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Ispanų Respublika
Nugalėjo Vatikaną:

Segura Atšauktas

■■■■i Korporacijų pelnas 
per 8 metus pakilo 

virš 72 nuošimčių
Uždarbiai per tą laiką buvo pa

kilę ant 13 nuošimčių, bet 
vėl numušti virš 20%

Už Karaliaučiaus 
rado grynai lietu

viškus kaimus
Prof. Gerulio tyrinėjimai Prūsų 

Lietuvoje

Moterys Ispanijoj gavo lygias su vyrais 
balsavimo teises •

Ė:'W

Pirmas atsitikimas naujaisiais 
laikais, kada papa nusileido 
jaunai respublikai

Madridas, Ispanija, spalio 2. 
Vatikanas padarė sensacipį 
žinksnj, pirmą kartą po Philipo 
II laikų nusileisdamas Ispanijos 
vyriausybės reikalavimams ir 
pašalindamas iš Ispanijos pri
matų savo kardinolą Pedro Se- 
gurą, kurį Ispanijos valdžia bu
vo ištrėmusi į užsienius už pra
sižengimus prieš respubliką.

Papos-nuncijus apsilankęs pas 
Ispanijos prezidentą Alcala Za- 
mora pranešė, kad papa Pius 
XI ne tik priėmė primato Se- 
guros rezignaciją, bet taip jau 
ateityje atsisako nuo savo pri
vilegijos skirti Ispanijai titu- 
lotus vikarus ,palikdamas tatai 
pačios Ispanijos bažnytinei pro
vincijai.

Los Rios, Ispanijos teisingu
mo ministeris, socialistas, pa 
reiškė, kad toks papos nusilei
dimas yra pirmas moderninėj 
istorijoj, išskirian^du atsitiki
mu, kur papa priverstas sutiko 
su kardinolo Villot pašalinimu 
iš Francijos ir kardinolo Huin 
iš Čekoslovakijos. 

»<■■■■■■ |i ■

Amerikos deficitas 
ligi metų pabaigos 
sieks 1% bilijono

žada bažnyčią atskirt nuo 
.valstybes ,

šią savaitę Ispanijos parla
mentas pradės svarstyti tą kon- 
stįtucijos skyrių, kuriuo siūlo
ma bažnyčią visiškai atskirti 
nuo valstybės, atimti iš dvasiš
kuos valstybės pinigines subsi 
dijas, išvaryti jėzuitus ir kito
kius vienuolius ir konfiskuoti 
vienuolynų turtus^Jlel šio kon 
stitucijos skyriaus laukiama 
smarkių imtynių parlamente.
Monarkistai balsavo už moteris

Madridas, spalio 2. Nuo šiol 
šalę 4,000,000 vyrų, sulaukusių 
23 metų amžiaus ir turinčių 
teisę balsuoti, prisideda dar 
4,000,000 moterų, kurios gavo 
lygias su vyrais balsavimo tei
ses. 160 balsų prieš 121 tapo 
priimtas tas konstitucijos para
grafas po karštų ginčų tarpe 
dviejų moterų atstovių, kurių 
viena stovėjo už pilnas balsavi
mo tęsęs moterims, kita prieš.

Pažymėtina, kad daugelis 
konservatorių ir monarkistų 
balsavo zuž moterų balsavimo 
teiąę su, tuo jšrpkavimu, kad 
moterys yra labiau linkę už mo- 
narkiją, bažnyčią ir kitokias 
prieš demokratinės tvarkos for
mas.

New Yorkas turi virš 21 
bilijono turto

[Acme-P. K A. Photo] 
» v '—J • v ' XJuokingas žmogus ir šventas žmogus

- . .. . • Į

čia matomi Charlie Chaplinas, Amerikos filmų aktorius, ir Mahatma Gandhi, Indijos nepriklau
somybės kovotojų vadas. Abu mylimi šimtų milijonų žmonių, tik kitaip. Jiedu susipažino Lon

done, kur paaiškėjo, kad Gandhi apie Chapliną ir girdėjęs nebuvo.

Anglų konservatai 
kaip matyt, apgavo

Indijos moslemus

Lindbergas su pačia vos 
neprigėrė

’ -• f, •

Orlaivis nuskendo Yangtsee 
Upėj

Šiemet kongresas 
visų slapiausias;

trečdalis šlapiųjų

Pajamos nepaprastai 
mažėja

smarkiai

Washington, spalio 2. 
džios pajamos už pirmą 
bertainį, kurs pasibaigė rugsė
jo 28 d. žymiai nukrito, palygi
nant su pirmuoju bertainiu, pa
sibaigusiu birželio 30 d. Per šį 
bertainį buvo $577,850,700 pa
jamų, reiškia $243,000,000 ma
žiau kaip tuo pačiu laiku per
nai.

Numatoma, kad šiais metais 
visų pajamų bus surinkta ma
žiau kaip $3,000,000,000, paly
ginant su $4,177,941,000 per 
1930 metus.

Rugsėjo 28 dieną deficitas 
siekė $382,579,500, kuomet per
nai per tą laiką buvo pervir
šiais $48,317,300. Numatomą, 
kad birželio 30 dienai, 1932 me
tų ,bus $1,500,000,000 deficito.

Val- 
metų

New York spalio 2. Taksų 
departamento prezidentas Sex- 
ton praneša, kad New Yorko 
miesto real estate vertė, sulig 
kurios yra imamos taksos, ap- 
kainuota $19,296,958,571. Tai 
yra daugiau kaip pernai metais 
ant $1,117,166,654. Be to New 
Yorke yra taksuojamų judomų 
vertybių apie pusantro bilijono 
dolerių.

ra- 
iš. 
ir

Kunigaikščiukai už komplimen
tus žada būti ištikimi kara
liui Jurgiui

Londęnas spalio 2. Galimas 
daiktas, kad Indijos-Anglijos 
“apskrito stalo” konferencija 
baigsis niekais,tai Sėnatf 
pranašauja Itietesnieji ’ anglų 
konservatoriai. ' ‘ y

MacDonaldo patarimu, Indi
jos atstovai ioMone, abieji 
hindus ir moslęmai, susirinko 
atskirai ^avo tarpe susitarti dėl 
kaikurių religinių ir kitokių 
nesusipratimų. Bet jie nebuvo 
palikti vieni: pas juos apsilaiP 
kė anglų konservatoriai ir kiek 
galėdami pradėjo girti mosto
mus ir jiems duoti visokių pa
žadų, sakydami, kad Angilja yra 
vienintelė pasauly* šalis, kuri (tu
ri po savo vėliava daugiausia 
mahometonų, ir juos.patenkina.

Mostomai tiek susijaudino, 
kad jų vadas pareiškė konser
vatoriams, kad jie yra gatavi 
pasilikti “ištikimiausi karaliaus- 
imperatoriaus 
niai”.

Gandhi tas 
jis išsireiškė, 
rodo tamsiai”

Shangai, Kinija, spalių 2. Nu
kritus su orlaivių į Yangtse upę 
ir orlaiviui ' apsivertus, pulk. 
Lindbergas su Annę tapo išgel
bėti anglų jūreivių; jų orlaivis 
nugrimzdo.

Bijodami brolio, nu- 
reąte jam galvą

Žaibo Federacija prašys Kon
greso alaus

Jurgio pavaldi

labai surūpino ir 
kad “dalykai iš-

Vilniaus krašte du broliai nu 
žudė savoj pamišėlį brolį ,

New York, spalio 2. Ateinan
ti kongreso sesija, kuri susi
rinks gruodžio 7 d. bus visų Sla
piausioji nuo pat prohįbicijos į- 
vedimo dtenps, kaip matyti* iš 
atstovų ’ sudėties ir ūpo. Dabar 
kongrese Slapiųjų pajėgos turės 
174 atstovus arba visą’ trečdalį 
senate ir atstovų rūmuose. 1930 
metų rinkimai padidino šlapiųjų 
pajėgas nuo 15 ligi 20 senate 
ir nuo. 75 ligi 154 atstovų r u 
muose. *

Senatorių dabar yra sausų

Vancouver, Britų Kolumbia, 
spalio 2. Federalė pagalba be 
darbiams šią žiemą bus reika
linga daugely Suvienytų Valsti
jų kraštų, kaip pranašauja 
Amerikos Darbo Federacijos 
metalo pramonės darbininkų 
vadai, savo raporte paruoštame 
busimai Federacijos metinei 
konvencijai Vancouver, spalio 
5-16 dienomis.

Nėra ko tikėtis, kad turtin
gieji šiemet daugiau prisidėtų 
bedarbiams šelpti, kaip jie pri
sidėjo pereitą žiemą. Pačių dar
bininkų mitimo šaltiniai yra vi
siškai išsekę ir ateinanti žiema 
neša su savim badą ir despe
raciją.

Bedarbių armijas daugina 
dar ir tas faktas, kad dauguma 
industrijų atleidžia iš darbo 
žmones, kurie tik yra viršiau 
45 metų amžiaus.

Per pereitus 8 metus korpo
racijų pelnas padidėjo virš 72 
nuošimčių, kuomet algos buvo 
pakilusios tik >ant 13 nuošim
čių. Paskutiniais metais algos 
vėl smarkiai mažinamos ir jau 
bendras uždarbių numušimas 
siekia virš 20 nuošimčių.

Kuršų pamary, tame Prūsų 
Lietuvos kampely, ‘kur lietuvių 
elementas dar stipriausiai išsi 
laikęs, kalbotyros profesorius 
dr. Gerulis iš Leipcigo univer
siteto su nekuriu kalbos mo
kslininku iš Norvegijos, šią va
sarą darė kalbos studijų. Ilges
nį laiką mokslininkai apsigyve
no lietuviškame Tovės kaime, be 
to ir kitur dar užsižymėjo tai> 
mes prūsų lietuvių pamarie
čių, apie kuriuos iš vokiečių pu
sės sakoma, jie esą kuršiai. Ta
čiau prof. Gerulis ištyrė, jog 
čia gyvena gryni lietuviai. Jis 
pats nustebo radęs aname Prū
sų Lietuvos kampelyje beveik 
grynai lietuviškus kaimus. Apie 
savo tyrinėjimų rezultatus Kur. 
šų pamary (Kurish Haff) prof. 
Gerulis keta rengti paskaitas 
Kauno Universitete.

Neleido socialdemokra 
tų susirinkimo

Šiaulių socialdemokratų su
sirinkimas, kuris buvo šaukia
mas sekmadienį/ rugsėjo 13 d. 
Liaudies Namuose, negavus lei
dimo, neįvyko.

Knoxville, Tenn., spalio 1; 
Mrs. Letšinger atidariusi spin
tą baltinių pasiimti, rado dide
lę gyvatę susirangiusią marški
niuose.

Amerikoj formuoja
si rudaodžių rasė ... - ■ - »

Jau 12,000,000 žmonių turi tri
jų-keturių rasių kraują

Chicago, spalio 1.-Naują 
sė, rudaodžiai, formuojasi 
susimaišymo juodos, baltos
geltonai raudonos rasių, kaip 
skelbia Julius Rosenvald fondo 
prezidentas Ėdwin Embree. To
kių maišytakraujų jau priskai- 
toma 12 milijonų visoj Ameri
koj.

Nustatyta, kad apie puse 
negrų turi baltųjų arba indi- 
jonų kraujo, ir kad negrai jau 
buvo gabenami Amerikon su 
pačiais pirmaisiais ateiviais.,

Arnbree sako, kad ta rudoji 
rasė turi dvi savybes; ji išsi
vystė nepaprastai greitu laiku, 
vos tik geras šiiptmetis, ir ji iš 
sykio perėmė aukštos civiliza 
ei jos gyvenimą.

Anglijos lordai iš 
parduoda dvarus
Sunkios taksos, nebegali 

išsįmokėti

Lady

KORH
Chicagai ir apielinkei tederą- 

lis oro biuras šiai 
našauja:

Giedra; pastoviai 
peratura; lengvas, 
pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
Jaipsnių popiet.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 
30; mėnuo teka 8:21 vak.

Anglijos rinkimai 
greit paskelbti

bus

Londonas, spalio 2.
Mbuntbatten, paveldėtoja di
džiausių šalyje turtų ir dvarų 
parduoda savo , protėvio pilį, 
Brook House,/nebegalėdama iš
siversti dėl didelių taksų. Pilis 
bus paversta apartamentiniu 
namu. >

Grafas Tankerville taip pat 
parduoda sąvo Chillingham pilį, 
Northumberlande, kurį per *700 
metų buvo užlaikomos girios su 
laukiniais žvėrimis. *

dienai pra-

švelni tem> 
vidutinis

80

5:-

Londonas, spalio 2. Ministe- 
rių pirmininkas MacDonaldas 
nusistatė paskelbti naujus rin
kimus greičiausio j ateityje, tik 
dar neaišku kada. Manoma, 
kad jis paskelbs laike savo ra- 
dio kalbos šią' savaitę, ir rinki
mai įvyks arba gale šio arba 
pradžioj ateinančio menesio.ateinančio menesio.

' ■ tiiA' f<i#’ f Mis j* '■* > T■' ■■ • t 1 *.
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Vilnius, spalio I. Antonevto 
čių kaime kaimynai rado žmp- 
gaus galvą, paslėptą tvarte. 
Tardant paaiškėjo, kad du, bro
liai Mikalauskiai nužudė, savo 72, šlapių 20 ir abejotinų 4; 
i' -V* 1 t • » i .1 1trečią brolį -ir jo kūną sukapo
ję paslėpė. Broliai, prisipažino 
nužudę, dėlto kad brolis buvęs 
pamišėlis ir nuplat grasinęs pa
degti jnhmus. Bijodami, kad 
grasinimų neišpildytų, jiedu pa
mišėlį nužudę.

Kiek ponios moka 
savo kompanijonams 

sekretoriams?
Mokėjo po $5000 į savaitę, pas

kui parodė duris

atstovų yra 262 sausį, 155^1api 
ir 10. abejotinų. Be to dar yra 
8 tuščios vietos, iš kurių vieną 
jau užėmė šlapias.

Seattle, Wash.,' spalio 2. Su 
grąžinti 2.75 nuošimčių alų pei 
kongresą žada rimtai imtis 
Amerikos Darbo Federacija sa
vo metinėj konvencijoj; Van
couver, spalio 5-16 * d., kaip pra
neša prezidentas Green.

Bendrai prieš Volstead aktą 
Federacija nežadanti išeiti.

Los Angeles, spalio 2. San 
Diego vakar sudrebėjo žente, h 
visoj pietinėj z Kalifornijoj pa
kaitomis buvo tai-karšta, tai 
audra su kruša ir ledais, Tai 
dulkių debesiai su perkūnija ir- 
žaibais. Santa Barbara buvo 98 
laipsniai karščio, o už 20 mylių; 
Buckhorn, kalvos buvo šarmotos 
nuo šalčio. k/

New York, spalio 2. Buvęs 
Long Beach pajūrio maudyklių 
sargas ir gavęs s po $40 į savai
tę Ervin Goncvvright apskundė 
ponią Irėne Schoellkopf-Carman 
ant $100,000 už tai, kad ji pra
varė jį iš geros tąrpybos.

Besimaudydama ji paprašiusi 
Concwright, ;kąd jai pateptų 
saulės nudegintas vietas, ir jam 
patepus ponia Gąrmąn pakvie
tusi jį būti savo privačiu kom
panijom.! - sekretorių, nupirkusi 
jam $3,000 vertes ąųtomobilį ir 
apipyjusi jį šimtinėmis, mokė
dama po $5,000 kas savaitę.

Bet neilgai trukus, jo ponia 
pasikeitusi ir uždariusi nuo jo 
savo namus. Dąbą^ jis per teis
mą reikalaują tokįps pat algos 
per 20 savaičių. ,. J

Naujas tvanas Kinijoj
— n,........,.,, „    . -t "'f 

žuvo .vėl 25,0QQ žmonių< 
' ■' - : ' -''1 ' ’• '■ ’

., .......... . '

Shangai, spalio 2. Naujas 
tvanas kįlo laike dviejų mene
sių Yunąp proyip^ijoj, kur ap
semta 5,000 ketvirtainių mylių 
plotas ir jau žuvo 25,004) žmo
nių c >

i!.-'-*'!

&4Ė
,o

Karalius, kurs suėda 
šeštą dalį valstybės

Hindenburgo ir Gandhi 
gimimo diena

Berlynas, spalio 2. Preziden
tas Paul von Hindenburg Šian
dien švenčia savo 84 metų gi
mimo dieną, gaudamas tūkstan
čius sveikinimų.

Londonas, spalio 2. Mahat
ma Giandhi šiandien, švenčia sa
vo 63 metų gimimo dieną,' sė
dėdamas prie “apskrito stalo” 
Londone, konferencijoj.

Japonai jau muša kinie* 
čių sukilėlius

Mukdenas, spalio 2. Naujau
siai kiniečių palaidos kareivių 
bandos nužudę 7 japonų mote
ris ir vaikus, vieną japoną vy
rą ir 11 korėjiečių, o 12 korė
jiečių. pavogę. Ta proga ja
ponų kariuomenė eina vaikyti 
kiniečių bandų iš visos Mukde
no apylinkės.

■ !■ ■ . .• . .

Viena, Austrija, spalio 1. 
Mažame Austrijos miestely Rieji 
eina teisipas dviejų vyrų, kurie 
pereitą vasario mėnesį bandė 
nušauti Albanijos karalių Zogu.

Laike teismo paaiškėjo įdo
mių dalykų, kaip tas “savanor 
ris” karalius gyveną. Jis pa
sigrobė Albanijos valdžią tuo 
pąčiu budu, kaip ir visi diktato
riai pasigrobia. Bet Zogu dar 
toliau nuėjo.✓ Pirma gaudamas 
pinigų iš Jugoslavijos, jis Ju 
gošląvijai tarnavo, paskui atsi
davė Italijos įtakai ir, su Ita
lijos fašistų pagalbą pasiskelbė 
karalių.

Jis ir Jo šeimyna dabar su
ėda visą šeštadalį visos vaistė 
bės pajamų^ Šešios jo seserys, 
kurios pirma basos bėgiojo, ir 
jo motiną dabar gauną po $20,- 
000 kiekviena ,ir broliai gauna 
po $40,000, ir visi gyvena at
skiruose rūmuose.

. ■ ; ■

Albanijos gyventojai tiek lie
kančią savo “karaliaus” ,kad ir 
atentatą; nereikią rengti, nes gy
ventojai - žada jį gyvą suėsti.

Rūpinasi leidimu Moo- 
ney kalbėti per radio
New York, spalio 2. Radio 

stotis W0R iš Newark, N. J. 
pasiuntė telegramą Kaliforni
jos gubernatoriui, prašydama 
leisti Tom Mooney pasakyti 
kalbą per radio iš San Quien- 
tin kalėjimo, išaiškindamas vi- 
sai Amerikai savozbylą, kurioj 
jis buvo pasmerktas visam am
žiui1 kalėti.

Kalėjimo vardenas pareiškė, 
kad “jis neleis nei Moohey 
kam nors kitam” kalbėti 
radio iš kalėjimo sienų.

JUdcDonaldas eina j 
rinkimu^. 

- A

Londonas, spalio 2. Palikęs 
visą darbą savo kabineto kole 
goms, MacDonaldas išvažiavo į 
savo gimtinį kaimą, Seaham, 
kur jis ruošia didelę radią kal
bą visai Darbo partijai ir kraš 
tUi. Ta kalba , busianti. Mac- 
Donaldo rinkimų kampanijos į- 
žanga, praneša Intemacional 
News Service štabo , korespon
dentas Otto D. ToliŠius.

iMiįW >' 
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nei 
per

Kaip dievas gudui, taip 
gudas dievui

“Beždžionžmogis” gąs
dina moterių
\ *----- j—

Los Angeles, spalio 2. Polici
ja jėško po visą miestą “bež
džionžmogio”, kurs per keletą 
vakarų įvarė viso miesto mote
rims daug baimės, užpuldamas 
pustuzinį moterų įvairiose vię- 
to?e, nudraskydamas jų rubus 
ir jas pačias nubraižydamas. 
Kiekviena, nukentėjusioji pasa
koja, kad užpuolikas labai bai
siai atrodė.

' i

50,000 bedarbių riau
šės Anglijoj

■ ■ ,

Glasgow, Skotlandija, spalio 
2. Penkios dešimts tūkstančių 
bedarbių sukėlė smarkias muš
tynes su policija, išmušdami 
daug gatvėse langų ir išplėšda
mi krautuves. Įtūžimas ant 
policijos buvo tiek didelis, kad 
gyventojai iš antro aukšto mčtė 
į ją kuo papuolė. Keli tuzinai 
vadų areštuota.

iMMl

Sovietų Rusija skelbia, boikotą 
Amerikos prekėms

Maskva, spalio 2. Ką tik Su
vienytų Valstijų karo departa
mentas paskelbė, kad Amerikos 
kariuomenė nebepirks sovietų 
degtukų, taip sovietų spauda 
pranešė, kad Sovietų Rusija pa
skelbs boikotą visoms Ameri
kos prekėms.

LIETUVON
f

Siunčiame Pinigui Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
it Saugiai

Parduodame Laivakortes 
ant visų Liniją^

NAUJIENOS
1739 SOUTH -HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
8 valandai. Iventadieniais nuo 

'• 9 iki 1 valandai.
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Šeštadienis, spalio 3, 1931
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KALA!

yra labai

tas fariheryš

<976,3

imus

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

K,iąidwų 
ską^ps . 
ityaiKųjis

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Pardums už
Wy tukstdnč.

kiaušinių
Toliau

64,193,4
64,653/1
55,509,4
55,188,3
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juos įsunkti tenai kam 
Todėl pirmas rupes- 
— gerinti' Lietuvos' 

veis- 
1926 
Ukioi

ri, de! baisios infliacijos nelai
mėk; tolydžiai smilko, pinigų 
kuosas nuolat keitusi, ir dabar

Brdgraittas susidės iš choro ii' solo .dainų, piano ii‘ smuiko solo 
Pankui 4 ok^ai p$iegeros nfazfkbi Vi^uš “ kMėČianfe atsilankyti’,

b« gferos dėl ‘ k’orniį' a'Vigin'inYū;
Valdžios statistika parodo; kad tėn’ geriau’ kolbai u'žau’ga, 
negu 0'a'garsėjuSioj Ibwa vals-

13,575,1.
10,943,6 
14,435,4;
I, 2,7$, 8
II, 891,6

sai kiaušinių muitas, o kiek 
vėliau jau griebtasi kiaušinių 
eksportą skatinti. Žemiau pa
duodamoje lentelėje, žymin
čioje kada kiek kiaušinių iš
vežti, nėra padubta ekspoy- 
tllO'

Dabar jus galite skalbti 
savi drapanas

pindami vištų ' .'auginimo ir 
kiaušinių produkcijos kėlimu, 
įvedė vištų ūkių ir'laikomų 
rasinių vištų registraciją. No
kintiems įsigyti“ ' rasinių vištų 
ir tinkamo specifinio vištų u-f 
kini 'inventoriaus, ? Žemės U- 
kio Rūmai ėmė 1, davinėti ati
tinkamai ; iiūstatytą pašalpą^ 
Tai 1928 metais jau buvo įre
gistruotos. 79 vištų fanuos, ta
roj tįsios vjso 2,116 rasinių viš
tų; čia 241 lizde, jau buvo pe
rinama 17,146 kiaušinių.

Iš kitos pusės valdžia 1927 
metais išleido svarinu patvar
kymą, reguliuojiintį kiaušinių 
prekybą ir eksportą.' Einant 
tuoju' patvarkymu buvo leista

‘ ; [A'cme-P. 0 A. Photo]

Buvusio prežidėiito Coolidgc defle, “Uncle 
amžiaus. Jis

adučt'a ekspor- 
pįhoduktų kainė už 1920- 
inetus: tuomet LietuvojeYra lįetųvii/' visokios rtįlleš 

biznierių ir nektirfe' gana gerai 
veliasi. ŽinOp/a, pasisekimas 
biznyje, daugiausia priklauso 
nuo aplinkybių.

Gerose aplinkybėse žmogus 
pradėjęs bizniu verstis turi pa
sisekimą. Tada mes jį vadina-

gerą biznierįų nustoti biznio, 
tada mes tokį vadiname kvai
lu bizpierium dėl to, kad j įsi 
stovėdamas gerai biznyje, da
bar y įsai pūstojo biznio ir tur
to, kurį buvo susikrovęs.

$iuose bloguose laikuose ne 
tik kad • daugelis darbininkų 
yra prastam padėjime, bet ir 
biznieriai yra tokioj pat padė
tyj. Vieni nustojo biznį varę, 
o kurie da ir turi biznį, tai vos 
tik galą su galu suduria.

Kad lietuvių yra gerų biz
nierių, tai kodėl negali būti 
lietuvių gerų ukininkų-farme- 
rių. Juk lietuviai, daugumoj, 
yra užaugę ant ūkių ir jie bu
tų dnug geriau padarę, kuo
met užsidirbo kiek kapitalo, 
jeigu butų farmas pirkę, vie
toj namus, kurių labai daug 
atėmė už nio'rgičius.

Kaip1 sa 
stato žmo. 
prie 
vra

PHIĖCO RADI0 ir VICTROLA krūvoje

1 $69-00

išvežta 
tasai skaičius 'ėmė mažėti, šiek 
tiek stabtelėjęs 1926 metais, 
1930 metais vos bepasiekęs 
pusės 1922 metų skaičiaus. To
kį . eksporto sumažėjimą nulė
mė kerėtas veiksnių.

2. Koctel mažėja Lietuvos 
kiaušinilį ekspoetas ?

Visų daigiausia kiaušinių iš
vežta iš Lietuvos tuomet, kai 
jų eksportas buvo dar visiš
kai neorganizuotas, bet kai jų 
pareikalavimas užsienio rin
koje buvo itin didelis. Nerei
kia užmiršti, kad prieš karą į 
kiaušinių produkciją Lietuvos 
ūkininkas nežiūrėjo, kaip rim
tą žemės, ūkio atžaląy palikda
mas' ją ■ moterų nUDžiUrai, ir 
pa j ūmas už parduodamus 
kiaušinius — “vištapinigius” 
—palikdamas moterų “tuoleto” 
reikalams. Supirkinėjo kiauši
nius žydeliai-krepšininkai, pa- 
sodžiais vaikščioję ir mokėję 
tiek, kiek jų malonės ištekda
vo. Okupacijos laikais, vokie
čiai užplūdę Lietuvą ir labai 
uoliai rekvizavę kiaušinius, 
išmokė ir sodžiaus ūkininkus 
branginti šią ūkio šaką. Už 
penkiūš tūkstančius kiaušinių 
okupacijos pabaigoje vokiečiai 
net visą anuotą parduodavo! 
r Po karui, prasidėjus kiauši
nių eksportui, jų išvežimu rū
pinosi vėl smulkus pirkliai, 
kurie nesirūpindavo nei tin
kamu kiaušinių rūšiavimu, nei 
jų įpakavimu. Loifdono ar 
Berlino rinkon Lietuvos kiau
šiniai pakliūdavo, kaip kokios 
Danijos ar Latvijos produk
tas. Lietuvos markės jie nie
kur todėl nėsudarė, .Lietuvą,

daugiausia
1922 metais

vo pavesta Prekybos ir pra 
inonėsj,Bumams; kurie šį dar 
bą ątheka'.pasta(ę?speciąį’ 
inspęktorius .’ k o n I rot i c
šios varžomos priemonės tei
giamų vaisių neteko ilgai lau
kti1. Pavyzdžiui, 1927 metais, 
kai dar eksportuojamų' kiau
šinių priežiūra nebuvo gerai 
organizuota, išvežta > jų 64,2 
m ii. už 10,9 m ii. litu. O 1928 
metais, kai kontrolė jau gerai 
veikė, išvežta beveik tiek pat 
kiaušinių — 64,7 mik bet; ga’ti-

Čia yra daug gerų farmų 
Puo 306 iki kelių tūkstančių 
akrų. Yrtf yichšs farm'erysj 
kuris tritl aktų farmą; 
Žemė visa gera-—juodžemis; 
užsiima viėn tik kiaulių augi- 
ntniu ir daro nepafiraštai gerą

fcuoniėt d'aba^r viši bČdavoja 
kbffių' pfgumU 
Atiko, k a 
paVė'fsf?
Tokiū budtf jis gatfii'rt po tris 
flaterius už kdrnų bušelį.

’ Kitą žiTiaii farrūėrį, turintį 
5,000 akrų farmąf; Atrgina kor- 
rius ir avižas; į’yVuiids par
siveža iš stpčkjšfcdŠJ/f nupeni ir 
atgal parduoda. Daro didelį 
ir pelPfngą bižn’į.
’ Žemes tose vietose yra juod
žemis, — tai buvęs jūrių dug
nas. Penkios dešimtys metų 
atgal, kaip vietiniai seni gy
ventojai pasakoja, buvo dide
lės" pelkės. Su IMvukaiš važi- 
nčdavo šaldyti laukinės antis 
Tč žąsis.

Kai valdžia iškasė kanalus, 
vand’ėnį nnlėido, dabar yra 
geriausios farmos. žemė yra iŠ 
šS^tivusiu žolių, ' kurios per 
šinituš tūkstančių ?metų augo 
i¥ p'nvo, kas dabar padatė der
lingą’ žemį cfel sūmAPauš žmo-

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wathtenau> Act. 

CHIGACO, ILL.
Plymouth, Vt
John” Wiidęr, kui4s pasimirė būdamas 85 metų 

' : r;. mėgdavo srriuikuoti.

klasinių šokių.
busite užganėdinti.

U Kviečia KOMriETAS

1. Kiek kiaušinių..jįįetpvd eks- 
pųrtąvd?< t ( ’ 1, , | ( t > i ”'*■» t 1Per karą nualintoje Lietuvo

je pirmaisiais pokariniais lai
kais trūkdavo net savo* maisto 
Net lašinius 
Lietuva pirk 
kondenšuotą pieną! Supranta
ma todėl, kad maisto produk
tų eksportą iŠ Lietirėds vald
žia stengėsi' - suvaržyti, ap-j 
krąudama tai i 
muitais. Buvo tokiais muitais 
ąpkrafiuti' ir ekspdrtiiojami 
kTaūŠiiudi, o jų išvežifiiui dar 
buvo rėikaiibga gauti specia- 
fuk aifrtjūistračijos organų lei
diniai. Tiktai praicTedailt’ 1925 
metais ėirtč mažėti' išveždiha- ši^aviinaš, nėpa

po 20c už bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicaso, m.
Tel. Pullman 6201

kių tttėiaikme kaina 
pai!AW' dalykas.
METAI

eksportuoti tiktai tokius kiau
šinius be muito, kurie yra tin
kamai išrūšiuoti ir supakuoti 
taip, kaip7 reikalauja užsienio 
rinka. 6 .už blogai išrušiuotus 
bei netinkamai įpakuotus rei
kėjo mokėti jŠ^eŽimo muito po 
1,5 cento nuo kiaušinio. , šis 
muitas faktinai užkirto kelią 
netinkamam kiaušinių ekspor
tui, leisdamas išvežti tiktai to-

NAUJAS VlCTOit fiir It. C. A. RADlbtA 
SU SČfeEEN GRTp vėrtėS $112.00

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO tyĄSH,. „

Pardavinėjamas kvortinėmh bon- 
komis

Tokia ženVČ yra lengva dirb
ti ir gerą auginti kornus bei 
kituš jaVus. Ant tokių farniiį 

visokius daržoves, kaip 
ko])lis.lai, Ūučolcdf,’ runke- 
agųrkui? maršmeįonąi ir 

tt. Auga kur tik" pasodinsi. ;
Yra ^gera proga ir lietuviams 

paimti tokia^ geras farmaš; 
lengvos yra dirbti; keliai geri, 
arti nuo didelių miestų, kur 
yra gerai atvežfi į miestą par
duoti savo produktus. Taip 
pat yra gerai ir miesto lietu
viams nuvažiuoti pas tokį fer
merį pašįsvečiupti, bei nusi
pirkti šviežių ir gerų produk- 
tų-daržovių. '

—Patyręs farniėryš.

uujant gr
, RUSINSKUI ------------ 1---------- -------

ta už juos net 14,4 mil. iltų! •
Daliar kiaušinių eksportas 

yra Sukoncentruotas “Pieno
centro” rankose. Kadangi Lie
tuvos kiaušiniai užsieny su
spėja jau įsigyti gerą vardą; 
tai šiemet įvedama jau vadi- 
namasai kiaušinių antspauda
vimas; ant kiekvieno kiauši
nio bus pažymima, kad jisai 
yra Lietuvos produktas.

Dabar kiaušiniai Lietuvoje 
yra pigesni, negu daugumoje 
kitų valstybių. Tiek pat pigus 
kiaušiniai gal tik vienoje Da
nijoje, kur jų produkcija yra 
labai didelė, šiaip gi Lietuva 
neturi didelių miestų, kurie 
galėtų paveikti į kiaušinių kai
nos pakėlimą. Todėl ne tik 
Londone, Paryžiuje ar Berli- 
ne, — net ir kaimyninėj Rygo
je kiaušiniai yra žymiai bran
gesni negu Lietuvoje. Tačiau 
kiaušinių atpigimas Lietuvojė 
nėra perdaug skaudus ūkinin
kams: pigus gi labai ir gru
dai, — pigus vištų lesinimas, 
pigi kiaušinių produkcija. Del 
tokio kiaušinių kainos skirtu
mo Lietuvoje ir užsieny, vėl 
atsidaro Lietuvai platesnis ke
lias eksportuoti kiaušinius už
sienin. “Pienocentras” šioje 
srity yra labai daug padaręs, 
ir dabar yra pilno pagrindo 
tvirtinti, kad Lietuvos kiauši- 
mų eksportas pradės kasmet 
sistematiškai didėti.

1,..., .l./ca-p..........u
Su pįdeje Rudenine Ekskursija Popularc 

Skandinavų Amerikos Linija
Greitu ir Patogiu Šjisisiekimu 

per KOPENHAGĄ 
. į, KLAIPĖDĄ .

Iš New Yorko Spalio-Očt. 15
Laivu ‘Frėderik VllT

SVARBU
Visi, kurie rengiatės ar manote 

keliauti dabar
L I Ė T U V O N 

ir norite turėti smagią ir nebrangią 
KELIONĘ 

Važiuokite Spalio 15 dieną
■ SU RUDĘNINE EKSKURSIJA< J KLAIPĖDĄ .
nes Trečios Klasės Abipuses Kelionės

1 -L | J ’1 ........... ,• ' ’ <
Kainos nuo 15 Spalio bus pakeltos

Nupigintos Trečios Klasės
Laivakortės::

Iš Neto Yorko į KlaifiėdiĮ
į vieną pusę ........    $ 94.50

• į abi pusi ......................... $150.00
•2r " ■ ■ -i
Revenue ir Ę^alVės n|o^MČiai atskirai. 

Del informacijų kreipkitės pas
, savo' agentą jirba 

SciandiWvihn An^eriCUn Line 
130 No.-.La Šalie- St.< Chicago, III.

nebuvimas liėlūvfškos* Kiauli
nių markės.'Prie šitokių aplin- 

kiaušinių kainos, kritimas itin 
skaudžiai pdliet'Č ir eksportuo
jamų iš. Lietuvos ; .v kiaušinių 
reikalą. v

į Pagaliau, .pačioje Lietuvoje 
piasiplėtė kiauliniams vidąuš 
rinka. Valstybei vis daugiau' 
susitvarkant, didėjant žmonių kius, kurie gali užsieny suda- 
gerbuviui, atsirado ' didesnis ryti gerą Lietuvos kiaušiniams 
kiaušinių parči^alūvimaš', 
vis didesnis jU! kiekis yra bei įpakavimą kontroliuoti bu 
vartojamas krašto Viduje;

Tačiau Lietu4b^! kiaušinių 
eksportas butų11 Vlfefišlcai 
žėjęs iki išnyKiiiiO': laipsnio, 
jeigu' nebūtų.'’ buvę > griebtasi 
priemonių tą eksportą- palai
kyti. Lhj! :

3. Priemonės kiaulinių ekspor
tui pataikyti.

Iciau, aplinkybės nu
baus gyvenimą, taigi 

> a r tVn nį a pt i nkyb i ų
progų gauti ĮSigiai farnių;

Apie 6t) mylių į pietus India
na valstijoj yra didelių ir ge
rų farmų, kurias galima pi
giai ir prieinamai paimti.

Tos farmos liko apleistus nę 
Jei to, kad buvo prastoj, . bet 
dėl to, kad buvo geros. .. ...u . . .... <‘>r*faiGerai gyvenantys fermeriai 
savo vaikus leido į mokslą; 
Tokie vaikai baigė mokslus in
žinierių, daktarų, inokytojų ir 
tt. Jie visi užsiėmė savo pro
fesija. Tėvai mirė, vaikai ne
grįžo ant farmų gj’venti. Tuo
met tas farmas mainė į mie
sto namus.

Kuomet tokios fermos buvo 
puikiai įrengtos, brangiai kai
navo. Mainydami ant miesto 
namų, paliko daug morgičių. 
Gi nauji fermeriai, nepatyrę 
kaip vesti farmas, subankru- 
ti’jo. Nes toki nauji fermeriai 
buvo daugiausia airišiai ir 
škotai. Iš tų žmonių didžiau
sias nuošimtis yra prasfi fer
meriai.

Dabar daugiausia tokias "Ar- 
mas yra paėmę Cbicagos 
Stock Yardų spekuliatoriai, ir 
jiė" daro labai gerą bįznį seka
mu budu: Stockj^r^froše gau
na gyvulius, kurie yra sukudę 
per ilgą vežimą, netinka dėl 
papiovimo. Farmėrys parsive
ža, atšeria tokius gyvulius’, 
parduoda atgal į stockjardus; 
užmoka kiek gyvulys daugiau 
sveria, nes už gyvulį nieko ne
moka, kuomet pasiima dėl 
nupenėjimo. Gauna iš stock- 
yardų veršingas karves, par
šingas kiaules, kurios netinką 
dėl papiovimo. Farinerys už
augina veršius bei paršus, par
duoda juos užauginęs, pagal 
dienos prekę. Gi gaudamas; 
už juos nieko nemokėjo.

W. C. F. L. — 970 kiloc. Lietuvių Radio Pro 
gramas kas Nedeldieriį nuo 1 iki 2 

vai! po pietų.

vos ūkininkai paveldėjo bjo- 
gos veisles vištąs, kurios deje 
labai nevienodas kiaušinius 
dažnai labai maŽUš;’ kur 
sieny visai menkai teįvertiną 
ml ,r - . parduoti, 
nis buvo 
vištų veislę/ organizuoti 
linių vištų augintojus, 
metais įsikūrę > žemės 
Bumai atkreipė į tai dėmesį ir

■m.Įlrti d į ii i' i .. hm į, , i I ..........   „i,
^9.*; ..

Daug yra farmerių, kurie 
padlnę pavyzdį- iš stockjardų 
spekuliatorių, daro labai gerą 
btžnf'

lių" nūošfoHų’. 0 Čid dar ptaši- 
<įlėjo didelis imįiortąs Anglijon 
2—ton svarbiaūsion Lietuvos 
kiaulinių pirkėjų rinkon —.iŠ 
tynijos; iš Anglijos gausiųjų 

išvežamaisiais kpionfjų, iš kitų Europos 
kraštų, kur kiaulinių ekšiVdrto 
reikalas buvo gėriau sutvarky
tas. Lietuvos kiaušiniams pa- 
šidarc čia labai siiliku bekbn- 
Kuruotr. Konkurenciją sunkino 
blogas lietuviškų kiaušiniu ru-

METV JUBILIEJINIS
irBALlIli

Rengia ito6VlV lt^’I^Cid'PA^i5ėlWkLiU^AŠ
H———T------CM
Programą 

išpildys

z tyri.

po, vadovys 
Mr-TOiml
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F IMPERFECtTn OR1GINAL
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS (Mebolt, Iowa

Washington, D. C

Klausia mano palydove

LAIVAKORTĖSmokėjo

me

PIRKITE DABAR

CALIFORNIJOS

VYNUOGESKasa ežerą
Waukegan, III
Muzikos mokytojas

Sportas

IN OUR OFFICE

4JELL

"BotS”

(Tęsinys)
Birštonas.

t> O •*

gauna-

LINE 
Chicago

vedėjas 
of Music, 

į Waukegan

Adams dvaras

Sezonas yra daugiau 
nėgu įpusėjęs

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitance RemovaJ 
3244 S. Halsted St* 

Office Tel. Calumet 3399 
Rti. Tel. Yardi 3408

Paul Adams ir jo 
Elektra apšviesta 

Bosai irgi turi 
Tačiau “proletarų 
tebenaudojama, lem-

Tad aš manau 
nančią žiemą 
pasiseks ne vieną 
sporto vakarus surengti.

Jonas Jarus,

B.0SS' TUEftt'S A BIS b 
OUT UęfeS ViMrtS TO 
SU.L '/OO A SĖT y 

of- books /

103,000 jaunuolių dirba 
pramonėj

Adams dvaras ir darbo sąlygos

Tačiau piknikai rengti gali
ma tik vasaros metu. Dabar 
jau artinasi žiema; Visokie pa
rengimai ■ rdikėš rengti salėse. 
Pas mus atsirado būrelis spor
to mėgėjų, * kurie per žiemą 
bandys surengti keletą sporto 
vakarų. Jie jau susižinojo su 
kitų miestų sportininkais, ku-

iIT AlfliDIVAfi ‘U AJMJuMlIkVd 
r unija

“Savas Pas Sav
— sako biznieria

kelias dienas taip va- 
“Sugar ,Creek” pradė- 
ežerą. ..Į/įrba 25 darbi-

Nikodemas Kulys, 
Wąukegan School 
dabar persike!
Consevatory*. i. of Music, 5 N 
Gehesee St/Tėn mokytojauda 
mas, turės geresnę progą gąu 
ti mokinių iš vįsų miesto ita 
lių, nes mokykla yra vidur 
miestyje ir gyvuoją jau 30 me

Baigęs Berllno, Vokietijoj Universitetą 
190 N. STATE STREET. 

CHICAGO. ILL, 
Room 834, 8-tas AugStas

Kamile 10—5:30, Pčtnyčiomii uždaryta
SKYRIUS: 2488 MILWAUKEE AVĖ.

Utarn., Kotv., Bubatoj 7 P. M.—9 P. M. 
PStnyčiomis 2 P. M,—5 P. M.

Pasikiausykit musu kalbos apie Sveikatą 
16 WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WED0 Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyiią ir pianų muveriai vietoje Ir 

toli, patarnavimai gerai Ir pigai* 
817 West 34th SL 
Tel Boulevard 9336

X B0UGUT

pralo
Ustja 

sveiki ii

“The Minneapolis Labor Rc- 
view” paduoda labai jdomių 
faktų apie vaikų darbą Ameri
koj. Tie faktai yra paimti iš 
valdiškų šaltinių, ir todėl jair 
negalima abejoti.

• Kaip visi žino, pernai pradė
jo siausti nedarbas. Iš visų 
dirbtuvių pradėjo atleidinėti 
da^binįnkus. Well, jeigu nėra 
darbo, tai ką darbininkai veiks* 
Bet ne visai taip buvo. Dauge
ly j vietų senesni, darbininkai 
tapo paleisti, o j jų vietą pa
imti tiesiog vaikai nuo 14 ligi 
15 metų aihžiaus.

Vaikų Biuras apskaičiuoja, 
jog to amžiaus jaunuolių Ame- 
rikos pramonėj dirba apie 
103,000. Vadinasi/ tėvai išme
tama gatvėn, o į jų vietą pa
imama vaikai, .kuriems moka
ma apie $10 per savaitę.

Matyti, • kapitalistų gobšumui 
tiesiog nėra rubežių. Vaikai, 
kuriems vieta turėtų būti mo
kykloj, yra verčiami dirbti ųž 
kelis dolerius, o jų tėvai atsi
duria bedarbių eilėse..

Senas Petras.

WISSIG,
Paianliniamt Kalt 

Seno Krajaus
I PER 26 METUS. ’ ■

Aš manau, /kad nėra tokio 
žmogaus, kuris neturėtų palin
kimo prie ko h6rs. Kiekvienas 
pasirenka, ' ką jis * labiausiai 
mėgsta. Vienas mėgsta dainas, 
kitas šokius, trečias turi palin
kimą prie sporto: (kumštynių, 
ristynių, beisbolo.

Kiek galima numanyti, atro
do, kad lietuviai labiausiai 
mėgsta ristynes. Pavyzdžiui, 
kuomet tik piknikai yra ren
giami su ristynėmis^ai visuo
met atsilanko daugiau publi*

■ . lietuviai/ kiirie. norite. savo 
vaikąms duoti1 gerą muzikos 
išsilavinimą, ateikite ir: susi
pažinkite šu , mdkykla' ir < jos 
mokytojais.| \ 5

a šęi of books ehW 
o*

Hiū u

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizm*. Ranku, Kojų, 
Nugaros •kaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Du»uH, Galvos skau
dėjimą, ir taip visokius skaudėjimu* 
( tik ne romu ). ,
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorius teip 
DEKEN'S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo

Ekspertas
Seniausias Chicagoj

Pigiai taisys jūsų namuose

Jus Galite Turėti 
Gerą Sveikatą /

Nuga-Tonė suteiks tnillonams žmonių i 
rą sveikatą Ir stiprunląi Jis suteikia jum* 
gerą, apetitą, jūsų skilvi padaro sveiką Ir 
Stiprų, neveiklus organai lieka atgaivinti, 
skausmai ir diegliai iSnyksta. ■ Nuga-Tone 
taipgi ISvalo kūną nuo ligų perų ' ir nu
veikia , konstlpaclją. ■ Gaukite bohką Niiga- 
Tone. Buk sveikas Ir stiprus. Aptlckitiin- 
kai ji pardavinOja. Jeigu aptieklninkas ne
turi jo; paprašykite j| užsakyti dėl jus 16 
savo urmininko. ,

nas jau iš senų senovės yra 
žymus, garsus. Bet scnybinę jo 
žymybę ir garsybę nustelbė 
praloto Olšausko su Ųstjanaų,- 
skiene romanso tragingas fi
nalas. Ir dabar jau nebekalba 
žmonės apie šitą kalnų* kaip 
apie Lietuvos kunigaikščių 
garsų kalną* bet tiktai kaip 
apie praloto Olšausko su Ust- 
janauskiene visų garsiausią 
kalną Lietuvoje.

Ir eina žmonės j šitą kalną 
pavieniais, poromis ir būriais. 
Atsistoja prie jo papėdės ir 
apsidairo, apmastinėja 
(lituoja. Paskui kopia į jį ne
drąsiai, lėtai, tarytum taupo- 
dami savo jėgas, kurių, gal 
būt, reikės kalno viršūnėj... Ir 
šypseną tik reto kurio ar ku
rios veide tepamatysi. Atrodo, 
kad jeigu jų Širdis ir šypsosi,

CALIFORNIAGRAP1
CONTROL BOARD.Ltc

S A N F R A N S I SČ6 , CALIFORNIA 

'/ Atstovauja 85% viioi Californijos Vynuogių
' • / ' Produkcijos.

Nulipome mudu nuo 
to Olšausko ir ponios 
nauskienės kalno 
gyvi. S

Vaikščiojome žaviomis Birš
tono parko alėjomis tylėdami.

Per daug kontrastingų vaiz
dų virtinės taip nepaprastai 
veikė musų mintis, kad mes 
dabar begalėjome tik galvoti, 
o nę kalbęti. i

(Bus daugiau)

tu susitarta pasimatyti ir svar
bų reikalą ar reikalus atlikti.

Kalno viršūnėje. Viename 
jos kampe stovi suolelis. Tu

jins ponaitis apie jj vaikštine- 
[ja, lazdele badineja, lyg butų 
Iką pametęs ir dabar ieškotų. 
| ...Prašau pasakyti, pone, be
ne tik čia bus tragedijos estra
da ?
tą ponaitį.

—O, taip, panele. Tik šitas 
suolas buvo ten, ot, prie to 
stulpelio ir, rodos, prie jo 
pritvirtintas. Dabar, matote, 
patrauktas čia ir jau liuosas. 
-r-Rodos ir sustoti .nenorėda
mas kalbėjo ponaitis.

Mudu irgi labai akyvai suo
lelį apžiūrėjome, net ir pačiu- 
pinėjome, tarsi savo akimis 
nepasitikėdami.

Ir butą čia visokių vatzda- 
kalių, kurie ar tai grafika ar 
tai gravitura išreiškė savo “fi
losofiją.” Todėl ir kupinas ši
tas suolas visokio turinio įra
šų, figūrų.

—Algirdai, smaug mane, 
smaugi Ko tu lauki taip ilgai? 
—Visai rimtai prašo smaugia
ma ar užsmaugta, kaip Ųst- 
janauskienė, būti mano paly
dove.

—Aš galiu uždėti tau, Ange- 
liuk, rankas ant kaklo ir... Bet 
ne smaugti.

—Jeigu tu manęs nesmaug- 
si, tai aš tave smaugiu! — Ir 
pradėjo siekti mano kaklo.

Aš net krūptelėjau. Tik pa
matęs jos akyse didelę širdį su 
atvertomis durimis ir gražiai 
sudėtų jos lufių projekciją, su
pratau, kad ji ne smaugti, bet 
bučiuoti mane siekia.

- .1 ...a
■ t i ■. I ■.

Kai pažiūri į bosų ir Adams 
namus bei į tvartus, tai neno
romis galvon skverbiasi mintis, 
kad mului fdrmoj geriau gy
venti, negu darbininkui. Jis 
turi ir elektros’ir gerai prižiū
rimas. O apie darbininko svei
katą niekas nesirūpina. , •

Ir suprantama, kodėl taip da
roma. Jei mulas pakratys ko
jas, tai reikės kitą pirkti. Va
dinasi, susidarys keli desėtkai 
dolerių išlaidų. O su darbinin
ku, — tai tegul jis sau žinosi. 
Jeigu jis mirs, tai į jo vietą 
ateis keli desėtkai kitų. Ir ateis 
iš tolimų vietų maldauti dar-i 
bo, nežiūrint ;įtai, kad gyve
nimo sąlygos ten gana blogus.;

Darbininkams mokama seka
mai. Pavasar}/ buvo z mokąiha 
$40 per mėnesj ir valgis. Lai
kę javų
$1.75 į diehįv'i$! žinoma, da^ve' 
valgį. Rudenj, < kai prasideda 
laukų arimas, tai mokama poJ 
$85 per mėnesį. ^Prie korhų 
rinkimo, kaip minėjau, moka 
po 3 centus už bušelį.

Valgyti duoda neblogai ir jo 
pakanka. Vasaros metu dirbti 
reikia 11 valandų per dieną, o 
rudenį ir žiemą 10 vai.

Kai užsibaigia1 darbas prie 
karnų, tai dauguma* darbininkų 
atleidžiama.'Pasilieka tik dvaro 
užveizda, 4 bosai; 4 darbininkai 
ir vienas mechanikas.

Senas Petras.

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Sis pastebėtinas treatmentas yra tel
kiamas kai jus dirbate ar valkstote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. iPo 
keliu treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicoso Gyslos 16- 
nyks Ir nebus jokio ženklo, kuris rody
ti], kad jus kada nors esate turėję vari- 
cose gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
Isigydo j stebėtinai trumpą laiką.

egzaminAcija dykai 
KAINOS ŽEMOS ,

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

šalia gražaus ir labai įdo
maus Birštono parko yra auk
štokas kalnas. Sako, jog ka
daise Lietuvos kunigaikščiai 
atvažiuodavę čia atostogauti

- kaip \i] 
kad jįiji

Daktaras r n
1 ... • • ‘ ?, f

. 'RatftoBM " ■Mr
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NE 
Spedaliikai gydo ligai pilvo, plaučių, inkitų ir puslii, ažnuodijtaų krau- 

„> žaizdai, reumatizmų, galvoi ikauimua, ikauimus nuga- 
rbįa, kotijimų, gerklis jkaudčjimą ir paslaptingai ligai. Jeigu Įriti Re- 
gaHfo jui Ugydytl ateikite čia Ir persitikrinkite; Irų jii Juma gali-padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir Ogydl tukitančim ligonhi. Patarimai 
dykai OFISO VALANDOS) Kaadi 
valandai v_______ _
4W Wwt 26 St.,

šypsniui iš jos išeiti ir laisvai 
veide pasirodyti.

O drauge su jais ir mudu 
kopiame kalnan. Aukštas, sta
tus — taip, kad pusiausvirai 
išlaikyti reikia gerokai pryša- 
kyn pasvirti, kartais ir susi
lenkti, ranka į žemę ar mede
lius įsikibti, — kitaip, neteksi 
lygsvaros ir atgal nusirisi.

Kalbame, svarstome, stebi
mės, kaip sunku turėjo būti 
jau nebe jaunai Ustjanauskie- 
nei tų tamsią, šlapią naktį į 
šitą kalną slidžiais takais lip
ti. Ir įsitikiname 
teismas įsitikino, 
pdjį šitą kalną Uiktai stipraus 
motyvo varoma arba būtino 
reikalo traukiama. Ne kitaip. 
Ir tai gana aišku. Juk negali
ma daleisti, kad į tokį kalną 
lipo ji naktį tik taip sau pa
sivaikščioti, tyru oru pakvė
puoti ir prisiminti pačius ma
loniausius su pralotu seansus; 
kad paskui užpuolė ją piktos 
valios žmogus ar žmonės ir 
nužudė, kaip pralotas teisme 
tvirtino. Ne! Visomis savo jė
gomis kopė ji kalnan tik to
dėl, kad iš anksto buvo data 
padaryta, vadinasi, su pralo-

NIWYO8Kg| 
NLAIPElMt

JI ! B 1 Km*
VtUMMS KUIASIUn^MrdVKVI
//—.■' •r' •
Informacijos ir laivakortei 

mos pus savo agentų arba:
SWEDISH' AMERICAN
181 N.. Michigan . Ave<

Odebolt miestelis r:;r.uasi 
šiaurvakarinėj ; Iowos 'ia.stijoa 
daly j, apie 90 mylimų, nuo Sioux 
City. Miestelis yra ’pagarsėjęs 
tuo, kad apie pusantros mylios 
nuo jo į vakarus randasi 

kuris turi 11 
, ketvirtainiškų Mylių žemės.
> Adams dvaras arba farma
> randasi labai puikioj vietoj. 

Per farmą eina keturi keliai. 
Iš abiejų pusių jie yra medžiais 
apsodinti, kas sudaro labai gra
žų vaizdą. Laukai yra aptverti 
tvora, kurios stulpai cementi
niai. Viršuj tvorų pratiestos 
spyglinės vielos.

Formoj daugiausiai augina
ma komai, avižos ir miežiai, 
šiemet kornais yra užsęta apie 
3,500 akrų žemės. Komai ste
bėtinai geri; galima sakyti, kad 
geriausi visoj apielinkėj.

Komų rinkimas prasidės apie 
spalių 10 d. Mokestis, kiek te
ko girdėti,’ bus 3 centai už bu
šelį ir valgis. Dabar farmoj tė
ra 35 darbininkai ir bosai. Ta
čiau prie komų rinkimo teks 
kur kas daugiau darbininkų 
pasisamdyti.

Gauti darbas čia gana sun
ku. Rugsėjo 26 d. teko kalbė
tis su farmos prižiūrėtoju, tai 
jis man pareiškė, jog jau buvę 
100 su viršum žmonių prašyti 
darbo. Kadangi ligi komų rin
kimo buvę pora savaičių, tai 
niekam darbo neprižadėjęs. 
Samdysiąs darbininkus tik ta
da, kai prasidės darbas. Kor- 
nams vežti i busią 85 vežimai.

Adams farma į bedarbius at
sineša palyginti neblogai. Ten 
jau nuo senai yra įvesta tokia 
mada, kad ieškančiam darbo 
žmogui duodama pavalgyti ir 
nakvynė. Bedarbiai . paprastai 
taiko eitj į farmą šeštadienio 
vakare, nes tame atvėjyj jie 
farmoj gali pasilikti ligi pif- 
medienio ryto. Per tą laiką jie 
gauna valgyti ir nakvynę. Rei
kia pasakyti, kad šiemet tūks
tančiai bedarbių A aplankę 
Adams fafmą, kur jie gavo pa
valgyti ir1 nakvynę.

Darbininkų gyvenimo sąly
gos farmoj gana blogos. Riog
so viešbučio stiliaus pastatytas 
namas, į kurį galima sutalpin
ti apie 140. žmonių. Mat, kai 
prasideda darbymetė, tai apie 
tiek reikia darbininkų. Kiekvie
name randasi po dvi lovos. Va
dinasi, skiriamas keturiems, 
kadhngi lovoj guli po du dar
bininku. Nei šilto vandens, nei 
maudynių nėra. O dirbant prie 
kūlimo tie dalykai labai reika
lingi.

Gerokai toliaA nuo to “vieš
bučio” matosi du medžiuose pa
skendę ir moderniškai įrengti 
namai. Vakare ten nuolat švie
čia elektra. Tuose namuose gy
vena senis 
sūnūs Bob. 
net arklydė. 
elektros, 
viešbutyj 
pos.

Čia Lengva 
Susipažinti

Patyrimas moko, kad gcriaųsį patarnavimą galima 
' gauti ten, kur į biznio sarftikius įeina ir asmeniniai 

sentikiai - susipažinimas.
Kadangi mes esame arti jūsų namų, jus natūraliai 
einate į Pcoples National Bank, kada tik norite de- 
pozituoti savo pinigus, o ne laukiate kada kokiu rei
kalu jums teks ateiti į apielinkę, tuo greičiau susi
pažindami.
Delei parankamo, stiprumo ir VISĄ DIENĄ SUBA- 
TOJ bankinlnkavimo valandų, tukstančiai žmonių 

, randa šį banką logiška vieta pasidėjimui savo su- 
tauptį.

Peoples J^ational “Bank 
and ^rust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
PINIGŲ SIUNTIMAS

SULČIŲ VYNUOGĖS jau tapo paleisto? mar- 
ketan. Išgabenimas šiemet yra nuo dvi

dešimt . iki keturių savaičių ankstyvesnis negu 
pęreitąiš/metai?. Derlaus yra"daug mažesnis.
Lietais ;įiuo laiku, dar ląbiay sumažintų pris- 
tatymą* ./ / . ... ‘ n/

Dabar yra laikas pirkti kiek jums šięmet rei
kės už žemas kainas, nes pristatymo sezonas 
nepaprastai greit užsibaigs. ,
j ęalifornijos sulčių bynuoges ttniel turi savy 

daugiau cukraus^ negu Ititdi^ metais. 
f’UŽsisakyklte,ZinfandęK Alicanjė,. Musęat; Pe- 
jtįtė/ S|ęąh> ir Ititasi jU^s. iš savo vaisiiįtpawla- 
yęjpvpirihrnejgwpervvėl|i. Sulčių vynuogių der- 
Ūuš šiemet yrd unjcstgvds ir visai; trutnj^i 
fĄtįĮrtiinkit^uųynUofiių sultys vartojimui na- 
mieį įfrd ięgalčs. . 1 \ \ } \ / \ 4 \ ’ /

Prieš 
dinamoj 
jo kasti 
ninkai. Jie kerta; medžius ir va
lo krūmus. Mapęjna, kad trum
poj ateityj pratįęs dirbti maž
daug 200 .darbininkų. / , c

Ežeras reikalingas miesto 
vandens rezervuarui. Jis bus 
apie 8,000 akrų> didumo. Ap
skaičiuojama/. kaį to ežero iš
kasimas miestui .kainuos apie 
$2,500,000. .—Vietinis. ‘ ’■

. t. ■>,.■ r 4 *2 'p' ’i;

NAUJIENOS, chieago, Iii. ; .. .
■ - .......... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. . ....... ..

‘ ‘ ' ‘ ‘ rle mielai pasižadėjo tuose va
karuose dalyvauti. ’ ’

Clevo,landė yra nemažai lie
tuvių ir daugelis jų myli spor
tą. Čia augę lietuviai labai pri
taria rengimui sporto vakarų. 
“ ‘ “ kad per ate*»

clevelandiečiams 
bet kelis
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atstovų; jmi teita tik pusšimtis liberalų. Naujas skilimas^ 
jų partijoje gali Anglijos UberalUmyi ;yisai padaryti 
galą. " ? ;

Bet, tiesa, ir dųrbiečiai turi smūgį, susipykę su 
Macponaldu. Darba jPartija gal ^^B^o su 
Ųoyd George’o vadovaujama liberalų frakcija.

ų■ i,|l-t-»Ty.*i‘W',iiĮ'i|<«. m,! "    r.1*   

n. ........ v‘,+n’--*uw« ^..v.

šeštadienis, spalio 3, 1931

March 7th 1914 
of Chicago. 111. 
Hardi 8rd 1879.
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ApžvalgaĮ
5 ” SLA WRTks' "' •'

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St.» ChiC£«o, 
UI. Telefonas Roooetelt 8500. Orderi

«.vv
2.50
• t
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FINANSINIS KARAS PASAULYJE

tuo tarpu kad kitose šalyse auksas

DSLA. nariuose dažnai disku- 
suojama klausimas, ar Susivie
nijimo turtas tikrai yra ber
tas miliono su viršum dolerių. 
Bolševikai seniai skelbia, kad 
dėl' bondsą kainų kritimo ir 
kai kurių nevykusių paskolų 
Susivienijimo milionas jau “su
tirpo”.
J šitas kalbas daliną! atsako 

oficialis Pennsylvanijos valsti
jos Apdraudos departamento 
ekzaminįerių raportus, kuris 
tapo tik-kų paskelbtas ‘tėvy
nėje”. Raportas rodo, kad ' ąt-» 
skaičius bonds’ų vertės puoli
mų ir tas sumas, kurių grąži
nimas yra neužtikrintas (kaip, 
pa v. paskolos mokslęiviąms), 
Susivienijimas <ląr vispi turi 
daug daugiau turto, negu mi- 
lipną dolerių, būtent; $1,241,- 
606,93.

Ėkzamjnieriai savo raporte 
sako, kad jie patikrino SLA. 
paskolas ant nėkllnojąmųjų 
pupsavybių, peržiūrėdami rę^ 
kordus ir “morgičių” popierąs. 
Jie surado, kad Į “morgičius” 
įdėta viso $361,800.00.

Investmentus į bonds’us ek- 
zamįnĮeriai taip pat patikr^lo, 
suskaitydami tuos bonds’us ir 
paimdami pranešimą ''iš Mellon 
National Ęank Pittsbųrghe, kur 
bondsai yra padėti. Nuo tos 
vertės, kurią boųds’ąi turėjo 

1 knygose šių metų birželio nįė- 
nesyje ($789,176.50), jie nue- 

minierių nuomone bonds’ų rin*

' Anglijai atisakius keisti savo pinigus į auksą nu
statyta kaina, visame pasaulyje aukso valiuta pasviro. 
Auksin} pinigų pagrindų laikinai jau taip pat atmetė 
šv^lija ir Norvegija. Rengiasi tų patį padaryti ir pa- 
nijl. Vokietijos auksinei markei, kaip girdėt, taip pat 
grasina pavojui

Iš didžiųjų valstybių vien tik Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Francijtįje auksinė valiuta dar laikosi 
tvirtai. Kai kurie ekonomistai tačiau sako, kad ir Ame
rika su Francija turėsiančios kų nors daryti, kad už
sispyrimas laikytis aukso valiutos neužmuštų jų už^ 
sienių prekybos.

Amerika ir Francija yra kreditorių valstybės, t, y. 
kitos valstybės yra jom dviem įsiskolinusios. Kitos $ų- 
lys Amerikai ir Francijai nuolatos moka jų dviejų tur
tų didindamos, o pačios biednėdųmos. Jr skolininkių 
valstybių bėda yra ta, kad mbkėt jos yra priverstos be
veik išimtinai auksu. Priimti iš savo skolininkių pre
kes, jiedvi nenori. Kad vokiečių, anglų ir kitų įsiskoli
nusių šalių prekės neįeitų j Amerikų ir Francijų, šios 
dvi šalys apsitvėrė aukštomis muitų sienomis.

Tuo budu Amerika jr Francija susižėrė daugumų 
pasaulio aukso,'
beveik išnyko. Šis aukso suplaukimas į dvi kreditorių 
valstybes ir jo ištuštėjimas valstybėse skolininkėse pri
vedė prie paskutinių savaičių aukso valiutos krizio. Ji
sai plečiasi visame pasaulyje.

Anglija dabar siūlo sušaukti tąrptautinę valiutos $216,085,50, kądangi ek^ąr 
konferencijų. Toje^ ^konferencijoje ji nori pasiūlyti, kad 
Amerika ir Francija, kurios kontroliuoja pasąulio 'auk-; 
so išteklius, sutiktų juos lygiau paskirstyti tarpe įvai
rių šalių. Šito tikslo butų galima atsiekti keliomis prie
monėmis: viena, kad Amerika ir Francija sumažintus 
savo muitus, t. y. kad jiedvi įsileistų kitų galių prekes; 
antra, kad butų panaikintos karo ir reparacijų školos 
arba kad kreditorių valstybės sutiktų bent žymių dalį 
skolų atsiimti prekėmis. Kalbama taip pat apie vienodų 
pinigų įsteigimų visam pasauliui (su vienu tarptauti
niu emisijos banku) ir apie pripažinimų sidabro, kaipo 
pagrindo valiutai, šalę aukso.

Jeigu Amerika ir Francija tokios konferencijos pa
siūlymų atmes ir tolįaus tęs savo dabartinę .finansinę 
politikų, tai Anglija su kitomis šalimis, kur joms trūks
ta aukso, laikys pas save žemų pinigų kursų ir steng
sis tuo įrankiu išmušti amerikonus ir franeuzus iš pa
saulio rinkų. Nes, mat, žemas pinigas padeda savo ša
lies eksportui, o trukdo importų iš svetimų šalių, 

žodžiu, su auksinės valiutos panaikinimu Anglijoje 
prasidėjo finansinis ir prekybinis karas tarpe šalių sko
lininkių vienoje pusėje ir šalių kreditorių (Jungtinių 
Valstijų ir Francijos) antroje pusėje. 

....... . —.  j.

NAUJAS (.SKILIMAS ANGLIJOS LIBERALUOSE

pitęlųm.-
W

Grygais Padėtais
įvairipMe bankuos®, Susivieni- j&s Uri ftąg8Q.8§. Jisai 
turi, be to, trejetą ar ketvertą 
namų su žeme? Tąs turtas bu
vo (Įalmai pirktus, dalinai pa
inias už ^nęatmękėtąs pasko
las. Visa jo vertė (knygose) 
$93,000.00. ; '

Eksęaminįeriąi apskaičiuoja, 
kad’ SLA. narių ąpdrauda yra 
apsaugota ' daugiau, kaip šim
tu nuošimčių, būtent:'101.82%.

Kaip dabartiniais depresijos 
laikais, tai atrodo visai ne blo
ga. B,et jeigu depresija tęsis 
ilgesnį laiką, tai invpstmentų 
vertė gali dąr nupulti. Aptra 
vertą*, laikams pagerėjus, , in- 
vestmentai imtų eiti aukštyn. 
Su indėliais taip visuomet esti: 
tai jie kyla, tai puola.

— ............—■ .1 I

TRYLIKA DIDELIŲ DĘPRE.
SIJŲ PER 80 METŲ

Per paskutinius 80 metų, 'V 
y. nuo vidurio pereito šimtme
čio iki dabkr, Jungtines Vaistir 
jos pergyveno 13 stambesnių 
depresijų. Mažesnių biznio xaL. 
slugimų buvo dar daugįau. Tuo 
budu Amerikoje (kaip ir visam 
kapitalistiškam pasaulyje.) ge
rus Jaikuš kas kelinti metai 
nuolatos pakeičia kriziai.

Į . ■ ....... \

Pąinatinė krizių priežastis 
yra ta, kad darbo našumas au
ga daug sparčiau, negu atlygi
nimas už darbą. ‘ Darbininkai 
daugiau pagamina, negu Jie ga
li nupirkti. Didesnę dalį to au
gančio pelno, kurį duoda dar
bo prod uk tingumo augimas, 
pasiima kapitalistaįi. Per pssąu- 
tinius “prošperįty0 metus, pąv< 
kapitalistiškų kompanijų divi
dendai padidėjo 91;%, o dar-* 
bininkų ąlgoš — tik 1D%.

.............. .. ................»IWI .w»>|l ........... , ,,, w •

I Apie fvaįrius

MANUZniUA
Mandžurija yra Azijos arųo 

das.— Gyventojai. 
—rDerlinya žeme .

v chuzyi. — Maršalas Chdąg 
Tsodiii. — Nauji miestai^ 
"Sąy yupys" ir kviečiai. — 
Maistas. —. 
inueslmeulai 
ja-~-

- Karąit

. Japonų ir
— KfKofdzg^ 

.Kiniečiui ir koreįįečiai.

Liberalai ministeriai “nacionaliame” Anglijos ka
binete nutarė eiti su MacDonaldu, o ne su savo oficia
liu partijos vadu, Lloyd George’u.

Ginčas tarp jų kilo dėl klausinio, kaip liberąlai tu
ri elgtis, jeigu artimoje ateityje butų paskelbti nauji 
rinkimai j parlamentų. Tų ripkimų reikalauja konser
vatoriai. Prieš rinkimų skelbimų pasisakė darbiečiai ir 
liberalų vadas David Lloyd George. Pastarasis užėmė 
tokių pozicijų: jeigu valdžia.ispildys^onservajįorių rei
kalavimų ir papkelbn rinkįmue, Atįai visi liberali. turi 
tuojaus pasitraukti iš kabineto ir pęreitį j opozicijų,

Bet liberalų ministeriai nutarė sa^o^ vacĮo \ neklau
syt ir pasilikti valdžioje, nežiūrint ar rinkiniai .bps 
greitai, ar ne.

Ta|gi Anglijos liberalų partija ir vėl sljcyia.
Ne taip seniai liberalai buvo galingįąusja politinė 

partija Anglijoje. Per keletu dešimtmečių liberalų ran
kose buvo ,inflžinišk|Ds brilįų imperijos ’vąlm. aBjpt jpo 
pasaulio karo jie ėme-ųparčjm smukti. Paugęjte ^^ 
lų vadų nuėjo pas konservatorius, kiti pas (įarbiečius. 
Likusioje partijos galyje susibarė dvi priešingos viena 
antrai fraKęjjoA: Lloyd Qępr?e.’Q ir; ‘&PU li
beralų” (nabašninko Asųųitb’o paakių), šitų? dvi 
frakcijos iki šiol tarp savęs tebesivajdija. .

' Dabartiniame parlamente, kuris susideda is 615

Mandžurija vėl pasidarė i|e* 
stišipratimų centras. Tai jąu 
ue VfiIrniąs ųtąįtlklpinH 
Įyj nę-
suslprątlmų tarp Buhijos , ir

tarj) Kipijos Jr, Japo- 
nijea, tayp .Busima ’;ir ^opi- 
Jos. - - ’■ I ■|i

Prieš kiek laiko japonai Už-' 
griebė Mpl^dęųą. Jie tą sąyo 
žygį teisina tuo, kad kiuiečlaį) 
norėję išsprp^dįųti 
Prie dvejetą įlietų rusų arijiiL 
jbuvo įsiveržusi į šiąuripę 
Mandžurijos dalį. Dabar tas* 
pat atsitiko pietinėj dalyj, kut 
japonai stengiasi neva apginti 
savo interesus.

Mandžurija, Azijos aruodas, 
yra nauja Kinijos ~ feyitorija. 
Čia, ^ąko G. E. §okb|ąk^; 
šiąur*rytinės Azijos, tąsios U8P 
niiliupjasi į naują ^ąaę,čkuri> 
kuria savo kuftąiįą. pie
šiama nauji geležin^liaį, dyįf 
stą nauji miestai. Dau^liu ątvL - 

. jvijgiu Mahdžuriįa toa;
sĮęiš Kinijos gerbūvio viltis^ 
Syarbi ii yra ir JapijĮnijąb nes 
tarp jos ir Rusijos su<hy$ 

: Kdr(dęrJų, ' -
Ręr šimtmečius

MtuotĮp įlraiąjnų į pį 
Syvetlo jpgtįeha!, ...

TįorigolaUiir Rin
tik su specialiais papais tebu- 

;kTO'irėiamr."*'O-t.

siųs Kinijos
.. */ . ‘' • • ■ 

t <

buvo iąd^edama labai mhžąį, 
Bet daugęjis kipięčių^ šmugejio 
keliu įsigaudavo į šalį ir ten 
ąpsigyYęndąyo.

|8Q4 m. įvyko japonų —ki
niečių įkąrąs dęl; Korėjos. ; Ka, 
pasiuvo vedamas Korėjoj įir 
Mandžurijoj, \Po padarymo 
ląįkos japo ^pavąątąs iš Mnn- 
ęJuili į įpępt Arįliupą ir pairę- 
iią geležinkelis. Ke|jems meT 
tams, prąslįpkųs įvyko įaip va- 
dingpuis bpksęr|tų , sųtilimas.

Uoj p^iskūbino 
užimti Mandžurijos įmestus ir 
kaimus. Jos vyriausias liksiąs 
buvo aneksuoti tą kraštą.

Rusų įsigalėjimas Tolimuo
se Rytuose;; , žiimin«» negalėjo 
palikti jąpoirąm8^ Budariųyj 
kilo nąūjas J karas, kuris buvo 
vedamą8 Mandžurijoj. Atrodė, 
,kąd Kinija ųąi^^ką Mundžur. 
rijos. ačįąu \ Amerįkos preži- 
deniui , Roosevelt u i . pasiseko 
tą kramtą išgęįb|ti nuo i$grie- 
biipp. ,j Bet ^ąildžųri j a ? nebebu
vo jau vieninga. Ji buvo pasi- 
dalinusi į, ;dYt '‘dali : siaurinė; 
dalyj domiiįąvo rusų įtaka, 
pietinėj — japonų.
.„Tuo -pačiu -buku iš .visų pu- 

padėjo, į Mandžuriją ver^ 
tis kiniečiui, Itaduiigi,žemė tei
Jjųvo tgsta. jai}' utęjimains nų- 
KUMkti .liiivp -'įsitvirtinti. Jnp 
labiau, kad yjetos valdininkai 
nądarč ^į^pįs^kių kliučip.j 

kiniečių jiiįjjo ūkius ir čmč 
verstis.

ij jKįnijoj (lukininkan|s

t ... ■ f--;'-

Ten potvyniai ir sausros,yra 
dicĮąlė retenybė, o žemė l£^ai tiųai ryžiais. Kada tik Kinijoj 
derlinga. Tas faktus ir skatino įvyksta badas, tai laikraščiai 
liinieČius migruoti. TrUpipu prie kiekvienos progos pabre- 
laiku išaugo tokie dideli mies-.................
tai, kaip Mukclenąs, Harbinas 
ir Dairenas.

Rusams ir japonams Mand- 
ž U rijoj irgi sekėsi neblogai“ 
gyventi. Tačiąu pirmieji kinie
čiai, kurie anksčiau atkeliavo, 
pasirūpino užgriebti geresnius 
žemės plotus ir praplėsti savų 
įtaką. Mat, kaip yra sakoma, 
ankstyvam paukščiui visuo
met pirma kirmėlė kliūva. Ki
niečiai tiek įsigalėjo, jog jie 
pravedė specialius Statymus, 
kad apsaugojus savo interesus 
nuo vėlesnių atėjūnų. Tie įsta
tymai lygiai palietė tiek japo
nus, tiek rusus, tiek vėliau at
vykusius kiniečius.; ,

Daugelis kiniečių pradėjo 
skverbtis į Mandžuriją dar 
tais laikais, kada jiems ten 
buvo draudžiama gyventi. 
Tarp jų atsirado nenuoramų, 

(kurie sunmne lengvu budu 
pelnyti sau duoną. Jie pąsiva^: 
(|ino liuii hutze (chuncliu- priežastis nebūtų, bet faktas 
^ais). Chunęhuzai [bnvo yra tas,\kąd Mandžurijoj gy- 
kas daugiau, kaip tik savo rų« ’ * 1 - ‘
šies banditai, Gyveno jie ddu- 
įiąusiai miškuose ir zk^uope. 
Progai pąsltaikius, jie plėšda
vo kaimus jr. keleivius.,Jje ne 
tik užsiimdavo plėšimais, bet 
už tam Jikrą atlyginimą sutei
gdavo ir prptekciją.

Prieš keletą desetkų metų 
miškų savininkai stpngdavosi 
su cbųncliųzais palaikyti ge
rus santykius. Priešingame ąt- 
vėjyj jų miškai būdavo išdegi
nami. Npronųs nenoromis pri
sieidavo su chunchuzais tarsis 
ir mpkėti jjepjs pinigus, kąd 
tik jie palikių ramybėj Triškius 
ir tartokus. Pradžioj kiniečių 
valdininkai bandė j^u tais ra- 
ketieriais kovoti. Bet jie greit 
įsitikino, kad tąi bergždžias 
darbas. Cliuncųzų Yądus jie 
patraukė savo pusėn, sųteik- 
(Įami jiems įvairius darbus. 
Eiliniai gi nariai įątojo į kar 
rįuomenę ir nusirūpiino.

1911 Yn. Kinijoj įvyko įręvo? 
liųcija; ‘‘Dangaus supus” (t^p 
buvo vadinamas Kinijos im
peratorius) tapo nuverstas 
nuo sosto. Įsisteigė’ respubli
koniška valdžia. Rasinaūdocja- 
inas neramiais laikais,’ Chang 
Tsp-lin, buvūsis chunčhuzų va
das, užgrieliė valdžią Mandžu
rijoj ir tapo tikras diktato-

• . . ■ ' ' < 1 1 * nūs. y
Chan TsoJin buvo mažo u* 

gio ir labai karšto tempera-, 
hiento žmogus, kuris rukyda*

Piečiai maitinasi beveik išim

. 1

WUMw
^ųpįdurB..$1; 1į Yįainoi|).|ą

joj yra pą^rąštas
paKQ"’Sai*kitqiip "' yra k

Korejeriečių Mandžurijoj pri- 
skaįtoma apie 1,000,000. .Tie 
suęįaro nemažą problemą. Na
mie korejeriečiaį nec-pkenčia 
japonų. Bet kaip tik jie atsi
duria Mandžurijoj, tai tuoj 
reikalauja iš japonų protekci
jos. Mat, dalykas tas, kad tarp 
korėjiečių ir kiniečių santykiai 
yra gana įtempti. Kiniečiai ne- 
apkenčia korėjiečių už tai,

žia tą faktą, jog kiniečiai ne
vartoja maistui kviečių; O tai 
esą apsunkina šelpimo darbą. 
O tuo tarpu, sako Sokolskis, 
kviečiai yra vyriausias Mand
žurijos gyventojų maistas.

Ryžius Mandžurijoj valgo
tik turtingieji gyventojai. Pie-|kad pastarieji dirba už piges- 
tinės Kinijos gyventojai lab-rnę kainą. Kas be ko, įvyksta ir 
laUsiai mėgsta žuvį ir kiaulie- persekiojimų: kiniečiai yra 
ną. Mandžurijoj gi megia- pasiryžę arba asimiliuoti ke
bliausi įneša yra Aviena ir rejiečius, arba išvyti juos iš 
jautiena. Mongolai, rusai ir Mandžurijos. 
buriatai geria daug pieno. Ki- Mandžurijoj 
niekiai paprastai pieno nemė- ku priskaitoma ligi 29,000,000 
gsta. Tačiau Mandžurijoj gy- kiniečių. Vien tik nuo 1923 iki 
venantys kiniečiai pradeda ir Į1929 m. jų atvyko 5,219,278. Iš 
prie pieno priprasti.

Žmonių gyvenime maistas 
lošia la^jai svarbią rolę. Vė
liausi mokslininkų tyrinėji
mai rodo, jog maistas daro įr 
takos ne tįk žmogaus kūno 
struktūrai, bet ir įvairiems pa
pročiams. Galiai pareina nuo 
vitaminų kiekio. Vienok kokią

dabartiniu lai-

to aišku kiekvienam, kad eko
nominiai, politiniai ir kultūri
niai Mandžurija stovi arčiau
siai prie Kinijos. Tačiau m Bri
džu rai yra pasiryžę savisto
viai tvarkytis ir su nepasitikė
jimu žiuri tięk į Maskvą, tiek , 
į Tokyo, tiek į Nankingą.

RAŠYTOJAS ANT 
ORDERIO

yenaiįtys kiniečiai yra aukštos-1 
nio ūgio, tvirtesni ir labiau 
agresyviški.
\l<inięčĮai nesudaro vieningą 

rasę. SusimaiŠyinds įvairių 
tautų Kinijoj gal buvo dides
nis, negu Jungtinėse Valstijo
se. Apie Mandžuriją irgi tas 
pat galima pasakyti, ypač apie 
jos šiaudinę dalį, kur iš kinie
čių, japonų, korėjiečių, rusų, 
mongolų ir * buriatų vystosi 
nauja rase.

Mandžurijoj randasi apie! 
mijjpnas korėjiečių, 140,000 
rysų ir nežinomas skaičius 
mongolų.. Pas rusus mažiausia 
tėra rasįhes neapykantos. Jie 
lengvai susituokia su . kinietė- 
nils, nipngolėųiis ir buriatė- 
mis. .Tų sutuoktuvių rezultate 
vystosi naujas eurazinis tipas. 
Daugelis rusų priėmę Kinijos 
pilįetybę. Maršalas Chang Tso- 
lin .nedarė Jokių kliūčių ru
sams tapti piliečiais, kuriųIT. . iįu jai, ?kune ir-gi įvairiuose laik-daųgumA įstojo J generolo |ę 6 *

: armiją.
Cjiang ChutĮg-pbapg yra tik- 
rąs mįįžjnas. t Fiziškai jis yra 
kiųiętis, bet .psichologiškai ru
sas. Jaunystę jis praleido Vla-j^ 
divostoke, kur jo ^rtimiąusi j81 
draugai buvo rusai. Jis gali 
šokti “kazoką” ir gerti vodką, 
jiaip bile vienas rusų kariniu-* 
kas.

' ’ Rusai ir japonai kąylą sva
jojo užgriebti Mandžuriją. Ta
čiau jięms datai nepasiseko pa
daryti. Kitos valstybės, ypatiivf 
gai Anglija ir Jungtinės Valsti
jos, atsistojo adt kelio. Rusai 
ir dabar netiesioginiu bųdu 
stengiasi įsigalėti Mandžurijoj 
ir praplėsti savo įtaką. Ne* 
snautįžia, žinoma, ir japonai.

Kai nepasiseko ginklu ųžka- 
■ riauli Mandžurijos, tai tiek 
; rųsaj, tiekjąponai stengėsi įsi

tvirtinti ekonomiškai. Tuo at
žvilgiu . japonai buvo pasek- 
mingesni. Japonija Mandžųri

Lietuvoje dabar gyvena vie
nas tautietis, kuris rašo ir ra
šo. Jisai rašo, amerikoniškai 
sakant, ant orderio: parašysiu 
apie ką nori ir kaip nori 
•talikiškai, 
partyviškai ir dar kitaip. Tik

- ka- 
laisvamaniškai, be

pasakyk kaip nori. Reiškia, ra
šytojas kai šiaučius: kokius 
nori batus pasiųsiu, tik duok 
dolerį.

Amerikoje tokių rašytojų tu
rime daugiau, tiktai jie ne iš 
rašymo gyvena. Pirmiausia, 
tai mūsiškiai korespondentai. 
Jie “Naujienose” apie tą patį 

i įvykį rašo vienaip, o “Vienybė
je” kitaip, žinoma, vartoja ir 
kitokį slapivardį. Kiek vėliaus , 

I iš tokių korespondentų išsivys
ite kritikai, straipsnių rašyto-

t : raščiubse rašiųčja. Vienur fa-
IV v > ** . - ■ .

šistus atakuoją, kitur juos gi
ria.

Tai žmonės, mandagiausia 
pasakius, be nugarkaulio. JBai- 

. I šiai nepastovus, b®t landus, da- 
Nžnai skandalingi. Iš tokių.asme- 

nų rimtų rašytojų negalime su- 
’ sįlaukti, nors ir tūkstantį me

tų Jauktume.
— Dr. Karaliais..

jis dideliais politiko ir admi
nistratoriaus gabumais. Per 
palyginamai trumpą laiką jam 
pasisekė krašte įsteigti tvarką. 
Jis sutriuškino banditų galių 
ir sutvarkė krašto finansus, 
Mandžurija pasidarė turtinga 
šalis, kurią Chang Tso-lin dės- 
potiškdi valdė, Prieš keletą 
metų Chang Tso-lin tąpo nu
žudytas, kai Kandę kištis į Ki
nijos reikalus,

Mandžurija smarkiai progre
suoja. dabartinių laiku tęn 
yra bęveik tiek geležinkelių, 
kąip ir Kinijoj', Tie gęląžiukė- 
Hąi vyriausiai yra kontrųliųo- 
jami rusų, ir japonų,. Prie geie- 
žipkęl.ių iš , mažų kaįmų išau
go . dideli nuėstai, - kaip tai; 
Dairenas, Harbinas, 
nas, Hailar, Chanchun, Ank- 
ing, Tsitsihar, Kirin ir kiti. > 

w <lau« 
ginama taip* vadinamų “soy 
pupų”. Tolimuose Rytuose tos 
ptmps yru vj^ųąs syj^aųsių 
mąis(o produktų. 
paVęrčiamos ndUąis, iš Kurių 
kepaiųa duona ir pyragąičiai. 
Iš pąpų taip įjat yra IŠspaųd- 
žiajnas aliej us, į kuris yra nąu- 
dojaipas įvąįriausiepis tiks
lams. TIš pupų lukštų ;gąmina- 
ųia d trąšos. • /

Pupų auginimu vy^ąusįąi 
Užsiima japmrni. šiaurinėj gi 
Mandžurijos dglyj ęusą| sėjfth 
daug kviečįų. Prięš revoliuciją t 
Harbinas Myb-jiągaSsiįjęs > į

mUpsiįs fiestas” vųmį pradėjo .domėtis nuo 1894 m 
Azijbj: ■ & ■ ■ • ‘ ■ ■ t!

- ^paprastai- muiionw.ekad - ki« Ujk?
7

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

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu rietu Ameri
koj? Klauskite “Pietų Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galima .gauti “Nau
jienose”. <

(X|0,000,000. Kiek rusai yra jn* 
vestąvę, tikrai ^negalima pasa
kyti. ./tačiau spėjama, jog 
maždaug $2J5O,O(X),OOO.

Svarbiausias Mandžurijos 
tūptas yra žemė.,O.žemę kon* 
traliuoja kaip tik kiniečiai. 
Nei iDairen mieste, kur japo- 
liai yra labiausiai įsigalėję, 
daugumą gyventojų sudaro ki
niečiai, kurie kontroliuoja biz
nį. Kiniečiai yra labiau kom-J 
petentiški biznieriai, negu ja- 

,Vi«įW t

Ilonai įr rusai. Tas faktas ypač 
pąsire|skią Mandžurijoj.

J Kbionizacijos srityj japonai 
ųetųrėjo Jokio pasisekimo. 
Husai irgi perdaug negali gir
tis, Bendrai imant, japonai ne- 
m^lųr;^pleisti savo kraštą.! 
VUąi ^ią^ jų skaičius teva- 
$uoja^oreją ir Formozą.

ą nėra palanki japo- 
įr savo klimatu. Npo 
plėšio ligi balandžio 
Įaiia šaltas. O šalčio 
nuėgsta. Nors Mand- 
ąštu japonai jąu

T, , ■ J >

jų ten apsigyveno

t JIENAS” ant bile Kąm- 

kraščiai.Pardavėjas lai- 
krąąčįu bus ..gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nejsavo.sma- 
guinui, bet Jūsų pato
gumo delei. ’
n iįg,=;-,^y:.; - . s

[P AMERIKOS
■r

Būtina ir Ubai pągeb 
binga knygelė tiems, ku
rie nori, tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie joa viršininkų rin
kimus ir viską kas reika- 

4- linga prie ėmimo egza- 
meno raąite šioj knygelėj 
lietusių ir anglų kalbo
mis su raly ta,'

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUIIENOS
1739 So. Halsted St

.cHįę^go. ill.
Siųskite sųoney orderi arba kraaoa 

ienkleliųs.



NAUJIENOS, Chicago, III.

era composęrs oU

ser and Handel,

The English Column

MALT TONIC'O

opera 
been

$4.35
$7.95

trys 
aptarnaujantys 
ropolio plotą

biųjų veiksnių, kurie pagelbė 
jo tiems trims keliams atgaben
ti tą tarptautinio greitumo gar
bę Chicagon.

v -

Nors tai buvo linksma suei
ga, bet p-nia GriČiuiiienė nebu
vo linksma, kadangi tuojau ant.

T?*w*W!y>,.,rT

Svečiuos pas pp. Gričiunus

Teko atsilankyti St 
Charles, III.'

Del žindamų moti 
nu, Nei vienas ne
\ • ■ , '. ”* *’?■'■?* h 4 “ * ,* t

gali būti be -

iame Žiemos Orė.
aKSPERTO TNŽINIERYŠTBS 

PATARNAVIMAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

2536-40 W. 63rd St 
Cor. Mapletvood Avė.

Td,, Hemlock 8400

Nikeliu užbaigtos rankenos, po r 
ėtlano j-odykjf. karstos ir Jaltos 
Tinka bite $9^1 R
iiftkd ........ ...............
' Mes kalbame lietuviškai.

rytojaus, t. y. rugsėjo 28 *d., 
turėjo išvažiuoti i ligoninę, kur 
jai buvo padaryta skubi opera
cija. .

Nuo savęs aš veliju, dr-gams 
Gričiunams dar ilgus, ilgus me
tus laimingai gyventi. Svetys.

Germąn operas wpre given 
to us b y Keiser and Hnndel. 
“Adam and Eve” wąs the hrst 
“singspiel” publiely perform- 
ed. This fdrm is somewhut 
ąkin to the WgUph ’^lląd* 

ifetS < a 
atory- mterpplated

KAhDBOS, BLANKETĄI 
Milžiniškas pasirinkimas, veik už 
pusę kainos,’ pilnos mierps, gra
žios kaldins

RADIO, PIANŲ, PEČIŲ, 
KALDRŲ, BLANKETŲ, 
MATRASŲ ir Visų KITŲ 
NAMAMS REIKMENŲ ‘ 

ŠILDOMI PEČIAI
Naujausioj Mados, pilnai parceluo- 
ti, dėl visokio k u- -ftfi
ro., Verti $50'00, po

'VyF , *' f t f

j£ » į. /kspmas inžinierius 
DYKAI Jums apskaičiuotų 
pirm negu nusispųsitc.

Del aplinkinių miestelių.kreipkitės.pęl,e St Bartkus,
3824 Deodor St./Indiana H arbor> Indiana

• ( • • 1 v? ■ , 1 ‘-! «>»»\ ,

Indiana Harbor. -Telephone Indiana Harbor 1627

man”. Thęre Miėro otlier great 
eomposers
made a reputatlon fpr F^ench 
9per^.

own lipęs. Lujli, 
ed by ‘Barneliu 
and soine, nccessary 
which affected

> . 'countries were 
in Paris by{lj( 
owes it to otlier countries for 
the devęlopment of her opera, 
>ut it has pVdduccd many

P. NORKUS IR M. RO^ENSKĮS praneša^ 
visiems savo .dtaugąms ir pažįstaniiiėnis, kad' 
atidaro Šiandie Moderniškai irengtoj vietoj 
geros rųsiės Minkštų Gėrimų su skaniais už
kandžiais įstaigų. |

KVIEČIAME ATSILANKYTI

[Acme-P. 8 A. Photo] 

greitumu Bluff City Electric 
keliu, iš kurio North Shore Lino 
prasidėjo 1894 m. Kairėj pu
sėj apačioj: pavyzdys plieninių 
vagonų, operuojamų šiandie vi
sų trijų minėtų aukščiau linijų 
rekordus sumušančiu grietumu.

Dešinėj pusėj viršuj: pavyz
dys plieninių vagonų, įrengtą 
su visomis vėliausių išradimų 
priemonėmis saugumui ir grei
tam traukinių obcraVimui. De
šinėj pusėj apačioj: moderniš
ko vagono vidaus išvaizda, pa
rodanti patogias pliušu apmuš
tas kėdės atskirai kiekvienam 
asmeniui ir patogumui įtaisy
mus.

Įrengimas buvo viekas svar-

pastangas tai
ir atsiekė ją.
gyvena St.

kaip 25 m e- PIRKITE, A.JEK.
KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS. KOKIŲ NEBUVO PER 

;Wi —
Mes ypač už specialiai žemas
čių uždarus ir viskį kilk? lųnįberio ir miltvvork srityje.

Jeigu jus norite ką nors taisyti ar i
pas jus savo karpenteri. kuris suteiks jums apskaičiavimus

WEST ENP MILL

NEW CITY GRILL
1706 West 47th St. arti Paujina St. 
, ' Tel. BOULEVARD 6520

MALT TDNIC— EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Tell” 
notable exception, būt 

eomposers qf otlier countries 
shovvcd that a higher Stand
ard of art was possible. Later 
Verdi, wlio wrofe, “Rigolętto” 
“Traviata”, “Aida,” “Otelio”, 
and “Falstaff”, brought Italian 
opera back to ils traditionally 
high standards.

France.
Italian opctif was inlroduo 

ed iiito France by Lulli. It 
was (juickly grafted o n to the 
older Frencii art of the 'Bal-

paveiskslaš rodo, kam 
elektrikiniai traukiniai, 

Chicagos met- 
Nortb Shore 

Line, South Shore Line ir Sun- 
set Line—pilnai laimėjo garbę 
tarptautiniame greitumo kon- 
teste.

The North Shore Line laimėjo 
Elektrikinio Susisiekimo Grei 
tumo trofėjų (centre), kaip 
greičiausias elektrikinis Ar^erU 
koj traukinys, bėgiojęs tarp 
miestelių, o su juo kiti du ke
liai tokioj eilėj, kokioj pažy
mėli buvo aukščiau.

Paveiksle, kairėj pusėj vir
šuj: vienas trijų karų, kurie 
operuota 10 mylių valandoj

izęd it with the mąsses, 
4h«t opera hoųses soon 
pgared. Opera spread to other 
countries, where it develolŠęd 
for the most p art along nailon
ai Jines.. I shall make a brįef 
summary ęf the tbree most 
jmportant ępunlrięs that play- 
ed i n the hi^tory ęf opera.

Įtąfy. ’SL

. Italy avus the original birth> 
place of the new art, natūrai* 

’ly, it doniinąted the mipds of 
opera eoniposeis for many 
years. When otfoęr countries 
malntained it, Hely štili kept 
its nuisjcal , Jndependence of 
style. Italian opera gradually 
devejoped iiito a ifdrm in 
whieh speeial ąttention was 
given to melody and its vpcal 
display. Italian opera became 
a string pf coloratura arias 
with aceompaniments for tlie 
orchestra, The plols werė of 
sccondary importance. Drama- 
lic interestHfailed, and 
may first as >v.ell have 
sung off stage.

RossjnPs, “William 
was

(iEBl M ATKĄS Al .
Parsiduoda Pusdykiai

Baltos vatos inątrasai su tvirtu ir gra 
žiu virtum, bite 
dydžio, po ......
Felt niatrasai,? verti iki 
$16,; da^ar tik po ..........

Kaip didžiosios Chicagos užmiesčio traukiniai .laimėjo greitumb’ garbe Hpn cities. ^cariatti, populųr

ap- mops for '‘Ęsųst’’ , ąpii “Cųr-I

who nlso h.,VC

tveriama.
susirinko jų drau- 

idant pagerbti juos ir at- 
25 metų šeimyninio 
u kak tu ves. Svečių

rinko keletas desėtkų. Apie 
ptintos pp. Ablačinskai 
svečius vakarienei, ku- 

rupestingai pa- 
Susėdus prie stalo, drg. 

•pasakė 'trumpą pra- 
papasakodamas apie

Since the opera -soaSon is 
about to open, I shall try to 
explain in as few words as 
possible when and where ope
ra first slarled.

Music was playcd in all 
fonus of dramatic entertain- 
nient in the earlicst Jimes. 
During the time of the JFlor- 
entine noblcs 4ind art lovers, 
1575, . Bardi, Caccini, and 
others wcte honorėd because 
they were |he ones \vlio found- 
ec| modęrn opera. The music of 
that tilpę mosUy(polypbo- 
nic, (music tlutt is. bdftęd upon 
striet t luvvs of counterpoint 
and combination of mėlodies 
įrtto cannon, fugues, and the 
likę). Thcsc men vvhoih I have 
mentioned above, strovė to re- 
produce what they beliėved to 
be the original Greek fonu of 
musical declamalion. Tlieir ef~ 
fprts revealed in “Eurdice”, 
and “Dafnė”, werc erude, yet 
they opened new possibilities 
in comęosition of which more 
able musicians such as Caris- 
sini,. Mantaverde, and cspecial- 
jy Scarlatti, .soon availed 
thcniselves. Opera ųuickly 
passed froni the narrow circle 
of the Florcntine nobles and 
achieved* a new funetion 
when it was used to glorify 
the greąt princes of the Ita-

was succcgd- 
BęĮgian/ 
r ef orius 

opera in all 
brought about 
B uck. France

KĄ METŲ. ........
parūpiname skrynus, storm sasb, pųr 

remodclįuotį, piskite mums pasiųsti 
teri. kuriš suteiks jums apskaičiavimus.

iNP įMILL and LUMĘER CO.
N. ĖSklLSEN, Savininkas .

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

Rugpjūčio 22 d. tilpo “Nau* 
jienose” “Ten Buvusios” žinutė 
“Kaip rengiama kai kurios pa- 
rės”. Ten sakoma, kad buvus 
surengta surpraiz purė biznier- 
kai ir kad buvo sukolektuota 
gal apie $300, o svečiai vaišin
ta tik su corned beef.

Turiu pasakyti, kad tai ne
buvo surpraiz parė. Mes ją pa
vadinome visai kitaip ir tą visos 
rengėjos gerai žino, taip, pat ir 
paroj dalyvavusios. Kadangi 
“Ten buvusi’ nebuvo kviesta ir 
neprisidėjo prie rengimo, tai jai 
ir nėra žinoma kiek buvo su
rinkta. Atskaita yra žinoma 
tik rengėjoms ir prisidėjusioms 
prie tos paros.—Rengėja.

A BIT OF OPERA 
HIŠTORY

27 dieną sukako ly
tai nuo to laiko, ka- 

Gričiunai, Romusis ir 
Franciška, suėjo j porą, vadi
nasi, i šeimynišką gyvenimą.

Jų šeimyninis ir materialis 
gyvenimas buvo gražus, l’žau 
gino du sunu, Petrą ir Praną, 
kurie vra pavyzdingai išauklė
ti ir tinkamai prirengti naudin
gam visuomeniniam gyvenimui. 
Tai yra pavyzdys kitiems tė
vams, kurie augina šeimynas.

Drg. Gričiu-hai, būdami laisvų 
pažiūrų žmonės, matyti, supra
to svarbą ' išauginti savo šei
myną naudingą sau ir visuome
nei įr dėjo visas 
užduočiai atsiekti 

Drg. Gričiunai 
Charles daugiau, 
tus. Jie dalyvauja visam lie
tuviškam judėjime, dirbdami 
kilnų draugijinį darbą. Tur būt 
nėra St. Charles nė vienos drau
gijos, prie kurios jie nebūtų 
prisidėję, kai ji buvo organi
zuojama ar 

Todėl il
gai 
žymėti ji, 
gyvenimo 
sus 
pusę sc 
paprašė 
ri buvo labai 
ruošta. 
Kisielių 
kalbėlę, 
dr-gų Gričiunų praeities gyve? 
n imą ir jų darbuotę, nurodyda
mas kitiems Gričiunų gyvenimą 
kaip pavyzdį šeimynai auklėti 
ir vesti ją lokiu pat keliu.

Buvo ir daugiau kalbų ir lin
kėjimų. Pagalios dr-gni Gri- 
čiunui p^dėkavojus visiems.sve
čiams i/ rengėjams, prabilo ir 
p-nia Gričiunieuė ; dėkingumo 
ašaromis akyse ačiiiodąma už 
malonius žodžius ir draugišku-

Square Deal Plumbing Supply House
1725 S. State St., Chicaso, 111.

. • 'CALUMET 5200 ■.... ■■ ■■■
Atdara vakarais, šventadieniais iki. 1 vaL po piet . . .

I h Ml
MMuį, MM ktriMt

Geriausių vilnų, dubeltavi blan- 
ketai, 70x82 dydžio, sveria virš*• 
41/a svarų, vertės 

po.... ..... .
Prisirenykite Prie Salto Oyo Dabar, Atlankykite 

PEOPLES KRAUTUVES Šią Savaitę! 
Didžiausios Lietuviu Krautuvės Amerikoje

I IHVI&ORATI*4® ,
BlOOO TOR ČONVA1***^

Į OOOD fORTHl HOMB i 
k >ovth •'»< »•*•*« ‘JL-nJ

S. LMINKUS 
, *t t - j' 4 • <. > . v <• -

VYRŲ PASIPUOŠIMŲ KRAUTUVĖ - ■ 

3313 South Halsted Street

Jis yra rekomen
duojamas per 
*: C'i-V? '' t i'Į .t •

Dr.B.McNicholas 
• ■ t ‘

Prašykite Savo groseminko, arba aptiekoyiausAi®iKu negali 
suteikti, tuomet pašaukite \ '

FREDERICK JSROS.
OK9O 7 Q11 vU74K P.hlipAOtA

akiu to 
opera,” < 
dramatic 
with songs und hulląds. Even; 
Mozart wbd follovvud JUliftiV 
models, w£h ąttracted liy this 
novęl forui. Ą iiotable advanco 
in Genhan opera was Beetho- 
ven‘s “Leonore”, ju \yhich' 
the greal niaster followed ti
nęs of Įiis own, soinewhat; 
resėmbling /those 6f Gluck. 
Modėrn Gerinau romantic ope
ra is said to have been foiind*. 
ed by Weber wich “Der Freis- 
chutz.” Wagner certainly pav
ed the way without doubt. He 
affected the coniposers of all 
hatipns, in instrupienlal as 
węll as dramatic music. Since 
Wagner*s epųch, the greatest 
of the Gerinan operą čompos- 
ers has been Riįhard Strauss 
with ‘‘Salome”, ‘‘feiektra’*, and 
othcr works. Other notable’ 
foĮįoyvers of the Wagneriam 
model hąvę been Huniper-? 
dinęk, Goldmarck and Šme-(

Z I * *’ f L * J’ / T ’ • *• ■’ Y k ’ ' '

tana. A notable cpntempora- 
ry of Wągner was Meyerbęer? 
wbo for a. 5vhife domjnatcd 
the Frencii stągc. The. Gęr- 
maps hayc excęlled in .dcęja-; 
mation and 
haye greatly enriched and.digi- 
ilif-iąd the rėsoųfces of opera 
with their learniijg in the arts 
of hąrmony,' counferpoint, in- 
striimentation, stdge-setting, 
as well as by their ; highly 
idealistic standards of beauty.

.Vąleria.

.. elektrikiniai 
RADIOS

Verti iki $100.00. Dabar tik po

j ':!S29w50
Tik kartą gyvenime pasitaiko to
kie hargenai. Visi setai už suma
žintas kainas. Gražus kabinetai. 
Ateikite aukšti.

» 7 •, , * - • .• • •" ■ • .. ,i;'. ■-<* • -t'f. . SM-, r*

PEOPLES FURNITUREKRAUTUVĖSE
DIDI PINIGU SURĖDYMAI ANT

■■■.. ■ •.•-•■'K.” v >
Aukso aežuolo i r (beržo Mahogapy 

, ■i. .1 
sėdynes. Pilnos ant augstos rų-.

šies zovieskai $1.75 
kiekvienas .................. I « ■ W

NAUJOJ VIETOJ
žinomi pranešu visiems savo draugams ir kostume- i 

riams, kad aš savo krautuvę perkrausčiau į naują, moii 
dernišką ir patogią Vietą r / j{

3313 fŠPUth Halsted Street
. • - .v s- - J •. • ' • ■ ■ J į

Naujoj vietoj užlaikau (vairių vyrams pasipuošimų: marškinių, skrybėlių, 
kepurių, kaklaraiščių, pančiakų. pirštinių. Pas mane visi tavorai nauji, 
moderniški ir parduodu.labai pigiomis kainomis.

PRAŠAU ATSILANKYTI, I. MANO NĄUJĄ KRAUTUVĘ IR NUSlJ 
PIRKTI SAU ' REIKALINGŲ DALYKŲ.

,Raiškos ir 'OI^^Kaiios'
• 12th STREET

4177-83 Archer Avė
• , Gor< Jftichmond St, 

$171. ' :
- f • CHICAGO. ILĮ.|Npl£

..................... .......... ..
yi niW yn, ni| n, Jw,i i„ikm |i,

.J,'....!' !','i įilĮIĮ,.W»l>i llbli1 11

J

i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Simano Daukanto Draugystes 
metinis balius

šį metą rengiamas yra Si
mano Daukanto Draugijos di
delis koncertas su plačiu pro
gramų, kurį išpildys p. K. Sa
bonis.

Koncertas atsibus sekmadie- 
., spalių mėn. 25 d., Chicag: 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street. Komitetas ir 
valdyba dirba, kad koncertas 
butų sėkmingas ir patenkintų 
taip atsilankiusią publiką, 
kaip pačius Draugijos narius.

Suprantama, komitetas vie
nas, be visų narių prisidėjimo, 
tą darbą negali atlikti. Šiais 
laikais yra bedarbė, sunku di
delių pasekmių tikėtis. Bet 
visų narių pasidarbavimu ga
lima daug kas nuveikti.

Turiu pasakyti, kad kai ku
rie nariai biznieriai jau daug 
prisidėjo dovanomis prie *tk 
kietų. Iz. Petrauskas, 3312 S. 
Halsted Street, dovanojo vyriš- 

\ ką siutą; J. Rizgin, 3255 So. 
Halsted sitreet — laikrodėlį; 
A!ex Junevičia, 3317 So. Hals
ted Street — taipgi laikrodėlį; 
Bridgeport Furniture Co. (K. 
Zuraitis), 3224 So. Halsted st. 
— grindinę liampą; J. Balčiū
nas, 3200 So. Lowe avenue — 
didelį kumpį.

Už dovanas draugija taria 
širdingai ačiū. Turiu pasa
kyti, kad aukščiau suminėti 
pariai neatsisako suteikti ge
liam tikslui dovanų. Todėl 

•reikia nepamiršti nė i jų, ir 
esant reikalui kokių pirkinių 
kreiptis į juos.

Simano Daukanto Draugijos 
parengimai esti pasekmingi 
kiekvieną metą. Todėl? drau
gijos komitetas pasitiki, kad ir 
šiemet, nors ir sunkus -laikai, 
bet su pasidarbavimu visų na
rių bus geros pasekmės.

Dar turiu priminti, kad bus 
duodamos garbės dovanos 
tiems nariams, kurie neėmė iš. 
draugijos pašalpos per 12 ar 
24 metus.

Nariai, kurie jaučiatės, kad 
pripuola gauti garbės laišką iš 
draugijos, o negavote jo, gali
te asikeripti į draugijos pirmi
ninką T. Janulį, ir bus viskas 
sutvarkyta.

Taippat tie, kurie negavote 
įžangos tikietų platinti, galite 
atsišaukti ,prie komiteto ar 
prie nutarimų raštininko — 
P. Killis, 3144 Auburn avenue, 
Chicago, II.

Ateinantis 
kimas įvyks

NAUJIENOS.

nrmyn su savo vedeju Charles Stepor 
vinis Vilniaus paminėjime spalio 9 d.'

Mįtfcdlenis, spalio 3, 1931

grušę iš trijų pirštų panosėn 
pakištų.”

O aš jaum paaiškinu: “Ar ne
žinai, kad kiškis visuomet už 
karvę greitesnis?”

Pralotas Olšauskas ir Volde
maras yra geriausi Lietuvos pi
liečiai. Nes jei butų tokioj pa
dėty atsidūrę šiaip paprasti pi
liečiai, tai jau seniai sliekai 
butų po jų futbolus landžioję.

atsake, kad jis pats vėl supils 
su klebono pagelba.

Taip lietuvis daužė ir daužė, 
o kiti žiurėjo į tą širdingą jo 
darbavimąsi. Jau parapijonai 
pradėjo rinktis bažnyčion. Ir 
jie visi žiopsojo nežinodami 
kame dalykas. Vienas kito jie 
klausinėjo, kas darosi su mu
sų tautiečiu.

Bet staiga lietuvis užtiko tą 
vietą, kur raktai buvo paslėp
ti. Iš džiaugsmo jis pašoko au
kštyn. Tuomet jau ir žiopsoto- 
jų dauguma suprato kodėl lie
tuvis taip sunkiai dirbo.

Atradęs raktus, lietuvis su
leido parapijomis bažnyčion, o 
pats nuėjo gulti.

Vienok šalygatvį jis turėjo

atvyko 4 Chicagą Susivienijimo 
reikalais pas iždininką adv. K. 
Gugį.

Keliavo automobiliu. Mano 
pasilikti Chicagoj keletą dienų.

Pp. Raginskas ir Januškevi
čius lankėsi “Naujienų” redak 
cijoj.

SPORTAS

Komunistai, aš žinau, dabar 
tai <tikrai džiaugiasi, kai nedar
bas siaučia, nes jų obalsis yra: 
juo blogiau, tuo geriau. O man 
rodosi, kad kuomet komunis
tams prastai, tai darbininkams 
gerai. Ba jeigu darbai eina ge-1
rai, tai komunistams nėra ge- vėl supilti, tai ir vėl teko jam 
šefto. ' i prakaituoti, ale jau ne taip

---------------- j sunkiai, kaip kad daužant.
Ėmė porą dienų, , bet darbas 
buvo atliktas okei. —Žvalgas.Lietuvis airišių šaly 

gatvį daužė ,

Pro Čempionatas

draugijos susirin- 
spalių mėn. 4 die- 
Auditorijoj, 3133 

So. Halsted Street, 12 vai. die
nos. Nariai privalote būti su
sirinkime, nes turime išrinkti 
darbininkus vakarui spalių 25 
dienai.

P. K., nut lyišt.

Po truputi
Dabar žnrionės klausinėja vie

nas kitų, kada darbai pagerės. 
Bet nė vienas negali pasakyti. 
Na, tai leiskite man: aš pasa
kysiu. Darbai pagerės, kai S. 
LA. elekšinai praeis, nes prieš 
elekšinus darbai visuomet su
stoja. O ypač darbai pagerė
tų, jei išrinktų prezidentą ir 
visą jo kabinetą gerus žmones, 
iš kurių butų lengva gauti pa
skolą nors ir ant nudėvėtų če- 
verykų.

Gegužis mano, kad Susivieni
jimas nėra kaltas Deveniui nei 
vieno cento, ba Susivibnijimas 
atidavęs jam visus kiek priklau
sė. Todėl Devenis nieku bud u 

,.. negalįs skųsti Susivienijimą.
Okei, vyrai, viskas tvarkoj’.

Vanagas sako: “Kada aš ka- 
vdilaku. važiuoju, o fordukas ma

ne pralenkia, tai man atrodo lyg

Stock jardų apielinkėje St. 
Bernardo parapijoj lietuvis 
džianitorius turėjo daug tru- 
bclių ir nemažai triukšmo su
kėlė šalygatvį kuju daužyda
mas.

Vieną šeštadienį musų tau
tietis labai sunkiai dirbo. Jis 
pats ir minėtos parapijos kle
bonas. Dirbo kol išpylė šaly
gatvį. Bet po to darbo mu
sų tautieį apėmė didelis nusi
minimas kada jis nesurado 
prie savęs bažnyčios raktų.

Viso buvo 300 raktų. Bėga 
lietuvis šen, bėga ten, o raktų 
nėra. Nuvažiavo miestan pas 
ekspertus, kad jam padarytų 
raktus ir atidarytų bažnyčios 
duris. Mat, sekmadienį iš ry
to turėjo būti atidaryta bažny
čia, o čia raktų nėra F

Ekspertai pareikalavo 
$300. Džianitorius visą 
nemiegojo. Kai truputį 
vito, pasiėmęs geležinį 
ant ilgo koto, jis pradėjo dau
žyti naujai supiltą šalygatvį.

Kadangi jo darbas nakties 
laiku darė nepaprastą triukš
mą, tai sukilo kaimynai ir 
pats klebonas, kuris giliai il
sėjosi po sunkaus darbo. Kle
bonas betgi negalėjo suprasti 
kas prie jo klebonijos balado
jasi.

Išėjo klebonas laukan ir 
klausia lietuvį: Ką tu čia da
bar darai — ar pakvaišai? 
Lietuvis ėmė aiškinti, kad jis 
pametęs raktus ir negalįs jų 
surasti, o bažnyčia turi būti 
atidaryta iš ryto, nes parapijo
nai atėję negalęs įeiti vidun. 
O tuomet bus dar didesnis 
triukšmas, ne kad Šalygatvio 
daužymas.

Klebonas sako: Tai kud gi 
kaltas šalyg^tvis, jei tu, žiop
las, pametei raktus?

Lietuvis paaiškino klebonui 
įsitikinimą, kad tuos raktus 
sumaišęs su cementu ir supi
lęs į šalygatvį, p raktų pada
rymas jam kaštuosiąs $300. 
Na, tai nusitaręs nors savaitę 
daužyti šalygatvį, bet nemo
kėti $300.

Klebonas paklausė, kas už
mokus už Šalygatvį. Lietuvis

iš jo

ir

Town of Lake
žinomi biznicAdl, P. Norkus 
M. Rozenski, naujai atidaro

viešą užeigą adresu 1706 West 
47 Street. Vadinsis ji New City 
G rili.

šiandie bus viešas atidary
mas. Jie žada .savo draugus ir 
pažįstamus gražiaL pavaišinti.

Kviečia, užeiti ir pasistiprina 
ti be didelių išlaidų. Vieta gra
žiai įrengta, gal net visoj apie- 
linkėj švariausia.—Kaimynas.

Raginskas ir Janus 
kevičius Chicagoj

Amerikos golfo profesionalų 
metinis čempionatas baigtas. 
Tommy Arinour, čempionas, 
pralošė pirmuose - rungtynių 
susikirtimuose. Musų Billy 
Burke (lietuvis), vyriausias A- 
merikos golfo čempionas, įėjo 
net į semitfinal, bet pagalios 
jį nugalėjo '’.'/Dcnny Shute iš 
Hudson, O., vos vieną iš 36 sk. 
Tommy Credvy iš Albany, N. 
Y., jaunas vos 20 metų, pro, iš
lošė čempionatą, nugalėdamas 
savo oponenį^ ’Sinal lošime su 
2-į skoru. Dcn Shute paliko 
runner-up. Lošimas įvyko rug
sėjo 14-19 dfe »Wannamoisett 
kliube, ProVmence, R. I. Čem
pionate dalyvauja tik pro gol
fininkai ir rengia Pro Golf 
Association.

Tarp Burke. ir Shute ■ ėja į- 
fempta kompeticija, bet miišų 
Burkauskiuko poteris netarna
vo kaip reik ir priverstas buvo 
pralošti ant paskutinės skylės. 
Well, Billy išlošė Amerikos 
golfo karaliaus karūną, bet ne 
pavyko išlošti pro-pi’inco titu
las šiais metais. Billy dar jau
nas vyrukas, tai turi daug prp-SLA. iždo globėjai, pp. Ra- 

ginskas ir Januškevičius, vakar gų ateity. Kaip matyt, lietuviai

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parail UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šių labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS
1 . • 1,, ■ ■> .1

I, Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , > 5 .
Popiežių politika, lietuvius* naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretįįcus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. . 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.. 
Velniai, Raganos ir Teologai, * 
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę inja”*

(L

UI.

IV.

VI.
VU

VIII.^Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IN.^Tegū meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. >

. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė r 
' / .. ' '' •

/ Siųskit mdney orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street'

CHICAGO, ILL.

r-
ii ii

golfininkai’ atydžiai seka musų 
Bjjly laimėjimus.

Amerikos Moterų Golfas.
Jungtinių Valstijų Moterų 

nacionalio golfo Čempionatas 
Įvyko rūgs. 21-^6 d. Buffalo 
County Club, Buffalo, N. Y. 
Miss Helen Hicky iš Hawlett, 
L. L, jauna vos 20 metų mer
gaitė išlošė moterų golfo titu
lą, nugalėdama Mrs. Glenna 
Collett Vare, 5 metų čempio
nę, finai 36 skylių lošime su 
2-1 skorų. Minimą čempionatą 
veda U. S. Woman Golf Assn. 
ir jau 35-ta kompeticija. Lier 
tuvaitės į šį turnyrą nesuspėjo

kodėl gi nepa-

Mišrus Turnyras. /
Pirmas lietuvių golfo mix- 

foursomc — mišrus turnyras 
ivyks sekmadienį, spalių 4 d., 
Kinsmans kliube, 143-Čia gat
vė ir Parker vieškelis. šitas 
būdas golfavimo yra įdomus ir 
gražus, labai populiarus Ang
lijoj ir tarp amerikiečių.

Lietuviai bandys lošti pirmą 
syk ir, žinoma, aš esu tikimas, 
kad pasekmės bus geros. Mes 
turime gerų golfininkų ir gol- 
fininkių, tai
vyks mišrus golfininkavimas. 
Tik vis dar bėda su mūsiš
kiais yra ta, kad pedrįsta pa
sirodyti aktyviškai golfo lau
ke. Bet po valiai jau pradeda 
priprasti; bent jaunieji golfi- 
ninkai yra visiems kelrodis. 
Nekurie musų senieji golfistai Į 
visai sutingo, surambėjo. Bet 
į mišrų turnyrą rengiasi visi 
po porą.

Lošimo tvarka: vyras ir mo
teris iš vienos pusės sudaro 
porą, kurie lošia prieš porą iš 
kitos pusės. Pora lošia vieną 
bolę, kita pora kitą — vyras 
muša sykį rrioteris antrą iš ei
lės, kol bolė skylėn įkrinta. 
Pora su mažiau kirčių skaito-j 
si laimėjusi. Laimėjusi pora 
gaus gražius prizus — po vie
ną abudu< Kviečiama atvykti 
po porą. Kurie nemokate susi
poruoti, vistiek atvykite, mės 
jus suporuosirąe lošimui. Įžan
ga. į tūrhyrą tik vienas doleris 
vyrams, o moterims dykai. 
Kurie neturės moters, tie 
gaus mokėti vieną dolerį “pe- 
nalt'y.” Pradžia 8 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. Nesuspėję at
vykti iš ryto, gali, dalyvauti po 
pietų. Neporuoti golfininkai 
pateks į galeriją. Lošimą pra
dės pora musų pirmutinių gol
fo čempionų. —Menas. 7

Temykite!!!
I . I '

Darome paskolas ant PIRMŲ 
MORGIČIŲ ant atsakančių nuo
savybių.

Mokame TRETI NUOŠIMTĮ 
(3%) už padėtus pinigus ant 
taupymo.

Parduodame LAIVAKORTES 
ant visų linijų.

Ir SIUNČIAME PINIGUS į 
Lietuvą — Litais ir Doleriais.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street > 

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dieraštis 

Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsiraŠymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, lll.

< ’
Užsiprenumeruoju Naujienas 

cm $.

Vardas ..............................................

Adresas ............ .................................

Miestas .................. ...........................

m., Žinomi siun-

■S . . • • . ■ ' , , ■ * t? ■ *
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

TRIJŲ METŲ INSTEIGIMO SUKAKTUVĖS

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVES
SPECIALIS ISPA»DA!!1MAS

Kur ir kada galite pirkti 
„ GERIAUSI RADIO UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

ZčNITH RADIOS:
$275 Zenith Comb. 9 tūbų 

Radio už .............. $175.00
$214, Zepith. Automatic, 9

tūbų Radio už ......  $99.50
$140 Zenith, 6 tūbų Radio 

už ............................ $69.50
PHILCO RADIOS:

$220 Phiko Comb., 9 tūbų
Radio už .................. $149.50

$157 Philco, -9 tūbų Radio 
už ..................... <$119.50

$225 Philco Radio special, 
kabinete ..... ?........... $139.50

$295 Philco Automatic, gro
ja 12 rekordų $219.50

Ir kiti nauji Philco modeliai
'A nuo ............ $36.50 iki $295,

R C. A RADIOLAS:
$171 Radiola ' 80, 9 tūbų 

Radio už ............. $129.50
$132 Radiola ;48, 7 tūbų 

Radio už ..........J..,.. $79.50

<$119.50

$139.50

COLUMBIA RADIOS:
$255 Columbia Comb., 8 

tūbų Radio už ...... $159.50
*$185 Columbia Radio, 8 tū

bų už ..... ................ . $119.50
ATWATER-KENT RADIOS: 

^215 AWK model 75Comb.
8 tūbų Radio už .... $159.50

$157 AWK model 76, 8
tūbų Radio už ......... $119.50

CLARION RADIOS:
$219 Radio Coiųb. 8 tū

bų ............................ $119.50
$69 Radio, 6 tūbų už .... $39.50

CROSLEY RADIOS:
$204 'Radio, gražiame ka

binete
$165 Combination Radio 

tūbų už ...................
$145 Radio, 7 tūbų už
$129 Radio, 7 tabu už 
Midget Radios dabar až

$119.50 
7

$95.50
$85.50
$79.50
$22.50

KAS

v-:.’ /

taipat Didelis pasirinkimas truputi vartotų radijų

Gražus Lietuvių Radio Valandos programai
PIRMADIENIO VAKARA IS RADIO STOTIES WHFC, 1420 k. nuo 7 iki 8 valandai vakare. 

< •
Radio Tūbai ..... . .....................

\ O’Keh ir Odeon rekordai .....
Columbia ir Victor rekordai

59c ir a-ukščiau 
.................. 45c 
.................. 75c

LIPSKIDMUZIKOS"RADIll KRAUTUVI
4916 West 14th Street — Cicero, Illinois — . _____
GRAŽIOS DOVANOS DALINAMOS. VELTUI VISIEMS ATSILANKIUSIEMS, JAUNIEMS IR SENIEMS.



radių
Graborlai įvairus Gydytojai

Lietuvės Akušėrės

Roseland

Akių Gydytojai

nn

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Advokatai

1113

LACHAWICZ IR SŪNŪS

.0502

Hemlock 8151

1595

AMBtJLANCE PATARK AVIVAS D

eilock 76918:30

ards

Kriminaliu teismo vyriausias 
teisėjas įsakė grand džiurei pa
daryti tyrinėjimą Cook pavieto 
kalėjimo reikalų.

A;PRABISH 
Liėtuvis Graborius

r i nes padėti Cook pa 
*yvieto kalėjime

Miesto ofisas 
N., Deacborn St„ jtyf

Tai yra jo krautuves |stėigimo 
trijų metų sukaktuves

Sudegė A. Strikolio tarma

OPTOMETRIST 
• i

Praktikuoja viri 20 m 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St. ■ 
Tel. Boulevard 6487

kaip finansų raštininkas. Viso
kiais kuopos reikalais kreipki
tės į Marę Klusienę, 10758 In
diana avė., Chicago, III.

tėvais Gedritaitę, 
o Lietuvoj

ranJasi 1347

Musų patarnavimai lai* 
dotuvėse ir kpkiame rei
kale vbpomet tld sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymtH sity-

Lenkas laimėjo 
kimus

Juozas Lipskis mine 
ja trijų mėtų šti- 

kaktuvės

CHICHfiOS 
ŽINIOS

Keistučio Kliubo 
koncertas

no jtaund 
Retidence

Canal 21 18A , 
Mkąrt

Naujas suskaitymas balsų 8- 
me kongresiniame distrikte pa
rodo, kad lenkas kandidatas 
kongresmano vietai Kunz gavo 
810 balsų daugiau, negu Grana
ta, kuris sulig pirmu suskaity- 
mu buvo paskelbtas rinkimui 
laimėjęs. Taigi Granatai teks 
užleisti vietą kongrese Kunzui. 
Bet kongresas pats turi dar pri
pažinti Kunzui vietą.

Alcock vėl komisionie 
rio padėjėjas

o. Halsted St. 
Archer Ąve.

Lietuvis Atttokatas 
4^l io. Ashland Avo, 

Tel. BonlevariJ 2806’ 
6515 .&>. Rcc*weH 9ta 

TeL Republic 972?

Atskirsiu policijos de 
partamentą nuo po

litikos

John Alcock, 16 pastarųjų 
mėnesių laiku veikiantysis po
licijos komisionierius, sugrįžo 
savo vietai kaip policijos komi- 
sionierio padėjėjas (deputy 
commisioner).

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 
v ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietą it 
' nuo 6:30 iki 8:30 VakW 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: v v
nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

700 kriaučių sUstrei 
karo

PAGRABŲ VEDĖJAI
Vigą pagrabo patarnavimą 

galime ątlikti už $100.00 
Dvi koplyčios Dykai 

Dėl Šertaėiių
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visUs Nota'ry 

Public reikalus.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
- 756 W. 3M,St.ĄOVLANCE PATARNAVIMAS D^NĄ’ ir ^A&Tl , 

Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet j is yra labiausiai reikalingas.

Sąžiningai ir pi
giai patatnau'ju 
dieną, ir, naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake Ši
Tel. Melrose 
Park 797

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo koncertas ir balius įvyks 
sekmadieny, spalių mėnesio i 
d., Lietuvių Auditorijos svetai 
nėj, 3133 So. Halsted S t r. Pra
džia lygiai 6 vai. vakare. Kliu
bo nariai ir visi tie, Jcurie my
lyte dainas, mužiką ir kitus 
gražius pasilinksminimus, esate 
prašomi atsilankyti.

Čia jums bus geriausia pro
ga išgirsti puikias dainas Biru
tės choro dainuojamas,xtaipgi 
solo, duetus, kvartetus, kurių 
jau daugelis iš musų per vasa
rą negirdėjom ir labai pasiil
gome.

Koncerto programos pertrau
koje bus duodamos dovanos 
Kliubo nariams, kurie per tam 
tikrą laiką neėme pašalpos iš 
kliubo. kitaip sakant, nesirgo 
ir nemirė.

Kliubo susirinkimas irgi bus 
spalių m, 4 d. Pradžią lygiai 12 
vai. pietų laiku. Vieta, .4615 
So. Mozart str. šis susirinkimas 
yra svarbus, nes reikės išrink
ti koncertui darbininkai ir bus 
svarstoma konstitucijos patai
symas.—A. J. S.

139 kp. mėnesinis

Dr. P. M. ZILVBIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
‘Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. Tel. Hemlock 261?

JUOZAPAS JUR’AVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug

pjūčio 24 d., 1931 ir tapo pa

laidotas rugpiučio 27 d. iš Aušros 

Vartų parapijos bažnyčios, Chi

cago, III.

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avėhue 
CHICAGO'. ILU

Spalių mėn. 1 d. 19'31 m. su
kako treji metai nuo to laiko, 
kai tapo Įsteigta Juozo Lipskio 
Muzikos ir Radio kėaiituvŽ ad
resu 4916 West 14 Street, CL 
ccro, Illinois.

Per tuos tris m'ėteliuš’ Juozas, 
savo maloniu patarnavimu vi
suomenei ir teisingu biznio ve
dimu įgijo didelę minią draugų 
ir pirkėjų ne tik vienoje Cice- 
roje, bet' ir visoje Chicagos 
apielinkėje. Ta minia nuo pat 
krautuvės jsistaigimo didėjo ir 
dabar kasdien auga. Visuome
nės tokia graži parama veda

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 
27 d., pasivaŽinedami ir ieško
dami grybų, užsukome ir pas 
pp. Strikolius. Viskas atrodė 
kaip paprastai.. Bet, štai, va
kar telefonu pranešė viena p. 
Strikolio duktė, kuri pastaruo
ju laiku gyvena Chicagoje, kad 
jų farma šią savaitę sudegusi.

Smulkmenų, kiek nuostolio 
gaisras padarė ir kiek triobesių 
sudegė — neteko patirti.

Kaimynas.

3307 AuTnirn Avė
• chicago. ill.

Pagelbingas gydy 
irtas S. D. LACIIAV1CH

LIETUVIS GRABORIUS
,. v, ' »• ji

Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
chicago, ill. 

specialistas džiovos 
Moterišką. Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki.12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vaį p< 
vakaro.

Europinis gydymas, kurį Dr. L. A. 
Bchla, 190 N. State St.. Room 834 var
toja gydydamas varicosc gyslas ir kojų 
uleerius, pasirodė taip sėkmingas, kad 
dėlei parankumo pacientų, prisiėjo ati
daryti skyrių 2843 Milvvaukee Avė. Dr. 
Bchla yra mokinęsis Bcrlino. Paryžiaus 
ir Viennos universitetuose ir jo gydy
mas tų gyslų yra be operacijos.

Mūras Cermakas ir jo naujai 
paskirti policijos viršilos vakar 
pažadėjo, kad policijos depar
tamentas busiąs visai atskirtas 
nuo politikos, t. y. ateity jis 
visais nepriklausysiąs nuo po
litikierių spaudimo.

Takius prižadus iki šiol duo 
davo kiekvienas ktuididatas 
miesto mero vietai ir kfekvie. 
nas komisijonierius naujai pa 
skirtas policijos departamentui 
vadovauti.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyrei gydytojai, chirurgai 
ir akušeris. i

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas vy
rų, moterų ir ,vaiką pagal naujausiai 
metodai X-Ray it kitokias elektros 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St.

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

.Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

SLA 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių (Octobfer) 4 d. 2 vai. po 
pietų Palmėr Pa^k' svetainėj. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
susirinkime ir užsimokėti mč-

Dr. P. P. Z ALL YS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Aveniu 

Tek Pullman 0856 
Gazas, X-Ray. etc.1327 So. 49th Ct

Telefonai ' 

Cicero 3724 <

1439 S. 49 Čourt, Cicsro, UI 
Tel. Cicero 5927

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Ąlbany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

dar gėriau patarnaut 
visuomenei.

Apie 700 kriaučių, dirbusių 
vadinamose custom šapose, iš
ėjo streikuoti. Jie atsisakė pri
imti algų kapojimą.*

Kalbjuni kriaučiai yra Jour 
lieymen . Union lokalo 5 nariai. 
Tai esąs pirmas jų streikas per 
30 metų. Streikas paliete 30 
šapų.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22njd St* 
Arti Leavitt Št.

TaMooas įtinai, 2?52 

Vallndoi 9 ryto iki 8 vakaro. 
Setedoj. ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

Telefoną* Yardi 1138

StatiW Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai t

Turiu automobilius visokiem® reiki

pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Sėdėt duo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midvay 2880

. Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
. ,1)45 Milu>aukąt Aveniu ,

t Telefonas Yardi 0994 >

Dr. MAURO KAHN
l 4631 South Ashland Aoentu 

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200 *

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apielJnkčB Ligoninė, kur norel* 
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir. priežiūra 
per 10 dienų už $0Q. i v \

828 W. 35th Piace
. Boulęyard . q000 ,

S. M. SKUDAS
Lktuvis i (, 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

. * 718 W. 18 St.
Tel. Rųosevelt 7532

127
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Valandos: tano 9 ryto iki 4 0 pietą 
, Gyy«w»o yi 

3323 Soutį»t įM? 
Tel. poulevard 

Valandos: nuo 6 Iki 8 
yįnrf Mik™,! 

Nedalioj nuo 9 iki

taU. J. J. KOWARSKAS
i

TeL Proąpect 1028 . <
Rer. 2359 S. Leavitt St. Gandi ,23?6 

Ofiso valandos 2 iki 4, 1 iki 9 
Nedčlioj pagal sutarti

Paveikslų operuotojai, atga
benti Chicagon iš kitur, kai vie
tiniai operuotojai susikirto su 
teatrų savininkai^ dabar pareiš
kė, kad jie suorganizavę savo 
uniją ir išsirinkę valdybą. Tai
gi Chicagoj atsirado dvi pavei
kslų operuotojiį unijos: viena, 
senoji, kuriai vadovauja MaĮloy, 
ir ši nauja.

Oflio TeL Victory 6893 
ąez. Tel. Drexe( 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai 3102 So. Halsted St., Chicago 

art! 31lt Stceet

Valandos: 1—3. PO pktą, 7-—S 
Nedeliomis ir iventad. 10—12 dieną.

DR VAITUSH, OPT., 
LIETUMIS AKI V SPĘęiALISTAS

f. Sugryžo iŠ; Lietuvos ;,
Ęa|engvins akąą įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjįĮrnp, svaigimo, 
akių aptemimo,, nervuotumo, skaudamą 
ak|ą . karštį,, nuima . Jk^taraktą* atitaiso 
trumparegystę . ;ir toliregystg. H Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
^minayįtną^ daromas, su Mt^ paro- 
daųčia., mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiamamokyklos vaikus. /Valandos 
nuąųlO iki 8: vai. ... «, r ,
KREIVAS. AKIŠ ATITAISO Į TRVM- 
p^ Laiką su i^aųjp' isrĄUimv: 
Dauaely atsitikimų ąkys^at įtaiso mos be 

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

Phone Boulevard 7589

Įvairus Gydytojai
Pbone Boalevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS 
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

LambdaKappą
Gamma brolija; •.

* o ‘.t •

r e it g r a šoki
Penktadienio vakarą,. lajikri- 

čio 6-lą, įvyks didėlis solcis, ku
riame dalyvaus datlįuiA^ ČhU 
cagos jaunuomenės. . .

Šis šokis bus surengtas Ve- 
11 etiąn Room, I lotel Sęulįiirioor.

Gros pagarsėjusi • “Bob Pea- 
ry’s” orktotra.

Ntmžminkite dieh'os. A
Alex Ansauslias, sekretorius.

Valandos: 9—-12 A. M.» 2—6 ir 
7P.

’ Telephont:Cicero 6756 
CICERO, ILL.

. Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

Valandos: l-r-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Streef 

Telefonas Republir 7868

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Algos kapojamos. Darbo va 
landos didinamos. Bet štai po
ra tūkstančių Įnamių pataisos 
namuose laimėjo darbo laiko su
trumpinimą iki 8 valandų die
nai ir algų pakėlimą iki $2 die 
nai. Mat, yra įstatymas, kuris 
nusako tokias darbo sąlygas į- 
namiams.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Nauja paveikslų opė 
rtfotbjų unija

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ (Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

. . VALANDOS: x
įQ.JW W m. 60?;m 800 v; 
Apart šventadienio ir Ketvirtadiei

A. t. Davidohis, M.D. 
4910 So. Michigah Avenuė 

Tel. Kedwood 5107 
VALANDOS: r . . t

nąą, 9 iki 11 valandai ryti: 
f i J» S 8 vendai vakare

apart Iventadiemp ir ketvirtadienio

Laimėjo trumpesnį dar 
bo laiką ir aukštesnį 

mokesnį

lengvi išmokėjimai, nėra uugal-
---------- ■ f ■ i

Stiklai du pilkuojami ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną,................

DR. C. MICHEE, O. D. 
4654 S. Ashland Avė/ 2vras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 y^’|. dienos ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

A. A. SLAKIS
Idiestb dfisa^7?^^aihį^įpn St.

Room. 1502 Tel Centrą! 2978
Valandos: 9 rytą iki 4 po pietą 

Vikarais: Utalri>

4145 Archer Avf.

Namą Tel. Hfds f»ark 3395

R A. VASALLE 
' 4 . * 4 » * • ■- * * *■*'* * * *

ADVOKATAI 
11 South La Salta Strpei 

Roim J934 , v Tel Randdlpl 
Valandos noo^ P , ryto' iki . 5 v*L 
3241 5. Halsted St. Tąl.. Vietotu 

Valandos - 7 iki 9 
Olis—-Utara., Kent, ir Sulotos 
Vasalle—Pan., Šit. įr .Pėtnyčids rak.

įpriė išvados, kadjicužll^o krdtj- 
tuvę ir biznį reikės* žytniai di-;; 
dinti.

Dabar, šio spailų menesio lai- 
ku, paminėj ant sukaktuves, 
krautuvėj yra didėlis specialia 
išpardavimas ant visų liauju 
Standard o išdįrb:
mužikėlių iiistaifthėiįtų, fono
grafo rekordų, lietuvių ir ahg- 
lų muzikos gaidų, sporto reik
menų ir t.t. Laike šio išparda 
vimo visiems atsilankiusiems — 
jauniems ir seniems—bus dali
namos gražios dovanos.

Juozas Lipskis, paminėdama?; 
savo krautuvės sukhktuves, iš
reiškė visiems savo tautiečiams 
gilią padėką uŽ biznio parėmi
mą praeity ir1 žada daryti pa
stangas 
lietuvių

., JJBTUVlį ^ADVOKATAS ..
ioi IV. Adams

- • Telepbone Randolph 67^7 
Vakarais 2l5jį, JV. itnd. SLnuo S^9 

Telepbone Roosevelt 9090
Narni, «-»

Chicago, III.
2314 W. 23rd Placc 
Tel. Roosevelt 2515-2516 *

■"•U“' j*’1 ’ .y.. :>Vt į.

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:3 
x Nedėldieniais pagal sutarti 

i
Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5914

DR.NAIKEUS
756 W. 35th St 

/(Cor. of 35tfa t! Halstal ■ Sts) 
Ofisb vaUndosJ nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedčldianiais pagal sutarti

z Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 ,

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarii 

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

Instruktorius Vienuos Universiteto 
Sukę 1447-49 PittsfteM BIdg.

55 E. Washington St, . x

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 ikL 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki .8 vaL,). 
Seredomis ir nedėliotais pagal' susitarimą

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395- ' - . . . — t .......... ... ..
Telefonas Boulevard 1939 .

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

\ Netoli 46tb St Chicago, III

Paliko dideliame nubudime mo

terį Rozaliją Juravičienę, po tė

vais Norkunytę iš Šventežerio 1 
vals. ir kaimo, kuri dabar gyve- ' 
na Coelio. III. Box 171. K. GUGIS

A. MONTVID, M. D;;
West Tovm State Bank BIdg. 

2400 W. Uadiėon SL

Vat: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR; M. T. STR1K0L

Lietu vys Gydytojas 
., ir Chirurgas ■

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po n r. 

4645 So. Ashland Avė.
Valindo, 2 ilil 4 ir 6 i|dį,,8 ratai. 

Nekeltoj, pigai sutarti, 
/ Tel. Boulevard 7820

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

KAZIMIERAS RADZEVIČIA

Persiskyrė su šiuo 
spalio 2 dieną, 2 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Klovainių 
parapijoj. > .

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Uršulę 
brolį Joną,vir gimines, 
brolį Karolį ir gimines

Kūnas pašarvotas 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks uęarninke 
spalio 6 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv.Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o, įš .ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. . « , .. . f

Visi a. a. Kazimiero. Radzevi
čiaus gimi'cąsx jĮraugai.Jr: pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti įj>m 
paskutinį patarnavimą' ir atsisvei
kinimą.

Nuliu^įr^Hekame, 
l - :c., ■

Moteris, Brolis ir Giminės.
. i >-t ■ ,■•« oi •<

Laidotuvėse patarnau, 
rius S. P. Mažeika 
1138. ‘

Duokite savo akis ’ išegzaminuoti 
. DYKAI ( u . 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metą 

patyrimas
»* ■ Akiniai nuo $3 a \ 

Valandos:’j.9 ryto iki S vaL- kasčiie^ 

DR J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yardi'67i0

• ’ . . ■ u . < ■.. . ■

DR. C O. A
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAŠ

AŠ priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom-

■ Pilkuotas darbas. Mano sis-
tema yra pasekmė 30 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai j4a 

vartojami,- Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir pašalina Įtempimą.

8PJECIAI.fi DOMfi VAIKU AKIMS 
IK AKINIAMS.

Akinių ir Egzamlnacijos Kaina Nuo SS. r Žvairos a’*— ------ - -•— j--, . i

operacijos, 
Šimo.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, \ 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

, ■ iki 12 dieną. ..
Triepbonai diena ir nakti Virtinia 0036

Kės 0600 South Artestan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

1-821 So. Halsted Stčevt 
CHICAGO. ILL.

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 

Telef. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
s A. MASALSKIS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

pasauliu
2 dieną, 
n., sulaukęs pusės amžiaus,

SKMKMB- -WII««W.i--

■ >

UfiMMikn'Lu.'' ji

1

^6^ i

8PJECIAI.fi
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PRANEŠIMAI

Automobiles

Vilniaus pavergimo vienuolik 
tos sukaktuvės penktadienį

Lietuvių Auditorijoj įvyks dL 
delis vakaras, dalyvaujant lie* 

, tuvių ir kitų tautų publikai.

Atein.’.ntį penkiadieni, spalio 
9 dieną, lygiai 8 valandą vaka
ro Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 
porte, Įvyksta didelis Chicagos 
lietuvių ir kelių kitų lietuviams 
kaiminingų ir draugingų tautų 
vakaras, paminėti vienuolikos 
metų sukaktuves musų Vilniaus, 
kurj lenkai Lietuvai išplėšė, su
laužydami savo iškilmingus pa
žadus, duotus Suvalkuose spa
lio mėnesio derybose, 1920 me
tais.

Jei mums, lietuviams Vilnius 
. yra Medina ir Mekka, nežiū
rint kurioje pasaulio šalyje gy
ventume, tai nė mums patiems, 
nė pasauliui nebėra naujieną, 
nes su Vilnium yra surišta vi
sa lietuvių giminės istorija, 
pradedant žilinusiais senovės 
amžiais. Vilnius Lietuvos sos
tinė, Vilnius Lietuvos kultūros 
lobynas; Vilnius Lietuvos vals
tybinės sąmonės, jos augimo, 
išsivystymo ir klestėjimo cent
ras per ilgūs šimtus metų!
Vilniaus liūdi ne viėn lietuviai

Bet Vilnių *Branginą“ ’ nėma-’ 
žiau ir kitos Lietuvai artimos, 
sudėtinės ir kaimyninės tautos: 
žydai, baltgudiečiai, ukrainie
čiai ir visi pažangieji latviai bei 
tolimesnieji Pabaltijos kaimy
nai.

Tikrai širdingų velijimų dėl 
Vilniaus esame .girdėję iš čia 
suminėtų tautų atstovų daugelį 
kartų. Ir jie žada taip jau šie
met, spalio 9 dieną apsilankyti 
ir su mumis sykiu paliūdėti dėl 
Vilniaus netekimo bei pastiprin
ti mus dvasioj dėl Vilniaus at
gavimo.

Ag ' '** . ■ J •' iu<’Programa bus rinktinė *

Aldona Briedžįutė, pianistė
Paskambins rinktinių muzi

kos dalykų Vilniaus apvaikščio- 
jime, spalių 9 d., Lietuvių Au
ditorijoj.

Lietuvių valanda
Ryt, t. y. sekmadienį, spalių 
d., nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

iš radio stoties WCFL bus gra
žus lietuvių radio programas 
duodamas lėšomis Jos. F. Bud- 
riko krautuvės, 3417 S. Halsted 
SL...... ........ .... .  ...... ...........

Išgirsite gražias dainas mu
sų žymių dainininkų, kurie jau 
savo dainavimu yra ne sykį 
pasižymėję. Prie gražių dainų 
bus ir tinkama muzika, kaip 
paprastai kad būna Biidriko 
duodamuose programuose.

Tad 1 vai. po pietų užsuki
te savo radio ant 970 kiloc. 
WCFL.

4

Jau gaunamos sulčių 
vynuogės

Naujienų Spulkoj 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.

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. RypkeviČiaus

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

St.

Marųuette Park. — SLA. 260 
pos susirinkimas įvyks 4 dieną spalio, 
2 vai. po piet, K. J. Mačiuko raštinėj, 
6812 So. Western. Ąve. Visi nariai ir 
narės esate kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi rei-" 
kia užsimokėti užvilktus mokesčius.

Sekr. M. Pollack. į

kuo

Praneiimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims. , Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į

ZOLRS JUS IAGYDY8
Motina Heleną. Didžofji žolininkė, napą- 

RftkoH Jums viską npio Jos 60 metų di, 
džiojo Gydymo patyrimus ir kąlp Jos pns- 
teiktinos Zolii] Gyduoles ptiliupsuos Jus nuo 
kentėjimų ir padarys jus sveiką — už ma
žus kaAtus. Sužinokite' Jos pkAtebėtinas Žo
lių Namines Gyduoles tuojaus. Pamatykite 
Ją tuojaus. Jos nemokami ■ patarimai bus 
verti jums daugeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 Wcst 47th St., ChlcaKO, III.

Vyriausias ofisas: 1800 N, Damcn Avė.

NĄUJIEN9S, .ęhicago, m.
' . *. w ‘ ‘ .
Dr-jos pirmininką Jt Mickevičių, 3653 
o, Halsted St, Yatds 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakarą 8 vai. Aplikacijos 
naujų narib bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nu$ 
16 iki 45 metų -— vyrai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių, Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena, didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. 
Chicagos ir apielinkių lietuviai 
šios organizacijos.

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

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, spalio 4 dieną, 12 vai. dieną, 
Cb. Liet. Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Neriai būtinai privalote at
vykti, nes yra svarbus susirinkimas, tu
rėsime išrinkti patarnautojus koncerto va
kare patarnauti, kuris atsibtfs spalio 25 
d., taipgi kitokių reikalų turime svarsty
mui. » P.'K., nut. rašt.

’' ’;. • .''i.r-T., ; •.

Roseland. -— Lietuvių Bedarbių šel
pimo Komiteto susirinkimas įvyks 5 d. 
spalio, 7:30 vai. ,vak., Strumilos svet., 
Į07 ir Indiana aye.‘ Kijo svarbus klau
simas, visi draugijų delegatai malonėkit 
būti. —;P. Sapenskas, rast.

PARDAVIMUI 1929 Buick, kaip 
nauja}. Turiu paaukoti už geriausį 
cash pasiūlymą, šaukite Gtavehill 0871.

Kviečiami 
dėtis prie

MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYfiOIU 
Dktolla pasirinkimai už kalnas nuo $60 ir 

augs. Lenąvųs iAtnokfljlmai.
B. & W, MOTOR SALES 

827 W. 35th St. Tel. Yarda 0080

Partners Wanted
___ Pusininkų Reikia___

KAS turit morgičius, namą ar pini
gų eiti su manim j farmos biznį, 
nau gerą farmą, bet vienas negaliu 
imti.

Ži- 
pa-

Sestąęįienig, spalio 3, 1931

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALjO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

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

SPEOIALIS SPALIO SUTAUPIMA9
Namų statymas, reniodoliavlma*. garažai, 

porčiai, vi*a» tateymo darbas; pigiai.
’ R. M. GIBBON, 
2530 N. Sacramento

1 Dykai apskaičlnvimas? 
' Tel. SpauldHig OlBl)

Wm, Paplauskas, 
4613 Wentworth Avė. 

Tel. Boulevard 7924

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokinti! 
Elektros ir Acctyleno Veldlnimo ir dirbti 
panidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime Jus t kelias sa
vaite*. Mes nepaisome, kad jus neralite 
kalbčti- angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbčsime 
jums Įsigauti į gerą darbą, kaip tik jUe 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, ' 
514 N. La Šalie St.

---------.Q----------

Keai Estate For Sale

Paul M. Smith & Co< 
REAL ESTATE 

LOAJNS & INSURANCE 
Perkąru, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apieiinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
it parupinam 1 ir 2nd mortgage ieng 
vomu išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

TtL Lafayette 0455

(

The Bridgeport Knitting Shop 
Nerią plonus Ir etofua vilnoniu* BVcderius Ir 
pančinka*. Talnom Bonus Bvederlu*. Mes 
parduodam žemom kainom idant galfitumSt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA ’
004 West 33rd Rt. ,

Netoli Normai Avb. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

SpeciaUatM rydyme chronlikų ir nauju li
rų. Jei kiti neraifijo jumis išgydyti, ateilan 
kykit pas mane. Mano pilna* isegzamiuavi 
tnaa atidengs Jūsų tikrą Ilgą Ir Jei aS apaU 
(malu Jus gydyti, sveikata Jums sutrryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jusi? 
kur ir kas jam* skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifcegzatnlnavlmo—kas jum* yra

. MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už .....................į,...

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnjsh
Vertės $2.50, galionas už

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS. 
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18th St.

i Telefonas Canal 0229

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
ūkės Mich. valst. Duosiu drabužius 
ir mokėsiu pagal sutartį. Kreipkitės 
4446 S. Ashland Avė,, tarp 9 ir 11 
ryte ir klauskite Lucille Ansley, arba ra
šykit laišką S. Anusauskas, R. 1, Box 
4, Fennville, Mich.

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

$1.40

$1.85

$1.49

EnamelPaint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ....... .....   $2.50

Hardware and Wall 
’ ■ . r Paper ' 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5 c. 

augščiau už tolę.
Taipgi užlaikome patyrusius na

kvotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St

Kr'; . TEL. VICTORY 726L

ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

REIKALINGI gabus vyrai, kurie yra 
gerai apsipažinę su Chicagos miestu ir 
turi nuosavą karą arba moka važiuoti 
automobiliu.

Darbas lietuviškoj įstaigoj.

819 W. 35 St.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį sotus, Vlctor radio, 0x12 Domės- 
tie Oriental kaurą, įvairias kėdės, dreipsue. 
ote. Parduosiu labai pigiai.Parduosiu laba! pigiai. 

6042 W. Washington St.
Tel. Columbus 4180

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui. Geri namai. Mrs. Davitz, 
6641 So. Francisco Avė.

PA AUKOJU savo rezidencijos rakan
dus. Puikiausias seklyčios setas, įvai
rios kėdės, 9 šmotų riešuto valgomasis 
setas, 3 šmotų riešuto miegamasis setas, 
elektrikinis radio, Baby Grand pianas. 
Dideli ir maži vietiniai ir Oriental kau
rai, lempos, įvairus staliukai, dreipsai. 
Pigiai, geriausiame stovyje. 8052 So. 
Marsbfield Avė., 1 blokas į vakarus nuo 
Ashland Avė. Tel. Radcliffc 4982.

KAS turi parduoti bučernės fixtures, 
prašomas pranešti. Mrs. M. Satikis, 
2819 So/ Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

716 W. 22 St.
---------O---------

............... ‘V 1 ...... .. ... .  I ................ -

5 KAMBARIŲ muro bungalow, ap
šildoma, arti Marųuette Parko. Mainy
sime ant medinio namuko.

2 flatai po 6 kamb., apšildomas, ga
ražas ir platus lotas. Randasi Brighton 
Parke. Našlė pigiai parduoda arba mai
nys į mažesnį namuką.

2 flaai po 5 kamb. muro namas įr 
garažas. Randasi Brighton Parke. Pir
mas morgičius $4500. Bankoje. Kai
na greitam pardavimui tik $6800. Pri
imsime į mainus biznį arba automobilį 
ir pinigų.

9 flatų muro namas, apšildomas, ge
ra vieta ir gražus namas, rendų neša į 
mėnesį $400. Bankas parduoda tik už 
$20,500, įmpkėt $7500. Namas ver
tės du syk tiek, naudokitės progą.

Bizniavą namą Marųuette Parke apie
linkėj, mainysime į gerą farmą-ukf su 
staku. ’ '

Automobilį “Stutz" geram stovyje, 
mainysime į išmokėtą 'lotą.

6 kamb. muro bungaiovV ir garažas, 
randasi Marųuette Parke. Mainysime 
į biznio namą Bridgeporte arba Brighton 
Parke.

Publičnas garažas pabudavotas ant 
loto 100x130, ir automobilių gražus 
“show room”, gera vieta ir geras biznis. 
Mainysime į natną nuo 2 iki 6 flatų. 
Proga įsigyti gerą biznį su mažai pinigų.

Mes turime ryšius su bankais ir fi
nansinėmis įstaigųjnis. Tad pigiai par
duodame namus', už, .‘‘cash”. fųreklozuo- 
tus. kreipkitės pas

PĄRSIDUODA Barber Shop pigiai, 
arba noriu partnerio.

2351 So. Oakley Avė.
—-—O---------

kreipkitės pas

K.J MACKE 8 CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140 

------- O-

Spalio 9 d. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, apart gerų kalbė
tojų bus svarbi programa, ku
riai pasižadėjo žymus skaičius 
musų dainininkų, .muziku ir kt.

Pirmyn Choras' ■ su /vedej u 
Steponavičių dalyvaują visame 
sąstate. Birutės Choro vedėjas 
p. J°zavitas prižadėjo parinkti 
iš choro geriausių pajėgų, su 
kuriomis taip pat atliks žymią 
programos dalį. P-Iė Briedžiutė 
pasižymėjusi pianistė paskam
bins keletą Vilniui pritaikintų 
dalykų. Dar eilė menininkų yra 
pasižadėjusių, kurių pavardės ir 
programos punktai bus paskelb
ti vėliau.

Svarbu taip jau šiandien pa- 
žyiųėiti, kad ir musų kaimynų 
tautų meno ir politikos atsto
vai žada gausiai dalyvauti musų 
Vilniaus programoj, kurią smul
kiai bus galima paskelbti atei- 
načią savaitę.

Šiuomi raginami Chicagos ir 
apylinkių lietuviai rengtis Vil
niaus dienai ir tą vakarą vi

nelėms apsilankyti. Kaina tik 
25c.

Californijos sulčių vynuogės jau 
prinokusios ir jau visu, smarkumu 
gabenamos Chicagon, keturiomis savai
tėmis ankščiaus paprasto laiko. Į visus 
vynuogių yardus kasdie yra atgabenama 
po kelis vagonus geriausių Californijos 
vynuogių.

Daugelis kostumierių naudojasi šiais 
ankstyvais siuntiniais .ir perka kiek jiems 
šį sezoną reikės, naudodamiesi geriausio
mis’ kokybėmis ir žemomis kainomis. 
Vėliau sezone, kaip numatoma, vynuogių 
kainos galės pakilti, prisilaikant pareika
lavimo ir pasiūlymo proceso, nes šieme
tinis derlius bus mažesnis, delei didelės 
sausros ir karščių Californijoj.

Tie, kurie jau nusipirko . vynuogių, 
randa, kad šių metų sulčių vynuogės 
turi daug daugiau cukraus, negu papras
tai. Todėl jie ir naudojasi, gaudami 
pačios geriausios kokybės vynuoges už 
žemiausias ’ kainas. Gi; gamintis vynuo
gių sunką suvartojimui savo namuose 
yra legalis dalykas.

Sulčių vynuoges galima gauti visuo
se yarduose. Kainos yra nepaprastai že
mos palyginant su /gera kokybe dabar 
atgabenamų vynuogių.

yra 
yra

galutino Ifcegzatnlnavlmo—ka* jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Rlvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: huo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7 ;3P: vakaro. Nedė- 

lioj nuo, 10 rvro iki l’’t>o pietų.
----------------- ------------------- >------ -------- -------- ------------

Dabar geriausias laikas
BŪDAVOT! IR TAI
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAME IR FI

NANSUOJAME.
Prieinamos išlygos. Taisom nlujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
naujus apartmentus, viskas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Šta

rų frontai ir komercinis darbas.

2Į. S. Mickeviče & Co.
2505 W. 63 St.
Tel. Hemlock 0800

20

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING

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

Dr. K. Drangelio 
pareiškimas

Namų savininkų atydai
Nelaukite kol plytos, pradės kristi iš 

sienų. ’ _ ‘ ' 
vopna iš tarpo plytų nėra perdaug iš- 
trupėjus. l” 
išplauja. 
nos pradeda kraipytis, 
mas eina į visą namą.

Taipgi netraukiantys 
kambarius ir išaikvoja

Viršminėtais reikalais kreipkitgs į pa
tyrusį mūrininką, kuris jums patarnaus 
už prieinamą kainą.

P. ŠATKUS,
1420 So. 48th Avė.

Cicero, III.

Taisykite kol dar molis arba 

šaltis ir lietus laikui bėgant 
Tas gadina visa namą, sie- 

šaltis ir drėgnu-

kaminai prirūko 
daug anglių.

RAMOVA
I |THEATREjPl

35 Halsted1 Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

Vakar teko pasikalbėti 
Dr. K. Drangeliu (2417 W. 
St.). Prisiminė apie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje vir
šininkų kandidatus. Dr. K. 
Draugelis prašė manęs pranešti 
“Naujienose”, kad jis atsisako 
būti kandidatu bent kokio vir
šininko SLA.— nenori priimti 
jokios kandidatūros.

Jis yra dėkingas tiems drau
gams; kurie jį nominuoja j ko
kį nors SLA. viršininką. Dr. 
Drangelis būdamas profesijoj, 
neturi laiko būti jokiu SLA. 
viršininku.—A. ZymOnt;

SU
63

“Fifty Fąthoms
Deep”

su JACK HOLT

“Skippy”
su Robert Coogan, Jackie Cooper, 

Mitzi Green. Jackie Searl ir k.

. Taipgi 3-čais epizodas serijos 
“THE VANISHING LEGION”

Komedija, Žinios, Pasakėčios.
I Margumynai,

tr
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

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.
----- O—

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
biznis išdirbtas per daugelį metų. Su na
mu ar be namo.

246 S. 13th Avė., Maywood, III.
- ---- o------

Dresių Dęzaininimas 
Madų.^pąjle
Kostiiiiiių Braižymas

, U1 '
Me* telkiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarute, žiema kaina, šie 
amatai yrą patraukiantys ir 

rai tapmokami> Rašykite dėl 
_ knygutę* ( apie kursą, kuriuo

Madingu Skrybėlių
Mokyklą
Mokina kaip dežainlnti Ir pa-- 

. atdaryti naujausias skrybėlės 
kaip ptuKiąl s (sau, taip ir bizniui.

RaSykite dėl knygutes.
MASZraS.. COLLEGE 

100 N. STATE* RAN. 2718
; ! > ' < ,, ■

CLASSIFIED ADS.
Educational
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS
AMATO

Dienomis ar vakarius. Del informacijų 
šauk. arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
< COLLEGE, 

672 West Madison Street

i PARDAVIMUI didelis Gaso Range 
geras dėl pekarnės ar didelio restaurano, 
labai pigiai. 716 W. 22 St.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
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, taipi pat prirengiame prie pilie- 
tystės. ir daug kitų' mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėsit mokytis 
šiandien! 1 .

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.
' CHICĄCO. ILL. /

.............  i ■ i»|y

Automobiles
FAGĘT' BUICK COMPANY

1028 Buick modol 47—5 pa*, sedanas 8i
1027 Buick, modern, 6 naa/s-L--—
1028 Buick, model 68, 5 pa*. Coupe Si
1028 Buick. mod. 61. B pa*. Sedanas $i 

0465 8. Wostern Ąve.
Prospect 0500

546 
1305 
546 
506

NAŠLĖ PAAUKOS

BUICK Master Six vėliausio gode
lio Sedaną, Karas buvo sandelyje' per 
pereitus dešimt mėnesių ir yra kaip ne
vartotas. Aš neturiu^ kas važiuotų ka
ru, todėl turiu jį parduoti. Pilnai 
įrengtas ?u daugeliu ektfts. Viskas ori
ginali* ir geriausiame stovyje. Kainavo 
man $2,000.00 trumpą laiką -atgal. 
Reikia, pinigų ir priimsiu $325. 2538 
North California Avė., Ist flųor.

Miscellaneous
įvairus

albany Maudynės ir masažas 
Ploninantys — Shbudavbjantyi, Ra

minantys Masažai ir Maudynes. Moteris 
patarnautoja. 807 E. ’ 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4,378.

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

—O---------

For Rent

PIRMOS ‘klesos grošernė ir 
parsiduoda-. Nėra kompeticijos. 
už cash. 1424 W. 61 Str.

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

bučernė
Tiktai

RENDAI Štaras su 5 kambariais, tin
kamas dėl kriaučįaųs. nes per 10 metų 
buvo tokis bizriis. Randasi 3342 So. 
Halsted St. Atsišaukite 2 lubos, 3344 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI Delicatessen ir Lunjch 
Room pigiai, gera vieta dėl šviežios mė
sos. 4 kambariai pagyvenimui, 2614 
W. lllth St. Bevęrly 2337. 

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

ANT RENDOS 5 kambarių flatas 
Brighton Parke, geroj vietoj, su visais 
įtaisymais, $22.00 mėnesiui. /
z 2908 W. 38 PI.

SKAITYKITE ŠĮ APGARSINIMĄ, 
JEIGU JUS NORITE BARGENO. 

ANT MILWAUKEE AVĖ.
2 flatai ir dideliu 160 pėdų lotas, 

kampas' ant? Milwaukee Avė., Liberty
ville, III. - Tinka gasolino stočiai, res- 
taurantui, roadhouse, botdog standui ar 
kokiam kitam bizniui. Puikiausias in- 
vestmentas. Turi būti parduotas tuo- 
jaus.
PRIIMSIU REAL ESTATE BONUS 

KAIPO DALĮ ĮMOKĖ JIMO
Imkite North Sbore elekrikinį — va

žiuokite Milwaukee Road.
Matykite RUDOLPH S. .KAPING, 

Milwaukee Avė., Libertyville, Iii., arba 
CHARLES JOHNSON.

Johnson Avė.. Libertyville, III.

PARDAVIMUI lenkiška grosernė ir 
bučernė lietuvių apielinkėj. 

1835 Wabansia Avė.

■ Rooms
RENDON .kambaris vaikinui ar mer

ginai. Šeštadienyj iki 6 ir sekmadienyj 
iki 12 vai. ryte. 1644 W. North Avė. 
3 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI cigarų ir 
krautuvė, išdirbtas biznis, gera 
šapų. Pardavimo priežastis, 
bizniu. 2133 S. Halsted St. 
Roosevelt 5064.

cigaretų 
vieta arti 
turiu du 
Telefonas

MARQUETTE PARKE
Pasirenduoja nemažas frontinis rui

mas,fornišiuotas pigiai dėl dviejų ypatų,- 
prie vieno žmogaus. Kuknia už dy
ką, ghli virtį ir kepti ir skalbti.

' 6602 So. Fairfield Avė.
2 lubos .

PASIRENDUOJA gražiai fornišiuotas 
kambarys, su valgiu ar be. Pigiai.

6545 S. Talman Avė.

PASIRENDUOJA kambarys su vi 
sais parankamais, prie mažos šeimynos, 
geram vaikinui ar moterei gera vieta\dej 
gyvenimo, meldžiu atsišaukti, antros lu
bos iš priekio. 3414 Archer Avė.

LIETUVIŠKAS HOTELIS. 
dėl merginų, vaikinų ir ženotų porų, šil
tas ir šaltas vanduo. John Dedynas, 651 
W. Madison St. 

-...  .. --------------------- ------- ---------
RENČON ruimas merginai ar vaiki

nui arba vedusiai porai 4 fomišiuoti 
ruimai. 3249 S>o. Halsted St., 2 lubos, 
........ ..Miti——■■■■«

KAMBARYS reiidon, dideliu 
vaikinam arba vedusiai porai,' g)
virtuvę vartųti. Nebrangiau, A. Micevi- 
čius, 7145 So. Washtenaw avė. Tel. 
Hęmlock 2010.

Ruimai

dviem

Personai

PAIEŠKAU apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 35 metų, pasiturintis ir turiu 
gerą darbą. Merginos, katros myli šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsišaukti 
laiškais.

“Aušros” Knygynas; 
3653 So, Halsted St. Box 106

• ■ • —,1 u i «ii|i>i ■ I>*I         I iiwii »

PAIEŠKAU apsivedimui merginos, ar-

Aš esu 34 metų,

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė, geroj vietoj, prie
žastį patirsite ant vietos.

5616 W. 64 St.

PARDAVIMUI bučernė. vaisių dar
žovių ir delicatessen sankrova. Cash 
biznis. Nėra kompeticijos. Gera vie
ta dėl ženotos poros.

8058 Kimbark Avė.

PARSIDUODA 2 bizniai — bučernė 
ir grosernė. Labai pigiai. Lafayette 
8206.

PARSIDUODA grosernės ir bučer
nės fixtures, pigiai.

5413 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
fixturiai> ir stakas. 
nis.

Daromas geras 
Galima .keltis kiton vieton.

3437 S. Wallace St.

geri 
biz-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
geroje vietoje, mainysiu į mažą namu
ką. Agentai nesikreipkite.

Tel. Victory 6711

PARDAVIMUI restaurantas 
kambarių, biznis išdirbtas. 

1403 S. Jefferson St.

su 12

PARDAVIMUI saldainių ir aiskrimo 
štoras, biznis išdirbtas, parduosiu pigiai. 
4830 W. 15th St.. Cicero. .

BARGENAS
6 kambarių, pusantro augšto medi

nis namas, ant cementinio pamato. 
Karštu vandeniu apšildomas. Didelės 
viškos. 2 karų garažas. Gerame sto
vyje. Mažas įmokėjimas. Irving Park 
apielinkėj. Savininkas

4611 N. Keystone Avė. 
Pennsacola 3480

-------- O—-

KAMPINIS lotas 54x140. parduosiu 
už cash, arba * mainysiu ant biznio auto* 
mobilio ar mažo troko. Charles Balcbu- 
nas, 1616 — 48th Court, Cicero.

PARDAVIMUI’ NAMAS
Parsiduoda medinis namls dviejų 

aukštų 6 ir 5 kambarių. Maudynės, 
elektra ir gazas, namas yra geram stovy, 
Brighton Parke prie 38 ir California 
Avę. gatvių. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite pas J. Jurevich, 3251 South 
Halsted St., Cbicago, III. «Tel. Victory 
123 3.

I o ■

PARSIDUODA muro namas, štoras 
ir 6 kambariai viršuj, anšildomi. Ban
kas parduoda tik už pirmą morgičių 13 
tūkstančių, randasi vidurmiesty, 3480 
Guthrice St., Indiano Harbor. Priim
sime morgičių ar prapettę Chicagoj. 
Rašykite 4343 So. Artesian Avė., Chi- 
cago, III..

akrai 
State 
ties.

GRAŽUS 7 kambarių namas ir du 
,žemės prie Bass Lake, Ind.. ant 
kelio 29. Geras dėl gasolino sto- 

Kaina $1,400. {mokėti $500.
• A. WYROSKI, 

Obe r, Ind.

PARSIDUODA arba išsimaino mūri
nis 4 flatų bizniavas namas, štoras ir 4 
kambariai pagyvenimui ant pirmo flioro, 
ant antro 5 ir 4 kambariai, 
pigiai už cash. arba mainysiu ant mažo 
namuko, lotų. Patyrusiems žmonėms 
biznyje gera vieta pasidaryti pinigų. Sa
vininkas 3247 So. Morgan St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

k PARDAVIMUI farma 80 akrų — 
Indianos valstijoj, 90 mylių nuo Chi- 
cagoą, su staku: 40 akrų komų, 
tesnių žinių prašau atsišaukite 
vakare, ar panedėly po piet. 

2537 Charleston St.
, prie Milwaukee ir 

Western Avės

Pla- 
nedėlioj

Parduosiu

KAS KĄ NORI PIRKTI, PARDUOTI 
ARBA MAINYTI

Turim keletą namų be morgičių; 
mainys ant didesnio namo.

Turim labai gražių farmų netoli Chi
cagos, parsiduoda pigiai arba išsimaino.

Kam reikalinga gerų biznių, turim vi
sokios rūšies maiftyt anr namų arba par
siduoda pigiai.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 
TeĮ.

De SOTO 1931 4 • DURŲ SEDA
NAS- Mano pirkta* šešios dešimt dįe- 
nų.> atgal. Tikrai v|siŠkai naujas ka- 
rw> Dratiniai ratai.,; 6 pirii kaip
nąuji. Mano iŠva$lųo,tas .tiktai 650, 
nąylių. Turi originalf dirbtuvės jgaran^ 
tįią. ' 
Todėl- esu j 
tai $375. ..
2334:North Kedzte-Bi

ba našlės be vaikų, 24—r34 m. amžiaus. 
Aš esu 34 metų, turtu > savo namą 
$14,000 vertės ir savo biznį. Doras 
pieninas ar našles pieldžip rašyti laišką, 
b" aš prižadu užlaikyti slaptybėje. Ra
šyk savo antrašą ir nurodyk vietą kur 

kada galima butų pasimatyti. , Prie
žastis labai mažai suseiniLsu lietu
viais. Kreipkitės 'laišku Naujienos, 1739 
Ši -Halsted Stį B6x 1360*' ■

S. Halsted St. 
Yards 6751

Turį ongmalf dirbtuvės; jjaran- 
Aš turiu tuojaus sukeltiJpmiRų. 
><m priverstas paaukoti jį už tiv 

Namie visą diena nedėlioj.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos. .

GARSINKiTĖS 
NAUJIENOSE,

80 AKRŲ parduosiu už $1,800, 85 
myl, nuo Chicagos, Culver, Ind. apielin
kėj, pusė my|. nuo miesto; keli akrai 
sodno, mažos triobos, gera žemė. Duo
siu morgičių.

A. WYROSKL




