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aujas Didelis Skandalas Klerikalinėj įstaigoj
Areštuota Visa Ūkininkų 
Sąjungos Banko Valdyba

—n--------------------— -J-------
Fašistų Neramumų Vieta Berlyne

O

Banke susekta didelių išaikvojimų, šie 
kiančių 30,000 ar daugiau litų

Kauno “Lietuvos žinios” pra
neša apie naujų skandalų kleri
kalinėj Ūkininkų Sąjungoje, 
būtent apie išaikvojimą pinigų 
tos sąjungos Joniškio smulkaus 
kredito banke.

žinios’* savo spalių 1 
dienos leidiny rašo:

Kredito Įstaigų ir Kopera- 
tyvų Inspekcijos revizorius J. 
Mozuraitis, berevizuodamas, Jo
niškio Ūkininkų Sąjungos Smul
kaus Kredito Bankelį, susekė 
didelius bankelio pinigų išaik- 
vojimus.

Išaikvojimų esą padaryta per 
30,000 litų ir esą revizoriaus 
susekta kitų trukumų.

Stasys, 
Bunga

ir ban- 
Gfincevidius

Už pinigų išaikvojimų ir ki
tokius neteisėtumus areštuota 
ir daboklėn padėta visa banke
lio valdyba: Burnickas 
Marcinkus Vincas ir 
Stasys.

Taip pat areštuotas 
kelio bugalteris 

Stasys.
Areštuotuosius parankon iš

imti Teismo Tardytojas reika
laująs nejudomuoju turtu, bei 
pinigais garantuoto užstato 
bendrai 75,000 litų sumai-

Tardymas jau eina ir sako
ma, kad šitoje bankelio bylo
je busią daug liudininkų pa
šaukta.

Kunigai Lietuvoj už agitaciją bažnyčiose 
bus traukiami tieson

(Atlantic and Pacific Photo]

Pasikalbėjimas su Vyriausiu Tribunolo prokuroru Berlyno Potsdamerplatz, kur įvyko hitlerininkų-fašistų riaušių. 
Riaušininkai buvo raitos policijos’ išvaikyti.

Kauno 
žinių, 
agita-

Vakar [spalių 1 d.] 
dienraščiuose pasirodė 
kad prokuratūra kunigų 
ei j a bažnyčiose yra susidomė
jusi.

Korespondentai vakar krei
pės į Vyr. Tribunolo prokuro

pareiškė, kad ir 
kunigai už savo kalbas turi bū

ti atsakingi.
— Ar tiesa, p. prokurore, 

kad vyskupas Reinys ir kun. 
Krupavičius traukiami tieson 
už žmonių kurstymą? —- teira
vosi korespondentai.

— Pirmiausia reikia išaiškin
ti, — sako prokuroras, — ar 
vyskupo Reinio ir kun. Kru
pavičiaus veiksmuose yra nusi
kaltimo žymių.

— O jei nusikaltimo žymių 
bus rasta?

— Jei tardant paaiškėtų, kad 
jie kurstė žmones nugriauti 
esamą valdžią ir pakeisti da- 
baritnę politinę tvarkų, tada, 
žinoma, tieson bus traukiami.

— Juk kunigai už pamokslų 
turinį atsako tik prieš dvasinę 
vyresnybę, — nustebo “Rytas” 
[kunigų laikraštis].

Prokuroras paaiškino:
— Už religinio pobūdžio kal

bas, kunigas atsako prieš dva
sinę vyresnybę, bet jei kunigas 
bažnyčioj laikys politinę kalbą 
ir šauks piliečius arba parapi
jiečius neklausyti valdžios, kur
stys piliečius valdžių nugriau
ti, tada kunigas yra atsakingas 
prieš valstybės įstatymus.
Kunigas bažnyčioje pasakęs kal
bą yra traktuojamas lygiai su 
piliečiu, pasakiusiu kalbą vieša

me suvirinkime.
— Ar kunigų traukimas tie

son neprieštarauja konkorda
tui?

Konkordate nėra pasaky
ta, kad kunigai turi varyti agi
taciją prieš vyriausybę. Kon
kordate pasakyta, kaip tik prie
šingai, būtent, — kunigai tu
ri būt lojalus valstybės vyriau
sybei.

— Bet kunigai gali tvirtin-

ti, kad jų pasakyta visose gy
venimo srityse taikyti Kristaus 
mokslą, stengtis viską apimti, 
— gilinasi “Ryto” atstovas.

— Kunigas turi veikti tik 
religinėj srity. Visuomeninio 
pobūdžio veikloj, politikoj, žo
džiu, už religinio darbo ribų, 
kunigas yra lygus pilietis.

— O kas nustatys religinio 
ir visuomeninio ar politinio vei
kimo ribas ir tų ribų kriteri
jų?

— Kiekvienas žmogus leng
vai gali atskirti religiją nuo 
politikos, kunigų pamokslus nuo 
demagogijos.

— Jie ir demagogiją varo?
— Jei tikėti spaudą, žinoma, 

tą tardymas turės išaiškinti,— 
sako prokuroras, — jie tvirti
na, kad viskas dabar pigu, ūki
ninkai neturi kur dėti ūkio pro
duktų ir t. t. ir vyriausybė už 
žemės ūkio produktų atpigimą 
kalta, tai ar čia bus ne dema
gogiją?

— Kokie įstatymų paragra
fai numatoma jiems taikyti.

— Tas priklausys irgi nuo 
tardymo davinių, bet jei vy
skupas Reinys ir kun. KAipa- 
vičius kurstė nuversti valdžią, 
tai taikoma
Ypatingų 'Valstybės Apsaugos 

Įstatymų 129 straipsnis, 
o jei pasirodys valdžios įžeidi
mo žymių, tada taikomas Bau
džiamojo Statuto 2731 
snis.

— Kas veda tardymą 
no parėdymu?

— Tardymas vedamas
sta tvarka. Parėdymą davė pro
kuratūra. Tardymą prižiūri 
Kauno apyg. teismo prokura
tūra.

Trys traukinių tar
nautojai žuvo ko

lizijoje
Keturi baisiai sužaloti

OLEVELAND, Ohio, spal. 17 
— Anksti šį rytų čia susidūrė 
du iš priešingų pusių ėję Big 
7our geležinkelio traukiniai.

Lokomotyvoms sudužus, trau
kinių mašinistai ir pečkuriai, 
Henry Sprouse, Charles Graff 
ir Jerry Dickson, buvo negy
vai karšto garo sušutinti, o ki- 
;i keturi traukinių tarnautojai, 
Frank McCarthy, Clarence 
Sheffield, Thomas Henagan ir 
William Dee, baisiai apdeginti.

Kanada užgynė im
portuoti sovietų Ru

sijos anglis
MONTIREAL, Kanada, spalių 

17. — Kanados vyriausybė už
gynė importuoti anglis iš so
vietų Rusijos.

Veikiantis ministeris pirmi
ninkas George Parley pranešė, 
kad jeigu importeriai įsakymo 
neklausysią, vyriausybė pavar
tosianti priemonių importui su
stabdyti. " .

straip-

ir kie-

papra-

Traukinių susidūrimas 
Rumanijoj; 8 užmušti
BUCH AREŠTAS, Rumanija, 

spal. 17. — Vienam pasažieri- 
niam traukiniui susidūrus su 
krovinių traukiniu, aštuoni as
menys buvo užmušti, daugelis 
kitų sužeisti. Užmuštų daugiau
sia buvo traukinio tarnautojų.

Sprogimas sudraskė 
trobesį, sužeidė 40 

žmonių
LOS ANGELES, Cal., spalių 

17. — Smarkus sprogimas šį 
rytų sugriovė čia vienuolikos 
augštų Garment Capital trobe
sį. Tarp 40 ir 50 žmonių buvo 
sužeisti, daugelis pavojingai. 
Aplinkui per penkis blokus vi
sų namų langai išbyrėjo. Nuo
stoliai siekia apie milijoną do
lerių. Sprogimo priežastis neži
noma.

Aviacijos nelaimės
PORTERVILLE, Cal., spalių 

17. — Vietos aerodrome jų ae
roplanui nukritus žemėn, užsi
mušė G. Jessuo ir Leo Robertą, 
augštesnės mokyklos studen
tai.

DILLON, S. D., spal. 17. — 
Nukritęs žemėn iš aeroplano 
kelių šimtų pėdų augštumoj, už
simušė čia Spartanburgo avia
torius John Maxwell.

Hooveris kinko savo 
kabineto narius ko

von su nedarbu
WASHINGTONAS, spal. 17. 

— Prezidentas Hooveris šian
die pranešė, kad kovai su ne
darbu tapo sudarytas komite
tas, susidedąs iš kabineto na- 
'rių ir federalinės rezervo tary
bos pirmininko Meyerio.

Prezidentas sako, kad su pa
tyrimu, įgytu per pastaru^ de
šimtį mėnesių, ir viso krašto 
gubernatoriams ir merams ben
dradarbiaujant, busią stengia
mos sukurti dar stipresnę or
ganizacijų ne kaip ta, kuri bu
vo anksti pavasarį sukurta ko
vai su nedarbu.

Kas daroma Chica- 
goje bedarbiams 

padėti
Chicagos Association of Com- 

merce vykdomasis komitetas 
vakar nutarė tuojau organizuo
ti registravimą bedarbių Chi
cago j e.

Komiteto susirinkime, kuris 
įvyko La Šalie viešbuty, svar
styta planai apie koordinavimą 
įvairių pastangų bedarbiams 
padėti. Nutarta daryti spaudi
mą Pennrsylvania, Chicago & 
Western Indiana ir Niekei Plate 
geležinkelių kompanijoms, kad 
tuojau pradėtų bėgių pakėlimo 
ir viaduktų statymo darbus, ku
riems kontraktus su miestu jos 
seniai padarė, bet dar ligšiol 
nepradėjo vykinti. Tų kontrak
tų verte siekia 14 milijonų do
lerių.

Building Construction Em- 
ployers Asociacija nutarė su
kelti 12 milijonų dolerių kovai 
su nedarbu ir atsišaukti į pre
zidentą Hooverį, kad greičiau 
pradėtų statyti Chicagoj nau
jų pašto trobesį, kuriam pa
statyti yra asignuota 21 mili
jonas dolerių. Asociacijos sek
retorius Craig apskaičiuoja, kad 
vien statybos pramonėje Chi- 
cagoj yra 70,000 bedarbių.

Sudegė rotušė su užda
rytu joje kaliniu

LAMOTTE, Iowa, spal. 17. 
— Praeitą naktį čia sudegė 
miesto rotušė ir vienas kali
nys, Alfred Tenslow, 32 metų 
amžiaus, kuris buvo rotušės ka
lėjime uždarytas.

Am. Darbo Federaci
jos seimas pasibaigė
Federacija pasisakė už prohi- 

bicijos modifikavimą. — Ki
tas suvažiavimas įvyks Van- 
couvere \

BOSTON, Mass., spal. 17. — 
Paskutinėje sesijoj Amerikos 
Darbo federacijos metinė kon
vencija pasisakė už pakeitimų 
Volstcado akto taip, kad butų 
leista gaminti ir pardavinėti 
alus su 2.75% alkoholio ir leng
vas vynas. Rezoliucija buvo pri
imta vienu balsu.

Ateinanti konvencija nutarta 
laikyti Vancouvere, Britų Ka
nadoje, “kur gali gaut gero 
alaus”.

Meksika siunčia Jungt. 
Valstybėms slaptų ko

munistų dokumentų
MEKSIKOS MIESTAS, spal. 

17. — Meksikos vyriausybė pa
siuntė į Washingtoną specialų 
kurjerų su slaptais .dokumen
tais, liečiančiais komunistų dar
buotę Jungtinėse Valstybėse. 
Dokumentus, kurie neseniai bu
vo suimti, Meksikos vyriausy
bė laiko didelės svarbos Washr 
ingtonui.

Šešiolika komunistų 
uždaryti kalėjime 
dėl riaušių kėlimą
NEW YORKAS, spal, 17. — 

Ryšy su komunistų vakar įvy
kusiais triukšmavimais apie ro
tušę ir kitose vietose, buvo su
imti ir kalėjime padėti šešio
lika asmenų, jų tarpe ir žino
mas Louis J. Engdahl, Inter
national Labor Defense sekre
torius ir komunistų kandidatas 
j New Yorko valstijos vicegu- 
bernatorius.

Viena komunistų grupė buvo 
jsibriovus į Board of Estimates 
posėdi, kuriam pirmininkavo 
meras Walker, įteikti neva be
darbių reikalavimus, ir čia vie
nas grupės lyderių, Sam Nes- 
sin, ėmė bolševikiškai lojoti me
rą, rėkdamas:

“Jus, lupikiškų Tammany po
litikierių ruja! Aš beveliju bū
ti darbininkas, savo klasės na
rys, ne kaip vienas jūsiškių lu
pikiškų valdininkų. Jus esate 
kyšininkai, Tammany politikie
riai ir sukčiai!”

Triukšmininkai buvo policijos 
laukan išnešti.

Muštynėse su policija ties 
Broadway ir Barclay gatve riau
šininkų buvo išdaužyti milžiniš
kų Woolworth trobesio langų 
stiklai. Keliolika asmenų buvo 
apkulti.

Mergaitė, pašalinta iš 
mokyklos už rūkymą, 

pasiskandino
DETROIT, Mich., spal. 17.— 

Nubėgus į Detroito upę pasi
skandino Dorothy Berger, 14 
metų amžiaus mergaitė. Ji bu
vo labai susikrimtus dėl to, kad, 
kaltinama dėl rūkymo cigaretų, 
buvo pašalinta iš mokyklos.

Didelė valdininkų byla 
kariuomenės teisme
KAUNAS. — Spalių 2 d. Ka

riuomenės teismas Kaune spręs 
buv. Karo statybos skyriaus 
viršininko ats. adm. pulk. Įeit, 
inž. Breimerio Antano, buv. 
Tiekilnų *virš. ats. pulk. Įeit. 
Grudzinsko Vlado, Valstybės 
kontrolės Krašto ap. revizijos 
departamento dir. Lekecko Ka
zio ir to paties departamento 
valdininko Bratanavičiaus Leo
poldo, buv. II-os Karo Apygar
dos statytojo inž. Prijalgaus- 
ko. Telefono ir tos pačios apy
gardos statybos skyriaus vyr. 
techniko Bruderso Teodoro.

Vokietijoj žemė dreba ’ ! -
FREIBURGAS, Vokietija, ąp. 

17. — Čia ir Badeno provinci
joje buvo jaustas žemės drebė
jimas. Kartu sū supurtymu bu
vo girdėt kažkoks dundėjimas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienąi pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; šalta; 
stiprus vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 360 ir 450 F.

,t šiandie saule teka 6:05, lei
džiasi 6:06. Mėnuo teka 1:55 
ryto. x

_____  i

Filmų Gloria Swenson 
skirsis su markizu

H0LLYW00D, Cal., spal. 17. 
— žinoma filmų aktorė Gloria 
Swanson, kuri jau su dviem 
vyrais yra pasimetus, dabar 
rengiasi pasimesti ir su tre
čiuoju, franeuzų markizu Hen
ri Falaise.

Reporteriams Falaise pasakė, 
kad jei Gloria norinti skirtis 
su juo, ji esanti perfeetly wel- 
come-

Lenkai uždarinėja uk
rainiečių gimnazijas
LVOVAS, Galicija, spal. 17. 

— Lenkų tikybų ir švietimo 
ministerio įsakymu tapo užda
rytos dvi ukrainiečių gimnazi
jos, būtent, valstybinė gimna
zija Tarnopoly ir privatinė — 
Rohatyne.

Lenkai kaltina, kad tų uk
rainiečių gimnazijų mokytojai 
ir auklėtiniai dirbę priešvalsty
binį darbą.

Buvęs prezidentas kal
tinamas dėl vienuolės

* nušovimo
'* LA PAZ, Bolivija, spal. 17. 
— Prokuroras Miguel Telles 
įteikė teismui raportą byloje 
dėl Vienos ispanų vienuolės, se
sers Imaculados, nušovimo bu
vusio prezidento Sileso namuo
se revoliucijos metu.

Raporte sakoma, kad tyrinė
jimais nustatyta, jogei 33 ka
librų kulipka, nukovusi vienuo
lę Imaculadą, buvo šauta ne iš 
lauko pusės, ne iš gatvės, bet 
iš vieno kambarių, kuriuose gy
veno ex-prezidentas Hernando 
Šilęs ir jo uošvė, Fideliu de 
Šalinas Vega. «

Del šito kaltinimo Šilęs ir 
jo uošvė bus pašaukti teis
man. Z

Komunistų kandidatas 
išėjo iš kalėjimo

TAYLORVILLE, III., spalių 
17. — Freeman Thompson, ko
munistų kandidatas į Jungti
nių Valstybių senatorius, sėdė
jęs du mėnesiu kauntės kalė
jime, vakar tapo paleistas. Jis 
buvo nuteistas už angliakasių 
riaušių kurstymų praeito gruo
džio mėnesį. .

NEW YORKAS,\spal. 17. — 
Central Parke rado negyvų 
Johną Aubrey Tysoną, 61 me
tų amžiaus, “The Scarlet Tana- 
ger” ir kitų novelių autorių. 
Šalę buvo pamestas tuščias nuo
dų buteliukas.

Banditai išsinešė iš Ka
nados banko $12,000
WINNEPEG, Manitoba, Ka

nada, spal. 17. — Du kaukėti 
banditai puolė Transconoj, ne
toli nuo Winnipego, Bank of 
Toronto, suvarė į voltą tris 
banko tarnautojus ir išsinešė 
pinigų tarp 12 ir 14 tūkstan
čių dolerių.

Suėmė 70 tariamų bol
ševikų šnipų

BUCHARESTAS, spal. 17.— 
Rumanijos policija suėmė sep
tyniasdešimt asmenų, kaltina
mų dėl šnipavimo sovietų Ru
sijos naudai.

Grjžo iš užsienio advo
katas A. Bulota 

e

MARIAMPOLE. — Į Mariam- 
polę grįžo iš užsienio advoka
tas Andrius Bulota. Po pasi
kėsinimo ant Voldemaro, A. 
Bulota ir A. Bulotienė buvo iš
tremti koncentracijos stovyk
lom Vėliau jiems buvo leista iš
vykti užsienin, o pagaliau iš
trėmimas buvo atmainytas.

A. Bulota gydęsis užsieny 
dabar sugrįžo ir vėl užsiėmė 
Mariampolėje advokatūra.

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

' Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

i
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APŽVALGA
Morgičiai ir “foreclosure”

^iomis dienomis Chicago 
Mortgage Banker’s asociacija 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me dalyvavo nejudinamo turto 
pardavinėtojai, advokatai ir 
šiaip biznieriai. Daugelis pa
reiškė tą nuomonę, jog Illinois 
valstijos įstatymai yra labai 
nedėkingi investuotojams i 
morgičius ir taip vadinamus 
“gold” bonus. Kuomet skoli
ninkas nebeišmoka morgičių, 
tai paprastai daroma “fore- 
clos'ure”, t. y. parduodama nuo
savybė. Kitose valstijose ta. 
procedūra atliekama per labai 
trumpą laiką. Visai kitoks 
reikalas yra Illinois valstijoj. 
Čia dažnai išeina trys metai, 
kol padaroma “foreclosure”. 
Priegtam visa ta procedūra pu
sėtinai brangiai kainuoja.

Visa tai, žinoma, labai atsi
liepė j morgičių bizni. Juo la
biau, kad pastaruoju laiku gą- 
na daug žmonių nudega nagus 
ant morgičių. Ypač tie, kurie 
buvo prisipirkę “auksinių bo- 
nų”. Daugybei didelių ir ma
žų trobesių daroma “foreclo- 
sure”. Skolintojai (morgičių 
ir bonų savjninkai) ne tik kad 
negauna nuošimčių, bet negali 
atgauti ir sumos. Daugely at
vejų jie visos sumos ir neat
gaus.

Nieko tad nuostabaus, kad 
žmones pasidarė atsargus ir 
nebenori savo pinigus i morgi
čius bei “auksinius bonus” in
vestuoti.

Morgičių bankininkai meno 
jog biznis žymiai pagerėtų, jei 
bdtų tinkamai sutvarkyti “fo- 
reclosure” įstatymai. Vadinasi, 
jei teismiška procedūra butų 
tokia pat, kaip Michigan, Min
nesota ir kitose valstijose, tai 
žmonės daug noriau skolintų 
ant morgičių pinigus. Todėl su
sirinkime ir liko nutarta rei
kalauti, kad legislatura priim
tu naujus' aiba bent pakeistų 
senuosius {statymus, kuriais 
einant butų tinkamai sutvar
kyta “foreclosure” procedūra.
Sviestas ir kiaušiniai pabrango

Kiaušiniai ir sviestas truputį 
pabrango, palyginus su pereita 
savaite. Kadangi artinasi šal
tas oras, tai numatoma, jog tie 
maišto produktai dar labiau pa
brangs.

Komai

Farmeriai Ui r i pagrindo de
juoti. Pavyzdžiui, pernai šiuo 
laiku komai parsidavinėjo po 
$1.26 už bušelį. Dabar už ker
nų bušeli mokama tik po 80 
centų. Tai pusėtinas skirtumas, 
ar ne?

Birža
Apie biržą galima pasakyti, 

tik tiek, jog vis dar “nieko 
naujo vakarų fronte”. Kol kas 
jokio pagerėjimo nesimato. 
Viešpatauja gana didelis pesi
mizmas. Visi iabai atsargus ir 
bijosi spekuliuoti.

Nedarbas
Nedarbas po truputį pradėjo 

mažėti. Rugsėjo mėnesyj dir
bančių skaičius padidėjo ant 
vieno nuošimčio suviršum, pa
lyginus su rugpiučio mėnesiu. 
Geriau darbai pradėjo eiti 
maisto konservavimo fabrikuo
se ir anglies kasyklose.

Tajerų biznis
Leonard P. Ayres, Cleveland, 

'Prušt kompanijos vice-prezi- 
dentas, sako, jog sekami me
tai busią labai geri guminių ši-' 
nų (tajerų) bizniui. Ir štai; 
kodėl. Statistikos duomenys • 
rodo, jog šiais metais automo
bilių ir trokų buvo naudojama 
daugiau nei kada nors. Gazo

lino irgi suvartota daugiau nei 
kokiais kitais metais. Tuo tar
pu paklausas ant tajerų gero
kai sumažėjo. Tai reiškia, sa
ko Ayres, jog daugumos auto
mobilių tajerai ką tik laikosi. 
Sekamą pavasarį būtinai reikės 
pirkti nauji, kadangi senieji 
padarys “blovvout”. O prie to
kių sąlygų tajerų kompanijų 
biznis turės būti nepalyginamai 
geresnis nei šiais metais.

Nusmuko Dotynų Amerikos 
bonai

Amerikiečiai yra prisipirkę 
už šimtus milionų dolerių Lo
tynų Amerikos' bonų. Dabarti
niu laiku, kaip visiems yra ži
noma, Lotynų Amerikoj pra
dėjo siausti revoliucijos. Ryšy j 
su tuo nesmuko ir bonų kainos. 
Argentinos, Brazilijos, Peruyi- 
jos ir kitų respublikų bonai 
šiandien parsiduoda nuo 7 iki 
40 nuošimčių žemiau nominalės 
kainos. Vadinasi, jei žmogus 
už boną mokėjo šimtą dolerių, 
tai dabar jis begali gauti — 
geriausiame atvėjyj — $93, o 
kai kuriais' atsitikimais net tik 
$60. • >

Darbininkų perkamoji jėga 
sumažėjo

Kiek yra šioj šalyj bedarbių, 
niekas tikrai negali pasakyti, 
nežiūrint į tai, kad laike gyven
tojų surašinėjimo į tą klausi
mą reikėjo kiekvienam atsaky
ti. Tečiau surašinėjimas buvo 
labai netiksliai vedamas, tad 
jo rezultatus ryšyj su bedar
biais negalima už gryną pinigą 
imti. Vienok dauguma ekono
mistų yra tos nuomonės, jog 
Amerikoj dabartiniu laiku ran
dasi mažų mažiausiai trys' mi- 
lionai tikrų bedarbių ir keli 
milionai, taip sakant, pusiau be
darbių, t. y. tokių, kurie ne
pilną laiką tedirba. John F. 
Sinclair apskaičiuoja, jog šiais 
metais Amerikos darbo žmo
nės uždirbs nuo 20 iki 30 nuo
šimčių mažiau nei pernai. Tuo 
tarpu gyvenimo reikmenys 
(vyriausiai maistas) atpigo tik 
ant 16 nuošimčių. Taip daly
kams esant kiekvienam yra 
aišku, kad Amerikos darbo žmo
nių perkamoji jėga žymiai su
mažėjo. O perkamosios jėgos 
sumažėjimas, žinoma, atsiliepė 
ir į biznį,—pagimdė depresiją.

Statyba
Kiek galima spręsti, statyba 

pradeda atgyti. National Lum- 

giau nei vienas milionas. Be
darbių skaičius padidėjo ant 
maždaug 75 nuošimčių. Oficia- 

ber Manufacturers’ Association; lės žinios rodo, jog Vokietija
praneša, Jkad užsakymai ant 
lentų padidėjo net ant 14 nuo
šimčių, palyginus su vasario 
mėnesiu. Esą užsakymų gau
nama daugiau nei kada nors 
šiais metais.—K.

“Nauja era”
Pranašų niekuomet netruko 

ir dabar jų netrūksta. Tik vi
sa bėda su jais yra ta, kad 
daugumoj atvejų jų pranašavi
mai neišsipildo. Ir labai ge
rai, kad taip atsitinka. Ar se
niai čia buvo pranašaujama, 
kad artinasi pasaulio galas? 
Kai kurie tamsunai patikėjo ir 
net su savo turtu atsisveikino. 
Nesulaukę svieto pabaigos, jie 
iš naujo turėję tvarkyti savo 
reikalus.

Niekam, žinoma, nėra naujie
na, kad mes pergyvename di
delę biznio ir pramonės depre
siją. Biznieriai skundžiasi, 
kad biznis visai silpnai eina; 
piamonininkai sumažino pro
dukciją, kadangi jų dirbiniais 
nėra rinkos; darbininkai nete
ko darbo, o kartu su tuo ir į- 
plaukų. Visi skundžiasi, visi 
dejuoja, kad blogi laikai.

Štai prieš porą savaičių įvy
ko Clevelande bankininkų su
važiavimas, kur kalbėjo prezi
dentas Hoover. Suvažiavusių

I

jų nuotaika buvo gana pesi
mistiška. Vienas bankininkas 
net pradėjo aiškinti ypatingą 
teoriją, kad dabar užstojo 
“nauja era”. Reikšmė tos nau
jos eros esanti ta, kad blogi 
laikai tęsis per ilgą laiką. Va
dinasi, susidarė naujos aplin
kybės', prie kurių mums reikia 
prisitaikyti.

Amerikos gyvenimo standar- 
das dabartiniu laiku, be abe
jones, yra aukščiausias visame 
pasaulyj. Gerais laikais viskas 
buvo tvarkoj. Dabar užėjo de
presija. Kada ji užsibaigs, — 
niekas tikrai negali pasakyti. 
Labai galima, kad prasitęs dar 
pusėtinai ilgą laiką. Tad prie 
tos depresijos, sako bankinin
kas, Amerikos žmonėms ii* 
reikia taikytis. O tai reiškia, 
*kad gyvenimo standardas pri
valo būti pakeistas: jis turi 
pasidaryti žemesnis nei buvo 
iki šiol.

Kiti bankininkai nepritarė 
tam pesimizmui. Jie sakė, jog 
Amerikai ne kartą teko pergy
venti blogus laikus. Ateina jie 
ir praeina. Praeis ir dabartinė 
pramonės ir biznio depresija. 
Tad perdaug kreipti domesio į 
“džiazinius ekonomistus” neap
simoka. Jie juk pernai irgi 
kalbėjo apie “naują erą”. Tik 
tada kalbėjo nepaprastai opti
mistišku tonu. Jie sakė, kad 
dabar ant Amerikos “prosperi- 
ty” dangaus daugiau nebepasi
rodys' juodi debesys. Na, kas 
atsitiko? Reiškia, krypti į vie
ną ar kitą kraštutinybę nėra 
sveika.

Europoj 10,000,000 
bedarbių
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Nedarbo krizis Europoj yra 
itin rimtas. Pagal oficialinius 
davinius, viso bedarbių ten 
randasi apie 10,000,000. Pernai 
padėtis ten nelabai kaip atro
dė, bet nuo to laiko, kai New 
Yorko biržoj įvyko krachas, be
darbių skaičius pradėjo vis la
biau augti. Ar jau tapo pi> 
siektas dugnas, tai į tų klausi
mą nėra galima tikrai atsakyti.

Tautų Sąjungai buvo rapor
tuota, kad rugsėjo pradžioj 
Anglija turėjo 2,139,571 be
darbį ; pernai tuo pačiu laiku 
bedarbių buvo tik truputį dau- 

biržeho mėnesyj turėjo užre
gistravusi 1,834,662 bedarbių, 
priklausančių ✓ profesinėms są
jungoms. Šiaip viso bedarbių 
Vokietija turi apie 2,800,000.

Kitose Europos šalyse dalykų 
padėtis irgi gana bloga. Saky
sime, Vengrijoj bedarbių .skai
čius padidėjo vienu trečdaliu, 
palyginus su pereitais metais. 
Bulgarija dabar turi keturis 
kartus cį^ugiau bedarbių nei 
pernai. Čekoslovakijoj bedar
bių yra dvigubai daugiau.

Šveicarijoj, Švedijoj, Dani
joj, Suomijoj ir Olandijoj pa
dėtis irgi darosi gana rimta. 
Pavyzdžiui, Norvegijoj 8 nuo
šimčiai profesinėms sąjungoms 
priklausančių darbininkų netu
ri darbo. Kitose aukščiau mi
nėtose šalyse irgi tas pat. Suo- 

į mijoj nedarbas šią vasarą pa- 
I didėjo net ant 50 nuošimčių.

Ta i dar ne visa. Tautų Są
jungos raportas rodo, jog ir už 
jurų-marių nekokie popieriai. 
Beveik penkiolikai nuošimčių 
Australijos darbininkų neturi 
darbo. Naujoji Zelandija, kuri 
yra gal geriau susitvarkiusi 
nei kuri kita šalis pasaulyj, 

'taip pat nėra liuosa nuo nedar- 
' bo. Nedirbančių skaičius ten 
; sudaro - apie 10 nuošimčių visų 
darbininkų.

Katastrofiškas pasaulinis ką
rąs privedė prie sukūrimo 'rau

tų Sąjungos. Dabartinė biznio 
ir pramonės depresija verčia 
valstybes rimtai galvoti apie 
kooperavimą ekonoMiškoj sri- 
tyj. Europoj apie tai jau rim
tai kalbama. Kai kurie' mano, 
jog toki kooperacija, kuri 
siek sis pašalinti nedarbą ir biz
nio bei pramonės depresiją, ne
tolimoj ateity bus tikrai sukur
ta. ' ,

Iš Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro

I 
Pirmas posėdis

Pirmasis A. L. Ek. Centro 
po ekonominės konferencijos 
pasėdis įvyko N.ew Yorke 23 
rugsėjo ir užsibaigė 24 rugsė
jo. Apsvarstyta daug svarbių 
klausimų dalyvaujant penkiems 
(quorum) Ek. Centro nariams 
ir keliems New Yorko ir New- 
arko Vaizbos Butų nariams. Iš 
Connecticut valstijos atvyko 
net ištisa deelgacija. Pirminin
kavo Dr. Pranas Puskunigis. 
Posėdy teikėsi dalyvauti Lietu
vos Generalinis Konsulas ir 
Vice Konsulas.

Buvo laukta p. J. P. Varkalą 
sugrįžtant iš Lietuvos, bet gau
ta žinia, kad jis dar tūlam lai
kui Lietuvoje likęs.

Posėdžio protokolas (užra
šai) bus Vaizbos Butų valdy
boms pasiųstas dėl susipažini
mo; svarbesni nutarimai bus 
paskelbti spaudoje.

11
IM Ek. Centro Organo

Ek. Centras sayo teisėtame 
posėdy 23 rugsėjo svarstė 
spaudos organo pasirinkimo 
klausimą, ir išklausęs Dr. Pus
kunigio pranešimą, nutarė, kad 
Ek. Centrui ir Vaizbos Butams 
bent tuo tarpu jokio atskiro 
organo nereikia* ir kad Vaizbos 
Butai ir Ek. Centras/ pasirenku 
savo organu visą Amerikos 
Lietuvių esąmą spaudą.

UI
Del svečiavimosi (turizmo) 

Lietuvoje

Posėdy buvo išklausytas p. 
A. S. Trečioko, Ek. C. nario ir 
kitų šią vasąrą atsilankiusių 
Lietuvoje pranešimai.

Ek. Centras nusistatė, kad 
turizmo reikalai .turi būti Vaiz
bos Butams kaipo vienas svar
besniųjų ir nuolatinių uždavi
nių. Vaizbos Butai sustiprėję 
savo štatuose, galės ir skaitys 
savo garbės pareiga—kas vasa
rą suorganizuoti čia Amerikoje 
gimusio jaunimo ekskursijas j 
Lietuvą—tuomi atlikdami dide
lį kultūrinį lietuvių tautos dar- 
bQ- . • ,

Ek. Centras šiame darbe ža
da kooperuoti su atatinkamo
mis organizacijomis Lietuvoje 
ir su A. L. laivakorčių agentų 
draugija Amerikoje.

IV
Ek. Centro finansai

Ek Centras yra išrinktas per 
Vaizbos Butus ir pastatytas 
veikti Vaizbos Butų idėjos nau
dai. 3?odel Ek Centras, turė
damas daug pareigų ir darbų 
—turės ir išlaidų ir tikisi, kad 
Vaizbos Butai pasirūpins Ek. 
Centro darbus finansuot. Tačiau 
šiems metams užbaigt nors Ek. 
Centras turi įvairių smulkių iš
laidų, yra nusistatęs jokios fi
nansinės paramos iš Vaizbos 
Butų nereikalauti, nebent Vaiz
bos Butai patys pasiūlytų ar
ba atsirastų mecenatai, kurie 
paremtų V. Butų organizavimo 
pastangas'.

Pradedant nuo 1931 metų, 
kai jau ir atskirų Butų finan
sai sustiprės, — Vaizbos Butų 
valdybos malonės prisidėti prie 
Ek. Cetro finansavimo skirda
mi tam tikrą nuošimtį nuo me
tinių nario mokesnio įplaukų.

Kas dėl Vaizbos Buto narių 
metinio mokesnio, tai Ek^ Cent
ras mano, kad tai yra pačių 
Vaizbos Butų reikalas; tačiau 
mano, kad metinis' Vaizbos Bu
tų nario mokesnis neturėtų 
būti mažesnis, negu 1 doleris ir 

didesnis, negu 10 dol. Ek. Cent
ras betgi visiems Vaizbos Bu
tams siūlo eiti prie vienodo 
mokesnio.

V
Del naujų Vaizbos Butų 

steigimo
A. L. Ek. Centras, kaipo 

Vaizbos Butų sąjungos valdy
ba, geidžia ir prašo visus įvai
riuose miestuose • gyvenančius 
visuomenės veikėjus nieko ne
laukiant paimti iniciatyvą ir 
susirinkus būrin įkurti vietos 
Vaizbos Butus, kur tokių dar 
nebuvo, ir pradėti tvarkingą 
žinių rinkimą artimiausioje 
apylinkėje apie lietuvių skait
lių ir jų ekonominį stovį. Tuo
se štatuose, kaip Wiscoijsin, 
Missouri, Nebraska, California, 
West Virginia, Rhode Island, 
Maine,—kur Vaizbos Butų vi
sai dar nėra ypatingai yra lau
kiama vietos veikėjų sukruti- 
mas. Tokie dideli statai, kaip 
New York ir Pennsylvanija, 
kuris ne be pagrindo, kartais 
yra vadinamas “lietuviškiausias 
štatas”, turi didelių miestų su 
skaitlingu lietuvių elementu, 
kur dar dėl V. Butų idėjos 
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So. Chicago Skyrius:
9300 Coinmercial Avė

Kampas 93-čios gt.
Tel. SAGINAW 4847

Kalbame Lietuviškai

Jys vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantą į savo namus, 
jeigu veiksite tuojaus.

Kad išleisti* visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą $265.90
Jeigu jus norite įsivesti apšildymo plautą savo namuose, pašaukite mus telefonu, 
arba užeikite į musų ofisą ir mes išaiškinsime jums kaip jus galite turėti patogų 
šiai žiemai namą nesutrikdant Titų jūsų kasdieninių reikalų. Jus galite padaryti 
mažą {mokėjimą, likusius gi išmokėti per 12 ar 24 mėnesius. Mes taipgi pasko
linsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam įsivesti apšildymo plautą 
įrankius. Musų apšildymo inžinieriai išdirbs pienus, taip kad kiekvienas sugabe- 
snis žmoghs be jokio vargo gali atlikti darbą.
Nevilkinkit ilgiau — šalnos jau yra čiapat!
Mes taipgi užlaikome didžiausį pasirinkimą plumbingo reikmenų už labai žemas 
kainas.
Mes taipgi turime visokios rūšies paipų, fittingų, šilto vandens tankų, šildytųjų, 
gaso boilerių, velvų ir visko, kas tik yra reikalinga prie plumbingo ir apšildymo. 
Mes turime didelį pasirinkimą sinkų ir maudynių, nupirktų už labai žemas kai
nas. Štai yra keli dalykai, kurių turime specialį išpardavimą:

> 52 colių R. R. Sinkos $16.50 Sinka tiktai

52 colių kampinės R.R.Sinkos $21.50 Sinka tiktai

5 pėdų R. R. Maudynės S18.50 maudynė tiktai
t

Čia yra tik keli dalykėliai, kuriuos galėjome įtalpinti į šį apgarsinimą. Mes tu
rime daug daugiau dalykų, ant kurių mes galime sutaupinti jums nuo 20 iki 30 
nuošimčių. Šie dalykai yra A Grade rūšies. /
Pabandykite mus pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur. Jus rasite mus gera 
firma daryti biznį. Naudai musų kostumerių musų vieta būna atdara šiame ap
šildymo sezone kas vakarą iki 8 vai. ir nedeliomis iki 1 vai. po piet.

M. Levy & Co.
21 13-33 So. State St 
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TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645
South West Skyrius:

4101 Archer Avenue
4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart 

Tel. LAFAYETTE 0287

nieko nepadaryta. Vis tai yra 
artimos ateities uždaviniai ir 
kiekvieno asmens talka bus V. 
Butų vadovybės aukštai ir 
draugiškai įvertinama.

Ek. Centras tuo tarpu yra 
nusistatęs nesiuntinėti iš Cent
ro jokio organizatoriaus, nes 
tiki, kad kiekviename štate, at
siras savo organizatoriai, ku
rie žinodami vitos reikalus tu
rės didesnio pasisekimo.

VI
Nusistatymas dėl Vilniaus 

vadavimo akcijos
Buvo vienbalsiai priimta to

kia rezoliucija:
“Amerikos Lietuvių Ekono

minis Centras, eidamas grynais 
ekonominiais sumetimais, ypač 
turėdamas galvoje, kad Vilni
jos lietuviams yra reikalinga 
materiale parama, kad užsitę
sęs Vilniaus klausimo išspren
dimas reikalauja daugelio ma
terialių aukų, ir kad dabar 
lenkų užimtas Vilniaus-Suval- 
kų-Gardino kraštas sudaro 
drauge su visa Nepriklausomą
ja Lietuva bei Klaipėdos Kraš
tu vieną natūrali ir neperski- 

' riamą ekonominį vienetą Ne

muno upyne etnografinės Lie
tuvos Lietuvos ribose, —svei
kina Amerikos Lietuvių visuo
menės, sąryšy su Vytauto Di
džiojo 500 metų sukaktuvėmis, 
dar rimtesnį susirūpinimą dėl 
rytinių Lietuvos žemių likimo, 
ir užgiria plačios visuomenės 
mastu daromas pastangas įkur
ti vieną ir galingą Amerikos 
Lietuvių Vilniui Vaduoti Są
jungą”.

Ši rezoliucija priimta tam, 
kad visuomenė žinotų Amerikos 
Lietuvių Ek. Centro ir Vaiz
bos Butų nusistatymą dėl Vil
niaus klausimo reikšmės Lietu
vių ekonomikoje. Politinė Vil
niaus klausimo pusė, supranta
ma, nėra šios organizacijos vei
kimo objektu.

—Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras, 

Laikinas adresas:
15 Park Row, Room 538 

New York City.

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

KORESPONDENCIJOS i i
Ilart, Midi

Susivienijimas Lietuvių 
ninku rengia šeimynišką

Uki- 
vaka-

kurskj, Ilart, Mich. Susivieni
jimas kviečia kuodaugiausia 
ūkininkų atsilankyti j skanią 
vakarienę, o po skanios vaka-

—Komitetas.

ji , kalauską. O tai reiškia, 
į Apskričio reikalai 

i ' mai apsaugoti ir jam 
*I nepasidarys.

Pirmą valandą po 
sija užsidarė. Pietum 
skirta viena valanda, 
ch estei* 207 
gatus kviečia 
buvo prirengti tam pat 
tik kitoj svetainėj. Svetainėj 
stalai jau buvo apkrauti įvai
riais valgiais ir papuošti gėlė
mis. Delegatai susėdo valgyti, 
o tuo laiku p-Iė Tamošaičiutč, 
gabi pianistė, atsisėdo prie pia
no palinksminti svečius.

yra tinka- 
nuostolių

buvo pa- 
So. 

kuopa visus 
pietums,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

South Manchester, 
Connecticut

Iš 4-to Apskričio Connecticut 
valstijos S LA. konferencijos

Man- 
dele- 

kurie 
name

Roseland
Rožių Žemė paėmė golfo 

čempionatų

vedėju buvo 
vietinės kuo- 
Laike pietų 

delegatų pa-

Rugsėjo 28 d. čia įvyko 4-to 
SLA. Apskričio konferencija. 
Laikoma ji buvo Odd Fellotvs 
svetainėj. Prasidėjo 11 valan
dą ryto. Delegatų pribuvo 47, 
> pridėjus Apskričio valdybą iš| 
>enkių asmenų,
>2 atstovai su sprendžiamuoju I 
>alsu.

Pirmininkas Tareila paprašė | 
atstovų užimti vietas. Po to jis 
įasakė trumpą kalbą ,paaiškin- 
lamas tos skaitlingos konferen■• 
Įjos tikslą. Užbaigęs savo 
;albą, jis paskyrė mandatų ko- 
nisiją iš trijų delegatų. Ko- 
nisijon Įėjo V. M. Čekanaus
kas, M. Vokietaitis ir P. Mo- 
iečius. x

Kol mandatai buvo peržiuria- 
ni ir tvarkomi, tai pirmininkas 
>asakė trumpą ptakalbą, kil
ioj jis aiškino Susivienijimo 
ijkslą. Prisiminė jis ir apie 
Jekvieno delegato, kuris daly- 
auja suvažiavime, pareigas.

Delegatų nuotaika buvo la
bai gera. Pietų 
p. A. Tvaronaitis, 
pos darbuotojas, 
jis paprašė kelių
sakyti po porą, žodžių. Kalbėjo 
J. Tareila, Apskričio pirminin
kas, adV. Lukošius, Videikis, 
Girdauskas, žimantausRas, Če
kanauskas ir kiti. Visi kalbė
jo trumpai ir j tikslą. Delega
tai visi linksmi, svetingi. Visi 

_! jaučiasi esą lietuviai. Ir kas gi 
viso susidarė | ^uti malonesnio, kaip būti 

i tokių žmonių, kurių 
I troškimai yra vienodi ir kurie 
stengiasi, kiek galėdami, dirbti 
musų organizacijos labui.

Baigiant pietus valgyti, pir
mininkas Tareila prašo s'Večių 
atkreipti savo dėmesį j man- 
chesteriečių pasišventimą ir 
svetingumą. Svečiai be jokio 
raginimo sumetė $50 lėšoms pa
dengti.

Pietų 
nios L. 
tienė ir 
užsitarnauja 
gardžių pietų pagaminimą.

Antra 
vai. po

Lietuvių Tautinio golfo čem
pionatą laimėjo roselandietis 
Tanias Juknis (Bed Yukon). 
Reiškia, mes Rožių žemės pilie
čiai galime pasidžiaugti T. Juk- 
niaus laimėjimais, tai garbė vi
sai Rožių žemei. Be to reikia 
pasakyti, kad T. Juknis’ ir kito
se sporto šakose, yra gerai pa
sižymėjęs kaipo beisbol ir bas- 
ket bol lošimuose. Jisai yra na
riu Golden Star jaukto. Perei
tą sezoną beisbol lošime T. Juk
nis aukščiausiai stovėjo.

Taigi, pereito sekmadienio 
golfo lošimas tikrai parodė, 
kad Roselandiečiams priklausė 
čempionatas’, nes sekantis prie 
čempionato buvo Paul Juknis, 
irgi Roselandietis.

Šį sekmadienį, spalio 19 d., 
Silver Lake kliube bus Golfo 
lošis Lithuanian Amateur Golf 
Championship, paskutinis lošis. 
T. Juknis dalyvaus lošime. Ro- 
selandiečiai rengiasi važiuoti 
pažiūrėti lošio, kaip musų čem
pionas sieks prie kito laimėji
mo.—N.

NAUJIENOS, Chicago, III. 3
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Bargenai! Bargenai!
Antanas Dubickas

adv. John T. Zuris 
ofise, 105 W. Madison St.

P. Dubickas yra gana gerai 
žinomas Chicagos lietuvių pro
gresyviu jaunimo tarpe ir dar 
iš mokyklos laikų yra “Naujie
nų” draugas ir bendradarbis 
moksleivių reikalais. Yra daly
vavęs visokiame veikime ir bu
vo narys Lietuvių Studentų

vieiramej Susivienijimo Amerikoje, dirb
damas tai draugijai ligo pat vė
liausio laiko.

Tikrai linkėtina jaunam pro
fesionalui daug gerų pasekmių 
įeinant j visuomeninę tarnybą.

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas. Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedaliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5

praktikai.
Dubickas gimė 

Pa., birželio 12 d., 
praleido ankstybo

Anthony A. Dubiske (Dubic
kas) baigė*teisių mokslus spa
lio 16 d. 1930 metų ir tapo 
prileistas prie Bar Associotion, 
advokatūros 

Antanas
Pittsburgh’e, 
1904 m. kur
šios jaunystes dienas. Nuo 1919 
m. apsigyveno Chicagoj ir 
1925 m. baigė YMCA aukštes
nę mokyklą, o už poros metų, 
1927 m. baigė etos pat YMCA. 
kolegiją. Kolegiją baigęs An
tanas pastojo i De Paul uni
versitetą, kuriame 1930 m. bai
gė teisių mokslą ir valstybinius 
ekzaminus išlaikė tų pačių 
1930 m. birželio mėnesį.

Jaunas advokatas Antanas 
Dubickas dabar darbuojasi su

Abejose

Peoples Furniture Co. Krautuvėse!

MOHAIR SEKLYČIOM SETAI.

Padaryti musų nuosavoje dirbtuvėje iš pilnai užtikrintos medžia
gos per patyrusius dirbėjus. Visa vvebbed konstrukcija, dailus nau
jos mados romai apdengta su kandžių neliečiančiu Mohair ir liuo- 
som springsų, apverčiamom paduškaitėmis, kaina Ekfi
2- jų šmotų sofa ir kėdė ..................................................
3- čia kėdė dėl pritaikinimo ...................................................... $30.00
Jacųuard setai puikaus padarymo ir dailios išvaizdos, 
3 šmotai už

Užsiėmimas

ištininkas J.
Pastarasis 

pirmininką 
Jis sa-

kalausko 
ninko kaucija

gaspadinčmis buvo po- 
Strungienė, IM. Girai- 
A. Brazauskienė. Jos 

padėkos už tokių

51 
raštininku A. Birieta 

iždo globėjais 
ir Januškevičius?

čia nenorėčiau praleisti ne
paminėjęs to fakto, kad konfe-

ėalbėjo gana lėtai, tarsi apgal va]ail(jos 
odamas kiekviena 
įeišsišokti.

' o f Honor".
Dcpozitorių apsaugojimui 

isų bankų reikalauja atidėti 
O Metro-

GERIAUSIAS PIRKINYS
Naujas Philco Baby Grand Radio

Nepaprastai geras radio už tą 
kainą, dėl parankumo ir muzi
kos; pasiklausykit jų šiandie. Kai-

be ,ub,!..... $49.50

i dele 
spren 
valdy 
paten- rencija nepęrdaugiausiai dėme-

buti niausiu 
jaunuolių 
klausimas 

pirmos ei-

Vii I »

IMPERFECT IN ORIGINAL

vkimfvall

tūuuT iiųuiuu

____  _ BETTER 
rythiNG For Ine homES

h- s£
Iki v ■U apdrauda

sesija, prasidėjo 2:30 
pietų ir tęsėsi iki 9 
vakaro. Buvo plačiai 

įkalbama apie iždininko J. iMi- 
i reikalus, naujo iždi- 

Devenio pasko- 
į neši mus, kurie 

liečia Pildomąją Tarybą bei 
4-to Apskričio reikalus.

Pabaigoj buvo Apskričio val
dybos rinkimai. Pirmininku iš
rinkta J. Tareila,’ vice-pirmi-

Be Medikalės Egzaminacijos 
Sveikiems (baltiems) žmonėms, 17 iki 50

Eil/o iLi MOKAMA ANT PALIKTŲ<->/■£ Alki V DEPOZITUI UŽPELNŲ
DIVIDENDAI GALE PIRMŲ METŲ 

ŽEMIAUSIA NET KAINA UŽ BILE KOKĮ PLENĄ
Išrašytos apdraudos $2.500,000,000.00 Turtas $600.000,000.00

Didžiausia tarptautinė gyvasties apdraudos kompanija
SUN LIFE ASSURANCĖ COMPANY OF CANADA 

\ Įkurta 1865
Apdraudžia 17-50 metų, sveikus, baltus žmones

JOHN KYRTaZIS^
Room 1216, 112 W. Adams St., Chicago.

Vardas .........
Adresas .......
Gimimo diena

Baltos vatos matrasai su tvirtu 
ir dailiu viršum, sveria 4 5 sva
rus, bile didžio.

Kaina $4.95

ii w u iikv>

J. J.Lk'J.

Po to buvo pri 
>ėti Apskričio r.

Makaveckas. 
uokaudamas bara 
ž pakvietimą kalbėti,
o, kad kiekvienais metais jam 
enka akis kaitinti prieš kon- 
erencijos delegatus. Užbaigus 
am kalbėti visi ploja.

Pirmininkas Tareila pakvie-; 
ia mandatų komisiją išduoti j 
aportą. Komisija šaukia kuopų 
(‘legatus ir prašo jų eiti prie | 
taliuko. Delegatės Liemežienėl 
;• Juškevičiūtės kiekvienam j 
■risega tam tikrą ženkleli.

Pirmininkas kreipiasi 
‘atus ir prašo suteikti 
‘žiamąjį balsą Askričio 
ai. Prašymas tampa 
intas. šio krejpė i vieną
Skaitoma protokolas iš per- i klausimų. Būtent, 

itų metų konferencijos'. Pada-Į organizavimą. Tas 
omą kelios pastabos, ir proto- Susivienijimui yra 
olas priimama, 
ideda Apskričio 
ių raportai. Priduodama roj
iški raportai. Visi 
inkamai prirengti. Kadangi 
odininkas neatvyko, tai jo ra- 
■ortas- liko neišduotas. Iš iždo 
lobėjų raporto pasirodė, kad 
Odininkas Jonas Mikalauskas 
4ew Britaine yra šusibapkru- 
avęs, ir kad tas bankrutas pa-j 
ietęs taip pat Apskričio iždą, 
'ėliau paaiškėjo, kad Apskri-I 
io iždas, kuriame buvo $1,214,1 
ra pdra tįstas ant dviejų tuks* 
ančių dolerių. Padaryta jau 
ingsniai, kad apdraudos kom
panija padengtų tą sumą, nes 
i vra atsakominga už J. Mi-

i ninku P. Kupstas iš 34 kuopos, 
Į iždininku A. J.
į kuopos,-
iš 207 kuopos,

Į Vidukynas' 
organizatoriais Videikis ir Ja
nuškevičius, jaunasis. Visa

■ nauja valdyba prisižadėjo dirb-

Iš eilės pra- les. Ir reikia manyti, kad mu- 
valdybos na-I sų darbuotojai jo neužmirš.

Kai sekamais metais laikysime 
ię Hartforde konferenciją, manau, 

galėsime pasigirti ir darbais iš 
jaunimo organizavimo srities.

A. J. Viznis,
Spaudos Komisijos narys.

IŠMOKIT DEZATNINIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresiu moka didelę a Įsra. 
Jus galite išmokti šio ge
rai ‘apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

1 iykite dėl nemokamos 
knygeles.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopcnhagen 

Puikus Laivai —• — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogrnias — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w, Y o t k :

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitčs pas savo agentą arba:

Kalėdinės Ekskursijos
United States .. ...... Nov. 1 Oscap II ....... .........  Nov. 22
Heltig Olav ..... ...... Nov. 8 Fred’rik VIII Dec. 9

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 VVHiTEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO

Del Saugumo ir Parankumo Taupykite 
Savo Pinigus

Metropolitan 
State Bank
. (“Roll of Honor” Bank)

Penkių Garbingųjų Bankų Skaičiuje

AB jus žinote, ką bankui reiškia būti 
Garbingųjų Bankų skaičiuje? Ka

dangi Metropolitan State Bank yra tų 
Garbingųjų Bankų skaičiuje ir kadangi 
Metropolitan State Bank yra lietuvių ban
kas, tai kiekvienas lietuvis apie tai priva
lo žinoti ir turi pamato tuomi didžiuotis.

Tik vienas bankas iš penkių tegali pa
tekti į “Roti

Yra taip: 
valdžia iš vi 
tam tikrą sumą kaipo atsargą, 
politan State Bank padėjo atsargos fon
dai) penkis sykius daugiau, negu Illinois 
valstija reikalauja . Toks banko stovis 
reiškia didesnį depozitoriams saugumą, 
negu paprastame banke.
Metropolitan State 
Bank mokėjo 
sistoti į “Roll 
Honor”. Tai 
prantama, kad
ine banke visi rei-

at-
of

su-
ta-

kalai kuogeriau- 
sia vedami. No
rėdamas geriau
sio bankinio pa
tarnavimo 
pas mus.

ateik

Metropolitan
State Bank

2201 West 22nd St., kampas Leavitt St
Valdžios ir Clearing House Priežiūroj

Kapitalas ................................. ...... $200,000.00
Surplusas ir Nepadalytas Pelnas $300,000.00

MIEGAMO KAMBARIO SETAI.

Jų rasite Peoples Krautuvėse virš 15 karlodų. visokių naujų madų, me
džių ir baigimų. Daba^ Peoples Krautuvėse parsiduoda veik už pusę kai
nos. Setai susidedanti iš 3-jų didelių šmotų, lova, šeforetta. ir kamoda, 
yra verti ir pirmiau parsiduodavo nuo $100 iki $150.00, CCK 
dabar nužeminta kaina po ..................................................

Kiti aukštos rųšies padarymo’ setai verti nuo $150.00 iki CQO fZfl 
$200.00, dabar už ............................

MODEL
725

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
EUREKA it HOOVER Valytojų už 

nepaprastai žemas kainas

Visiškai nauji visame pasaulyje pa
garsėję Eureka elektrikiniai valytojai,

$39.50
Dirbtuvės perbudavoti ir garantuoti 
Hoover elektrikfriiai valytojai, išrodo 
ir dirba kaip nauji $19.75

ANGLIMIS AR MAL
KOMIS ŠILDYTOJAS

Gerai padarytas iš lietos 
geležies ir plieno, nike
liu trimuotas, 13 colių 
ugniavietė, $15.00 ver
tės, specialė Qfi 
kaina ........ U>V«OU

Dubeltavos vatinės blan- 
’ ketos ir geros rųšies kald- 
ros, $3.00 vertės, 

po $1.95

taip, 
tinka 
kiek- 
tubų,

1931 Modelio Naujas Majestic 
Superheterodyne

Screen-grid radio, padarytas 
•kad mažai užimtų Vietos, 
dėl kiekvieno namo ir dėl 
vieno kambario; kaina, be

$86.00

Puikus Grojikhai PIANAI.

Grajina ir atrodo gana gerai beveik 
kaip nauji, verti 6 
dabar parsiduoda su 
už ...........................

sykius daugiaus, 
rolėm ir benčiu

$49.50
pianai

....... . $15.00
ir aūgščiau.

Puikus gerų padarymų gramofonai
po ......................................... $5.00

Rankoms grajinami
PO ...................................

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinami Visiems
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais. Nedėldieniais pagal sutartį.

Praneškite Telefonu: Hemlock 8400 arba Lafayette 3171

YVESTSIDg

4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMOND ST.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

2536-40 W. 63r<i ST. & MAPLEVVOOD AVĖ

2536-40 W. 63rd St
Cor. Mapleivood A ve.
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ZAUNIAUS KAPITULIACIJA PRIEŠ VOKIEČIUS

Dabar jau paaiškėjo, dėl ko Dr. D. Zaunius rezig
navo iš užsienių reikalų ininisterio vietos (“Elta” pra
neša, kad p. Smetona jo rezignacijos dar nepriėmė). 
Jisai, pasirodo, labai išsišoko Genevoje, Tautų Sąjun
gos suvažiavime, padarydamas stambių nusileidimų 
Vokietijai, Klaipėdos krašto vokiečių skundo klausimu.

Lietuvos užsienių reikalų ministeris, visų-pirma 
sutiko leisti Vokietijai kištis j Klaipėdoj krašto reika
lus, nežiūrint to, kad Vokietija visai nėra pasirašiusi 
Klaipėdos konvencijos (sutarties). Antra, p. Zaunius 
prižadėjo Vokietijos užsienių reikalų ministeriui per
organizuoti Klaipėdos direktoriją, pakeičiant du jos 
nariu daugumos partijų (t. y. vokiečių) atstovais, ir 
toliau prižadėjo, kad po Seimelio rinkimų Klaipėdos 
gubernatorius paskirs naują direktorijos pirmininką, 
kuris turės Seimelio daugumos pasitikėjimą.

Šitie p. Zauniaus susitarimai su Vokietija Iššaukė 
Lietuvos spaudoje audrą. Kauno laikraščiai nurodo, 
kad Lietuvos užsienių reikalų ministeris pripažino Vo
kietijai tokių teisių, kokių jai visai neduoda tarptauti
nė sutartis, sulig kuria Klaipėdos kraštas buvo pri
jungtas prie Lietuvos. Kaip nepasirašiusi Klaipėdos 
konvencijos, Vokietija visai negali kištis į to krašto 
reikalus. Tos teisės neturi net Tautų Sąjunga: ji gali 
tiktai iškelti diskusijas, bet, atsiradus nuomonių skir
tumams, ginčas dėl Klaipėdos reikalų gali būt spren
džiamas tiktai Tarptautiniam Tribunole.

Lietuvos užsienių reikalų ministeris gi ne tik suti
ko, kad Vokietija darytų intervenciją Klaipėdos reika
luose, bet jisai davė jai tokių pasižadėjimų, kurie žy
miai susilpnina Lietuvos valdžios padėtį Klaipėdos 
krašte. Klaipėdos konvencija nesako, kokius asmenis 
krašto gubernatorius turi kviesti direktorijai sudaryti; 
taigi nė Tarptautinis Tribunolas negalėtų šitame klau
sime Lietuvai diktuoti. Tuo gi tarpu Zaunius derėjosi 
su Vokietijos atstovu ir davė jam tam tikrų pasižadė
jimų dėl Klaipėdos direktorijos sudarymo!

Tai yra aiškus ir niekuo nepateisinamas pasidavi
mas vokiečių nacionalistams Klaipėdoje. Zaunius, ne
įstengdamas savo tokius žinksnius, padarytus Genevo
je, apginti, padavė rezignaciją.

Kadangi Smetona jo rezignaciją atsisakė priimti, 
tai dabar yra klausimas, ar visa Lietuvos valdžia soli
darizuojasi su užsienių reikalų ministeriu, ar Zaunius 
apsiėmė atitaisyt savo klaidas?

Nuostabus dalykas čia tečiaus yra tas, kad Lietu
vos tautininkai, kurie dedasi “vieninteliais” tikrais 
tautos atstovais, prasčiau gina Lietuvos reikalus san
tykiuose su svetimomis valstybėmis, negu kokia kita 
partija. Voldemaras “pasižymėjo” tuo, kad kapituliavo 
prieš Pilsudskį Vilniaus klausime. Dabar gi jo įpėdi
nis Zaunius, sugadino Lietuvos poziciją Klaipėdos kraš
te. Jei ilgiaus tautininkai sėdės valdžioje, tai jie galų 
gale visą Lietuvą “prakozyriuos”!

NAUJOS KLERIKALIJ SUKTYBĖS LIETUVOJE

Jau nė suskaityt negalima, kiek visokių kriminalių 
bylų buvo Lietuvoje iškelta prieš įvairius “krikščionių” 
šulus ir jų organizacijas. Bet dabar vėl naujas skan
dalas: tapo suimta ir apkaltinta dėl pinigų išaikvojimo 
Joniškio Ūkininkų Sąjungos smulkaus kredito banko 
valdyba!

Suareštuoti yra banko valdybos nariai: Stasys 
Burnickas, Vincas Marcinkus ir Stasys Bunga, ir taip 
pat banko knygvedys Stasys Grincevičius. Teismo tar
dytojas atsisako juos paleisti, jeigu nebus užstatyta 
75,000 litų kaucija.

Na ir “krikščioniška dora”, po šimto pypkių!

Į Apžvalga)
BEGĖDIŠKA DEMAGOGIJA

Rubsiuvių Amalgameitų uni
ja, pradėjusi organizacini vają 
tarpe Baltimorės rubsiuvių, su
rengė prakalbas lietuviams dar
bininkams Baltimoreje ir pa

Užsisakymo kaina:
Chicagojo — paštu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metu ...........................  4.00
Trims mėnesiams _______ — 2.00
Dviem mėnesiam.......... .............. 1.50
Vienam mėnesiui ......   .75

Chicagoj per išnešioto jusi
Viena kopija 8c
Savaitei ____________________ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ____________ —. 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams . — 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____  18.00
Pusei metų ...............  4.01
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kvietė “Naujienų” redaktorių 
P. Grigaitį už kalbėtoją.

Tų prakalbų pasisekimas 
(buvo pilna svetainė publikos) 
ir tas faktas, kad Baltimorės 
rubsiuviams kalbėjo Grigaitis, 
iššaukė biaurų šmeižimo ir plū
dimo priepuoli musų stalin- 
cams komunistams.

“Laisvė”, pavyzdžiui, rašo, 
kad Grigaitis “loja už Hillma- 
no mašiną ir tą kompaniČną 

uniją”, ir klausia kodėl jisai 
taip daro. Ir atsako:

“Už tai, kad vien tik už 
nuvažiavimą į Baltimorę ir 
pasakymą prakalbos Hillma
no mašina užmokėjo Grigai
čiui šimtą dolerių. Mat, re
negatas Jankuaskas (rubsiu
vių organo “Darbo” redak
torius. — “N.” Red.) kiek 
anksčiau lankėsi Chicagoj, 
ir ten jis susiuostė su so- 
cialfašistu Grigaičiu. Jan
kauskas papasakojo Grigai
čiui, kad Hillmano mašina 
turi nemažai priplėšus pini
gų nuo darbininkų ir gali jį 
gerai patepti, jeigu jis mo
kės už tą mašiną gerai pa
loti.”
Tai šitaip juodašimtiškai ter- 

lioja darbininkų unijos vedamą 
organizacinį darbą tas laikraš
tis, kuris sakosi kovojąs už 
darbininkų reikalus. Bjauriau 
nesugebėtų parašyti nė kapita
listų pasamdyti klapčiukai. 
.. Bet argi Brooklyno stalincų 
organas nesupranta, kad šito
kius begėdiškus išmislus skelb
damas jisai gali tik pats save 
diskredituoti darbininkų aky. 
se? Juk net ir kvailiausia 
Maskvos davatka pasakys, kad 
“Laisvė” per akis meluoja, 
prasimanydama, buk Jankaus
kas sakęs Grigaičiui, kad Amal
gameitų viršininkai galėsią jį 
“gerai patepti”, nes Jankaus
kas gi nėjo Brooklyno pecke- 
liams spaviedotis iš to, ką ji
sai kalbėjo ar nekalbėjo Gri
gaičiui.

“Laisvės” prasimanymas, kad 
unija užmokėjusi Graigaičiui 
už prakalbą “šimtą dolerių”, 
irgi nieko kito neparodo, kaip 
tiktai tą, kad komunistų or
ganas neturi sarmatos meluo
ti ir kad to organo vedėjai 
bando apjuodinti kitus, spręs
dami pagal save. Yra juk fak
tas, kad Vidikas, “Laisvės” re
daktorius, prašyte prašė “dža- 
bo” AmalgameRų unijoje, va
dinasi, jo paties žodžiais kal
bant, siūlėsi “lot” už “kompia- 
ničną uniją” ir jos “Hillmano 
mašiną”! Del to, kad “Laisvės” 
redaktorius yra gatavas už do
lerį parsiduot bile kam, kas tik 
sutinka jį “gerai tepti”; dėl to, 
kad jisai, lyg ta prostitutė, sa
vo “meilę” siūlo tam, kas už 
ją dnugiau užmoka, — tai ji
sai mano, kad ir kiti žmonės 
yra toki, kaip jisai.

Labai klysta Brooklyno sta- 
lincai, jeigu jie tikisi šitokia 
nešvaria demagogija sukelti 
darbininkus prieš uniją. Grei
čiaus jie susilauks to, kad net 
ir padoresnieji komunistai ims 
juos vyti lauk iš savo tarpo.

SIŪLO KITAIP VADUOTI 
VILNIŲ

• Vienas stambesniųjų Lietu
vos vai. liaudininkų veikėjų, 
p. Cezaris Petrauskas, kritikuo-- 
ja “Lietuvos žiniose” tą Vil
niaus vadavimo taktiką, kurią 
iki šiol Lietuva vartojo. Jisai 
nurodo, kad ta taktika iki šiol 
nedavė jokių teigiamų vaisių, 
tik “Kinų siena” atskyrė Vil
niaus krašto lietuvius nuo Lie
tuvos, davė progos lenkams 
Vilniaus lietuvius lenkinti ir 
pastūmėjo Lietuvą prie drafi- 
gavimo su rusų bolševikais ir 
Vokietija, iš ko Lietuva, nieko 
gero neturi.

Petrauskas siūlo naują, ag
resingą taktiką, kurią jisai iš
dėsto taip:

“Reikia drąsiai propaguoti 
Vilniads krašto autonomiją 
ir dvarjį padalini m jį. (musų 
pabraukta. — “N.” Red.). 

Vilniaus krašto pilietis, len
kiškai kalbantis, turėdamas 
tą garantiją ir vilties gauti 
žemės, drąsiau pradėtų reik
šti savo nuomonę prieš atė
jūnus iš Galicijos ir Silezi
jos, kurių ‘tuteiši’ lenkai la
bai nemėgsta.

“Ši sąlyga duotų galimy
bės kalbėtis su Vilniaus 
krašto liaudimi, kuri poniš
kos tvarkos nemėgsta. Čia 
turėtų svarbią rolę sulošti 
žemės reformos klausimas,
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kuris iki šiam laikui tenai 
stovi nepajudintas.”
Be to, C. Petrauskas siūlo 

dar rengti X darbuotojus Vil-

Revoliucinis bruzdė
jimas Brazilijoj

Revoliucinis judėjimas Lotynų 
Amerikoj. — Brazilijos didu
mas.— Nepasitenkinimas fe- 
deralės valdžios politika. — 
Konservatoriai. — Liberalų 
sukilimas. — Sukilimo likvi
davimas. — Vėliausi rinki
mai. — Liberalų daromi kal
tinimai.

Prasidėjo revoliucija ir Bra
zilijoj, didžiausioj Pietų Ame
rikos respublikoj. Kol kas sun
ku pasakyti kuri pusė laimės. 
Apie pustuzinis valstijų sukilo 
prieš prezidento Washingtoų 
Luis režimą. Iš* pietų ir šiaurių 
revoliucionierių jėgos marguo
ja į Sao Paulo ir Rio de Ja- 
neiro.

Neseniai įvyko sėkmingos 
revoliucijos Bolivijoj, Peruvi- 
joj ir Argentinoj. Dabar atėjo 
eilė ir Brazilijai, čia jau bus 
pravartu pažymėti, jog revo
liuciją toj šalyj pagimdė tam 
tikros politiškos ir ekonomiš4- 
kos priežastys. Revoliucinis ju
dėjimas ėjo per paskutinius 
dešimtį metų. Anksčiau ar vė
liau sukilimas turėjo įvykti.

Brazilija yra didelė šalis. Ji 
turi tiek žemės', kiek Jungtines 
Valstijos pridėjus dar pusę 
Alaskos. Vėliausi statistikos 
duomenys rodo, jog jos gyven
tojų skaičius siekia 42,000,000. 
Brazilijos dabartinė kova kai 
kuriais atžvilgiai primena 
Jungtinių Valstijų civilį karą. 
Kova eina tarp atskirų valsti
jų, kurjos* tačiau neturi tikslo 
visiškai atsiskirti.

Revoliucinio judėjimo vadai 
tvirtina/, jog fedefalė vyriau
sybė perdaug kišasi į atskirų 
valstijų reikalus, ir tuo pačiu 
laiku rodo aiškų favorizmą 
vienoms valstijoms, o kitoms 
daro visokių kliūčių ir nelei
džia joms tinkamai vystytis. 
Arčiausia federalei valdžia prie 
širdies yra Sao Paulo valstija, 
kur randasi didžiausios kavos 
plantacijos.

Nuo 1889 m., kai tapo įsteig
ta respublika ir Doni Pedro II 
neteko sosto, įrie valdžios vai
ro atsistojo konservatorių par
tija. Ta partija susideda iš 
turtingų žemės savininkų ir 
šiaip visokių “aukštų” žmonių. 
Prie jos prisidėjo visi buvu
sios imperijos' aristokratai. 
Konservatoriai valdė šalį kaip 
tinkami. Per daugelį metų jo
kios rimtos opozicijos nebuvo, 
Tik prieš dešimtį metų libera
lų partija pasirodė labai stip
ri ir prezidento rinkimuose be
veik ‘nesumušė konservatorių 
kandidatą. Liberalų partijos 
kandidatas tuo laiku tyuvo Nilo 
Pęcanha.

Pecanha ir jo šalininkai kal
tino vyriausybę tuo, kad ji da
rė spaudimą į valstijas laike 
rinkimų. Prie tokių apystovų, 
žinoma, nesunku buvo valdžios 
remiamam žmogui rinkimus 
laimėti. Prezidentu tapo išrink
tas Bernardes. Tuoj po to Sao 
Paulo ir Rio Grande do SuJ 
valstijose, kilo revoliucija. Re
voliucionieriai generolų Isidoro 
ir Joao Francisco vatiovauja- 
mi ūžė# Sao Paulo miestą. 
Kiek vėliau valdžios kariuome
nė paėmė viršų, įr revoliucio
nieriai privėrsti buvo pasi
traukti.

Nepasisekimas nupuldė revo
liucionierių ūpą. Jų beliko vos 
keli tūkstančiai. Vadovybė taip 
pat persimainė, — sukilėlių 
priešakyj atsistojo Luis Carlos 
Prestes, naujai išrinkto prezi
dento Julio Prestes giminaitis. 
Kadangi į atvirą mūšį revoliu
cionieriai stoti negalėjo, tai

niaus kraštui, mokinant jaunus 
Lietuvos inteligentus lenkų kal
bos, nes Vilniuje be lenkų kal
bos sunku veikti.

jie kovojo iš pasalų, — tai vie
nur, tai kitur užpuldami valdi
ninkus ir valdžios kareivius. 
Kada revoliucionierių skaičius 
labai jau sunyko, tai, Prestes 
su savo šalininkais buvo pri
verstas sprukti į Uraguay res
publiką.

1924 m. tapo išrinktas Wa- 
shington Luis. Pabėgusieji re
voliucionierių vadai manė, kad 
jų “griekai” bus užmiršti ir 
jie galės grįžti namo. Apsiri
ko. Prezidentas Luis griežtai 
atsisakė paskelbti amnestiją, 
pareikšdamas, jog nusikalu
sieji turi būti teisiami už ša
lies išdavystę.

Toks prezidento nusistaty
mas dar labiau padidino kai 
kurių valstijų nepasitenkinimą. 
O priežasčių tam buvo daug. 
Pirmoj vietoj, kaip jau buvo 
minėta, federalė valdžia viso
kiais budais favorizavo Sao 
Paulo valstiją. Daugumoj iš 
tos valstijos' paėjo visokie aukš
ti valdininkai. Na, o tie valdi- 

‘ninkai, žinoma, buvo tiesiogi
niai užinteresuoti suteikti savo 
valstijai visokių privilegijų.

Tačiau paskutinis šiaudas, 
kuris, taip sakant, įlaužė verb- 
Hudui nugarą, buvo Joao Pes- 
soa nužudymas. Pessoa buvo 
liberalų partijos' kandidatas 
vice-prezidentus. Priegtam jis 
ėjo Parahyba valstijos prezi
dento pareigas.

Tą žmogžudystę liberalai tie
siog primeta prezidentui Luis. 
Jie sako, jog Pessoa juo tolyn, 
tuo darėsi pavojingesnis pre
zidento atstovaujamai partijai. 
Jis buvo labai populiariškas. 
Jo įtaka nuolat augo. Todėl ir 
buvo padarytas sąmokslas at
sikratyti riUo jo. I Prehybos 
yalstiją slapta pasiųsti būriai 
visokių valkatų ir žudeikų, ku
rie sukėlė ten riaušes ir nuga
labijo Pessoa.

Viso balsų prezidento rinki
muose buvo paduota apie du 
milionai. Liberalų kandidatas 
prezidentus Getulio Vargas (o 
kartu su juo ir Pessoa) surin
ko maždaug 700,000 balsų. 
Taip bent buvo oficialiai pa
skelbta. Tačiau liberalai mano, 
jog tikrumoj konservatoriai 
rinkimus prakišo. Laimėjo jie 
tik todėl, kad rinkimų •mašine
rija buvo jų rankose. Kitaip 
sakant, jie vogė balsus ir darė 
visokias suktybes.

Kad tai nėra tuščias tvirti
nimas, jie nurodė į Rio de Jar 
neiro miestą. Tas miestas, ga
lima sakyti, yra liberalų tvir
tovė./ O visgi nežiūrint į tai, 
jis balsavo už konservatorių 
kandidatą. " Kaip tai galėjo at
sitikti ?

Labai paprastu budu. Rinki
mus kontroliavo vyriausybės 
pastatyti žmonės, kurie be di
delio Vargo liberalų balsus pri
skaitė konservatoriams. Taip 
tvirtina liberalai.

Naujai išrinktojo prezidento 
Prestes padėtis* dabartiniame 
konflikte yra ypatinga. Jis yra 
gana populiariškas žmogus 
Brazilijoj. Jam teko jau užimti 
kelias labai atsakomingas vie
tas, kur jis pasižymėjo savo 
gabumais ir sąžiningu savo pa
reigų pildymu. Faktinai prieš 
jį ir nėra atkreiptas daljarti- 

niįf revoliucinis' judėjimas. Re* 
voliucionierių tikslas yra su
vesti sąskaitas su dabartiniu 
prezidentu AVashington Luis, 
kuris neišpildė duotus pasiža
dėjimus.

Labai galima, kad revoliuci
ja dar nebūtų prasidėjusi, jei 
ne Pessoa nužudymas bei pre
zidento Luis netikusi politika. 
Tos politikos netikslumas pasi
reiškė tuo, kad federalė vy
riausybė vis labiau įr labiau 
ėmė kištis j atskirų valstijų
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vidujinius reikalus.
Liberalai federalei vyriausy

bei primeta ir didelį šališku
mą. Jie sako, kad vyriausybė 
užtraukė net s'peciales pasko- 
as, iš kurių turėjo naudos 

vien tik kavos augintojai. O 
tavos plantacijų, kaip žinia, 
daugiausia randasi Sao Paulo

valstijoj. Toks favorizmas lai 
bai blogai atsiliepia į krašte 
ekonominę būklę.

Tai tokios maždaug yra prie 
žastys, kurios pagimdė revoliu 
ciją Brazilijoj. Dabartiniu mo; 
mentu dar tikrai negalima pa 
sakyti kuri pusė laimės.

—K. A.

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskiu

Velnio Eliksyras
(Tęsinys) 

paliovos atsispindintis' Aureli
jos paveikslas, mano suprati
mu, buvo ne kas kita, kaip 
prakeiktas vylioj imas į piktą 
darbą, ir kaip tik tas niekšin
gas to dievoto malonaus pa- 
veikslp išnaudojimas mane pri
pildė šlykštumu ir pasipiktini
mu. —

Rytą metą labai blogo ūpo 
slankiojau parke, kai pasitikau 
kunigaikštį, kurs tuo metu 
mėgdavo pasivaikščioti. “Na, 
pone Leonardai, kaip patinka 
Tamstai mano f aro lošimas? 
prišaukė jis dar iš tolo: ką 
Tamsta dabar pasakysi dėl 
sampuolio kapriso, kurs atlei
do Tamstai visus išsišokimus 
ir apipylė auksu ? Tamsta lai
mingu budu pagavai favoritę 
kortą, tačiau taip aklai nepa
sitikėk Tamsta kitą kartą, kad 
ir favorite kortai.”

Čia jis įsigilino į favorite 
kortos reikšmę, mokino mane 
visų pramanytų taisyklių, ko
kiu budu reikia lošti į ranką 
sampuoliui, ir padarė išvadą, 
kad aš nuo šiol turėsiąs savo 
laimės kortose rimtai ieškoti. 
Tačiau aš tvirtai pareiškiau, 
kad mano nusistatymas yra 
niekuomet daugiau kortų į ran
kas nebeimti. Kunigaikštis pa
žiurėjo į mane nustebęs. —

“Kaip tik vakarykštė mano 
stebėtinoji laimė, tęsiau: pri
vedė mane prie to nusistaty-. 
mo, kadangi visa tai, ką aš apie 
lošimą, kaipo apie pavojingą ir 
tvirkinantį dalyką buvau įsi
vaizdavęs, pasitvirtino, Kažkas 
baisaus buvo tame, kadangi 
toji nieko nereiškianti karta, 
kurią aš aklinai, ištraukiau, su
kėlė many skaudžių, širdį plė
šiančių atsiminimų. Buvau pa
gautas nežinomos pajėgos, ku
ri man primetė lošimo laimę, 
pinigų išlošimą. Man rodėsi, 
kad toji pajėga paeina iš ma
nęs paties, ir kad aš pats, pri
pažindamas tos trykštančios 
ugninėmis spalvomis iš negy
vos kortos butybėš paslaptin
giausius kaprizus, galiu valdyti 
patį sampuolį.” — “Aš Tams
tą suprantu, pertraukė mane 
kunigaikštis: Tamsta liuvai ne
laimingai mylėjęs, korta* iššau
kė Tamstos sieloje pražudyto
sios meilės paveikslą, nors vi
sa tai, Tamstai leidžiant išsi
reikšti juokingai atrodo, kad 
toks platus, išblyškęs, komiš
kas coeurdamos kortos veidas, 
patekęs į Tamstos ranką, ga
lėjo panašų palyginimą iššauk
ti. — Bet sykį Tamsta prisimi
nei savo mylimąją, ir jį Tams
tai lošime buvo, geresnė ir iš
tikimesnė, kaip šiaip gyveni
me; bet kas čia gali būti bai
saus ar gąsdinančio, aš visai 
negaliu suprasti, vien tik rei
kia džiaugtis, kad Tamstai lai
me nusišypsojo. Abelnai — jei 
Tamstai taip nejaukus' lošimo 
laimės sąryšys su Tamstos my
limąją, tai tame kaltas ne pats 
lošimas, o tik Tamstos indivi- 
dualinis ūpas.” — “Lai bus 
taip, Jūsų Skaistybė, atsakiau: 
bet aš per labai gyvai jaučiu, 
kad tikrasis pavojus jei ir ne 
tame gludi, per didelius nuo- 
stolius pareiti į blogą padėtį, 
į kurią gali atvesti tas gadi
nantis lošimas, bet daug dau
giau tame drąsume, prasidėti 
su paslaptinga pajėga, kuri 
blizgėdama išeina iš tamsos, ir 
lyg koks apgaulingas miražas 
nuvylioja mus į tos regijas. 
kur paskiau ji mus pasityčio-

dama sučiumpa ir sutriuškina 
Kaip tik ta kova su ana pajd 
ga, man rodosi, yra tas vylic* 
jautis žygis, kurio žmogus, kūjį 
dikiškai pasitikėdamas savo pa 
jėgomis taip noriai griebiasi 
ir paskiau, syki pradėjęs, nudj 
lat, dar mirties agonijoj tike| 
damas j pergalę, nebepajėgib 
atleisti. Iš to, mano nuomom!*I paeina tas faro lošikų beprej 
tiškas azartas ir vidujinis dva 
sios prislėgimas, kurio vie 
tik pinigų pralošimas nebega 
pateisinti, kurs galop ją suai 
do. Bet jau vien tie nuostolis 
galėtų patį azartingiausį loši 
ką, kuriame tik dar nėra įsi 
šaknėjęs tas priešingasis priil 
cipas, įvaryti į tūkstančius niį 
smagumų, dargi į atvirą vai 
gą, kadangi jis lošia vien til 
aplinkybių prispirtas. Turi 
prisipažinti,* Jūsų Skaisty bi 
kad aš pats' — vakar būva 
pasiruošęs matyti visą savo k<
lionės kasą išsprogdintą!” -■ 
“Tą bučiau aš sužinojęs, skA 
biai įsikišo kunigaikštis: 
Tamstos nuostolius bučiau trd
jopai padengęs, nes' aš nenij 
riu, kad kas nors dėl mani 
malonumo susibankrutitų, abel 
nai panašus dalykai pas mail 
neturi turėti vietos, nes aš s.4 
vo lošikus pažįstu ir jų iš aki! 
nepaleidžiu.” — ;

“Bet lygiai, Jūsų Skaistybl 
atsakiau: varžo lošimo laisvi 
ir uždeda varžtą visoms' ton] 
sampuolio kombinacijoms, t kv 
riaš’ sėktij Jūsų Skaistybei, tai 
yra įdomu. Bet pagaliau ar n4 
sugebės vienas ar kitas, lošinj 
pasijos pagautas, pats saxį 
pražūčiai surasti būdų Tamsta 
priežiūros išvengti ir tokiu bi| 
du įnešti į savo gyvenimą lį 
disonansą, kurs jį sunaikint į 
—. Atleiskite mano atviruml 
Jūsų šviesybe! — Be to aš m J 
nau, kad kiekvienas laisvės sil 
varžymas, nors ir ne tiesiog!
nėj prasmėj, yra slegiantis 1 
žmogaus būtybei griežtai pril 
šingas, neišlaikomas.” —

Tamsta, kaip matau, visti 
esi priešingos man nuomonei 
pone Leonardai, tarė kunl 
gaikštis ir skubiai nuėjo, pa 
tylomis primesdamas1 md 
“adieu”. Pats sau negalėjd 
įsivaizdinti, kaip aš galėja! 
taip atvirai reikštis. Dar į 
būdamas didžiajame prek? 
miesty ir prisižiūrėdamas diek 
lių bankų lošimams niekuomd 
nebuvau apėe lošimą taip dauĮ 
mąstęs, kad galėčiau apie | 
įsigyti tokios aiškios nuoma 
nės, kaip tai dabar iš mano h 
pų plūdo.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” N< 
8. Galima gauti “Naujienc 
se”. Kaina 45 centai.

A. BITINO |
Paminklų Išdirbystė į

Vienatinis Lie
tuvis Vakari- 
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapini 
3958 W. Ulth SU Chicago. Ir

Tel. Beverly 0005

Garsinkite’ ‘N-no

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tie, kurie įvertina gražesnius gyve
nime dalykus, pasirenka Tru-Blu Dei
mantinį Žiedą... ■> Žiedą, kutis: yra ap
draustas nuo nuostolių. Ateikite ir pla
čiau patirkite apie juos.

Kainos tiktai nuo $25

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Onos Pocienės atmi 
nimui

ta $1000.00 dovanomis. Klausy
tojai bus sprendėjais. Klausy
tojams bus didelė svarba iš
girsti musų dainininkus lenk
tynių© j ant. Taipgi grieš Budri
ke radio orkestrą, vadovaujant 
Mikui Yoz^vitui.

Klausytojai prašomi laiškus 
su savo nuomonėmis ,apie > dai
nininkus siųsti pas Joseph F. 
•Budrik, 3417‘S? Halsted St.

Nora

Fhe INSURED Diamond Rlng 
TRU-BLU —

Viskas ką vardas pasako

Parduodam ant išmokėjimo arba cash 
— kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciališkumas.

Pritaikome akinius dėl kiekvieno.
Didelis pasirinkimas deimantų ir 

auksinių daiktų.

“Mes mylime muzikų dėl tos 
palaidotos vilties, tų paslėptų 
atsiminimų ir tų jautriij 
mų, kuriuos ji iššaukia 
palietimu”.

Dažnai, labai dažnai

jaus- 
savo

pa- 
at- 
ir 

jau

Bridgeportas
Universal State Bankas 

geriausiame stovy

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 W. 35th St
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

fr

TIKRAS PIGUMAS
TIK 75 CENTAI už išvalymą ir 
prosinimą vyriškų siutų. Paimam iš 
namų ir nuvežam j jūsų namus-

MES TAISOM ČEVERYKUS. 
Vyrams puspadžiai ir užkulniai 
UŽ $1.00.

Moteriškiems TIK 85 CENTAI, 
geras materijolas.

Valome skrybėles iš senų naujas 
padarom TIK UŽ 60 CENTŲ.

DARBĄ GARANTUOJAME, 
PAŠAUKITE

G.G.Cleaner and Dyer
1755 W. 47th St.
Tel. Boulevard 8009

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell SU 
CHICAGO. ILL.

tenka 
atidengti tų brangių atsimini
mų skrynutės viršelį, kad 
gyventum valandėlę, nors 
minimais, su tais mylimais 
brangiais žmonėmis, kurių 
nėra musų tarpe.

Nėra nė vieno židinio, nežiū
rint kaip jis butų saugojamas, 
kad neturėtų bent vienos tuš
čios vietos ...

Tarp kitų man labai brangių 
atsiminimų tų žmonių, kurių 
jau nebėra musų tarpe, rytoj 
sukanka vieni metai kaip j tų 
brangmenų skrynelę saugiai 
sudėjau ir tuos, malonaus drau
gavimo ryšiais glamonėtus, 
dainininkės Onos Pocienės atsi
minimus’.

Sekantys nežinomo autoriaus 
žodžiai, įpinti vienoj Chopino 
preliudijoj, man rodos lyg tai
komi musų dainininkės atsi
skyrimui iš musų tarpo pami
nėti :

“Rudens migla,
Astrų nebėra,

'Ir dvelkia liūdesiu nuo padirvių.
Nutilo paukščių jau daina 
tarp miškų ir laukų.

Nebėr’ rožės.
Nėr aušrų grožės.
Niaukias mano sieloj debesys skausmų.
O pamenu linksmų
Pavasario dienų
Lakštutės gaidas,
Jos meilės godas,
Nakties maldas.

Aušrų naujų, 
Nesužiebsiu...

Svajonės jau nežadina daugiau.
Naktis tamsi,
Naktis širdyj.

Vėjas žiaurus
Nudraskė lapus. .t

Užgeso švyturiai,
Nesužibs amžinai..........”

Universal State Bankas (3252 
S. Halsted St.) kų tik tapo per
žiūrėtas Clearing House atsto
vų ir jie surado, kad Universal 
State Bankas yra geriausiame 
stovy.

Kaip žinia, Universal State 
Banko prezidentu yra p- J. J. 
Elias, kuris jau per daugelį me
tų vadovauja šiam bankui ir tu
ri gero pasisekimo vedime ban
kinio biznio.

Lietuviai gali 
turi taip stiprų 
mų bankų, čia
pinigai yra tikrai saugus 
yra labai paranku vesti savo 
bankinius reikalus čia pat ne- 
mie.

Visokiais bankinius reikalais 
galite kreiptis į Universal State 
Bankų, čia jus gausite tikrai 
gerų

džiaugtis, kad 
ir gerai veda- 
lietuvių padėti 

ir

Sustokit
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors 
apšildymo ar virimo 

įtaisą, eikite į

Northwestern 
Stove Repair 

Company I
PATAISYMAI

ir dalys dėl 
VISU PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ.

5 SANKROVOS 
CHICAGOJE

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street
3209 E. 92nd Street

2355 Mihvaukee Avė.
176 W. Lake Street

Northwestern 
Stove Repair 

Company

Šiandien Lietuvių 
Radio Programoj

6
P.

Iš stoties’ WGFL 970 kyl. nuo 
iki 7 vai. vakare, dalyvauja 
Sauris, kuris gros vargonais, 

p. Saurienė, soprano, Machano-
jaus City lietuvių orkestrą, 
elektrinė reprodukcija, gros 
“Lietuvių vestuvės”.

Sekmadienio lietuvių progra
mas iš stoties WCFL 970 kyl. 
nuo 2 iki 3 vai, po pietų. Šia
me programe dalyvauja daini
ninkų kontestas ir bus išdalin-

REUMATIZMAS
Jus galima išgydyti—už žemą kainą 

Aštrus skausmai nugaroje ir pečiuose, 
kojose, nervuose ar sąnariuose, raumenų 
mėšlungis ir sustirimas, skaudus, opus ir 
ir sutinę sąnariai p ri v irsta į lumbago, 
arthritis, vandeninę ligą, diabetes, albu- 
men ir širdies ligą. Išgydymas Garantuo
tas. Ateikite tuojaus dėl nemokamo pa
sitarimo. patarimo ir egzaminacijos spe
cialisto, jei butų reikalas, taipgi dėl žo
lių sempelių. Department for Rheunut- 
ism, S.M.S. Health Institute, 1869 N. 
Damen Avė., Chicago. tel. Brunsvvick 
1680. Valandos: 10 iki 12, 1 iki 5, 6 
iki 8, nedėliomis iki 2 p. m.

h0LLand-americaL|()e

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VĘENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

aplenkė J. Mackevičių, J. Kaz
lauskas apgali C. Majauskų 3— 
1, Dr. Biežis' apgali B. Kamskų 
7—5, J. Vilkus apgali B. Nau
sėdų 7—6. Po pietų Počiulpa 
apgali Kazlauskų 8—7, Dr. 
Biežis apgali Vitkų 7—6. Ryto 

(Dr. Biežis loš už čemp. klasės 
antros. Kansuliacijoj'* loš ryto 
pirmos klasės Dr. Zalatorius su 
,K. Savicku , ir antros L 
Nausėda'sux Majausku.

Kurie, įdomaujate 
golfininkų kompeticija, 
te pamatyti jų rytoj. Ryto va
kare jau bus pilnas regula tas 
šių metų tautinio golfo čempio
natų ir privačių lošimų.

—Menas.

Lietuviu Radio Programai
ę

Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties WCFL 
1970 kyl. duodami BUDRIKO RADIO KRAUTUVĖS 

Kooperuojant BRUNSWICK CO.

BUDRIKO Programai iš Stoties WCFL kas Subatą nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir kas Ketvergas iš stoties WHFL nuo 7 iki 8 vai., vak.

rį)rik
DEL įSiPIOVIMŲ IK 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena isįpio- 
m%, žaizdą ar įsibrėzimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite .tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

klasės

gražia

Dykai demonstruojame .Jūsų namuose. Priimame į 
mainus .Jūsų senų plionografų arba radio. Parduodame 

lengvais išmokėjimais.

Jos

Naujas Brunsvvick radio su panatrope, modelis 31, su 
keturiomis scrcen-grid lubomis groja gražiai ir aiškiai 
radio. '

Universal State Bank

gerai, oras šiltas ir tykus, gol
fo aikštė graži—užtai kontes- 
tantų ūpas buvo geraš su pasi
ryžimais laimėti, oponentų ap
galėti. Ilgai dalyviai atsimins 
šių kompeticijų. Tik kvalifika
vę golfininkai iš spalių 5 d. ga
lėjo dalyvauti- rungtynėse, Kiti 
dalyvavo Handicap lošime.
/< Moterų pusiau-finalės <.• rung
tynės išėjo šitaip: p-lė/Josėp-

: h|ne-< Miller apgalėjo p-ĮėVLilijų 
Žilvičiutę, čempionę, p-nia Vera 
Olienė apgalėjo „ p-nią Eleną 
Zalatorienę. Laimėtojos loš 
ryto po„ pietų už čempionės ka
rūnų. Pralaimėtojos loš kon- 
suliacijų už gražų prizų.

Amatorių čempionato rung
tynes pirmos klasės': R. Stan
ley (Čižas) apgali K. Savickį, 
čempionų 3—2. Dr. Naikelis ap
gali D. Pivariuną, 4—2 T. Yuk- 
nis apgali P. Yukių, A. Kvede,- 
ras apgali Dr. Zalatorių 5—4. 
Po pietų R. Stanley apgali Dr. 
Naikelį 4—3, T. Yuknis apgali 
A. Kvederų 6—4, Stanley su 
Yuknium loš už titulų ir tro- 
fijų ryto 36 skyles. Antros 
klasės rungtynes: N. Počiulpa

patarimų ir patarnavimų.
—Antanas.

Cicero
šiandie Raudonos Rožės vakaras

šį šeštadienį Raudonos Rožės 
Kimba metinis parengimas Lie
tuvių Liuosybės svetainėj. Jau
nimas, kurie mylite smagiai lai
kų praleisti, prie geros muzikos 
šauniai pasišokt, tai yra gera 
proga. Geriausi šokėjai gaus 
dovanas, tad yra ir išrokavimas 
lankytis į parengimų: 
dyti, pasilinksminti ir 
laimėti.

pasi ro
do vanų

1 vai.Sekmadienį po pietų 
Lietuvos Kareivių Draugystė 
turės mėnesinį susirinkimų 
Liuosybės svetainėj. Nariai da- 
lyvaukit. Visi pasiimkit tikietus 
į lapkričio 23 d. parengimų. No
rintieji prisirašyti prie draugys
tės, galite ateiti. Nariai yra, 
priimami ligi 45 metų. Įstoji
mas pigus. Vyrai, dauginkite 
Kareivių skaičių.

—K. P. D.

Keli lietuviukai pakliuvo

šiomis dienomis pas mus pa
darytas didelis “valymas”. A- 
reštuota daug palaidų bomelių, 
holdaperių ir kitokių. Tų tarpe 
yra įkliuvę ir keletą lietuvių, 
gerų tėvų vaikų. Kodėl taip at
sitinka? —nevienas pasiklaus. 
Atsakymas aiškus. Ant blogo 
nereikia mokinti, ir piktžolilj 
niekas tyčia nesėja, o jos anga 
visur. Taip ir su tais blogais 
atsitikimais tarpe jaunuolių. 
Kaltinami tėvai už neprižiurėji- 
mų iš mažens, bet kalčiausios 
yra aplinkybės, netikusi tvarka, 
ir labiausia sunkus bedarbės 
laikai.

—Tas Pats.

GOLFAS
Pereitų nedėldienj Silver 

Lake kliube įvyko' didelės meti
nės lietuvių golfininkų ir gol- 
fininkių rungtynės už čempio
natus, 
Galutino
ma pranešti, nes rytoj įvyksta 
finaliai lošimai. Turiu dar sykį 
priminti, kad musų kontestan- 
tai gali laimėti tik vienų vaza 
bei prizų.

ir Handicap lošimas, 
rezultato dar negali-

Turnamentas išdegė

Tūlas 99 metų jaunuolis, palaidojęs savo penktų žmo
nų, susirado sau šeštų, ir vesdamas jų sako savo drau
gams: “Nu, dabar tai pradėsiu gyvent!“

Turbūt tas senis turėjo daug pinigų užlaikymui savo 
šeštos žmonos, nes uždarbiaut susilaukus šimtų metų 
jau yra gana sunku.

Pradėt šeimyniškų gyvenimų gal ir nėra per vėlu ir 
šimtas metų susilaukus, bet pradėt taupint pinigus, kad 
susilaukus žilos senatvės butų galima gyvent laimingai, 
be rūpesčio ir vargo, geriausis laikas yra DABAR!

Jeigu dar neturi bankinės knygutės, tai ateik pas 
mus dabar ir pasidėk nors $1.00 taupamon suskaitom 
kur, nuo šio laiko dėdamas visus atliekamus centus su
taupiusi užtektinai pinigų, kad susilaukus šimtų metų 
galėtum iš nulijo pradėt linksmų ir laimingų gyveninių.

Kaina $185.00 betubų‘
Kiti Brunswick radios modelis 15,

$139.50
be lubų

Modelis 22, g.| 7QaQ0 ”e ‘UbU

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street 

Chicago, Illinois

udrik^
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

The Bridgeport Knitting Shop
NERIA PLONUS IR STORUS VILNONIUS SVEDERIUS 

DEL VYRŲ, MOTERŲ, MERGAIČIŲ IR VAIKŲ.

Parduoda vilnones gijas dcl įvairių nėrinių. Vilnonės 
materijos dėl kelinių vyrams ir vaikams dideliam pasi
rinkime. Mes parduodam žemom kainom idant galėtu
mėt sutaupyti nuo 75% iki 100%

i i r m ., -.-------- -—|

Neriam vilnones pančiakas dėl moterų ir vyrų. 
Taisom senus svederius.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St. Tel. Victory 3486

• Netoli Normai Avė. Atdara dienomis ir vakarais

VALYMAS IR PROSINIMAS

A. YUSHAS
KRIAUČIUS

Išmintingi vyrai ir išmintingos moterys — Kada jie nori 
atlikti valymų, jie žino kur eiti! Nereikalinga ir sakyti, 
kad A. YUSHAS yra geriausias žmogus pašaukti, kada 
jus norite IŠVALYTI IR SUPROSYTI savo drabužius.

BROOKLYN NEW YORK TAILORS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO

Valymas, Dažymas, Prosinimas ir Taisymas. — 
Kailių darbas musų specialybė.

4457 S. Talman Avė. 4895 Archer Avė.
Phone Lafayettg 2536 Phone Lafayette 4558

2633'/i W. 39th PI., 4434 S. Fairfield Avė.
Phone Lafayete 57 67

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALHONIC'0-
arba

Eitra Pale Alaus
r r.

IftORATlHO
on co«vAi-ttc*MT* f ■ i •||duojamas per

CO

^1 Dr.B.McNicIioIas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

■ »NVI*ORAT|HO 
■žood roa 
0 BtfRISHlNG 
I OOOD ron THl HOrtt 
K 1OVTH

L „

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

• CHICAGO CAB COMPANY GANAI. 3600
* CHICAGOS VIENATINE UNINE TAKSIKABŲ KOMPANIJA, kuri aprūpindavo taksikabų reikalus Chicagos lietuvių, dabar paskelbia prisidėjimų prie musų kom-
“ ’ panijos visiems gorai pažystamo žymaus lietuvių ratelių nario p. J. PAULAUSKY.

C^?ented C°uw?imsY • ' Canal 3600; pHICAGO
: Vz R E A T E S
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bacevičiaus ir Pru 
seikos laukia “revko 

mo” teismas

Vilnis” ir “Laisvė”
komunikuojamos!

Vilnies vakarykščiame nume
ry pirmame puslapy stambiau
siomis raidėmis Įdėtas straip
snis, panašiai kaip Examincr 
deda Hearsto “perlus”.

Tas straipsnis atsiųstas ko- 
partijos 8 distrikto 
komisijos, su įsaky- 

p i r mani e puslapyje ir 
save kaltinamus ėdi-

mnnistų 
kontrolės 
nui įdėti
parašyti 
toriai us!

Komi- 
aikštėn

Koope-

Lietuviški komunistai kaltina
mi sunkiais nusižengimais
Dekrete sakoma:
“Distrikto Kontrolės 

sijos tyrinėjimas iškėlė 
sekamus faktui:

Lietuvių Darbininkų
ratyvo visuotinas susirinkimas 
nutarė, kad vietoj juodveidžius 
delegatus maitinti restaurante 
veltui, kaip buvo originaliai pri
žadėję Mikulėnas ir Vasys, ko
operatyvas paaukos tam tikslui 
$30 “idant delegatai galėtų už 
tuos pinigus pavalgyti ten, kur 
jie nori.”

19, 
K.

no-

zens Club mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, spalio 
lygiai pirmą vai. po pietų 
G ramento svetainėj, 4535 
Rockwell St. Visi nariai ir
rintįs prisirašyti prie kliubo 
prašomi susirinkti paskirtu lai
ku. Kiekvieno kliubo nario yra 
būtinas .reikalas dalyvauti šia
me 
nia 
rias 
toli, 
šios

people have. <
Three short and good com-

edies are to be put on by furnished by 
varioųs members. Songs are orchestra “The 
going to be sung by a gi ris bodors.

. A. Solos and 
ung and played I. . .to be true. Wake up, it s

i Don’t forget to come. When? — 
jSunday, October 19; place? — 
įGerman American Home on 
52nd Street, Kenosha, Wis.; 
time? — 4:30 P. M. See you 
all October 19.

Amilia Bagdonas.

24 dienų vakare, Aštuoniolik
tos gatvės apielinkėj, Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje, 
713 W. 18 gatve, bus labai svar
bus masinis susirinkimas su 
prakalbomis ir muzikaliu pro
gramų. Geri kalbėtojai papa
sakos kų gero nuveikė pirmu
tinė lietuvių spulka ir kaip len
gvu budu galima įsigyti nuo
savus namus ir sutaupyti di
deles sumas pinigų, įmokant 
tik po mažą sumą kas savai
tė.

Gabus kalbėtojai yra pakvie
sti tam vakarui iš Skolinimo 
ir Budavojimo Lygos ir iš Lie-1 
tuvių Skolinimo ir Budavojimo• 
Lygos. Muzikali programą iš-! 
pildys visų mylimas musų dai
nininkas ir muzikas Kastas Sa
bonis su savo draugais.

Šitas vakaras bus labai gra
žus ir įdomus kiekvienam, to
dėl pasirūpink jį nepraleisti. 
Pradžia bus pusiau hšluntą va
landų. įžanga veltui.

Pasižymęk sau ta dienų ir 
vietą, kad nepamirštum -ir kad 
paskui nereikėtų gailėtis. Ateik!

— A. B.

(piintet of S. L. 
music will be 
by outaiders, who have gra- 
ciously given their aid, to make 
the program a big success.

imake its first appearance.
Dance music i

Dor.’t it

is going to be 
Kenosha’s best 
Sheridan Trou-

seem to good 
true!

A banjc cjuartdt “Four Aces” 
cOnsisting... of giils and just 
organized by Te J Jonės, in- 
structor o! banjo, is going to

susirinkime, nes kaip, ži- 
rinkiniai valdininkų į įvai- 
valdžios vietas jau Debe
tai dėl to ir mes lietuviai, 
šalies piliečiai, privalom da

bartiniu laiku daugiau susido
mėti apie ateinančius lapkričio 
4 d. rinkimus ir abelnai po
litikos klausimu. Beto dar yf'ą 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sim minėtame susirinkime iš- 

I spręsti ir prietam ar nebūtų 
'gerai, kad nusitartume sureng
ti kokį baliuką šią žiemą. Tai 
patys pasilinksmintume ir dar 
kliubui liktų vienas kitas de- 
sėtkas dolerių pelno. Padaryti 
galima taip, kaip praeitą žie
mą 
ne, 
na 
bo

rius, ir drg. V. V. Vasys, kaipo 
kooperatyvo pirmininkas, yra 
vyriausiai atsakomingi už šitą 
neleistiną kooperatyvo pasielgi
mą. Šitie draugai sako, kad jie 
tatai darė nieko blogo nemany
dami, kad jie neturėjo mintyje 
uždaryti valgyklos duris juod- 
veidžiams, arba kaip nors ki
taip juos diskriminuoti, ir kad 
jie nesuprato savo žygio poli
tinės reikšmės. Dabargi, sma
gu mums pažymėti, tie drau
gai prisipažįsta padarę klaidą 
ir yra pasirengę priimti bile 
kritiką. Tačiaus,’ nežiūrint to, 

i Kontrolės Komisijos nuomone,
Kaltės išpažinimas bausmės p*’8 laktas nesumažina to blo- 

nesumažina l«°» kuri Padarė musM Rui
mui tų draugų pasielgimas.

Pruseikos ir “Vilnies” kri- 
tinga padėtis

“Kontrolės Komisija taippat 
surado, kad lietuvių dienraštis 
“Vilnis” nevedė pasiryžusios 
ideologinės kovos prieš tuos 
baltojo šovinizmo apsireiški
mus kooperatyve. Distrikto Ko
mitetas instruktavo drg. L. Pru- 
seikų, vienų iš “Vilnies” redak
torių, parašyti straipsnį prieš 
šituos apsireiškimus, tačiaus 
toks straipsnis nepasirodė “Vil
nies” dienraštyje.

“Tuo budu Distrikto Kontro
lės Komisija daro sekamus ta
rimus:

“1. Kad draugai Basevičius, 
Mikulėnas ir Vasys butų aš
triai kritikuojami ir perserg- 
stimi, jog tokie ar panašus ap
sireiškimai ateityje užtrauks 
ant jų griežčiausių Partijos dis
cipliną.

“2. Kad nors draugai Mau- 
reris ir Litt pradėjo ir vedė 
kovą už Partijos liniją prieš 
aiškias manifestacijas baltojo 
šovinizmo, tačiaus jų sutikimas 
priimti pinigus buvo svarbi 
klaida, nes tas apsunkino mu
sų kova, todėl jie turi būti ir
gi aštriai kritikuojami.

“3. Kad “Vilnies” redakcijos 
štabas butų kritikuojamas už 
nevedimą ideologinės kovos 
prieš baltojo šovinizmo mani
festacijas. 1

“Distrikto Kontrolės Komisi
ja supranta rimtumų padėties 
tarpe lietuvių Partijos narių 
Chicagoje. O svarbu ypatingai 
dar tas, khd jie gyvena artimoj 
susiedijoj su juodveidžiais,, to
dėl jųjų atsinešimas yra did
žiausios svarbos musų Parti
jai.’’

“Vilnis” editorialo neparašė

Partija smerkia šį žygį ir 
visais budais ves kovų prieš 
kiekvienų ir visus panašius ap
sireiškimus kiekvienoje įstaigo
je, Partijos kontroliuojamoje. 
Kontrolės Komisija rado, kad 
drg. M. Bacevičius, kaipo vado
vaujantis narys, drg. Mikulė
nas, kaipo valgyklos gaspado-

19-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS 
PAS Z. BASINSKl

Perbudavojomc ir padidinome musų sankrovą, kad turėjus daugiau vietos 
ir didesnį pasirinkimą.

Kainos nupigintos daugiau negu ant pusės šioms sukaktuvėms.

Z. Basinski
1701-1703 W. 47th St., kampas Paulina St

TEL. BOULEVARD 1751
COLONIAL RADIO. vertės $265.00, kaina šioms

sukaktuvėms nupiginta iki ....................................
ŠILDOMIEJI PEČIAI, garsios Moore išdirbystės, ver

tės $95.00, šiame išpardavime tiktai ........
SEKLYČIŲ SETAI, apmušti tikru pliušu, vertės $ 195.00 

kaina nupiginta iki .............................................
MIEGAMIEJI SETAI, gražus ir madingi, trys šmotai, 

vertės $139.00, nupiginta iki .............................

HOOVER ir HAMILTON BEACH valymo mašinos ir MAYTAG skal
bimo mašinos, lengvais išmokėjimais, už labai nupigintą kainą.

^Prašome ateiti ir įsitikinti apie musų žemas kainas.
Meldžiame su savim atsinešti šį apgarsinimą, kad gauti dovaną.

$129.50 
$49.50 
$85.50 
$69.50

Didelis Išpardavimas

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS RANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

buvo; su gardžia vakarie- 
tik žinoma gaspadinems bū
da ug darbo. Betgi be dar- 
ir negalima ko gero likė- 
Mes dar ir šiemet nega- 
pamiršti praeitos žiemos 

kur mums p.
Ii m 
įfliubo baliuko,
M. Tverionienė (šio meto kliu
bo pirmininko žmona) su savo 
pagelbininkėmis pataisė labai 
gardžių vakarienę, taigi gal ji 
ir šiemet mums apsiimtų tai 
padaryti? Kurie iš narių už
silikę su mokesčiu į kliuba, 
turite būtinai šiame susirin
kime užsimokėti, nes pagal 
konstitucijų busit spenduojami 
ir negalėsit gauti pašelpos, 
kuomet slrgsit ir nustosite ki- 

privilegijų prie kliubo.
Anton Jusas.

tų

Svarbus Masinis 
Susirinkimas!

Prakalbos ir Muzikalis Progra
mas. — Įžanga veltui.

BRIGHTOH PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS

PIGIAUSIA Lietimų KRAUTUVEThe English Coiumn (

338.
Program is a wow! This is 

the first time since its origin 
that the lodge is attempting 
to furnish an entertainment 
for the Lithuanians, not only 
of Kenosha, būt also of Ra- 
cine, Waukegan, and othcr ci- 
ties. This is going to show just 
how much ability the young

Everybody attention!
Have you all got your tick- 

ets for program and dance to 
be given Oct. 19, i n the Ger
inau American Home at 4:30 
P. M. by Kenosha’s young

Geros rųšies vyriški marškiniai,t Union suits, Pa
jamas. kaklaraiščiai, pančiakos, sveteriai ir kitos 
smulkmenos. Vaikams apatiniai, Blouses, pančia
kos, kepurės ir kiti reikalingi dalykai.

MOTERIMS PANČIAKOS
Geros rųšies, pigiomis kainomis. Home dresses di
delis pasirinkimas “Sweaters Coats Style”. Mer
gaitėms dresės ir pančiakos ir kiti reikalingi da
lykai. Rayon blumeriai.

Mes užlaikome ekstra didelio saizo 
VISADA BARGENAI

Joseph Pikelis
2945 W. 63rd St., . • Chicago, III..

Arti Richmond

M SBDIBRiHnBBESBBBBBBBBBBBBBBGBBBBBflBBB BBE1BU 

i NIEKAD ( PIRMIAU Į 
■NIEKAD

JUS NEGALĖSITE RASTI
/ JUS

LIPSKY’S

Penktadienį spalio (October)

STIPRUS IR KONSERVATYVUSSeklyčių Setų
Sis bankas kviečia jūsų

Apž.

Brighton Park
Piliečių Kliubo Susirinkimas

Jis yra Saugus
.Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

Elektrikinis 8 lubų Ra 
dio, gražiame 
medžio kabinete,

American Lithuanian Citi-

PASKIAU
TOKIŲ RADIO BARGENŲ KOKIUS 
RASITE PAS

MUSIC STORE

LMM

S 0 Rytoj, Sekmadieny, SpaMclober 19
3133 S. HalstedStI !

I

KOMITETAS.

K

Pradžia 8-tą vai. vakare 
Kviečia visus KOMITETAS.

‘VAŽIUOJAM’
NEDĖLIOJĘ, SPALIO-OCT. 19, 1930

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 WEST 23rd PLACE 

Programas prasidės 7 valandą vakare.
PO PROGRAMO BUS ŠOKIAI IKI VĖLYVOS NAKTIES.

Muzika grieš p. Grusho Orchestras. Todėl, gerbiamieji, nepraleiskite tą 
dieną, ba komitetas stengsis visus užganėdinti. Todėl kviečia rengimo ko
mitetas širdingai gerbiamą publiką dalyvauti L .E. L. BRAU GI JOS 
VAKARE. •

Didelis BALIUS ir Teatras
Rengia L. E. L. DRAUGIJA 

STATOMAS YRA VEIKALAS

Mes patys dirbame setus savo dirtbuvėje ir parduodam tiesiog pir
kėjams. todėl mes galime parduoti daug pigiau negu bile kuri krautuvė. 
Palyginus su krautuvių kainomis, musų kainos yra per pusę pigesnės.

Mes turime didelį pasirinkimą jau padirbtų setų iš visokio materiolo, 
daugiausia apmuštų šilko Frieze, Voketijos ir Francijos išdirbysčių. Labai 
gražus ir tvirti.

• Su kekvienu setu dabar duodame dykai labai gražią lempą.

Ateikite — nepraleiskite šių bargenų.

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Farm erių Piknikas
Atsibus

Nedėlioj, Spalio-Ocl. 19,1930
CHERNAUCKO DARŽE 

79 ir Archer Avė. 
Pradžia 9 valandą iš ryto 

Tikietas 25c.
(Užkandžiai Kiaulių Galvos su Kopūstais)

Daug grybų Chernausko darže

“šitas pareiškimas turi būt 
išspausdintas Partijos spaudo
je, “Vilnyje” ir “Laisvėje”, 
šiuose dviejuose laikraščiuose 
pareiškimas turi būt atspaus
dintas ant pirmo puslapio, ir 
taippat turi tilpti editorialas, jį 
palaikantis. Po to, turi būt su
šauktas Lietuvių Frakcijos Chi- 
cagoj susirinkimas, kuriame 
Distrikto Kontrolės Komisijos 
atstovas dalyvautų ir smulkme
niškai šiuos tarimus išaiškintų.”

Kas komisarų laukia ateity, 
vėliau pranešime.

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRUST CO.

63 g’t prie Kedzie Avė. ,

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuott, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, naujų 
ir vąrtotų, pav.
Lumberio, durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie- 
ros, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

Z 2^karų garažas $126.00
Specialiai]   $5.65

Gera maleva galionas $1.48
PAMATYKITE MUS AR TELEFONUOKITE

HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsime jums pinigų.

7337 Stony Island Avė.

Popuiiariškas Koncertas ir Šokis
Rengia

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPINIS KLIUBAS
SUBATOS VAKARE, SPALIO 18 DIENĄ, 1930

Lietuvių Liuosybės Svetainė j, 14th St. ir 49th Ct., Cicero, III
Muzika Buck—Jonės Orchestra.

{žangos tikietai iš kalno 65c., prie durų 75c. su drapanoų padėjimu.

P-nios Elenos RAKAUSKIENĖS
PONIAI RAKAUSKIENEI KONCERTE ASISTUOJA-.

P-LE JADVYGA URBAITE, P-NAS A. S. POCIUS,
SMUIKININKĖ ' PIANO

Made to 
Sėli at $139.75

riešuto 
pilnai 

su lubomis, tiktai už

49
$5 įmokėti, $2 į savaitę 

Dykai aptarnavimas, dy- ■ 
kai įvedimas.

P. C. Wcavcr Groji k lis ■ 
Pianas, suolelis, rolės, J 

> kaip nau- ■
jas..................  J
Atsilankykite pas mus ir pamaty- B 

kitę kokius bargenus mes 
turime dėl jus.

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE i
LIETUVIŲ SANKROVA

4916 West 14th Street,
Tel. CICERO 1329 ' CICERO, ILL.

Atdara vakarais ir nedėliomis iki pietų

Chicagos Liet. Auditorijoje
Pradžia 8:15 Valanda Vakaro

Širdingai kviečiama gerb. lietuvių visuomenė į šį koncertų atsilankyti.



Įvairus Gydytoj
GYDO

Didelis smagumaspro

Banko

Avenue
Lietuves Akušerės

va

Graboriąi 9252

AdvokataiAkių Gydytojai

ryto

Phone Boulevard 4139
likti

Jei abejoji apie savo akis, eik pasIš Radio W-O-R-D Stoties

Lietuviai Gydytojai
John Kuchinskas

Įvairus GydytojaiFERDINANDAS

DULINSKIS

Metrų

tirų

mo
mo

Moteris, 
Giminės.

nuliūdę,

Dukterys

LIETUVIU
VALANDA

J480 
Kilocycles

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

Taikos ir gerbūvio kan 
didatas į senatorius

pypkės i]
Cigaretę

Rūky
tojų

Sąžiningai 
pigiai

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Laboratorija: 
netoli Morgan 

10—12 pietų ir 
vakare

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Heleną Lu- 
o Lietuvoj 

dvi seseris, 
randasi 4916

Musų brangi 
užmiršim.' P, 
nesugryši, bet 
vėliaus pas tavę

Liekam labai

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų Jr pūslės, užnuodijimą 

slaptingas ligas, 
irsitiknnkite, ką

1646 W. 46th St.
K

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Valdininkai gali 
be algų

Kraujo, odos, chroniškas
padaro justi

< DVIEJU
AŠMENŲ BRITV4 

(Senuli ir naująjį modelį)
Geresne Britva 

—arba pinigai gražinami

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 201 

Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Brun$wick 4983 
‘Namų telefonai Brdtisvičk 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žiema pažiurėjo 
langus

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blanketa ir 

Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Plėšikas neėmė labda 
rybės pinigų

Palaimintos Lietuvos 
Draugystę Bridge- 

porte

Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kelia $12,000,000 fondą 
bedarbiams

VIENŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts. 

-Ofiso Tel. Central 2978 
Napių Tel. Hyde Park 3395

United Charities susitarė su 
miesto bažnyčiomis pradėti pa- 
gelbos darbą ir Building Con- 
struction Employers asociacija 
?ada sukelti $12,000,000, ku
riuos miesto labdaringos įstai
gos aikvos šelpimo reikalams. 
Be to šiomui dienomis siunčia
ma pas Hooverį delegacija pra
šyti, kad leistų tuojau pradėti 
statybos darbus, kur tūkstan
čiai Chicagos bedarbių gautų 
uždarbį.

srklės skaudėjimą ir 
ydyti, ateikite čia ir 
raktikuoja per daugel) metu ir išgydė 

Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
kampan Keeler Avė-, Tel. Crawford 5573

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Grįžtant iš Service Club lab
daringo vakaro su stambia su
ma labdarybės pinigų, Miss 
Emily Pope ir keli kiti jauni 
žmonės tapo užpulti banditų, 
kurie iškratę jų asmeniškus pi
nigus $75, neėmė nė cento iš 
tūkstantinės labdarybės sumos; 
po to visus išsodinę iš jų auto
mobilio, pasakė kur jie ras sa
vo automobilį, ir nukentėję tik
rai rado automobilį, kaip buvo 
sakyta.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Musų patarnavinras lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky

slaptas ligas vyrų ir mote 
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Supreme court svarsto lega- 
1 iškurną legislaturos išleisto 
$12,000,000 cash fondo miesto 
valdininkams algas mokėti. Jei 
ras nelegalumų, tai tūkstančiai 
miesto tarnautojų gali ilgoms 
savaitėms palikti algų negavę.

WISSIG,
Pasauliniam* kart 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, 
Jeigu kiti negalėjo jhs i 
jis jums gali padaryti, 
tūkstančius ligonių, 
nuo 10 ryte iki 1 vai. 
4200 West 26 St.,

Majoras Thompsonas 
gerinusi lenkams

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose mjesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Cbicago. III.

Tel. Victory 1115

Moterų bedarbių pagel 
bos registracija

apsaugoti daugybes real estate 
savininkų nuo išpardavimo, nes 
mokėti po pusę taksų per 5 
mėnesių tarpą, yra kur kas 
lengviau, kaip mokėti visus iš 
karto.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161 *

Draugija turėjo susirinkimą 
spalio 8 d. Liet. Auditorijoj. 
Pirmininkas F. Bacevičia ati
darė susirinkimą. Pereito susi
rinkimo nutarimai priimti. Pir
mininko pranešimas apie pirki
mą už $5,000 pirmo mortgičio 
priimtas. Komisijos narys T. S. 
Janulis išdavė raportą iš ren
giamo koncerto Lietuvių Audi
torijoj lapkričio 16 d. ir pasa
kė, kad koncerte pasirodys sce
noje p. Sabonis su savo padė
jėjais. Dalis programo bus kon
certinė, o kita bus vaidinimas 
gražaus veikalo. Toliau bus 
duodamos dovanos nariams, ku
rie neėmė pašalpų laike .10 ir 
20 metų. Tokių yra 39 nariai. 
Draugijos narys laikrodininkas 
jau baigė dirbti žiedus, laik
rodėlius ir tt‘. Tame vakare vi
si tie nariai bus apdovanoti.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Phone 
Hemlock

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

vyras ir teve- 
svetimoj šaltoj

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Thompsonas pradėjo paleidi
nėti iš vietų savo konkurento 
Charles V- Barrett šalininkus 
ir į jų vietas statyti lenkus. 
Spėjama, kad majoras ateinan
čius rinkimus žada laimėti su 
lenkais.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų i 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

K. PIKIEL
MUSIC

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boų|evąrd 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723 . J

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scrcdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Vakar, penktadienį, po pietų 
netikėtai pradėjo snigti, žiema 
matyti jau visai už kampo. Tem
peratūra spėjama kuriam 
kui 32 ir 36. Vakarykščiai 
vo girdėti perkūnija. Toliau 
karuose jau įvyko sniego

MRS. ANELIĄ K. JARUSH 
Physical Therąpy & Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Vakaras su dovanomis
Kiekvienas narys gavo po 4 

tikietus išplatinti. Drg. J. Jau- 
čas jau išplatino 3 sykius po 
4 tikietus ir dar žada parduo
ti. Imkim iš jo pavyzdi. Išlai- 
mėjimui Draugija stato šias do
vanas: 1) Aukso laikrodėlį, au
kavo drg. J. Rezgėnas, 2) Floor 
lempa, aukavo Peoples Furni- 
ture Co., 3) Rašomoji plunk
sna, aukavo grab. J. F. Bad
žius. Laimėti turės progą tie, 
kurie bus tikietus įsigiję iš 
kalno.

Kurie jau yra pardavę ir dar 
žada parduoti, prašomi kreip
tis į komisijos narį T. S. Ja

nulį, 3430 S- Morgan st. arba 
pašaukite telefonu 4863 (Kokia 
stotis? Red.), tai atveš į na
mus.

Neužmirškite lapkričio 16 d.
Vakaro rengėjas G. P.

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu * 
1545 W. 47th St. 
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS :

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

STANISLOVAS DIOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 d., 1930 m„ sulau
kęs 36 metų amžiaus; gimęs 
Šiaulių apskr., Skaisgirio par., 
Budraičiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Domi
cėlę, po tėvais Lisauskaite, su
pu Leonardų, pusbrolį Pranų 
Rubasių, dvi pusseseres: Pau
linu Leikicnę ir 
kienę ir gimines, 
tėvą, du brolius, 
Kūnas pašarvotas 
S. Tripp Avė.

Laiddtuvės įvyks panedėly, 
spalio 20 d., 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Pinko 
giminės, draugui ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Moteris, S’unus, Pus
brolis ir Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ekideikis, tel. Yards 
1741.

Pbone Franklin 24 60

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarai^ nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

pigiai patar
nauju diena ir 
naktį visose 
miesto , dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
' Park 797

Phone Canal 6222

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

8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Ane. 

Telefonas Republic 7868

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

už dešimtį w V už penkes
, Garantuotos

PROBAK CORPORATION
OMUOH OI

AutoSUop Sofefy Rotor Co., Ine., N. Y. C

s niekuomet ne- 
s mus daugiau 
mes tuojaus ar 
ateisim.

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Buildiąg 
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutartį 
Tel. ( unal 2552

Taksų mokėtojų šąli 
ninkas į County 

Treasurer

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYpYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
• Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Su 11 e Street, 

Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 

Valandos
Olis—Utar., Ketv. ir 
Vasalle—Pan

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
v Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midivay 2880

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prošpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. ’

DR. HERZMAN
- -B RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir 
1025 W. 18th St. 

Valandos: nuo 
nuo 6 iki 7:30 vai.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

IIoward P. Savage, kurs šį 
rudenį kandidatuoja į Apskri
ties Iždininką, pareiškia, kad 
jis nori įvesti dviejų terminų 
taksų mokėjimą ir tuo budu

i 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatoinis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.

Ofiso Telefonas Virglnla 00.30 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
6 Iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 die

na. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Ši šeštadienį, spalio 18 dieną, 
Tovver Town Food and Shelter 
Fund, 178 North Union avė., 
nuo 9 vai. ryto ligi 1 vai. po 
piet kviečia visas bedarbes mo
teris atvykti užsiregistruoti dėl 
pagelbos ir darbo suradimo. Re
gistraciją veda North Side 
terų grupė. Tik “bečlioriai” 
terys, tai yra nevedusios, 
lės registruotis.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 dieną, 1929 met.. su
laukęs 48 metų amžiaus, gimęs 
Kulšėnų kaime. Sėdos parapijoj, 
Mažeikių apskrityje.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį ir dvi dukteris

Musų mylimas 
lis. ilsėkis ramiai

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmctte 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Nedėlioję,
Spalio-Oct. 19, 1930
Pradžia lygiai nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
Programas bus įvairus ir labai įdomus. 
Po išklausymo malonėkite pranešti savo 
įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

W O R D STUDIO,

201 North Wells St

•831 
vak. 
D562

7 iki 9 vakare 
Subatos vak.

Ser. ir Pėtnyčiog v.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
V. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street • 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąlzamuotojas

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojai ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ot'uas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

A. L. Davidonis,M.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekęs) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

“S T A R” 
Rankų Išdir- 
bimo KON- 
CERTINA.

U’' ) Vis* klevi- 
šiai alumino. 
Kas perka nuo 
musų koncer- 

dyką išmokiname grajiti.

KAINOS NUO

$65.00

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

Tel. Lafayette 4146

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama

3319 Aųburn AVenue
CHICAGO. ILL.

$380.00
1816 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. ■ -

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR, MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Louis Warner, Chenoa, Mę 
Lean county advokatas ir mie
stelio teisių patarėjas, kandida
tuoja kaip nepriklausomas as
pirantas j United States sena
tą ateiųančio lapkričio 4 d- rin
kimuose. Mr. Warner platfor
ma remiama dviem svarbiau
siais punktais: taika ir gerbū
vis, kuriuos reikalus jis žada 
ginti senate.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. K«dzi« 8902

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuų 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residcnce Pbone Hemlock 7691

Simpatiškas—
Mandagus — W
Geresnis ir 
gesnis už ki- 
tų patarnavi- 
mas-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794w 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJU SUSIVIENIJIMAS



8 NAtTJTF.KOS, Chicago, 111. šešta'nėrusi;

Tarp Chicagos
Lietuvių

Rado nušautą Stasį 
Dioką

aikvo- 
jei tik 
kadan-

neturime iš ko.
tik trumpai parodysiu 
Šiuo laiku varome kon- 
Eina kalbėtojų maršru-

Vakar
S. Tripp 
nušautą 
m.

ryte savo namų 4916 
Avė. beismente rado 

Stanislovą Dioką, 36 
Velionis vakare kažinkur 

išėjęs ir šeimyna daugiau jo
nebemačiusi. Tik anksti ryte 
nuėjus beismentan pažiūrėti 
pečiaus, rasta jį negyvą. Poli
cija dabar ta atsitikimą tyri
nėja.

Policijos spėjimu, velionis 
bus pats nusižudęs, iš nusimi-j 
irimo delei ligos ir negalėjimo I 
rasti darbą. Jis jau 8 mėne
siai kaip buvo be darbo, o ir 
be to sirgo.

Velionis paliko žmoną Domi
cėlę ir sūnų Leonardą. Kilęs 
iš Budraičių kaimo, Skaisgirio 
parap., Šiaulių apskr.

Kūnas pašarvotas jo namuo
se. Laidotuvės bus pirmadieny, 
spalio 20, 2 v. p. p- iš namų 
į Tautiškas kapines. Laidotu
vėse patarnauja p. Eudeikis.

Mes rėkiame be paliovos, kad 
aikvoja Susivienijimo turtą sa
viems reikalams, bet mes nepa
sakome, kad mes patys 
tume kur kas daugiau, 
galėtume, tik negalime, 
gi dar 

čia 
faktą, 
testą.
tai po kolonijas ir kuopas. Mu
sų kalbėtojai tikrina, kad atsi- 
metnsiems iš SLA nariams ir 
prisidėjusiems į žadamajj steig
ti “darbininkų susivienijimą” 
ligos ir pašalpos bus išmokėtos, 
tik ne pinigais, bet' prižadais. 
O pinigams tai bus kur kitur 

I vieta mokėti. Jau pradžią turi
me, kur mokėti, 
ta prisipažinti, 
tas darbas, bet 
prisipažinti.

Ogi SLA 2 Apsritis sveikina 
“Vilnį” su $10.00 dėl kokio tai 
jos jubiliejaus. Aš pats priklau
sau prie SLA 53 kuopos ir dar 
nebuvo jokio suvažiavimo, tai 
kas galėjo skirti tuos $10.00 
kokiems tai sveikinimams? Tai

Nors ir sarma- 
kaip nešvarus 
priversti esam

PRANEŠIMAI

Pranešimas “darbi 
ninkiškai pildomai 

tarybai”

pasirodo tikra šunybė. Man ro
dos, kad jei kam “Vilnis” yra 
maloni, tas gali ją sveikinti sa
vo pinigais, bet ne iš 2 Apskri
čio iždo! Tai sarmata ir skriau
da.

Draugai, apsisaugokim, kad 
musų visų mokesčiai nesutilptų 
į “Vilnį” ar į kokių kitų pana
šių skylę, nes jau, matote, pra
džią turime, kur musų pinigai 
bus išmokami.

—53 kuopos narys

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles Furnished Rooms

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir 
Dykai apskaitliavimas. Mes 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

..... O---------

bile kur. 
atliekame

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bilas, 
notas, kontraktus, morgičius, bondsus, 
lynus, judgcmentus ir darbininkams algas 
sukolektuojame už mažą atlyginimą ar
ba išperkame visokias Claims. Taipgi 
padarome visokias invcstigacijžs, patik
riname references, duodame patarimus 
savininkams, turintiems kokį keblumą su 
rendauninkais etc.

STUDEBAKER “Dictator” 4 pasa- 
žierių Coupe. Priverstas parduoti jį, nes 
netekau darbo ir man reikia pinigų. 
Vartojau tik kelis tūkstančius mylių ir 
sunku atskilti jį nuo naujo. Jeigu 
jus pamatysite mano karą, esu tikras, 
kad jus jį pirksite, nes jis yra labai ge
ras. Aš noriu tik $350. 3837 North 
Spaulding Avė., 2nd flat.

FURNISHED kambarys, garų šil
domas. Labai graži vieta. Tel. Yards 
0700. 3315 S. Emerald Avė.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
su ar be valgio. 6602 So. Ix>we 
Avė., 2 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous
Įvairus

REIKALINGA nedidelė Fireproof 
Safe. Praneškite laišku. Box 1240, 
Naujienos, 1 739 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA modemiškas kam
barys prie mažos Šeimynos. 6111 S. 
Albany Avė. Tel. Prospect 10434.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455

RENDON kambarys Brighton Par
ke vienam vaikinui, su 
gio; kambarys didelis, 
ir švariai užlaikomas, 
šeimynos. 3139 W. 40th

RETAS BARGENASar be val- 
apšildomas 

prie mažos 
St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINI RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesai. 
Ateikite tuojaus adresu

3040 W. 62nd Street

713-715-717-719-721-723-725 
50th Street septyni 2 flatų, 
kambarių kiekvienas mūriniai 
$3,500.00 kiekvienas, 
įmokėti, likusius po 
sį ir nuošimčius. šie 
ja po $25 ir $30 
namai yra reikalingi 
mų.

W. 
6 ir 7 

namai, 
$200.00 
į mene-

KAMBARYS ant rendos, apšildo
mas, su ar be valgio, visi paran- 
kumai. 3113 S. Halsted St., 2 lubos

tik 
$25.00 
flatai pasirenduo- 
kiekvienas. šie 
niekurių pataisy- 

Labai tinka darbininkui įsigyti 
savo namą, ar kontraktoriui pasidaryti 
pinigų.

Agentas ant vietos nuo 11 iki 4 vai. 
piet .

CHICAGO COLLECTION BUREAU, 
6959 So. Halsted St. 

Normai 4401
Kalėdoms, Naujiems 

' Metams
Pasveikinimus '

SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių dideliu paauksuotų pa - 
sveikinimų su margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiatne paštu.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Ooak Trim 2c, Storm ir Porch Sash. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6, nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Qrand Avė., Berkshire 1321. 

------------ e------------

PARSIDUODA pigiai kietų anglių 
pečius, mažai vartotas, mokėjau $125, 
parduosiu už $25.00, ateikit tuojaus. 
6542 So. Washtenaw Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikinų, apšildomas, telefonas ir ki
ti patogumai; taipgi yra garažas. 
3321 So. Ix)we Avė., 1 lubos.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kinį, tinkama vieta gyvenimui. 837 
W. 33 Place, 2 lubos užpakaly.

po

A. H. PATEK,
128 North Wells St.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radiunr Mine Run $6.50- 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už 'toną su 
oristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Pianos
ŠVIESUS ruimas rendai dėl vai- 

kiny; gali ir virtuvę vartoti. 827 W. 
34 Place.

Tel. Central 8610TURIU parduoti savo $900.00 gro
jiku pianą su rolėmis, suoleliu už 
$45.00 cash. 6136 S. Halsted St.

KAMBARYS dėl ženotos poros ar 
pavieniams, šiltu vandeniu apšildo
mas, labai pigiai. 7011 So. Rockwell 
Sty, lst fl.

RUDENINIS BALIUS
Rengia

Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų

SUBATOJ,

SPALIO-OCTOBER 18 d., 1930 m.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
SVETAINĖJ,

3501 So. Union Avė.

Maloniai kviečiame visus, senus it 
jaunus atsilankyti ant musų paskutinio 
Baliaus, nes musų Draugystė dedasi prie 
Keistučio Pašalpinio Kliubo, tai pasku
tinį vakarą turėsim labai linksmą, nes

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

“progresyviai” kitus ap
turime labai daug vietos 
bolševikiškuose laikraš- 
bet savo šunybių tai Ibus ,abainKr?-ZI muz,k*-. .. Pradžia 7 vai. vakare.

» Kviečia

Mes 
šmeižt 
savo 
čiuose, 
netalpiname į tuos laikraščius, 
ir norėdami ką apie save pasa
kyti, turime kreiptis 
laikraščius, kuriuos 
koliojame, kad musų 
teisingai paskelbtų.

Komitetas.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

'kad vesdamas visus reikalus per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St,

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
.Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI pianas — Artonian. 
Pigiai iš priežasties ligos. 3559 Emerald 
Avė., 2ros lubos.

’ i .

Personai
Asmenų Ieško

RENDON šviesus, švarus, garu 
apšildomas kambarys, su visais pa
togumais, vienai ar dviem ypatom, 
pirmos lubos. Mrs. Miller, 1320 N. 
Damen Avė., Chicago, III.

BARGENAS 
MARQUETTE MANOR

2 flatų muro namas, karštu vandeniu 
šildomas; galima 
pastatyti.

pirkti pigiau negu

MASULIS 
Western Avė.

A. N.
6641 S.

Tel. Republic 5550

į tllOS Naujienų Spulkos Serija 31 prasideda 
kasdieną sa pradžia Spalio mėnesiu. Naujienų

v , ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
SUnybeS jjjj g vakaro. Nauji nariai kviečiami

atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.
Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo

kant po 25c savaitėje, gausite $100.00.

PRANEŠIMAS $4oo°oo"'
Dabar jau yra susitvėrusi Mokant 

Lietuvių Misijos Draugija, tu-Į K|esa q 
rėš pirmą 
pirmadieny, spalio 20, 1930 m.|pO $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Programas prasidės 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki 9:30 vai. va-1jočius.4 
karo. Vieta konvencijos 
Belden Avė., 
čioje, kampas 
Halsted gatvių, Chicago, IU. 13133 So. Halsted St.

Programas bus labai iškil- te būtinai dolyvauti, 
, , 1 n -i • • jų reikalų svarstimui,mingas: bus garsus kalbėtojai, k]te apsimokėti 

Rusų orchestra, giesmininkai | sus- 
lietuvių ir anglų kalboje. Va
karienė bus prirengta kaip 6 
vai. vak.

Širdingai kviečiame visus chi- 
cagiečius ir taipgi iš tolimes
nių miestų atsilankyti i virš- 
minėtą konvenciją, nes čionai 
turėsite progą Įgauti daug in
spiracijos (įkvėpimo), ir sueiti 
į pažinti ir Įgyti naujų draugų, 
kurie yra verti tos garbės.

Kviečia Komitetas.

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

gausite

gausite

per 3 metus, 6 mėn. mo- 
metine konvencija. Ikant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 

.. ------- Ipo $2.50 savaitėje gausite $500.00,

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo-

bus -------;—
H ,. , v Bridgeportas. — Did. Liet. Kun. Vy- 
BaptlStų 'Bazny- tauto draugija laikys mėnesinį susirinki- 

Belden ir No. "H sekmadieny, spalio 19 d., šių metų.
12 vai. dienos. Liet. Auditorijos svet., 

Nariai malonėki- 
nes turėsime nau- 

taipgi nepamirš- 
savo mokesčius į drau- 

P.z K., nut. rašt.

Draugijos "Lietuvos Ūkininkas'' mė
nesinis susirinkimas įvyks Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23 PI., spalio 19 d., 
1 vai. 
gijos, 
nesinį 
nariu.

Jei dar nesi nariu minėtos drau- 
valdyba kviečia atsilankyti į mė- 
susirinkimą ir tapti tos draugijos 

S. Lenkauskienė.

Marųuette Park. — Nedėlioj, spa
lio 19 d.,. 7:30 v. v., parapijos sve
tainėj, 6826 So. Washtenaw avė., 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia puikų šoki jauniems ir su
augusiems. O tikėtų kaina pagal 
blogus metus mergaitėms 35c., vy
rams 50c. Visų laukiame.

Komitetas.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinani namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Paskolos suteikiama i viena dieną 
2-RI MORGIČIAl 

6 Nuošimčiai • 
Mes perkame real estate 

< kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.10 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

PAIEŠKAU gyvenimui draugės, turi 
būt gerai pasiturinti/ finansiškai, 
esu jaunas vaikinas, 
giu savo profesiją, 
jat apie prakilnesnį ir žmoniškesnį 
venimą, malonėkit rašyt; su pirmu 
ku prisiųskit savo paveikslą, — 
kale bus grąžintas.

S. W. JOHNIS M. D. 
6249 S. Cravvford Avė., Chicago, III.

Aš 
inteligentas, bai- 

Kurios žingeidau- 
gy- 

laiš- 
rei-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA už $175.00, ver
ta $2500.00, grosernė. Kas pirmas, 
tis laimės. 4108 Archer Avė.

PAAUKOSIU už mažą mainą, arba 
parduosiu teisingą $20,000 eųuity nau
jam moderniniame 10 apartmentų name, 
arti 79 ir Ashland gt., 7-4 ir 3-3% 
kambarių apartmentai.

7758 So. Wood St., 
lst apt.

Situation Wanted
■Darbo Ieško

EXTRA. Parsiduoda grosernė ir 
delicatessen, labai pigiai. Yra verta 
$900, parsiduoda už $650. Nupir
kus galima išsikelti. Renda pigi.

3744 S. Kedziė Avė.

Pardavimui muro biz- 
— geriausioj Bridgeporto 
j, 3340 S. Halsted St. Par- 

Tel.

CLASSIFIEDADS

AR JUMS REIKIA 
PINIGŲ?

Mes skoliname nuo $50 iki $300 
be komiso. 

Atmokėkit mažais mėnesiniais 
išmokėjimais

Mes taipgi padarome 2-rus morgičius. 

petrzilEk co., 
1647 W. :47th St.

JIEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo. Galiu prižiūrėti mažus vai
kus už pigią kainą. Turiu savo namus, 
noriu vakarais eiti namo. 833 W. 33 St. 
2 lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI groseris pigiai. Anna 
Budris, 3352 So. Normai Avė. Tel. 
Victory 2248.

Educational
Mokyklos

PINIGAI

BARGENAS. 
nio namas • 
biznio vietoj, _ 
duosime už prieinamą kainą. 
Midway 9814. Victory 4424.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris prie biznio. 
Turi turėti pinigų. Biznis pelningas. 
Atsišaukit nuo 8 ryto iki 12 vai. dieną.

695 7 S. Campbell Avė.

PARDUOSIU savo 50 kambarių ho- 
telį ir Storą, visi ’furnišiuoti, verti 
$4,000, parduosiu už kelis šimtus.

Matyt galima nuo 7 iki 9 valandai 
ryto.

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St., 

Chicago, III.

EXTRA, 
biedno žmogaus 4 ruimų namelis ant 
bizniavos gatvės, parduosiu labai pi
giai $2600.00, tas lotas tiek vertas, 
namą gausite už dyką. Rendom išsi
mokėsite už porą metų. Veikite 
greit.

iš Victory 7270

For Rent

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

PASIRENDUOJA flatas ir ofisas, 
tinkantis dėl profesionalo žmogaus — 
daktaro arba advokato, nes šioj kolio- 
n*j°j y« pageidaujama lietuvių dakta
rų ir advokatų, šioj apielinkėj gyve
na virš 200 lietuvių šeimynų, o nė vie
no lietuvio daktaro, ar advokato nesi
randa. Flatas yra' pagal šios gadynės, 
karštu vandeniu šildomas.

3234 W. 111 St.,

PARSIDUODA grosernė, biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
labai pigiai. Savininkas eina i kitą 
biznį. 4841 W. 14th St.. Cicero, III.

PARSIDUODA groseris pigiai, 
gera vieta; dėl prastos sveikatos 
turiu važiuoti i Šiltą kraštą. 4429 
So. Honore St.

PARDAVIMUI South Sidėj nauja 6 
kambarių bungalow. $1,000 įmokėti, 
likusius mėnesiniais išmokėjimais.

5 kambarių medinė cottage, karštu 
vandeniu šildoma, su 2 maudynėm, 69 
gatvėj, arti Sangamon. Kaina $4,500.

7 kambarių medinis namas su 
piniu lotu, 73 ir Sangamon gatv. 
na $6,500.

kam-
Kai-

namas, 5
ir Sanga-

ir 6

Farms For Sale
Ūkiai PardaviiAui

Trijų apartmentų 
kambarių, garu šildomas, 57 
mon gatvės. Kaina $16,000.

Trijų apartmentų namas, 
domas, Woodlawn apielinkėj,
rių kiekvienas. Kaina $13,000.

58 akrų farma arti Peoria, III. Par
duosime ar mainysime ant 2 augštų 
medinio namo.

garu šil-
7 kamba-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Automobiles

RENDON pigiai restaurantas arti di
delių dirbtuvių.

Tel. Virginia 0338

PARDUOSIU naują Fordą 1930 
metų, tik vieno mėnesio senumo, arba 
mainysiu ant grosernės, nes aš esu vie
na pati našlė moteris. Malonėkite at
sišaukti. 821 W. 3 5th Place, lst floor 
in front.

RENDON flatas. 3 kambarių, antra
me augšte, pečium šildomas. Renda pi
gi. 4624 So. California Avė. Telefonas 
Lafayette 1722.

PARDAVIMUI 487 akrai geros kie
to medžio žemės šiauriniame Wisconsi- 
ne, % mylios prieina prie didelio ežero, 
puiki vieta žuvauti ir antis medžioti. 
Žemė yra prie didžiojo kelio, tiktai 4 
mylos nuo miesto ir pašto. Vien tik 

yra 
Kai-

Cinema

2a

CHICAGO AVĖ., 

į rytus nuo Michigan Avė.

RODO

EISENSTEINO

Dr-stės Lietuvos Dukterų mėnesi
nis susirinkimas įvyksta šeštadieny, 
spalio 18 d., 7 vai. vakare, Mark 
White Parko svet., prie Halsted ir 
29 gatvės. Bukite visos laiku, 
turim daug darbo i. 
rinkti darbininkes
liaus, lapkričio 15 d., Liet. Audito
rijoj. Taipgi apsimokėkit savo mo
kesčius. —A. Dudonienė, nut. sekr.

, nes 
ir turėsim išsi- 

del busiančio ba-

Draugystė Atgimties Liet. Tautos 
Moterų ir Vyrų rengia balių suba- 
toj, spalių 18 d., tautiškos parapijos 
svetainėj, 3501 S. Union Avė. Pra
džia 7 vai. vak. —Komitetas.

¥ ¥ ¥ ¥

Produkcija
“Pastebėtinas! Pastebėtinas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytola,
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. I1J-

CADILLAC ' vėliausio, modelio 
danas.' 
vo vėliausio modelio Cadillac sedaną 
cash. Tai yra gražiausias karas Chi- 
cagoje ir yra tiek pat geras, kaip die
ną išėjęs iš dirbtuvės. Aš vartojau jį 
tik trumpą laiką — mažiau kaip 
5,000 myių. Karas kainavo man 
$4,700 . Paaukosiu jį tikrai už $500. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 223 8 N. 
Sawycr Avė., lst flat.

se-
Aš esu priverstas paaukoti sa- 

už

PAIEŠKAI! mažos šeimynos, kuri 
sutiktų pas mane gyventi. Turiu 6 
kambarių flatą, esu vienas. Daugiau 
informacijų klauskite Boulevard 
4303, 5101 So. Union Avė? J. Venc
kus.

ANT rendos 5 ruimų flatas, di
delis jardas su daug medžių ir 
kvietkų; dėl automobilio garažas 
dykai. 4625 So. St. Louis Avė.

Mae

Senas

Naujas
Teroras senojo 

Ir mįslė naujojo

VISO PASAULIO

PRIPAŽINTAS

EISENSTEINO

DIDŽIAUSIAS

‘‘ŠEDEVRAS”
— BOB REEL

SpedallslM rydyme chroniškų ir naują li
rų. Jei kiti neriuAjo jumla ilrydytl, atolan- 
kykit pas mane. Mano pilnas lleraamlnavi- 
mas atldenrs jūsų Ukr^ lira Ir jei a* apsL 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikra spodallsta. kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

ir
GYVENIMO PROGA 

STUDEBAKER “Pfesident” vėliausio 
modelio sedaną, mano pirktą mažiau 
kaip 9 mėnesiai atgal, paaukosiu tiktai 
už $275, nes turiu sukelti pinigus už
mokėti morgičius ant mano namo, 
mokėjau $1,900 už jį. Karas 
naujas ir reikia pamatyti, kad 
tinti. Meldžiame atsišaukti 
2231 N. Kedzie Avė., lst apt.

PASIRENDUOJA štoras, 5 kam
bariai ir garažas, adresu 2542 W. 
47th St. šaukite Lawndale 1439.

Sub. ir Ned. 75c
Dienomis 50c Vakarais 75c

ralutiao tSearsamlnavlino—kaa juma yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriui 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nup 5 iki 7:80 vakaro.

HoJ nue 10 ryta iki 1 po 1

PO 
i, Nedi- 
Diett

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevoj&m. Popieruojam Ir
Dekoru o j am

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Rez. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Re«. Yardi 4401
. NORKUS & CO.

Perfcraustom rakandus, oianus ir. vi
sokius n biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

išradi**PATENTAI,- copyrights 
mai visokios rųšics.

B. PELECHOWICZ, į 
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

Aš 
yra kaip 
ji jver- 
nedėlioj.

RENDON ofisas su waitinfc room, 
tinkama vieta dėl advokato, nes ir 
pirmiau čia buvo advokato ofisas. 
4180 Archer Avė.

PASIRENDUOJA bungalow, 6948 
So. Artesian Avė., 6 kambarių, karš
tu vandeniu apšildoma. Renda pigi.

mylos nuo miesto ir pašto, 
rąstiniai medžiai ant tos žemės 
verti prašomos už žemę kainos, 
na tik $5.00 už akrą už cash.

Lengva išdirbti. 
W. A. BROWN, 
921 Arbutus St.. 
Rhinelander, XVis.

PARMOS
Parduodam ir mainom, nuo 1 iki 

1000 akrų, netoli Chicagos ir toliau. 
Dabar turime keletą gerų bargenų. Ne
praleiskite nepamatę šių bargenų. 
kitės ypatiškai, rašykite arba 
nuokite.

Kreip- 
telefo-

A. GRIGAS « CO.
3114 So. Halsted St. 

Victory 4898

FARMA 80 akerių. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo ar gero 
automobiliaus. Kreipkitės prie savinin
ko. 6925 So. Talman Avė.

DIRBK DEL SAVĘS

WAERN REALTY 
646 W. 69th Streeet 
Tel. Wentworth 3141

' PARDAVIMUI biznio propertė, što
ras su pagyvenimu, basementu ir 2 ka
rų garadžiumi. Pardavimo priežastis, 
nesusipratimai šeimynoj. Atiduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

4613 S .Whipple St.

PARSIDUODA medinis 4ių šeimy- 
fundamento ir 

$500 įnešti, kiti 
Arba

nų namas ant muro 
2-jų karų garažas, 
lengvoms mėnesinėms sąlygoms, 
mainysiu į lotą ar mortgečių.

šaukite
3826 Lowe Avė. 
Tel. Yards 3490

BUICK Master 6 sedanas vėliausio 
modelio. Našlė yra priversta jį parduo
ti. Beveik nevartotas ir yra kaip nau
jas. Aš negaliu pati karo draivinti ir 
paaukosiu ji už $250. Karas yra kaip 
visiškai naujas karas ir nesenai man 
kainavo virš $1,650. 2538 N. Califor
nia Avė., lst flat.

PARSIDUODA pigiai 1 tono Fordo 
trokas, tinka dėl bučernės, expreso ir 
perlioriui. 6542 S. Washtenaw Avc.

STUDEBAKER 4 DOOR
. SEDAN

Aplinkybės verčia mane paaukoti 
praktiškai kaip naują karą. Vartojau 
tiktai nedėliomis ir vakarais. Karas 
yra kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės, ba- 
loon tairai, puikus mohair išmušimas, 4 
ratų brėkįai. Parduosiu 
pasiūlymą. Matyt galima 
išskiriant nedėldienį.

1907 So. Halsted 
Bučęrnėj.

už teisingą 
kožną dieną,

St.,

RENDON 4 kambarių flatas, pe
čium šildomas, yra) karštas vanduo, 
pigi renda. 7130 S. Talman Avė.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, švarus, apšildomas 

kambarys 
6729 So. Campbell Avė. 
3263.

vienam ar dviem ypatom.
Grovehill

KAMBARYS apšildomas ant antrų 
lubų, geroj vietoj.

7011 So. Artesian Avė.

FURNIŠIUOTI kambariai išsi- 
renduoja, šiltu vandeniu apšildomi, 
maudynės, telefonas ir visi paran
kamai. Kainos nuo $2.50 j savaitę 
ir aukščiau, su valgiu ar be valgio.

Chas. Shattas
1843 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Roosevelt 8577

RADIO L_:
Jei jūsų radio nedirba gerai, šaukit | ką

A. J* ŽVIRBLIS, Lafayette 8227, f

1930 Fordai, visų modelių, $100 
įmokėti, 18 mėnesių išsimokėjimui, 
arba priimsime jūsų seną karą, ar 

j jus turite, mainymui. 100 N. 
Marųuette Ęoąd* tel Normai 8010.

PASIRENDUOJA 3 apšildomi kam
bariai ženotai porai, vaikinams ar 
merginoms; atskiras Įėjimas, su ra- 

4026 So. Artesiahkandais ar be 
Avė,

Pirk arba mainyk vieną iš šitų 
farmų ir buk neprigulmingu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Farmos 
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos, 
ima tik 2 valandas su automobiliu 
nuvažiuoti.

40 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dinkais ir gyvuliais už $8500.

80 akerių su sodu, 50 
dirbamos žemės už $2500.

120 AKERIŲ geros žemės 
dinkais, pusė mylios ant 
kelio, tinkama vieta dėl road house 
lunch rumio ir gasolino stoties.

160 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budinkais, ant gero kelio —, 
$6400.

Visos šios farmos bus parduotos 
ant

BARGENAS
Parsiduoda moderniškas muro namas 

prieinama kaina, 4 fl. po 4 kamba
rius. Visi apšildomi, neša rendos 
$230 į mėnesį. Kam reikalinga gero 
namo, aŠ mainysiu ant didesnio, man 
permažas. Savininkas 1 lubos.

4445 So. Campbell Avė.

akerių

su bu- 
didelio

lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO. 
6959 So. Halsted St.

50 AKERIŲ farma pardavimui ar 
mainymui, su gyvuliais ir visais ra
kandais. Savininkas gyvena ant far- 
mos. 3637 W. 55th Place, Chicago

Exchange—Mainai
PIRMUS mortgages (gold bonds) 

mainysiu ant namo arba biznio. Pa
šaukit rytmečiais ar vakarais La
fayette 5247.

GRAŽUS 2 flatų mūrinis namas 7 
kambarių. General Electric refrigerato- 
rius, karštu vandeniu šildomas, su Iron 
Fireman įtaisais, 2 karų garažas, arti 
parko .lietuvių mokyklos ir bažnyčios; 
gera vieta, puikiausiame stovyje.

Savininkas
6632 S. Francisco Avė.

. PARSIDUODA Brighton Parke 
medinis 2 flatų po 6 kamb. namas, 
moderniškas. Parduosiu labai priei
nama kaina, šauk Nevada 6959. 
3133 W. Monroe St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis namas su mūriniu garažu 
dėl dviejų karų ir sykiu bučemė ir 
grosernė. Mainysiu j dviejų flatų 
namą arba cottage.

3600 Ix>we Avė.
Tel. Yards 6721

MURO namas, štoras ir 2 flatai, 
cottage užpakalyje, ant karų linijos, 
arti 69 Street. Mainysiu i grosernę 
arba bučemę.

6844 So. Racine Avė.
Tel, Wentworth 8946


