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Vokietija įgaliavo 
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Depozitoriams gal 
bus išmokėti bankų 

“sušaldyti” įdėliai
Gyvas atsiliepimas į Hooverio 

finansini planą lyg žada ge 
resnius laikus

VVashington, spalio 9. Finan
sinė organizacija su visu bili
jonu (*1,000,000,000), kuri gal
būt išsiplės net ligi dviejų bi
lijonų dolerių vietoj $500,000,- 
000 kpjp buvo nutarta Wash- 
ingtono konferencijoj tarp pre
zidento Hooverio ir senato, kon
greso lyderių bei bankininkų, 
skubiai pradėta steigti.

Tos bilijonines organizacijos 
vardas bus National Credit Cor
poration ir tikslas —papildyti 
reserve bankų sistemą, diskaun- 
tuojant bankinius i/real estate 
assetus, kurių negali diskaun- 
tuoti rezerve bankai.

Yra žinių, kad jei kongresas 
pritars, bus sudarytos federa- 
lės organizacijos jukelti dvie
jų bilijonų dolerių fondą depre
sijai gydytir- *• •

500 milijonų jau sukelti
Tie $500,000,000, kurie buvo 

nutarti sukelti Washingtono 
konferencijoj ir kurie, kaip pra
nešama tapo sukelti laike 48 va
landų, bus-vartojami paskoloms 
dėl suspenduotų bankų, kad tie 
galėtų nieko nelaukdami išmo
kėti savo depozitoriams ir to
kiu budu atsiteisti bankų kos- 
tiumeriams.

Be to prezidentas rengiasi j- 
steigti valdišką finansinę orga
nizaciją, panašią į karo laikų 
finansų korporaciją, su kapitalu 
ligi bilijono; (toji organizacija 
tieks pagalbą industrijai, gelž- 
keliams, žemdirbystei ir kito
kioms biznio šakoms, kurioms 
negelbsti privačiai bankai.

New Yorko 1932 metų 
biudžetas

New York, spal. 8. New Yor
ko biudžetas 1932 metams, kaip 
apskaičiuota, bus apie 632 mi
lijonus dolerių, tai yra $1,000,- 
000 daugiau negu pernai. $14.- 
000,000 paskirta bedarbiams.

VVashingtonos, spal. 8. Anbt 
darbo departamento, kiekvienais 
metais iš Amerikos deportuoja
ma po 20,000 nelegališkai atva
žiavusiu ateivių. Rugsėjo mė
nesyje išdeportuota 1,700, rug- 
piučio. 1,584.

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra kiek šilčiau, švelnus 
ir vidutiniai vėjai iš pietvaka
rių.

Vakar temperatūra buvo 60 
laipsnių apie pirmą valandą po 
piet. . '■

Saulė teka 5:55; leidžiasi 5:- 
20. Mėnuo teka 4:40 ryto.

TŪKSTANTINĖ CHICAGIECIU LIETUVIIJ 
MINIA PROTESTUOJA PRIEŠ PULKININ

KŲ SIŪLOMA UMJĄ SU LENKIJA
C

Vakar vakarą, Spalių 9 d. Chicagcs Lietuvių Auditorijoj su
sirinko arti tūkstančio minia, kuri išklausiusi P. Grigaičio, “Nau
jienų” Redaktoriaus prakalbos, vienu balsu priėmė tokią —

REZOLIUCIJA
(Priimta spalių 9 d. 1931 m., Chicagos Lietuvių Auditorijoje)

Kadangi šiandie sukanka lygiai 11 metų nuo tos dienos, 
kiai lenkų armija užgrobė trečdalį Lietuvos teritorijos ir so
stinę Vilnių;

Kadangi, # neatsižvelgiant į šitą lenkų imperializmo pada
rytą skriaudą Lietuvai, aukštųjų Lietuvos karininkų ir diplo
matų sferose prasidėjo atvira propaganda už Lietuvos uniją 
su Lenkija, — kaip tai liudija pulkininko Skorupskio knyga, 
išleista Paryžiuje, “Vienos tautos prisikėlimas”;

Kadangi Lietuvos vyriausybė tą propagandą toleruoja, o 
gal net ją remia, nes ir patį minėtos knygos autorių ji dar te
belaiko diplohiatinėje tarnyboje, o Lietuvos visuomenė dėl ka
ro stovio, spaudos cenzūros ir kitokių suvaržymų šiandie ne
gali laisvai ir pilnai pareikšti savo balsą, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis masinis Chicagos lietuvių susi
rinkimas, minėdamas liūdnas Vilniaus užgrobimo sukaktuves, 
pareiškia savo nesulaužomą įsitikinimą, jogei Vilnius ir Vil
niaus kraštas priklauso Lietuvai ir privalo būt jai grąžintas 
be jokių sąlygų; ir

Tebūnie nutarta, kad Šis susirinkimas griežtai smerkia bet 
kokius sumanymus apie Lietuvos jungimąsi su imperialistine 
Lenkija, — vistiėk/ar tie sumanymai eitą iš Lėftkijos pilsudr 
skininkų, ar iŠ Lietuvos skorupskininkų; pagalinus,

Tebūnie nutarta, kad šis susirinkimas atsišaukia į visą 
Amerikos lietuvių visuomenę, ragindamas ją kelti protestus 
prieš Lietuvos valstybės tarnautojų propagandą už uniją su 
Lenkija ir reikalauti, kad Lietuvos vyriausybė tokius tarnau
tojus patrauktų atsakomybėn.

Po 21 metų susitiko pa
žįstamų želvį

Dighton, Mass. spal. 8. Dar 
vaikas būdamas tūlas Manuel 
E. Costa išpiaustė ant želvio 
(čerepoko) kiaušo savo inicia
lus. Po 21 metų, bevaikščioda
mas girioje, dabar jau suaugęs 
vyras, jis sutiko tą patį želvį, 
dar gyvą ir tiek pat smarkų, 
kaip ir anais laikais.

Sūnūs traukiniu per
važiavo tėvą

Belleville, Ont, spal. 8 Nega
lėdamas greitai sustabdyti 
traukinį jaunas inžinierius per
važiavo žmogų, kuris pasimai
šė ant bėgių, traukiniui atei
nant. Nubėgęs pasižiūrėti j 
pervažiuot ’ą žmogų, inžinierius 
pastebėjo, kad tai yra jo tėvas, 
stoties tarnautojas.

Nuprato vartoti savo 
plaučius

Danbury, Conn. Ruth Stur- 
gis. 9 metų mergaitė susirgusi 
vaikų paralyžu, taip priprato 
prie mechaniškų plaučių “respi
ratoriaus”, kad daktarai negali 
ją beiŠmokinti savais, kurie 
dabar pradėjo veikti. Išėmus 
mergaitę iš respiratoriaus, ji 
tuoj pradėdavo verkti ir gydy
tojai būdavo priversti ją atgal 
įdėti.

West Orange, N. J. Nors Ta
rnas Aiva Edisonas atkakliai 
kariauja su ateinaČia mirtimi, 
bet jo valandos jau suskaitytos 
ir daktarai tikisi blogiausio bet 
kuriuo momentu.

■ F ' '

Tirs, kuo užsiima imi
grantai

Washington. spal. 8. Darbo 
departamentas susirūpino keis 
tu 'apsireiškimu tarp imigran
tų. Jie tuojau atvažiavę gauna 
gerus darbus, o milijonai bedar
bių, Amerikos piliečių badauja 
po kelis metus negalėdami/ už
siėmimo gauti. Sekretorius 
Doak mano, kad ka snors eina 
prieš įstatymus ir ima imigran
tus darban už žemą algą, už ku
rią amerikietis negalėtų dirbti, 
žada pradėti tirinėjimą.

Apskundė Fordų ant 18 
milijonų .

Pittsuburgh, Pa. spal. 8. Vie
tinis išradėjas Arthur L. Ban- 
ker, apskundė Fordą teismui ir 
reikalauja iš jo $18,000,000 už 
naudojimąsi jo išradimu be jo
kio latsiklausimo. Banker tvir
tina, kad jis išėmė patentą, jo 
išrastam stiklui 1911 metais ir 
nuo to laiko Fordas visą laiką 
neatsiklausęs naudojųo ir dirbo 
tą stiklą savo automobiliams.

Kuba turi savo Capone
r ' .,/ ’ J F „■ ■ ■ f . ' ' • : '

Jis turi 20,000 banditų armiją 
ir $10,000,000 turto

Havana, Kuba, spal 8. Ne vien 
Chicaga gali pasigirti savo Ca
pone. Kuba irgi turi vieną, ku
rio pavardė kiek romantiškesnė, 
Jose Manuel Castillo. Jo rėmė
jų ir draugų 'armija siekia net 
20,000 ir turtu iš gemblerystės 
ir kitų nešvarių užsiėmimų su
sikrovė $10,000,000. Valdžia mo
bilizavo visą savo policiją jį 
areštuoti, bet visos jų pastan
gos nuėj 6 niekais. Jis polici
jai buvo pergudrus.

Naujas Woldorf Astoria viešbutis New Yorke
Pereitą savaitę šis dangoraižis viešbutis tapo atidarytas. 

Senasis to paties vardo viešbutis tapo nugriautas prieš porą 
metų ir jo vietoj pastatytas Empire State 102 aukštų namas.

Šešios partijos 
pradėjo Anglijoj 

seimo rinkimus 
■ ' ■ “■ • ' ■

.Bedarbių pašalpa numarinta

Londonas, spalio 9. šešios 
nedidelės partijos atidarė savo 
ofisus Londone rinkimų kam
panijai pradėti; Jos yra: Kon
servatorių, Darbo, Liberalų, Na- 
čionai Liberalų, Nacional Darbo 
partija ir Nauja partija. Visos 
viena kitai priešingos.

Šiandien įėjo galion naujas 
parėdymas, kuriuo nukertama 
ant 10 nuošimčių bedarbiams 
pašalpa. Paliesta 2,800,000 be
darbių. Jie gaus savaitėj po 
$6.63 vietoj $7.20; nevedę gaus 
po $36,66 vietoj $4.20.

Kas pavaduos mirusį 
Morrovv

Trenion, N. J. rūgs. 8. Į mi
rusio senatoriaus Morrow vie
tą ketinama paskirti buvęs New 
Jersey valstijos gubernatorius 
Edward C. Stokes. Kalbama taip 
pat ir apie E, D. Duffliedo kan
didatūrą tai1 vietai.

Kūdikis pasigėrė ir 
mirė \*

Buffalo, N. Y. spal. 8. Dvejų 
metų kūdikis niekam nesant na
mie, pasigriebęs nuo stalo bu
telį dektines išgėrė'iš jo kelius 
gurkšnius, ‘ Motina netrukus 
parėjusi namo, Tado kūdikį 
kančiose. Mirė nuvežus j j į 
ligoninę.

.' • J

Lindbergai lekia namo
Nagasaki, Japonija, spal. 9. 

Gavę žinią apie senatoriaus 
Morrow mirtį Lindbergai 
(Lindbergienė Morrow duktė), 
metė visus sAVo planus ir atvy
kę aeroplanu į Tokio iš šang- 
hajaus. rengiasi vykti namo.

. Viens, Austrija, spal 8. Wil- 
helmsa Miklas, antru įartu 
kongreso išrinktas į preziden
tus, 109 balsais prieš 93. •

Naują Vokiečių 
valdžią sudarė 

pats Bruenings
•’ T- " ’ ' ' *.

Hindenburgas duos vėjo 
fašistams

Berlynas, spalio 9. Kancleris 
Bruenin^, dabar veik pilnas Vo
kieti jos diktatorius šiandien su
darė “geležinės kumšties” ka
binetą, sau paimdamas ir užsie
nio reikalus. Su generolu Gro- 
ener, kurs dabar yra karo ir 
vidaus reikalų ministeris ir po
licijos viršininkas, jiedu ir su
darys visą galybę. Kitų mi- 
nisterių tarpe yra ir Gottfried 
Treviranus, transportacijos mi
nisteris, kurs metai atgal yra 
smarkiai reikalavęs atsiimti iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą .

Nacionalistai, fašistai, plien- 
kepuriai, hitleristai ir kitoki ne
nuoramos renkasi ateinantį 
sekmadienį Harzburge, nusista
tyti link naujos valdžios.

Prezidentas Hindenburgas pa
sišaukė fašistų yadą Adolfą 
Hitlerį, kurį žada įspėti, kad 
liautųsi valstybės pamatus grio
vęs. . ■,/

Lenino medalį gavo
- mergaitė

Maskva, spal. 8. Aukščiausia 
Sovietų dovana, Lenino orde- 
nas, buvo’ suteiktas jaunai 23 
metų panelei L.‘ Kovarskiutei 
už jos pasidarbavimą mezgimo 
populiarizavime tarp moterų. Ji 
turėjo net 1,500 mokinių.

. , UI ■■ I IIIJI* II     H ■■

Kuboj dar ne visai 
ramu f \

Havana, spal. 8. Dr. Guiller- 
mo Portela, vietinio Havanos 
universiteto profesorius, areš
tuotas dėt įvykusių bombų mė
tymų. Manoma, kad tai buvo 
daryta politiniais tikslais. . Du 
žmonės užmušta, ir 20 sužeista?

Varšuva, spal.<8. Lenkų agen
tūros pranešimu, Schneidemuh- 
le, Prūsijoje, uždaryta 23 lenkų 
liaudies mokyklos.. Paleista 709 
vaikų,

*1 . • ’ •

Vokiečiai sutinka 
lenkus kompensuot 
už koridorių; kuom?

Jau senai žinoma, kad vokiečių 
nacionalistai siūlo Klaipėdą 
mainais į Dancigą

Berlynas, spalio 9, (Carl Von 
Wiegand kablegrama). Vokieti
ja yra labai susirupinusi, kad 
Franci jos premjeras Lavai at
važiavęs neperkalbėtų preziden
tą Hooverį paspausti Vokieti
ją, kad ji priimtų kaikurias pa
taisas Lenkų koridoriui išspręs r 
ti ir kad nepareikalautų susto
ti toliau reikalavus grąžinimo 
Vokietijai dabar lenkų valdomo
jo kylio į Pamarius.

Bijo kad Lavai ftepakenktų
Nors Hooveris ir prisilaiko 

politikos nesimaišyti į Europos

Spinduliai atsako i 
klausimus

Boston, Mass. spal. 8. Dr. 
Truman S. Gray, Mass. Insti
tute of. Technology profesorius, 
išrado aparatą, kuris paverčįjĮ 
sunkius matematinius uždavi
nius j. šviesos spindulį. Spinduli, 
analizuojant randama uždavinio 
atsakymas. Aparatas vadinasi 
photo-elektros integrafas.

’ ■ J

$500,000,000 farme- 
riams

Washington, spal. 8. Kongre
so demokratų partijos vadai pa
reikalavo prež. Hooverį sušaukti 
specialę sesiją aptarti ūkinin
kams pagalbos teikimą ir įsteig
ti $500,000,000 kredito korpo
raciją, teikti ūkininkams pas
kolas .

New -York. spal. 8. Įvairių į- 
vykusių konvencijų delegatai 
per 1930, metus New Yorke pra 
leido $80,000,000. Iš tos sumos 
$25,000,000 teko viešbučiams, 
$32,000,000 įvairioms krautu
vėms.

• ■■■ . 1,

Oklahoma City, Okla. spal. 9. 
Gubernatorius Murray pranešė, 
kad visi gasolino šuliniai bus 
atidaryti šiandien 7-tą valandą 
ryto.

Ashland, Mass. Vietinis laik
rodžių fabrikas pradėjo dirbti 
virš laiko. Paskutiniu laiku bu
vo priimta 700 naujų darbinin
kų į vieną dieną; dirbs net du 
šiftai.

Berlynas. Rugsėjo mėnesyje 
Vokietijoje buvo 4,355,000 be
darbių. Nuo pereitų metų ne
dirbančių skaičius pakilo net 
1,300,000.

Gdynia, spal. 8. Gdynėje, nau
jai statomame uoste, įvyko ka- 
tastrofingas gazo sprogimas, su
griovė visą bloką naujai pasta
tytų namų. Keli užmušta, o su
žeistų įkaičius da nežinoma.

’ : r* ■
Paryžius* spal. 9. Darbo de

partamento iį(formacijomis, da» 
bar Francijoj yra 650,000 be
darbių, 200,000 daugiau negu 
pernai.

konfliktus, vienok Vokietijos 
užsienių reikalų ministerija yra 
tiek susirupinusi, kad instruk
tavo savo ambasadorių Wash- 
ingtone, kad šis išaiškintų, jog 
Vokietija skaito dabartinį mo
mentą netinkamu koridoriaus 
problemai diskusuoti.

Pranešama, kad ambasado
riui Von Prittwitz yra pavesta 
neformaliai išaiškinti, kad Vo
kietija niekuomet'nepasitenkins 
kitokiu sprendimu, kaip tik pil
nu sugrąžinimu Vokietijai ko
ridoriaus, kurs dabar kerta ją 
į dvi dalis, ir kad Vokietija pri
pažįsta Lenkijai reikalą gauti 
išėjimą į jurą.

Savo dabartinėj ekonominėj 
padėty Vokietija yra nepapras- 
tat jautri link spaudimo iš 
Amerikos pusės, todėl jau iš 
kalno nori atspėti kiekvieną 
prezidento Hooverio link jos nu
sistatymą.

Amerika rengiasi 
likviduoti Mandžuri- 
jos nesusipratimus 

' -
Kviečia prie to prisidėti kitas 

.valstybes

^.Washington, spaL 9. Ameri
kos valdžia rengiasi griebtis 
griežtų priemonių Mandžurijos 
nesusipratimui likviduoti. Jos 
taip pat žada raginti ir kitas 
valstybes mėginti užbėgti ke* 
lią tolimesniems susikirtimams 
tarp kinų ir japonų.

Išvyksta Amer. Jungti
nių Valstybių minis

teris Mr. Coleman
Į Kauną iš Rygos atvyko at

sisveikinti su Lietuva ir įteikti 
Lietuvos Respblikos Prezidentui 
savo atšaukimo raštą Amerikos 
Jungtinių Valstybių nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas mi
nisteris Lietuvai Mr. Coleman.

Nušovė du vilku
Kauno miškų urėdijos tar

nautojų suruoštoj vilkų me
džioklėj buvo nušauti du jauni 
vilkai. Medžioklė įvyko Budos 
gir-jos miškuose, kur visada 
dažnai pasirodydavo vilkų bū
riai.

Nušovė didžiausių elnią
Preilos elnių rajone Klaipė- 

dąs krašto direktorijos pirmi
ninkas p. Bottcher nušovė apie 
11 centnerių svorio elnią. Tokio 
didelio elnio ligšiol dar niekas 
nebuvo nušovęs Kuršių kopose.

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

, Parduodame Laivakorte* 
4 Imt visų Lapijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdit nuo 7 il« 

8 valandai, iventadienian nn/
9 iki 1 valandai
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Jūsų sutaupos yra saugios šiame Banke

5Q-6055-60

100

0,60-0,70

<Alcaz,w *

Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

tais vartais

BLANKETAI

etos WESTSI»g.

40-45 
50-55 
35-45 
70-75

GERI M ATRAŠAI 
Parsiduoda Pusdykiai

IO BANKO vertinga privilegija yra vesti saugų ir tinkam* 
patarnavim* šiai dideliai industrinei apielinkei:

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Lietuvos produktai 
ir jų kainos

pėsčiam pereiti jį 
viduriu, vadinasi,

Metai
1928
1929
1980
1981

nors 
vokišku akcentu

Ar jus nenorėtumėt vesti jūsų biznį čia? Tūkstančiai žmonių 
skaito šį banką saugia įstaiga atlikinėti savo bankinius reika
lus. Mes kviečiame jūsų sąskaitą, didelę ar mažą.

tonos
2.512

398’
8.898

23.375

šio, vasario ir kovo

Rugiai 
Kviečiai 
Miežiai 
Avižos

rodė, kad tai esama 
tęs, studentės, griežtoj 
koje dvasioje auklėjamos. J j 
parvažiavusi atostogų. Tarnai? 
tę išsiuntusi ko tai parnešti, 
tai dabar pliti gaunanti dirb* 
ti. Girdi, kai pareisianti tari 
naitė, tai pasiųsianti jų kwi? 
myno karčiamon valstybinės 
parnešti? Taip ir padbrė.

Prakeiksmo verti tokie lietu? 
viai tėvai, kurte savo tėvynėj 
gyvendami, augina ir auklėja 
savo vaikus vokiečių dvasioj I

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, Ilk 
Tel. Pullman 6201

3* Gyvulių kainos. Apskritai* 
imant gyvulių* kainos dar te- 
berodo tendencijos kiek kris
ti. Jos buvo tokios; (gyvo svo
rio centneris litais) 
Gyvulių ryšis

1931-VM5

Šis stiprus “Distrikto Bankas” visą laiką užtikrina saugumą 
dėl savo depozitorių pinigų. Kad to atsiekti, griežtai prisilai
koma kiekvienos taisyklės ir patvarkymo, reikalingų padaryti 
banką kuostipriausį ir pirm visko apsaugoti savo kostumerių 
pinigus. ✓ / '

SUS1- 
buvo 
labai

Pėsčias eidamas daugiausia 
rūpinausi patirti vietos gyven
tojų lietuviškumų. Taigi, visus* 
kuriuos tik sutikau, ''šnekinau 
lietuviškai. O mano kompam- 
jonės smalsumui čia,- rodos, ir 
galo nebuvo. Ji lindo į darže
lius, neva gėlėmis pasigrožėti, 
j namus, neva vandens atsiger
ti, bet iš tikrųjų* tai labiausiai 
rūpėjo jai susitikti su 
gyventojais ir patirti, ar visi 
čia lietuviškai šneka. Ir nusi
vilti jai neteko. Visi šnekėjo 
lietuviškai, nors kai kurie ir 
labai tirštu
TiL vienų tesutikome panų ar 
ponią, kuri kalbėjo tik vokiš
kai, o mudu, tyčia, tik lietuviš
kai. Vadinasi, nenusileidom© ir

RAJDIO,.PIANPEČIŲ,- 
KALDRŲ, BLĄNKETŲ, 
MATRASŲ ir Visų KITŲ 
NAMAMS' REIKMENŲ 

ŠILDOMI PEČIAI
Naujausios Mados, pilnai parceluo- 
ti, dėl visokio ku-
ro. Verti $50.00, po 3>£»QmUŲ

lėliui . J ĮIĮMI ■0»u.h'nu,į*

'svetimiems Uev^rgaųįapt '-j- di- 
dingasf OB UP3įW
ko- ir | plačias,/giliau juras nu- 
hef^i Jjtilt kry^uočiąj;..
vokiečiai;., lenkai;.. Pėr tiek 
dm me£ųs kruvinų^ 1$PVQS Ufi 
sunkus Vergijos grandiniai*!•

Bet, pagalios? ir vėl. laisvė— 
nepriklausomybė! Tik, deja, ne 
visai Lietuvai,; ne visięms mu
sų broliams. Antai* ten; anapus 
Nemuno, Rytprūsiuose, gyvenu 
keletas šimtų tūkstančių lietui 
yių. Net. ir vokie&ų* Padaryta, 
įbe abejo* germanizmo užma
čiomis persunk^ statistika ro
do, jog Rytprūsiuose yrą 8$ 
tūkstančiui lietuvių* kurie* kal
ba namie tik lietuviškai* o 28 
(tukątančiąi kalba ir lietuviškai 
ir vokiškai. 0 kiek dfyr( yra 
ten liettuvių* kurie tik, savo 
krauju yra lietuviai* gi liežuviu 
(k^lba) “vokiečiai”? Juk tik 
paimkiių® žemlapį ir prayeski- 
nąe liniją, nuo Kuršių įląnkos 
iki Suvalkijos per Labguvą, 
Mulžius, Jupdlaukius, Trempus, 
Darkiemį ir Dubininkus, ir at
siminkime, kad į* rytus nuo ši- 
itbs: linijos dar 1710 nu visuo
se bažnytkiemiuose sakytą pa? 
mokslai lietuviškai! Tik ėmus 
[Vokiečiams varyti čia labai in? 
tensyvją kolonizaciją ir germaj- 

‘niząęiją, pradėjo lietuviui kalk 
ba dilti, nykti; Ir skaudžiam 
sias smūgis buvo užduotas, tak
tinei lietuvių* drąsiau beit kalbai 
Labguvos, Isrutės, Gumbinės 
ir Gųldapės apskričiupse. Bet 
ir čia lietuviškais šnekančių^ 
ypač kaimuose, dar tebėra. O 
Pakalnės, Tilžės, Ragainės, Sta
lupėnų ir Pilkalnip apskričiuo? 
se visaį daug tebėra šnekančių

Ji^ daug gero [ 
savęs, bet dar daugiau dėl 'sa
vo tėvynės Lietuvos. Nes juo 
daugiau lietuvių apsigyvens 
Klaipėdos krašte, juo daugiau 
vokiečių emigruos j* savo Va- 
terlapdą Vokietiją ir duos Lie
tuvai šventų ramybę.

■ Kiekvienas lietuvis patriotas 
privalo važiuoti Lietuvon ir

$29.50
Tik kartų gyvenime pasitaiko to
kie bargenai; Visi setai* už suma
žintas kainas. Gražus kabinetai 
Ateikite anksti.

ilgas, 
šonu

kutinio penkmečio laikotarpy. 
Gegužio 15 dienų už 10 pir
mos rūšies kiaušinių buvo 
mokama 1,10 lt., vadinas 40 
nuoš. pigiau, negu balandžio 
15 dienų, Už dešimtį kiauši
nių antros rųšies buvo moka
ma 90 centų 
giau už balandžio mėnesio 
kainas. Toks kiaušinių atpi
gimas žymioj daly priklausė 
nuo padidėjusios kiaušinių 
produkcijos: staiga užėjęs šita 
tas pavasaris užvertė rinkų 
kiaušiniais. Kiaušinių ekspor
tas randasi “Pienocentro” ran
kose. Kovo mėnesy jisai eks
portavo 2,9 mil. kiaušinių, o 
balandžio mėn. jau 4*2 milijo
nus štukų.

2. Grudų kainos. Grudų kain 
uos gegužio mėn. palyginti su 
balandžio mėn. rodė šiokios 
tokios tendencijos kilti* Jos 
buvo tokios (litais už centne-

Bendrai sakant, Klaipėdos 
kraštas yra gražus* turtingus* 
svęiUas ir patogus gyventi.

Nė vienas Amerikos lietu
vis, parvažiavęs ir apsigyvenęs 
Klaipėdos krašte, nęsiguilės. .

antrųjų pusę 
iose Lietuvos vietose,

stovėjo nepaprastos/.. kaitros, 
saulėje kaitra siekė net nere
gėto laipsnio — 52 'Celsijaus! 
Kaitros privertė dar kaip rei
kiant rugius neišaugusius jau 
plaukti. Todėl tat yra pagrin
do laukti, kad rugių derlius šį
met bus kiek menkesnis už

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Klaipėdos miestas nėra tiek 
gražus, kiek jis yra įdomus 
senais savo pastatais, ir svar
bus savo uostu
Lietuvai į pasaulį, o pasauliui

Ir kodėl ne? Juk čia. yra 
Nadravija, dalis Sudavijos ir 
Sambrijos! Tai jnUo neatmena
mų laikų* lietuviui apgyventos 
žemės!

Vergė, išnaudojo, naikino čia 
gyvenančius lietuvius Vokiečių 
Ordinas, paskui, j Vokiečių , Vai-, 
styba, bet vis. tięk neišnaikino!

Vienval dabar stiprėjant
V ■ .-» J - ... H***■•*<*>• f. J ’.i J •

nuoširdus v iięjuyis^ patriotas, 
gerbiąs bei mylįs neįtiktai gar
bingą Lietuvės praeitį; bet ir 
didelius jos žemes plotus, pri
valo visados laikyti savo gal
voje faktą, kad senoji ethogį'ą- 
finė Lietuva siekia Aistmares 
(Frisches Haff) anapus Kara
liaučiaus, Pregęlio upę, Alus 
užupį ir didžiuosius Mpzurijps 
ežerus.

Anksčiau ar vėliau teks vo
kiečiams dasiprotėti, kad nuo 
neatmenamų laikų priklauso 
šitos žemės tik lietuviams, ir 
grąžinti jas Lietuvių Valstybei.

Jaučiai, 
labai mėsingi 
Jaučiai, 
mažai mėsingi 
Karvės, siebios 
Karvės, liesos 
Kiaulės, 
Kiaulės, 
Bacon 
I-mos 
Bacon 
Avys,

dos uostus, palyginti su kitais 
jo klasės uostais; bus vienas- iš 
geriausių. >

Berods, dauginusia Klaipė
dos uostui padės persikelti? 
mas Lietuvos ūkio iš seno gru? 
dų* ūkio į* naujų' gyvulių ukjį 
Be to, juk ir nuolatos augaptf 
industrija turės gana daftg 
jam judėti * |

žiui, 1910(in. išplaukė iš jo lai? 
vų su apie 300-tais tūkstan
čių tonų, o 1930 nu su 500-tais 
tūkstančių tonų. Vadinasi, per 
20 ilgų metų tik 200-tais tuk
siančių tonų tepakilo, žinoma, 
daug čia kaltas karas, kuris 
uosto progresui kone visai bu
vo uždaręs duris. Be to, juk ir 
Vokietija maža kiek tesirupi? 
no jo plėtimu ir 'stiprinimu.

Bet dabar uostas, tarsi baiir 
dydamas pademonstruoti, kad 
jis gali sparčiai' augti ir stip
rėti, plečiasi ir tvarkosi nepąt 
prastai greitai, šimtai darbi? 
ninku dirba, kad padarius jį 
vertingu aptarnauti ir Eietuvų 
ii- tas valstybes,kurios bendra
darbiauja su Lietuva. Pakaks,

, riebios 
mėsing.

(bekonas) 
rųšies 
II rus.

ir. kiaušinių kai- 
kainos dabar yra 
visame pasaulyje, 
net tuose kraštuo-

—maisto produktus: 
mėsą, pienų, sviestą ir 
yra dabar svarbiausias 
vos eksporto dalykas, 
tat ir produktų kainos 
voje atsiliepia į gyvenimo 
brangumo ar pigumo nusisto- 
vėjimą. Atpinga žemės ūkio 
produktai, savaime turi atpig
ti ir visas gyvenimas, turi at
pigti ir pramonės gaminiai,— 
nes kitaip jie ūkininkui pasi
darys neįperkami. Tokiu budu 
maisto produktų kainos Lietu
voje yra savotiškas gyvenimo 
reguliatorius. Amerikiečiai, no 
rėdami

Grudų ryšis
1931-IV-15

10,50
13,40
11,70
11,60

pakalbą baigėme pirštais 
rodydami. Ji veikiausiai 
tikra vokietė,- nes turėjo 
ryškių vokišką fizionomiją.

Taip mudu visur belandžio
dami, visus tik 'lietuviškai be
šnekėdami, ėjome Nemuno 
link. Ką tik sutikome, vis klau
sėme, kur yra Nemunas, ar to
li Nemunas, nors jis ir buvo 
jau matyti. Mat, be galo rūpė
jo mudviem patirti, ar čia. visi 
lietuviškai šneka.

Štai jau ir Nemunas. Pa
krantėje dvi valtys. Didelės, 
erdvios ir viduje sausos. Įlipa? 
me j vieną ir atsisėdame,. Ne
trukus ateina senyva moteriš
kė, po pažaste skalbiniais ne
šina, o kitoje rankoje ’ turi ji 
kultuvę. Tuoj ir šnekiname. 
Juk įdomu, ar moka lietuviš
kai. Moka, ir visai gerai. iPasi- 
šnekame. Anapus Nemuno sto
vi šieno vežimas, nedidelis, tik 
vieno arklio, traukiamas, šalia 
jo stovi pora arklių, įkinkytų į 
kokią tai mašinų, rėdos grėblį; 
Visi, matyti, laukia per Nemu
ną persikelti. O šią Nemunas 
platus, sriaunus. Bet jie 
žiuoja ant tam* tikros barkos ir 
netrukus, ątsįdurė mųsų pusėj; 
Ii* ‘‘nuvažiavo savo keliais. Nu
ėjo ir ta moteriškė su skalbi? 
niąis ir. balta, didele kultuve. 
Pasilikovu- tik/mudu du.

Veikė (galvoje liūdnos, skau
džios mintys: kiek Lietuvos 
prakaito, ašarų ir kraujo/ -m

Geriausių vilnų, dubeltavi blan- 
ketai, 70x82 dydžio, sveria virš 
4l/o svarų/ vertės flįjį 
$W.00, pp ..........

Prisireligkite Prie Salto Oro Dabar, Atlankykite 
PEOPLES KRAUTUVES Šių Savaitę!

Didžiausios Lietuviu Krautuvės Amerikoje

Skauda širdį; kai imi giliau; 
stebėti iškabas. Juk dauguma 
pavardžių yra lietuviškos, lik 
suvokietintos. Prigesusi, maty
ti, tautinė sąmonė ir sąžinė 
leido suteršti gražias lietuviš
kas pavardes vokiškumo sim* 
holais. Bet- tautinė sąmonė ir 
sąžinė atbunda, kilnusis tėvy- 
tnęs, meilės jausmas atgyja. 
Truks čia prabėgti keletą me
tų ir suvokietėję lietuviai išsi- 
tvokietins, išsilaisvins iš» nuodų 
jin rūbų, kuriais germanizato- 
riąi juos apkrėtė, apvilko.

Krautuvėse, dauginusia kal
bama* vokįškai. Ęet jau pra
mokta ir lietuviškai, Tiksliai 
įėjau į keletą krautuvių ir 
kalbėjau tik lietuviškai. Pasi
rodė, kad ir'supranta iv šnekė
li, lietuviškai moka, tik, žino
ma, nenori. Motyvai aiškus:, 
ne tęvynes meilė, bet biznis, 
.suragino lietuviškai mokytis 
ir, reikalui pasitaikius, šnekė
li,. Bet-pasitaikė ir tokių, kurie 
giežiai* bei nuoširdžiai lietu? 
MškaT kdWj^WW't hipokri- 
tizmo bruų^ų, Lokius dažnai 
tenka, nutauiejusių fizionomi
joj^ pastebėti, juose neįmačįąu.

Ir karčiamon užėjau. Atėjo 
pa taniau tL nepaprastąi graži, 
labai puošniai apsitaisiusi ir 
mandagi panelė. Saulėti jos 

‘ąkių žvilgsniai visai poetiškai 
harmonizavosi su švelnia jos 
šypsena ir darė jos veidą kaž
kokiu ne žodžiais išreiškiamu. 
Ir aš dabar bandžiau įvertinti 
jų ne tiek mintimis, kiek emo
cijomis. Bet kaip keista! Vos 
tik spėjau užšnekinti jų lietu
viškai, tuoj jos veidas apsi
niaukė ir prisipildė šovinizmo 
darganai O kai paprašiau liė- 
tuviškos degtinės, vadinasi, 
valstybinės, tai ne tik žavu
mas, bet ir mandagumas pra
dėjo smarkiai, tarsi dideliais 
debesiais, iš jos išgaruoti. Pa
sakė ji man, kad valstybines 
šitoje vietoje nėlaiko, tik kon
jakų, ir kitokius? likerius. Tadą 
paprašiau alaus. Ji atnešė au
kštą, gifna elegantiškų stikli
nę putojančio alaus. Tai buvo 
gra^L stiklinė ir gundantis 
alus. Vis dėlto gerti beskubė
jau, bet šnekinau ją toliau; 
Kad pagauti jos dėmesį, pra? 
dėjau kalbėti apie Ameriką^ 
Netrukus ir visai šilta pažintis 
tarp mudviejų, atsirado. Pasi

lietu vai? 
e. vokiš-

reibios
(kilogr.) 0,68-0,82
Veršiai
(už kilogr.) 0,55-0,80 0,5*0-0,70

Per mėnesį jaučiams, avims, 
veršiams ir kiaulėms kainos v
nukrito apie 10 nuoš. Tai pri
klausė visų pirma nuo užėju
sio šilto laiko, kuris sumažino 
mėsos vartojimų. Paskum, pa
didėjo gyvulių, ypač riebių 
kiaulių, kurios bekonams ne
tinka, pasiūlymas, — ir kainos 
turėjo kiek krįsti. Pagaliau ge- 

prabalę,.
aiškėjo^ kad: vd 
muitus už įvežamus gyvulius, 
tokiu bildu apsunkins Lietuvai 
gyvulių eksportų, Tai irgi atsi
liepė į kainų, kritimą. Dabar 
pavykus rasti vienur kitur

ar apskai
čiuoti pragyvenimo Lietuvoje 
pigumą ar brangumą, neturė
tų užmiršti, kad Lietuvos pini
ginis vienetas — litas — yra 
dešimt kartų mažesnis už do
leri. Už vieną amerikonšką 
centą gausi 10 lietuviškų cen
tų. O tuo tarpu perkamoji ga
lia lietuviško cento Lietuvoje 
ir amerikoniško cento Ame
rikoje yra beveik tolygios. Yra 
tokių dalykų, už kuriuos A- 
merikoje reikia mokėti dole
rius, o Lietuvoje jį gausi už li
tą. Tokiu budu pragyvenimas 
Lietuvoje yra nepalyginamai 
pigesnis už amerikonišką. Ta
čiau, kad šie samprotavimai 
neliktų tuščiais žodžiais, pri
siminkime bent bendrais ruo
žais produktų kainas Lietuvo
je. Pa lygiųimui paimsime kai
nas buvusiais Lietuvoje., šių 
metų gegužio 15 dieną, rF"kai- 
kur pažym^simė jif* kilirfW*SF 
kritinio tendenciją.

2. Sviesto 
nos. Sviesto 
labai žemos 
—žemos jos 
se, kurie importuoja sviesiu iš 
kitur. Sviestą eksportuojan
čiuose kraštuose jos, savaime 
suprantama, turi būti dar že
mesnės. Lietuvoje gegužio 15 
dieną už kilogramų nesūdyto 
sviesto buvo mokama 4,50 Ii t. 
Nežiūrint šitokio kainų žemu- 
mo Lietuvą sugeba kaskarlą 
vis didinti sviesto eksportą. 
Per kovo mėnesį buvo išvežta 
sviesto 375 tonos, o per balan
dį išvežta jau 498 tonos. Gegu
žio mėnesio eksportas ėjo dar 
gyvesniu tempu,—jis toli pra
šoks balandžio mėnesio eks
portą, toli prašoks ir visų pe
reitųjų melų gegužio mėnesio 
ėsk portą.

Kiaušiniai Lietuvoje dabar 
yra nepaprastai pigus, pigesni, 
iifgu bet kuriais metais zpas-

1. Produkty kainų reikšmė. 
Lietuvos pramonės gamyba, 
palyginti su žemės ūkio ga
myba, sudaro vis dar nežymų 
procentą. Lietuva daugiausia 
gamina žemes ūkio produktus, 

duona, 
tt. Tai 
Lietu- 
Todel 
LietU-

kainos
mėnesį ■

Rugių kainos dau 
aiškinamos

Klaipėdos kraštas yra 
bet siauras. Vakariniu 
susiglaudęs su Baltijos jura ir 
Nemunu, o rytiniu — su moti
na Lietuva.

Išilgai pervažiuoti Klaipėdos 
kraštų tik vieną kartą tegavau, 
bet skersai, tai net tris kartus, 
ir vis skirtingais ruožais.

įdomiausia buvo pervažiuoti 
ir vietomis 
beveik ties
Naumiesčio, Degučių, Pašyšių, 
Juknaičių ir Paleičių’ ruožu. Čia 
ir du gražus miškeliai pasitai-

Daugiausia 
rugiams per 
6,6 nuoš 
giausia aiškinamos šiemečio 
rugių derliaus perspektyvo
mis. šiemet baisiai ilgai nusi
tęsė žiema, buvusi nepapras
tai gausi sniego pusnimis. 
Daug kur sniegas kiek apgadi
no rugių pasėlius. Bet to dar 
pavasaris užėjo staigiai, snie
gą iš karto paleido visą, van
duo nesuskubo tinkamai nu
bėgti nuo laukų, tai vėl kiek 
neigiamai atsiliepė į rugių pa
sėlius

padarys delj apsigyventi Klaipėdos krašte.
Per šimtmečius vokiečiai 

kolonizavo bei germanizavo 
Klaipėdos kraštą, podraug, ir 
visų Prūsų, arba Mažųjų, Lie
tuvą. Laikas dabar ' ten įsi
kurti lietuviams ir kuo ryž
tingiausiai dirbti lietuvybės 
darbų! *

(Bus duagiau)

ii . r .<■■■

4177-83 Archer Aye. 2536-40 W. 63rd St
Gpr. Rįchniond St. Cor. Maplewood Avė.

Te|. Lafetu* 3171. • Tel.-Henjlock 8400
'_______________CHICAGO, ILLINOIS

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo grosernink* 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20e už bonk*. * 

Išdirbėjai

45-50
45-50
30-45
68-82

65-70

100

1931-V-15
11,20
13,60
12,20.
12,00
pakilo 
visais

Central^SS^Bank
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfcrt 35* Street 
AStateBuk * * * * ACtantayHiuietak

* TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

ėmė stabilizuotis, net rodyti 
pernykštį* Bet tai labai atsilie- tendencijos šiek tiek pakilti.

KALDROS
Milžiniškas pasirinkimas, veik už 
pusę Rainos, pilnps mieros, gra
žios kaldros . dl ^1—1

pti į rugių kainų pakilimą 
negalės. Nes dar labai didelė 
rugių atsarga yra pas žmones. 
Daugelis ūkininkų, dėl' rugių 
kainos menkumo, susilaikė 

’nup rugių pardhvimo* Juo- la
biau, kad pereitų metų rugių 
derlius buvo itin geras. Tai 
parodo ir rugiu, eskporttr skai
čiui* — šiemet per sausio* va? 
sario ir kovo mėnesius ekspor
tuota grudų nepalyginamai 
daugiau negu kitais metąis, 
per tuos pačius menesius. Šit>: 
skaičiai:

Eksportuota grudų, per. sau- 
mėnesius:

mik lt‘.

i 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS!
! Eina ki«kvicną sAvaią bindeadatbiaujarn \ feL !
, Augustui; x varkalat ir v. rušinskui------------x<

► A £ 4 «*■ f' ' I

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE

DIDI PINIGŲ SUČĖDYMAI ANT

Baltos vatos matrasai su tvirtu ir gra
žiu viršum, bile OLA O E 
dydžio, po ....................
Felt matrasai, verti iki 
$16, dabar tik po..........į 4

Tąigi, Ęlpipčdųs uostąs drą
sink žengia į priderąmų jam 
ąuMtųmų/
jT Bet ar patsai Klaipėdos mie
stus kitaip daro?. Rodos, kad 
tpip.. Pąv^zdžiui, prieš katą 
jnei, 30 tp^sUnčių gyventojų 
jis neturėjo, o dabar jau arti 
40 tūkstančių turi. Ir jis spar
čiai; augą* ne tiktai populiaci
ja, bet ii), naujais, namais bei 
bizniais.

Svarbiausia, betgi, kad mie
stas sparčiai lietuvėj a, O tai 
yra be galo vertingas ir džiu
ginantis procesas. Juo labiau 
kad vokiškuipo Klaipėdos niie- 
ste buvo daugiau, negu Kaune 
rusiškumo. O rusiškumo Kau
pe juk auruodų aruodai! Vis 
dėlto" geležinkelio stotyj Klai
pėdoj teko nugirsti, rodos, ma
žiau kalbant vokiškai, negu 
geležinkelio stotyj /Kaune ru
siškai. Tik ve pačiame Klaipė
dos mieste daugiausia kalba
ma vokiškai. Iškabos irgi dau
giausia vokiečių kalba įrašy-

ELEKTRIKINIAI 
RADIOS

Verti, iki $100,00. * Dabar tik po

(Tęsinys)
Klaipėdos kraštas

BANK
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Mirė prof. Petras 
Radzvickas

, Detroit, Midi
Užsidarė Fordo dirbtuves

motyvuotą protestą, /
Iš mirkomų pirmininko Le

nino gavo tokį atsakymą: ka
dangi jo darbuote reikalinga 
Sovietų respublikai, todėl ne
gali būti išleistas ir lieka so
vietų piliečiu. 1920 m. birže
lio mėn. 22 d. buvo suareštuo
tas kaipo buržujams šelpti ko
miteto pirmininkas; apkaltin
tas dalyvavęs kontrrevoliucijoj 
ir čekbs nuteistas sušaudyti. 
Bet tik susidėjus ypatingoms 
aplinkybėms sprendimas ne
buvo įvykdytas. 1921 m. pa
vasarį gavo leidimą grįžti Lie
tuvon. Per Latviją gegužės 
mėn. 1 d. atvyko Kaunan su 
šeima. Atvyko su 26 ostmar- 

1 komis kišeniųje. Karo Sani
tarijos kviečiamas, įstojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomė- 
nę. Buvo paskirtas Karo li
goninės ausų, nosies ir gerklės 
ligų skyriaus , ordinatorium. 
1924 m. medicinos fakulteto 
tarybos išrinktas profesorium 
ir ausų,, nosies ir gerklės ligų 
katedros vedėju. Dabar buvo 
ausų, nosies ir gerklės klinikos 
direktorium.

Velionis buvo švelnus su li
goniais, geras savo srities spe
cialistas ir Lietuva jo asmeny 
nustojo ne tik žmogaus, bet 
kovotojo ir mokytojo. Petras 
Radzvickas daug pakėlė savo 
gyvenime vargų, daug nugalė
jo kliūčių, kdl, sunkiai be
dirbdamas, persiskyrė su šiuo 
pasauliu. — J. Gr.

gavo gydytojo laipsnį su “p°" 
žymiu” ir sugrįžo į tėviškę, 
manydamas apsigyventi ko
kiam nors miestelyje. Bet te>, 
viškej neilgai teko būti. Ga
vo pakvietimą atvykti pas Su
valkų gubernijos žandarų vir
šininką, kuris pranešė, kad 
ganias iš Varšuvos įsakymas 
jį ištremti “v miestą ne šiol 
oddalennyje7’. Vėl grįžo Mask
von. Aplankė savo mokytoją 
prof. A. N. Maklakovą, pra
šydamas rekomendacijų. Ma- 
klakovas pasiūlė likti prie 
akių klinikos ir spebialiZuotis. 
O Petrui pasiskundus, kad ne- 

klases, turįs lėšų iš ko gyventi, pa
sakė: “Nesu girdėjęs, kad bu
tų miręs Maskvoj inteligentas 
iŠ bado”.

šiaip taip susitvarkęs dirbo 
akių klinikoj ir kituose insti
tutuose penkerius metus.
tą laikotarpį paraše keletą vei 
kalų toj specialybėj, apgynė 
dizertaciją ir girvo medicinos 
daktaro laipsnį.

‘Pasiūlius prof. Ad.*Al. Kriu- 
kovui, buvo medicinos fakul
teto tarybos išrinktas viršeta- 
liniu asistentu ir privatdocen
tu.
vas jį netvirtino kaipo katali
ką. Buvo siūloma Petrui pe
reiti į stačiatikių tikėjimą, bet 
jis atsisakė. Atsiradus vietai, 
Smolensko gydytojo suvažiavi
mas išrinko Radzvicką Smo
lensko gub. žemiečių ligoninės 
akių, ausų ir nosies ligų skyrių 
vedėju. \

1 Bolševikams paskelbus obal- 
sį, Kad kiekvienas pilietis gali 
tautiškai apsispręsti, ir Radz
vickas padavė pareiškimą vie
tinei valdžiai, kad yra lietuvis 
ir kad būtinai su šeima nori 
grįžti tėvynėn. Gubispolkomas 
ant Radzvicko pareiškimo už- 

’dėjo rezoliuciją: ^Kadangi dr. 
Radzvicko darbuotė labai rei
kalinga ir naudinga proletarų 
respublikoj, tai reikia jį palai
kyti vietiniu gyventoju”. Už 
tokį Smolensko ispolkomo mi

penkių minučių, kad išdžiovinti tris fi- 
rankas.

Lankstymas yra paskutinis proceso 
darbas. Kada tai atliekama, kiekvienos 
šeimynos skalbiniai sudedami ant atski
rų porcelinuotais viriais stalų. jiia 
juos peržiūri, kad nebūtų įsimaišę sveti
mų skalbinių ir ar gerai kiekvienas da
lykėlis yra išskalbtas.

Pagalios, pnndai suviniojami į storą 
popierą ir atiduodami baltiems trokams 
pristatyti į namus. Po viniojimo po- 
piera padedama stora popieta, kad nejsi- 
veržtų virvė ir nepaliktų žymės ant 
skalbinių. y

,fCash and carry” sistema

“Cash and carry” ‘pristatymo sistema 
yra viena iš, Home Crystal skalbyklos 
ypatybių. Tai reiškia, kad pats davėjas 
atveža ir atsiima savo skalbinius ir už tą 
gauna tam tikrą nuolaidą. Del tų. ku
rie turi valandėlę laiko palaukti savo 
skalbinių, yra įrengtas didelis palaukia
masis kambarys su patogiais rakandais ir 
radio. Iš kostumierių, kurie patys at
veža pundus į skalbyklą, tuos pundus iš 
automobilio priima uniformuoti patar
nautojai. kurie paskui perduoda kitiems 
patarnautojams viduje, kurie jau 
ša į sortavimo skyrių. Nuo čia 
kiamas tas pats patarnavimas, ką 
siems kitiems skalbiniams.

Home Crystal skalbykla South 
buvo įsteigta i 2 metų atgal dabartinio 
jos savininko, Sam Primack. Penki me
tai argi! tapo pastatytas gražus namas 
Western gtvėje, į kurią ši skalbykla ir 
tapo perkelta.

šilkiniai ir vilnoniai, ir sudedami į tin
klo maišus.

Šiuos tinklo maišus sudeda j mašinas, 
kur jie per visą valandą būna sukami 
muilo putose. Kaip juos išskalbia, 
skalbinius dar perplauna čystame vande
nyje. Po to sudeda į tris grožėjus, ku
rie išspaudžiu vandenį ir palieka skalbi
nius veik sausus.

Iš gręžėją skalbiniai sudedami į džio- 
vintojus, operuojamus karštu oru. Džio
vinto jai j pusę valandos išdžiovina 25 
svarų pundą.

“Rough flat work” nedžiovinama, 
bet išpurtoma ir kelioms rainutėms pa
kabinama ant žardų. Vėliaus juos per
leidžiama per elektrikinius mogliUs, kurie 
tuos skalbinius iškofioja. Kad nesu- 
raukšlėti ir nesutepti skalbinių, moglių 
a^dangos mainomos kas dvi savaiti laiko.

Atskiros mašinos išprosija nosines ir 
kojines.

Krakmolo katilas randasi baigimo sky
riuje. Čia lininiai ir kiti skalbiniai, ku
rie reikalingi krakmolijimo, pamerkiami 
į krakmolą ir paskui prosinami ranko
mis. Kad išprosinti vyrų marškinius, 
yra reikalingas darbas penkių moterų. 
Viena moteris sukrakmolija, antroji iš
prosija rankoves ir kajnierių, trečioji 
prosija krutinę, ketvirtoji — likusią da
lį marškinių, penktoji viską gražiai iš
lygina ir užbaigia.

Yra ir siuvimo skyrius, kuris įsiuva 
guzikus ir užlopo praplėštas vietas.

Firankos pirmiausia būna išmieruo- 
jamos ir po išskalbimo ištempiamos su
lig tos mieros. Jos išdžiovinama įstu
miant į karšto oro kambarėlį. Reikia

Rugsėjo mėn. 22 d. rytą mi
rė medicinos fakulteto ausų, 
nosies ir gerkles klinikos di
rektorius prof. Radzvickas.

Petras Radzvickas gimė 
1864 melais spalių mėn. 22 die
ną, Purentų kaime, Jonavos 
valsčiuje, Marijampolės aps- 

ikries. Mokslus ėjo Morijam- 
i gimnazijoj, iv Maskvos 

i universitete. Bunant ketvirtoj 
klasėj, teko patirti daug nema

lonumų. Tėvas norėjo, kad su
žino, kad ten gana karius “ča-j,1ll8’ luiigęs keturias 
jus”. Rijosi, kad ten jiems ne-gulinai važiuotų į kunigų se- 
reikėtų stovėti eilėse ir lankti puinariją, bet Petrukas labai 
duonos kąsnio.

Tekt) girdėti, jog ankstyvieji 
paukščiai flaii grįžta iš “ma- 
tuškos Rasejos.” Pamatysime, 
kaip juos pavadins “Laisvė” ir

tai pasiliko toli užpakalyj. 
Galutini rinkimai įvyks lapkri
čio 3 d. Kiek galima numany
ti, republikdnai praves Mur- 
phy. Visokie politikieriai pi- 

i gerus laikus.Fordas uždarė automobilių lieČ-inms žada gerus Ii 
dirbtuves ir atleido darbiniu-|W| tni lik tuSLi pažadui, 
kus. Iš atleistųjų darbininkų į „ o_
atėmė blėkutes ir išmokėjo al
gas. Kas bus toliau, — sunku 
ir pasakyti. Didlapiai tyli. Mat, 
baugu pasakyti, kad keli de- 
sėtkai tuksiančiu darbininku 
atsidūrė gatvėj. Tiesa, iš at
leistųjų kai kurie yra priima
mi atgal. Ret jiems jau moka
ma mažiau, negu pirma. Gau
davo jie 90 centų per valandą, 
o dabar turės dirbti už 75c. 
Kuriuos priima, tai visus siun
čia pas daktarą, 
darbininkus.

Atleistiesiems 
dienas) sugaišti, 
uždirbtus pinigi 
nia didžiausia, tad reikia eilėj 
stovėti. Išeina bosas ir pareiš
kia: esą ateikite rytoj savo už- 
mokesnį atsiimti. Ir žmonės 
vėl turi kita diena gaišti. Iš- 5 °moka čekiais.

Fordo pėdomis eina ir kitos 
dirbtuves, ypač tos, kurios su 
Fordu šiokiu ar kitokiu budu 
esti susirišusios. Tokiu budu! 
nedarbas didėja.

Daugelis krautuvių dabar 
skelbia išpardavinėjimus nu
pigintomis kainomis. Tačiau 
maistui ir kurui išpardavinė
jimų nėra: kainos vis dar pa-i 
sjlieka gana aukštos. j

Visose miesto dalvsc randa-1i lių prasidėjo rugsėjo pabaigoj. 
Nebraskos valstijoj tik spaliu 
6 d. Runkelių rinkimui ir 
nėtos kompanijos cukraus 
brikuose išviso dirba apie 
600,900 darbininkų. Bet

Bimbiniai ir apšvieliečiai h- l)O^s 
gi tuoj a žmones vykti Rusijon, - • - 
bet patys agitatoriai nei ne 
mano važiuoti j tą rojų. Mat,j 
žino, kad ten gana karius

kaip naujus

tenka kelias 
kol jie savo 

pinigus atgauna. Mi

Paleistas Fordo Moliukas.

Denver, Colo
Cukrinių runkelių derlius

Kaip Great VVcstern Sugar 
Beet Co. praneša, šiemet cuk
rinių runkelių derlius yra ne
blogas. Kompanija išmokėsian
ti farmeriams, kurie augina 
runkelius, apie $19,000,000. 
Daugiausia teksią Colorados 
farmeriams, — $12,650,000.
Nebnskos farmeriai už cukri
nius runkelius gausią $4,174,- 
000, o Montanos ir \Vyoming 
$2,764,000.

Darbas prie cukrinių runke-

mi- 
fa- 

30,- 
kai 

lau-

si tuščių krautuvių. Matyti, 
biznieriai nebegali išsiversti ir 
priversti yra savo biznius lik
viduoti. Atrodo, kad ateinanti 
žiema bus dar sunkesnė, negu 
praeitoji.

Spalių 6 d. įvyko majoro runkeliai bus nurinkti nuo 
nominacijos. Laimėjo dabartį- kų, tai daugelis darbininkų, ži- 
nis majoras Murpby, gauda- noma, neteks darbo.
mas 123,(MM) balsų. Jo oponen-

^.4,   — — —, . ....... .....
Senas Petras.

gražiai pareiškė: — “Teveli, 
aš visai kitaip sumaniau: bū
tinai noriu baigti gimnaziją 
ir mokintis ant daktaro”. Tė
vas * labai supyko: gązdino, 
aimanavo, verkė, bet tai Petro 
nepaveikė. Galų gale pasa- 

Pražuk nors ir ant 
Tu dabar man ne 

Nieko

Per

kė: ‘ 
bruko! 
sūnūs, aš tau ne tėvas, 
iš manęs negausi!”.

Ir palikęs Petrą Marijampo
lėj be jokios pašalpos, išvažia
vo namo.

Pasiliko vienas Petras tarp 
svetimų žmonių, be skatiko ki- 
šeniuje, be jokios paramos. 
Bet nenusiminė. Klases auk
lėtojo, mokytojo Savicko pa
dedamas, gavo repeticijų, už 
kurią gaudavo po 6 rublius 
mėnesiui, o rudenį gimnazijos 
direktorius davė dezorcos vie
tą ir atleido nuo mokesnio už 
mokslą.

Gimnaziją baigęs, įstojo į 
Maskvos universiteto medici
nos fakultetą. Gyvendamas 
Maskvoj, pirmuosius ir ant
ruosius metus vertėsi pamoko
mis. Būdamas trečiam kurse, 
gavo skiriamą Ii tuviams - stu
dentams stipendiją.

Maskvoje būdamas be mok
slo universitete taip pat akty
viai dalyvavo ir “Lietuvių 
studentu slaptame būrelyje”. I sistatymą Radžvickas pasiuntė 
1891 m. f‘ ‘ 1' ’ ‘ • U1 * ’ ’ ’

Bet ministeris Bagoliepo-

Skalbykla pašalina 
skalbimo vargus

Apsilankymas Home Crystal skalbykloje 
parodo naujus, moksliškus skal

bimo budus

baigė universitetų; narkomiĮ taryba^ pirmininkui

Moderninės skalbyklos, kur viskas 
skalbiama, nuo darbo drabužių iki plo
niausių firankų, moksliškais budais, dau
gelį moterų paliuosavo nuo skalbimo 
vargų. .

Senąją virinimo katilą ir trinimo lentą 
užvadavo pajėga varomos mašinos Home 
Crystal skalbykloje, 4210 S. Western 
Aye., kur 125 pundai skalbinių yra 
išskalbiami į pusantros valandos laiko.

Prilipti užpakalinėj ' skalbyklos daly

nune- 
sutei- 
ir vi-

Sidėje

KAIP
ŠVYTURYS
laike audrios, taip Peoples 
National Bankas pasiūlo sau
gių prieglaudą depazitoriams, 
kurie ieško didesnės apsau
gos savo sutaupoma. Dvide
šimt septyni metai kompe- 
tentiškos... konservątyvės va
dovystės subudavojo stiprų, 
saugų banką.

Peoples Ptational “Bank 
and ^rust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
PINIGŲ SIUNTIMAS . a. . LAIVAKORTĖS

GUALITY SERVICE

'ThfiPride

M-

HOME CRYSTAL
S

_____

JUSI) SKALBIMUI SKIRTAS DOLERIS DAUGIAU PERKA HOME GRYSTAL SKALBYKLOJE
, oi The

P '

Musų

Ši fotografija parodo vieną iš musų tūkstančiu kostumerių pasinaudojan 
čių šiuo pinigus taupinančiu “cash and carry” patarnavimu.

4204-22 
South

• • »• ;J .</>

We»tem 
Avė.

. Visi 
Telefonai 
Lafayette 

9700

REKOMENDUOJA 
/Sutaupimus ant Atvežamų ir 
O Atsiimamy Skalbimui Pundų

- r.. x . < ■ v..*.... — .t . ....

“Cash and Cąrry” Patarnavimas Kasdieną 
i Darosi vis Populiariškesnis.

Kadangi esame patogioj vietoj .r.mėderniškiausih skalbykla kiekvienu
■ ' ■' " < .■ z ' ......................................... ' ’ j ‘' v

žvilgsniu ... mandagus darbininkai ir uniformuoti patarnautojai prie du- 
rų jums pagelbėti... juins bus smagu patronizuoti šią pavyzdingą skal
byklą ir sutaupinti 20 nuošimčių.

Del tų, kurie nori patarnavimo 
namuose, mes užlaikome didelę 
gurguolę užtikimų baltų trokų 
ir mandagių vežikų. Męs spe- 
cializuojamės kiekviena forma 
skalbyklos patarnavimo.
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BILIONINĖ KREDITO IŠTAIGA

Amerikoje pinigų netrūksta. Prezidentui Hoove- 
riui pasiūlius, kad stambieji bankai sudarytų 500 milio- 
nų finansinę įstaigą, kuri padėtų silpnesniems bankams 
teikti kreditą bizniui, tokia įstaiga tapo sudaryta per 
48 valandas ir su dvigubai .didesniu kapitalu, negu re
komendavo prezidentas.

Iš to aiškiai matome, kad Amerikos, krizis turi ki
tokių priežasčių, negu Anglijos arba Vokietijos. Tenai 
trūksta pinigų, o šičia pinigų yra pakankamai, net ir 
perdaug, tik jie nėra leidžiami apyvarton. Aukščiaus 
paminėtos įstaigos sudarymas, be abejonės, . pataisys 
padėtį. Kiek pataisys, pamatysime.

Bet jeigu jau Hooveris sulaužė savo principą, kad 
valdžia neprivalanti kištis į biznį, tai apgailėtina, kad 
jisai savo sumanyme sustojo ant pusiaukelės, pasiten
kindamas tik iniciatyva. Jisai paveda privatiniems ban
kams rūpintis kredito sistemos išvystymu. Bet kur yra 
užtikrinimas, kad palengvėjusių kreditu vėl nepasinau
dos spekuliantai, kurie prieš dvejetą metų užtraukė 
krachą biržoje ir sudemoraliząyų visą Amerikos biznį?

' ' v. • .
Jeigu bankininkąi negalėjo be valdžios paraginimo 

ir pagelbos susitvarkyti, tai nedaug tėra1 vlltiėsutįkėtis, 
kad jie sugebės tinkamu budu panaudoti tą finansinę 
jėgą, kurią sudaro nauja bilioninė kredito įstaiga. Val
džia turėjo paimti ją savo kontrolėm

DĖL “LENKŲ KORIDORIAUS”

Lenkija yra susirupinus, kad Jungtinės Valstijos 
nepritartų vokiečių reikalavimui panaikinti vadinamą 
“lenkų koridorių”, kuris skiria Rytų Prusus nuo liku
sios vokiečių teritorijos.

Tas “koridorium” vadinamas sklypas žemės yra 
apgyventas daugumoje lenkų, o ne vokiečių, ir per jį 
Lenkija turi tiesioginę išeitį jūron. Todėl vargiai butų 
teisinga atimti “koridorių”, iš lenkų ir atiduoti vokie
čiams. Nors lietuviai yra linkę manyti, kad tas, kas 
bloga lenkams, turi būt gera Lietuvai, bet šiame atsi
tikime ir Lietuvai butų abejotina nauda iš tokio vokie
čių laimėjimo. Nes, netekę priėjimo prie juros, lenkai 
veržtųsi Klaipėdon ir pasidarytų dar pavojingesni Lie
tuvai, negu dabar.

O Vokietijos nacionalizmas taip pat nėra Lietuvai 
palankus. Vokiečių sustiprėjimas Rytų Prūsuose nieko 
gero Lietuvai nelemtų.

Taigi tuo Lenkijos susirupinimu mums džiaugtis, 
tur būt, netenka.

PRANAŠAUJA GALĄ FAŠIŽMUI
A

Italijos rašytojas Vincenzzo Vacirca, kuris dabar 
važinėja su prakalbomis po Amerikos miestus, pareiš
kė viešame mitinge Milwaukee’je, Wis., kad Mųssolinio 
diktatūra susilauks tokio pat likimo, kaip Ispanijos 
generolo Primo de Riveros valdžia. Jisai yra įsitikipęs, 
kad sif fašizmu kris ir Italijos karaliaus sostas — pa
našiai, kaip atsitiko ir Ispanijoje.

V. Vacirca buvo tris kartus išrinktas į Italijos par
lamentą ir jisabyra pilnai kompetentiškas spręsti apie 
savo šalies politiką. • _

Apžvalga
C

e

AGITACIJA IR FAKTAI

Agituodama Už vadinamą 
“tautininkų kandidatą”, p. J. 
BaČiuną, Clevelando “Dirva” 
vis .giriasi, kad ji geidžianti 
“ekonomiškų”’ viršininkų Susi
vienijimui. Jos kandidatas, mat, 
esąs turtingas asmuo ir nepai
są^ materialio atlyginimo iš 
SLA. — kad tik jam butų duo
ta proga pasidarbuoti “organi
zacijos labui”. Jeigu jisai bu
siąs išrinktas prezidentu ir 
jam reikėsią pasisamdyti pągel- 
bininką, tai jisai atiduosiąs

jam savo algą ir dar primokė
siąs iš savo kišenes., <

Ne gana to, kad “Dirva” ši
taip reklamuoja “tautininkų 
kandidatą”, ir giriasi savo gė
lais norais linkui Susivieniji
mo, ji dar stengiasi diskredi
tuoti kitus žmones ir laikraš
čius, prikaišiodama jiems SLA. 
iždo eikvojimą afba pritarimą 

tokiam ęikvųjimųį. Kada tas 
spaudos organas Ugi ši|o dąsi- 
kąlhčjo, itąį tenka 
čiau pažiūrėti Į jo

Visų-pirma, iš 
reiškimų yra aiškiai 
kad jai rupi praverti

tautininkų sąrašo žmogus, t. y. 
tos srovės, kuri nuolatos nie
kina “Tėvynę” už negarbinimą 
Smetonos. Jeigu taip, tai butų 
nuosaku, kad “D.” parodytų, 
ką gi tokio .gero jos kandida
tas yni nuveikęs “tautiškoje 
dirvoje”, kad jį reikia dėti nęt 
į aukščiausią vietą i didžiulėj^ 
Amerikos lietuvių organlžacljo
ję. Bet ji to nedaro. Apie tau
tiškus” p. Bačiuno nuopelnus 
ji nė nėburbtelia. 1

Antra, jeigu Clevelando tau
tininkų laikraštis tvirtina, kad 
jo kandidatas, vien tik gero 
linkėdamas Susivienijimui, no
ri patekti į prezidentus ir vi
siškai nepaisą atlyginimo, tai 
kodėl tas laikraštis nepasako, 
kur, kada ir kaip tas kandida
tas įrodė savo pasiryžimą pa
sidarbuoti šitai organizacijai? 
Mes žinome, kad . yra šimtai 
paprastų neturtingų darbo žmo
gių, kurie dirbo Susivjenijimui 
kiek pajėgdami — prirašinėjo 
narius, “spendino karfęrius”, 
važinėdami į mitingus; rengė 
prakalbas, kovojo su oiganiza- 
cijos priešais, ir t. t. Gi p. Ba- 
čįųną “Dirya” garsina, kaipo 
pasiturintį žmogų, kurio gyve
nimas esąs aprūpintas ir ku- 
fis kasmet daugiau kaip per 
pusę metų turįs tiek daug at
liekamo laiko, kad nežinąs nė 
ką įsu juo daryti^ Esant šito
kiose laimingose -sąlygose, žmo
gus, kuris turi tikrą prisiriši
mą prie organizacijos, butų ga
lėjęs jos labui, kaip sako, “kal
nus nuversti”. Taigi kur tie p. 
Bačiuno darbai? “Dirva” apie 
lai nč neburbtelia.

. Mums yra nemalonu apie ši
tuos dafykus rašyti, kadangi 
mes p. Bačiuną pažįstame ir 
apie jį, kaipo asmenį, negalime, 
pasakyti nieko blogo. Jisai yra 
geras ir draugiškas žmogus ir 
daro simpatingą įspūdį į kiek
vieną, su kuo susitinka. Bet 
č.'a eina kalba apie veikimą or
ganizacijoje, ir laikraštis, ku
ris reklamuoja p. Bačiuno kan- 
didaturą., SŲĄ.
nariams, nepasajcyaąmąš, ' ką 
gero šis kandidatas yra pada
ręs Susivienijimui, bet niekin
damas ir stačiai šmeiždamas ki
tus kandidatus ir jų rėmėjus. 
Kada tas laikraštis nesidrovi 
drėbti musų adresu riet tokį 
priekaištą,7 kad mes, remdami 
ne “tautininkų sąrašą” įsu p. 
Bačiunu, bet kitus kandidatus, 
laikozmčs, girdi, taisyklės “Te
gul lupa kolei liepa lupasi”, — 
tai priseina pakalbėti rimtai.

Pažiūrėkime, kiek. nuoširdu
mo yra tuose “Dirvos” strak- 
sėjimuose. Ji dedasi didele 
SLA. turto eikvojimo prieši
ninke, o tuo tarpu į savo “tau
tininkų sąrašą” ji yra įtrauku
si ir vieną iš tų Pild. Tarybos 
tariu, kuriuos SLA. komisijos 
apkaltino dėl $30,000 pragany- 
mo (Deyenio aferoje). Ji pik
tinasi, kad SLA. viršininkai ir 
komisijos išleidžia daug pini
gų suvažiavimams, o tuo tarpu 
dauguma tų važinėjimų kaip 
tik ir |vyko dėl “malimalienės” 
centre, kur minėtas Pild. Tary
bos narys, remiamas “Dirvos”, 
yra svarbiausias “bosas”. Ji 
kelia triukšmą, kąd SįuA. turi 
apmokėt tolimas iždininko ke
liones iš Chicagos į New Yorką, 
bet ji siūlo rinkti prezidentą iš 

, tokios vietos, iš( gurios į New 
Yorką yra' daug-maž tiek pat 
kelio, kaip iŠ Chicagos; o pre
zidentui tenka dagi tįižniad 

, važinėti į centrą, negu kuriam 
, kitam Pild. Tarybos nariui. , 

žodžiu, ta “Dirvos” pasaka 
, apie SLA. pinigų sutaupymą 
, išrenkant jos sąrašo kandidatus 
, yra tuščias blofas, sugalvotas 

tik tam, kad SLA. narių akys 
i butų . nukreiptos nuo to, kas 
. jiems pavalo labiausia rudėti,

viršininkifs,. ‘ ‘lopomi jos” 
priedanga. Ji atkartotinai pa
brėžia, kad J. Maciūnas ,

šeštadienis, spalių 10,1931nau
n y t u iwi!ii»»w'ii>ii|wi 'jipm}. u

bos paskyrimo $25.00 preziden
to ir iždininko pagelbininkams, 
jisai bandb žaisti ant šito na
rių sentimento ir pasidaryti po
litinio kapitalo savo “tautinin-' 
kų sąrašui”. Be visų epitetų 
tiems, kurie, ano| jo, šitokiu 
budu ^tuština SLA. ižd^”,' jB' 
sai pareiškia: i c -

*?Niėkur sviete negirdėta 
j kad organizacijos prezidentai 

ir iždininkai pasiskirtų Sau 
pagelbininkus iš centro lėšų, 
kuomet konstitucija to ne
leidžia. Jeigu žmogus apsi
ima tą darbą dirbti jis žino 
ką apsiima.”
čia pirmiausia reikia paste

bėti, kad pačiam Susivienijime 
jau buvo atsitikimų, kur toki 
pagelbininkai buvo samdomi. 
Pavyzdžiui, kai T. Paukštis nu
mirė ir apie pusę metų ėjo iž
dininko pareigas p. Gegužis, tai 
jisai turėjo apmokamą, iš cent
ro iždo pagelbininką, ir nei 
SLA. seimas, nei kita kuri au
toritetinga SLA. įstaiga nera
do, kad tai butų buvęs neteisė
tas dalykas. Visi žino, be to, 
kad “Tėvynės” redaktoriui pa- 
gelbininkas buvo suteikiamas, 
be seimo nutarimo, nors redak
torių renka ir, jo algą nustato 
seimas. Taip pat yra samdomi 
ir atleidžiami, be seimo nuta
rimo, centro sekretoriaus pa
gelbininkai ar pagelbininkės. 
Tečiaus Iki šiol niekas nesaky
davo, kad tai esą priešinga Su
sivienijimo įstatams.

Na, o koks skirtumas tarp 
aukščiąus nurodytų pavyzdžių 
ir to .patvarkymo, kurį (Pild. 
Taryba, su- Kontrolės Komisi
jos pritkrinju, padarė preziden
to ir iždininko pagelbininkų 
reikalu ? Principialio skirtumo 
nėra, yra tik klausimas, ar 
pats reikalas pateisina tokią iš* 
laidą. Apie tai gali būti įvairių 
nuomonių. Vieniems gali rody
tis, kad prezidento, ir iždininko 
darbas nėra padidėjęs ir todėl 
jie privalą ąpsieiti be pagelbi
ninkų, o kitiems gali rodytis 
kitpip. Nfųsų ^supVątįmu, apie 
tai kom’petdritiškai spręsti’ gali 
tiktai pati1 Pildomoji Tarybą 
iy tos įstaigos, kurios viršininj 
kų darbą kontroliuoja. Mes 
manome, kad tas bendras pa
sakymas, jogei, užimant urėdą 
organizacijoje, galima iš ankš
to numanyti, kiek jame bus 
darbo, toli-gražu neatsako tik
renybei. Sakysime, jeigu bus 
pakeista sistema organizacijos 
reikalų vedime, tai gali išeiti 
taip, kad vienam viršininkui 
darbo pasidarys per pusę ma
žiau, o kitam — dvigubai dau
giau. Argi tad butų protinga 
laikytis tokios taisyklės, Tcad 
nuo seimo iki seimo, per dve
jus metus, organizacijos vy
riausybė negali pasamdyti jo
kio naujo darbininko, išįmant 
tuos, kuriuos seimas yra pa
tvirtinęs ?

Tiesa, kad po priedanga pa
gelbininkų samdymo gali bųt 
vykinamas organizacijos išhąų* 
dbjimas, bet tam juk yra įstai
gos, kurios privalo žiūrėti, kad 
taip nebūtų, ir yra seimai, ku
riems viršininkai atsako už vi
sus savo darbus. Jeigu Susivie
nijimas paveda savo turtą vir
šininkams tvarkyti ir nebijo, 
kad jie praganys visą milioną 
su viršum dolerių, tai kaipgi 
gali organizacija nepasitikėti, 
kad tie viršįninkai sugebės iš
rišti klausimą apie pasamdytą 
vieno arba "dviejų raštininkų 
fam arba kitam urėdui?

u^ųms todėl šis visas narlą 
sujudimas dėl prezidento ;ir iž
dininko “šauvališko algą pasi
kėlimo” yra nesuprantamas^ 
Bet visi gerai supranta tikslą 
tos agitacijios, kuriai šis *ddly< 
kas yra dabar naudojamas, 
žmonėš, kurie spiečiasi apie 
“Dirvą”, ir panašios ^Upės 
nori tuo riksmu ap|e tarifą 
“įždo eįkvbj jmą” ilžhypnotUuo- 
ti SLĄ. narius, kad j jie balsuo
tų už jų kandidatus. Tai visas 
sekretas, r

Susivienijimui bus sunku 
.tinkamai tvarkytis,\ jeigu toki

didatųras j Pild. Tarybą Blo- 
Įliodaipas, ęievętando laikraštis 

ir paprastą pi

Pastebėjęs, kad nariuose 
yra nerimo

RabątČrias

Nuolatinė Kariuomenė ir Valstybė
v ••

(P^aiga) 
iįt

.Jam dargi ibeiBoenis viršilas, ( 
kuris jam kasdien skaldo an- ( 
tausius, sodina už mažiausią 
dalykų j karcerį, negu genera
linio štabo viršininkas, \ kuris 
sėdi kabinete ir kurį jis mdto 
gal per visą savo tarnystę tik 
vieną kurtą. / ,

1 Antra, -jei jis ir per genera
linio štabo viršininko reviziją 
ką nors negerai padarys — jį 
nubaus' feltfebelis arba leite
nantas ir jis drebės prieš juos 
kaip apUšės lapaš.

Taigi, mtteų kariuomenė nie
ku nesiskiria nuo jahčąrų, nes 
faktinais valdovais ynų kari
ninką! ir generolai, kurie taip 
pat, kaip ir jančarai, amžinai 
tarnauja, o prasti kareiviai tik 
yra jų ak,li įrankiai, automa
tai, bevalės būtybės.. ‘

Antra,. reikią suprasti pačios 
kariuomenės dvasią. Kaip ji 
auklėjama. Pasikalbėkite jus 
su nuolatinės kariuomenės ka
reiviu, kuris vos du metai ar
ba dargi trys metai 'tarnaują. 
Jis žiuri į jus kaip į kažkokią 
žemesnę būtybę, nes jam kari
ninkai įkalė į galvą, kad kariš
kis tai viskas, o civiliakas — 
taip sau darbo gyvulys.

Kareiviai dargi į ginkluotą 
policiją žiuri kaip vaikas į 
švino kareivukus. Jie juos ne
skaito jėga, bet tik sargais ga
linčiais valdyti civiliakus —- 
darbo gyvulius, bet bejėgiai 
prieš kariuomenę.

Jei kareiviai kur nors mlesr* 
te dėl mergų, prostitučių susi
pešė su policija ir policininkus 
nuginklavo, sumušė ir parbėgo 
į kareivines — karininkai juosį kareivines 
pagirs ir nenubaus, nors poli
cija pasiskųs karo vyriausybei. 
Bet tegu kareiviai susipeša su 
policija ir neišlaikę mūšio jai 
pasiduodi. . Tai jeigu ir nieko 
baisaus nebus padarę kareiviai 
— jie bus nubausti, juos gu
dins karipinkai pajuokdami, 
kad pasidavė policininkams, 
kaip bobos!... Maža to, kariUo- 
menėje auklėjama neapykantos 
dvasia dargi tarp atskirų ka
riuomenės dalių. Raitelis su 
panieka žiuri j pėstininką va
dindamas jį “palzunu,” “bak- 
ląška”, o pėstininkas su neapy
kanta žiuri į raitelį vadinda
mas arklio uodegos vergu, o j 
juos visus su panieka žiuri ar
tileristas^ šarvuočių traukimų 
ir automobilių kareiviai.

Tuo karininkai apsaugo ka
reivius nuo biČiuliavimosi, nuo 
susitarimo. Karininkai gera^ 
supranta, jog susivieniję visos 
kareivių dalys juos gali j ožio 
ragą suvaryti. Tad spręskite 
patys, jei kareiviui Skiepijama 
tokia pažvalga į civilius pilte^ 
čitię, ar jis\ gali klausyti civi“ 
lės valdžios, civiliškų įsakymo?-

Aišku ne! Jam visi civiliai 
ministeriai, direktoriai — šlam
štas, kuris -tiktų tik kareivines 
iššluoti* .

Ir ^kuomet civilė valstybės 
vąldžia: prezidentas, ministe- 
riui, y dargi parlairientas nepa
taikauja karininkams, pergena
miems generolams, neišpildo ko
kių nors jų reikalavimų, jie 
grąsiną jėga, jie veda kariuo
menę ir nuverčia ją, nes ka
reiviai klauso spvo 'karininkų 
įsakymo, bu kuriais jie kas
dien susitinka* iu na Živilės vai-

ministeriai, direktoriui

5’-

jie šiandien nesauvaliauja Lie
tuvoje? Ar nešaudo jie nekal
tus žmones per savo karo lau
ko teismus? Ar neterorizuoja 
opozicijos vadus grasindami už 
valdžios kritikavimą šaudymu? 
Ar neišsprogdino “Varpo” spau
stuvę? Viską jie darė ir tebe
daro, nes jie įsitvirtino vado
vaudami nuolatinei kariuome
nei, jie apgaulės budu prikal
bino kareivius nuversti teisėtą
ją valdžią ir kelia šiandien sa
vo beprotišką puotą ant Lietu
vos griuvėsiu.

Ir tie, kurie j^ms padėjo: 
Voldemarai, Smetonos, Mironai, 
Bistrai yra dabar pusgirčių ka
rininkų žaislu. Smetona tik 

J manekenas, bei ne Lietuvos 
valdovas! Lietuvą valdo k'an- 
niifkų sąjunga, jų dalis, pešasi 
riejasi, intriguojasi tarp savęs 
dėl tos valdžios ir visi vagia 
valstybes iždą, alina kraštą!

Tas pats vyksta Italijoje. Ir

lė valdžia, jog jų karininkai 
yra taip pat toki laisvai sam
domi valdininkai, kaip jie pa
tys!

O dar smarkiau pasireiškia 
civilės valdžios autoritetas, 
kuomet yra įvesta laisvai sam
domos milicijos sistema. w '•■■f' v I

Tuomet neįvyks kariniai per
versmai, nevaikys dar beūsiai' 
karįninkiukščiai liaudies atsto-| 
vus iš parlamento, kaip tai da-l 
ro Lenkijoje, Lietuvoje, Portu
galijoje, Argentinoje ir kitur. 
Juk Portugalija virto klasine 
įvairių karinių perversmų val
stybe. Ten kas pavasaris ir ru
duo įvyksta karininkų sukili
mai. Kartais pasiseka tie suki
limai ir užsodinamas kitas pre- 
zidentas-diktatorius, kartais ne-| 
pasiseka, bet ramumo piliečiai negreit šis beprotiškas karinin- 
visvien neturi, o juk ta karluo- kų šokis pasaulyje pasibaigs, 
menė, tie revoliucijom žaidžią Ir kaip brangiai kiekvienai vai- 
generolai minta iš tų piliečių stybeb kainuoja .nuolatines Ma
syvų! ’ riuomenės išlaikymas. Veik

valstybes trečdalį 
biudžeto suėda kariuomenės už
laikymas. O tokia Šveicarija, 
dabartinė Danija panaikinusios 
nuolatinę kariuomenę gali tuos 
pinigus sunaudoti švietimui ir 
piliečių gerbūviui pakelti. Iš 
viso ko aišku, jog kariuomenė 
šiajs laikais virto reakcijos jė
ga, stojo griežton kovon prieš 
demokratiją, ynu karo stovyje 
su visa likusia valstybe. Todėl 
ir demokratijos pareiga kur tik 
galima kovoti prieš nuolatinės 
kariuomenės sistemą ir jos vie
ton įvesti milicinę sistemą.

Tuomet ir pinigų susitaupys 
ir krašte bus ramu. Be to, la
bai klysta tie reakcijos stulpai, 
kurie galvoja, jog visą laiką 
jie galės remtis šia durtuvų 
jėga.

Nieko panašaus! Tie patys 
durtuvai, kurie juos privedė 
prie valdžios — ir nuvers juos, 
šie durtuvai tol paklusnus,, kol 
juos dar valdo \ senieji dievai, 
jų kūrėjai. Bet jiems žuvus — 
prasidės tarpusavės rietenos 
dėl valdžios ir diktatoriai kei
sis kiekvieną metą, kaip seno
vės Romoje, Bizantijoje ir Tur
kijoje keitėsi.

Juk gerą pavyzdį turime Is
paniją. Vos tik pasitraukė Pri
mo de Rivera, kaip tuoj prasi
dėjo karininkų ginčai, kova dėl 
diktatoriaus vietos. Ir demo
kratija tuo pasinaudojus juos 
nušlavė.

Panaši istorija vyksta Por
tugalijoje, Peru respublikoje ir 
kitur.

Juk ir Lietuvoje tas pats 
žaidimas prasideda: buvo Vol
demaras, dabar Tūbelis, grei
tai bus kitas ir kils anarchija.

Panašus likimas laukia Itali
ją, Pietų Slaviją ir Lenkiją, 
žuvus Mussoliniui, Pilsudskiui
— rietenos, kova dėl jų vietų 
tarp karininkų neišvengiama 
ir tuo momentu turi pasinau
doti liaudis, kad juos visus nu
verstų, panaikintų šiuos pikt- 
šašius ir eitų laisvės ir ramu
mo keliais.

Ta jėga, kuri iškėlė sultonų 
galybę — ją ir sugriovė, ta pu
ti jėga, reguliarė kariuomene 
iškėlus fašizmą prie laimėjimo
— jį ir pražudys.

Tas laikas netoli, reikia būt 
paslruošusięms pasinaudoti pro
ga*

Ir laimėjus 
nų klaidų 
nuolatinę kariuomenę, reakci
nių jėgų šaltinį.

Tiek šį kartą šiuo taip svar
biu klausimu.

B. Aires, 
1981—VI—19 d;

riuomenės
Panaši istorija buvo ir ispa-Į kiekvienos 

nijoje. Ten taip pat karininkai 
buvo atskiras luomas, diktuo
jąs savo įsakymus ir reikala
vimus valdžiai. Ir kas biaunau- 
sia, kad va karininkija, taip 
puikiai mokanti grąsinti brau
ningais beginkliams piliečiams 
■— nei kelmui neverta karo ve
dimui. Ar daug reįkėjo, kad 
tokia Ispanija butų praleimėjus 
karą su puslaukiniais rifkati
lais Morokoje? Visai nedaug, 
vos Prancūzai juos iš to išgel
bėjo. Revoliucija jų ragus kiek 
tiek aplaužė. Ir respublikos val
džia didžiausią klaidą padarys, 
jei ji tą kariuomenę paliks to- 
įia, kokia ji buvo (Primo de 
Riveros ir Beringero laikais. 
Tuo ji paliks savo pašonėje 
tikrą kontrevolnicijos lizdą, 
kuris pasitaikius pirmai progai 
smogs durklą į respublikos pe
čius. Bet, kaip laikraščiai pra
neša, j-ęspųblika . mano paleisti 
20,000 karininkų į atsargą ir 
galutinai perreformuoti kariuo
menę. Tai išmintingas ir būti
nas žingsnis. Geriau tegu da-! 
bar karininkai sukyla, juos su
varys j ožio ragą kariuomene/ 
kuri dar buvusios revoliucijos I 
ūpo apimti. O jau bus sunkiau 
su tų karininkų sukilimu apsi
dirbti Vėliau, kuomet karinin
kai vėl virs padėties viešpačiais, 
kareivių nemielaširdingais die
vais!

Kas darosi Lenkijoje? Kas' 
valdo dabartinę Lenkiją: buka-j 
pročiai pulkininkai su didingu i 
maršalu Pilsudskiu pryšakyje.

Ar gali Lenkijos atstovai/ 
^parlamentas ką nors padaryti 
gero valstybei? Ne! Jo įsaay- 
mų dargi nieks neklauso. Pats 
ęilsucfekis yadina juos biau- 
riausiais žodžiais: gramatonais, 
valkatomis, sukčiais, rėksniais 
ir p. Ar drįsta šiandien jie pa
sipriešinti tai pulkininkų sau- 
ytUtai? Drįsta, bęt kas per pa
sekmės? Vieton tof kad karei
viai klaiisytų saup tautos at
stovų, klauso sužvėrėjusių pul
kininkų ir tautos Atstovus už
daro j Lietuvių Brastos tvirto
vės kalėjimą, kur jie kankina
mi, daužomi, iš jų tyčiojamąsi!

Tai vis nuolatinės kariuome
nės sistemos pasekmės. Ar iš
drįsta Lenkijos laikraštis tarti 
žodį ramiy« beginklių piliečių 
apgynimui? Ne!

Kodėl?
Todėl, kad atėję pasigėrę le- 

gijopieriai karininkui sudaužo 
reduktorius, išdrasko spaustu
ves, suardo mašinas!

Tą patį mes matome Pietų 
SlavŲoje, kur siaučia taip pat 
karininkų sauvalė su karaliumi 
Aleksandrų pryšakyje. v Ten 
šaudomi' parlamento atstovai,

Krudžjarpj i kalėjimą kitaip I kitę Naujienose, 
galvoją ^piliečiai. - \ : '

O kas velnio vestuves sukč-.
lė Lietuvoje? Ar ir ne nųol&ti- ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
nes kariuomenės efedės Plecha- Galima gauti “Naujienose”, 
vičiai, Bra^ulevičiai ir .kiti? Ar įmainą 45 centai.

nepasirūpina žmonišku kareivių 
užįaikymu, atiduodami juos 
karininkų, feltfebelių ir gene^ 
Tolų sauvaliai.

Visui kas kita, kuomet vai
stybėje pe nuolatįnė kįbtiųon^r

’Lšt- iaiąvaį v|ąm4oma.
pietum ^kumi^Msvfe"“ kovotojai

jog juoe užlaiko ir ■ ... .

t

os\rba darbiųįųkų sąiųdymas, 
us Sprendžiami, vadovaujaims

agniząeijoS' i^k(il».

nekartoti 
fctttinai panaikinti

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



NAUJIENO&Chlcago, <

ĮVAIRENYBES
Azorų salų atradimas

RADIOS
1932 Metų Modeliai

liekanos

Šalta švies\

T«l. Bonlrtard 9336

gausingos

LIJBTUVIŠKI REKORDAI
26018

Juozas Babravičius
26057

Babravičius.
26070

Juozas Olšauskas

J. Olšauskas.

Juozas Babravičius

SJ1S1

Nut

koip' kad * dabftftifteipisį 
bus nepalyginamai pigiau

Šaukite tuojaus 
CALUMET

Mine Run 
Lump .....

Del žindamų moti* 
nų. Nei vienas ne* 
gali būti be

Armonika Solo.
Polka.

—— P. Sarpaliaus Orkestrą

J. Olšauskas.

Telefonai: 
CALUMET 

3482 
” 0020

” 5799

Parduodame Lengvais' 
Išmokėjimais

ką jis jums gali
*•“ «f u L L *

10 valandos ryto iki I

Tel Cr»wford 5571

Apsaugojimas nuo 
difterijos

Aukso aržuolo it beržo M*hog*ny 

sėdynės. Pilnos ant aughos rų- 

sies zovieskai 
kiekvienas ... Boulevard 2538

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkų*.
3824 Deodor St., Indiana Harbor^ Indiana 

Indiana Harbor. Tolephone Indiana Harbor 1627

DIDELIS PASIRINKIMAS PEČIŲ 
KANDŲ, SIMMONS LOVŲ ir 

PARLOR SETŲ

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
. Seniausias Cbicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Rytai ir vakarui tąuti 
niu atžvilgiu. . '

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAI DUODAMI SUDRIKO 
KRAUTUVĖS KAS NEDĖLDIENĮ Iš STOTIES 

W. C. F. L., 970 KILO.- NUO L IKI 2 V. P. PIETŲ

U AMERIKOS 
MN1<IA

PhUco, su gražiu JĮ Q 
kabinetu .......

Be visų kitų veikiančių poli
tinių veiksnių,. paskutiniuoju 
laiku Europoj imama daugiau 
kreipti domesio į tų ryškų fak
tų, kad rytai pamažu nugali 
vakarus, t. y., kad tautu gau- 
singumas per pastaruosius de
šimtmečius vis labiau sukasi 
rytų naudai. Prieš šimtų me
tų Prancūzija buvo didžiausia 
tauta Europoj, o dabar užima 
tik kelintų vietų. Vokiečiai 
yra pralenkę prancūzus be
veik pusantro karto, nes prieš 
40 mil. prancūzų stjpvi dau
giau kaip 60 mil.,vokiečių. Ta
čiau vokiečius .pralenkia ru
sai. Paskutinėmis žiniomis, 
Sovietų Rusijoj yra, nežiūrint 
karo, revoliucijos ir atsiskyru
sių sričių, jau vėl 160 milijo
nų gyventojų, t, y. beveik tiek 
pat, kiek buvo prieš karų. Sta
lino žodžiais, tikrų rusų Sovie
tų Rusijoj yra truputį daugiau 
kaip puse, būtent 52%. Vadi
nasi, tikrų rusų, arba didžia
rusių, butų apie 84 milijonus, 
p likusieji yra kitų tautų: uk
rainiečiai
Kaukazo ir Sibiro tautos ir tt. 
Jei skaityt, kad ĖUropoj, kartu 
su Austrija, gyvena 80 milijo
nų vokiečių, tai didžiarusiai jau 
yra pralenkę vokiečius. Dar

BRJDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fprnyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

iooo toa eowvM**c®<’>

OOOO FO* ™< HOKB 
l0VTN t'M »» __

. NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. W*thttnaw Aps. 
CHICAGO. ILL

LAcme-P. ® A. Photo]
■ •• I

George Woodtruff,^ buvusio 
Chicągos National Bank of the 
Republic prezidentas, kuris 
traukiamas atsakomybėn už 
konspiracijų.

Ul4r16 :Roąseveįt Rd 
«rtl St. Lonis Avė.
CHICAGO. ILL.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

visai
<isai ncapserga arba 

nuo 
irgi

kriplono atomus ir paskiau 
susiduria su dideliu jreitumu 
su natrijaus garų atomais, ku
riuos elektronai taip -sakant 
“sužeidžia”. Iš tos atomų ko- 
Vos- lempoj atsiranda šalta, 
maloni, geltonos spalvos švie
sa, kuri sunaudoja 80 nuoš. 
visos energijos. Lempų dar pa
tobulinus^ jų bus galima ga
minti serijomis ir naudotis,

ny. Iš čia stipranthma, kai, 
Rusija, .nežiūrint <savd ;mi)žL 
jiiško teritorijos didumų, -sįj 
nerimu žirni i Japoniją; JcĮid 
.ateity, tyrės sprendžiamų Žodį 
Azijoj. Tautų gausingtmias 
daro įtakos ir rytų Europoj. 
Čia maža, palyginti su rusais,

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB « PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Dfotanca.Rcmoval 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rea. Tel. Yards 34QU

......hm... .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Geliamiems Sąnariams
X

Tik ištrinkite geliamus sąnarius 
su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Sena technikų svajone — 
gauti šviesų, kuri neduotų ši
limos, jau yra arti praktiško 
įvykdymo. Vokiečių spauda 
praneša, kad keliems Berlyųo 
išradėjams (prof. Pirami, Dr. 
Ewest ir kitiems), po ilgų 
metų darbo, pavykę sugalvoti 
elektros lempų, kuri beveik 
visų gaunamų elektros energi
jų paverčia šviesa ir, kas svar
biausia, šalta šviesa, be jokios 
šilumos. Būtent, toji naujoji 
lempa paverčia 80 nuoš. gau
namos energijos šviesa. Kų tai 
reiškia, galimą matyti iš to, 
kad dabartinės - elektros lem
pos sunaudoja šviesai lik 6% 
energijos, o 96% pereina šilu- 
mon, tuo tarpu, kai paprasta 
žvakė paverčia šviesa vos tik 
0,50%, o 99.95 nuoš. visos

Philco Baby Grąnd, su .tubo-

$36.50

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O CAUNGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą. Ranka. Koja. 
Nugaroa skaudajima. šalti, Ranku.v 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa tkau- ' 
dėjimą. ir taip rboHuc skaudajiimM 
(tik ne ronae ).
Tūkstančiai žmonių yra Haigyde O 
milijonai dar nežino apie Ui.
Daksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukse, klek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, gi JO Ir »3-00, 
ir 10 centu antra už persiuntimą. 
- Klauskite pas aptiekosrius taip 

DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P, O. Bes 3Bg 
Hartford, Conn.

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167 ir 4705

MALT TONO
arba

Extra Pale Alaus

šiemet sukanka 500 metų, 
kai buvo atrastos Azorų salos, 
kurios yra į vakarus nuo Afri
kos Atlanto vandenyne ir pri
klauso dabar Portugalams. Jas 
atrado Golzalo Velho Cabrai 
1431 m., kada jis priplaukė 
prie Formidos grupės salų. 
Likusios salos, pamažu buvo 
ištirtos 1432—1453 m. Kadan- • . . 
gi tose salose buvo rasti seno
vės kartagiečių pinigai, tai iš 
to sprendžiama, kad. jos jau 
buvo žinomos prieš Kristaus 
gimimų, tik vėliau liko užmir
štos. Tolimas daiktas kad Azo
rų salos yra pasakiškos Atlan
tidos

Nauji Rekordai po 45c kiekvienas 
Nauji 1’ianų Roleriai vertės po 49c

šilima. Taigi, naujoji lempa 
butų 15 kartų tobulesnė už 
dabartines elektros lempas.

Naujoji lempa yra panaši 
savo išvaizda į dabartines, tik 
ji yra prileista labai negudrių 
kriplono dujų. Ypatingu būdu 
joj prieš uždegant yra paga
minami dar natrijaus garai. 
Jei dabar paleisti elektros'sro
ve, tai elektronai atsimuša i

Nikeliu užbaigtos rankenos, por- 
celano rodykit- karštos it šaltos. 
Tinka biįe CO
linkai ...............

M,“ -------------

NAMŲ SAVININKAI
Mes suteikiame dykai nariams ir juos išpildomo — Lynus. Penkių Dienų 'Pranešimus. 
TrredeSįmt dienų PranešimUH. Dykai patartinai nariams, kurie ateinu i< musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rendauuinkais ir kaimynais. Naryste $1,00 su šiuo apgarsinimu.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOLLKVAKI) 7878 CHICAGO . Atdaru Vakarais.

Noriu Miego
Suktinis — Kauno Kariškas Benas

26065—Susgodojau aš Godeles
Kalbėk
Pas Darželį Trys Mergelės
Žydelis iš Vilkaviškio Miestelio 
Dzūkų Kraštas 
Kudlis ‘

26087—Sibiro Tremtinys
Bernužėli Nevesk Pačios —

26080-—Godelės — K. Kraučjunas.
. Urėdas Maiše — Antanas Vąnagaiū 
26073-L’SauIelė Raudoni.

Aš Bijau pasakyt — 
26078—Panemunės Valcas —

Plikas Kaip Tilvikas
26106—Ar žinai Kaip Gerai

Maho Tėvelis — Valcas - 
26088—Smuklėj Vainikėlis.

Kur Nemunas ir Dauguva

193,1 Alidget Radio, . • ,

4 19.75

Brunswick Baby Grand

39.50

Informacijos ir laivakortės gauna
mos paS savo agentą arba:

SWfeDISR AMERICAM ‘ ' LINE
181 N. Micbigan ' Avė., Chicago

.. ( ( ŠTAI MUSŲ KAINOS 
Indiana Egg .... ;..... .
Illinois Egg .....
West Va. Nut .....
West Va. Lump .....
Black Band Egg.....

<Black Band Lump .. 
Red Ash Erie> Lump 

. Blue ?Grass Lump .„ 
Fancy Lump .... ..

Boęahontas 
Pocahontas 
Pocahontas 
Pocahontas 
Pocahontąs Pea ..... ....ų...... ........
West Va. Be durnių 50% rupus 
Gokę-Range dėl funjasų ....■... ...
Ganell Block . .....................
Minkštų anglių* Screenings......

Mes pristatome visame mieste.
Mes esame užbondsuoti miesto svertkai ir kiekvienas vežimas, kuris išva
žiuoja iš mūšų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garantuoja paro
dytą ant tikieto svarumą.

, ' MES TAIPGI PARDUODAME
PETROLEUM CARBON COKE LUMP $10.50, SCR. $6.50 

: / . ATSINEŠKITE SU S^VIM ŠI APGARSINIMĄ

MES VALOME VISKĄ—
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ar Wilton. nuodugniai išvaolmi, abi pusės 

$2.00
Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė. ‘

Telefonai Drexel 0909. 0910. 091 1 , ,

įdegimas 
Pas vai- 
nėra re- 
o ir gy- 
gali ne

pažinti. Kiekvienoj abejonėj 
kankinti vaikų antitoksino da
vimu arba daryti Laboratori
nius tirinėjimus nėra paranku 
ir daug kainuoja. Nemaža vai
kų nuo difterijos miršta visai 
bereikalingai. Kam rizikuoti? 
Kam kankinti vaikų kiekvie
name gerklės suskaudėjime ir 
didinti sau išlaidas 
laukti neparankumo, kuomet 
bus iškabinta korta su žodžiu 
“Diphtheria”?

Kiekvienas gydytojas gali 
ištirti, ar jūsų vaikui yra rei
kalinga apsauga ir reikale ga
li jų suteikti.

Orui atvėsus prasideda 
skaudamos gerklės ir difteri- 
ja pasidaugina. Dabar yra pa-

Pašalina Gaso Skau
smus Viduriuose

Nura-Tone greitai pašalina gano skaus
mu* skilvyje ar viduriuose, p U gal i dyspep- 
sija Ir kitus skilvio pakrikimus. Jis pasal
dina kvapų, priduoda gera apetitą, nugali 
galvos skaudėjimą. kvaitulius, inkstų ar 
pūslės silpnumus ir konstipaciją ir sustip- 
rina silpnus nervus, raumenis ir. organus. 
Nuga-Tono išvalo kūną nuo ligų perų ir 
padarys jus stiprų ir sveiką. Būtinai gauki
te Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi, jo 
paprašykite jį užsakyti dėl jus iš savo ur
mininko.

tonas $5.75 
6k00 

.. „ 6.50

.. „ . 7.00
... „ 7.50

„ 8.50
9.00 
9.50 

,» 9.50
.. „ 6.75

9.00 
9.50 

„ 9,00
6.50 

„ 7.25
... ” 10.00
.. „ 0.50

4.00

WISSIG, 
Pasauliniam* Kata 

Seno Krajaus
l PER 26 METUS.

“ % JOS YRA 
įžnuodijtmą krau- 

l nuga* 
kiti nė 
sadarytl. 
atartmas

Rašo Dr. A. Montvidas
Regis, tik šeši metai atgal 

tapo surasta, kaip apsaugoti 
vaikus nuo apsikrėtimo difte- 
rija. Tūli, vaikai turi paveldė
tų atsparų, tai yra negali šita 
liga apsirgti. įbrėžimu į odų 
arba įlašinimu į akį specialiai 
tam tikslui pagamintos me
džiagos galima ištirti, kuris 
vaikas turi atsparų ir kuris ne
turi jos.

Neturintieji atsparos gali 
apsirgti minėtąją liga. Tapo 
surastas būdas ir juose atspa
rų padirbti. Tam tikslui buvo 
vartojamas toksinas-antitoksi- 
nas. Tūli gydytojai da ir da
bar jį vartoja. Ši medžiaga 
švirkščiama (skiepijama) į 
kūnų savaitėj sykį per tris sa
vaites. Po to daromas patikri
nimas, ar atspara pasidarė. Jei 
ne, duodama daugiau vaistų. 
Nuo toksino-antitoksino atspa
ra neišsivysto urnai. Paprastai 
praeina keli mėnesiai, kol ji 
atsiranda. Kitas keblumas, kad 
nuo jo tūli vaikai pusėtinai 
apserga.

Laikui bėgant surasta, kad 
kita medžiaga irgi apsaugoja 
nuo difterijos. Ji vadinama 
toksoidu. Kaip ji padirbama 
ir kokia jos sudėtis, čia nėra 
reikalo aiškinti. Toksoidas 
tuomi geresnis, kad jis padaro 
atsparų į visai trumpų laikų 
ir vaikas 
apserga labai lengvai 
skiepyjimo. Skiepyjama 
savaitėj sykį. Tūliems užtenka 
dviejų, o kitiems reikia trijų 
skiepyjimų.

Kiek patirta, toksoidu skie
pytieji vaikai kelioms savai
tėms praėjus jau turi atsparos 
difterija neapsirgti.

Patartina šitokiu skiepyjimų 
apsaugoti nuo difterijos kiek
vieną vaiką, kuris yra jaunes
nis 11 metų ir neturi paveldė
tos atsparos arba nėra sirgęs 
difterija.

Kiekvienas gerklės 
gali reikšti difteriją. 
kus gerklės įdegimai 
'tenvbė. Ne tik tėvai,

5200
Kad ekspertas inžinierius 
DYKAI jums apskaičiuotų 
pirm negu nusispręsite.

Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.NlcNicholas
■ - >- - „ I1 ' '

PraSykite savo groseminko arba aptiekoriaua, Jeigu jie negali 
suteikti, tuomet paSaukite .

FREDERICK BROS.
811 W. 37th St, Chicago

SQUARE DEAL GARANTUOTI GA- 
r-Hfh RU AR KARŠTU VANDENIU 
001 i APŠILDYMO PLANTAI

Suteiks Jums Jaukią Šilumą. Šal- 
eiausiame žiemos Ore. •

DYKAI EKSPERTO INŽINIERYSTĖS 
Ir iEbr PATARNAVIMAS

ANGLYS ■TbI ■ , Anglis

’ UŽ WHOLESALE KAINAS Iš

Geo. P. Taylcr, Jr. Coal Company
- ■ ' 2426 So. Halsted St

' 2458 So. Halste dSt.
1009 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tikrai pačias geriausias

Pažiūrėkite i šias kainas
Jįilris pirklį, anglis depąrlellnifeiitinėse sankror
vose. Ateikitę į, musų jardus, pamatykite ko jps norite, 
arba patelefonuokite ihums ir mes pristatysime jums

W|I»|||III J, ,1 rI     11 1>^«   ............... ....

toliau i ?yUis, vadinamuose ^budu kylu nauja’ neRprfiitųi j< 
ToBniuoše* Rytuose, japonų gų galybė japonų tautos asine 
tauta žada netruktus, pralenkti 
didžiarusius. 1930 m. gyven
tojų višuofįiriis surašymas pa
rodė, kad Japonijoj iir jai prL 
klausančiose teritorijose, kaip 
antai, Korėjoj, Formozoj, Sa
chaline gyvena 90 ‘ milijonų 
žmonių; iš kurių mažiausia 80 
milijonų yra japonai 
ihlhsįhi japonų veržimusi Si
bire vis tolyn į vakarus, tai 
galima manyti, kad slaviškas 
elementas per kelias dešimtis 
metų bus mongoliškojo nuga
lėtas. Tolimuose Rytuose tuo

Daktaras r
Kapitonas

Specialistas iž.
GYDO VISAS LIGAS VVRŲTR________ _  _,

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS 
Špčcialilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslh. 
jo, odos, ligair žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmui 

; toje, kosljinų, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu
Rakio jus iigydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką jis jums gali | 
Praktikuoja per daugeli metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. P 
dykai; OFISŲ VALANDOST Kasdie nuo 

'valandai If mio 5-8 valandai vakare. Nedėlk 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Ąvv

tMM

Square Deal Plumbipg Supply House
1725 S. State St., Chicago, III..........

' ■ CALUMET 5200 r
Atdara vakarais, iventad|ehiais iki 1 vai. po pfet



Margučio” vakaras

Roseland

18 g-vės apielinke

men

of secretary

Totai Disbursements$866,126.64

išmokama apie

išmokamakainuoja 25eAkcija apie

išmokamakainuoja 50cAkcija apie

kainuoja $100Akcija nuo

išmokamakainuojaAkcija apie

išmokamaAkcija kainuoja apie

išmokamakainuoja 30cAkcija apie

Viso turto išmokamaAkcija kainuoja 40c apie

Tel. Virginia 1334

Installmęnts paid an

ayable

Skolinimo

11,403.01
1,242.14

910,100.00 
31,270.00 
4,595.17 

23,468.15

Lietuviams bedarbiams šelpti 
komitetas likviduotas. Likusie* 

ji pinigai nutarta atiduoti 
komunistų organizacijai.

nuo 9 ry 
iais ir ŠeŠ

1931 M. 
1931)*

44,000.00
31,500.00

74,436.94

$ią8,5oo.ąo 
67,925.00 

250,251.89

184,200.00 
83,480.00 

8,585.38 
136.33 
610.26 

20,000,00 
2,000.00 
1,321.82 

150.00 
2,100.00 
1,500.00 

66.15

12^464.68 
1,000.00 
1,060.39
8,117.70

883.92
45-,859.77
39,932.43

500.00
1,500.00

317.36 
895.87 
100.00

daly- 
tokio

Judgėments
Taxes Advanced
Insuraee premiums advan

Aceounts receivable 
Offiėe building

Priteisimai ........
Taksui ............
Apmokėtos apdraudos

i premijos ........

Kur tik 
vauja, tai 
turi įvykti

Cash In hands 
InstaUments 
Pal^up stock 
Inte ręst 
Premiums 
Admission fees 
Tpansfer fees 
Flnęs 
Renta 
Loans re paid: 

pn reni estete 
PU stocR pledged 

Judgments 
TajĮes 
Insurance preminms 
Bills payablę 
Bills receivable 
Ącpounts payable 
Fumiture & fixtures 
Ineom plėtė Loans 
Contingent fund 
Prpfit & Loss'

$1,036,169.38 Totai assets

149,250.00 
37,506.36 
10,125.16 

!*613,9 9 
,969,84 

36,000.00 
2,000.00 

362,28

adresu 3417 
kurioje dabar 
išpardavjnias 
nupigintomis 

! lietuviu 
M. N.

SLA 226 kuopos s usirinki 
mo, įvykusio sp 

(> dieną,

Namas ............. .
Rakandai, ir įtaisymai 
Pinigai banke ......
Pinigai pas sekretorių

Paskolos ant nuosa
vybių ....... .. .........
Paskolos ant akcijų.. 
Nedamokėti nuošimčiai 
Įnešimai nedamokėti..

komunistai 
vis kas nors 
— Bedarbis.

Drazdauskas 
k a cT jie susilaukę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komunistai, būdami susirin
kime didžiumoj, nubalsavo li
kusius fondo pinigus atiduoti 
jų organizuojamam komite-

Pigražina išvaizdą Patenkinimai garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

tie taikosi musų troškulį sau

Spulka” suteikia paskolas ant pirmo Morgi

ijoans
Loans
Intęrcst unpaid
Instalments on stočk un

Čiojime butų minima tik pir
mas jubiliejinis Įvykis, o ant
ro tai visai neminėti, nes, jo 
supratimu, tas antrasis Įvy
kis buyęs visai netikęs.

^težinau kaip kam. Bet gir
dai kuopos narį taip kalbant, 
tai’ atrodė nei šis nei tas. Mano 
supratimu, antras jubiliejinis 
įvykis yra net svarbesnis, ne 
kad pirmasis. .Pirmasis įvykis 
man labai siaurų vaizdų suda
ro. O antrasis, kur tam tik
roms aplinkybėms susidėjus 
net kova kilo, kur daug ener
gijos padėta, kur nemažai ka
pitalo paaukauta, idant ląis-. 
voji mintis iš Romos agentų 
jungo pasiljuosuotų, yra liudy
ti) as musų pirmyneigos, kovos 
už šviesesnę, laimingęsnę atei
tį. Čia prieš mane kįla didelis 
ir turtingas vaizdas tos kovos. 
Ir sakyti, kad jis šiandie ne
vertas paminėjimo, tai nesu
tinku

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
J OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

atmokėjimaas. \ \ I
Visais z reikalais kreipkitės:

KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINE
840 West 33rd Street, Chicago, III 

Yards 2790

Vokietijoj Universitetą 
STATE STREET, 

CHICAGO. ILL. 
8-taa AugStau

PStnyčiomis uždaryta 
MILWAUKEE AVĖ. 

Subatoj 7 P. M.—0 P. M, 
-" 5 P. M..

Įnešimai įinokėti ...,

Įneši mai > permokei i.. 
Įnešimai . nedąmpkėti 
ę. , * ■ j .
Primokėtos akcijos 
Nuošimčiai prajukti 
Nepilnps paskplos .. 
Mokamos bilos .. 
Mokamos sąskaitos. . 
Nuošimčiai už moka

mas bilus ...
Atsargos .'.fondas ...
Pelnas (^dalintas) 
Pelnas (neiŠdhlintas)

p ----- ,
komunistai norėjo, kad pinL 
gai butų atiduoti lietuviams 
bedarbiams, kurių vardu au
kos buvo renkamos. >

Draugelis 
skundėsi 
daug pabarimų už tai, jogei iš 
bedarbių fondo išmokėję $25 
parenduotai prakalboms sve
tainei ir kad davę Tamošaus
kui $10 kelnėms nusipirkti. Jie 
sakė, kad pavyzdžiui aptieko- 
rius A. Yonaitis, kuris gausiai 
prisidėjęs šelpimu aukauda
mas apie $50, esųs nepatenkin
tas ir išinėtinėjęs, jog bedar
biams surinktas aukas kito
kiems tikslams suvartojama.

Petronis į šitokį nusiskundi
mų atsakinėjo. Jisai kalbėjo: 
girdi, norima biznieriams pa
taikauti, nepaisykime biznie
rių; gavę iš jų aukų, mes gali
me jas suvartoti kaip mums 
tinka.

Praėjusios savaitės pabaigoj 
Halsted ir 19 gatvės apiennkėj 
agentai užtiko alaus bravorų.

Bravoras užtikta didžiuliam 
trobėsy. Bet alaus virėjų, nė 
bravoro savininkų > nepagauta.

Sausieji agentai išleido lau
kan apie 80 bačkų jau gatavo 
alaus, kuris reikėjo tik išga
benti. Be to, jie sunaikino ku
bilus su selyklų, kurių įtalpa

Primokėtos akcijos .... 
Nuošimtis už jneš|mus . 
Priteisimai t........... 
Taksai . ?.....................
Apdraudos premijos .,.. 
Mokamos bilos ........ 
Gaunamos bijos ------- -
Mokamos sąskaitos .... 
Nuošimčiai už mpkamas 

bilas .......................... ..
Nepilnos paskolos ...... 
Abelnos išlaidos ............
Algos ........................ ............
Raštines išlaidos ..........
Įnešimų perviršis ............
Pinigai banke .................
Pinigai pas sekretorių . 
Atsargos fondas ..............
Pelnąs ir nuostolis ...

V Namas ............
Gaunamos sąskaitos ....

Viso išlaidų .. i............ ..

Rytoj, spalių 11 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyks “Margučio” 
vakaras, kuris susidės iš dainų, 
armonikų orkestro, krutamu 
“pikčių” ir kitokių įvairių daly
kų,—juokingų ir rimtų.

Programui pasibaigus, bus 
šokiai, šokiams gros armonikų 
orkestras. Pradžia 8'vai. va 
karo.—^1.

552,698.48
,..... . . ..........,,.

12,167.94 Instąlltncnts in advanee
23,468.15 ■ InstaUments due and un-

Daktaras specializuojasi ant nervų 
ligų. Baigęs “The Chicago College 
of Naprapathy”.

Išgydo be operacijos chronišką pe- 
nesaidę. Pasitarimai veltui ir man
dagus. Yra išgydęs daug žmonių Ame
rikoj ir Lietuvoj nuo Reumato, Iri- 
fluenzos, puolamos (mirštamos) ligos, 
širdies, > pilvo, kepenų ligų, galvos, 
nugaros gėlimo. Jei Viską išmėginai 
ir nepagijai, dabar pamėgink Napra- 
patijos mokslo būdą, nes pagijo ir 
tokie, katrie jau buvo nustoję vilties. 
Gali ir Tamsta pagyti.

35-ta Metinė Atskaita
Keistučio Skolinimo ir Budav. Dr-jos No. 1.

(Keistute Loan & Building Association No. 1)
Įsteigta 1897 Metais — Inkorporuota 1901 Metais 

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
(Ųnder State Government Supervision)

.1-1. . »«>■«■«< *i i S į..... M.
\ 1 1 .

Lietuvių valanda

Pirmadienio vakare, spalių 
mėn. 5 d., Strumilo svetainės 
barumy buvo sušauktas susi
rinkimas komiteto, kuris be
darbių šelpimą tvarkė. Susi
rinkime ne visų draugijų dele
gatai dalyvavo, nes jau seniai 
kai kurių draugijų atstovai 
liovėsi lankę komiteto susirin
kimus.

Komunistinių visokiomis 
raidėmis ir numeriais vadina
mų kuopų visi delegatai daly
vavo. Matyti, buvo iš anksto 
jie susitarę, kad likusius fonde 
pinigus pasiimti į savo rankas, 
į savą komunistinę bedarbių 
organizaciją.

Susirinkimo pradžioje buvo 
išduotas raportas iš knygų 
peržiūrėjimo. J. Kirkus rapor
tavo kiek įplaukė pinigų ir 
kiek bedarbių komitetas sušel
pė per visą Šelpimo laikotarpį. 
Po to, kai buvo išduotas ra
portas, bedarbių fondo kasię- 
rius Drazdauskas nusiskundė, 
kad Kirkus, knygas peržiūrė
damas, labai jį įžeidęs, nes jį 
gązdinęs sakydamas “aš tave 
pagausiu, aš tave pagausiu.” 
Tuo gi tarpu jis, Drazdauskas, 
nėra nė cento paėmęs iš fon-

Rytoj, t. y. sekmadieny, spa^ 
lių mėn. 11 d., bus ypatingai 
gražus lietuvių rądio progra-^ 
mas iš stotie^, WCFL — 970 
kiloc. nuo 1 iki 2 v. dalyvau
jant rinktiniams dainininkams 
solistams ir chorui. Taipgi 
bus graži orkestrus muzika, šį 
programą duoda savo lėšomis 
Jos. F. Bu driko korporacija, 
kuri užlaiko didžiausią radių, 
rakandų ir muzikalių instru
mentų krautuvę 
Sp. Halstcd St.» 
eina rudeninis 
radių galutinai 
kainomis. Remkime 
valandos leidėjus.,—.

‘ i atlyginimas* idel taupymo Akcijų sky 
Lengvas būdas įsigyti liamą. Fondas senatvei. K

Spulka” įvedė speciali taupymo , skyrių vai

J^oans on real estą t©
Loans on stock pledged 
InstaUments on stock with- 

<Jrawn’
Paid-up stock
Interest on stock withdrawn 
Judpments' '
Taxes Advanced
Insurance premiums
Bills payable
Blls receivable
Ąccounts payable

Jn.teYest on bills payable 
Incomplete Loans
Expenses greneral
Balarieo
Stat|onery, etc.
OutBtanddny orders
Cash in bank .
Cash in hands of secretary
To contingent fund
Profit & los®
Building , '*
Aceounts receivable

Nors jam, Drazdauskui, bu
vusios nemalonios tokios aki
plėšiškos ir kvailos kalbos, 
bet jis nieko nesakęs. Bet vė
liau iš tikrųjų turėjęs juoko, 
kai pamatęs, kad Kirkus visąi 
nemoka skaičiuoti (rokuoti). 
Pavyzdžiui, iš 16 atėmus 9, 
Kirkus nežinojo kiek pasilie
ka. Arba ažuot atimti išmokė
jimus iš įplaukų, idant sužino
ti kiek pasilieka, Kirkus mėgi
no dėti viską į krūvą. O po to 
sakęs “aš tave pagausiu.” Rei
škia, komunistas mėgino “pa
gauti” kataliką, tik pasirodė, 
kad nebuvo ko gaudyti, o prie 
to ir pats “gaudytpjas” buvo 
“too slow”, kad pasivyti.

Drazdauskui pasakojant, su
sirinkimas turėjo skanaus juo
ko. A. Draugelis, šelpimo ko
miteto pirmininkas, prie to pa
ties raporto pasakė, kad visas 
šelpimo darbas buvęs tvarkiai 
vedamas ir jokių suktybių ne
buvę. Draugelis išbarė fondo 
raštininką Lapinską už knygų 
pametimą. Girdi, kaip katė su 
pūsle Lapinskas bėgiojęs su 
knygomis, nes kur tik važia
vęs, tai vis ir knygas vežęs su 
savim. Na, ir kur ten kokiame 
piknike kas ten tas knygas pa
vogęs.

Kada raportai buvo priimti, 
tai prasidėjo svarstymas apie 
fondo likvidavimą. Buvo kilu
si suirutė kada vienas bimbi- 
nis komunistas pradėjo rėžti 
spyčių be sustojimo. Pirmi
ninkas, nebegalėdamas su
stabdyti jį, buvo bepaskelbiąs 
susirinkimą uždarąs.*.

Svarstant fondo likvidavi
mą, komunistai stojo už tai, 
kad likusieji fonde pinigai bu
tų atiduoti komunistų organi
zuojamam kokiam ten bedar
bių komitetui. Katalikai ir ne

on reąl estate 
oh stock pledged

SLA 226 kuopos susirinki
mas įvyko spalių mėnv 6 d. 
Paprasta susirinkimų tvarka 
einant, po visų raportų kilo 
diskusijos dėl rengiamo vaka
ro tikslu paminėti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje jubi
liejinius, įvykius, tai 45 metų 
sukaktuves nuo įsikūrimo SLA 
ir 30 metų nuo išvadavinio 
Susivienijimo iš kunigų glo
bojimo, reiškia nuo pasiliuO- 
savimo laisvos minties iš ku
nigų vergijos.

Diskusijos kilo deliėi to, 
kad vieih norėjo bendrai tik 
su apskričiu rengti paminėji
mą, o kiti pagęidavo. kad ir 
kuopa viena atskirai dar pa
darytų paminėjimą.

Po to vienas narys padarė 
pastabą, kad kuopos apvaikš-

Dabar dar prisiminsiu apie 
knygas. Kaip ten iš tikrųjų bu
vo šu tomis knygomis? Kai 
kurie žmonės daro išvadą, kad 
Lapinskas knygų visai nepa
metęs, bet gal būt jas paslė
pęs, idant apsilenkti su bedar
biams šelpti fondo taisykle. 
Mat, fondą organizuojant buvo 
padaryta taisyklė, kad jis 
teiks vien bedarbiams pagelbą 
ir nesirūpins jokiais kitais rei
kalais. Jei tas protokolas ne
būtų žuvęs, tai ar butų komu
nistai drįsę imti pinigus iš 
fondo bedarbiams šelpti ir 
mokėti rendą už svetainę pra
kalboms? Spėjimas, kad La
pinskas pats paslėpęs knygas 
atatinka 
kiams.

Pinigai pas sekretorių 
Įnešimai ...........................
Primokėtos akcijos 
Nuošimčiai ...................
T^remljos ................... .. ...
įstojimai ................... .. .. ..
Pervedimai .....................
Bausmės ..........................
Nuoma .............................
Paskolos atmokėtos: 

ant nekrutamo turto 
ant akcijų ............

Pateisimai ............ .. .. .. ..
Taksai .......... .....................
Apdraudos premijos ; 
Mokamos bilos ...... 
Priimamos bilos ... 
Mokamos sąskaitos 
Rakandai ir įtaisymai 
Nepilnos paskolos ... 
Atsargos fondas z"... . 
Pelnas ir nuostoliai

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Siu pastebčtlnas treatmentaa yra tel
kiamas kai jųa dirbate ar vaikštote. Jie 
yra be ekauemo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatrnenlų Jus nebeturčeite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gyslos iJ- 
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad Jus kada nore esate turčję varl- 
cose gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo i stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

*
Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino

190 N
Room 834

Kasdie 10—5:30,
SKYRIUS: 2483 

Utarn., Kotv., 
Pėtnyčiomls

Paslklausykit musų kalbos apie Sveikatų 
iš WJKS stoties Pan. ir SeredoJ 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A, M.

Keistučio “Spulka” Išmoka pinigus ant pareikalavimo 
nuo 1897 Metų. Aprūpina napribotą saugumą po Valstijos 
priežiūra. Augščiausis 
riuose. — .

Keistučio
kams.

Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda jš 
kančių skyrių: —

Skyrius “A”, Akcija kainuoja 12y2«
į 11 metų.

Skyrius “B ’
į 6į4 metų.

Skyrius “C’
į 3^ metų.

' Skyrius “D-’ 
padėjipio dienos.

Skyrius '
j 15 metų..

Skyrius
į 9y2 metų.

Skyrius
į 5% metų.

Skyrius
į 4y2 metų, 
c į Keistučio
Šio pirkimui arba statymui, namų, su lengvais mėnesiniais

De Soto ir Plymouth i
Chrysler Išdirbystės

Pirm negu pirksite, < 
ateikite į musų ištaigą 
pamatyti musų naujus . -.M ?
De Soto ir Plymouth _ 
Automobilius.

rūmą patys
kalba už save. Taipgi 
turim daug vartotų 
automobilių už priei- 
namas kainas.

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Archer Avė

Telefonas
VALANDOS :

Pirmadieniais,, Antradieniais ir Penktadieni 
to iki 6 vaL vakaro. Trečiadienias, Ketvdrtad 
fadieniais nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro.24,000.00 Bills payable

1,300.59 Aceounts payable
Intęrest on bills payable
/• -/S ' '? ■ t \ 1 ■-■3 ■ \''' '

Contingent fund 
Profits (divided) V 
Profits (undiivided)

Lietuvių Seniausia, Tvirčiausia ir Didžiausia 
Skolinimo ir Budavojimo Draugija ~ 

Suvienytose Valstijose 
PAVELYTAS KAPITALAS — $5,000,000.00

’ 28,468.15
‘ . ■ ■ f I

299,700.00 Paid-up stock a : '
797.21 Intęrcst. paid in advanee

Dr. P. P. Šimaitis 
Naprapatas

Atidarė ofisą ant Bridgeporto po. N

3150 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL. 

Vai. nuo 2 iki 8 vak.
Rezidencijos* ofisas po num.

60E.95SL
Valandos iš ryto x.

, ( . $866,126.64

IŠMOKĖJIMAI BAIGINT METUS LIEPOS 31, 1931 M 
(Disbursements at the end of fiscal year July 31, 1931)

Paskolos ant nuosavybių 
Paskolos ant akcijų .... 
Įnešimai ...............................

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 
(Receipts at the end of fiscal ycar July 31, 

46,122.65Cash in kbank 
500.00 

259.288.47 
202.550.00 

53.608.50 
3,097.50 
1,208.50 

21.60 
183.58 
396.00

S^tadienis, spaliu 1Q, 1,9.31 
buvo gdl keliolikos tūkstantių lykai ir pastangos žmonių, ku 
galionų

Tai šHaip naikinama geri daJs-ais laikais patenkinti

749.22
100.00

11,609.26
•1,200.00 Furniture & fixtures

39,932.43 Cash an'bank
500.00 Cash in hands of secretary

MARGUTIS
Juokiasi, šūkairdainuoja 11 Ūct.-Spalit)

Lietuvių Auditorijoj, 3113 So. Halsted St.
Pikniko, golfo turnamento ir kiti “pikčiai”.
Armonikų orkestras, Vilnietė kanklininkė, rimti ir nerianti dalykai scenoje.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 75 centai ir $1.00. ? 

z šokiai prie Margučio Armonikų Orkestros. > ;

D I R E K T O R I A I
F. MARTINKUS ’v’ • • '.''V.

PUPAUSKAS • /' ,
K. DĘMERECKIS , .

JOHN GAUBĄS '
BEN. M. BŪTĖUS

JOHN P. eWaLD.
STANLEY STANEVIOH • i

• ANTON J. ZALATORIS “
THOS. S. JANULIS ‘

. . . JOS. POLYANSKAS “ ■
JOHN BYANSKAS

> J. J. Maskoliūnas
J. W. ZACHAREVIČIA. Notaras.

Viso skolingumų
, »|.į ,i|^i»iiiii|,||.|ji!;l<l*l|.|į.»«Į.. ' /'('i*.

$1,036,169.38 Totai liabilities
■ ■ v

VARICOSE
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• jį rK BE1 L r M T ’
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žteštadifenis, spajių 10, 1931
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JĮIJIĮI.. ........................ ; ... .............. ..........
■ f

MiM

.. - ——

CHICAGOS Ba"k*' “i””9"
ŽINIOS

Devyni bankai išmokės, 
dali pinigų depo- 

riams

Kurią laikaą atgal miesto tė
tušiai Icreip^i j vietos banki
ninkus prašymu paskolinti ant 
busimi 3980 m. taksų 36 milio, 
nūs dolerių su viršum. Banki
ninkai atsisakėp^ĮcpIinti -tų sut- 
ną miestui pirm, negu miesto 

*aksų reikalai’ busią tinkamai 
sutvarkyti.

Tlv** •

jimo

Devynių Chicagos bankų, ku
rie užsidarė seniau, depozitoriai 
aplaikys pinigų sumoj $1,270,- 
000. Tai pirmieji išmokėjimai 
depozitoriams iš pajamų, kurias 
surinko resyveriai likviduodami 
tų bankų biznį, šių bankų tar
pe yra 
kas ir 
Bank.

iuodveidžių Binga ban- 
Cicero Trust & Savings

Dar neturi žinių 
Mc Erlane

apie

Paskilbusio Chicagos gengs- 
' terio McErlane pati rasta nu- 

‘ šauta. Nušauti ir du jos šu
nys. Policijos manymu/ mote
ris buvusi nušauta iš vidaus 
automobilio ir taikant iš frointi- 
nes sėdynės. Taigi policija ma
no, kad pats McErlane ją nu
daigojęs. Antra vertus, polici
ja daleidžia ir galimybę, kad 
pats McErlane buvęs nudaigo
tas. Šiaip ar taip, policija pa
sigenda vieno kiečiausių Chi
cagos gengsterių.

■ t "■ .............

Pasitiko draugą, dėl kur 
rio neteko kojos

John Mitesovich, 19 metų, 
užvakar pasitiko^ prie Joliet ka
lėjimo savo draugą James Nos- 
sę, kuris buvo1 paleistas iš ka
lėjimo. Kalėjimai! Nosse pa
teko todėl, kad peršovė Lileso- 
vicho koją, kurią po to prisėjo 
nuplauti. Nosse pareiškė, kad 
jisai stengsis buvusiam savo 
draugui darbą surasti, o iš jo 
tikisi, kad jis padės naują me
dinę koją jam nupirkti.

Ha C. Laycock,- Prezidentas Peoples 
National Bank 8. Trust Company, 47th 
St. ir Ashland Avew yra vienas tų, ku
rie šiandie entuziastiškiausia kalba apie 
Prezidento Hooverio sušauktą konferen
ciją ir jos pasekmes. Pasak p. Laycock}, 
nėra perdėjimai* tikėtis iš dabartinių žing
snių Wasringtone, pradžios tikro gryži- 
mo j geresnius laikus. Sudarymas ban
kinės įstaigos, Prezidento Hooverib 
paskelbta tvąrka, daug prisidės prie at- 
steigimo pasitikėjimo j bankus įc praplė
timas Federal Reserve Bankų paskolų da
vimo teisiu neprikiš užsidarymo1 šiaip 
stiprių bankų.

P-as Laycock sako, kad dabar yra 
pavienių žmonių reikalas atlikti savo 
darbą padėties pagerinimo reikalui, o ne 
sėdėti ir laukti kad kas atsitiktų. Baimė 
ir pesimizmas tiktai pablogina padėti, 
kuomet drąsa ir •( pasitikėjimas į ateitį 
paskubins gryžimą geresnio biznio ir to
dėl darbo dėl visų. Kainos- drabužių, 
maisto ir namų reikmenų dar niekad 
nebuvo taip žemos ir dabar yra laikas 
pirkti. Laikomi namie ar padėti į stipriau
si seifą pinigai niekam neneša naudos. 
Pirkimas prekių palaiko pinigus cirku
liacijoje, ’o atliekami pinigai turi būti

. .........................................        ,11 H.III 

dedami į bankus, kiir jie ąeš nuošimtį 
depozitoriui ir duos galimybės bankui 
teikti kreditus vertiems skolintojams ir 
tuo tarnauti ir vystyti saVo apielinkę,

Amerikos šalis susideda\iš įvairių 
tautų žmonių.; jie yra pripratę sunkiai 
dirbti ir nugalėti kliūtis. Prezidentp 
Haovcrio ir kitų šalies vadovų duotu 
pavyzdžiu: sako p. Laycock, dabar yra 
pareiga kiekiveno musų atlikti savo da
lį ir parodyti, kad bendromis jėgpmis ir 
pasitikėjfmu galima yra nugalėti dabar
tinius keblumus. •

Graboriai Lietuviai Gydytojai

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413; ■ . . j, . i ■

Devyni menesiai kalėti
j rJoseph Batera nuteistas^ 9 

menesiams kalėti: Jisai* pateko 
bėdon todėl, kad savo užeigoj 
pardavęs sausiesiems agentams 
snapso. Bet teisme Baitera pa
reiškė, kad sausieji priyertę jj 
parduoti jiems Snapso grūmoda
mi ginklais. Batero užeiga bu 
vo adresu 15639 So. Halsted St.

TliRRJO 1IKMOROIDUS DAUGEL! METŲ — 
DABAR IŠGYDYTA

Mrs. Gertrude Sainuel, 305 Spnrks St., 
Sionx- City, Iowa, rnfto: “Nuo 1910 m. nA 
turėjau skausuiingus Iflorlnius heniorbtdus ir 
fistulas, kuriuos gydytojas 1924 m.
Trys njetai valiau iAMvystG kraujinei viduji
niai hemoroidal. Balandy, 19Š0, aS atvykau 
| S-M-S Health Institute ir tapau iAgydyta 
jų pastebėtinais “bo peilio“ hcnioroidų treat- 
mentais, ir rekomenduoju visiems nuo hemo- 
roidų kenčiantiems Dr. P, D. Šymannk|; 1809 
N. Damon Avo.. Chlearo. III.

Pastaba. Pagultos kenčiau tieji • uuo ,heino- 
roidų gali būti iAgydyti bo peilio, skausmo, 
ar ligoninčs, naujausia Europos sistema da
bar vartojama musų įstaigoj. Nereikia išlik
ti ifi darbo. Nauja žema kaina — lengvi ifi- 
mokčjimai. Ateikite Aiandie arba rašykite 
dėl 5 dienų žolių troatnielito dykai, prisiųa- 
dami 10c apmokSjiinui pęrsiuntimo., Na
mai S-M-S Hcrb-Nu-Tonlc,

9.5 nuošimčių bedarbių 
Chicagoj,

Statys pasta Auroroj

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai lai
dotuvės* it koklame rei- 
kale visuomet esti sąži
ninga* ir nebrangus to
dėl, kad nęturim* ii- 
laidų užlaikymui sky«» 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

& M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčią dykai 

718 W. 18 St. 
Tsl, RooMvelt 7532 

-—O.
t

1327 So. 49th Ct 
Telefonu 

Cicero 3724

PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

įvairus Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas
' * DENTISTAS

1446 So. 49th Ct.
Valandos:' 9—12 A. M„ 2—6 ir

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-—ft--------? ai x- .3243 So. Halsted Street
i Lietuvės Akuseręs Į ofiso Tei. victory 7188 j z *Tcl Ihmlo k 2615

---------aMrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

S MIDWIFB
r. ..I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6109 South 2201 West 22nd Street 
Albany AvJ . - Vau?<i«> 1—3 i, 7—s

Phone 
Hemlock 9252

■v

--------- O---------
Phone Canal 6222

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

įvairus Gydytojai

Illinois Chamber of Commer- 
ce paskelbė, kad jos apskaičia
vimu Chicagoj esama bedarbių 
9.5 nuošimčių. Kitaip sakant, 
kad daug-maž iš kiekvienų de
šimties darbininkų yra vienas 
bedarbis. Bet gal būt, kad be
darbių nuošimtis Chicagoji yra 
žymiai didesnis, nei Illinois 
Pirklybos butas nurodo.

Paskelbta lenktynės kontrak
torių statymui naujo pašto tro
besio Auroroj, <11. Kalbamas 
trobėsis kaštuosiąs apie 400,000 
dolerių. * . *> 1

1 f LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnatiju laidotuvėse kuopigiansia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
K SKYRIUŠt

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TeL Cicero 5927

Akiu Gydytojai

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7868 
---------O>—

Chicaga turėjo 531,955 
svečių

GERB. Naujiem) skaityto
jos ir skaitytojai prašomi į 
pirkinių reikalais eiti j tas; 
krautuves, kurios skelbiasi' 
■Naujienose.

—7

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

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

Gydo spigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiai elektros 
prietaisu*.

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800—--------o---------

Dr. P. P. Z ALL YS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tek Pullman 0856 
Gaza*, X-Ray, etc.

DR. CHARLES SEGAL 
.Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
. OFISO VALANDOS:

Nuo lO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v.

Pbone Midvray 2880

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS I 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvina akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą ] 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso I 
trumparegystę ir toliregystę* Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra/ paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda I 
atkreipiama i mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
VaJ. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomia ir nedėliomia pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

, 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.

/. Telefonas Yards 1138 s

Stanley P, Mažeika
Grabonus ir :

' Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui i visokiems reika- 
. lami. Kaina prieinama

: 3319\Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ANTANAS JESKIS ‘
Persiskyrė su šiuo .pasauliu' 

' spalio 6 dieną, 10:00 valąųcją. 
vakare 1931 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Gilių Dvare,. 
Viduklės parapijos, Kauno apskr. 
Išgyveno Amerikoj 30 nĮetų, / < 
r Paliko* dideliame nuliudime mo-■ 
tęrį Oną, po tėvais Varškykė,. 3 

’ duktęris.— Stellą. Bernicę. ir Oną, 
seserį Oną Vasiliauskienę ir gimi
nes, o, Lietuvoj 3 seseris “ Ag
niešką. . Rozaliją ir Petronėlę, bro
lį Pranciškų i v gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 710 
' W. 18 St.
I Laidotuvės .įvyk? 'Papcdėly,

Dieyy Apvaizdos para-.
atsihnirigąr.-.'- 

(- velionio 
lą. o iš ten bus nulydėtas j Šv. V . *• -

-------------- ;•»— -

Visi a, aj Antano Jeskip gbni-
— | , j _ 4 , ■ ' Y f- ’ •

Scellą, Bęrničę. ir Oną,

—------ o.........
Tel. Yard* 4829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Auenue
\ ’’

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
e

1145 Milmauket Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. HL 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Laidotuves .įvykę Pąncdeiy, 
spalio 12 dieną, 8:3 0. va 1. ryte 
iš namų * 
pi jos bažn 
dulingos* paftUtd$ 
1. 
Kazimiero kapinės/. .<•• ,v "

Visi ač, a. Antano Jeskip gimi
nės, drangai 'ir pažįstami esat* nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
' Moteris, Dukterys, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rįus Butkus, Tel. Canal 3161.

ABISH

Dr. Kegel ieško skirybų

4631 Soi Ashland Auk 
TeL Boulevard 2800- 

Rmr. 6515 So. RccktveU Sf,
* T*L Repnblic 9Z23

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
, kanąp^is .Halsted St. ■

Valandos *nao 10*—4, nuo 6 iki j 8 
Nedėliomia nuo 10 iki 12.

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

Ofisui 3102 So. Halsted St., Cbicaga 
arti 31 st Street

Valandos: 'J-—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedčliomū ir šventad. 10—12 dienų

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dantistas 

4712 South Ashland Avė, 
v Tel, Boulevard, 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 Vakaro,

l Į wg,m ■ I,.

Advokatai

_____ _________ —

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABV VEDBJAI
Visą pagrabo patarnavimą- 

galime atlikti už $100100
Dvi Koplyčios Dykai — 

Del šermenų
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public; reikalus.
Cicero,

1439 So. 49 Court
Telef. Cicero 5927

Per pastaruosius aštuonius 
mėnesius Chicagoj laikyta. 459 
konvencijos. Kartu su konven
cijų dalyviais, jų draugai ir 
šiaip svečiai, apskaičiuojama, 
sudarę 531,955 vizituotojų. Nm 
žiūrima, kad jie išleidę Chicagoj 
apie $43,000,000.

Mokytojams neišmokė 
ta $18,000,000

Per paskutinius penkius mė
nesius Mokyklų Taryba pasi
lieka neišmokėjusi šio departa
mento darbininkams apie $18,- 
000,000.

Dr. Kegel, buvęs sveikatos 
komisionierius, iškėlė teisme 
bylą prieš savo žmoną. Dakta
ras ieško skirybų. Jisai kalti
na ją, buk ji keliais atvejais 
mėginusi nužudyti jį, įdėdama 
j jo maistą tam tikrų nuodų.

KAZIMIERAS JAKAITIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
spalio 8 dieną, 11:30 valandą ry
te 19-31 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj Žindaičių 
kaime. Jurbarko parapijoj. Ameri
koj išgyveno 3 2 metus.

Paliko dideliame nuliudime pus
brolį Antaną Ambrozaitį ir 
draugus, o Lietuvoj seną motinė
lę du broliu ir vieną seserį ir gi
mines. . - .4

Kūnas pašarvotas, randasi 1439 
S. 49 Ct.. Cicero.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
spalio 12 dieną, 8:30 vai; ryto 
iš Lachavičiaus koplyčios į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas- į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Jakaičių 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
lająutMvėse ir suteikti jajn pasku
tinį patarnavimą ir' atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Draugai it \Giminis

Laidotuvėse patarnauja; gfabo- 
rius S. D. LacbaviČia, Telefonas 
Roosvejt 2515.

PADĖKA VONfi

KAZIMIERAS RADZEVIČIUS 
kuris mirė spalio 2 dieną 1931, 
ir palaidotas tapo spalio 6 d., o 

” dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se. amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems. kurie ; suteikė 
jam paskutinį paarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą amži-

- nybės vietą.
Dėkavoju pralotu: KruŠui, ku-

- ntgui Šaulinskiui ir trečiam kuni- 
, gui, kurio vardo nežinau, už

įspūdingas pamaldas ir pamokslą. 
Dėkinga esu brangiom sesutėm už 
altoriaus parėdimą. dėkavoju grą- 

, boriui S. P. Mažeikai, grabne- 
šiams, Simano Daukanto nariams. 

, Dėkavoju savo giminėms ir savo 
rendauninkams už aukavimą ant 
Šv. Mišių. Savo giminėm ir 
draugam už aukavimą gražių gė
lių. taipgi namų savininkams už 
gėles ir labai dėkinga esu draugys
tei Lietuvos Dukterų už jų didelę 

■ užuojautą mano liūdesio valandoj.
Nuoširdžiai dėkavoju visiems žmo
nėms, dalyvavusiems mano vyro 
laidotuvėse, sudarant didelį skai- 

» Čių automobilių. Dar sykį tariu 
ačiū visiems, o tau,‘ mano bran
gus Kazimierai, sakau: ilsėkis ir 
lauk mane pas save ateinant, • nes 
aš tavęs nebesulauksiu niekados. 
Lieku labai nuliudus.

Moteris Uršulė Radzevičienė.

BRONISLAVA 
VITKEVIČIŪTĖ 

ir 
MARCELĖ 

VITKEVIČIENĖ
Kurios dabar randasi 

Tautiškų Kapinių koply
čioj. Jų, kūnai bus per
kelti į nuosavą koplyčią, 
taip pat ant Tautiškų ka
pinių, šeštadieny, spalią- 
Oct. 10 d., 1931, 2 valj po 
pietų.

Visi giminės, pažystami 
ir nešėjai esate nuo$ird- 
žiai kviečiami atsilankyti 
ir suteikti paskutinį pa- 
tarnavirpą. bus kalbėto
jai ir bažnytines apeigos.

Izidorius Vit^evičici 
(Tėvas) / 

94LW.3^St 
Tel: Bpulęvard 5181

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt 
visose miesto da
lyse. Męteris pa- 
gelbininke.

2205 Lake St
Tek Melrose 
Park 797

Duokite-savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

L Praktikuoja virš 20 n>- 
4649 S,. Ashland Ąve. 

kampa* 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Ret, 6600 South < Artesian Avenue
'l. .• ; ■ ..

Ofiso Tel. Canal 0257 <

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAIC

; Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. Ji, GROUPE

4631 S, Ashland Avė. Tel. Yards 6780

A. M0NTVID, M. D;
West Tovvn State Bank Bldg. 

2400 W. Madison SL
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu

Tel. West 2860
Namų telefonas Brun»wick 0597

, Čhicago, III.
2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

III*

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

AB priskirsiu jusi] akims, 
nužiūrint kaip butu kom
plikuotas darbas. Mano ai*. 
Urną yra pasekmč 20 me
tų studijų Ir tyrimo. Tiktai 

, , , . tiksliausi instrumentai yra
vartojami. Mano akiniai sugrąžina rcgčjlmą 
D pabalina įtempimu.

SPECIALI DOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir Egzaminacljos Kaina Nuo *0. 
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
Shno^^08’ iSmokSjimal, nėra sugai-

Stiklai dupllkuojami ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną.
DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augs tas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

SVARBI ŽINUTE

DR.<T. STRffiOL
Lietuvy? Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr-

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

Nedėlioj pagal sutartį , 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So, Albany Avė.
Tek Prospect 1930

K. GUGIS
, ADVOKATAS 
M1BST9 OFISAS

127 N. Dearbom St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandoa: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandoa: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 
' vakarą, iilkyraa ketvergą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 Soatb La Saite Street 

Room 1934 Tek Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valanda* — 7 iki 9 vakar* 
OIi>—Utanu Ketv. ir Subatoe vak 
Vagile—Pam. Ser. ir Pelnyčio* vak.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Lietuviai Gydytojai 
**^*************A*MWWWM**WWwi*W^^^WWWWMl0WWm**»** 

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

Tel* Calnmet 3294
Nuo 9 iki 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Lesvirt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis, yra labiausiai reikalingas^ 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Ąvenųe,

A LDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Keųwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*;
nup 6 iki 8-valandai vakare

apart Iventadienip if ketvirt^^

Ofho ir Rez, Tek Boulęvard 5913

Dll BERTASH
756 W. 351h St

(Cor< of 35th « Hąhted. Stt) 
Ofiso valandos: nuo 1-3. nūo;6|30-8:30

... ... . > 
Ofiso ir Rez* Tel* Boulevard 591/4

756 35th St
(Cor. of. 35th 8 Halsted StaJ 

Ofiso valandos: nuo 2»4> nuo 7-9

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Nacypųckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS x 

Miesto Ofisas n VY. Washinyton St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

V&ndų*:’ 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utarh., Ketv., ir Subato* 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337^

Namų TeL Hyde Park 3395

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted St. 

4193 Archer Avė. 
Valandoa: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Gtovehill 1595

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

.105 W. Ad&ns St„ Room 3117< 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22ntf Stį nuo 6-R 
Tdfphont Rooeevelt 9090.

Narni* 8-9 ryte. Tel. Repnblic 9600 
...................................——.............................  w



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Spalių 12 d. Lietuvos 
Konsulatas bus 

uždarytas
Grista konsulas Kalvaitis

Ateinantį pirmadienį, spalių 
12 d.. Lietuvos konsulatas bus 
uždarytas visą dieną, nes tai 
bus “Columbus Day“ šventė.

Konsulas Kalvaitis jau grįžta 
iš Lietuvos. Spalių 3 d. jis 
išplaukė laivu “Europa“ ir ne
užilgo bus Chicagoj. Nuo spa
lių 19 d. jis vėl pradės eiti 
vo pareigas.

sn-

Bridgeportas .
Proga gauti dykai gražų radi o

M. J. Kiras visuomet buvo ir 
yra smarkus biznierius. Jis 
dabar turi įrengęs įstaigą var
du: M. J. Kiras Motor Salos, 
3207 So. Halsted St. čia jis 
pardavinėja Chrysler ir Ply- 
mouth automobilius, bet turi 
ir antrarankių automobilių 
pardavimui.

Dabar jis pasiūlo visiems 
automobilių pirkėjams didelę 
dovaną. Kas tik pirks jo įstai
goje bile kokį automobilių, 
naują ar seną, tas gaus dykai 
puikų radio, Tai tikrai graži 
dovana; verta pasinaudoti šia 
nepaprasta proga. —A. L. Z.

Vieša padėka aukau 
tojams

Prie užbaigimo darbo norimo 
padėkot’’ visiems, kurie taip 
gausia’ prisidėjo prie suruošimo 
seneliams Oak Forest prieglau
doje pietų. Dabar

MADOS MADOS MADOS

3152 — Mergajtei mokyklon eiti naujoviškos mados suknelė. Galima siū
dinti iš bile kokios ąunkesnes žiemines materijos. Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 
10 metų mergaitėm. 8 metų mergaitei reikia 2V& yardo 30 colių materijos ir Vn 
yardo skirtingos materijos apikaklei ir rankovėms. ] > ,

• t

Norint gauti vieną ar dau- jp-—1' -S
giau virš nurodytų pavyzdžių, NAUJIENOS Pattren Dept. 
prašome iškirpti paduotą blan- 1739 s* Hal,ted St<» Chicago, m.

kūtę arba priduoti pavyzdžio Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

numerį, pažymčti mierą ir aiš- man paVy2di No_______
kiai. parašyti savo vardą, pa-

, , , v. t Mieros ............................... per kratinęvardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- .. ......... ......................... ............
ma pnsiųsti pinigus arba pas- -
to ženkleliais kartu su užsaky- - ----------- ”7JKSJJ---------------
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattern Dept., 1739 ---------- aKKZTfc --------
S& Halsted S.tri Chicago, HL

3152 — Mergaitei mokyklon

Lietuvos Dukterų ir Moterų
Draugia Apšvieta taria nuošir
dų ačiū visiems, kurie tuo ar 
kitu badu parėmė jų darbą, t. 
y. prisidėjo aukomis. Tikimės, 
kad ir ateity neatsisakysite, bet 
parems*te tą labdaringą darbą.

Visų pirma esame laba ir dė
kingos “Naujienoms’ ’ir “Drau
gui“, kad mums tielį daug pa
dėjo. Paskui orkestrai po va 
dovyste Henry Scott; jis yra 
kitatautis, o visi muzikantai lie
tuviai. AČiu taipjau p. Daude- 
riui, p-niai Zabukienei ir p. 
šule. Pagalios ačiū visiems au
kautojams. /

čia suminėsim jų vardus. Ir 
jeigu per klaidą kieno pavardė 
nebūtų pažymėta, tai malonėsi
te kreiptis prie komiteto Drau
gijos Lietuvos Dukterų. Klaida 
bus atitaisyta.

Ačiū Universal State Banko 
prezidentui p. J. J. Elias, kuris 
aukavo $5, J. Marciska .$5, gra- 
borius S. Mažeika $3, B. Janu 
lis $2, A. P. Campbell $2, Pila 
tauskas $2, Al. Tolvaišienė $1.- 
50, Ter. Jonaitienė $1, O. Ja
nušauskienė $1, O. Krauklis 
$1, O. Mokunas $1, B. Petrai- 
tienė $1, M. Kirdeckienė $1, S. 
Jaruškevičienė $1, P. Krauza 
$1, Terill $1, EL IJrnežienė $1, 
graborius Eudeikis $1, grabo- 
rius Ig. Zalpis $1, J. J. Zolp $1, 
grab. A. Masalskis $1, Drukte- 
nis $1, Sevickiene $1, Martin- 
kienė $1, J. Puzaras $1, V. Ze 
leckiene $1, M. Šaulienė $1, 
Ver. Užkevičienė $1. E. Nestei-

EUROPINIS GYDYMAS 
PAGELBSTI

Naujai Europinis gydyinan Varicoso iryslų, 
kojų uleerių ir kojų sutinimų, kuri Ivedfi ir 
vartoja Dr. L. A. Behla, 190 North State 
Street. Roonv 834. Chieafro, III., pasirodė taip 
sėkmingas, Kad prašant pacientams ir Siaur- 
vakarinf'M miesto dalies gyventojų paranku- 
n»ui. daktaras atidarė .skyriaus 
2843 Mi)waukee Avė.

Dr. Behla yra autoritetas 
cosc gyslų ir jų komplikacijų 
naujus ir tisliaiishis metodus, 
taras studijavo Europoje 1928 
Berlyno. Paryžiaus ir Vienuos 
se. Sis pastebėtinas gydymas 
bendra su operacija ir pacientas 
laiku gali dirbti ir vaikAėioti.

Dr. Behla sako, kad nors Varicose gyslos 
neįrodo kenksmingomis pradžioj**, su laiku 
gali iAslvystyti j rimtas kojų ligas. Štai ko
dėl yra patartina apsižiūrėti pirm negu at
siras rimtos komplikacijos, kaip kojų ulce- 
riai ir gyslų įdegimai.

Dr. Behla mielai suteiks informacijas ir 
DmiKTiin patarimus visiems kenčiantiems nuo Vari- ctug ij tt iryslų be jokio mokesnio.

ofi«u pfrie
gydyme Vari- 
ir jin vartoja 
kuriuoH dak- 

ir 1-980 m.— 
uniVHi'Hitetuo- 
neturi nieko 

gydymoHi

3152

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {deda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros ............................... per kratinę 

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

kis $1, V. 
džius $1, P. 
Brazauskas $2, B. Peldis $2, 
Katįenas $2, P. Kairienė $1, M. 
Zalatorius $1, J. Dikšelis $1, K. 
Berens 80co , Zaleckienė 75c., 
Bagdinas 75c., Vaškelienė 50c., 
Urbelis 50c., Šimkienė 50 c,, 
Žakas 50 c., Petraitienė 50 c., 
Zalagėnienė 50c., O Daraškienė 
50 c., J. Budrevičienė, 50 c., S. 
Radavičienė 50 c., J.. Virbits- 
kienė 50 c., L; Žilienė 50 c., M. 
Žiliene 50 c., P. Tverijonas 50 
c., A. Augustinavičia 50 c., M. 
Augustiųavičia 50 c., Pet. Urba 
40 c., O. Patkamarionė 25 c., 
Merevičienč 25 c., Rimkienė 25 
c., ,Ramanauskienė 25 c., Peko- 
rius 25 c., M. Guzas 25 c., B. 
Šimkus 10 c..; ir daugiau auka
vo smulkių aukų, bet vardų tie* 
padavė.

M. Pokiene, nare Lietuvos 
Dukterų Draugijos, puikiai pa
sidarbavo savo kolonijoj Town 
of Lake ir surinko $20. AČiu 
tau, drauge! Daugiau energijos 
kitara kartui. . .

Kvietkininkas kovikas auka
vo 9 tvJnus puikių rožių. Me

PRANEŠIMAI
Margutis Juokiasi, šoka ir dainuoja' 

1 1 October Liet. Auditorijoj.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoje

No. 1 laikys mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, spalio 1 1 d. 1 vai. po piet, Anta
no Čėsnos svetainėj, 4 501 S. Paulina 
St. Draugai ir draugės malonėkite atsi
lankyti, nes yra svarbių dalykų aptarti.

Sekr. Joe. Dabulski.

pasi
tiktai

Naujienų Spulkos 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. Rypkeviciaus

* 1739 So. Halsted St.

- ,vy>rai ir moteris.

Pranešimas 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 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Te). Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Špalio- 
October 13 dienai. Nari^ priimami nuo 
16 iki 45 metų —■ vyjai ir moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

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

SLA. J29 kuopos susirinkimas įr 
vyks nedėlioj, spalio' d. 1 vai. 
popiet G. Chernausko svetainėj, 1909 
S. Union Avė. Malonėkite visi da- 
lyvauti.A. Zalagėnas, pirot. rašt.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo mėnesinį susirinkimą šeštadieny, 
spalio 10 d., M. Meldažio svetainėj, 
2244 W. 23rd Place, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės būtinai atsilankykite 
į šį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. A. Kaulakis, rašt.

•Bridgeportas. — Teisybės *Mylėtojų 
Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalio 1 1 d., Ch. Liet. Audito
rijoj, 12 vai. dieną. Visi nariai-ės

Atsiveskite naujų narilj 
silikę su mokestimis —

S. Narkis. sekretorius.

rijoj, 12 vai. dieną. Visi 
atsilankykite, nes turime svarbių reikalų.

Kurie esate už- 
užsimokėkite.

2OLBS JUS IAGYDYS , '
Motina Helena. Didžoljl žolininke, papa- 

Hak<>8 jums viską apie jos 50 motų di
džiojo Gydymo patyrimus ir kaip jos pas
tebėtinos žolių Gyduolės paliuosųos jūs nuo 
kentėjimų ir padarys jus sveiką — už ma
žus kafitųs. Sužinokite jos pastebėtinas Žo
lių Namines Gyduoles tuojaus. Pamatykite 
ją tuojaus. Jos nemokami patarimai bus 
verti jums daugeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 West 47th St„ , Chicago, III.

Vyriausias ofisas: 1869 N. Damen Avė.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederlus ii 
pančiakas. Talsom senus svederlus. Mot 
parduodam žemom kainom ’ idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY , 3486. 
Atdara dienomis Ir vakarais.

Piailsusiems Muskulams
*•< ; r

Niekas nesuteikia tokio grčito
palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

jc Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė

W Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk- 
cljas fiiuose kursuose. Dienomis 

'{■a ar vakarais. Žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 

Tfltų^geral apmokami. Rašykite dėl 
knygutės aplo kursą, kuriuo 

. ^■jųą įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 1 

Mį Mokykla ,n':%.vXD” 
i Mokina kaip dezainlnti ir pa- 
i 9 sldarytl naujausias skrybėlės Z/ F kaip /pačiai sau, taip ir bizniui.

NAŲJIEW ę^cago, Ū1
sininkas Baka*
svarų mėsos
mėsos, Slazhas 10 svarų kopus 
tų, ppr Zuraičiai aukavo didelį 
baksą obuolių, S. Nedvaras bu
šeli obuolių, Wm. Daveikis 2

paaukavo 12 
Butcas 8 svarus

baksą
šelj o b
paku ei garėtų.

Ačiū visiems, ir dar ačiū!
Komitetas: E. Milerienė, A, 

Dudonienė, O, Mažeikienė, 
P. Grigonis, Ale. Tolvai$ie- 
nė.

PO BAISIU SKAUSMŲ IB AGONIJOS KKN- 
TP.JES NUO REUMATIZMO YRA 

IŠGYDYTAS
John Rulnwn. 631H Eddy St., Cblcngo, III., 

rnAo: "AA turėjau netiralglją, kuri iAsivystė 
| reumatizmą, tada l Neuritla. Mano rankon 
Hiinkylo liti kaulo it> kenčiau balniui* nkaunmun 
ir agoniją/ Norn nA turėjau kelin dali tarnu Ir 
daug gyduolių lAvartojatt. net neradau pagcl* 
bon. Pngalion aA nuvykau į S-M-8 Health 
įtini.., Dr. P. D. Ayjuatinkifi, Medikalin Direk. 
toriun, 4 869 N. Damen An„ Chicago, III., 
kur aA tomui iAgydytan i trumpą laiką,”

Pantaba! KenčiaHtioji dabar gali panveikti 
nu pantcbčlltm nauja kombinacija gyvybę 
telkiunčlų žolių. Nežiūrint kokia liga ir 
kaip daug daktarų, negalėjo pagelbėti, Dr, 
A.vmannkin paninio jumn 3 dienų žolių Treat- 
mentą dykai. Apranykit eavo ilgą ir jun gau- 
nito $1 .()<>• bonką Tpnlko dėl kraujo, ar $1.5(1 
bonką Specialių žolių Gyduolių dykai. Pri
dėkite 25c porniniuimui, otc. Ateikite Aian- 
die ar rąžykite. NAMAI S-M-S HERB-NU- 
TONIC.

Specialistas gydyme chroniškų ir aaujų _ 
gij. Jei kiu negalėjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aė apsi* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamlnavimo—kas jums yra

lį

st.20

, kuris neklaus jūsų
- _____________ „Ja, bet pats pasakys

galutino 16e« z a minavimo— kas jums

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

Kambarys Į016
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

po

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

NANSUOJAME.

išlygos. Taisom naujus 
kambarius, • pabudavojame

Prieinamos 
beismentus, 
naujus apartmeųtUSp. viskas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbas.

Z. S. Mickfcviče & Co.
2505 W. 03 St....
Tel. Heiųlock 0800

BERNARO PETKA’S
l MENS FŲRNISHING
Vėliausio styliads kepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c„ 95c. 
Marškiniai $1.00,' $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Aye,, prie Richmond S|.

RAMŪVA
| ItheatreFi

35 a Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

‘Huckleberry Finn’
Gražus veikalas iš, vaikų gyvenimo

Dalyvaujant

JUNIOR DURKIN,
JACKIE COČGAN

Searl, Eugene 
k.

Mitzi ■ Green, Jacjde 
Palette ir

< ■■
.J * 1-

Taipgi
Komedija, Žinios,į. Pasakei  tos 

Margumynai.

CLASSIFIED ADS.
Educatioital

Mokyklos _____ ', _

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTg IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvi^ Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ' ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greirflt gražiai-taisyklln- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarę, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pds dirbtuvės 
bosą prašyt darbą; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, steno^afnot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės. Ir daug kitu mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. . Pradėki: mokytis 
Šiandieni

Amerikos Lietuvių .
Mokykla

GHtGAGO, JU.
V- ■ ’• ••

EducationaI
__ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 1

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB.

672 West Madison Street

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ IfllhRBYfleiŲ 

Dideliu paairlnklmaH už kainas nuo $50 ir 
augs. Lengvus lAmokėjimai.

B. & W. MOTOR SALES
827 W. 35th St. Tel. Yards 60Š0

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

1930 Buick biiHinoRR Coupe
1929 Buick Master Sodan ..
1928 Buick 51, 5 paRažierlų1928 * - . .
1930

5 pas. Buick Coupe ............
Chryslnr 77 Do Luxe Sodan

Klauskite M. HOUDA.
FAGF.T BUICK CO.

0455 .8. WoRtern Avė.
Tol. Prospect 0500

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

$775 
005 
545 
615 
745

Visų modelių, visokių/ kainų. 
Halsted St. Wentwortn 2727

M. « K. MOTOR SALES
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 

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

—-----O---------

-NAUJAS CHRYSLER 1931 modelis 
70 su 77 motoru Sedanas. Iš priežasties 
vyro mirties turiu tuojaus parduoti už 
pusę kainos. 5926 S. Kedzie Avė.

.. ' -------- O---------

VARTOTŲ KARŲ BARGENAI 
Mes priimame visokius bonus ar scrips 
už pilną vertę,, ir taipgi ant naujų ka
rų' mes priimsime kaipo pirmą {mokėji
mą, likusius išsimokėti per 18 mėnesių. 

HEJNA AUTO SALES 
Chrysler ir Plymouth Autorizuoti 

Pardavėjai. 
5928 S. Kedzie Avė.

Anton K. Daunoras, Manažeris 
—.—o---------

Cadillac Automobilius 
Kaip Naujas

Man kainavo šis naujas 
Cadillac $4400, bet dabar 
esu priverstas parduoti už 
$600. Nepraleiskit šios ne
paprastai geros progos. ;

Nedėlioj busiu visą dieną 
namie.

GREBLIAUSKAS 
3150 Auburn Aye.

AUBURN STRAIGHT 8 CONVER- 
TIBLE SPORT SEDANAS. Tai yra 
geriausias karafc kokį jus matėt ir ma
no beveik visaį nevartotas. 6 dratiniai 
ratai. Originali visiškai nauji tairai. 
Viskas chromįum plekuota. Labai spor
tiškas ir gražus. Tikrai kaijp*. visai nau
jas karas. Kainavo man $1,750.00 tik 
keli mėnesiai atgal. Reikią tuojaus pi
nigų. Priimsiu $425. Namie visą 
dieną nedėlioj, 2231 North Kedzie 
Blvd., Apt. L

CADILLAC CUSTOM BUILT 
' SEDANAS

Aš esu priverstas parduoti savo vė
liausio modelio karą, kurį nesu varto
jęs per pereitus dešimt mėnesių, 
negalite jį atskirti nuo naujo, 
brėkiai ir tairai yra visiškai nauji, 
nai įrengtas su daugeliu extras. 
turiu kas karą draivintų dėl
Kainavo man $4,000.00. Reikia pini
gų ir paaukosiu tiktai už $375. 2538 
North California Avė., first ftbor.

Jus 
4 ratų 

Pil- 
Aš ne
manęs.

nash vėliausio' modelio 
coupe

Mano pirktas tik keli mėnesiai atgal 
ir išvažiuotas tiktai 8,500 mylių. 4 
ratų brėkiai. 6 nauji balloon tairai. 
Duco kaip naujas. Motoras geriausiame 
stovyje. Aš turiu tuojaus sukelti pini
gų. Pirmas $275 paims jį. 4702 
North Damen Avė., trečias augšųis.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRĮSIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
v ARUODUS DABAR 1
Jus galite pirkti 10 tonų ar dau

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

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

' --------o--------  '

SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMAS 
Namų statymas, remodeli avimas, garažai, 

porčiai, visas taisymo darbas; pigiai.
R. M. GIBBON. 

2530 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas, 

Tel. Spauldlnr 0139

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR 

TARNAVIMAS \ 
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS 
818 W. 18th St. ' , 

Telefonas Canal 0229

Prisipildykitę savo Anglių Aruodą Dabar
Pocabontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum^ Nūt Coke ..............  8.50
Pocahontas, Lump or Egg .......   10.25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

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

6348 S.' Campbell Avė.
ini.i.'i ■' ‘i . .................. t...........j ..... ........mr....................... ...................... į i

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus 
vartotus . 4.. mėnesius, seklyčios, valgomąjį 
miegamąjį sotus, VicĮor. radio. 9xlS Domės 
llo Orlental kaurą. įvairias kėdės, drejpsue 
eta. ■ PardnoRlrt Inhal ęigjąt, ”

5048 WR8hhigton gt.Tol, CtiluĄbUS 4180

Miscellaneous
Įvairus_____

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midvvay 4378.

KAS turite pardavimui vartotą L. C. 
Smith Iphaca Parker dubeltuvką. gali 
būti ir sulužusi laža. Praneškite

3210 S. Halsted St.

Furnisheci Rooms
PASIRENDUOJA kambarys, pato,- 

gus vedusiems ar pavieniams, gasas, elek
tra, galima taisytis valgyti.

3139 W. 40th St.

PASIRENDAVO.IA kambarys ant 
antrų lubų, dėl vaikino, su valgio 
ir kitais patogumais*.

4359 S. Maplewood Avė.

PASIRENDUOJA atskiras kamba
rys pastogėj, patogus vedusiems ar 
pavieniams, gasas, elektra, galima 
taisytis valgyti. 3139 W. 40th St.

PASIRENDUOJA kambarys pa
vieniui arba vedusiai porai. Nėra 
vaikų. 6826 So. Talman Avė., 2-ros 
lubos.

RENDAI kambarys prie vienos 
ypatos, galima vartoti virtuve; kam
bariai gerai ištaisyti, neramu vie
nai gyvęnti. 4314 Archer Avė. 2 lu
bos iš priekio.

RENDAI didelis apšildomas kam
barys su visais patogumais, pavie
niui ar porai. 3243 Emerald Avė. 
Victory. 9522.

RENDAI kambarys su valgiu ar 
be. Visi patogumai, pigiai.

3206 So. Emerald Avė.

RENDAI gražus kambarys prie 
pavienės ypatos. Geistina mergi
nos dėl draugiškumo. (Trečios lu
bos). 3402 So. Auburn Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino, steam heat, pigiai. (Trečios 
lubos). 814 W. 33rd St.

Z1 PASIRENDAVOJA kambarys prie
X t r VI / A'mažos šeimynos. (Antros lubos).

3427 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
North Sidėje.

1646 N. Irving Avė.

RUIMAS RENDAI merginai ar vai
kinui — prie mažos šeimynos, pigiai 
3249 So, Halsted St. 2 lubos.

For Rent
RENDAI penkių kambarių Bun- 

galovV prie Marouette parko, pigiai. 
Saviąinko tel. Grovehill 0989.

PASIRENDAVOJA keturių kamba
rių flatas, naujai dekoruotas su vi
sais patogumais, ant antrų lubų, 
pusė bloko nuo Halsted, su dide
liais porčais. Renda 18 dolerių.

2956 So. Emerald Avė.____
Tel. Roosevelt 2765

RENDAI 4 kambarių flatas mū
riniame name, su maudyne. Ręnda 
pigi. 827 W. 34th Place.

RENDAI pigiai Storas. Gera vie
ta dėl groserio, delicattesen. Ant
rašas 5119 So. Ashland Avė. Atsi- 
šaukit, 5129 So. Ashland Avė.

REIKALINGA 3 kambariai apšil
domi Bridgeporte arba Brighton 
Parke. Praneškite “Aušros” Kny
gynui, 3653 So. Halsted St.

PASIRENDADVOJA 6—7 kamba
rių flatas, $18.00 ir $25.00. Pečiu 
šildomas. Geroj apielinkėj. Atsišau- 
kit telefonu, Victory 7477.

PASIRENDUOJA 6 kambarių bun- 
galow ir 2 karų garažas — $45.00. 
5005 So. Tripp Avė. Tel. Boulevard 
1317.

REIKALINGAS 3—4 kamb. flatas 
moderniškas. Atsišaukite Box 1361, 
Naujienos 1739 So. Halsted St.

Situation Wanted

PAJIESKAU darbo į valgyklų ar 
grosernę, esu. patyrus prie abiejij 
darbų. Esu jauna moteris ir švari. 
Kam reikia galima* matyti kaip 6 v. 
vakare. A. Kender, 3416 So. Union 
Avė. Antros lubos užpakaly.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokinti* 
Elektros Ir Acetylcne veldinimo Ir dirbti 
pasidarant no $40 Iki $50 savaitėje. Atel 
kito čia ir mes išmokinsime jus į kelias ta 
vaitos. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbėsimt 
jums įsigauti 1 gerą darbą, kaip tik 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

Jm

HelplVanted—Female
_ .z Parbininidų _ Reikia________

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, turi pasilikti naktimis.

1,562 S. TrumbuU Avė. 
Tel. Rockvvell 5929

11 /■ If11 11Ii ■ne Į»II II

Business Chances
________ Pardavimui ? Bizniai_______

PARDAVIMUI grosernė, , yaiąių it 
daržovių sankrova, žinoma kaipo 
Royal Blųe. 1851 W. '63, St.

PARDAVIMUI lenkiška grosernė ir 
bučernė lietuvių apielinkėj.

|i)3f, WaĮ?ansia Av«»

10, im

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSJDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu. Parduosiu pigiai, nes 
noriu pasiliuofluoti nuo biznio.

6061 So. Carpenter St.
PARDAVIMU J Cigarų ir Cigare

tę krautuvė, išdirbta per daugelį 
metų. Pardavimo priežastis, turiu 
du bizniu. 2133 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 5064.
> -

PARSIDUODA grosernė ir ice- 
cream parlor labai pigiai. Geras 
biznis ir geroj vietoj. Atsišaukite 
greitai. 3401 W. 115 Str. Beverly 
4058.

PARSIDUODA grosernė, notions, 
candies, ir tabako krautuvė, pigias 
5 kambariai pagyvenimui.

837 \V. 34th PI.

PARSIDUODA Bestaurantas, 12 
kambariu, biznis išdirbtas, renda no 
brangi. 1403 Jefferson fit.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nės fixture, bučerys gali ir bučer- 
nę atidaryti. Išdirbtas biznis per 
18 metų. Arba mainysiu ant namo. 

Antanas Kacevičia 
3407 So. Wallace Str. 

Tel. Boulevard 2609.

AUKSINIŲ daiktų (Jewelry) san
krova pardavimui, lietuvių apielin
kėj’, labai pigiai. 4160 Archer Avė.

PARDUODU pigiai bučernę ir gro- 
sernę. Parsiduoda į trumpę laikę ir 
namas. Atsišaukite: Tel. Hemlock 
9325.

Farmg For Sale .
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma su 
budinkais, gyvuliais, mašinomis, padar
gais; daug pašaro, grudai, bulvės. Kai
na $3,500. Kreipkitės laišku: Leon 
Ivanauskis, Carney, Mich.

SENI žmonės parduoda gražią 120 
akrų ūkę, prie miesto, puikios triobos 
Kaina $50 už akrą, lengvais išmokėji
mais. Netoli. Kreipkitės 3637 W. 
59th Place.

Exchange—Mainai
Mainysiu 2 flatų namą ant bun- 

galow, grosernės ar kę jus turite, 
šaukite Hemlock 5842.

MAINYSIU bizniavę namelį, gro
seris ir 4 kambariai; ant bungalow 
arba 2 pagyvenimų. Atsišaukite j 
kriaučių šapa, 2421 W. 43rd St. Tel. 
Lafayette 7077.

Rea! Estate For Sale 
Namal-žeml Pardavimai x

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

* LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir pampinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
oatarnavimas.

4425 So^ Fairfield Ava
Tel. Lafayętte 0455

EXTRA
Groseris su namu, 6 ruimų 

pagyvenimui. Kaina $4,000.00.
Ir dviejų flatų mūrinis, 4 

metų senumo, šiltu vandeniu 
šildomas $7,000.00.

Šaukite Republic 9599

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
barnė dėl šieno ir barnė dėl gyvu
lių—dvi karvės. Jeigu kas norėtų 
gali pirkti su gyvuliais.

1021 W. 60th St.

PARDAVIMUI medinė rezidenci
ja ir keturi lotai, pigiai. Atsišauki
te nedėlioj, spalio 11 d., po 3 vai. 
po piet. 9011 Parnell Avė. Stewart

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
mūrinis namas, 2 po 4 kamb., karš
tu vandeniu šildomas, naujos ma
dos beismentas cementuotas ii* pleis- 
teriuota.% gatvė ir elės ištaisytos, 2 
mašinoms garažas. Arba mainysiu 
I nebrangų pečiais Šildomą. Prie- 
astį patirsite. Gali ir agentai atsi

liepti. Matyti savininkę* galima 
sub., nedėk ir po 6 vai. vakare.

* 5530 S. Albany Avė.

MES PARDDUODAM pigiai už 
cash biznio namų, kuris duvo pa
imtas už morgičius.

5129 So. Ashland Avė.

JUS GALITE PELNYTI $3,500
Savininkas turi parduoti didelį 2 

apartmentų namą ant Wallace St., 6 ir 
7 kambarių, naujai malevotas ir deko
ruotas. Abu apartmentai dabar išren- 
duoti. Gera transportacija. Kainavo 
man $8,000, paaukosiu už $4,500: 
reikia $300 cash. Tikras bargenas. Del 
raktų šaukite Mr. Baker, Central 3553.

i

didelis

UŽ PUSĘ KAINOS 
Parsiduoda 100x130 naujas mūrinis 

garadžiup, geroj apielinkėj, 
“show rpom”, mainysiu ant 2 ar 4 
flatų namo ar geros farmos ar ko kiro.

JUOZAS VILIMAS ‘ 
6504 So. Washtenaw Avė.

Tel Hemlock 2323

VERTĖS $13,000 UŽ $7500
/

Mūrinis hizniavas namas, apšildomas, 
štoras ir du flatai, geroj vietoj, 2 ka
rų mūrinis garad|ius, parsiduoda už 
morgiČius. Greit atsišaukite.

J. SINKUS « CO.
1039 W. 69th St.




