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Angliakasių karas 
gresia šią žiemą

Kentucky valstijoj

Chicago, III., Trečiadienis, Rugsejo-September 30 d., 1931 No. 230

Kompanijų, šerifai terorizuoja angliakasių 
šeimynas

Vargas verčia ma i nerius dairy
tis visokių kovos priemonių

Harlan. Ky, rūgs. 29. Nuo se
no besitęsiantis industrijos 
kon/liktas Harlan ir Kentucky 
apskričių bitumino anglių ka
syklų distriktuose skaudžiai pa
liete ne tik tūkstančius anglia
kasių, bet ir dešimtis tūkstan
čių pasalinių gyventojų.

Harlan apskritis stovi aky- 
vaizdoje eivylio karo; Kentucky 
apskritis yra panašus į gink
luotų karo stovyklą,— taip api
budina padėtį Kentucky valsti
joje pašaliniai žiūrovai.

Kasyklas valdo stambiausi 
interesai

I

Harlan apskričio anglių ka 
syklas kontroliuoja tokios stam
bios Amerikos firmos, kaip 
United States Steel korporacija, 
International Harvester kom
panija, Fordo Automobilių kom
panija, Chicagos Insullo intere
sai, Meliono interesai Pitts- 
burghe, Peabody Coal kompani
ją Chicago j e ir kitos panašios.

Nuo pereito gegužes mėnesio 
industrijos karas Harlan- kasyk, 
lų distrikte jau kainavo tuzino 
žmonių gyvybes,— trijų deputy 
šerifų ir kitų, angliakasių dar
bininkų. Nuo gegužės mėnesio 
Harlan apskrities angliaka
siai ir anglies kasyklų 
operatoriai stovi karo sto
vy prieš vieni kitus. Ang
liakasiai yra terorizuojami ka* 
sykių sargybinių, pasamdytų 
deputy šerifų vardu, bet apmo
kamų iš kompanijų iždų.
Daug priešų turi angliakasiai

Vietinių teismų rekordai yra 
perpildyti įvairiausiais skundais 
ir prieš skundais, kaltinimais ir 
inkriminavimais. Jau yra areš
tuota 110 žmonių, iš kurių 44 
kaltinamų žmogžudystėse. Kiti 
kaltinimai dėl “kriminališko sin- 
dikalizmo, banditizmo ir suo- 
kalbiavimo”.

Bedarbių virtuvės dinamitu 
susprogdintos, kasyklų ofisai 
nudeginti, angliakasių, unijų ša
lininkai primušti arba išvyti iš 
apskrities.

Deputy šerifai, ginkluoti šau
tuvais ir kulkosvaidžiais, apsau 
goti neperšaunamais apvalka
lais; apskrities teismai ir visa 
politinė mašinerija; žemos al
gos, vargingos gyvenimo sąly
gos, ir vis didėjanti uždarbių 
numažinimai yra tos pajėgos, 
kurios dovi prieš alkanus ka
syklų darbininkus.

Darbo padėtis desperatiška
Darbininkai, desperacijoj, ne

tenka galvos: vieni laikosi su 
United Mine Workers of Ame
rika, kuri yra sujungta su Dar

bo Federacija, kiti šliejasi prie 
komunistinės Industrial Wark- 
ers of the World unijos, treti 
vengia ir vienų ir kitų. Tie, 
kurie dirba pusdykiai po dvi, 
tris dienas per savaitę, tie dar 
skaitomi laimingi. Dauguma, 
vien tik Harlan apskrity 9,000 
angliakasių, neturi jokio darbo 
nei priemonių . kaip šeimynas 
išmaitinti. Kūdikiai maitinasi 
iš maldomis. Apie mokyklą jau 
ir kalbos ’ nebėra.

Panašią padėtį praneša taip
gi iš Virginia, West Virginia, 
Alabama, Tennessee ir kitų vals
tijų anglių pramones vietų.

šalių kaltinimai
Iš kitos pusės, darbdaviai kal

tina darbininkus, kad komunis
tų I. W. W. propaganda esanti 
agresinga, kad kasyklų sargai 
terorizuojami • ir nukaujami, 
kad teisėjai grasinami ir pasi 
kėsinimai paleisti kalėjimus da
romi.

Darbininkai iš savo pusės į 
rodinėja, kad kompanijos pri- 
sisamdė provokatorių, žemiau
sios rųšies šnipų, kurie tuos 
kaltinimus fabrikuoja tik su 
tuo tikslu, kad daugiau nerimo 
butų ir kad iš to pasipelnyti ga
lėtų; kad deputy šerifai yra 
tikri desperadai, atmatos / ir 
gengsteriai, kad visą gyvenimą 
padarė nuolatiniu teroru.

Ko bijosi pasiturintieji
Harlan apskrities pasiturin

tieji t piliečiai pradeda bijotis 
tikro eivylio karo ateinančią 
žiemą, jei nebus skubiai pagel
bėta padėtis. .* i '

Jie) tvirtina, kad čia anglia
kasiai dar gerai atsimena 1921 
metų West Virginia maištus, 
kad daugelis angliakasių yra 
didžiojo karo veteranai, turi 
šautuvus ir moka gerai šauti, 
kad tūlas karo veteranas pirko
si du kulkosvaidžius ir tuks> 
tančius šovinių, kuriuos vėliau 
šerifai rado paslėptus jo namų 
kieme, ir kad dar nesenai tapo 
pavogti trys kulkosvaidžiai,' ku
rių nė šerifai nesurado; kad 
Harlan apskrity ir kitose ka
syklose verda ir rūgsta.

Evanston vaikai ploja 
už alų!

Evanston, III., rūgs. 29. Lai
ke pavakarinių seansų filmų te
atre vaikai nuo 6 ligi 16 metų 
amžiaus pradėjo triukšmingai 
“baubti” ' pamatę prezidento 
Hooverio paveikslą ir gyvai plo
jo, pamatę kaip legijonieriai 
šaukia “alaus” Detroito konven
cijoj. Miesto majoras ir al- 
dermonai labai susirūpinę ir 
reikalauja, kad tėvai labiau 
tvarkytų savo ataugas.

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

Giedra ir kiek šilčiau; švel
nus, vidutinis pietų vėjas.

Vakar temperatūra 69.
Saulė teka 5:45, leidžiasi 

5:36; menuo teka 6:42 vak.

Washingtonas už dides
nius muitus .  ' i

Washington, rūgs. 29. Prezi- 
dento Hooverio administraciją 
rengiasi padidinti apsaugos 
muitus ant įvežamų prekių su 
tikslu apsaugoti Amerikos pra
monę nuo, valiutos tų šalių, ku
rios sustabdė aukso standardus 
pinigams. Senatorius James E. 
Watson siūlo'muitus pakelti li
gi 20—20 nuošimčių.

Amerikos legijonas baigia konvenciją Windsore, Kanadoj
30,00C Amerikos Degi jono konvencijos narių, kurie, didžiąją konvencijos, laiko dalį praleido 
Kanados pusėj, čia matomi prieš konvenciją baigiant maršuojantys Windšor gatve, Kanadoj, 

priešais Detroitą.

Prūsuose iškastos 
istorinės liekanos 

iš 6-to šimtmečio
1 I ■ J

Linkimų ir Apuolės iškasenos nušvies 
lietuvių prosenovę

Įdomus Dr. Engels pranešimai 
apie keturių gentkarčių kapi
nyną 1

Savotiškas planai 
Chicagos bedarbių 

skaičių sumažini
Darbininkai turį pasidalinti dar 

bus su bedarbiais

Chicago, rūgs. 29. Majoras 
Cermak patiekė gubernatoriui 
Emmersonui planą, kaip sukelti 
Chicagos miestui $27,000,000 
lėšų, nępadidinant mokesnių. 
Tas planas yra {^leisti naujus 
bondsus ir numažinti išlaidas 
ant 15 nuošimčių. Bondsų bu
tų išleista už $27,000,000 naujų 
ir pakartota už $9,000,000 semi 
leidinių'. •

Hooverio bedarbių komiteto 
Chicagos sekcija vakar savo po
sėdy nutarė atsikreipti su atsi 
šaukimu i darbdavius ir darbi* 
nink'us, kad butų. kuodaugiau 
naujų darbininkų priimta per 
ateinančią žiemą.

Kaip tai padaryti, komiteto 
nuomone, turi patys darbinin
kai pasidalinti savo turimus dar
bus su bedarbiais.

Padėtis tolimuose 
Rytuose nesitaiso

Mandžiurija siekia ne
priklausomybės

- --------r—--------

Tokyo, Japonija, rūgs. 29. 
Dvi srovės Mandžurijoj siekia 
pilnos nepriklausomybės nuo 
Kinijos. Viena yra Mukdeno 
grupė, kuri nori savo preziden
to, parlamento ir karo tarybos; 
antra yra Kirino provincijos ar
mijos grupė, kuri skelbiasi ne
priklausoma nuo Nankingo ir 
Mukdeno. * , < !

Kinijos imperatoriaus 
žmona pabėgo

pa 
teisman dei 

Buvusio Kinijos im-

Tientsin, Kinija, rūgs. .29. 
Pirmą kartą Kinijos istorijoj 
“Dangaus supus” liko be 
čios ir turi stoti 
divorso.
peratoriaus “Suan Tung”, kurs 
rezignavo 1924 metais ir da
bar gyvena užmarštyje, pati, 
Shu Fei, pabėgo pas gimines ir 
apskundė vyrą, reikalaudama 
perskirų.'

Kas nukirto Alumi- 
num kompanijos 

algas
Ar Melionas žinojo apie 

> algų nukirtimų?
Pittsburgh, Pa., rūgs. 29. Vakar 
paskelbus, kad American Allii- 
minium company nutarė nuo 
spalio 1 d. nukirsti savo dar
bininkams 10 nuošimčių algas, 
tapq paklaustas iždo sekreto
rius A. Melionai, ar jis ką ži
no apie tai. Mellon ir jo šei
myna yra veik vieninteliai tos 
kompanijos savininkai. Mellon 
išreiškęs nusistebėjimą, lyg nie
ko nebūtų žinojęs.

Ispanija atsiųs Chicagai 
Kolumbo laivų

Madridas, Ispanija, rūgs. 29. 
Santa Maria senovės laivas, tik
ra kopija Kolumbo laivo, yra 
užprašytas iš Ispanijos atga
benti i Chicagos 1933 metų pa
rodą. Santa Maria plauktų į 
Ameriką pati savo pajėgomis, 
visai taip kaip Kolumbo lai
kais, su 30 jūreivių ir su pa
prastais drobės žėgliais.

100,000 litų paliko
Kauno Universiteto

klinikoms įsteigti

Klaipėda, rūgs. 18. Linkunų 
kaime, maždaug apie 10 kilo
metrų į vakarus nuo Tilžės su
rasti !įdomųs senovės paminklai, 
kurie turės didelės svarbos 
Prūsų ir Lietuvių giminių žilos 
praeities istorijai tirti.

Prieš keletą metų tūlas Lin
kunų ūkininkas beatdamas sa
vo lauką pastebėjo keistų šukių, 
gelžgalių, kaulų ir kitokių se
novės liekanų. Greit paaiškėjo, 
kad tame lauke esanti žvizdrinė 
yra senovės kapų liekana. Pa
tyrusi tai vokiečių Rytprūsių 
istorinė draugija atsiuntė žino
mą archeologą Dr. Engelį 
daryti kasinėjimų.

Jau ketvirti metai, kaip 
Engels rudenimis atvyksta
darbininkais kapinių kasinėti, 
vis nau j uždaviniu ir liekanų iš- 
kasdamas. Nors dar tik dalelė 
kapinyno tėra iškasta, bet jau 
šį rudenį Dr. Engels padarė sa
vo radinių įvertinimą.

Ketvirti metai 'kaip kasa
Pradžioj šio mėnesio Dr. En-

pa-

Dr.
su

Pirma stambi auka/ Lietuvos 
sveikatos reikalams

Kaunas. Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius ir to 
universiteto ausų, nosies ir 
gerklės ligų , klinikos direkto
rius p. Radzyickas, šiomis die 
nomis ’ sunkiai r sirgdamas pa
skelbė savo padarytą testamen
tą, kuriuo 100,000 litų užrašo 
medicinos fakulteto studentams 
skirti stipendijas (kad neišsi
baigtų, iš nuošimčių), 10,000 li
tų skiria pastatyti nebiliams 
ir kurčiams mokyklą ir tik kk 
tas mažesnes sumas *savo šei
mynos nariams.,/

timo mifiisterį šakėnį ir “pro
fesorių Volterį ir dideliam bu- palyginimus.

Latvių ir Lietuvių 
kongresas kratosi 

kaimyninių kalbų
Tautų Sąjunga baigė 

dvyliktą posėdįx
Sąjungos nariai patys didžiuo 

jasi savo darbais

Gene va, rūgs. 29. Dvyliktasis 
Tautų Sąjungos visumos susi
rinkimas ■ baigėsi šiandien; pa
siliko posėdžiauti tik Sąjungos 
taryba, Svarstydama Mapdžuri, 
jos ’ klausimą .Paskelbti Sąjun
gos posėdžių nuveikimai, ir na 
riai patys išreiškė pasitenkini* 
mo savo darbais.

Padarė 100 traktorių 
ir mirė . i

riui lankytojų padarė tokį pra
nešimą :

Linkunų ir tuo pat laiku iš
kąstame Apuolės piliakalnyje, 
Žemaitijoj, rastos liekanos pri
klauso tai pačiai senovės gimi
nei ir tų pačių amžių, būtent 
maždaug nuo 6 ligi trylikto 
šimtmečio.

Linkunų kapinynas yra ketu
rių sluoksnių, kas parodo, kad 
toje apylinkėje per ligas gene
racijas gyveno ta pati gimine 
ir į tą pačią vietą laidojo savo 
numirėlius.

Aukštos kultūros liekanos
Linkunų kapinynas turi visus 

bendrus panašumus su Klaipė
dos krašte ir toliau Žemaitijoj 
ligi pat Pakuršės randamais 
palaikais, iš gadynės dar pirm 
Kristaus gimimo.

Dr. Engels, remdamosi iška
senomis, įrodė, kad Linkunuo- 
se palaidoti žmonės turėjo aukš
tą kultūrą ir nebuvo nei lauki
niai nei barbarai, ką tvirtina 
kapuose randami gražaus dar
bo papuošalai ir arklių padargų 
palaikai.

Dr.,-Engels vyksta į Apuolę, 
kur su Lietuvos ir Švedijos ar* 
cheologals tęs TbUnresnius kasi
nėjimus ir tada darys galutinus

arba prancūzų kalbų, kurios tin
ka ir mokslui ir komercijai ir 
viskam.

Savo mintis reziumuodamas 
siūlo kongresui imtis iniciaty
vos sušaukti Pabaltijo valstybių 
konferenciją, kurioje butų iš
spręsta kokios bendros kalbos 
reikia Pabaltijo valstybėms mo 
kytis. Pirma konferencija tegul 
busianti Pabaltijo valstybių, o 
antra visų Rytų Europos val
stybių.

Atstovas į tą konferenciją 
turi siųsti švietiriio ministeri
jos, universitetai ir aukštosios 
mokyklose

Kaip kalba padeda nutautinti
. ----------------

KAUNAS. — Diskusuodamas 
tą, prof. Pakštas operavo skai
čiais ir nurodė, kiek kuri kal
ba pasauly išsiplėtus. Pasak 
Pakšto, angliškai kalbą 180 mil. 
žhionių, o anglų kalbos įtakoje 
esą net 800 mil. žmonių; pran
cūzų kalba kalbą 40 mil. žmo
nių, bet kad Prancūzija yra 
žmonijos sąžinė, kultuVos cen
tras, opinija, tai ir prancūzų 
kalbos įtakoje esą apie 280 mil. 
žmonių ; vokiškai kalba apie 80 
mil. žmonių, o jų kalbos įtako
je esą į 300 mil. žmonių.

• 4.UŽ lenkų kalbą Vilnius, už 
vokiečių — Klaipėda?

Savo artimųjų kaimynų kal
bos mokytis mes negalime. Už 
mokėjimą lenkiškai mes užmo- 
kėjom Vilnium, už vokiečių kal
bą užmokėjom Rytprūsiais ligi 
Dancigo, o Klaipėda?., Mes ei
nam prie Liublino unijos Ber? 
lyno laidos.

Dabartiniu metu vokiečiai 
nepaprastu metodingumu tiesia 
savo tinklą: jie eina į ūkį, į 
pramonę, prekybą. Irtai visame 
Pabaltijy Vokiečių hegemonija^ 
ypačiai Lietuvai, sudaranti di
džiausią pavojų. Planą vokie
čiai sudarė matematiškai ir vy
kdo Šaltai.

Klaipėdos krašte iš 200 pra
džios mokyklų tik 3 tėra lietu
viškos mokyklos. Tik per kele 
tą metų 3% vaikų jau spėjo 
užmiršti lietuviškai. Čia yra 
problema. Nuo jos pareina mu
sų egzistencija. 1

Siūlo mokintis angliškai

Mes< turime

Sovietai traukia kariuo
menę prie Mandžiurijos

Mukdenas, rūgs. 29. Japonai, 
kurie grįžta nuotSibiro pasie
nio, praneša, -Jcad sovietai kon
centruoja kariuomenę ties Man- 
džuli fmiestu, matomai rengiasi 
užimti Kiniečių Rytų geležinke^Maskva, rūgs. 29. Michail 

Michailov, Stalingrado trakto
rių dirbtuvės vedėjas, pasiekė 
to, kad dirbtuvė per dieną pa
gamino 100 traktorių ,ir 
tą pačią dieną mir nuo 
epidemijos.

Michail

pats 
tifo

Pittsburgh, Pa., rūgs. 29. 
Bank of Pitsburgh, stipriausias 
šio miesto bankas užsidarė, o 
paskui jo ir Franklin Savįngs 
and Trust Co., kur tūkstančiai 
lenkų prarado savo įdėlius.

grįšLakūnai pagaliau 
iš Japonijos 

,į • > , 1 I ||. ■ l,.,lll...l

Samushiro, Japonija, rūgs. 
29. Clyde ; Pangbdrn ir Hugh 
Herndon, ’ Amerikos lakūnai, 
kurie kelintas mėnuo kaip įstri
go Japonijoj ir buvo ilgai tei
siami dėl perlėkime per tvinto- 
-ves, jau rengia, savo orlaivį 
skristi atgal į Ameriką. 

........... ..... ............ .
r< . '■••i “t

12,000 angliakasių grįžo
į darbų

V/ilkes ^ąyre, rūgs. 29. 
Jia kaikurios anglių kompani- 

kai audra nugriovė i pradinėj jos atidarė kasyklas ir anglių 
-r A ... .Uisan(jgijUSt Sugražinta į darbą

Net brokeriai prašo val
džios pašalpos

.... -■'■"r.. '

Berlynas, rūgs. 29. Net stock 
brokeris nori valgyti. Gerokas 
būrys Berlyno biržos brokęrii;, 
dėl biržos uždarymo, nebeturi 
iš ko gyventi ir paprašė val
džios paskolinti maistui $25,?; 
000, kol birža vėl pradės veik
ti. . iaii /■..

MacDonaldas pas 
ralių Jurgi

- --'i

ka-

. —.—-----— .
Didelės audros Indiana 

valstijoj
... .—

Richmond, Irid. Du vaikai 
sunkiai ir 88 lengviau sužeisti, 1K.U1 - -• -i-
mokyklos ątogą. Be to sutrau
kė susisiekimo priemones.

Londonas, rūgs. 29. Premje
ras MacDonaldas-apsilankė pas 
karalių,, pasiklausti jo nuomo
nėj dėl parlamento paleidimo 
ir naujų rinkimų paskelbimo^ 
Naujų rinkimų reikalauja ypa
tingai konservatoriai, tikėdami 
laimėti su tarifo platforma.

Anglijos liberalai neno
ri rinkimų

apie 12 tūkstančių darbininkų.
A ' \ ii

'■ i^ *

< ---------------- -

Londonas, rūgs. 29. Karalius 
Jurgis ir liberalų vadai išsireiš
kė prieš skubius rinkimus, ku
rių reikalau j a (konservatoriai.

" ’:vh ■ i<? ■

LIETUVON
Siunčiame Pinigu Pai

stu it Telegrama. ' Patar
naujame GreiaU Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visų Liniją. t

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED 8T. 

CHICAGO. ILL.
Ofisai atdarai kaidie nwf 7 iki 

8 valandai Iventadieniab nuo
9 iki 1 valandai

mokytis anglų
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Waterbury, Čonik
Tautininkų Federacija žvejoja

■V.... .s

ti.

Naujojoje /ingnjdje, išsijuo
sę, darbuojasi BrooĮdynb tall- 
tininkų Fėdbrdcijbš šidtii1, ki
taip sakanT, faŽšt'dT. /feitis 
baisiai rupi ateinančios SLA. 
nomiriąbijos ir rihkintiii, nes, 
mat, fašisVų' itž'ddk y riti finan
siškame pavojuje. Brookiyno' 
“Vferiybė” yra į^kriliriti’ši' Su- 
šiVi'eriljiriiui iri riVbhj^giti' tos 
skolos atiduoti.

Jau prieš šešetu metų Pildo- 
rfi'ėji Taryba’ prisllriliri’o “Vie
nybės” BendrčVčf $25, (XXX 
Nors bendrovė vra bizniška 
ir, suprantama, neturėtų teisės, 
naudotis SLA, narių privilegi
jomis, bet SLA. viršininkai, 
prisidengdami “fraternaliz- 
mu’\ davė jai minėtą paskolą 
bė “komišenri”, kas reiškią — 
padovanojo jai tarp 750 ir 
1,000 dolerių, ir tik pastatė są
lygą, kad “Vienybė” kasmet at
mokėtų po $1,000 iš paskoliri- 
tris sumos ir, žinoma, mokėtų 
nuošimčius. Bet “V-bė” per 5 
rųetus atmokėjo ne $5,000, o 
viso tik $1,000, ir sukakus ter
minui atsikreipė į Pildomą 
Tarybą su prašymu pratęsti 
paskolą ant $25,000 dar jfcnkė- 
ri'ems metams. Aiškus daly
kas, kad po . to skandalo, ku
ris kilo dėl Devėnio šmugelio, 
SLA. viršininkai, kad ir butų 
norėję, 
“favor” 
ryti.

Taigi 
tininkų 
iš dnksto. Jie sudarė “sleitą” 
iŠ' tokių kahdidutų, kurie btis 

•palankus “tautiškai idėjai”
(įkūnytai fašistų organe) ir,
vardan jos, sutiks atnaujinti 
“Viehybei” paskolą, nežiūrint 
kad ji neišpildė paskolos sąly
gų (neatmokėjo <$4,000) iri^ne* 
iiriš “koinišėno”. Tuo tikslu 
ir “V-bės” manadžeris, p. Bud
nikas, neseniai padavė aplika
ciją įstojimui į SLA. Pirma 
tas “veikėjas” Susivienijime 
nepriklausė ir buvo net jam 
priešingas.

Užpereitą nedėldienį (rūgs. 
20 d.) Brooklyno tautininkų 
Federacijos lyderiai (Girikus, 
Sagevičius ir k.) kartu su 
“V-bės” administratoriųrii Bu
dniku nuvyko į New Uaveną, 
Conn., laikyti'*konferenciją ir 
“nominuoti” kandidatus į ŠLA. 
Nukeliavo tenai keletas vieny
bininkų ir iš musų kolonijos: 
adv. Lukošius (kuriam p. Ge
gužis pavedė “gaudyti” Deve- 
nį), p. Tareila, Jonas žeme n-

nebūtų galėję tokį 
vienybiiiinkams pada-

d'abar Brobklyno tau- 
vadni nori apsirūpinti

iš atitros ptisėš ftift Bačiuno 
d į augai pranešė^ joge i “ne
kaltos” Petronėlės kandidatū
ra gali sugadinti visą “stleitą”. 
Tur-but dėlto ir buvo jai pasi
priešinta konferencijoje.

l)r. Puskunigio kandidaturia 
tarp pat susmuko. Jį ptikeitė 
SfailUiPvaiiis' iš WaterbuHo. 
Juodu taip vienas, kaip ir ant
ras Susivienijime niekam nėria 
Žiribiril, bbt^, dt, tiŽšlitiAriė furi
ja us patekti į Pildomą Tarybą 
— - panašiai kaip ir p. Bačivi- 
AaŠ, kiiti^ vargiai benusimano, 
kaip yra susirinkimai vedami 
lietuvių organizacijose (butų 
jtiollų, jeigu’ j a iri lėktų pirriri- 
nirikauti SLA. seime!), nes ji- 
Štii lietuvių veikime, kiek ži
nau, visai nedalyvauja.

Ffeiili'a pasakyti’, kad rimsti 
Tėd’eVa'nYai tatitiiilrika! pasirri- 
dė gana prastai su savri’ ktindi- 
datų “sleitais”. Tai jie siūlo 
foki'tiš žitibnes, apie kuriuos 
SLa. ridriai riėbtivo nieko 
girdėjį, tai tokius, kurie yria 
“pagarsėję” net ir perdaug. 
Savo tarpe jie nesuranda riė 
vierio tinkamo kandidato. Bet, 
tiesą pasdkius, joks save ger
biąs žiriogus ir nedarytų sutar
čių su “Vienybė”, kuri Suši- 
viėriijirii’o pinigais riori bizriį 
variyti. Nefašislds.

Cleveland, Ohio
J. Barče vičius ir A. Widzes 

gerai pasirodė

Rugsėjo 20 d. Andersono far- 
moj įvyko “Dirvos” piknikas. 
Pikniko programas susidėjo iš 
ristynių. Ritosi du lietuviai su 
svetimtaučiais. Adomas Widzes 
.ėmėsi su taip' vadinamu “aiš- 
manu”. Išėjo lygiomis; Bancė- 
yičius gi buvo suporuotas sti' 
jacobs, su Iciiriitio jis l’ėrigvai 
.apsidirbti,.' < ; (į

Publikos btivo nemažai; i < • 
Jodas Jarus.

Kenosha, Wis
Svarbi žinia lietuviams.

Musų kolonijoj eina labili 
didelis prisirengimas prie Uo 
tai nepaprasto. Nors ir nedai’- 
bO laikai, bet visuomenė yrid 
suinteresuota ir laukia paren- 
giititi. Gi tą parengtiną ruošia 
SLA 212 ir 33Š kuopos. Ii’ pįir 
rengimas bus nepaprastas, 4- 
tai Susivienijimo 45 metų gy
vavimo j'tibiliėjtiš ir 30 stikak- 
tuvės nuo pasiliuosaviititi', iš

mi^įįį^

[Acifie-P. B A. Photo]
U. & Altrititi,1 dfdŽiUtiteidk ptisdtifio dirižablis, liti ris Akrtiiib rii'gsėjd 23 d. piriitiU' ItiVrfą škririitižioj

t uo dVįstdfyta iri tlkieiri'itis kai
nos. Ėtiferi’t, tiki'ėtate kaitititiŠ 
tik *25 centai.

—Vietinis.

Dės Moinės, Iowa
valstiją

56,147 
žėirieš.

jbTurįiĮfoii*.) T 
kalife”, A kitų karidi^alaT, —į 
tai darbininkų prieŠdl, “fĄW- 
ai”,’ “socialfašistai” iri lęiftiįf. 

šitokia komunistų agitacija 
protaujantis SLA nariM la
jai piktindavosi, nes čia aiš
kiai jie matė komunistę polfti- 
kavbrią', lluriudini jiė siekė už- 

šiandiengrobti organizaciją.
gi, apsivalius nuo komunistų, 
ir organizacijoj likus rimtes
nėms nariams, reikėtų į daly

kus žiūrėti rimčiati’, o ypač 
viršinirikiį ritiklmiibše, reikė
tų turėti (langiaus toleranci
jos kitų pažiūroms; reikėtų iš
mesti iš šfaVo t*arįSo tuos riti- 
emfus vienų kitiems prikai

šiojimus pažvalgų, kad tas sb- 
čialištas, ritids fašistas, llattift- 
kas arba dar kitokis. Bet 
šiandien pasirodo, kad susida
rė ffrikcijdb ir pdlitika’rijtiiba: 
vieni nenori įsileisti į SLA 
centrą fašistų, kiti socitiljįsllf, 
norint ir iš vienų ir Rifų ras
tųsi' firikriml'ausilį žnldriių už
imti' cėntrė vietas. KaijS tas at- 
rėdo? .Tuk Vist nleš ešariie viė-

nos ir tos pačios organizačijoš 
^1 lygiomis teisėmis, 

nežiūrint kokių pažvalgų įbes 
bu t um e, ir t rinkimuose. yh^i- 
nifiicų, nuims negali apeiti vir
šininkų pažvalgos, o tik jų tfn- 
kamirmoK užimn vietak. Susi- 
vi’ėriij iiti'a's juk tvarkosi rie šu- 
lig savo viršininkų pažvalgų, 
bet savo konstitucija.

Tiesa, mes kovojome prieš 
komunistus, kad neįsileisti jų 
kaip į lluopų, taip į centro 
vbrŠiniiifeuš, bbf Aė deltč^ kad 
jie yra komunistai — diktatū
ros šalininkai, o tik dėl to, kad 
jfe akiplėšiškai pu'dlČ organi
zaciją užkariauti savd partijos 
naudai. Bet šiandien pas mus, 
tol ftafc, jūft fokftį žmonių ne
simato.

Fašizmas, 
mbkrAfiferhtis

socializmas, de- 
— yria pbhtiŠki 

^dalykai. SLA yra ne politinė 
bbt apdraudos ir pašalpos or- 
gtirilžačija, todėl kovai su “is- 
taisM a'rbiri “iizmbtš” Šitij' 6rga- 
riiž’tič’ijbj ntigbli būti vietos.

•—P. A. Deltuva.

Pačiam New Havene vieriy- 
liiriinkai surado apie pusę tu
zino draugų. Į Rrinfėrericiją 
atvyko, be to, dar po vieną ari 
dli žihones iš poros Cohnecti- 
čtit kolpriijį ir iš xfroręėstėrib.

J arge liūtę šluoja laukan

Nėšutikii būvo numatyti, ko
kį kandidatų šįraSą patieks ta! 
konferencija. Su Tareila vie- 
nybininkai yra pilnai susitarę, 
jie patarnaus jam, o paskui ji
sai jiems. Su p. Bačiunti, iria- 
tyt, taip pat yrri susikalbėta. 
Taigi’ šitiems kandidiitanis 
“nomitiacijoš” btivo užtikrin
tos iš ariksto. Januškevičiuka's 
ir Vokietaitis taipgi, žinomti, 
negalėjo būt aplenkti, nes jiė 
“savi žmonės” ir da prie to 
“parrpijonai”, Nritijosios Arig- 
lijos gyventojai. Juodu atiu, 
beje, dalyvavo ir konfererici-

Kiek teko nugirsti viena ati- 
sia, tai spalių 11 d. tote d vi* 
kuopos rengia tokį koncertą, 
kokį retai ir didmiesčiuose te
pasitaiko girdėti. Dalyvatis ge
riausios Wiscorišitio valstijos 
jėgos, fmkirii'e kad ir Dailės 
Ratelio chorą. Tai vifcrias pui-

joje.
Bet keistas dalykas išėjo su 

p-le Jurgeliute. Konferenčija 
ją “išbrOkirio”. Vietoje Pet
ronėlės, “nominąciją” laimėjo’ 
p. Biikšnaitis. Tišėjėtas balsų 
buvo primesta da ir Čekanali's- 
kui.

Girdėjau, kad Naujoje Ang
lijoje buvo gauta perspėjimų 
prieš Jurgeiiiitfcš statymą! į 
vienybininkų sąrašą. Iš . vik
rios pusės kai kurie fafeinriiai,

Chorui vadovauja K. Steponh- 
vičius, pasižymėjęs muzikas ir 
mokytojas. Dainuos Wisconši- 
no IriikŠtutė M. Balčaitis.

Be koncerto biis dari ir 
kalbėtojas. Tapt) pakviestas 
6r. Margeris, kuris riestiniai 
griįŽ’d iš Li'ettivos. Kurie skai
tėte “Naujieribše” jo telpainus 
straipsnius, tai galite būti tik
ri, jog jis apie LietuVą daug į- 
dbriiilį dalykų galės pripasako
ti. Prian'ėŠkitė ir kitiems, jog 
krilbės Dri. Margėris.

PriaVririu' čia bus pViriiinli, 
kad’ spaliiį1 9 d. fds dvi lliibpbs 
riėrigia šeimyriišką vakrirą’. 
KViečiritila tiek kuriplį tiariitii, 
tiek svečiai. Bus pVdįjos pįl- 
dbititioti1, pašišbidl ir dar užši- 
kąteti’. Girdėjau, ka’d užkahti- 
■žiam’s priiriuošti pakviesta gt 
riri’s kulinaras; Vakriras įv$| 
Geriitian Atileričdn švėttiitiėje. 
Nepriattilškite fhtf pi%0f riiisi- 
pirkti iš kalnti’ Priįė
dųrUf galimas daiktas, jų pri^ 
truks. : -
... Kartinti1 dabar yrtf HbbVerjo 
“prosperity” laikai, tad sulig

neatbūtinai PAMATtfc

CHRYSLER
SukOt; kad ns yėa vienas gež4AuW KAitior. čįLflANDiE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTU LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales Jnc.
3207-09 So. Hafeted Si Tet CSfafflirt *JŠ9

Ari šioj
r f v « v - ri’ėfcllb patir

ti’. i?ači’dti' itiari atrddb,' kad jlj 

seks apie tai patirti.
■— Senas Pelrgs.

M ir iVdftitf — 17,L Af
3ivi:,0!ji. ftttiiKitiitj bhvb pVil'i'rt- vSlMibJ' yrŠ 
M' d7,4lMW t'd!žW.' Tte.1.. l.««M uuvuv, MU J.. 
iNefettM«M;. bar Jšitatf pasi 

1----- ’rr rv.;
prikirpta 71,980 torių

Ict’d' 07,4l61W t'u'žiii’Žf? fdfe'

parduota UŽ- •1>7,3() 1,718, ’o vilnų

PolėftiiKa ir Kritika
Del Špeciafes JM& 

'sijios išlaidų
l z j t «

S’rs bei tas apie .loivos 

• i i. .Iowos valstija turi 
ket virtam iškas iriylas 
Žemė daugiausiai yra lygi, —
kur-ne-kur tėpa'sitdillri katiliu
kų. Žemiausia vieta yra 478 p. 
žėmiati jiirds Tyguirioš; 6 aukš- 
čiatisi’a 1,600 pėdri. '

Vdsdrris mėlti šiliitia siekia 
113 laipsnių. Tiek bent buvo 
užrėkrirdtirita 1912 iri'. Bendrai 
imant, vaštirios čia gana šiltoš. 
žiemos metu šalčio taip pat fCrbury/ČohiY’i■^Spččtalėš; Kd- 
yra phkarikairitii. šiau’riitiej dą-j^ 
lyjė dažnai pas^itdikri; ka'd šal
tis pašiekia 47 laipštirij žemiau 
ritiliri; .

GyVėritojų vaistija’ priskaito 
ligi pustrečio iriilibrioi Jie susi
daro iš 42 skiritingų tautų'. Iš 
sveti mt’d uči’U ; dtftigi’dtišitii pH- 
skaitrimą Vokiečių; bųtenl, 61,- 
518. Antrą vietą užima švedai, 
krirhj randasi 18,911. Mažiau
siai tėra albanų. Jų visoj Vals- 
tijrij' tėpriiskaitoma 15.

Lietuvių Iowa valstijoj yria 
užregistruota 518. < Iš jų 316 
pavienių ir 202 vedę. Lietuvių 
centras yra Dės Moihes mieš
tas. Tai didžiausias miestas ■ • • . •’ i ’.Įl'V J, . ’ ! •
visoj valstijoj. Gyventojų jis 
turi per pusantro šimto tūk
stančių. Apie'miestą randais! 
nemažai anglies kasyklų, kdr 
daugelis lietuvių ir dirba.

Antra didžiausia lietuvių ko
lonija randasi Šioux City. Lie
tuviai ten dirba gyvulių sker
dyklose. Kiek viename, tiek ir 
kitame mieste vra vienas kitas 
lietuvis biznierius.

Dirbtuvių lovvos valstijoj 
1925 m. buvo užregistruota 3,- 
350. Kai. kurios..tų dirbtuvių 
yra gana dideles ir samdo po 
kelis šimtus darbininkų, o.kai 
kurios jų esti visai mažiukus. 
Mat, prie dirbtuvių priskaitytą• 
ii* dtiorikėpylllOsrį’ kuriids šam* 
d’o po vieną llitą darbininką. 
Viso prdniririėj dirbau 72,250 
darbininkų.

Anglies kasyklų valstijoj 
1925 m. buvri iižregi'struota 
354. Angliakasių dirbo 11,241., 
Viso per metus iškasė 15,000,- 
()d() torių ariglies. Dauguirioj 
kasyklas yria iritižoš. Paprastai 
jos. vadinainos “trokinėmiš,” 
!nėš‘ anglis vežapvu tvbkaik.

GaliiHa šakyti, kiid Iriwa yra' 
farimerių V'alktijti. 1925 iri. fari- 
irių’ btivti rižrė^htrii'ota .20$,- 
7$9I Ihlriilį (JMitiptii ž'eiričs sie
kė 33;527,191 aktą'. Fdriirieriai 
vėrčitisi vyriiarisiai“ ailginirim 
koridų; ^pėjaltiti, kriti Šlaite' įlie
tais kornų bus surinkta 40(ijL 

s 630,000 bušelilj. Nemažai taip 
pat užaugiųpmli avižų, miežių, 
kviečitį ir darižovių. ■; 
i Iš* gyViilių , datigiridsiai' yėa 
latikiHritila1 ’ lti25r Uit
'Riatiihf btiVo ^iŠkaltdlbaT Of 

: grihdjų2i022jl7?;’ 
urklių- 30.S32; - 042,-

Čia nbriu dubti' j)atti§k{fdi- 
i’rią dėl p: F. J; BtidViO s^- 
riio “Tatitinitillrii iri SLA”, ku
ris tilpo “Natijitinti” N6. 
Straipsnyje paliečiihtia Wd-

tilisijtiš’ išlriitibš.' P-ritis' BUtiriid' 
išlaidas' skriIttiJvtik už dvi’ die
nas. Nors niąito, žeriiiail* prisi
rašiusio išlaidos yriiV irJ nid- 
žiausios,- tačiau*'Visiėms jok gi
li pasirodyti;dribai didelfemiš'. 
Vpač ftiriinV tą‘ /aktą',
jog gelžkelio tikjtilas iš Water- 
buriti į NexV Ybriką, tėti i,r at
gal, kainuoja tik 6.32.

Tikrenybėje tbs išlaidos bti- 
vo ne už dvi‘,4(tictitis, kaip* p,; 
Budriis sriko, bet, už septynias. 
Važiuoti į New Voi’ką teko dti 
kurtu. Be to, prisidėjo nakvy
nes’išlaidos. '

Pirmas Spęcialės Komisijos 
susirinkimas kartu su Kpntrti- 
lės Komisijos t pirmininku J. 
'Grinium įvyko New Yorkė 
spalių 5 d. Buvo kamaiitinėjri- 
ma p-lČ P. Jurgeliute, SLĄ se
kretorę. Spalių; 14 d. Špęcialė 
Komisija pakvietė p. S. (%ęgti- 
žį į Waterbury tyriiiėjimui: M. 
Devenio paskojps. TCai buVo 
daroma tuo tikslu, kad išven
gti bereikalingų ; išlaidų: yie- 
riaiti žitiogtif juk jS ligi ari ■kai
nuoja ? vaŽinėjiitiaŠi,! negu 
trims. . H

Nemanau p. Butiriiui’ sniulll-' 
iriehiškai aiškihti visris' r išlai
das, nes bilos’ titivo priduotas 
Bil’doriiląj ai Tarybai,. kuri ■ jas 
.briėmė ir užtVHiti6?;Užtikriitiu 
tik, jog tie $83*^4 btivo 8111110- 
kėti tie už dvi dienas, bet tiž 
šcplyniaš. A j

įtiek, niaii žįpęnia, p. J. Tą- 
reila iri adv. lt; LtikoŠitiŠ tupė
jo daugiau išlaidų, nes .jie 
kiii'lu' siiiFi-: 
nansų K’otilisij'dte pirmininku, 
važinėjo apžiūrėti p. Makri- 
vecko namų, ąnt* kurio. SLjA 
turii morgičių. To iiainti apžiu
ro j iin'e aš nedalyvavau’.

) 5. SeiikUs, Specialus Komisį- 
j‘oš riaryšari u^rąšų vedėjas;

SLA- RinkMains Bč 
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/ įįaip ^A. iVaVj» liateka'- 
tiiįo i parids^ti šį; v d straipsnelį 
perskaičius * “NtiUjįeiiose” (iiii- 
ihery 221) pridįlėšiirią iš CW 
Ogtik užviiVdItitti* “Rife gdlyoi

apkalbėti kandidatus staty
mui sCkrinČiųošč SLA ritiki- 
mįVd&Či tai tofas žTiVgštiiš latiA’i 
pagirtinas; ties' kaip' kifefeviĄ- 
rias darba’š, iš arills'to apsvar
stytais, būnu ptisėkmlngesnis, 
Yriip pati ii4 kaiVditiatiį’ apkalbė
jimas, iš anksto nurodant j^ 
titikririViiltitiš4, į škiriairitis 
jiems" vlėt’riš tižTiritl ėrganizd- 
cijos centre, gali būti organi- 
^■čįjdl riritidl^at Tdiliti’ budlį 
'ŠkA ntirii'af tiiVčtti d’pši- 

Šri kdtidfdativ tirikd’- 
tiititiiti* iri vffio iš i(y ifeitM- 
kti' tlritiaindk ^iVšiTimkuši 
či'ąti pW ttil’uŠ'Viriiifeų ŠfiA Vei
kėjus šiurid'i'čiV tUošė kandidd- 
tli apkdltiejimb bėi šfatynib sti1 
sirinkiriitiOsė iri vėliaus garsi- 
tiiriitiošė špauddje, lyg ^la iš 
maišo išlenda ir pdlitikri'vi- 
iiitii; kitokių nuombnių ėrgd- 
nizačijos narių įvardiniriial, 
kad, rtidos, be to apsieiti nė- 
galima (gal būt, jau tokia 
prigiiiitis). •

'Mihčtamc “Natijieriose” prd- 
nešiirie tarpe kitko skaitau: 
“...tačiaus susirinkimas nori 
iriafyt SLA priiešakyj'e žiridneš, 
ktiriiė geritiia Tdi'svę iri dtiititi* 
k ra lybę, bet ne fašistus ir j p 
tarnus”. Rci^ki'd, “faŠiŠtįfe ir 
jų tarriute” 
cetitrią1.

■ Mes gerai _____
iriiiriist’ų veikįnią ŠustVieriljU 
me. Prieš viršininkų rinkiniui, 
j¥ė st'dtydtirni ir g'aris'iti’d'dftif 
savd’ Iridi)di'datus, ir kad SLA 
narius įtikinus', jog tik jų 
kandidatai yrti geriatitei saky
davo : riirikit'ė tik Šlttitis k'ari- 
dtil atris į SLA viriŠininktite; dės 
jie “ll’dvdja už daribinitiKų1 rei-

t 'j?H.-*.-- !> .« |

:——T -

TaŠltetiite ir 
neįsileisti į SLA 
v . . k '• ■ '■ ■A o■ .

atsimenanVė kti-

Silpnų••Nervą-
Jeitru jusi) nervai ir raumfenj/s yra silpni 

ar jūsų pY,astii)ęieji onjauai stokuoja soč
iu) ar jogų, Įnikite Ntiga-Tono ir bukite.

lio dalyse. Jis .pasalina iŠ ,kuno IIku pe
rus, kurie gltrulo ųgas ir organų susilpne- 
a. Jus galite gauti Niitfa-Tone aptiekoje.

i aptielflpinkaH neturr jo. paprašykite' 
ji užsakyti dol jus iš saVy urmininko.

* .i. • v L • vr , • .......... ..., *

Don’t

Colds

NIEKS NETIKI?
kad Ąmęrikos lietuviai butą primiršę savo gUmtąjf kriaštą Lietuvą.

Sd’vo mėiię shVo Tėvynei jie įau yra Jrodę atvgjų atvejais ir 
dabtr. stengiasi palaikyti su ją ryš

Artinantis^ Naujiems mętąm^ 
pdddriyti malohum4 savo giminėms 
tuvps kąjtįririhinjb, išraSydąmį fiįnn 
savo gimines j

Šitame atsitikime gali tik sc
“Lietuvos l

m&Jaikrąšti. w Tokia dovanri 

fARNATJTl 
tusi* Lietuvoje Iriikrriltia

■ :

t? šuičiui imiini&Ju ar* tr«Alhjo gali 
pasidanyth. rhntųa. Pulengvlukit 
JuoB | 5 minutes tju “Miurterolo”, 
—. ‘‘cpunter-lrritaut” I Uždailainau 
kurta | valnudt), Jie turi suteikti 
Dagėibą. Millontj vartojanuū per 
20 metų. ItakdhienuuojaiuuB dak
taru * Ir slaugių. •

u

vienintelis

TqW ma pas.

Me , TAIGI 
£WStafe, reW er wh£- 

riė&ttigifc tai rffofimftjHte

Dar pfriegJflauj Seįuą'
ųv adresu^ Lietuvoje, d jhu “Lietuvos ŪliK- 
ististrt mejtuą,tarnauti.

TŪVOS JjKlį^Ęd” adn
ia;. Kauna* (fedhninb> gat.

W iSsi 
metų 1

, ’ 7JT IĮ

4 •*
L ■ : ■ -U...;1 r-U”

H! w

AAiėrlnger
I AaiMfo 1LLTNOIS MINER Redąkiot iatu, Savtiitraštit

The Ameriean ta r dšan
fcovirįrirs 61ū8inink’iį pyW' sUityck p^inokinlpim..

PrėtlUttierata'.metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

• i

Rštf Alą Įs
anksto pradeda svarstyti ir

A

*T
*p<?s
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LIETUVOS ŽINIOS
Iš “vldemarininku” 

bylos
Rugpiučio mėn. 30 d. Kaune 

kariuomenės teismas baigė va
dinamųjų “voldemarininkų” ir 
pasikėsintoji! prieš pulk. Rus
teikų bylų. Kaip dar prisime
name, 1930 m. du jaun| Kau
no universiteto "studentai vieš
butyje peiliais norėjo paplau
ti kriminalinės policijos direk
torių pulk. Rusteikų. Pasikė- 
sintojai: Julius Vaitkevičius ir 
Antanas Pupalaigis nubausti 
— pirmas 15 ir antras 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimu, ap- 
rėžiant jiems visas teises.

Dvyliką kaltinamųjų už pri- 
klausimų slaptai organizaci
jai pripažinti kaltais ir nu
bausti devyni — po vienerius 
metus paprasto kalėjimo, vie
nas, kaipo nepilnametis, — 8 
mėnesiais paprasto kalėjimo ir 
du — po vienus metus kalėji
mo sulyginai. Visiems nutei
stiesiems teismas yra atskaitęs 
ligi teismo išsėdėtų laikų. To
kiu budu 4 kaltinamiems — J. 
Gineičiui, P. Svetlauskui, A. 
Butkevičiui ir inž. P. Steiku- 
nui daugiau kalėti nereikės, o 
visiems kitiems dar liko kalė
ti po keletu mėnesių.

Kiti , dešimts kaltinamųjų, jų 
skaičiuje profesorius A. Vol
demaras, kapitonas A. Mačiui- 
ka, kapitonas L. Virbickas ir 
kiti išteisinti.

ši byla savo laiku sukėlusi 
daug kalbų, kaip spaudoje

Geriausias
Budas Pataisyti

Rūgštų Skilvi

taip ir visuomenėje, buvo na
grinėjama kariuomenės teisme 
prie uždarytų durų apie porą 
savaičių. Buvo kaltinami 24 
asmens, kuriuos gynė 10 žy
miausių Kauno advokatų. Iš
šaukta buvo daugybė liudinin
kų ir keli ekspertai.

Kaip tenka girdėti, nuteis
tieji teismo sprendimu yra ne
patenkinti ir rengiasi duoti 
kasacijos skundą Vyriausiam 
Tribunolui.

Kaip tenka patirti, profeso
rius A. Voldemaras, bylai pa
sibaigus, išvykęs į Žarasus, kur 
apsigyvens pas savo giminaitį, 
Lietuvos banko skvriaus direk
torių.

Savo laiku profesorius A. 
Voldemaras buvo aukštai iški-j 
lęs. Jis būdamas 
persekiojo kiekvieną jam prie--ne 
šingą nuomonę ir nepasigailė
jo net ir labai skaudžių baus
mių. Aplink save buvo sukū
ręs didelę šnipų organizacijų, 
kuri skundė; kaltus ir nekaltus 
žmones, o prof. A. Voldemaras 
visokių karo komendantų pa- 
gelba siuntinėjo į Varnius, 
baudė administracinėmis baus
mėmis, siuntė į ištrėmimą ir 
tai vis be jokio kaltės išrody- 
bo, be jokio teismo. Užteko 
tik Voldemaro šnipui pasaky
ti, kad tas yra neištikimas, 
priešingas valdžiai ir tuojaus 
išveždavo į Varnius ar kita 
bausme nubausdavo.

Dabar ir prof. A. Voldema
rui atėjo eilė. Neveltui sako
ma, ką pirmiau sesi, tą paskui 
eidamas piausi. Girdėtis, kad 
prof. A. Voldemaras žada 
skųstis į tarptautinį teismą už 
žmonių laisvės varžymą Lietu
voje, Įdomu, kad ponas pro
fesorius pasiilgo laisvės. Juk 
būdamas Lietuvos ministerių 
pirmininku prof. A. Voldema
ras kaip tik išleido datigelį tų 
įstatymų žmonių laisvę var
žančių, kurie dabar ir paties 
jų autoriaus laisvę varžo.

aplinkumos ūkininkų 8 ark1- 
liai: Tarpučių kaimo ūkinin
ko Duokos 2, Pavilktinių kai^ 
mo Juodaičio 2, Demšių kaimo 
Preikšos 2 ir Neverausko 2. 
Arklius yagia iš ganyklų. Nak
timis ūkininkai bijo arklius ir 
ganyti, nes niekas negaran
tuoja, kad jų nepavogs. Poli
cijai susekti arkliavagių nie
kaip nesiseka. Spėjama, kad 
Lietuvoj yra stipriai organi
zuota vagių gauja, kuri ir už
siima arklių vogimu. Reikia 
pažymėti, kad Sintautų aplin
kumoj nepasitaikydavo net ir 
smulkių vagysčių, o apie ark
lių vogimų niekas gal iy nepa
galvodavo. Dabar ūkininkai 
turintieji geresnius arklius, tu
ri juos šerti naktimis tvarte 

valdžioje žiemai paruoštu pašaru, kas 
vienam yra dideliu rūpes

čiu. Pašarų yra šiais metais 
nedaugiausia, o kai pas kų jis 
ir visai turi būti taupomas. 
Taigi susišovęs pašarų vasarą, 
kada dar geros ganyklos, kuo- 
gi bešersi žiemai atėjus. Visi 
susirūpinę laukia kada arklia
vagių gauja bus likviduota.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių Kliubo 
susirinkimo

pinigus pastatyti pamihkl^ afjt taėšč pelno, tokiu budu ffiuos 
‘abu pikniku reikia priskaityti 
prie Įiavykiisilj ir komitetui 
padėkoti iiž jo darbavimąsi.

Įstojo į kliųbą du nauji na
rtai, Akvilina ir Kazys Baltai 
(Brightonparkiečiai). Persta-

velidnies kapo).
Nabašninko Jiiožo ŠVaikac* 

ko broliai rašo taip: Tainštų, 
Joniškiečių Kliubas pastatyti 
paminklų, bet mes vis tiek ne«* 
galėsime aplankyti saVo brd* 
lio, kur jis ilšiši atažinai; be
galėsime ne pamatyti jo pa
minklu. .Mes Lietuvoj melši* 
mes, užpirksime mišias už tau* 
su brolid dūšių.

Kadangi laiškas buvo be jd* 
kio paliudymo, tai nutarta pa
rašyti laiškas Lietuvon ir gau
ti iš ten itztvirtinitaų iš vals
čiaus, ir tik tuomet pasiųsti 
pomirtinę į Lietuvų. Tų dtta- 
bą atlikti pavesta Joniškiečių 
Kliubo valdybos nariui V. Ka
zimieraičiui.

Antras laiškas buvo skaity
tas iš Šiaulių. Šiauliuose sta
tomi yra namai, pavadinti Mu- 
zėjaus ir •Bibliotekos Rųtaais. 
Taigi Joniškiečių Kliubas yra 
prašomas prisidėti su aujka.. 
Laiškas buvo priimtas ir padė
tas tolesniam apsvarstymui.

Nutarta parašyti laiškų Šiau
lių Muzejaus ir Bibliotekos 
Rūmų direkcijai kaip atsaky
mų. Ta užduotis pavesta nu* 
tarimų rašininkui.

Riknikų komitetas išdavė 
raportų. Pirmas išvažiavimas 
davė nedateklio. Antras at-

. i

bhdo ir draugiški žmonės. 
Tenka pasakyti, kad šiemet 
k&k įstojo į .Joniškiečių Kliu- 
bą narių, tai vis plačiai žinotai 
lietuvių visuomenei. Mano su
pratimu, kad it mažiau gauti 
narių, bile tik gerų .'darbuoto* 
jų-veikčjU.
ne tiek kiekybėj, kiek koky
bėj. Anot lituvių posakio: 
kad ir mažas šmotelis, bile 
gardus.. . >

■ 1 , • ■

Buvo pakeltas klausimas, 
kuris lietė kliubo narius be
darbius. Nutarta nedirban
tiems nariams iš kliubo iždo 
apmokėti duokles, pažymint 
tam tikrose blankose kaip be
darbio duoklę. Iš bedarbių 
naudai rengto vakaro buvo 
pasilikę apie $18 neišdalintų. 
Nutarta tuos likusius 18 dole
rių paaukauti p. Antaninai 
Burnickienei.

.Juliui Butaučiui davus įne
šimų, nutarta rašyti prie kliu
bo jaunuomenę nuo 15 iki 25 
metų; šio amžiaus jaunuome-

.Juk svarba yra
i

nė bus priimama be įstojimo 
mokesčių iki naujų metų. Rei
kia tikėtis; kad jaunimas pra
dės plaukti į Joniškiečių Kim
bu.

Joniškiečių Kliubo narės, 
Ontitė Brazinskite ir Antanina 
Zigmantaitė, btis priėmėjos 
jaunimo, jaunuosius kliubo na
rius pasitiks ir pasveikins.

Nutarta, pradedant žieminį 
sezonų, surengti pasiljnksmi- 
himo vakarėlį su muzikaliu 
prograrfm, skrajojančia kra- 
sa, pasamdyti šaunius muzi
kantus šokiams, taippat turėti 
užkandžių ir gėrimų. Įžanga 
Joniškiečių Kliubo nariams be
darbiams Melui, o visiems ki
tiems po 25 centus asmeniui.

O ar žinote kas įėjo šio pa
rengimo komitetai!? Ogi p. 
J. Kazimieraitienė, p. Rimdžiu- 
vienė ir p. M. Laučienė.

Susirinkimas užsidarė apie 
11 valandų vakaro. Narių į 
susirinkimų atsilankė viduti-

r

VARICOSE

LIETUVIŠKI NAUJI REKORDAI
Jums dabar yra proga linksminties, kada jus galite įsi
gyti naują gražią portable Vįptrolą tiktai už $4.95. Arba 
savo senu Victrohi ir Radio kombinacija grajinsite se
kančius rekordus.

i ■ . M4U... ĮMAu.'i.n,.

niškai. P-nia V. Brazinskiene 
su savo jauna dukraite visuo- - 
met atvyksta Joniškiečių Kliu
bo susiriųkiman.

Karveliais.

Padaro 
Skalbimu

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas 
LINCO WASH. 

Pardavinėjamas
komis —r po 20c už bonkų.

' i Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

( Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

savo groserninkų

kvortinėmis bon-

Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, 
kurie paparastai reiškia tiktai 
vienų dalykų: perviršį rūgš
ties. Skilvio nervai buvo per
daug stimuliuojami. Perdaug 
rugštfeš verčia taaištų1 rūgti 
skilvyje ir žarnose.

Budas pašalinti rūgšties per
viršį yra su alkali. Geriausia 
šiam tikslui alkali forma yra 
Philips* Milk . of Magnesia. 
Tiktai paimkit šauktukų šio 
nekenksmingo, beveik be sko
nio preparato stikle vandens. 
Jie veikia tuoj aus. Skilvis pa
sidaro saldus. Jus vėl links
mus už kelių minučių! šir
dies deginimas, gasai, galvos 
skaudėjimas, aitrumas ir ne
virškinimas išnyksta!

Pažinkite Philips* Milk of 
Magnesia ir jus niekuomet ne
bevartosite pirmykščių šiurkš
čių metodų. Tai yra malonus 
būdas — veiksmingas būdas 
alkanizuoti sistemų; pašalin
ti pasekmes rūgščių perviršio.

Philips’ Milk of Magnesia 
buvo nuolatinis daktarų vais
tas per virš 50 metų. 25c. ir 
50c. bonkos visose aptiekose. 
Žiūrėkite, kad gautumėt tikrų.

Sintautai
Pri d i s o aridi a vagių

Sintautai ilgai buvo ramus 
kampelis. čia daugumoj gy
vena pasiturintys ūkininkai, 
kurie purena turimųjų žemelę, 
kuodaugiausiai iš jos norėda
mi turėti naudos. Bet pasta
ruoju laiku drumščia šio karš
to ramumų pradėję siausti 
arkliavagiai. Tik per'vienų 
rugpiučio mėn. pavogta iš šios

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. TeP Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muverui vietoj* ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th SL 

. TeL Boulevard 9336

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tel. Laiayette 1329

J. Butautis 8:30 
Neatsilankius į 

protokolų sekreto- 
paprašyta kliubo 

p-lė Ančiutė 
pareigoms

Praėjusį penktadienį, rugsė
jo 25 d., G. Krenčiaus svetai
nėje įvyko Joniškiečių L. K. 
Kliubo susirinkimas.

Susirinkimų atidarė Kliubo 
pirmininkas 
vai. vakare, 
susirinkimų 
riui, buvo
eks-raštininkė 
sekretoriaus pareigoms eiti. 
Susirinkimui tęsiantis, atvyko 
iš Cicero Justas 
bo sekretorius, 
protokolų, kuris 
šiai priimtas, i '

Nepribuvus finansų 
riui, buvo pakviestas 
dis perskaityti finansų rapor
tų ir užrašyti narines duokles.

Aplaikyti du laiškai iš Lie
tuvos. Vienas laiškas iš mi
rusio Joniškiečių L. K. Kliubo 
nario, Juozo Svaikacko, bro
lių, kurie prašo, kad jiems 
Kliubas pasiųstų jų brolio po-

Dočkus, kliu- 
ir perskatie 

buvo vienbal-

sekreto- 
p. Brie-

Kliubas buvo manęs už tuos

16223

16222

16221

16216

Columbia Rekordai 75c Vienas

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

Pasisėjau Žalių Rūtų 
Dy.vai — įdainavo Jonas Butėnas. * 
Svajonių Naktys — Stasys Prutas 
Artojaus Daina — Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis. 
Aš Už Jurų 
Kazokėliai — Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas. 
Ukvei 
Senhs Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas.

>• 16214 Mar*alietė — Stasys Pauras i.
i Sudiev Panaitėle —- Stasys Pauras ir JuttžKs Antanėlis. 

16205 Subatos Vakarėlį 
Vilniun Trauk - . 1• v . . .

Okėh—Odeon Rekordai po 45c Vienas
26110 Linksma Polka * ’( '♦ ’ -Ai

Klaipėdos Polka —- M. Bruslauskas 
Susapnuota Polka — 
Sesutė Polka 
Senelis Ganė Aveles 
Žaliojoj Girelėj — įdainavo Jonas Sarsevičius. 
Džiaugsmo Valandos. 
Kraic Polka 
Smuklėj Vainikėlis.
Kur Nemunas ir Dauguva — Juozas Olšauskas. 
Dzūkų Kraštas 
Kudlis — įdainavo Juozas Olšauskas 
Gieda Gaideliai — Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas 

Elena Rakauskienė

26109

26108

26107

26088

26070

26081

i —* Armonistas
- Petro Sarpaliaus Orkestrą. 

Chicago* Lietuvių Orkestrą.
P4tro Sarpaliaus Orkestrą

Petro Sarpaliaus Orkestrą.

Gražus Bernelis
Petro Vestuvės — Juozas Uktverts ir Adelė Zavistaitė 
Senis Petras Pplka — Sarpaliaus Orkestrą.

Victor Rekordai po 75c Vienas
Gersim Broliai, UliaVošiiii 
Žydų Bėdos —/Padaužos 
Pavasarėlis 
Kaimo Polka — Vičtoro 
Užmiršai Tėvų Kapus.
Laivyne — įdainavo Jonas Butėnas.

14036 Mandluolių Polka — J. Padauža Orkestrą 
Šok, Mergytė, -į

REKORDUS SIUNČIAM I KįlTUS’ MIESTUS

Jos. F. Sudrik, Ine 
3417-21 South Halsted Street 

CHfČAGO, ILL.

W. C. F. L. 970 kyl. Lietuvių Programas

26103

14040

14034

14042

Polka
Grupė

• »' »

Kapeli ja. • *

j

GYSLQS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Sis pastebėtinas treatmentas yra 
kiamas kai jus dirbate ar vaikAtote.. 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmehtų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO. SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicose Gyslos iA- 
nyks ir nebus Jokio Ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nors esate turėję vari- 
eose kyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
Isigydo | stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino, Vokietijoj Universitetų

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL.

Room 834r48-tas AugAtas
Kasdie 10—6:30, yPčtnyčlomis uždaryta 

SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ.
UtarriA Ketv., Subatoj 7 P. M.—9 P. M.

• PėtnyČiomis 2 P. M.—5 P. M.
Pasiklausyki! musų kalbos apie Sveikatų 
iA WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC U j aru. ir Ketv. 8:40 A. M.

tel- 
Jis

?is apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi Jus galite atsinefttf* j| j mušt) ofisą 
ir gauti reruUarę $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų dežimtų dienų pareiftkimus ir ifipildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legaUAkaio 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagalba jūsų taksų ir assessmenty reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor 4604 So. Ashland Avė.. 4tth & Ashland Avė. Valandos nno 0 r. iki 8 rak.

TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
. . MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. Phone CanaI 1678-9

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSĮOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plautių, inkstų ir pūslės, ožnuodtjimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, ■ galvos skausmus, skausmus nuga* 

’< roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis joms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai it nuo. 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Cravford 5573

WISSIG,
, Pasauliniam* Kare

Seno Krajaus

muzika
756 W. 35 Street

4.

j STAJR - JZJlįJSTC Copyright Midwe»t Feaufre Service ;

— Skamba Lietuvių 
kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

KMiįiii. į.ii'A 1(1 ii..

j- Polka — Padaužos Grupė.

BY WESTPHALT

DR
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PARŪPINAMAS DARBO?

E.M

Chicagoje susirinko prezidento Hooverio paskirtoji 
. nedarbo komisija, kurioje tarpe įvairių stambių biznie
rių dalyvauja ir dvejetas darbininkų unijų šulų. Pirmi
ninkas’Harry Wheeler sako, kad komisijos nusistaty
mas esąs: “Ne pašalpos, bet darbas”*

Pagirtinas nusistatymas, jeigu jisai nėra tuščia 
frazė. *

Bedarbiai, žinoma, pirmiausia nori darbo. Jeigu 
butų galima jiems darbo parūpinti, tai klausimas butų 
išspręstas. Bet pramonė darbo neparupina. Ji atleido 
milionus darbininkų ir laukią geresnių laikų. Tai kas 
gi to darbo bedarbiams suras?

Yra tik vienas kelias aprūpinti uždarbiais bedar
bius, tai — kad pradėtų vykinti platų viešųjų darbų 
programą valdžia. Tam reikalui kongresas turėtų pa
skirti keletą bilionų dolerių. Iki kongresas susirinks, 
valdžia turėtų, pasikvietus talkon svarbesniųjų pramo
nės,’žemės ūkio ir susisiekimo grupių atstovus (darb
davių ir darbininkų J, išdirbti programą.

Bet ar kas girdėjo* kad valdžia apie į planą gal-
votų? Ne. Prezidentas HoOveris nė vieim žodžiu apie 
*_•------ --------------- azk ^a(| j j

nes federalis «
tai neužsimena. Jisai tik grhUderiA visuo 
nereikalautų didelių sumų iš kongreso, 
iždas jau ir taip turįs kovoti su stambiu deficitu. O 
kaip be išlaidų galima pradėti kokią nors platesnę ak-
ei ją kovai su nedarbu?

Ar Chicagoje susirinkusi komisija turi kitokią 
nuomonę,’ negu HoOveris? Labai abejotina. Galą gale, 
ji veikiausia nesugalvos nieko kita, kaip tik tą patį se
ną receptą: privatinę labdarybę.

VISGI “DARBININKŲ RESPUBLIKA”

•......... •'. ’
l MASKVOS MOKYKLĄ

“Laisvė” praneša, kad bu
vęs “Sandaros” zeceris Rokas 
Mizara, kuris per keletą pasku
tinių metų “vadovavo” komu
nistams ir redagavę jų “Tie
są”, jau išvažiavo j sovieliją ir 
ketinąs tenai pabūti dvejetą, 
mėnesių. Per tą laiką jisai 
“plačiai susipažins” su bolševŲ 
kų darbais ir paskui, grįžęs 
Amerikon, “teisingai” papasa-; 
kos apie juos savo draugams. 
“L.” jau iš anksto ragina Ko
lonijas pasirūpinti surengti jam 
maršrutą. ,

Taigi neseniai paskelbta ‘‘Ke
leivyje” žinia, kad Mizara, va
žiuosiąs Maskvon pasimokinti 
bdlševizmo, pasitvirtino. Mąt, 
Mizara savo bolševikišką Mmok-; 
šią” sėmė iš Bucharino “Komu
nizmo A B C”, bet kai Stali
nas apšaukė Buchariną “opor-: 
tunistu” ir išmetė jo teorijas | 
sąšlaviną, tai tas “mokslas” 
pasidarė negeras. Reikia dabar 
mokytis iš naujo. Maskvos 
boįgevikų “akademijose” žmo
gų padaro “profesorių” per ke
letą savaičių, todėl Rokas, Kai 
parvažiuos atgal, galės “suby- 
tinti” net Bimbą.

APIE AUSTRUOS TAUTININ
KŲ PUČĄ

Ispanijos steigiamieji rūmai (seimas), po ilgo svy
ravimo ir ginčų, visgi paliko konstitucijoje tą socialis
tų pataisą, kuri sako, kad Ispanijos respublika yra 
“darbininkų respublika”. Prie jos dar pridėta žodžiai 
“demokratinė” ir “visų klasių”, taip kad pilnas tos nau
jos respublikos pavadinimas skamba: “Demokratinė vi
sų klasių darbininkų respublika”.

Kas yra “visų klasių darbininkai”,- mums nelabai 
aišku. Gal būt, nebuvo tatai visai aišku ir patiems kon
stitucijos autoriams, bet jiems rūpėjo patenkinti dau
gumą ir nenugąsdinti mažumos, ir matyt, kad -tą jie 
pasiekė. Arčiausia tų žodžių interpretacija, tur būt, bus 
tokia: darbininkai yra ne tik tie, kurie dirba rankomis, 
bet ir tie, kurie dirba protu, ir ne tik beturčiai, bet ir 
pasiturintieji žmonės, kurie atlieka kokį nors naudin* 
gą darbą. Imant “darbininką” šitokia prasme, prie 
darbininkų teks priskirti ir inteligentus, ir ūkininkus 
ir pramonės vedėjus, taigi faktinai kuone visas visuo* 
menės klases.

Steigiamasis seimas Madride, vadinasi, pasisakė 
už tai, kad Ispanijos respublika butų ne parazitų-dyka- 
diionių valdoma, kaip kad buvo valdoma monarchįja. 

\Jisai nori, kad respublikoje turėtų galią produktingie- 
ji visuomenės sluoksniai. Bet seimas, matyt, neketina 
atimti balsą nė tiems,' kurie nėra “darbininkai”, ka
dangi respublika* jo,nuomone, privalo būti “demokra
tinė”* Tikroje demokratijoje naudojasi balsavimo teisė 
visi suaugę piliečiai, kurių nėra už tam tikrus prasi*, 
žengimus diskvalifikavęs teismas. J

Tai yra sveikas nusistatymas. Atimant balsą “ne
darbininkams”, butų, žinoma, lengviau užtikrinti vieš
patavimą respublikoje darbo žmonėms* Bet bėda yra 
ta, kad toli gražu ne visuomet galįma “darbininką” 
nuo “nedarbininko” atskirti, o ypač kuomet turima gal
voje “darbininkus visų kįadų”. Jeigu, sakysime, fabri
ko užveizda yra “darbininkas”, tai kodėl neįaikytii 
“darbininku” ir paties fabriko savininko? Ir iš viso 
kokia butų prasmė vienam leisti balsuoti, o antraip ne? 
Piliečių teisių siaurinimas, pasiremiant tokiomis neaiš
kiomis sąvokomis, kaip “nedarbininkas” arba “nepro
duktingas elementai”, atidarytų-plačiai, duris sauvalia
vimui valdininkų, kurie ruošia balsuotojų sąrašus.

Ispanija pavirs tikra darbo žmonių respubįika tikti 
tai tuomet, kai ji iš pamatų pįkeis savo ekonominę 
santvarką. Tam dar'ims laiko. Savo konstitucijoje ji 

. pareiškė pasiryžimą ton pusėn ejti

tikslams ir šie

1

jisai rado neuždarytas sveti- fnėnesj. Įsteigus Lietuvoje dik- 
mos stubos duris. ' ' '

Žindmas dalykas, nuo puči- 
ninkų, kaip ir nuo vagių, rei
kia apsisaugoti, jr demokrati
ja, iŠ tiesų, dažnai būna su 
tais gaivalais nepakankamai at
sargi. Bet sakyt, kad fašistų 
Ir kitokių smurtininkų sukili
mai esą vaisius ‘“netvarkos”, 
kurią gimdąs perdidelis demo
kratizmas, yra nesąmonė. Tie 
gaivalai dėlto kyla prieš demo
kratiją, kad jie jos neapkenčia, 
nes demokratinėje tvarkoje jie 
negali pasiekti to, ko nort.

Mes tai gerai* matome iš Lie
tuvos pavyzdžio. Tautininkai, 
kaip dvarininkų ir kitų “aukš
tų ponų” partija, neturi jokio 
pritarimo Lietuvos liaudyje,. 
Per rinkimus į seimus nė vie 
nas tautininkas ^nepraeidavo 
tik renkant trečiąjį seimą, jų 
lyderiams padėjo šiaip taip 
gauti mandatus liaudininkai. 
Vadinasi, demokratinėje tvar
koje, kur visi piliečiai balsuoja-, 
tautininkams nėra jokios vil
ties įsiskverbti į valdžią. Ve 
delko jie, tai tvarkai priešingi.

1926 m. ėmė neapkęsti sei
mo bei demokratijos ir J<rikš-j 
čionys demokratai, kada jie 
pralaimėjo rinkimus. Todėl jie 
susidėjo su tautininkais ir paM___
rėmė jų smurto žygį gruodžio turiniais keliais.

taturą ię išvaikius seimą, kle
rikalams pradžioje klojosi labai 
gerai, ir jie neblogiau iiž “L. 
Aido” rašytojus tuomet mokė
jo, pasityčioti. iš demokratines 
tvarkos. Bet -kai tautininkai 
savo “šveritablyviems” partne
riams įspyrė į užpakalį ir iš
metė juos iš valdžios, tai kle-, 
rikaĮai vėl pradėjo pasiilgti de
mokratijos, seiiho ir kitų da
lykų, kuriuos jie pirma pur
vais drapstydavo. ,

Taigi noras daryti sukilimus 
ir valstybės perversmus atsi
randa visai ne iš kokio ten 
“ultrademoktatizmo” arba “ai
tra parlamentarizmo”, o iš to, 
kad tam tikri gaivalai negau
na progos demokratijos ir par
lamentarizmo santvarkoje pa
tenkinti savo egoistinius tiks
lus. Žmonių išnaudotojai yra 
demokratijos priešai, nes iš
naudotojų skaičius yra paly
ginti mažas ir, visiems pilie
čiams turint lygų balsą, jie ne- 
gali į savo nagus pasigauti val
džią.

Ir Austrijos heimwehras nė
ra kokios ten “anarchijos” pa
daras, bet dvarponių, kunigų 
ir kapitalistų įkurta ir pąla£ko- 
ma organizacija, kuri bando 
ginklu įvykinti tą, ko tie gai- 
valai nepajėgia įvykinti konsti-

David Starr Jordan

Mirė žymus mokslininkas. — 
Jordan ir Agassiz. — Butler 
ir Indianos universitetai. — 
Jordan Lelan universitete.— 
Savaitinės konferencijos. — 

' Jordano
Jordano 
karus.

moksliški darkai.— 
nusistatymas prieš
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19 d. Kalifornijoj

apię žil- 
rolej 
žymę

valsti
jų

pavyzdys tarė-1 
akis tiems, ku-f

Rugsėjo 
pasimirė Div Dąvld Starr Jor
dan, Stanfordo universiteto 
užsitarnavęs kancleris, žymus 
mokslininkas ir švietėjas. Mirė 
jis sulaukęs 80 įlietų amžiaus.

Dr. Jordan ^ąl buvo did
žiausias autoritetas ichtiologi-1 
jos srityj (mokslas
vis). Tačiau ir švietėjo 
jis paliko nešdidomą 
Amerikos gyvenime.

Gimė jis New Yorko 
joj sausio 19 d., 1851 m.
tėvai buvo nelabai turtingi, 
žmonės ir turėjo pusėtiną šei
mą. Tad jaunam Jordan’ui te
ko pačiam rūpintis mokslo į- 
sigijimų." Jis dirbo ir kartu 
mokėsi Cornell universitete. 
Biologijos skyrių jis baigė 
1872 m.

Universitete jam padare ne
įmanomai didelės įtakos proį 
Louis Agassiz, šveiearįetis. 
Agassiz buvo ne tik gabus ty
rinėtojas, bet ir nepaprastai 
talentingas lektorius bei mou 
kytojas. Jis mokėjo sužadinti 
studentuose norą tyrinėti gąm-, 
tos paslaptis. Agassiz daugiau, 
negu ka$ kįta^» pastūmėjo 
Jordaną studijuoti juros gyvų* 
liūs..

Baigęs universitetą,. JotdHil 
pasirinko mokytojo profesiją. 
Per kelis metus jis- mokino tai 
vienoj, tai kitoj kolegijoj. Ant 
galų, 1875 m. Butler uiiiversi- 
tetas paskyrė jį biologijos pro
fesorium. Ten jis pasiliko ke
turis metus. Po to jis 
lė į Indianos universitetą, ūž
audamas gan/tos istorijos 
profesoxdą.us vietą.

Pranus šešiems metams, 
Dr. Jordan tapo paskirtas Jn- 
diajips ųliiversUeto preziden
tu. Su didžiausiu entuziazmu 
Jį8 pradėjo eiti savo naujas 

Tuoj tapo x įvestą

Dr^ Jordan furejo šešis vai
kus. Jo jautriausia sūnūs, Eric, 
bii\ho jau pflsižymėjęs mokslo 
srityj. Tėvas tikėjosi, kad jis 
tęs jo pradėtą darbą. Bet 1925 
m.^ daug žadantis jaunas Eric 
žuvo automobilių nelaimėj. 
Tai buvo neįmanomai skaudus 
smūgis Dr. Jordan’ui. Nuo to 
laiko jo sveikata pradėjo laip
sniškai silpnėti.

Kaipo mokslininkas, Jordan 
pasižymėjo jau 1879 m. Tais 
metais jis tapo pasiųstus į 
Kaliforniją studijuoti juros 
gyvūnus. Patlarinyj jis paraše 
kejetą knygų apie įvairins žu
vis. Neužilgo po to Londone 
įvyko mokslininkų konferenci
ja, kurį Dr. Jordan’ui suteikė 
aukščiausią garbę. Jis buvo 
skiriamas į įvairias tarptauti- galėtojų. 
nes ichtiologų komisijas.

Dr. Jordan buvo uolus evo- 
liuciniukas. Jeigu net dabar 
visokie obskurantai stengiasi 
uždrausti mokyklose aiškinti 
evoliucijos mokslą, tai ką jau 
bekalbėti apie tai, kas dėjosi; 
.prieš keletą desėtkų metų.’ 
Tais laikais evoliucijos moks-, 
ląs 4ur,ejo dar daugiau priešų., 
įDr. Jordan žodžiu ir raštu 
stengėsi išaiškinti žmonėms, 
kad evoliucija visai nėra toks 
baisūnas, kaip paprastai įsi
vaizduojama. Rašė jis labai 
sklandžiai ir populiariai, tad 
jo knygos turėjo didelio pusi-; 
sekimo.

Tačiau daugumai žmonių1 
Dr. Jordan yra žinomas ne 
kaipo mokslininkas, bet kaipo 
didžiausias karų priešas. Per 
visą savo gyvenimą jis nenu
ilstamai dirbo taikos labui, teisingas.

Kiekvienos judėjimas, kuris 
siekėsi palaikyti taiką ir pa
šalinti karus, rado jo pritari
mą. 1924 m. jis laimėjo Ra- 
phael Hermann’o dovaną už 
geriausį .planą taikos palaiky
mui. Dovana susidėjo iš $25,- 
000.

Liepos 30 d., 1928 m. Palo 
Alto, Calif., įvyko “No More 
War“ mitingas. Dr. Jordan 
buvo principalis kalbėtojas. 
Savp kalboj^ tarp kita ko, jis 
pasakė: “Visi karai susiveda 
prie žudynių, plėšimų ir apga
vysčių. Jokiai kariaujančiai 
tautai nepasisekė išvengti 
nuostolių, kurie - susideda iš 
užmuštų bei sužalotų žmonių, 
turto sunaikinimo ir bendro 
susilpnėjimo. Karas nežino a p- 
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Karo klausimu jis parašė 
visą eilę knygų, kurios nenu
stojo savo vertės nei dabar. Iš 
jų pažymėtinos: “The Blood 
of the Nation”, “IVar and 
Waste,” “War’s Aftermath,” 
uWar and the Brecd” ir 11. Į 
karą jis žiurėjo ne tiek eko
nomisto, kiek biologo akimis. 
Kiekviena tauta, pasak jo, nu
kenčia nuo karo. Pavyzdžiui, 
imkime franeuzus. Po Napolc- ~ 
ono karų franeuzų ūgis su
mažėjo ir jie pasidarė fiziškai 
silpnesni.

1913 m. Dr. Jordan aplankė 
Balkanus su lekcijų maršru
tų. Ką jis ten matė ir girdėjo, , 
jį pilnai įtikino, kad Balka
nuose kils pasaulinio karo 
gaisras. Tą nuomonę jis pa
reiškė ir spaudai. Nėra reika
lo aiškinti, kad tas Dr. Jor
dano samprotavimas pasirodė

K. A.■ t

Dr. Jordan’,ui. Pasiūlymas ta
po priimtas.

Dr. Jordono buvo ambicija 
sukurti pirmos rųšies mokslo 
įstaigą. Pirmoj vietoj jis pasi
rūpino sukviesti goriausius 
profesorius, kokius tik buvo 
galima gauti. Jam pasisekė 
gauti kelis žymius mokslinin
kais net jš kitų kraštų. .Jo na
mai pasidarė tikras centras. 
Ten kartą savaitėj susirinkda
vo profesorei ir diskusuoda- 
vo įvairius klausimus bei uni
versiteto reikalus.

‘Kai 1893 m. mirė senatorius 
Lelaiid, tai tapo užvesta byla 
dėl jo palaikų. Universitetas 
atsidūrė kritingoj padėtyj,: 
kadangi jis negalėjo naudotis 
turtu, kurį jam paliko senato
rius. Prie reikalų pabloginimo 
^prisidėjo ir tais laikais siau
čiantis biznio krizis. Tačiau 
Dr, Jordan nenuleido rankų. 
Jis kartu su nahašninko Le- 
lando žmona kreipėsi į preai- 
deirtą Clevelandą, kad byla 
butų pagreitinta. 1396 pi. Auk
ščiausias . Teismas panaikuiOj 
“indšionkšeną,” kuris buvo $&- 
imtas prieš universiteto turtą.

Nuo to laiko universitetas 
atsistojo ant a tvirtų pamatų.j 
Jis pasidarė vienas geriausių 
šioj šalyj. Jis pradėjo traukti; 
studentus iš visų pasaulio, 
kraštų.

Įvyko nauja nelaime, 1906 
m. žemės drebėjimas sugriovė 
beveik visus universiteto tro-: 
besius. , Dr. Jordąifui teko, 
daug rūpintis universiteto at
statymu. Del tos priežasties jis 
atsisako nuo Sniilhsonian įs
taigos pasiūlymo užimti sek
retoriaus vietą, nors tos vietos. 
jisvir labai pageidavo.

Nors universiteto preziden
to pareigas jam teko eiti, per> 
25 metus, bet tuo jis nebuvo' 
patenkintas. Jis visuomet buvo 
įsitikinęs, jkątį jo vietą yra' 
laboratorijoj, o ne prie adtifi* 
nisti'atoriaus statę. Kad ąųtęi-! 
kūs jam daugiau laiko užsiim
ti mokslo reikalais, universite-; 
tas sukurE ,SpMf» kaitoj *"0 3<J pažalinti. 
urėdą ir tąę įudu paliuoįąyo, 
jį nuo adųdnistrąlyyio daibo 
rutinos.

Iki pat 1928 m. j9 namuose 
ketvirladi^nįo vakarais bdvo 
laidomos kcąiferqicij o s,, kurio
se ji$ kalbėdavo įvairiais bėn 
pančiais klausimais. Tos kon- 
ferenciįxM tęsėsi per dešimtį 
motų ir tarėjo labui didelį 
pasisekimą. Jos tapę nutrauk
tos tad«, kai pr. Jordano svel*

Chįcagos SLA. kuopų 
veikėjų susirinkimas

CHICAGOS SLA. KUOPŲ 
VEIKĖJŲ SUSIRINKIMAS

Pirmadienį, rugsėjo 14 d. šių 
metų, įvyko p. K. J. Mačiuko 
raštinėj (6812 So. Western 
Avė.) įvairių Chicagos. SLA. 
kuopų veikėjų pasitarimas dėl 
ateinančių SLA. centro valdy
bos nominacijų, kurios prasi
dės lapkričio 1 d. ir baigsis 
gruodžio 31 d.

Apsvarstęs, kokios linijos lai
kytis viršininkų rinkimuose, 
susirinkimas nutarė, kad ne
privalo būt nominuotas nė vie-, 
nas iš tų SLA. viršininkų, kb- 
rie dalyvavo Devenio-Ažunario 
paskolos davime, padarant de
šimtis tūkstančių dolerių nuo
stolių Susivienijimui. Šituo rei
kalu buvo vienbalsiai priimta 
sekanti

* REZOLIUCIJA
4i®is * susirinkimas pasisako

p-no Stramskio, pareiškimą 
prieš balsavimą susirinkime, 
kad minėti keturi asmens — 
S. Gegužis, P. Jurgdiutė, Dr. 
E. G. Mimas ir M. A. Ra- 
ginskas — dauginus nebe- 
statys savo kandidatūrų į 

* SLA. viršininkus, jeigu jie 
bus palikti savo vietose iki
CnlMlA 8vlliiv«

(Pasirašo:) y
A. A. (Mis, K. j. Mačiukas, 
Geo. J. Stungis.

Kuopų veikėjų susirinkimas 
toliaus nutarė pasiūlyti SLA. 
nariams šitokį kandidatų sąra
šą ateinančioms nominacijoms:

( SLA. prezidentus F. J. Ba- 
goetus; į viceprezidentus J. V. 
Grimus; j sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas; į iždininkus K. P. Gu- 
gis; į iždo globėjus S. Bakanas 
ir Geo. J. Stungis; į daktarus- 
kvotėjus Dr. Broniušas.

Susižinoti su įvairioms kolo
nijoms ir paskatinti SLA. na
rius, kad jie nominacijose bal
suotų už aukščiaus paduotą 
kandidatų sąrašą, susirinkimas 
išrinko komitetą iš trijų asme
nų: K. J. Mačiuko, Geo. J. Stun
gio ir K. Liutkaus. Komiteto 
adresas bus: 6812 S. Western 
Avė., Chicago, III.

Kuopos ir nariai yra kviečia
mi pasidarbuoti, kad aukščiaus 
nurodyti kandidatai butų iš
rinkti į SLA. Pildomą Tarybą, 
nes tai yra pilnai kompete,ntiš- 
ki, gabus ir patyrę Susivieniji
mo darbuotojai.

Suvirinkime Pirmininkas 
K. J. Mačiukas, 

Raštininkas A. Narbutas.
... -■ ------------- ------ --------- -- -

Rašydamas apie nesenial^Įvy- 
kusį Austrijos provincijoje 
Stejermarke (Styrijoję) kraš
tutinių nacionalistų “heimweh- 
rininkų” ginkluotą sukilimą/ 
kuris buvo valdžios numalšin
tas, “Lietuvos Aidas” sako:

“Taigi kas čia kaltas? Kal
ta valdžia, kuri neparodo 
reikalingo griežtumo, kad 
numalšintų neklusnius gai
valus. Bet dar kaltesnė visa 
santvarka, kurios rezultatas 
silpna valdžia. Stebimasi, kad 
atsiranda fašizmas, lapujie
čiai ir diktatūros. Bet tai yra 
tik savisaugos pasireiškimas 
prieš tą netvarką, silpnumą 
ir chaosą, kurį daugely šalių 
atneša ultrademokratizmas 
ultraparlamentarizmas.

“Fašizmas, nacionalsocia- 
lizmas, lapujiečiai, heimveras: 
tai vis ultrademokratizmo, 
ultraparlamentarizmo ir par
tijų vaidų vaikai. i

“Kur nėra pastovumo, nė
ra tvarkos, ten visadą turi 
atsirąsti gaivalai, norintieji 
arba tą netvarką. pašaHnti ir 
įvesti savo tvarką, arba pa
naudoti savo 
kimams.

“Austrijos 
tų atidaryti
rie vis dar tikisi, kad pana-t 
šia santvarka, galima ko ge
ro pasiekti.” 
Šitas pamokslas yra aiškiai1 

taikomas Lietuvos žmonėms. 
Kauno oficiozas įspėja juos," 
kad “ultrademokratizmas” ir į 
“ultrapariame,n tariamas” esą,
kenksmingi dalykai. Bet argi' 
Lietuva kada nors ^turėjo de-, 
mokratizmo ir parlamentarizmo; 
perdaug?

Seimą Lietuva turėjo tik apie 
šešis su puse metus. Kiek pla
tesne laisve Lietuvos žmonės: 
naudojosi viso tik apie, pusme
tį, būtent: 1926 m., kai buvo 
susidariusi demokratinės uoali- 
jos vąldžia. Visą kitą laiką Lie-4 
tuVoje buvo karo stovis, ceė- 
žūta ir kitokį žmęnių laidės; 
suvaržymai.

jdomu, kad “L Aktas” kai
tina riiė] heimwehro pučo ' sitp- 
ną’V vaidjįiĄ įr

santvarką, bet ne 
Vienu žodžiu Jisai 
apie pačių puči^Mų kąi^tę. 
Kad jie bandė ginkluota jįga 
sutrempti krašto konstituciją,1 
tai, MMi, taftos teųlygos, ku
rioj duoda daisvėtf

yraIštiek, ^iptojĮ sumąpė Kalifornijoj
telšifitl Vaflį tuo,' kati jisai W nedaryti niiują universitetą. _ ___ _____
vo Įvestas j pagtindn, ’ kinnnevtBretidento vietą jis pasicilė kata visai susilpnėja

vardas pasidarė plačiai žino* 
mos visoj Amerikoj.

‘SemitOrius Lfeland Stunford

menų, kurie Komisijų suvažia
vime buvo apkaltinti dėl Deve- 
nio-Ašanario paskolos davimo, 
negali būti kandidatais į Pildo
mą Tarybą, pasiremiant še
iniaus paminėtomis priežasti
mis:

“Viena, dėl to, kad tie as
mens buvo apkaltinti dėl dide
lių nuostolių, kurie- pasidarė 
Susivienijimui skandališkoj • De- 
venio-Ažunario paskolos aferoj;

“Antra, dėl ta, kad tie as
mens prižadėjo per savo atsto
vą Komsijų susirinkime, lap
kričio mėnesį 1930 metų, dau
giau nekandidatuoti | Pildomą 
Thrybą, ir, pasiremiant tuo jų 
prižadu, Komisijos nerekomen- »

(Prie šitos rezoliucijos dar 
trys susirinkimo dalyviai pada
rė it patvirtino savo parašais 
šitokį pareiškimą:

“Mes, žemiau pasirašę, šiuo 
liudijame, > kad • mes dalyvavo
me Komisijų susirinkime 
1930 m. lapkričio mėnesį, 
(New. Yorke), kuris svaria-, 
tė kaltinimus keturių Pildo
mus Tarybos narių dėl Ažu- 
nąrio-Devenio paskolos, ir 
mes girdėjome jų įgaliotir.io,

No. 17 “Kovos” . gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus
kite Naujienose.

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



Graborlai

Lietuvės Akužėrės

Akių Gydytojai

Graboriai

0036

Dar viena bomba

Lietuviai Gydytojai

Rez. Tel. B'oulevai'd 5913

Sugauti banditai

Auto nelaimėj užmuš 
tas vienas, 3 sužeisti

grabo- 
Yards

JRABORIAI 
lis’ Ofiso

2 lubos

VOS

Kėtina išittėšti iš teisiM 
taksu mokėtojų bylų

■4, nuo 6 iki
10 iki 12.

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

• r. Tel. Calumet 3294 ‘ 
Nuo 9 iki 12 vai. diehoii ir 
nuo 6 iki "9 valandos vakare

NIODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
dykai dėl Šermenų

1327 So. 49tM

Telefonai

Cicero 3724

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Valand^

DR. A.
1906 i;

Sužeistas taipgi yra Anthony 
LoCoco ir Joseph Jasinski. Pa
starasis £yveria adresu 7032 S. 
Rockwell Street. Egan įvažiavo 
į jų automobilį. Nelaimė įvy
kusi todėl, kad Egan nesustojęs 
p?To rahd'orios šviesoj.

Siūlo išteisti bonus 
šoms padengti

Išmdkama dolė- 
Minios žmoniiį, 

be -su^ikrimtimd, 
Valstijos audito-

Vūikai ptėžidentui 
"bbo!” .

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
,1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedalioj pagal sutarti

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it' nebrangus to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikymui sky-

Dr. K M. Zf!.vnrs 
' ' ■ \ -< ' • • ' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kam pat Wabash Aveniu 
Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

Frank Burke, 10 metų buta
nai tis, 870 Buckingharrt pla'čė, 
sumanė parodyti savo drįsą 
dviem mergaitėms, su kurtomis 
jis žaidė. Vaikas įsirito į stul
pu 20 pėdų aukštumo. Kada jis 
pasiekė viršų, tai pakele savo 
kepurę. Ranka pasiekė elektri
ki nę vielų 5,006 voltų. Sekitaį- 
da vėliau vaikas liukrito žemėn 
he£yvii<

Du Pūkštančiai atlankė 
ieškodami darbo

legislatural 
$14,000,000, 
galėjus va- 
Bonai nori

ma išleisti tokiu budu, kad ne
reikėtų kelti taksų.

prie 
bomba sprogo, padaryta

Vaikas mirė paro 
mas drąsą

Sveikata yra laime. Nepraraskite, josi Apsaugokite 
American Medical Institute išrišo šį klaųšimą tul 
pilnos mcdikalės ekzaminačijos, 
ir t. t.

Indžiohfcšėrtai prieš 
vietas

Traukink) A’ėlaimėj 
vo trys

MNM0S 
ŽINIOS

viena smirdanti 
bomba teatre

Tel. Central 7079
. Rez. Longbeacb 9453 

Valandos. 1 iki- 4 ir pagal susitarii 

Dr. B. G. LAMBRAKJ
Ausų, Nosies, Gerkite Specialistas 

Instruktorius Vienuos Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfidd Bldg.

55 E. Washington St.

127 N. Dearborn 
, Telefonas Citrai 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta

3323 South HafaedJS&Ut 
Tel. Boulevard. AjHOį sa 

Valandos: nuo 6 iki h v£L IMT 
.vakarą, išskysta AMv&įįį 

Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto 
a r Į -* fl I* * * •«, X* 4-1* * — * <S-W. ' 4* ji W*

John Knchihsfcaš
Lietuvis Advokatui

2221 Wėst
Arti LeaVitt St*

. . Telefonai Cand 2552

Cicero, III.
1439 So. 49 CoUrt

Telef. Cicero 5927

matas, 
rus, _ 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

.-A. U

Uking 
P0WDER

Ofiso Tel. Victory 7,181 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Tit. LMdyettt/7M

Trys vyrai, jų tarpe lokoriiO- 
tyvo inžinierius ir pečkuris, žti- 
vo, kai įvyko Illinois Central 
pasažierinio traukinio nelaimė. 
Nelaimė atsitiko prie Asliku'm, 
iii. šeši pasažieriai, iŠ 40 bu
vusių traukiny, sužeisti1.

Lanhingas ūžpūblimaš 
ant banko

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

, kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10- 

Ncdėlioinis nuo

’ Pėtn •><*

Undertaking Co.
Wm. A. Pakomy 

Koplyčia dykai 

710 Wėšt 18th Street 
TeL Can^l 3161

Autofobbllhį n&afrnėj prie 63 
gatvės ir Kedzie avenue vienas 
užmuštas, o trys sužeisti.

FrariĮt ĖltodOd, 7237 So. Paii- 
iVna Street, užniUštaš. Jisai va- 
žiavč tarų, turį operavo Da 
niel Egan. Pats Egan sužeis-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Rez*, 2359 iŠ- Leavitt St, Canal 2330 Ofiso val.hŲo, 2 iki 4, 7 iki /

Nedalioj pagal sutart]

. Pirmadienį atsidavė naujas 
biuras darbui suieškoti, kuria 
me už suieškojinių darbo nerei 
kia mokėti. Tas biuras atsida 
rė adresu 310 West Madison 
street. 2,000 bedarbių susirin
ko prie biuro, pirm negu jis 
atsidarė.

TėįsęjaŠ ChaHes E. Wood- 
wa'rd davė sil'pVasti, kad jisai 
išmosiąs iš tėlshio 2,000 taksų 
mokėtojų bylą, kuri įtaikytą, 
idant sulaityti nirimą užvil
ktų 1§28 ir 1929 m. taksų arit 
nekilnojambš savasties, kitaip 
sakant, jis pripažins valdžiai 
teisę kolėktuoli t^U taksas.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany A t.

. Phone 
Hemlock 9252

Federalis teisėjas Woodward 
išdavė 24 laikirius indžionkše- 
nus prieš 24 vietas, kurios bu
vo kaltinamos nusižengimais 
]5VohibibijOs įstatymui. Ją tarpe 
yra užeiga John C lianas, 4350 
So. Ashland avė.

yovFEm
Night and Momlng to kęep 
them.Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Carc,> 
or f,Eye Beanty” Book

Marino Co., Dept. H. S., 9 B. OhioSt.,Chi<vgo

bR. v. s. nares
GYDYTOJAasyirCCHIRURGAS 

2435 West 69-tb Street 
VALANDOS;

10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8t30 vale. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, Ibi.

4631 South Ashland Aoeneu 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dietų, 2 iki 3 po piet 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

A. M0NTVID, M. D.
West Town Stata Bank Bldg. 

. 2400 W. Maditon Sb
Vai.: T iki 3 po piltų,' 6 iki 8 vald 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Athland Avė. 

CHICAGO; IUL 
SPECIALISTAS DŽf 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo. 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8 
vakaro. Nedėl. nuo I 

Phone Midway 2880

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pieAų. 
Seredomis ir nedėlibmis pagal susitarimą 

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

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayette 4148

VALANDOS: 
nuo f 
nuo 6 iki 9

Candl 2118 . 
6—8 vakareL; YUŠKA 

__-J. Halsted ‘̂ t, 
a4193' Atchei AVZ ; ' 

Val^idob:, 2—4 po piet 

f59!

Jvalma.Cydytojai .. 
Į~S~U1 L   1   

Telefonas Republfc. 00f3

DR. Yt B. MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
k^VA Rodcvel! St.

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

Cook pavieto taryba nutarė 
pasiūlyti valstijos 
išleisti bodų vertės 
idant pavieto biznį 
ryti netrukdomą

Eksplunlavo bomba prie tro
besio 20 East 8-th street. Eks- 
pliozijos trenksmas buvo tait> 
stiprus, kad šimtai telefonų 
paaiškinimų apie tai, kas atsi
tiko, teko duoti Stevens, Black- 
stone, AuditoPijbš ir Cohgress 
viešbučių svečiams, nors tie 
viešbučiai,randasi poros ar dau
giau blokij atokume nuo ekš- 
pliozijos vietos. Trobesiui 
kurio 
žalos.

Prasidėjo išmokėjimas pinigų 
depozitoriams Mayfair Statė 
and Savings Banko, 4436 Ląw- 
rence avenue. Banko direkto
riai patys nutarė įstaigą užda
ryti ir' išsiūiVtinejo laiškūs dė 
požitoriams kviesdami juos at
siimti įdėlius 
ris už dolerį, 
bet linksmų, 
be išgąsčio.
ris Nelson, pareiškė, kad jo ži
niomis tai esąs pirmas atsiti
kimas, kur bankas užsidarė 
liuosa valia ir depožitdriai gavo 
dolerį už dolerį. . . v

Pasak mėA) Cęrmąko, suhifi'- 
žinimas miesto* išlaidų bent 10 
nuošimčių to, kokios jos dabat 
yra, esąs reikalingas, kad nu
matomos miesto pajamos galė
tų padengti išlaidas.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Ą, L. Dayidoftis, M.D.
4916 So. Michigan Avenue
M ,, Tel. Kenwood 5107 

•VALANDOS:
nuo 9 iki 11 Valandai ryte: 

. . nuo 6x iki 3 ^landįii^yąkate
apart tventadienio ir ketvirtadienio

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUŠ
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbu busite rižgahčdinti.

z Tel, Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23i-d PL, Chica^o
..SKYRIUS:

1439 S. 49 Coiirt, Cicaro, III.
Tel. Cicero 5927

PHone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIĖTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

akinių, Kainos pigiau kaip kitur.
4712 Soujh Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Liėtūvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu 4 naują vietą po ŪK.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos, ,2 iki 4 ,|r 6 jki 8 vakare. 

Nedclioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

r Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

EVahstdn‘6 mėras Charles IT. 
Barllet parodė šbsirupinimo de- 
liai sekamo įvykio.

Vieūah ald’ermdnas a'tsilahk^š 
į krunamųjų paveikslų teatrą1, 
kur publiką didžiumoj sudarė 
vaikai. Aldermanas buvęs su
jaudintas, kai jis išgirdo vai
kus šnyū^čiant ir leidžiant; gar
są “bbd”, kada paveiksle pasi
rodė prezidentas Hooveris kal
bėdamas Amerikos legionui.

Evanstono mėras išreiškė 
mintį, kad vaikai pareiškė tojeį 
sentimentą tur bu»t prisiklausą 
sėvo tėvų kalbų.

Vakarais: Či

4145 Arcthr Avė.

N»ai Va. rtA

JOHN D. BORD1
. ffETUV^^DVOKiTAl

Vakarais 2151 ,W. h&s
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 

Mes višūdmet teikiame širdinga, simpatipgiį ir rami, 
patarnAviiiią, kuomet jis yrį labiausiai reikalingas.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
RU nosyie» burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zenite išva
lyti susikimšusias at- 

išnaikinti pe- 
neprileisti ligų.

Rez. 6600 South Artesian AvtntU 
Phone Prospect 6659 . 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOSEPH I.
, lietuvis Advokatas1
' 4«M So. JttotMt Adk

-i-.-
Rez, 6515 So, Re

Telefonas Va’rtfs 1138

Stanlėy P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
u '

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

756 W. 35th St.
. (Cor. of 35tb 8 Halsted Su) , . 

Obso valandos: nuo 1-3, p\įb 6:30-8:;
Nedeldieniais pagal sutirti

Ofiso ir Rez. Tel. Boiilevard 591V

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th 8 halsted Sis)
Ofiso valandos: nuo 2-4, .piįd 7-9 

NedČldianiais pagal sutartį ;

D R. HERZMAN
IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy« 
rų, moterų k vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius flektroe 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110
_ ^Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randotph 6800

, Telefonas Bpulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

K. Gl'GIS
ADVOKATAS.. .

MIESTO OFISAS , 
RoMh 1113

DR. T. DUNDULIS
GYDVTOJAŠ IR CHIkŪRGAS 

4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietį, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlibm nuo 

iki 12 dieną.
Telėphbnai dieną ir naktį Virginia

DOME vAikŲ Aktais
------ - ĖB^imhiiJdJos^IUlna Nuo $3.

Zvąirps akys atitaisomos, žema kaina, bo 
e< lengvi Išniokdjlmai, nėra sugai- 

iuplikuojaml ir rfimal sutaisomi 
eną. „

A.A.SLAK18
ADVOKATAS* 

sto Ofisas 77 W,'

ANTANAS MICKUS
Persiskyrė su šiuo' pašĮuliu 

rugsėjo 29 diedą, 2:30 valahdą 
ryte 1931 m., sulaukęs puses.atn- 
žiaus, gimęs Raseinių apškr. Kel
mės pa ra p.., Paprudžių kaime.

Paliko dideliame Huliudime mo
terį Rozaliją. sūnų. Pranciškų, 
markią Bronislava, 2 dukteris 
Oną Garbauskiėnę ir Elzbietą ŽiČ- 
kienę, 2 žentus — Povilą ir Kaje
toną, 4 antikes ir gimines, o Lie
tuvoj 2 švogerius ir girnytes.
. Kūnas pašarvotas, randasi 3316 

Wa|lace St. , ,, ,
Laidotuves įvyks pet'uyČioj, spa

lio 2 dieną, 8 vai. iŠ ryto iš na
mų į Šy. Jurgio parapijas'^bažny- 
čią, Kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siįį, , O.,iš 
ten. Jjus nulydėtas į šv 
kapines. * w 

. Visi a. a. Antano 
Jiinės, draugai ir p 

uoširdžiai Kvlečikn 
laiddtuvėse ir suteikti j^H: 
titif patarriayimįf ir a'tsisvelkihiinį’.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Marti, tintai; Anuk'dt 
i'r Gįmines. r 

taidotitvėse. patampu 
rius S’. P. Mažeika; 1 
1138.* v u .

Ofiso Tel Vlėtonr X<93 
Rez. TeL DrezeT 9191

SK A. A. ROTH
GYDYTOJAS ik CHIRURGĄ^

Ofisasi 3102 So, Halsted ^t„ Chicago 
arti 3l'st Str^dt

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų.

Mesta smirdanti bomba Mc- 
Vickers teatre, vidurmiesty. 
Apie 700 žmonių apleido teatrų, 
atsiimdami įmokėtus pinigus. 
Priežastis Metinio Bombos šia
me teatre rodosi keista todėl, 
kad tas teatras šiuo laiku ne
turi jokių nesusipratimų nei su 
darbininkais, nei su kitais te
atrais;

Tapo sugauti trys banditai, 
kurie pirm keleto diėnų buvo at
ėmę iš Illinois legibUturos na
rio, James Currah, automobilį 
ir pinigus. .
^ Vicrtas suimtoj^ yrh Millinm 

4SB Noftft ŠpiTri’gfidld1 
avė, kitas —Johii Milės, 117 
North Ada st/eūt, 6 tretysis^— 
liarold MacCarthy, 10& So. Ca- 
lifornia avė. Pirmuosius du, 
t. z. Sholty ir MHeš, nukentė
jęs. Curran ūažinb kaip' Ome
nis, kurie jam padarė holdopą.

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS

lą . kaip ptragdi W 
laikosi Švieži, W

SAMIHHtE 1
40YEARS

VYRAI IR MOTERYS 
savo ir savo šeimyną. 

___Jtancriams žmonių. Del 
„.j, j)irgdliavimų, kraujo ištyridio,, įčirškimų

American Mediėal Iiistittite
2418 W. Madison St. Tėl. West 1864

— IŠBIRKITE MŪSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

<■ o w'.iy>i r -• * *< i ,rw ’ - * r E* r / r r

Graboiiai
PĖone Boulevard 413& 

Ak iHAŠALSK/S

Phorte BoulevJrd 7(?43

DR’ e, Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 Sėt* AsMahd Avė.
arti 47th Street*

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSĄMOOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 Št.
.,... .. Tel Roo«v<lt 7532

C1 . lėk J|
imi^.1- IIIIIHII.I ■m i I    Wl-1 ■ I. RII ll»y —I ■. ■». ■ ■ ■ ■ m . Iii Į, Į     . .■»■ 

: V •!' ■ į: 1 "V '' r*.?. 1 •-! - 71 1*. y 11 į

ApVOKATAT
H ioTah U S'dlle SMit 

Room 1934 TeL RandolrtĮ 
Valandas nuo 9 ryto iki 5 ■ vai 
3241 S. Halsted St. Tfi. VtH&h 

Vandos ? iki 9 jralgp 
Ofis—Utarn., Ketv. ir SpbattM 

Sėt. h PfaiViM

LfeBviįj Gydytoji
pranešimas;

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja

ligonius
nito 10 ryto iki 2 j>o pietų it 

nuo 9:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Bcukvard 8483

Duokite slavo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLlrtlENTHAL
’ t optoMetrist 

Praktikuoja vifl 20 m. 
4649' s. Ashland Avė.

kampa#, 14 7tjs St..

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnata- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirb^stės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. HalstėJ St. 
Tel. Vittory 4088 ,

įero

Iškilaus gf-'

kšw-

Tre^iadiehis, rūgs. Štf, 1431____ ____________________

Reikia šuthažinti bėftt 
10 nuošimčių miesto 

išlaidos

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chica^oj

1646 w. 46th St.

LAČHAWICZ IR SŪNŪS
X PAGteABŲ VEDfiJAI

Visą į&gfabo patarnavimą 
galime atlikti už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai, 
Del šėrmenij

Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalu^. ’
Chicafed', III.

2314 #. W Pfece
Tel. Bfd'dsevel't; 251^2516

Duokite savo akis išegzaminuoti
c „.....dykai 

Registrdotam Optometristųi 
Akių specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas ,, 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Ąve. Tel. Yard, 67^0

DR. C. MICHEU O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Aš priskirsiu, jūsų akims, 
nežiūrint kaip, butų kom- 

.. aUgW£Xi^fe Pilkuotas darbas. Mano sfs- 
te,ua yra pasekmė 20 n\c- 
tų studijų Ir tyrimo. Tiktai 

vartdjhmL ifako ^akiniai81 BUgnjVin^’Vegėjimų 
ir pa3llJlna^l1*''••''“,•"■'

Akinių .ir 
r ' *
operacijos, . 
Šimo. V 
. Stiklai fli 
tą Hadių

DRrC; MICHEL, O. D 
4654 S. Ashlarid Avė. 2-ras Auguti 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai, vak

ITK A. P. Kaztakiš 
, Dentistas

4712 Sbuth Ashland Ate;

4605
*

e
‘Ą

<r*.w»

DOUBLE 
ACTiNG

MILLIONS OF 0OUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT
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JT . Trečiadienis, rūgs. 30, 1931

Tarp Chicago!
Lietuvių

Nelaikykite pinigų 
pančiakose arba 

dėžutėse
Kasdien skaitome laikraš

čiuose apie pavogimą pinigų iŠ 
namų, ant galo ir iš nekuriu j- 
staigų dėžučių.

Saugiausia vieta pinigams, tai 
skolinimo bendrovės “spulkos”. 
Naujienų spulka yra visiems 
paranki, nes pinigus galima pa
dėti bile dieną nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro.

Už vienkartinius įdėlius mo
kame 4%, išmokėdami kas 6 

‘ mėnesiai. Ant taupomos 
skaitos mokame 6%.

Su spalių mėn. 1 diena 
sideda nauja serija. Del
tesnių informacijų, kreipkitės 
prie sekretoriaus T. Rypkevb 
čiaus.

Sunkiai apsirgo
Teko patirti, kad ponia Ant. 

Valančunienė, Lietuvos Dukte
rų Draugijos narė, sunkiai su
sirgo apendicitu. Buvo padary
ta jai operacija. Ir nebuvo vil
ties, kad ligonė pasveiks. Bet po 
kelių dienų kovos su liga, ligo
nė eina gerin. Tad gerbiamos 
narės, kurioms aplinkybės pa
velija, malonėkite ją aplankyti. 
Ji randasi Wesley Memorial li
goninėje, kambary No. 602. 
Kalbama ligoninė yra prie 24 
gatvės ir Dearbom Street.

—Draugė.

Išvažiavimas i silkių 
party

są-

pra- 
pla-

Bridgeportas /

Sekmadienį, rugsėjo 27 
Nonth West Side lietuviai 
rėjo išvažiavimų į Wheeling, III. 
Ten turėjo silkių party.

Dalyvavo joje šie piliečiai: 
JageloviČiai, Sodaičiai ir Berdo 
ravičiai, o taipgi keletas kitų.

Mat, buvo išsirengę grybauti.' 
O kad grybų nerado, tai pasi
darė silkių party..

Pasivalgę ir pakvėpavę tyru 
oru, sugrįžo namo 
linksmi.

Jagelovičius1 yra 
mas siuvėjas,' kuris
lymo, prosymo ir naujų drabu
žių siuvimo šapą adresu 3745 
We*t

d., 
tu-

smagųs ir

gerai žino- 
užlaiko va-

Apiplėšė Jos. F. Budriko krau
tuvę (3417 S. Halsted St.)

North Avė. —Vietinis.

giau prisirišimo prie prganitfa- 
cijos. «

Tai turėtų tėvąi patys ap
svarstyti,. susifinkę* apkalbėti 
pačioj sezono pradžioj.

-—Jūsų Nosius. .

bė very important and is ur 
gent that all be there, 

Committee.

Roseland
Golden Star jauktas laimėjo 

South End besbolo čem
pionų titulą

Praėjusį sekmadienį, rugsė
jo 27 dieną, Golden Star jauk
tas lošė besbolą. su., Fernwoo.d 
jauktu Fernwood Parke.

Lošimas ėjo už čempionatų. 
Goldenstariečiai laimėjo lošj 
ir sykiu čempionų titulų, nu
galėdami Fcrnwood jauktų 4

Chicago Lithuanian 
Symphony Orchestra

M'. M’* '■"■■l

The presiding officers of the 
Chicago Llthuariiąn Symphony 
Orchestra held tliefr first meet
ing Sunday, September 20th 
at 11:00 A. M. i

Numerous niatiers were dis- 
cussed, namely:—the Orchest-

ly left entirely to our organizer 
Mr. Štephens.

Our very considerate presi
dent, Edward Grushas, was af 
raid that our fair secretary 
Misa Estelle Markus would be 
overworked trying to keep up 
with the secretarial dutįes. It 
was suggsted that a financial 
secretary <be appointed. 
‘Pat” Markus was chosen 
the position was 
“family”.

Promise me *■ you wont 
more than ten people this. The 
orchestra is planning a party. 
Not that I likę to goj^sip, or 
any thing likę that, bu<t FU 
let you know all about the blow- 
out when I gct a little more in- 
sidc “dope”.

toodlė-od old onions.
Aldona Balanda,

2-nd fiddla

Miss 
and 

lęept i n the 

tell
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BERNARD PETKA’S)
MENS PURNISHING'

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.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

1030 Ford Tudor Sedanas________  $300
kaip naujas, ma£ai važinėtas. Paaukojimas.

B. y . MOTORS CO,
827 W. 35th St. •
——O ■ ■. (

Ned^lios rytą, apie 7 vai., 
rugsėjo 27, keturi ginkluoti 
plėšikai atvažiavo automobiliu 
prie Budriko krautuves, akies 
mirksiu išmušė krautuvės lan
gą ir pasigrobė iš krautuves 
lango 4 radio, susikrovė į sa
vo automobilių, nudumė sayfeis 
keliais. Sako, kad plėšikai taip 
greit atliko savo “darbią”, kad 
net reikia stebėtis.

Budrikas sako:—Jei kas pa- 
stebės-n ūži u rėš parda vi nėj ant 
naujus radio bi kokia kaina, 
praneškite jam. Pranešėjas 
gaus $50 ir jo vardas nebus nie
kam išduotas.

Plėšikai įpuolė į desperaciją, 
net dienos laiku jau pradeda Į- 
silaužti į krautuves ir daryti 
skriaudą.

Dar labiau dabokit savo tur-

North Side
Bijunėlis'* ęerigiaši prie 

j -. xmos< tfįęono darbo.

Kaip kas metai, taip ir šie
met buvo suorganizuota vadi
nama South End čempionys- 
tės lyga iš šešių geriausių 
apielinkėsf jauktų. Per keletą 
nedeldienių ėjo šios lygos lo
šimai.. Tuose lošimuose ge
riausia pasižymėjo Golden 
Star ir Fernwood jauktai, lai
mėdami po tris lošiiis ir pra
laimėdami po vieną.

Įvykęs praėjusį sekmadienį 
šių dviejų jauktų lošimas bu
vo1 sprendžiamas, kuriam jų
dviejų priklausys čempiono 
vardas.

Apie 4,000 publikos buvo su
sirinkę pažiūrėti lošio. Sta- 
riėčiam laimėjus lošį, ' daug 
šauksmų buvo už jiį pasiseki
mą. Žiūrėtojas.

cussed, namely 
ra’s concert, the date and place 
of the affaįr, the date for re- 
hearsah< As Wednesday night 
was inconvenient for several 
members, it was suggestod that 
the orchestra rehcarse Sunday 
afternoon. This matter was 
left to t|ię president and di- 
rebtors and until arrangements 
will be made for a change, re- 
hearsals • will be Wednesday 
evenings as usual.

A ųuestion, as to the sort of 
music the orchestra should 
play, was put up before the of- 
ficers. This matter ithey wise-
—............... .. — -k--......... * --------------- .------

PRANEŠIMAI

žie-
Lietuvių valanda

Oak Forest, III

’ Northsidės vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” neužilgo ketina 
pradėti reguliares pamokas. 
Praeitą žiemą “Bijūnėlio” cho
ras gan aktingai dirbo, nes 
scenoje pastate keletą veika- 
liukų.

Šiandie, trečiadieny, rugsė
jo 30 d. “Bijūnėlio” draugijė
lės tėvai turės susirinkimą pp. 
Smalelių bute, 2335 Carver 
avė. Pradžid —7:30 v. vak.1 • 

• Bus išdirbta planai dėl 
draugijėlės veikimo ir tikslaus 
pamokų tęsimo dailės ir teat- 

srity. —Kaimynas.ro

North Side

Iš laikraščių pastebėjau, kad 
kaip praėjusį -seKmadienų rju.g£ 
27 d., dvi draugijos, būtent 
Lietuvos Dukterų ir Moterų 
Draugija Apšvieta, duos pietus 
lietuviams seneliams Oak Forest 
prieglaudoj. i

Nuvykau ir aš pažiūrėti kaip 
musų tautiečiai bus vaišinami. 
Nustebau pamatęs, kaip puikiai 
jiems stalus priruošė, apdėjo gė
lėmis, apkrovė skaniiais valgiais, 
susodino visus pietauti. Paskui 
choras puikiai sudainavo kele
tą lietuviškų dainų.

Tęsiant programą, draugijų 
narės dalino visiems dovanas, 
kiekvienam po pusę .dolerio pi
nigais, nosinę ir po pakelį ei 
garėtų. Seneliai buvo labai pa* 
tenkinti, kai kurie net verkė iš 
džiaugsmo.

Svečių taipgi privažiavo daug. 
Man teko pasikalbėti su viena 
Lietuvos Dukterų Draugijos 
nare. Supratau, kad didesnis 
kreditas priklauso minėtai draur 
gijai, nes ji tą darbą pradėjo, 
paskui per laikraščius kvietė 
kitas draugijas prisidėti irkar 
tu dirbti. Tad Moterų'Draugi
ja Apšvieta prisidėjo ir kartu 
nuoširdžiai išvien dirbo.

Reikia pasakyti, kad tos dvi 
draugijos atliko tikrai gerą 
darbą. Ir tokius darbus visuo
met reikėtų gausiai paremti. 
Jei visos draugijos taip pasi
rodytų, tai pas mus reikalai kv 
taip stovėtų, negu dabąr. Butų 
galima sušelpti tuos, kam pa
rama reikalinga. ,

Garbe toms dviems draugi
joms, kurios rūpinasi vargšų 
likimu, su vargusiems ašaras nu
šluosto, seneliams karčias gy^ 
venimo dienas pasaldina. Tai 
geras pavyzdys kitoms draugi
joms*-—Ten buvęs ir matęs* 1

Iš Bijūnėlio padangės

Po vasaros vakacijų Bijūnė
lis ir vėl ruošiasi nayjam sezo
nui prie savo darbuotės. Pra
ėjusį sezoną jisai darbavosi gan 
sėkmingai ir daug nuveikė pa
girtinų darbelių, davė savo, ro
dosi, ketUrius parengimus ir da
lyvavo trijuose didžiuliuose pa
rengimuose.

Tai daugiau sugebėjo pasižy
mėti, nei kuri kita jaunuolių 
grupė Chicagoj ir daugiau, dau
giau net kaip, Bijūnėlis yra 
kuomet nors davęs.

Well, Bijūnėlis ir šį metą, ma
nau, neužsileis pirmikščiam re
kordui. Mokytoja, teko nugirs
ti,. bus ta pati, <t.' y. p-nia Ste
ponavičienė. Todėl galima ti
kėtis, kad Bijūnėliui seksis.

šiomis • dienomis, girdėjau, 
bus šaukiamas tėvų susirinki
mas apkalbėjimui ir planavi
mui sezono darbuotės. Butų 
malonu, kad susirinktų k!uo- 
skaitlingiaufria tie,' kuriems ru
pi tinkamas jaunosios kartos 
auginimas. . • ą

žinome gerai, kad patys vai
kučiai negąh rūpintis j ’organi
zacijos palaikymu. Reikia, kad 
suaugusieji jiems pagelbėtų. 
Tėvų pareiga yra prižiūrėti, 
rūpintis, pagelbėti, jei norima 
iš Bijūnėlio turėti pavyzdingą 
organizaciją. Nereikia palikti 
visą darbą keliems asipenims ir 
tikėtis, jogei viskas bus sutvar
kyta kuogeriausia. Kuo dau
giau tėvai rūpinsis ir darbuo
sis, tuo daugiau pasisekimo ga
lima tikėtis Bijūnėliui.

Gal pavyks surasti galimybes 
Bijūnėlio darbuotei praplėsti. 
Be dainų ir lošimo gal būt ga
lima bus turėti ir lietuvių kal
bos pamokos,: gal žaismių jie

Gražios dainos ir gera muzį- 
ka per radio — tai maloni va
landa klausytojams. Pereitą 
sekmadienį iš‘ radio stoties 
WCFL. nuo 1 iki* 2 vai. po pie- 
tij buvo ypatingai gražus ir 
geras lietuvių programas, ku
rį davė savo lėšomis Jos. Bu
driko krautuvė. Solistai, due
tai, kvartetai ir double kvar
tetas, visi iš Chicagos Lietuvių 
Pirmyn choro, kjUrį .veda K. 
Steponavičius, gabuš ir talen
tingas muzikas, savo i daino
mis darė gilų ir malonų įspū
dį.

Prograine dalyvavo p-lė O. 
Burkiutė, O. Skeveriutė, 1 B. 
Tverionaite, visos turinčios 
gražius ir puikiai išlavintus 
balsus; jos gražiai sudainavo 
keletą duetų ir trio. Pranas 
Rutkauskas ir Pranas Jakavi- 
čius taipgi gerai išpildė kele
tą numerių. Ir pagalios doub
le kvartetas, pp f Steponavi
čiaus vadovyste, tikrai gražiai 
ir diarmoningai sudainavo dai
ną iš “Gegužes Karalaitės” ir 
“Jau pavasaris atėjo”.

Muzika irgi buvo rinktina, 
graži ir linksma. Vienų žo
džiu, p. Budriko duodami ra- 
(Įio programai visados būna 
gražus ir rūpestingai prirengti.

Tad linkėtina už tai Budri
ko krautuvei visų lietuvių biz- 
niškos paramos, laikantis obal- 
sio^“Savas pas savą”.

Muzikantas.

Klaidos pataisymas.

3203

Naujienų S pulko s 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vieta pinigams 
dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitcs prie sekretoriaus 
T. Rypkebičiaus į 

1739 So. Halsted

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už .................................

Fiat Paint
Vertis $2.40, galionas už

Varnish
Vertis $2.50, galionas už

Enamel Paint .
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ......4............. $2.50

Hardware and Wall
Paper ,

WHOLESALE IR RBTAIL
200 įvairių rūšių nuo 5 c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261 z

$1.40

$1.85

$1.49

pasi
tiktai

St.

Pranešimas Chicagos Lietariams Va
rams ir Moterims* Paduoti prašymą | 
įstoti Chicago^ Lietuvių Dr-jon S. P. Į 
yra galima pas bile vieną šios Dr-josj 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai įi 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 j 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 — nuo j 
ryto. 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio-1 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yrą trys, pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

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

'Grand Rapids, Mich. LSS. 51 kp. 
susirinkimas įvyks rugsėjo 30 d., 7 vai. 
vak., Šv. Jurgio svet. Meldžiame visus 
narius pribūti, nes turim naujų reikalų 
apkalbėti. . Pereitam susirinkime buvome 
nutarę duokles siųsti į partijos centrą, 
bet gavome iš centro patarimą duokles 
siųsti per lietuvių skyrių - 
turime dabar tai apsvarsyti. 
ir naujų narių. It1... ?

North Side. 
junelio” tėvų susirinkimas įvyks trečia
dieny, rugsėjo 30 d. 7:30 vai. vak, pp. 
Smalelių namuose, 2335 Cąrver Avė. 
Tėvai, kurie leidžiate savo vaikučius prie 
“Bijūnėlio” choro mokintis ir tt., kurie 
manote prirašyti, yra prašomi atsilankyti 
į susirinkimą ir nesiveluoti. — Tėvas.

■" . . --------->•!■■. ... Yfr . .

ŽOLES JUS IŠGYDYS
Motina Helena,. Didžoiji Žolininkč, papa

sakos jums viską apid Jos 50 metų di
džiojo Gydymo patyrinnis ir kaip jos pas- 
tebčtinos žolių Gyduolčs paliuosuos Jus nuo 
kčntčjimų ir padarys Jus sveiką —• už ma
žus kaAtnd. Sužinokite jos pastebėtinas žo- 
lių Namines Gyduoles tuojaus. Pamatykite 
ją tuojaus. Jos nemokami patarimai bus 
verti jums daugeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 West 47th 8t„ . Chicago, Iii.

Vyriausias ofisas: 1869 N, Danien Avė.

LSS., tad 
____,... Atsiveskite 
RHt. J. Kartokas.

>, f

• Vaikų Draugijėlės “Bi-

FAGET RVICK COMPANY
1928 Buick model 47—6 pas. sedanas
1927 Buick. modorn, 6 pas.________
1928 Bulpk. model 58, 5 pas. Coupe
1928 Bąlck. niod. 51, 5 pas. Sedanas 

6455 S. Western Ąye.
Prospect 0500

v ; —>

545
1305 
1545 
£95

M. & Ji. MOTOR SALES
Pasiuto 50 gerų karų už pratuštinimo 

kainas. Visų modelių, visokių kainų. 
6811 So. Halsted. St. Wentworth 2727

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kauras it 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
O----. .

: .r,

TURIU PAAUKOTI branriuz rakandus, 
vartotus 4 mSneaiua. aeklyčio*. valronųiJl, 
miegamąjį setus, Victor radio. 9x12 Domo 
tie Orlental kaurą, (vairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washlngton 8t. 
Tel. Columbus 4180

------- O------ -

NORIU PIRKTI kepamą ir verdamą 
anglių pečių. Saukite tuojau. 

Lafayette 1083.
Dresių Dezaininimas 

. Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 

i ar vakarais, dema kaina. Šie 
k amatai yra patraukiantys ir 
gvėrai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursų, kuriuo 
^jųs įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla SpeSįlekvXno’ 
Mokina kaip dezalnlnti Ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 

Rodykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE

100 N. STATE RAN. 2718

RAMOVA
I ItheatreJĄ 

35- B Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie ir Rytoj
‘The Common Law’

Robert

Graži drama 
su

Constance
Bennet

Joel McCrea, Lew Cody,
Williams, Hedda Hopper, Marion 

Sbilling ir k.

Taipgi

Komedija, Žinios, Pasakeiiosl
Margumynai

CLASSIFIED ADS

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambarių flatas,* 

karštu vandeniu šildomas, moderniškas, 
tik $30. 1247 S. Cicero Avė.

PASIRENDUOJA 2 ir 3 kambarių 
apartmentai, $5 ir $7. Išdekoruosime. 
Matykit džianitorių antrame augšte. , 

1705 S. Canal St.

Partners Wanted
Reikia

ESU našlė ir pajieškau pusininko su 
mažu kapitalu į restauranto biznį.

6425 So. We$tern Avė.

Help Wanted—Male
Darbintnlra reikia

TUOJAU9 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene veldlnlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes iimokinslme Jus t kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovui amatas Amerikoje. Mes pagelbMme 
jums Įsigauti 1 gerą darbą, kaip tik Jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

REIKALINGAS apysenis žmogus dėl 
prižiūrėjimo pečių ir kitų namų darbų. 
6425 So. Western Ąve. •

REIKALINGAS karpenteris. kuris Su
pranta cemento darbą. Turi būt pasi
rengęs išvažiuoti į Micbigan valstiją ant 
2 mėnesių. $15 į mėnesį ir užlaikymas. 
Box 1359, Naujienos.

~ Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

• REIKALINGA mergina į restaurantą. 
gyvenimas ant vietos.

5821 Roosevelt Road3203 — PaskiausĮs Paryžiaus mode
lis. Dabar labai madoj juoda ir balta 
spalva. Rodos nieko negali būti gra
žesnio kaip juodas ir baltas. štai pa
žiūrėkite į šį modelį -— balta bliuzka ir 
juodas sejonas. Galima abu siūti iš 
šilko, arba bliuzką įi šilko, o sejnoą iš 
vilnonies materijos. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 /ir 
4.2 coliai per krutinę.

• Norint gauti, viepą ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima" pri
siųsti pinigus arbą pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ■ .

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

'• • -4 . • . k 1

Vakarykštės dienos ‘‘Naujie
nose”, aprašyme apie Louis 
Garbus, kuris atvažiavo j Chb 
cagą, buvo pasakyta^ kad jis 
atvažiavęs iš St. Louis, Ky. Bęt 
turi būti pasakyta, kad jis at
važiavo iŠ Louisville, Ky. Nors 
maža klaidą, bet turėtų buiti 
pasakyta 'taip, kaip/ U tikrųjų- 
yra. ; !t.

........ SOS- — ............. «SII llWl.|l II,............................... ■ I ■■■ IISI^

NAUJIENOS Patteni Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago. 
, čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. --------
Miei os ....................... per krutinę
••••SS*»•••»•S

(Vardas ir pavardė)
••4aaae»ssssseassSSssass*eas*e«U*s»aatsasSSS«SsaSee«as«»»e<a««a»a

(Adresas)
i i1 • ■! ; , P. o’ ’ 1? ■ ' *. ; ■ j•••«?»••••«•»• s ••••asesą<»esąss4a4ą4ą**««**»*spss**sąsa«4«««»*««*

(Miestas ir valstija)
l? ._______ :__________ ______ _______ - "■_____________ .
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Students Notice
The next regųlar meeting pf 

the Students ydil be hėld Friday 
October 3rd 1981, a<t Naujienos, 
1789 So. Halsted at 7:80 P. M. 
A^l students are inyited to at- 
tend ithe meeting, and are also 
reųuested to bring the!r stu-

galės lavintis* Mat> butų dau- deni friends; The meeting will
' \ ?• i ’

-.x—

1. <!

• •
■s........ .. i ■<>«».■ —«

.Rudeninė madų knyga- Joję rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirinku 
ti materijolųs ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
J« h . ..

...

. , -.-r
■..1 įį :

V,

• K* - i A -• «...

■

... . ..... ....................... ,

Thė Bridgeport Knitting SJtop
Neria plonus ir storus viljflJnius svederius ir 
pančlakas. ' Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galčtumčt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
504 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

Business Chances
, ęRFdąvimui Bi^aiąj

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

Educationai

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
< COLLEGE.

672 West Madison Street

PARSIDUODA mažas kendžių ir 
smulkmenų štoras. gera vieta, pigiai. 
1343 So. 49 Ct. Cicero, Iii.

pArdavimui grosernė, saldainių, 
aiskrymo, kampinė sankrova, geras biz
nis. puikiausia proga dėl bučerio. • Bar- 
genas. 2500 W. 39 St.

Specialistas gydyme chroniškų ir saujų u 
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atšilau 
kykit pas mane. Mano pilnas Ifeegzamiuavl 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir Jei a* apst 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei 
klt pas tikrą specialistą, kurio neklaus jnsr 
kur ir kas jums skauda, bet , pats pasakyt 
po galutino ifeegsamlnavlmo—kas Jums gra

Dr. J. E. Zaremba j
20 W. Jackson Rlvd., netoU State.:'St 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nao 10 rvto iki 1 no pieta.
• s—i»fwrysii■iww.»-

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
“ --- ------ * Nedė-

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
—— komfortą 
■ skutimos 

namie
i PROBAK BLAIH I

■ ,’i

-I Ii I

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ 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 mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių-
’ Mokykla 

3106 So. Halsted St 
' CHICAGO. ILL.

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

5138 So. Halsted St.

PARDUODU gerai įrengtą ir pelną 
nešančią barbenu, pardavimo priežastis, 
išvažiuoju Lietuvon. ( >

1951 Canalport Avė. .

PARDAVIMUI Kafetetija, biznis iš
dirbtas per daug metų, tarp dirbtuvių. 

716 W. 22 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
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
PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 

ARUODUS DABAR I
./Jus galite pirkti 10 tonų ar dau

giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE LĄKEVIEW 5029

■ v i '
- JEIGU jums reikia pirmos kliasos 

čeverykų taisymo šapos — Atsikreipkite 
pas mane •— Darbas užtikrintas ir pigus.

, 5151 So. Halsted St,

NAMAS ir lotas pardavimui, 2 fla- 
tai ir basementas.

2551 S. Homan Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui trijų augŠtų mūrinis na

mas, 11 kambarių, su rakandais, šiltas 
ir šaltas vanduo kiekviename kambaryje, 
arba galima išrenduoti dėl trijų flatų; 
karštu vandeniu apšildomas. 2 karų 
garažas. Pajamų $150 į mėnesį.

1414 W. Monroe St.
SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMAS 

Namų statymas, remodeliavimas, garažai, 
porčiai, visas taisymo darbas: pigiai.

■ ' R. M. GIBBON.
2586 N. Sacramento 

" S Dykai apskaičiavimas.
Teli Sfcauldlnff 0139 '

KAMPINIS lotas 54x140, parduosiu 
už cash, arba mainysiu ant biznio auto
mobilio ar ma£o troko. Charles Bakhu- 
nas> 1616 —• 48th Court, Cicerai




