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Socialistai Laimėjo 
Beveik Antrą Vietą 
Wis.*Balsavimuose

Ratine apskritis 
balsavo daugumoj 
už socialdemokratą

Lenkų sargybiniai 
nušovė Lietuvos.

pasienio kareivį

Kenosha apskritis nedaug 
beatsiliko

Specialė komisija išvyko įvykio 
ištirti

Rac* •*, Wis., spalio 15. Di
džiausi; balsų skaičių pačiame 
konservo tvviškiausiame prima
lame distrikte laimėjo socialis
tas Ot’s J. Bouma, rinkimuose 
į kongresmano Henry Allen 
Cooper vietą, įvykusiuose perei
tą antradienį Wisconsin valsti
joj.

Neoficialiai daviniais socialis
tas Bouma gavo 7,247 balsus, 
Thomas B. Amlie.. progresyvus 
vepublikonas gavo 14,348, ir ta
po išrinktas kongresmanu.

Konservatorių tvirtovėj
Nepiprastai didelis balsų 

skaičius atiduotas už socialistą 
Bouma tame nuo senovės ,kon- 
servatyviškame distrikte, buvo 
didelis siurprizas visiems poli
tikieriams. šiame distrikte so
cialistai 1930 metais gavo 
tik 335 balsus primariniuose ir 
904 tikruosiuose balsavimuose. 
Reiškia, kad per.nepurius me
tus socialistų balsai-ėia-padan
gėj o ant pusketvirto tukstan- 
y • CIO.

Racine apskritį Bouma visiš
kai pasiėmė, gaudamas 4,289 
balsus. Amlie šiame apskrity ga
vo tik 3,526 balsus, ir George 
Herzog demokratų kandidatas 
gavo 1,491 balsus. Tokiu budu 
Racine apsrity socialistai stovi 
pirmoj vietoj, progresyviai re- 
publikonai antroj, ir demokra
tai trečioj.

Penki apskričiai už socialistus
Kenosha apskrity socialistų 

kandidatas Bouma ir gi berną* 
ža ko nelaimėjo: jis atsiliko 
nuo republikono Amlie tik ant 
500 balsų. Už Amlie čia ati
duota balsų 2,4866. už Bouma 
1,994.

Primariniuose balsavimuose 
Bouma gavo Racine apskrity 2,- 
673 balsus, dabar padaugino ant 
1,623.

Bouma visų gautųjų balsų su
ma parodo, kad jis viename ap
skrity išėjo pirmuoju, dviejuo
se apskričiuose antruoju ir 
dviejuose—trečiuoju.

Henry Tubbs, prohibicistas 
gavo viso 889 balsus ir komu
nistas John Sikat 502 balsus.

Kaunas, spalio 7. Iš laikinojo 
Lietuvos Lenkijos pasienio ties 
Bielov’ečiais gauta žinia, kad 
lenkų parubežio sargybiniai iš 
pasalų užpuolę sušaudė Lietu
vos sargybinį Jurgį Kybartą, 
paleisdami į jį kelis šūvius. Ky
bartas pabėgęs apie 50 žinksnių 
krito negyvas.

į įvykio vietą skubiai iške
liavo Lietuvos 
ministerijos ir 
tėvijos atstovų 
sija, v

vidaus reikalų 
užsienių minis- 
sudaryta komi*

ervai yra žmonių 
mirties priežastis

Pyktis, rupesnis ir pavydas su
laikė žmogaus amžį ant 58 metų

New York, spalio 15. Kaip 
pyktis rupesnis ir pavydas už
kirto žmogaus amžių, neleisda
mi tolimi nutębti, tapo įrodyta 
American College of Surgeons.

Banko prezidentas ‘besi rupi-1 
nantis dėl biznio, Icriminalistas 
besikankinąs baime, motina be
sirūpindama dėl sergančio kū
dikio, visi lygiai. žeidžia savo 
sveikatą. Moderniškai medici
nai ir kitokiems mokslo išra
dimams pavyko- vidutiniai nu
tęsti žmogaus amžių ligi 
metų, bet toliau nebeeina 
aukščiau minėtų priežasčių.

r ' ■
Mokslas tiek padarė, kad jau 

žmonija yra apsaugota nuo epi
demijų ir masinių mirimų, bet' 
pasiliko pavieniai žmonės ir 
čia jie tik patys sau tegali pa
gelbėti, būtent išrasdami budus, 
kaip apsisaugoti nuo 'tų trijų 
svarbiausių amžiaus trumpintų
jų, pykčio, rupesnio ir pavydo.

58 
dėl

Vatikanas protestuos 
Ispanijai

Madridas, spalio 15. Naujas 
prezidentas Manuel Azaną ža
da tęsti Zamoros politiką san
tykiuose su katalikų bažnyčia. 
Vatikanas spėjama, pasiųs pro
testą dėl bažnyčios atskyrimo.' 
Baskų ir Navaros provincijos 
katalikai reikalauja savo atsto
vų išeiti iš parlamento.

Mirė sėdėdamas ant dinamito
Gresia naujos taksos 

dėl deficito
Rice Lake, Wis. spalio 15. 

Roy Galusha, 36 metų, padėjo 
i dėžę dinamito ir knatą užde
gęs pats ant dėžės atsisėdo. Jis 
tapo išneštas j gabalus.

Washington, spalio 15. Nuo 
liepos 1 d. deficitas jau pasie 
kė $502 106,600; per visus me
tus pasieks virš bilijono. Defi
citui padengti 
taksas.

žadama kelti

Mirė* vos testamentą parašęs

hORRks

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

Daugiausia giedra; nedaug 
permainų temperatūroje; švel
nus, vidutinis vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė 60.
Saulė teka 6:02, leidžiasi 

5:11; mėnuo leidžiasi 7:49 vak.

t
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Fotografija padaryta absoliučioj tamsoj
Rochester, N. Y. — Eastman laboratorijoj šis paveikslas buvo nutrauktas šviesas užgesinus, 
prie absoliutės tamsos ir padarytas per 15 minučių. Naujas aparatas fotografuoja su pagalba
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Calles vėl vienas 
pasiliko valdyti 
neramia Meksika

Visas kabinetas atsistatydino

Meksikos Miestas, spalio 15. 
Visas kabinetas, išskiriant vie
ną karo sekretorių buvusį Mek
sikos prezidentą Plutarco Elias 
Calles, atsistatydino dėl intri
gų prasidėjusių dviejose parti
jose, kurių viena; nacional-re- 
yoliucionieriai reikalavo » karo 
ministerio generolo Amaro į pa 
šalinimo J

Dabar visa Amerikos .valdžia 
lieka rankose prezjdento Ortis 
Rubio ir buvusio prezidento Gai
lės. Del naujos valdžios dar 
nepradėta derybų. J

Moteris, kuri mokina 
garsiuosius moks

lininkus
Radio išradėja, Mme Marie Cu- 

rie apie pasaulio spindulius

Roma, Italija, spalio 15. Mme 
Marie Curie-Skladowska, lyg 
kokia mokytoja mokiniams,' 
dėstė garsiems profesoriams fi
zikams savo pažiūrąs į naujus 
išradimus apie kosmiškus spin
dulius, kurie ateina iš kur tai• >■ 
iš anapus saulės. Mokslininkų 
konferencijoj dalyvauja žymus 
pasaulio fizikai ir astronomai; 
iš Amerikos yra prof. Millikan 
ir prof Arthur Cąmpton, Chi- 
cagos universiteto.,

Jų darbai turi itikslo modifi
kuoti pasaulio teoriją einant 
prof. Einšteino pareiškimais.

Amerika parduos Anglijai radio 
apiaratus
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Lietuvoje Sudegė 7
Fabrikai; Nuostolių

Padaryta Milijonai
Kas po kiek gavo 
atstovų Latvijos 
seimo rinkimuose

Lietuviai savo sąrašo nestatė

500 darbininkų ir 
darbininkių liko 

atleisti iš darbo

Indijonų kapinėse vai 
deiiasi

Cloąuet, Minn, spalio 15. Tūks
tantis žmonių,; daugiausia indi
jonų subrinko pamatyti “bai
dyklės” senose indijonų kapi
nėse. Jau pet savaitę laiko iš 
duobės iškalančios dvi šviesos, 
panašins į automobilio lempas, 
bet einant artyn, paraudonuo
jančios ir dingstančios.

Indi jonai net šovę j tas švie
sas, bet šviesos' sudejavę lyg 
mažas vaikas ir išgesę. Toje 
vietoje esanti nesenai palaido
ta tūla indijone moteris.

Papa ir Mussolini 
laukia Ispanijos 
respublikos galo

Vatikanas rūsčiai sutiko 
-Ispanijos žinias

Roma, Italija ,spalio 15; 
septynių mėnesių pastangų 
gelbėti katalikų bažnyčios ga
lybę Ispanijoj ,šiandien Vatika
nas su šaltu ramumu sutiko ži
nią apie Ispanijos parlamento 
nutarimą išvyti jėzuitus ir su*, 
drausti vienuolynus.

; Per 80 metų, y nuo 1851 m. 
Vatikanas, ačiū palankiam kon
kordatui, sugebėjo Ispanijoj j- 
leisti gilias šaknis ir padidinti 
savo galybę. Visokios Ispani
jos i gyventojų ir politikų pa
stangos atsikratyti nuo konkor
dato nueidavo niekais dėl jėzui
tų apsukrumo. Jėzuitus išva
rius, papa nebeturės savo ga
biausių agentų Ispanijoj.

Kaip Vatikanas, taip Italijos 
valdžia netiki, kad dabartinė 
valdžia Ispanijoj ilgai tvers.

Bedarbė ir kriminalistai

Po

Pittsburgh, Pa. spalio 15. 
Linden McElvenny, 64 metų, 
parašė testamentą ir (tuojau po 
5 minučių mirė.

Londonas, spalio 15. Phila- 
delphia StOrage Battery^ kom
panija žada parduoti Anglijoj 
50,000 radio aparatų ligi atei
nančio balandžio. Kaina bus po 
$70, arba per pus pigiau kaip 
panašus angliški.

’ , v ‘ • - 7’

Generolas Petain atvyko

Eąuador valdžia pabėgo
■ •■■'M1..., . ...»

Guavatjuil, Eųuador, spalio
Prezidentas Luis Alba ir

». vi» 
U u

New York, spalio 15. MarSa- 
las Henry Petain, “Vefduno iš
gelbėtojas” atvyko Amerikon 
dalyvauti kariškose iškilmėse*

15. Prezidentas Luis Alba ir 
jo visas kabinetas pabėgo ir už
sidarė kariuomepės barakuose

,z..: ,

■>

Japonija sutikus 
prileisti Ameriką

Tautų Sąjungon
Jokių žinksnių dar nesugalvota

Ryga, Latvija, spalio 8. Ką 
tik praėjusiuose rinkimuose į 
Latvijos seimą, apytikriai^ ap
skaičiavimais, atstovų gavo:

Socialdemokratai 21 (1928
metais gavo 25) ; ūkininkų są
junga 14 (turėjo 16); komu* 
nistai 7 (turėjo 6); demokra
tų centras 7, turėjo 6; naujaku
riai 7, turėjo 4; progresistar 8, 

| turėjo 6; Latgalijos katalikai 
(juos savinasi lenkai) 8, turėjo 
6; vokiečiai 6, turėjo 6; žydai 
4, turėjo 3; rusai 6, turėjo 6; 
smulkų sąrašai gavo 3, turė
jo 2.

Genova, spalio 15. Pagaliau 
Japonija sutiko priįeisti Suvie' 
nytų Valstijų atstovą dalyvau
ti Tautų Sąjungos pasitarimuo
se, kas daryti su Mandžurija. 
Lieka tik Tautų. Sąjungai ir 
Amerikai sugalvoti,’ kas darytų

Amerikos * susiinteresavimas 
kiniečių japonų karu, sukėlė 
Japonijoj nerimo. Ten labai bi
joma intervenęijos. Amerika, 
nenorėdama japonų labiau er
zinti. žada laikytis tik nuošaliu 
žiūrovu, bet neeiti į patį kon
fliktą.

Trys gubernatoriai 
kariauja dėl vienos 

vietos
Opeertiškas kąrąs Louisiana 

valstijoj

Baton Rouge, La. spalio 15. 
Gubernatorius Huey Long lai
ko visus kelius, vedančius į 
sostinę, visus valdiškus namus 
ir savo ofisus apstaitęs karei
viais, kad du kiti jo konkuren
tai nepadarytų jam perversmo.

Long tapus išrinktam į U. S. 
senatorius, jo leitenantas gu
bernatorius Paul Cyr pareiškė, 
kad vietą lieka 'tuščia ar pasiry
žo ją užimti. Negana to, atsi
rado ir trečias, koks tai nie
kam nežinomas bedarbis Walter 
Alrich, sakydamas, kodėl jis 
negali užimti tą vietą. Abudu 
kandidatai pas notarus padarė 
priesaikas . į gubernatorius ir 
abudu žada pajėga užimti lipui1 
sianos sostinę. f j

Trobesiai dalinai buvo apdrausti

Kelia kapitalą šuniui 
nuo mirties gelbėti

Samdys advokatai šuniui ginti 
Circuit teisme

Babtle Creek, Mich. spalio 15. 
Perskaitę laikraščiuose, kad 
teisėja*" Justice Paul pasmerkė 
mirčiai tūlą šunį Roxie; Šimfcu* 
atsišaukė, prašydami pasigailė
jimo ir 
advokatams samdyti.

Teisėjas atidėjo šuniui mir
ties bausmę penkioms dienoms 
ir per tą laiką leido apeliuoti į 
Circuit teismą, kur pasmerktą
jį Roxie gins aukautojų pini
gais pasamdyti advokatai.
Penki vyrai turi mirt šią naktį

Chicago, spalio 15. Frank 
Bell, Richard Sullivan, Charles 
Rocco, <fohn Popesąue ir Frank 
Jordan, visi pasmerkti mirti 
elektra kėdėj už žmogžudystes 
ir plėšimus. Cook county kalė
jimo vardenas darė pastangų 
išgelbėti nors vieną Frank' Bell, 
kurs pasitarnavo kalėjimui per
spėdamas apie sukilimą, bet ir 
tam tapo atsakyta pasigailėti.

Klaipėda, spalio 8. Iš Kauno 
praneša, kad spalio 6 dieną, 7' 
vai. ryto ten užsidegė buvusio 
šmidto fabriko kelios didžiulės 
patalpos, kuriose buvo įrengti 
keli mažesni fabrikai, būtent • 
Vatalino fabrikas, kojinių fab
rikas, Dažų, Lakų ir Aliejaus 
fabrikas, iš viso 7 fabrikai. Ug
nis kįlo dėl elektros vielų su
sijungimo.

Gaisras trumpu laiku apėmė 
visą namą, naikindamas visų. 7 
fabrikų įrengimus. Vatalinuie 
gaminti medžiaga, visoki dažai, 
alyvos ir aliejus užsidegę nepa
prastai padidino gaisrą, kurio 
atskubėję gaisrininkai nebega- ♦ 
Įėjo užgesinti.
Vailokaičio fabrikas. išgelbėtas

Ugnis pagriebė ir kun. Vailo 
kaičio Geležies fabriko sandė
lius. Patį Geležies fabriką dar 
pasisekė apginti. Ligi trečios 
valandos popiet gaisras dar ne
buvo sustabdytas.
‘^auĮcd išbudavota Šančių

.< * 7'Tu.vAZ^08 8315 uip dau*kelt, kapitalą keBtW.,.w . slikUnis

birėjo. Fabrikų patalpose su
degė daug medžiagos. Nuosto
liai dar neapskaityti, bet sieks 
į kelis milijonus litų. Kaikurie 
trobesiai ir įrengimai buvo ap
drausti vidaus ir užsienių kom
panijose. - .

Fabrikuose dirbo -apie 500 
darbininkų, jų didžiausia dalis 
moterys. Laikinai visi neteko 
darbo.

Iš Užsienio Reikalų Mi 
nisterijos nori atimti 
“Metropolio” viešbuti

Amerikonai aukoja 
150,000 lt.

Kupiškio liaudies namams?

Geneva, spal. 14. Tarptautinis 
darbo biuras tvirtina, kad pa
kilus bedarbei Amerikoje atsi
rado daugybė kriminalistų ir 
plėšikų. Tas pats apsireiškė ir 
kitose šalyse, kurios buvo be
darbės paliestos. 

------ ---------

Londonas, spalio 15. Premje
ras MacDonaldąs sų duktere 
Izabele laksto orlaiviais iš vieno 
mitingo į kitą rinkimų kampa
nijai prasidėjus.

i.i <!m i Mi.ti<»i^l.wiii» «.»i.i -j

Valparaiso, Ind. spalio 15. 
Farmeris Baskey išsipirko nuo

Lietuvių ekskursija 
Švedijoj i

. ' . • • j ■■■' ...

Rugniučio mėn. buvo Švedi
joje žemės Ūkio ministerijos ko
misija su žemės ūkio depąrta 
mentę direktorium p. VienoŽins 
kiu priešakyje. Lankė švedų ž. 
ūkio įstaigas ir ukius. Ekskur
sija aplankė Haselforso kope- 
ratyvus, Bjallosa kiaulių augi
nimo ūkį, be to Egeby ir Jjar- 
ka-Saby. Vėliau komisija išva 
žiavo i pietų Švedijos dalį Ska
pe. SnSjama, kad 1982 metų 
vasarą švedų agronomų grupėprieš ginkluč^<^limąiriNaui<į

jausiomis žiinopąis, valdžia atsiskyrusiai žmonai bUŠe> padarys - ekskursiją į Lietuvą
. susipažinti su jos žemSs ukiu. bais.

.■...■■■i’

Kaunas. Tokiu antgalviu į- ' 
dėta “Dienos Naujienose” seka- < 
ma žinia:

Vakar įvykusiame “kultūros” 
draugijos tarybos posėdy, pra- ] 
nešimu^ darė prof. Šleževičius, ‘ 
prbf. Purenąs. Purėnas prane 
še, kad Liaudies universitetas 
pradės veikti nuo spalių 1 d., 1 
tam reikalui gauta iš miesto 
valdybos pašalpa. P. Šinkūnas 
darė pranešimą, kad amerikonai 
Kupišky nori statyti liaudies 
namus tam reikalui jie aukoja 
150,000 litų. Deleguotas į Ku
piškį su amerikonais tartis, 
prof.* Purėnas. Be to dar nu
matyta šaukti lapkričio 1 d. 
“Kultūros” draugijos kongresą. 
Dienotvarkę nustatyti pavesta 
komisijai. 

......
Aprengė nuogą laisvę

■ ■■
/ šiomis dienomis Plungėj bai
gtas statyti laisvės paminklas, 
nekurtoms užprotestavus pep 
dirbamas? . Dabar stovyla vaiz 
duojanti laisvą buvo nuoga mo
teris, o perdirbus bus

• 
ivv /r ■.

, d .j*. • 4

1922 m. užsienio reikalų mi
nisterija “Metropolio” viešbutį 
pirkus iš pil. Mušato ir pada
rius su juo pirkimo-pardavimo 
aktą. r>et ‘‘Metropolio” savinin
kai buvę du—Mušatas ir Kai 
yariškis. Pirkimo-pardavimu 
aktus sudarant Kalvariškis ne
dalyvavęs ir savo dalies nepar- 
davęs. Dabar Kalvariškis Kau
no apyg. teisme iškėlė užs. rei- ' 
kalų ministerijai civ. bylą ir 
prašo teismą, kad “Metropolio” 
pirkimo-pardavimo aktą panai
kintų.

Kauno apygardos teismas tą 
bylą ir sprendžia.

Wesr Orange, spalio 15. Edi
sono pulsas menkėja; jo gyvy
be vos tik besilaiko.

LIETUVON

su

SfanHame Pinigus Pul
tu ir Telegrama. Patar v 
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Pardundame Laivakorte* 
ant vuų Linijų.

NAUJIENOS
ivfto finiTrn nAi.vn^T) 

CHICAGO. ILU
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

6 valandai. Šventadieniais nuc 
’ . / v 9 iki 1 valandai.
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KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass

Paminėjo Vilniau^ liūdnas 
sukaktuves.

masinio ■;X" M

spalių 9
kartų 

susiprato
dar pirmų
lietuviai
šias liūdnas sukak-

Mintis apie tai gimė

Rodos, 
Bostono 
paminėti 
tuvas.
Lietuvių Metodistų Žinyčioje; 
ir B. F. Kubiliaus, A. Grybės 
bei J. ’Krųkonie iniciatyva 
spalių 9 dienų vakare Žinyčio- 
je įvyko susirinkimas. 

I

Pirmiausiai AHdriaus niuži-

ir publika sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus? B. F. 
Kubilius prisimena žuvusius 
ginant Vilnių kareivius ir pa
siūlo publikai pagerbti juos 
atsistojimu. Publika atsistoja 
ir valandėlei susikaupia. 
Viešpatauja tyla! Susėda ir 
perstatomas kalbėti J. Kruko- 
nis. Jo kalbos tema “Vilniaus 
istorija.” Kalbėtojas perbėga 
visų istorijų nuo Vilniaus įkū
rimo iki šių dienų. 1914-15 
m. jis mokęsis Vilniuje, todėl 
patiekė pluoštų savo atsimink 
mų. Kalbėtojas išveda, kad 
priimta nuo lenkų kataliky- 

ačiu 
mes

bė nutautino Vilnių ir 
katalikų tikybai šiandien 
neturime Vilniaus.

einaPo J. Krukonio kalbos 
Vienas-kitas muzikos numeris 
ir po to perstatomas kalbėti 
Bost6no Universiteto studentas 
A. Grybe. Jis vaizdžiai nupa
sakoja Viilųiaus klausimą poli
tinėj arenoj ir prieina išvados, 
kad Vilnių anksčiau ar vėliau 
mes turėsime. Jį gi nsime ne 
diplomatiniu keliu, bet per ko
vų.

Po kiekvieno kalbėtojaus 
dalykų nušviečia p. Kubilius. 
Po p. Grybės kalbos jis ypa
tingai užsidega patriotiniais ^Lietuvos ir 
jausmais ir karštai kritikuo-Į 
ja katalikų tikėjimų, kuris 
atnešė mirtį trečdaliui musų 
tautos.

'Roitoiio lietuvių protesto 
rezoliucija.

’ Bostoho lietusių 
mitingo, susirinkusio 
Metodistų Žinyčioje,
dienų, 1931 paminėti vienuo
liktų metų Vilniaus užgrobi
mo liūdnas sukaktuves

REZOLIUCIJA
Mes, Bostono ir apylinkės 

lietuviai, susirinkę į inasinį 
mitinga ir ripsvarštę Vilniaus 
pagrobimo klausimą randa
mo, kad —

Vilnių įktirė lietuviai;* Vil
nius per amžius buvo ir tu
ri būti Lietuvos Sostinė.

Musų Sostinę Vilnių plėši
kišku budu išplėšė iš musų 
lenkai, prieš tų plėšikiškų 
darbų neprotestavo ir jo ne
sutrukdė, nors tai galėjo pa
daryti didžios valstybės ir 
Tautų Sąjunga.

Todėl, lai bunie hutarta kas 
seka:

1. Protestuojame prieš len
kus grobubhius ir prieš tuos, 
kurie padėjo jiems tų darbų 
atlikti.

2. Reikalaujame, kad Vil
nius ir visi užgrobtieji Lietu
vos kraštai kuo greičiausiai 
butų grąžinti Lietuvai.

3. Reikalaujame, kad Lietu
vos valdžia nei per 
neatsitrauktu nuo 
vadavimo klausimo, 
neeitu su lenkais
kompromisus, kol šita 
nebus užgydyta.

4. Reikalaujame, kad 
voje butų demokratinė vald
žia ir tokia santvarka, kad 
pavergtieji broliai su išskėsto
mis. rankomis prie Lietuvos- 
Motinos glaustųsi.

5. Pasižadame visais budais 
remti kovų už Vilnių.

6. Šitie musų reikalavimai 
lai bunie plačiai paskelbti

užsienio spaudo
je, bei pasiųsti Lietuvos At
stovams Amerikoje, Lietuvos 
Valdžiai ir Tautų Sąjungai.

Pasirašo masinio mitingo

žingsnį 
Vilniaus 
ir kad 

į jokius

Lietu-

n?,;.,.,,, ■ ' u.-,;,,.;,

jpš’^ atstoyhi, su^t$ 
sės^aįfes?;f<ėtu M ......
ttoridfed nrTtp^WWti' Vieti- 

! ’ riidftis'JV^hr'Uiitų gyvehto- 
.fdmsriktid dttlferikbfiai yra ap
šviesti žtHon^8» džefttčlftionai. 
O ‘tikTmribj p^ffdUė, kaip 
paskutinės yrųšics latrai. Bet 
vietiniai kapitalistų dienraš
čiai visai nematė tų nešvaru
mų; O jei iriiųątė kur, tai vis
ką ♦ • pr n 1te i do, -k aip pu i kiaušius 
prakilniausius žaislus; Bet j ei 
butų, kokių nors kitataučių 
orgdhižačijos ‘ atstovai taip nėj- 
tihkahlai 'ptfšiiėlgę, tai butų 
Visi diehraš'čiai s prirašę viso
kių biitų ir’*hėbUtų dalykų.

-^-.v ,■ -■ ~ --------------- H.;.
Penktadieni

iayę dš* vi- 
sdjĮta labai

>.žiaurihi‘500,000; tlarbi-Jty, tai negalėtų gauti'išgąs
ninku. Gi komunistų draugas 
John Schmies, kandidatuoda
mas'į miesto majoro vietą, 
vos surinko 5,085 balnus. Mat, 
jie Visada moka garsiai pasi
girti. Žinoma, jei jie nesigir- ’ . • • - ■ • ■

kvos raudonojo lovio sandvi
čių. — Proletaras.čių

GAKSINKIT£S 
NAUJIENOSE

,1
’tf
irti

....... '1 [AOne-P/3 A? ’
Viduryj štovi Perry Swank, ' kiirj' Crd^n^^int/Tnd./’^efšmUs 
pasiuntė į kalėjimų iki gyvos galvos,rūž ; žihdfežtia^M. jį ra

mina ‘jo TėVai.
>111*1--   II W ,<i Mirti'

nes pirmiau suėjus ne- laiUs. Kadangi' 'ši c khopa'■Stfsi-kailis, 
buvo galima su jais susikal
bėti, kuomet eidavo kalba 
apie tų Sovietų Rusijos “lai
mingąjį proletarų rojų.”

—o—
Musų lietuviškų komunistų 

“Aido” choras A. L. I). L. D. 
52 kuopa, T. D. T. kuopa ir 
kitais vardaiš pavadinti saju-

.Deklamuojamos momentui 
pritaikintos eiles. Liūdna mu
zika !
Paskutiniuoju’ kalba advoka-

ir vaizdžiai nupasakoja visų 
diplomatinę situacijų. Prita
ria pirmiems kalbėtojams, 
kad katalikų bažnyčia nutau
tino musų kraštų, ypač Vilni
ju. Sulygina lietuvių tauta su 
airių ir randa, kad airių tau
ta, nors ištautinta, suanglin- 
ta, tačiau patriotinga ir vie
ningai siekė savo nepriklau
somybės. Taip yra, girdi, dėl 
to, kad mes su savo priešais 
lenkais esame vienos religi
jos, kuomet airiai su anglais 
yra skirtingų pažiūrų.

Toliau kalbėtojas faktais 
prirodo. kad' ambasadoriai, 
Tautų Sąjunga ir Haagos Tri
bunolas. praktikoj nieko nega
li ir iš’tų įstaigų Vilniaus rei
kale negalima nieko gero lau
kti.

Reu. R. F. Kubilius, 
F. Vaigauskas, 
Adu. F'. J. Ragučius, 
IV. /L Amšiejus, 
K. Šidlauskas, 
Leut. A. White ir 
J. Kinkoms.

Detroit, Mich
A Įsiminimai įvykių iš 

vasaros.
praeitos

Co. dir- 
įsteiglas

(Tęšinys)

Šiemet Ford Motor 
btuvūs raštinėj buvo 
vienas skyrius, o . mieste kitas
skyrius, kurie rinko liuošano- 
rius darbinihkus važiuoti į 
Sovietų Rusijos “proletarų ro
jų” ‘dirbti automobilių dirbtu
vėse ir prie kitokių darbų? 
Liuosanorių ' atsirado gana 
daug, o jų tarpe buvo apie 
2(X) lietuvių. Dabar jau dau-

Kaip atgausime Vilnių? J 
šį klausima kalbėtojas atsa
ko, 
vai priklausantieji kraštai sa
vo laiku sugrįš Lietuvai. Ko-

Vilnius ir visi Lietu*

voje už savo teises mes turi-' dos, 
nic, girdi, tokius talkininkus, 
kaip baltgudžiai ir ukrainie
čiai.

tų prdletarų rojų”. Aš jiėms 
nito savęs linkiu geriausių 
pasekmių, — laimingai ten 
dirbti dėl raudonojo* caro J. 
Stalino reikalų. Bet mdn ro- 

, kad tie karštagalviai 
žmoneliai už - kalėtos mėnesių

rius, kas vasarą surengia po 
keletą “ekskiuršinų” į Bob- 
Lo salų ir į Put In By salų. 
Tomis pačiomis dienomis to-' 
kių ekskursijų rengia ir kitų 
įvairių tautų organizacijos.

Laivų kompanijos*; ^d110^1'" 
mos kontraktus ^eįslcuršijų 
rengėjams, reikalauja, kad 
jie ne tik patys’ važiuotų, bet 
ir kitus savo žmones ragintų 
važiuoti. Taipgi duoda teisę 
tikietus pardavinėti'ant gatvės 
tų dieną, kada įvyksta tos 
organizacijos rengiamoji eks
kursija, nes tokiu budu su
traukiama tuksiančiai žmo-, 
niu. y

Todėl ‘‘Aido” choras ir ki
tos jųjų grupiukės,’ pasinau
dodami ta proga, paima po 
keletą ekskursijų ir tą dienų, 
kada ekskursija įvyksta, visi 
proletarai sustoja ant gatvės 
pardavinėti tikietus ir daro 
bizni iš visokiu žmonių. O k‘ai 
laivas iš jirieplaukps išeina, 
tai visi komunistų rengėjai 
ir tikiclų pardavėjai eina kas 
sau namo arba kur kitur ir 
ekskursijoj nė vienas neda
lyvauja.

Mat, jie kitus išnaudoju, 
bet savęs kitiems neduoda iš
naudoti. Tai faktas.

—o —
Amerikos Lietuvių Roihos 

Katalikų Draugijos svetainę 
paėmė į savo Tankas The 
Union Guardian Triist Go. 
Bankas už nealmokėjimą pir
mo inorgičiaus . /.(paskolos) 
$60,000. Ta svetaine buvo sta-

deda vien: tik ęiš; ‘darbininkų, 
tai jos nariai gerai žino, jog 
iš komuhistų renkamųjų au
kų darbiiiilikhi 'niBk^Ua-'dieki) 
gero negavo dr‘negaus. O jęi 
ir gaus, tai tik įvairiais var
dais iškolibt. Gi’‘patys 'Atikų

• « m * • • »’ *. • • » • ! rrinkėjai
žuaziškus Vežimus-AUtonibbv 
lius, gyvena ;buržuažiškhdsč 
namuose. Todėl, ir jųjų visus 
atsišaukimus šios kubpos dfir- 
bininkai pasiunčia į guTbų ddl 
švento Lenino garbės.

Abelnai, kaip visuomet, p. 
Bagoęiaus kalba buvo turinin
ga, įdomi ir pilna juiiioro. 
P-nas Bagočius buvo ir liekasi 
tuo tarpu vienu geriausių lie
tuvių kalbėtojų.

Po visų kalbų B. F. Kubilius 
perskaito susirinkimui pro
testo rezoliucijų ir susirinki
mas atsistojimu vienbalsiai ją 
priima.

Garbė South Bostonu Lietu
vių 
vadovui ir kitiems, 
taip svarbaus momento ne 
praleido hėpaminėję.'

— Reporteriu,

rų rojų” ir sugrįš pėksti ir ba
si (jei tik galės), kaip tikri

matų, lai dabar daug šėrinin- 
kų neteko po keletą šimtų do
lerių. Svetainę valde smetoni
niai klerikalai.

—o—
Praeitų Dietą komunistui,

pithlistinę Ameriką ir vėl 
'štoVCs prie ; kapitalištiifCs dir
btuvės Vartų, maldaudami ka- 

‘pitalfštinio boso, kad ’ jiems 
dubių darbų nors ir už men
kų atlyginimą.

Man jau yra žinoma kelioli-' 
ka tokių darbininkų, '4kurie 
buvo, gyveno ir dirbo tame 
‘'prblctarų Tojitje” !ir Tlabar 
?mgrįžę'atgal ir' nėgė ledam i

Mėtbdistų žinyčiai, Jos t i ‘ ^dafbo * bastoši-*gatyąta‘
•kad šio bėdayalgę, b vienok* į SbVie-

phsigriėbė 'ir‘nttšin’Cšė visą 
kuopos turtą neVa: tani ■ savo 
“darbininkišk'am” * šbj'tižhkiii. 
Tačia u '1 praėhitni ptišibėti-
niam 1 shširinkihie ^;iš rapdėtų 
pasirodė,! kdd 1 ŠLA‘->2Pktibp'os 
tprlas Vėl ' šFekia (hpie $50 
Jtažfimkų 
hfriai’ ir vėl 
vihus nagus kišti į . ^LA- 
kuopos Tždą,
į Vairius •’ li^jšl^us TtėVa •>*datbb" 
hihkišlUlš^Yėįkaiais,- lėi' mp 
kįerių i'eikkltiihs, ’tui ’ atŽiViti* 
Ūp’gyMinihi, Mįi Mdt&kiėhis ~įpi-

į ‘S'oVie-. 
tų Rusi j ų ’ 'neb’ertori • įrfžti.' Wa t, 
čia geriau. *

Tai ir gerai tiems

NEMAŽINKIT SVARBUMO
JŪSŲ SKILVIO PAKRIKIMU!

Kada jūsų viduriai nedirba tinkamai, kada jūsų kūnas 
negali .pasiliuosuoti nuo kasdie jame’ susirinkančių nuodingų 
atmatų — be atidėliojimo juos išvalykite, imkite 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ 
ir ncprileiskite rinitų komplikacijų I

( Kiekvienas supranta, kad yra reikalinga kūną laikyti 
švarų iš lauko, bet dar svarbiau yra laikytu kUhą švarų ir vi
duje . Viduriuose ir žarnose, iš maisto likučių susirenka 
daug nuodingų atmatų, delei netinkamo Vallmosi ir pakriku
sio Virškinimo. Be to kūnas susideda iš bilionų celių, kurios 
pagimdo nuodingas rūgštis, gasus ir kitokius 'chemikalus. Vi
sos tos atmatos turi būti pašalintos ir jeigu kokia kliūtis tą 
pašalinimą susilpnina ar sustabdo, susirinkusios atmatos pasi
daro dideliu pavojum!

UžsikimŠusios žarnos sudaro užtvanką ir priverčia susi
rinkusius stiprius nuodus muštis atgal ir Užlieti Visą sistemą. 
Šitokia padėtį seka kankinantys simptomai: stoka apetito, 
galvos skaudėjimai, nerviškumas,' prastas kvapas, kvaituliai, 
nepoilsingas miegas ir abelnas jaiitimasis nuvargusiu. Tu
rintys užkietėjimų žmonės taipjau kenčia nuo dvokiančio pra
kaito ir odos pakrikimų, pav. spuogų, juodųjų inkštirų 'ir tt.

Imkite Trinerio Kartųjį Vyną reguliariai, tris sykius į die
nų, mažomis dozomis (po vieną šaukštą) ir 
IŠLAVINKIT SAVO VIDURIUS ATLIKTI SAVO FUNKCIJAS

Šiėmęt FbTd MOtOr Go. su 
Biržėlio;2 diena pradėjo pa- 
liuosuoti nuo dlariJo savų dar
bininkus. Khs’ diėiią vtfrė ir 
vhrė namo po’^du'ttris šimtus 
darbininkų, iri iki ru^piučio 
'20 dienos atleido 'iiūo'! darbo 
apie 75,000 darbininkų. Palei
džiant vieniems išhiokejo vi- 
šą išdirbtą rilgą' ir i*'pasakė: 
^O. K??J for -ųiiit Uhd pay. A.
J. ' Miller”, 'O;‘huo'kitų pasiliko 
Tižšttfta už “bėdžę” Mir ‘Čekius 
po: $5.T)0s ir 'pasakė: “pAšauk- 
W{prįe' d«rbo,kkai reikės.”

Ptifeš ,'EAbbr 1 t>ay Vietiniai 
kapitalistų dienraščiai prane
šė linksmą žinią laikinai pa
leistiems Fordo darbinin- 
kAilris:' Girdi, Fbfd Motor Co. 
šahkia atgiiL prie darbo apie 
30,(XX> darbininkų, ir rugsėjo 
8 dienų pradės dirbti. Tiesa, 
pašaukė atgal , prie darbo ir 
dhvė“ visiems1 išdirbti" lipie 10 
dienų.uPdbaigoj rugsėjo palei
do Vislia darbininkus nuo visų 
“ptodtikšins Idhių” ,ir paliko

Tai ’tas‘ reiškia, ' kad Fordb 
fabrikas jau stovi uždarytas.

VJsiems atleistiems darbi- 
tiinkhms atėniė bedžius-če- 
Rius išniokojo ^pilnai algas iri 
UftVe vienbkį atsakymų: “O.’
K. for TjUit ahd pay, A. J. 
Miller.” Kada H. Fordas iš’

, , 4 ' į

naujo atidarys' savo dirbtuves 
ir! pradės iri*it darbininkus/1 a i^ 
tiir būti;'nė-jis pats bežino. f

-. i

• . !■

Spalių 6 dienų buvo hbnii- 
iiAcij.os 'kandidatų į 'nliestp 
mtijoro visetų ir į kitus urč- 
'dils. Į ■ iniesto ’ majoro vietą* 
buvo ’ nbmihuota 8 kandidatai.’ 
Čia paduodu ?jų vdčdus a? 
kiek kuris gavo balsų nomp 
nacijose. Dabartinis miesto 
mdjbras Frank Mdrphy > gavo, 
fbhlstls, Tlttt01d *H; 
nmhs^lfvo W^7,' MbWa'rd A: 
Starret —21'^28, Jblin 'C. N il
gei — 15‘‘901, Tbhn B. Sos- 
nowski (lenkas) —11,543, M.
R. 1 'Halina — 7^70 b., Tbhp 
Ščliiiiies (kbUiuiilstas) —5,-/ 
083, ir Bowen B. Gover —711 
balsų. ..

Tdigi hidtbme,' kad dabiirti- 
įiis ' ihiešto ’hiajbras ' Frdhk 
’Mj'žrpliy vienas ’ gavo 23,521 
balšų 'daugiau, negu sudėjus 
į puikią Įeitų septynių kandi^ 
datų-bdlsus.

Nors njusų komunistai kas 
Ulelių giriasi, kad jųjų įtaka' 
tarp ■ darbininkų nuolat kylan? 
ti/ kaip aht ’mielių, bet Štai* 
faktai rodo, jog jų Įtaka tarp 
vietinių gyventoj ų-darbihinklj 
yra visai 'hicnka.

1 Detroitas1 turi ‘ 1,535;964 . gy- 
vehtojus/'o'*jų tarpe yra ma-

KUDIKIS ’ NĘINA SVARU-

nusiperka sau‘ btrr- ‘tik 'me'chhhikus ir inžinierius.
l ’a-’-L________• ■ ita- •

41 ‘metai Trinario Kartaus Vyno reiškia, kad jis išlaikė 
baidymus. Tūkstančiai šeihlyhų yra įsitikinusios apie jo ab
soliuti užtikhnumų. Pavyzdžiui, perskaitykite šį laišką: 
“‘Luxor, Pa., kbVo 11. — Aš ėsu labai patehkintas Trihėrio 
Kareiuoju Vynu, ir mano vaikai jį taipjau ima “su geriausio
mis pasekmėmis. Aš niekad nebunu‘be jo. Jūsų, John 
Stefahik”.

Pas visus aptiekininkus, mažos ir dideles bonkos, vertin
gas kuponas kiekviename pakelyje. Jeigu negaUrtdte Savo 
apielinkėje, .rašykite Jos. Triner Go., 1333 'S.’ Aėhlahd AVe., 
Chicago, III.

•; i, , ji.ftžu t, r...r

Rugsėjo 21 <1,. 
merikos legionierių 
suvažiavimas. .■ ' t)' ‘
dienotvarkėje \
klausi|nas HliVbi 
kad valdžia <išmokėtų pilnūjs 
bonus prąėito karo buvusiems 
kareiviamš. Į tą jų suva^i^k 
mą pribuvo pohas >• Hbbvdčis 
iš Wasbingtono, D.’G. ir pa
pasakojo,' kad'1 šį.ėis krizio me
tais Amerikos valdžia turi la
bai daug finansinių hedatek- 
lių ir todėl; ėšą jus neprivalote 
iš valdžids rėikalhtiti/kAd šie
met jums išnidkėtų bonus. Jus 
dar galiteViptflankti iki geres
ni laikai ateis. ' 0‘ tie geresni 
laikai esą stovi netoli1 už kam
po. Savo ;kalba prežidėhtas. 
taip tiems šiihtaprocėntiniams 
kapitalistų 'tėvynės <gynėjams 
širdis sugraudino/’kad- jie Vi
sai iužiniršo’ apie1 ‘reikalavimą 
b o n ų, tik p U S’a k ė •!* gėr a i,! irs
IldoVerj,''mes ir ‘ nevalgę Hgalėr’ 
si m e į >a lauk t i geresnių ta ikų, 
tik duok ntitiris^gėro; hTiihs '4šu. 
■šigčrti. i'-.' <

Rugsėjo 22 dienų buvo šib 
t a s- gražus oras. Miešto gatvė
se buvo šikėirgtas Amčrikbš 
Legionierių kpatadas, įkUtis 
prasidėjo‘11 .Valandą ■ prieš 
pietus ik bUi^Ssi' 5 Varandą',pjo 
pictų. Pats ^a^Adas jokio yjj'0- 
tingo ’įAiošmuho neturėjo. 
Turlingeshiėji vyrai' ir mote
rys VdžiaVo Vbžiiifuošė arba 
ant arklių •raiti -jojo, o bied- 
nCšiiiėji čjoTj)ekšti’Upic ’ 5 my
lias tolumo. -Tai’ ir nedyvai, 
kad jie, 
prašok pono ^ Hdbvėnio, j kFaU 
duotųvjlėta geto 1'aidus1‘iššl;. 
igėrti.

‘‘KtVohi’ėF AiU'Urikbs
riai' šuVdAVd. k’šk'il^ėštą ‘Ulį- 
svarstyti savo jbs'
reikalus, tai^miesto majorus 
BtWk Mtirphy *jicnis 

’uvtdšto mktą. j'šiihtapt%i’

prasidėjo A- 
j metinis 

įSuvažiąyi^ib 
svarbiatišias 

reikalauti,

vuuais, ųiraięrrmncii

i'feudikįįi OH ■^tii'svarųx
Mbn, ^ij'e['liijg^'n8ids ‘atrttatoss

Wėtes, WarjMWs

moterį ktaįteVn

.l'V.’J L J' W _

būdą, ji žino rMifoar 
r pamatyste kaip jūsų kudk 

F*Jfioli taftai dgrynų 
kenksmingos Flot- 
ria: j votenaaię) pd- 
ų/'.karįęiojtatį-kiį- 
MfcMšntasgtausj; Kų- 

vykins,

■žitti'Šk'
Fleteher We»o. >•

> -r ■ ’ -5

Gera Naujiena |
A KITAS‘DIDfcElS Ž

IŠi’ARDAVIMAS 5

MIDWEST

1 Kokybės* Prekės I

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ ĮlR AUBATOJ, ŠPAtlO .U/fH 17%

t ^MtDVVlEŠT” . Padarytas iš

«ViESTAS:“ -sv. *8*c’

SperfalSs Vertybės — 
—^Žemiausios Kainos!

^BbRDENS”
Mtl.KAS
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Kai kas apie Chicagą
Al Caponė

Viriai prieš italus

mėgino

CEVERYKAI

paimti Teismas politikieriams

butlegeris

KONCERTAS
ir BALIUS

SEKMADIENY
PAGELBA

nuo skaudėjimo

bukite

qLLĄNdamericA1i^

IN OUR OFFICE

1514-16 Rooievelt Rd. 
•rtt St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

Caponė 
genero-

ONG GEIS 
TO\Nhi 06 VIRST

kad
nu-

'is Nourt‘ BOSS”OR.
THE STENOGftAPBER.
. DOWN NET

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigos.
817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

afr.HMMraSiMtt’ nrr r>*w

ma
n iono.dranga
$5(),0Q0 už jo nudaigojimą. O 
jis išliko gyvas!

Kokių pastangų dėta jam 
nudaigoti, gali liudyti kad ir 
šitoks atsitikimas.

INELU’JUE BOSS AT Fl^ST V4ML2L 
ALWKM$ LAŠT, BOT LKVEfe HE 
TO GET HERE EARMER. ’TILU AT UAST 
HE WNZZ FIRST/THOpfeH BEFOR.C, 
HE KAS AUNAM S BEEH BEHIND, > 
BŪT X EKPECT HE'UL
GETTiM* gAfeUGfe SOOHEK J -- 

’BR. L AT KR. • » Z

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Fisher paskyrė dieną 
teisti politikieriams, kurie yra 
kaltinami naudojęsįs neetiškai 
sanitario apskričio vietomis — 
mažai dirbę distriktui arba vi
sai nedirbę, d algas ėmę.

Teisėjas Fisher pareiškė, kad

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
Sezono Atidarymui

P. VOLTERAMS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOStlS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima. Šalti, Ranku, , 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ). A '
Tūkstančiai žmonių yra ilaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 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. Box 352 
Hartford, Conn.

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CHICAGOS 
ŽINIOS

kad O’Banionų
Bet policija negalėjo 

0 ir Torrio nė- 
Tai buvo* jų pačių vi-

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Dietance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamet 3399 

Res. Tel. Yarde 3408

nuo sal- 
reumatjzmo, lumba- 

kad gautumėt tikrą 
su Bayer ant dėžutės 
isi aptiekininkai turi

Savas Pas Sava
W

— sako biznieriai

Po40 METŲ 
vidurių pakrikimai

1,000 kulkų Caponei
ij, trobesy - adresu 
W. 22 St. buvo Haw- 
restoranas. Ta vieta 

Caponės centraline 
lame miestely.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET a—m

Tel. Kedzie 8902

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
derniškus čcverykus. Visuomet 
turime didžiausį pasirinkimą. Ma
loniai kviečiame savo viengenčius 
atsilankyti j musų krautuvę.

42 vardo j. Kada užeidavo 
kalba apie tai, kas toje vardo- 
je laimės rinkimus, tai 
tai atsakymas būdavo: 
nion ir jo revolveriai 
koks politikieris buvo 
nion!

nužudė
nepajėgė

falėtų kaltininkus
.Ji turėjo nužiurėji

Tuo laiku Caponė 
paimti gyvasties apdraudę ke
liose kompanijose. Ne viena 
jų nesutiko,apdrausti jį. Ben
drai, gal įie vieno žmogaus 
gyvastis nebuvo tokiam pavo
juj, kaip Caponės. Dar, sako-

1929 m. buvusieji O’Bli-.K *'

kiti siuliję

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Bahamas ir Klibą/ ’Phskui jį 
sekė O’Baniono draugai. Vis 
bepajėgė pasivyti. Torrio su
grįžo į Suvienytas Valstijas. 
Sugrįžo Chicagon. Jr štai, po
rai metų praslinkus, O’B a ulo
nai pasivijo Torrio. Keturios 
kulkos suvarštė jį.

Manoma 
kulkos 
tikrai įrodyt 
shkė 
duinis reikalas.

Torrio visgi išs 
gos. Ligoninę 
laiptais nuo gaisro išsigelbėti 
Po to išvyko New Yorkan. Pa 
šit rauke iš biznio. A 
pasiliko vienas, kaip

Nupigintos Kainos
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk Bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

IŠtirkit jo greitą pagelbą 
čių; nuo neuritis, 
go. Žiūrėkit. 
Bayer Aspirin — 
ir tabletėlių. \ 
Bayer Aspirin tabletes

Torrio ir Caponė — italai. 
Natūralu, kad apie juos spie
tėsi didžiumoj italai butlege- 
riai. Jie turėjo daug konku
rentų. Bet stambiausia ir pa
vojingiausia konkurentų grupė 
buvo ta, kuriai vadovavo airis 
Dion O’Banion.

Policijos viršininkas Collins, 
Deverio laikais, yra pareiškęs, 
kad O’Banion tai aršiausias žu- 
deika Chicagoj. Nužiūrėta, kad 
tiesioginiai ar netiesioginiai (lė
liai jo praradę gyvastį bent 25 
asmens. O jis, O’Banion, visoj 
savo karjeroj tik 12 mėnesių 
yra sėdėjęs kalėjime. Taip ne
liečiamas rodėsi esąs O’Banion!

Dienos laiku kvietkius, ir 
vienas geriausių toj biznio sri
ty. Sakoma, jis turėjęs tikrai 
nepaprastą skonį gėlių dekora
cijoms.

O vakare
O’Baniono planavimu iškraus
tyta 1924 m. iš Sibley sandė
lio 1,700 skrynių banderolinės 
degtinės vertės $1,000,000. Ir 
valdžia nebeatgavo tos degti
nės. šitokiem šposui iškirsti 
reikėjo geros pažinties su 
miesto tėtušiais. O’Banion ją 
turėjo.

Jis buvo žymus politikieris

Irene Juozaitis—šokėja. Darys savo debiutą lietuvių tarpe 
Chicagos Lietuvių Pirmyn koncerte ateinantį sekmadienį, spa
lių mėn. 18 d. P-lė Juozaitis yra duktė gerai žinomo D-ro A. 
Juozaitis.

Ilgoką laiką Caponė ir Tor
rio sugyveno draugingai su 
O’Banionų. Vėliau betgi pra
dėjo kilti nesusipratimai tarp 
jų. O’Banion ėmė briautis į 
Torrio ir Caponės teritorijas, 
net atėminėti pastarųjų trans
portus (haidžiakinti).

Bendrai, apie Caponę 
sakoma, kad jis ištikimiau
sias draugas draugams. Ale 
apsaugok, viešpatie, mėginti 
jį prigaudinėti (doblekrosi ii- 
ii). Bet į O’Baniono darbuo
tę Torrio ir Caponė negalėjo 
žiūrėti kitaip, kaip į prigaudi- 
nėjimą. Tat prasidėjo karas.

Ir štai rugsėjo 10 d. lį)21 m. 
ruoštasi laidotuvėms Italų Su
sivienijimo prezidento Merlo. 
Tą dieną O’Baniono kvietki- 
nėn atsilankė Chicagos peče- 
ties ofiso (City Sealer) viršila 
Vacco ir James Genna. Vac- 
co užsakė gėlių Merlui už 
$750. Be to, jis patarė O’Ba- 
nionui neišeiti iš kvietkinės, 
ha busią daugiau užsakymų.

Kuriam laikui praslinkus 
kvieįkinen įėjo trys vyrai. 
O’Banion paklausė jų, ar Mer

lo laidotuvėms gėl 
užėję.

— Taip — atsakė įėjusieji.
Vienas įėjusių ištiesė ranką 

pasisveikinti su O’Banionų. 
Suspaudė jo ranką ir nebepa
leido. Kitas gi iššovė penkias 
kulkas vieną po kitos. O’Ba
nion susmuko ant grindžių, 
šeštoji kulka pridėta jam gu
lint — kad nieku budu nebe
atsikelia jis. Nors O’Banion 
visuomet nešiojosi tris revol
verius — du kišenėse, o vieną 
pažasty — ir buvo žinomas 
kaip greičiausias asmuo pa
griebti revolverį, pasveikini
mo suspaudimas nulėmė jo li
kimą.

Puošnios buvo O’Jlaniono 
laidotuvės. Vien gėlės kašta
vusios daugiau, kaip $10,009. 
Jų tarpe buvusį viena pinti
nė su užrašu

hiais 
sės mihutes prasidėjo 
šaildymas. ■ Septyni 
biliai, kiekvienas ■ su 
svaidžiu, pradėjo sėti kulias į 
llawtborne restoraną . Pieta
vusieji sugulu ant grindžių. Iš
sitiesė ir Caponė su Rio. Ma
noma, kad apšaudyme išleista 
ne mažiau, kaip 1,000 kulkų. 
Tai O'Banionai užpuolė Ca
ponę jo paties tvirtovėj!

Caponė visgi išliko gyvas.
O’Banionų, tiksliau pasaky

ti, O’Baniono pasekėjų karas 
prieš Caponę užsibaigė porą 
metų vėliau.

Valentino dienoj, vasario 
mėn. 14-tą, garaže adresu 
2122 North Clark Street, neži
nomi asmens kulkosvaidžiu 
sušaudė septynius smarkiau
sius vyrus Morano grupės, 
O’Baniono kadaise galingosios 
govedos likučius. Pora ar 
trys nušautųjų, kalbama, da
lyvavę atakoj ant Ilavvthorne 
restorano, Ciceroj, 1926 m.

Po to Al Caponė išeina 
aikštėn, kaip feldmaršalas, 
kaip neginčijamas vadas, kaip 
pramonės kapitonas alaus ir 
šnapso gamyboj ir distribu
cijoj. Chicagielis.

(Bus daugiau)

ALMIRA SIMONS SVET.
1640 N. Hancock St. (3500 W. ir 1600 N.)

♦ «

Dalyvauja Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras. Kenosba, Wi$. 
Dailės Ratelio Choras, Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, vedami K. 
Steponavičiaus; solistai-es; Marė Bakaitis iš Kenosha, Wis., Ona Skeve- 
riutė, Pranas Jakavičius, A. Stelmokas ir šokėja Irena Juozaičiutė. Akom
panuos Jurgis Steponavičius.

Visi kviečiami atsilankyti. Įžanga 75c.Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus. nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

NAMŲ SAVININKAI
M op nuteikiamo dykai narinmn Ir juos iAjiiidomn — I,ymi«. Penkių Dienų PraneSimun. 
TrifiileAjnit. dienų PraneAitnus. Dykai patarymni nariam*, kurie ateina j musų ofisą, apie 
neauaipraliniUH su rendauninkaia ir kaimynai*. Narystė $1.00 pu Alno apKar*inimu.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor. 4 654 S. Ashland Avenue, arti 47 Sr. ir Ashland Avė.

Telefonas BOtILEVARD 7R78 CHICAGO Atdara Vakarai*.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks“. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

licija 
teisinas 
bausti.
mu.

Torrio ir Caponė dalyvavo 
O’Baniono laidotuvėse. Daly
vavo kartu su O’Baniono šali
ninkais. Bet tuoj po laidotu
vių Torrio pranyko iš Chica
gos. O’Banion (traukai dūko, 
jie siuto. Prasidėjo karas, tik
ras butlegerių karas, kuris tę
sėsi iki 1929 m.

Torrio aplanke Hot Springs, 
paskui New Orleans, toliau —

III*............. .  I ■

4823-27 
thorne 
skaitėsi 
buveine

Rugsėjo 20 d. 1926 m., pietų 
laiku ,restorane, tarp kokio 
šimto pietautojų prie toli
miausio nuo gatvės stalelio sė
dėjo Caponė ir jo sargas Rio.

Staiga juodu išgirdo barškė
jimą: tra-ta-ta-ta!

— Kulkosvaidžiai — tarė 
Caponė savo draugui Rio. Ca
ponė pakilo iš vietos eiti oran 
pažiūrėti. Akies mirkoj Rio 
puolė prie jb ir hedloku per
metė ant grindžių.

Nustebo Caponė. O Rio 
paaiškino: “Provokacija, no
ri iššaukti tave laukan”. Rio 
teisybė buvo.

Pasirodė, 11 kad šaudyta iš 
kulkosvaidžio tuščiais šovi-

Konstipacija lengvai gali pasidaryti 
chroniška sulaukus keturių dešimtų me
tų amžiaus. Ir kiekviena užsitęsusi tuo 
laiku* konstipacija gali iššaukti hemo- 
roidus ir daugelį kitų nemalonių ligų.

Dabokite savo vidurius kiekvienu 
amžių. Saugokite juos su ypatingu rū
pestingumu po keturių dešimtų. Kada 
tik jie būna reikalingi kokios pagelbos, 
atsiminkite, kad daktaras turėtų žinoti 
kas jiems yra geriausia. ( ‘

“Pr. Čaldwell’s Syrup Pepsin” yra 
daktaro receptas dėl vidurių. Išbandytas 
4 7 metų praktikos, jis tapo pripažintas 
nuodugniai veiksmingu pašalinime kon- 
stipacijos ir jos blogumų pas visokio 
amžiaus vyrus, moteris ir vaikus. Jis 
pasirodė visiškai saugus net dėl kūdikių. 
Padarytas iš šviežių liuosuojančių žolių, 
tyro pepsino ir kitų nekenksmingų prie
maišų, jis negali gnaibyti; nesirgdins ir 
nesilpnins jus; 'galima vartoti taip tan
kiai, kaip tik būna prastas kvapas ir jū
sų liežuvis padengtas; kada tik galvos 
skaudėjimas, aitrumas, gasai įspėja kon- 
stipjiciją.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH. •

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

Išdirbėjai '

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

jis pats šią bylą klausys, kai Skelbimai J 
klausyti ją atsisakė teisėjas duoda nau 
Daivid. Byla nagrinėjimui iš
skirtą trečiadienį.

Valstybės gynėjo padėjėjas 
Northup pareiškė, kad jisai 
pasitrauksiąs iš prokuroro vie
tos šioj byloj, jei ją nagrinės 
teigėjas Fisher. J tą Northupo 
pareiškimą teišejas Fisher at
sakė, kad p. Northup, atrodo, 
mėginąs pirma publikoj ir spau
doj bylą išspręsti, o ne teisme.

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO: VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomii nuo 10 ryto iki 1 vai

11 4200 West 26 St.i kampas Keeler Avė.. Tel Cravrford 5573

/tnIOPB’*' 
t N<n NET

Vėliau, už kokios pu- 
l kras 

autpmo-

Dar viena pastaba apie7 jo 
įtaką politikoj. Nors O’Ba
nion buvo republikonas, bet 
štai vienoj vakarienėj, kurią 
jis davė prieš rinkimus 1924 
m., dalyvavo, neskaintant įvai
raus plauko butlegerių, šitokie 
žmonės; pulkininkas Spragile, 
viešųjų darbų komisionierius 
Deverio administracijoj; kalin
tos klerkas Swcitzer, detekty
vų biuro viršyki Hughes; po* 
Įicijos leitenantas Egan. Nors 
visi jie buvo demokratai, bet, 
matyti, stengėsi palaikyti ge
rus santykius su republikonu 
politikierių (ir butlegerių) 
O’Banionų.

J. S0VETSKY
Užlaikome geriausias 
ir MOTERŲ DRAPANAS 

už žemiausias kainas

6234 S. Westem Avė.
' Tel. H.mloek 1582

UNIVERSAL SHŪE STORE
ZALESKI ir MARTIN. Savinink.i 

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

Spalio-Oct. 18,1931 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
|8.00 per year in Canada
|7.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in ChicaRo
Są. pej copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

■....... . JI

Uidsakyno Wn»i
Chicagoje — paltu:

Metama....... ... .......—— ......  $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mfinesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams — ....__1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija —....... .... ............. 8c
Savaitei ...............................r.„„ 18c
Minėsiu! ------------—----- 75c

Suvienytose Valstijose, ne CkUagoj,
paitat

Metams   —- --------- $7,00
Pusei metų ...........   8.50
Trims mėnesiams _______— 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .76

Lietevon Ir kitur uialeniuose 
(Atpiginta) 

Metams —...............
Pusei metų 
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siunti naito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

-r

*8.00

w
da nępęrąęniąį buvo išrinktas 
socialistas Raciųe mįęąto, ma- 
yoru, tai socialistų priešai sa
kė, joge,i tatai atsitikę ‘-per ne
susipratimą”. Bet dabar yra 
aišku visiems, kad Racine’o 
balsuotojai žinojo, gerai, ką jie 
darė.

Papildomuosiuose kongresma- 
no rinkimuose, beje, dalyvavo 
ir komunistai. Jų kandidatas 
surinko apie 500 balsų, L y. 14 
ar 15 kartų mažiau, negu so
cialistas.

PERVERSMAS VISGI BUVO; 
RUOŠIAMAS .

UNIJOS IR VALSTYBINĖ APDRAUDA

Amerikos Darbo Federacijos konvencija Vancour 
yere parėmė pildomosios tarybos nusistatymą ir dau
guma balsų pasisakė prieš valstybinę apdraudą nuo'neV 
darbo.

Karščiausiai prieš nedarbo, apdraudą kalbėjo kon
vencijoje prezidentas Green, kuris taęp, kitų argurpen? 
tų pasakė šitokį: jeigu bus privaloma apdrauda nuo ne- 

. darbo, tai turės būti darbo parupinimo biurai, o šių 
biurai reikalaus, kad unijos narys, kuris ieško darbo, 
eitų dirbti į neunijinę dirbtuvę arba jisai pražudys sa
vo apdraudą. Šis argumentas buvo vienintelis svarbes
nis Green’o užmetimas apdraudai, ir jisai, tur būt, dau
giausia paveikė konvencijos delegatus. Bet ar jisai yra 
taip stiprus, kaip mano Federacijos prezidentas?

Visai ne. Juk galima reikalauti, kad kongresas, ra
šydamas įstatymą apie apdraudą nuo nedarbo, jame 
pažymėtų, jogei darbo parupinimo biurai negali versti, 
bedarbį, kad jisai dirbtų už mažesnį atlyginimą, negu 
yra nustatyta to amato darbininkams, arba kad jisai 
eitų į neunijinę šapą. Šiandie, kaip žinoma, dažnai pa
sitaiko taip, kad federalės valdžios arba kokios nors 
yalstijos pavestą darbą kontraktoriai bando atlikti pi
giais darbininkais; tokiuose atsitikimuose darbininkų, 
unijos kelia protestus valdžiai, ir tie protestai nebūna 
be pasekmių. Pavesdama kontraktus, valdžia, nenorė
dama turėti nesusipratimų su unijomis, dažnai pati nu
stato sąlygą, kad kontraktorius samdytų tik unijinius 
darbininkus ir mokėtų, jiems unijinę algų skalę.

Taigi galima iškovoti, kad ir kongresas įdėtų, ata
tinkamą patvarkymą j įstatymą apie apdraudą nuo ne
darbo.

Antra vertus, bene darbininkų unijoms yra geriau, 
kad darbo netekę darbininkai pasilieka be jokios ap
saugos? Unijų nariai, išbuvę keletą mėnesių be darbo, 
ima tokį uždarbį, koks pasitaiko. Dailidės (karpente- 
riai) apsiima dirbti už pusę unijinės algos, kad tik už
dirbtų duonos kąsniui, ir jie daro tai, pasislėpdami nuo 
savo unijos. Jeigu bedarbis nesuranda darbo savo ama
te, tai, bėdos prispaustas, jisai ima kokį nors kitą dar
bą, jeigu tik gauna.

Šitokia padėtis anaiptol neina į sveikatą unijoms. 
Tečiaus, kalbant apie upijas, reikia neužmiršti ir neor
ganizuotų darbininkų. Amerikoje jie kolkas dar suda
ro milžinišką daugumą. Visų darbininkų Amerikoje yra 
gal koki 26 milkmai, o kiek yra organizuotų į unijas? 
Apie 4 ar 5 milionus. Tie 20 su viršum milionų neorga
nizuotų darbininkų neturi dabar jokios protekcijos 
dirbtuvėse ir jokios pagelbos, pražudę darbą. Jų liki
mas šiandie visiškai priklauso nuo darbdavių ii' labda
rių malonės. Argi Amerikos Darbo Federacijai nepri
valo rūpėti, kad jų padėtis butų geresnė?

Kol nebus apdraudos nuo nedarbo, tol neorgani
zuotų darbininkų masės neturės pajėgų iškovoti sau 
teisę dėtis į unijas. O daugumai darbininkų esant ne
organizuotai, yra sunku ir unijų nariams savo reikalus 
ginti.

Voldemaro ir “Geležinio Vil
ko” byloje, Kaune, buvo nuteis
ti. Vaitkevičius ir Pupaleigis už 
pasikėsinimą prieš pulk. Rus
teikos gyvybę, palyginti nedi
deles bausmes gavo dar keletas 
kaltinamųjų, bet Voldemaras 
ir dauguma kitų teisiamųjų 
buvo išteisinti,

Dabar Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad kariuomenes teis
mas paskelbė savo motyvuotą 
sprendimą toje byloje (jo turi
nį paduodąpię žemiaus). Iš to 
sprendimo matyt, kąd. teismas 
pripažino, jogei Voldemaras su 
“Geležiniu Vilku” rengė per
versmą, bet tik jiems nepasi
sekė savo planą įvykinti. Ir dėl
to teismas juos nerado kaltais!

įdomus sprendimas. Dėlto, 
kad sukilimas, kuris jau buvo 
suplanuotas ir prirengtas, ne
galėjo įvykti, nes jį sutrukdė 
valdžia, tai sukilimo organiza
toriai esą “nekalti”. Tik su vok 
demarininkais Lietuvos kariuo
menės teisipas yra toks miela; 
širdingas. Kitų partijų žmones 
tas teismas pasmerkdavo kator
gai ir net mirties bausmei vien 
už sąmokslo darymą, be jokių 
įrodymų apie sąmokslo jvyki- 
nimą.

per tarpiniAką dąvė; parėdymą; 
Tąurągeę, ir Ęluągėą, 
tięms sukilime dalyvauti asme
nims, kad jie butų pasiruošę, 
6) Priėmę šifruotą laišką dėl 
pulk. Rusteikos nužudymo, 7) 
.Vaitkevičius pranešė Panevėžio 
voldemdrininkąma, kad butų 
pasiruošę perversmui, liepos 29 
d, važiavo į Šiaulius pasiteiraus 
ti, kaip j perversmą reaguotų 
šauliai, rugp. 12 di vykdė krini. 
polic. dir. nužudymą, 8) Pupa* 
leigis rugp. 12' d, mėgino nu
žudyti krim, polic. dir- Rustei
ką, 9) Svietlauskas padedą 
atentatą suruošti, 10), Butkevi
čius palaiko ryšius su Panevė
žio voldemarininkais, 11) Po
žėlą Voldemaro vardu IPlecha- 
viČjuL siūlų daryti perv.ęrsmą, 
teiraujas kaip Plateliuose sau
gojamas Voldemaras, laiko pas 
save giųklų ir šovinių, 12), Šį* 
leika davę parėdymą į Šiau
lius, kad iš Platelių, buįų par
gabentas Voldemaras, 13) Po- 
viląųskas savo bute leido dary
ti pasitarimus,,be to, ląjkę giųk? 
lūs, 14) Žvironas palaike san- 
tykįuą, SU Plunge, 15) Mylimas 
^ąląįkč santykius tarp; Tąurą- 
gės ir Plungės, voldąmarmmky, 
16) Viliušis rūpinosi iš Pane
vėžio gauti, instruksijų ir laikė 
ginklų. 17) Ęąbučius važiavo į 
Panevėžį/ ieškodamas sukilimui 
daryti instrukciją, 1$) Perda
vė parėdymą į Tauragę i p į 
Plungę, kad, vųldemarininkai 
butų, pasiruošę, bet kad; nęi lie
pos,, nei rugp. mcn. dėl valdžios 
paruoštų priemonių, sukilimas 
ir, vyriausybės, nuvertimą^ įvyk
dytas. nebuvo, pripažino, NE
KALTAIS, nęs neįrodytas pats 
nusikaltimo įvykis.

į niksląt. AĄsjyeąjt iĮną^O ini- 
’nuĮ^h, ų, dimor^ lįlT Wt* 
n učių,

Amerikos dįypmjp. Bimhft. 
Vidikąę, mnlpniftlt. nprą pąįąHr 
kiųtli Tup Imth. 
payąęgp,, kali

—rOi—
“Uąį^v.č” lą^ąii 

sayų, ęljųBgąmWH»
Ji mmmryjį i#k rašo,, kąd< 
duųtą. žiniai
kunm> klHMMtei, Frigudą.. ofi thą 
Soyięti Unįpih RFiąkąĮhlb t 
sidejp( kovą, su, sdcĮąliątąbr Gar. 
vę įukąiįįj sųciąjįątąįi 
gamh m išbėgmip.
savų, |įėui i»t

Waug‘aw, cbHlit
gaaakMiįlHftle AMlMaHih 
kodėl} Bimba, užįMfr,
žuyip, ijekąrUia. kapiflet, baikit. 
nigi.1 jjj lialii ik, Patorson, Jii 
išviri irr-iškalba#, sgaudA.

—Or-
r«ik.aJ»niki

sciksa.j, kadi ilft »ww*Wi.i «ww.: 
koiminMHkfc Wwma« ‘R, vjfe 
tu i,.pikifiUioljt.

Bet jeigu tuo pasireiškia 
komunistiškas ščyrumąs, tai 
kaip pavądįpti byn^inin- 
kus? Kas mate, kad visokie 
Vidikai, Siurbos, Mizarai, 
Bukniai ir, pagalios, paįą 
Bimbą butų piKigtąvę difibUh 
ves laike streikų?

‘^ąiiiyčs” No, Komuųis- 
tąst (Bimba) bandų, 
Jįąf sįųJP V- Grjgąicįuį, v,akuotį 
pą& Anglijos karalių.

Węiit4 pąmrčmu Bimlmi 
važMolįj į Rusiją! amą Trockį, 
kurį jį« sęųiąų. garbino, kąįp 
koki. dįąvUką. Sriegtam. Tųr- 
kįjftiA^klo, diktatorius, tai 
Ųimbą ten jąuslųsĮ, kaip, ną7 
mią.

PASTABOS

SPRENDIMAS VOLDEMARO 
BYLOJE

Apžvalga
DIDELIS SOCIALISTŲ 

SUSTIPRĖJIMAS 
WISCONSINE

Wis- 
kan- 
gavo

Pirmam kongresiniam 
consino distrikte socialistų 
didatas Otis J. Bouma 
7,247 balsus, nustębipdąmąą 
tokiu dideliu pasisekimu vis|ųs 
tos valstijos politikierius.

Rinkimai įvyko užpildymiO 
yakansijos, kurt pasidarė kon
grese, niųniruą Henry Allen 
ęooper’ųi. Laimėjo progresyvių 
reųųbHkoųų kandidatas, jaųpąs 
advękątas Thomas B. Anglie 
kūpą jau nominacijų balsavi
muose buvo sumušęs k o nsąi’.va
lyvi republikpną. Už Amlie pąr 
duųjta 14,343 balsai, t. y. apj& 

negu už7,OOP bąjstf, daugiau, 
socialistą Bouma.

Teismas rado, kad Voldemaras 
ruošė perversmą, bet jį Išteisino

“L. žinios” rašo:
Šiandie (rūgs. 30 d.) 8 vai. 

rytą Kariuomenės teismas pa
skelbė motyvuotą sprendimą 
voldemarininkų byloj e,.

Voldemaras nors dabar ir gy
vena Kaune, tačiau motyvuoto 
sprendimo klausyti neatėjo, o 
susirinko tik šiaip keliolika 
voldemarininkų,

Iš motyvuoto sprendimo pa
aiškėjo štai kas:

I. Teismas pripažino teisia
muosius: 1) A. Voldemarą, 2)., 
kr p. Mačuiką, 3) kap. Gineitį, 
4) kp. Virbicką, 5) Sliesoraitį, 
6) inž.. Stęijcųną, 7) Vaitkevi
čių, 8) PupaĮelgį, 9) Svietląu- 
ską, 10) Butkevičių, 11) Požę* 
lą, 12). Šileiką, 13) Povjląųską, 
14) Juršėną, kad budąmi slap
tos organizacijos nariais Ir 
bendrai veikdąmi H)3P m*, lįę* 
pos-rugp. mėn. Lietuvoje, ęsąųt 
karo, buviui, rengėsi sukilti 
prieš esamą vyriausybę ir gink
lo jėga nuversti Respublikos 
prezidentą, paleistu mi.nisterių 
kąbinetą ir paskirti Voldemąią 
ministerių pirmininku ir tąm 
tikslui buvo platinami atsišąiĮ- 
klmąi ic parupšti; du sukilimo 
planai: vienas 
Kaune vykdyti, perversmą k 
vyriausybės priešaky pastatyti 
Voldemarą, o 

, j į, parems, antras.
d. Paląpgpj suimti Pręzidęntą 
ir sudaryti Voldemaro vyriau
sybę. 1) Liepos men. Voldema
ras sukilimo plano paruošimo 
reikalu tgr.ėsį su kitais ir davė 
sutikimą jo, vardu pasiūlyti \Ęlę- 
chavičiui vadovauti pervęr^ 
mųi, Gląęi^ ąugp. ^ P$m* 

. ... „ 3$iaiSką. Mst.įšjPlatdįų į šiftų-;
shos kalintoje, Bouma _ atgabentas Voldema-

dlena
•niptii; P9yesdanw 
dyįį kripi. poli&« dir. ppl^ Rr? 
teilįą, kąd b^ų . P^lįilto 
muo, gąlj£ pakenkti- pe^e|’^ 
mMU D ką».. Virbicką^ teira
vos, l^ąįp Voldemaras pateliuo
se saugojamas, 5) Siiesoraitis

Bet reikia pastebėti, kad pir
mas kongresinis Wisconsino 
distriktas visuomet buvo res
publikonų, ir dagi atžagarei- 
viškų republikonų tvirtovė. 
1930 m. socialistų kandidatas 
j kongresą buvo gavęs tame 
diistrikte per nominacijas tik 
335 balsus, o per rinkimus 904: 
balsus, O dabar už socialistą 
paduota, daugiau kaip, 7 tūks
tančiai balsų!/

Bouma» sumušė net ir pro
gresyvių republikęnų kandida
tą Racinę kąyntėje, gaudamas 
4,289 balsus prieš 3,526, kurie, 
buvo paduoti už Amlie. Kęnp-

liepos mūn

‘Gelež. Vilkas” 
ių«p*

ąntrą vietą, c susiriijfeJo^
>1$94 4bąlsus prieš
tųs Už Ąmlįę.. Kįtosę trijose, 
kąntęse soęiąlistų, kandidates, 
buvo ne tąip stipruą.

,f <ę rinkini p<$odė, 
cine mieste ir kauntėje socia
listai jau yra nenugalimi. Ką-

i . Penktiems, spąi, lj6, 19'31

B’ 4. Juk reif
lih karti 'nifiUss bw“»6 

PW)ftiWn‘a, m geras 
ne tame da

lybas,. A«d°T
ims. startai! statatiu ‘ik, už
‘ta., kadiJM nsSaka. i?W<! k°- 
nmtaftak 'iiHftH. tta, Bta^a 
isut S8MP, kJRR&»tartfi fakta 

tik ne- 
bet <tar. raukia

į j spejalIM $ wwtao y™ 
tiueiitaito RRtoi mtatank beus- 
mc... Jie> , Ww>iui.
nefej atataMNU., tataitafrtiFta- 
Aieme jie irgi, stato už

jdftKmlfu W*iiMk.kiwli iic 
nesavo 

‘'ąqW(ę, 4^. ’
BMlAtetR. aišku, 

veidmainlsi. Bi'«- 
viRM. gy-

jvasli*,, Jis, sųiMrttftinea t'k
kadį spcialiMai, sąyo. pa- 

)V5wdin««MĮ. dMkaia nmdary- 
Mat, 

itiįjftv kMmeUui
butų kaput.

‘^aįsvę” N.o, 195 Ual|i)ą apie 
sovietų rojų. Ji prisipažįsta, 
kad Rusijos gyventojai yra 
padalinti į keturias klases. 
Pramones darbininkai per 
menesį gali; gauti 'kiauši
nių. Reiškia, darbininkų ro
juj net priviligejuotas žmogus 
negali gauti nei vieno kiau
šinio į dieną. Tame pačiame 
puslapy] sakoma, kad per me
tus laiko, Sovietų Sąjungą, iš- 
vęžė į Angliją 7,300 tonų 
sviesto.

Į užsįąnį, mąisfo»prodūktus. 
eksportuoja,o say.0, krašto gy
ventoj ųs. bącį& nirimu štai 
jums, ir bolŠęvi)dš|w rpjus!

“Laisvės” rędaktoriai Viji
kas, Siurba ir gaspadorįus 
Buknys iš. vakąyo pirm šėri- 
ninkų suvažiavimo vasario 7 
d. atsisakė dėti į “Laisvės” 
špallas Komunįstų Partijos 
Centro Komiteto 11 ųkazus ir 
Bimbos raštus. Bet ant ryto
jaus, šėrininkų Nuvažiavime, 
jie Bimbai. ihv
žąilgdąmi, dą,ųįiąu( nęb«4W^“ 
ti; Vadipąsi, bemicgoJmtP 
sųsipnaįo, ka4 jip yra lęninįa- 
tąi, ą^ą, tikram pąąąkms, 
S|ąlįim< kląi^iokaR sp 
abmkų nnątątę jųr politiką, Vi- 
dįkas ųž dolųi’į ip pajtįi Gęnmą 
parduotų, ,

.... .^ .i. ‘T j

Maskvos laikraštyj “kviestą
ją” už liepos 26 d: ant pirmų 
puslapio, įdėta, kariką,turą, 
Kai’ikat.ųroj vaizduojama už 
grotų uždarytas žmogus, o 
apačioj seka parašas: “‘For- 
waėrls* pu, tenkintas laisva

Gailą neląinungų Rusijos 
žmonių, iš kurių komunistiški 
satrapai tyęięjąsi. Tikrumųj 
Sovietų Rusijoj laisva, spaudą 
yra uždaryta kalėjimų, o ne 
Vokietijoj. Ir komisąraį ži
noma, tuo pilnai yra paten? 
kinti.

—o
“Ląisy.ė” sųt pąąįjdidžiavimu 

praneša, kad iš, pįtR0Ųpv tųr 
r ėjęs bčgtįi VruseikOf, tęn 
susirinkę daug bimbinių, ir 
Pr.usąiką pabūgęs kriokus ir 
turėjęs ‘dumti.

Tas pats laikraštis rašo, apie 
ALPSL 55; kuopos susirinki? 
mą, kurį suardęs Butkus. Del 
to įvykio biinbininkaį. šaukia: 
mes negalime būti ten, kur 
Butkus su savo vicmniųčiais 
tcrorizųoja, susirinkimus.

Kai bimbiuinkąi, aydo kitų 
rengiamus susirinkimus, tai 
viskas tvarkoj, bet kai jięiUS 
tuo, Pdčiu pinigu atsimokama, 
tai jie tuoj pradedą g voltu 
rėkti. Gyvuliškas, instinktas 
bimbiniiikanis*. matomai, nu- 
siolbia protavimą. .

/. Orr?
“Ląišyę” su didžiausiu 

džjiaugsiiuii praneša, kadi tapo 
atidaryta niilitąr.išką mokyk- 
Vė, kur bus nmMmuna rau

donojo muštro. Esą perskaitę 
tą pakvietimą, tėvai privalo 
ųc tjk • savo, vaikus siųąti į 
jaunųjų pioųįei?ių mankštą, 
bei tąip pat paraginti ir sąyo 
kaimynus, kąd Ir JĮe leistų 
savo, vaikus.

Kiekvienas susip^alęs K^tu-. 
Nis su pasibiaurėjimp; privalė
tų žiūrėti į tokias inilitąriškas 
mokyklas,

Bimbininkai nori pasidary
ti sau politinio kapitalo ir to
dėl vėl pradeda SLA triukš
mauti. “Laisvės” No. rašo
ma, kad jau Susivienijime 
prasimuša aikštėn tokie dar
bininkiški reikalavimai, kaip 
įkūrimas bedarbių fondo.

> Bimba pageidauja, kad prie 
Susivienijimo "Įsikurtų bedar
biams šelpti, fondas. Bet ką jis 
darė, k«i pernai Chicagoj 
“Naujienų” iniciatyva buvo 
sukurtą bedarbiams šelpti 
draugija? Bimba ir jo klap
čiukai tada ant “Naujienų” 
ir visų kitų, kurie rėme tą 
darbą, tiesiog šunis korė. Tuo
met jie šaukę, jog tai tik ka
pitalizmo lopymas ir darbiu 
ninku mulkinimas. Esą viso
kiomis • pašalpomis darbinin
kai yra atitraukiami, iš kovos 
lauko.

Bet št«i dabąr bedarbių 
fondų kurinius pasidarė dar- 
biniųlyąHu i’eikalu., Tiesiog 
rcikįąj st/jįčGs iš Bimbos iy jo 

v.eįdmai hįSkųmp: 
pąą tųoęu žariją tanus jokios są
žines nįįra.

Bimhįniąi kovoja * opozici
ją, kuriai vą,doyąuja Prusei- 
ka,* Butkui Strazdas. Opo
zicijai, prųijctama ręnegajystę, 
kurioj murdosi Lovcslonc, 
Trockis, irt Iįaųtfik.is.

Be ipelo Biųiba nei žings
nio n.egalį’ žeųgtį. Kuutskis, 
kaip žinia, kur sįovėjp,. ten, ir 
tebestovi; Tęgiil’ tie bhųbinįąi 
šarlatanai , prirodo, * kada 
Kautskis vienoj kompanijoj 
stovėjo su Lovcslonc ir Troc- 
kiu? Visi juk žino, kad pasta
rieji buvo 'koinųhistų žvaigž
dės. Juos Kaptskis smerkė ir 
idabar tebesmęrkia.
f Bet jeigu kuriuo nors bud u 
Trockis susitąikytų su Stalinu, 
tą^J^huba prieš jį ir vėl pra
stų melstis.

0įąisvė” Np. 213 popija, kad 
ųo šovinistinės neapykantos

nęt4 ir taip yadįnatui susįpra- 
darbmįpkyi sųciipistai nle-

——(J-

apykantos, kaip komunistai, 

' Bimbą, kritikuodamas so
cialistų internacionalą, “Lais
vės” No. sako, kad, tuo tarpu 
bolševizmą^. augą ne dieno
mis, bet valandomis.

Tikrai taip. Bolševizmas au
gą, kaip, uždegtas “fąierkrė- 
keris:” iškyla ir sprogsta į 
daugybę dalių, Kol, ant galo, 
iš jo nieko ųcbelieka.

Imkime, pavyzdžiui, Ameri-, 
ką. Wcisbordo frakcija, Lo- 
vestone’o—Gitlow’o frakcija,
Fostcrio frakcija. Pas lietu
vius irgi tas pąts: Baltrušai
čio frakciją, Pruseikos-Bul- 
kaus-Strazdo frakcija, Bimbos 
frakcija. Kyla klausimas, po 
kiek narių turi kiekviena 
frakcija?

Taip, ponas Bimba, ne die
nomis, bet valandomis bplše- 
vizmas auga, kaip “fąierkrė- 
keris.” 
pasiliks 
mas.

O kai jią sprogs, tai 
tik liūdnas alsimini-

pat “Laisvės” nurne-Tame 
ryj( purvinama socialistų re
voliucionierių partija. Sako
ma, kad ypąč ponų Sayinko- 
vų partijoj visuomet buvo 
Azefų ir visokių euristinių 
provokatorių.

Na, b kaip su bolševikų 
partiją? Ar ji buvo liuosa nuo 
provokatorių? Kaip buvo su 
Durnos atstovu Maliiiovskiu, 
kuris pagal caro ochrankos 
įsakymą suskaldė socialde
mokratų frakciją? Jis tarna
vo kruvinam carizmui ir tuo 
pačiu laiku veikė tarp bolše
vikų.

Nereikia eiti nei taip toli. 
Amerikos dąrbininkai gerai 
dar atsimena paskilbusį ko
munistų vadą Frainą. Gal 
Bimba teiksis paaiškinti, ku
riai provokatorių rųšiai pri
klausė tas paukštis?

— Marksistas.

Technikos mandry- 
bčs

. —o—
Biipbipinkų “Tįesa” (Lpf>, 

organas) agituoja^kuopas, pą? 
sikrikšlyti. C. E. Ruthcnbergų,, 
Stepo. Karto visų, ir kitų, mirų?, 
Šių bolševikų vardais, čia ir
gi bolševikiška strategiją, — 
mirusieji renegatais virsti jau 
nebegali. Dr. Palevičius, pa
vyzdžiui, Chieagos seime su 
policija mušėsi dėl komuniz- 
tnp, o, dabar tapo Išmestas į 
sąšląvyną.. Už . Bimbos pasi
darbavimą aš duodu sumany
mą^ kadt LDS. 1 kilotą butų 
pakčik|ty.tHi jo* vardų. 1 Žino
ma, nereikėtų užmirštį ią ex- 
barbėrio Gasįuno, ką^ųgi ųž 
Ęimbą jis daugiausiai* stikino.

. MusiŠkiaį kpiųįųnistai Rusi- 
jol k-■••^‘<17

W«-, ... ..ligone kaliniui pįljnii

i£jęKyi<i Aro 
niM OTiimtuvę.; AvĮįftri. 
tai gąįL pasilsėti tarp kalėjimo 
sienų, o kas nori ,'tąi'’ gali eiti

O.....
“Laisvas” No. 163.praneša^

, 1 » 7 ‘ \ •. *■ i. ■ • ' •

kad soviel^ valdžią, sugrąžinę 
inžtinjęi’iąms Grigorovi^iųji. iją 
Nadaskevičiuį pilietines teises^ 
ir dar magaryčioms dąvę pų 
16,000, rublių..

Tai labai gerai. Bet kąda 
Stalino diktatūra sugrąžins 
įeisgą.;. l$O.OQQ,pppt gyventojų; 
kurie dabar Rusijoj yra betei
siui? ’

“Laisvės” Komunistas rašo; 
Te^yuųja kruvinoji; Alkb^> 
mą;. ir į veuįjRmųm:kaijj^įlin
dęs . šlykščaiųsiajl, keikia sočia; 
lisjlųs, kam paątųrįęjį rąšo lai* 
ška; Alabamo^ guįįernjątoęiųį 
pašydami d^ąpk baųpj 
mitp|stieų>aų^į

i

Visąį;, dąr. neseniai .^usirink- 
davę buriąi žmonių pažiūrėti, 
kąįp, medinė, stuba yra, perke- 
liąma. iš, vienos vietos į kitą. 
Tąį, būdavo didelė įdomybė, ne 
-tik ateiviams, bet m amepk0' 
nąms. Tąią laikais, apie mūri
nių namo perkėlimą mažai; kas 
ir tegalvojo. Mat, pas daugelį 
žmonių buvo įsitikinimas, kad 
pajudinus tokį namą tuoj ply
tos subyrės į krūvą.

Dabar ne tik marinius namu
kus, bet ir didelius trobesius 
krausto iš vietos į vietą. Ir tai 
jokio sunkumo nesudaro. Štai 
Chicagoj dabar platinama Wes- 
tern Avė. Teko perkelti gatve- 

^kąrių elektros jėgos, stotį, Va
dinasi, visą dirbtuvę, kurioj 
yra didžiąusios dinamo maši
nos apie 20* pėdų įmūrytos į 
žęmę. Visa tą dirbtuvė su vi
somis mašinomis tapo perkelta 
į nąują vietą. Ir kas įdomiau
sia, kad laike to kraustymo 
elektros, gaminimo darbaa nei 
valandėlei nebuvo sustojęs. 
Pats perkėlimo dirbtuvės dar
bas užtruko apie 12 valandų. 
Tačiau prisirengimas 
apie porą mėnesių. * 
dėl, kad, naujoj vietoj stočiai 
reikėjo viską tinkamai priruoš
ti! Buvo, iškasiau, ir išccmen- 
tuotas skiepas. Paskui padarė 
bėgius, kuriais visą trobesį nu
stūmė į priruoštą, vietą!

Technika tikrai smarkiai pro
gresuoją. Kas prieš kelioliką 
metų buvo neįmanoma, šiandien 
pasidarė paprastu dalyku.

Miškas.

nq, it 
šiandie. Kaina 10c. 
kitę N^ujijeępsp^

i užėmė
O tai to-

autas

j
Įpąįijia,'

sąvo vai’dąr nųžų,<fcW i^r

’dąjjmas yi|a( jų o^s spalva h 
neturtas..

1 ‘ ką čia blogo socįąliėtai1

i/eapykautą? Ot, 
MO'i Stalino peniukš- 

lMA skelbia mii tinii 
Uk negarbi- 

’ia Ir bendrai, nje-
'kas kitas -tieą neskleidžia ne-

po, kur parduodami lai-, 
krežiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauji. Jisai 
tenai stovį ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deki.
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Chicagos Miestas
Mero ofisas

ATSIŠAUKIMAS

įvairus Gydytojai

Good WiU” biznyje
JARUSH

Akių Gydytojai

Graboriai

Caponės byla baigiasi

Gazo kainos sumažintos Duokite savo akis išegzaminuoti

JONAS

Advokatai

K. G U GIS

Lietuviai Gydytojai

Heplock 8 į5.1

ORDEN

i S 2 .

OPTOMETRIŠT 
Praktikuoja viri 20 m 
4649 S. Ashland Avė 

kampas ’4 7th St. 
Tel. Boulevard ! *6487

Simfonijos orkestrą 
pradėjo sezoną

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

[Acme-P. 3 A. Photo]

Federalis teisėjas James 
Wilkerson, kuris nagrinėja 
skilbusio Al. Capone bylą.

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Kongresmanas Adolph J. Sa4 
bath tapo narys firmos Perl-j

pražuvęs
Daugelis

CHICAGOS 
ŽINIOS

». a. *Viri<rėftto linkinis m 
draugai ir pižjshmiv esat / 

kviečiami , dalyvauti , 
jam- pas 
afsisVeiki

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime U 
laidų užlaikymui sky

Turiu automobilius Visokiems rėika 
Kaina prieidama

Daugiau policijos - prie 
teatrų

I. Musu che- 
mgalios surado auitata 
tikro Šveičia nedraskys 

tas sun-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ' Archer Avenue

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

iki 12 dieną,
Telepbohai dieną ir naktį Virtinis 0036

neigi dei 
daugeliui musų 
ateinančia žiema

Vakar CaponČs advokatai 
išsėmė savo liudininkų eilę, ku
rią jie buvo pašaukę liudyti 
Caponei apgynimui.

Dabar belieka vienos ir kitos 
pusės advokatams'daryt sutrau
kas liudymų,. išvadas, sakyti 
kalbas, etc. O paskiau spren
dimas bus pavestas prisaikin- 
tiesiems.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. .

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 rfto iki 8 Vakaro. 

Seredoj' ir Pėtnyčioj nuo 9 4ki 4

Dr.Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį

Kongresmanas Sabath 
— advokatų f iriuos į 

narys

Daugiau policijos pastatyta 
prie teatrų, 'tarp kurių savi
ninkų ir krutamu jų paveikslų 
operuotųjų unijos eina kova ’dei 
darbo sąlygų. Daugiau 'polici
jos pastatyta todėl, kad pasta
ruoju laiku jau 'sprogo kelioli
ka bombų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

MIEŠTO OFISAS 
127 7N. Deatborn St.,Rodm 1113 

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

' - Gyvenimo Vilta 
3323 South Haleted Stveet MM. - * M <1 . t e4* A

(Naryauękas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio it Ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: ’ "6-*-8 Vakare 

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

4193 Archer Avė.
* Valandos: 2-M po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

man, Goodman, Rein & Finkį 
kuriQ ofisai yra adresu 10 So. 
La Šalie Street. Chicago. ' Jis 
tapo tos firmos narys spalių 
rhėn. 15 d. š. m.

Firmos vardas pakeistas:' ir 
dabar ji yra žinoma, kaip fir
ma: Sabath, Perimam Goodman 
& Rein. Jos partneriai yra pp. 
Adolph J. Sabath, I. J. Peri
mai], R. P. Perimai), Isidoro 
Goodman, Theodore E. Ręin ir 
Sigmund A. Fink; O kartu su 
firma susijungę yra pp. Alex- 
ander T Spare, Bernard T. 
Hecht ir'Morton C. Cliesler.

GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

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

(>Res. 6600 South - Artesian Abensse 
Phone Prospere 66’59 

Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. CLL.

pagreitintas geresnių laikų grį
žimas. Pašilkime^ dalykų eigą 
—DUOKIME DABAR!

A. J. CERMAK, Meras.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. Ulth St. 
'Kampas Wabash Avenue 

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

Nuo šios dienos gazo kainos 
bus sumažintos chicagiečiams 
vartojimui virtuvėse puspenktų 
nuošimčio, o kūrenimui pečių 
31 nuošimčių. Nuo šios dienos 
taipjau chicagiečiai pradės de
ginti vadinamą naturalį gaząj 
atėjusi Chicagon iš Texas vals
tijos dūdomis (paipomis).

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

2400 • IV. Uadison St.

Vai.: 1-iki 3 po pietų, '6 iki 8 vak 

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunswick 0597

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
D T T nosyje, karnoje 

ir gerklėje

įleiskite' Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe-

1 rus. Raminantis plėvei

DR. C. MICHEL, O. D. 
lietu Višakiu specialistas

‘AS priskirsiu - Juru aklins, 
nežiūrint kaip butų kotu- 
Pakuotas darbas. Mano sis-

Chicagos Piliečių žiniai:
Chicagos gyventojai šiandie 

stovi veidu prieš padėtį, kurios 
jie nesutvėrė; padėtis susida 
rė, kuri vėl šaukia kovon mies
to nesulaužytą rekordą nugalė
jimais praeities sunkumų; re
kordą, kuris įsigijo teisę obal- 
siui “Aš PADARYSIU.”

žvairos akys 
operacijos, J 
filmo.

Stiklai
tą pačią dieną

DR. C. MICHEL, O. D.
4654 S. Ashland Avė. 2-tas Augštas 
VALANDOS: 10 ¥• ryto iki 8:80 *yftk.

yąrtojami, Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir pafialina įtempimą.SPEOIALE^DCj^a^^AIKV AKIMS 

Ir Effząminavljos Kaina Nuo 'fa. 
. j atitaisomos, žema kaina, be 
lengvi ’ išmokėjimai, nėra Itljrai- 

(lupllkuojami ir rėmai sutaisomi

Telefonai Yardc 1138

Stanley P. Mažeika 
f Graborius ■ ir 
Balzamuotojas

Modemiška Kokplyčia Dovanai 

‘bmi.

3319 Auburn Avenue
. > , . • 

CHICAGO, ILL.

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Serėdoinis ir nedėliomis pagal "tusitanmą 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8 <30 vaL 
vakaro. Nedil. ono 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midway 2880

1 Laidotuvėse patarnauja grabo-į 
rius A. Masalskis, Telefonas Į 
Boulevard 4139. , - 1

Duokite savo akis išegzaminuoti 
tlYKAI “ 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 mėtų 

patyrimas
1 Akiniai nuo $3

Valandos: 9 rytų, iki 9 Vak.' kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Td.'Yard, 6780

Ofisas 1 ir Akinių Dirbtuvė 
756JYest 35th St. 

kampas Hąlsted St. 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 'iki 12.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
rai kaipo patyrei gydytojai, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodui X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisus.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 IV. (Stb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
' . Rezidencijos telefonai 

Ugdė Purk 6755 ar Randolph 6800

PLEEN

šiuo pasauliu 
1:50 valand.) iš 

sulaukęs apie 40 j

.I0SEPH <J. ifiREH
^lietuvis Advokatas

'4631 '8* "Av*
Tel. BottteVM4:lt00

■ 6515 8* RcaktpeU
* T<L RcpubUc 9723

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir s graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

SVARBI ŽINUTE
DR. < T. STRIKOL

Lietuvy s‘Gydytojas 1 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą po nr.

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

1 Nedėlioj pagal*šutinį 
Tel. Boulevard 7820 

'’* Ndmai: į

‘>6641 80. Albariy Avė.
Tel. Ptospęct l!>30

S. D. LACHAV1CII
JįlETUVIS ; GRABORIUS 

I 
Patarnauju -1 laidbtuvese '*kb6 pigiausia.

Reikale meldžiu t atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

! Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Tl., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cburt, Cicero; UI. 
Tel. Cicero 5927

PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir chirurgas

Ofisas: 3102 So. Haleted St., Chicago 
arti 31 et Street

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

- Dr. A. P. Kasiausias 
Dentistas

-4712; South Ashland Avė.
T«l. Bonltvird 7589 

Ofiso valandos *10 ryto iki 8 tabro- 
Ruidčęce Tboue" Hemlock 76$1

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St. 

(Cor. of 35th B Raltted St,) 
nuo 6:30-8:30

Persiskyrė si 
spalio 1 i dieną 
ryto 1931 m., 
metij amžiaus, 
Šiaulių apskr., Papilės parap., ,j 
Barvydžių kaime. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliūdime ’frioterį Emiliją, sū
nų Petrą, T metų,. 2 dukteris — 
Itmą ir Olgą, brolį Juozapą it 
brolienę Oną'ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoje — seną motinėlę, 3 se
seris, brolį' ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi' Masalskio koply
čioj. 3 307 Auburn Avė.

• Laidotuvės įvyks > penktadieny, 
spalio 16 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas j • 
Concordia kapines.

Visi a’, a. Jono Plecno gimt1 
nes, draugai ir pažįstami eiat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir Suteikti jąm paskutinį Pa
tarnavimą ir atsisv'eikihimą. ’

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, ‘ Sūnūs 
ir Giminės.

Lietuviai Gydytojai 

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius 

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 
3421 So. Halsted St 

Pbone Boulevard 8483

Pbone Canal 6222

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

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

Telefonas Repcblic 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sagtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

' Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939.

DR. -S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

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,1 Pa.

Paliko - didėliiirne 1 rtuliudime 
motiną Prancišką, po tėvais Nor- 
kaitė, iėvą* Vinfėrttą, V 'brolius —- 
Alfonsą, Juozapą ‘ ir Pranciškų, 
sėsėrį Valeriją ir gimines.

KunaS pašarvotas, randasi 4605 
So. Heiihttage! Avė.

Laldotdvės ' įvyks šubatoj, spa
lio 17 dieųa, 9:00.vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Visų šven
tų parapijos bažnyčią. ‘ Rosclande, 
kurioje* atsibus gedulingos*V$hiil-‘ 

’dos už velionio sielą, p iJ^ttri bds 
įlydėtas į Šv. Kazimiero '<api-

Labai tankiai pėržiurinėdhmi finansi
nes Atskaitas didelių korporacijų 'ar fab
rikų, jus rasite tarp savo ’ turto pažy
mėjimą “good vili“. Tas turtas yra 
labai ’ branginamas, nes gal daugelį me
tų firmai ėmė* iki ji įsigijo publikps pa
sitikėjimą ir biznį.

Kada galvojame apie “good will” 
smulkiame biznyje, reikia tik pasižiū
rėti į Midwtst Stores. Čia yra orga
nizacija nepriklausomų groserninkų, ku
ri į trumpą laiką susilaukė nepaprasto 
pasisekimo, veikiant visiems išvien.

Priež^us. jų pasisekimo gludi lai
mėjime publikos "good will“. Tai at
siekta griežtai prisilaikant nusistalymo 
tarnauti publikai.

Tos organizacijos sankrovoj visuo
met pardavinėja geras prekes, geriausias 
kokias galima pirkti už pinigą. Tas 
gi prekes visuomet pardavinėja už že
miausias kainas ir visuomet teikiant ko- 
stumeriams teisingą ir mandagi} patar
navimą.

Taip gerai Midwest Stores organiza
cija laikėsi savo nusistatymo kuogeriau- 
sia tarnauti publikai, kad ji jau laimėjo 
labai svarbią poziciją grosernių biznyje. 
Dabar ji yra trečia didžiausia maisto 
sankrovų organizacija Chicagoje.

šio laikraščio skiltyse reguliariai telpa 
Midwcst Stores apgarsinimai. Skaityto
jams reikia tik pažiūrėti į šiuos apgar
sinimus. tada ir jie patys pamatys, kad 
ši organizacija pardavinėja geriausias pre
kes už labai žentas kainas.

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yatdi 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avene^ 

Ofiso valandos:
N no 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieL 

7 iki 8 vai. Neda nno 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

■ iii

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS

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

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. WirsMnifton St.
Room 1502 Tek Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pistų

Vakarius: U»rn., Ketv., ir 'BnMtos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TelT Lafayette 7337
T”.

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairūs Gydytojai I jnu-inru-r-

Vakar atidaryta Chicagos 
Simfonijos orkestros sezonas, 
Lai 41 sezonas.

_ “* i hirmuju įspūdžiu 
dažnu esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yri plukti jeigu gali taip 
L J padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

LiiteHne, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. 
įnikai pi * 
kurs 
damas dantų emales 
Iras uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelč <uba* Listerine danttf 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovis, U. S. A.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1 T. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau' ir pigiau. 
nc?“ k*1* to^eI» kad 

' priklausau prie! gra-
bų išdirbystės.MM OFISAS.

668 W. 18th 'Street' 
TeL Canal 6174 >

SKYRIUS:
ItkJF 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory <088

Tel. Boulevard į 3 
Valandos: nno'6'iki 8 *m.* kh 

' vakarą, išskyras ketvegą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto 

■■ ----------------- į ---------■■■

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 ' South La Šalie "Street 

Room 1934 Tel.' Randojpb 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 fcoL**rak 
3241 S. Hdlsted St. Tel. Victbry 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utanu ;Ketv< ir, - Suboros ‘vak 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtny&os rak.

Phone Boulevard' 7043

HP r 7 VP7FT1V
L/JLwe v/« V HiZ/JujljĮkJ

Dentistas
4645 So. Ąshland Avė.

arti 47th Street

’ (Cor. of 35th 8 
Ofiao yaląodoit nno I __________

Nedėldieniais pagal sutarti
IIIHIHIIII . ..

Ofiso it Rez. Tek Boulevard 5914

DR. SAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 55t|> B Halsted Sis) 
Ofiso vąląhdoį: nuo 2’4,*ųtjo 7-9

Lietuvės Akufiėrte

Ne dėl jų kalte 
musų kaltes, 
piliečių teks 
teikti būtiniausių gyventi reik
menų. kurias jie patys bevely
tų užsidirbti. Daugiau, kaip 
šimtas tūkstančių Chicagos šei
mynų—vyrų, moterų, o ypatin
gai va^’kų—tikisi musų pagel
tos.

Kad pagelbėti jiems, tai fon
das $8,000,000 reikia sukelti 
liuosnoremis aukomis. Visas tas 
fondas bus išdalintas Cook pa
vieto (kauntės) ribose ir Cook 
pavieto gyventojams; didžiu
ma jo bus išdalinta pačios Chi
cagos ribose. Nei cetitas iš 
publikos suaiikautų pinigų ne
bus išleistas Fondo sukėlimui 
arba paskirstymui pašalpos or
ganizacijoms. Iš $8,800,000 
kurie bus surinkti, visi $8,800, 
D00 bus išdalinti pašalpai teik
ti organizacijoms.

Šioms pastangoms visos Chi 
cagos stambiosios pašalpos 
agentijos susijungia. Didžiausia 
datbo dalis teks pakelti ir’di 
džioji pašalpos dalis eis pen
kioms Organizacijoms, kurios 
bcridhai teikia daugiau, kaip 
dešimtas dalis pašalpos priva
čioms šeimynoms ir miesto ge
rovės darbui. Jos yra:

American Red Cross, Chica
go Chapter.

Catholic Charities of the 
Archdiecese of Chicago.

The Jewish Charities of 
čago

The Salvation Army.
United Charities of Chicago.
Tos penkios organizacijos ne

sišaukt j plačiąja publiką pra
šydamos fondų kitokiems rei
kalams. Susivienijusios darbui, 
kad sulaikyti nelaimę, jos su- 
siviienija atsišaukimui į Chica
gos gyventojus, kad gauti rei
kalingos paramos.

Prisėdėjusių prie miesto už
duoties šiam opiam feikale ir 
atsišaukiančių kartu su kitais 
prašymu aukų yra daugiau, kaip 
100 kitų organizacijų, kurios 
teikia prieglaudos benamiams, 
maitina alkanus, rūpinasi ser
gančiais ir prisideda prie visuo
menės užbrėžto programų grei-- 
tam reikalui pasitikti.

Visi susivienija Bendro šel
pimo Vajaus atsišaukimui. Vi
siems teiks pašalpos Bendras 
Cook Pavieto šelpimo Fondas.

Kiekvienas sulig savo ištek
liu -turėtų aukauti vajui. Vadai 
bizny ir visuomenės vietose jau 
prižada gausios paramos; kiti 
turėtų sekti jų pavyzdžiu. Kiek
vienas. kuris turi darbą, privaį 
lėtų gelbėti tam, kuris šioj va 
landoj jo neturi. Visi gali bu-i 
ti tikri kad pinigai, * kuriuos 
jie d u--s, bus rūpestingai pri-S 
žiūrimi, kad atskaitos bus są
žiningai suvedamos ir kad 
kos bris dalinamos tiksliai, 
jos daugiausia bus Vėrkalingosį 
ir kad jas skirs biznio žmonėsi 
kurie Veltui teikia ^avo 'patsr-l 
navima.

Todėl, turėdamas omenėj^uo: 
laktus, aš, A. J. Cerfn&k; Chica-j 
gos Miesto MČPas, .-įiask61biii 
spalių 1 15 dieną 1981 m. pra
džia Bendro Cdbk PaVfėto “šel
pimo Vajaus. Aš atsišaukii 
j Chicagos piliečius gaurių, 
greitu Visame mieste tiarėmi- 

’mu šio vajaus. Ir taip Teika- 
las bus Api-Ufiintas. Tdip bu> 
Chicagos Vardas ‘šVilrbltlis ’ at^ 
siekimais palaikytas. Tai'p bUi»

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Tsl. Cislfahiet ' 3294
Nuo. 9 iki ,12, yal. dienos ii 

?riuo 6 ikP 9 balandos Vakare
..........-n-.....i-i'i.r- .

A.LDavidonis,-O.
4910 So. Michigan Avėnue 

Tel. ICėntfobd 5107
VALANDOS:

nuo 9. iki 11 .valandai ryte: 
(i įlūd 6 Iki 8 VMlbdai vakare 

apart ■ Šventadienio ^ ir ketvirtadienio

‘-AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ i 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų ; 
patarnavimą, kuomet jis’ yra labiausiai rėikalingas?3 

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ GRABORIAI 5

Didysis Ofisas j ,' ■ .

4605-07 South Heriuitage AVenue f
Visi Telefonu YARDS 1741 ir 1742

g:m:
nuoširdžiai
laidotuvėse

' kurinį patArnaVifną
z

Nuhudę'JH'ekame.

Tėvai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

> • '• v į

• Laiiįcrtuvise patarnauja Tgribo**?
•sius Eudeikis, tel.' Yards 1741. ų

... Į ,1 r . Į U. . ..............

Phone Armicagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

’ Tel. Lafjyette'4146

VALANDOS:/
nuo ' 9' iki 11 valandai ryto 
nuo 6 kiki 9 valandai vakaro

DR. J; J. KDWARSKAS 
Gydytojas *ir chirurgas 

2403 W. 63rd -?St, ’Stiite 3
< ’ Tek ProŠ^bct 1028

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

NėčKlioj pa^al: sutartį
* III l?l <1 I . į I I illl- III i»i ...i-  i »■ ...—i

Z
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

w m. j j-m1 ni'iteH.».iii u h k

Progresas ! ' v C l f ’ - ' .. • , '

Automobilis užmušė 
lietuvi

Automobilis užmušė Antaną 
Karaliauską, Lockporte, III. 
Paieškoma jo pusbrolių Jono 
ir Juozo, kurie gyvena Chi
cago į

-■- $ioj apielinkėj matytis dau
gelis tbHų, kurjemb; šią Žiemą 
reikės prieglaudos. Tat norima 
suorganizuoti bent ■ porą šimtų 
bedarbių ir gauti /vietą Y. M? 
C. A. į *

Kol daf šilta buvo, tai rador 
si visokių štUrmuolojų .liežu
viais. Bot dabar; kai atvėso 
oras, iru nebemini jie ne Leni
no, ne kitokių Busi jos šventų
jų.—R

5 . t

Ii ii* fili Uili a;sllįl|.,tlii4ii1w/'i«ft<Ad'K

PRANEŠIMAI ,
/jNaujienų SpUlkot 36 išrija praiideda 
Spalio 1 dieną. Galima uliirašyti kiekt 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rupke v ii taus 

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie niio 8 v. ryto 
iki 8 vai. va k. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 y. p. p. 

..................... .........................................................

CiaSSIFIED APS.

skirtingas, viena 
priešingas gru- 
Pinnyn choro 
nemaža' argu- TheEnglishColumn

St.
r. . 7— r /

* J'eatrą tr iakius rengia L. E. L. Pa- 
Šelpos Draugija sekmadieny, spalio 18 
d.. M. MeldaJ.io salėj. 2242, W. 23 PI. 
Gera . mužiką. Pradžia 5;30 v. po
piet. ■ Tikictai nuo narių 40c. prie 
durų 50c.' J

\ - ■ Z ,

Praėjusį antradieni, spalių 
mėn. 13 d., automobilis užmušt 
Tx>ckporte, Illinois, Antaną Ka
valiauską, kuris gyveno pas lie
tuvį Petrą Kontrimą, ten pat 
Lockporte, adresu 110 Chaun 
Cey Street.

Kūnas pašarvotas Lockporte 
pas graborių Millerį.

Antano Karaliausko gyvena 
Chicagoj du pusbroliai— Juo
zas ir Jonas. Bet jų adreso ne 
grabonus, nė Kontrimas neži
no.

Abu pusbroliai yra kriaučiai. 
Jie patys, arba kas juos pažįs
ta, prašomi atsišaukti pas Kon
trimą arba pas grabori Millerį. 
Užmuštojo, rodosi, yra paliku
si apdrauda. Be to, automobilis, 
kuris užmušė Karaliauską, 
aukštai apdraustas.—X.

yra

Bridgeportas
Adv. K. G ugis sugrįžo 

Pittsburgho *
iš

Advokatas K. Gugis buvo iš
vykęs praėjusį antradienį Pitts- 
burgan. Vakar rytą jisai 
sugrįžo Chicagon. —Rep.

jau

Marųuette Manor
V. Briedis

Gerai žinomas lietuvis, V. 
Briedis, užsidėjo rubsiuyysįės 
biznį adresu 2640 West 69 SL

V. Briedis yra gerai patyręs 
rubsiuvystės amate. Jisai yra 
dirbęs daugelį metų moteriškų 
drabužių srity prie didelių iš- 
dirbėjų aukštos rųšies, drabu
žių. Todėl ir dabar jam gali 
būti pasisekimas savame bizny. 
V. Briedis yra labai tinkamas 
savo amatui ir todėl galima ti
kėtis, kad vietos lietuviai jį pa
rems suteikdami jam darba at
likti.

Jis ne vien tik naujus drabu 
žius sius, bet taipgi valys, tai
sys, iš* senų naujus padarys. 
Jis atliks visą darbą, kuris rei
kalingas prie drabužių.

—Kaimynas.

Apie 18 metų. atgal toko 
man susipažinti su Pirmyn 
choro nariais ir vedėju J. Ka
tiliumi. Jau tuomet choras 
buvo skaitlingas Ir pusėtinai 
suderintai dainuodavo. Visoj 
Chicagoj jį pralenkdavo tik 
“Birutes“ choras. Karas ir po
karinės revoliucijos suskirstė 
ir lietuvius į 
kitai grieštai 
peš, todėl ir 
nariai turėjo
menių ir daugelis jų pasitaru- 
kė. Likusiems .prireikė dau
giau dirbti, susidurti su klin
timis ir net boikotu. Pažan
giajai visuomenei susiskald- 
žius į frakcijas, Ir tūlai jos 
daliai įpuolus į apatiją, vien 
iš koncertų rengimo choras 
negalėjo tarpti. Jo veteranai 
ne tik laiką turėjo aukuoti, o 
ir pinigus. Ne sykį buvo taip, 
kad jau kalbėta apie likvida
vimą. Pas narius niekuomet 
nestokavo pasišventimo ir no
ro dirbti. Choras per laikus be 
jokio atlyginimo patarnauda
vo pažangiajai visuomenei jos 
parengimuose. Jis samdydavo 
mokytojus sulig savo geriau
sios išgalės. Duodavo viduti
niškai gerus programus. Pa
žangioji visuomenė, kuri cho
ru naudojosi dažnai ir “veltui, 
jo parengimus nelankė bent 
tokiame skaitliuje, kad cho
ras ištesėtų, gerą mokytoją 
turėti be apkrovimo narių 
duoklėmis. Choristai nenusi
minė, nepyko, nesiskundė. Ki
lus kalboms apie Amerikoj 
gimmtfų lietuvių organizavi
mą/ prie savo tautos palaiky- 
niiĮ ir iki pat šiol nieko šitoj 
srityj neatsiekus, Pirmyn cho
ro nariai be triukšmų ir keno 
nors pagalbos sutraukė į savo 
eiles daugiau jaunimo, negu 
jame buvo ateivių. Dabar jis 
priskaitliuoja virš pusę šimto 
narių—didžiuma jauni, Ame
rikoj gimę lietuviai. Tūli aug- 
štesnius mokslus pasiekę arba 
siekianti. Negana to, chorui 
pavyko prasiplėšti iš vienos 
kolonijos į Visą Chicagos lie- 
tuviją — jis dabar jau ne tik. 
Pirmyn choras — o Chicagos 
Lietuvių Choras. Jo vedėjas 
K. Steponavičius, kurį ir biru- 
tiečiai ir komunistai gyrė kai
po vieną geriausių choro ve
dėjų. Vadinasi, Pirmyn choras 
pasidarė skaitlingesnis, negu 
kuomet nors yra buvęs. Su
traukė jis nemažą jaunimo 
jau ne tik iŠ North West sidės, 
o iš visos Chicagos. Jame da
lyvauja tokie dainininkai, ku
rių balsais didžiuotųs; pirma- 
eliai chorai.

G. Steponavičius', brolis chor
vedžio K. Steponavičiaus, kuris 
dalyvaus Chicagos Lietuvių 
Choro Piripyn koncerte sekma
dienį. spalių mėn.' 18 d., Almi
ra salėj. Po koncerto jo orkest
rą gros šokiams lietuvių ir 
džiazo numerius.

“Pirmyn”

A. F. CZESNA’S 
BATUS

TfTRKtAKOR. HILFIRINftH VANOŠ IR 
KLEKTRIK1MH (1YDVMAR

Trflftlmontai vlnokhj kraujo liftai, rouma- 
tltrno. norvn. lumbago. AakMo. parnly- 
žlaun, Rclatk-a Ir viaan panallas Ilgas gy
domo m: plaktroR thorapy. vlbletlniaiH 
Rplndulialfl. RomiRoldal elektros prietai
sais. Sulfurlnfts vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai drkulhioja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmontai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—diena ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kanų*. H. Paulina. Tek Rouhvaed 4552

Miscellaneous 
įvairus

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

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

- -...... ■■■■—-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

North Side
Chicagos Lietuvių Choras 

Pirmyn rengia pirmą koncertą 
atidarymui šio sezono, sekma
dienį, spalio 18 d., Almira Sim- 
mons Hali, 1640 Hancock, arti 
North Avė. Choras, po vado
vyste gabaus mokyto Steponavi
čiaus, yra prisirengęs duo<ti ge
rą programą, nes bus visokių 
pdmarginimų iš tarpo choro. 
Prie to, dalyvaus būrys svečių 
iš Kencęha Dailės Ratelio cho
ro.

Bus gera muzika, prie kurios 
galėsim visi linksmai pasišokt 
ir susitikt su savo draugais. Vi
si’ lietuviai yra prašomi daly
vauti ir paremti šį pirmą kon
certą sekmadienio vakare, spa- 
ilų

• “Heilo! how are you?”
“Going to Pirmpri’s Concert 

and./ Dance?” . , ;
“And hovv I That’s the plaęe 

to ha.ve a swell iimė. Say, that 
bunch is sure good, jolly and 
peppy and everything else.”

“Do yo.u know? They’re hav- 
ing a concert too. 1’11 bet it’ll 
be good.” ( t ,

“Do you know, (don’t tell 
anybody) I heard that a cho
rus was coming Irom Kenosha.

“Wcll, that’s fine. I’m i/ure 
going.”

“I am too, and A. told me 
that the dance orchestra is go
ing to be mArvelous.”

“Well don’t forget and invite 
your friėnds.
Simons Hali, 
St.

It’s at Almira 
1640 .^Hancock h ♦

“Sure will. Šce. you there 
’then, Sunday, Oct. 18, at 7:30 
/P. M.“

Toodlc-oo! -^A. K.
■■■■ "' ' ■». H. H    UI yi į |Mii...i.«. ....i .1 i.ii

i.'

RAMOVAI ItheatreFi
35 8 Halsted Sti. * 

DIENOMIS IR VAKARAIS

mėn. 18 d. —A. K.'

Rožių Žemė

Brighton Park
Naujas automobilių dyleris

Gerai žinomas Brighton Par
ko apielinkės lietuviams p. Ka
lninis užsidėjo pardavimo auto
mobilių įstaigų adresu 3962 Ar
cher avenue. Pardavinės jisai 
De Soto ir Plymouth automo
bilius.

Taigi geriausia yra pasirinkti 
naują arba vartotą automobilį 
Kalaini? Motors Salės įstaigoje, 
o p. Kalainis ir jo bendradar
biai patarnaus kuogerj^usia. 
Taipjau čia yra užlaikoma ga
zolino stotis.—žvalgas. <

North West Siiie
A. Pauža ir F. Stungiutė 

apsivedė

Praėjusį šeštadienį buvo ves
tuvės p. Antano Paužos su p-le 
Pranciška Stungiute. Vedybų 
ceremonijos atliktos šv. Myko
lo Arkaniolo bažnyčioj.

Jaunavedžiai ir jų tėvai bu- 
rengė puikią vakarienę Maaonic 
Temple salėj, k ui- daugybė gi
minių ir draugų buvo sukviesta 
ir šauniai pavaišintai Vaišės 
traukėsi iki pat nakties.

Tai yra stebėtinas progre
sas. Ir tai tais laikais, kuomet 
visi skundžiasi, kad lietuvių 
organizacijos ir kultūra eina 
prie merdėjimo; tame laiko
tarpy, kuomet kitos lietuvių 
organizacijos nepadarė jokio 
progreso arba da susilpnejp ir 
suprastėjo.

Todėl verta yra atsilankyti 
į Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn koncertą ir balių spa
lio 18 d., 8 vai. vakare, AJmi- 
ra Simohs Hali, 1640 Han
cock st., ir palyginti jo pada
rytą pažangą. Man ji įdomi 
Amerikos lietuvių nykimo lai
kais. Skaitlingas pažangiosios 
publikos atsilankymas reika- 
lingas nenuilstančiai per tiek 
metų dirbusių choristųv ir • jų 
jaunų bepdradąrbiy Inspira
cijai ir kaipo ženklas įverti
nimo už visus choro/patarna
vimus publikai. . '

; ./ i: ‘ .■ ..-V.. 'U
Aš kviečiu sueiti tokioj 

skaitlinėj, kad netilptame vi
si. — Prašytojas.

Rožių žemės piliečiai susirū
pinę. Pradėjo viens kitą klausi- 
lėti, kur dingo, Pusžemaitis.

Aną dieną,.eidą^ąs.savo rei
kalais, sutikau yieną karštą ko
munistą prie 105 ir State gat
vių. Užklausiau jo, kur jis taifc 
skubinasi.
' —-Nagi į garažą —atsake ji. 
Paklausiau ką jis ten veiksiąs. 
Komunistas man paaiškino, kad 
komisarai žadėję duoti sriubos. 
Pasiteiravau, ar jis nebegali be 
komisnrį pavalgyti/

—Nebegaliu—-atsiliepė komu
nistas. —Kol dirbau, tai komi
sarai išnaudojo mane kaip ko
kie kapitalistai. Kol buvo dar
bo, tol dirbau dieną iš dienos, 
bet juodai dienai sutaupyti neį
stengiau. /

štai matai Pusžemaičio dvie
jų fliatų namą. Įdėjęs ’ iškabą 
“FOR RENT”. Na, ar jis ne
galėtų duoti tą namą bedar
biams gyventi? Juk neseniai 
jis ir .lęiti jo draugai agitavo 
nemokėti / sayininkams: rendų. O 
dabar pats įdeda ženklą, j ogei 
reikalauja rendos! >

Komimistaš, suvargęs žmo
gus, nebenorėjo daugiau pasa
koti., Ba, esą, sužinoję, kad taip 

įkalbu, komisarai gali nębeduoti 
daugiau -sriubos. į

Biblijos Studentų
PROGRAMAS

. : ' ■’ ’4 < c ■
Iš Radio Stoties WCHI. .f

1490 kilooyęles,

Sugrįžo iš Lietuvos

Nedelioį, Spalio 18 d,
fjuo 1213d' po pietų iki V

L ' > 1:30 yal.
Programas, bus įdomus, su

sidės iš giesifrių ir kalbų.
Kalbės

A. STEPONAITIS
Iš Gary, Ind.
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Prašom visus pasiklausyti.
________________ _________ ' ' - ■ ■

Vakar sugryžo iš atostogų 
Lietuvo j e .p. p, Antanas ir Pet
ronėlė Pranckunai, 7204 S. 
Campbell Avė. Sugryžo linksmi 
ir sveiki, gražiai praleidę ato-

—Buvęs. * stogas savo gimtoj, šaly.

GERB. ^Naujienų skaitytom 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u J i en os e..

■' r . ‘7” :
’ gydyme cbrnnilkn » v«.nv u 

pj. 'Jei kiti negalėjo jumis iigydyil, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iftegzaminavi* 
tuas atidengs jūsų tikra ir jei ai apal- 
imaiu Jua gydyti, sveikata jums sugryl. EI 
klt pas tikra specialistą, kuris neklaus jusv 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifeegzaminavimo—-kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba i
20 W. Jackton Blvd., netyli State St 

Kambary*. 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo olėtu.

Zaremba < su

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederlu* ir 
pančlakas. Taisom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant aalfitumSt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
• n04 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORT 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

S MADOS MADOS

— •• . -- -.- • t

\, 3076 — Augusiai moterei svečiuosna ir abelnai Išėjimui suknelė.- Tinka iš
šilko arba į,tams*us aksotao padabinta gražiom baltom karbatkom. Palengvinimui 
Ir grėitesniata darbui ičia alŠkįaF pabriežta kaip siūti it ką su kuo susiutb Sukirp
tos mierųs 36, 38, 40, 42, 44,, 46, 48/ 50 ir 52 colių per krutiną,

‘ ' NoHnt E»utf 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 (tentų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept.; 1739 

Halsted flhldggoi r
’’ J n- • '•'' ', • ' ;

-«• ■•«*«.v-*-**

4, .....

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

1 Čia įdedu 15 centų ir prašau at-
• v ’

siųsti man pavyzdį No

Mieros ... per krutiną

■I-

(Vaidas ir pavardė)

(Adresas)
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šiandie ir Rytoj
“Murder by the 

Clock”
William Boyd, Lilyan Tashman, 
Regis Toomey, Irving Pichel 

ir

“Border Law”
Su BUCK JONĖS ir k. 
Be to epizodas iš serijos 

‘THE VANISHING LEGION”

. Taipgi
Komedija, Žinioe, Pasakėiioet 

Margumynai.

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 ■ Ricbmond St.

Dresių' Dezaininimas 
j) Madų Daile 
į Kostiumų Braižymas 
I Mm teikiame ekspertų nutruk- 
R* ęljaa Šiuose kursuose. Dienomis 
B ar vakarais. Berną kaina. Ala 
m amatai yra patraukiantys ir feeral apmokami. Rašykite dėl

Madingų Skrybėlių 
Mokykla 
Mokins kaip desalninti ir pa- 
■Įdaryti nanjauelaa skrybėlė, 
kaip pačiai sau. taip ir bizniui.

Rašykite dėl knygutds, 
MA8TER COLI.EGE 

190 N. STATE RAN. 9718 
. ; ■ r 1 ___________ • ■ - - v

Personai 
Asmenų Ieško

Pajieškojimas No. 41
Šie astaenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Dagi* Jurgis, 1921 metais gyvenąs 

Chicagoje.
Daračiunas Jurgis. Kilęs iš Taujėnų 

vai., Ukmergės apskr. Pirm karo gyv. 
Detroit, Mich.

Dovidonis Motiejus. Gyvenąs Chica
goje.

Gedvilas Jurgis. 1914 m. gyvenąs 
Chicagoje. Atsiliepė jo sesuo. Mikalina 
Klimaitė. •

Jogminas Hans.
Nebraska, pas B. Koester.

Mockui Dominikai, 
vals., Kretingos apskr.

Sadauskas Pranas, 
miesto.

Scbroderi* Petras.
'venąi Chicagoje.

Varašinskas Jackas.
cagoje.

žilinskis Petras. x 
Frankfort. III.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žiųotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

Lietuvos Kdnsulatas.
Rm. 1904—201 N. Wells St.

■" Chicago, Illinois.

(
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CL ASSIFIED APS.
Educational 

Mokyklos _
MOKYKIS BARBERYSTES

AMATO ,

Dienomis ar vakarais. Del Informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 We*t Madbon Street

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

kainas, Visų - modelių, visokių kainų. 
6S11 So., Halsted St. Wentworth 2727

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PRIS1PILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

k Jus įgalite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. •' Mes pristatome visur , mieste ir 
priemiesčiuose.
t Taipgi kraustymas arti ir toli. » 
MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

't —o—---- /
■ Ii I .1 . .......... ii I I .1-11 M ..... I.. .... . ..................................... ................. ......

8PECIALI8 SPALIO 8UTAUPIMAS 
Namų elatymaS. remodellavimaa, garniai.pordSl. vl.1

........ 2536 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

■ , Tel. Spaulding 0189

v f EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18rh Sl 

Telefonas Canal 0229
. - —.... ...i.—     i.,.,

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porėtus. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 132L

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocahontas, Mine Run ........ 
Petroleum, Nut Coke ........
Pocahontas, Lump or Egg .

$6 75 
8.50 

. r ____  10 25
Heritage Coal Co,» Tel. Englewood 2606
-.... .........................     ' 'I I . ............. .. ............................................... ... ...

TURIU didelį troką. galiu perkraus
tyti ir ' pervežti sunkiausius daiktus 
prieinama kaina. Sapkaulkaš it Yuknis,. 
Tek Lafayętte 6989į

Gyveno Sarben,

Kilęs iš Skodo

Kilęs iš Raseinių 
Gyvenąs Chicagoje.

1922 metais gy-

Gyvenąs Cbi-

Gyvenąs West

Partners Wanted 9
Pusininkų Reikia___ _____

REIKALINGA partneris į gerai lie
tuviams žinomą ir ilgai išdirbta road- 
house ir restauranto biznį. Mrs. F. 
Blinstrup. Tel. Oaklawn 185.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia **«*»***M*****^*wwww^*w^ww2Swww*^rfW*^*v*^*»***w»#»

TUOJAU8 reikalingi yra vyrai mokintis 
Elcktrofi ir Ącetyiene Veldlnimo ir dirbti 
paaldarant po $40 iki $50 aavalteje. Atei
kite Čia ir mes išmokinsime jus į kelias »a- 
vaitas. Mm .nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliikai. Tai yra geriausias pas
tovus amatas Amerikoje. Mm pagelbėaitne 
jums IriganU 1 gera darba. kaip tik jus 
pabaigsite lavinimam.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Saite St.

. t< . —-o— ■
IMSIU. ■■■—■   ................... .R, . . ■ ■   SI I |
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REIKALINGAS siuvėjas abelnam 

kostumierskam darbui.
2525 W. 63 St.

Furnished Rooms
RENDON 2 bedruimiai vaikinams, 

be ar su valgiu, garu šildomas flatas, 
pirmos lubos. 34 24 S. Lowe Avė.

RENDON kambarys, 2 lubos, iš fron
to, įvarus, apšildomas, dėl vaikino arba 
merginos galėtų pasigaminti valgį.

1507 No. Irving Avė.

MODERNIŠKAS kambarys, bungaloj 
6742 So. Artesian Avė.

Prospect 3222

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambarių Batas, 

maudynė, Šiltam vandeniui tankas ir di
deli porčiai. $18. 2213 W. 21 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BUČERNE pardavimui, šalę A. « P. 
sankrovos. Geroj vietoj. $700 pa
ims ją.

6655 S. May St.
II .. i ... Į^»,. , |>i . ... » .■ *■ I    ....................... . ■■ ■ I ■ Į —

PARDAVIMUI minkštų gėrimų vieta 
arti didelių dirbtuvių tirštai apgyvento] 
apielinkėj. Nebrangiai.

4928 So. Western Ate.

Real įstate For Sale 
Namal-ŽemB Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotus, firmas, biznius visokios rųšie* 
Nėra skirtumo ^apidinki* ir kur yra ai 
kai yra. Perkam notai. 2nd mortgags 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnayimas. .

So. Fairfield Avė.
T.L 0455

BRIGHTON PARK — prie Archer 
Avė., vertės $15,000 už $7500, 50 pė- 1 
dų bizniavai kampinis lotas, 4 ir 8 
kambarių murini* namas, garu šildom*!, 
2 karų garadžius. Turi būt parduotas 
į trumpą laiką. Mainysiu aut bile ko
kio biznio, lotų arba kitokio namo.

. , Virginia 1394
.■...■t ii>HI|—

BARGENAS. 
murini* ir 2 au 
randasi .
Prisiųskit savo pasiūlyta* Mail Box 5, 
1800-1802 S. Ashland Avė.

Pardavimui 3 augštų 
r 2 augštų medinis su lotais, 

1957-59 S. Canalport Avė.

PROGA gauti darbą už ja- 
nitorių. Kas turi mažą namu
ką arba tuščią lotą mainyti j 
didėli gerą namą ir gauti dar
bą. Atsišaukite adresu 816 W. 
57 St "
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