Piu

TU. RMUo^ta 0332

m - Arale. 
lA I«V I.m*

Jtfhll KUchiPrikUs
Lietuvis Advokatai

Arti Leavltt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos '9 ryto iki 8 Vikaro. 
Seredoj ir Pltnyčioj nuo *9 Md 4

A. A. S L A K I S
liesto Ofisas ^7 W. St.
Room 1502 Tek Omrtml '2878

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
i -ta iiiiĮMm .ha

Vakarais t Utara., ' Ktrvu ir
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ava. TU ’tįifyrttS M7

Tri. A,de Park 3395
.1. ■ nim , . .....  ' i. .'.I. .......— Ik...,. ....... n*.*—

(Jd!

105 ‘Ši,’ Ttmhtt ’niT

Telephonc Roobvvtft'9090
Narni* S^9 f^c*. T* 9600

mni

JOSEPH J. GRE
46tt So. Ac%

Tel. Botiltvard 2800
Rez. M /

TeL Republic 9723
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Spalio devintą dieną 
Chicagiečiai minėsim 
Vilniaus pagrobimą

--------------—l-~.l. -- ----------- -------------

Lietuvių Auditorijoj rengiamas masinis 
koncertas-vakarąs Vilniaus pagrobi

mui paminėti

,<r > !f.. ' ’ ' . " ' 'L. V. - .
nikeli. Atsilankiusieji 
ką galės jas laimėti, 
tiktai 25 centai.

Į pikni-
Įžanga

. f

Bridgeportas
Sunkiai susirgo Tadas * Masi

lionis

linksmas vaikščioti mokyklon 
Maria Jurgelonis. Naujienos, 

' 1 . . ,

.............. . N , 1, , v........... — —
• f >•" ’

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, z 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

*-■ ..t-—■- >

MtgijĮfoifr rūgs. 26, 1921 
w

1

*'■! £<<’ '■ (V ' 'i

1 !** • .
■■r

Educational

■J'M'Į K 'Ui

Artinasi vienuoliktos meti
nės sukaktuvės, kaip lenkai ąt- 
ėmė Vilnių. Spalio 9 diena lie
tuviams pasidarė gedulio die
na. Kasmet tą dieną lietuviai 
visose šalyse ir Chicagoj ąp- 
vaikščioja su ypatinga rim
tim. Ta diena patapo tautos 
susikaupimo 
diena.

ir susirūpinimo

■■r,*. '»■■■ -1

Kią nuosavybė Lietuvai Vilnių 
yrą pripažinę visi sąžiningieji 
Žmonės ir valstybės. Tik nuo 
laiko, aplinkybių ir pačių lie
tuvių tąkto priklauso Vilniaus 
Lietuvai grąžinimas. Todėl, kol 
toks laikas, aplinkybės1 ir pro
gos ateis, mes turime nepaliau
ti budėję!

Sunkiai apsirgo senas biznie
rius ir Naujienų skaitytojas, 
Tadas Masilionis, 918 West 35 
St.

Buvo pašauktas Dr.
Šius. Kadangi ligonis 
nuolatos einąs prastin, 
kar buvo išgabentas į 
way ligoninę.

P-nia Masilionienė
kad jo sergančio vyro draugai 
ligonį aplankytų.

Nuvažiavus į ligoninę, reikia 
klausti: Teddy Masilionis, C2.

—N. N.

Berta- 
jautėsi 
tai «va- 
Speed-

prašo,

■*****»***W*»WWWWWWWW**%rf*C«S*WWW************W^W>^^w^-<-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
v AMATO

Dienom!^ ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba ralykt

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

672 West Madison Street

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui prie ma

žos šeimynos, karštu vandeniu apšildo
mas. 3437 So. Emerald Avė.

RENDAI kambarys vaikinui ar mer
ginai be valgio, 2 fr.

3429 'So. Union Avė,

dieną 
savo

visa Kinija 
šalies “Paže- 

protestuodami

Užvakar 
apvaikščiojo 
minimo dieną 
prieš japonų smurtą Mandžu- 
rijoj ir reikšdami pasiryžimo 
visomis išgalėmis atitiesti savo 
šaliai suduotą smūgį.

Mums spalio 9 diena yra pa
naši “Pažeminimo Diena”, ^ik 
su tuo skirtumu, khd jau vie
nuolika metų, kaip ji pasikar
toja.

Visokia žaizda gali užgyti, 
bet’ smurtas padarytas su pa
žeminimo tikslu yra žaizda, ku
ri tik tuomet ‘gali būti užgydy
ta, kada smurtas yra atitaisy
tas.

Konflikte su Lenkija lietu
vių pusėj yra teisybė, — Vil
nius yra Lietuvos neginčijama, 
istorinė, kultūrinė, geografine
ir etnografinė nuosavybė. >o- 9 dienai.

Nušauti banditai pa 
dariusieji holdapą 

krautuvėj .

Chįcągos lietuvių pažangioji 
visuomenė ir šiemet apvaikš- 
čioja spalio 9 dieną su atatin
kama tai dienai rimčia. Spalio 
9 dieną, penktadienį, 8 vai. va
karo Lietuvių Auditorijoj skai
tlingai susirinkę išreikšime mu
sų jausmus Vilniui ir musų pa
žiūras link Vilniaus atvadavi
mo. '

Kadangi sunkus x laikai pas 
mus, įrengėjai- stengsis vakarą 
surengti kuo mažiausiomis iš
laidomis, po 25 centus. Progra
mai jau pasižadėjo skaitlingas 
būrelis musų geriausių artistL' 
nių pajėgų. Bus rimtų kalbė-’ 
tojų. Taip pat, numatoma, kad 
mums atjausti ir musų Vilniui 
prijautimo išreikšti apsilankys 
kaikurios musų kaimyninės 
tautos su savo dainininkais ir 
kalbėtojais. Ruoškimės ,spalio

Didelis ačiū kn. S.
A. Linkui ir p. John 

Grybui

Noriu tarti ačiū kn. Linkui, 
Šv. Marijos bažnyčios, 3501 So. 
Union avė., ir p. John Grybui iš 
83rd ir Kean Avė., kurie duos- 
niai apdęvanojo nauja avalyne 
ir marškinukais vargšės naš
lės Gudgailienės sūnų Kazimie
rą. Dabar Kaziukas galės sau

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARpAVIMUI gerai įsteigtas, gro- 
seris, daržovių ir vaisių krautuvė, pigiau 
1942 S: Halsted St. '

* Vienas nušautai -yra , lietuvis; 
jis gyveno 639 Wesi, 16 stręet

draugai ir mergi- 
automobilj, pabė- 
ieško jų.

įvykis pasitaikė 
banditai įėjo gro-

1225

, '• ■ - f I . . ( * U - t ' '■ f f

Ketvirtadienio- vakare polici
ja nušovė du banditus. Vienas 
jų buvo Rudolp Kvacik, 27 me
tų, gyvenęs adresu 1454 So. 
Union avenue. Kitas ---Charles 
Jarusaitis, 23 metų, j gyvenęs 
adresu 639 West 16 streėt. Nu
šautųjų trys 
na operavusi 
go. Policija

Kalbamas 
taip. Penki
sernėn, kuri randasi adresu 361 
West Oak Street. Grūmodami 
revolveriais banditai paliepė vi
siems buvusiems krautuvėj iš
kelti rankas. Krautuvės savi
ninko, Andrew Sorce, nebuvo 
viduj tuo laiku. Krautuvę pri
žiūrėjo jo pati Josephine.

Be moters prižiūrėtojos krau
tuvėj dar buvo jos brolis Sa- 
jnuel, tėvas Augelio ir mergina 
patarnautoja Grace Treprelli. 
Ir pora kostumerių—Miss Mary 
Naples, 931 Sedgwick Street, ir 
selsmonas H. Walker, 
North Dearbom Street.

Banditai atmė $25 iš Miss 
Naples, $35 iš Walkerio ir pa
siėmė $40 iš krautuvės registe- 
rio.

Taip pasitaikė, kad tuo laiku, 
kada banditai darė krautuvėj 
holdapą, policijos skvadas va
žiavo pro šalį. Jis susidėjo iš 
trijų poilcininkų, seržanto John 
O’Maley ir patroliuotojų John 
O’Brien ir ;WiIįam Walsh. Po
licininkai pamatė automobilį pa
statytą kairėj pusėj arti Sedg- 
wick gatvės.

Jie išlipo apžiūrėti tą autf/- 
mobilį. Tuo laiku iš Soręe 
krautuvės išėjo penki banditai, 
kurių veidai buvo aprišti. Nieko 
nelaukdami banditai, pamatę 
policininkus, pradėjo šaudyti į 
juos. Bet jų Šūviai nepataikė, 
policininkams. . f

Policininkai atsakė kulko
mis banditams. Du iš banditų 
—Charles Jarusaitis ir Rudolph 
Kvacik—susmuko peršautpmįs 
galvomis. Kvacik mirė vietoj. 
O Jarusaitis mirė Henrptin Ii 
goninėj. Abu buvo pašauti prie

šv. Domininko katalikų bažny
čios. .

Kiti trys banditai, policinin
kų vejami, pasileido bėgti Lo- 
cust gatve rytų link. Ten neto
liese buvo pastatytas automobi
lis, kuriame sėdėjo geltonplau
kė mergina. Jau prie automo 
bilio vienaš banditai,1 tur būt 
kulkoą užgautas, pasviro. Bet 
jo du draugai ir jis visgi spė
jo įsėsti automobilin. Auto
mobilis pasileido važiuoti ir 
greitai pranyko. ' j

Vėliau nušautuosius pažino 
jų giminės. Kvaciką pažino jo 
moteris Lilliari ir brolis Geor
ge. Kvacik buvo tėvas trijų 
vaikų—Irene 5 metų, Rudolpho 
3 metų ir Dolores 1 metų.

Jąrusaitį pažino jo sesuo, 
Mrs. Adela Burba, gyv. 5549 
South Michigan avenue. Ir Ja- 
rušaitis buvo vedęs. Jo paliko 
moteris Lucilė.

Policija kaip vakar dar ieš
kojo trijų pabėgusių banditų ir 
jų šoferio, geltonplaukės mer
ginos.

Policija taipjau mano, kad 
tie patys trys banditai "ir mer
gina padarė vėliau holdapą 
Charles Wickeriui, 3724 So. 
Washtenaw avenue. Wicker 
yra prižiūrėtojas gazolino sto
ties adresu 3601 S o. Western 
avė. Iš jo banditai atėmė $145. 
Be to, Max Kees, klerkas ap 
tiekoj adresu 7900 Ingleside 
avenue, pranešė policijai, kad 
trys vyrai ir moteris atėmę 
jo $10. ‘

Didėja emigracija 
Į Rytus 

H • _______ ______ '

S. Jesmer, Amalgamaed Trust 3 Sav- 
ings Bank vice-prezidentas, kuris nese
nai sugryžo iš kelionės po Rusiją, An
gliją, Vokietiją ir Franciją, sako, kad 
emigracija, kuri pirmiau slinko į .vaka
rus, dabar nukrypo į rytus. Kiekvienas 
traukinis į Rusiją, kiekvienas laivas j 
Leningradą veža būrelius dąrbininkų iš 
vakarinės Europos į Rusiją, kur jie* yra 
pasiryžę ieškoti sau darbo. O Rusija 
su savo penkmečio pienu, taipjau* dide
liais ''ūkiais, noriai suima tuos darbinin
kus ir teikia progų inžinieriams, mecha
nikams ir specialistams.

S. Jesmer ištyrė geriausius kelionei ke
lius ir kaip Rusija gali aprūpinti Ame
rikos juristus hoteliiis, valgiais, perkal- 
bėtojaįs, palydovais ir kitais su kelione 
surištais reikalais. Jis mielai pasitiks su 
kiekvienu norinčiu važiuoti į Rusiją, ar 
kurią kitą Europos daTį.,no(l ‘ <

.-.■■t i

PRANEŠIMAI

iš

Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims* Paduoti prašymą 
įstoti , Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima i pas b’ile . vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai j 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St.’ Tel. Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. 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. . <

Chicagos Liet. Dr-jos S. P* Valdyba.
 . i , ■ i ■ f

S. L. A. 6-to Apskričio konferencija 
įvyks sekmadieny, rugsėjo 27 d„ 1 vai. 
po pietų, p. K. Gramanto s ve t., Rock- 
well St. ir 45tb place. Visi delegatai 
(tės) bukit laiku. Valdyba.

• i . _________

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

-- ---------- 1 ' 'i.........Į'-'Į ' ir.~ - -rn.r flf..... ' - ..

Piknikas
Kas nepažįsta Juozo Saurio? 

Kas nėra gilėjęs smagių ir 
skambių dainų Vaidylų vyrų 
choro, kuriam p. Sauris vado
vauja? Jie daug kartų yra dai
navę per radio Budriko valan
doje. šioje nedėlioję, t. y. rug
sėjo 27 d., Vaidylų choras 
rengia gražų su dainomis pik
niką Birutės darže, Justice, III. 
Budriko krautuvė turės įtaisius 
darže garsiakalbius, taip kad 
radio programas ir viso pikni
ko programas bus aiškiausiai 
visur girdimas. Ir kadangi vi
sas Budriko krautuvės štabas 
šiame piknike dalyvaus i n cor- 
pore, turės savo autihgą, tai p. 
Budrikas yra paskyręs,tris gra
žias dovanas Vaidyti) choro pik-

AR JUS SERGATE?
Motina Helena, žymiausia pasauly žolių 

Specialistė, pagelbės jums. Ji paša* 
apie daugeli sunkiri ligų, kurios tai 
išgydytos su žolėmis. r_.Z 
sėkmingų ir sensacingų pasekmių. ___
stančial ^pasveiko. Jos patarimai yra nei- 
kainuojami, bet jus galite ji gauti dykai. 
Naujos žemos kainos. .Ateikite šiandie, ar
ba rašykite. $1.00 bonka už 25c.

MOTINA HELENA, ŽOLIŲ SPECIALISTĖ 
1721* West 47th St. Chicago, III.

Vyriausias ofisas: 1869 N. Damen Avė.
1 11 .. .............................. .......................................... .1 ■ ■■■■■ 18.1 ... I ■■■■—.. ■Iiy.is ■!.■«■■.<

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

sutaupyti nuo 75% Iki 100%.

F. SELEMONAVĮCIA
004 West 33rd St. • 

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

I, kurios tapo' greitai 
Penkios dešimt metų 

Tuk.

8486

Dabar geriausias laikas
BUDA VOTĮ IR TAI
SYTI NAMUS. BU
DA VOJAME IR FI

NANSUOJAME.

Prieinamos išlygos. Taisom naujus 
beismen.tus, kambarius, pabudavojame 
naujus apartmentua, viškas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pafnatūs. Što

rų frontai ir komercinis darbas.

Z. S. Mickeviče & Co.
' 2505 W. 63 St.

jiil iį.diiuįi 0800

V

SpedallatM gydyme chroniškų ir naujų li
gų, Jei kiti negalėjo jumie tegydyti, aiMUati 
iiyklt pas mane. Mano pilnaa išegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, bet pats pasakys 

galutino išegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 ’ 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po olėtu.

PO

20 st.

po 
Nedė-

BERNARO PETKA’S 
mbns ,furnishing ■ 

Vėliausio styliaustkepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c., 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Arihcr AVe., prie Richmond St.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už

Vertės

■M

Vertes

$1.40

$1.85.

$1.4$

Fiat Paint
^2,40, galionas už

Varnish
$2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų* blizgėjimą, ga- • 

lionas už ...... .............  $2.50
i-.y»»«, . ,*> , ■ Ji';

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESĄLV IR RETAIL 
200 įvairių ‘ * rilSlų nuo 5c. ir 

augščiau už rolę. 
Taipgi užlaikdmfe patvrusius me- 

' levotojus. ir^opiėruotojus.

Ji S. Rymančioms 
3147 So. Halsted St. 
; , TEL., VICTORY 7261

4-----

t , Dresių r Dezaininimas 
Madų Dailė ' 
Kostiumų Braižymas , 
Mds telkiame ekspertu' instruk-, 
cljas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. 81e 

/amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

L Madingų Skrybėlių 
Mokykla Spe^ICsavSiaino8 
Mokina kaip dezaininti lr pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. STATE L"?RAN. 8718 ‘

RAMOVAI ItheatreFi
35 8 Halsted Sts. 

DIENOMIS IR VAKARAIS

su

su

Šiandie
“A Woman . 

of Experience’’
Helen Ttvelvetrees, Wiliiam Ba- 

keweli, Levy Cody ir k.

“Newly Rich”
Mitzį Gęeen, Ędna May Oliver, 

Louise Fazenda ir k»

Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Marguirnynąi.

Be to No. 2 serijos 
“THE VANISHING LEGION” 
.................... ii-ii.....'.............. V

r*r

h

X.

Financial
Finansai-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos

M 00..
105 W. ĄdąmjjH..

—t—•——r—rr--------- •.
.,KAS TURITE pinigų nuo' $9000 

iki $10,000 įdėti į 1-mus morgičius, ąht 
6%, geras investmejatas, pinįgai nepra- 
žunaritį ir nešami pririą. Atsišaukite į 
Naujienas/ Box 13581

5 '-f

M
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KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiąi-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose. nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai/ sumažinta. Mokykla atdara die
nomis 1 ir vakarais. Pradėkit mokytis 
Šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokyklą

3106 So. Halsted St.
ęHlCAGO. 1LL.

RENDAI kambarys vienam ar dviem 
vaikinam, 1 fl.

7242 So. Fairfield Avė.

PARDUODU čeverykų taisymo krau
tuvu — parduosiu arba mainysiu į gro- 
sernę. R. Rogers, 3705 S. Halsted St.

RENDAI gražus kambarys prie ma
žos šeimynos su valgiu arba be val
gio merginai, ar vaikinui, 2 fl.

6827 SSo./Maplewood Avė.

GASOLINO sotis pardavimui su pra- 
perte. Pigi kaina. Gera vieta ant
transferinio įtampo. Kreipkitės

1958 W. 47 St.

PASIRENDUOJA šviesus, garu ap
šildomas kambarys, prie mažos šeimynos, 
geroj vietoj. 25 5 5 W. 69 St. 2ro$ lubos

PARDAVIMUI geras kendžių Storas 
už $475, 5 kambariai pagyvenimui, ar
ba mainysiu ant automobilio. Arti mo
kyklos. Tel. Lafayette 3846.

RENDON kambarys, vienam vaikinui 
su ar be valgio, 3249 So. Hahted St. 
2 lubos iš fronto. •

PARDAVIMUI, pigiai čeverykų tai
symo šapą. Busiu nedėlioj iki 3. John 
Maruda, 1831 W. 63rd St.

PASIRENDUOJA kambarys vienam 
ar dviem vaikinams — valgis ar be val
gio. Patogus gyvenimas. 4916 South 
Kildare Avė., 2ros lubos.

PARDAVIMUI Restaurantas ir Roo- 
ming House 14 kambarių, arba priimsiu 
mainais gerą automobilį ar kitką.

2114 S. Halsted St.

M. « K. MOTOR'SALES
Buick 4 Door Sodan A-l .............
Studcbnker Dlctator sodan A-l .... 
Willys coupe rumhle seat bargenas 
Nash special 6 2 door sedan, geras 
Hudson sodan aido mounts ------
Pontiac Rdstr.« 6 w. w., s. m.— 
Ford Town sodan; kaip naujas — 
Pontiac Del. sedan; 6 w. w. ------
Cadillac 314 sedan: 5 pas. — 
Chcvrolfet couch; radio: A-l ------
Ford Spt. coupe; rumb. seat------
Ford Tudor sodan; mažai važ.— 
Chrysler 75 Town sedan: A-l — 
Auburn Del. sėd.; 6 w. w.; s. m. 
Viking sedan; 5 pas., 4 door —

$85 
345 
335 
205 
405 
405 
435 
435 
435 
895 
305 
305 
585 
585 
5?5

1927 
1928 
1931 
1928 
19.30 
19.30 
19.30 
1030 
1928 
19.30 
19.31 
19.31 
1929 
19.30 
19.30 ____ „ _____  _ ____ n,
1029 Nnsh Conv. coupe; A-L cond. — 345 
DAUG KITŲ, MAINAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino arba merginos, prie mažos šeimy 
nos, pirmos lubos. 3549 S. Wallace St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino, prie mažos šeimynos, antros lubos. 
3427 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI tabako, cigarų, ciga- 
retų ir minkštų gėrimų štoriukas. Ren
da pigi, biznis išdirbtas.

5132 So. Halsted St.
........... - - -|' U r’ - ............... - --- - '

PARDAVIMUI pigiai bučernė it 
grosernė arba priimsiu pasininką, vienam 
persunku apsidirbti.

3423 So. Morgan St.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas, 

arba ruimas pastogėj, pilnai įrengtas, pi
giai. Brighton Parke, 3139 W. 40 St.

PARDAVIMUI delicatessen ir groser- 
nės Storas. Gera vieta, 4 kambariai 
pagyvenimui ir garažas. Rendos $35. 
Kaina $375. 5127 S. Campbell Avė.

RENDAI 3 kambariai su rakandais 
arba be rakandų. Randasi 1621 W. 33 
St. 3827 So. Emerald Avė.

19.30 Ford Tudor Sedanas ------------- $800
kaip naujas, mažai važinėtas. Paaukojimas.

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

RENDON 5 kambarių flatas, duodu 
karštą vandenį kasdieną, pigi renda. 
1525 S. 51 st Avė., Cicero.

PARDAVIMUI saldainių, aiskrimo, 
cigarų ir smulkmenų sankrova su namu. 
Storas ir 4 kambariai užpakaly, 2 ketu
rių kambarių flatai viršuj, 30 pėdų lo
tas, ištaisyta elė, beismentas. Moderniš
kas apielinkės Storas..

Bargenas, 
5603 S. Damen Avė.

1028
1027
1028
1028

FAGET BUICK COMPANY
Buiek m odei 47—5 pas. sedanas $545
Buick, niodern, 5 pas..................  $365
Buiek, inotlel 58, 5 pas. Coupe $545
Buick, mod. 51. 5 pas. Sedanas $595 

6455 S. Western Avė. 
I’rospect 0500

PASIRENDUOJA 4 ir 5 kambariai, 
garu šildomi ir janitoriaus patarnavimas, 
pigi renda. Randasi 731 W. 18th St 
Matykite janitorių.

1029 Hunmobile 8 De Luxo Sedanas. 
Visi nauji tniral; ifirodo ir bfga kaip naujas. 
Tiktai. $660. Lengvi iSniokfijimai.

FINANCE CO. 
6424 S. Western Rcpubllc 4050

--------

RUGSĖJO PRATUŠTINIMAS
19.30 
19.30 
19.30 
10.30 
19.30 
1929 
19.30
19.30 ___  .
19.30 Ebmmc CoacM .

814 «J-'—
1929 
1981 
1928 ______ ____
1927 Chrysler 60 sedan 
1930 Chevrolet Cpe. lai— _-----  ---------- ----

$20 imokGti, 18 m6n. iftslmokfltl
HAMILTON MOTOR SALES

7180-40 S. HALSTED. Atdara/vakarais.

Oldemobilc Convcrt. Coupe __ ...
Ehhcx Coupe. ....................... ...........
Ford Sport Coupe .........................
Buick Coach Model 40 ------------
OldHmobile 4-dr. sedan ................
Hupmoblle Sėd., side mounts ......
Plyhioutlu 4-dr. sedan ................
Durant sėd., slde mts., w. w. ...
ČadUihc 7-įass sedan .....................
Chrysler 75 sedan .....—..........—
Chevrolet 4-dr. sėd. fdr wells -----
Pacard Club sedan .............--------
. ........  Čpe. labai geraa _____  
$20 įmokėti, 18 mėn. išsimokėti

$485 
205 
205 
475 
385 
305 
305 
205 
205 
275 
485 
485 
625 
175 
325

PARDUOSIU automobilių Chevrolet 
1927 Landau, gerame stovyje, arba mai
nysiu ant Fordo, Model A, J. Leskevi- 
čia, 1906 S. Union Avė. 
-----------------------—------ -------------- --------- -----

GYVENIMO PROGA
NAŠLĖ PAAUKOS savo vėliausio 

modelio LINCOLN Custom Built Le- 
Baron. Sport Sedaną. Tai yra tikrai 
didžiausias bargenas, nes karas origina
liai kainvao $6,000.00, Įrengtas su 6 
dratiniais ratais, uždedamais aut šono. 
Pūkų paduškos. Didelė 
ras dabar yra tikrai kaip 
mano beveik nevažinėtas, 
įsivaizduoti kaip gražus 
Linroln yra iki jus jo i

skrynia. Ka- 
naujas, nes jis 

Jus negalite 
karas mano 

iki jus jo nepamatysite. Jis 
buvo sandelyje per daugiau kaip dešim
tį mėnesių ir aš negaliu pati karu važi* 
nėti. Aš turiu tuojaus sukelti pinigų ir 
paaukosiu jį už tiktai $500. 2538
North California Avė., Ist floor.

WILLYS KNIGHT VĖLIAUSIO 
MODELIO SEDANAS. Kad tuojaus 
sukelti pinigų, aš esu priverstas paau
koti savo karą. Mano išvažiuotas tik
tai 8600 mylių ir yra tiek pat geras, 
kaip dieną aš jį gavau. Nėra net įbrė
žimo ant tobulo originalio Duco užbai
gimo. Balloon tairai kaip nauji. , Mo
toras negali būti geresniame stovyje. 
Reikia tuojaus pinigų ir priimsiu $350. 
3022 George St., Ist floor.

LA SALLE 1930 Sedanas turi būti 
paaukotas, Aš išvažinėjau karą tiktai 
9,500 mylių. Jis veik neparodo jokio 
nusidėvėjimo ir ,yra tiek pat geras kaip 
dieną išėjęs iš dirbtuvės. Aš garantuoju, 
kad piotoras yra geriausiame* mechaniš
kame stovyje. Karas kainavo man 
$2,800^00 tikti trumpą laiką atgal. Aš 
turiu tuojaus sukelti pinigų ir pirmas 
$400 paims karą. Namie visą dieną 
subatoj. 2Ž31 North Kedzie Blvd. 
Apt. 1.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai .

TURIU paaukoti gražius 4 kamba 
rių augštos rūšies rakandas, kaurus it 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
; ^.Į IW Įlįlljįi, mj' II* f l'o'l'.-Į! I.Al I..U, «.»     ,

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį 
miegamąjį setus. Victor radio. 9x12 Domės- 
tie Orlental kaurą, įvairias kėdes, drblpsus 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. VVaehlngtdn St. 
Tel. Colutnbus 4|80

i ,. y,,. .....n,1..,'",,,." " ',"1
feooins «»

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

• PASIRENDUOJA fųrnlšiuotas kam
barys delvaikino, merginos ar ženbtos 
poros, prie mažos šeimynos, Brighton 
Parke; Tell Virgidia 0671Į

Brighton

v T

1

PASIRENDUOJA flatas pigiai, 4 
šviesus, dideli kambariai, vanos, porčiai, 
prie pat Humboldt park. 3316 Crystal 
St. Savininkas iš užpakalio.

5 KAMBARIAI, ant rendos su visais 
įtaisymais, geroj vietoj, arba parduosiu 
namą. 6612 S. Troy St.

PAIEŠKAŪ 3-4 kambarių moderniš
ką flatą.

’ 2516 W. 46th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates
sen Storas, tirštai apgyventa vieta, dau
giausia lietuviais, labai gražioj Bridge- 
porto apielinkėj ir daromas geras biznis. 
Taigi nepraleiskite progos, o ateikite it 
pamatykit.

3246 So. Emerald Avė. 
Telephone Victory 1195

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui \

. Persona!

PARDAVIMUI UŽ BARGENO 
KANĄ 80 akrų geros žemės, su 60 akrų 
išdirbtos ir paverstos pievomis. Trio- 
bų nėra, 1% mylios prasto kelio į fir
mą nuo didžiojo kelio. Randasi tik 6 
milios nuo mažo rezortų miesto šiauri
niame Wisconsine, prie C. 8 N. W. 
?geležinkelio. Kaina $750 cash. Ra- 
ykite W. A. Brown, D21 Arbatos St. 

Rhinelander, Wi$.

PAJIESKAU apsivedinfui vaikino ar 
našlio nuo 35 iki 45 metų senumo. Aš 
esu našlė 37 metų. * Atsišaukiantiejie 
prisiųskite savo paveikslą.

Knygynas, 
, Box 17 /

3210 S. Halsted St.

Situation VVanted

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 360 akerių farma, 120 akerių 
išdirbtos, 240 miško, 4 kambarių na
mas ir didelis staldas. Randasi Mis- 
souri valstijoj. Kreipkitės arba rašy
kit pas.

. J.. ZIMANCIUS. ,
53 50 ,S. Maple'tvood Avė.,' Chicago. III. 

Tek Hemlock 9046

JIEŠKAU darbo prie namų, neve
dus. Turiu patyrimo. A. L. 4500 S. 
Union Avė. Tel. Boulevard 2153.

- —O—

Exchange—Mainai ’
KAS K A TURI MAINYTI? 

Turim daugelį visokiu mainų •— namų 
ir

NAŠJLĖ iš Lietuvos gera gaspadinė, 
ieškau darbo prie namų. 46'metų, ge
ro budo. Platesnių žinių suteiksiu laiš
ku. Knygynas, Box 16, 3210 South 
Halsted St.

farmų.
Telefonuokit Yards 6751

C. P. SUROMSKIS CO. 
REAL ESTATE 

3352 S. Halsed St.

EXTRA. Mainysiu Chicagos pra-

Partners Wanted
Pusininku Reikia

1^_ — ■ — -- —

REIKALINGAS pusininkas į groser- 
nės ir delikatessen biznį. Vieta apgy
venta lietuvių, prie mokyklos.
' ' • 919 W. 33 St.

pertę į Lietuvos prapertę. Žagarėj, Joniš
ky j arba Šiauliuose, 3852 S. California

PAIEŠKAŪ pusininkės moteries į gro- 
serio biznį, biznis pelningas, randasi 
dirbtuvių distrikte. 3259 S. Canal St.
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Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite Čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad Jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje.*- Mes pagelbėsime 
jums įsigauti į gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

REIKALINGI šalesmanai lankytis po 
retail sankrovas; $35 iki $50 savaitinio 
uždarbio, greitas pardavimas. Išimtina 
teritorija. Patyrimas nereikalingas. Cbi- 
cagos ir apielinkių teritorija. Kreipkitės 
Room 11 17, 333 N. Michigan Avė.

REIKALINGAS mūrininkas, antros 
lubos užpakalyj.

6826 So. Racine Avė.

Business Chances
_Įgiznisti

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

PARSIDUODA Battyr Shop pigiai, 
arba norių partnerio. Michael Wallace, 
2351 So. Oakley Avė.

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

A. KEWERIS,
.335 E. 14 St. *

Chicago Hęigbts, HL

Savi
*

Avė. 2, lubos,

TURIU lotą, Howard Lender Avė., 
noriu mainyti į 4 kambarių rakandus, 
arba i- gerą automobilių, Box 1357, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Reąl Eątate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS H INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namaą, 

lotas, farmas. biznias visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2ad mortgage 
ir parūpinant I' ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis, Teisingas ir greitas 
patarnavimu.

Tek Lafayette 0455

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

PARDAVIMUI. 248 W. 60th St. savlnin- 
kas parduoda 8 kambarių namą su didelėm 
Vlftkom, ąžuolinės grindys, naujai dekoruo
tas. Tiktai $2,000 cash reikia, kad nu- 
fdrktl šį namą geriausiame stovyje. 33 pėdų 
olas. Duosime du kautus malevos iš lau

ko dėl naujo savininkp. Geriausia transpor- 
taclja; arti visų bažnyčių, mokyklų ir high 
schools. Kaina $7500.00.

Savininko telefonas v

Beverly 4181.

/

DIDELIS BARGENAS 93x125, 
dtiejų augštų rezidencija, karštu vande
niu šildomi gražioj vietoj. Mainysiu 
ant farmos, arba priimsiu morgičių ar 
bonus. Kaina $15,500.

3323 W. 65th St.

NAMAS, ir lotas pąrdavimui, 2 fla
tai ir frasementas.

< 2551 S. Homan Avė;
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