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Paslaptingas asmuo 
įtartas suruošime 

sprogimų Italijoj

Anglijos darbininkai 
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Rygoj įvyko Pabal 
tijo studentų 

olimpiada

Provokatorius esąs fašistų 
valdžios agentas
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MILANAS, Italija, rūgs. 
— Šiomis dienomis čia eina 
ti-fašistų teismas, kuriame 
kaltinami devyni nariai 
vės Tiesos” organizacijos nariai
terorizmu ir bombų sprogdini
mu, nežiūrint, kad ta organiza
cija visuomet buvo griežtai nu
sistačiusi prieš terorą.

Kaltinamųjų tarpe figūruoja 
paslaptingas asmuo, su rumbuo
tu veidu ir be trijų pirštų. Jis 
nėra pasodintas už geležinių 
grotų, kaip yra kiti kaltinamie
ji, kadangi tas žmogus dabar 
yra Montevideo mieste, Pietų 
Amerikoj.
Fašistų šnipas — provokatorius

Tas paslaptingasis žmogus va
dinasi Carlo dėl Rio. Prokuro
ras kaltina, kad dėl Rio yra 
vadas konspiracijos, kurios tik
slas buvo padaryti vienU sykiu 
visą eilę sprogimų, Vartojant 
bombas ir ardant vadžios ofi
sus Milane. Kiti kaliniai tvirti- 
na, kad dėl Rio yrtf fašistų SnL; 
pas ir valdžios agentas-provo- 
katorius.

Patirtomis informa c i j o m i s 
Carlo dėl Rio prisidėjo prie 
‘‘Laisvės Tiesos” judėjimo 1929 
metų rudenį ir buvo labai veik
lus, dalindamas nelegalę litera
tūrą. Neužilgo jis pradėjo kur
styti organizacijos narius imtis 
“griežtesnių priemonių”. Spalio 
4 d. pereitų metų jis aplankė 
buvusį Italijos užsienių minis- 
terį, grafą Sforza, gyvenantį 
Brusely, Belgijoj, ir paklausė 
jo, ar Sforza nemano, kad jau 
atėjęs laikas pradėti terorą.

Atlikęs provokaciją, pabėgo
Glifas Sforza jam parodė du

ris. Del Rio tuomet nuvyko į 
Paryžių ir ėmė agituoti, kad 
Italijoj reikia pradėti bombų 
teroro kampaniją. Iš Paryžiaus 
jis nuvyko į Milaną Italijoj, 
kur jis susikvietė daugelį prieš- 
fašistų, kuriems išdalino įvai
rios nelegalės literatūros ir do
kumentų.

Del Rio tapo įtartas provo
katorių, kuomet jis, išprovoka
vęs kelis bombardavimus, pats 
pabėgo į Pietų Ameriką.

BLACKBURN, Anglija, rūgs. 
27. — Joks karalius nei minis- 
teris pirmininkas dar nėra su
silaukę iškilmingesnio priėmi
mo, kokį sutiko Mahatma Gan
dhi, Indijos šimtų milijonų mi 
nių vadas, apsilankęs pas Ang 
Ii jos ąudyklų
Lancashire.

Nežiūrint, kad oficialai gąz- 
dino Gandhi, kad audyklų dar
bininkai, kurie neteko darbo dėl 
Anglijos audinių boikoto Indi
joj, gali primušti o gal net 
užmušti Gandhi, tie darbinin
kai, dešimčiai tūkstančių be
darbių vyrų, moterų ir kūdi
kių susitiko iy lydėjo Indijos 
“šventąjį žmogų” su simpatija 1 
ir sveikinimais.

“Gandhi duos mums darbo”
Gandhi, vedžiojamas po my

lių mylias ilgumo tylias, užge
sintas, negyvas audinyčias, iš 
kurių darbą atėmė jo paties 
paskelbtoji Indijoj boikoto kam
panija, giliai susijaudino. “Ge- ' 
ras, senas Gandhi. Jis turi tie- : 
są. Gandhi duos mums darbą”, ( 
buvo bedarbių šūksniai, kuomet 
bedantis pusnuogio, "senelis, pa- . 
Sukinę marška apsisiautęs žen-Į* 
gė išilgai Lancashire gatvių^ 
pripildytų nudriskusių, neda- 
valgiusių, vien iš pašalpų min
tančių 500,000 darbininkų.

Gandhi, sujaudintas matytu 
skurdu išsitarė, kad jis grįžęs 
Indijon modifikuos boikotą, ta
čiau pasakė, kad Indijoj mili
jonų milijonai gyvena nepaly
ginamai didesniame skurde, ir 
išreiškė vilties, kad Anglija su
sitars lygiomis teisėmis, koope
racijos pamatais, bendrai su In
dija gelbėti abiejų Šalių darbi
ninkams. Boikotas busiąs tęsia
mas, kol tik Anglija suteiks Jn 
dijai politinę nepriklausomybę, 
diplomatiškai baigė Gandhi, 
sukdamas su savim atsivežtą 
kalvaratą.

3,000,000 palaidų vaikų 
Rusijoj sutvarkyta

Vietoj “klausyti vyro”,
pabėgo nuo altoriaus
BOZEMAN, Mont., rūgs. 27. 

— Besurišama prie altoriaus 
Mrs. William Bryant išgirdusi 
kunigą tariant “klausyti jo”, 
nutraukė ceremonijas ir pabė
go. Bet patyrusi pas teisėją, kad 
“klausyti” reiškia tik “mylėti, 
gerbti, branginti ir laikyti”, su( 
grįžo ir davė susijungti.

MASKVA, rūgs. 27. — Ru
sijoj Po revoliucijų apie 3 mi
lijonai našlaičių vaikų buvo pa
likta gatvėse ir gyveno vagy 
stėmis, išmaldomis ir krimina
lu. šiomis dienomis Maskvos 
Danilovskio vienuolynas atiduo
tas tų vaikų prieglaudai. Dau
guma tokių vaikų gavo vald
žios išauklėjimą, amatą ir dar
bus. Bet vis dar ištisos armijos 
jų atkeliauja iš krašto gilumų.

__ t

Susidegino velnią beva
rydamas lauk

KLAMATH FALLS, rūgs. 27. 
— Solomon Lalakas, 85 metų 
senas indijonas, Modoc karo 
veteranas, matyt turėdamas reu
matizmą, su degančiais pagaikš-, 
čiais norėjo išvaryti iš savo koT 
jų velnią ir tiek susidegino, kad 
nuo žaizdų mirė.

ORĄte

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir truputį šilčiau; 
švelnus, nepastovus vėjas.

[Acme-P. U A. Photo]

Atėnai. — Italijos jaunieji fašistai lanko senovės graikų miesto griuvėsius. Mussolini juos ten 
specialiai pasiuntė, kad susipažintų su garbinga praeitimi.
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Lenkų Susivienijimo 
Ligšiolinė Pildomoji 
Taryba nebeišrinkta
Naujojoj Taryboj dauguma vie 

tų teko chicagiečiams

Anglijos rinkimai bus 
spalio mėnesi?

I III -į I 1,'ni I I

LONDONAS, nigs. 27.—Po- 
litinis vėjas suka link rinki
mų, kurie gali įvykti spalio 27 
djeną. MacDonaldas studijuoja 
rinkimų galimybes ir manonM, 
kad šį pirmadienį jis padarys 
pasiūlymą kabinetui.

Bombų sprogimai, 
proklamacijos te

rorizuoja fašistus
Policija krato keleivius ir 

gaudo įtariamus

SCRANTON, Pa., rūgs. 27. 
— Lenkų Nacionalio Susivieni
jimo senosios valdybos pajėgos 
tapo sumuštos dabar einančia
me susivienijimo seime, Scran- 
tone. w .

Nauju prezidentu tapo iš
rinktas Jan RomaškeviČ iš Chi- 
cagos; kiti penki senosios val
dybos nariai tąip jau nepraėjo. 
Cenzorius, adv. Sypnievski iš 
Pittšburgh tapo pakeistas adv. 
Svietlįaku, iš Milwaukee.

IždiAirikas Max Hencel iŠ Chi- 
cagos,. pakeistas J. SpikiėrUaip 
pat ištęhicagos; Dr. Paulovski 
iš Detrpito nugalėjo Cytaskį iš 
Detroitą į vice-prezidentųs. •: Al- 
bin ščerbovski iš Chicagos ta
po išrinktas general sekretorių 
vietori senčjo sekretoriaus Ka
zimiero Kovalskio chicagiečio;.

Dr. Vietržynski iš Chicagos 
išrinktas daktaru kvotėju.

Kitas lenkų susivienijimo sei
mas nubalsuota laikyti Baltimo- 
rėj, 1932 m. . V

CDĘVELAND, O., rugš. 27. 
— Gelžkeliečių unijos ruošia 
programą, kurią patieks atei
nančiai kongreso sesijai, kokiu 
budu pagelbėti bedarbiams šią 
žiemą. Bedarbių gelžkeliečių yra 
350.060.

Prancūzai stato ste
buklingą orlaivi 
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Galima bus matyti kaip žemė 
sukasi ° \"

PARYŽIUS, rūgs. 27. — Dar 
negirdėto r greitumo pasieks 
liaujas, baigiamas statyti pa
slaptingas ' francuzų orlaivis. 
Sakoma, orlaivis; vieką apie 1500 
mylių per valandą 16 ar 15 
mylių aukštybėse. Lakiinamš 
yra padaryta metalinė patalpą; 
kuri neišleis , oro ir bus dirb
tinai šildoma saulės spinduliais. 
Orlaivis galės aukštybėse lai
kytis vietoje ir matyti kaip po 
kojomis žemė sukjasi.

Štai kam tarnaus cepe
linai ateityje

ROMA, rūgs. 27. — Visa Ita
lija tebėra dideliame sujudime 
dėl 15 bombų sprogimo, kurių 
priežasties dar nepavyko su
sekti.

Fašistų policija spėja, kad 
bombas meto kokia nors t tero
ristų grupė, įurią diriguoja ap- 
ti-fašisitai, gyvenantieji užsie
niuose. .... »

> '1

Prieš fašistinė propaganda 
nuolat didėja.. Pamfletą^ ir pro
klamacijos, smerkiančios fašis
tų , režimą, gabenamos. iš užsie
nių ir plinta po visą kraštą. .

Policija; jau ne tik sustabdo 
ir krato kiekvieną įvažiuojant, 
tį iš užsienių ..žmogų ir vežimą, 
bet taip jau yra apstačiusi Ro
mą ir kitus miestus kordonais,, 
kuriuose kratomi visokį įtarti
ni asmenys.

Paties Mussolini parėdymu 
tam tikri policijos burini jėško 
bombistų ir proklamącijų pla-, 
tinto jų.

KAUNAS. Rygoj prasidėjo Pa- 
baltės studentų olimpiada. Prieš 
olimpiados atidarymą įvyko į- 
spudingas visų komandų para
das. Pirmi su savo vėliava žy
giavo suomiai, po jų estai, to-, 
liau lietuviai ir už jų latviai. 
Užsienių svečius pasveikino lat
vių studentų atstovybės pirmi
ninkas Rakovskis, prašydamas 
upiversiteto rektorio olimpiadą 
atidaryti. Rektorius pabrėžįė, 
didelę olimpiados svarbą Pabal
tos studentų gyvenime ir pa
skelbė olimpiadą atidarytą. Po , 
to sveikino užsienių studentų at
stovai. Lietuvių studentų ko
mandos vardu sveikino studen
tas Bulota. Po kiekvieno svei
kinimo buvo sugrota atitinka
mos valstybės himnas.
Lietuviai gavo vieną punktą
Oficialiai daliai . pasibaigus, 

prasidėjo lengvosios atletikos 
rungtynės, kuriose puikiai pasi
rodė suomiai. Pirmos dienos 
rungtynėse suomiai gavo 47, 
estai 32, latviai 27 ir lietuviai 
1 punktą. i.

Greta . studentų atletikos 
rungtynių^aikŠtty įvyko geriau
sių latvių ėjikų rungtynės 8,600 
metrų .distancijai. Rungtynėse, 
tarp kitų, dalyvavo latvių čem
pionas Dalinš ir Latvijos lietu
vių sportininkas Keišas. Rung
tynes laimėjo Dalinš per 13 
min. 7 sek., tuo pasiekdamas 
naują latvių rekordu ' 

1 Į olimpiados atidarymą taip 
pat buvo atsilankęs Lietuvos 
ministeris Latvijai p. Br. Dai
lidė.

Kitą dieną įvyko Lietuvos ir 
Latvijos universitetų futbolo 
komandą rugtynės ,be to bus 
tęsiamos ir lengvosios atletikoj 
rungtynės.

Priėmė rezoliuciją 
kokiomis įmonėmis

atvaduoti Vilnią
. f

Latviams, Estams ir Lietuviams 
reikalas glaudžiai susiartinti

KAUNAS. — Kongresas pri
ėmė keletą rezoliucijų, kuriose 
išdėstoma kongreso pageidavi
mai, būtent/ kongresas pagei
dauja, kad visi draugijos na
riai: 1) ugdytų ir plėstų idė
ją apie reikalą pilno politinio 
ir ekonominio susiartinimo — 
pirmoje eilėje trijų Pabaltijo 
valstybių. 2) siekti to kad vi 
sos ekonominės ir politinės su
tartys / su kitomis valstybėmis 
butų daromos šių trijų valsty
bių vyriausybėms susitarus, 3) 
aiškinti plačiuose visuomenės 
sluoksniuose istorinę, etnografi
nę, juridinę ir politinę Vilniaus 
klausimo esmę ir jo svarbą lie
tuvių tautai, 4) kreipti visų 
dėmesį į tai, kad Vilniaus klau
simo teisingas sprendimo atidė
liojimas yra klintimi Pabaltijo 
valstybėms glaudžiau susiartin* 
ti ir gręsia dideliais pavojais 
ne tik Lietuvai, bet ir visam 
Pabaltijui, 5) ’ Kongresas turi 
viltįes, kad Lietuvos >vAtatybis- 
istorinės ir politinės v teisės j 
jos seną garbingą sostinę bus 
greitu laiku atstatytos pilnai, 
kreiptis į vyriausybes, kad bu
tų mokyklose dėstoma vieną ku
ri Vakarų Europos kalba, kad 
Lietuvos mokyklose butų mo
kama Latvijos geografijos ir 
istorijos, o Latvijos mokyklo
se Lietuvos i geografijos ir is
torijos ir t.t.

Kiek amerikiečių aplanke 
Lietuvą

Zepelinas loš svarbią rolę 
ateities kare

Francijos premjeras at- 
vyko į Berlyną

, i
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

27. — šiandien iškilmingai pa 
si tikta Francijos premjeras La 
vai ir užsienių reik, ministeris 
Aristid Briand, kuriuos stotyje 
pasveikino minia respublikonų, 
šaukdama “šalin karas! Tegy
vuoja tarptautinis Socializmas! 
Mes norime taikos!” <

Lenkijoj audra užliejo 
80 kaimų

VARŠUVA, rūgs. 27.—Snie
gas ir lietus vakarinėj Galici
joj privertė 80 kaimų gyven
tojus /bėgti j Karpatų kalnus, 
ten ieškant pasislėpimo nub po
tvynių. ,

•. ——------------------

Vanagas pavogė sliekus
HUNTINGTON, W. Va., rūgs; 

27. — Didelis aras, kurio iš
skėsti sparnai turėjo gerasf 6 
pėdas ilgumo, nutykojęs vieną 
negrę mbterį meŠkeriuojant, nu 
sileidd ir pagavo jos blėkipėlj 
su sliekais. Moteris kelis kar 
tus šėrė arui su meškerkdčiu 
per sprandą? bet nieko negel 
bėjo, ir aras sliekus nusinešė,

. .t •* - f V • •’ v ’' ■ • •«. ♦ ‘
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BERLYNAS, rūgs. 27. —- Ce
pelinas bus ateities karui ga
lingas įrankis, pareiškė koman- 
dierius grafas Eckener. Suvie
nytos Valstijos parodė, kokią 
reikšmę turi jai pastatytieji ka-/ 
riški cepelinai. ,

Moterys įsimetė francu
zų lėgijoną

Varys per pirtį visą legijoną

PARYŽIUS, rūgs. 27. — 
Francuzų svetimšalių legij one 
įsimetė moteris, bet niekas ne 
gali jos susekti. Legijono vtf- 
das paliepė visiems kareiviams 
eiti į pirtį, ir ten bus jėškoma 
slapukės. Tokių atsitikimų ta
me lekijone jau butą.

« 'i/’-ĮL.į'k T ..i.ij,- j- į, .... T.
LONDONAS, rūgs. 27.—An

glijos laivas Challenger išplau
kia į Atlantiko vąndepyną ties 
Aaores salų ieškoti pasakingos 
nugrimzdusios salos, Atlantis,, 
iš kurios, spėjama, yra kilę 
Amerikos, iiiidijonąi, Maya ir ki
ti- '

..................................... ( 
SPRINGFIELD, ĮJL, rūgs. 27. 

-rr- Bar asociacija spalio 15 <1. 
priima 66 naujus narius, nau< 
jai baigusius mokslą advoka
tus.
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Miško gaisre sudegė
- 300 namų-

MINNĖAPOLIS, rūgs. 27. — 
Red Lake apylinkėse sudegė 700 
mylių miško plotas su daugiau 
kaip 300' namais. Gaisras plin
ta nežiūrint lietaus.

LONDONAS, rūgs. 27.—Ka- 
ro policija Kašmire, Indijoj, 
gavo pilnas, teises kariauti su 
ginklais prieš bendrą moslemų 
sukilimą, kur 50,000 ginkluotų 
moslemų • pradėjo mušti hindu- 
sus (indijonus). Khšmire užmu
šta 19 moslemų.

Iš Amerikos ekskursijomis 
šiemet atvyko 1600 lietuvių. 
Apie penkta dalis jų pasilieka 
nuolat apsigyventi Lietuvoj. I 
tą skaičių neįeinaatvykusfeji iš 
Amerikos pavieniai ekskursan
tai.

PraL Olšauskas pats save teis
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Suomijoj rado “sausus” 
komunistus

■ 'r r|- T| -Į--- ■ Į- _ J

HEI-SINKIS, rūgs. 27.—De
tektyvai susekė, kad “Suomių 
Darbininkų Susilaikymo Drau
gija”, kuri gaudavo iš valdžios 
paramą, kaip prohibicinė orga
nizacija, .pinigus naudojusi ko
munizmo propagandai. Uždary
ta 100 draugijos skyrių.

Diena visa valanda trumpesnė
< • v ■ ■ ■' * ' i

Kas naktį iš šeštadienio į sek
madienį susiprato atvaryti laik
rodį valandą atgal, tas turėjo 
progos Visą valandą ilgiau mie
goti. Su pereitu sekmadieniu, 
rugsėjo 27 d. tapo grąžintas 
stanaardinis laikas.

Busianti sudaryta""laivų 
bendrove .

-r

HONGKONG, Kinija, rūgs. 
27, — Mukdene 300,000 žmo
nių arti bado visokiam bizniui 
sustojus. Kinijos miestuose pra
sidėjo Amai$tai prieš japonus. 
Peipįng-Mukden -gelžkelio linl 
joj nuverstas traukinis; kur žu- 
vb 30 Žmonių.vo 30 Žmonių

; > * ■-. __ _______

v<;

fWA$HlNGTON, rūgs. 27.- 
Susitarta su Kinija, kad 450, 
000 topų kviečių, kuriuos Ame 
rika parduoda Kinijai, bus išmo 
kėta per. 5 metų terminą, mo 
kant turgaus kainomis.

. Pralotas Olšauskas, atlikęs 
dalį teismo jam uždėtos bąus- 
mės už Ustjanauskienės pa
smaugimą, kaip kažkurie Kauno 
laikraščiai praneša, nori savo 
bylą dabar iš naujo prikelti ir 
įrodyti, kad jis nėsąš kaltas.

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad kai kurie Lietuvos emigran
tai pasirengę grįžti Lietuvon ir 
teiraujas pas advokatus, kaip 
Lietuvos vyriausybė su jais su
grįžusiais pasielgtų.

i'K’K
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Atatinkamose sferose kalba
ma, kad esąs sumanymas ar 
pasiūlymas sudaryti Lietuvos 
—SSSR laivų transporto ben
drovę, kuri aptarnautų Klaipė
dos uost^. Tačiau atatinkamos 
įstaigos neigia tą Žinią, kaipo 
neturinčią pagrindo. \

Protestuoti vekseliai
šiemet per liepos mėnesį Lie- 

tuvoj buvo 138,755 protestuoti 
Vekseliai, 4,469,810 lt. Pernai 
tuo pačiu laiku buvo protestuo
ta 8,956 vekseliai, 2,844,433

LIETUVON■ r h '■ ■ ♦.•••< > » t

Siunčiame Pinigui ’ PaJ-
■ tu it Telegrama. Patar

naujame Greitai Pigiai 
it Saugiai

Parduodame LaivakUrtea 
ant vuų Liniją.

NAUJIENOS
17»9 SOUTH/ HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
pfiaaa- atdaras kasdit nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai

M

.: -'V v J

«

J

■sį$

lt. ==
V 4*.

t

vi TiV!.<

7 ■<■

■:4(-

■ •

• < ■ ■ * 
? ' Į i

. I



NAUJIENOS,
. ... .c.A..*HMM*

Ir vėl naujas

Lake City, UtahSalt
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DEKBNIO 
GydO.Rett

kufcpos nesutikimai 
praeityj1

128 kuopoj prasidėj

esą 12e 
būtent, J 

čirvinskas

mas 
leisti APLA

SLA 128 kuopos nesutikimai 
kas dėl jų kaltas

Liepųur 
laiko buvo ramu. Bet tįik tol, 
kol E*. ’K. Šiurmaitiene ilarba-

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.

SIUSKIT PER 
NAŲONAt 
PINIGUS LIETUVOJ 

To prašo Lietuvos Žmonės ir' 
taip pataria Lietuvos bankai

D R A UGI JO Si

Atsišaukimus
Lapeles •
Korteles
Programos
TikietUS

PAVIENIAMS:

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėmis' Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės

Man, kaipo SLA 3-čio Ap
skričio organizatoriui, prisiėjo 
nuodugniai susipažinti su da
bartiniais 128 kuopos nesutiki
mais. Praeities nesutikimai ir 
tas menamas pp. Liepų Ir p. 
BalČiunienes pasitraukimas iš 
128 kuopos valdybos bei kuo
pos skilimas man yra gana ge
rai žinomi įvykiai. SąvfluJįĮkį) 
p. dataveckas ir p. ‘ čirvinskas 
per bolševikišką spaudą mane 
kaltino Pildoma jai Tarybai ufc 
suskaldymą. 128 kuopos, tai aš 
ir noriu pakalbėti apie tuos ne
sutikimus bei nurodyti prie
žastis ne tik dėl ko kyla nesu
tikimai dabartiniu laiku, aie 
noriu paliesti ir tuos pasitrau
kimus ir skilimą 128 kuopos 
praeityj, paduodant bešališkus 
ir teisingus faktus. Tada lai 
“Naujienų” skaitytojai ir SLA 
nariai sprendžia, kas yra tik
rieji kaltininkai 128 kuopos ne
sutikimų.

SLA 
nesantaika nuo to laiko, kaip 
tik J. Gataveckas ir J. čirvins- 
kas prisirašė prie 128 kuopos. 
Prasidėjo senųjų darbuotojų

Kaip jau minėjau, dabarti
niai nesutikimai prasidėjo dėl 
rezoliucijos. Bet aš, be to, tu
rėjau progos gana daug patir
ti, kiek J. Gatąveckas ir Čir
vinskas turi “nuoširdumo” rū
pintis SLA. Mat, man prisiėjo 
dalyvauti 128 kuopos trijuose 
susirinkimuose ir viename ko
miteto posėdy į, ir vis dėl < tos 
rezoliucijos ar^ kitais žodžiais 
sakant, reikėjo net ketuos tri- 
pus daryti į Carnegie /kaipo 
SLA 8-čio Apskričio organiza
toriui ir Pildomosios Tarybos 
įgaliotiniui. Tik po to galima 
buvo šiokią tokią tvarką at- 
steigti 128 kuopoj.

.įPirmiatisiai buvo sušauktas 
128 kuopos ekstra susirinkimas 
liepos 26 d. ir mane pakvietė 
128 kuopos sekretorė E. K. 
šiurmaitienė dalyvauti susirin
kime, kad taikiu budi! išrišus 
tą nesusipratimą dėl rezoliuci
jos, kadangi E. K. šiurmaitie
nė ir kiti 128 kuopos nariai ne
norėjo imti atsakomybes. Man 
pribuvus į susirinkimą ir na
riams susirinkus, atvyko ir 
pirmininkas J. čirvinskas. Jis 
tuoj pareiškė 
su tuo susirinkimu. Padaręs tą 
pareiškimą, jis apleido susirin
kimą. Nariai kaip vienu balsu 
atšaukia minėtą rezoliuciją, ki
tus nesusipratimus, kaip tai 
“J. Čirvinsko nesiskaitymą”, 
patariau nariams išrišti regu
liariame susirinkime rugpiučio 
9 d. Nariai kvietė mane, kau 
dalyvaučiau ir busimame susi
rinkime. Aš pasižadčjAu. Prieš 
susirinkimą gaunu dar laišką 
iŠ sekretorės E. K. šiuitmaitie- 
nės, kad butindi dalyvaučiau 
rugpiučio 9 d. susirinkime.

Kąį atvykau, susirinkimas 
dar nebuvo pradėtas. Susirinki
mą atidarė .pirmininkas J. čir
vinskas ir paklausė manęs, ko
kiais reikalais aš čia atvykęs, 
nuduodamas, jog visai niekų 
nežino. Aš jam paaiškinau* Kau 
njane kvietė kuopos sekretorė 
E, K. šiurmaitienė. Kaipo 3-čio 
Apskričio' organizatorius 
Pildomosios Tarybos įgaliotas 
lankyti kuopų susirinkimus. 
Sakau, kad man įdomu pasižiū
rėti, kaip jūsų 128 kuopoj ėi- 
tias. . ,

J. čirvinskas pareiškia, kad

' . .' . ' . 1

vo, tai Visus juos aprašyti už
imtų labai datig vietos.

Negana to, kad Gataveckas 
įvelia į trubelį draugijas, bet 
^aip pat ir savo gerus draugus. 
Kiek laiko atgal APLA. Centro 
Valdyba buvo suspendavusi J. 
Gatavecką, Gataveckas prikal
bino savo gerą draugą J. A. 
pasirašyti po skundu prieš 
Centro z Valdybą. * Skundas 
buvo padubtas Gatavecko ad
vokatui ir advokatas pareika
lavo, kad Centro Valdyba pa- 
siaUUiiitų. Centro Valdyba 
pasiaiškino ir įrodė, kad Gata- 
veokąs buv6 suspenduotas pa- 
sireiniant’ APLA. konstitucija. 
Po to valdyba nubaudė Gata
vecko draugą už nepamatuotą 
skundą, uždedama jam visūs 
kaštus A dc! padaryto skundo. 
Gatavecko draugas, nenoreda- 

inokėti kaštus, turėjo ap- 
5. ftakanas.

Gataveckas,/ matydamas, 
kad jis yra’ pralaimėjęs 128 
kuopą, ir vėl pradėjo gerintis 
prie J. ČivVinskOc Ant galo, 
{padaroma . i laika. Tąsyk iš 
naujo pradedama bolševikiška 
politika Varinėti. Kadangi 
Šiurmaitienė^ pasilieka SLA? 
reikalų sargyboje, tai ir vėli 
prasideda ’ųęsuti^imaiį — ir 
vis tai deb Gatavecko bolševi
kiškos politikos. .. V:

Ne vien'SLAu 128 kuopai 
tenka nUkehTėti faub‘ Gęįayeį.’- 
ko bolševikiškos . politikos ir 
turėti, nęsut^kimųi 
čia ir kitos draugijos, kurioms 
tik Gataveckas (priklauso. Pa
vyzdžiui, APLA. 3 kuopai kai
navo arti pęjįjpą tūkstančių do
lerių bylinėjimasis, su centru. 
Ir tai vis Gatavecko pasidar
bavimas. O kiek tų visokių 
•tyrinėjimų ir spendavimjj bu-

os Darbus
Dabartiniai nesutikimai

Dabartiniai 128 kuopos nesu
tikimai prasidėjo nuo liepos 12 
d. dėl rezoliucijos, kurią J. Ga
taveckas, kaipo Ėezoliucijų Ko
misijos narys, pagamino. Fąk- 
tinai jis net tris rezoliucijas iš
kepė 
Rezoliucijų Komisija, kuri su
sidėjo iš J. Gatavecko, E. K. 
šiurmaitienė ir K. Andriullotikk 
Su trečia rezoliucija E. K. SŠiUf*- 
maitienė nesutiko, kadangi Šio
je rezoliucijoj buvo smerkiama 
Pildomoji Taryba už tai, kam 
ji skundusi Darbininkų Susi
vienijimą. Šią rezoliuciją bal
suojant, balsai pasidalino lygto
mis, bet pirmininkas J. Čirvin
skas atidavė savo balsą už re
zoliuciją ir rezoliucija Puvo 
pervaryta. *

Del šios rezoliucijos 128 kuo
pos nariai pasidalino, į dvi prie
šingas viena antrai puses ir 
prasidėjo kova. E. K. Ši urmą- 
tienė ir kiti 128 kuopos nariai 
priešinosi minėtai rezoliucijai* 
kadangi ji ne tik nesutinka' su 
SLA dvasia, ale iš esmčs yra' 
priešinga SLA 36 seimo nuta
rimui. Juk 36 seimas vienbal
siai yra įgcliavęs Pildomąją 
Taį-ybą ginti SLA visais teisė
tais ir galimais budais nuo bol
ševikų puolimo. * Gi* tas Darbi- 
ninkų Susivienijimas, kaip jau 
visiems SLA nariams Žihotna, 
yra organizuojamas dėl griovi
mo SLA. Na, o 128 kuopos re
zoliucija smerkia FHlddfflųją Ta-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LĄZURKAVIMO

i.incoAvashj 
PardavSriSjamaĮ kvortinėmfa bo

komis — pq 30c už bonką.

ATYDAI!
. Viešbutis tik dėl vyru 

ndtto Žtdna:

ttis Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
ecialybė. Pkdardm jas ant sbecialio užsakymo 

ir

Tur būti, laikraščių skaity
tojai yra pastebėję, kad SLA 
128 kuopoj nėra santaikos jau 
per eilę metų. Kuopoje, jei ne 
šioks, tai toks atsitikimas 
įvyksta, kuris pasiekia ir laik
raščių skaitytojus.

“Tėvynės” No. 32 tilpo p. E. 
K. šiurmaitienės koresponden
cija iš Carnegie, Pa. Korespon
dencijoj rašoma, kad 128 kuo
poj ir vėl yra nesutikimų ir 
•kad tie nesutikimai prasidėjo 
dėl tūlos rezoliucijos. Tų nesu
tikimų priežastimi 
kuopos du nariai, 
Gataveckas ir J.
“Tėvynės” No. 36 jau telpa ki
ta korespondencija iš Carnegie, 
Pa., kaipo atsakymas į E. K. 
Šiurmaitienė “šmeižtus”, ; iPo 
korespondencija pasirašo 128 
kuopos pirmininkas p. J. čirvlh- 
skas ir užrašų' raštininkas p. 
K. Andriulionis. Tame “atsa
kyme” visa bėda verčiama de) 
128 kuopos nesutikimų ant E. 
K. šiurmartienės. P-ia šiurmai
tienė yra kaltinama ne tik už 
dabartinius 128 kuopos nesu
tikimui, ale ir už praeityj bu
vusius, ir net kaltė suverčia
ma už pasitraukimą iŠ 128 
kuopos valdybos p. p. Liepų ir 
Balčiūnienės ir už kuopos ski-

ma nukamavo jos sveikatą ir 
tuom pasinaudodamas mirties 

pakirto jos gyvybės 
siūlą ir išbrauks iš gyvųjų tar
po. Ji mirė, mirs Ir kiti, bet 
jos mirtis yra minėtina tam, 
kad jinai anais Rusijos caro 
laikais padėjo savo sunui lietu
višką spaudą platinti ir slėpti 
ne vieną kartą nuo caro žan
darų. Vėlionė tada suprato ir 
žinojo, kad Lietuvai yra reika- 

, linga demokratinė respublika 
Ir su tokia minčia ir įsitikini
mais jinai mirė. Ji mirė, jos 
nėr—'bet jos troškimai hemirė 
ir už ttei ant jos kapo, kada nors 
sužydės raudonos gėlės.

’ 1 —Kapsas.

kad aš bučiau susirinkime. Tad 
prisilaikydamas konstitucijos, 
jis kviečiąs mane apleisti susi
rinkimą. Aš paprašiau pirmi
ninko, kad leistų nariams nu
balsuoti, ar ašigaliu būti šiame 
susirinkime, ar ne. Tačiau pir
mininkas pareiškė, kad jis ne
įeisiąs nariams balsuoti, o aš 
turįs susirinkimą apleisti, ir 
gana. Na, ir apleidau; juk nei
si muštis su pirmininku.

šis incidentas sii iftanęs pra- 
šalinimu iš 128 kuopos susi
rinkimo, neva pasiremiant 
SLA. konstitucija, parodė Ga
tavecko ir čirvinsko strategi
jas bolševikiškai Šeimininkau
ti ne tik 128 kuopoj, bet ir ki
tose SLA. kuopose Pittsburgho 
apielinkėj, kur dar yra užsili-* 
kę keli bolševikų vieros sekė
jai ir kuriems dar nepavyko 
nusivesti SLA. narių į taip va
dinamą Darbininkų Susivieni
jimą. Jie stengėsi sukelti 
kuopose suirutes, kad iš to 
paskui galėjus pasinaudoti.

Kitas d a lykgą, — bolševikiš
kiems politikieriams baisiai' 
pikta, kad SLA-'Bčras Apskri-/ 
tys stengiasi visas Pittsburgho 
apielinkėj kuopas suorgani
zuoti ir ^pritraukti prie Aps
kričio ir kad Apskričio organi
zatorius pagelbsti SLA. kuo
poms apsiginti/ nuo bolševikiš
kųjų politikierių užmačių dra
skyti SLA. kuopas ir pulti 
SLA. darbuotojus. Gatavec
kas net į “Laisvę” parašė, kad 
“S. Bakanas buvo išvarytas iš 
SLA. 128 kuopos susirinkimo”. 
Tai buvo kaip ir paraginimas 
bolševikiškos vieros sekėjams, 
kad ir iš kįtų SLA. kuopų su
sirinkimų 
Apskričio organizatorius, butų 
vejamas lauk.

Matomai, dar vis bolševikiš
ki politikieriai Pittsburgho 
apielinkėj nenustoju vilties 
nors kelias kuopas palaikyti 
savo globoje. xPo priedanga 
“darbininkų” reikalų ir 128 
kuopa yra priskaityta prie 
“darbininkų” kuopų. Tik yi- 
sa beda, kad Šios kuopos sek
retorė E. K. šiurmaitienė, ku
ri gerai pažįsta visus bolševi
kiškus triksus, stovi jiems ant 
kelio ir su pagalba kitų 128 
kuopos narių gina SLA. reika-

rybą, kam ji pildo 86 seimo 
nutarimą ir gina SLA!

ĖėZothicijos autorius J. Ga
taveckas ir 128 kuopos pirmi
ninkas J. čirvinskas savo re
zoliucijos prasmę aiškina visai 
kitaip, argumentuodami, kad 
jie stojo už minėtą rezoliuciją 
dėl SLA gerovės ir kad esą ne
gražu, kad SLA Pildomoji Ta
ryba puolanti Darbininkų Su
sivienijimą kaipo apdraudos ir 
pašelpos organizaciją. O kad 
tas Darbininkų Susivienijimas 
ne tik kad puola* SLA, atkal
binėja narius, , griauja SLA 
kuopas ir tampo SLA po teis
mus, tai tokie SLA “gerada
riai”, kaip p. J. Gataveckas ir 
čirvinskas ne* tik kad to viso 
“nemato”, bet dar visais jiems 
galimais budais gelbsti tam 
Darbininkų Susivienijimui, rin
kdami aukas ir patys aukau
dami dėl bylų vedimo. Jie ren
gia prakalbas, kuriose bolševi
kų spykeriai biauriausiai Šmei
žia ir niekina SLA ir SLA dar
buotojus. Visa tai ir gražu, Ir 
gerai, ir nereikėjo jokių rezo
liucijų rašyti. Tur būt dides
nės veidmainystes negalima ne 
įsivaizduoti, kaip: kad p. J. čir
vinsko ir p. J. Gatavecko SLA 
“gelbėjimas”. Tas J. Gatavec
ko ir čirvinsko veidmainiškas 
kalbėjimas apie gelbėjimą SLA 
ir apię darbininkų reikalus yra 
niekas kitas, kaip tik pūtimas 
durnų mažiau susipratusioms 
SLA nariams. ,

[Acme-P. 0 A. Photo]

Valstijos kalėjimas,' kur įvyko kalinių riaušės, žuvo vienas kalinys 
ir vienas sargas.,

’ M i
vdsi kartu su Gatavecku ir čir- 
vinsku. Bet šiurmaitienė, pa
mačiusi visas Gatavecko bolše
vikiškas žulikystes, atsimeta 
nuo bolševikų, o Čirvinskas su
sipyksta su Gatavecku. Jis pa
remia šiurmąitienę kovoje su 
Gatavecko bolševikiškomis už
mačiomis. Tai ir vėl praside
da 128 kuopoj .nešutikimai. 
Thčlau * GatdVeckhs vienas 

t 

prieš du negalėjo atsilaikyti; ir 
bolševikiška? politikabuvo iš- 
luota iŠ 128 /kūopbsJ Kuopa 
prisideda ir prie 3Člo Apskri
čio ir darBųojapi dėl SLA. Ik-

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertitą 
Plakatus'

šių 1981 metų rugpiučio mėn; 
16 d. mirė Marijona Kasparie- 
nė, palikdama didžiam nubudi
me savo dukterį ir sūnų emigra
cijoj. i

Kad ne skaudus pergyvenimai 
ir kad ne vargingas gyvenimas,* 
kurį šių dienų Lietuvos jtlpd. 
okupantai jai padidino, atskir
dami nuo jos vienintelę paguo
dą—sūnų, butų senelė galėjus 
dar vieną kitą metų gyventi. 
Bet vargas ir skardus gyveni-

ii niiinyiiii ii,i, 

f....... ........... .

dėjimą, ū teid Viabldiui altaudeUnMMl 
C tilt do roni^s )•
Tuk«ta«fclai tanoniū yra iMgtyde 
milijonai dfU> >1.
Dekano Gatitetrii yw» kelt ,
▼ertA puk.o; H^jr£aU ųptfl* 
lis naįidoa.iridymo. G:

ir »3.ob£ 
ir 10 0eqtu «<tra . uM perduoti
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per bolševikiškus laikraščius 
ir kuopos susirinkimuose, Dh- 
ėjo net Jki to, kad senesnieji 
128 kuopos darbuotojai, kaįp 
Liepai, Balčiūniene ir kiti 
SLA, darbuotojai buvo pri
versti apleisti 128 kuopą ir 
prašyti Pildomosios Tarybos^ 
kad leistų suorganizuoti kitą. 
Naujai suorganizuota kitopa 
gerai gyvuoja ir joj nėra jokių' 
Žvąidų,. bei' nesųsipratinnp ♦

NUMAŽINTOS l ABI PUSES KAINOS mm
■ I KAUNĄ IRjATGAL ■

■ PEB HAMBURGĄ I
$173.50 Trečia Klusą

’CJ’’ s. Karo Mokesčiai Atskirai
I VlRŠMINfiTA KAINA DABAR -GALĖJĘ ANT A 

VISŲ MUSŲ LAIVŲ. A

' A. Del informacijų kreipkitės j lokaliniai
musų agentus

■ Hamburg-Amirican Lini ■
■■ 177 f/ michigan AVe., ghicago ■■

...................  ■■• ■ ................................................................................■■■IKI ,111111» II>«. ! IMI^.11,1 ■! i.iiiim .

NEATBŪTINAI PAMATYK

EFD T 9 Lm Ei IX
SURASIT,* KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIO KARU K* ŠIANDIE 

U« PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Inc.
3207-09 So. Halsted St Tek Crfumet 4589
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LIETUVOS-auros

Nauji modemiški Itambatiai, Šiltas it šalta? tanetao Žcdnam kambary 

Showėi'vanos jr telefonas.
Ir puikiai įrengtas didelis kambarys- <Wl pasiskaitymo ar pailkalbčjtmo. 

Kenda tik $4.00'į savaicf dėl yleno, .$«.00!d*l dviejų. Randasi

4901 14 Street,v, /Cicero, BĮ.
SAVININKĄ? , , .. ,

A. MHjAUSKAŠ
- Tel. Cicero 205 ir Cicerą 3706

Padaro
■r-'. . SkilViM .

• Lengvą ~

Naujas Išradimas
Dabar jus galitė skalbti 

savo drapanas

a

•' 1 . /’ v
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Lietuvon ir Atgal
Raio Dr. A. MARGER1S

$100

vieni

nors ir genialus

LIETUVIŠKI NAUJI REKORDAI

Columbia Rekordai 75c Vienas

16222

16221

16216

162.14

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

Armonistas

Petro Sarpaliaus Orkestrą

Juozas Olšauskas

jeigu ga

$8.oopliažuose 
jauku ir

1514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Loub Avė. 
CHICAGO. ILL.

Generalio organizatorio Jono J 
Kulio 10 menesių veikimas

kuris 
išbridu- 

pasiulytų 
ar vietoj

0ECIOED 
OH MOVie

(Tęsinys)

Kaunas

BLOMOe-BLUE. ‘ 

EYES - PLAY6P 
IN- THE melody 
MAN * ANO OTHtfcS 

FOR COLUMBIĄ .

Jums dabar yra proga lipksminties, kada jus galite įsi
gyti naujų gražių portable Vičtrolų tiktai už $4.95. Arba 
savo senu Victrolu ir RadiO kombinacija grajinsite se
kančius rekordus.:

Pypkės ir 
Cigaretę 

Rūky
tojų

Didelis smagumą

LEADtNG LADY 
FOR HARRY 
LANGDON 
COMEDIE.S

— .M. Brųsląuskas
i -r- Petro Sarpaliaus Orkestrą.
Chicagos Lietuvių Orkestrą. '

— Petro Sarpaliaus Orkestrą 
įdainavo Jonas Sarsevičius.

BORU - 
PdEBUO/ 
COLO.

N0V.7,1905

GARSINKITE NAUJIENOSE

Kupiškėnų Bendras 
Kliubas Amerikoje

AFTER ONE YEAR 
BECAME COMEDIENNE 
IN HER OWN TWQ- 
reel comeoies

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Padaužos Grupė 
Polka. ‘ / f

Victoro Kapelija. ‘
14042 Užmiršai Tėvų Kapūs. ‘ ' 

įdainavo Jonas Butėnas.
—r J. Padauža Orkestrą
Pblka — i

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo

Ekspertas
Seniausias Chicagoj f

Pigiai taisys jūsų namuose

, Laivyne
14036 Mandruolių Polka

Šok, Mergyte, —

REKORDUS SIUNČIAM Į7 KITUS MIESTUS
I • * • .

J. K. už tokį pasidarbavimų.
Cėntro Valdyba, dalyvavusi 

susirįnkime: pirm. Dr. A. Grai- 
čunasr vice*pirm. M. čiurlis, 
kasininkas Dr. Jokūbas Kulis, 
raštininkas Jonas J. Kulis, tur
to globėjai Jonas Juodakis, ke- 
mikas vaistininkas Justinas 
Kūlis, org. V. Vilimaitė.

Vėliau bus šaukiamas visų
K. B. K. A. narių susirinkimas 
numatant reikalų čarteriui ir 
narių mokesnių knygelėms.

' Centro Valdyba.

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
6504 So. Wa»htenau> Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė
— Sarpaliaus Orkestrą, .

16223 Pasisėjau Žalią Rūtą (
įdainavo Jonas Butėnas.

Stasys Pautas ,
Stasys Pąuras ir Juozas Antanėlis

rilis . paaukavo jo organizuoja
mam K. k. K. A. Liaudies Na^ 
mu| *— viso $100.

/Gryno tūrto kasoje liekasi 
$509.54. turtas padėtis Uni- 
versal State Banke,“ ir padėtas 
K. B. K. A. vardu, o ♦Centro 
Valdybos nariai pasirašę.

6-tos kuopos kasikius’ Jonas 
BugailiŠkis, bekeris turtuolis, 
kupiškėnas Waterbury, paau
kavo $1,000 ir 6 kuopos kaso
je laiko. Prižadėjo į Centro ka
sų Chicagon atsiųsti kada K. 
B. K. M. pirks žemę Liaudies 
Namui Kupišky statyti.

< F. J. BagoČius, advokatas 
Bostone, Mass., pasižadėjo $100 
tuojau prisiųsti Centro kason, 
Chicagon; K. B. K. A. Liaudies 
NamuE

jono J. Kulio auka
— jau Centro kasoje guli. Tai 
didelis iniciatorio J. J. Kulio 
pasišventimas kupiškėnų labui 
dešimt mėnesių darbuotis savo 
locnais pinigais. Jis atliko di
delį pavyzdingų darbų. -----

Visos smulkmenos, detališkas 
raportas, visoms kuopoms pa
teikta. -

Rugsėjo 18 d. 1931 m. atsi
buvo Centro Valdybos susirin
kimas, kad priimti generalio

— A. Vaųigaitįs ir U. Olšauskas.
Stasys Pautas' . 1111: i i *> l‘

Stasys Pa u ras įr Juozas Antanėlis

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

tmua,oge's 
PICTORE

' SECRETS "
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PICTURES

BAGDONAS BROS.
FURNITURB « PIANO M0V1NG 

Lotai B Lon, Dirt,ne Remo.al 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calamet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

[Acme-P. 8 A. Photo] -
✓ ■ ,

Anglijos Įeit. G. H. Stain- 
forth, kuris lėktuvu skrido 
386.1 mylias per valandų, įs
teigdamas greitumo rekordų. ■

DISCOVERED 
BY MHįCK 
SENNElf

Dyvai
Svajonių Naktys
Artojaus Daina
Aš Už Jurų
Kazokėliai — Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas 
Ukvei 
Seų4$ Bernas 
Maųsalietė — 
Sudiev Panaitėle

16205 Subatos Vakarėlį
Vilniun Trauk -

Okeh—Odeon Rekordai po 45c Vienas
; r.(< . , ...... '

26110 Linksima Polka •
Klaipėdos Polka- 

26109\Susapnuota Polka
Sesutė Polka — 1 

26108 Senelis Ganė Aveles -
Žaliojoj Girelėj '-r- 

26107 Džiaugsmo Valandos
Kraic Polka

26088 Smuklėj Vainikėlis. , ’
Kur Nemunas , ir Daugųya

2607Č Dzūkų Kraštas “
» Kudlis

26081 Gieda Gaideliai —
Gražus Bernelis •— 

26103 Petpo Vestuvės —
Senis Petras Polka

‘ i • ' . ' f 1 ■ ‘ .»

Victor Rekordai po 75c Vienas
’ ’ t t ' » * l * » t

14040,Gersim Broliai, Uliavosim
Žydų Bėdos 

14034 Pavasarėlis —
Kaimo Polką

Kaunas turi ir keletu pliažų. 
Bet tikrai gražus, patogus ir 
labai įdomus yra vadinamasis 
Panemunės pliažas. Tai ilgas, 
platus, išsitiesęs tarp puikios 
Nemuno pakrantės ir žavaus' 
aromantingo pušyno. Ir jis taip 
sutvarkytas, kad viduryj yra 
bendras, ir čia visi turi būti su 
kostiumais, dešinėj pusėj tik 
moterims, o kairė) tik vyrams. 
Čia^ žinoma, kostiumas nėra 
privalomas. Todėl, pasiliuosa- 
vę iš drabužių nelaisvės žmo
nės, kaitina bei gaivina savo 
kūnų saulutes spinduliuose.

štai jauna, dailaus veido ir 
kūno motina su dviem mažais, 
linksmais vaikučiais. Visi trys 
pliki plikutėliai, žaidžia jie 
minkštame, kaip patalas, smė
lyje ir skaisčia sųvo oda bu
čiuojasi su saulės spinduliais. 
Maži vaikučiai, pastebėjau, 
žaidžia ir su elegantiškomis 
motinos krūtimis, pildami ma
žomis savo rankutėmis ant jų 
Smėlį. Maloni motina šyptelia 
ir ant vaikučių smėlį pilsto.

Netoliese guli panelė ai jau
na ponia. Kas gali tikrai žino
ti? Ji tokia jauna ir graži. Ir 
ji guli kniupščia, intymiai su
siglaudusi su smėliu. Praeina 
vienas kitas vyriškis ir, suža
vėtas gražiomis jos strėnomis, 
sako: “Koks žavus kūnas, pa
nelės!”

Taip. Man Kauno 
atrodė viskas gražu 
padoru.

Bet vis dėlto štai 
sykį skaityti “Lietuvos Aide”:

“Kiek šių vasarų prirašyta 
apie maudykles musų Nemu
ne? Mažiausia, keli tūkstančiai 
eilučių. Jas skaitė tie, kurie 
maudosi, ir tie, kurie maudy
mus! turi prižiūrėti, kad jis 
butų maudymosi, o ne ištvir
kavimas ir kitų gundymas.

‘‘Bet jie visi perskaitę nusi-

Pin apgarsinimas jums yra verto* $2.00, kadanri Jus rallle atsinešt i j| j musų otiaų 
ir rauti reguliarę $3.00 nary*tę už $1.00.

MBS TEIKIAME NARIAM** DYKAI '
Lytus, penkių ir trijų defiimtų dienų pareifikimua it Uplldome juos juma dykai. Pa
tarimai apie neauaipratimus au rendauntnkaia. Pasitarimai dykai visai* letaliniais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir aateramentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor 4634 So. Ashland Avė., 47th & Ashland Avė. Valandos nuo O r. iki 8 vak.

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mamom ir rtndoojam 
narnos

* 3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

sjpiauna ir... j Nemuno mau
dykles ateina porelės, kurios, 
įbridusios iki pažastų j vande
nį, daro tokius dalykus, ku
riuos tik maudymosi pavadinti 
negalima.

“Keli šimtai žmonių — 
su nesveiku smalsumu 
kaisdami iš gėdos - 
kias scenas žiūrėti!

“Jei žmonės gyvuliai,* tai 
juos reikia kaip tokius ir ga
nytį. Policininko, kuris tokius 
vandens sporto mėgėjus su
draustų, nė viename Kauno 
pliaže nėra. O' turėtų būti, jei 
he uniformoj, tai bent civiliai 
apsirėdęs policininkas 
tokiems iš vandens 
siems sportininkams 
apsilankyti' nuovadon 
surašytų protokolų.

“Gal tik tokiu budu pavyk
tų neturintiems gėdos žmonėms 
jų įdiegti.. .

“Ilgiau, taip tų reikalų pali
kus, buffme " Sbiversti tikėti, 
kad Kadfi^, Tl’d ‘tik įtiaže, bet 
ir Laisvės alėjoj gali vakcha- 
nalijos eiti.”

Ar aš nepataikiau kada rei
kia į Kauno pliažus nueiti, ar 
mano smalsumas nebuvo ganė
tinai “smalsus”, kad šitų “ne
dorybių” nepastebėjau, šiaip ar 
taip, tnan regis, kad pacituotų 
eilučių autorius turi būti ne 
tik labai tendencingas žmogus, 
bet ir perdėm davatkiškai nusi
teikęs bei nusistatęs, gal būt, 
kuni’gas, išdegęs senbernis ar, 
pagalios, kokia nedėkingo gy
venimo apleista davatkėlė. Juk 
dvasiškai ir fiziškai kaip rei
kia susibalansavusį žmogų ųie- 
kas negali sugundyti ir iš tie
saus kelio išvesti. Tai, rodos, 
visiems aišku. Ir statau taškų-.

(Bus daugiau)
P. S. Pereitų šeštadienį tar

tas mano žodis, kad pageidau
jama išleisti šituos įspūdžius 
gražia knyga, nebuvo balsas 
tyruose. Kai tik atsiras nors 
vidutinis skaičius prenumera
torių, tuoj ir paduosiu rank-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimą* genu ir pigu*. 
817 West 34th St 

TeL Bonlevatd 9336

erdvėje — vaiskiuose dangaus 
plotuose.

Mat, norint tuščiai, nemato
mai ęrdVej duoti matomybę, 
visų pirmiausia reikia idėjų, o 
kadangi idėjos gali kilti tik iš 
vaizdų, o vaizdų genesis tegali 
atsirasti tik iš medžiagos, tai 
noroms ne noroms ir griežčiau
siam mistikui su medžiaga 
santykiuoti tenka. O jeigu ir 
daleisti, kad idėjos gali kilti 
be vaizdių ir medžiagos, tai vis 
dėlto be dažų į drobę jų ne- 
įliesi. Vadinasi, su medžiaga 
Vis tiek reikalo turėsi ir iš 
daiktingo pasaulio neišbėgsi.

Bet Čiurlionis, matyt, bandė 
tatai padaryti. Jis apsvaigęs 
misticizmo saldžiu aromatu, 
jautė nedaiktingų, nematerialų 
pasaulį egzistuojant ir bandė 
savo kuriniuose jį atvaizduoti, 
žinoma, tik tiek su medžiaga 
tesiskaitydamas, kiek ji buvo 
jam būtinai reikalinga nema
tomų pasaulį padaryti matomu.

Štai kodėl į jo kurinius giliai 
įsižiūrėjęs, pastebi jų kilmę iš 
chaoso, eigų chaotingų ir pa
baigų chaotingų!

Ir todėl Čiurlionis nėra taip 
didelis
kaip jis kad yra įdomus

WISS1G,
Paunliniame Kam 

Seno Krajaus

B ai y c* Balino, Vokietijoj Universitetą 
190 N. STATE STREET, 

CHICAGO, ILL.
-Room 834, 8-ta* A u rita*

Kaedie 10—5:30, Pf-ttiydiomi* uždaryta
SKYRIUS: ‘4483 MILWAUKEE AVĖ.

Utarn., Kctv.. Subatoj 7 P. M.—0 P. M. 
PAtny/iomi* 2 P. M.—5 P. M.

Paeiklannykit mum) kalbon apie Sveikata 
ifi WJK8 stotie* Pan. ir Serodoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:tO A. M.

Muziejų tai net tris Kaunas 
turi. Jų visų namai prasti, pa
talpos ankštos, netikslios, bet 
turinys (eksponatai) labai įdo
mus ir kupinas neįkainuojamų 
visai Lietuvai brangenybių. 
Dabar, betgi, jau statomi erd
vus ir puošnus muziejui rūmai, 
kurie, be abejo, atatinkamai 
balansuosis su vertingais moks
lo, istorijos ir tautos dalykais, 
ir su grynojo meno kuriniais.

Vadinamas Kauno miesto mu
ziejus daugiausia pripildytas 
archeologijos daiktais, čia la
bai įdomu istorikui, numizma- 
tikui, mineralogui,. paleontolo
gui, menininkui ir kiekvienam, 
kuris mėgsta studijuoti seno
vės liekanas.

Karo muziejus gi tarsi kimš
te prikimštas ne tiktai įdomiais 
karo pabūklais, istoriniais da
lykais, bet ir grynojo meno ku
riniais.

Bet įdomiausias ir daug tiks
liau sutvarkytas už pirmuosius 
muziejus yra M. K. čiurlionies 
muziejus (galerija).

Tik ėia neturiu galvoj šitoa 
muziejaus nevykusį pastatų, 
kpris labai panašus sandėliai 

' arba kaimd mergaitės dideliai 
skryniai, kraičiui krauti, o ne 
meno kuriniams eksponuoti.

Bet tiek to.
Visa širdimi džiaugiesi žmo

gus, kad lietuvių tauta turi to
kius didelius savitus meno tur
tus, .kokie yra čiurlionies gale
rijoje.

Labiausiai sužavėjo mane 
Čiurlionies kuriniai. Todėl čia 
apie jį ir jo kurinius keletu 
žodžių tarsiu.

Juo giliau įsistebi į -čiurlio- 
b’ nies kurinius, juo labiau įsiti

kini, kad jų autorius, kaip ir 
Platon&, neigė medžiagų, o 
dievino tuščių, vadinasi, ne
daiktingų erdvę; dievino, žino
ma, kartu ir mintį bei idėjų.
• Ir Čiurlionis, iš tikrųjų, yra 
grynosios erdvės, begalinių bei 
bėk raštinių dangaus plotų gar
bintojas, filosofas, dainius, mis
tikas, pranašas, raganius...

Ir kaip jo vaizduotė buvo, ta
rytum, be galo ir krašto, taip 
ir jo kuriniai atrodo be pra
džios ir pabaigos. Jie iškyla 
dažniausiai nežinia iš kur ir 
ir verčia žiūrėtojų manyti, kad 
jie ir baigiasi kur tai labai to
li, aukštai, tartum beribės erd
vės pakraščiuose 
Įima tai daleisti.

r O vis dėlto ir šitam genia
liam raganiui nepavyko visiš
kai atsipalaiduoti nuo gamtos^ 
nuo medžiagos, nuo daiktingo- 
jo pasaulio ir skrajoti grynoje

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
VIRfiJE. Išleista 19Ž6 metais. Apdaryta--------------------

1,064 patarimai kaip virti (vairius valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

, vaikams ir ligoniams. •
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS-----------------------------

Šioje 785, puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 

\ yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
'■) '< sias paštas.
KAUNO ALBUMAS ___ Z.______________________________

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA_________________ _________ -58

• Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista
'■ 1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ----------------------------------- ------- .65
.Namų darbai, naminė sųskaitybš. ir biudžetas. Kaip
pigiai šeimyną užlaikyti.'

VIENYBE
193 Grand Street > • Brooklyn, N. N.

Daktaras -
■ - •« ,

Kapitonai
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnnodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus. nuga
roje, kosėjimą. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir ‘^sitiktinkite. ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir iigydė' tūkstančius ligonių.
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos, ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 We^t 26 SL.: kampas Keeler Avė., , ,TeL Crawford 5573

PASKOLOS mnSpCiv

TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO
* $500 iki $5,000 

MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JVSTIN MACKIEWICH
. MORTGAGE B A N K E R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Jos. F. Bud r ik, Ino. 
3417-21 South Halsted Street

. v CHICAGO, tLL;

W, C. F. L. 970, kyl. Lietuvių Piogtynąc •.— Skamba Lietuvių muzika 
kas NedėldienL nuof 1 iki 2 vai. poj pietų.

STAR DUST Jei...

Kupiškėnų Kliube, pasidėka- 
vojant iniciatorio J. J. K. pa
sidarbavimui, pasekmingai su
organizuota 8 kuopos. . Viėnę, 
būtent Toronto, Canada, kuopų 
sutvėrė patys.

Viso narių kliubas turi 777. 
Turto (pinigų) surinkta $504.- 
45. Visų kuopų išlaidos «$85.9j. 
Generaliam organizatoriui J. J. 
K. skirta 20 nuošimtis. Išmo
kėta viso $100. Ir tuos pačius orgšnizatorio raportų. Raportas 
pinigus generalis organizato- priimtas su pagirimu. Garbė J.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

raščius spaudon. įtaigi, kurie 
manote užsiprenumeruoti kny* 
gų sau, saVo giminėms ar drau
gams Lietuvoje, fųalonekite pa
daryti |ai neatjdėlįojaiit. Kny
ga bus apie 300 puslapių. Kai- 
n’a $1.00. —Dr. Margeris, 3421 
S. Halsted st., Chicago, III.

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Ai* pa«tel)MlnaR treatmenta* yra teL 
kiaman kai Jų* dirbau, ar vaikštote. Jin 
yra be skausmo ir ąbao)InMai aauRU*. Po 
kelių tCeatmentų jų* nebeturfaite SKAU
SMU. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varieo* Gy*lo* ik- 
nyk* ir nebim jokio ženklo, knri* rody, 
tų. kad Jų* kada nore caate turėję vari- 
coue yy*)a*. KOJŲ ULCBRIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS. PHLEBFTIS. KOJŲ SUTINIMAI 
inirydo l ateMtinai trumpa laike.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

LiūdiJlhiat suteikiami ant pareikalavimo.

IT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NE1SGYDOMOS JOS YRA 
gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnnodijimą kran-

Jeigu kiti ne-

'atarimas
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^fęigfetaas Šeimas
Lietuvą ėsarit aįstatytą, , , .. ,,.r„

Atsistojus tecSiaus; valdžioje ’taUtininfcata^1^ ši die-f 
ria pasidarė nepatogi. ’Mlnėt ąebbfą Ir dėmbki^tlją ‘‘taul

MVo išHifKh0i vį StafeiAtaVSefiW Viėiib &Hliirtinii|į 
“tautos ^diį^. Taigi gegužės 15 xd l5uVd ^trkejite? Hr 
paivarkyniu iš aukštybių pavirto “tautosšvente”rug-

’: !piUČfo ‘ib^tėna.
«bifįl y&ldžfa i)Wihko dtahį, liekas iiežirio.; 

EieiitvSs laikrri'šSiįii sako, ’^ad įtems tatai dar ifti ^iol. 
esą neaišku, Mums, Amėmos gyventojams, dar n^kiš- 
kiau, . v .... .  ... k. l;į r

Bet dabar gifrdime, Ttad 7§iėfriet ^tdiitos W^1te” jku 
buvo švenčiamu rtfgsėjo 8 d.! Į z A j 

įK'6dėl? Ofieioziška įSietūVoš ipatfda rašo, sjdgei 
rrfgšėjo ”8 diėii'a, eSšŠtt *d&tb ?štdr«i 4ietWfeb,. vkbd 
įjtfeš "pušį tUkštAiJŽib taAtų tą dieną 'kunigaikščiui Vy^ 
tautui nepavyko apsivainikuoti karalium. Vadinasi, Vy- ' ~
tauto nepasisekimas (<iėl kurio jisai net numirė iš riu-’*> p 3 * 
liūdimo) patapo tautos švente! Ar tai'^ra tautininkų 
pasityčiojimas iš Vytauto, ’ar — iš saVįs?

^G^ktČH^as^fgi LiSmybš “tdui
tbs Vadtįn ’ įprilirikimiris ^rbiriti tą, ‘Ws įvyko VMdrathr 
žiuosę ’ fVpiįtbybš ^Žitibnės buvo tia^erŠti vėrgąis- 
baūSži&ųninkąis), ir niekinti lietuvių taktinio atgfrhi- 
mo istoriją. Iš praeities jie "stiprybę” semia — iš tos 
praeities, kuri Lietuvį buvb pražūdžiusi, bet nė iš tbs, 
kuri ’bfetlivą prikalė. - i
.«r.f c.. *« ut', »•«.»•«j.,.-i

tininkai > nemėgsta,

ijjaS^ždį, ries tai jį^gų, kurie ęper^čijas dafyti ru-
ro ^ęjlęia VėHgti., v pįŠlįtfgai lavinasi, -fclįfcaktmi

<825 p‘as* tiktai gHmą teisybę, 4ttfrią
kiftaš laboratorijos ’dirįkto- 
ririfth. Turėdamas Hu6sas tran-

>jis^dtBo diėrij 
Jo vardas phšiddrė 
įidBfis /’pašauiib 1

valdžia WšWrė ’fam lįb&isiją’ 
pi*ėitįjėrtii Klįlboiifhe 'biivo 
privesta prB^i cBiė W. Ta- 
sdi tarėjo HŽk Mrih&o, jog 
b‘drblškė, kriti višbs ‘pert^ijos. 
Wa taekris ddUįįiriii, ^kaijj tft? 
hunibtigas. ” 1

Fdrridhy ttio labrii iižšik 
ir <parAšė’ takio ''talmdiOką: 
4AŠ bfriWii, ‘‘kriii Valdžia tėi-

i *ži7 
lltnta-

-4

avo

H

Wi^tioWWfe
' •' * ' iA ' k

' Nacionales irichistrijos konferencijos taryba, ¥Jėw 
•Starke, sako, kad AtaeHkos šiandie esąs dau
giau vertas, negu buvę kada rid'i%^b'didžiojo karo. Vž 
dolerį dabar, esą/ galima nupirkti maisto ir kitų gyve
nimui reikalingų daiktų tiek, kiek 19Ž3 buvo galima: 
nupirkti už '*$1.64. z

čia eina kalba apie perkamąją dolerio vertę, t. y. 
apie fo ' vertę palygĮnųs ;šu įlekiu 'kaiįidmis. 'krikštae 
'toeflb ^i^ ifdiiašikėltė. Jtuksb. ^litari 
už - dolerį 'lygtai ^ttėk kpat, *kfek "prteš 'dešimti metų <arba 
prieš’knrą. i

‘Bet ^eigu šiandie yra pakilusi ''perkamoji ' dolėrib 
galia, tai Aiškia, Wd yra attksb vertė. Vadi
naisi, aukso yra permaža palyginus su1 tuo, kiek jo rei
kalaujama, t. y.‘kiekio reikia prekių apyvartai. 0 tUi 
pareina nuo to, ^krid Ahlėrlkh (taip pat, kaip ir vtšiš 
pasaulis) turi įfekiį pėrvtašį. Trekių kainos puola, ’kri- 
da ^jų ''perdaug, b ‘kyla, Wda i jų pėrtariža. Pfekių įkėli
mas reiškią'tą Jiat, ką Muksb (arba auksu paremti} pi
nigu) vertės kilimas.. • » ;

TeČ&fis tifo 'pfoČlu' Mlitaj ’^ferio (taigi ,;Ir Stik
so) vertė yra aukšta, Am;e^a .flMlžinišką aukšb 
rezervą. Visas pasayife skfifedžiaši, kad Jurigtihės Val
stijos (kartu šu Fi^Sija) WftgrobusiOs į savo rarikriš 
daugumą pasaulio * aukso,, kuoriiet kitoms šalinis aukšb 
trokšta, taip kad jtfe/feeįsfiB^fa net išlaikyti pastoliais 
valiutas. Jeigu AmeHkoje afikso perttriiig, tai jisai čia 
turėtų būti įiigus, kitaip šaKant, ;pfėki'ų kainos turėtų 
būti aukštos. O f tuo tarpu, kaip Naciorialė induštrijbs 
konferencija nurodo, kairios dabar yra žemesnės, negu 
hdftahliŠkSs. “ ' *

Iš to fti^toįrie, krad ‘kainų puolimą iššaukė ’rie sąly
gos Amerikoje. Jo priežastys yra pasaulinės. Prėkių 
ritpigitaas visanie pasaulyje nuspaudė kainas ir šioje 

"šalyje, -^kris ziššaukė bižriib'Hėprešiją. Todėl, kol rdafy- 
kai pasauįtje nepašitaisys, vdrgiai ir Amerikoje šugi<įš 
gerėšrii vilkai.

[^4^g^j^j^4tJBA4kA4MBAA4kAAAA4kAAAAAAA4MhAAA4M^AAA4hAA4hA4kAA4kAi
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į'rf;Wi^ael Faraday 1
'SDiii';btbs Stikdkltifiės. - 

ttoiftCiįįūetinė 'indukcija. — 
Faraday knyįjų kr autuve j.-r 
Mokslininko Humphry Dany 
lekcijos. — Kelionė po Eu
ropą. Faraday moksliški

i ru-

lėČiauIŠ savo praktikos gyvais 
pavyzdžiais atvaizduoti, paro
dyti. — Dr. Karalius.

Spavuotos masinos
*A. Donrivan, »ptezidėhtas 

britų dirbtuvės leido Savo dar- 
bihirikanis mašinas įvairiomis 
spalvomis nedažyti. Dabar jb 
dirbtuvėje riėra ’jtfčdų maši- 
bų: visos spalvuotos, baltos, 
V. i .. ....... ; . ...... ..............i.. * fi'kfei.

geltonos, mėlynos, žalios. Ir 
lubos yMvlėdiai nudažytos.

‘’fcrdŽidėfitas pernai ^jaštebė- 
jęs savo vieno patyrusio dar
bininko nuovargį po pietų, 
paliepęs nusidažyti savo ma
šiną baltai , ir mėlynai. Prie 
taip nudažytos biašinos dir
bant driFEiniriko akys nepa- 
vargdayę, jisai pats dauginus 
datbo galėdavęs Atlikti. Ve
lijus ir ' kiti darbininkai savo 
mašinas nusidažė. Ir visų 
darbingumas pakilo.

-^-£>r. Karalius.

Wb WGLŲ “DUMPING’O” ,

‘Pirma buvo keliama daug rikšmo dėl tariamos šb- 
vrėlų Būšijos pfelcių ‘^tufrijidvimo” svetimų šrilių 'rin
kose. Buvo šaukiama, kad rusai savo pigiomis prekė
mis, kurias jie eksportuoja į užsienius, ardą VakaYų 
Europos ir Ain^fikos'biznį, ir btfvo reikdldtijama, kad 
valstybės susitartų. Tusų importo draudimu ir kitokio
mis priėrftbnemis kovoti prieš ‘tokią^nedorą kompeti- 
ciją-n , ( 4 k v,. .. { \ ' j

Bet dabar«jau girdėtis :tai vienoje, tai kitoje Šaly
je balsai, ka:d i'ėlkėttj gintis fflio ingių “dumpingo”. 
Mdt, Anglija nupuldė^dVo šferlirigo kursą/ atsisakyda
ma nuo auksinio valiutos pagrindo. Pereitą penktadie
nį už svd?ą Sterlingų jali buvo1 duodama New Yorke 
tik $3.74 (o seniau jo vertė buvo $4.87!), Londoriė ~ 
$3.85. Šitoks anglų'Valiutos‘nūsintikimas, ; žinoma, leis 
anglams sumažinti savo gamybos "kaštus. Galėdanli W 
giaus įtabiinti, Jie galės ^igiatis 'prifdriViiiėti svetinio tas 
šalims. , '. ’S , . . . . 4

Anglijos kapitalistai, > 'kurie 'pirmutiniai prAdė^b 
šaukti prieš Rtfšijbs ^diimfiirigą”, dabar atsidurs jdd- 
kingbje'padėtyje, kuomet jietas ^teks 'aiškintis, kati *Jie 
ne “dumpina”, o tikima pigesnes kainas, kadangi^ 
išlaidos yra mažesnes, negu pirma. L

Kaitaliojimas
^Šfemet Lietui Oje "buv o ' ^taiitbs , šventė” M|gs4jo 

mėta. 8 U Kas *gi’feWb?^h ^Mtikę*lietuvta’tatltds 'istb-

ite, mininta Va
ri ^iŠku, kad ' ta diedą

iis bilietus ’į jKarafi^ką Trišti^ 
tūtą, kiir lekcijas skaitė i!pa“ 
garsėjęs Sir Humphry Drivy; 
taats laikais tarp moksliniiikų 
DriVy gdl užehfiė 'pirm’ą yietą, 
^is 'biiyb! pdetris,, ekšpėrihlen-i 
talistas ir 'ti^pSpriištai gtfblls 
lektorius. Jaunuolis Fartfcųiy 
btivo tiesiog sužavėtas tbinis 
lekcijomis. Jis užraše kiekvie
ną lekciją į vatškirą sąsiii^inj 
ir uždėjo viršelius.

Po lekcijų įtaka Farridh^ 
parašė Kafališkbs Di’aUgijbš 

Londono Karališkrilh,e ‘IHštitu- prėžidentui; Sfr'Joseplų BdHks, 
laišką, prašydamas jb iiiidti 
kokį nors Užsiėmimą ir sutėik^ 
ti jam vprOgos- dirbti ntakšld 
srityj. Iš prę^idefitb jis j3kio 
'atšakyiiib bė$tjlrii!ikė. Tąsyk1 jis 
tiesioginiai kraipėsi į Etavyj 
pašiiįsdriitias jaih lekcijų ėhž* 
rašus. w
“ “Kątaš t tiriu išu juo daryti ?” 
paklatįšė Davy vieno iš irištir 
tilto administratorių. Pastriran 
šis atsakė, jog Faraday (tfflcą 
prie ■ bdtėliukų ’plbvimo liŠno; 
ratbrijoj. . i(

Tačiau, Davy padarė getlriu: 
jis į paskyrė Varaday ,savo -ąsir. 
stentu. Tai buvo 1813 m. Ke
liems mėhėšiariis prhslidku^ 
Davy šii šavb žihona sumanę 
^tank^tį ,:Eu'rb^ife ■fttftftirfAitą. 
Nors tuo laiku tarp Anglijos ir 
Frhrici j oš buvo nutraukti; ry
šiai, tačiau Napoleonas dŽtik- 
įmo anglų inokslinliikuif sart- 
gią kelionę. Su Faraday taivo 
sutrirta, kad jis važiuos kaipti 
ašištėhfris. / i

TikHtmbj įįi 'išėjo vista {kir; 
taip. Paskutinėj valandoj tar
nas atsisakė važiuoti į Frthick 
ją. Lariy Davy buvo labai ?§rie^ 
žta ir šh niekuo nesiskaitanti 
’tooteris. 4 Farridriy ' ji žiįirėjo 
šit panieka ir ^CTlė^jį attikti 
J arpo •■pareigas. Ir kaipo tMnas 
is“bitab Wrčriiinaš valgyti' Vir

tuvėj. Nežiūrint į tai, jis ttirė- 

lankyti žymiausius tų. įaikų 
ffittkSlffilttkttsir *glt'd6ti!'Jtj1'14k- 
eijas. ■ . ••
\ trtio i Angliją 1S15 
m. su dar didesniu pasiryži-

saMo draugų ąpie ią laika jis 
rafe: * “Aš ftiftSitąu p tikAiiiih-,

Elėk

Viso pasaulio mokslininkai 
minėjo rugpiučio 29 dieną. Tai 
buvo neįmanomai svarbios su- 
kaktuvės. Prieš šimtą metų

te Michael Faraday pradėjo 
savo eksperimentų^kurie pri
vedė prie suradimo* elektro
magnetinės indukcijos, šian
dien elektrotririgtietiriė iii'dttk- 
cija sudaro pagrindą visiems 
motorams, gehėratdrįains, 
transformeriains, — žodžių 
sakant, višėi elektros 'pršftib- 
nei- x • X ... ..... .. į

Visai tad natūralu, kad pa-; 
šaulio moksliniiikai /iškilmin
gai apvaikščiojo tas sukaktu
ves. Prieš keletą Uifeii'ų Iškil
mės įvyko Karališkame Insti
tute, kuZ Faraday daro savo 
eksperimentus. Pakviesta tapo 
tokie žymus • mokslininkai, 
kaip Andrade, Bohr, 
Broglie, Čfčftvthė’r, ’ Dfebį^e,' feta 
dington, Jeans, Nėrrist, Kiarcb- 
ni, Millikan, Piipin ir ^ceihah.

Per savo gyvenimą Faraday 
padarė apie 2,000 eksperimehį 
tų. Kadangi su jo vardu yra 
surišta daug visokių išfridiirių 
chemijos ir fizikos srityse, tai 
daugelis jį vadina deVjriiiblikį 
to Šimtmečio Ędisonu. kai kup
riais atvejais jo ip gyvenimas 
buvo panašus į Edisono,

Apie Faraday gj’venim^ 
ddbg $ra žinonih ‘dš^j’o-MalieA 

’rdŠtų. Jis včclė jaPrii fyld&ą 
korespondenciją su savo drau? 
gaiš ir pažįštaiftais, TiifbMnfo^ 
damas juos apie , savo eks|ie- 
rftnėiitiis. Prieįįtam/jis įtikėjo ! 
užrašų knygą, ’ į Kurią šurašy- 
da'Vb"klėkvtčWs W
besnius įvykius. «

Michael Faraday gimė rug
sėjo 22 d., 1791 m. Newingto- 
ne. "Jo WOHvo W<s,;TOml 
vargais negalai^ galėdavo

paltas. WWWi ir 
, tŠi 1 

kad savo nežymiais darbais 
aš to užsitarnavau, baugiau 
to, aš laikaus tos nuomonėBV 
lcrid‘ rridksįo Žtaoriės TttH1 teisės 
pHimti ptaišijas. TričiaU slaine 
dtįėjjj aš įirivėtafds eAU AHi> 
šril^tibtao ^Mjds, ’tfės ^jitaėk 
ra paskirta atlyglhlmui 'už 
mano nuopelnus. "Aš dar galiu 
dirbti ir pasidaryti sau'-praįyM 
vęmmiį.” /

Tąs laiškas ^padarė nemažą 
sąjūdį.' Įsimaišė pats katalįus. 
Premjeras Melboųrnę turėjo 
atsiprašyti. Ir tikypo to'Fara- 
day sutiko priimu pensiją.

Nors pats * Farailay sau. garn 
bes neieškojo, bet tai viena, 
dpi kita mokslo draugija laikė 
sau už pareigą paskirti jį įia- 
riu. Tokiu taidu jis’patapb ha? 
rili daugelio mokslo draugijų.

tS41 m. .Faraclay Šveikritri 
labai p&riko. Savo užraštibše 
jis 'skundėsi, kriil jo jlttaihtiš 
Vfišai susilpiiėjo ir jis ‘Aebė^rili 
linkdhiai' ai?Bti. Ir iš^lėšų 
khi kubį ‘ laiką jrini ^iiĮrii ^štim 
kri buvo*' inrmi, 'kadriftgiįjis 
bėvdk ’iiiįkb taebdfiiiiėjo aįsL’ 
minti. TriČiriii, laikui 4fejtantį 
jo atiiitatis lėtokai xjihsitsįise 
ir “jis ctorig’ dar taivdlkč riibks^ 
lo srityje. 4

Mirė 'Faradfeiy ritgjilūčio 25 
dieną, 1867^1.. Bėt Jb dtttdAtis 
pasiliks amžinai. Praeis'šim
tai, o į*ril ta’ttfkšlidiičiai 
vienok Faraday 'vrifdAs bris 

’irilliftaas *kriipb viehb 'žjnniąti- 
silj ėlektrbs - fookšlb *• pionierių j

— ^K. 'Av
r* « , V ■; ..‘‘II

>o

fe. ^AmaMs , ♦

Kuobaigsis pasaulinis 
ūkio krizis i

v ^rcfdukclji '^fa H 'žėmfcšiiė ne- 
' |ii 1928 'tti. ‘Sn’gllfe kasyklose, 

V., Mtyti to, Wd įa^. .^TaUS i
sstatak. JMflh t. gdmm (1929 TO. — 539,000

t?), T930 m. sufliafejo' liįi ’472,- 
000 tonų. Per plttatfs 1031 m. 
'4 ih<to. šie skitai: *4Ž4,000, 
W0(iO, W;b0b ir 305;<jOO to
nų. "Geležtės •įtattiVba, palyginus 
šti Viddt. — £7,000 t., per 
pirmus š. m. 4 mėn. — '£0,b00,

(Pabaiga)
’tes stjfffitis j

' irfdekšhs iSSO tn. *gįale 
»l^d’8O, ISŽb'm.

'įritSdŽfo'iiiėn ir ■ -'Ae-

000, 'karte Wartiftia«ii W«s 
kShjtfftRfllttjs Metu. 'Gėdieskttm wi«w Wob, .1Wo
IT4- tr T-Sff! A I kiliko prekių ' 

n ^0 ™ki* « e*"" 
1(,74 imi. tonų s. m. sausio . . «„4.v4u«:-.|įi»įw„„ mžm, *$t viStik <tfg ■Mažiau ta,p pat **’ ttogyn> A 
palyginus su 1930 m. kovo freprėsija Italijos riky yra

sark) WWhkta. Riek? 
toH fttorfrfes /feik&nėš

' Bet vasario •’foėhČsis kai’’kam Atrodė nepatogu 
šventės kelti: šaltas oras, snid&ris arba purvas gatvėši

\ (>P®R^CItF0S ' ■
fd taik

4Uu,
J. u¥?<!ra ’ŠBfej'diiEs, kA<l 

piillaryttis bįSiSfačfoiSs 
'fšfeelbSJo, ’ W 

'datig bpėrhcijtj h<ji-6Yila 
bėi*ėtt<aitri&ai. toji 
lia’tMbS.^&'H’MSllt^afHs ’tttf 
Mtt 'to&yifcį
Žihoiiia, viSttbffiet :"kui?ti.

hifžniii ;\pa^iiihto ši
taip. Naktį ka.n nors suskliu-4 
'da Viciiitiai. Atva2i^Vęs''daktu->.1 
ras pačiupinėja*ir -l-~ 
i‘aėi j a kuogf eičiMisH Ligi iii-1 
nėj darolna -(operacija, vi lųr, 
ridose nieku blogo .arba įtarti-- j 
po nėra, bet viduriai-prabilta- ■ 
ti, užsiųk ir gana. Neretai jamy 
nas nepatyręs daktaras šitSatp1/ 
pašielgm; /arba; panašiai dh^S f 
tie daktarai, kuriems centari • 
Žriidghiis . ’ plNą 'brkhgetais4 
Gaila lokių žmonių.

sripVaŠfy. kad ‘ čįa^ ne ■ diskas |gr 
rai, u^
šaukia. Ne retai Įenkaįgirdėtiį 
šitokia 
tSke

mčn./ /kada buvo pagaminta 
3,300 mil. tonų. Plięno per tą 
patį "talką — 2,49 mil. t. sku
sto mėą ir 3,Q7 mil. t. kbvo 
mėn. (1930 m. kovb mėn. 4,37).
. Negeresnė padėtis įr *Ariįli- 

Sj8j. PkbiS^ję Toiiifilio:- 
se jttfosė, ypač 'Indijoj ir ’ Ki- 
Tifjv3j riHgių eWortą "žyriiiki pa- 
bmįtab. ^fctlžis aliįlią kasyklo
je'ir'tekstilės taurinėje ‘&i 
Jau Wš&hi pMMreiš^ušiU Mi- 
tfėiih Jied^U, p^jiis bri- 
&difrfiriįn 'krtžfdi, ‘jžpač ''paaš
trėjo. W4frirffilis 1931 m. 3 
itf&i. •IŠkaSto ftk 5b;410 tdriį 
anglies tpHeš 70,140 t. perėtą 
patj ialkį 1930. m. ir 61^40 
per ^hsktitirii 1930 - in. kėtViftj. 
Taip’ pat ir tekstilės prariibnfej’ė 
būklė liūdna sįryšy‘su’ekspor-

1 to pablogėjimli * (bbikotas Iiidi- 
Jbj ir t. t?.).

WifetijdsAfifeto^klė 
b&>dtaiit!ts “tristitut ’Žur 1 
ta^tU^rŽkktag’’ J<tdom‘enia 
hbrddb "tėtfften&jbs ^ėjr^ti^ 
tfū^ka ^štiHkiatiAl'ris križis. Bbm 
dtas pfdltokcijbs indeksas 
’(1§^8 ta. — Ibd) 'vtdutiniškai 
JftSb 'tm, buto^4,4. 'šie metai 
Wifeto tdicį sriušis

ViiŠAfis 
'^1;2, bAl^is

d

- fa,5.‘Vairias

ier;

Statys žih'ohes j du Kpbadbtt^ 
i, kad čia’ ne1 Viskas įgę- 

tai ir kitus daktarui 
t- 

;ia^OB^^ktl®fstf^!
“ol^MbTJa”, Higtfiffš' ’

ypač suriki. Italijos eksportas, 
palyginus su normaliu ‘laiku, 
yra sumažėjęs ir dar vis 
turi tendencijos jmažėti. Gele
žies ir plieno gamyba % ma
žesnė-negu 1929 m. Fašistų su
galvotas algų ir darbo mokes
nio mažinimas ūkio padėties 
lig Šiol nė kiek nepataisė. K

Baigiant tenka pažymėti, kad 
šis pasauliais ūkio knzizs bus 
nugalėtas (jei jis bendrai bus 
nugalėtas) ne ’valdžil| parėdy
mais ir parlamentų nutarimais, 
bet impulsai^, kuriuos 'duos 
tcčh'nikbš pietojimašis‘tr reika
las pakeisti technišką gamybos 
aparaUj. Taigi ne politikų, o 
inžinierių darbu. Bet tai nebus 
galas, ries bo kelių 'metų vėl 

‘krizis, ir tai vyks tol, kol žjno- 
nija pasiryš pagaliau nusikra- 
Ivii šią anarchiją ir pereis pa- 
griliriu ' įrie aukštesnės ukųiin- 
'kdVimo' foHttbs. ‘ FlCra”] »

. No..43įl4 ^Kdvos” gau- 
tas šiaridie..Kama 10c, 
^Klauskite Naujienose.

—-(    a ; 1 1 1 1 1 f|

>0 ■ 4al!"
m a įgauti Naujienose. Kai- 
na 45 centai.

W J# v . ų j \ ’f. irVti lie taip 
B/bet surasti 
iii tiktai tin-itĮi'hie *ikiitina maųe^dritay4^'V‘jfTTi "’Su1 

į# ftok&tU.” jiihsSb 
u 
si .

_ _r _-41ską nugalėjo.. , 'ikiMįs? ,, gintas..
tirėdMtaĮs 43 metų, įtarta ■

pradėjo .Mjrbti knygų pqjį ’Mriį Mta&iltių moksli-’ 
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Graboriai

DR. HERZMANLietuvės Akušerės

Rado dinamitą viešbuty
Kratos Ciceroj

Akių Gydytojai

Nušovusi savo vyrą

Susidėjo du bankai

0036

KEPSAITESTANISLAVA

1119127

Lietuviai Gydytojai

2978

teris

Namą Tel. Hyde Park 3395

4131

Rez. 651
Hemlock 2615

ĄjjĮgjUž;'

BAKING
POVVDER

Room 
4411

9600

John Kūdikiškas
Lietuvis Adyėifa**“

Phone Canal 2118 
Valandai* 6

ulevard'lttft)
__ _____ So. RockuMll 
\ T«L Repablk *721

Pastebėkite puikią tel 
lą . . i. kaip piragai 

laikosi Ivieži.'

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Ciceroj 724

I DYKAI
; KNYGELE
Kreord ot In- 
------ J nei m am

Susl-

“Tribune” praneša, kad po
nia Agnės Castovicli, 43 melų 
gyv. 342 West 57 placc, prisi 
pažinusi, jogei ji nušovusi sa 
vo vyrą Steponą, 37 jnętų. J 
yra motina šešių vaikų.

viso apie 
darė kratas artimose 

Jie už- 
uose mies-

Mėro Cermako patarėjų ko
misija apdirba planą, sulig 
kuriuo bus rekomenduota su
mažinti miesto išlaidos $12,- 
000,000 ateinantiems metams. 
Tas sumažinimas sieksiąs 20 
nuošimčių viso miesto biudže-

Uždarė 26 užeigas Chi 
' cagos apielinkėj

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rasta lavonas Joseph Pelle- 
greno, 30 metų, 1410 Fifteenth 
avenue, Melrose Park. Jis, ma
tyti, buvo paimtas “raidui”. Jo 
lavonas rasta prie Arlington 
kapinių.

Paskelbta, kad užbaigta pla
nai susidėjimui krūvon dviejų 
bankų. Tie bankai yra Chi- 
cago Bank of Commercc ir 
Union Bank of Chicago.

Bendrai abiejų bankų depo
zitų suma sieks (langiau, kaip

Sumažinsią išlaidas 
$12,000,000

Dar vienas gengsteris 
nudaigotas

šiuo pasauliu
5:30 valandą

Susirinko seimas chinie 
čių organizacijos

CLARENCE A. O’BRIEN 
Raglatered Patent Attofhey 

43-A Seevrlty 8avlag» A CaMaaatclal 
Bank Bulldlng

(Dlractly aerou Street from Patent Office) 

VVASHINGTON. D. C.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. 1*.
Serrdoe rakate uždarytu 

NedHioj ‘pagal sutartį

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto) 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomia pagal susitarimą 

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

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-* 
rų, motei 
metodas 
prietaisus. 
1025 $

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

Ifel. Canal 3110 
< telefonai 
« Rmdolph <j80Q

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 ilu 4 ir pagal susitari) 
Dr. B. G. LAMBRAKJ 

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Saite 1447-49 Pitufield Bldg. 
55 E. Vasbington St.

Mirė užgautas automo 
bilio

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "RAKTI 
Mes Visuomet teikiame širdingą, simpatingą-ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

suteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
■ skatintos' 

namie
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. We« 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

dasi netoli *jS 
Vaikioząi buvo 
vario. - 
yra daugiausia lenkiškos

Ofiso valandos: nuo 2-4, duo 
Nedėldianiais pagal sutarti

Arti Lesvitt St, 
Te&TooUs Cmd 255*2 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PfthyiEioJ atfr 9 iki •

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį mirė Šv. Onos- ligoninėj 
Pthpick Moran, .kurį sužeidė au
tomobilis. Tai buvo 900 as
muo užmuštas automobilių 
nelaimėse Ghicagoj šiemet.

1900 Sb. Halited St. 
4193 Archer Aue.

Valandas: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

Valstybės gynėjo ofiso poli
cininkai padar,e kratas trijose 
vietose Ciceroje, kur ėjo gem- 
bliariavimas. Jie areštavo 65 
asmenis. Kratos padaryta šio> 
se vietos^: 4738 West 22 Street, 
4805 West 22 st., ir 1306 South 
Cicero avė.

Gengė 10 berniokų are 
štuota _

Kadangi didžioji* miesto iš
laidų dalis yra algos samdi
niams, tai nužiūrima, jogei 
kalbamas planas labiausia už- 
gausiąs miesto darbininkus.

Chicagon susirinko dolegathi 
organizacijos, žinomos kaip 
Chinijos Imperatorio Dai Sliun 
Sūnus.

Delegatai atvyko iš įvairių 
miestų ne tik iš Suvienytų Vai-

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

Tel. Lafayette 4146

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

sieks virš) $2;600,000. Taigi su 
sivienijušios įstaigos kont’ro 
liuos kapitalą $13,000,000.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

v Sugrąžo iš Lietuvos
Palengvins; akių įtempimą, kuris esti 

priežastiųii galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotamo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia' mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valandos 
nuo io iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimą akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Valstybės gynėjo padėjėjas 
Charles H. Lounsbury paskel
bė, kad policija užtikusi čemo
daną su ^linainitu Auditorium 
viešbučio kambary 755. Bet 
policija nenutvėrė čemodano 
savininko, ba jis viešbutin ne
sugrįžo.

Kadangi teatrų savininkų 
asociacijos ofisas randasi to 
viešbučio 7-me aukšte, tai ma
noma, kad dinamitas buvęs pa
dėtas minėtam kambary tyčia, 
idant pakenkti teatrų savinin
kų asociacijai.

gengę is 
Ši gengė 
vario iš 

of North- 
Kompanijos kie-

ONA BREblNAN 
Po tėvais Sirtautytė ' 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 25 dieną, 5:00 valandą po 
piet 1931 m., sulaukus 36 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, atvažia
vo į Suv. Valstijas 2 metų am
žiaus. Paliko didėliame nulludiine 
vyrą Martiną, 3 suhus — Marti
ną, Edvardą ir Eugenijų. 6 duk- 

— Marijoną, Eleną, Margarė- 
Oną. Rose-Mariją ir Teresą, 

motiną Marijoną ir patėvį, ir 3 
brolius 
mietą 
seris 
joną 
laitę ir gimines Dr. A. P. Kazlauskis

Dentištas 
4712 Sųuth Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7589 
Ofiso valandos 10 m ; “ 

Residence Phone Hemlock 7691

Penki banditai padarė hol- 
dapą Westmontc, Westmont 
State Bankui. Jie pasiŠlavė 
.$10,000 ir pabėgo. Banditai 
uždare banko šėpose septynius 
kostumerius ir tris darbinirf- 
kus kol patys šeimininkavo 
įstaigoj.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 W®st 18th Street 
TeL Canal 3161

Pasipelnė iš banko 
$10,000

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas ' 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po tu.

DR. 1 J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nbo 9 iki 12 vat. dienos it 

. nuo 6 iki 9 valandos' vakare

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

z (Naryauckas) 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS:

10 iki. 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vale. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

4729 South Ashland Aw.. 2 Usbot 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriška ir Vaikų ligų 

OHSO VALANDOS:
Nao 10 Iki 12 vai. ryte, nao 2 4
vai. po 
vakaro.

Nuliūdę liekame.
Giminės, Draugai ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Laidotuvėmis rūpinasi Petras 
Kentra, Tel. Beverly 0021.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristni 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9zvak. kasdie.

, DR. J. GROUPE 
4631 S. Ashland Av«. Tel. Yatd, 6780

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Policija areštavo 
dešimties vaikiozu. v 
užsiiminėjo, vogimu 
Public Service Co. 
oru Illinois

Duokite savo akis išegzaminuoti

Pr. A. R. BLUMENTHAL 
. OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

A. L Davidonis, JO.
4910 So. Michigan Avenue

. , ... Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 Val&ndii ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

. 30E. UlthŠt. 
Kampas Wabash Avenue 

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse k°opiglausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu bosite užganėdinti.

TeK Roosevelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd P1.9 Chicago
SKYRIUS t

1439 S. 49 Court, Cfcero, III.
Tel. Cicero S927

laikas daur reiškia \
yrle patentų. Neriai- \
kuukit vilkindami nu 
apnanuojimu sa v o 
sumanymų. Prlaiųa* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dei 
NEMOKAMOS kny- 
Kutėa “How to Ob- 
taln a Patent” Ir 
ventlon” formos. Nieko r__. 
už InformacIJaH ką daryti. 
rašInSJiinal laikomi paslat 
Greita*, utaurgua, rupeatlngua 
tarnavlmaa.

> Grabortel ■

X J JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitąge Avenue 
Vili TMonait YARDS J74L J74ą . .

Rex. 6600 South Artesian Aventse 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. ffalsted Street 
CHICAGO, DLL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Nebeairupinklto eu nlež. 
tinAla oda. pleiskano
mis. išbėrimais, spuo
gais ir kitais odos įde
gimai.. Gaukite bon- 
ką vėsinančio, gydančia 

antiseptiko Žemo saurus UŽtiklmire 
būdas pašalinti neitojimo kankiną. Pa
tosu. vartoti bito laiku .Jo- .nematyti. 
P*, aptiekinllikus, 36c., 60c., ir $1.00.

IZIDORIUS KAZLAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 dieną, 4:20 valandą 
po piet 1931 m., sulaukęs 70 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap.. Siručių kaime.

Paliko dideliame nubudime gi
mines, draugus ir pažįstamus, o 
Lietuvoj brolį Petrą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 11130 
So. Troy St.

Laidotuvės įvyks seredoj, rugsė
jo 30 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
namų į Visų Šventėjų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Valandos 2 iki 4 jt 6 iki 8 vakarė.
i Nedalioj pagal sutartį 

Tel. Boulevard 7820 
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Ir vaikų pagal aaajaushu 
f-Ray ir kitokios jektros

tas ir Laboratorijai 
I8ffi St., netoli Morgan SL

,r, , ...... ...._L

00076 iki 7:30 vaL vakare

* Rezidenci. 
Hgde Purk 675<

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

4645 So. Ashland. Aye. 
arti 47th Street

Motina, Patėvis, Seserys, 
Brolis ir Gimihės.

Laidotuvėse patarnauja gr a bo
rtus Eudeikis, tel. Yards 1741, 

■OBOOOmnEKHMMBaMaOMMnMgHBflHI

Dr. P. M. ŽILVITIS
- ■ .1. '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

3243 So. Halsttd Street
OHto T«l, Vtoibry

’ Rez. Tel. ’

TelefooM Repubta 0083

DR. V. B. MILAS 
DENTISTAS

255$ West 68rd Street 
kampas Rockwell St. 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS!

Ofiso ii>Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St. ■ 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez» Tėl. Boulevard 5914

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

, ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nao 6:30 iki 8:30 takart 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Sausieji agentai 
60 jų 
Chicagai miesteliuose, 
darė 26 užeigas tėij 
toliuose, būtent Ottawa, Strea 
tor ir Utica. < Y .

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nao 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

K. 6 U GIS
ADV0KA1 

MIESTO Oi 
N, Desubom St. 

Telefonas Centr 
VaUndost oho 9 ryto

3^323 < 
Tdl ______

Valandos: nuo 6 ilų 8 v|L kie&uis^ 
vakarą, išskyrus ketvergi.

Nedėlioj nuo 9; iki 12

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius^ ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokptyčia Dovanai 

Tariu aatomųbilias visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aųburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St 
Valandos nuo 1.0—-4, nuo 

Nedėliomis nuo 10 iki

S. M. SKUDAS 
, Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir, graži kdplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roonvelt 7532

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 r.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th Sl Chicago. III.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofiso Tel V&ory 889? 
Rex Tek Dttrtl 9191

DR. A. A, ROTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofism: 3102 So. MiUtesr St., Cbicagg 
mti 31rt Strtst

Valandės: 1—3 po pietų. ^-*9 ***•

Room 1H4 Tel. R»n<
Valando. nuo 9 rytb iki ! 
3241 S. ffalatad Su TeL V| 

. Valandos — 7 iki 9
Oib^Uteriu Kem ir SubMtit< tak. 
Vasallt—Pao., Sėt. it Pėtoyčios rak.

VYRAURMUrmYS
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite slavo ir savo šeimyną. 
American Medtcal Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams, žmonių. Del 
pilno? medikales ekzahiinacijos, strguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirškintų

“ ‘ ‘ American Medical Institute
2418 W. Madison St. . Tel. West 1864

; — IŠTIEKITE MUS V KLIUBO NARYSTĘ — ,
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 V. vakaro kasdie /

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofitn 17 W. Watl
Room 1502 T< Cei

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vnfaabt UtttiU ir SiBatdb 

41H5 Ardfcr AtK

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KABN
4631 South AMand Aventse 

Ofiso valandos:
Nao 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pki 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 fkl 12 
' Rez. Telepbone Plaža 3200

Persiskyrė su 
rugsėjo 27 dieną 
ryte 1931 m., sulaukus 19 metų 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr.Ą 
Skaisgirio parap., Kiparių kaime. 
Amerikoj išgyveno' 18 metų, 

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Klarijoną po tėvais YuŠkai- 
tę. patėvį Edmondą, seseris Adol
finą ir Clarą, brolį Vincentą ir 
gimines. t

Kūnas pašarvotas, randasi 6944 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 30 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į! St. Joseph parapijos baž
nyčią, Summit, III., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos, už velio
nės siel|, o iš ten’ b.fas nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos KepšaitėS 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai-' 
dotuvėse ir suteikti' jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

dr: c. michel, o. d.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Aš priskirsiu jūsų aklins, 
nežiūrint kaip butų , kom- 

-Plikitotaa darbas. Mano eis- 
tema yra nasokmš 20 tne- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

’««nrawiis , tiksliausi Instrumentai yra 
vartojami. Mano akiniai sugražina regšjimtj 
ir pašalina Įtempimą.

SfECIAL® DOME VAIKŲ AKIMS 
Akinių Ir E^amhiacHo^Kiiina Nuo $S, 

žvairos akys atitaisomos, žema kaina, i be 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nšra sUarai- 

‘ Stiklai dupllkuojaml ir ršmai sutaisomi 
tų pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D.
Ashland Avc. 2-ras AugŠtas 

VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

$10,000,000. Pamatinis bąnHy štijų, bet ir iŠ Kanados 
kapitalas, perviršis ir reservai sikos.

Kalbamos organizacijos na
riai osų imperatorio ainiai, ku
riu pratčvių linija siekianti 
apie 4,000 metų senumo.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAĘORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu’ kiti todėl, ka< 

'^4, Si prikląusąu , prie_ g^a- 
bu isdubystcs* 

OFISAS.
668 W.‘ 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nędėliomia pagal sutartį. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

, Telefonas Republic 7868

AOYEAlU 

25 ounces for 254

Phone Boulevard 4139
X MASALU

Musų patarnavimas lal-
' dotuvhe ir kokiame rei-

x kals visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus ro
dei, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky-

Mek- mas, iš kur v^ris vogtai ra|i- 
orthbrook, Hl. 
išvogę 10 tonų 

Areštuųtųjų; pavardes

Antaną Sirtautą, Kazi- 
ir Juozą Montvilas, 3 se- 
- Barborą Saldukienę, Mari- 

Mc Cue ir Jozefiną Montvi* 
_ ' J i. Kūnas pašarvotas; 

randasi 4100 S. Maplewpod Avė, 
Laidotuvės įvyks Utafnirtke, rug* 

sėjo 29 dieną. 8:00 Vai. 'ryto iš 
namų- į Šv. Agnieškos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin* 
gos pamaldos už velionės sielą, <? 
iš ten bus nulydėta i šv. Kizimie* 
ro kapitres.. ; Ą

Visi a. a. Onos Brennan girnių 
nes, draugai ir pažįstam! esat nuo* 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido* 
tuvėse ir suteikti jai paskutinį pa* 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^ 
Vyras, Sanai, Dukterys, Motina, 
Broliai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaują grabo*

(John Bam&EkCtaas> Borden) 
LIETUVĮ^ ADVOKATAS

105 W. SL. Room^Ml7 
Telepbortt RMHfolbh «f27 

Vakarais 2151 W. 22# nobeli

A.A.OI1S
R. A. VASALLE

<

V ADVOKATAI 4
\į South La Sotie StroH .

Advokatai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

♦ t

1646 W. 46th St.

Telefonai
Boulevard 5203 l'

Boulevard 8413

PROBAK

(PROBAK BLADE)

Itohittg
Skin

DOUBLE 
ACTi N G

MILLIONS OF PO'JNDS USED 
0Y OUR GOVERNMENT
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Brighton Bark

CLASSIFIED ADS

ML Greenwood
šauni vakariene

PRANEŠIMAI
Brighton Park

Kas bus ateinantį sekmadienį

Pranešimas

i Naujienas

Bridgeportas
Automobilių nelaimė

am

MADOS MADOS MADOS

Bridgeportas

Cicero

3108

Žiemai tiktų iš sunkesnes vilnones

Šiandie

(Vardas ir pavardė)

Maria X

1028
1027
1028
1028

$545
$365
$545
$505

$85 
345

265 
405 
465 
435 
435 
435 
305 
365 
365 
585 
585 
575 
345

Dalyvaujant
BILL ROGERS

tokia antrašte tilpo 
k 218-me mano ko-

tiesiai Į 
3653 
• nuo

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St., Chkago, III.

Čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyzdi No 

Mieros ...................L......

35 0 Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

mėnesinį sUsirinkiihų
Pirmiau-

Mintis, kurios liečia tuos klau
simus, visi laiko paslapty. Mat, 
partija ne taip svarbi. Daug 
svarbesnė yra musų vienybe. O 
pergalė bus musų pusėj. Ir vi
si tam pilnai pritaria, išėmus 
tiktai Maskvos garbintojus.

P-nas Vanagaitis 
par- 

1”. Nereikalingas 
Aš jo nevėliau ir 

Tik kada jis prade-

Lietuvos žurnalistai 
ir Vanagaitis

metų sukaktuvėms nuo <to lai
ko, kai B. Walantinas eina S. 
L. A. 178 kuopos organizato
riaus ir pirmininko pareigas.

Vakarienę rengė pp. Lukošie
nė, Duobienė ir Piežienė!

Svečiu susirinko gražus bū
rys, daugiau kaip pusantro šim
to suaugusių, neskaitant jau
nuomenės.

Linksma ir smagu buvo, ba 
nestokavo visko.

P-nia Lukošienė buvo vaka
rienės pirmininkė. Ji perstatė 
kalbėti Dr. Dundulį. Po to ir 
patį “kaltininkų”, B. Walanti- 
nų. Jie pasakė po kalbėlę, o p. 
Walantinas ir juokelių iškrėtė.

Pagalios p-nia Lukošienė iš
reiškė Walantinui padėkos už 
jo ilgų ir nenuilstantį darba 
vimųši šiai kuopai.

Kuopos narys.

Kurie manote keliauti Lietu
von šiais metais, tai patartina 
rengtis pirm spalių mėn. 15 d., 
nes po to laivakortės 3čiai kle 
sai bus daug

Kreipkitės
platesnių informacijų

Aldona Kurtin 
Chicagoje

NAMAS ir lotas pardavimui. 2 fla 
tai ir basementas.

2551 S. Homan Ąyc,

Taipgi

Komedija, Žinios, .Pasakeiios 
Margumynai.

Juozapų Mcškunų ištiko dide
lė nelaimė Michigan valstijoj.

Chicagoj ar Melrose Parka 
yra jo sesuo ir švogeris James 
Jasulis. Bet Meškunas nežino 
jų adreso. Taigi jo draugas 
kreipėsi į “Naujienas” prašyda 
mas padėti Jasulius surasti.

Pp. Jasuliai prašomi atsi
kreipti į Naujienas ir jiems 
bus suteikta platesnių informa
cijų apie Juozo Meškuno nelai
mę, Naujienų adresas yra 1739 
So. Halsted Street. Telefonas: 
Roosevelt 8500..

mal Avė. Tel? VICTORY 3486 
lara dienomis ir vakarais.

Paieško sesers ir 
svogerio J. Ja- 

sulio

PARDAVIMUI geras kendžių štoras 
už $475, 5 kambariai pagyvenimui, ar
ba mainysiu ant automobilio. Arti mo
kyklos. 3538 So. Winchester Avenue. 
Tel. Lafayette 3846. ,

Parodė nugarą gera 
dariams

Teko girdėti, jogei ateinantį 
trečiadienį, t. y. paskutinę šio 
mėnesio dienų, įvyks visų drau
gijų ir kliubų delegatų susirin
kimas tikslu apkalbėti, ar gai
limą pravesti miestelio valdžion 
savo tautietį. .

Tai bus svarbus ir pirmas 
tos rųšies šusirinkimas. Jis 
įvyks šv. Antano parapijos sve
tainėje. Apie tų reikalų visi'jau 
plačiai kalba- ir jį svarsto. O 
taipgi kalbama kas iš lietuvių 
butų tinkamiausias būti vald
žioj. Be to, klausinias: su ku
ria partija galima butų laimė-

1027 
1928 
1931 
1928 
1030 
1930 
1930 
1930 
1928 
1930 
1931 
1931
1929 _______
1930 Auburn Del. 
1930 Tikina sedan 
1929 Nash Conv 
DAUG KITŲ.
6811 S. Halsted St

Šituation Wanted
Darbo Ieško

tainėje. Tame pafręhgfme ke
letas senų draugystės naijių 
gatts garbės dovanas už ne
minimų pašalpos įer 10 metų. 
Jie gaus po aukso žiedų. ĮP-nas 
Pocius, laikrodininkas, supran
tama, parūpins gražius žiedus, 
ffės jis žino savo darbų.

Rugsėjo 19 dienų Bitteno sa
lėje, prie Crawford avenue ir 
111 gatvės, buvo surengta va
karienė ir balius’ paminėti 10

žodis-kitAs dėl Moterų Sąjungom 
seimo

' ■' v

per kratine

“Lietuvos žurnalistai ir Vana
gaitis” — 
“Naujienų 
respondencija.

Esrnęj aš ten pasakiau, kad 
p. Bružas, fašistinis žurnalistas 
iš Lietuvos, per radio peikė 
Dr. Margerį už jo straipsnius 
apie Lietuvų, girė fašistinę ša
lies valdžių, o Vanagaitis, taip
jau per •radio, juokėsi iš ame
rikiečių lietuvių, kurie nematė 
reikalo tuos žurnalistus priim
ti išskėstomis rankomis. Be 
to, pastebėjau, kad Vanagaitis 
parodė savo prigimtį.

“Naujienų” 220-me p. Vana
gaitis atsiliepė į mano kores
pondencijų. Girdi, jis nesu-, 
prantus, kas norėta pasakyti] 
taja pastaba apie prigimtį.

Na, tai pasakysiu aiškiau. 
Tur būt prigimtis traukia Va
nagaitį prie fašistų... Ar biz
nis? O kad traukimas yra, tai 
matyti ir iš jo atsiliepimo į 
mano korespondencijų ir net j 
iš paskutinės “Margučio’ 
dos.

Toliau 
prašo mane nevelti jį į 
tinęs plėškes 
prašymą 
nevėliu

6 w. w. _
5 pas. __ 

radio; A-l _ 
rumb. seat _

; mažai vai, 
j: a-i

6 w. w..; ■.
j.. 4 door 

: A-l eond. __ _ _
AR I5MOKSJIMAI8 
Wentworth 2727

— Jaunutei mergaitei spknelč.
Sukirptos mieros 6, 8, 19 metų amžiaus

JIEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką, unijistas, nevedęs, blaivas. 
Tel. Van Buren 0018.

Keletą sųvaičių atgal , atvyko 
Chicagon iš Thorp, Wis^ p-lė 
Aldona Kurtinaitis. Ji Thorpe 
užbaigė šįmet High School ir 
stojo j St. Luke’s ligoninę mo 
kintis nursistės amato. P-lė Al
dona yra sesuo inž. Jono Kur
tinaičio, to gabaus, jauno žmo
gaus, kuris vos baigęs Illinois 
Universitetų taip sėkmingai dir
bo Ne w Yorke, General Electric 
laboratorijose ir kurį pernai iš
tiko nelaiminga mirtis.

P-lės Kurtinaitės tėveliai yra 
žinomi Wisconsine darbuotojai 
ir ūkininkai.

Linkime p-lei Aldonai ener 
gijos ir laimės jos pradėtoj kar
jeroj

Pranešimas Chicagos Lietuviams Vo
rotas ir Moterims* 'Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis 
Dr-jos pirm>n>nką J* Mickevičių 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa 
šalpos, yra 
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje, 
Yra trys pašalpos sky 
$10, $16
— apmoka pati Draugija 
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.

LSS. 51 kp. 
7 vai.

Meldžiame visus 
turim naujų reikalų 

Pereitam susirinkime buvome

Nelaimė ištiko Juozapų Meškų 
nų (ar Maškunų)

Draugystė Lietuvos! Jūreivių 
turėjo 
praėjusį sekmadienį 
šia galima pranešti, jog drau
gi j dn įstojo viętos radijų bižnie- 
ris, p. J. R? Lipskis, gyv. 4916 
West 14 Street. Jis plačiai yra 
žinomas taip Cicero, kaip Chi
cagos lietuviams. Garbė drau
gystei turėti tokį narį.

Daugiau apie, draugijų prane
šti kų nors ypatinga nėra. Kaip 
sakoma, - viekas tvarkoj. Yra 
keletas sergančių. Visi apru-. 
pinti.

Draugystės komitetas spar
čiai rengiasi metiniam parengi
mui, kuris įvyks lapkričio 21 
dieną Lietuvių Liuosybės svfih

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
26 d., prie Auburn Įr 32 gat
ves susikūlė du , automobiliai. 
Vienu iš jų važiavo lenkai. Ne
laimė, Įvyko apie 2 vai. popiet.

Kada automobiliai susikūlė, 
tai vienas automobilius užva
žiavo ant šalygatvio. Ir jis pa
taikė ėjusiam ties’ ta vieta žmo
gui. Abi nelaimingo žmogaus 
kojos sulaužytos.

Taip <tas žmogus, kaip kele-1 
tas važiavusių automobiliu nu
vežti ligoninėn. Rep.

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimai

Grand Rapids, Mich 
susirinkimas įvyks rugsėjo 30 d 
vak., Šv. Jurgio svet 
narius pribūti, nes 
apkalbėti 
nutarę duokles siųsti į partijos centrą, 
bet gavome iš centro patarimą duokles 
'siųsti per lietuvių skyrių 
turime dabar tai 
ir naujų narių.

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING 

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

Specialistas gydyme chroniškų ir ■•uju U 
iru. Jei kiti negalėjo jumis isgyi 
kyklt pas mane. Mano pi’ 
mat atidengs JUsų tikrą U 
imsiu jus gydyti, sveikata 
kit pas tikrą specialistą, £___  __  __
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; * 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 moksląz mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acętylene 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 pagelbčsimo 
jums Įsirauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

LSS., tad 
apsvarsyti. Atsiveskite 

$ešt. J. Karstikas.

džiaginiu žvilgsniais naudingos 
ir pasiliktų neišdildomu pavyz
džiu ateičiai. Aš pilnai esu tik
ras, kad kiekvienas kliubo na
rys tų vakarų pribus, į Lietu
vių Auditorijų, idhnt pasirody
ti, kad stovi kaip uola už sa
vo organizacijos reikalus.

Reikia pasakyti, kad kliubo 
armija susideda iš arti devynių 
šimtų narių. O kur dar tų na
rių artimi giminės, draugai ir 
šiaip kliubui simpatizuojantys? 
Jie, žinoma, visi atsilankys Au- 
diitorijon kartu su mumis švę
sti jųbilėjų.

Jubilejaus iškilmių komisija 
jau turi visus planus, darįi su 
priedais, prirengus ir tik lau
kia sekmadienio vakaro. Taip, 
jie laukia ir mes laukiam.

Mokykla
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutes.
MASTER COLL.EOE

190 N. STATE RAN. 8718

Tas musų Amerikos lietuvių 
gyvenimas visgi yra gan mar
gas. štai kad praėjusių savai
tę vėl vienas musų brolis lietu
vis “pasirodė”.*

Dalykas buvo toks. Pirm kiek 
laiko Chicagon atvyko iš De
troito lietuvis. Apsigyveno čia. 
Dar jaunas vyras. Tai ir mer
ginų susirado, ir jau ketino jų 
vesti.

Geras dalykas. Bet ve tapo 
areštuotas. Kodėl? Aiškinama 
taip, kad Detroite jis palikęs 
pačią su šešetą vaikų be prie
žiūros, be paramos.

Vietinis.

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė - z 
Kostiumų Braižymas 
Mes teikiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 0ema kaina, ftie 
amatai yra patraukiantys Ir 
ksrerai apmokami. Rašykite dėl 
Ih. knygutes apie kursą, kuriuo 
^**jųs įdomaujate.

ST. PAUL’S HOSPITAL
n-ft luaif aplcllnkA. LlronlnS, kur orrH. 
kia mokMi karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Bonlevard 6060

stebėjau. Ir ne aš vienas pa
stebėjau.

Paskui, P-nų Bružų, sako 
Vanagaitis, jis gerbiųs kaip ko
legų redaktorių-leidėjų...

Puiku: Vanagaitis gerbia 
Bružų, redaktorių ir leidėjų 
smetona išmozoto fašistinio 
laikraščio “Musų Rytojus”. Ki
taip tariant, toks tokį pažino, 
ir vestuvėms pavadino. Taigi,] 
ar ne teisingas buvo mano.prjN 
minimas p. VanagaičiuLf’Upie 
Ijngimtį?

Ir dar Vanagaitis aiškina:! 
“Kad milsų spauda nepaminė
jo gerbiamų svęčių atsilanky-' 
mo į jų redakcijas ir Jįntęr-i 
vių” su redaktoriais, tai tuomi1 
visi stebisi, o jų tarpe ir aš.” i 

Įsitėmykite: “gerbiami sve
čiai” ir “visi stebisi”. Jau esu 
aukščiau nurodęs, kad Vana-1 
gaičiui fašistai pasidarė ger-] 
biami. O kai dėl žodžių “visi 
stebisi”, tai atrodo, kad p. re
daktoriaus logika truputį šlu
buoja. Ba, tur būt, stebisi tik 
visi fašistai.

Bet palaukite. Vanagaitis 
surado mano korespondenci
joj klaidų. Mat, datos sumai
šytos. (Nežinau ar tai buvo 
mano kaltė, ba rankraštį turi 
“Naujienos”, ar, kaip sakoma, 
“įvyko zeceriška klaida”). Ir 
jis gailisi “Naujienų”, kad jos 
talpinančios tokias klaidingas 
žinias, kaip ta korespondenci
ja. O man gaila “redaktorių- 
leidėjų”, kurie turi ieškoti pa
našių klaidų savo polemikoms. 
Taigi mudu abu gailimės.

Tik aš nesigailiu “Naujienų”. 
Mat, “Naujienas” redagavo ir 
pastatė aukščiau už visus kitus 
Amerikos lietuvių laikraščius 
tie patys žmonės, kurie ir šian
die teberedaguoja; jie redaga
vo jas dar tada, kada pats Va
nagaitis tur būt , “Te Deurti 
Laudamus” giedojo. -

Ale vėl* žinau, kad jaunuo
lių, jų tarpe ir jaunuolių redak
torių, širdys yra jautrios. To
dėl ir p. Vanagaičio gailestį 
suprantu. Sakalas,

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

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

3108 
materijos.

- Norint gauti .vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašoine iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą., Kiekvieno pa
vyzdžio kaina IŠ centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia, adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S^. CMcęgo, IU.

FAGET BUICK COMPANY 
Buick model 47—5 pas. sedanas 

Buick, modern, 5 pas.-------------
Buick, model 58, 5 pas. Coupe 
Buick. mod. 51, 5 pas. Sedanas 

6455 S. Western Avė. 
Prospect 0500

Young as You 
Feel” •

“Drauge”^ No. 215-me, tilpo 
Moterų Sąjungos 20 kuopos ko
respondencija. Tilpo ir rapor
tas iš Moterų Sąjungos 15-to 
seimo, įvykusio 3-5 dd. rugpiu- 
čio mėnesio šv. Jurgio parapi
jos salėje Clevelande, Ohio. Be 
to, “Drauge” rašyta, kad rapor
tas delegačių E. Statkienės ir 
O. Ivinskaitės buvęs išduotas 
teisingai, kaip iš tikrųjų seime 
klojosi.

O štai pastebėjome, kad Mo
terų Sąjungos 20 kuopos dele
gatės neišdavė raportą (teisin
gai, nepasakė visko, kas dėjo
si seime, aplink ‘seimų ir ko
kius įspūdžius mate jarpe. Rei
škia, sugrjžusios iš seimo, jos 
neišdavė kuopai pilnų raportų, 
nepasake visapusiai, kaip 'ten 
buvo. Ir nežinia kodėl jos kai 
ką užtylėjo: ar jautėsi kaltos, 
ar sarmatijosi gražiais įspūd
žiais pasidalinti?

Delegačių laukė kuopos na
rės ir’ pirmininkė. Net dova
nėles turėjo priruošusios už ge
riausius raportus. Bet delega
tės ne nepaminėjo vieno įsta
biausių seimo vaizdų. Jis pa
sirodė rugpiučio 3 dienos rytų 
ir buvo štai koks: saulutė šyp
sojosi ir barsto spindulius į 
dievnamio duris, matėsi dvi vė
liavos, _ Amerikos. ir Lietuvos, 
o jų tarpe pakabintos kelnės! 
Eina kalbos, kad tai buvusi de
monstracija pp. čižauskams.

Toks papuošimas, tokie įspū
džiai! 0 musų delegatės, išduo
damos raportų, nė nepaminėjo.

Tik pamislykite: sužinojo cle- 
velandietės ir clevelandiečiai, 
kad Moterų Sąjungos seime da
lyvaus žymus veikėjai, tai ir 
prisiruošė kuo gražiausia, su 
papuošimais, juos pasitikti. Mu
sų gi kuopos delegatės nė pu
siau lupų neprasitarė apie tai.

Dar ir kitas įvykis verta bu
vo pažymėti. Antradieny 
tvoros atsirado iškaba: “Kfeep 
out from this ptocei or you’ll 
get some rotten eggs”. Rodosi, 
kad ir apie tai galima buvo pri 
siminti raportų išduodant. .0 
betgi neprisiminta.

Arba vėl šaunusis paradus, 
kuris buvo sudarytas iš poli
cininkų. Pastarieji vaikštinėjo 
salėj tur būt todėl, kad išplak
ti kiaušiniai nenumalevotų sie
nų ir pagrindų. Galima buvo 
nurodyti, raportus .išduodant, 
kad policininkai turėjo ir “ready 
clubs” rankose. Vienok ir apie 
tai užmiršta pranešti.

Kalbant bendrai apie tų sei
mų, tenka pasakyti, kad ir pati 
seimo vedėja, p-nia Sakalienė, 
buvo lyg ne savo veidų. Gal būt 
nerimavo, kad kas neatsitiktų. 
Galėjo matyti visi, kurie lanke 
seimų, kad buvo ir melagys
čių jame.

Tai tau ir seimas!
Viską žinąs.

Jau minėta “Naujienose”, 
kad buvo susirgusi p. Ignata
vičiaus duktė Helena. Tėvai bu
vo labai susirūpinę, ne ji yra 
vyresnioji šeimynoj duktė ir tė
vams parama.’

Dabar p-lė Helena jau sugrį
žo iš ligoninės ir yra pasvei
kusi. P-nas Ignatavičia nori iš
tarti didelį ačiū visiems, kurie 
lankė sergančią ligoninėj.

MALEVA 
jf t.

Gatavai sumaišyta, galionas 
už ..............   $1.40

' Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už $1.85

Varnish |
Vertės $2.50, galionas už $1.49

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ..............  $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE 11^ RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted |St 

TEL. VICTORY 7261

Lietuvių Keistučio Pašalpinis 
Kliubas rengiasi su didelėmis 
iškilmėmis apvaikščioti savo 
dvidešimties metų sukaktuvių 
šventę, kuri bus sekmadieny, 
spalių mėn. 4 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, Bridgepor- 
te. Pradžia lygiai 6 vai. vaka
ro. Ir kaip visuomet, taip ir 
tokio svarbaus įvykio pažyme- 
jiipui ta vakarų kliubas duos 
vienų puikiausių savo gyvenimo 
istorijoj koųcertų, kurį “Biru
tes” choras k pasiruošęs tikrai 
tinkamai ir iŽpildyti.

Mes visi minęto kliubo na
riai, iš savo pusės, turime pasi
stengti, kad įnhsų kliubo dvi
dešimtos metinės sukaktuvės 
butų, kaip moralinių, tųip me

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, vaisomąjį. 
mlernmąJI setus. Victor radio. 9x12 Domės- 
tie Orlental kaurą. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. VVąshlnrtou St. 
Tel. Columbus 4180

vyrai ir motejris 

viena didžiausių ir turtinu 

riai ligoje: $6, 
savaitėje. Pomirtinė $250 

Pašalpa ser-

linas išegzaminavi- 
Ji Ir Jei ai apst
ume surryl. Ei- 

kuris neklaus jūsų 
po galutino ’iiegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

PįrmądięTvs, rūgs. 2?, 1931 
»ll- I* 1,1 II . i —........ I Į .

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plomts ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakąs. Talsom senus avedeMue. Mes 
parduodam žemom kainom idant galčtumčt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELĖMONAVICIA
Netoli Noi

Educational 
, _ ________Mokyklos _ ______
MOKYKIS BARBERYSTES

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE, 

672 West Madison Street

“Her.-Examiner” paduoda 
tokių žinią:

George Danportas, 51 metų, 
gyv. 2423 West 46 street, par 
pasakojo apie nedėkingumą 
žmogaus, kuriam jis norėjęs 
pagelbėti. Danportas papasako
jo savo nusiskundimą policijos 
Stoty. '

Tarp Čhicagaa 
Lietuvių

_________ For Reni_________
PASIRENDUOJA 4 ir 5 kambariai, 

garu šildomi ir janitoriaus patarnavimas, 
pigi renda. Randasi 731 W; 18th St 
Matykite janitorių.

Rakandai-Itaisai_________
^•ss^aM^U^^MUse^*****^*****^^**1*******^*****^*****^******

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

1' * ■ •»- ■' ■ . .

Buvę taip. John Lapinski at
lankęs jo Danporto namus. Pa
sisakęs npie saVo nepasiseki
mus, apie tai, kad esąs bedar
bis, alkanas, ir ptašęs pagelbė
ti. Danportai pavalgidinę La- 
pinskį ir leidę jam gųvo namuo
se nakvoti.

Bet, parėiškė Danportas, 
praėjusį trečiadienį jis išsiė
męs iš banko $1,800 morgičiui 
užmokėti.

Pinigai buvę palikti kamodoj 
per naktį. O ketvirtadienį pi
nigų jau nebebuvę; nebebuvę 
nė Lapinskio.

Automobile8
M. B K. MOTOR SALES 

Buick 4 Door Sedan A-l -------
Studebaker Dictatrįr Bed®“ A-l 
Willye coupe rumble seat bargenas 335 
Nash special 6 2 door sedan. geras 
HudRon sedan slde mounta ------
Pontlac Rdstr.- 6 w„ s. m— 
Ford Town sedan; kaip naujas — 
Pontlac Del. sedan; 
Cadipac 314 sedan 
Chevrolet couch; 
Ford Spt. coupe. 
Ford Tudor sedan.
Chrysler 75 Town sedan 

sėd.; C 
; 5 pas. 

>nv. coupe 
MAINAIS

Business Čhances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI gerai įsteigtas, gro- 
seris, daržovių ir vaisių krautuvė, pigiai. 
1942 S. Halsted St.




