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Lietuvos Naujienos
Sharkey sumušė 

Carneva 
1 k t t J ■? ' ' 1

Kiną ultimatumas 
tuoj pradėti karą 

sujudino Ameriką
Washingtonas ir Geneva ruošia 
skubius žinksnius karo kalti

ninkui nubausti

VVashington, spalio 12. Japo
nijai ir Kinijai galutinai atsi
stojus karo akyvaizdoje, Su
vienytos Valstijos ir Europos 
valstybės tariasi, dėl skabių ir 

, griežtų intervencijos priemonių 
Tolimuose Rytuose.

Pirmas žinksnis bus pritaL 
kymas Kellogo-Briando pakto, 
kuri yra garantavę Suvienytos 
Valstijos ir visa Tautų Sąjun
ga, ir jei viena kuri, Japonija 
ar Kinija nepasiduos, tai visi 
Tautų Sąjungos nariai ir Su
vienytos Valstijos su ja nu
trauks diplomatinius ryšius.

nesitraukia
neklausymas 

kariuomenę
kaip buvo priža

[Acme-P. 3 A. Photo] 

Herbert Hooveris
Suvienytų Valstijų Preziden

tas šiomis dienomis turi pilnas 
rankas tarptautinių problemų.

iš-
iš

Japonai
Japonijos 

traukti savo 
Mandžurijos,
dėta Tautų Sąjungai, yra jau 
nusikaltimas prįeš Sąjungą ir 
jau yra pasiūlyta, kad visos Eu
ropos valstybės atšauktų savo 
atstovus iš Japonijos.

Krizis pasieks aukščiausio lai
psnio ryto, kuomet Tautų Są 
jungos taryba nutars, kokių 
žinksn’ų imtis.

Kinai skelbs karą
Kinijos paskutinėj notoj 

Tautų Sąjungai aiškiai pasaky
ta, kad karas prasidės, jei Tau
tų Sąjunga nepajėgs konflikto 
išspręsti. Japonija, iš kitos pu
sės, įspėjo Tautų Sąjungą nesi
kišti Į Mandžurijos reikalus. 
Mandžurijoj padėtis darosi kas
dien rimtesnė ir šimtai žmonių 
užmušama kare arba banditų 
užpuldinėjimuose.

Haagos Tribunolo 
sprendimo laukia 
maždaug spalio 10

Klaipėda, spalio 1. Iš Haagos 
praneša, kad Tarptautinis Tri
bunolas ligi rugsėjo 30 dienos 
svarstė slaptuose posėdžiuose 
bendrai Lietuvos Lenkijos susi
siekimo klausimą. Ligi to laiko 
visi teisėjai raštu patiekė savo 
sprendimus. Iš visų trylikos tei. 
sėjų pareikštų nuomonių Teis
mo pirmininkas sudarys bylos 
išaiškinimui reikalingus klausi
mus, dėl kurių Vyriausias Tri
bunolas dar syk| turės pasisa
kyti. Tam tikra komisija iš 
pirmininko ir dviejų Teismo na. 
rių sudarys nusprendimo pro
jektą... Galutino Teismo spren
dimo laukiama ne anksčiau kaip 
spalio 10 dieną.

New Yorkas, spalio 12, Ilgai 
atidėliotos kumštynės tarpe 
Jack Sharkey ir Primo Came- 
ra, Ebbets lauke, Brooklyne, į- 
vyko šį vakarą.

Sharkey iš|jo pilnu nugalė
toju. Jis pradėjo pliekti italų 
boksininką nuo pačios* pradžios. 
Carnera jau pirmuose raunduo
se pradėjo silpnėti ir svaigti, 
negalėdamas Sharkiui atsikirsti. 
Penkioliktam roundui pasibai
gus laimėtoju tapo pripažintas 
Jack Sharkey.

Sharkey, dažnai kandidatavęs 
bet niekuomet nepalikęs pilnu 
pasauliniu sunkiojo svorio čem
pionu, stovėjo septyniais prieš 
penkis prieš Carnerą, kurs yra 
5 coliais už Sharkey aukštesnis 
ir 60 sVatų sunkesnis. Sharkey 
sveria 202 svarūs, o Carnera 
261 svarą? Kumštynėms buvo 
nustatyta 15 roundų.

Sharkey pastaruoju laiku ne
teko populiarumo dėl perdaug 
kalbėjimo ir nepastovumo, nes 
visuomet kada tik iš jo buvo ti
kėtasi laimėjimo, jis visada pra
laimėdavo, kada mažiausia buvo 
tikėtasi jis laimėdavo, kaip tai 
buvo su Tommy Loughran.

Carnera ir gi neturėjo pasi
sekimo savo pirmesniuose mū
šiuose: jis išėjo “lygiomis” du 
kartu su Young Stribling ir du 
kartu su Jimmy Maloney, kurį 
Sharkey yra ifumiišęs su “knock* 
out” penktame.tounde.

Italijos ministeris 
atvažiuos Amerikon 
tartis su Hooveriu

[Acme-P. K A. Photo]

Mąhatma Gandhi su savo “kalvaratu’’
^Paveikslėly matomas Indijos vadas, “šventas žmogus” 

Mahatmą Gandhi, su dviem savo palydovais verpiantis siulus 
primityvių indijohišku “kalvaratu”. Gandhi pradėjus kampa-
‘ ( , I ' ■ t ■ ' 1 I ■ ■ . ' "* .'t ‘ f

niją už narhįniuš indijoniškus audinius ir angliškų audinių boi
kotą, apie milijOiias Anglijos darbininkų neteko darbo.
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Amerikos negrai 
kviečia Gandhi 

prakalbu sakyti

Latvijoj nubausta , 
15 lenkų už ‘ješče

Polska nezginęla’

Norėjo nužudyti Argen- 
tinos prezidentą /

Valdžia planuoja 
padidinti taksas 
kitiems metam

Buenos Aires. Argentina, 
spal. 12.aRyšyje su jvykusiu pa
sikėsinimu prieš Argentinos 
prezidentą Jose Uriburu policija 
suėmė du vyrus, buvusius mi
nisterijų tarnautojus. Abu pri
sipažino kaltu.

Įvedė penkip 
savaitę

dienų

Deficitas bus žymiai didesnis 
kž pereitų metų

Washington, spalio 12. Pirmą 
kartą oo didžiojo karo federali
nė valdžia atsidūrė tokioj pa
dėty, kid be mokesnių padidi
nimo vargu išsivers. Bėgyje tri
jų savaičių paaiškės, kokios iš
eities valdžia turės griebtis, nes 
deficitas už pereitus metus sie
kia 903 milijonų dolerių, o ap
einančiais metais bus dar di
desnis. Prezidentas Hooveris 
sviruoja, ir galbūt kad siūlys 
dar didesnį taupumą.

įORHSd
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ,

Debesiuota ir galimas lietus; 
kiek šilčiau negu vakar; vidu
tinis pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 62- 
48.

Saule teka 5:59; leidžiasi 
5:14.

spal. 12. 
dirbtuvės

* Wilmington, Del, 
Duponto chemikalų 
įvedė savo įmonėse penkių dar
bo dienų savaitę ir numušė dar
bininkams algas dešimčių nuo
šimčių. Nauju patvarkymu 
paliesta 8,500 darbininkų.

Juododžiai nusigando 
netikrų dantų

Sydney, Australija, spal. 12. 
Vienas misijonierių turi labai 
daug vargo su vietiniais juod- 
odžiais gyventojais, kurie laiko 
jį burtininku ir bijo prisiartin
ti. . Viso priežastis yra misijo- 
nierio dirbtini dantys, kuriuos 
jis kartą išsiėmė iš bumbs 
jiems bežiūrint.

—_______ ... <

$36,000,000 viešiem^
darbams

Roma, Italija, spalio 12. Ame
rikos noras bendradarbiauti su 
Italija turį savo tikslo, būtent 
mandagiai pagrasinti Franci jai, 
kad reikalui priėjus galima-ir 
be jos apseiti. Washingtono už
prašytas Italijos užsiehių rei
kalų ministeris Dino Grandį iš
važiuoja į Ameriką lapkričio 7 
dieną ir turės pasikalbėjimų su 
prezidentu Hooveriu ir sekre
torių Stimsonu. :

Italija įsigijo Amerikos sim
patijų ypatingai po to, kai ji 
be sąlygų priėmė Hooverio sko
lų moratoriumo planą ir suti
ko mažinti ginklavimosi. Itali
jai padedant pavyko ir iš Fran
ci jos išgauti susitarimą jdel ka
ro laivų statybos moratoriumo.

Atsiveža dukterį ir šunį
Paryžius, spalio 12. Pierre 

Lavai, Francijos ministeris pir
mininkas išvažiuoja į Ameriką 
šį penktadienį. Su juo vyksta 
visas štabas ekspertų ir jo duk
tė Josette, 19 . mėtų, ir šuniu
kas.

Lavai pareiškė, kad Washing- 
tone nebus jokios svarbios 
konferencijos; bus tik asmeniš
ki draugingumo pasimatymai.

Negrai Gandhi vadina antruoju 
Moze

• 7 ■

Londonas, spalio 12. Suvie
nytu Valstijų-negrų organiza
cijos New Yorke ir kituose 
miestuose pakvietė Mahatma 
Gandhi atvykti Amerikon ir 
duoti savo patarimų dėl rasi
nių klausimų; negrai vadina 
Gandhi antruoju Moze, kurs tu
rės ateitį ir išvesti iš nelaisvės 
pančių juodąją rasę.

Mahatma Gandhi -žada tūo- 
jau;*kni ^H^WD>hdorio konferen
cija baigsis, lankytis Irlandijoj, 
Vokietijoj, Italijoj ir Palestinoj. 
Amerikoj; jei tikrai atvyks, 
lankysis Philadelphijoj, Bosto
ne, ' Washiiigtone, Chicagoj ir 
kituose didžiuosiuose miestuo
se. • „ ,

Apie Londono konferenciją 
Gandhi išsireiškė, kad “nieke 
kito apart tamsumos nematau. 
Bet aš negaliu laikyti iškėlęs 
rykštės virš Anglijos galva, ir 
reikalauti laisves, kuomet pati 
Anglija vos laikosi”.

Lenkai žada kelti naują lermą 
Latvijoj

Varšuva, spalio 12. 
telegramų agentūra 
kad Latvijos miestely 
vjtko teismas, kuriame 15 len
kų nuteisti, keturi po tris mė
nesius kalėjimo, devyni po 2 
mėnesius kalėjimo ir vienas pi
nigine bausme už, giedojimą 
lenkiškų giesmių bažnyčioje ir 
sukėlimą riaušių.

Lenkai atstovai Latvijos sei
me dėl to pakeisiu smarkią ko- 
vą. . ■ - 1

Lenkų 
praneša, 
Griva i-

Netikėti radiniai Vii- 
niausjatedroj

Po Vilniaus katedros alto
rium didelėj gilumoj buvo rasti 
karaliaus Aleksandro Jogailos 
ir Zigmunto Augusto karstai, 
o taip pat pirmos karaliaus 
Zigmunto Augusto žmonos Elz
bietos ir antros žmonos Barbo
ros Radvilaitės karstai. Karstai 
metaliniai. Ant karaliaus Alek
sandro Jogailos galvos rasta 
brangi karūna XV amžiaus pra
džios darbo. Lenkų istorikai 
turėjo žinių, kad šie karstai yra 
Vilniuj, bet lig šiol buvo mano
ma, kad jie yra kurios nors ki
tos senos bažnyčios rusyse.

Apie karališkų karstų atradį 
mą Vilniaus bazilikos rusyse 
lenkų spauda papildomai prane
ša, kad karaliaus Aleksandro 
(1492-1506) ir karalienės Elz
bietos karstai smarkiai sutrūni- 
ję. Daug geriau išsilaikęs Bar
boros karstas, ant kurio dar 
matomi Lietuvos ir Lenkijos 
herbai, o taip pat Radvilų her
bas. Rasta koplyčia nebuvo at
murmama nuo XVII amžiaus ir 
jos vietos niekas nežinojo.

Apuolės kasinėjimai 
. pabaigti

3 žuvo orlaivio katastrofoje

Walden, N. Y. spal./12. Už. 
sidegus beskendančiarų aero
planui žuvo lakūnas ir jame 
skridę du jauni berniukai.

Senukė nori dvylikto 
. vyro

' I

Osceola. Flbrida. spal. 12. 
Tankiausiai Amerikos vedusi 
moteriškė yra senukė Karolina 
Paschal, kuri prie altoriaus bu
vo jau vienuoliką kartų. Dabar 
persiskyrusi su vienuoliktų, ieš 
ko vyro, kuris apsiimtų ją ves
ti dvyliktą kartą;

Kolumbus numirė 
nežinodamas, kad 
jis rado Ameriką

Pasibaigė gen. Nagevičiaus 
vedami Apuolės pilies volo ty
rinėjimai. Kaip jau buvo pra 
nešta, 8 metrų aukštumo vole 
buvo rastos dvi tvirtovės sie
nos, senesnė— sudegusi ir vė
lesnė—geriau išsilaikiusi. Pa 
skutinė pastatyta iš stambių 
ąžuolų ir beržų rąstų. Ji tuoj 
po pastatymo buvo užpilta že
me ir patikrino volui tvirtumą. 
Pirmoji gi siena, kaip parodė 
paskutinių dienų tyrinėjimai, 
stovėjo neužpilta, kol nesudegė 
ir turėjo prieš save dar nedi
delį volą ir griovį, pripildytą 
vandeniu. Kasinėjimus bai
giant, į Apuolę buvo atvykęs 
Dotnuvos akademijos profeso 
rius geologas Ruokis. Jis prita
rė padarytoms išvadoms ir kiek 
jas praplėtė.

Latvių profesorius' Balodis, 
anksčiau atsilankęs kasinėjimuo
se, dabar prisiuntė gen. Nage
vičiui pasveikinimą su labai 
sėkmingai atliktu darbu, o lat
vių filologų draugios pirminin
kas prof. Blesse pakvietė jį pa
daryti Rygoj viešą pranešimą.

Kasinėjimai buvo nufilmuoti.

Dvarininkė manė, kad 
jos vyra beprotis ir 

kirviu nukirto

i?

Lenkai persigando 
kad Amerikos do- 

leris galįs nupulti

Vakar

Washington. spal. 12. Bedar
biams šelpti.komitetas praneša, 
kad įvairiems viešiems darbams, 
pereitą savaitę buvo paskirta 
$36,000,000. Viso, nuo gruodžio 
1930 metų, darbams valdžia pa
skyrė $2,517,699,000.

II............. ... .............................k,............ .................— .■

15 m. vaikas j kalėjimą 
visam amžiui

Crowh Point, Ind, spal. 12. 
Perry Frank, penkiolikos metų 
berniukas, kuris nesenai nužu
dė 60 metų senuką, prisipažino 
kaltu prieš teismą ir buvo nu
teistas kalėti visam amžiui.

. .. ............................................................................. -

Atrasta pasaulio sudė
ties paslaptis

<1 1,1 ..................

. Rymas, spal. 1'2. Guglielmo 
Marconi, garsusis bevielio te
legrafo igradėjąs tvirtina, kad 
pagaliau atidengta paslaptis iŠ 
ko pasaulis , yra sudarymas. » Jis 
tai pareiškė mokslininkų kon
vencijoje, kbri įvyko Italijojė.

Karo laivai aiž skolas
' . . . . ■ , • 

M. ............................................ ....

Washington, ėpal. 11. Kažku
rie Amerikos itolitiįiėriaįritęikė 

?Anglijai naują planą atmokėti 
karo skolas. Vietoje pinigų, jie

■ * : - -.ai t A A i ak ■ a ' ia 1

Uoste susidaužė laivai
—........... ......................... ’<■.

Gibraltaras, spal. 12. Išplau
kdami iš Gibraltaro uosto su 
kroviniais susidaužė du ispanų 
laivai. > Abu smarkiai apgadinti 
ir vienas tuojau vietoje pasken. siūlo atiduoti Ąinerikai dalį ka- 
do.i. ro laivu.

■ • • < .
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Bankai daro pelną supirkdami 
/ $50,000,000 .
/• • 1

■ Varšuva, spalio 12. Visoj 
Lenkijoje prasidėjo ’ didelė 
panika dęl Amerikos dolerių, ir 
ilgiausios žmonių eilės stovi 
prie bankų, laukdamos eil^s da- 
vo dolerius parduoti. Panika 
kįlo dėl paskleistų gandų, kad 
Suvienytos Valstijos žada at
sisakyti nuo aukso standarde 
ir1 išleisti naujų, nepadengtų do
lerinių.

Lenkijoj yra apie^ $60,000,- 
000 dolerių apyvartoje. Bankai 
supirkę dolerius nupiginta kai
na tikisi iŠ to turėti pelno.

Varšuva, spalio 12. P. A. T. 
praneša, kad Varšuvos miestas 
gauna iš Anglijos paskolą^ su
moje 7,000,000 zlotų.

Pereitą pirmadienį suėjo 439 
metai nuo Amerikos atradimo

Chi&go, spalio 12.
dieną sukako 439 metai nuo tos
dienos, kada Kristupas Kolum
bus pirmą kartą su savo tri
mis buriniais laivais pasiekė 
San Salvador salą< manydamas, 
kad tai yra Azijos -rytiniai 
krantai. Vakar "šventė ne tik 
Amerika, bet Ispanija ir Itali
ja, nes Kolumbus yra gimęs 
Italijos mieste Genoa ir univer
sitetą lankęs Piavia mieste, taip 
pat’ Italijoj.

Turkai kovoja su ma 
sonais

Istambulas, Turkija. spal. 12. 
Mazloum Essad Bey, buvęs Tur
kijos teisingumo ministeris pra
dėjo varyti propagandą prieš 
masonus tvirtindamas, kad jie 
dirbo prieš valstybę ir demora
lizavo Turkijos jaunuomenę.

Automobiliai kasdien 
užmuša 90 žm.

Padaužos; steigia savo 
universitetų

New York, spal. 12. Susirin
kę į konvenciją, visos Ameri 
kos padaužos nutarė steigti sa
vo universitetą, kuriame bus 
dėstoma anglų kalba, filosofija, 
istorija, sociologija ir kiti dar 
lykai. Universitetas bus pasta 
tytas pagerbimui jų mirusio va* 
do “milijonieriaus padaužos” J. 
E. Howe.

Washington. spal. 12. Viena 
nelaimių apdraudos draugija 
apskaičiavo,' kad kiekvieną die
ną Amerikoje automobiliai už« 
muša 90 žmonių. Per vienus 
metus vien New Yorke užmuš
ta 1,961. <

- daliu
s,, . ... - ■
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300 įpėdinių po 100 
metų

Sydney, Australiųa. spal. 12. 
101'metų atgal tūlas Robert 
Hobbs mirdamas paraše testa
mentą, k urią tik dabar buvo ne 
t įkėlai surastas vienos advoka
tų fįrmos ofišė. Testamento tu
rinį paskelbus, atsirado net-500 
įpėdinių, kurie reikalauja savo

7
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Rūgs. 16 d. Biržų ap. Papiliu 
dvaro vienkiemio gyventoją#*^ 
Masiulionė savo bute kirviu už
mušė savo vyrą Jurgį Masiulį, 
53 metų amžiaus. Padarius pa
viršutinį apžiūrėjimą, rasta jo 
galvoje trys skylės. Masiulienė 
laikė 
darė 
gose 
čiu.

savo vyrą pamišusiu ir 
žygių atitinkamose įstai 
dėl pripažinimo jo bepro

Autobusų lengvata 
spaudos bendradar

biams
Girdėti, kad Utenos autobusų 

bendrovė žada daryti keliaujan
tiems sp. bendradarbiams leng
vatas papigindami bilietus.

Žmonės vengia autobu 
so su 13 Nr.

Kauno miesto 18 nr. autobu
so savininkas prašo miesto sa
vivaldybę, kad jo autobuso nr. 
pakeistų 12a ar 14a, bet 13 
nr., kad atimtų, nes daugelis 
prietaringų piliečių biją sėstis 
į jo autobusą, kad neatsitiktų 
kokia nelaimė.

Tyrinės Kauno pilį

...r

Seatle, Wash., spal. 12. Ūki
ninko A. A. Blauerto namų sie
noje šii’šės susisuko lizdą. No
rėdamas nuo jų atsikratyti, pa- 
eigriebęš- kūjį atsistojo prie 
skylutės sienoje, pro kurią šir 
šės įeidavo ir išeidavo iš “na
mų”. širšei prisiartinus prio 
skylutės, ūkininkas trenkdavo 
į ją su kūjų. Bet triukšmo 
sužadintos likusios širšės urmu 
pradėjo bėgti ir vargšas Blau- 
ertas nesuspėdamas trankyti, jų 
užpultas pats turėjo pasileisti 
bėgti. / 

-------- >--------
Rymas, spal. 12. Vienas se

niausių Europoje valdovų yra 
Italijos kunigaikštis Borea

lygiai

Teko sužinoti, kad tam tik
ra archeologinė komisija netru
kus pradės archeologinius tyri
nėjimus Kauno pily. Vėliau 
ir pati pilis busianti tinkamai 
sutvarkyta.

D’Olmo, kuriam 
šimtas

kunigaikštis
i sukako

metų.

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

Parduodame Laivakortei 
ant visų Linijų
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.....,-,’.r:-.Tr, ..'.'.as
*
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M. Zosčenko

Medicinos Daktaras

visokios

RADIOS
1932 Metu ModeliaiVisada

Man Duokit
Lucky Strike

reikia jo

Babravičius

prkMtračllofaninę popierą, per kurią neįeiųa

LOVŲ »

■>I

Copr., 1031.
The AmcrJran 
Tobacco Co.

1931 Midget M 
6 tūbų

tolimesnių 
materijas 

vagoną ir 
į tardomą-

TIES 1
piCTU

nuėjo j sargybos kambarį, 
. Agentas sako:

— nieko 
Baltiniai,

USTERINE 
TOOTH PAŠTE

M, kuriuo 
či<£ yprtjy-

tas iš 
teko už 
žmogžudys prisipažino ir Lucas tapo paliuosuotas. Lucas pači 
na iš Mount Čąrmet£11. 4 t

Parduodame Lengųtfi* 
Išmąkėjiinais

"Mano gerklė man visa svarba. Aš
traus deginimo tavajai taip pat- 
nera. Visada duokit man Lucky 
Strike. Ir pasiplak sau pečius dėl 
naujojo celofaninio įvyniojimo su 
skvetu, kuris taip lengvina pakelį 
atidaryti.”

aš praeitą sa- 
. Jis sfctapsi- 

kažkokius 
į vagoną

Tas LUCKY skvetas! Neperšlampa- ' 
mas Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi- PCtl > 
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 1
Atkreipk dėmesį j naują, .ypatingą r ^\lį 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatingą! Pakelis įvyniotas į neperšlam 
pamą 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! - kas galėtų 
bfit daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato- 
bulintąs Humidor pakelis - taip lengvai atida
ryti. Ponios — šis LUCKY skvetas — apsauga 
jūsų pirštų nagams.

jųjtMtee 
uostabu, 

'$:■visuometpalankus jūsų

pasažierus 
mato tokį nemalonų 
tarp jų randasi mai-

įPrieš tai *pats prižiūrėtojas 
<ndbėgo į štotį *ir atvilko kelis 
laikraščių numerius. Laikraš
čius jis padavė inteligentui.

—-štai, sako, galėsite skaity
ki kelionėje. Bus smagiau.

(Pasigirdo švilpukas. Prižiu-

It’s toasted
JūS j Gerklei Apsauga— pr|aš knlti|im» -TPrles kosulį 

Neperil^npanMs CeHophąne Uifaikote 
s^l

ATSUK RAD10 ~ Lucky Shifa lokių Orkestras grisia kiekvienų 
Anitadhnį, Kirto irtjditni ir Šeštadienį, vakare Į,cr N. ». C rųdio tinklų.

Gan sunku parašyti gerą 
humoristiką, gerų, -sveikų juo
kų, kurie musų gyvenimo~Bilp- 
nybes pašiepia. Lengva blfeviz- 
goti, liežuvauti. Sunku tikrų 
juokų, iš gyvenimo išpeštų, 
rasti. '

Tikri juokai iškelia aikštėn 
žmonių arba draugijos silpny
bes ir jas pašiepia. Didelis A*, 
merikos rašytojas Mark Twain 
turėjo tokių gabumų, kurie jį 
amžinu padarė. Jo juokai 
skaudžiai gilia ir daug, daug 
teisybės pasako.
• Mūsiškiai juokų -skyriai ar
ba juokų laikraštukai šiuo 
žvilgsniu šlubuoja. 0 tai dėl 
to, kad rašytojai nesistengia 
susipažinti su humoristikos 
užduotimis. '

štai “juokų laikraštukas'’ 
gan popiilerus, bet kas jame.:

“jtlOklf laikraštukas, tai nė 
nežinotum. Blevyzgų, pieme- 
niškų blevyzgų tai randi, bet 
jokio sveiko juoko. Bandoma 
vartoti piemeniški žodžiai, tai 
viskas. 7 —Mat.

eis. Bet kai dėl to jums nėra 
reiki lo rūpintis. Juo labiau, kad 
jums valgu bebus šansų va
žiuoti šiuo- traukiniu.

Pradėjo musų pasažieras 
sunkiai kvėpuoti, iiž širdies 
griebtis, pulsą čiupinėti. Pas^ 
kui suprato, kad reikia pildyti 
įsakymą. Ištraukė iš pasuobo

——■
kolchozą, tąi net visas įprgdč 
drebėti, Jia Čmė žemai kfon 
tis. Girdi, atleiskite man. Tai 
tiesiog kokis tai liūdnas nesu
sipratimas. Juo letbiau, kad tas 
maišas mus suklaidino. ' *

Daktaras sako:

★ Ar p-let 
Mackaill pareiški
mas Apmokstąs? 

Tamstoms gali bū j 
įdomu žinoti, kad n* 
mokBta p-lai Mae 
kaili ni cento už viri- 
paminėtą jos ‘pareiš
kimą. ‘P-le Mackaill 
per 6 lietus rūko 
LUCKY STRIKE cig- 
aretus. Mes tikimo, 
kad šis skalbimas bus 
tiek naudingas įai ir 
First National, jos vai- 

kabų leidėjams, 
k kiek jos apie
■ LUCKIES patvlrti-
■ nimas yra mums ir

Brunswick Baby ferafod 

už................ vmvU

Kauno Kariškai Bfąas, 
j.' ' «■
Juozas Babravičius .'e? i

Viską iškratė, žiuri 
tokio ypatingo nėra, 
kaldra. Į kaldrą suvynioti dak 
tariški įrankiai 
žirkliukės ir adatos. Dar kelios 
moksliškos knygos. Ir daugiau 
nieko.

Abu administratoriai paliko, 
kaip musę kandę. Pradėjo, at
siprašinėti. Girdi, mes tuoj 
viską į maišą sudėsime ir va
žiuokite sau su ramia sąžine.

Medicinos daktaras sako:
—Tai tiesiog manęs įžeidi

mas. Pasiuntė mane į kolcho
zą kaipo gydytoją. O čia tam
po mane, kaip kokį prasikaltė
lį. Tai visai negražu ir neįdo
mu.

Kai prižiūrėtojas išgirdo apie

Nauji Rekordai 
Nauji Pianų Rolei

LIETUVIŠKI ' REKORDU

IDar nesuspėjome nuo lau
kų javus nurinkti, o jau viso
kie šaisteriai sukinėjasi ir ve
ža tą. brangenybę. Reikėtų vie
ną kitą jų priploti, tai tąsyk 
tie nelegališki dalykai pasiliau
tų. Na, atrišk savo maišą ir 
parodyk, kas jame randasi.

Inteligentas saiko:
—♦Patys atsiriškite. Aš ne

esu koks pienburnis, kad mai
šą atriščiau. Aš iš kaimo va
žiuoju, ir man tiesiog stebėti
na, ko jus prie manęs lendate.

Atrišo maišą; Iškratė. Žiuri, 
viršuj kepalas duonos riogso.

Agentas sako:
—Dabar matau, koks iš jūsų 

medicinos daktaras. Daktaras, 
o maišai duonos prigrūsta. La
bai puiku. Iškratykite visą mai-

Plnlco. Baby -Grand, tu tobo*. 
mis ir viskuo Cfl«ž.........$36-50
Philco, su gražiu jgffc AME 
kabinetu ............s-

—Kai dėl maišo, tai jį man 
davė kaimiečiai. Pereitą savai
tę išvažiavo mano žmona, kuri 
yra taip pat medicinos dakta- 
rąs, ir išsivežė- besogus. Mane 
dar vienai savaitei sulaikė, ka
dangi buvo pradėjusi vidurių: 
epidemija platintis. O mano 
žmoną, gal atsimenate, nes aš 
ją palydėjau ir pagelbėjau 
daiktus į vagoną, sunešti.

Prižiūrėtojas sako:
—Taip, taip, aš lyg ką tai 

panašaus prisimenu.
čia prižiūrėtojas su agentu 

Skubiai viską į maišą sudėjo ir. 
patys jį į vagoną nunešė. Inte
ligentui surado kiek galima pa
togesnę vietą, kad jis galėtų | 
sieną atsilošti ir, gink Dieve, 
neiškristų iš traukinio. Paskui 
jam labai maloniai paspaudė 
ranką ir dar kartą atsiprašė.

--Ir mums patiems nemalo
nu, kad mes jumis sulaikėme. 
Juo labiau, žmogus važiuoja į 
kolchozą, gydo, rūpinasi, vie
nam mėnesiui sulaikomas dėl 
epidemijos, o čia iš mugu pu
sės toks neapsižiūrėjimas ir 
kiaulystė. Labai jau prašome, 
—dovanokite.

Daktaras sako:
—Na, tuščia to, ko čia sie

lotis. Kad tik greičiau trauki
nys pasijudintų. Man jūsų toj 
stotyj net galva pradėjo suktis. 
\ Prižiūrėtojas ir agentas že- 
ųiai nusilenkė ir išėjo iš vago- 
noTTtalbėdami apie tai, kad ir 
daktarų tarpe yra gerų žmo-

' v ”■ :£AeėM,P.r® A/ ^btoy 'v ■

Jesse Lucas-i(po:*kaire,i), kuris-šibmis dienomis tapo paleis^ 
kalėjimo; kur jis išsėdėjo^>23/metus. J kalėjimą jis pa- 

kurią papildė kitas.* Mirdama- “tikrasis

Buy glovas wlth whot 
it *aves

Tas mažas ir nežymus atsi
tikimas įvyko Riazų stotyj.

Ten musų traukinys sustojo 
dešimčiai minučių, kad praleis
ti einantį iš priešingos pusės.

štai musų traukinys sustojo. 
Pasipylė, žinoma, publika į va
gonus. O tarp jų, trypčioda
mas kojomis, spaudžiasi vienas 
nebejaunas pilietis su maišu 
ant pečių. Tai buvo toks pasi
tenkinęs užguitas inteligentas. 
Jo ųsiukai buvo tokie nukabę, 
kaip Maksim Gorkio. Veido oda 
tokia išblyškusi, Na, tai tuoj 
matai — žmogus neužsiima 
fizkultūra ir bendrai, rųatyti, 
retai telanko viešus susirinki
mus.

Štai ir skubinasi platforma 
į vagoną. O ant jo pečių pusė
tinai didelis maišas tabaluojasi. 
Kas gi tame maiše — kol kas 
nežinoma. Sprendžiant iš to, 
kad žmogus iš valstiečių rajo
no skubinasi, galima padaryti 
išvadą, kad maiše guli ne eglės 
kankorėžiai, bet kviečiai arba 
lašiniai, o gal ir miltai, kadan
gi iš maišo, būtent, ta produk
cija ir byra.

Prižiūrėtojo padėjėjas apžiu
rėjo jam pavestus 
ir čtai 
faktą, - 
šininkas

Jis mirktelėjo akimi agentui, 
— reiškia, atkreipkite dėmesį 
į tą subjektą. Ir kadangi su 
javų valymu pradėjo siausti 
spekuliantai ir maišininkai, tai 
prižiūrėtojas agentui ir sako:

—Nereikia aiškinti — fak
tas pats savaime lenda.

Agentas prižiūrėtojui atsako:
—Tų ponų nachališkumą tie

siog negalima aprašyti. Kiek
vieną dieną keturios dešimtys 
ar penkios dešimtys spekulian
tų išveža iš čia brangi usr-grū
dos. Skaudu net į 4;ai žiing^

Tuo laiku musų inteligentas 
prunkšdamas įsigavo su savo 
tavoru į vagoną. Atsisėdo ir 
visai nieko nebodamas pakišo 
savo maišą po suolo. Ir elgiasi 
taip, lyg viskas tvarkoj, — 
matote, jis į Maskvą važiuoja. 
o Prižiūrėtojas agentui sako:

—Hm, pavelykite, aš tą se
nuką kur tai mačiau. Nagi da
bar prisimenu, 
vaitę čia mačiau 
nėjo po platformą ir 
maišus bei dėžutes 
vilko.

Agentas sako:
—Tokiame atvėjyj 

asmeninius dokumentus patik
rinti ir jo maišus peržiūrėti.

Nutarta ir padaryta. Prižiū
rėtojas su agentu įeina į vago
ną ir visai mandagiai kreipia
si į inteligentą: girdi, buk tiek 
geras, paimk maišą ir eik su 
mumis.

Pasažieras, žinoma, išbalo, 
kaip drobė. IPradėjo kažką kal
bėti bei kišenes čiupinėti.

—Susimildami, bet kame da
lykas? Aš į Maskvą važiuoju. 
Štai mano dokumentai. Aš esu 
medicinos daktaras.

Agentas sako:
—Visi mes daktarai! Tačiau 

nežiūrint į tai, be 
kalbų apie aukštas 
malonėkite apleisti 
kartu su mumis eiti 
jį kambarį.

Inteligentas sako:
—Bet meldžiamieji, trauki 

nys gali greit išeiti. Aš pasivė 
linsiu.

Stoties prižiūrėtojas sako:

nių, —- ne visi _įie kalės vai
kai. Pavyzdžiui, 4r šis • dakta
ras važiuoją į.tolimas vietas ir 
savo žinojimą bei sveikatą au
koja žmonių labui,..... - .. r '

Greit po tonuisų. tąaukiųys 
pasijudino.

mn,i.

Jos.F.Budrik,!
SU7-£į South Ha&te48tr«t

Tol, Bmkvąrd 8167 ir 47X16
lietuvių rądio MogRamaldOo

KRAUTUVAI KAS NEDfiLDlENpI
W. C. F. L.. t70 KJŲO. NUP l IKI ?

Dorothy Mackaill yra toji pat žave
janti, žaidžianti asmeniškai realiam gy
venime kaip ir vaidyboje. Tėmykite 
Dorothy jos sekančiam First National 
Picture paveiksle “Safe in Heli” 
(Saugu Pragare). Nėra nuobodaus mo
mento by kuriam First National pa
veiksle, kuriam Mackaill yra žvaigždė,

******

GAR! 
NAU

26018—Noriu Miego jf
Suktinis •— F

26065—Susgodojau aš Godelei 
KazbSk — Juozas ftabfavičius

26057—‘Pas Darželį Trys Mergelės
Žydelis ii Vllkaviiklo Miestelio

26070—Dzūkų Kr4t>s
Kudlis — JUozas Olšauskas. ,

26087—Sibiro Tremtinys • ?
Bernužėli Nevesk Pačios — J. Olšauskas.

26080—Godeles —' K. Kraučiunas.'
Urėdas Maižė ■— Antfatus VanagaiHs,

2607,3—SzulėH Raudona. t*. įr
Aš Bijau -pasakyt — Juozas ‘"Babravičius.

26078—‘Panemunės Vslcas —».«
Plikas Kaip Tilvikas — Armonika Solo.

26'106—-Ar žinai:Kaip Gerai — Polkų. • į :
Mano Tėvelis — Valdas -Sirpalėu

26088— Smuklėj VainikclU. . i .
Kur i Nupintas :tr Bhiiij^va — J.'r OUauėku.

De $oto ir ..
Chrysler IšdirbystėS . .d.

Pirm negu pirlrriu 
ateikite J jnttą/yūiči 
pamatyti musu naujus' 14*-. ■« ■ J • W
De Soto k Plymontlj gJįAg
Automobiliui

Visi žino jų ge-i 
rum? ir jie patys JHmMI 
kalba už save. Taipgix—'--72. m ':‘ —
turim daug vartotą* 
automobilių' už prieį/. '
namas kainas, i

RALAINJS MOTOR SALES 
3962 Arcner A*ė., TeL VirgirtiaA834

Ftemninta » geriamų ubhkii-
linSi :;WŪW STRIKE,'vianinttliai rigarėtai ąp- 

jūsų gerldę per tų išimfinų
MO^,procesų. <‘Spraginirtų»’\procese naudojami 
W»^yį»litihiai Spinduliai!,f«W>

bes, kurių, natūraliai, yra kiekviename žaliame

' ■ i *'•;*. - ‘ L f » /n nifs.ikkiį-yiy&cĘn, 

gerklei. . '

Antradienis, šbaliiL 18/1981
..................     ■ .... ■rihininn^i*,!, ,

rętojj iųs it (egefrt aš a t id a vė į ir jok i o juoko neran -
teligentui j pagarbą ir musų di. Jei^ nebūtų parąšyta, kad 
traukinys pasijudinę.

!—VcrtS 'K. A
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PIRKITE DABAR
Kai kas apie Chicagą O!

Kiek tik jums ji) reikės

CALIFORNIJOS
šitokiai

Pašalinki!
saugiai

GUSI KAI KU

Ceverykai

Tel. Victory 6576

IN OUROFFICE
NOO blbN’T

A\»oę tom

Jauti 
kiti

Si CK. 
’BOSV

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

The bkttle
CRN ©F
FRtCbOH- 
©WU*MOUR,

HOME-

j tris 
keturi 

rankose, 
pinigų. 

Faktinai,

5ICK. EH
LOOK \IERN SICK 

NOO LEPT THE OFFICE,

\NUCRB UKME 
ŠOU fe&BN “TUE 
UkST THKEE

-----t W $ ».

kas su 
persiskyrė su 
pasauliu ten

CHICAGOS 
ŽINIOS

vardų “Five 
vienai aršiausių

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distanct Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianų mnveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai .gerai ir pigu*. 
817 West 84th St 

Tel. Boulevafd 9336

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo

x Ekspertas
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos.

Well, Torrio numatė lik vie 
na asmenį 
atsakomingai vietai. Ir tas as
muo buvo Al Capone. Jis, Al 
Caponė, pasitraukė iš mokyk
los ketvirtų skyrių lankyda
mas. Jis tolesnę mokyklų ėjo 
padėdamas tėvams šeimynos 
biudžeto galus suvesti su ga
lais, žaisdamas alėjose su 
draugais, darydamas kartu su 
gengės draugais užpuolimus 
ant pedliorių vežimų, o paau- 

“rimtes- 
Tvirtas, 
s, nors

ge Grove Avė 
0909, 0910, 0911

Torrio ai nyksta Chicągon
■ ... .... .? tPralobusį Colosimo ištiko 
lėčiau tokia pat nelaimė, ko
kia įr šiandie ištinku nė ^ie
nų kitų prasisiekusį italų taip 
Chicagoj, kaip kituose stam
besniuose Amerikos miestuo
se. Juodrankiai pradėjo reika- 

duoklių.” Ir ne bet ko- 
po $25,000, po $50,000!

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikįus, stiprius ir mo
derniškus /įStverykus. '/• Visuomet 
turimu didŽiaųsį pasirinkimą. Ma
liniai kviečiame saVb viengenčius 
atsilankyti j, musų krautuvę, i

sumanaus hiz- 
drųsaus, jam reikėjo to- 

kuris sugebėtų

"Savas Pas Savų 
— sako biznieriai

VĖSUS pras visuomet primena Californijos 
Sulčių Vynuoges. Dabar yra geriausias 

laikas apsirūpinti sultingomis vynuogėmis 
spaudimui, kad turėjus jų užtektinai vartoji
mui savo namuose.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th ; STREET

Tel. Kedzie 8902

šiuo laiku Chicagoj, federa- 
liame teisme, yra nagrinėja
ma vyriausybės byla iškelta 
Al Caponei. Teismo salėj su
telpa tik visai menka dalis no
rinčiųjų pasiklausyti bylos ei
gos. Minios susirenka prie fc- 
deralio trobesio, kad pamatyti 
Caponę, kai jis atvyksta į teis
mų arba kai jis apleidžia teis
mo trobesį bylos pertraukose.

Kuo pasižymėjo jis, kad su
kelia’tokį piliečių dėmesį? Mė
ginsiu paduoti keletu bruožų 
iš jo biografijos.

Caponės pirmtakunai.
Jau bus keliolika metų, kai 

musų garbingam mieste iškilo 
aukštyn Jim Colosimo. Savo 
karjeros pradžioj Colosimo 
buvo gatvių šlavėjas. Profesi
ja, kaip matote, itin menkos 
eilės.

Bet Colosimo buvo geras 
“mikseris”. Reiškia, jis turėjo

TpVAI ~ r_
nikis GERAI MIEGA

štai yra būdas nuraminti vei
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį Užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį^aųt saugų ir ne
kenksmingų."Keli, lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktų, neramų kūdikį ar 
vaikų! O nuo dieglių, konsti- 
pącijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas*yra 
ženklas tikros Castoria., Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

klausė gengei 
Pointers
Ncw Yorko gengių. Bet tai ne 
viskas. Džiani toj gengėj turė
jo vice-prezidenlo vietų. Taigi 
nesunku suprasti, kad Džiani 
Torrio buvo ne bet kas.

Well, kada Colosimo sugrį
žo iš New' Yorko su Džiani, 
tai juodrankiai kuriam lai
kui liovėsi klapatiję jį. O bet
gi... Viena dienų juodrankiai 
neiškentė. Atsilankę į puošnių
jų Colosimo kavinę jie įteikė 
ultimatumų: jis, Džimis Colo
simo, savo sveikatos labui, tu 
ri nunešti sekančių dienų $25,- 
000 ir atiduoti pinigus trinu 
vyrams, kufie lauks jų Ar
cher avenue patiltėj.

^Colosimo pasitarė su Džiani 
Torrio. Colosimo nėjo nurody
tu “adresu”. Jo vietoj 
juodrankius pasitiko 
vyrui su šautuvais 
Juodrankiai negavo 
Jie gavo tik švyno. 
jie gavo švyno tiek, kad pasi 
liko patiltėj ir jau niekam, < 
niekam neprasitarė 
jais atsitiko, ha 
šiuo marnasčių 
pat, patiltėj. •

Nuo to laiko

tai irgi buvo žmonės didžiu
moj daug kų matę ir, kaip sa
koma, dažnai ne “pėsti.” Bet 
Torrio gabumai bizniui, jo 
energija, o ypač jo mokykla 
praeita gengėj “Five Point
ers” New Yorko, lėmė jam pa
sisekimo. Jo Trizmo operacijų 
sritis plėtėsi. Jo pelnai didėjo.

Ir staiga (rodos, 1919 ar 
1920 m.) Colosimo rasta nu
daigotas jo puošnioj kavinėje. 
Kodėl? Kokiose apystovose?— 
šie klausimai dar iki šiam lai
kui neišrišti. Torrio pasiliko 
vienas plačiajam butlegerystės 
bizniui varyti. O reikia žino
ti o, kad tuo laiku jis turėjo 
jau įkūręs bizniavietes ne tik 
Chicagoje, bet ir tokiuose prie
miesčiuose, kaip Burnham, 
Gary, Whiting, Calumet City, 
Hammopd,.^ East Chicago, 
South Chicago. Kad, be to,, jis 
parūpino skystimo skaitlin- 
goiųs rodhauzėms, kurios ėmė 
digti kartu šu automobilių 
pramonės bujojimu.

MES VALOME VISKĄ-- 
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domesne ar Wilton nuodugniai išvąplmi, abi pusės 

$2.00 I 
Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cott 

Telefonai Drexe!

Atsiminkite taipgi, kad Californijos Sulčių 
Vynuogės šiemet turi savy daugiau cukraus, 
negu kitais metais. Ir vynuogių sunka dėl na
mų yra legalė.

Atgabenimo iš Californijos sezonas yra be
veik užsibaigęs ir visas išteklius sulčių vynuo
gių bus beveik per pusę mažesnis už pereitų 
metų išteklių.

Torrio, po Colosimo rhirtiės, 
tapo paveldėtojas biznio, ku
ris vienam žmogui tikrai bu
vo per platus aprėpti. Jam rei
kėjo pagelbiriinko, jam ręikėjo 
leitenanto 
n i ui 
kio padėjėjo, 
palaikyti eilėj tokius sunkiai 
kontroliuojamus elementus, 
kokie; puolėsi į butlegerystės 
biznį, davusį tais laikais kaip 
dar ir šiandie, milžiniškus pel
nus.

gęs — užsiimdamas 
nėmis” operacijomis, 
sumanus, vikrus — 
būdamas vos 20 metų, jau gen- 
gėjė “Five Pointers” skaitėsi 
leitenantu.

1920 metais Torrio grynas 
pelnas iš biznio siekęs $100,- 
000. Torrio pasiūlė Caponei 
eiti su juo į partnerius ant 25 
nuošimčių. O toliau, jei biznis 
seksis gerai ir jei Caponė pa
sirodys vertas, tai pelnas bus 
dalinamas fifty-fifty pamatu.

Caponė pasiūlymų priėmė ir 
1920 metais atvyko Chicągon. 
Atvyko , nežinomas, atvyko 
niekieno nepasitiktas, nes tuo-

W1SSIG,
Pasauliniams Kari

Seno Krajaus

skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
koriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As- 
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę kišeniuje, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai. netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer — ir žodžio “genuine” išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausite tikras 
tabletėles, jus tikrai gausite pagelbą.

CALIFORNIA GRAPE
CONTROL BOARD,Ltd.

SAN FRANSISCO, CALIFORNIA

Wcll, Colosimo išvyko Ncw 
Yorkan ir parsigabeno Chica- 
gon Johnny Torrio. Žodis ki 
tas apie Džianį kaip asmenį

New Yorkas — pirmasis A- 
merikos miestas. Tai reiškia, 
kad Jfšrkubnė Vi su “'k no pra
lenkia kitus miestus. Pralen
kia kitus miestus ir gengėmis 
— jų sumanumu, jų atkaklu
mu ir jų drąsumu. Džiani pr®

NAUJIENOS, ęhięago, Pi.
....................................—■■■ ««■■*» !■»

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS * 

Gydo, Reumatiziu, Ranka, Koja, 
Nugaroa akaudajinia. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroa skau
de jima, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iŽsiryde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji paU sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, ir $3.00.
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas apdskorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

juodrankiai 
niekuomet nebeklapatijo Dal
inio Colosimo.

Al Capone pasirodo.
Džimis Colosimo buvo tur

tingas. Džimis mėgo gražų gy> 
veninių — operą,, operos žvai
gždžių draugiją, mėgo skaniai 
pavalgyti ir gardžiai išsigerti. 
Džimis, pasiiręs iki 40 metų, 
pradėjo tuktj. Trumpai kal
bant, Džimis ėmė tinginiauti.

Kitoks betgi pasirodė esąs 
Džiani Torrio, Sumanumu, 
energija, permatymu “biznio” 
galimybių jisai pralenkė Colo
simo^ kaip vėliau jį patį pra
lenkė Al Cajionė.

Kaip savo laiku Rųckefelle- 
ris aliejaus distribucijoj (pa
skirstyme) nužiūrėjo galimu
mą paimti monopoliją ir pa
ėmė ją, taip Džiani Torrio nu
žiūrėjo galimybę paimti mono
poliją distribucijoj skystiipo, 
kurį, sakysiu, ne automobiliai, 
bet žmonės suvartoja.

Ir ve prasidėjo Torrio ope
racijos nužiūrėtam tikslui sie
kti. Sunkokos jos buvo. Reikia 
atminti, kad Torrio konkuren-

NAMŲ SAVININKAI
Mes suteikiamo dykai nariams ir juos Užpildome — Lysus. Penkių Dirniu PraneMmus. 
TrisdeAimt dienų PraneAimus. Dykai patarymai nariams, kurie ateina j musų ofisą, 
nesusipratimus su rendauninkaie ir kaimynais. Narysū $1.00 su Aiuo apgarsinimu.

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

Telefonas BOULEVARD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201 Daktaras

Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas. Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį mero ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO ; VALANDOS: Katdie •• nno 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St..; kampas Keeler Avy.. Tel Crawford 5573

KLAUSYKITĖS 
BEN BERNIE 
IR JO ORKESTRO 

laike
BLUE RIBBON 

MALT PROGRAMŲ 
Šįvakar 8 vai. Centr. laiku 
W B B M ir C. B. S.

l<t| I|i |iį..Wį4 ■ ui n., ................ ....................... ..

vieną svarbiausių ypatybių 
sėkmingai politinei karjerai — 
bent Chicagoje. Pasinaudoda
mas ja, Colosimo suorganiza
vo savo draugus gatvių šlavė
jus politiniame ir draugiškam 
kliube. O kas svarbiausia — 
balsavimų laiku pajėgė įteikti 
kliulio narių ir jų draugų bal
sus tiems, kuriems žadėjo.

Colosimo urnai pakilo iš 
precinkto kapitono iki vardus 
boso. O vardos bosas yra jau 
tikrai didelė politine jėga. 
Kartu su ta jėga, suprantama, 
ir boso įplaukos pasidaro ata
tinkamos. Nes šaunioj musų 
Chicagoj tik labai retas asmuo 
eina politikon pasišventimu 
tarnauti visuomenei.

Ir ve, Džimiui Colosimo iš
kilus į vardo bosus, matome 
jį kontroliuojantį eilę tam tik
ros rųšies užeigų, kurių lanky
tojus salaveišių armijos dar
buotojai šaukia “Coinc to .le
sus,” dėl kurių senų leidžiu 
kliubai nuolat klapatija polici
jos departamentą reikalauda
mi kratoms varanti], kurioms 
perkūnus siunčia įvairaus 
plauko evangelistai.

Matome . Džimį Colosimo 
kaip sųvįninką vienos puoš
niausių kąvlnių Chicagoje, ad
resu 2128 South Wabash avė; 
Matome jį kaip" milionierį, 
operos patroną, kaip draugą 
Amelitos Ralli-Curci, Laižos 
Tetrazzini, Cleofonto Campa- 
nini ir net Caruso.

met' Chicaga dar neturėjo ofi- Šiandie turi p. Gja^ 
cialio sveikintojo, kaip kati

UNIVERSAL SHOE STORE
ŽALESKI ir MARTIN, Savininkai 

S265 S. Halsted St

[Acme-P. K A. Photo]

Earl L. Ovington (po dešinei), kuris rugsėjo 23 d. 1911 
pristatė lėktuvu pirmus oro pašto siuntinius.

l M-

1514-16 Roosevelt, Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.
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ApžvalgaNAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publiahed Daily, Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS -— ....................

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

SUSIVIENIJIMO JUBILEJUS

Jau pavasaryje “Naujienose” buvo nurodyta, kad 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šiemet turi dvejas 
sukaktuves: 45 metų sukaktuves nuo savo įsikūrimo ir 
30 metų nuo atsiskyrimo nuo klerikalų. Kad ir tai dar 
nėra “auksinis jubilejus”, bet 45 metai organizacijos 
amžiuje yra pakankamai didelis laikotarpis, kad juos 
tinkamai atžymėjus. Taigi SLA. Pildomoji Taryba pa
ragino kuopas tas sukaktuves paminėti iškilmingais 
mitingais, prakalbomis, koncertais ir kitokiais tinka
mais budais. 

Lj

Nežiūrint, kad dabar siaučia bedarbė,' 'kuri daugu
mai žmonių nupuldė ūpą, vis tik šimtai SLAv kuopų 
daro planus savo organizacijos sukaktuves apvaikščio
ti. Dvi kuopos Kenoshoje, Wis., jau turėjo paminėjimą, 
surengdamos gražų koncertą ir prakalbas pereitą sek
madienį. Kenoshiečiai tuo budu, kaip atrodo, pralenkė 
kitas kolonijas. Bet sukaktuvių minėjimai tęsis dar li
gi gruodžio.mėnesio, todėl bus laiko ir kitoms kuopoms 
pasidarbuoti.

Mes čia norime atkreipti visuomenės dėmesį į tai, 
kad ir jos pareiga yra prisidėti prie to, kad tie rengi
mai butų kaip galint sekmingesni. Susivienijimas yra 
didelė ir svarbi Amerikos lietuvių organizacija. Kitos 
lygios jai savo dydžiu amerikiečiai neturi. Ir yra ma
lonu konstatuoti, kad šią organizaciją išaugino savo 
pajėgomis pažangus, laisvos minties ir demokratiško 
nusistatymo žmonės. Tegul Susivienijimui teko pergy
venti įvairių audrų, krizių ir nelaimių; tegul da ir 
šiandie jame toli gražu; ne viskas tobula, — bet tas, 
kas jo yra pasiekta per savo 45 metų amžių, yra stam
bus progresas!

I

Musų pažangioji visuomenė yra labai ir labai su
interesuota tuo, kad Susivienijimas ir toliaus augtų ir 
bujotų.

NACIONALISTŲ MOBILIZACIJA. VOKIETIJOJE
I ■ ■■■■»! ■!■ I

Nors kai kurie žlibiai sako, kad Vokietijoje jau 
veikianti “fašistų diktatūra”, bet tikrumoje fašistiškos 
jėgos tenai tik dabar mobilizuojasi galutinam ^mūšiui 
su demokratija.

Bad Harzburge susirinko didelė nacionalistų kon- 
yencija, kurioje dalyvauja Hitleris su savo “rudmarš- 
kiniais”, monarchistas Hugenbergas, visa eilė generolų, 
princų, dvarponių ir stambiojo kapitalo atstovų. Kon
vencijos tikslas yra sujungti visas “nacionalistiškos 
opozicijos” pajėgas ir prisirengti atakai prieš valdžią, 
kai tik susirinks reichstagas (parlamentas). Vyriau
siuoju savo vadu tie visi reakcijos elementai pasirinko 
Hitlerį. Jų bendri reikalavimai yra, kad Brueningo ka
binetas pasitrauktų, kad lapkričio 8 d. įvyktų nauji 
parlamento rinkimai, kad butų panaikinti visi “dikta
toriški” valdžios dekretai ir kad butų sustabdytas pi
nigų mokėjimas iš reicho (visos valstybės) -iždo Prūsų 
policijos užlaikymui.

Vokietijos fašistai, vadinasi, kovoja prieš tą “dik
tatūrą”, kurią įvedė Hindenburgas su Brueningu. Ir jie 
rado savo neapykantą Prūsų policijai, — tuo aiškiai 
pripažindami, kad Prūsų policija stovi jiems ant kelio 
j jų tikslą.

Nėra abejonės, kad šis reakcijos susimobilizavimas 
reiškia nemažą pavojų Vokietijos respublikai. Vienin
telė galinga jėga, kuri turi pasiryžimo ginti iki pasku- 
tinosios revoliūcijos laimėjimus Vokietijoje, yra social
demokratų vadovaujami darbininkai. Bet, deja, social
demokratus puola ne tik fašistai bei monarchistai; juos 
puola taip pat ir komunistai. Maskvos komisaru sufa
natizuoti Vokietijos komunistai nudardėjo taip toH į 
reakcijos pusę, kad prieš keletą savaičių jie savo baL 
sais jau rėmė fašistų referendumą' prieš Prūsų seimą 
ir valdžią.

Jeigu tos masės, kurios klauso demagogiškų bolše
vizmo ©balsių, neatsipeikės ir dabar vėl eis į talką Hit
leriui, tai šis. reakcijos šturmas prieš Vokietijos res
publiką gali pasibaigti fašizmo pergale. Todėl padėtis 
yra Ubai rimtą. 4 v
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Ubtoakyfco tariau
CMcatfoje — tfeitut

Metama —..... - --■ ■- $8.00
Pusei metų ---- ----------- , - - 4.00
Trims mėnesiams -..................2.00
Dviem mėnesiams ,—.............. 1.50
Vienam mėnesiui .... ............... ... ,75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ___ , ........ 8c
Savaitei ...................  18c
Mėnesiui  ...............  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
. paltą:

Metams ..... .......... $7.00
Pusei metų 8.50
Trims' mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _________  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon Ir kitur uisleniuose « 
(Atpiginta)

Metams ——__ ........  $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KAS JIEMS DAROSI?

Kai “Tėvynėje” tilpo Pennsyl. 
valstijos apdraudos departa
mento ckzaminierių raportas 
apie SLA. turto stovį, tai 
Brooklyno komisarų organas 
tame raporte “išskaitė” ir pa
tašė, kad bonai, j kuriuos yra 
investuoti Susivienijimo pini
gai, nupuolė rinkoje nuo 1930 
m. birželio mcn. 30 d. iki da
bar $216,000. Tuo gi tarpu ta
me raporte buvo kalbama apie 
SLA. turto stovį tik birželio 
30 d. ir nė vienu žodžiu nebu
vo užsiminta apie tai, kas su 
turtu pasidarė vėliaus!

Dabar “Laisvė” rašo apie 
adv. Bagočių, neva pasiremda
ma tuo, kas apie j j buvo pasa
kyta sandariečių savaitraštyje. 
Paklausykite:

“čionai paduodam ir kitą 
ištrauką iš Amerikos fašistų 
(? "N.” Redf.) laikraščio, ku
ris numeta spindulį šviesos 
ant Bagočiaus veido. Bago- 
čius yra labai meilus drau
gas kruvinojo Smetonos val
dininkams. Fašistų atstovui 
Balučiui jis pasižadėjo nu
pirkti automobilių. ‘Sanda
roj’ skaitom:

“ ‘Lietuvos reikalams jis 
nėra davęs nė cento. Viešė
damas pas p. Balutį Vašing
tone jis prižadėjo p. Balučiui 
nupirkti ‘Cadillac’ automobi
lį, nes atstovui esą reikalin
gas automobilis. Bet pats sa
vo pinigų nenorėjo duoti, o 
tik iš kitų surinkti.’

“Puiki kompanija. Smeto
nos fašistinės valdžios atsto
vui Balučiui socialistų kan- 
did'atas į SLA. prezidentus 
Bagočius perka automobilį^ 
Čia yra pameluota per akis. 

Nes toje ištraukoje iš “Sanda
ros”, kurią paduoda “L-vė”, 
eina kalba visai ne apie Bago
čių, bet apie p’* (į J-lfačiunų. 
“Sandara“ sako, kad Bačiunas 
nėra davęs nė cento Lietuvos 
reikalams; kad Bačiunas viešė
jo pas p. Balutį ir prižadėjo 
nupirkti Balučiui automobilį, 
tik ne savo pinigais, o iš kitų 
surinktais.

Mes nežinome, ar sandariečių 
laikraščio pasakojimas yra tei
singas, — nors p. Račiūno 
draugavimas su Balučiu yra ži
nomas. Bet yra faktas, kad 
tą istoriją apie automobilių 
“Sandara“ padavė, aiškiai įvar
dindama Bačiūnų.

O “Laisvė“ ėmė ir pakeitė 
pavardes, Bačidhą paversdama 
Bagočium!

GABRIO PAMOKSLAS 
SMETONAI

Bostono “Darbininkas“ pa
skelbė tekstą laiško, kurį žino
mas klerikalų politikierius Juo
zas Gabrys-lParšaitis, dabar gy
venąs užsieniuose, esąs rašęs 
Antanui Smetonai. Be ko kito, 
jame sakoma:

“...Tamsta, kalbėdamas apie 
gruodžio 17 d. įvykį, sakai 
kad Prezidentas pasiėmęs at
sakomybę pertvarkyti valdy
mo formų. Gerai. Ar išpil- 
dei, ar ištesėjai? Ar vietoj 
sutvarkyti nesuardei valsty
bės gyvenimų? Ar nesuardei 
pilietinę taiką? Ar nesukč- 
lei vienų piliečių dalį prieš 
kitų? Ar Lietuva, vengdama 
gruodžio 17 d. anarchijos' iš 
apačios, netapo auka anarchi
jos iš viršaus? j

.‘.‘Ar užmiršai Tamsta są
lygas, kuriomis Tamstai 
gruodžio 17 d.,buvo pavesta 
valdžia? Ar nep^isižadėjai, 
ar neprtsiekei Tamsta šven
tai saugoti konstituciją 
(1920 metų) ? Ąr senoji Kpų- 
stiUudija (str. 102—103) ne
davė galimybės Tamstai pa
siliekant teisėtumo ribose 
‘pertvarkyti valdymo ‘for
mų’? Ar paleisdamas Seimų 
1927 m. ir nejaukdamas

naujo šešių 'savaičių bėgyje, 
kaip to reikalavo veikianti 
tuomet Konstitucija (1920 

1 m.), nesijauti Tamsta sun
kiai nusižengęs prieš įstaty
mus? Ar skelbdamas Seimo 
paleidimo dekretą 1927 m., 
nepaskelbei sušauksiąs nau
ją Seimą atskiru dekretu?..” 
Toliau Gabrys klausia Sme

toną :
“Ar Tamsta- manai, kad 

Valstybės. Prezidentas, kuris 
’ buvo rinktas 3 metams ir iš

ėjus tam laikotarpiui, nebu
vo vėl iš naujo išrinktas ga
li valdyti tautą be mandato, 
tvarkyti valstybę, turėti pa
sitikėjimą viduj ir užsieny 
ir neribotai naudotis teisėm, 
suteiktom Prezidentui 52 stn 
veik, konstitucijos?”
Kas tiesa, tai tiesa. Bet yra 

juokinga to klerikalų diploma
to logika. Kad Smetona nepil
do savo prižadų ir laužo kon
stituciją, tai negerai. Bet kad 
Lietuvos klerikalai padėjo tau
tininkams įvykinti gruodžio 17 
d. perversmą ir pasodinti Sme
toną j prezidento sostą, tai ge
rai.

Ar Gabrys neišmano, kad 
-dabartinė Smetonos politika 
yra tik gruodžio “pučo“ tąsa?

Kas sykį sankcionavo (pripa
žino) konstitucijos laužymą, 
tas negali protestuoti, kuomet 
įvyksta ir dauginus konstitu-
ei jos laužymų.

ŽODIS PILDOMO- 
SIOS TARYBOS NO

MINACIJŲ REI
KALU

Kaip žinoma, netrukus bus 
oficialiai paskelbta SLA Pil
domosios Tarybos nominaci
jos. Prie nominacijų, kaip ma
tyli, rengiasi labai aktingai ne 
vien musų organizacijos, na
riai, bet net ir.Be, kurie įpusų 
organizacijai vilai nepriklau
so, ima dalyvumą, kad savo 
partijos (lraugi&!-fstumus į S. 
L. A. Pildomųjų Tarybą. Tur 
būti, kaip SLA istorija rodo, 
dar nėra buvo liek daug išsla- 
lytų kandidatų >į P. T. ir dar 
niekad nebuvo tiek daug no
rinčių ir net save siūlančiu į 
valdybų. '-">K

Reikėtų ^uo tik pasidžiaug
ti ir pasveikint narius, kad jie 
taip daug rūpinasi savo orga
nizacija. Bet, -deja, tas visas 
darbas vedamas ne tuo liksiu, 
kad pagelbėjus organizacijai 
išsirinkti gerus, darbščius ir 
pilnai kvalifikuotus asmenis, 
kurie tiktų organizaciją tvar
kyli, bet daugelis siūlo lokius 
asmenis, kurie niekad nieko 
nėra dirbę dėl visuomenės la
bo. SLA nuo jų nėra gavęs 
jokios moralės paramos. Per
šasi taip pat tokie žmones, ku
rie yra, taip sakant, jau atgy
venę savo darbingumo dienas, 
— jie nori tik tam tikros karje
ros pasiekti, kad galėtų gar
bingai numirti. Dar tenka pri
minti, kad kaip vieni, taip ir 
antri yra rekomenduojami sa
vo partijų ’ žmonių su liksiu, 
kad SLA patarnautų jų parti
joms arba, kitaip sakant, kad 
SLA butų valdomas per jų 
partijų žmones. Kad tas yra 
tiesa, lai aišku iš anų žmonių 
vedamos propagandos už savo 
išstatytus kandidatus. Jie nie
ko rinito nepajėgia pasakyti 
apie savo kandidatų nuošir
dumą, gabumą ir jų kvalifika
cijas, bet tuo pačiu laiku su
kiniai stengiasi meluoti ir 
šmeižti ne savo partijos asme
nis tik todėl, kad nužeminus 
jų vardą SLA narių akyse. Ši
tokie anų veikėjų budai yra 
netįkslųs, nekultūringi ir net 
smerktini. SLA nartai lokius 
demogogiškus piršlius turi pa
birti# dr į kaip, i j i ef njs,, tąjp, i r , j ų 
pefšąiiMjmis kandįdat^ns j pl
aukti savo I nugarą, 'jpasimi- 
kant tuos asmenis, kurie pil
niausiai atafinUa būti SLA. 
vadais, kurių ilgų metų dar
buote visuomenės labui davė 
progos juos gerai pažinti.

Chicagos SLA kuopų veikė-

[Acme-P. U A. Photo]

Winston ChurchilI ir Charles Chaplin
Iš kairės stovi Winston ChurchilI, buvęs Angllijos kabi

neto ministeris, rašytojas ir karys; ir Charles Chaplin, Ame
rikos filmų artistas. *

jų susirinkimas, įvykęs rugsė
jo 14 d., nesivaduodainaš jo
kiais partyviškais sumetimais, 
apkalbėjo kuo rimčiausiai ir 
plačiausiai klausimų, kurie 
SLA nariai yra tinkami užim
ti vietas SLA Rįld. Tarybos 
dėl sekančių dviejų metų. Su
sirinkimas bešališkai tam tik
romis rezoliucijomis pasisekė, 
kodėl jis nemato reikalo rem
ti nekurtuos senuosius SLA 
Pildomosios Tarybos narius. 
Būtent, todėl, kad tie asąienys 
buvo apkaltinti dėl didelių 
nuostolių, padarytų Susivieni
jimui. Turėdamas visa tai gal
voj, šnsirthkinidk' numatė; kad 
reikia parinkti tokie asmenys 
j P. T., kurie pilnai sugebėtų 
Susivienijimo reikalus taip 
tiksliai tvarkyli, kad butų pa
vyzdinga musų tautos fraler- 
nalė ir kultūrinė organizacija 
ne vien mums, bet ir svetim
taučiams. Remiantis šitokiais 
sumetimais, kuopų veikėjų su
sirinkimas nutarė pasiūlyti 
SLA nariams sekantį kandida
tų sąrašų:

Į SLA prezidentus F. /lą- 
gočių; i vice-prezidentus J. V/ 
Grinių; j sekr. l)r. M. J. Vini- 
kų; i iždininkus K. P. Gugi; 
į iždo globėjus Geo. J. Stungį 
ir S. liakanų; į daktarus kvo
tėjus Dr. I. B. Bronushą.

Man rodos, kad nėra reika
lo apie šiuos kandidatus dary
ti koki nors komentarai — jie 
visi yra plačiai žinomi kaipo 
gabus, pasitikejimp verti ilgų 
metų visuomenes darbuotojai. 
Jie savo darbais yra pilniau
sia įrodę savo kompefėntišku- 
mų, kad gali būt SLA Pildo
mosios Tarybos nariais. Užtat 
SLA nariai privalo juos, o ne 
kitus kokius, nominuoti į SLA 
Pildomųjų Tarybų.

Prje pabaigos norėčiau pa
kviesti visus tuos SLA narius 
ir darbuotojus, kurie sutinkat 
su virš nurodytais kandidatais 
į SLA P. Tarybų, stoti prie 
darbo ir organizuoti savo mie
stuose komitetus ir*kartu ko
operuoti su mumis. Chicagos 
kuopų veikėjųišrinktas ko
mitetas mato, reikalo išvystyti 
platesnę agitacijų už savb pa
rinktus kandidatus ir todėl; 
prašo, kad kitų kolonijų kuo* 
pų veikėjai pnshjstų savo nuo-' 
nionės ir patarimus dėl geres
nio pasisekimo musų darbuo
tei; • .*,t č į - ■

Turėdami bent kokį tame 
reikalų, kreipkitės sekreto
riaus adresu: •

Kaz. LiuiįtUs,
G812 S. Western Avc.

Chicago, 111. 

gais paliko tie musų profesio
nalai, kurie neturėjo laimes 
savo prakeiktus centus ir savo 
laikų visuomenei aukauti, — 
kuriems toki* dalykai ne į gal
vų neatėjo.

Kitų vertus, musų gerbiamo
ji visuomenė dar doleriais 
žmogaus išmintį ir gabumus 
saikuoti mėgsta. Kas turtin
gesnis, tas geresnis ir išmin
tingesnis. Jinai dar, anot ma
no kolegos Dr. Monlvido, su
randa daktarų kai reikia gar
sinimas gauti arba tikietai 
parduoti, o kitais reikalais 
“adresų užmiršta.”

Galų gale, aš pasakyčiau, 
kad nėra reikalo rugoti už “nė 
prakeito cento” nedavimų.’ nė 
girtis duotais doleriais. Ap- 
šviestesni profesionalai kaip 
dirbo visuomenei, taip ir dir
ba be jokio atlyginimo; dirbtų 
dar daugiaus, jei visuomenė 
jų darbą tinkamiau įkainuoti 
panorėtų; o tie profesionalai, 
kurie dolerį idealu laikydami 
gyvena, vistiek nepasikeis.

—Dr. A. J. Karalius.

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

ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”.. 
Kaina 45 centai.

Profesionalai ir biz- 
nesmanai neduoda 
nė prakeikto cento

Dr. Graičunas duoda vėjo 
profesionalams ir biznesma- 
nams už apsileidimų, už ne 
prakeikto cento nedavimų ap- 
švietos ir kultūros reikalams. 
Adv. Bagočius siunčia penkinę 
ir pasisako virš septynių tūk
stančių dolerių tautiškiems 
reikalams aukavęs. Bet čio- 
nais reikėtų kiek aiškinus pa
kalbėti.

•Pirnnausitf^didclė dauguma 
profesionalų, bene visi Ameri
koje pradėjusioj i mokintis, 
aukštesnius mokslus baigė 
grynai asmeniniais sumeti
mais: jie siekėsi lengvesnio 
gyvenimo. Mokslus eidami ne
retai skurdo, kad paskui leng- 
viaus gyvenus. O biznieriai 
šiuo keliu pradėjo eiti dar aiš
kesniais sumetimais: uždėjęs 
biznį žmogus rūpinosi ir tebe
sirūpina savo pclnm Vadinasi, 
tautiški reikalai jiems tiek 
reikalingi, kiek šuniui penkta 
koja. Jęi kuris, kaip Dr. Grai
čunas praneša, ir išmeta tūks
tantinę neturtingiems mokslei
viams, tai greičiausia dėl rek
lamos, dcl asineninio pasigy
rimo. Visi nnisą laikų filantro
pai pirmiausia apvagia bied- 
nuomenę, o paskui labdarybei 
aukauja, kad pasigarsinus ir 
dar Jaugiaus pralobus. Profe
sionalai pinigų iš profesijos 
sukrauti teisingu keliu negali 
ir nenori.

Man koktu darosi skaitant 
raginimus atsilyginti su vi
suomene, lyg profesionalas tu
rėtų jai vekselių išdavęs, lyg 
jinai jį butų išauklėjusi, savo 
lėšomis mokyklose laikiusi. 
Pas mps tokios visuomenės 
nebuvo ir dar nėra. Jos ir ne
reikia; kas savo gabumais 
nepajėgia mokslo įsigyti, tas 
paprastai nėra iš gabiausių.

• Kalbant apie profesionalus 
medikus, noriu pasakyti, kad 
gabesnieji musų visuomenei 
jau perdaug yra davę — daug 
daugiaus, negu iš jos gavę. Vi
suomene tautiškiems arba kul
tūros reikalams iš profesiona
lo reikalauja dolerių, o jiems 
jinai špygų rodo.. Juo tu dau- 
giaus/jai dįubsi, juo ji tave 
mažiaus rems. Tai ’ neužginčy- 
jąiniįfųktąi, f kurie ypatingai 
Čb|uągQ|e t visįeii)s akis bįido: 
kuris iš profesionalų daugiaus 
visuomenei dirba, tas būtinai 
daugiau^ skursta. Visuomene 
remia tuos, kurie su ja nieko 
bendi’a beturį, kuris jai stačiai 
j akis skatina. Apsidairyk, lai 
pamatysi, jei akis turi. Turtin

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, UI.

AMERIKOS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir visk^ kas reika
linga prie .ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderį arba krasos 

ženklelius.

tDOUBLE H 
ACTING?!
—h  s .4'.^’

t „v:If/^BAKiNC 1
I1VPOWDER
Pastebėkite puikią tęs- 

. tą . . L kaip pitagai 
; , laikosi Ivieii. ? ;
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M 
M

' 25 ounces for 254
MILLIONS 6f
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Dr. P. M. 2ILVITIS

įvairus GydytojaiLietuvės Akušerės

Graboriai

šiuo laiku

DR. VAITUSH, OPTMinėjo Columbo dieną

S. D. LACHAVICfl

0036

randasi 3105

CHICAGO, ILL. Advokatai

Paminėjo Pulaskj

atsi

Žentai

John Kuchinskas
Lietuviai Gydytojai

JOVAIŠAS

įRURGAS

alsted St.

Vakarais

derlius yra 
daug didės* 
džiovinama,

Mrs. A. K. 
JARUSH

ei DYKAI 
r- KNYGELfi
“Rccord of In* 
Nieko

redoj, spa- 
ai. po piet

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky-

1646 W. 46th 8t.

, Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Pbone Canal 2118 
Valandost 6-—8 vakare

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

LIETUVIS GRABORIUS

Praėjusį sekmadienį Chicagos 
lenkai paminėjo gen. Kazimierą 
Pulaski, kuris pirm 152 metų 
žuvo kovoj už Amerikos nepri
klausomybės. Iškilmėms buvo 
susirinkusi skaitlinga minia.

Amerikos Krautuvių Federa
cija (The American Federation 
of Stores) yra' asociacija, ku
riai vadovauja turintys patyri
mo biznieriai ir garsintojai, o 
taipgi daugelis valstijų, miestų 
ir unijų perdėtinių. Amerikos 
Krautuvių Federacija yra aso
ciacija neieškanti pelno ir ne-

United Depositors Associa- 
tion of Illinois išleido pareis 
kimą, kuriame reikalauja, idant 
Valstijos auditorius Oscar Ne|- 
son rezignuotų. Asociacija ne
patenkinta Nelsono pareiškimu, 
buk užsidariusių bankų depozi- 
1 oriai trotysių tik ^apie $40 ir 
kad vidutine depozitų suma bu
vusi tik 118 dolerių. Asociaci
ja pataria auditoriui rezignuoti 
ir užleisti vietą kompdtentiš 
kesniam asmeniui.

1 valandai ryte) 
valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Patartina biznieriams arčiau 
susipažinti su šios organizaci
jos tikslais. Del platesnių infor
macijų galima kreiptis į Ame
rican Federation of Stores, 221 
North , La Šalie, Street, Room 
1136, "telefonas State 1136.

Keturi žuvo g’elžkelio ir 
auto nelaimėj

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

GYDYTO 
2435 West 69th Street 

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

Amerikos Krautuvių 
Federacija

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ja geriaa ir 
negu kiti todėl 

^priklausau prie
bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

1900 So. I
4T!(3 Arei 

Valandos: 2-—4 po piet
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonai Grovehill 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Cbicega 
arti 3 Irt Street

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

12 A. M., 2- 
9 P. M.

Telephone Cicero 6756 
CICERO^ ILL.

Nepakankamai aptak 
suota savastis

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKU 
Mei visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir raiUŲ

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regiatered Patent Attorney 

43-A Seearily 8»vin<» & Commerclal 
Bank Bulldlng

CDIrectly aoross SJreet from Patent Office) 

VVASHINOTON. D. C.

Reikalauja, kad Nelson 
rezignuotų

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

J 4631 So. Asbland AVe, 
i Tel. Boulevard 2800 ■. <

' Km. 6515 So. AorlipeU M. 4
” T4L Jhpabl.t 9723

A. MONTVID.M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

2418 W. Madison St. Tel. West 1864
— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO* NARYSTĘ — 

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakato kasdie

Vakad bankai, mokyklos, bir
ža ir kai kurios kitos įstaigos 
buvo uždarytos, kad paminėti 
Columbo dieną,

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. ;
Telefonas Canal 2551

- Valandos 9 ryto Iki < vakaro. 
Seudoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Iki 6

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Lafayette 4146

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

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
’ 4^49 S. Ashland Avė.

• kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

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

Tel. Calumet 3294 z 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie. 
DR. X GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Charles E. Fox, įvertinimui 
savasties direktorius, dirbąs tak
sų tarybos priežiūroj, pareiškė, 
kad jis suradęs, jogei keleto 
šimtų namų,, aukštesnių kaip 10 
aukštų ,taksų buvę uždėta 1928 
m. $227,260 mažiau, nei tikre
nybėj »*eikėjo. Antra vertus, kai 
kurie kiti namai buvę aptak- 
suoti aukščiau, nei reikėjo juos 
takšnoti.

Fox reikalauja paskirti dar
bui dar $115,000, kad taksavi- 
mas butų tinkamai išlygintas.

Ofisas ir Akiųių Dirbtuvė 
756jWest 35thSt. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

.nuo 9 iki
* \ nuo 6 iki

JŪSŲ GRABORIAI 
Dldysi, Ofiu, 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viii 7WomIi YARDS 1741 i« 1743

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 7589 ( 

Ofiso valandos 10 ryto j iki 8 vakaro. 
Residcnce Phone Heihlock 769 Į •

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— 1S RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Ty
rų, motėrų ir vaikų pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisu.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

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

v Tel Gana! 3 J10 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

CHICAGOS 
ŽINIOS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauia.
Reikale meldžiu, atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Roosevėlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS)

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos) 12 iki 2 u 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

Keturi vaikinai, važiavusieji 
automobiliu namo iš Chicagos 
po futbolo lošio praėjusį sek
madienį, liko užmušti, kada jų 
automobilį užgavo traukinys 
Waukegane, prie Common- 
wealth kryžkelės.

užsiima pirkimu arba pardavi
mu.

Vienintėlis Federadijos tiks
las yra padėti pavieniams 
krautuvių savininkams kovoti 
už jų interesus. Jos tikslas yra 
parodyti publikai ’klaidlngumų 
agitacijos, buk vadinamos gran
dinės krautuvės sUtaupinan- 
čios publikai pinigų. Federaci
jos tikslas yra padėti nepri
klausomiems krautuvių savi
ninkams atsilaikyti kovoj su 
grandinėmis krautuvėmis, pa
dėti joms bujoti, mokėti savo 
darbininkams tinkamas algas 
ir palaikyti publiką arba kas- 
tumerius krautuvėms.

Šio tikslo Federacija siekia 
garsinimu nepriklausomų krau
tuvių laikraščiuose visoj šaly, 
plakatais, radio programais, 
specialiais pranešimais etc.

Veikdama sutartinai su Ame
rikos Darbo Federacija, Ameri.-

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomb pagal susitarimu 

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

Iš nusausinimo kanalo iš
traukta kūnas James L. Quig- 
]ey, kuris buvo ilgą laiką Fran- 
kio McErlane ir Eduardo Spike 
0‘Donnellio draugas. Pastaruo
ju tečiau laiku Quigley buvo 
griežtas jų priešas. Numato
ma, kad Quigley išbuvęs ka
nale apie 10 dienų.

Taipjau rasta nušautas Ge
orge Wilson, 35 metų, 1511 W. 
19 Street.

Manoma, kad abu minėtu as
meniu nušauti butlegerių kovos 
pasėkoj.

MAGDALENA WOSILIENĖ 
po tėvais Paukštaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj, spalio 11 d.. 5:30 vai. 
vak. 1931 m., sulaukus 68 metų 
amžiaus, gimus Čipėnų kaime, 
Vabalninku parap., Panevėžio 
apskr. Amerikoj išgyveno 25 
m. Priklausė prie Draugijų Kata
likų Foresters. Šv. Onos dr-jos ir 
SLR. Katalikų Roselande. Paliko 
dideliame nuliudime 2 dukteris— 
Emiliją ir Elzbietą, 2 sūnūs — 
Petrą ir Joną, 2 žentus, 3 marčias, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
11223 S. Turner Avė. Mt. 'Green- 
wood, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
spalio 15 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią. Roselande. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a 
nes giminės 
esat nuoširdžiai 
vauti laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai,
Marčios, Giminės ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Doty, Tel. Pullman 0118.

- Re*. 6600 South"Arteeian Anam*- 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr, 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai) -
6641 So. Albany Avė.

Td. Prospect 1930

K. GUGIS 
k ADVOKATAS 
X MIESTO OFISAS 

127 N. Deasborn St., Room 1113 * 
Telefonas Central 4411

Valandos) nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
TeL Boulevard 13T0 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai 1ddcvlea| 
vakarą, ižskyras ketvcqn 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 tytn

Magdalenos Wosilie- 
draugai ir pažįstami 

kviečiami daly- 
ir suteikti jai

KOSTANTAS

Persiskyrė su 
spalio 1 1 dieną 
sulaukęs apie 50 t 
męs Tverų mieste 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Priklausė prie Mindaugio drau
gijos.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Sofiją Pctraiticnę. brolį Peirą, 
švogerį Jurgį Petraitį. 4 anukus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge spa
lio 15 diena, 1:30 vai po .piet, 
iš I. J. Zolp koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Konstanto Jovaišos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, brolis, Švogeris, 
Anūkai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grąbo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Pbone Canal 6222

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

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

Telefonai Republic 7868

R. A. VASALUS
ADVOKATAI ;

11 South La Šalie Street 
Room 1934 Tel Randolpb 0332 
Valandos nuo' 9 ryto iki 5 vaL Wk» 
3241 S. Halsted St. Tel. Viaory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olia—Utarn., Ketv. ir Subatoe vdk. 
Vasalle—Pan., Sėt. ir Pėtnyžioe vok*

šiuo pasauliu 
1931 metais.

i. amžiaus, gi- 
Telšių apskr.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooaevelt 7532

Juodųjų sulčių vynuogių 
žymiai sumažėjęs. Be to 
nis kiekis šiemet vynuogių 
negu kitais metais. Suvartojimas aut 
vietos yra nepaprastai didelis, nes Cali- 
fornijos kostumeriai žino, kad derlius 
yra nedidelis ir todėl perkasi anksti. Pav. 
iki pereitam pirmadieniui į San Fran- 
cisco tapo pristatyta apie 800 vagonų' 
sulčių vynuogių. kuomet pernai tuo 
laiku pristatyta 510 vagonų ir tai už 
kainas, kurios augintojams teikia dau
giau pelno, negu pardavimai rytiniuose 
marketuose. Tiek atgabenta traukiniais, 
neskaintant kiek vynuogių atvežta į ten 
trokais. Šios skaitlinės yra labai iškal
bingos. palyginus su padėtim rytuose. 
Matyt, rytų pirkėjai dar neįsivaizduoja 
padėties Californijoj ir kad jau apie 60 
nuoš, viso derliaus jau tapo atgabenta 
marketan. - )

Dugumoj pavietų jau daugiau kaip 
pusė vynuogių nuskinta ir išvežta mar
ketan. Šiaurinio pakraščio pavietai, 
kurių vynuogės visuomet buvo labai 
vertinamos vyndarių. savo derlių pradė
jo labai anksti gabenti ir užbaįgs gabe
nimą galbūt j 10 dienų ar dvi savaites, 
išėmt/s vieną kitą vagonų. Centralinio 
pakraščio pavietai ir pirmiau nedaug vy
nuogių siųsdavo į rytus: manoma, kad 
jie ir Šiemet didžiumą derliaus parduos 
San Francisco ir artimose apylinkėse.

Daugelis žinovų pranašauja didelius 
lietus Californijoj. kurie veik visai su
stabdytų atgabenimą. Vynuogės šiemet 
prinoko nepaprastai anksti. Bet jos tu
ri savy nepaprastai daug cukraus. Jei
gu į kelias ateinančias dienas rytuose pa-> 
reikalavimas padidės, tai gal kelioms die
notus padidės ir atgabenimą?.’, bctr paskfp 
jis turės sumažėti ir pasiliks daug ma
žesnis negu būdavo kitais metais, 'iki 
pat pabaigos sezono. Atgabenimą nu
statys oras ir pareikalavimas mariute.

Vist vynuogių yardai yra atdari <ir 
kiekvienas jus" pareikalavimas gali būti 
patenkintas, jus dar galite /gauti sulčių 
vynuogių kiek tik jums reikia pasiga
minti vynuogių sunką suvartojimui va- 
vo namuose, kas yra pilnai legališka 
kiekvienų Žvilgsniu.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Lnlknit dtiua rclAkla 
1>rie pntentt). Nerizl- 
tuoklt vilkindami nu 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prijun
kite braižini mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NKMOKAMOS kny
gutės “How to Ob- 
tain a Patent” ir °l 
vention” formos. Nieko nelmain 
už Informacijas ki> daryti. Susi
rašinėjimui laikomi paslaptyje. 
Greitus, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

PHYSICAL 
THERAPY 

W MIDW1FE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 loboŲ 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS) 

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

Phone Midvay 2880

Įvairus Gydytojai 
........ ..... .

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct
Valandos

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

AB priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butų kom- 
Vakuotas darbas. Mano sis- 
tema yra pasekmS 20 mo- 
tll “tudljų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir pabalina įtempimą.

x SPECIALI DOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akiniu Ir Egzaminaoijos Kaina Nuo gd. 
Žvairos akys atitaisomos, žoma kaina, be 
operacijos, lengvi ISmokčJlmal, nčra augai- 

Stiklai duplikuojaml ir rfimal sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai, vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

Xįja 12 dieną.
Telephonai dieną^ir naktį Virginia

Tel. Yards 1829,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dar du nudaigoti gen 
gių kautinėse

II.......... .  I I IIMI

Graboriai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(COr. of 35 fh « Halsted Sts) 
Ofiso valandoj: nuo 1*3, nuo 6:30*8:30

^edėldieniaii pagal Nutartį ;
i, ■ " .......... ....

Ofiso ir Rez. Tel. Botflevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 85th St.

(Čor. of 35tb 8 Halsted Su) 
Ofiso 'valandos: ųųo ^-4. ųuo 7-9 

Nėdėldlaųiais pagal 'sutartį'

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adttmt St., Rwn 2HZ 
hone Randolpb 6727 
51 IV. Tini St. 6-2 

Telephone Roosevelt 9090 ’• ,
Narni, S-» tytt. Td. 'Rtprtlk M00

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avetnte 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tfa Street

Skubėkit apsirūpinti 
Califomijos vynuo

gėmis

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas l 
Room 1502 ____________ T

Valandoe: 9 ryto iki 4 pa pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 6 iki 9 vai. 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hydt Park 5395 '

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Dreve! 9191

DR< A. A. ROTH

ALEKSANDRAS WALTERIS
'f, ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 11 dieną, 1:45 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs 29 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr. 
Vaiguvos .v, parap,., Klapalauskių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Juzefiną, tėvą Vincentą, se
serį Oną Lconardicrję, švogerį 
Charles Leonard, du dėdes — 
Aleksandrą Walterj ir Aleksandrą 
Lapinską ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
W. 39th Place.

Laidotuvės įvyks 
lio 14 dieną, 1:30 
iš namų bus. nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Aleksandro Walterio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam' paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Sesuo, Švogeris, 
Didės ir Giminės.

Oriental teatre— pradedant 
ateinančiu panktadieniu bus ro
domas paveikslas “The Road to 
Reno; paveikslas vaizduoja Re- 
no—vieta kur daugiausia ski- 
rybų duodama ‘ Amerikoj; kito
kie numeriai.

McVickers teatre— vis dar 
teberodoma ir vis dar tebejuo- 
kinama publika paveikslu “Mon 
key Business”; kitokie nume
riai.

Roosevelt teatre 
rodoma juokingiausia komedija 
“Pardon us”, kitokie numeriai.

Chicagos teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma paveikslas “Susan Le- 
nox”; tai yra sujaudinantis ro
manas; kitokie numeriai.

United Artists teatre —šiuo 
laiku rodoma paveikslais “Palmy 
Days”, kuriame svarbiausią ro
lę vaidina Eddie Cantor; kito
kie numeriai.

ll rlIlUli '

kęs Krautuvių FecUracija už-' 
tikrina fcritM’fthą ir paramą1 
400,000 drganizuDtų darbininkų 
Chicagoj.

Amerikos Krautuvių Federa
cijos nariais gali būti tiktai ne
priklausomi biiznieriai, nepri
klausomos krautuves ir kepyk-

Tdcfonzi Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir — 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Tūrių automobiline vbokiems reika- 
iams. Kaina prieinama /

3319 Auburn Avenue

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau,

Lietnviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nno 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

v' - ....



Tarp OhicagM 
Lietuvių

lfi»'iiunĮii n... ... .it.1.

Strazdas su Pruseika 
gavo “vilko bilietą” ■, >■ i h

Komunistų sklokai vėl didelis 
smūgis; jos lyderiai Strazdas 
ir Pruseika jau tapo išmesti 
ir iš ALDLD. Biednam Vaba
lėliui (Pruseikai) nebuvo pro
gos nė pasiteisinti, nes jisai 
nedalyvavo susirinkime, kuris 
jam išdavė “vilko bilietą”.

šj “sūdą” anti-bimbinės frak
cijos vadams padarė pereitą 
penktadienį 19-ta ALDLD. kuo
pa, kurioje priklauso Pruseika, 
Strazdas ir daugelis kitų sklo- 
kos šalininkų! Dar visai nese
niai tą kuopą pruseikiniai pil
nai kontroliavo. Bet dabar bu
vo iš viso tik vienas balsas 
prieš jų išmetimą. Pora sklo- 
kos rėmėjų nedrįso balsuoti 
prieš nei už ir susilaikė nuo 
balsavimo. Visi kiti balsavo, 
kad išmesti.

Komunistų literatūros drau
gijoje Pruseika buvo didelis 
autoritetas, •Į’er daugeli metų 
jisai pirmininkavo, ir kas galė
jo manyti, kad ateis laikas, 
kuomet jisai bus iš draugijos 
išmestas, negavęs nė pasitei
sinti!

Strazdas-Valonis, tas begė: 
diškas “Naujienų” niekintojas, 
kuris diena iš dienos “Vilnies” 
špaltose pildavo pamazgas ant 
socialistų ir>ypač ant “Naujie
nų” redaktoriaus, gavo nuo bim- 
bininkų įspirti j sėdynę visai 
netikėtai. Jisai pats atėjo į 
ei-el-di kuopos mitingą ir no
rėjo pravesti nutarimą, kad 
kuopa nedalyvautų bendroje vi
sų “revoliucinių” organizacijų 
konferencijoje. Bot jo pastan
gos nuėjo niekais. Liūdna pa
sidarė nabagui, kuomet jisai pa
matė, kad ir jo buvusieji vien
minčiai jau atsisako jo “klausy-

negalima batisti Vatonį, kuris 
yra tik Pruseikos adjutantas, 
kuomet pats Prusefka nėra bau
džiamas. Bimbininkams tiktai 
to Ir reikėjo. Aha, ir Prūsei-, 
ka yra musų kuopos narys, tai 
gerai: “Duodu įnešimą išmesti 
iš 19-os kuopos ir iš ALDLD. 
Pruseiką!” iParemta. Balsuoja^ 
ma. Ėi-el-dbel-di “tevAs” irgi 
išmetamas lauk. Tas dalykas, 
kad nutarimas išmesti PrtiseL 
ką buvo padarytas už jo akių, 
nebūnant jam nė mitinge, pas 
bimbininkus, žinoma, nieko ne
reiškia. Nubalsuota, ir atliktas 
kriukis.
Siurba su Andriuliu dabar jau

čiasi septintame danguje. Lai
mėta didelė pergalė ant sklo
kos. Butkaus-Pruseikos-Strazdo 
frakcija jau yra iš visur “iški. 
kinta”: iš komunistų partijos, 
iš laikraščių redakcijų ir iš li
teratūros draugijos. Ar to rei
kia gailėtis? Anaiptol. Tie lydė- 
riukai komunistams tarnavo 
grynai asmeniškais sumetimais. 
Kaip šlykščiai ir chamiškai jie 
dergdavo socialistus, stengda
miesi parodyti “susipratusioms” 
Maskvos davatkoms savo “boL 
ševikiškumą”!

Dabar jų karjeros pabaigtos 
Mauras atliko savo darbą, mau
ras gali eiti!—Gudbai.

į, i'mi 18*4'1 «|i . Į > IĮ .... ............ .

švento Antano bažnyčioj mi
sijoj jau pasibaigė. Dąbar žmo
nės buš geri, ramųs. Ponias 
tankiai f lankys gamis, nes, po 
misijų tas pasikartoja labai gra
žiai

Tuojau Šeštadienio 
prasidėjo bazaras. Vėl 
mas: duokite, duokite 
kitę! Niekas nežiūri
bes, skurdo. Tik duokite it dau
giau duokite!

Kur pagalios ta artimo mei
lė? Iš ko duoti, kad nebėra ko 
duoti? Niekas artimo meilės 
nežiūri. Jos nėra ir, matyti, 
nebus. • -Cicerietis.

vakare 
IriukŠ 

ir dūo- 
bedar

Ėe to,; bilš išpi|dytas muzi
kalią programai -'

Sekmadienį, spaliu m#n. 25 
d., 6:80 vai; vakare refigiama 
socialistų pdrtljos vakarienė.

Vieta —- Barono restorane, 
bankietų salėj, 714 Roosevelt 
road.

kalbės Clarence Senior, So-» 
cialistu partijos nacionatis Sek
retorius, Adolph Germer, Rock- 
ford Labor NeWS redaktorius; 
Walter Polakofsky, Wisconsin 
valstijos senatorius iš Milwad- 
kee; Vinccnzo Vacifrca ,autorius 
ir scenos veikalų rašytojas. Va- 
circa kalbės apie fašižtfią ir jo 
pavojų pasaulio tdikąi .

’ Vakarienė asmeniui tik $1.

Hali. Stephens Re-'

Antradienis, spalių 13, 1931
T - ----------- -- ----- ------------ - ,2 -

Žodis Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P 

nariams

Šiandie Lietuvių Ra- 
dio programas

-------- y—
Nors rt* žinoma, bet dėl įvai

rių užsiėmimų kartais pa
mirštame užsistatyti radio ir 
praleidžiame neiŠgirdę daug 
gražių radio programų. Todėl 
čia reikia padaryti kaipo pri
minimą*, kad šį vakarą nepa- 
miršt lipiem išgirsti lietuvių ra
dio programo, kuris įvyks nuo 
7 iki 8 vai. šį vakarą iš sto
ties WGES, 1360 kilocycles.

Leidėjai š i ų programų 
The Pcoples Furniture Com- 
pany tikrina, kad šis progra
mas bus labai žingeidus 1 ir 
gražus pasiklausyti, nes jo iš
pildyme dalyvaus atydžiai pri-

PIRMYN
5 ?

evening full of enjoy-

dio
kai

musų pažymėtini dainirpn- 
ir dainininkės, r. 1

dažis 
velers will fttrnish the latest? 
tunes,. the Revelers, ’under the 
leadership of Mr. George Steph
ens, Mr. Stephens’ younger 
brother, will also play for the 
dance after the concert Sunday.

M Art Y ARE THE CRlTl 
ČIŠM on my ūse of “Auf Wiė - 
dersehen” as ,an “tinti! netft 
tftnė”. Some don’ t know what 
it means, some are of the opi 
nion that ir should be in Eng- 
l’sh, others šay it should be in 
Lithuanian. And then there 
are those that approve of it. 
What do you think? Write in 
and suggest—or argue with me 
in peršon. Write to A. Stelmok,' 
839 W. 34th Street.

Auf Weidersehen!
—A. Stelmok.

The Bridgeport Knitting Shop 
^e<4a Wonu« ir etoms vilnonius stfėderiue ir 
pnnčiakas. Taisom senus evederlus. Mes 
parduodam žemom . kainom < idant ralfitumžt

• sutaupyti nuo 75% iki 14)0%.

F. SELEMONAVIČIA
Netoli Normai0 Tel° VICTORY 3480. 

Atdara dienomis ir vakarais.
—:;—oh—

- T
■t

CLASSIFIED ADS.
UMŽftaasssSMiMMiSMi^^

Automobile^
MOTOR TROBAI VISŲ ISDIRBYSČIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 ir 
augs. Leninius ižmokčjitnal.

B. & W. MOTOR SALES 
827 tt. 35tn 9L Tel. ¥atd< 6080

... iM'ii .

M. 8 K. MOTOR SALĖS
Pasiuld 50 getų karų už pratultinimo 

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 

Spalio 1 dienų. Galima užsirašyti kiek
vienų dienų nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Uli-

apedattotu gydyme ebronllku u anųjų il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, nutilau 
kyklt pas mane. Mano pilnu liegzaminavi 
<uu atidengs jūsų tikrų liga Ir jei ai apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums augryl. EI 
klt pas tikrų specialistų, kuris neklaus just? 
kur ir kas jnms skauda, bet pala pasakyt 
po galutino itegzaminavimo—ku jums yra

f ‘ ■ X -

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR I

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA- 
NO, Mes pristatome visur mieste it 
priemiesčiuose.

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

------->-0---------

20
Dr.

IV. Jackson Blvd.

nois valstijoj ant $ 1,000,000.00.
Yra saugiausia vieta pinigams 

dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės pri^ sekretoriaus
T. Rųpkevičiaus 

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

St.

Zaremba 
netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

Ofiso 
pietų, 

iioj nuo 10 rvro iki 1 oo Dietų.

St

po 
Nedė

SPE0IAL1S SPALIO 9UTAUPIMA8 
Namų Matymu, remodeliavimu, raražai. 

porčlai, visu taisymo darbu; pigiai.
R. M. GIHBON, 

2538 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimu. 

Tel. Spauldiny 01.30
--------O-------  *

Bet štai jam dar didesnis 
siurprizas: viena “draugė” at
sistoja ir duoda įnešimą paša
linti Strazdą iš 19 kuopos ir iš 
ALDLD. Įnešimas paremtas, 
eina diskusijos, .Strazdelis ma
to, kad jam bus riesta. ‘Jisai 
bando lyg ir prisipažinti prie 
kaltės, bet sako, kad komunistai 
dar nekelia revoliucijos Ame
rikoje, todėl dar neatėjo laikas 

• “šaudyti renegatus”. Bet mi
tingo dalyviai tik juokus krečia 
iš jo pasiaiškinimų. Jie mano, 
kad laukti nėra ko ,nes kai at
eis revoliucija, bimbininkai bus 
taip “bizi”, šaudydami buržujus, 
jogei tada jiemštnebus laiko su 
Strazdeliu “baderiuotis”. Rei
kia su juo apsidirbti dabar!

Taip ir buvo padaryta. Vie
nas nusigandęs sklokos simpa- 
tizatorius buvo priminęs susi
rinkimui, kad toje pačioje 19-je 
kuopoje priklauso ir Pruseika. 
Matyt, jo norėta pasakyti, kad

Draugai ir drauges:
Ateinantį antradienį, spalių 

men., 13 d. bus Ch. Liet. Drau
gijos S. P. mėnesinis susirinki
mas. Taipgi paskutinė diena, 
kurią dar bus galima priduoti 
naujų narių aplikacijos, kad 
skaitytųsi į kontestą. Susirin
kimui pasibaigus bus progra
mas. Kalbės dr. Bložis ir dr. 
Gussenas, abu šios organizaci
jos nariai. Bus ir dainos prie 
vargonų lydint Ignui Virbė
jai.

Visi šios organizacijos na
riai yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
nepamiršti priduoti naujų na
rių aplikacijas. Yra laukiama, 
kad didžiuma iš jųsų, ateida
mi į šitą Draugijos susirinki
mą atnešite nors po vieną ap-

Nauja svetainė

Pirmininkas.

Cicero
Vėliausios žinios

I

Patarimai Šeiminiu 
kėms

Popiečio užkandžiui

Užtepkite aprikosų džiam ant Uneeda 
Bakers’ Grabam Krekių ir uždėkite ant 
viršaus perspaustų per sietą Smetonos sū
rį. Gražiai atrodo ir skanus valgyti.

Naujas užkandis svečiams,
* i

Ir taipjau greitas dezertas, pietums. 
Perspauskite nusunktus, kenuotus apriko- 
sus per sietų. Užtekpite ant Uneeda 
Grabam Krekių. Ant viršaus uždėkite 
po šaukštukų meringue ir padėkite į he- 
karštų pečių biskį prarusti. Jei kartą pa
bandykite, jus tankiai juos gaminsite.

Nauja pajų pluta

Ar jus norite žinoti apie naujų pajų 
plutų, kurių lengva padaryti ir negali 
būti nepasisekimo? Štai pačių Uneeda 
Kepėjų receptas. Sutrupinkite 12 Unee
da Grabam Krekių ir sumanykite su 
.1 puoduko suminkštinto sviesto ir 1 
šaukštu cukraus. Išklokite ilsvicstuotų 
pajų indų ir kepkite vidutiniame pečiu
je. Pripildykite su riekutėmis supiaus- 
tytais bananais ir ant viršaus uždėkite 
wbipped cream, sumaišytų su sutrupinto
mis Uneeda Grabam Krekėmis.

Skanus sandvičius

Supiaustykite dates ir pridekite 
prie Smetonos sūrio. Ištepkite 
dviejų Uneeda Grabam Krekių, ■■.

šeštadienio vakare oras biau- 
rus. Lietus lija kaip iš viedro. 
Rodosi, visi turėtų būti kur 
nors pastogėj.

Bet taip nebuvo. Prie 13 gat
vės ir 49 court randasi aptie- 
ka ir pašto skyrius. Ant kito 
kampo lenko real estate ofisas. 
Tose abiejose vietose padarytas 
holdapas. Piktadariai pinigų 
daug nepaėmė, nes nerado. Iš 
aptiekos paimta tavoro.

Tuojau raportuota policijai. 
Pribuvo skvadas. Jam aplink 
besisukinėjant sulaikyta du vy
rai, kaip buvo nurodyta, didelis 
ir mažas. Pas sulaikytuosius už
tikta šautuvas. Sulaikytieji pa
sirodė policijai labai įtartini.

Buvo pašaukti nukentėjusieji, 
kad pažiūrėtų j sulaikytus. Bet 
nukentėjusieji sulaikytųjų ne
pripažino. Sakoma, kad polici
ja darysianti kvotimus.

Aitras įvykis. Peršautas po
licininkas. šovikas pabėgo, bert 
jo vardą ir paveikslą policija tu
ri. Tai tūr būt sugaus. O gal 
ir nesugaus. .

Vieną naktį buvo rastas la
vonas nušauto žmogaus. Lavo
nas rasta prie 23 gatvės ir Ci
cero avenue. Kas tą padarė ir 
kas tas nušautasis—niekas ne
žino. Ir visi ityli. Kodėl taip ? 
Todėl, kad Cicero ir taip daug 
nukenčia nuo Chicagos.

. tarp 
Jam® 

patiks jų riešuto skonis, tarsi jus būtu
mėt įdėjf kapotų riešutų. T* padaro

Uneeda Grabam Krekės. šios, krekės
>atkadii«Įr vUk<, kar tik jai

Jau tapo surastas p. Kimbar- 
ko automobilis, kuris buvo pa- 
vogtas iš šv. Kazimiero kapi
nių. Automobilis surastas Chi 
cagoj, southsidėje, labai apdau
žytas ir nurėdytas. •

Alnįira Simona Hali 
nauja svetainė daugeliui 
tuvių. Ji randasi adresu 1640 
North Hancock Street (3500 
West ir 1600 North). Svetainė 
tik pernai pastatyta.

Didžiulėj salėj galima suso
dinti apie 500 žmonių. Yra ir 
mažesni kambariai susirinki
mams, pamokoms ir tt.

Iki šio laiko lietuviai nėra 
turėję jokio parengimo kdlba- 
moj svetainėje, IŽįHiant porą 
draugijų susirinkimų ir Bijū
nėlio choro pamokas. Tik pa
lyginti nedidelis horthsidiečių 
skaitlius iki šiol žinojo apie 
šią gerą svetainę ir naudojosi 
jos parankumais — ir slėpė ją* 
Bet dabar viešai apie ją pra
nešu.

Be to aišku, kad jus norėsi
te svetainę pamatyti ir dėl ki
tokios priežasties. Mat, Chica
gos Lietuvių Choras Pirmyn 
rengia savo sėzonui atidaryti 
koncertą šioje svetainėje atei
nantį sekmadienį, spalių mė
nesio 18 dieną. Koncertas pra
sidės 7:30 vai. vakaro.

Be abejonės, Steponavičiai 
prirengs- gerą' koncertą. Gir
dėjau, kad šis koncertas bus 
ypatingai geras, nes dalyvaus 
jame ne tik geriausios . CJii- 
cagos lietuvių rhuzikalės jė
gos, bet ir iš Wisconsino val
stijos atvažiuos prisidėti.

Apie patį programą tai ži
nių dar bus suteikta.

yra 
lic-

Socialistų dėmesiui
Penkių metų sukaktuvės nuo 

Eugene Debs mirties

Socialistų Partija Cook.kaun- 
tėj turės masinį mitingą ’ pen
kių ųietų sukaktuvėms nuo Eu
gene V. Debs mirties paminėti. 
Mitingas bus laikomas spalių 
mėnęsio 20 d.- Labor Lyceum 
sagėje, prie jKedzię įOgden* 
avės. Pradžia 8 yalandą vaka-
re. . . ■ C '

Svarbiausias kalbėtojas bus 
Fred D. Warren, per ilgus, me
tus buvęs Eugene V. Dėbso 
draugas ir kartu redaktorius sa
vo laiku plačiai pasiskleidusio 
ir turėjusio didelės įtakos laik
raščio Appeal to Reason.

Taipjau kalbės angliškai sve- 
timkalbių federacijos atstovai. 
Jų tarpe, lietuvių federacijos 
vardu kalbės Dr. 'A. Mbntvi 
das. ■ v 1

Kiekvienas socialistas irkįek- 
vienąs simpatizatorius yra kvie
čiamas dalyvauti Siame mitįnge. 
Už įžangą mokėti nereikės* 
........................... \ ’v

BURNINGBITS...
PIRMYN^ KONCERT

YOU ARE ĄLL INVITED 
to “Pirmyn’s” own concert this 
coming Sunday evening, Octo- 
ber 18th, ai thesElmira Simona 
Hali, 1640 Hancock Street 
(3500. West). Ali of the par- 
tlcipAnts, in a program filled 
to overflowįng with variety, 
vili ątrive their hardest to giye 
you a
ablc entertainmęnt.

A SHORT SURVEY of the 
artists you will see and hear 
—-Miss Marie. Baich^įtįs, able 
and pleasing soprano from Ke- 
nosha: Mrc Fraijk Jakavich, 
forceful barito.ne, and well- 
known Lithuanian opera and 
radio singer; Miss Ann Skevre, 
alto, one of ithe popular “Pir- 
myn’* Trio, naive and evpr- 
srhiling; Miss Irene Juozaitis, 
daughter of Dr. Juozaitis, dan- 
cer, in one of her spccialities; 
and yours truly, Mr. A. Stel
moku baritone.

TW0 CHORUSES, “Dailės 
Ratelio.” from Kenosha ,and 
“Pirmyn”, wįH | eaęh give its 
interpretą,tion of , different 
Lithuanian cųyjept numbęrs of 
the day. > - ♦

FOR FURTHER ANNOŲN- 
CEMENST, watch “Naujie
nos”. PicturęS| vof soloist and 
of the Chorųses will be print- 
ed, witl| a review of past 
ačhieVemėnits.-j,. /

‘H0W PATRIOTIC the basses 
and tenors are. No sooner were 
the first few bars or “Lietuva 
Tėvyne Musų” ? played, wlien 
with a seraping of. feet and 
rattle of chairs, thejy arose to 
sing, oh so ardeintly, — jaws 
askew, legs’ apart,, and chests 
a la coilege. . ’ ’

TW0 REHĘARSĄLS THIS 
WEEK. Ohe tonight> and one 
Friday night. It is importan t 
ttįat all męmbers J be present, 
bėcause of 'the corping concert. 
aįd the neefessity to perfect all 
of the songs.

REMEMBER’WAY BAOK 
WHEN the colyųm mentioned 
plans for a Splash Party by 
Dan Kezes aftd his Sočiai Com- 
mittee? November 14th, at the 
Olympic PooL Dėtails, later.

IT OUGiHT TO BE ĖASY to 
look at Mr. 1 Stephėhs^ Sunday 
evening. He Yvill be dressed 
perfeetly, and undoubtedly ’his 
hair wih be combed. Būt ilhe 
most interestjn^ thingabout him 
įn regard to personai appear-. 
ance, is the wąy he keeps his 
hands so uribelieveably and 
scrupulously- clean. If you don’t 
belieye rųe, > fell(w choristers, 
jusi* vvate^ tbįem minųteįy when 
he’s direčting us Sunday —If 
you don’Į doubt me, watch them 
and see if I’m right — check 
and double check you know.

THERE IS A GROUP in 
Rockdale, Joliet, III,, that reads 
the colyum regularly — so Mr. 
Anthony Gedvilj telis me, as 
official spokesman. In acknow- 
ledgement, I’ wish to dedicate 
this edition of “BURNING 
BITS” to įts Rockdąle, Joliet, 
readers. •; ,

HARI) TIMES every where. 
Being ultra-modęrn, The Chi 
cago Lithuanian Symphony 
Orchestra ją giving a ‘(Hątd

Pranei imas Chicagos Lietuviams Vy
tams ir Moterims* Paduoti prašymų 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bite vienų šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininkų J. Mickevičių, 3653 
O. Halsted St. Tel. Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir, moteris. 
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
*$10, $16 ......... “ --------------_____. i —- savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija.' Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bite kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

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

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubas laikys susirinkimų utar- 
ninko vakare, spalio 13 d., 1931 m. 
apie 7:30 vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Ma
lonėkit būtinai ant šio susirinkimo atsi
lankyti, kadangi turime keletu svarbesnių 
reikalų kaslink kliubo labo aptarti. Taip
gi bus renkami darbininkai ateinančiam 
baliui. Valdyba.

rni m—rrrr
Chicagos Lietuvių Symfonijos Orkest

ro praktika įvyks seredoj, spalio 14, 
7:45 v. v., Gage Parko svet., 55ta ir 
Wetsern gatvės. Visi nariai malonėkite 
būti, nes turim rengtis prie Chicagos 
Lietuvių Choro Pirmyn ateinančio kon- 
cento. Rast. S. Markus.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
susirinkimas šiandie. Pradžia. 7:30 v. 
y. Pasibaigus Draugijos reikalams 
programas: kalbės Dr..Bložis, Dr. Gusse
nas, bus dainos ir muzika po vadovyste 
p. Virbelos. Nariai kviečiami atsilan
kyti skaitlingai. Lauksime.

Susirinkimo vieta: Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St.

Ch. Liet. Dr-jos sekr. X. Saikus.

eis

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentų. Už bile ku
rį {čirškimų, kuris neveiktų, jums ne
reikės mokėti. Įgimtas gražumas ir 
stiprumas kojų tankiai pažeidžiamas 
padidėjusių, negražių gyslų. Jeigu 
jus turite tų pakrikiiųų. jus negalite 
paslėpti jį ir tarp jūsų draugų yra 
tokių, kurie stebisi kodėl jus neišsi-* 
gydote, nes jie galbūt žino kaip leng
va jas yra išgydyti kuomet darbas 
yra atliekamas patyrusio daktaro. Aš 
sekmigai vartoju šį moderniškų {čirš
kimo metodų nuo 1918 m. Jis yra 
be skausmo, saugus ir išgydymas yra 
užtikrintas. Sutinimai, skausmai, 
nuovargis ir atdaros žaizdos išnyksta 
su gyslomis. Palieka kojos švarios 
ir švelnios kaip kūdikio.

‘ SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma
J

■ *■» • ' ‘ ■ž" ' V'”'
"Aš taipgi išgydau rupturų be pei

lio, skausmo ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
ai .pacientų randasi raštinėje.

? 4 Pasitarimai dykai ■ 
visose ligose

4

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandas nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

■ ■ , -v ■■ ' • ■ ‘ .

To prašo Lietuvos žmonėsr 
tsę pataria Lietuvos bankai

f

fi.

Dabar , geriausias laikas
BŪDAVOT! IR TAI- 
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAME ir fi

nansuojame.
rneinamos išlygos. Taisom naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
naujus apartmentus, viškas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Sto

rų frontai ir komercinis darbai.

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

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

MAUDYNĖS IR 
, MASAŽAS

Teikia diplomuota slauge 
ir jauna moteris pa- 

gelbininke

Tel. Long Beach 0422 
4445 Broadway .

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING

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

V. ~

Dresių Dezaininimas 
Madą Dailė

į Kostiumų Braižymas
I Mes telkiame ekspertų instruk- 
1 d jas Šiuose kursuose. Dienomis 
a ar vakarais. Žema kaina, šie 
m amatai yra patraukiantys- Ir 
^rerat, apmokami. Rąžykite dėl 

knygutes apie kursui kuriuo 
^-juB Įdomaujate.
Madingą Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip desalnlntl |r pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MA8TER COLLEGE

190 N. STATE RAN. S718

RAMOVAI ITHEATREj^l
35 8 Halsted Sts.

. DIENOMIS IR VAKARAIS

■> Šiandie

“Night Life 
in Reno”

Gražus romantiškas veikalas

Dalyvaujant 
VIRGINIA VALLI

■

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

, f
, Margumynai.

Dykai indai moterims po 6 v. v.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
■/ lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLPGE.

W«M. M.diwa Stmt
' ■ '• :’V‘

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR 

TARNAVIMAS
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18th St.

Telefonas Canal 0229

Prisipildykite savo Anglių Aruodų Dabar 
Pocahontas, Mine Run ...................  $6 75
Petroleum, Nut Coke .............  8.50
Pocahontas, Lump or Egg ......... 10.25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augŠtos ruiies rakandas, kauras if 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

Miscellaneous

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4378.
——■—r—""gsyĮg—— 

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikią

TUOJAU8 relkallnyi yra vyrai moklntle 
Elektros ir Acetylene veldlnlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus neralitp 
kalMti angliškai. Tai yra reriauaiu _ pas
tovus amatu Amerikoje. Mes pafelbčsime 
jums Įsigauti i gerą darbi, kaip tik. Jua 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia________

REIKIA patyrusių moterų sortuoti 
skudurus. Gera mokestis, pastovus dar
bas. 1801 No. Leavitt St. j

PASIRENDUOJA 3 ir 4 kambariai, 
pigiai, 2006 Canalport Avė. nuo 10 ar, 
ryto iki 4 v. vak. šaukite 

Kildare 9022

Furnished fcooms
KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 

prie mažos šeimynos — Moteris ir 
mergaitė. Gražus kambarys ir nebran
gus. K. Budrytė, 1853 W. North Avė. 
Tel. Humbold 7935.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARBER SHOP pardavimui ar priim
siu partnerį.

5848 So. Kedzie Avė.

DUONKEPYKLA—bekernė. arti Chi
cagos. Išdirbtas pristatymo į namus biznis. 
9 rautai. $12,000 cash paims jį Tai yra 
tikras pirkinys. Rašykite Bok 1362, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
išdirbta

Winchester Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
tiktai Už $75.

902. W. 19 St.
’... ■ r ...... .............." " T'’ '
PARDAVIMUI pirmos klesos grpser- 

nė ir bučemė. Nėra kompeticijos. 
Cach tiktai. 1424 W. 61 St.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
geroj vietoj. 804 W. 31 St., prie Hals
ted St..

Exchange—Mainai
Mainysiu 2 flatų namą ant bun- 

galow, grosernės ar ką jus turite, 
saukite Ilomlock 5842.

Real Estate For Sale 
Namai-Zemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam t ir 2nd mortgage' leng- 

Teisingaa ir greitaivomis išlygomis, 
patarnavimas.

4425 So, Fairfield Avė.
T«L Lafayctte 045F




