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Triukšminga knyga

Iowa

keisto

Bankrutavo 47 firmos

Balutis grįžo

LIETUVON

Ne ,• vieno šūvio neiš

Demokratai siūlo Moro 
w’iene į Morrow vietą

Nusveriama balsų 
dauguma priimtas 
atskyrimo punktas

Mass. audėjų strei
kui tarpininkaus* 
tam tikra komisija

Sharkey kandidatas 
atimti čempionatą 
iš M*ax Shmelingo

*Ncw York, spalio 13. Naujas 
išradimas legaliai pasigerti la
bai patiko newyorkiečiams, kir
vių 1,637 žmonės išvažiavę lai
vu Belgelahd per 12 mylių į At- 
lantiką laike 14 valandų pasigė
rė ir linksmi grįžo atgal į mies-

yra
2.75

New York, spalio 12. Lietuvos 
pasiuntinis Amerikai p. Bro
lius Balutis grįžo iš vakacijų ir 
išvažiavo į Washingtoną.

Ryga, Latvija, spalio 13. Tri
jų vokiškų laivų, Preussen, Bo
są, Vesurges, jūreiviai bekrau
dami prekes Leningrade, metė 
darbą ir nuėjo pas bolševikus, 
sakydami, kad jiems bolševikai 
pasiūlę geresnes algas ir dirbti 
ant bolševikiškų laivų.

Policija m u š a si su 
Racine raudonaisiais

Komunistu fašistų 
bloką Vokietijoj 

žadėjo suvaldyti

Steigiamasis Seimas 
Ispanijoj atskyrė ba
žnyčią nuo valstybė

IBir-Bidžaną išvažiavo 
paskutinė partija

Haaga, Holandija, spalio 13. 
Karalienė Vilhelmina panaikino 
visus balius savo dvare šią žie
mą. Sako, depresija, reikia tau
pyti.

Chicagos miestas 
po 100 metų turės 

20,000,000 žmonių

Bolševikai pavyliojo 
kiečių jūreiviusWashingtono policija 

vėl apkaltinta

Darbo Federacija 
suos už alų

Iš Kauno į Bir-Bidžaną išva- 
žiavo paskutinė žydų partija— 
60 žmonių. Viso iš Lietuvos į 
Bir-Bidžaną yra išvažiavę apie 
400 žydų. SSSR agentas Raš
kęs taip pat apleidžia Lietuvą.

Nekelkit banditų 
didvyrius, sako 

Hooveris

Kiek šią vasarą Lie 
tuvon atvažiavo 

amerikiečių

šiemet per pirmą pusmetį 
protestuota vekselių už 25,5 
mil. litų, pernai tuo pat laiku 
už 20 mil litų. Subankrutavo 
47 firmos su 12 miL litų kapi
talu, pernai 28 su 3,4 mil, litų 
kapitalu.

Kriminalistų reklamavimas
i jų pasisekimas

Lietuvos Naujienos

Marconi uždegė lempą 
per 5000 mylių •

Grįžo iš kanibalų žemės 
nesuvalgytas

1,457 New Yorkiečiai 
laisvai gere per 14* 

valandų
Kinijos daug kareivių. Japoni 

jos karo laivų

Lima Peru, spalio 13. Pulk, 
leitenantas Luis Sanches Cerro 
gavo daugiausia balsų Peru pre
zidento rinkimuose įvykusiuose 
vakar.

Sudegė linų fabrikas 
Panevėžyje

Katalikų bažnyčios privilegijos 
baigtos ant visuomet

Keturi rasti nužudyti 
lovose Peru brinkimuose nė šu 

vio nepaleista
Tai pirmas atsitikimas Peru 

istorijoje

Nauja sanatorija džio 
vininkams

Kancleriui žada padėti gėnero 
las Groėneris

Kauno ligonių kasos gavo iš 
sūsisiekimo ministerijos 12-kai 
metų be mokesčio Varėnos-Ar
tilerijos stoties patalpas, čia 
yra penki mūriniai namai, ku
rie pradedami remontuoti. Li
gonių kasos šiuos namus pritai
kys džiovininkų sanatorijai Sa
vo kasos nariams. Manoma pa
statyti iki 50 lovų.

Juo didesnis priešas, juo Shar 
key geriau muša

New York, spalio 13. Visai 
netikėtai demokratai pasiūlė, 
kad Mrs. Dwight Mdrrow butų 
paskinta į mirusio senatoriaus 
Morrow, jos vyro vietą. Mor+ 
row buvo republikonų senato-

Edisono širdis nepasi 
duoda mirti

500 farmerių už
puolė kalėjimą ir 

paleido kalinius

Washington, spalio 13. Neil
gai tereikėtų išnaikinti bandi
tizmą ir kriminalą, jei žmonės 
ir laikraščiai vietoj kriminalistų 
verčiau garsintų ir į didvyrius 
keltų policistus ,kurie save pa
aukaudami prieš juos kovoja. 
Jis ypatingai pasmerkė tuos 
sentimentalistus, kurie iš kri
minalistų daro karžygius.

Kongresui bus patiekti daviniai 
apie bedarbę

West Orange, N. J. spalio 13. 
Daktarai nustebo, kad po visos 
savaitės, pusgyvis nieko nebe- 
valgęs Thomas Edisonas pradė
jo reikšti stiprėjimo žymius; 
jo širdis pasirodo nenugalima. 
Tačiau daktarai mano, kad jis 
negyvens ilgibu kaip keletą 
dienų ar savaičių.-

1739 SOUTH HALSTFU 
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Panevėžis. Rūgs. 25 d. ryto 
kilo didelis gaisras linų fabrike 
Hazeno ir Ko. Ugnis sunaikino 
visą fabriką ir jo įrengimus. 
Taip pat sudegė ir linai, kurie 
buvo paruošti eksportui. Fabri
kas buvo apdraustas ant 80,000 
litų ir linai apdrausti ant 66,- 
000 litų. Gaisro liko nepaliesta 
<tik šukavimo skyrius ir ten 
esamos mašinos.

Valparaiso, Ind. spalio 13. 
Gustave Roeger, Indianą vals
tijos riebiausia? žmogus mirė, 
sverdamas 625 svarus.

farmerius kareiviai 
durtuvais atakavo

nau- 
bande

Berlynas, spalio 13. Kancleris 
Bruening šiandien išėjo su pro
gramine kalba reichstage (par
lamente). Kalboj, kurią komu
nistai trukdė švilpdami, juok
damies ir šaukdami, jis pasakė, 
kad naujosios vyriausybės po
litika bus kaip buvusi, taikos 
ir sugyvenimo su kaimynais, 
taupumo, markės tvirtumo,“ 
produkcijos pigumo ir griežtų 
įstatymų prieš valstybės griovi
kus. Fašistai laike kalbos ir j 
salę nėjo.

Parlamente kanclerį pažadėjo 
remti 93 centro partijos,' liau
dies. konservatorių ir 137 so
cialistų balsai.

Geri. Groener, vidaus ir ap
saugos miništeris išleido savo 
parėdymą, kuriuo užgrasino ne
nuoramas iš kairės ir dešinės 
ir davė tiesioginį atsakymą į 
fašistų grasinimus.

Ofisas atdara* kandi* nor> 
8 valandai

9 iki 1 valandai

Chicago, spalio 13. Chicagos 
miestas po šimto metų turės 
20,000,000 gyventojų, o galbūt 
ir daugiau. žmonės gyvens 
spalvotuose, šviesiuose namuo
se, statvtuose iš stiklo ir plie
no. Miesto vidury bizniai' bus 
namuose po 100 aukštų, ant 
kurių stogų bus platformos or
laiviams ir balionams nusileis
ti, kaip pranašauja £5 metų se
nukas Henry Lyp.ton savo do
kumente, kurį ką tik įmūrijo 
savo namus sienoj ir kurs turės 
būti išimtas po 100 metų.

2031 metais nebebus bandi 
tų, nė prohibicijos, ir miestas 
bus be dūmų ir dulkių. Tarti 
tikri milžiniški ventilatoriai.. va
lys viso* ihlestd orą. Vidur- 
miestis visas bus po stogu ir 
kiauras dienas apšviestas. Rū
bai taip jau žymiai pasikeisią, 
ir vyrai dėvėsią spalvotus, lais
vus, patogius drabužius.

ChicŠgo, 111., Trečiadienis, Špalių-October 14 d., 1931
•••■■ ..■■.■n..’ IrV. 1 ; . ............t, r .

,Roma, Italija, spalio 13. Gug- 
lielmo Marconi iš Romos per 
radio uždegė lempas Brazilijos 
sostinėje, Rio Janiero, 5000 
mylių atstu.

Cenzūrai leidus, atiduota 
spaudai ir 1931 m. spalių tnen. 
pirmose dienose išeis naujas, 
sensacinis, Žadąs daug triukšmo 
sukelti romanas:

“Juodoji knyga”, Juozo Dau
gėlos. kuris aplankęs Braziliją, 
parašęs, bet tuo tarpu neišlei
dęs, iliustruotą knygą “Lietu 
viai Brazilijoje”.

Vancouver, B. C. spalio 13. 
M. J. McDonough, statybos
amato unijų vadas pareiškė,
kad A. D. F. konvencija 
nusistačiusi balsuoti už 
nuošimčių alų.

Komunistai rengėsi užpulti 
cialistų susirinkimą

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

Galimas lietus iš ryto; pa
stoviai vėsu. Vidutinis pietry
čių vėjas. • -

Vakar temperatūra siekė 59 
popiet.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 5:-, 
14; mėnuo leidžiasi 8:19 vak. 'rius.

Belgeland laivas juos pagirdė
• jūrėse

New York, spalio 13. Juo 
didesnis Sharkiui priešas, juo 
geriau. Tame pačiame Ebbets 
lauke, kur prieš kiek, laiko 
Sharkey išėjo “lygiomis” su 170 
svarų Mickey Walkeriu, vakar 
vakarą Primo Carnera, Itali
jos milžinas gavo iš Sharkey 
tokios oylos, kurios jis visą am- 
žį neužmirš. Dabar Jack Shar
key paliko vienintelis preten
dentas atsiimti pasaulinį Čem
pionatą iš vokiečio Max Shme-

Vyrai dėvėsią panašiai kaip 
moterys

tikimas Peru istorijoj. Priežas 
tis ta, kad įvesti slapti baisa 
Vimai.
•m •./.*» ąt .... y ... , .f . , .t > i

AUJIENOS
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Etiiered aš secohd-clašs hiatter Mareli 1914 at the Post Office ftt Chlcago, Dl*i 
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New London, la., spalio 13. 
Pietų Iowa valstijos farmerių 
karas su valdžia vėl užsidegė, 
pradėjus ' veterinoriams tirti 
Henry apskrities farmerių gy
vulius.* Pepki šimtai farmerių 
susirinkę puolė , New London 
kalėjimą, išlaužė sienas, sulau
žė geležinius virbalus ir paleido 
areštuotą jauną farmerj Roland 
Hart.

Fermeriai puolimą padarė po 
to, ’ kai 20 kareivių su kulkosvai
džiais ir. dar 250 gvardistų at
ėjo išsklaidyti 150 farmerių mi
tingą. Fermeriai nepaklausė ir 
kareiviai turėjo juos su nuo
dais durtuvais išsklaidyti. .
.y Panašus farmerių žygis įvyko 
Gedar: apskrity rugsėjo 21 d., 
kur 400 . ūkininkų bandė iš
laužti to apskrities kalėjimą.

New York, spalio 13. Dr. Lee 
Crandall grįžo iŠ Naujosios Gvi
nėjos salos. Tai yra antrą di
džiausia salą pasaulyje, kur per 
vidurį tęsiasi 16,000 pėdų aukš
ti kalnai ir už jų yra tūkstan
čiai ketvirtainių mylių raistų 
(džunglių). .

Pritrukę maisto ekspedicijos 
nariai užsuko j Žmogėdrų kani
balų kaimą, kur rądo gyvenimo 
būdą tokį pat, kokiu gyveno 
akmens amžiaus žmogus. Su ta
baku ir kitokiomis dovanomis 
keleiviai ne tik išsipirko, bet 
dar iš kanibalų gavo 
maisto.

Palermo, Italija, spalio 13. 
čia teisiami 243 banditai iŠ* 
Mafia bandęs, iš jų 124’jatr 
gavo 1,500 metų kalėj i mo. Ban
da vertėsi Visokiais kriminalais. 
Kalihįrii teisfrie taikomi didelėse

Kiek tart karinome 
nes Kinija ir Japo

nija

[Acme-P. « A. Photo]( ' ... . ■■ ■ • 
Daugeliui dar pažįstami, .atmenami vaizdai

Paveiksle matomi degahtys namai Mandžurijoj, kuriuos padegė kiniečiai kareiviai, atsitrauk 
darni prieį jėt»onų invaziją.

Berto, Md. spalio 13. Far 
meris, jo žmona ir dvi duktetyą 
rasti negyvi savo lovose, ma
tyt, sukapoti kirviu. Suimtas 
negras darbininkas Orphan Jo
nės, 60 m. ■ .

. . ,—— ..'.i

Italų milžiną visai suplojo
Netikėtai didelei 30,000 žmo

nių miniai susirinkus, Jack 
Sharkey jai davė spektaklį, ko
kio ji senai nebuvo mačiusi. 
Kol visa 15 roundų praėjo, 
Sharkey pusę tuzino kartų pri
mušė italą ligi “knockout”, už
mušė jam akį, suplokštino lu
pas, kelis kartus paklupdė jį ir 
sykį taip paguldė, kad tik ligi 
devyrųų suskaičius beatsikėlė.

Carnera pakelia mušamas
Nors Carnera parodė, kokius 

žiauriu? smūgius jis galįs pa
kelti, bet šios muštynės jam

yra galutinai “būt*; t Nors per 
pirmuosius tris rouridus ir Car- 
nėra nustebino patį Sharkey ir 
žiūrovus, suduodamas keletą 
smarkių smūgių, p kurie vos 
Sharkį neapsvaigino,? bet nuo 
ketvirto ligi penkiolikto pabai
gos Cameros kaip ir, nebebuvo.

Sharkey laimėjo 4 rounde

Dar ketvirtame rounde Shar
key taip smogė, kad Carnera 
griuvo ant kanvasų lyg koks 
kalnas; suskaičius ligi 6, Car
nera atsistojo į virves įsikib
damas, ir vėl atsigulė. Sharkey 
sušuko, kad Carnera butų dis
kvalifikuotas, nes jis atsigulė 
visai neužgautas, bet protestas 
nieko negelbėjo. Tas Sharkį 
tiek įsiutino, kad nuo žaibo 
greitumo smūgių Carnera vos 
ant kojų bepastovėjo, ir butų 
visai susmukęs, jei nebūtų 
skambutis paskelbęs ,15 roundą 
baigtą., • ' ; J <

Lawrence, Mass. spalio 13. 
Robert Walt, Central Labor 
Union pirmininkas ir Mass. Dar
bo Federacijds sekretorius pra
nešė, kad tam tikra, ąrbitraci- 
jos komisija pradėjo tirti Ame
rican Woolen Mills, Arliiigton 
Mills ir Pacific Mills streiko 
priežaątis ir sąlygas, kuriomis 
butų galima streiką likviduoti 
j usitarimo keliu. Darbininkai 
sustreikavo dėl kompanijų pa
sikėsinimo nukapoti 10 nuošim
čių uždarbio.

Washington, spalio 13. Hoo- 
verio bedarbės komisija ren
giasi, patiekti kongresui rapor
tą apie bedarbės padėtį. Spe
cialiam posėdžiui/bus pakviesta 
darbininkų, : pramonininkų ir 
ekonomistų atstovai.

Wilkes Barre, Pa., spalio 13. 
Alden Coal kompanija pradėjo 
darbą ir 22,000 angliakasių grį
žo dirbti.

Šią vasarą į Lietuvą atvažia
vo iš viso 8 Amerikos lietuvių 
ekskursijos su 1,600 žmonių. Iš 
atvažiavusiųjų penktoji dalis 
pasiliko gyventi Lietuvoje, kur 
vieni nusipirko ukius, kiti ver
sis bizniu.

Pažymėtina, kad kelintas 
Amerikos lietuvių aplankę Ne
priklausomąją Lietuvą, netin
gėjo ir į Vilnių atvykti, kur jie 
galėjo susipažinti su musų į- 
staigų veikimu ir musų gyve
nimo sąlygomis.

Ilgėliau Vilniuje viešėjo Ame
rikos Vyčių kūrėjas p. Mykolas 
Norkūnas ir “Vyties” laikraščio 
buvęs redaktorius p. Zdan

Racine, Wis. spalio 13. 
munistų būrys čia pakėlė 
šes po to kai policiją 
išsklaidyti jų nelegalų susirin
kimą. Trys šimtai raudonųjų 
pradėjo draskyti policistų dra
bužius ir jiems spirti, kai po- 
licistai gaudė jų vadus. Areš
tuoti 7 raudonieji vadai, jų 
tarpe viena mergina.

Iš gausybės proklamacijų, ku
rias bolševikai išdalino žiūro
vams, buvo matyti, kad jie ren
gė užpuolimą ant socialistų, ku
rie tą dieną laikė savo rinkimų 
susirinkimą.

Washington, spalio 13. Tau
tų Sąjungos žiniomis, Kinija 
1929 metais turėjo armiją iš 
1,800,000 kareivių. Japonija tu
ri > aktingų , kareivių 210,000 ir 
aktingos policijos 66,450.

Kinija turi laivyno 40,292 to
nas, būtent 6 kreicerius, 12 nai. 
kintojų ir 40 įvairių laivukų.

Japonų laivyno tonažas turi 
798,394 tonas, būtent 10 dred
noutų ir didelių kreicerių, tris 
orlaivių nešitojus, 37 kreice
rius, 95 nakintojus, 66 subma- 
rinus ir 11 įvairių.

Siunčiame Pinigo* P*i 
tn ir Telegrama Parat 
naujam* Greita* P«« ti
lt Saugiai

Parduodam* Laivakorte* 
ant visu Linijų*

Madridas, Ispanija, spalio 13. 
Ispanijos Steigiamasis Seimas 
šiandien atmetė katalikų bažny
čią kaip oficialę valstybinę reli
giją. Nusverenčia balsų daugu
ma, 267 balsais prieš 41 seimas 
priėmė konstitucijos trečią pa
ragrafą. kurs pasako, kad Is
panijos respublika neturės vals
tybinės religijos.

Priėmus šį paragrafą Ispani
joj pasibaigia ilgus šimtmečius 
tvėrusi katalikų bažnyčios pri 
vilegija ir panaikinamos valdiš
kos, oficialės bažnytinės apei
gos valstybėje.

Pa pa nusileido respublikai
Konfliktas tarp bažnyčios ir 

valstybės prasidėjo tuojau po 
karaliaus Alfonso nuvertimo, 
kai Ispanijos primatas ir vys
kupai pradėjo leisti į tikinčiuo 
sius įsakymus, kenksmingus 
respublikai. Kada kardinolas 
Segura išleido slaptą "įsakymą 
vyskupams išparduoti bažnyčių 
ir vienuolynų turtus ir pinigus 
išgabenti į užsienius, prasidėjo 
atviras konfliktas su respubli
kos valdžia, kuri ultimatyviai 
pareikalavo Vatikano, kad Se- 
gurą atstatydintų. Papa, nore- 
mas apsaugoti Ispanijoj tiek, 
kiek dar galima savo interesus, 
respublik’ai nusileido ir Segu- 
rą atšaukė.
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Washingtoii, spalio* 13. Tris 
mėnesius besitęsiąs 'skandalas 
dėl policijos brutališkumo, vėl 
paaštrėjo special jury paskelbus 
tardyme davinius.

Washingtono policistai tapo 
apkaltinta po to, kai vienas ka
linys pasiskundė dėl kankinimų 
laike tardymo.

.*■ . i- . • ■ •'
. m., iįyWl i m I n .

Mirė 625 svaru žmogus
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Iš angliakasių konvencijos

panai

Žmw> lietuvis

Gašlūno misijos

buvo
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IR KITIEMS TIKSLAMS

jiems

Waukegan, III
Traukinys užmušė keturis

ų<n-„

W

KM^iį i, „1,11111,1, ir>;

šmotą. Tokiu gėry- 
žmonės visai nepa-

AK' 
.«♦ i

“ex^cųįive 
užtikrinantį 

International 
išvien visuo-

.Cv^

^Į-.W

{iau TžjWėn apie ąplCdVmą ritimo 
ipm^s žčmothis kainomis. Tis

Stravinsku 
kiš, VUdtt to 
Šimkus, r' .tudza

;»vi pakeitiinai guli bliti at 
as laiko.

MateuŠą, Adomą ir 
įvelta dar jo trys 
/iena sesuo. Brolis 

I Lietuvoj, b 
Domininkas ir Jonas Ameri-

v’

tėvai ir sesuo. Anthony 
motiną, 

Bruno 
seserį, 
ne tik 
vietos

buvo paduota keli
Pirmiausiai Vienas

h«, 
•centus; JUo^as Be

Naujas nupiginimas gaso kai- 
pų įyyko kaip; tik į laiką* kad 
dar šią žiemą suteikti dauge
liui Chicagos nam ų par auk li
nu) gaso šilumos.
.■’ . P? ''■ * "■

Jus galite tuo jaus* pradėti .nau
dotis parankamu šios idealės 
šilumos — neįvestųojant į

Paliko jis du aunu ir vien^ 
dukterį, 
Ievą. Teb 
broliai ir 
Antanas gyvena

apskaičiavimus kiek kaštuotų/' apšildyti jūsų 
namą su gasu. 1 & f

. v . k ■ .

Kaz. Matelibgus : ir, V-,Tąiho- 
linas, Tarnas PaškUUskas '55cr 
Antanas Gelbudaa 3£c; Petras 
Balselis 10c; Laur. Batirius 
10; Petras Janulis *15c.
Smulkių aukų surinkta $5.47. 

Tokiu budu viso aukų susida
rė $69.97. Visiems aukotojom 
Ona Balsiene taria širdingą 
ačiū.

-O-.

Darbininkams patariu neva
žiuoti į musų apielinkę darbo 
ieškoti* nes jo niekur negalimo 
gauti. Aukščiair' aprašyta ne* 
laimė aiškiai parodo* jog rei
kia priklausyti prie palaipinės 
organizacijos. Susivienijimas, 
žinoma, geriaUęiaį. atsako, nes 
jis nevaržo savo naritį Įsitiki* 
ainius. Lietuviams tad būti
nai reikalinga priklausyti W
•ii

Iš piėtuVos nuo brolio vaiko 
Šiomis^dįonomįs aš gavau ži
nią, kad ten rugpiučio 4 dienų 
mirė mano brolis. Palaidotas 
jis tapo Kvėdarnos kapinėse, 
Tauragės apskr. Velionis buvo

(jas u pradės veikli nuo Spalio 15.

T".*1*"*
orgajn^djak kad nelaimei 
ptsįtaikiuš nereikėtų daryti

klaidą. Susivienijime

negu buvo galima tikėtis. Tad 
dabar eis žūtbūtinė kova ir Su
sivienijimas turėsiąs bolševi
kams 'tekti. Visokie pašalpiniąi 
kliubai ir draugijos irgi bUsią 
užkariauti. Priešams busianti1 
užkurta pirtis. Juos, girdi, tek
sią pasiųsti ten, kur nukeliavęs 
Nikolkai *

Antras klausimas lietė Pru-< 
seiką ir Stilsoną. Klausimas bu
vo, kodėl dabar bimbiniai viso- 

! ’’ . jkiais budais niekina Pruseiką 
ir jo draugužius, žinoma, Gar 
siunas su PrUseika lengvai ap
sidirbo, išvadindamas jj rene
gatu.

žmonės sako, kad jeigu deg
loji turėtų ragus, tai visą svie
tą išbadytų. Panašiai yra ir stt 
Gasiunu. Bet Šiaip ar taip, 
draugijų darbuotojai privalėtų 
atkreipti dėmesį į tą organv 
zuotą bolševikų vajų užkariau
ti organizacijas. Jeigu nieko 
nebus daroma, tąį maskviniai 
vėl pradės virti košę ir daryti 
visokių nemalonumų. 1

E. Lavinskas.

Prie Eighth St. traukinys už
mušė keturis šio miesto lietu
viu jaunuolius. Būtent, James 
Mačiulį, 21 metų; John Pažcr- 
skį, 26 metų; Bruno Wysockį, 
22 molų, ir Anthony Mikalaus
ką, 22 metų.

Visi keturi jaunuoliai grįžo 
namo' automobiliu iš futbolo 
lošimo. Futbolo laukas pri
klauso geležinkelio kompani
jai. Prie Eighth St. keliukas 
eina per geležinkelio bėgius. 
Važiavusieji jaunuoliai visai 
nepastebėjo smarkiai prisiarti
nančio traukinio.

Daugelis liudininkų tvirtina* 
jog traukinys ėjęs 70 mylių 
greitumu per valandą ir net 
visąi nešvilpęs. Taip pat nebų* 
vo duota jokio kito ženklo.

Adam Urbin, kuris sekė 
paskui jaunuolius, labai gerai 
jnatė tą tragediją. Jis sako,

Veikite dabar! PasidžiaUgkiie dideliais pa- 
rankumaiš, kūrinos teikia gaso šiluma už šias 
naujas žemesnes kainas, PąsilįUOsUokitę mtp 
furnaso prižiūrėjimo ir'pasigerėkite gyvenimu. 
Miegokite tris dešimt minučių ilgiau kiekvieną 
rytą. Atsikeikite jau šiltame kambaryje. 
Su gaso šiluma, vienas degtukas yra jūsų vi
sos žiemos pakuras. Thermostatas prižiūri 
furnasą automatiškai — palaiko vienodą svei
ką temperatųrą jūsų namuose per ištisą žie
mą. Gaso šiluma yra švari šiluma. Sis Užti- 
kimas kuras yra vienodai pristatomas jum* 
kada tik būna reikalas. Jus mokate už jį po 
su vartojimo. ' ■
Ištirkite, dabar! , Pamatykite kdip mažai kai
nuoja apšildyti jūsų namą automatiškai su g&- 
su sulig naujomis žemomis kainomis.
Telefonuokit Wabash 6606 (Housė Hcaling 
Division), arba pasiųskite žemiau telpantį ku
poną. Pradėkite žiemą su švaria gaso šituma.

su nabašninku broliu susitik-(lengva Lietuvos žėmllė! 
ti. Wėll, tegul jain ten buba

kad traukinys smogė tokiu 
smarkumu, jog automobilių 
nuvilko apie 600 pėdų. Du 
jaunuoliai buvo užmušti vie
toj, -o- kiti du baisiai sužaloti 
ir neužilgo mirė.
. Advokatas E. V. Orvis pa
reiškė, kad jam pavesta užves
ti prieš geležinkelio kompani
ją bylą. Bus reikalaujama po 
$10,000 už kiekviepą užmuštą
jį. Kompanijos atstovas tvirti
na, jog kompanija nėra atsa- 
kominga, nes ‘nelaimė įvyko, 
žemėj, kuri priklauso geležin
kelio kompanijai. Esą tas ke
liukas nėra viešas, ir todėl 
traukiniui nebuvę reikalo švil
pti arba kitokiu budu duoti 
įspėjimą.

Laidotuvės visų žuvusiųjų 
jaunuolių įvyks ketvirtadienį. 
John Pažerskią paliko motiną 
ir brolį, kurį jis leido mokytis. 
Jerome Mačiulio tebegyvena 
abu 
Mikalauskas paliko 
patėvį ir seserį Oną 
Wysocki paliko tėvą ir

Ta tragediją sujudino 
lietuvius, bet ir visus 
^yVehtoj us. — Vietinis.

Detroit, Mich

Spalių 8 d. pas mus 
atsibaladavęs Bimbos vikaras 
ex-barberis Gasiunas, kuris da
bar. važinėjasi po mažesnes ir 
didesnes lietuvių kolonijas ir 
lenda j visokias pašalpines 
draugijas, kad jas pritraukti 
prie savo “sojuzo”. Jis deda 
pastangas, kad visokios šventų 
Jonų, Jurgių, Petronėlių ir tam 
panašios draugijos išrinktų de
legatus ir dalyvautų bolševikų 
šaukiamo j konferencijoj, žino
ma, delegatai turi būti ištiki
mi Maskvai, o ne kokie, prūsei; 
kiniai arba grigaitiniąi. ' v J

Bolševikams, matomai* ypač 
rankos niežti dėl Susivienijamo. 
Jie vis dar svajoja apie jo už
kariavimą. Gasiunas savo pra
kalboj pabrėžė, kad esą kai 
meš paimsime Susivienijimą į 
savo rankas, tai iškelsime to
kią bataliją Grigaičiams, Ba- 
gečiams, tautiečiams ir kitiems, 
kokio, kaip gyvas, dar niekas 
nėra matęs.

Reiškia, bolševikai rengiasi 
demoralizuoti Susivienijimą ir 
visas pašalpines draugijas. Tų 
organizacijų doleriai vis jiems 
dar neduoda ramumo 
rupi tuos dolerius sužvejoti.

Organizacijų nariai turėtų 
apsižiūrėti, nes maskviniai gali 
juos pusėtinai įklampinti. Ga
siunas sako, kad, girdi, kai 
mes paimsime pašalpines drau
gijas j savo rankas, tai sukel- 
sime revoliuciją. Esą Hooveris 
nueis ten, kur nuėjo Nikolka. 
Vadinasi, Busijos caras.

Kiekvienas gali suprasti, kad 
su tokiomis kalbomis tas bar
benu kas gali lengvai įklampin
ti žmones į bėdą.. Matyti, tie 
bolševikiški karštagalviai visai 
negalvoja, ką jie kalba.

Gasiunas sako, kad po revo
liucinės katastrofos Amerikoj 
busią taip jau gerai, kaip ir 
Rusijoj. Atrodo, kad ir jis sva
joja apie komisaro džiabą. Na, 
o kai dėl Rusijos, tai nėra rei
kalo daug nei kalbėti. Ten dar
bininkų gyvenirpas yra tiek 
saldus, kad jie turi po kelias 
valandas stovėti eilėse, kol gau
na duonos 
bių darbo 
geidauja.

Gašlūnui 
klausimai, 
paklausė, kodėl komunistai vėl 
lenda į Susivienijimą po to,, kai 
jie eukurė savo “sojuzą”1? Juk 
jie daug kartų rašė ^“Laisvėj” 
ir “Vilnyj”, kad Susivienijime 
bepasiliko tik fašistai, o visi 
gėri žmonės įš ten pasitraukė.

Gasiunas mikčiodamas atsa
kė, kad esą šiame atvėjyj jie 
padarė

Tapo mirtinai sužeistas Pra-1 
nas Balsis. Mirties valandoj 
jis pareiškė, kad Nausėdas ne
tyčia paleidęs šūvį, kuris 
Balsiui pataikė į vidurius ir 
mirtinai jį sužeidė. Sužeistasis 
tuoj tapo nugabentas į ligoni
nę, kur neužilgo ir pasimirė. 
Rugsėjo 28 dieną nabašninkns 
tapo palaidotas Tautiškose ka
pinėse. ’.

Velionis buvo dar tik 21 me
tų amžiaus vaikinas. Gimė jis 
Scranton, Pa. Į musų miestą 
jis atvyko palyginamai der ne
senai. Prieš pustrečių metų 
mirė jo tėvas, palikdamas žmo 
ną su vaikais.

Pranas Balsis buvo nuvažia
vęs darbo ieškoti, kai jį pati
ko nelaiminga mirtis. Kadangi 
motina yra neturtinga ir netu
rėjo iš ko savo smijj palaidoti, 
tai kreipėsi į vietos lietuvius, 
prašydama pagalbos. V. !<.■ 
Urbonas ir Jos. Platakis rūpi
nosi atiku rinkimu. Aukavo 
sekami asmenys:

Ag. Semžienė $6.00; Vincas 
Astramskis $5.00; Vincas Slio- 
žis $5.00; Juozas Platakis $5; 
Agota Rokienė $1.50; Kazys 
Bolinas $5; M. ir S.- Kolendai. 
$1.50; Mary Daunienė $2; Juo
zas Zenkevičius $1.50; V. K. 
Urbonas $2; po $1.00 aukavo: 
Ant. Stankelevičius, L. Teko
rienė, Liud. Urbonas, J. Rauką, 
Stan. Mikulskis, Ant. Gode- 
levičius, Pranas Petreikis, A. 
Kalumbienė, FRmk Norbutas, 
Leo. Mikalauskis, M. S venk u- 
vienė, Vikt. Biliehė, Vincas 
Gpdulevičius, Juozas Gražulis, 
Louis Genevičius ir John So^ 
j etas. Po-50 centų: Jonas Zi- 
moUtas, Jonas Žvinakis, Pran. 
Stankus, Pranas Jurkus, Ant. 
Sprudžiunas, Ant. Jeųčiu?, Ą. 
Sojeias, Juozas Babravičius, 
Viktoras Jasinskas, / Juozas 
Lazdauskas, Feliksas Stravins
kas, Vlad. NotLutas, Juozas 
Jasiulis, Juozas Vasiliauskas, 
Pet. Merkimas, M. Matelionie-
" .,,..... M ..... .. ■; . _ „M
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Penktadiienis, spalių 9 diena.
Bediskusuojant apie “injunc- 

tion” prieš internacionalį pre
zidentą John Lewis 
kinti ar palikti ir ant toliau — 
paaiškėjo, kad John Lewis pa
skirti agitatoriai organizavo 
“rank and file” naują uniją. 
Mat, Lewiso diktatoriški užsi
mojimai Illinojaus angliakasius 
paimti j savo rankas ir savo
tiškai juos valdyti neišdegė, 
nes Illinojaus angliakasių vir
šininkai pasipriešino ir išėmė 
“injunetion” Sangamon County 
teisme prieš Lewisą, kad jam 
nevalia kištis į Illinojaus ang
liakasių reikalus. Nevalia ant 
Illinojaus angliakasių unijos 
savasties Užtraukti morgičius 
ir pašalinti angliakasių visuo
tinu balsavimu išrinktus Le- 
wisui nepatinkamus viršinin
kus. Tą syk Lewis ėmėsi kito
kio budo užkariavimui llllno- 
jaus angliakasių. Pasiuntė savo 
ištikimus ir gerai apmokamus 
agitatorius-organizatorius nau
ją “rank and file” uniją suor
ganizuoti, o senąją U. M.yW. 
of Am. sugriauti-pakrikdyti.

šiume dalyke daugelis dele
gatų kalbėjo ir smerkė Lewisą 
ir jo draugą internacionalį sek- 
retorių-iždininką Thamą Ken- 
nedy. Jie nurodinėjo, kad ”in- 
junetion” negalima nuimti. 
Apie šitokius Lewiso purvinus 
darbus patys tos “renk 
and file” unijos organizatoriai 
suteikė konvencijai įrodymų.

Illinojaus angliakasių sekre
torius Nesbit, kalbėdamas šia
me dalyke pasiūlė pataisymą: 
kad “injunetion” pasiliktų kaip 
dabar yra laikinai iki tol, kol 
12-to . distrikto 
board” padarys 
susitarimą su 
viršininkais, kad 
se unijos reikaluose draugiš
kai kooperuos ir International 
viršininkai užtikrins-ga rantuos 
Illinojaus angliakasių unijai pil
nai autonomiškas teises. Tik 
tąsyk bus galima panaikint in
junetion, nes pas Illinojaus 
angliakasius yra “sentimentas”- 
nusistatymas prieš “injunetio- 
nus”.

Frank Bender iš Kjncaid, III. 
parėmė šį Nesbit amendmentą. 
Nesbit, kalbėdamas už savo 
amendmentą, nurodinėjo, kaip 
yra prasti dabar santykiai Ili
nojaus angliakasių unijos su 
International viršininkais. Ma
no paskutinis, girdi, laiškas bu
vo pasiųstas Kennedy, Interna
tional sękretoriui-iždininkui, ba
landžio 2 d., o atsakymo į tą 
laišką dar negavau iki dabar.

Daugelis ir kitokių apkaltini
mų International viršininkams 
buvo primetama.

—V. Cėrnauskas.

' *...... *

The Pedples Gas Liąht žirtd Cokc Co 
442 S. Michigan , 

Gerb.: Aš norėčiau 
Gasd lAilfa 

jįnt itales jokią pareigų. 

Klddžiu prisiųsti knygelę.

afir duęd apsk«ih»vinn

< Naujas Oscar Ameringer 
Buvutio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Sauaitraitis

Rie American Guardian

GYSLOS|
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBAs 

VĖLIAUSIO EUROPOS ' 
išradimo

K šis pastebėtinas trpabnoutas yra tel>! 
kiiiitihs kal jUB dirbate tfr vaikštote. Jie' 
yra be ekatiemo ir abeobučiki Banane. Po ?

nyku ir nebŪB jokio ženklo, * kurią rody*

i ii*.. v iniį iii r.įii»aini>WĮ
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GASAS yra Pigesnis

Mirusio brolio Vardas buvo 
Nikodemas. Gyveno jis pavyz
dingai ir buvo savo kaiknynų 
mylimas. Man su juo teko atsi
skirti prieš 33 metus. Aš išvy
kau Amerikon laimės ieškoti 
Ir nuo to laiko nebeturėjau 
progos Lietuvę aplankyti bei

EGZAMINAGHA DYKAI
KAINOS ŽEMOS •

Uudijhnui BUtelJjiatni ant pareikalavimo.

DR, L. A. ©EHt'A

KaMtė :8o,.

‘įoįį Ifyįo V«d^piw»s Tiktai)

-r-

Pinigai Jusu jfl I
Kišemuje!.

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
fiavo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, Išima pinigus iŠ jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus i jūsų kišenių. ‘

PAIN-EXPELLER*
Įrtg. J. V. Pat. Ptare. 

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikata, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išinaa gėlimą^sttngimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail- 

Kaina 35c. ir 70c. - • • ** - Parsiduoda Visur
* Tikratii turi INKARO vahbalenkH.

r 'u - »’s ► . t

Lrtmgij įrengimą ar nedarant jokių radikalių 
permainų jūsų dabartinėje apšildymo sistemo
je. Beiįkalingi iėi 
likti į kblias vala^
Už tiktąį $5 į mėnesį (ir mažus įdėjimo kaš- 
t^O) jus galite pasirenduoti gaso degintoją, 
kurte kaip tik tinką jūsų dabartiniai furnaso. 
karšto vandens ar garo apšildymo sitsemai.

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c Užsirašant kartu penkiems ar daugiau. 

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFPlČfe BOK 777 OKLAHOMA CITY, OKLA
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Kai kas apie Chicagą
Al Caponė

Nusišovė dėl merginų

RADIOS
1932 Metu Modeliai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos26018
Kauno Kariškas Benas

Juozas Babravičius

Babravičius.

Juozas Olšauskas.

J. Olšauskas

261
Valcas

Kojų*

FEK KM PfcP

3514^16 Roosevelt R<L 
* arti SL Lemia Avė..

CHICAGO. ILL.

Victor R. C. A 
Radio už .........

Moterims, kurios 
kenčia nuo 

pakrikusio skilvio

M00 G>ET 
fOft.

12th STREET
TeL Kedzie 8902

apie vyno

Parduodame Lengvais.
Išmokėjimais

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB H PIANO MOVING 

Local 8 Long Distanct Removal 

3244 S. Halsted St 
Office TeL Calnmet 3399 

t Ree. Tek Yards 3408

veikimas užtikri- 
vidurię veikimą, 
plovimui burnos, 
rakštims ėsti ir

Sprogo bomba ant Monroe 
'Thea'tre stogo, 57 West Mohroe 
st. Manoma, kad bomba buvus 
mesta iš artimo teatrui trobe
sio. žalos mažai padaryta.

TręčiądieiĖg, spalių 14,1931 
•v • !•,!■'...!i,r»fiį‘ ?»• i ".r 1

CHICAGOS
ŽINIOS

Dešimčia dienų
— Mee- 
nušauti

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai .
Poroyiių ir pianų nuvertai vietoje ir 

toli, patarnavimai geras ir pigus.
817 West 84th St į

TeL Bonlevard 9336

DUODAMI .BUDRIKO 
•lENJ IŠ^STOTIES

kaip ir 
artimi ryšiai 
šiais. O kitas 
namas musų pačių 
gyventojų, troškimas to skys
timo, kurj Torrio ir Caponė (o 
taipgi kiti) stengėsi parūpinti 
mums.

Ir įsitėmykit: Caponė jau 
turėjo šerifo padėjėjo žvaigž
dę! čia tenka nurodyti du pa
matiniai veiksniai Caponės 
karjeroj. Vienas jų, tai Capo
nės, kaip ir kitų butlegerių, 

su miesto tetu- 
— tai nepasoti- 

Chicagos

K. Kraučiunas.’ \ ?■ ,
Antanė Vanagaitis *

— Juozas Babravičiuj, j

Armonika Solo. , '■ 
Polka;
— P. Sarpaliaus Orkestrą

J. Olšauskas.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

NUEfcė Re 
MA <50tU ‘

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
'‘rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria. ■

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag- 
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praęis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo^ prieš-rugštinės ypatybės, 
leidžia Phillips Milk.of Magne- 
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga^ 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliarj 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims £uti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam ją vaitojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me-

* Tiki išnešiu Vėliau Caponė 
Aižėjo į policijos stotį »ir* paste
bėjo kapitonui: “Ųiędėjau, 
kad tamsta ieškai manęs.” ži
noma, kapitonas tuoj nugabe
no Caponę į detektyvu biurą, 
prasidėjo klausinėjimas ir pa
našus dalvkai. Vėliau džiurė 
išnešė nuosprendį, kad Džiovą 
Howardą nudaigoję nežinomi 
asmenys.

Pašaukti liudyti piliečiai, 
kurie buvo saliune, kai Džio
vą ištiko nelaimė, pasirodė tu
rį nepaprastai trumpą atmin
tį. O gal nenorėjo kalbėti, su
prasdami išmintį; patarlės, jo- 
gei kalba yra sidabras, o tylė
jimas — auksas. .

Torrio ir Caponė prieš 
O'Donnellius.

ar $20' įmesti; Jis, šak’oipą, ;ir 
šiandie nešiojasi rąžančių-ki
šenėj. Bet kas teko jartv dhryti 
išėjus iš kalėj irrio?’;

Jis, Spike O’Donnell, treje
tas jo brolių ir keletas kitų, 
apsižiūrėję, nusitarė eiti alaus 
ir šnapso distribucijos pramo
nėm

Bet kad jau Torrio ir Capo
nė buvo užėmę didžiumą teri
torijos! Tai niekis. O’Donnel- 
liai nusitarė paveržti ją iš ita
lų. Olrait.

Na, pradėjo jie vajų. Užsuks 
į saliuną, paklaus iš k<^> ima 
alų. Ir įspės:, ateity imkite iš 
musų. Jei saliunininkas nepa
klausydavo, tai kitą kartą jam 
grūmojo sumušimas arba ir 
sunkesnis likimai O’Donnel- 
liai jautėsi taipjau galingi, 
kaip ir Torrio su Capone. Be 
to, ir jie turėjo artimų ryšių 
su miesto ir valstijos tėtušiais.

Rugsėjo 7 d. .1923 m. tečiau 
prasidėjo jų nelaimės. Tos 
dienos vakare, šalygatvy prie 
saliuno adresu 5358 So. Lin
coln Street, vienas jų-bendras, 
būtent Jerry 0’Connor, išsities 
sė negyvas 
vėliau dar du bendru 
ghan ir Bucher — 
prie Laflin gatves ir Garfield 
bulvaro iš pravažiuojančio au
tomobilio.

A? Bijau pasakyt — 
Panemunės Valcas — 
Plikas Kaip Tilvikas 
Ar žinai Kaip Gerai 
Mano Tėvelis 

260884-^6muklėj Vainikėlis.
Kur Nemunas ir Dauguva

Pagražina išvaizdą- Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI- 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

tai susimeskite
____ ______ __________ _ ______  les. - \
Jus padarysite dideli dalyką, nes ne viena lietuvi 
i gera laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokta

□kis metus siųskite i Lietuva ‘^Lietuvos Ūkininkui” 
giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Uld- 

ikamai ištisus metus tarnauti. *
LIETUVOS ŪKININKO” adresas:

juanis. Raunas Gedimino gst. -88 Nr.
P. S. Kaslriorttų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei

kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL #

P. VOLTERAMS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausiai Cbicagoj 

Pigiai taisyt jotų namuose 
TeL Laiayette 1329

Sprogo bomba ant tėat 
ro stogo

Leo J. Lynch, tarnautojas 
Lincoln . Parko tarybai, nusišo
vė akyse dviejų merginų, vie
ną kurių jisai pats pametė, o 
kita pametė jj. Lynch: nusišovė 
apartmente 500 Fullerton park- 
way.Kada, dėka blaivybės įstaty

mams, Chicagą ėmė troškulis 
kankinti, lai žinomas Town of 
Lake apielinkėj pilietis, Spike 
O’Donnell, kanapes šukavo Jo- 
liet kalėjime. Pateko jis ten 
rišy su $12,000 holdapu pada
rytu Stockyards Trust and 
Savings bankui.

Bet štai atsirado gerašird
žių piliečių, kurięms pagailo 
O’Donnellio. Ir ne bet kokių! 
Valstijos senatoriai James C. 
O’Brien, Edwąrd J. Hughes, 
Patrick J. Sullivan, Robert W. 
Schultze, P. H. Carroll ir Fr. 
J. Ryan; valstijos atstovų buto 
nariai Thomas J. O’Grady, Ja
mes P. Boyle, George S. Mo- 
ran, John F. Hęaly ir Michael 
Maher; taipjau kriminalio 
teismo teisėjas George Kers- 
ten. Visi šie dideli žmonės, pa
sak Chicago Crime Commis- 
sion, kreipėsi į gubernatorių 
Smailą prašymu susimylėti 
ant O’Donnellio. Ir O’Donnell 
buvo išleistas senatorių Ryano 
priežiūrai. ..

VVell, ne stebėtina, kad jie 
užsistojo už vargšą Jolieto ka
linį. Jis niekuomet neužmirš
davo bažnyčios rinkliavai $10

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Nauji Rekordai po 45c kiekvienas 
Nauji Pianų Roleriai vertės $1, po 49c

(Tęsinys)
Caponės debiutas policijai
Per porą metų Caponė buvo 

nežinomas arba bent mažai 
žinomas miesto tėtušiams. Bet 
rugpiučio mėnesį 1922 m. jis 
tapo areštuotas. Nakties lai
ku jis įvažiavo į taksikebą 
prie Randolph ir No. VVabash 
gatvių. Rodydamas šerifo pa
dėjėjo žvaigždę. Caponė ėmė 
grūmoti revolveriu taksikebo 
šoferiui ir gatvėkario konduk
toriui, kuris mėgino užsistoti 
už šoferį.

Teisme policija kaltino Ca
ponę, kad jis važiavęs girtas, 
turėjęs paslėptą ginklą ir su
žeidęs žmogų automobiliu. 
Visi trys kaltinimai itin rim
ti. Paprastam piliečiui jie 
grūmoja ir pinigine bauda ir 
kalėjimu. Ret Capone dagi 
teisme nepasirodė, o byla jam 
kokiu tai misterišku budu din-

Caponės nardąs- ima kilti
Kitas įvykis, dėl kurio Capo 

nė buvo* jau plačiai išgarsin
tas, pasitaikė šitokiose apysto- 
vose. 
manė 
Caponės 
skystimu 
jis atmušė (haidžiakino) porą 
transportų skystimo.

Ir štai kas atištiko Heinie 
Jacobso saliune adresu 2300 

'*• "■ Cj • ■ *

So. Wabash avė. Džiovas kar
tu su keletu kitų kostunierių 
stovėjo prie cigarų bakso. Vi
dun įėjo du vyrai. Džiovas 
Howard pasveikinęs vieną jų: 
“Heilo, Al!”

Į pasveikinimą vieno įėju
sių vyrų revolveris išspiovė 
šešias kulkas. Džiovas susmu
ko. Policijai įvykį tyrinėjant 
pasirodė, kad niekas iš buvu
sių saliune neatsimena tik
rai, kaip nelaimė įvykusi. 
Policija šoko ieškoti Caponės. 
Jis tečiau pranyko kaip du
rnai.

Padaro Silpnus Or
ganus Stipriais

Nura-Tone priduoda naują jSrą Ir ryvu- 
mą silpniems, iAsldevSjusiems organams. 
Jis padalina ii kūno ligų perus, sustiprina 
silpnus inkstus, nusąli skilvio pakrikimus, 
galvos skaudėjimą ir kvaitulius. Nura-Tone 
atgaivina silpnus nervus ir raumenis ir pa
daro jūsų miegą poilalnrą ir atgaivinanti. 
Jeigu jus s tok uo j a te spėkų ir gyvumo, būti
nai gaukite Nuga*Tone ir pasigerėkite gera 
sveikata ir veikliais organais. Nuga-Tone. 
yra pardavinėjamas aptieklninkų. Jeigu 
aptiekinlnkas neturi jo. ; paprašykite ji už
sakyti dėl jus R savo urmininko.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTI3 

Gydo, Reumatlsma, Ranka, 
Nagaroa skaudejima, Salti, R 
Kojų, tirpimą. Dusuti, Galvos skau« 
dėjimą, ir telp visokius skaudėjimus 
(tik ne ronag ). - ? ;
Tūkstančiai žmonių yra Udgyde o. 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 7S centai, $1.80 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Bos 352 

- Hartford. Conn.

Tūlas Joe. Howard su- 
pasipelnyti Torrio ir 

transportuojamu 
Trumpai kalbant,

* Torrio praiuvo.
Policija suskato ieškoti dėl 

šių įvykių Džiani Torrio. Bet 
jis pražuvo. Torrio advokatas 
Michael Igoe, demokratų par
tijos boso Brennano pirmoji 
ranka, mažumos lyderis Illi
nois valstijos legislaturoj ir

Noriu Miegi 
Suktinis — 

26065—»-Susgodojau aš Godeles
Kązbek —r Juozas Babravičius 

26057—Pas.Daržetj Trys Mergšės
Žydelis iš- Vilkaviškio Miestelio 

26070;—Dzūkų Kraštas 
Kudiis nr...

26087—Sibiro Tremtinys
- Bernužėli Nevesk Pačios 

26080—rGodelės
. Urėdas MaiiŠe 

260,73'.—Saulelė Raudona 

26078

Philco Baby Grand, su tūbo
mis ir viskuo $36.50 MES VALOME VISKĄ— 

'Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 
Domesne ar Wilton nuodugniai išvaolmi, abi pusės 

$2.00
Patenkinimas Garantuotas x :

, , s ,

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė. 

Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

Pranešimus. 
X)fUą. apie

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

telefonas nt)Vl,EVARD 787R C’HICAOO Atdara Vakarais.

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

LIETUVIŲ Rj 
KRAUTŲ ( . _ . _ ________________

W. C. F. L:, 5>,7Q K>LO. NUO 1 IKI 2 V.>P, PIETŲ

Brunswick Baby Grand

..39.50

Padaro
. Skalbimu .

F > Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

VVISSIG, 
Pasauliniame Kars

Seno Krajaus
: GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnUodijim, krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. f * 
galėjo jūs išgydytu ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis jums ' 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO r------------------------.f' , . ’ *
valandai ir ano 5-8 valandai vakare,. ,Nedėliontis nuo 10 ryto iki 1 f 
4200 West 26 Su, kampas Ketier Ave^ Tel Crawford 33

DIDELIS PASIRINKIMAS PEČIŲ 
KANDŲ, SIMMONS LOVŲ ir 

PARLORSETŲ

1931 Midget Radio, 

.... i 19;75

VIRINIMO,
TRINIMO, 
L AZURK A VIMO.

Klauskite pas savo groserniųkų
LINCO WASH. , - ' , ,

Pardavinėjamas kvortinėmis bon-
kornis — po 20c už bonkų..

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, UI.
Tel. Pulhnan 6201

^LIETUVIŠKI REKORDAI

Daktaras
Kapitonas 

Specialistus iš

. NIEKS NETIKI, 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę fiavo'gimtąjį’ kraštą Lietuvą.

Savo meile savo Tėvynei jie jau yrą {rodą atvgjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.y • GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI ,
,Bįtame atsįtikįmę gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

s . ? ‘/Lietuvos Ūkininkas” 
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos i^ mokslo skelbėjas. 

V Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. .

“Uėtuvos Ūkininko”‘kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. ;' i ,-

Tokia pinigų suma paskirti niekam htatinku, reikia tik pasi
rengimo. < / į

Kadangi 50 centų i . Lietuvą siųsti nepatp; 
keli pažįstami ir-kartu visi apdovanokite savo gimines.

, Už 50 centų “ * ...................
įpratinsite skaity 
apseiti be laikraš

Dar prieš Nti 
50 centų ir savo 
ninkas“ mokės tii

’.Šouįh Partyj tapybos narys,, 
pareiškė,kąd’ Torrio išvykęš 
pasilsėti, kad jis galįs, at
kviesti Torrio Chičagbn; tJėtl 
girdi, kokie tie opus dalykai, 
kurie reikalaują jo klijento 
buvimo Chicagoj?

-i . ‘ • •

Ir nepešė policija nieko mė
gindama prisikabinti prie Ca- 
ponės ir Torrio. Bet trys mir
tys jų • sėbrų nesulaikė nė 
O’Donnelių. Taigi, neužilgo 
žuvo dar vienas O’Donnellio 
bendras, Morris Keane'. Paga
lios buvo nušauti Spike O’Do
nnellio brolis Walter ir sėbras 
Henry C. Hassmiller.

Spike, įsiutęs, kartą pareiš
kė: “Aš galiu sutriuškinti Ca
ponę tuščiomis rankomis, jei 
jis išeitų: viešai ir susikibtų 
kaip vyras su vyni.”

Bet... laikinai bent O’Don-

i ii ariąiimii n> i ii

N a Mų? "
rn« dykai hariąmB.ir Juor 

---------- ^.enų Prnne*iwnt«. pykai i , , 
lUjtiprstąųuą BU rtnjauninkaii ir kaimynai#

‘ hellįąi-pasitraukė koyos įau
ko su Capone. r

(Bhs daugiau)

tingu ligas. Jeigu kiti nt- 
i gali padaryti.

Patarimaa 
VALANDOS:' įGidie, fino 10 valandos ryto iki 1
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bear 
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UL Telefoną* Boosevelt 8o00.
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AMERIKA IR TAUTŲ SĄJUNGA

Karo pavojus Mandžurijoje privertė Jungtinių 
Valstijų valdžią įsikišti į gandą tarpe Japonijos ir Ki
nų. Pirmas Washingtono žinksnis šituo krypsniu buvo 
diplomatinės notos pasiuntimas Japonijos ir Kinų val
džioms, primenant jom Kelloggo-Briando amžinos tai
kos paktą ir raginant jas susilaikyti nuo karo žygių. 
Bet tas įspėjimas neatsteigė taikos. Tuomet Jungtinių 
Valstijų valdžia padarė dar griežtesnį žinksnį. Pereitą 
penktadienį valstybės sekretorius Stimson pranešė Tau
tų Sąjungos sekretoriatui Genevoje, kad jungtinės 
Valstijos kooperuos su Tautų Sąjunga, jeigu pastaroji 
imsis priemonių sulaikyti karą Tolimuose Rytuose.

ši Amerikos valdžios intervencija pridavė daug 
drąsos Tautų Sąjungai. Jau apie mėnesis laiko atgal 
Geneva mėgino sutaikyti kinus’sU Japonais, siūlydama 
paskirti komisiją nesusipratimui' Mandžufcijojet ištirti 
ir kviesdama Japoniją iki to laiko sustabdyt-savo gink
luotų jėgų veikimą. Bet Japonija tuomet atsisakė klau
syti Tautų Sąjungos, pareikšdama, kad jos ginčas su 
Kinais liečiąs tik ją ir Kinus, o ne ką nors kitą. Tokio 
atstovas Genevoje pasakė, kad Japonija nori išspręsti 
tą dalyką “tiesioginėmis derybomis” su kinais.

Dabar Genevoje susirinko Tautų Sąjungos taryba 
1 nepaprastą posėdį, kuris pakvietė Japonijos atstovą 
dar kartą pasiaiškinti ir atsakyti į Kinų kaltinimus. 
Kinų respublikos prezidentas Čiang Kai-šek prieš dve
jetą dienų telegrafavo Tautų Sąjungai, kad, jeigu ji 
nieko nedarys, tai Kinai bus priversti paskelbti Japo
nijai karą. Todėl dabar Tautų Sąjunga, gavus pasiža
dėjimą iš Washingtono, kad ir Jungtinės Valstijos pa
dės jai gįnti taikos reikalą Azijoje, turės nutarti, kaip 
elgtis su Japonija, jeigu ji ir toliaus tęs savo smurto 
žygius Mandžurijoje.

Yra vilties, kad bendromis Tautų Sąjungos ir Ame
rikos pajėgomis Mandžurijos konfliktas bus likviduo
tas. Bet jeigu Japonija ir vėl nenusilenks, tai pasaulis 
turės progos pirmą kartą, nuo Tautų Sąjungos įsikūri
mo pamatyti, ką Tautų Sąjunga daro, kuomet didelė, 
pirmos klasės valstybė atvirai sulaužo tarptautinę tai-

Reikšmingas yra tas faktas, kad Amerika, kuri 
Tautų Sąjungai nepriklauso, dabar jau,, pasiryžo veikti 
su ja bendrai. Stovėti nuošaliai Jungtinės Valstijos ne
galėjo, kuomet Japonija užsimojo pasigrobti Mandžu- 
riją, kadangi Kinuose ši šalis turi daug biznio reikalų. 
O veikti Amerikai vienai prieš Japonijos agresingus 
žygius butų, žinoma, kebliaus, negu veikiant sutartinai 
su visoms šalims, kurios įeina į Tautų Sąjungą.

Praktika tuo budu parodė, kad Tautų Sąjungą ig
noruoti negali tie Amerika.

SKILIMAS IR VOKIETIJOJE

partijoje beveik neturėjo. Beje, reikia pastebėti, kad: 
kitos partijos Vokietijoje šiahdie pergyvena daug, 
skaudesnę krizj, negu socialdemokratai. Taip, liberalai 
ir demokratai yra beveik visai pakrikę, o nacionalistai1 
Suskilę j keletą vjena kitai priešingų srovių. >

111 —................... I..............    " i ....... i.... .....i,.. , >i  ............ .

Polemika ir Kritika
'*■ L —. ..

didalą sąrašus, elgtųsi taip, 
kaip pataria mano gerb. opo
nentas, taij butų, labai gražu. 
Bet, deja, dabar yra kitaip. 
Kaikurios grupės tiesiog- veda 
siaurą partyvišką kovą, agi- 
tuodamos už savo kandidatus. 
Ar nepriseina nuo jų atakų 
gintis ?

P-as Deltuva sako, kad, iš
imant, bolševikus, joki kiti žmo
nės nesistengtų Susivienijimui 
brukti savo pažiūras, patekę | 
jos viršininkus. Bet aš anaip
tol nesu taip tikras, ir vado- 
vaujuosiu ne tuščiais spėjimais. 
Man, sakysime, teko daug kar
tą pastebėti musų vadinamus 
“fašistiškos” laikraščius, kaip 
jto pltato ir niekine “Tėvynės” 
redakciją už tai/ kad ji neįdė
jo to arba kito palankaus Lie
tuvos' Smetonai rašto. Vienas 
tų laikraščių, be to, nuolatos ir 
nuolatos kolioja “išgamomis” 
it/ kitokiais binarinis vardais 
tuos žmones, kurie priklauso 
kairiomsioms demokratinėms 
partijoms.

Tai. yra faktais Ar iš to ne
aišku, kokią politiką, SLA.. or
gane ir visoje organizacijoje 
stengtųsi pravesti tos srovės 
atstovai, jeigu jie gautą atsi
sėsti SLA. centre? Mes būtu
me prasti? fraternalizmo Vykin
tojai^ jeigu statytume organi
zacijos priešakyje tokius,, kaip 
fašistai, kurie yra netoleran
tiški* kitų žmonių idėjoms ir 
negerbto kitų žmonių teisių;

' Rašt;

žiną. Taip sakant; nepajėgiai 
Savęs valdyti.

Tečiaus kada studijuojamai 
jo logiką, atrandama, kad jią ’ 
gali svarstyti ir spręsti sveikai,: 
jei tik dąror pastangų. Ne i!iu-: 
zijų, ne haliucinacijų pas jį* 
nėra. Atiriintįs irgi nėra taip; 
bloga,w kaip jis skundžiasi, iri 
užmiršimai greičiau paeiną iŠį) 
stokos domesio ir koncentraci-i 
jos. Jis skundžiasi* negalįs ėri* 
siminti žmonių pavardžių, vie-; 
tų, datų, nuotikių ir kitų daik
tų. Pasideda kokį daiktą iri 
pankui jieško jo, pasižada ką( 
padaryti ir užmiršta. Kada da
ro pastangų atsiminti* išfigu- 
ruoti, tuoj pavargsta. Vienok 
verčiamas arba pats pasisten
gęs atsimena taip pat gerai, 
kaip ir normalis žmogus. Auar 
Uzuojant jo mintį, kalbą to 
sprendimus, atrandama, kad 
nieko beprotiško, nieko, nelo- 
gingo juose nėra. Net mąsty
mo greitumas nėra lėtesnis 
kaip pas sveikus žmones. Tik 
tiek, kad apie savo ligą, apie 
savo nelaimingumą visada per 
leda arba r perdaug spalvotai 

juos dažo. Kada proto ligomis 
sergantieji paprastai kaltina 
save arba kitus sava ligos 
atsiradimą, neurastenikas ne
mota kaltės nė ant savęs,, nė 
ant kitų. Jis kaltina persidirbi4* 
mą, arba išgąstį, arba nelai
mę, arba.kokią-ligą, kuria jam 
prisiėjo sirgti. Gailisi nepašau
kęs laiku gydytojų, nesustojęs 
dirbęs ir tt., todėl ,dabar kita 
liga atsiradusi. Kada atjau? 
čianti žmonės ima klausinėti 
apie jo ligą ir kentėjimus ir 
kada jis arba ji ima pasakoti 
ir skųstis, simptomai žymiai 
pablogėja, to^el geriau su juo 
kalbėtis apie., kitus dalykus, 
kuriais jis da> interesuojasi.

Nemiegas yra vienas svar* 
blausiųjų simptomų pas neu
rastenikus ir psichastenikusi 
Retuose atsitikimuose jie nuo* 
Jatos susnudę arba miega be 
galo ilgai ir vis nepasiilsi, Vie
nok didžiuma nepajėgia ra
miai miegoti. (vKojų arba rankų 
trūkčiojimas, z viso kimo pašo
kimas bandant užmigti* yra 
nereti dalykai; Paskui sapnai 
(paprastai nemalonus) ir bai* 
inč. Reikia neužmiršti, kad 
neurastenikas nueina gulti įsi
tikinęs, jog jis negalės ramiai 
miegoti, negalės užmigti, šitas 
susirūpinimas, tiesa; ir yra 
svarbiausioji nemiego priežas
tis. Tūli jų skundžiasi nemie
goję jau kelias dienas arba 
kelias savaites iš eiles. Žino- 
įna, tai yra melas,, bet jie mat 
užmiega tik tarpais ir- taip 
lengvai, kad urnai pabunda 
net žmogui į jų kambarį įėjus; 
Vėjui papūtas arba nors ma? 
žiausiam bildėsiui pasidarius. 
Ryte jie atsikelia; labiau- pa* 
vargę, negu prieš* gulimą į» liw 
vą, ir stekėtiš: reikia; kad^ tas 
nuovargis^ gerokai sunyksta 
dienai besitęsiant. 4 (
I Galvos skaudėjįmas randa* 
ši netoli pas visush neurasteni
kus. Jis gerokai skiriasi mta 
galvos skaudėjimų* kurie pa, 
eina nuo kitų, priežasčių*.. Ka
da tinkamai išklausinėję lig®* 
įį jis prisipažįsta, kad tai 
ta tikras- skaudėjimas, bet ko
kis tai spaudimas, arba, sleigjH 
ims* Tūli stamdžiąri, buk tat* 
tam kokis tai sunkuiuas ant 
yitšugtdvia uždėtas slčgjĮą. Kb 
ti skaudėjimą jaučia kaktoj, 
treti smilkiniuose, retai kas 
pakaušyje. Tūli skundžiasi, 
k-ad galVa tartam virve veržia- 
inav Paprastai, skaudėjimas 
raudąsi abiejose galvos pusė
se. Rįdc jis blogesnis,; negu 
dienąj. Nuo^ lankstymosi ir ju- 
dėjimių, susikrėtitaip paprastai 
nepablogėja. Kariais darosi 
prasčiau atsigulus. Visai ne
prasišalina niekad, nors tięsa, 
galįmu užiutęrcsuotį
kuom nors taip, kad jlą už- 
įmušta galvas skaudėjimą įr, 
M. vėl.
gąa mąstyte atsimena; kad U 

Vftelvą
Jtoęrętaiistautavkaip žmonės ^ Ya-a(atsi|iBwiK kad .

----- ... . ‘ ‘ VQ^ odą/ idte?še.-tari maž^ Šviesą, negalų 
dalį.- 
pjnėjant arh^spaudant oiį^/ 
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Sveikatos Dalykai
Nervų ir proto silp 

numas
Rašo Dr. A. Montvidus

Moksliškai nervų silpnumas 
arba, nervų suirimas vadina
mas neurastenija, o proto 
nuovargis arba susilpnėjimas 
psichastenija. Kada atsitinka 
vienas, pasireiškia ir kitas, 
protiniai simptomai net la
biau, negu nervų simptomai, 
todėl apie abu šitų pakrikimu 
priseina kalbėti krūvoj

Neurastenija nėra organinė 
nervų liga, tai yra pačiuose 
nervuose negalima rasti jokių 
matomų atmainų, tiktai veiki*, 
mas nervų nėra normalis: jau
timai yra skirtingi, negu turė
tų būti. Psichastenija irgi ne
reiškia matomą smegenų gadi- 
nimosi, tik jie veikia ne visai 
taip kaip reikia. Tai nėra 
jokios rūšies beprotystė, tai 
yra tokios proto reakcijos, ku- 
rios nereiškia sveiko protavi- 
yip, bet kurios nereiškia ir jo
kios žinomos proto ligos. Aiš
kiau sakant, visi proto pakri
kimai nuo sveiko protavimo 
iki pat beprotystes gali skai
tytis psichastenija.

Visos nervų ligos, 
nepasidaro atmainų 
nervuose, o tik jų 
vadinamas neurozais 
neurozų yra keletas:

kuriose 
pačiuose 
veikime, 

Tokių 
nuoma- 
žinomų

simptomų, kurių svarbiausias 
apmirimas; histerija irgi turi 
margą sudėtį simptomų, ku
rių svarbiausias histeriniai 
antpuoliai arba ąudros.y Da 
margesni ir da laV^u^skir t in
gi yra neurastenijos ir psieha- 
stenijos simptomai pas įvai
rius ligonius. Jų visų ir neiš- 
skaitliuosi. Kadangi veik vi
si proto nenormalumai tarp 
sveiko proto ir bile kokios rū
šies pnoto ligos skaitomi psi
chastenija ir veik visi nervų 
nenormalumai, kurie neįpuola 
į kokias nors rųšies žinomą 
neurozą, skaitomi neurasteni
ja, tai galite suprasti, kokia 
čia platybė ir kokis įvairumas. 
Todėl ir pas gydytojus yra 
daug ginčo, kaip šituos pairi- 
mus klasifikuoti, kuriuos jų 
priskaityti prie neurastenijos 
ir kuriuos ne. Mat ir tūlose

Ne tik Anglijos Darbo Partiją dabartinis pasaulio 
krizis taip papurtė, kad nuo jos atskilo būrys stambių 
vadų, Panašus skilimas įvyko ir Vokietijoje, kur So
cialdemokratų Partijos centro valdyba buvo priversta 
pašalinti iš organizacijos reichstago atstovus Dr. Ro- 
senfeldą ir Seydewitzą. Su šiais dviem atstovais pasi
traukė dar keturi kiti: Strpebel, Siemsen, Ziegler ir 
Portune. Truputį ankščiaus iš partijos išėjo atstovas 
Oettinghaus, kuris nuvažiavo pas “lenineus”.

Rosenfeldas su Seydewitzu yra “kairiasparniai”, 
kurie visuomet buvo opozicijoje prieš partijos vadovy
bę. Partija nedęaudjė jiėm. kritikuoti oficialius vadu^ 
bąt ji pavartoję disciplinos, priemones,. ‘4 • -
su savo, artimesni '̂ vienminčiais jau .buvo pradėję 
partijos viduje organizuptįs, kaipo atskira grupė ii’ 
leisti savo organą “FakeJ”.

Iš telegramų pranešimų yra žinoma, kai Rosen- 
feido ir $eydewitzo frakcija paskutinėmis dienomis, afe 
l^ikė savx> konvenciją ir įsteigė naują partiją: “SociąJ- 
IMinę Daritiflfoku Partiją”. Iš šitos, partijoa vaikiai* 
šia nieko .išimant tį, kadatarti
džiaugsmo komunistę fašištai.

Tas Whl(taĮ< , .
lesa* ni^esnėa, negui MA^onaldo ir
deno r (jarbięžite Anglijoje,
SĮIącDonaldas su buvo patys stambiausiem
partijos lyderiai, o Rosenfeldas ir Seydewit^as įtakos

kuomet juodu 
artimesniais vienminčiais jau;buvo pradėję

kimuose ir tt.) atsiranda simp
tomai, kurie nesiskiria nuo ne
urastenijos, todėl vieni ir juos 
skaito neurastenija, o kita tik 
anų ligų pasėkomis.

Neurastenijoj ir psichasteni- 
joj, kaip sakiau, nėra matomų 
atmainų nervų audiniuose, 
vienok gali būti atmainos jų 
cheminėj sudėtyj, ko patirti 
dar negalima, nes nėra išrasta 
būdų. ' *

Neurologistas, pirmiau negu 
paskelbia pakrikimą e^ant 
neurastenija ir psichastenija, 
turi ištirti, ar nėra kokia orga
ninė nervų ir sniegenų liga. 
Jis turi ištirti, ar simptomai 
nepacina iš džiovos, gūžio Ii 
gos, anemijos, sifilio, alkoholiz
mo, labakizmo, Slfiuįtgės, chro
ninio ' vidurių kietėjimo, chro
ninių įdegimų ir tt. Jis, turį 
būti geras vidujinių Ifyų gydy- 
tojasi ir patyręs neurologistas. 
KlauĮos padarymast ligos spėji
me'reiškia klaidingą gydymą. 
Reikia pasakyti, kąc| ant ner
vų kaltė suveriama tankiai vi
sai be reikalo. Kitosr ligos gali 
daryti nenormajiua dervų vei- 

W|*j -“to* ° 
lįgouU sMjįindžiasi nuovoki,

M ..d.e-- 
iipgaros skaudėj imu) ir neuūę- 

Tgu, yru; pamato manylį, kad 
tai neurastenija. Ljgpuis nere
tai yrą hušimih^š, perdaug dd-

mes kreipia į mažiausią be
tvarkę lytiniuose ir šlapinimo 
organuose, maisto virškinimo 
aparate, širdies plakime ir tt. 
Jie sudaro didžiausią skaitlių 
tų, kurie neturėdami ligos, ei
na gydytis lytiškas ligas, 
skrandžio ir žarnų ligas, šir
dies ir inkstų ligas ir tt, Kada 
jiems sakai, kad tų ligų nerai 
jie netiki ir ieško tokio gydy
tojo, kuris pripažįsta jas esant.

Simptomai pasakys skaityto
jui aiškiau, negu kas kitas, kas 
yra neurastenija ir psichaste
nija, todėl: keletą jų čia ir 
suminėsiu.

Pairi mas prasideda lėtai, 
taip kad ir pradžios negalima 
pastebėti. Tankiausiai išeina 
keli metai, kol simptomai pil
nai jaučiami. Iš patyrimo yra 
žinoma, kad kiekvienai ligai 
ligoms primeta priežastį: tai 
šalto vandens išgėręs,, tai ką 
suvalgęs, tai persišaldęs, tai iš
sigandęs. ir taip be galo. Neu
rastenikas labiau, negi visokie 
kiti ligoniai, sakosi žinąs, nuo 
ko prasidėjo jo silpnumas. Jis 
jums pasakys, kad viskas bu
vo tvarkoj, kol jis neišsigan- 
dęs, arba kol nesusirupino, ar
ba kol nesusipyko,, arba kol 
nėsusižeidė, arba kol nenumi
rė giminė. Jis net* ir dieną at
simena, nuo kada prasidėjo jo 
nervų ir proto paįrinias. Siir 
prantama, jis tik taip išsivaiz
duoja, nes nusilpnėjimas buvo 
ir pirma, tik kokis nors suju
dinantis nuolikis į jį labiau 
paveikė, negu į normalį žmo
gų ir jis daugiau0domūs pradė
jo kreipti į savo^pairimus.

Simptomai yra įvairus, reiš
kiasi įvairiose kimo sistemose, 
vienoj sistemoj jų gali nebin 
(i, kitoj būti, pąs vienus ryš
kiau jie jaučiami, pas kitus 
mažai. Tėdel^-kalbarit apie 
simptomus, pįįsieis kalbėti 
kaip jie pasireiškia įvairiose 
sistemose. Vienok visi neuras
tenikai ir psichastenikai turi 
eilę vienodų, bendrų simpto
mų. Pirmiausia, visi simpto
mai yra subjektyviai—jaučia
mi ir manomi paties ligonio, 
gi gydytojas jokios ligos ne? 
randa. Antra, ligonis yra la
bai erzus arba jautrus, p.avar* 
gsta nuo mažiausio užsiėmimo 
ir nepasiilsi į normąlį laiką; 
Trečia, ligonis jaučiasi sune- 
galėjimą, liguistumą ir*depre
siją, nors jo sveikata yra pu
sėtinai gerame stovyje. Net Ij? 
gobiai, turinti tokias ligas, ko
kias neurastenikas tik išsisvar 
joja, nesijaučia taip blogai, 
kaip jis. Ketvirta, gali būti ste
bėtinas nesutikimas iš vienos 
pusės pasireiškusių žymių sų- 
negalėjimų ir. iš kitos to neva 
ligonio žymaus aktivumo M 
stiprumo. Ligosė tokių kontrat 
dikcijų nėra. ligonis, lyg savo 
stovį suprasdamas, neretai ste\ 
bisi, kas tai turėtų būti ir drį? 
sta pasisakyti, kad turbūt jp 
liga yra išsivaizduota.

Pirmiausiai iinkihiČ subjek
tyvius galvos ir stuburio sme
genų simptomus.

Ligonis skundžiasi, kad pro
to darbas jam yra sunkenybė, 
nuvargina ir išsemia jį. Gaįva 
jaučiasi lig tuščia, nelengjva 
mąstytu ir ant bile ko susikbR- 
centruoti, atmintis bloga, vis
kas miglota ięr išrodo mišinys. 
Ligpnįs jaučiasi pavargęs. M* 
ramias ir erzus, bile mažmo
žiu susirūpina, uervuojasiį ir 
negali gasilsM laikrodžio

i; ' . 'J6B
* ' 'lyi

| Visgi aš laikausi tos pačio# 
nuomonės^ kurią: išreiškiau 
“Naujienose” pirmiaii, fcad‘ iš
sireiškimai priešais skirtingu# 

-nerių įšitikinimus-pažiuras 
Centro viršininkų rinkimuose 
neturėtų tarpe narių apsireik
šti) nes tas panašu į politika
vimą.

Sutinku su p. Rašt., kad de- 
mokratybė (tegul ir be “iz- 
mo”) yra nepolitinis dalykas. 
Tačiau# demokratybe vaduotis 
ją gęrbti ir. ją gerbiančius 
žmones statyti į SLA viršinin
kus juk, rodos, galima' ir be 
jokių priekaištų, taikančių j 
kitų narių skirtingas pažiūras* 
Kitą syk esu girdėjęs to spau
doje skaitęs, kad socialistai 
norį patekti į SLA centrą. Ta- 
mė j|ik nėra nieko stebėtino. 
Panašiai pasigirsta ir iš kitos 
jnises. Ar tas ne panašu*f poli- 
tiiįariihą? ;
! P-nas Rąįt. salp* kad hc vi t 
šus rižmus^’ reikia mesti į šalį. 
,Tb aš iri nesakiau, kad yišus 
“izmus” “mesti į šalį” reikia. 
; Kad fraternalizmas yra svar*- 
teis ir naudingas • Susivieniji- 
tauri dalykas, tari tiesai Bet jis 
prregtąm reiškia ir bii)lybę. 
Tačiaus ne labai panašu į bro
lybę, kuoipet organizacijos na
riai vieni į kitus žiuri skerso- 
tnis akimiš.
‘ O kad SLA" sfeimų hutari’- 
taųosc niekur nėta. tižgyrimo 
kokios nors diktatūros, tai aš 
esu tikras. Bet juk niekas 
Šiandie jokių diktątprųv;Susi- 
Viėni jirnui" it neperš#; C Išve
dimai — spėjimai daryti; kad 
vienokiu ar kitbkių pažįurų 
žmohės (išąktoignt bolševi- 
kus);. patekę į; SLA Centrą, 
bandytų savo pažiūrąs arba 
idej as organizacijoj vykinti, 
tai yra tik špęjimasL. Spėji
mais gi negalimai jpk remtis.

Taipgi uždraustą kam nors 
kandidat ii o ti irbūti renkamais 
į į|LA Centro . viršininkus, aiš- 
kiįįf niekas neįuri galios. Bet 
tendencija neįsileisti kiįokių 
pažiurų jįarius į orgąui' 
centrą aiškiai pastebiama. 
tai ne labai panašu.į fraterna- 
lizmą;P. At Deliuvą.

kurią : išreiškiau
• ‘ 2 * m ' "'Ir • v

SLA. REIKALU

te

iri už. sayo nce
taktingumą, bet, vėl pakartoja 
šavo ėlgBį, jei tik kas jį suet“
... > > '

dinlai

izącijos
O

Demokratybč Susi

 

vienijime f

Detroitiečių rekomendacija

s Reikia pridurti dar keletą 
žodžių prie to, ką p; <P. Ai Del
tuva pasakė, polemizuodamas 
su Raski Jišoi sutinka, ; nė
ra nieko blčĮje, jeigu demokra- 
tyųt* gerbiantieji SLA: nariai- 
stengsis pravesti į viršininkus 
tai^ioR pati nusistatymo Žtnones*; 
bet jim manor Kad' reikėtų 
apsieiti be priekaištų; tekan
čių j: Ritų* narių skirtingas pa- 
žiuraife /. <

TAigi skirtumas tarpe p. Del
tuvos* ir * manęs susiveda; tiktai 
prie tO; koks yra tinkamesnis 
būda# išsireikšti, Ugitaojėnit už 
teta tiktum kandidatus. Jisai 
pataria ^avo idėjas (ir žmones, 
kuriem joms/ pritaria) girti; bet 
kitų nepeikti. Tai yra> be abe
jojęs, gera* taisyklė — tam 
tikrose aplinkybėse, .teigu vi
sos grupes, kurios stato kan- 

. ..ay ■ . • ■ a -■ -- .

rasti ir nugaroj. Ligonis gali 
priešintis, kad tos vietos nebū
tų spaudomos, negi čiupinėja- 
mos, nes jis negali pakęsti. 
Prisideda minkštų pagalvių 
po; nUgąrą ir rięręlai* serga 
taip peą ilgą Miką ąrM Visą 
aitižių, nors tikros ligos nerį, 
t|k?nenornrilis netvij veįkiri 
m$>, Ęįrięvįenąs pąsįjUdinimasi 
jį itankhia. , ;

Akys pas nepuriuos neuras-i 
,, . vv-H-i-> - w$£’»s I

gąs. matyli, atsimenąs kud įrJjĮĮ^.Jos nępiįkcnčia > aižios) į
i Tuliku frvvAnh visai

•ir
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Daugelis kolonijų siūlo net 
po kęlis savo žmones į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Mes detroi- 
tiečiai to nedarysime. Mes 
kaipo, stambi lietuvių koloni
ja pageidaujame turėti SLA 
Pildomo joj Taryboj tik vieną 
asmenį ir rekomenduojame 
SLA. nariams Dr,. J. Jonikaitį 
į daktaro kvotėjo urėdą. Mes - 
manome,' kad toks, musų pa
geidavimas teisingas; o antra, 
vargu butą galima geresnį 
žmogų, tam urėdui rasti. Dr. J. 
Jon įkaitis-daug y ra. pasidarba
vęs visuomenės reikalams, 
ypatingai * vietos lietuviams. 
Sėkmingas praktikoj, leisim 
gas, visų lygiai gerbiamas. ir 
mylimas. Mes tikime, kad Dr. 
J. Jonikaitį išrinkus į SLA. 
Pildomąją Tarybą, Susiveini- 
jimas tuėrlų daug naudos.

SLA. darbuotojai:
F. Motuzas,
K. šuolis
X Ambrose
J. GVerditis
P. šuipis
J. Laukoms
ĮRj Račkauskas 
Jos. P: Uvick 
S. Dfcrmeitienė 

: S. L. A, darbuotojai jaunuo
liai:

Vitold' Dermeitis
Vytautas Smailis, 
Jonas Stamęvidi 
Vera Grybas 
Biruta Smailis 
A. Mikulis 
J. A. Blazis 
A; W. Gillis

s. 1 uh jų gyvena visą,- 
ųidenfftaik W#aiš, ny

rgstu. ir gauna galvos skąu-

.»■■■ etataia» uis     c
4 ...

i No. “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus* 
Įkite Naujienose.

' ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
»i>i. >■"».n '<'-■!;*>ii......................... ......1 T"**

Reikalaukite “NAU- 
aat Mte kam

po, kur parduodami lai- 
iraičiai. Pardavėjas lai-

Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovinę savo sma
gumui, bot Jusg pato
gume deiei.
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Cook pavieto bazaras
Tel. Prospect 1930

ADV

venue

30 vai

oukvM 59 Į4

Phone Canal 2118 
Valandos: 6-*4 vakare

Gabiausias studentas 
Chicagos universitete

vietines
Teiran-

dvikoją mažfneiją
Kada jau svečiai iš miešto 

atsilankę, tai radę tik užraug
to skystimo. Svečiai turėję gan 
sunkiai padirbčti iki išvalę flia-

Valandoj
Phone Lafayette M9S

Musų patatnavlmae lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale visuomet esti eąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime II 
laidų užlaikymui bky

iW **
Telefonas

m*

10 iki J3 ryto, 6:30 iki 8:J0vak. 
Apart

"»■*!, iTM,

Chicagos stadione atsidarys 
Cook kauntčs bazaras 17 d. spa
lių mėn. Tikimasi, kad bazarąį 
aplankys ne mažiau, kaip 500,- 
000 asmenų.

Važiavo vogtu autų 
mušė mergaitę

liekame,
rpa, 'Šonai, Žentai, 

k MįetaM

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyetę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda• - - - ■■ -- l(<og

10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v.
TRUM- 
HDIMU.

Sudarys bankams pas 
kolų fondų

Chicagos zoologijos 
parkas

Ofisas it Akinių Dirbtuve 

756 Wėst 35th SL 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-*-4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

0 So. Halsted St, 
tr Avė, 
* po plet 

■ALA

Naktinis telefono/Grotai 1595

JOSEPH J. GRIS
Lietuviu Advokate, 

4631 Aa&Uuid 
Td. Boųltnrd 2800

Taip Chicagos 
Lietuvių

A. K. Rutkauskas, M. D. 
444? South Urestern Aoentm 

Tel. Lafayette 4146

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

kvaišos 
ir pažįstami esat 

i dalyvauti 
pasku- 

kinimą. 
«. »> » !. * • •>

AMBULANCE PATAHNAV 
įNM|t Visuomet teigiame fcirdJ 
patąfrriavlj^, < kuomet jis .y

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.) 
Seredomia ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

‘■'•’V-Ą'V - >7

“Oi, močiute, kas bus?” Tai 
bus dainų ir muzikos vakaras 
ateinantį sekmadienį, spalių 18 
d., naujoj gražioj Almira Si- 
mons svetainėj, 1640 N. Han
cock St. Vakarą-koncertą-šokius 
rengia Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”. Tai bus choro 
muzikaliu sezono atidarymas. 
Pradžia lygiai 8 v. v.

Apart choro “Pirmyn” ir p. 
K. Steponavičiaus Simfonijos 
Orkestro dar dalyvaus garsus 
Kenoshos lietuvių Dailės Rate
lio choras, kurį mokina irgi p. 
Steponavičius. Bus daug solistų 
ir solisčių. ,

Chicagiečiai turės tikrai ge
rų koncertą. Ypatingai north- 
sidiečiai turėtų nepraleišti šios 
progos ir išgirsti gerus . artis
tus, ypatingai svečius keno- 
shiečius. —Myk ©lįs.

127 N, Deatbone Room 1113 
Telefonas Cttttal 4411 

Valandos: nuo 9 ryt© iki 4 po pietų 
Gyvenime Vieta 

3323 South HMeted Straat 
Tel. Boulevard 1340 

Valandos: tino 6 iki 8 vai kiekvieną 
vakarą, Uakyrua ketvertą 

Nedėlioj Mio 9 Iki 18 tfrt©

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Regįstruotam OptOmetriatui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vąk. kasdie.

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

2400 IV. Madison Sh
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Td. Wert 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Nusižudė netekęs 
nigų

4729 Soath Ashland Arte., 2 taboą 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. p© pietų ir nuo 7 iki 8:30 wL 

nuo 10 iki 13 v. dienų 
Phone Midivay 2880

Nužiūrima, kad gabiausias 
studentas pirmamečių eilėse 
Chicagos universitete bus S<tew- 
rrt McDougall. Ir jeigu kuris 
studentų pabaigtų keturių me
tų kursą per dvejus metus, tai 
tikimasi, kad jis tai padarys.

Dougall, vaikiščias 3 metų jau 
skaitė, keturių metų rašė, pus
šeštų metų būdamas rišo algeb
ros problemas. Universitetan į- 
stojo dabar 15 m. Jo aukštosios 
mokyklos kreditai yra aukštes
ni, nei kurio kito pirmamečio 
studento.

Du jauni vaikinai, važiavusie
ji vogtu automobiliu, užmušė 
mergaitę 8 metų prie 82 ir Sa- 
ginaw gatvių. Sužeidė mergai
tės motiną, p-nią Heimanski, 
8452 Green Bay avė. Pavažiavę 
pęrą blokų, vaikinai paliko au
tomobilį, o patys pabėgo. Auto
mobilis, pasirodė vėliau, buvo 
vogtas.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Suite 3 
Tel. Prospect 1028

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

s Nedėlioj pagal sutartį

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALI8Z t
1145 Milioaukee Aosnas 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki I P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

KOSTANTAS

Persiskyrė su 
spalio 11 dieną 
sulaukęs apie 50 n 
męs Tverų mieste. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Priklausė prie Mindaugio drau
gijos. » , " ,

Palike, dideliame nubudime se
serį Sofiją Petraitienę. brolį Pertą, 
š vogė r į Jurgį Petraitį, 4 anukus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge spa
lio 15 dįeną, l:?rt 
iš I. J. Zolp kop 
lydėtas į Tautiškas

Visi >. »j 
giminės, dr. 
nuoširdžiai 
laidotuvėse w ©ut^ijkti i 
tinį pątbrtav’irtą k art

Nuliūdę liekame,

Sesuo, iSealis, <Sveiįfettio, 
Anttkai ir įigįinis. •

LaWtuvėse pata/ltąųją g{abo- 
rius L 3, Zolp. T$. BoVlevard

Ar negražus sumanymas! 
Ar ne? —Vikis.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Agt. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

'Šventadienio it Ketvirtadienio
- -........ .... • ■ .................. • • -

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

V MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Htmlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 West 69tb Street

Iššoko iš 8 aukšto YMCA. 
trobesio vyras, kuris buvo žino-; 
mas vardu Smith^ Jo bankinė 
knygutė rodo, kad jis ^turėjęs 
$1,200 pinigų. Bet Smith pa^ 
mažu traukė pinigus iš banko, 
matyti, pragyvenimui. Pagalios 
jo pinigai visai išsibaigė. Už-; 
baigė jis ir savo gyvenimą.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STR1K0L 

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:

kiti žvėrini ar gyvūnai.
žiuri j mohkee vyrai, žiuri 

moters. Bet jau moterų trigu
bai daugiau, nei vyrų. Kažin 
kodėl publika luėgia žiūrėti į 
menkes— ar ne todėl, kad 
jaučia šiokio tokio giminingu
mo?

Atlankęs dar visokius kito
kius gyvius, pasijutau pavar
gęs. Sėdau į busą viršuj ir 
birzginu net iki Hovard ir 
Paulina gatvių. Tai buvo sma
gus pasivažinėjimas gražiu 
Sheridan keliu, vis paeežeriu.

Sugrįžęs atgal, išlipau par
ke. Pradėjau eiti, pasijutau vi
sai ne tas: eini ir norisi eiti, 
kojos nespėja žengti. Seniai 
taip gej-ai jaučiausi. —Žinias.

LIETUVIS GRABORIUS 
.i v ;

Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite u;
Tel. Roosevelt 251

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
T.L Cittto 5$27Bankininkai, susirinkę Chi- 

cagon iš šešių valstijų, kaip vie
nu balsu užgyrė planą sudaryti 
fondą milijardo dolerių, kad 
teikti paskolų reikalingiems jų 
bankams.

A. L Davidonis, M.D
4910 So. Michi

.‘tri. Ię«<>wpo 
VM-ANDOS,

! : *• 2 SI į * nu 
nuo 6 iki 8 valandai vak. 

apart Iventadienio ir hetoktaditnlo

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5913

Rez. 6600 Soath Arttūan Avamu ' 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOVAIŠAS

šiuo pasauliu
1931 metais.

n. amžiaus, gi-
Telšių apskr.

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 E. lllth SL 
Kampas Wabash Avenue 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

3307 Auburn Ave< 
CHICAGO, ILL.

4654 S. Ashland Avė. 2 -ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 val..V»k.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSĄMUpTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18SL 
Tel Roosevelt 7532

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nno 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas iy- 
ir vaikų pagal naujausiu 
Ray ir kitokias elektros

--------------t-------—< {?i

18 gatves apielinkė

Praėjusią savaitę sumaniau 
aplankyti naują zoologijos 
parką Hiversidėje. Sumanyta, 
padaryta. Ir štai stoviu prie 
parko tvoros ir šiuriu į iška
bą, kuri sako, kad mėginimas 
įeiti vidun yra draudžiamas 
bausme; kad galima įeiti tik 
svarbiu reikalu ir tik adminis
tracijos leidimu.

Man bežiūrint į tą iškabą, 
antroj tvoros pusėj tik vanit, 
vamt didelis, kaip veršis šuva 
dar didesniu šunišku balsu. 
Pamaniau, kad jau puola ma
ne zoologijos parko žvėrys.

Kad jau taip, tai einu to
liau patvoriu. Matau, dar gana 
tolokai nuo manęs sustoja au
tomobilis. Išlipę- iš jo žmones 
suėjo į parką. Skubiai ir aš į 
tą vietą einu. Kada priėjau, 
tai sutikau įėjusius grįžtant.

Klausiu jų, ar neleidžia įei
ti vidun. Atsako, kad užrakin
tos dury$. Matau, kad ir čia to
kia pat iškaba, kokią mačiau 
ties ta vieta, kurioj aš pats 
mėginau įeiti.

Einu važiuoti atgal. Pora 
moterų laukia gatvėkario. Pa
klausiau jų, ar jos 
Taip, atsako moters, 
juos kodėl neleidžia publikos 
į parką.

Paaiškina jos man, kad par
kas dar neatidarytas, ba dar 
nebaigtas. Kol užbaigs, tai 
praeis dar pora metų, ir par
ką atidarys pasaulinei paro
dai. Sako, darbininkų per ma
žai, negalį sparčiau darbą va
ryti.

Na, sakau, darbininkų per
manai: dabar gali gauti darbi
ninkų kiek tik nori. Bet mo
ters paaiškina, kad darbui pri
ima tik unijistus, kad kitokie 
nepriimama, nors kasdien prie 
ofiso stovi būriai norinčiu 
gauti darbą.

Kad šitaip, tai, sakau, ir aš 
dar per anksti atvykau. O mo
ters atsiliepia: ne tu vienas 
toks ankstyvus. Kiek čia žmo
nių privažiuoja, tai kartais 
automobilis prie automobilio. 
Atrodo, tartum upe mašinų 
plauktų. Pora savaičių atgal 
čia tiek mašinų buvo, kad ka
žin ar jos visos sutilptų parke 
Per visą dieną iš abiejų pusių 
važiavo ir važiavo. Kurios pir
mos atvažiavo ir pakliuvo į vi
dų, tai negalėjo vėliau ne iš 
vietos pasijudinti. Tik į pava
karę, kai apsistojo važiavi
mas, tik tada pradėjo skirsty
tis ir išvažinėti.

Nepatekęs į Riversidc parką, 
patraukiau į Lincoln parką, 
taip sakant, pas monkes. Ir 
tenka pasakyti, kad šiaip ar 
taip, o monkes sutraukia dau
giau publikos, ne kad kurie

Tel. Yarde 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofbo T«L Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

. I ______

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Halsted SL, Cbtev© 
arti 3 Irt Street •

Val»ado« 1—3 f» «M08. J* 
Nedėlaomb it MmH. W--l#

Dr. P. Atkočiūnas 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M. 
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

v&rtol&mi. Mano akli

Ąkiolą Ir .Ei^mlnartjoaUKalna Nuo ©0. 
oporaciJoB, ^lenpvi iSinokėjiinai^ nSra^iratM- 
Simo.

Stiklai jiupUkuoJami ir rSmal sutaisomi

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Weat 22nd SL 
Arti Lrtfflitt

Tehfonat Chmrf 3552 
Valandos « ryt© Hd # vakaro. 

Seredoj k Pėcayftoj 9 iki 6

Bravioridkui atsimokėjo
. ■■ <'>**■

• I į"Šioje kolonijoje randasi dido 
kas moderniškas namas, kuria 
me tarpe kitų biznių, bet ne 
znaimiai, buvo įrengtas ir bra 
voriukas 
voriukas:

Bravoriuke, tarp kitų, dir
bęs ir musų tautietis — Anta
nas, Jonas ar kaip ten jis va
dinasi.

WeD, broleliai, bravoriuko 
savininkas atleidęs iš darbu sa
vo darbininką.

Na, tai anot kalbų, darbi
ninkas sumanęs atsimokėki; ga- 
spadoriui už darbą. Nįi^įkęs 
kur rdikia’ ir' papas Ako ję^Wj)ie 
bravuriuką.1 <’*'av ‘ :

Pranešimas apie braypfiiiką 
buvęs Širdingai priimtaS/' Bet, 
esą, pirm negu pranešėjas į spė
jęs sugrįžti, bravoriuko 'savi
ninkas jau žinojęs, kad už ko- 
ki6 mėnesio laiko pas jį atsi
lankysią pagelbon svečiai.

Bravoriuko savininkas turėjo 
laiko padėtį apgalvoti ir ją 
pasitikti. Jisai pasielgęs suipa*

Telefonas Yarde 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 Soath Ashland Aoentte 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p© M 

7 iki 8 vai Nedėl nno 10 (H 11 
Rez. Tdepbone Plaza 3200Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška KokpJyHa Dovanai 

Tari© fcutomobiHtts visokiem* reika- 
, lams. Kaina prieinama

Auburn Avenue 
1 ■

'į.;.. . CHICApO, ILU .

MAGDALENA WOS1LIENĖ 
po tėvais Paukfctaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj, spalio 11 d., 5:30 vai. 
vak. 1931 m., sulaukus 68 metų 
amžiaus, gimus č i penų kaime, 
Vabalninku par^p., Panevėžio 
apskr. Amerikoj ilgy verto 25 
m. Prekiauk prie Draugijų Kata- 
likų Foresters, šv. Onos dr-jos ir 
SLR. Katalikų Roselande. Patiko 
dideliame nubudime 2 dukteris — 
Emiliją ir Elzbietą. 2 sutras — 
Petrą ir Joną. 2 žentas, 3 marčias, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas. randasi 
1 1223 S. Turner Avė. Mt. Green- 
wood. III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
spalio 15 dieną, 8 vH. įyto iš na
rtų į Visų šventų parapijos Įaž* 
hycią. Roselande, kurioje itsibus 
gedulingos pamaldos až vilionės 
sidą. o iš ten bus nulydėta į šv. 
Ksžrtiiet'o kapines. )

Visi a. a.’MagdatrtMOj'ViųįUr 
nės giminės. drMflai požistami 
esMt nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse k sutrikti jaį 
pukotinį patarnavimą U atsi- 
sveiklnirtą.

Nuliu
©a 
Marčios.

u Laidota*** _ 
<)c>cy, T4. Pulhm 0118

TU Randolph 0332 
ryto <ld5 vaL vak. 
lt. TU Victoeg 0563 

7 fla « vakare
Olia—Utarn., KttV. 4r Bubatos vakM Cieoro, III.

1439 So. 49 Court
. ''Telef. Cicero 592*7

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. Cbicago, I1L

fadsMaaMMrtafcMMMtoa-- i 11 ii i

K. GUGIS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

.Laidotuvėse patarnau-
Įiih ju geriau ir pigiau, 

' ne8u hiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

' b,l iWirbyat&.
OFISAS:

668 W. I8th Street 
BF,..... Tel, .Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

■ Tek Victory 4088

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 430. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

■■<-WHIIIIiyMtliWiWll ■■ I > I HIJIIRRIĮIII M*

Dr. A* P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
T.l. Bon1«,ra 7589

Ofiso vąhndos 10 <ym iki A vaitai©. 
Reiidcuce Phone Hemlock 7691

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted SL
Phone Boulevard 8483

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

■ -I ■ ■ -   i ■ 01> I I    ---—
' ’ t j ' ' į

Phone Boulevard 4180
A. MASALSKIS

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780
■ hi na Jd ■■■■ ^il liij ■■ iii ■' ■ s ■■■■■. m ■■mu iib

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

Ai priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip hutu kom- 
pliku o tie darbas. Mano tris-

A A. SLAKIS 
iTAS \

Miesto Ofisas 77 w. Washihgton St.
Room 1502 TeL Central 2978

Valandos: 9 <7“* ^ >• *

Vakarai*: Vuft:.. K«tv.» ir Suhatoe 
— 6 iki 9 yaL ___ _

4145 Arrihar Aue.
AriL- ..

Namų Tai. Hyde Pmk B3fr5
. S I lt! I ■ ,i«»11 ą, ■"m—* *

JOHN B. BORDEN

trečiadienis, špalių 14, 1931
- |j -Į ' ■ - ,    ■ V...■

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
' . • -■> ’ ■' ■ ; ' ' • ■ ■

— PAGRABŲ VEDĖJAI
MMMMB Visą pagrabo patarnavimu •

galime atlikti už $100.00 •
Dvi Koplyčios Pykai lt /

Del žermąnV X 
Padarome affidavitus. reika- 
le Insurance ir visus -Notary 

‘Public reilęaĮps;
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

» koplyčios pus nu 
kai 

Kvostam 

kviečiami

i—u it i “j į - n  .....................r,...  

IGN. J. ZOLP 
Piiriaiisias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

l«4« W. 4«A 
feW©u»l

9303
Bonltvatd 3413

rų, motei
metodas 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. I8rb St., netoli Morgan SL 

Valandos: nuo' 10—12 pietų Ar 
©u© 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos edefodai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

dr; vaitush, opt.
lie+uvis akių specialistas 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą,, kuris , esti

akių aptemimo,

trumparegystę ir toliregyetę. Prirengia 
teisingai akinius. _____
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo t? 1?
KREIVAS AKIS ATITAISO 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU Iš 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

A. A. OLI8
R. A. VASALLB

ADVOKATAI
11 South La SaUe Street

Room 1934 1
Valandos nu© 9 i 
3241 S. Hrteted St.

Valandos

r isiifiTOAAs, <7<Mišftaėaį^»



ir.mini

Tarp Chieagot
Lietuvių

Kenoshos Lietuvių 
Choras viešės 

Chicagoje

ti ateihAntį sekmadiehį į kon
certą pasiklausyti šių dviejų 
dhorų, didelio ęrkeštro ir viso 
bUrio žymiausią musų solistų, 
čia dėbiutiios ir nauja lietuvių 
Šokėja, p-lė Iretia Juozaičiutė. 
Pč koncerto gi bus šokiai. At 
Sižvelgiant į bedarbės laikus 
jžahga yrą visai maža, tikta 
75c. Rengkitės visi būti šiame 
nepaprastame koncerte.—pp.

. . ū i, yrr f i, jpnjln'fr TiriiVij-fr
Gaila, kad Pp. jUffalžtai imsi 
re keitės į Jiė yra

geri, linksmi ir drAtigiški žmo- 
hŽS» darbštus drAti^ijose ir 
duosnųs labdarybė). Tdkie žmo
nės yra pageidaujafni visur ir 
moka siiširasti gerų draugų. 
Linkėtina jiems pAšišekimo. ’

7 , ——D.
...... į...,, .1.11.1, • tia'.A

Marquette Park
■ ..... '

Dainuos Ch. Lietuvių Choro 
Pirmyn koncerte ateinantį 

sekmadienį '
Cicero < South Weft Lithdnian Ameri 

canf Political Clbh

Chicagos lietuviai savo kon
certuose esame girdėję visokių 
dainininkų, iš įvairių miestų ir 
dagi įvairių šalių. Bet turbut 
dar niekad musų koncertuose 
neteko girdėti atvykusio is ki- 
’.ur viso lietuvių choro. O cho
rą užgirsti yra dar svarbiau 
negu pavienį dainininką, nes 
choras ne tik teikia malonumo 
klausytojui, bet'ir parodo savo 
miesto lietuvių kulturinį stovį.

Tokią- progą užgirsti kito 
miesto lietuvių chorą turėsime 
ateinantį sekmadienį, spalio 18.) 
d., pirmame šio sezono didžiojo 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn koncerte, Almira Simmons 
svetainėje, 1640 N. Hancock St., j 
arti North

Tą dieną 
ir mums, 
duos musų 
si no—Kenosha lietuvių choras. 
Tai didelis SLA. 212 kuopos 
Dailės Ratelio choras.

Kenosha Dailės Ratelio chorą 
reikia statyti prie pirmaeilių 
chorų, nes jis yra gerai išsila
vinęs, skaitlingas, jau per dau
gelį metų pasižymėjęs vietoje 
ir apielinkėse kolonijose savo 
sutartingu dainavimu ir vaidi
nimais. šį Kenosha lietuvių 
chorą veda chicagietis p. K. 
Steponavičius, kuris taipjau ve
da didįjį Chicagos Lietuvių Cho
rą Pirmyn ir gerą Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestrą.

Tad visi kviečiami atsilanky-

Avė.
į Chicago atvažiuos 
chicagiečiams, dai- 
kaimynų iš Wiscon-

tiktai

(FrlutatytM t 
blle namu* 
Chltaicoje)

UŽ ŠĮ PAJEGINGĄ

V andens 
Šildyt o ją

A
pikiai TriimpT Laiką^-Veikitė

Labai specialiai 1 Didelis pajėgingas Van
dens Šildytojas su 20 pėdų stora varine 
vyniota dūda—greitai veikiantis! Užgir- 
tas American Gas Association ir Peoples 
Gas Tyrimo Laboratorijų. Mes niekad 
pirmiau nepardavinėjome šių vandens 
šildytojų už tokią sensacingai žemą kai
ną. Trumpam laikui tiktai. Pirkite da
bar kol kainos tebėra žemos.

Lengvus Mėnesiniai limokėjimai 
— mažAa “carrylna eharge” 

Telefonuokit WABASH 6000

PEOPLES GAS STORES
Micbigan Avė. prie Adams Street 

ir šiose apielinkių sankrovose 
4580 Broadw*y 
<839 Irviną Pk. Blvd. 
1W8 Larrabee 8t. 
8315 JL Marshfield 

Ąee.
2149* W. Msdiaon St. 
I^jCO MJbvaukee Avė.

4829 S. Ashland A ve.
12 W. 85th 8t.

846 W. 68rd SL 
7489 Cottece Orove 
8033TCommec«lal

«uiw»u»ee avv. Avė. 
. 11031 S. - Mieblsan..

l nm .ĮtuilmniLi.. MH— Jlį.mH

Lietuvių Improvement Kliu
bo metinis susirinkimas įvyko 
spalių mėn. 7 dienų p. Lukš- 
tiones svetainėje. Narių daly
vavo vidutiniškas skaičius.

Išduotas buvo raportas iš

ten yra daug kas veikiama. O 
taip yra todėl, kad ten veikia 
visos tautos išvien.

Pastaruoju laiku žinksniai 
daromi visų pirma taksoms 
sumažinti. Numatoma, kad tai 
atsiekti bus galima. Jau yra 
tuo tikslu daromi , ekspertų 
žinksniai.

Susirinkimas instruktavo sa
vo delegatus, idant jie stovėtų 
už biednuoinenės interesus, o 
ne už turčių.

Dar smagu pranešti, kad iš 
musų ‘ tarpo p. Kizas yra ko
mitete prie valdžios prižiūrėti 
kaip išleidžiami žmonių sumo
kėti pinigai.

Raportas iš politikos darbuo
tes pasirodė gan puikus. O 
puikus todėl, kad musų kliubo 
narys, p. J. F. Kimbarkas, tapo 
nužiūrėtas kaip kandidatas 
rinkimams* į miestelio valdžią.

Dar pasirodė naujas daly
kas. Tai davimas iš miesto 
pašalpos biedniems. Ir prie to 
pasirodė, kad prie tų biednų 
yra ir ne biednų, kuriems pa
šalpa nereikalinga, o vienok jie 
gauna ją. Gi kai kurie tų, ku
riems pašalpa labai 
ga, jos negali gauti.

Tas visos reikalas
tas ir tapo paskirta komisija 
jam ištirti. —Vietinis.

reikalin-

apkalbė-

Roseland ’
Susirgo drg. Narbutų duktė; 

padaryta operacija

Antradienio, spalių m. 13 d., 
ryte buvo nugabenta į Little 
Company of Mary ligoninę (prie 
West 95 Street ir Califomia 
avenue) pp. Narbutų duktė. 
Mergaitei padaryta apendicito 
operacija. Antanas Narbutas ir 
šeimyna gyvena adresu 1033 
Wesit 103 Street. Tėvai labai su
sirūpinę dėl dukters susirgimo.

—Rep.

Iš po Margučio kon 
certo

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Margučio koncertas. Kas ten 
buvo, tai nesakysiu. Trumpai 
kalbant, koncertas pavyko gan 
'jerai. Publikos susirinko apie 
8 šimtai. Koncerto dalyviai sa
vo užduotis atliko gan gerai. 
Ypač publikai patiko vaikų or
kestrą. Tai buvo keturios di
delės armonikos ir bubnas.’

Tiesą pasakius, bubnuotojas 
—jaunas vaikas, bet tenka ste
bėtis kaip puikiai jis moka 
mušti bityną./ J 1

Beje, bučiau į pamiršęs pasa
kyti, > kad svėtaįnės prižiūrėto
jas, pusėtnai pašventino tome
lius, kurie norėjo urmu įsigrūs
ti į svetainę nepirkę tikietų. 
Mat, Butkus paprašė jų išeiti 
laukan, tai vienas tuojau ir kir
to jam į akį. Tada tai Butkui 
į pagalbą atbėgo Antanaitis ir 
pašventino smarkuolj. Tur būt, 
kad tokie paukščiai, kaip tie 
berneliai, kitokių argumentų ir 
nesupranta. »

Na, tiek to—kas ką veikė,tai 
ne mano biznis. Ir nežinau ar 
kam patiko koncertas, ar ne. 
Bet man patiko. Ir manau, kad 
daugumai tikrai patiko. Bend
rai imant, koncertas .buvo ge
ras. -^Pustapėdis.

S-Z <$■ « J* «

Antanas Stelmokas, musų 
angliškos skilties “Burnfng 
Bits” redaktorius, parodys ki
tokių savo gabumų, dainuoda
mas solo prie Chicagos Lietu
vių Choro Pirmyn,
kuris įvyks spalių mėir. 
Almi ra Simona salėj, 
North Hancock Street.

koncerte,
18 d.
1640

Vilniaus minėjimas
Spalių mėn. 9 dieną Lietuvių 

Auditorijoj, dalyvaujant tūks
tantinei miniai, įvyko minėji
mas 11 metų nuo to laiko, kai 
užgrobė .Vilnių.

Šiemet, minint itas sukaktu
ves, abejonė dėl Vilniaus liki
mo dar padidėjo deliai Lietuvos 
karininkų ir kai kurių diploma
tų vedamos agitacijos u^ Lietu
vos unija su Lenkija./

Drg. P. Grigaitis įspūdingoj 
ir pamokinančioj kalboj nuro
dė, tarpe kitų dalykų, ir <tai, 
kokių “malonių” Lietuva ir lie
tuviai susilaukę yra praeityje 
š Lenkijos. Jisai nurodė, kad 

gali rastis lietuvių tarpe tokių 
savonaudžių ir karjeris-tų, ku
rie pageidauja unijos su Len
kija, bet Lietuvos liaudis, žino
dama. tas lenkų “malone” iš 
praeities, nesutiks jungtis ver
gijos ir paniekos ryšiais su im
perialistine LenkljL (

Kalbėtoja^ įspėjo klausyto
jus, jogei lietuviai turi sukaup- 
;i savyj visas jėgas ir ruoštis, 
kad laikui atėjus būtumėm pri
sirengę duoti pagelbos Lietuvos 
liaudžiai jos kovoje su vergiją.

Baigdamas kalbą jis perskai
tė protesto rezoliuciją Lietuvos 
valdžiai deliai jos pulkininkų 
vedamos agitacijos už uniją su 
Lenkija.
Tolesnėj programo eigoj pasi 
rodė p-lė Briedžiutė, kuri skam
bino pianą. Sekanti programo 
dalyvė, p-lė Narvidaitė, šoko. 
?askui p. Rimkus ‘sudainavo 
tris daineles, tarpe kurių “Vii 
niaus kalneliai” ypač atatiko 
vakaro tikslui.

Kalbėjo adv. K. G,ūgis. Savo 
talboj jis gan vaizdingai nuro
dė, kaip mes amerikiečiai pra 
eity ir dabar šelpėme ir tebe- 
šelpiame savo tėvynę Lietuvą.

Puikiai daiųavo p. Salaveiči- 
du tė-Steponavičienė. O. ir p. 
Jakavičius gerai ir gražiai pa 
dainavo. Visi dainininkai pa
dainavo po trejetą dainelių ir 
vis’ po vieną magaryčių.

Pagalios Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn sudainavo Lie
tuva Tėvynė Musų, Lietuviai 
mes esam gimę ir dar vieną. Už 
tai choras vertas yra parėmimo,

-r-Žinius.

Spalių mėn. 7 d. Lithuniari 
American Political Chib laikė 
susirinkimą Mežlaiškio svet., 
2453 Wesl 71 Street.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas D> B. Pratapaš. Buvo 
perskaitytas raportas iš pra
ėjusio susirinkimo. Priimtas 
vienu balsu. į Taipjau priimti 
finansų raštininko ir kasieriauA 
raportai. Komisijų raportai 
priimti vienu balsu.

Prisirašė naujas narys.
Susirinkimas buvo skaitlingas 

ir tvarkus. Apsvarsčius bėgan
čius reikalus, vice-pirm. P. Va
liukas davė įnešimą išrinkti ko
misiją organizavimui 13 vardos. 
įnešimas priimtas vienu- balsu 
ir komisija išrinkta.

Po to buvo pakeltas klausi
mas apie gavimą kliubui dau
giau narių. Visi pasižadėjo at
sivesti kitam susirinkimui ne 
mažiau, kaip po viėnąi naują na
rį, kad padarius kliub^ galingą 
ir kad Chicagos politikieriai 
skaitytųsi su lietuviais, nes jau 
atėję laikas veikimui.

Duota įnešimas išrinkti kliu
bo korespondentą. Išrinktas ko
respondentu vienbalsiai J. Bu- 
tautis. v '

Nutarta Surengti vakarą. į 
rerigimo komitetą įėjo pp. Gry
bas, R. Mažeika ir F. Bakutis. 
Tikietai parengimui bus labai 
pigus, tik po 23c. 0 kas atsives 
tris lietuvius, tai gaus įėjimą 
už dyką. Galfriia ’ tikėtis, kad 
bus skaitlingas vakaras.

Kada vakaras įvyks, bus pra
nešta vėliau. Vakaras rengia
ma kad padidinti kliubo finan
sus.

Susirinkimas" buvo draugiš
kas. Ir kas iš savininkų reika 
lavo ko iš miėHto valdžios, tai 
kliubo valdybalf'sutiko pasiru 
pinti taislrėįkalavimais. Kitame 
•susirinkime bus tie dalykai pa
uškinti.' . į ■ .

Susirinkimas užsidarė 10 
Bė .

' I • .

Reikalingas ekstra jubilejus? 
«jėigu tokįe jubiiejai bus .ren
giami, kaip tas antrasis įvykis, 
iii toliau, tai Susivienijimas tu
rės daug jubilejų. Pavyzdžiui, 
kodėl neapvaikščioti SLA. 36 
seimo, kai įvyko skilimas su 
bolševikais? Juk kova su bol- 
ševikaiš buvo daug sunkesnė, 
toj kovoj buvo daugiau vargo 
ir pinigų išleista, nei minėtam 
žiniaus antram įvyky.

Pagalios kodėl nešvęsti Deve- 
nio paskolos audringas nuoti- 
kis ir Centre dviejų moterų 
muštinės? Juk tai yra vis 
reikšmingi įvykiai.

Vienas narys.
, imi i ifa—fwi 1*111 —

-TreciadieMs, spaliu 14, <n*«iiiii nh iriHli.lfatgrtfeji.La.,. .fjĮ ..'■..■»..£ XJLL

CLASSIFIED ADS
8

Business Service
________ Biznio fiataroayimas _ _ _ 

Prisipilčiykite savo Anglių Aruodu Dabar 
Pocabontas, Mine Rųn ...................  $6 75
Petroleum, Nut Coke .......   8.50
Pocahontal, Lnmp or Egg ....... 10.25 
Heritage Cčal Go^ Tel. Engletfood 2606

vai
vakaro

North Side

Cicero
Užpuolė lietuvį

dpeciiuaiM rydyme chronlMto u aaujo U. 
ĮHJ. Jei kiti neralBJo juinia iicydyti, atailan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iMfsaminaTi- 
mai atidengs juaų tikri Urą ir jei a* apni- 
imsln jųa r/dytt, sveikata jums surryi. Ei
kit pas tikrą specialiau, kuria neklaua juaų 
sur ir kaa jųma skauda, bet pats paaakya 
po ralntino ilerzaminavlmo—kaa jnma na.

Dr. J. E. Zaremba
20 Jackson Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

- i r... ......_____________; ............ ...... ..»
SPĖČiALiS PASIŪLYMAS

Namų savihinkams ir biznieriams. 
Per sekamas 30 dienų dykai vienų metų 
narystė Sampson’s Landlord Service Bu- 
reau. Ekspertų patarimai apie visokius 
laiškus.

Tel. Brunswick 6160 
16§0 Division St.

St

po 
N ėdi-

Cicero j.

M^na.u,i’kad nėra nė vieno lie - 
;uvib Cicero j e, kuris nepažintų 
Julijaus Rimdziaus., Rimdzius 
čia keletą metų užlaikė furnish- 
mg ir shoe store prie 15 gat
vės ir 49 Court, / i ■

Biznis ėjo jam vidutiniškai. 
Buvo gerbiamas kaip padorus 
ir švarus biznieris. Bet jis dei 
tam tikrų priežasčių nusitarė 
perkelti savo krautuvę Chica 
ton. Vietą Chicagoj pasirinko 
adresu 2444 West 68 Street. Ne. 
toliese, kaip žinoma, puo tos 
vietos yra didžiulė lietuvių 
Peoples Furniture ^Kompanijos
krautąv?., 

Dabar p. Rimdzius

'r.
paardavimąc

‘•ii ,r(' - 
kjc 1J-

1

daro iš

&
i

Itarniture & Fixtures
Rakandai-Įtaigai

TURIU paaukoti gražina 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

Pranas Zajauskas turi minkš
tų gėrimų užeigą ir gyvena ad
resu 1444 So. 51 Street; Cicero.

Spalių 7 d. apie 5 vai. vakaro 
■’o krautuvei! užėjo keli vyrai, 
kurie masisake esą detektyvai. 
Ar jie tikrai buvo detektyvai, 
tikrai nežinau.

Bet vyrai pareiškė norį ma
tyti krautuves savininką. Savi
ninkas nieko . blogo nemany
damas. atėjo prie šoninių durų. 
Vienas vyrų pareiškė, kad jie 
paskutinį kartą pas Zajauską 
atsilankę.

Savininkas tarpdury stovėda
mas pastebėjo, kad vienas vy
rų palengva traukia ranką iš 
kišenės. Vyras vienoj rankoj 
pasirodė turįs blakdžekį, o kL 
toj revolverį. Jisai nieko nelauk
damas smogė savininkui iš 
abiejų pusių į žandą.

Bet savininkas spėjo iškelti 
rankas ir šiek tiek sulaikyti 
kirčio smarkumą.

Vyrai po to sėdo į automobi
lį ir nuvažiavo. Tuo laiku prie 
baro buvo keletas žmonių. Kai 
užpuolikai nuvažiavo, tai krau 
tuvės savininkas pasiėmė kele
tą liudininkų ir nuvažiavo poli
cijos stotim ’ Bet čia jie nieko 
nelaimėjo. Policininkai pareiš
kė, kad jie tyęKo negalį pada . 
ryti;—Vikis.

šeštadienį, spalių mėn. 10 d., 
tilpo “Naujienose” žinutė, pa
rašyta p. žiniads/ apie SLA. 
226 kuopos susirinkimą, 
; žinius pastebi, '• kad vienas 
narys išreiškė savo mintį dėl 
SLA. jubilejinio ap^ikščioji- 
mo antro įvykio, t. y. skilimo 
nuo katalikų ir nereikalingumo 
šiam įvykiui atžymėti paminė
jimo.

Minėtoj p. žiniaus žinutėj 
pasakyta, buk tas vienas naryš 
sakęs, kad SLA. antras įvykis 
buvęs visai netikęs.

čia turiu pasakyti, kad p. ži
nius arba visai nesuprato arba 
iškraipė įo nario pasakytą min
tį. Tas “Vienas narys” išreiškė 
mintį, kad’ skilifno su katalikais 
sukaktuvių jubilejus nėra rei
kalingas, ba jis yra tik erzini
mas esančių Susivienijime ka
talikų narių ir šiaip visuome
nės. Mano (manymu, tai yra 
bęręįkalinga.- t -

Kas kita yrą ąu 45 metų su
kaktuvėmis nuo "įsikūrimo Su
sivienijimo. P-aš žinius sako, 
kad jam nesvarbus SLA. jubi- 
lejus 45 metų sukaktuvių nuo 
jo susitvėrimo; kad jis esąs 
menkos vertės; o skilimas su 
katalikais* esąš niekad neuž
mirštinas.

Na„ tai kaipgi butų Susivie
nijimas skilęs sii katalikai^, 
jeigu* nebūtų jisai pirmiau šu- 
sįtvėręs?;
^Mano manymu, įsikūrimo su

kaktuves. apvaikščiojant kiek-% 
vienas kalbėtojas galės apibu
dinti SLA praeitį, taipgi ir tą 
sidUipą pMtai^E W dįt l

PRANEŠIMAI
Naujienų S paikos 36 serija prasideda 

Spalio .1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nud 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

St.
------- n------- .. ■

Chicagos Lietuvių Symfonijos Orkest
ro praktika įvyks seftdoj. spalio 14, 
7:45 v. v., Gage Parko svet., 55ta ir 
Wetsern gatvės. Vist nariai malonėkite 
būti, nes turim rengtis prie Chicagos 
Lietuvių Choro Pirmyn ateinančio kon> 
cento. Rašt. S. Markus.

---------- ,-----
Bridgeport. Dr-stė Palaimitnos Lie

tuvos susirinkimas bus spalio 14 d., 8 
vai, vak., Lietuvių Auditorijoj. Malo
nėkite kuoskaitlingiau susirinkti.

Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Politiško 
Kliubo mėn. susirinkimas įvyks ketvir
tadieny spalio 15 d„ Almi ros Simmons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St„ 7:30 
vai. vak. Meldžiu nariu nepamiršti.

Sekr. A. Watskis.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfitumfit 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONA VIČIA'
504 West 38rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VIOTORY 8480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

RAtoVA
| iTHEATREri 

35 8 Halsted Štai 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie ir Rytoj

‘This Modern Age’ » • •
Moderniškas veikalas apie modemišką 

motiną, modernišką dukterį ir 
jų romantiškus prietikius

Dalyvaujant
JOAN CR0WFORD, ^eil Hamilton, 

Monro e Owsley ir k.

Taipgi 
Komedija, 'Žinios, Pašokti los, 

Margumynai.

■ •!. J V ■ .V . feK*/

MAUDYNĖS IR 
MASAŽAS

Teikia diplomuota slaugė 
ir jauna moteris pa- 

gelbininkė

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.

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

t ar vakarais. Žema kaina. 6ie 
k amatai yra patraukiantys ir 
|^wrai apmokami. RaSykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bfsniui. 

RaSykite dėl knygutes.
MA8TER COLLEGE

190 N. STATE BAN. 2718

CLASSIFIED APS.
Ęducational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽ1NYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla 'atdara die
nomis' ir vakarais. Pradėkit mokytis 
Šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL. .

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ I8DIRBYS0IŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 ir 
augs. Lengvus ISmokSjimai.

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 85th St. Tel. Yards 6080

M. 8 K. MOTOR SALES
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštininąo 

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

Business Service 
Biznio. Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

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

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

SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMAS
Namų statymas, remodeli avimai, gar a lai. 

porčlal, visas taisymo darbas; pigiai.
' R. M. GIBBON,

2536 N. BacrameUto 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spaulding 0189

LAKEVIEW 5029

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS 
Visų rolių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18cb St.

\ Telefonu Cinai 0229

1

Miscellaneous 
įvairus

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys. Ra

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

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia 

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Atetylene veldlnimo ir dirbti 
Easidarant po $40 iki $60 savaitėle. Aud

ite čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad Jus neralite 
kalbčtl angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mes pagelbės! me 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

REIKALINGAS buferis žinantis savo 
darbą, ne pijokas. 1411 S. 49 Ct., Ci
cero. Tel. Cicero 1674 J.

Help"W anted—-Female
Darbininkių Reikia________

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

Furnished Rooms 
«*WM|WVWM^WWWM,Wll**WVWWWW**wa^****^^******1^**^^*** 

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
prie mažos šeimynos — Moteris ir 
mergaite. Gražus kambarys ir nebran
gus. K. Budrytė, 1853 W. North Avė. 
Tel. Humbold 7935.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DUONKEPYKLA—bekernė, arti Cbi- 
cagos. Išdirbtas pristatymo į namas biznis. 
9 rautai. $12,000 casb paims jį Tai yra 
tikras pirkinys. .Rašykite Box 1362. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučerni 
išdirbta per ilgą laiką.

5545 So. Winchester Avė,

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbemč 
tiktai už $75.

902 W. 19 St.

PARDAVIMUI pirmos klesOs 
n? ir bučernė. Nėra kompeticijos. 
Cach tiktai. 1424 W. 61 St.

Fanhs For Sale

40 AKRŲ. — Didelė vertybė norin
čiam greitai apsigyventi. 8 kambarių 
namas su bėgančiu vandeniu — puikios 
triobos — gera žemė ir geras biznis, 
$2,000 cash arba $1,500 casb ir $700 
morgičius. Pustrečios mylios nuo gyvo 
miestelio, 120 m. nuo Chicagos. Ne
paprasta proga. Miller Overton, Bangor, 
Mich.

Real Estate For Sale 
‘ N am ai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Cę.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui 

lotus, farmai biznius visokios rųšiet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455

STEBĖTINI BARGENAI
Nuo prasidėjimo miesto Chicagos dar 

taip pigiai nebuvo. Jau kainos iki pat 
dugno atsidūrė ir vėl pradės kilti aukš
tyn.

AR GALI TIKĖT, kad šiandien gali 
nupirkę

L 12 miesto lotų kampas, čiela vi
štų farma arti Kedzie ir 111 -tos 
gatv. Dabar kaina už visus tik 
$750.

2. 5 miesto lotai daržovių farma, 
cemento saidvokai, suros, van-

’ duo, tik vienas blokas nuo Ar
cher Avė. gatvekarių, arti Sum
ink. Kaina $550.

3. 30x125 pėdų lotas, naujos gat
vės, Cemento saidvokai. suros ir 
vanduo, tik pusė bloko nuo Ar
cher ir Cicero Avė., dabar kaina 
tik $250.

4. 10 miesto lotų kampas prieš pat 
Forest Preservu, su dideliais la
potais medžiais girios, tik 1 blo
kas nuo Archer Avė. gatvekarių 
linijos. Kaina dabar tik $1500 
už visus.

5. 20 akrų vištų farma su gerais 
budinkais, puikus sodnas visokių 
fruktų, ant cementinio steitavo 
kelio, arti Lemont. Kaina da
bar tik $5000. verta dubeltavai 
daugiau.

Atmesk viską, atvažiuok kaip greitai 
gali, o persitikrinsi.

J. ZACKER.
4306 Archet Avė;, Chicago, TŲ*

No.

No.

No.

No

No.




