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Pilsudskis Nuvyko 
Tartis su Karoliu

Prieš Sovietų Rusiją
Lenkijoj alarmas 
dėl Francijos fli

rto su Sovietais

Tautų Sąjungoje 
nesuranda būdų 

karo likviduoti
Pilsudskis prieš penkis metus 

jodinėjęs ant Voldemaro
Japonija stengiasi padėtį su

komplikuoti

Viena, Austrija, spalio 14. 
John Hunter praneša Chicagos 
Daily News apie dviejų kon- 
spiratorių, Lenkijos diktato
riaus .Juozapo Pilsudskio ir Ru
munijos karaliaus Karolio pa
simatymą pastarojo pilyje Si- 
naja. kur Pilsudskis nuvažiavo 
Karolio aplankyti.

Tai esąs Pilsudskio antras iš
važiavimas laike penkerių me
tų. Pirmasis buvęs jo garsioji 
kelionė • Genevą 1928 metų 
žiemą, kur Lenkijos)maršalas, 
kaip ten pašiepiamai sakoma, 
“pajodinėjęs ant Voldemaro”, 
buvusio tuomet Lietuvos dikta
toriaus.

Pilsudskio ir Karolio bendras 
lupesnis yra, kad Lenkijos ir 
Rumunijos ištikimoji Francija 
pradėjo flirtuoti su Sovietų 
Rusija ir rengiasi su ja sudary
ti sutartis Lenkijos ir Rumu
nijos visai neatsiklaususi.

Atmosfera griežtai kariška
Abudu apsivilkę kariškais 

mundurais, medaliais apsika
binėję, Pilsudskis ir Karolis, 
tarėsi dėl bendros užsienių po
litikos ir žygių prieš Sovietus. 
Pasitarimų atmosfera buvo 
greižtai kariša. Diktatoriai vi
są laiką paradavo apsupti ge
nerolų ir kitokių karo štabų 
karininkų bei adjutantų. Abid
vi valstybės smarkiai jaučia 
žemdirbvštės krizius. Vienok 
diktatorių pasimatymo ir pasi
tarimų tema buvo vien Rusija 
ir Francijos neištikimybe.

Francuos flirtas su Sovietų 
Rusija ne tik sukėlė abiejose 
šiose šalyse pavydą, bet taip 
jau didelį susirūpinimą. Fran
cija yra pasiryžusi pasirašyti 
su Rusija nepuolimo sutartį, 
Rusija gi iš Francijos nori gau
ti paskolą ir kreditų. Pilsuds
kis ir Karolis nori, kad Fran
cija savo derybose su Rusija 
išgautų iš pastarosios Lenkijos 
sienų garanciją, bet Rusija at
sisako lenkijos sienas garan
tuoti, norėdama palaikyti gerus 
santykius su Vokietija.
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Emperatorius įteikė 
medaliu chicagietei

Paryžius, spal. 14. Jaunas 18 
metų Azijos šalies Cochin-Kini- 
ja imperatorius Kim Bey, įtei
kė medalių chicagietei rašytojai 
Mrs. Carter H. Harrison, buvu-> 
šio majoro žmonai. Medalių ga- 
vo už tos šalies gyventojų ap
rašymą.

ORRS.
«

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

Giedra; jokios permainos
temperatūroje; švelnus ir vidu
tinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra 55-59.
Saulė teka 6:02; leidžiasi 5:- 
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SLA. Iždo Globėjai 
Kelionėj Užpulti, 

Sužeisti, Apiplėšti
Vokietijos valdžia 
teturi vieno balso 
pozicijos daugumą

Raginsią ir Janu
škevičių užpuolė 

netoli Lima, Ohio
Fašistų, komunistų ir monar- 

kistų bendras frontas
TELEGRAMA

Geneva, spalio 14. Tautų Są
jungos Taryba posėdžiaudama 
be Japonijos ir Kinijos atstovų 
tarėsi dėl priemonių Mandžu- 
rijos karui išvengti,
pasiekta tik tiek, kad nutarta 
užprašyti Suvienytų 
dalyvauti sykiu su Tautų Są
junga. Kinija sutinka su viso
mis priemonėmis karui likviduo
ti, bet .Japonija ir šiame klausi
me nedavė atsakymo, norėdama, 
kad laikas nusitęstų Tautų Są
jungai besiderant su Suvieny
toms Valstijoms dėl bendrų 
žygių.

Žiniomis iš Washingtono pre
zidentas Hooveris pavedė savo 
atstovui Genevoj Gilbertui da
lyvauti Tautų Sąjungos posė
džiuose ir siekti priemonių, ko
kių yra galima.
Japonai atmetė Ameriką; Rusi

ja žada įsikišti
Geneva, spalio -14. Vėliausio

mis žiniomis Japonijos atstovas 
Tautų Sąjungoj griežtai pasi
priešinę Amerikos daly5?avimui 
karo ginčo sprendime. Iš Mask
vos praneša, kad Sovietų Rusi
ja pretenduoja įsimaišyti į gin
čą.

Mergaitė gyveno 
nų dėžėj

Valstijų

pele-

Camden, N. J spal. 13. Dide
lėj pelenų skardinėj rasta be
gyvenanti dvylikos metų frier- 
gaitė. Policijai pradėjus tei
rautis ir klausinėti, ji pasiskun
dė, kad motina ją išvarė iš na* 
mų. Skardinėje ji išgyveno dvi 
savaites. Maistą jai atnešdavo 
jos mokyklos draugės.

Bulgarijoje naujas 
binetas

ka-

14.Sofia. Bulgarija, spal.
Rezignavus premjerui Malino- 
vui dėl sveikatos ir kitų prie
žasčių, nauji kabinetą sudarė 
Muščanovas, ikišiol buvęs vi
daus reikalų ministeris.

Banditai užpuolė miestą
Lizton, Ind. spal. Du pilni 

banditų automobiliai pasirodė 
šioje apylinkėje ir pradėjo 
terorizuoti miestelio gyvento
jus ir užpuldinėti. Nutraukta 
visos telefonų ir telegrafų vie
los išsprogdinę bahko seifą 
banditai iš jo išsinešė $4,000? 
Tikėdamies užpuolimo, banditai 
pasistatė barikadas prie banko. 
Visi pabėgo atlikę savo darbą.

Turi važinėti, kad gauti pinigus

New York. spal. 14. Vienos 
Mrs. Grannotienės teta mirda
ma. parašė testamentą, kad 
kiekvienais-metais ji gaus išjos 
palikto fondo $2,000, jeigu tuos 
pinigus praleis važinėdama iš 
Amerikosj į Europą. v Nabagė 
Grantienė neturėdama- kitos iš
eities, praleido trisdešimts metų 
bevažinėdama.

|[Acme-P. 8 A. Photo]

Gatvės vaizdas Mandžurijos karo apsiaustame Mukdene
Japonų kareiviai, taiko šauti iš ‘kulkosvydžio Mukdene laike kiniečių išvijimo. Japonijos kariuo

menė pirmą kartą pradėjo dėvėti plieno kepures.

Ispanijos valdžia 
atsistatydino dėl 

jėzuitų išvarymo

100,000 emigrantų grįž
ta iš Australijos

Naujas prezidentas ir kabinetas 
jau sudaryti

Madridas, Ispanija, spalio 14. 
Manuel Azana, buvęs karo mi
nisteris šiandien patapo ant
ruoju laikinu Ispanijos prezi
dentu. Jis užėmė vietą prezi
dento Alcala Zamora, kuris su 
visu savo kabinetu’ atsistatydi
no dėl priėmimo konstitucijos 
paragrafo, kuriuo bažnyčia at
skiriama nuo valstybės. Nauja
sis mirdsterių kabinetus, išski
riant du naujus, susidės iš tų 
pačių ministerių.

Prezidentas Zamora nors su 
atskyrimu bažnyčios sutiko, bet 
priešinosi jėzuitų išvarymui iš 
respublikos.

Naujas kabinetas nuo ryt die
nos pradės savo darbą.

Londonas, spalio 13. 100,000 
emigrantų iš Australijos prašo 
Anglijos valdžios padėti jiems 
grįžti atgal j Angliją. Jie sa
ko, buvę apgauti agentų ir 
Australijon nuvykę radę badą, 
nelaimes ir desperaciją. Dauge
lis žudosi, kiti eina iš proto.

Ispanijos policija saugo 
bažnyčias

Madridas, Ispanija, spalio 13. 
Minių įtūžimas prieš katalikų 
kunigus ir vienuolius yra tiek 
smarkus, kad besiartinant kon
stitucijos 'balsavimui, minios 
gresia naujais bažnyčių ir vie
nuolynų pogromais. Policija 
saugo visas maldavietes ir baž
nyčių dvarus.

Bedarbis nužiidė tėvą ir
> save

Statys Rooseveltui 
minklą

pa-

Washington. spal. 14. tRoose- 
velto pagerbimo draugija nu
pirko ^alą Analostan netoli nuo 
Washingtono Potomas upėje ir 
žada ten statyti buvusiam pre
zidentui paminklą.

New York. spal. 14. Jaunas, 
23 metų vyrukas W. Feinbaum, 
negalėdamas gauti darbo per 
šešius mėnesius, išėjęs kartą 
pasivaikščioti su tėvu revolve
riu nušovė jį ir patį save.

Siūlo naują mokesčių 
planą

Maldauja teisėją 
išteisinti

šunį

Battle Creek. Mich. 14. 
teisus vokiečių veislės 
“Roxie” mirti už įkandimą mer
gaitės, iš visos Amerikos į teis
mą pradėjo eiti laiškai maldau
ją teisėją šunies pasigailėti. 
Teisėjas sutiko leisti Roxie sa
vininkui apeliuoti.

Nu- 
šunį

Demokratai ruošiasi 
rinkimams

Wasl ington. spal. 14. Prisi 
rengdami ateinantiems rinki 
mams, demokratai pradėjo or
ganizuoti $1,500,000 “pergalės 
fondą” propagandos išlaidoms 
padengti.

Kišeniniai radio policijai

Chicago, UI. Spal. 14. Angli
joje L, P. Dean išrado mažu
čius kišeninius radio aparatus 
policijai Visas aparatas sveria* 
nepilnai du svarus. Chicagos po
licininkai tais mažais setukais 
naudosis, nešiodami juos kiše- 
irtuose*

Wasliington, spal. 14. Pas 
Hooverį atsilankė visuomenės 
delegatai ir ragino jį įvesti vie
no mokesčio sistemą. Mokestis 
mokamos nuo piliečio turimos 
vertybes.

Atsistatydino Ispanijos 
prezidentas 

....... \
I

Madridas, Ispanija, spal. 14. 
Niceto Alcala Zamora Ispanijos 
prezidentas atsisakė iš vietos dėl 
įvykusių nesusipratimų su baž
nyčia. Jis buvo paskirtas prezi
dentu tuoj po karaliaus Alfon
so nuvertimo.

Anglijai bedarbiai 
žėja

ma-

Londonas, spal. 18. šią sa
vaitę, bedarbių skaičius Angli
joje nupuolė 8Š,252. Viso 
darbių liko 2,500,000.

i IJIM ^»>.| n II Ii

92 divorsai { dieną

Reno, Nev. Repo mieste, • « « A ■ « m. •

be

v rteno, m e v. rteno mieste, 
Amerikos divorsų sostinėje, per
vieną dieną ^peląimingai” susi 
tuokusiems suteikiama 92 divor-
sai.

Darbo Federacija 
priėmė programą 

krizini pašalinti
Konvencija priėmė 9 punktų 

programą

Vancouver, B. C. spalio 14. 
Atmetusi į šalį visokius smul
kius zplanus, Amerikos Darbo 
Federacija priėmė platų devynių 
punktų planą, kaip pataisyti 
ekonominę depresiją ir pagel 
beti bedarbei. Planas yra toks:

1. Palaikymas senųjų algų.
2. Sutrumpinimas darbo va 

landų.
3. Užtikrinimas darbo darbi

ninkų minimumui.
4. Kad kievienas samdytojas 

paimtų daugiau* darbininkų.
5. Sudaryti darbo statant na

mus.
6. Sustiprinti darbo samdymo 

agentūras.
7. Jaunus žmones laikyti mo

kyklose, kad neveržtų darbo iš 
suaugusių.

8. Darbo pirmenybė maitinto
jams.

9. Finansine pagalba iš viešų 
ir privačių šaltinių.

Kuboje rastą slaptas 
arsenalas 

/

Havana. Kuba. spal. 14. Ha
vanoje, pas vieną ispaną Voz- 
quez buvo rasta keturiasde
šimta dinamito bombos ir ma
šinerija jom daryti. Pasirodė, 
kad jis bombomis aprūpindavo 
teroristus, kurie naktimis links
mai leido laiką svaidydami jas 
į gyventojų namus.

Politika vyrą sugadino
Hazelcroff. III. Kuomet E. 

Soderbergas buvo tik paprastas 
žmogus, jis visuomet vakare 
pareidavo namo. Bet dabar, 
skundėsi jo žmona, kaip tik už
simanė kištis į politiką ir buvo 
išrinktas majoru, jis pradėjo 
rūkyti didelius cigarus, gerti, 
keikti ir daugiau nebepareina 
laiku namo. Teisėjas suteikė 
jai divorsą. '

18,270,000 taksiais už automo 
bilius

Springfield, III. spal. 13. Per 
pirmus devypius šių metų mė
nesius, Illinois . valstija už au
tomobilius gavo $18,270,000 mo
kesčiais. Keleivinių automobi
lių yra 1,800,777 ir trokų 19T>-

Chicago, spalio 13, vakare 
SLA. Iždininkas adv. K. Gugis 
gavo tokio turinio telegramą:

Lima. Ohio. Musų automobi
lį nustūmė nuo kelio, apvertė 
ir nudaužė; mus sužeidė ir api
plėšė. Skubiausiai atsiųskite 
S30. Atvažiuokit trečiadienį Į 
Pittsburgh.

Janush, Raginskas.
Lima yra vidutinio didumo 

miestas Ohio valstijos centre, 
maždaug apie 300 mylių nuo 
Chicagrs ir apie 80 mylių nuo 
Toledo. Matyt p. Raginskas su 
Januškevičių tapo banditų už
pulti kur nors netoli Lima. Jie
du išvažiavo iš Chicagos savo 
automobiliu pereitą antradienio 
rytą, spalio 13 d.

P. Raginskas, gyvenąs Ply- 
mouth, Pa. ir p. Januškevičius, 
Hartford, Conn. yra Susivieni- 

demokratų ir Bavarijos į j įme^ Lietuvių Amerikoj Iždo 
Globėjai ir buvo atvykę Chica- 
gon.

< čia pabuvo dvi savaites, pa
tikrino SLA. Iždininko knygas 
ir atliko kaikuriuos kitus rei
kalus bei aplankė eilę senų pa
žįstamų.

Varšuva, spalio 14. Lenkų 
oficiozinč spauda reiškia bai
mes dėl Vokietijos fašistų, na
cionalistų, monarkistų ir kapi
talistų konferencijos, įvykusios 
Harzburge pereitą sekmadienį, 
kur dalyvavo Hitleris, fašistų 
vadas ir jo finansuotojas Hu- 
genbergas, kaizerio du sunai, 
karo vadas generolas Seckt. 
buvęs banko prezidentas von 
SchacbJ ir galybės dešiniųjų bei 
centristų, kurie nutarė reika 
Jauti paleidimo parlamento ir 
naujų rinkimų.

Jei tai jiems pavyks, fašistai 
ir komunistai paims viršų; jų 
laimėjimas reikštų Versalės su
tarties panaikinimą ir to pras
mėj, naują karą.

Dabartinis kancleris Brue- 
ning turi parlamente vieno bal 
so daugumą, kurią sudaro so? 
cial 
partijos 243 balsai ir kitų ma
žesnių partijų 67 balsai.

Opozicija, fašistai, komunis
tai ir nacionalistai turi 107, 78 
ir 40 balsų.

250 plėšikų teisme
Palermo. Italija, spal. 13. 

šiandien prasidėjo garsios Ma 
fia banditų bandos teismas. Vi
so buvo teisiama 243 bandos 
nariai. Nebuvo nei vieno pra
sižengimo. kuriame jie nebuvo 
kalti. Jie žudė, degino, vogė, 
juodrankiavo, užpuldinėjo ir 

t.t. Visas uiarių bausmes sudė
jus j vieną, jie tufrės išsėdėti 
kalėjime 1,500 metų.

Siūlo prohibicijos įsta
tymą keisti

Washington. spal. 14. J. C. 
Moreland, Chicagos miesto ta
rybos • narys įteikė prezidentui 
Hooveriiii planą prohibicijos į- 
statymo pakeitimui. Anot Mo- 
relando, įstatymą, pakeitus, į 
apyvartą įeitų 2,000,000,000 do
lerių ir darbo gautų 1,500,000 
bedarbių.

I

Duktė nužudė motina
Pheonix, Ariz. spal. 14. Mrs. 

Rutledgięnės motina 83 metų 
senukė atsisakė valgyti jai duk
ters duodamą duoną ir pieną. 
Išėjo barnis. Supykusi Rutled- 
gienė paėmė ir atskyrė motiną 
nuo šio pasaulio. Už pasidarba
vimą ji pasodinta dešimčiai 
metų i kalėjimą. Rutledgienė— 
55 metų.

Pennsylvanijoj atsidarė kasyk- 
' los

Scranton, Pa. spal 14. šiomis 
dienomis atsidarė uždarytos dėl 
streiko Glen Alden kasyklos ir 
jose darbo gavo 29,000 kasėjų.

Susirgo ligoninėse daktarai ir 
seserys

Viena. Austrija. Vienos vie
šoj ligoninėje susirgo aštuonias 
dešimts daktarų ir gailestingų
jų seserų liga, panašia į šiltinę, 
“paratifusu”.

Dvejų balsuotojų distriktas

Grįžo p. p. Gricius ir 
Bružas

Rugsėjo 27 d. į Kauną grįžo 
žurnalistai p.p. Aug. Gricius ii 
A. Bružas, kurie, kaip žinome, 
prieš porą mėnesių buvo išvy- 
k į Ameriką.

Spalių 1 dieną 18 vai. “Musų 
Rytojaus” redakcijoje p. Bru 
žas ir p. Gricius žurnalistams 
papasakojo savo kelionės įspū
džius.

Viena. Austrija, spal. 14. Gar
susis profesorius Einšteinas pa
sakė, kad jam nerupi kokia 
partija pasaulį valdys. Jeigu tik 
žmonės jausis laimingi, jis bus 
jos šalininkas. •

LIETUVON

<

Stangiame Pinigus Pal
tu it Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
8 valandai Šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai

w.
e1

New York, spal. 14. New 
Yorke, 193-tam balsu to jų dist- 
rikte buvo tik vienas balsuoto* 
jas italas Sol Ferretti. Bet šio
mis dienomis balsuotojų skai
čius padaugėjo iki dviejų, nes 
jo sesuo sulaukė pilnų metų.
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Kenosha, Wis.

Detroit, Mieli.
— „y,

Atsiminimai įvykių iš praeitos 
vasaros.

Birželio 28 d. vietines SLA 
kuopos bendromis spėkomis 
surengė laivu ekskursiją į 
Tashmoo salą. Nors tą dieną 
oras buvo prastas — po biskį 
lynojo, — bet vistiek ekskur
santų ant laivo buvo susirin
kę 1183. Tik nesimatė nė vie
no mūsiškių lietuviškų ponų 
“patriotų”: daktarų, advoka
tų, biznierių ir kitokių “aukš
tos garbės vertų” inteligen
tų. Mat, jiems sykiu maišytis 
su savo broliais tautiečiais 
yra gėda ir pažeminimas jų
jų poniškos didenybės. Bet už 
tai jie nemato gėdos ir paže
minimo jų “tautiškai” garbei, 
kuomet jie su panieka sako 
apie savo brolius tautiečius: 
“Jie nemokyti, tamsus. Jie ei
na pas žydelius ir lenkus pa
tarnavimo ieškoti ir juos re
mia su savo doleriais. Pas 
mus jie neateina ir mus nere
mia” ir tt. Tai kasgi kaltas?

—o—
Iš patikimų šaltinių turiu 

žinių, kad pernai metą komu
nistu suklaidinti keli desėt- 
kai SLA 21 kuopos narių pa
bėgo iš Susivienijimo kaipo 
iš “buržuazinės” organizaci
jos ir susispietė j komunistų 
“darbininkiškojo sojuzo” L. 
D. S. 21 kuopą. Toj kuopoj 
dabar jau yra 31 narys su
spenduotas už nemokėjimą 
mėnesinių duoklių. Vieni ne
moka, nes neturi pinigų, o ki
ti nemoka dėl to, kad nieko 
gero nemato ateityj, iš to 
sojuzuko. Jau keliolika narių 
sirgo, bet pašelpos negauna. 
O jei ir gauna, tai visai ma
žai. Komisarukai vis ramina 
ir sako: “Tik palaukite keletą 
savaičių, ir kaip bus ižde (fan- 
giau pinigų, tai gausite pilną 
pašalpą.”

Tai tik komunistiški priža
dai, — galit jus laukti iki 
numirsit, o pinigų vistiek ne
gausite.

Pernai komunistai bėgdami 
iš SLA 21 kuopos nusinešė vi
są kuopos turtą, — pinigus, 
knygas, antspaudą ir viską, 
kas tik kuopoj buvo, šią vasa
rą jie rengė kelis “eksk kir
šinus” ir bizniškus piknikus. 
Tai visgi liko kelios dešim
tys buržuazinių dolerių. Bet 
dabar jau toji “darbininkiško
ji” L. I). S. 21 kuopele turi 
skolos, — skolinga “draugui” 
A. M. Kišonui. Tai kur tie 
“draugai” komunistai dėjo L. 
I). S. 21 kuopos pinigus? Ai
šku, kad tie pseudo draugai 
komunistai pirmiau apiplėšė 
SLA 21 kuopos narius, o da
bar jie tą pat daro su savo 
draugais, L. 1). S. 21 kuopos 
nariais. Tai, mat, vis darbi
ninkiškai - komunistiškai...

Birželio 17 dieną kasparki- 
niai komunistai (“apšvietie- 
čiai”) padarė bendrą frontą 
su bimbiniais komunistais. 
Abeji bendromis jėgomis su- 
regė viešą susirinkimą-pra- 
kalbas. Bimbininkai kalbėto
jai neužkabino kasparkinių 
“apšvietiečių”, o pats 1). Kas- 
parka irgi nė per pusę žodžio 
neprisiminė apie savuosius 
“apšvietiečius”. Be to, 1). Kas- 
parka savo kalboje labai ba
rėsi ant Michigano valstijos 
valdininkų, kad jie perleido 
įstatymą surašinėjimui visų 
ateivių, kurie nėra šios šalies 
piliečiai. Taipgi jis labai 
smarkiai pasmerkė Smetonos, 
Mussolini, Pilsudskio ir( kitų 
carų ir karalių diktatūras. 
Bet už tai širdingai sveikino 
Sovietų Rusijos raudonojo 
caro J. Stalino geležinę dikta
tūrą. Baigdamas savo “moks
lišką” pamokslą, jis ir mums 
Amerikos proletarams pasiūlė 
ve kokį “darbininkišką” re
ceptą, kad pagerinus savo gy
venimą. Girdi, mes visi Ame

rikos darbininkai turime vie
nytis ir kovot už įsteigimą 
proletaro diktatūros, — to
kios, kaip Sovietų Rusijoj. 
Už tai jo kalba patiko ir bim- 
bininkams. Tačiau visgi keis
tai išrodo, kuomet tas žmo
gelis vienų diktatūrą prakei
kia, o kitų širdingai sveikina. 
Iš šalies klausant atrodo, kad 
pas jį yra “nobody home.”

i *
“Draugas” D. Kasparka, ki

tą sykį mums teisingai papa
sakok, kokiu budu Sovietų 
Rusijos proletarai-darbinin- 
kai valdo-diktuoja Sovietų 
Rusijos gyventojams, tai yra 
patys sau, kuomet jie neturi 
ir jiems neleistina turėti visos 
šalies gyventojų išrinktos val
džios?

—o—
Praeitą metą “apšvietiečių” 

A. D. A. 1). C. P. K. pirminin
kas J. Gugas su savo “benu” 
buvo įsisiūlęs į tautininkų ir 
katalikų valdomąją SLĄ 352 
kuopą, kuri globojo jį keletą 
mėnesių. Kas mėnesis kuopai 
tas neva “benas” kainavo po 
$25.(M), o naudos nė už sudilu
sį skatiką nebuvo. Dabar kuo
pa tą “beną” paliuosavo iš sa
vo globos. Tad J. Gugas savo 
“kapeliją” tuojau bandė įpir
šti SLA jaunuolių 364 kuopos 
globai. Bet jaunuoliai gerai 
žinojo, kad iš to “beno” nieko 
neišeis ir nepriėmė. J. Gugas, 
palikęs tautininkus-katalikus 
ir “apšvietiečius,” nudūmė 
pas bimbininkus ir ten bando 
savo “bėną” įpiršti ant bor
do. Gal jam ir pavyks laimę 
ten rasti.

- o— t
Rugpiučio 1 dieną komunis

tai viduryje miesto, Grand 
Cirkus Parke, surengė skersai 
gatvę “demonstraciją” pagąz- 
dininmui kapitalistų. Apie 500 
demonstrantų pasirodė ga.tvoj 
su iškeltais įvairaus 'turinio 
garsinimais jų raudonojo biz
nio. O kad buvo graži diena, 
tai pašalinės publikos susirin
ko gana didelis būrys pažiūrė
ti ir pasiklausyti, kaip jie ka
pitalistus gązdins. Vėliaus 
“Daily Worker’is” pasigyrė, 
kad jų demonstracijoj dalyva
vo virš 100,000 proletarų.

Vienok kapitalistai to ko
munistų gązdinimo vistiek ne
nusigando ir kaip proletarus 
skriaudė, taip ir tebeskriaud- 
žla. Bendrai žiūrint, tas ko- 
komunistų “inonki biznis” tik 
trukdo darbininkams organi
zuotis.

—o—
Rugpiučio 23 dieną Beech 

Nut Grove bimbininkai komu
nistai turėjo surengę pikniką 
“darbininkų reikalams.” Na
mie virtas darbininkiškas alus 
ir munšainas buvo atvirai 
pardavinėjamas visiems pro
letarams. O “apšvietietis” M. 
L. Balčiūnas, pasilipęs ant 
bačkutės, šaukė-rėkė: “Drau
gai darbininkai, mes turime 
visi vienytis ir vienybėje lai
kytis” (už ko, ar už bačku
tės graižą?). Gi kitas “apšvie
tietis” A. D. A. D. C. P. K. pir
mininkas Juozas Gugas vienoj 
rankoj laikydamas pundą 
“Laisvės” ir “Vilnies” šaukė: 
“draugai darbininkai, pirkite 
“Laisvę” ir “Vilnį”, tai yra 
geriausi laikraščiai darbinin
kų klesos ginėjai” ir tt. Kitoj 
rankoj jis nešiojo savo šiaudi
nę skrybėlę ir % kiekvienam 
pikniko dalyviui kaišiojo, pra
šydamas aukų bimbininkų 
reikalams. .

Tai yra tas pats “apšvieĮie- 
tis” J. Gugas, kuris visai nese* 
nai sakydavo: A. Bimba, A. 
Andrulis ir jų dviejų organai 
“Laisvė” ir “Vilnis” yra f ei* 
keriai, samozvancai, darjiinim 
kų klesos provokatoriai. Dai 
bar jau jam tie patys, Ahdru- 
llai, Bimbos ir jų orgahdi ge
niausi darbitiinkų klaSes gĮHe-» 
jai, Mat, jam kitlbo feikeHui 
ir politiškai niislgyvęiiušlalit 
žmogeliui viskas gulima.

StisivienijiMo filbiliėjūi
ii ■. i ■ A

Spalių 9 dieną ŠLA 212 ir 
338 ktibpos bendrohils jfe* 
mis surengė draugišką Vaka
rienę paminėjimui 45 metų 
sukaktuvių nuo Susivienijimo 
įsikūrimo ir 30 metų nuo pa- 
siliuosavimo iš kunigų globos. 
Tuo pačiu laiku buvo paininė- 
jinias 11 metų nuo Vilniaus 
užgrobimo.

Parengimas įvyko Gerinai) 
American Home. Prasidėjo 8 
vai. vakare, žmonių susirinko 
šimtas su viršum. ‘ Vakaro 
programas buvo gana įvairūs 
ir Smagus. Pirmiausiai p. A* 
Labanauskas, vakaro vedėjas, 
paaiškino tikslą ir plačiai api
budino spalių 9 dienos reikš
mę. Jis papasakojo, kaip len
kai apgaulingu budu užgrobė 
Vilnių ir jį dar tebelaiko. Po 
savo įžanginės kalbos pirmi
ninkas pristatė kalbėti SLA 
212 kuopos veteraną ir seną 
veikėją p. K. Braze, kuris kal
bėjo apie Susivienijimą ir jo 
praeitį. Jis pabrėžė tą faktą, 
jog praeityje buvo labai sunku 
veikti ir naujų narių gauti.

Toliau pakviečiama kalbėti 
plačiai žinomas vietos darbuo
tojas p. J. Marcinkevičius. 
Kalbėtojas plačiai apibudina 
Vilniaus klausimą. Jis papasa
koja, kaip 1919 m. bolševikai, 
Kapsuko ir Angariečio, veda
mi buvo užėmę Vilnių. Vėliau, 
bolševikams išsikrausčius, Vil
nių užgriebė lenkai, kurie mu
sų sostinę dar ir šiandien te
belaiko pavergę.* Po to jis 
trumpai papasakojo Susivie
nijimo istoriją.

Kuopos pirmininkas vyriau
siai kalbėjo apie nesantaiką ir 
politikavimą. Dėliai tų dalykų, 
sakė jis, labai nukenčia Susi
vienijimas. Kuncos kalba man 
itin patiko. Matomai, jis rimtai 
žiuri į dalykus. Ant galo, pa
kviečiama p. Kasputis, kuris 
visai mažai tekalbėjo. I Tud 
programas ir užtHBaigė.

A. Labanauskas, kaipo va
karo vedėjas, paprašė susirin
kusius prie užkandžių, kuriuos 
pagamino ponios M. Jalinevs- 
kiene ir Rimkienė. Po užkan
džių prasidėjo šokiai, kurie tę
sėsi ligi vėlumos.
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liė, padnib4Vd šdlo.?Pęlkia pii4 
sakyti; kad'tabp
lietuvių p-riia BdfcAiHėtU fra 
šauniausia ir.. talentingiausią 
dainininkė. Mtizįkbs l&ityj ji 
privalėtų ir toliau lavintis. 
Ąnt galo, vėl pasirodė bailės 
hatfelio clibras, kuris džbaįgė 
įirograiną su ‘‘Mes be Vilniaus 
nenurimsiiiie.”

iš bailės chdristii
teko man patirti, kad dtėindii- 
tį sekmadiehį ebotas vyksta į 
Chicagą, kut^ jis dalyvaus Uėl 
dviejtiose koncertuose. Dienu 
jis dainuos p. Btidtikb, radio 
koheerte, d vakabe “PirhiyHb 
choro koncerte. Tujintieji ra
dio, būtinai pasiklausykite 
koncerto.

Valio keribshieČiai!; .tie pH- 
deda išėltk taip saktint, į, pliP 
tųjį pasaulį. —* kenvihietis.

ems fe: 

eijon įsiimti, ^tal tuoj Vienas 
Jr pa’ 

šakoti, kad jų lokale rinkta 5 
delegatai ir tinkamai teisingai 
neišrinkta. Todelgi jie čia be
veik visi buvę to lokalo kan
didatai I delegatus bončiu 
atvažiavo J konvenciją. Ir jis 
reikalauja, kad dabar konven
cija išspręstų kas iŠ jų lokalo 
tūri tapti 5-kiais delegatais į 
konvenciją. Po Sitdhi sfryke- 
riūi užsilipa arit štėičiaus to 
lokalo rekordų sekretorius su 
visais šavo protokolais. Ir ima 
TėŽt pasaką, kaip jie delega
tus rinkb. Viėnį syk ir antrą 
ir vis jiems neišėjo taip gerai, 
kaip visi kandidatei Į delega
te kad norėjo. 0 jų nbras, su- 
prahtaina, buvb visit kuom 
vienodas — patekti į delegatus 
ir titrėt konvencijoj “good 
(imc” ir gerą užmokestį $13.2(1 
J dieną. Visi tie kandidatai Į 
delegatus ėjo ant štėičiaus ir 
spyčino. 0 visa konvencija 
Šhipėsi Ir klausėsi jų neišmin
tingų pasukų. Tik vos vienas 
delegatas atsirado, kuris davė 
įnešimą, kad tas bohčius kan
didatę Į delegatus važiuotų 
iikmo iš kur jie atvažiavo 
Girdi, mums tokių nereikia, 
jeigu jie namie nesusitvarko 
Jai tegul jie sau žinosi. Bet ši
to išmintingesnio žmogaus į- 
hėšiiiio nieks neparėmė. Ir 
konvencija rinko tam lokalui 
delegatus iki pietų. Tiesa, iš-

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

nauja unija — 
ir mirė be Lewiso pa-

Iš angliakasių konvencijos
■j., . J? ; 1 , ' '

šeštadienis, spalių' 10-tą diė 
ną. Pradėjus rytinę , sesiją, L 
Walkeris padarė ■delegatams 
paštdbą, kad jie tmtiįši rliii- 
čiali svarstyti SUvO b^kdizųci- 
jos reikalus ir nėėikvotų veltui 
brangaus laiko, nes konvenci
jos ilgesnis užtęsimas įhbai 
brangiai Utšlėipąš. "Ir, iŠ tirštį,« < .
šioje kbhvetfcijofę y^tpi lai-pnko, bet pusė dienos praleis- 
kas eikvojamu. Pavyzdžiui, Jo« ta rnc konvėlkijdi priklausau-

• *<*<1 i ■* ......................

tiems reikalams. Visa savaitė 
praleista, o dar nieko nenu
veikta. Apie “injunetion” prieš 
Lewisą nuėmimą svarstyta per 
3 dienas, bet rezultatų dar jo
kių nėra. Vieni rėkia už Lew- 
isą, o kiti už 12-to distrikto 
pusę. Vieni nurodinėja, kad 
Lewis rėmė organizavimą 
“rank and file” unijos, kiti už
ginčija ir sako, kad tas bied- 
nas kūdikis 
gimė 
galbos.

Po pietinėje, sesijoje buvo 
duota įnešimas diskusijas bai
gti kaslink “injunetion”. Kad 
baigti, balsų suskaityta 209. 
Kad tęsti — balsų 185. Tuoj 
tūlas delegatas 
riko: šaukite “roll call” arba 
einame namo. Joe Vincent iš 
Hen’in, III., davė įnešimą, kad 
debatai apie tą patį reikalą 
“injunetion” butų tęsiami ir 
antrą savaitę pirmadienį. Nu
balsuota tęsti. Nekuriu delega
tų buvo duota įnešimas, kad 
pirmadienį susilaikyti nuo se
sijų, nes tą dieną prisieina ap
vaikščioti 33 metų sukaktuvės 
įvykusių angliakasių skerdy
nių Virden, III. “massaere” 
1898 metais. Nubalsuota pir
madienį sesijas laikyti. Į ap- 
vaikščiojimą minėtų sukaktu
vių už kalbėtoją išvažiuos tik 
John Walkeris.

— V. Cernauskas.

balsų 185.
Reynold šu

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienot Ant 
Vandene pee Cherbourg—6 

dienos ptr Bremen
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialu trūkis ii Bremerhaven 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažinto* trečio* kleaoa kainos 
abi pust dabar ralSje.
Informacijų klauskite 
pas bllo vietini agren- įįįi 

ta arba Bft
130 W. Randolph CEM
St., Chicago, UI. U&ŠjLJ
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"Niekas nėra !
taip gera, kaip..
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GERB. Naujienų . skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
MB skutimos 

namie

( PROBAK BLAOrJ

Spalių 11 dieną SLA 212 ir 
338 kuopos bendromis jėgo
mis taip pat surengė Susivie
nijimo jubiliejinį apvaikščioji- 
mą su koncertu. Programas į- 
vyko Gerinau American Home 
salėj ir buvo gana įvairus. 
Programas prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Vadinasi, visa valanda 
vėliau, negu buvo garsinta. Pa
klausiau komisijos nario, ko
dėl taip atsitiko. Paaiškino, 
jog tai atsitikę dėl kalbėtojo. 
Mat, buvo pasižadėjęs atvykti 
Dr. Margcris, bet subaloj iš jo 
buvo gauta žinia, kad daly
vauti negalėsiąs* Tad reikėjo 

,gauti kitą kalbėtoją.
Užklausiau, kas dabar kai* 

bės. Atsakė, jog P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Ne
užilgo atvyko ir kalbėtojas. 
Tuoj po to prasidėjo progra
mas. Pirmiausiai pasirodė 
Dailės Ratelio choras po vado
vyste p. K. Steponavičiaus. 
Choras gana didelis ir ueblb- 
gai išlavintas. Sudainavo Lie
tuvos himną ir “Lietuviais 
mes esame gimę.” Antrą nu* 
merį išpildė p-lė E. Rastic, kti- 
ri gana vykusiai paskambino 
pianu. Seka p. Grigaičio kal
ba. Kalbėjo galia plačiai apie 
tai, kaip Susivienijimas tapo 
Suorganizuotas ir vėliau pakop- 
ghnizuotas. Taip pat palietė 
jaunimo klausliną. Reikia W 
ti pastangų, sakė kalbėtojau, 
pritraupti jaunimą prie orga
nizacijos, kad jis kartu su m U* 
mis veiktų.
- Antroji prUgtUmo dalis susi
dėjo iš muzikos ir dainų. Styi 
gų orkestras pp. tuščio Ii*’Je- 
IhieVskio vedintas; W
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50-tios orlaivių laivyno. Matyki! los 
“Goldiė,” gamintą Fox filmų ir 
ColumbijoS “Plfttinum Blonde.”
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Pagaminta ii gerbusių tabakų - 
viso derliaus grietinės - LUCKY STRIKE 
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Uį.*, 5^1 u. ,U , a. U hi • , apsaugoja jūsų gerklę 
RAGINIMO procesą, 

procete naudojami Ultra- 
__.Aduliki ptbčeaaš, kuriuo 

pc.felinanii tain tikri kartumai ir erzinan- 
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vo solo. P-lės B. Ir O. tclei- 
šititės Išpildė jijdiių difeig. Iš
ėjo puikiai. Judviejų skaroti*
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★ Ar p-le« Harlow 
Pareiikima* 
Apmoksta*?

gal dėrtldM ii- ‘ 
noti. kad p-l«l Hario* 
už ausčiau aareikitą ne
moksią rtS cento. P-IS 
Harlow yra L U C K .T' 
STRIKE dgaretų rūkyto
ja per du metu. Mes 
tikime, kad Ela lutelkk- 
ema nauda jai ir Fox bei 
Columbia bendrovėms, 
jos leidijams, lygiai kaip . 
jos parelikima* apie 
IUCKIES Tamstoms irLUCKIES 
mums.

N E P E R Š iAMPAMAS

Vinuomct Gerai — Tvirtai Vidttrytas 
Ypatingas Hitmidor Pakelis
Zip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Viena jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir plėšk, kitą jo dalį. Labai
bapraštr. Greit.-SSpI Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą CelloZanipę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
Žerai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugotą, gražu,

VilEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LŪCkitS patobulintas Hiimidor Bakelis - 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LUČKY skve- 
tas — apsauga jysu pirštų nagams*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Pirmyn” Choras.

Keletu žodžių trumpai noriu 
tarti apie Chicagos Lietuvių 
Chorų “Pirmyn.” Jau prieš 
daugeli meti] North Sidėj gy
vuoja minėtas choras. Praeitų 
metų rudenį, paėmus gabiam 
muzikui p. K. Steponavičiui 
vadovauti, choras trigubai pa
augo nariais-dainininkais. J 
tų skaičių įeina daug jau
nuolių, kurie ėmėsi darbo su 
didele energija.

Dabar kur kas daugiau ir 
darbo choras turi — didesnius 
kurinius mokinasi dainuoti — 
ir sudainuoja gerai. Ir rėmė
jų turi nemažų būrelį.

Kadangi jau atėjo laikas, tai 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” ateinantį sekmadie
nį, spalių 18 d. Almira Si- 
mons svet. oficialiai atidarys 
savo muzikali sezonų su gra
žiu programų.

Svetainė randasi 1640 North

TROKŠTA PRANEŠ
TI APIE SAVO 

SKILVĮ
“Aš noriu pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimu su Pape’s 
Diapepsin“, sako 
Mrs. B. Eastman. 
1200 California St., 
Denver, Colo. “Aš 
išbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirš
kinimo. bet nė vie
nas man nieko ge
ro nepadarė. Tada 
draugas prikalbėjo 
mane paimti kėliau 
tabletes šio pastebė-
tino preparato.

“Dabar aš vaigau net kopūstus be jo
kio nesmagumo \oaskiau. Jie man pir
mai u tiesiog kankimlavo. Aš nebesu 
nė tiek nervuota. kiiyk būdavau: jau
čiuos daug stipresnė ir sveikesnė kiek
vienu žvilgsniu”.

Vaistai turi turėti tikrą vertę, kad iš
šauktų tokį entuziastingą pareiškimą, 
kaip šį. Ir kada ne vienas, bet šimtai 
ir net tūkstančiai, praneša apie tokį pat 
pasifrkimą, negalima abejoti apie kasdie
ninį užtikimumą Pape’s Diapepsin teiki
me pagelbos kenčiantiems nuo skilvio.

šios nekenksmingos. į saldainius pa
našios tabletės pašalina aitrumą, vėmimą, 
gasus. išpūtimą. galvos skaudėjimus, 
kvaitulius ir kitus nevirškinimo simp
tomus.

NAUJAS IŠRADIMAS 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

Kojų, tirpimo. DuraH, Gaire* alcau. 
dėjimą, ir teip riaukiu* akaudojimM 
(tik no roM« ).
Tuk, tankiai žmonių yra ilalgyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Moatia yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DiSCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 8S2 
Hartford, Conn.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local 9 Long Distance Removal 

3244 & Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

' Rea. Tel. Yarda 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

"Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir planų moveriai vietoje k 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St 

TeL Boulevard 9336

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias • 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas. 
Seniausias Cbicagoj 

Pigiai taisys jusų namuoss 

Tel. Lafayette 1329ayette 1329

Hancock St. (pusė bloko į 
šiaurius nuo North avė.): Pro
gramas prasidės lygiai 8 v« v.

Visi notthsidiečiai rengiasi 
dalyvauti choro koncerte, Da
lyvaus ir kitų kolonijų lietu
viai. Rusiu ir aš pats! —Myk.

I >* I nb IIIIM*. I f

Lietuvių valanda ,

artistas 
ir junior

kada pa-
valanda

Pereitam^ sekmadieny vėl 
teko girdėti gražų lietuvių 
radio programų iš stoties 
WCFL. nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Programas susidėjo iš 
gražių dainų ir muzikos. Dai- 
navč Pirmyn choro dvigubas 
kvartetas, Stela Staniuliutė, 
Bronė Tverijonaitė, Antoinet- 
te Karnclaite, Pranas Rutkaus
kas, Ona Skcveriutė 
Antanas Vanagaitis 
“Margutis”.

Tiek solistų retai 
sitaiko. Tačiau ši
buvo skirtinga, nes tai buvo 
tikrai patriotinga valanda, 
pašvęsta paminėjimui spalio 
9 dienos — kada 1920 m. mu
sų plėšrieji tautos priešai len
kai, Želigovskio avantiūra 
prisidengę, užgriebė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Įspūdingas 
buvo momentas, kad po Va
nagaičio gražios deklamacijos 
apie Vilnių dvigubas kvarte
tas galingai užtraukė Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim.

ga ir graži lietuvių radio va
landa. Reikia pastebėti, kad 
šiuos programus leidžia savo 
lėšomis Jos. F. Budriko mu
zikos krautuvė, 3417 S. Halsted 
st., kuri užlaiko puikų pasi
rinkimų įvairiausių radių, ku
rias parduoda dabar nupigin
tomis kainomis. >—Kauniškis.

West Pullman
Pereitų sekmadienį įvyko 

SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Antrų valandų po pietų pir
mininkas atidarė, susirinkimų. 
Peršaukta valdybos ir perskai
tyti tarimai iš praeito susirin
kimo. ‘ - \

Ligonis M. Mockevičius jau 
senai serga, lankytojai aplan
ko. Sako, kad ligonis ilgai 
gal sirgs, gal būt, kad jis iš
ims visų pašalpų iš Susivieni
jimo.

Komisija pranešė,- kad yra 
rengiamos parkalbos lapkri
čio 1 d. 3 vai. po pietų West 
Pulman Park svetainėj, prie 
123 gatvės ir Stewart avė. Kal
bėtojai pakviesti du, advoka
tai K. Gugis, Susivienijimo iž
dininkas ir A. Olis. Tos pra
kalbos rengiamos tikslu pa
minėti dvejas Susivienijimo 
sukaktuves.

Pirmos sukaktuvės tai 45 
metai nuo susitvėrimo Susi
vienijimo, o antros, tai 30 me
tų atsiskyrimo nuo Rymo ka
talikų Susivienijimo. Tose 
prakalbose bus plačiai išaiš
kinta reikšmė tų dviejų su
kaktuvių .

Įžangos nebus ir jokių ko- 
lektų nebus. SLA. 55 kuopa 
taikosi prie aplinkybių, neno
ri išnaudoti narius ir pašali
nius žmonės, bet ji nori supa
žindinti narius, nares ir paša
linius žmonės su Susivieniji
mu. Tad nepamirškite minė
tos dienos, atsilankyti į pra
kalbas. •

LM;
rio. Dar gera butžuažiška 
valdžia, kad tokį Kazį nepaį* 
m a už
vinių pinigų iš nesusipratusių 
vargšų darbininkų..

Korespondentas.

kalnieriaus

f

Kensington
j vyko

[Acme-P. 8 A. Photo]

11 metu amžiaus lakūnas
Jnck Chapman, 11 metų am

žiaus, iš Kast Moriches, Long 
Island, N. Y., jau išmokęs pats 
vienas lakstyti orlaiviu, šalę jo 
stovi jo motina, Mrs.*Chapman.

Kai siaučia nebarbas, tai 
nesiseka ir raudoniems sojuz- 
nikams. Dar neseniai pabėgę 
iš musų kuopos, jie giresi, kad 
pralenks nariais musų kuopa. 
Mat, suvilti nekurie nariai ne
žinoję kur eiti. Bet po metų 
laiko jie persitikrino, kad su 
raudonais fašistais neužsimo
ka eiti ir prigulėti prie jų 
antros kuopos. Dabar jau ne 
vienas pasako, kad musų bu
vo teisybė. Musų SLA. 55 
kuopa, kaip išmokėjo sirgu- 
siems nariams pašalpų ir įni
rusiems pomirtines, taip ir iš
moka. Bet raudonieji sojuz- 
nikai, kai pasivadino 2 kuopa, 
tai beišmpka po mažesnę dalį 
pašelpos. Mat, didesnė dalis 
palieka komisarams,' kurie 
yra sveiki, kaip ridikai. O 
pomirtinės jie visai nemoka. 
Sako: kam mirusiam reikai 
pinigų.

Jeigu komunistas šitaip pa- 
siikytif Wiui,
narys bėgtų nuo jų, kaip nuo 
pavietrės.

Ir galų gale dar sužinojau, 
kad jų 2 kuopa neturi' čarte-

Pereitų penktadieni, 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo. susirinkimas. Narių atsP 
lankė vidutiniškai.

Sirgo Juktonis, Jankauskas 
ir Jurijohas. Tebeserga Kareč- 
ka ir J. Buitinis. Nuo Susivie
nijimo yra lankytojai siunčia
mi, bet' kuriems laikas paveli
ja, tai aplankykite ligonius.

Pranešta, kad bedarbių šel
pimo lietuvių skyrius likviduo
tas, pinigai pervesti tarptauti
niam fondui. Tas, žinoma, ne
visai gerai. Lietuviai darbavo
si dėl vietinių bedarbių. Rei
kėjo pinigus ir pavesti vieti
niam kokiam labdaringam tiks
lui, o ne atiduoti kokiam tai 
nežinomam fondui.

Per lietuvių bedarbių skyrių 
įplaukė apię $600. Sušelpta 20 
šeimynų —i- irgi visi lietuviai. 
Kad to skyriaus neteko, nebe
bus Šėlpiami bedarbiai lietu
viai. O bedarbių nesumažėjo, 
bet galiu sakyti, kad jų padau
gėjo. Nepaaiškinta, kodėl tas 
lietuvių skyrius buvo likviduo
tas.

Susivienijimas yra pirkęs se
rų iš L. D. N. Bendrovės, tu
ri delegatų išrinkęs, bet jokių 
raportų negauna. Kaip man ži
noma, pastarame šėrininkų su
sirinkime buvo nutarta ir di
rektoriams pavesta išimti pi
nigus iš Roseland State banko 
ir padėti į saugesnį banką. Su
sivienijimas nori žinoti, ar tuos 
pinigus išėmė, ar ne. Iš neku
riu jau teko nugirsti, kad pi-

. I • . ■■

nigai tebėra banko j e. Bendro
vė turėtų pasiaiškinti, kokiu 
tikslu paliko tUos,pinigus ivsy- 
Veriui? i > . - ' ’

: Nedarbas : siaučia, nėkurie ir 
Susivienijimo dariai yra kritiš
koj padėty. Buvo svarstoma jų 
padėtis. Bet nieko nebuvo ga
lima išspręsti, palikta svarsty
ti priešmętiniame susirinkime.

Susirinkimas buvo tnimpas 
ir ramus. Labai pagirtini na
riai, kad rimtai svarsto Susi
vienijime reikalus.

Korespondentas

noshįp ^ :Rhs 'Ą įdomus ir' gražus 
p/ogrhtnas. Yra* ^vėrta, kad 
kiekviehas girdėtiį ir, paremtų 
itų graži; būrelį jaunuomenės.
i Bus linksma^muzika, prie ku
rios galėsime pasišokt ir susi
tikt su savo draugais šių nedė- 
lių, spalio 18 d., 7:30 valandų 
vakare.—A. K.

Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn

Keletą metų atgal Pirmyn 
Choras gyvavo kaip “Pirmyn 
Mišrus” choras, ir choro nariai 
buvo patys tie seni northsides 
darbuotojai. Buvo mažas cho
ras ir nelabai žinomas. Perei 
tą metą choras įsisteigė kaip 
naujas choras visoj Chicagoj, o 
ne įtik Northsides choras. Jau
nuomenė pradėjo prisirašyti 
prie choro, ir šiandie Pirmyn 
Choras yra didžiausias choras 
iš visų lietuvių jaunuomenės 
tarpe. Po vadovyste p. S te 
ponavičiaus, Pirmyn Choras yra 
davęs daug linksmų vakarų ir 
yra dalyvavęs daugely iškil
mingų vakarų.

Dabar Chicago Lietuvių Cho
ras rengia savo koncertą, kuris 
įvyks nedėlioję, spalio 18 d., 
Almira Simmons Hali, 1640 
Hancock St., arti North Avė. 
Programas susidės iš daugelio 
numerių ir, prie to, dalyvaus 
Dailės Raitelio Choras iš Ke-

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenai0 Avė. 

CHICAGO,. ILL.

Mes Btriolkinmo Mykai nariams ir Juoa išpildomo — Lyima. Penkių Dieni) PrancMmue. 
Trimlcfilmt dienų Pranefilmue. Dykai patarymai neriamu, kurie ateina J musų ofisų, apie 
nesusipratimus su rendauninkais ir kaimynais. Naryste $1.00 su Šiuo apgarsinimu.

City of Chicago Landlords Association, lite.
SjcSncf^FiKor,’4 654 S. Ashland Avenue. artri/jISri ir Ashland Avė. 

v.Tolefonik' ^OI'iJeVARD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Garsinkitės “N-nose”

PIRKITE DABAR
I

Kiek tik jums jy reikės

CALIFORNIJOS 
SULČIŲ 

VYNUOGĖS

VĖSOS oras visuomet primena Californijos 
Sulčių Vynuoges. Dabar yra geriausias 

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

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

į ’

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

C A LIF 0 R NIA G R A P E 
CONTROL BOARD,Ltd.

SAN FRANSISCO, CAlIfORNIA

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos.

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LĄZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinčmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

IN OUR OFFICE

GOSH ~THAT > 
60V'$ GOT $0M6 

(MAGINATIOkI .

DeSotoir Plymouth
; ' Chrysler Išdirbystės . ' '

Pirm negu pirksite, • 
ateikite į musų ištaigų 
pamatyti musų naujus 
be Soto ir Plymouth 
Automobilius. •.

Vidi žino jų ge- ,f.Ą 
runiią ir ‘ jie f patys . 
kalba už save J Taipgi M 
turim V daug vartotų 1 
automobilių už* priei- 
nanias kaina*. . .................

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Archer Avė., Tel. Virg'inia‘1334.
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MES VALOME VISKĄ—
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

ę°tTc?-ic' f išvaolmi’ abi pus"$2.00
■ Patenkinimas Garantuotas

_ ■ 11 ' *’ • ’ į 1

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottage Grove Avė.

. . Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

Daktaras
o

Kapitonas

Specialistas iš
< . ' 1 i

VIENINTEUS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
neprikĮausomos, pažangios minties darbininkų 

' < . laikraštis yra <

■ r 7

LIETUVIŲ
’ ‘ i/ , f

ATT! AM
BRAZILIJOJ <

Brazil S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj jr 'Lietuvoj

.. * " 2 doleriąi

i . ?'/ i

GET
ON

MR I>AXt>kfeA 
TWE 
"CLtO“

5 WISSIG,
Pasauliniame Kare

F 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, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas/ žaizdas, reumatizmą,- galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, .gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jue išgydyti, ateikite čia 'it persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai, OFISO VALANDOS! Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 

; valandai ir nuę;5r8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki l vaL
4200 West 20 . Su kampas Keeler Av«.. Tel Cmrford 5573 t

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 .

1514*16 Roosevelt Rd, 
arti St. Louis Ava. 
CHICAGO. ILL.

<NHO« THE MAN
VMHO V4R.HES THE

FAlRN TALE*)

• I WAUT 
HIM TO uifrlTE A 
aiRCOUAfc ON

OUR OIL 
*■—<5T0CK j--z

ku>OT>



naujienos
The LHhuanhn Daily Newa 

Publlshed Daily Bzcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

’ Editor P. GRIGAITIS

88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Cbicago 
8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 9. Halsted St., Chicago, ___ „
III, Telefonas Roosevelt 8500. 1 Orderiu kartu su

SMŪGIS KATALIKYBEI ISPANIJOJE
■*» * t

Ispanijos steigiamasis seimas priėmė 287 balsais 
prieš 41 trečiąjį konstitucijos straipsnį, kuris sako, kad 
respublika nepripažįsta jokios oficialės valstybinės re
ligijos. Tuo budu Ispanija atmetė katalikų religijos 
viešpatavimą valstybėje, kuris tęsėsi per tūkstantį me
tų. Pastebėtina, kad mažiau negu aštunta dalis atsto
vų pasipriešino tam konstitucijos straipsniui. O Ispa
nija per šimtmečius buvo žinoma, kaipo katalikiškiau
sia šalis pasaulyje!

Pasiremiant tuo straipsniu, Ispanijoje dabar kata
likai turės ne daugiau teisių, kaip protestonai, žydai, 
mahometonai arba “bedieviai”.

Pirmiaus Ispanijoje turėjo pilnas teises tiktai ka
talikai. Katalikų bažnyčios galybės laikais nekatalikai 
buvo tenai žiauriai persekiojami. Šventoji Inkvizicija 
bausdavo katalikybės priešus kalėjimu ir net mirtim 
Vėliaus tie žiaurus persekiojimai pasiliovė. Kitoms re
ligijoms buvo pripažinta teisė ekzistuoti, bet joms ne
buvo leidžiama daryti viešai savo apeigas.

Katalikų dvasiškija, žinoma, teisindavo savo privi
legijuotą padėtį valstybėje tuo, kad to reikalaująs “Die
vas”. Kada inkvizicija degindavo ant laužų “heretikus”, 
tai buvo sakoma, jogei bažnyčia norinti išgelbėti “here- 
tikų dūšias” iš velnio nagų. Ispanijos kunigai girdavosi 
net tuo, kad netikėlių žudymu jie vykiną Kristaus pri
sakymą apie “artimo meilę”, nes mirtis esanti menkes
nis dalykas, negu “amžinas pragaras”, į kurį kiekvie
nas paklydėlis tikrai patektų, jeigu jo griešnam gyve
nimui nebūtų padarytas galas.

. Kiek buvo “Dievui” naudos iš tokio katalikų baž
nyčios viešpatavimo Ispanijoje, niekas nežino. Bet kad 
buvo nauda kunigijai, tai aišku visiems. Ispanijoje per 
tuos tūkstantį metų buvo pristatyta begalės bažnyčių, 
klebonijų, vienuolynų ir kitokių bažnytinių įstaigų. Iš 
jų turėjo puikų pragyvenimą šimtai tūkstančių žmo
nių. Į' vyskupų, klebonų ir vienuolynų rankas pateko 
neišmatuojami plotai žemės ir daugybė kitokio turto. 
Devynioliktame šimtmetyje didelę dalį tų lobių pasiėmė 
valdžia, bet da ir šiandie katalikų bažnyčia Ispanijoje 
yra neapsakomai turtinga. Sako, kad vien tik kliošto- 
rių ir katalikiškų “zokonų” rankose esą apie trečdalys 
visų krašto turtų! Katalikiškų mokyklų Ispanijoje yra 
tiek, kad jas lanko beveik pusė Ispanijos vaikų. Vie
nuolių yra kelios dešimtys tūkstančių, o “seserų”, tur 
būt, dar daugiau.

Taigi, bemokindami žmones pasninkauti ir atsiža
dėti “svieto marnasčių”, Ispanijos kunigai padarė pui
kų biznį. Ispanijos respublika dabar mano, kad vysku
pai, klebonai ir vienuoliai jau pakankamai ilgą laiką 
“ganė” kitų žmonių “dūšias”; dabar jau jie patys tu
rėtų pasirūpinti savo “dūšiomis” ir, vietoje plėšti tur
tą iš ūkininkų bei miesto darbininkų, turėtų pradėti 
praktikuoti Kristaus mokslą, kuris liepia galvoti ne 
apie pasaulio “raškažius”, bet apie gyvenimą po mir
ties.

Katalikybės privilegijų panaikinimas yra tik pir
mas žkiksnis šita kryptim. Toliaus steigiamajam sei
mui teks išspręsti klausimą, kas daryti su bažnyčios 
lobiais ir su klioštoriais, kokias teises palikti dvasiški- 
jai ir t. t. Čia eis smarki kova tarp įvairių seimo par
tijų, ir koks bus jos rezultatas, dar sunku atspėt. Bet 
iš visko matyt, kad respublikinėje Ispanijoje bažnyčios 
padėtis bus beveik sulyginta su privatinių organizacijų 
padėtim.' - •
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Į Apžvalga
KOVA SU “KRAMOLA”Kapsukas rašo “laisvėje” apie “renegatus” — Butkų, Strazdą-Valonj, Pruseiką |r kitus. Jisai sako, kad Pruseiką savo veidmainiavimu suvedžiojęs net kai kuriuos žymius Amerikos lietuvius komupistus:“Mes turime žinių”, pasakoja Kapsukas, “kad po ‘Vilnies’ suvažiavimo kai kurie

Rbitakyno kainu
Chicagoje — patai: 

Metama r,
Pusei metu ---------  , - ,

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

. .75
TAVAM HIAE.UĮHEUIĮ

Vienam menesiui . ............... .

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........ ...... 8c
Savaitei ................. — .......18c
Minėsiu! --------------- - t 75c

Suvienytose Valstijose, na ĮCMcagoj, 
paštai

Metams ............—. ................. - 87.00
Pusei metu 8.50
Trims menesiams 1.75
Dviem mėnesiams ...................   1.25
Vienam mėnesini............-.......   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams   ........... 88.00
Pusei metų ........... . .................. 4.00
Trimą mėnesi ims ___ -____ ... 2.50

Žymus Amerikos lietuviai Komunistai, kurie, po tūlą svyravimų, buvo pasisakę partiją ir Komįnterną, prieš renegatus, buvo suMrlukę pas Pruseikos šalininką Barki uną ir nutarė nieko nerašyti ‘VilnyJ’ (prieš iRrusei- 
ka. — Red.). Tai puvo |ab«i negera sutartis, Juo blogesnė, kad ji buvo padaryta be Partijos žinios. J o,f e dar kartą pasirėdė taikstymosi žalingumas. Ir <He mėgino tą sutartį gyvemman vykdyt: ‘Vilnyj’ įštiįęrųjų įl- gą laiką nė pusės žodžio he- 

buvo prieš Pruseiką; antraip, ji dargi garsino jį, kaip musų žmogų. Kaip gi galima kitaip išaiškinti garsinamas ‘Vilnyj’ jo prakalbas ir labai prielankius jam aprašymus?”Taigi Kapsukas, sėdėdamas Minske, žino, ką svyruojantieji stalincai kalba, susirinkę pas Šarkiuną Roselande. Geros ko- misariškos akys!Bolševikiški komisarai turi geras akis ir uosles ypatingai tuomet, kai reikia susekti “kra- molą” tarpe Maskvos davatkų.Bet Kapsukas sąmoningai meluoja, kuomet jisai savo rašinyje tvirtina, kad “Naujienos” “maloniai sutinka” komunistų “renegatų” kompaniją. Strazdus, Pruseikas ^ir kitus komunistų sąšlavas mes perdaug gerai pažįstame, idant galėtume turėti jiems kokių simpatijų. Ar ne Pruseiką buvo begėdiškiausias socialistų pra- vardžiuotojas ir niekintojas, kuomet jisai “darbavosi” kartu su bimbininkais? Ar ne \Strazdas-Valonis buvo tas komunistę mylimas “publicistas”, kuris per aštuonetą metų drap- stė purvais “Naujienas” ir “Naujienų” redaktorių?Be reikalo Kapsukas apsimeta durnium, pranašaudamas, kad jų dabartiniai “renegatai” eisią pas socialistus. Ne, jie eis atgal pas Kapsuką — arba Kapsukas eis pas juos! Nes, nęžiurint kaip jie šiandie vie,- ni 'Kitus dergia, visgi jie dvasios giminės: garbina diktatūrą, pritaria kruvinam terorui, neapkenčia socialistų — ir piau-
RADIO IR KAS JO STVERIASI

Reakcija greičiau pasinaudoja 
išradimais.

-t———Radio, nežiūrinti kad amžium tebėra kūdikis, pasidarė vienu iš galingiausių įrankių visame civilizuotame pasaulyje. Dar tik pačioje radio vystymosi pradžioje buvo pranašaujama, kad tas valdys viešąją opiniją, kas pirmas užvaldys radio.Taip ir atsitiko. Už ra'dio griebėsi visi tie, kurie griebiasi viešąją opiniją užvaldyti: Europos ir Pietų Amerikos šalyse, kur diktatūros viešpatauja, ten valdžia pasiėmė radio savo išimtinai globai; Suvienytose Valstijose, kur kapitalas valdo viešąją nuomonę, biznis pasisavino radio. Prie to dar reikia pridėti, kad religinės organizacijos, nežiūrint kaip reakcingos visuose kituose dalykuose ir butų, tačiau už moderniškų išradimų griebiasi pirmosios, šiandien, pradedant pupos Vatikanu, kurs įsteigė nuosavą galingą radio stotį, baigiant “biblijos studentais,” kasdieną oru skraido įvairiausių tikybų ir sektų supelėjusiu^ doktrinų propaganda.Imant valstybėmis, verta palyginti dvi šalis su kraštu-1 tiniais valdymo sistemos skirtumais, vieną — Sovietų Rusiją, kaip ekstrimišką diktatūros sistemą, kitą — Suv. Valstijas, kaip taip pat ekstrimišką kapitalo sistemą, kurioms radio šiandien išimtinai tarnauja. IŠ demokratijų jų šalių, kur ir radio labiausiai tarpaūja visuomenės ir kultūros reikalams, labiausiai reprezentuojanti pasirodo Anglija, kaip nesenai paaiškėjo tarptaūtiškoje radio kpnferen- 
• • • . 1cijoje.Rusijoje gailio yra pakinky” tąs, kaip jokioj kitai jly, Roniųnistų partijos tikslams. Mįlijabąi Rusijos valstiečių, nemokapčjų skaityti, kasdien klausosi radio laikraščio, leidžiamo per visą šalį nuo šešių ligi septynių kas vakarą. Kiekvieną sykį _ rąucjoįveji vą<įą| duoda po paskaitą ar prąkal-

NAUJIENOS, Cfitap, m.
m...iiBim..1 m   i ......... ..—   -----------------------...........................   UIIjasi tarp savęs dėl vadovybės ir abrako. Pats Kapsukas, besitąsydamas su Angariečiu, jau kelis kartus buvo gavęs guzą į kaktą ir tik-tik nebuvo išspirtas lauk iš partijos už “oportunizmą”. Dar jam kada nors teks su dabartiniais “skloki- ninkaais” pasibučiuoti.

PASIGARSINOBrooklynietis Klinga, nukeliavęs į Vilnių pasisakė esąs “redaktorius”. Taip praneša “Vilniaus žodis” savo 17-18 num. Jisai, girdi, esąs “Amerikos lietuvių vieno seniausių laikraščių ‘Vienybės’ redaktorius.
BUVO “VAJUS”, BET IŠNY

KO “VAJININKAI”Bolševikiško “darbininkų susivienijimo” organe sekretorė Jeskevičiutė skundžiasi:“Nors musų vajus užsibaigs su 15 d. rugsėjo, bet dar iki šiol mes nesulaukiame iš • kuopų finansų sekretorių pranešimų apie tai, kurie jų kuopos organizatoriaus pasidarbavimu gauta tie nariai. Be tokio pranešimo mes negalime užbaigti vajaus skaitlines ir paskirstyti dovanas.” Tame bolševikų susivienijime, matyt, iš viso ne kažin kokia tvarka. Kiek jisai turi narių, viršininkai neskelbia. Finansinėje atskaitoje parodyta tik įplaukos, o išlaidų dauguma “perkelta” į tuos mėnesius, apie kuriuos raportas bus padarytas tik kada nors ateityje.

dainos,

. . ........... I ’bą ir tolimiausių kaimų ir miestelių, dirbtuvių ir ofisų darbininkai klausosi skaityklose, kli ubuose, “aikštėse ir salėse išstatytų g£|*si ak aibių. Visokios komuĮlistų organizacijos turi savo radio valandas įvairiais dienos laikais, ir kiek viena programa, dramatizavimas^muzika, pranešimai, švietimas —- visi tarnauja komunizmo plėtimo tikslui ir esamojo režimo propagandai. Kad ir ne tiek išimtinai, radio panašiai yra vartojamas ir akylai cenzūruojamas ir kitose nedemokratiškų valdymo sistemų šalyse.
Radio galinga biznio 

reklamaGrįžtant prie Amerikos, Grįžtant prie Amerikos, cm radio yra atiduotas be sąlygų amerikoniškajam / obalsitų “cųual opportunities” kiekvienam, ir kadangi tų “lygių progų” daugiausia turi tie, kurie visako turi daugiausia, tai ir radio patarnavimas pasiliko tik turinčiųjų progoms ap-tarnauti.šiuo laiku Amerikoje 13,- 000,000. šeimynų turi savo namuose radio setus, tai yra mažiausia kas ^trečiuose namuose yra radio priimtuvas, už kuriuos amerikiečiai kasmet išleidžia po $8,000,000. Tai yra mįlžiniškiduria bįžspio proga netik radio dirbtuvėms ir parduotuvėms, bet ir visokiam kitokiam bizniui. •Kur rasi kitą tokį galingą laidą, per kurį iš sykio prieitum prie 13 milijonų šeimynų, stačiai į jų namus. TįeJr šeimynų, įąi yra pusė visos Amerikos gyventojų! ‘tJokios kitos garsįuimp prie- inauės, lalkraščiąl, , plakatui, Iškąbos, pakelėje lentos ir visą kita krūvon suėmus to nepadarys, ką viena radio sistema padaro, turint galvoje, ka< laikraščius ne visi skaįto, juose ne visi skaudu Jio nprėtų, į iškabas daugeps tik netyčia; ŪŽĮtięU akį, ir svarbiausia iš visų k|ių tai, kad žmones Oįį piestai kur kas gyviau reagųp* ia .j giF'R'l ųe lĮaį^ j išskajty.

....  i i liuli!iiw

praneiimų ir simfonijų pama
tinė nota.

• žihoma, galingosios radio 
stotys stengiasi būti kiek ga
lėdamos liberališkos link kai- 
kurių informacijos kalbų Ir

Radio patiekia paiiut namų 
iidfnįut.

Radio klausytoj ai Vkimjnet 
yra greitesni Ir veiklesni at
siliepti j savo rad|o progra
mas kaip i savo laikrHmus..
Klausimas pasidarS g^hga * ’“vo tendenciją klek 
sopiais butenybė, kur iMisąs Salima papuošia rinktinėmis, 
Šeimynos savo namude, ive- programomis, tačiau
čluose ar bile kur dldesniijosc ypatybės buvo ir pąsilie- 
suslrinkimuose klausosi ir, p“ 108 pačios: žėrėti radio 
natyt, ilgai dar klausysis jra- i finansuotųjų pelno ir vaiky- 

dio. Kur šiandien berasi, |cad tis minios skonių.
šeimynos, susirinkę , namUose Kuomet galingosios stotys 
arba svečiai didesnitfoSe J>|ire. ir programų tiekčjai iuri tiek 
iuose skaitytų laikračius ir Į defektų, tai mažesnės stotys

radio išklausytų I j ai dažnai žeiste žeidžia gerą 
f , 1 « , • «• v ' • M * • • M •

matyt, ilgai dar klausysis ra

šeimynos, susirinkę > namuose

įpie juos tiek diskusubtų,hr smulkesni programų tiekfc- kiek apie radio išklausytą jai dažnai žeiste žaidžia gerą programą?. Į skonį. Radio žadėjo ir galėjoDar daugiau, radio yra imti žtnoniJai ūtnešti neišsemiamų jrakliškiausioji priemonė per- suartinti tautas, popu- duoti minioms opinijas ir nuo- terfauoti ir skleisti suslpratj- ta|ką, kurių kitokiu budu veik šalinti ignoranciją ir hesu- negalima butų perduoti. Labai įpratimus, padėti šviesai ir nedaug žmonių rasi, kurie tl®sai, tarnauti kultūrai ir ge- skaitytų viską be skirtumo. ra^ yaliai- Vietoj to, šiandien Viena, kad žmones paprastai rQ^a\ daug žmonių vengte “netiki” tamf ką ne savo nuo-r6*1#*8 radio, kaip daugelis menės laikraščiai rašo; kita, vengi® krutamųjų paveikslų, ęad retas ir teišgalėtų įvairių ^11° kad šiuos abudu mo- nuomonių ir krypčių spaudi-]derniškūs stebuklus pirmoj nius išsirašyti, ir —dar svar- rtArin. .d.mn.cJiausia, retąs ir la|ko teturi visapusiam skaitymui.Į radio jau vien tik psichologiškai žmonės žiuri su daug mažiau kritiškumo ir su kur kas daugiau nųoluidumo, “Nagi, nepakenks išgirsti ir to su kuo nesutinku”, žmonės filosofuoja, o dažnai — geresnio programo neradę, bile kokio besiklauso. Tuo tarpu patirta ir nustatyta, kad ra-l dio ne tik rivali^ųoja bet ir viršija pačią spaudą visuomenės minties nukreipime įl tam tikrą pusę.A’tcity dar labiau numatoma galimybių, kad radio visai atims iš laikraščių publiką. Jau dUbar didieji laikraščiai gailisi, kad pradžioj nekreipę

jau

eilėj pasigriebė godus saunau- 
dos, ir kaip “mbvies” taip rą- 
dio patapo marketo priemonį 
mis.

Radįo svarba tdulinei kultūraiVis dėlto, šioje Salyje radio dar gali būti ir dar yra viena iš didžiausių progų kilniems Į tikslams. Šalyse, kur fcadio patapo įrankiu despotų režimui tvirtinti, ten jo progos baigtos. Čionai gi, nusisamdęs / radio valandą, gali ją suvartoti sulig savo geriausio supratimo, ir kam kam o atskirų tautų I kultūrinėms organizacijoms radio čia gali nešti ir neša stambius dvasinius dividendus.Niekas čia nedraudžia per radio valandas vartoti savo , . ,, kalbą, skleisti oro bangomisprideramo dėmesio j radio ga- savo dainą, muziką, duoti pa- limybes ir kad radio pateko į skaitas,, pamokas, neiti ką taų- meko bendra su spauda lietu- La |arj geriausio j išsklaidytų rinčių koncernų rankas. kofonij.ų gyventojų namus.
Radio kaip meikerl bizniui. Bene visuose didesniuose miestuose ir lietuviai turi po Milziniskos radio pasekmes |vieną kitę ir 1)et p0 kelėtą ir nauda jo savininkams, da- radio vaiandų. jas> žinoma, ve galimybės radio progra- petka daugiausia tie, kurie mas gerinti iki visapusių rei-kurj jg pe]ną jr iirokavitną. kalavimų: galingosios radio Tokie yra musų apsukresnieji kompanijos prisisamdo ge- biznieriai, jr jiems didelis kre- riausius kalbėtojus, specialis- dJtas už tdi. MuslJ didžiosios tus ir tt. ir tt. Jau pilnas orps draugjjos Ir laikraščiai nesu- radio forumų (viešų lekcijų). tge|,§j0 t(j progą išnaudoti, ar tarptautinių valandų, f arine- tai dėl neįvertinimo radio rimtis valandų, viešųjų šven- Lvarbfis, ar tai del biimiškų čjų programų, adresų, rinkti- gabumų stokos. TacĮ ir vieni ir nės muzikos, skubiausių žinių kiti bematant pasijuto priver- iš viso pasaulio ir tt. Bet ir čia stj tarnauti tiems, kurįe drįso silpnoji pusė yra tai, kad viso už radio lmtis. Laikraščiams to vyraujančiu tikslu yra ko- neijeka ųjeko kito,’ kaip dėti mcręializinas. Lygiai ka|p ra(Jib vąlandų aprašymus to- dauguma Amerikos laikraščių ktus, kokius jų tiekėjai atsiun- eina tik tam tikslui, kad pla-D^čiąjai publikai pąkišus po jaU dabąr vjsi pąmatė, kad akių garsinimus, tąip ir radio kas valdo radio, tas valdo ir perka ir parduoda orą išimti- spaudą, nes radio valdo inasių nni su tuo tikslu, kad tas biz- Apetitus, reiškia ir daugumos nis atneštų dolerių. Visos tos opiniją.. Musu radio biznie- programos yra tik lyg kirmi-lrjUĮps bcg-atjnia nuneigti dide- nukas ant meškerės kablelio, Uo krį.difo. Jie sutraukė ir iš- kad žuvį pagavus. Įkėlė daugybę šiaip nežinomuRadio stotys daro tik tai, artistinių pjiėkų; jie išjudina kas padeda Jonis ir jų paliįi-1 lpinias, įuj.ių jokiu kitu kelių kytojuųis padaryti pinigų, ir nėbepHe|ium; jie parodė, kad palieka nedaryta visa tai, kas šioje šalyje turime labai ga- ..„is... -.-i................... .. .. . pr|ep)onę draugauti,ratili ir jaustis 4 vienoje

kytojam padaryti pinigų, ir nėbepHe|ium; jie parodė, kad galėtų pakenkti pinigų- padą-Įįjįgį rymui. Todėl visa radio po Ji-1 beiiai_______tiku, kaip ir visų komėrpiali- šeimynoje, nežiūrint kaip išsižiotų laikraščių, yra—vien Lklaįdę gyventume, ir įtikino žiūrėti, ko publika .nori, kas vjslls radio skeptikus, kati ją labiausiai “užima” Bet šioje priemonėje tebeglūdi ne- pubJiRa, paimta didžiumoj, jšsseniiamos galimybes, palikta pati sau pąsilritĮlcti, ko 'ji nopi ir hą ge|įąųs|al. mėgs- Ne vis vtena kas radio ta, visuomet ^aSircufca: patį pasiimapigiausijį ir štai kodėl,.-imant Deja> Rk parode ir įtikino, bendru palygmimui. pasiklaus|gi«ip, jie patys daugiau pada- sius radio programų pasilietą rytj jr wąji ir išrofcavimo pe- tas pats įgūdis, ^ąip pa|UW turi. Juk musų biznieriai ima rgjūs kokios nbrą didi)’1 ■ ....... * . t t t.Stuvės “who|e^le”, kldėstyti ir išhpbiHth painati-Irimas—^pardavimas pamate, o Uis to whajęsąię Ilgias yęa — vįsa kita tįk dressįng. Ir ka* parduoti vftd$ą, feę $Įę|Hųmo. dąngi lietuvių, o ypątingai tų, RąWįbtas publikos skonioJ kurie d<l biznio rizikavo radiostąpda|‘dn h* pątalkąvjiųap valandą^ pirkti, skonis dįdC’ kūltųriškeąniėms Jios diskriminacijos nedaro, ilgesiams neįeina. | radio t|e- tąį ir tąs pats “dressing” arba Piri^pąrdąok, tos m-ogramoa dažniausiai yrą pirk-parduok, yra visų kalbų I mizžrišMi naivios. ™ •

^l^ltoivyifdį iš tos sistemos, kurią 
kur i ką tik ^ukščįau aprašėme. 

U :.iš- Bųpląąšs before pleasure. Pir-

. fteMrMtėnte, ep. 15, 1931

minioms.
1 ....... ......1,1111 A.....■........... .......Radio yrax ateities pajėga. Jį» jąu dgbar pądąro dide
liu* dalykus. Todėl ..labai svarbti, Ifcas radip kontroliuos ir ką radio tieksJau matėme, kad su radio pagalba sukviečiamos minios žmonių į tokius piknikus ir vakarus, kur tik nusivylimą ir blogą susirinkusieji randa. Jei radio pačioj pradžioj įsigys tokią reputaciją, vėliau ir rimtiems kultūros tikslams sunkiau bebus žmones gauti. Tad tų pačių lietuviškų laikraščių, kurie ligi šiol reiškė lietuvių opiniją, pareiga yra ir radio ne tik prižiūrėti, bet juo rimtai susiinteresuoti ir jo reputaciją apginti. Radio kaip stipriausias spaudos pagelbi- ninkąs, turi būti tokiu ir įvertintas, o tai bus galima tik tuomet, kuomet jį vadovaus musų opinijos reiškėjai—rimtieji laikraščiai.

—Neartimas.

Skaitytojų Balui
II ...........

S.L.A. Pildomosios 
Tarybos reikaluMt. Greenwood SLA 178 kuopa spalių 4 d. turėjo savo mėnesinį susirinkimą. Tarp kita ko buvo svarstoma ir SLA Pildomosios Tarybos nominacijos. Pas narius pasireiškė pritarimas tai nuomonei, kad daugiau neberinkti tuos valdybos narius, kurie šiokiu ar tokiu budu prisidėjo prie suteikimo De- veniui paskolos. Pareikšta nepasitenkinimas ir komisijomis, kurios Devenio aferą nagrinėjo ir tyrinėjo, tačiau nieko apčiuopiamų nenuveikė. Gi tuo tarpu Susivienijimui pasidarė labai daug išlaidų.Kuopos nariai visai neturi tiksįo teisinti sekretorių P. Jurgeiiutę,. ? Vienok prezidento Gegužio. bandymas nusiplauti rankas ir visą bėdą suversti ant p-lės Jurgeliutės yra daugiau, negu keistas. sMusų kuopos nariai nutarė atsikreipti į Susivienijimo nartus, ragindami juos rinkti tokią Pildomą Tarybą, kuri dirbtų organizacijos gerovei. Musų Susivienijimui privalo vadovauti sumanus ir pasišventę asmenys, o ne tokie žmones, kurie trokšta, vien tik sau garbės.

SLA 178 kuopos narys.
*T'——.... ........ ...............................

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

ATįJO “Kultūros” No, 9. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
w ■■ ......... . j

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

. ...F"’'•-■y" „i j. r.i,

■ -.' ■ . . ,-į.  ■ « .<■ ■■ ■■ ■

PILIETIS
Butine it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti žios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
aęie joi viršininkų rin- 
kipigs fr Viską kas reika- 
huga Ptit ėmimo egza- 

/Vijeųp rasite Šioj knygelėj 
H«avių ir anglų kalbo- 
sn|s surašyta.

KAINA TIK » CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICACO. ILL.
Siųskite orderi arba kratos
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kems

Phone Boulevard 8483

Užmušė senį

įvairus Gydytojai

su tam tikro

Pasiūlė taikytis

Iš Caponės teismo

Akių Gydytojai

0036

A. A. SLAKIS

Namų Tel. Hyde Park 3385

po piet

' ■

kad galėjus 
žiemą suvar- 
Chicagoje ir

gynėjų 
Torrio, 
vėliau

iki 0 vakare 
it Subatoe

Spejikės pasakymas ne 
pripažintas teisme

Musų patarnavimai lai
dotuvėse it kokiame rei
kale viiuotoet eiti ląži- 
n ingai ir nebrangus to** 
dek kad neturima ii** 
laidų užlaikymui aky-

Sudiev* giruže, su 
diev žalioji...

dabar rinksi- 
vakarūs, ba- 
susirinkimus 

pramogas.
žiemos se-

Keletas dešimčių Chicagos 
universiteto studentų užprotes
tavo prezidentai deliai brangu 
mo valgių univrsiteto valgyklo
se. Tuojau pradėta tyrinėjimas, 
kad patirti kokios yra maisto 
kainos ir kiek kainuoja studen
tams valgiai.

Ofiso .vąl|M<** 4pia 2-4, pųo 
Ncdčldianiais pagal sutarti

Laukia raporto apie 
taksų reikalus

neapple ant Uneeda Bakers’ Grabam Kre
kės. Apipilkite su whipped cream. Už
dėkite antrą Uneeda Grabam Krekę. Ap- 

ir viską apipilkite 
Apiberkite su su- 

Krekėmis. Pa-

Kampas Wabasb Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Piktadariai užmušė John L. 
Biddenhofą, 70 metų, kolektorj 
daimantų ir daimantų Židovą, 
ties jo namais 15930 South Ci
cero avenue, Oak Forest. Pik
tadariai Išsinešė $50,000 ver* 
tfis daimantų iš senio namų.

Apleidę girias ir pradėdami žie
mos sezoną ateinantį sekma
dienį busime Chicagos Lietu 
vių Choro Pirmyn koncerte

lill ir. St.

T.MomI 
iMlmui 5303 
Bativnttd bii

1327 8«. 49th Ct.

Telefonai
Clcsro 5734

AveS . 3-ras Abgštas
VALANDOS:' 10 v.' ryto iki 8:30 Vai. vak. 
-r'■-■•'*"■» -..... ■ - '■ ii ,• — - ■

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ofįao valandos 10 
Ruidcncc Photlc

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Ard Leavict St.

Telefonai Canal 3553
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

SeredoJ ir PėtnyČioj nuo 9 Iki 6

Šiandie prasideda vajus 
aukoms rinkti be

darbiams

Protestuoja Valgiu 
brangumą

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ofisai irt .Akinių Dirbtuv8
756 West 35th St.

, kampai Halsted St. 
Valandos nuo
- ' Nedėliotais nuo 10 iki 12

Pasiustas 18 mėnesių 
kalėti <

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Kaip bus skiriamos 
aukos

Naujas saldus sande Uis

Nepaprasats ir . lengvas padaryti. Dvi 
Uneeda Grabam Krekės aptepkite vaisiu 
koše (džele). Ant vienos užberkiti 
kokosinių riešutų (cocoanut). Sudėki
te abi krekes krūvon. Vartodamos 
Uneeda Grabam Krakes dėl sandvičių jus 
atrandate naują skonį — riešutų, kuris 
ypač tinka šiems sandvičiams.

igiausias Lietuvis 
raborius Chicagoj

Phone Canal 2118 
Valandos t 6—-8 vakare '

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

. 4193 Archer Avi.
Valandos! 2

Photo Lafayette 0098 
Naktinis telefontu GcOVehIU 1595

Manoma, kad gubernatorius 
šauks speeialę legislaturos se
sijų šiai programai apsvarsty
ti ir d?l jos padaryti sprendi-

šiandie prasideda vajus $8 
000,000 sukelti, 
šelpti ateinančią 
gusius bedarbius 
Cook kauntėje.

Vajus prasidės
mis ceremonijomis. Meras Cer 
makas perskaitys proklamaci
jų, bus iškeltos vėliavos, etc.

Vajui šį fondą sukelti busian
ti suorganizuota armija rinkėjų 
susidedanti iš 12,000 asmenų.

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

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

Tel. Weit 2860
Namų telefonai Brumwick 0597

kurie gerus svečius gerbia ir 
myli. Bot svečiai ir Užsitarnau
ja musų prielanku'mo, nes tai 
tikrai geras choras, kurio bus 
kiekvienam musų malonu pasi
klausyti^

Be šių dviejų didelių chorų 
koncerte dar dalyvaus:

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras,

P. Jakavičius, baritonas,
A. Stelmokas, baritonas,
Ono Skeveriutė, alto, 
Irena Juozaičiutė, šokėja. 
Abu chorai ir orkestras yra 

vedami p. K. Steponavičiaus.
Po koncerto bus šokiai prie 

geros muzikos.
Pradžia 7:30 vai. vak.
Į šitokį koncertą verta kiek

vienam atsilankyti, ypač kad 
ir įžanga nustatyta prisitaikant 
ne prie didumo koncerto, o prie 
šių sunkių laikų, tik 75c. asme
niui, kad tik padengti rengimo 
lėšas ir tuo pačiu laiku duoti 
gražių pramogą Chicagos lietu
viams.—M. B,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtetapimą> kuris esti 

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

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

i • Phone Boulevard 7589

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boūlėvard 7589 

;o iki 8 vakaro- 
cmlock 7691

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 3 fld 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Sėdit nuo 10 iki 13 t, dietų 
Pbone Midvay 2880

Hemlock 8151

DR. V; S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

x JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisai ;

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii T.Momril YARDS 1741 i, 17«

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

Tėl. Lafayette 4146 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

Duokite tavo akis išegzaminuoti 
.•* DYKAI . , 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistai. Virš 15 metų 

• ' -. patyrimas • 
.Akiniai nuo.$3.

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

4631 Š. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Unijlstai, krutamųjų paveiks
lų operuotojai, pasiūlė teatrų 
savininkams 'tam tikrai sąly
gas taikytis. -Savininkai, sako
ma, svarstą tas sąlygas.

Naujos 'ruiies Šokolado puddingas

Jis yra lengviausias 
šių desertu padaryti, 
jakeli Šokolado pudi..„_ .. 
ninko ir prisilaikykit Nurodymų, 
da bus iškeptas ir beveįk atyėjfs,. . įvy
niokite į aštuonias sutrupintas Uneeda 
Grabam Krekes; Tada 'gerai atŠaldy- 
kite ir paduokite su wftipped cream, .api
barstytu sų sutrupintomis Uneeda Gra
bam Krekmls. Savo skoniu šis pu
dingas išrodys tarsi jis turėtų savy ka
potų riešutų. Pabandykite ir pačios 
pamatysite.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj paįtal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą

J klausimus, kaip bus skiria
mos aukos,' kurias d^har, renį*, 
karna bedarbiams, Samuel Inv 
sull. JK, atsakė, kad jbs bus 
daugmaž taip paskirstomos: iš 
kiekvieno dolerio apie 5 cehtai 
ėis atskiriems asmeninis Šelpti, 
o 95 centai-^suvargusioms Šui„ 
mynoms. * - •

Vienas žymesniųjų Chicagos 
butlegerių, Frankie Pope, nu
teistas kalėti 18 mėnesių Lea- 
venworth kalėjime ir užsimokė
ti $5,000. Jis buvo kaltinamas 
nusižengimu blaivybės įstaty
mui.

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

viekai pigiau- 
Tiktaį gaukite 

ingo iš savo groser-

Pbone Canal 6222

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

’Valandoii 1—3 ir 7—8
Seredomii ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Valstybės gynėjai jau užbai
gė savo liudininkų eilę stengda
miesi įrodyti, kad Caponė ne
mokėjęs valstybei taksų, nors, 
sulig įstatymais, privalėjęs mo
kėti. Dabar prasidėjo klausine 
jimas asmenų, kuriuos kviečia 
liudyti Caponės gynėjai. Ir vie
nas pirmųjų Caponės 
liudininkų buvo Johnny 
pradžioj bosas ir kiek 
Caponės partneris.

Caponės gynėjai ketiną šauk
ti apie dešimtį liudininkų. Jie, 
nužiūrima, mėginsią įrodyti, 
kad nors Caponė paimdavęs 
daug, bet ir prakišdavęs kuone 
visas pajamas. Paimdavęs iš 
gembleriavimo ir prakišdavęs 
gembleriuodamas.

Ofiso Tel Vietorf 6893 
Rez. TeL Drevei 9191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Cbicago 
arti 3 lot Street

Vilandoi: 1—3 po pietų, 7—--8 vak, 
Nedcliomii ir Iventad. 10—13 din*

VINCENTAS LINKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 14 dieną, 1:30 valandą ry
te 1931 *m., sulaukęs 21 metų 
amžiaus, gimęs gruodžio 25 d., 
1910 metais, Easton, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką, po tėvais Nor- 
kaitė, tėvą Vincentą, 3 brolius — 
Alfęnsą, Juozapą ir Pranciškų, 
seserį Valeriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, spa
lio 17 dieną, 9:00 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi-

D II HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas pet 25 me
tus kaipo patyręs gydytoju, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku Ilgu vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausiai 
metodui X-Ray ir kitokios elektros 
prietaisus.

Ofisu ir Laboratorija:
1025 TV. I8tb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo7 6 iki 7:30 vak vakare

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Parh 6755 ar Randolpb 6800

L Davidonis, M.D.
4910 Sd. Mjchigan Avenue 

Tel. Kenwpod 5107 
VALANDOS:

* nuo 9 iki U valandai rvtel 
nuę 6 Iki 8 valandai vakare 

itpart Šventadienio ir ketvirtadienio

SVARBI ŽINUTE
DU M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
„THBRAPY 
t) M1DWIFB -

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Re*. 6600 South Attssian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So.. Htdeted Street 
CHICAGO. DLL.

JOVAIŠAS

šiuo pasauliu
1931. metais.

a. amžiaus, gi-

Laukiama, kad šiomis dieno
mis gnbernatorio Emmersono 
komisija, skirta taksų painiavai 
Chicagoj išpinti, paduos guber 
natoriuj savo rekomendacijas.

Nužiūrima, 'kad komisijos, re
komendacijos lies šiuos dalykus: 
1. konsolidavimą įvairių miesto 
departamentų; 2. tikslesnį re
guliavimą viešųjų išlaidų; 3. 
sutvarkymą taksavimo siste
mos; 4. pagerinimą taksų sis 
temos; □. programą piniginei 
suirutei artimoj ateity pašalin-

tartiauji grabo 
Yąrdi' 1741.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tek Roosevelt 7532

Offoo ir Rez. Tek Boulevard 59J3

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of J5th Hąbtcd Sti) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8130

NedildUniab ^gd *bUtt|
■ ' ■ t: , '■ .•*'

Ofl,o ir R«z. Tel. Boulevirj 5914

. Lietuviai Gydytojai

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

. Tel. Calhmęt 3^94 
Ntio 9 iki 12 tai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 

iki 12 dieną.
Tclephonai diena k nąktį Vitglnia

S. D. LACHAVICB
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju , laidotuvėse kuopigiauria.

Riikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tek Rboievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
“ a SKYRIUS:

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

Adolnh Lenis, 9134 Chouncey 
avenue, apskundė Frankį Aima
nų, buk šis pavogęs jo Lunio, 
laikrodėlj.

—Kaip tu žinai, kad jis pa
vogė—uaklausė teisėjas.

—Aš buvau pas spėjikę. Ji 
pasakė, man kiek metų aš tu
riu. Pasakė teisingai. Taipjau 
teisingai pasakė apie mano gi
mines. I*o <to ji pasakė kas pa
vogė foano laikrodėlį. Ji turėjo 
irgi teisingai pasakyti.

Teisėjas Edelman tcčįau ne
pripažino spėji kės autoriteto ir 
išmetė skundą iš teismo.

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtoauket Avenue 

Valandom 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredoi vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

KOSTANTAS

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

Priklausė prie Mindaugio drau
gijos.

Paliko dideliame nuliūdime se
serį Sofiją Petraitienę, brolį Petrą, 
švogerį Jurgį Petraitį, 4 atitikus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46 St.

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

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

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Brolis, Svogeris, 
Anūkai ir giminės.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

nes. '
N\s\ a. a. Vincento Linkaus 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jani pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nyliudę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

taldotuvėse 
riOs Ėudeikis, i

m i II l—*

AtkociUnfts 
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct
Valandoj 9—12 A. M.» 2—6 it 

7—9 P. M.
. Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

Lietuvis Advokatas
4631 Sa. Ashland Avė.

Tel. Doutevard 2800
Re*. 6515 So* RotkttoU 9

JcL Rtpubllc 9^.21

Saldainiai dėl Vaikų, kuriuos visuomet 
galima valgyti

Ką? Saldainiai, kuriuos visuomet 
galima valgyti? Taip, ir dar kokie 
saldainiai! Lengvi padaryti,, nebrangus 
ir tikrai geri dėl vaikų.

Paimkite po lygią dalį dates: figų, 
marshmallows 
Grabam Krekių 
marshmallovvs su smulkiai sukapotomis 

‘i ir sutrumpintomis krekė 
Padarykite mažus rytulėlius ir iš

105 TV. Adome St, Roofn 311F 
Telepboat Randolph .9727 x ; 

Vakarais 2151 TV. ilųd St. nuo
Telepbone Rooteveh 9090 

Narni! 8-9 ryte Td. Rtpbbilc >60$
I, n,.■!.,«» ■I.I...—nm IMI linini i.u lill Abii ■!II|

Telefonas Yarde 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

R. A. VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Solis Street - 
Room 1934 Tel Randolph 0)3> 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vah, 
3241 S. Halsted St. Tąl. Vietory 0563

Valandos J 
Olis—Utartu Ketv. 
Vasalk—Pan., Sėt. ir Pitnyč

DR. C. MICHEL, O. D. 
lietuvis akių Specialistas

AB priskirsiu' jtisu akims, 
nežiūrint kaip butų kotu*

yra nasekhifl 20 mo- 
!W»*

•uma“ re‘ej‘m'
SFECIALfi DOME VAIKŲ AKIMS

, IR AKINIAMS.
Akiniu ir EfiamlnacŪos Kaina Nuo |8.

Žvairos, akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi iBmokŠjimal, nšra augai- 
. ^Įikiat dUbilkuojami ir rėmai sutaisomi 
ta ba<Hą dieuąj ... ,

Duokite savo akie išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
. OPTOMETRIST

Praktikuoja virįl 20 m.
4649 S. Ashland Avi.

kampas 47th St. 
f *į-€i. Boulevard 6487

Ona Skeveriutė. Ji dainuos 
visų mylimą dainą “Habanera” 
iš operos Carmen su choru ir 
orkestrą Chicagos Lietuvi ų 
Choro Pirmyn sezono atidary
me, sekmadieny, spalių mėn. 18 
d., Almira Simmons svetainėje, 
1640 North Hancock Street.
, 'iii I I 4ll I aitriu............................ ll.M.IMM   

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avensse 

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

7 iki 8 vai. Neda nuo 10 iki 11 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Miesto Ofitat 77 tV. W*hington St. 
Room 1503 TeL Central 3973 

Valandos: 9 ryto iki 4 po. pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv.. ir Snbatoe - 
— 6 iki 9 vaL. . .

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

■ t........ .* i i m ur iri TTB
Advokatai

Jau atėjo ruduo. Atsisveiki
nome su žaloimis girelėmis, kur 
per vasarą ieškojome sau poil
sio, pasismaginimo, pavėsio pa
sislėpti nuo kaitros, kur klau
sėmės paukščių šiulbėjimo ir 
patys dainavome, kad net gi
rios skambėjo. Bet dabar gi
riose nebejauku—šalta ir drėg
na ir nebelankysime šiemet dau
giau giružių, jei bent tik ret
karčiais, pripuolamai, tižklysime 
grybaudami...

Dabar viras musų draugijinis 
gyvenimas persikelia i sales, kur 
kur ir šilta, ir jauku, kur nė 
lietus neužlyja, nė vėjas neuž
pučia. Čia mes 
mės i koncertus 
liūs, vaidinimus, 
ir visokias kitas

Tinkamą pradžią 
zonui daro didysis Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn, kuris at
einantį sekmadienį, spalio 18 
d., duos didelį koncertą Almira 
Simmnos svetainėje, 1640 N. 
Hancock St., North Sidej (apie 
trys blokai į vakarus nuo Ke- 
dzie Avė., arti North Avė.

Tai bus nepaprastas koncer
tas, nes pirmą kartą pas mus Į 
svečius atvažiuos kito miesto 
lietuviu choras—Kehosha SLA. 
212 kp. Dailės Batelio Choras. 
Buoškimės jį tinkamai, priimti, 
nes tai svečiai nebuvėliai, at
važiavę iš kitos valstijos ir tu
rime pasirodyti jiems, kad esd- 
me gerai, vaišingi šeimininkai.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St.» Room 1115 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p6 pietų

3323 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL, |ciekvito| 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytoji
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 pi 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Pbone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Pineapple Keksai

Užtepkite nusunktus ir sutrintus pi

Apipilkite su whipped cream

tepkite su pineapple ; 
su whipped cream. 
trumpintomis Graham 
duokite gerai atšaidę.

sutrupintų Untieda 
Sudėkite supiaustytus

datos, figomis ir sutrumpintomis krekė' 
mis. Padarykite mažus rytulėlius ir iš 
voliokite sutrintose Uneeda Graham K r ė 
kėse.
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CLASSIFIED ADS

tiktai

Cicero
Laidotuves

TheEnglishColumnatsitiko laike

and Miscellaneous

Subudavojantys, Ra

ujienos

MADOSMADOS MADOS

Furnished Rooms
VViU you be there?

Marąuette Murmurs

Laiškai Pašte

pas-

3088.Mirė
3088 CLASSIFIED ADS

per krutinę Tel. Lafayerte 0455

prie Archer(Vardas ir pavardė)

Visą modelių, visokių kain

this 
kind 
7:30

sustoję žiuri 
leidžiama kar-

rehearsing 
the. chorus

No. 217-me, 
rašysianti, o Business Service 

Biznio Patarnavimas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros

jos raš 
Viliją nelai

35 ® Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

“Ląst Chords 
some, 

number

the face of the

Šaunus Lietuvių ra 
dio programas

pastebėjau “Draugo

Siephen Revelers” who vvill

Kaklaraiščiai 65c., 95c.

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

Moderniškas veikalas apie modernišką 
motiną, modernišką dukterį ir 

jų romantiškus prietikius

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiomis „ dienomis Antanas 
Ambrozaitis, lietuviškos pieni
nes savininkas, turėjo nemažą 
nuliūdimą ir išlaidų. Mirė jo 
pusbrolis Kazimieras Jakaitis.

Antanui reiškiu užuojautos.
Kaimynas.

"Birutės'’ choro repeticija įvyks šį va
karą, lygiai 8 vai., Gage Park svetainėje. 
Visi choro dainininkai-kės malonėkite 
laiku pribūti. Nauji nariai prie Birutės 
choro priimami laike pamokų.

Valdyba.

Šie laiškai yra ateje iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausijį paštą {Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat- 
vės. pasakant laiško NUMERI, kai? 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

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

■ KAMBARYS dėl vedusių žmonių, 
didelis, karštu vandeniu apšildomas. 
Atsišaukite vakare. Antros lubos, 

3352 Auburn Avė.

giau SOLIU
NO. r
priemiesčiuose.

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

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai,

Dalyvaujant
JOAN CROWFORD, Neil Hamilton, 

Monroe Owsley ir k.

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS PABARI

talite pirkti 10 tonų ar dau- 
LIG MŲSŲ LIBERALIO PLA- 
Mes {pristatome visur mieste ir

Arlauskis, (P. 
Babilo, A. 
Cheronis, Thos. J 
Floręs, Tony 
Grinis, Ed. 2 
Lukas, Joe 
Masionis, A. 
Navicky, St. 
Puceta, Jos. 
Petrošius, St. 
Silkaitis, M. 
Simaitis, P. 
Stalega, C. 
Strazdas, J. 
Strauss, C. 2 
Šamuollis, Wm. i 
Svagždis, Iz. 
Waitikus, Agnės 
Walentas, Mary 
Vikis, 2 
Zin, Dr. Str.

KAMBARYS ant rendos dei vaikino 
prie mažos šeimynos — Moteris ir 
mergaitė. Gražus kambarys ir nebran
gus. K. Budryte, 1853 W. North Avė. 
3rd Floor Rear. Tel. Humbold 7935.

Praeito antradienio vakare iš 
stoties W. G. E. S. buvo įjirdė- 
tis labai įvairus ir gražus Rie
tuvių radio programas, kuria 
buvo duotas pastangomis lietu
vių korporacijos Peoples Fur- 
niture Company. x

Iš programo pranešėjo pa
reiškimo, Peoples Furniture 
Kompanijai tenka vadovauti da. 
vimuose geresnės rųšies lietu
viškų programų. Tas yra tikra 
tiesa. Peoples įstaigos duoda 
mi programai kas antradienį, 
visuomet yra parinkti, turtingi 
ir ža vejanti klausytojus, kurie 
geidžia girdėti aukščiau ištobu 
lintas musų dainas ir muziką, 
jas dainuojant pilnai išsilavinu
sių musų dainininkių ir daini
ninkų. Taip ir praeitą sykį la 
įaLbuvo malonu girdėti dainuo-

Pranas Jakavičius
Nuolatos vis labinu populia- 

rėjąs musų jaunas baritonas, 
kuris dainuos pirmame šį sezoną 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn koncerte ateinantį sekma
dienį, spalio 18 d., Almira Si* 
mmons svetainėj, 1640 N. Han
cock St.

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

After much 
diligent work, 
ready to open the season with 
a big Concert and Fall Daące. 
The grand day is Sunday, Oct. 
18 at Almira Simmons Hali, 
1640 Hancock St., at 7:30 ĮP.M. 
The concert will consist of 
many new numbers, and in 
addition a. guest chorus from 
Kenosha will participate in the 
concert. f

Everybody is invited to at- 
tend the concert and Dance, 
and an enjoyjable evening is 
assured each one, for besides

Naujienų S paikos 36 serija prasideda 
Spalio 1 dieną.. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.1)0.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T, Pypke Viliaus 

1739 So. Halsted

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Namų savininkams ir biznieriams. 

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

Tel. Brunswick 6160 
1650 Division St.

Anlčlnl krutinčjc ar gerklėje gan 
nanldarytl rimtų*. Palengvlnkit 
juos | 5 minute* bu "Muaterole”, 
— “cotinter-irritant” I Uždedama* 
kartų j valandų, ji* turi mitolktl 
pftgelbų. Millonų vartojamas per 
20 motų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

SENI žmonės parduoda gražią 210 
akrų ūkę, prie miesto, puikios triobos 
Kaina $50 už akrą, lengvais išmokėji
mais. Netoli. Kreipkitės 3637 W. 
59tb Place.

BRIGHTON PARK
Avė., vertės $15,000 už $7500, 50 pė
dų bizniavas kampinis lotas, 4 ir 8 
kambarių mūrinis namas, garu Šildomas, 
2 karų gąradžius. Turi būt parduotas 
į trumpą laiką. Mainysiu ant biznia- 
vų- lotų arba kitokio namo.

Virginia 13 94

Me,t 
and a 
know.

Three tenors almost annih- 
lated each other on accoųnt 
of a pretty blonde aoross the 
way.

You see they differed on the 
color of her eyes.

The oiHer two caught “Paul

The Bridgeport, Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pnnčiakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76 % iki 100 %.

F. SELEMONAVICIA
Netoli Norma?0 Avė.“* Tel? VICTORY 3486. 

Atdara dienomis ir vakarais.

eačh one is urged '' to a 
the concert, and 1 meet 
young people who make 
chorus the biggest of its 
— Sunday, Oct. 18, at

Didelė vertybė norin- 
8 kambarių 
— puikios 

• gera žemė ir geras biznis, . A-M SS A A « * AOTAS^

Pustrečios mylios nuo gyvo 
120 m. nuo Chicagos. Ne-

Vilija daug rašydavo apie 
Moterį? Sąjungos organizaciją, 
o ypatingai apie tos organiza
cijos 20 kuopą. Nors ji daug 
klaidų darydavo ir pripasako
davo neteisybių, tečiau “Brau* 

priimdavo jos raštus, 
tos klaidos jai pačiai 
Tekdavo jos taisyti ir

4 Jovasas Ane
6 Masiliunenie K
11 Stanavicie Ana
14 Urbonas Kazimieras

?arts, the Birute is 
for a .gala season. 

and ex- 
wishes to the

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys

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

AYMįein.ąe” kėt/beyond 
hiįialleterf-Mrnf, thė>yjper.
)(. Vowed he1 was watching 
“Mike”. My eye, he was.

“Mike” is a pretty handso- 
me chap at that, thottgh.

Caught Marion, Vannie, and 
Julie exchanging uncensored 
jokės. My, my.

Wę start at eight. ' Chopse 
your own Jatitude.

Ali right. Sing you sinners.
—The Mad Monk.

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.

' Humboldt Park Lietučių Politiiko 
Kliubo mėn. susirinkimas įvyks ketvir
tadieny spalio 15 d., Almiros Simmons 
svetainėj. 1640 N. Hancock St.. 7:30 
vai. vak. Meldžiu nariu nepamiršti.

Sekt. A. Walskis.

Laikau daug relftkia 
prie patentų. Nerlzl- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu * a v o 
numanymu. Prlrių*- 
klto braižini ar mo
deli dėl ln*trnkeljų, 
arba raSyklte 
NEMOKAMOS 
gntC* “IIow to 
tai n a Patent” I 
ventlon” formos ____
už informacija* kų daryti. 
raAinČjimal laikomi pantai 
Greitas, atsargus, rupeatingas 
tarnavimas.

know
likę to

Trumpas Vynuogių 
sezonas

Ji žadėjo padidinti 20 kuo
pos narių skaičių. Vėl įrašyti 
tas nares, kurios buvo įbaugin
tos kilusių kuopoj riaušių. Gi 
dabar ji nebežino ką daryti su 
savo raštais, į kokią redakciją 
juos siųsti. Nes “Draugas” jų 
nebcpri’ma, o “Dirvos” žurna
las yra mažas ir tik vieną kar
tą per mėnesį teišeina. Tad nė
ra vilties visiems jos raštams 
sutilpti spaudoj. Bėda!

šitokią keblią Vilijos padėtį 
pastebėjusi, 20 kuopos pirmi
ninkė Fr. Macijauskaitė-šatie- 
nė griebėsi pati organizacijos 
istoriją rašyt: minėti mėnesius, 
dienas ir kuopų vardus. Tečiau, 
kaip pasirodo, ir jai nevyksta 
viskas teisingai pasakyti. Pa
vyzdžiui, ji kalba, kad westsi- 
dėj, Moterų Sąjungos 7 kuopą 
suorganizavus, jos susirinkimą 
paskelbęs kunigas Abromavičia. 
O mes visi ir visi žinome, kad 
tais laikais westsidėj buvo ku
nigas Ambrozaitis, o ne Abirb- 
mavičia.

Pastebėjo “D.” redakcija, ičad 
ir ši rašytoja ėmė klaidas da 
ryti. Ir padėjo prierašą, kad 
geriau butų, jei ji savo istorijas 
apie Moterų Sąjungą siųstų 
“Dirvai’. Ir vėl bėda!

Ji supranta, kad rašant is
toriją apie Moterų Sąjungą tei
singai teks minėti ir riaušes, 
kurios ištiko jos vadovaujamo? 
20 kuopoj. Na, o jei aprašyti 
ir riaušes, itai ir su jos raštais 
gali atsitikti taip, kaip su Vili, 
jos—kad jų nebetalpins.

Iš šalies žiūrėdama, aš gal
voju maž-daug taip:

Geriau butų, jei minėtoji 
kuopos pirmininkė tiksliau, kuo
pos reikalus tvarkytų, idamt kuo
poj daugiau riaušių nebepasi
kartotu. Geriau butų, jei pir
mininkė rūpintųsi kuopai na
rių skaičių padidinti. Gi kai dei 
rašymo laikraščiams, tai turiu 
pasakyti ve ką: Lai varna dar 
ir taip dailina savo balsą, ji 
vis vien lankšitingelės balsu ne
giedos; lai ir minėta ponia ir 
taip storojasi ,o rašytoja ji vis 
vien neous.—Viena iš visu.

YOU r ET tb
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Pree “Eye Care** 
or “Eye Beanty” Book

Marine C<x» Dept. H. Sn9 B. Okio St, Chkngo

Andriejus Rapnickas, gyvenęs 
4530 So. Honore St., kilęs iš 
Vilniaus red., Švenčionių apsk., 
mirė spalio 13 d. Kūnas pašar
votas Eudeikio koplyčioj, 4605 
S. Hermitage avė. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj, spalio 16 d., 8 
vai. ryte iš Eud’eikio koplyčios 
į šv. Kryžiaus bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Help Wanted—-Female
/ Darbininkių Reikia________
REIKIA patyrusių moterų sortuoti 

skudurus. Gera mokestis, pastovus dar
bas. 1801 No. Leavitt St.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Seearlty Saving* & Commerchl 
Bank Bullding *

(Dlrect)y ajros# Street from/Patent Office) 

VVA8HJNGTON, D. C.

rių augštos rniies rakandus, ' kaunu h 
radio. Veikite greitai.

, 6348 S. Campbell Avė.

Chicago Lithuanian 
Chorai Society 

“Pirmyn” A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINRS VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmcntai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų. lumbago, žalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visa* panagias ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sohusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistu*. 26 įvairus 
treatnientai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4552

gas vis
Tekdavo 
taisyti, 
kitiem*?.

Dabar 
No. 236-me, kad redakcija at 
sisakė duoti vietos 
tams. Ištiko musų 
mė.

Vilija sakė “D.” 
kad ateity mažiau 
daugiau dirbsianti. Bet, jei tei
sybė tarti, tai ji daugiau rašo, 
ne kad dirba organizacijos la-

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. 8ie 
amatai yra patraukiantys ir 

ks-erai apmokami. Rąžykite dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 

^jus įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezainintl ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 

RaDyklte dėl knygutės.
w MA8TER OOULEGK 
1OO N. STATE RAN. 0718

ei DYKAI 
KNYGELR

"Reeord of In- 
Nleko ncimam 

Susl-

Praėjusį penktadienį * buvo 
palaidotas Vladas Janauskis. 
Valionis turėjo plačią giminę 
ne tik iš lietuvių, bet ir iš ki
tataučių. Tad paskutiniam pa
tarnavimui susirinko daug žmo
nių ir j kapines važiavo netoli 
šimtas automobilių. Gerai, kad 
vieni kitus atjaučia.

Kapinėse visi 
su liūdesiu, kaip 
stas į duobę.

Bet štai kas 
ceremonijų. iPalaidunai pasiėmė 
parankiausią automobilį ir nu-- 
važiavo savais keliais. Tą ne
malonumą aplaikė p. Kimbar- 
kas, kandidatas miesto val
džion.

Tuojau pranešta buvo polici
jai apie įvykį.

Rakandai-Įtaisal

f “Silver Jubilee" 
1906—1931

Not for ye auld Marąuette 
Maroons, būt for that other 
organization to which so 
many of them belong, namely 
the Birutė.

This the yer of our Lord, 
nineteen hundred ai^d thirty- 
one will bring forth much joy 
and happiness throughout the 
land. Hark! and mark ye well. 
D’ya hear you distant chimes. 
They peal forth the jubilee. 
Rejoice, for the silver is wed- 
ded to the gold, ’ capping a 
ąuarter century of earnest en- 
deavour. Take them unto thine 
hearts, that they may not pe- 
rish from 
earth. >.

Rįch' in trądition, and >bęar 
ing a' name5 so fįlė’arįJ to LiĮjh 
uanian 
destined
We wish them luck 
tend our best 
old Maestro, Michael Jozavi

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU8 reikalingi yra vyrai mokinti* 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
Saaidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei- 

Ite čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus begalite 
kalbėti anglilkai. , Tai yra geriausia* paa. 
tovu* amalas Amerikoje. Mes pagelbėalme 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING,
' 514 N. La Šalie St.

Tinka bile progai, Gražiai 
šli balta apikakle ir manzetais. 
juostelės labai madoj. Sukirp-

16, 18 ir 20 metų, taipgi 3.6 ir 38 colių per krutinę.

Automobiles
M. K K. MOTOR SALES

Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 
kainas. Visi* modelių, visokių kainų. 
6811 Soi Halsted St, Wentwortb 2727

Specialistas gydyme chronllkų u saujų 11. 
gų. Jei kiti negalėjo jumis iėgydyu, atsuan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifegzaminavi- 
mas attdengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apst
irusiu Ks gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nno 10 rvto iki 1 oo Dieta.

Educational
' ■ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL ' BARBER 

COLLEGE.
672 West Madison Street

šiltą, rudeninė, praktiška suknelė. 
išrodys_ iš sunkesnes, žiemai tinkamos materijos, 
Juostelė gali -*•—* -i.
tos mieros 14

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kędną 15 centų. Gali
ma. /prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su Užsaky
mu. Laiškus ręikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern befit., i739

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ.
čiam greitai apsigyventi.
namas su bėgančiu vandeniu
triobos —— i, _
$2,000 cash arba $1,500 cash ir $700 
morgičius.
miestelio, _
paprasta proga. Miller Overton, Bangor, 
Mich.

California Grape Control Board lei
džia nemažai pinigų, kad išgarsinti tarp 
rytų vartotojų Californijos sulčių vy
nuoges. Ji pagelbsti augintojams ir per- 
kupčiams, kad jie veiktų sutartinai. Jie 
savo derlių šiemet labai akylai prižiūri. 
Veikdami bendrai ku kontrolės taryba, 
jie prižiūri, kad net nors laikinai ne
būtų perviršio atgabenime, nes derlius 
yra mažas ir didesnis atgabenimas negali 
tęstis ilgesnį laik^.

Muscat vynuogių derlius buvo labai 
pažeistas karščių ir sausros. Be to 
jos labai anksti prinoko. Delei to ir 
kidangi buvo pasiūlyta augšta kaina už 
Muscat razinkas, didesnė dalis derliaus 
tapo atiduota džiovinimui. O ir to 
kas liko, mažai skirta išgabenimui. Taip 
kad šiemet nebus atgabenta daugiau 
kaip 30 nuoš. palyginus su pereitais 
metais. '•

Malagas vynuogių irgi mažai tėra iš
siuntimui, kaip ir kitų baltųjų sulčių 
vynuogių, taip kad palyginus su perei
tais metais, šiemet galės būti pristatyta 
tik apie 40 nuoš., net jeigu ir butų di
desnis pareikalavimas.

Atgabenimas labai daug t priklausys 
nuo to kaip rytų marketas galės su
pirkti net ir mažesnę jam skirtą vyrtuo- 
gių dalį. Tai delei padidėjusios bedar
bės ir sumažėjusios pirkimo pajėgos. 
Betgi kiti vaisiai, kurių tik šiemet buvo 
mažiau, parsidavinėjo už geras kainas. 
Sulčių vynuogių gi yra veik tik pusė 
to ką buvo pernai. Todėl norintys 
sulčių vynuogių turi skubėti, nes jų 
vertė šiemet yra daug augštesnė, dėlto 
kad šiemet yra geresnės kokybės ir tuęi 
savy daugiau cukraus. ’

Dabar visi vynuogių pardavėjai gali 
aprūpinti su Californijois sulčių vynuo
gėmis, kiek jums reikia pasigaminimui 
vynuogių sunkos, kas yra pilnai lega
lus dalykas suvartojimui savo namuose. 
Bet vilkinti su pirkimu vynuogių ne
reikia, nes greitai gali pasireikšti tru
kumas.

jąnjl Akvilę Ančįut^i< Sa
bonį ir Silviją Sabtjhiuįę, kurie 
ląbąi gražiai sudainavo, kiekvie
na^ pp porą £o1ų ir keletą due
tą. Jie tikrai žavėjo klausyto
jus.

Prie to, buvo keletas nume
rių, parinktinės reprodukcijos 
muziko? ir dainų, kas irgi bu
vo įdomu klaustojui. Prie to, 
pagarsėjęs juokdarys čialis Ke
purė, papasakojo daug skanių 
juokų. Taip kad ta valanda 
prabėgo labai greit, palikdama 
gražius pasigėrėjimus, patrauk
dama klausytojus laukti kito 
antradienio, kitos Peoples ra
dio valandos. ,

—Radio Klausytojas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai _____

BUČERNĖ pardavimui, šalę A. 8 P. 
sankrovos. Geroj vietoj. $700 pa
ims ją.

6655 S. May St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui . 

M^SM^^ASVM^********^^*'^^^************'*

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 6 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

SPECIALIA SPALIO SUTAUJPIMAS 
Namų ztatyma*. remodeliavimas, garažai, 

porčial, visos taisymo darbas; pigiai.
f R. M. O1BBON.

2636 N. Bacramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spaulding 0139

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
4 818 W. 18th St.

? Telefonas Canal 0229________

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

Don’t 
neglect 
Colds
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