
v • • - * * * • » • i

' Aį i •
The First and Greateat -Lithūanian Daily in America

» NAUJIENOS
I THS LlTHUANlAN DAltf NtWB , ■ "

PVBt.lSttED- BY THĖ LiTHUANiAN NEWs‘ PUfi. CO., 1NČ.
1739 South Kalstei! Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas i> Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

■S*;

wimuaiiiaii Daily News
Entorėd as second-chss rnatter Mateli 7, 1914 nt tho Post Office at Chicago, Dl.g 

uhdet- thč Act of Match 8, 1870

VOL. XVIII Kaina 3c
■ ii .ui M*’ I imu   ■ —«y mn <iiw

Chicago, Iii., Trečiadieniu ŠpaliU.*Očtober 21 d., 1331 No. 248

Supiaustyti moterų 
kūnai rasti čemo
danuose supakuoti

/ '""I I

Gaudoma tūla mdteris, čemo 
dinų savininkė

Los Angeles, spalio 20. Su
piaustyti ir sukapoti čemoda
nuose dviejų moterų kūnai ras
ti čionai gelžkelio stoties baga
žo skyriuje. Tuos Čemodanus 
sykiu su savim atsivežusi 
Mrs/ Judd, daktaro Judd žmo
na iš Pheonix, CaL, 350 my
lių atstu. Nužudytosios pasi
rodė buvusios Pheonix miesto 
ligoninės slaugės.

Tūla moteriškė kaip paskiau 
paaiškėjo Mrs. Judd, atėjusi į 
gelžkeho stoti norėjo čemoda
nus pasiimti, bet valdininkai 
pastebėjo, kad iš jų kraujas te
ka ir pareikalavo atidaryti, bet 
moteriškė tuo tarpu dingo ir 
nebegrįžo.

Suimtas Pheonix vyras, pa
dėjęs tai moteriškei nugabenti 
čemodanus į stotį ir Los An 
gėles suimtas jos brolis, atve
žęs ją j stotį čemodanų atsi
imti. Daromos pastangos kal
tininkę surasti.

Mrs. Judd brolis pasakojo, 
kad jo sesuo prašiusi jį padėti 
čemodanus išimti iš bagažo ir 
nuvežus į jurą išversti. Spė
jama, kad ji bus pamišusi, nes 
nerandama priežasties, delko ji 
turėjo tas slauges žudyti.

“Meiles raketerės”/
nebegalės kalinti

bedarbių ex-vyrų
Cupremc teismas leido vyrams 

skusti alimohijas

Japonija stengiau 
užtęsti 1 a įKą. J r 

liktis Mandžurijoj
Tautų Sąjunga ir Amerika dar 

neišrado priemonių

Geneva, spalio 20. Telegra
mos apie japonų kariuomenės 
gyvą veikimą Mandžurijoj la
bai surūpino Tautų Sąjungą.

Amerikos Y. M. C. A atsto
vas Kinijoj pranešė į Tautų Są
jungą, kad japonai skubiai, po 
nakties priedanga gabena pil
nus traukinius kariuomenės ir 
amunicijos dar toliau į Mand- 
žurijos vakarus ir stiprinasi už
imtuose miestuose.

Japonija vis dar tebereiškia 
didelio nepasitenkinimo dėl 
Amerikos kišimosi j Tautų Są
jungą ir bando visaip trukdyti. 
Sąjungoj žadama pradėti vie
šus posėdžius Mandžurijos klau
simu, kad pasaulis gautų išgirs, 
ti ir savo opinija paveiktų į ja
ponus.

Pakėlė algas, kad
* giau pirktų

dau-

Gerbūvis galimas tik daugiau 
uždirbant

New York, spalio 20. Po $1 
per dieną daugiau kiekvienam 
darbininkui pakėlė Robin Light- 
ing kompanija. “Kelias lauk iš 
depresijos yra pakėlime pirkikų 
galios arba didinant, algas, ar 
ba piginant prekes arba darant 
vieną ir kitą”, pasakė savinin
kas Robin.
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Naujas Ispanijos prezidentas
Manuel Azana, buvęs naujo

sios Ispanijos respublikos karo 
m misteris, dabar seimo išrink
tas Ispanijos prezidentu po to, 
kai Niceto Alcala Zamora at
sisakė iš prezidento dėl bažny
čios atskyrimo nuo valstybės.

Įstatymas dėl algų
Illinois Aukštojo

Teismo atmestas

New York, Spalio 20. /Pu
siau mirtinas smūgis suteiktas 
moterims raketeriams, kurios 
savo eks-vyrus kalėjimuose 
laiko npsodinusios už neišgalė
jimą mokėti alimonijų.

Bronx distrikto supreme teis
mas nusprendė, kad vyras, jei 
jis neturi darbo ir negali žmo
nai alimonijos mokėti, turi pil
ną teisę reikalauti teismo aįi 
moniją sumažinti arba sustab
dyti. A

JJ'oks sprendimas padarė dt 
delio džiaugsmo 25,000 nariams 
Naconnl Sociological lygos, ku
ri kovoja su moterų raketizmu 
ir milijonams kalinamų 'vyrų 
prijautėių.

Jei atsiskyrusios žmonos vy
ras neturi darbo, jis negali tu
rėti lėšų alimonijai mokėti, bet 
jis gali , darbo jėškoti, o kalėji
me sėdėdamas jis niekuomet 
darbo negaus, tad ■ niekuomet 
negalės alimonijos užmokėti, ir 
niekuomet iš kalėjimo neišeis, 
buvo argumentai teisme, kurs1 
padarė minėtą sprendimą.
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Algų nustatymąs esanti “klasi
nė įstatymdavystė”

Springfield, III., spalio 20. 
Illinois Supreme teismas šian
dien nu/arė, kad legislaturos 
išleistasis pastovių algos lente
lių įstatymas yra prieškonstitu- 
cinis ir dėlto negalioja. Toks i- 
statymns esąs “klasių įstatym- 
davystč” ir užkertą kelią lais
vam kontraktų sudarymui.

Teismas šį sprendimą pada
rė išnagrinėjęs Cook ir Madi- 
son apskričių apeliacijas. Tie 
apskričiai nenorėjo pasiduoti 
legislaturos išleistam įstatymui 
dėl algų samdant keliams clar* 
bininkus.

Anapolio majoras rei
kalauja Hooverio pa

siaiškinti
Prezidentas nepamatė jo 

nepasveikino
n

Annapolis, Md., spalio 20. 
Savotiškai linksmas incidentas 
atsitiko, kuomet prezidentas 
Hooveris sugryžęs iš Yorktown 
iškilmių ir sustojęs Anapolyjė, 
negalėjo rasti majoro, su 
riuo norėjo pasisveikinti.

Majoras Walter Quested 
savo tarnautoją pareiškė,
jis boikotuoja prezidento vizi
tą už tai, kad nuvažiuodamas 
i Yorktown prezidentas nenorė
jo jo pastebėti ir .pravažiavo 
pro šalį. “Jei Baltasis Namas 
neduos patenkinančio pasiaiški
nimo. Aš paskelbsiu spaudoj!” 
pagrasino majoras.

ku-

per 
kad

Laisvos Spaudos 
jau įsteigta

salė

Turkai dėvės namie au 
stus rubus

Istanbul, Turkija, spalio 20. 
' *1’1Visi t aykų V valdininkai, prade 

dapt prezįdentu/Mustapha Kė 
mal.\baJž;iarti*.žimiaušiafs 
dėvėti naminius drabužius, taip 
nutarė Turkijos ministerių ka
binetas. Prezidentas paprašy
tas atsisakyti nuo savo Londo
no siuvėjų ir aukštos turkės 
nuo savo madisčių Paryžiuj. 
Valdininkams algos nukirstos 
bendroj sumoj ant $10,000,000;

Vokietijos fašistai 
tikisi greitos

Lietuvos Naujienos
“Mes norime laisvi gyventi,

;• klebonų Vergovės nepakęsime”
Nepaprastas žemaičių kaimie

čių kongresas Telšiuose

Jane Adams gauna $5,000 dovaną
Plačiausiai žinoma ęhieagietė veikėja Jane7 Adams, Hull 

House "direktorė, gavo iš Pictorlai Review New Yorke $5,000 
dovaną už pasižymėjimus visuomenes ir labdarybės darbuose. 
Ji tuos pinigus paskyrė neturtingiems maitinti.
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Indijos, delegacija 
grįžta) nepasiekusi 

t? ‘ nepriklausomybes

Sovietų komisarai 
gavv piktai, barti

- • - delėi . inžinierių
'■e'' .į.. 11.,;x',,'.....;,i,„ '

100,000 fašistų armija paradavo 
prieš Hitlerį

Brunswick, Vokietija, spalio 
19. Virš 100,000 rudmarškinių 
fašistų ginkluota armija visai 
buvo užvaldę šį miestą pereitą 
sekmadienį, paraduodami prieš 
savo vadą Adolfą Hitlerį. Ke
liuose kruvinuose susirėmimuo
se vienas užmuštas ir dešimtys 
sužeista. Sykiu su Hitleriu fa 
šistų paradą priėmė kaizerio 
sūnūs Augūst Wilhelm.

Fašistai; savo triukšminguose, 
pareiškimuose tvirtina, kad po 
6 savaičių jie užvaldys Vokieti
ja.

Ėjikaš nutroško Kalifornijos 
tyruose

Riverside, CaL, spalio 20. Dy
kynė atėmė gyvybę John Hen
ry, 69 metų, iš Iowa, kurs pės
čias' eidamas skersai tyro mi
rė nuo troškulio.

Anglija pasilaikys karo, finansų 
ir užsienio kontrolę

Molotovas reikalauja iš komi
sarų, pasiaiškinimo

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

Greičiausia bus giedra; kiek 
vėsiau •• švejnus, vidutinis, ne
pastovus vėjas.

Vakar temperatūra pavakarį 
siekė 73

Saulė teka 6:08,
5:01; mėnuo leidž, 12:08 rytoj tas.

leidžiasi

Charlottenville, Va
20. čia įvyko iškilmingas ati-. 
darymas “Laisvos Spaudos sa
lės Monticello namuose, Tho- 
mas Jeffęršono < ' kambariuose, 
dalyvaujant 112 laikraščių at
stovams, legislatoriam ir eduka- 
toriąms. Tos salės tikslas bus • < .

skleisti žodžio ir spaudos lais
vės principus ir kovoti prieš 
modemišką ^despotizmą ir cen
zūrą. Salę užlaikys Jeffersono 
vardo spaudos laisvės komite-

spalio

Salę užlaikys Jeffersono

Nori būti jauna, buk įsimylėjusi

Londonas, spalio 20. ^‘Įsimy
lėk, mylėk; gauk kuodaugiausia 
saulės spindulių ir valgyk tik 
tokį valgį, kurs yra nundkęs 
su saules pagalba”. Tai yra jau
nystės grožės ir palaimos pa
slaptis moterims, anot Dr. Jo- 
siah O’dfield, 
daktaro. v

Visokio amžiaus moterims ši 
praktika pagelbės ir nereiks nė

dėžučių su savim nešiotis.

Londonas, spalio 20. Neatsie- 
kusi nė nepriklausomybes, net, 
nė autonomijos Indijai, Londo
no “apskrito stalo” konferenci 
ja baigsis ateinančią savaitę, 
tapo pranešta mahatmai Gand- 
hi.

Anglija pasilaikys Indijos 
armijos, užsienių reikalų ir fi
nansų kontrolę net jei ir butų 
kokia nors savivaldybės forma 
duota. Indijos delegatai 
žinės namo kitą savaitę.

i šva

Kaizeriukas patenkin-
i ■■ tas Fordo dirbtu

vėmis

Maskva, spalio 20. Premje
ras Molotovas vardu nesenai į 
steigtos lEkzekutyvės Komisijos 
išleidi) griežtą papeikimą Mask
vos, Leningrado sovietams ir 
įvairiems stambiems komisa
rams, pareikšdamas, kad inži
nierių personalo maitinimas ir 
apsauga yra nepatenkinama, ir 
paliepė per mėnesį laiko pasi
aiškinti.

Turint galvoj, kad metai at
gal buvo ębalsis “Jei kas kas 
negera, 'kaltinkit artimiausį in- 
žiniėrį”, ir čeką tą ohalsį visu 
žiaurumu vykdė, tai šis Molo
tovo dekretas rodo neįtikėtiną 
permainą.

Detrortj Mich., spalio 19. Ku 
nigaikšiis Louis Ferdinand von 
Hohenzollem, buvusio Vokieti
jos kaizerio anūkas, nesenai pa • 
Stojęs darbininku į Ford Mo' 
tor dirbtuvę pasisakė esąs dar
bu labai’ patenkintas ir turįs 
Amerikoj- “gerus laikus”.

<--- -r ... ..
Maistas 18 nuošimčių 

pigesnis
> .. ' ■ ' -------------------------- -------

Washinįton, spalio 19. Nuo 
pereitu metų įvairus maisto 
produktai Amerikoje yra nupi- 
gę ant 18 nuošimčių. Per rug
sėjo mėnesį vienv nukrito ant 
pusantro nuoš. . , • •

Norį ilgai. gyventi, ju
dink smagenis 

'• ■ . '' 
... ..""r- —1 ... ...... .

New" York, spalio 20. Thomas 
Edisonus tvirtino, kad proto 
darbas yra būtina ilgam gyve
nimui. Dar 1924 metais pa
klaustas, ar “anksti gulimas, 
anksti kėlimas padaro žmogų 
sveiką, turtingą ir išmintingą”? 
Edisonas atsakė: “Tokia tvar
ka gamina atbukimą-

“Juo daugiau proto aparatas 
veiks, juo ilgiau normalus žmo
gus gyvens, Edisonas užbaigė.

. / •• - ------------------

Beuodegis orlaivis pa
sisekė

' * . 1 . t >• • '

Mirė šimtamilijonierius
Clov^įand, O. spalio 20. Sek- 

madiem miręs stambiausias 
Amerikos kapitalistas s Samuel 
Mather, 80, paliko turto virš 
$100,000,000./

” i-Ą 
• ■' Y \ ‘ .Z.

Galenburg, III., spalio 20. Ėu 
gene Milton, 88, įSŠjo voverių 
šaudyti ir girioj įsilipęs j mey 
dj paslydo; koja įspringd jša^’ 
kų tarpą jr ^iMotti^iebegalSdąį’ 

daktarų lankyti, nė papuošalų mas kėjos ištraukti, mirė pa- 
■; raibos/nesulaukęs 

■ . - ...

Berlynas, spalio 20. Be uode
gos orlaivis, kurs gali lėkti 90 
mylių j valandą ir ore daryti 
visokius pasisukimus, puikiau
siai išlaikė bandymus. Tas or
laivis turi tik 28 arklio pajė
gų motorėlį, išijgai sparnų tu
ri 42 pėdas; aukštumo turi vos 
3 pėdas

žinomo anglų

4 K' ’

.Rūgs. 20 d. Telšiuose įvykt/ 
Įdomus, savo pobūdžiu nepa
prastas ir pažymėtinas kongre
sas—laikraščio “žemaičio” skai • M
tytojai suvažiavo savo organo 
reikalų aptarti.

Kongresas prasidėjo ll/į vai. 
popiet Telšių * scenos mėgėjų 
draugijos “Kanklių” salėje, ku
ri buvo grūste prigrūsta suva
žiavusių.

Kongresą atidarė TornaU, ku
ris ap’budino kongreso tikslus 
ir uždavinius. Kongresas su
šauktas, kad redakcija betarpiš
kai pažintų savo skaitytojų no
rus, pageidavimus ir kad padė
tų išspręsti klausimą, kaip ge
riau išplatinti “žemaitį” tarp 
žemaičių.

Kongresas savo dienotvarkę 
svarstė labai gyvai ir susidomė
jimas sayo laikraščio reikalais 
buvo nepaprastai didelis, toks

didelis, jog žmones vykę į kon
gresą net pėščiom po 30—40 
klm. kelio (iš už Luokės ir k.), 
iš kai kur,'Skudo ir Ylakių net 
ištisos ekskursijos autobusais 
atvykusios.

Kaip pačiame “žemaityje”, 
taip k jo skaitytojų kongrese 
daug laiko pašvęsta aptarimui 
kovos būdų su klerikalizmu, 
kuris dar tvirtai turi apgaubęs 
šventąją žemaičių žemelę. Cha- 
rektaringu kongreso Šukiu bu
vo: “Mes norime laisvi gyventi, 
o klebonų vergovės nepakęsi- 
me”.

Kongresas praėjo ir išsiskirs
tė pakeltu upu ir žemaitiškai 
atkakliu pasiryžimu dar smar
kiau skinti kelią pažangiajai, 
šviesą ’r susipratimą nešančiai 
spaudai į tamsų ir prietaringą 
žemaič’ų kaimą.

Kongresą žodžiu, raštu ir te- 
legram- mis sveikino visa eilė 
asmenų ir organizacijų. SveL 
kinimo raštų skaitymas užėmė 
dauginu nei valandą laiko.

Vengrai pakorė
Amerikos jaunuolį

Kolektyviai ūkiai 
sabotuoja valdžią

Už banko apvogimą karo lauko 
teismas

Dau^ komisarų pavaryta iš
. darbo ,

Maskva, spalio 20. SovietųViena, Austrija, spalio 20. r 1,------- c
šalta . lema prasidėjo centreU-u .<uaW?h ir komunistų partija 
pėj Eų rojioj. Alęxander -^OudL.
21 m, gimęs Texas valstijoj 
vakar tapo karo teismo pa
smerktas ir tuojau pat pAkar 
tas. Antras jo drugas, Joseph 
Bonya 18 metų, ką nepilname
tis gavo 15 metų sunkių -dar
bų kalėjimo Vengrijoj.

Bonva gavo algos po 70 cen
tų į savaitę. Sykį prigavę ginklų 
su Ondi jie apiplėšė banką ir 
bėgdami atsišaudė. Pinigai bu 
vo atgauti atgal ir niekas ne
buvo sužeistas.

Apkaltinti 28 banko 
direktoriai

.gmbė^i žinksnlų išrauti iš pa
čių šaknų pasireiškusį naują 
“oportunizmą” iš J kolektyvių 
Ūkių pbsės. 9 vietiniai valdi
ninkai išmesti iš partijos už 
per lėta kulokų spaudimą; 8 
pašalinti iš darbo ir galbūt bus 
išvyti, iš partijos; dar 10 at
šaukti fe tarnybų ir 34* grudų 
distriktai gavo perspėjimą, kad 
Jutą sykį bus pavartotos ašt
rios priemonės, jei nepasistengs 
pristatyti reikalingą grudų kie 
kį valdžios reikalams. Patirta, 
kad ir kolektyvai dažnai slepia 
grudus asmeniškiems reika
lams.

Superintendentas ir 28 aukštes
ni bankininkai

New York, spalio 20. Joseph 
Broderick, bankų statė super
intendentas ir .28 banko oficie- 
riai ir direktoriai atiduoti grand 
jury dėl kospiracijos, sąmonin- 
go nuostolių darymo ir prive 
dimo prie uždarymo Bank of 
United States.,

Stiprios moterys mėgs- 
/ sta silpnus vyrus ,
Londonas, spalio 20. Vicki 

Baum, pagarsėjusi Europoj ra
šytoja, pasakė, kad “Klaidinga 
yra manyti, kad stiprus vyrai 
valdovų typai laįiaušiai patin
ka moterim. Galbūt silpnos mo
terys lips prie tokių, jėškoda- 
mos juose jėgos ir vitališkumo; 
Stipri moteris, gali stebėtis iš 
stiprių vyrų, bet negali jų my
lėti. Dauguma moterų linksta 
prie sUpnų vyriškų: moteris 
mėgsta jausti, kad ji yra rei
kalinga, kad jos globa yra svar. 
bi kok ai nors žmogiškai ktea 
turai. Silpnas vyras moterei 
yra' lyg kūdikis”...

. ............... ... . . į u i į i

Law 'ence;, Mass., spalio 20. 
Kęturi darbininkai dar areš
tuoti, 22,000 audėjų streikas 
tebešitesia, ir dAuguma, £ada ne
pasiduoti algų nukirtimui.

Santa Barbara, CaL, spalio 
20. žiurkės Šieihet gresia iš
baidyti visus flirtus iš parkų* 
Del lietaus ir šalto oro, gausy 
bės miesto žiurkių išsigalvojo 
lipti j palmių viršūnes ir sup
tis jų hpuose.

Japonų karininkai ren
gėsi pasileisti pilvus

■■" ..""“'"•i..... ..... " . ■

Tokyoį spalio 20. Susektas 
suokalbis vieno majoro ir 8 jau
nų karininkų, kurie rengėsi pa
tys sau^ perpjauti pilvus, ženk
lui protesto, kad Japonijos už
sienių ministerija per manda
giai elgiantis santykiuose su ki
tomis valstybėms dėl Mandžuri- 
jos.

Pilvų paleidimas arba “hara- 
kiri” yra japonų savibaudos pa- 
protis.

Madison,. Wis.v spalio 20. šio
je valstijoje įndijonai pradeda 
užmiršti savo klajojantį gyve
nimų. Jau 1,500 raudonodžių 
metė savo saidokus ir užsiima 
ūkininkavimu.

LIETUVON
Siunčiame Piriigua Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei ’ 
ant vinį Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaru kudie nuo 8t30 iki 

8 valandai iventadienub nno 
9 iki 1 valandai
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[KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Midi
Draugė M. Aleksynienė 

išvažiavo

dKetvirtadienį, spalių 15 
žinomo musų veikėjo ir S 
60 kuopos pirmininko T. Alek
syno žmona, Margaret, su sa
vo dukrele Mildrot išvažiavo 
tūlais reikalais į New Yorką. 
Ten ji pasimatys su savo bro
liais ir pažįstamais. Vėliau, 
grįždama, sustos Pennsylvani- 
jos valstijoj pas savo sesutę ir 
pasimatys su tūlais veikėjais. 
Linkime 
draugei M.

Kuomet 
grįžo namo
terį ir dukrelę į stotį, tai rado 
laiška iš Lietuvos su labai liūd
na žinia. Būtent, 
tinėlė mirus. Mes 
reiškiame gilios 
Aleksynams.

Nors musų kuopos pirminin
kas, .draugas T. Aleksynas, ser
ga ir darbo dirbti negali (turi 
lankyti gydytoją), bet nežiū
rint to, kuopa visu smarkumu 
rengiasi minėti dvigubas su
kaktuves. Tas parengimas įvyks 
kito mėnesio 14 d.
nepaprastą programą, 
privalėtų susidomėti ne 
SLA. nariai, bet ir abelnai 
si lietuviai. Tėmykite musų 
garsinimus, kuriuose bus 
žymėta, kas programe 
vaus. —S. Naudžius.

Padariau pastabą ir apie jų 
menką apdarą, įspėdamas, 
kad Wyoming valstijoj jau da
bar yra pusėtinai šalta. Vienas 
jaunuolis atsako, kad 
keturi sugula krūvoj 
jiems nėra šalta.

Pasirodo, kad pas 
liūs yrą pasiryžimo
savo tikslą. Jie nesibijo 
poliemonų, nei šalčio, nei var
go. Energijos jiems ne trūk
sta.

Pasiteiravau, kada jie mano

jie visi 
ir lodei

jaunuo- 
atsiekti 

nei

*■**-
NAŲJ 
HKME, i .»l
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PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos ■m komfortą 
■H. skutimos 

■ namie
(PROBAK BLADE)

yourtyes
Night and Momlng tojce^p 
thrm Clean, Clear and Hcalthy 

Write įąr.Ptff "Eye Care** 
or *'Eye Beauty” Book

MiriM (X, Depe H. S,» B.OU* St.CHmt*

laimingos kelionės 
Aleksynienei.
1). T. Aleksynas 
palydėjęs savo mo-

forui jos . Atsakė, jog negreit. 
Esu jie nori geroką laiką pra
leisti Kalifornijoj, o paskui 
per pietines valstijas traukti į 

iš New 
link.
sakau, 
trauki

niais yra gana pavojinga. Nu
sikaltusius ten sodina j kalė
jimą nuo 10 ligi 90 dienų. Bet 
jaunuoliai neišsigando nei to, 
— jie yra pasiryžę visas kliu

New Yorką. Na, o
Yorko trukti Chicagos

Pietinėse valstijose, 
važinėtis tavoriniais

i. i Ai !ff« * »iiifw>ji ehW¥XvUiJ»
[Acme-P. &A. Photo]1

Milžiniškas Amerikos lėktuvas, kuris gali plaukti vandeniu. Lėktuvą padarė rusų inž. Sikorskis, 
Lėktuvas gąli; skristi; su-34,jOOO svarų kroviniu.

kad jo mo
vi si draugai 

užuojautos

Matydamas, kad man nepa
siseks jų perkalbėti, .aš palin
kėjau jiems laimingos 
nes: laimingai pasiekti Kali

kelio-

įSiujktausiaš 11 _ ---

Bet kur tėvui?- Jie privalė- da gali būti ir ašarų, 
tų savo vaiktiš* sudlausti. Jei

I <M|t II1L *11 yriu ii II luįlllll^įl^liiyii I

kas su vaikais atsitiks, tai ttP

— Senas Petras.

' h'--•''

Turėsime 
kuriuo 

tik 
vi- 
ap- 
pa-

daly-

kornų 
ieškau

policija juos areštavusi už va
žinėjimą, “zuikiais”. Kadangi 
jie .buvę chicagiečiai, lai juos 
paleido. Kartu su jais buvo 
suimti ir du jaunuoliai iš Ne- 
braškos. Tuos policija sulai* 
kė ir nežinia ką jsu jais pa* 
darė. ,

Gaila man tų jaunuolių; nes^: 
jie ir (labar pusbadžiu gyve- į* 
na. Maciau jų vakarienę, k u* 
si susidėjo iš lomeičių, kavos1 
ir bulkutės duonos." Jie man j 
atvirai pasisakė, kad;i turėsią ‘ 
skrumniai gyventi, nes visai' 
mažai pinigų teturi. Kaip sau ? 
norite, gyventi pusbaildžiit' ir 
kęsti šaltį (kaip jam sakiau, <

JtilMv dfetbUir yw- užtikrintas > , 
tik ik! talaityf J 

•maįl4 
lajas-

fe

Peny, Iowa
Chicagos jaunuolių kelione į 

Kaliforniją
t I

Spalių 11 d. apie 5 vai. po 
pietų prisiartino prekinis trau
kinys. Iš bakskario iššoko 
jauni vaikinai tarp 16 iir 19 
metų amžiaus. Man dingtelė
jo į galvą, kad du iš tų vyru
kų aš kažkur esu matęsi Prisi
miniau: nagi Chicagos Brid-

aikinai pasiėmė malkų ir

nę. Priėjau ir r.š prie* jų. Iš 
tiesų, du vaikinai pažįstami, 

esu juos matęs Chicagoj.
Panašus į lietuvius. Aš nieko 
nelaukdamas, paklausiu, iš 
kur jie? Atsakė, kad iš Chi
cagos. Klausiu, 
nebus lietuviai, 
jie, mes lietuviai

ar jie kartais 
Taip, atsako

Paaiškėjo, kad tai S. Tilke- 
viėius, Višniauskas ir Gedimi
nas. Ketvirtojo pavardės ne
sužinojau, nes jis buvo nuėjęs 
į krautuvę nusipirkti maisto 
produktų. Tilkevičius p&sisa-

aukštų namą. Jis esąs inži
nierius ir dirl 
žiu svicinimo.
paaiškino, kad 
liforniją.

Paskui jie man 
keliauju j Ka-

Pažvelgiau į chicagiečius 
jaunuolius ir man gaila jų pa
sidarė. Turės vargingą kelio
nę. Apsirengę jie labai skur-

neturėjo ir šildė kojas prie 
ugnies. Jų svederukai irgi la

pai aria u jiemsbai menki.

turi tėvus.
bus geriau,
kiniais traukiniais.
joj, pareiškiau jiems, jie nie
ko gero negali tikėtis, nes gau
ti koks nors 
irgi sunku.
ne yra labai

Prie tėvų visgi 
negu bastytis pre- 

Kaliforni-

užsiėmimas ten 
Tuo tarpu kelio- 
varginga. Iš vi- 
tik 361 mylia, o 
reikės 1,800 my-ksi auti dar 

lių.
Paiškinau 

lioj yra pastatyti keturi “bu
liai” (poliemonai), kurie gaudo 
veltui geležinkeliais važinė
jančius hobo.

Tilkevičius atsake, jog jie 
“bulių” nesibijo. Girdim jie 
nieko daugiau mums negales 
padaryti, kaip tik įspirti į sė
dynę ir nuvyti nuo traukinio.

jiems, jog Omą

...M,, .a

gą. Vienas jų paklausė, ką 
veikiąs šioj apielinkėj. 
kinu, jog dirbau prie 
rinkimo, o dabai’ ir vėl 
darbo.

Gal kelionė yra ir geras da
lykas, bet man atrodo, jog 
jaunuoliams nuo bastyniosi 
reikėtų susilaikyti. Keliauti€ * * — . - t t . —
prekiniais traukiniais nėra labai nemalonus dalykas. Jau 
juokai. Visko gali pasitaikyti, nuoliai, žinoma, pasilieka jau 
Chicagiečiai man papasakojo, nuoliais.
jog pačioj kelionės pradžioj žįsta, ir todėl mano, kad gali

Gyveninio jie nepa-

bį > tinkant atflkflčNi 
ja«V ir^veik«tos ta 
Pa»itAišWn^uW««^

Trader

tetfrno ddfcboE—it■ Si m- 1
ki<<užimtij«8ų>viėt^
: ? ; ■ ■•■■ ■■ ■

FABOX^ELLER
palaiko niuskuIūVIankfl5fė!sf irdš$Vwtafhfttftf«/Pra3nI1nar muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežastiį^aūhkaus? darbo.- ir išsitempimo 
tuo jaus! i ;;■■■ ■ ■: .

Geriausia* abelham . naudojimhi1* Sbi^rtyninis-linihvehtas iki šiol
& žinomas.1 NMUdojĮarnais^pėiKsuvirŠJdO-m'etų* Trinkite, jųomii

Kaina 35c. ir 70c. - . - Parsiduoda Visur
•'' *Tikri»iSk<turi’lNkAROvaiibaženklj. I

—" 7—........... 1i

.JR-- Mark

i • ii ai» U 1^ I „Ii UI Į,, į ,, ,|., . ■ I . ■ ,nl.

BUKITE BUCIUOTINA
a«ssI

©LD-GOLK
Dvidešimt cigureių. OLD( GOLI> paiįciy- 
j c pasieti ė J:i w/guria usiamtfsl’b vy je, tiek- 
pat švieži,- kaįpJką. tik nuskiltų nuo me
džio dvi<|ešįl)|t?vyšiiių; Tą-f uždikriną ge- 
riausis dpčgW^ ircpralcidžiainUs: Colio- 
phane įvyįibjhbdš. • 1V- ; .J . ... . ( , t-

Be t O’LČ* i?& - pe v į^M ‘1
jie yra gai viliančiai skirt ingi. Padaryt i 
iš gĮyjIę.
tilięjlngų;. šyetiiUų;1 priešinių*... O1W 
GOEp’S heflvofejpa kvapu; pąsifaikaiiį.u 
kvapsniu, ii’ neiitiOažo ' dantų bercika- 
i!___ ...___ Y'.T”’vfm’ii/-• '■ f • * '

NĖRA “

j

■'

NAUJOS RADI
PAS BUDR1KĄ

--.i-

iB

Vėliausio išdirbinio Zcnitii, R. C. A. Victor, Philco, Spar- 
tbn, Atvvatcr Kent ir General Motors, gražiuose kabine
tuose su elektrikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. 
RADIO ir Victrola kombina- $99 “ $350 
Kitbs Radio kainos nuo $29k $150

Lengvais išmokėjimais. Pilna garantija

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
SIMONS*EOVOS ir MATRASAI, PaIH.OR SETAK

Kainos nuo $39 už 3 šmotus ir aukščiau;

. General Motors Ledo šaldytuvai- 
; FRIGIDAIRE k* r t.

ji’

A

EfbktHkiriės 
šiuos vertės 
šiame išpardavi
me po ...............

sk aibiniu i m a* 
$108.06; ’dhbar

.$49
THOR skalbimui mašinos' 
sykiiir su prosijimui’ mašina 
vertės $165.4)0 «<■“ 
dilbai Ui . • V*
Tik $5.06 tereikia įmokėti

Colianbiap Rekordai: Kaina' Tiaras
16228—Elžbietos-P61ka- / ■ '

Našlaičių Vakas — VVorccsterjo-Lietuviška Orkestrą., 
16227—Jurgid Polka

Ūkininkų Polka —
1;6226—Garnys Atplcsdeno-.

Sunku Gyvent Našlaitėliams
1 6223-^— Pasisėjau- Žali? Rūtą

Dyvai — Jonas Butėnas. z „
16222—Artojąus Daina — S. Pautas ir J;-Antanėlis

Svajonių Naktis —■• Stasys PhUtas.-
1622-1^—Aš Už Jtirių '■«

Kazokėliai —A. Vanagaitis it J; Olšauskas.
16208*—Patarimai Ūkininkams—- Mdhologas

„ Aitvarų1 Polka —*V*. Dineika.
.16200—Seni, Duok Tabokos ‘ ‘

' Ewh, Boba Pupų Kult — J. Butėnas.-

Vitetor Rekordai. Raiba' 75c Vienais-
14042—-Užmlriai Tėvų Kapus

Laivynl.— Jonas Butėnas.
140 3 1 —Suirusio G yvenimo — Vaidas

Geto1 Ūpo šokt* y— Kauno Kapeli ja.

Okeh-Odeon Rekordai. Kaina po-45e Vienas
2(H 08*—Žšliojoj Gitelėj — J. SarSevičius

Sacpaliaus Orkestrą
• <i. ••■■4 • .

— S^rpaliaus Orkestrą.

— Petro Sarpaliaus Orkestrui

Petrąs • Petraitis.

Pennsylvanijos Angliakasiai.
— Stisys Pauras • • '

S. Pautas it' J. AihtinėlK.

Senphs Ganė Aveles, Valcas 
26107i—-KtAiC polka

E$0kUifc«mb Vabndbs
26106—Ar Žinai Kaip Gerai, Polka

Mino Tėvelis, Valcas — ”
26099—Obflbtys

Amątninkų Daina —
26092—-Ant-Marių Krantelio

Prirodino Seni Žmonės —f Jorųis Butėnas, 
26081-r-*Gįeda Gaideliai — J. Olšauskas it’ Ef. Rakauskienė.

GrbžUs Bernelis — Elėnlį Rakauskiene.
26080—Urėdas Maiše — A. Vanigaitis

Godeles — K. Kraučunas. ‘
26072— Ufcvri— ■■ ■■■)

Sena? - Bernas, — A-.- Vanlgatde -irt J.. Olšauskas.
y KEKORipUS SlVNČtAtyE\ P&R PASTĄ KITUR.
i - n ; daiih -i * U

t

r

Seiithl Halsted Stteet
. Tėli 81^'ir 4705* ' 'j B * . * 4. , Į V

' I I ĄĮ.H.

1 Badio * Programa i kas* Nedėldicnį įžb galfngVS
'iįftdto stotiėsv‘970 kyl.,»iip 1 vą|. iki

-/■ 7 " Y. c IK) llMjtr? „ . r
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Students Notice!

North Side

Laikyk pinigus saugioj vietoj

ar girdėjot, kad 1931 m

ir bedar

nitu, Kojų, 
Iii, Ranku,

wiU point 
Lithuanian 

blood be-

1514.16 Rootevek Rd 
arti St* Louii Avė. 
CHICAGO. ILL.

— Lymig. Penkių Dienų Pranešimų*. 
_ 2__ j, knrle ateina j niunų ofinų, apie
Narystė $1.00 sn ftluo apgarainirnu.

bė discussed. It is urgent <tha< 
all the studentą be there, and 
other inlorestod in the projcęt 
are reųuested to attęnd the meet- 
ing. Again ,don’t forget and 
notify your studcnl friendsjall 
be there to elect the offieers 
and hear the plans for the gala 
Halloween party! Friday, Oęt.

šių direktorių:
sekretorius, 1739 S. Halsted St.
prezidentas, 818 W. 18 St. 

vice-prezidentas, 3202 S. Halsted St 
kasierius, 1739 S. Haltsed St. >

seams done. by h and wcre so 
finely purled along, it was 
uncanny to vvatch him do it. 
H e had inlaid bits of colored 
leather in such a harmonious 
combination of color, such har- 
njpnious and primitive lines, 
that it was a great joy to look 
at the things he had engrnved, 
at the, inlaid flowers and trees 
that he had embroidered upon 
it during the fifteen years that 
he had been vvorking on the 
thing.

(To be eontinued Thursday)

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

PornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 
coli, patarnavimas geras ir pigus.

817 VVest 34th St 
Tel. Boulevard 9336

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

O

The nexl regulai- meeting 
of the Lithuanian students 
club which is being organized, 
will be held Friday, Ocl. 23. 
at the Collegiate Club in the 
Great Northern ilotel on Jack- 
?on and Dearborn (entrance at 
Dearborn) at 8 o’clock sharp. 
The eleetion of offieers and the 
ratification of the constitution

Nors iš Lietuvos pirmų kar
tų Amerikon p-lė Kondrataitė 
atvažiavo 1926 metais, bet’da
bar nuvažiavusi Lietuvon pa
viešėti tiek permainų radusi, 
kad, pavyzdžiui, Kauno ir pa
žinti esu. nebegalima. Ji be
veik rengtųsi ateinantį pava
sarį važiuoti Lietuvon apsigy
venti. Nerep.

Baigęs Beri i no
190 N. : 

C“ 
Room 834,

Kaadie 10—5;30.
SKYRIUS: 2483

Utarn.. Ketv
Pėtnyčiomis

Pasiklausykit musų kalbos apie Sveikai* 
i A WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

Gubernatoriaus. Em 
mersono bedarbių 

fondas

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distanct Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Ree. Tel. Yards 3408

pas 
kuriais

DIREKTORIAI:
P. GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
J. CHEPONIS, 4111 S. Riclimond St.
J. MARKUS, 2350 W. Lake St.

Ofisas atdaras nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakare

1739 S. Halsted Street

''

Lietuvoj, juo labiau, kad "Kaituras” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj

“KULTŪROS” Ž
Šiauliai, Aušros >al. Lithuania

5 vai. vakaro kol priėjau prie 
darbdavio. Bet darbo negavau, 
nes mano eile darbui gauti buk 
dar neatėjusi.

Šiemet vietoj buvusios peri 
nai gub. Emmersono komisijos 
veikia Chicagos Bedarbių šel
pimo Komitetas, kuris nori su
kelti $8,800,000. Tai bus dides
nis fondas, nęgn pernai. Bet ir 
bedarbėj ateinančių žiemų ma
tomai bus daug daugiau, - ne 
kad praėjusių.-—Senas Petras.

They 
that 
bluest 

not mixed with 
of the inferior na- 
while all other na- 
are inferior. Con- 
with a Lithuanian

JAcme-P. B A, Photo]

Lucien Lelong, pagarsėjęs 
moteriškių drabužių madų ži
novas, kuris atvyksta iš Pary
žiaus į Ameriką studijuoti šios 
šalies moterų drabužių madas.

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra |rodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. *

Tokia Dinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! ' ■ ' ■ .

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dot

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

, Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

z THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 7.77 OKLAHOMA CITY. OKI.A

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Westem Avė.
Tel. Hemlock 1582

Jau peeritų žiemų veikė gu* 
bernatorio Emmersono komiai 
ja kovai su nedarbu 
biams šelpti fondas.

10 Wesjt' Wash- 
Tame ofise rė- 

gistr,hoją beęJh’rbiUs ir iš jo duo
dami 1 cdarbiams. 'dąrbai kokie 
yHr gailrfccduoti. Bedarbiai, 
kurie yra neregistruoti ar ne
turi bedarbių kortos'nuo pra
ėjusios žiemos, turėtų eiti į tų 
ofisų ir užsiregistruoti, jeigu 
jie nori, gauti pašalpos.

Bedarbių šiemet yra baisybes.' 
Kasdien eina registracija senų- 
j ų: bedarbių. Eilės stovi noriu - 
čių--gauti darbų; iMam nuėjusi 
užjii registruot i spalių. ,m. 19 d. 
teko -išbūti nuo 9 vai, ryto .iki

23, at the Įollegiate Club!
—Committee.

Visos motinos 
turi žinoti apie 

šią gyduolę
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumų, širdies ėdimų, “ryt
metinę ligų”, palinkimų prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini- j 
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas-liūosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymųsi. .

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) nehtralizavimui 
duodamo kūdikiui karves pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbų pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas ; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro# J daktarų rekomenduo
jamo per .50 metų.
< “Milk of Magnesia” , buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Čhas. H. Phillips Chemical 
Co, ir jos. pirmtaku.no Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatų. Rašyki
te Phillips Co., 170 Varick St., 

| New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

, Pagražina išvaizdą. \ Patenkinimas garantuotas.
PUIKUS VALIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI i AKINIAI SUSTIPRINS 

! : AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 Št.
Tel. . Bngletaooel 5 840

A n Old Rače On Neu) Shores
Copyright The Century Co., New York

Vokietijoj Universitetą 
STATE STREET. 

CHICAGO. ILL. 
8-tas Austas

PėtnyčlomlB uždaryta 
MIIAVAUKEE AVĖ. 

Subatoj 7 P. M.—9 P. M. ■ - - -- 5 p. m.

sė Kondrotaitė 
svečiavosi 
niuosc, 
tėvai ii 
savo 
lanke Šiaulių gimnazijų. Be 
to p-lė Zosė, buvusi kelis kar
tus Kaune, spėjusi tris kartus 
pamatyti Lietuvos Operų ir 
buvusi svečiuosna pas Antanų 
Lalį, buvusį “Naujienų” pirmo 
puslapio redaktorių, kitrs da
bar gyvena Suvalkijoj ir ruo
šia spaudai pagerintų žodynų. 
Prie progos buvusi viešnia p. 
M. -Gugio, chicagicčio advoka
to p. Kazio Gugio brolio, ves
tuvėse.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite ' pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chlcago, m 
Tel. Pullman 6201 .. . ... ui ■ id iiiUi

NAMU SAVININKAI
Men nuteikiame dykai nartams Ir juos iApildorne
TriSdeMmt dienų Frnnefcimus. Dykai pntaryninl nariams, 
nesusipratimus su rendauninlcaia ir kaimynais. I’ „

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4 654 S. Ashland Avenue. arti 4 7 St. ir Ashland Avė.

Telefonai BOULEVARD 7878 CHICAOO Atdara Vakarais.

WiSSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Ai» pastebėtinas treatmentaa yra tei
kiamas kai jus dirbatė ar vaikštote. Jie 
yra b« skausmo ir aMoliuėiat aaU<ua. Po 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKALI
AM V. MĖŠLUNGIO. SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicose Gyslos iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jų» kada nors esate turėję vari
uose KVfdas. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS. I’HLEBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo i stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINĄCIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

(eontinued) v
Needless to say, such virtuos 

have ns concomitants a number 
of unpleasant and uncivilized 
attitudes which very freųuently 
cause frietion between the 
Lithuanians and other nationa- 
lities with which they come 
into contact. The Lithuanian 
cosiders himself superior to 
most other immigrant nationa- 
lities in this country. Not only 
because h e regards his as the 
oldest surviving eivilized Eu- 
ropean nation, būt also because 
their literature and story tell- 
ing have inculeated into them 
a Jeeling of superiority. They 
point out they have not be- 
come submerged by the more 
powerful nations in Europe. 
They have preserved their 
language. They have conserv- 
ed their traditions. Racially 
they have, remained compara- 
tively pure, 
out to you 
blood is the 
cause, it has 
the‘ blood 
tionalities, 
tionalities 
versation 
will ųuickly bring that feeling 
of superiority to the fore. The

šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų Lietuvoje buv. Pir
myn Choro sekretore p-lė Zo- 

Lietuvoj ji 
pas gimines Viekš- 
u r gyvena jos

Šiauliuose, 
draugus, su

226-ta SLA. kuopa rengia 
45 metų sukaktuves saVo orga
nizacijos gyvavimo. Bus kalbos, 
koncertas ir šokiai MH Roy sve- 
tainj, kampas North avė. ir Da- 
men (Robey) st., tai yra tame 
name, kur pirmiau buvo kriau
čių unijos ofisai. Apvaikščioji- 
mas įvyksta kitą sekmadienį, 
spalio 25 d., 7 vai. vakare. Tarp 
kutų numerių dainuos northsi- 
diečičų mėgiamas tenoras Jonas 
Čepaiti7 akomponuojant pane
lei Birutei Briedžiutei. Bus ir 
daugiau dainininkų, muzikantų 
ir deklamatorių, nes rengimo 
komisija tūlus dalykus laiko 
slaptybėj. Seniausias kuopos 
narys P. Galskis turės pasaky
ti savo žodį. Dr. Montvidas, ku 
ris niekur neapsiimu prakalbų 
sakyti, irgi pasižadėjo . savo 
kuopos jubilėjuj pakalbėti. F. 
Prusis, F. Hormonas ir P. Bra- 
žis dirba išsijuosę, kad visus 
kuopos narius ir jų draugus 
sukvietus į parengimų. J. Mic
kevičius, Q. Kairis, K.> Rugis, 
K. Semaška,, dailininkas Šilei
kis, darbštusis, Kaulinas; džerir 
telmoirškasis Žile, turtingasis 
ČepuKas ir visa eile North :’Si- 

(dės žymenybių, dalyvauja šiame 
parehgifoe; ' Jaunasis Harma- 
nas žada sukvieįti nemaža jau
nimo. Jeigu kuris kuopos na
rys Beatsilankytų į savo orga
nizacijos jubilėjų, kuomet nec 
ir svečiai ateis* jis’ tuomi įro
dys savo nedraugingumų, ne- 
jkaiminiškumų ir nesirūpinimų 
organizacija.—-Prosytojas.

Grįžo p-le Z. Kondro 
taitė

Lithuanian tailors assert that 
they are the best tailors in the 
world. /l'Įie Lithuanian miners 
proclaim they are thė best 
miners in the world. And \vhen 
the ncedlework of their wo- 
men, the beautiful woven eloth 
of the most charmingly har
monious color combinhtion, is1 
exhibited publiely, the Lith
uanians expect you to tell them 
that there is no more beauti
ful home produet in the vvhole 
world. And as to the “meilės 
ryšiai”, the love bands worn 
by the Lithuanian girls around 
the waist and in .their hand- 
woven scarfs, the Lithuanians 
claim there is no such thing 
elsewhere in the world. And 
there never has been. And yet 
the Lithuanians are not into- 
lerant! They are so certain of 
their superiority that they do 
not insist upon it hourly. But 
a certain ironic smile, always 
plays upon their lips as they 
listen to the • accomplishments 
of other peoples.

In New York, different Lith
uanian settlements are, wher- 
ever there are Polish and Ru- 
ssian settlements, their neigh- 
bors and oppressors in their 
homeland, between Fifth Street 
and Tvvelfth Street, below Se
cond Avenue down to the, East 
River. There štili were some 
old women a few years ago on 
the East Side who, .with thread 
and spool, dyed by themselves, 
wove eloth on their hand-made 
looms, singing folk-songs- as 
they vvorked, or listening to 
stories told them by the older 
men, sitting on the floors with 
their backs to the wall. Thėfe 
are lovely bits of fabrįę pro- 
duced by the interlacing of the 
warp and woof that one can 
štili see hanging about the 
rooms of Lithuanian iamilies, 
in New York, in Chicago, in 
Cleveland and St. Louis.

There is an Old harness- 
maker on Sixth Street, the 
lašt of that trade to hold out 
in the lower East Side, whose 
work was such as to attract 
;hc lovers of leather-work from 
all parts of the country, some 
Corning many miles to admire 
the work of his hands. I re- 
member particularly a saddle 
and a bridle on which the old 
man had been working for 
fifteen years. Every day, after 
he finišhed work on his regu
lai' things, which he did in the 
most minute way, hė would 
take down his saddle from a 
nail in the wall and would 
work for an hour or so at it. 
lt was his recreation. The

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

Gydo, Reutnatizma,
Nugaro* skaudejitna. 
Kojų, tirpimą. DUauK, Galvoa akau* 
dėjimą* ir taip viaoldua akaudejinma 
(tik no ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra ilaigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dektnio Galinga Moetie yra tiek 
▼erta 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 aptiekoriue teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

Fondas šelpė kai kurias šei
mynas ir pavienius asmenis. Kį 
tus vėl buvo išsiuntinėjęs dar
bui—. gatvėmis šluoti arba į 
miesto parkus, žiemos metu 
kai kurie darbininkai gavo pro
gos dirbtw-iš karto po tris die
nas .savaitėje, o vėliau tik po 
2 dienas savaitėj. Darbas tę
sėsi iki balandžio 10 d. Tam 
Emersono komisijos fondui bu
vo suaukauta pinigų netoli pen 
kių milionų dolerių.

šiemet 'tas fondas vėl veikia. 
Veikia ir kitas fondai — tai 
Chicagos ir Cook kauntės be
darbiams šelpti fondas. Ir jau 
varoma vajus sukelti fondams 
piųigų.;;

Ęmrnėršono komisijos bedar
biams šelpti fondo ofisas ran
dasi adresu 
ingtori . Street

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, užnuodijim? krau
jo. odot. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kopimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai.. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wes? 26 St. kampas Keelev Avė. Tel Cravford 5571

Padarys Jūsų Miegą 
.Poilsingą

Silpni, n^rvuotl žtnpnėn randa, kad Nnga- 
Toųe yra pastebėtini valatai murrųžinimui 
naujo atlpmųio ir gyvumo ir pfulArymut jų 
mirgo poleingu ir atgaivinančiu. Nuga-Tom- 
pustiprina rniimonia ir organu*, nuveikia 
galvoa aka tūlėj ima. kvaitulius, skaudėjimus 
nervuose, raumenyse ir sųnarlnos"'. sustip- 
Hnn ailpftus inkstus ir kitus gyvastiniua or
ganus. nugali skilvio pakrikimus, ir iftvalo 
kūnų nuo ligi; perų. Būtinai gauklta Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu nptlekininkas neturi jo. paprašykite jj 
užsakyti dėl jus iA savo urmininko.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12 th STREET Minu 

T«l. Kedzi. 8902 eHHffiSSEsj!*’

. ; ' LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS .

756 W. 35 Streėt — Telefonas Yards 182!)

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidejimo jū
sų sutaupintų centų. _

Milijonus dolerių yra žmonės pražudę, dedami į 
dėžutes arba laikydami namie. Bet nė vieno žmogaus 
nėra Chicagpje, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkoje.

Už įdėlius didesnėmis* sumomis mokame 4%. Už 
taupinimo sąskaitas mokame ir daugiaus. Mokant 
po 25^ sąvaitėj per 325 savaites gausi $100*00.

Dabar kada gyvenimas atpigo 35%, dirbantiems 
darbininkams geriausias laikas pradėti taupyti, dėl se
natvės ar kitos tokios bedarbės.

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie įrile vieno
T. RYPKEVICIA
A. LECHĄVIČIA
A. SHILIM
K. AUGUST

- Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus/galite skalbti 

savo drapanas

'2 doleriai. Adresas:

VARICOSE

■Aimunsui.aiii^ ■>—itemnaMiti.A7misikiu

will toko placc that evening 
Įjęsides the many othėr im-

“KULTŲRA”, 
mokslo; visuomenes, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eįha žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stota 700 psl. su viršum didelio formato-iliustruota knyga. 
AL - ■

"KULTŪROJ” rašo ‘{žymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjaij mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

......... ... ............ ............. . .......... .......... . ........ -.................... ... ...............
į,' 16..;. A , „, .... ......... ............ .......... . ,.t

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

Miisųtautiečiai

Amerikos lietuvi, šį žurnalą^ pats skaityk ir užprenumeruok i jį kam

pirmtaku.no
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt §500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsido of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadieniua Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 9. Halated St.» Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.
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88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75
KLASIŠKAS ARGUMENTAS

Chicagoje — paltu: 
Metams ------ ----- ,
Pusei metu •M*BB f—a 
Trims mtaesiams _____
Dviem mėnesiams —„ 
Vienam mėnesiui - .. .

Chicagoj pęr iineiiotojua:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei  --------- —......— 18c
Minėsiu! —.-----   75c

Suvienytose Vaistuose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams----- 1----- $7.00
Pusei metu 2.............  8.50
Trims mėnesiams ................. .  1.75
Dviem mlnesiams _____   1.25
Vienam minėsiu! __ ___    .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
(Atpiginta)

Metams /--------------------- $8,00
Puse! metą 4.00
Trims minesiams ------   2.50
Pinigus reikia siųsti nalto Money

Orderiu kartu su atsakymu:

“DARBO REZERVAS”

m,.,

, Ekonomijos mokslo akimis žiūrint, bedarbiai yra 
niekas kita, kaip darbo rezervas (atsarga). Pramonė, 
žemės ūkis, susisiekimas suvartoja tam tikrą skaičių 
darbininkų, bet ne visus. Kiti darbininkai sudaro re
zervą, kuris būna pašaukiamas į dirbtuves, kuomet 
darbo atsiranda daugiau. Nelyginant, kaip armijoje: 
vieni kareiviai aktingai tarnauja armijoje, o kiti yra 
laikomi atsargoje, kad atėjus reikalui butų galima juos 
pašaukti prie ginklo.

Kai darbai eina gerai, tai dirbančiųjų skaičius bū
na didelis, o rezervas mažas. Kai darbai apsistoja — 
vadinasi, kai ateina biznio depresija, — tai darbo re
zervas išauga į milžinišką armiją bedarbių.. Amerika 
ir kuone visas pasaulis šiandie kaip, tik pergyvena tokį 
nepaprasto rezervo padidėjimo laiką. Visose pramonės 
šalyse bedarbių dabar yra kelios dešimtys milionų. 
**wTečiaus net ir geriausiais bizniui laikais darbo re

zervas neišnyksta. Norinčių dirbti yra visuomet dau
giau, negu darbų. Tame yra kapitalistų galybė. Jeigu 
darbų butų daugiau, negu darbininkų, tai darbinin
kams butų lengva iškovoti geras algas ir trumpas dar
bo valandas: darbdaviai butų priversti jų reikalavimus 
pildyti. Bet kadangi visuomet yra darbo jėgų pervir
šis, tai kapitalistai turi pasirinkimą: kuomet dirban
tieji darbininkai pareikalauja geresnių sąlygų, tai darb
daviai juos atleidžia ir jų vietas užpildo kitais, buvu
siais iki tol rezerve.

Dauguma žmonių pastebi, kad yra “nedarbas” 
(darbo trukumas), tiktai tuomet, kai bedarbių atsiran
da milionai, — o tikrumoje, kaip aukščiaus nurodyta, 
bedarbių yra visuomet. Taigi nedarbas yra nuolatinis 
dabartinės visuomenės sistemos reiškinys. Kovai su ne
darbu yra vartojama įvairios priemonės. Viena iš jų 
tai — valstybinė apdrauda. Ji yra vartojama gana pla
čiai pramoningose Europos šalyse. Amerikoj Jungti
nėse Valstijose apdraudos nuo nedarbo nėra. Čia. sten
giamasi padėti bedarbiams labdarybės keliu, — kas, 
žinoma, toli gražu nėra taip sėkminga, kaip su apdrau
dos pagelba.

Kada Amerikos darbininkai A ims geriau suprasti 
savo reikalus, tai ir jie privers valdžią įvesti privalo
mą visiems darbininkams apdraudą nuo nedarbo. Bet 
tokia apdrauda yra tiktai laikina reforma, kuri suma
žina blogumą, bet jo nepanaikina. Ji yra naudinga, ir 
todėl labai neišmintingai darė Amerikos komunistai 
kurie per eilę metų apdraudą nuo nedarbo niekino ir 
socialistus, kurie už ją-stoja, pravardžiavo
tais”, “revoliucijos išdavikais” ir t. t. Šiandie jau ir 
komunistai tos savo kvailos pozicijos atsižadėjo. Te
čiaus faktas pasilieka faktu, kad nei su pagelba nedar
bo apdraudos, nei kitomis reformamis, kad ir jos butų 
dar taip naudingos darbininkams, “darbo rezervas” vi
suomenėje nebus panaikintas. Kol gyvuos kapitalizmas, 
tol bus bedarbių. 1

Nedarbas išnyks tiktai tuomet, kai pramones val
dys visuomenė, o ne privatiniai kapitalistai. Visuome
nei valdant dirbtuves, kasyklas ir kitas įmones, bus 
trumpinamos darbo valandos, kuomet pasirodys, kad 
ne visiems norintiems dirbti ištenka darbo; ir bus ke-> 
Mamas atlyginimas už dalbą, kuomet pasirodys, kad 
darbininkai neįstengia išpirkti tą, ką jie pagamina.

Kitokio budo padaryti taip, kad nebūtų bedarbių, 
t- nėra. Turi būt pakeista ekonominė visuomenės sb 
s.tema!

Ta)gi, kovojant už. reformas, kurios palengvintų 
bedarbių vargą, reikia kovoti kartu ir už geresnę vb 
ąuomenės santvarką. Tas milžiniška dąrbo įgezervąą, 
kuris .šiandie kenčia dėl darbų trukumo, fabrikuose, 
krautuvėse ir ofisuose, galėtų padaryti daug gero savo 
ateičiai, jeigu jie bent dalį savo laiko suvartotų suąb 
organizavimui ir pažinimui tos tvarkos, kuri gimdo nėr

reformis-

Ponas S. Gegužis dar kar* 
tą rašo apie senąsias SLA. pa
skolas. Kalbėdamas apie $20,- 
000 paskolą Makoveekui, jisai 
aiškina, kad namas, ant kurio 
ta paskola buvo duota, turėjęs 
daug didesnę rinkos ,vertę, ne
gu kad ji buvo apkainuota tak
sy mokėjimo tikslu. Jisai sako
si žinąs tokių atsitikimų, kur 
taksų asesoriui apkainavę tam 
tikrą nuosavybę, kaipo vertą 
$6,500.00, kuomet aktualė jos 
vertė buvusi $40,000. Čia p. 
Gegužis priduria:

“Jei kas abejoja t apie šito 
pareiškimo teisingumą, tai 
prašau atvažiuoti pas mane, 
•o aš prirodysiu dokumenta
liai.”
Vadinasi, kad įsitikinti, ar 

SLA. prezidentas sako tiesą, 
nereikia nieko daugiau, kaip 
tik paimti traukini ir nuvažiuo
ti į Mahanoy City, Pa.!

šymąs, nei priduotas; namo ap- 
kainavim&»?

Ponas Gegužis jaučia, kad 
tąįyra sunkus apkaltinimas 
jam ir jo bendradarbiams se
nojoje (1927 m.) Taryboje. To
dėl jisai bando pasiteisinti/ ir 
rašo:

“Daugiau nei keistas, kaip 
Komisiją susirinkimo, taip ir 
čia kalbamą rašinių autorių 
užsispyrimas ir tikrinimas, 
kad paskolos prašymo ir nuo
savybės , apkainavimo nebu
vo. Jiems n»t nesvarou pa
čios SLA. Sekretoriaus da- 
leidimas, kad gal pas ją tie 
dokumentai žuvo. Gal kas 
sakyt kaip nori, o aš pakar
totinai sakau,, kad tos nuo
savybes, ant kurios Deveniui- 
Ažunariui buvo duota pasko
la, vertybė buvo įkainuota 
Unt $50,000 ir po tuo įkai
navimu buvo • pasirašęs p.

Kažęmčkas su kitų asmeniu/ 
. Vienas iš Komisijų susirin

kimo dalyvių (kuris? — 
“N,” Red.) man sakS, kad p.' 
Kažemėkas pats jam prisipa
žino, jog jis po tuo nuosa
vybės apkaįnavimu yra pasi
rašęs. žinoma, šitas man bu
vo sakyta jau gerokam lai- 

■ k u i praėjus po Komisijų su
sirinkimo, l|et kur ir, delko 
tas nuosavybes apkainavi- 
mas, dingo ir kam Jis butų 
pavojingas šiandie, jei jis 
rastųsi, tai pasilieka neišaiš
kinama misterija ir viskas 
ką galima; tai padaryti 
vaa išvadas/’
Tiesa, kad nieko kito dabar 

įif negalima darytį, kaip išvar 
das. Bet Komisijos, kurios dar 
iyką tyrinėję, kaip tik išvadas 
ir padarė, ir jos mums atrodo 
daug logiškesnės, negu p. Ge
gužio.

£

GEGUŽIO “NEIŠAIŠKINAMA 
MISTERIJA”

t

Jau yra žinoma, kad “garsio
ji” Ažunario-Devenio paskola 
buvo duota be jokio užtikrini
mo. čekis ant $25,000 buvo 
įteiktas Deveniui, nors paskola 
buvo suteikta neva Ažunario 
vardu. Devenis nuvyko pas 
Ažunarį (savo Švogerį), kad 
Šis pasirašytų ant čekio nuga
ros (endbrsuotų), ir, gavęs jo 
parašą, čekį išmainė. Gautais 
šituo keliu pinigais jisai atmo
kėjo antrą namo morgičių, o 
likusius pinigus įsidėjo į kiše
nių.' Pirmas namo morgiėius, 
kurį turėjo vienas bankas Wa- 
terburyje, paliko neišmokėtas. 
Tuo bud u Susivienijimas davė 
paskolą ant užmorgičiuoto na
mo.

Susivienijimas, reiškia, savo, 
paskolą ant to namo galėjo už
tikrinti tiktai antru morgičių. 
Tečiaus tame momente, kada 
juvo išmokėti Ažunario vardu 
$25,000 (bet tikrenybėje Deve
niui), SLA. dar neturėjo jo
kio užtikrinimo. Susivienijimas 
gavo to namo popieras (ku
rios paskui pasirodė sufalsifi
kuotos!) tik už pusės metų po 
išmokėjimo pinigų. Per šešis 
mėnesius SLA. turėjo,* kaipo 
“užtikrinimą” savo paskolos, 
tik sugrįžusį iš banko iškeistą 
čekį su Ažunario ir Devcnio 
parašais!

Visi šitie faktai tapo susek
ti tam tikrų tyrinėjimo komi
sijų po Chicagos seimo. Bety
rinėjant tečiaus tą aferą, buvo 
surasta da ir keistesnių daly
kų. Išėjo aikštėn, kad SLĄ. 
raštinėje nėra jokio dokumen
to, kuris parodytų, kas ir kaip 
tą Devenio-Ažunario nuosavybę < 
buvo apkainavęs. Komisijos 
tuomet iškėlė klausimą, kaip 
gi Pildomoji Taryba galėjo duo
ti paskolą, nežinodama, kiek 
yra vertas namas, kuris turėjo 
paskolos saugumą užtikrinti ? 
Kadangi kitų paskolų rekorduo
se apkainavimo dokumentai 
yra, o prie šitos paskolos re
kordų jie nėra pridėti, tai ko
misijos priėjo išvadą, kad šita 
paskola buvo duota be apkai- 
navimo raštų.

Surasta ir kitas labai blogas 
dalykus. Ažunario-Devvnio pa
skolos rekorduose, pasirodo, 
nėra nė paskolos prašymo. Ty
rinėtojai nuvyko j Waterbury 
ir klausinėjo Ažunarį, kurio 
vardu .paskola buvo duota. Ji
sai jiems po priesaika, pareiš
kė, kad jisai nėra nė' žodžiu 

paskolos,. nęi laišką 
tęs į SLA. centrą. Taigi. ižai* 
hą, kądvtuoa^^OO 
Taryba paskolino, net neturį 
damU prašymo* ra^to.^š tai* kame 
>] .7...
Pildomosios Tarybos, ats^ąnjy: 
be: kaip ji galėjo s^olin.tį 
kią didelę krūvą pinigų, kuo
met jai; nebuvo.; nei įteiktas -pnu

Lietuvos-LenkijosTranzite 
Bylos Istorija

■_ .............. . iiui ■'..Įi»iįįi,|i|i,,yyi|ii|iiii0i I Ir

tuvos ir Lenkijos),' pasįžndŽji- 
maj ir koki iš jų išplaukia, pri
valumai, kiek tas liečia kliūtis 
susisiekimo ir tranzito laisvei. •» 

Tiek daug vyių, žinoma, tu
rėjo padaryti ir nemažai dar
bo. Jie dirbo beveik du metu>— 
važinėjo Lietuvon ir Lenkijon, 
Latvijon ir Vokietijon, ištyri
mui padėties vietoj ir, paga
lios, patiekė Tautų Sąjungos 
Tarybai 1930 m. rugsėjo mėn. 
4 d. ilgą raportą iš 40 didelio 
formato spausdintų puslapių. - • !

čia pravartu bus paminėti 
tik svarbesnius davinius, ku
riais ši Komisija ir jos komi- 
sijėlės rėmėsi, ir galutinas iš
vadas.

Pirmoji Komisijėiė, turėjusi 
surinkti faktus, kurie yjarody- 
tų kliūtis daromas tranzito 
laisvei, atrado, kad ir sielių 
neplukdymas Nemunu1 ir ne
veikimas Kašiadorio-Lcntvara- 
vo bei Varenos-Alytaus Su
valkų geležinkelių sudaro kliū
tis tarptautiniam tranzitui: 
nuo to kenčianti ir Vilnija, ir 
Liepojos, ir Klaipėda, ir Kara
liaučius. Ji atrado, kad ir šių 
kliūčių pašalinimas nesudary
tų, jos nuomone, “jokių sun
kenybių” ir patįc|ce savo 
“ techniškas rekomendacijas” 
kaip galima butų sutvarkyti 
ne tik judėjimą traukinių, bet 
ir pašto, telegrafo bei telefono 
judėjimas.

/

Antroji juridinė komisijėiė 
turėjo daug sukesnį darbą. Jos 
užduotis buvo, kaip minėta, 
ištirti juridinę padėtį: koki 
yra Lietuvos tarptautiniai pa-- 
sižadejimai šiuo atveju ir ar, 
einant jais, ji turėtų atidaryti 
susisiekimą su Lenkija ir 
tranzitą iš Lenkijos per Lie
tuvą.

Kaip matome, šios komisijė
lės darbas buvo tais pačiais 
klausimais, kuriuos vėliaus 
prisiėjo spręsti Hagos Tarp
tautiniam Tribunolui arba 
Teismui. Todėl šios komisi
jėlės darbas yra daug — by
los atžvilgiu — įdomesnis.

ši juridinė komisijėiė rišo 
du klausinių5 D ar Lietuva 
privalu atidaryti susįsįekintą 
Netnupu (medžių plukdymui) 
ir 2) ar Lietuva Rrtyalp atb 
daryti susisiekimui. Kaį^ądP’ 
rių-Len(vai*avQr gdežinKclį ir 

,.. - . . , , /vienam, in kįtam, , atsįtikpųę
klmčįų ekonomines. pa^ekmesj omenyje jos

pins
Ęužįitrėkpm Hokmfe 

niais dąvipįafe šį y kmu^tyR 
rėmėsi ir/ KoKpl išyądų ji priį 
ėįp kie^viępų 
simųf, .

Medžio . Nemune 1

Komisijėlės nuomohe, k|^ 
tas liečiu medžio (ranzitą JNė* 
lųumi. peiĮ Lįętuyps tariįmiąį 
Lietuvai eskiitU sūri W?

Washington, D. C. — Spalių 
mėn. 17 d. —> (Lietuvos Pa
siuntinybe Washingtone). — 
1928 metais, gruodžio mėnesio 
posėdy j, Tautų Sąjungos Tary
ba, atsimindama jau pirmiaus 
musų minėtą savo rezoliuciją 
iš 1927 m. gruodžio x mėn. 10 
d;, kuria buvo pavesta Lietu-\ 
vai ir Lenkijai pradėti tiesio
gines derybas, nutarė peržiū
rėti “dabartinę Lietuvos-Len
kijos santykių padėtį.”

Laike šio posėdžio pasirodė, 
kad derybų butą daug, bet re
zultatų, kaip jau matėm, nepa
siekta jokių. Iš lenkų puses bu
vo pakišta mintis, kad Lietu
va daranti klintis tarptauti
niam susisiekimui ir tranzitui, 
kas yra priešinga ir Tautų Są
jungos Pąktųi ir kitoms tarp
tautinėms sutartims, kurios 
yra Lietuvai privalomos.

Tautų Sąjungos Taryba tuo
met nutarė:

“Kadangi sųlyg Tautų Ly
gos Pakto,.. Tautų Lygos na
riai privalo imtis reikalingų 
priemenių užtikrinimui ir 
palaikymui susisiekimo, ir 
tranzito laisvės, lygiai kaip 
ir visų Tautų Sąjupgbs na
rių komercijos teisingo trak
tavimo”, ir “kadangi, iš ki
tos pusės, Tarybai patiek
tuose dokumentuose minima 
kliūtys, daromos susisiekimo 
ir tranzito ‘ laisvei”... tai Ta
ryba “nutarė pakyiestL Su
sisiekimo ir Tranzįto Konsųl- 
tatyvą ir Technišką Komisi
ją (esančią prie Tautų Są
jungos) patiekti Tarybai ra
portą apie tai, kokios, gale- 

k tų būti priimtos praktiškos 
. priemonės šios padėties išri-

Šimui
• tarptautinius privalomus pa

sižadėjimų^” ♦
/Tranzito komisijas darbuotė
Tranzito Komisija paėmė da

lyką plačiai. Ji paskyrė dvi ko- 
■misijėles. Vienai pirmininkavo 
argentinietis generolas R. de 
Condolle,, buvusis Argentinos 
pietų geležinkelių direktorius, 
ši komisijėiė turėjo surinkti ir 
ištirti “visus faktus, kurie ga- 
lėtų nurodyti, kokius yra kliū
ty^ tranzito ir susisiekimo 
laisvei”; lygiai, “kokios yra tų

priimant domėn

ir tarptautines reperkusijos.”
Antros homMjėlėsi pirminin

kų paskirtas' W. E. Beckett, 
Foreigitf Offjso Londone vięą 
jnri^n^ujtąs ir nartais eilė

euzija, Italija ir Japonija.
Nemuno klausimą šioje kon

vencijoje / liečia Anekso 2-ro 
straipsnis pirmas ir* Anekso 
3-čio straipsnis trečias .

Anekso 2-.ro straipsnis, pir
mas skamba:

“Lietuvos vyriausybė pri
sitaikins, kiek tat liečia vi
są Lietuvos teritoriją, čia 
įskaitant ir Klaipėdos teri
toriją, prie Versalės 1919 m. 
biržęlio men. 28 d. Traktato 
nustatymų straipsnių 331- 
345 dęl Nemuno.” '
Anekso 3-čio straipsnis 3-ias 

skamba:
“Lietuvos vyriausybe pa

tikrins laisvą tranzitą juro
mis, vąndens keliais ir ge
ležinkeliais transportams iš 
ir į Klaipėdos teritoriją ar
ba tranzitu per tą teritori-į 
jąs pritaikydama tam reika
lui taisykles, kurios nusta
tytos Barcelonos Konferen- 

v ęijoj 1921 m. balandžio mėn.
15-20 d. Tranzito Laisvės 
Statute ir Konvencijoje... .

“Ta pati tranzito laisvė 
bus pritaikinta pašto siunti
niams ir pašto bei telegrafo 
susisiekimui.

“Pripažindama internaci- 
jonalį Nemuno- upės ir tra- 
fiko pobūdį ir bendrą eko
nominę naudą, kurios gali 

• būti iš miškų eksploatacijos 
Nemuno upyno Lietuvos ir 
kitose s rytyje, (suprask — 
Lenkijos ir Rusijos), ku
rioms Klaipėda yra natūra
li išeiti, Lietuvos Vyriausy
bė apsiima tuojaus leįsti ir< 
duoti visų, lengvatų trafi- 
kui' upe, einančiam į ir iš 
Klaipėdos uosto, kaip lygiai;

- ir pačiam uoste ir netai- 
kįnti. tam trafikui, dėlei da
bartinių politikos, santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos* 
nustatymų, numatytų Bar- 
ceionos dėl Tranzito Lais
vės Statuto straipsniuose 7> 
ir 8 ir Barcdlonos rekomen
dacijų dėl Uostų RežmiOf 
straipsny 13-nie.”
Komisijėlės išvadžiojimai 

buvo šios prasmės: Ndrs Ver- 
salės sutartis straipsniai' 331- 
345 kalba tik apie “navigaci
ją” (paprastai tuo žodžiu va
dinama laivų judėjimas), bet 
komisijėlės nuomone žodis 
“navigacija” apima ir medžių 
"plukdymą. Todėl iš viršmi- 
nėto Klaipėdos Konvencijos 
anekso 2-ro, straipsnio pirmo, 
išeina, kad Lietuva turinti ati
daryti Nemuną lygiomis teisė
mis visų valstybių piliečiams, 
kaip lai numatyta* Vcrsales 
sutartyje. Nors Lietuva pati 
atidarė šią upę, medžio pluk
dymui, bet komisijėiė mano, 
kad Lietuva neturinti teisės to. 
plukdymo, reguliuoti savo tai
syklėmis (kurįos verčia Tenkiį 
plukdytojus pakeisti Lietuvos 
plukdytojais, įėjus sieliams į 
Lietuvos teritoriją).

KaišiatfąriųvLentvaravo 
ketežinkelis

Dęl Kaišiadorių-Levantvara- 
vo geležinkelio Komisijėlės ju- 
risai atranda, - kad “laisvas 
tranzitas yra f ak tinai nutrauk
tas dideles tarptautines svaiv 
bos linijos”, nes ši linija turin
ti būti skaitoma kaipo “esen- 
cialiai j>riUikinta tarptauti
niam tranzitui.” Lietuva pa- 
sirašusi Klaipėdos Konvenciją 
(Ąncksas III, straipsnis 3) a|h 
siėmė pildyti Bareelonos Sta* 
tųlą dėl Tranzito laisvės. 
Nors tas Statutas kalba apie 
palaikymą tranzito laisvės vek 
kiąUiiQmis gęlžkcjią linijomis, 
o Kai§iadorių?Leųtvaravo Ifc 
ui ja jau visai neveikia nuo 
1920 m., j urėdai vis vien “app 
tempe kurpAjį”; jų ųupmonc 
šb liųija teųka- skaityti veikiais 
čia, tik laikinai Ųetuvos su- 
stabdytar todėl statutas, užda- 
dąs? Litavai prievolę ją atida-, 
rytu

n

Straipsnis 7-tas numato, kad 
“išimtinais atsitikimais ir ga
limai apribotam laikui” tran
zito laisvė gali būti sustabdy
ta, jeigu to reikalauja "rimti 
įvykiai, liepiantieji Valstybės 
saugumą, arba jos gyvuosius 
interesus.”

Straipsnis 8-tas numato, kad 
“šis Statutas nenustato nei 
teisių nei pareigų valstybėms 
esančioms karo stovyje.” 

Ar uždarymas Kaišiadorio- 
Lentvaravo linijos nepateisi
namas nei vienu viršmiiiėtų 
straipsnių? Juristų komisijė- 
1Č mano, kad anaitol ne.

Straipsnis 8-tas nepateisina, 
nes su 1927 m. gruodžio mėn. 
10 d. rezoliucija .kuri panai
kino karo stovį tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, savaimi atpuolė ir 
ta apsaugų, kurią turėta ome
nyje, pasirašant Klaipėdos 
konvenciją. Bet kaip su straip
sniu 7-tuoju, kuris duoda teisę 
nutraukti laisvą tranzitą, kuo
met to reikalauja “Valstybės 
saugumas ir jos gyvieji intere
sai?” šis straipsnis, juridiniu 
atžvilgiu, buvo kertinis ak
muo, kuriuo Lietuva rėmė sa
vo atsiginimą. Jis yra aiškus. 
O vienok pažiūrėkim, kaip po
litikuojantieji juristai mėgino 
jį apeiti savo raporte.

Visų pirmiausiai,^ komisija 
“turintį įspūdžio”, kad šis 
straipsnis “nepritaikomas.” 
'Tranzito nutraukimas esąs jau 
arti dešimts metų, 
ir galėjęs būti “i 
justifice” (valandėlei pa teisi
namas.) einant 7-tuoju straip
sniu, tai esą butų sunku da
bartinį stovį pateisinti 7-tuoju 
straipsniu, nes jis kalba apie 
tranzito nutarukinią tik “gali
mai apribotam laikui”; neigi 
komisijos nuomone prekių 
tranzitas galįs pakenkti “vąl- • 
slybės saugumui”, arba palie
sti jos “gyvuosius interesus.” 
Bet jeigu jau Lietuva ir ga
linti, eidama šiuo straipsniu, 
nutraukti tranzito laisvę, tai 
komisijos nuomone didžiosios 
valstybės, pasirašiusios Klai
pėdos Konvenciją su Lietuva, ' ■■ 
gąlėtų, einant ta pačia konven
cija, šį klausimą sureguliuoti 
Bareelonos Statuto 13-tu 
straipsniu, nors jis liečiąs tik 
tranzitą į Klaipėdą.

Lenkija, teisybė, ncpriklaur 
so prie Klaipėdos Konvencijos, 
bet ji “esanti linkusi padaryti 
[jai privalomų žygių tikslu 
atidaryti tranzitą Kaišiadorių- 
Lcntvaravo linija”, o juridiniu 
atžvilgiu ji esanti surišta ir 
Tansito Laisvės Konvencija.

Pagalios šis perdėm tenden
cingas ir “suktas” išvedžioji
mas apvainikuojamas komisi-' 
jos rekomendacija, kad “at
naujinimas susisiekimo Kai- 
šiadorių-Leiitvaravo linija dar 
nėra pakankamas tam, kad 
kalbamąją liniją grąžinti tarp
tautiniam tranzitui.” šio “po
etiški juristai” atrado, kad 
šiedvi vatetiji (reiškia, Lietu
vą ir Lenkija) “grąžindamos 
šią liniją tranzitui, turi tuo 
pačiu prievolę sudaryti tech
niškas sutartis”, kurios esan
čios būtinos, kad tarptautinis 
tranzitas veiktų patenkinamai.

Atidavimas bylos Hagos 
teismui

šitoksai Tranzito Komisijos 
raportas buvo patiektas Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdžiui 
1930 m. rugsėjo mėnesyj. Ta
ryba atrado, kad Komisijos 
raportas “iškelia ypatingai 
svarbius klausimus, turint 
omenyje bendruosius intere
sus” ir kad “Taryba tikrai ne
galėtų šiais klausimais išsi
reikšti be nuodugnaus šio ra
porto išgvildenimo.” Todėl 
Taryba nutarė šį klausimą nti- 
dėti lįgį sekančio savo posė
džio, kuris įvyks 1931 m. sau
sio mėnesyj.

(Tęsinys ant 5-to pusi.) ‘
Bęt kąlbmriąjiai Mįcęlonųii ’ yr

gautas 
•ms prievole palaikyti laisva šiandie. Kama 10c. Klaus*

Jeigu jis 
nu momenl

't:

patingai ' ryiKiHi pwfi^in yęr y ffwV
’ildomosįos Tarytos atsaXwN'’ J^iUtKSjas kasacjjos teisino
- • ■ ?komoje, ^ios .komisijėlės u^JEietuvafeškątf; suriįfąriHą|

ddotis* buvo: ištirti, koki yrw ;J
gaHojantieji tarptautiniai (Lie- m. pasirašė _ ,

dos Konvencija, l^į^ji 1921 
m. pasirašė ’ su A’ngį^ ’FMm*

.................................. .
bėms prievolę;palaikyti laisvų 

i įraųŽMįi. yra atsitiki* 
mus^ kądą ta Ihiųvė gali bu|i 
panaikinta. Apie tai kalba 
Statuto slraipsŪlAt 74as ir

kitę Naujienose
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di»iyth keletas tūkstančių dote

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Akiu Gydytojai

S. D. LACHAVICH

Pinigai pabiro

SUSI

rezo

Mirė politikieris pietų, 2 iki

Hagos

Halsted St

127

Dar viena bomba

nub 6 iki 9 valandos rakate

atidary- 
patinau-

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiarts rei
kale visuomet erti sąži
ningas ir nebrangiu to
dėl, kad neturima U* 
laidų užlaikymui sky-

Ofiso TeL Victory 6853 
Rez. TeL Drextl 9191

Lietuvos-Lenkijos 
Tranzito Bylos

— akmenį 
(Galas)

1327 So. 49th Ct.

Telefonu 

Cicero 3724

Teatrų savininkai 
unija susitaikę

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

3ino8. žema kaina, be 
įmokSjlmaii nėra aurai-

ir rėmai■ sutaisomi1

įĮ-rnuflHin'i. i>

Graftas policijos ir ug' 
nėgesių depatra- 

mentuose

azimiero kapines.
a; Petronėlės Norkienės 

pažįstanti esat 
kviečiami dalyvauti

Apeliuoja Brotherso 
bylą

Phone Boulevard’ 4139 
A. MASALSKIS

,756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Halsted Sts)’ 

Ofiso t valandos* nuo 2-4,„nuo- 7-9 
Nedėfdianiais pagal sutarti

Bet atsB 
nelaime: pinigų maišas 

sargą Wil- 
Duewerth ir įlaužė jo r i e-

Taiko ginklu vartojimą 
suvaržyti

atsikraty- 
kit ligų PE- 
1>TT nosyje, burnoje 

i r’ psrMi/v*

Leiskite Zenite iiva< 
lyti susikimšurias. lt* 
matas,* i 
tu, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis P** 
rus, Raminau*** pl^es

Teatrų savininkų ir krutamu 
jų paveikslų kova, ėjusi dešim
ti savaičių, užsibaigė praėjusį 
pirmadienį. Kovos dalyviai su
sitaikę.

Paveikslų operuotojai grįš į 
darbą naujomis sąlygomis. O jos 
bus daug maž tokios. Vienas 
paveikslų operuotojas tokiuose 
teatruose, kuriuose yra ne dau
giau kėdžių, kaip 400. Jo pa
vaduotoju galės biuti teatro sa
vininkas. Tokių teatrų esama 
27 iš 87, kurie operuotojams 
buvo paskelbę lokautą. Kituo
se teatruose bus nukapotos ope
ruotoje ms algos 20 nuošimčių.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Kalėjimas už vaišinimą 
šnapsu

Ekspliozija italų na- 
•v’ ; muose

Eksplozija veik visai suhai- 
kino 'turtingų? 20 kambarių1 re
zidenciją.1 adtesu 725A Slieridan 
road, \Vilmette. Ta- reri’d^rtčija 
prikisti

Šis klausimas ir buvo spren
džiamas Hagos Teisme pereitą 
mėnesį. Kaip matėm, Hagos 
Teismas pilnai pripažino teisy
bę Lietuvos pusėj ir vienbal
siai pripažino, kad jokios su
tartys nei pasižadėjimai Lietu
vos neverčia susisiekimą' su 
Lenkija atidaryti.

Tuo bildu visos Lenkijos pa
stangos priversti Lietuvą už- 
megsti su ja santykius ir vėl 
nuėjo niekais. Ji mėgino kąsti, 
bet įkando

Rampai Wabath Aveniu 
TeL Pullman 0856 
Gazas. X-Ray. etc.

Diiokite javo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virs 15. metų 

pacy|imas 
Akiniai nuę $3

Valandos: 9 tirto iki 9 vak. kasdie.
DR;

Veteranų, dalyvių karuose su 
svetimomis šalimis, taryba 
Co'ok paviete pradėjo rinkti pa
rašus po peticija, kuri prašo 
kongresą išmokėti likusią ne
mokėtą kareivių bonų dalį. 
Cook paviete norima parašų su
rinkti apie 1,000,000.

paHh'tfHui makaronų t išdirbėjii 
firmos' Russo & Go., 466 West 
Chicago avė. Paties Russo ir 
jo šeimynos nebuvo namie. 
Praėjusi šeštadienį Russo su 
išeimyna išvyko j Minneapolisą. 
Pasak Russo, sunaikinta ekš- 
pliozijos savastis verta1 buvusi 
^pie $150,000. Manoma, kad 
reMen^jja. buvo sunaikinta di- 
namitu/’V

. ‘‘ i JŪSŲ GBįAĘORlAIf :
' • Didysis Ofisas .. **• , •

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vili 7Won«ii YAROS 1741 ir 1741

Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto 4 iki 6 po pietų. 
'Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 

Seredotais ir nekėliomis pagal susitariau 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS t 
4729 South Ashland A<*„. 2 tatof 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų- 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8t3O viL 
vakaro NedeL nuo 10 ild 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

James NcNulty, 21 metų, 
6317 Blackstone avenue, pavai
šino šnapsu dvi merginas — 
Rulh Hughes 15 metų ir- Mild- 
red Bryan 17 metų.! Mergaičių 
tėvai išėmė vara n tą. Pasėkoj 
McNulty •atsidūrė teismeę o tei
sėjas paskyrė jam bausmės 60 
diehų kalėti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel Randolph 0337 
tuo 9 ryto ild 5 vii. vih. 

d St. Tel. Vietoj 056» 
7 iki 9 rakate

Kett. ir Subatoe vak» 
Ser. ir Petnyčioa rak*

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

4142 Archer ' Avthtu

Valandos 11 ryto iki 1 
4‘ it ‘6 iki 8! vak. Nedėlioja nuo 10 

iki* 12 dieni.
Telepbonai dieną ir nakti Vlrginia 0036

A. MONTVID. M. D;
Vest . Towb*' Start Bank’ Bldg 

2400 W Madieon St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak
Tel. West 2860

Nartų telefonas Brunsrrick 0597

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

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

Te). Kenwood 5107
VALANDOS:

ntio 9 ikl; 11 valandai’ rytės 
nuo 6; iki 8 -valandai- vakare 

apart Iventadieriio ir ketvirtaifiafiiv

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju • laidotuvėse kuopigiauiia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbo busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23i4 W. 23rd PI., Chicago 
*

CIfVPfTTQi

T 439 S. 49 Court, Cicero, m.
Tel. Cicero 5927

Stipii dinamito bomba išar
dė frontą rakandų dirbtuvės 
Parlor Frame Co., 2618 West 
Grand avenue. Nuostolių pą- 

....* . ,>.... ,i, L ..j.   - .

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis* Advokatas 

4631 S<n AibUnd Atfe 
Tel. Boulevard 2800

. K*r, 6515 So. Rcrku^l Sfe
v . T<L Rep.blk 91Vl

Dr. A. P*. Kazlauskis
Dentistaa 

4&12 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 •

Ofiso valandos 10 rytu iki 8 vakaro. 
Rcridenec Photit HtmMr 7691

PETRONĖLĖ NORKIENĖ 
po tėvais Tcrvainaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 dreną, 11:50 valandą^ 
naktį 1931 m., sulaukus pusam- 
žiaus, gimus Tauragės apskr., Gau
rės parapijos, Drntavišldų kaiųie, 
Amerikoje' išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime vy
ra Jurgį, dukterį Oriį. 2 sūnų — 
Pranciškų ’ ir Kieofį. Z broliui--— 
Antan.)- ir Pranciškų. 2 brolienes 
Tervainienes ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Jievij.

Kunat pašarvotas, randasi 4233 
So. Rockwcll St. a

Laidotuvėm įvyks Pcinytioj. 
spalio 23 dienoj 8:00 vali ir na^ 
nup į Nekalto Pras. Panelės Švettė. 
parapiją*t bažnyčią; kurioje atsi* 
bus gėtiulingbš pamaldos- už vė- 
Ifonėš/sie*“ - :s 
ta į Sv.

Visi' a 
giminės, draugai 
ųuošijdžiai " . r r
laidotuvėsė’ it. suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir at'sisvelkihimą.

Nultu#1 Įtekame. ' ’
Vt/r'rti DitkU, Surtaiy BtPliaį, 
Rėoltįtiif ir Gimihii:'

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius tucįeikb. Tel. Yafįs 174 L

ititoi'1 Niitlžioi Riissb
rt.tr'TTi ,Wi.'4-- p.liir,. ........ r.Ąr-rr

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 

1)K. BERTASH 
7:W W. :i5th-St.

(Cor.' of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandoj nuo. 1-3, nuo 6:3 0-8:.

Nedėldtenlali ■ pagal * sutarti 
.. „UI...... . .....

Ofiso, ir Rez. Tel. Boulevard 5914

SVARBI ŽINUTE
DR. Kt T. STRIKOL

Lietu vys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė' abu siVo ofisu i nacija vieta P© nt

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

, 1 Nedėlioj pagal sutarti 
TeL Boulevard 7820 

Namai i

6641 go. Albany Avė., 
TeL Projpect 1930

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 tu- 
tai kaipo patyrft gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W \%th St., netoli Morgan 8t. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdė Parh 6755 ar Randolph 6800

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Chicagoj buvo nuteistas ke
turiolikai metų kalėti Leo V. 
Brothers, kaltintas nušovimu 
“Tribūne” reporterio Alfredo 
Lingle. Šiomis dienomis buvo ar
gumentuojamas Brųtherso pra
šymas Illinois valstijos aukš-* 
Čiausi^m teisme ,kad> pirmesnis 
nuosprcndis butų panaikiiitaEj? 
o jo vieloj leista byla nagrinėta 
iš naujo.. Laukiama,1 kad teis
mo nuosprendis deliai šio pra
šymo busiąs išneštas gruodžio 
mėnesio posėdy.

- H)* IV Alfam*' Sh, Ro»WM4t

...
Telepbone’ Roosevelt 9090 ; _

NattiS O ryte. Tel. RepubSt 9600

Thomas Healey. daugiau kaip 
30 me+ų šalininkas buvusio se
natorių Charles Deneęno Chi-

• » •* ♦ » .< » - t » 4 ♦ x * •

cagos politikoj, mirė .vakar se
natorėjoj, Mllwaukee mieste.

Kaip vakar norėta įteikti gu
bernatoriui Emmersonųi su
manymas, kuris jei taptų įsta
tymu, žymiai suvaržytų ginklų 
vartojamą Ilinois valstijoj,

Sumanytojai yra komisija ko
vai su kriminiliais nusikalti
mais. Jie ketina prašyti, kas 
sumanvmas, kaip bilius, butų 
paduotas svarstyti specialiai 1c- 
gislaturos sesijai, kurią guber
natorius šauks taksų proble
mai rišti.

Trumpai sumanymas dėl 
ginklų esąs toks: ginklai turi 
būti registruojami; asmenys su
gauti besinešioją neregistruo
tus ginklus gali būti baudžiami 
iki 10 meti] kalėjimo.

filiMnl.i . ..............................................................  I ii ' iilnnm'Ml.lMIiiirdltiriiu

Lietuvėt» Akušėrea

g®®® Mrs. A. K. 
MM JARUSH

* PHYSICAL 
THERAPY

* MIDWIFB

WX61°9 South 
Albany A v. 

Phone 
Hemlock 9252

(Tęsinys išų4-to^pusl.)
Laike ilgų debatų, kurie įvy

ko šiame Tarybos posėdyj dėl 
kalbamojo Tranzito Komisijos 
raporto, Lietuva užėmė griež
tai priešingą Tranzito Komisi
jai poziciją. Ji nuodugniai įro
dinėjo, kad nei viena sutartis, 
nei vienas Lietuvos tarptauti
nis , užsiangažavimas (pasiža
dėjimas) neuždeda jai tokios 
prievolės atidaryti tranzitą su 
Lenkija., geležinkeliais, upėmis, 
ar kitokiu budu. Lietuvos de
legatai , iš naujo išdėstė visą 
Lietuvos-Lenkijos ginčo bylą, 
nurodydami lenkų politinius 
tikslus, pridengtus techniško 
susisiekimo forma. Jie nurodė, 
kad ši byla yra kilusi iš Tary
bos priimtos 1927 m. gruodžio 
mėn. 10 d. rezoliucijos, kuri 
uždėjo abiem šalim pareigą 
“pradėti derybas”. Lietuva są
žiningai tas derybas vede. bet 
rezoliucija neuždėjo, ir negalė
jo uždėti, Lietuvai pareigos 
susiderėti jai nepriimtinais pa
matais. Lietuva lojaliai vykdė 
Tarybos rezoliuciją, bet ji ne
gali sutikti nei su Tranzito 
Komisijos raporto išvadomis, 
nei su jos rekomendacijomis, 
kitais žodžiais, Lietuva dabar
tinėmis sąlygomis, t. y. kol ne
išrištas pamatinis Vilniaus 
klausimas, negali savo politi
kos. pakeisti ir atidaryti 
siekimui su Lenkija savo 
žinkelių.

Visas didelis Tarybos 
liucijoj numatytas planas 
mėgsti santykius*, aišku, 
jo niekais. “Paskutinis 
<las 
sikabinti 
misijos 
jo esencialė dalis dėl Kaišiado
rių- Lentvari!vo linijos 
mo. šiuo ir nutarta 
doti.

Pasiūlyta kreiptis 
Tarptautini Teismą, kuris išriš
tų ginč$ tarp Tranzito Komi
sijos ir* Lietuvos griežtai prie
šingos nuomonės. Lietuva su 
tuo sutiko. Taigi šiame posė
dyje ir nutarta atsiklausti Ha
gos Tarptautinio Teismo “pa
tariamosios nuomonės” (ji 
nėra privaloma) ir suformu
luota sekantis paklausimas:

“Taryba prašo Tarptautini 
Teismą malonėti pareikšti 
konsultatyvę nuomonę, ei
nant Pakto 14 straipsniu, 
sekančiu klausimu:

Ar tarptautiniai esantieji 
galioj, pasižadėjimai, fiaktino- 
je padėtyje, verčia Lietuvą 
— ir jeigu taip, tai-kuriomis 
sąlygomis, — padaryti žygių 
atidarymui trafiko, ar tam 
tikrų trafiko kategorijų, Kai- 
šiadorių-Lentvaravo geležin
kelio ■ šakoje?’’

OB X KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63H' St, Saite 3 
Tel. Prospect 1028

Ru. 2359 S. Leavitt St. Ganai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 We»t 69tb Street 

VALANDOS:’ 
nr iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio1 it Ketvirtadienio1

■i —i •'■■ ■ Į^*W|. ......................... .Jį,,.IĮ.

fihnne Canal 2418 
Valatidos: 6*-*-8: vakare

DR. A; L. YUSKA
I90Q 4o.- Haht'd St, 

4*193 Atchit Avn 
.Vilatfddrt 2A*4* po piet 

Phone LafatjdPfa* 009^' 
Naktinis telefoną*? Gtovehill 15951

.‘i ..t. iiiii: ..'T ii1iiiiIiii» i r . I rili f; i. .■■..i', I .i mn»>f

Rsz. 6600 South Arteeian Avanse 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Carial 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

1821 So. Halettd Street 
CHICAGO (LU

ambulanciLpatabnavimas dieną ir Mktjj 
Me»- visuomet- teikiame, širdingu;/ Bimpatingg ir ramij 

kuomet’ jis yra labiausiai reikalingas.j

Phone Armitagv 2822’

DR. W. F. KALISZ
1145' Mihvaaket Aveniu 

Valandos t 12 ild 2 ir 6 ild 8 P. 18.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal suarti

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas \ Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis M 0 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATI 1 A1SO į TRUM? 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

S. M. SKUDAS 
Lietuvis .

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooeerėh 7532

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

Tel, Calumet 3294 t

Tel. Yards 1?29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tonas sidabrinių pinigų ga
benta maišuose iš Chicago Title 
& Trurf Co. ofiso, 69 West 
Washing'ton st. Trdko ratas 
nusimovė, vežimas pasviro ir 
mašai pabiro šalygatvy. Visi pi
nigai buvo surinkti 
tiko ir 
krisdmas užgavo 
liam

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS i 
ntid 9' iki 11 valandai ryw 
nttb' 6' iki 9 valandai' vakaro

■f ■ r i. u   , i, j.   t,.,.,

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

AŠ priskirsiu jūsų aKĮms, 
ntiilurinl kalb butų kom- 
Pilkuotas darbas. Mano eis- 
tema; yj>a pasekme" 20 ; m&- 
tu stadijų ir tyrimo. Tiktai

- ■ ti^Jiąusi inctrupibnial yra
vartojami. Mano akiniai1 sugražina regėjimą 
Ir - pašalina. įtempimu. 1

81’ECIAI.E DOMĄ VAIKU AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akiniu ir EgaamlnaciJos Kaina Nub
Žvairos altyH atltai-------- " • '
operacijos,' lengvi 
šnno.

Stiklai' dtiplikuojaml 
ta pačių diena..

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

GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tek Jlrds 6780'

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
> arti 47tb Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

Ofieaet 3102 So. Halsted St., 
arti Usr Srtart*

Valandos! 1—3 po pietų; 7^—9l v6hr
Nedehomis' ir šventad- IO-—12 dlMh'

v--- . - ,,,,į „
Advokatai

nuc- 
šiau- 

uŽ kurio galima buvo už- 
— buvo Tranzito Ko- 
raportas ir ypatingai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Kbkplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams.1- Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
• CHICAGO. ILL.

....... ........    i ................
Telefonas Yards 0994 •

Dr. HAURICE KAHN
4 631 South Ashland Avenen 

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

’ iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Refc Telepbone Plaza 3200*

Graborfai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Areštuotas advokatas Wilbur’ 
J. McGinness. Jisai yra kąltk 
namas tuo, kad pardavinėję# 
džiabiis policijos ir ugncgesiiji! 
departamentuose. Už paaukšti
nimus dirbantiems jau arba už 
suteikimą naujiems darbą im
davęs nuo $1,000 iki $3,000.‘ 
McGinness operavęs šį “gėfpį’’, 
pasako valstybės gynėjas, jau 
šešerius metus. Per tą laikų 
McGinness pelnęs tarp $50,000 
ir $60 000.

Sakoma, kad McGinness pri
sipažinęs esąs kaltas ir kad į- 
vėlęs keletą kitų asmenų, jų 
tarpe vieną aukštą policininką 
ir kai kuriuos kitus politikie
rius.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė' 
756 Wpst 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12..
.-"•iiiiHAU'ii ,i ........... -...................i ■ m;.. ■

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA1 
OPTOMETRISl 

Praktikuoja virš' 201 m 
4649 S: Ashland Avė 

^SĮĮSįį^^'"' kampas* 47tb Su 
Tel. Boulevard 6487 g, 6BC1S 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

L Dearborn- St., Room 1113' 
Telefonas Central 4411.' .

Valandos: nuo 9 ryto iki 4* pfath 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Teli 'Boulevard 1310< 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai kiekviaat* 
vakarą, išskyrus ketvergi

Nedėlioj ndo r iki
;..............r~- -I....- ' !.—■ lf 1 11111 |T

oedeeet^ » i ■ i—■— ■ ■ ■ ■■■■— ■—

Hemlock 8151

DR. V. S; NARES

' , , ......ti.il.............................. ......... . ..... .................. ' i

Renka parašus bonams 
išmokėti '

J. F. RADZU S
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir' pigiau 
nc8t> kiti todėl.' kad 
priklausau prie gra- 

b*! ’Sdirbystės.
OFISAS:

668; W, 18th. Street 
Tel., Canal 6174 

hjafcb ' SKYRIUS:

3238- S.
Tel; Vieton 4088

LACHAWICZ IR SŪNŪS
_ l’AGRAISV VEDĖJAI
K Visą pagrabo pathrhavimą: ĮĮ*

K galime atlikti Už-$100.00
O? Dvi Koplyčios Dykai 
jH Del šermenų , •

Padarome affidavitus reika- .
le- Insurance ir visus.; Notary

Public reikalus. , •
ChičagfO, Ilk :■ Cieėrof III. • '

2314 W. 23rd Places . 1439 So; 49 Court
Tel. Roosevelt 2515-2516 Telef. Cicero 5927

A.- A. OLIS
R. A. VASALEJB

ADVOKATAI 
11 South La Saite Straet 

Room 1934 
Valandos1 
3241 S.

Valiindos 
Olia-—Utarn., 
Varalle-—Panų

■ Iii ........... Ii.’ . .............................. . ■'

John Kuchinskas .
Lietuvis Advokatais 

2221 West 22nd> Sti 
Arti Leavirt St: 

Telefono* Canal 25^2* 

Valandos- 9 ryto iki 8 vakaro. 
Serėddj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki 4 

" ■ —■„»   ' „ '............ .  .......... i j .•„■i.Įhiiu i r■ I II. n#

A. 1 SLAKIS
. ADVOKATAS:

Riesto Ofiso, 77 Wt W<uhir*ton St. 
Room' 1502 TeL Central 297Ė 

Valandos: 9 ryto iki 4 po piet*

Vakarais: Utarm, Ketv.. i? Subatoa 
«<a.- 6‘ iki* 9' vUr 

4145 Ahbe* Avė. TeL Laftyitt* 
;.i.iii i...a.

Namų Tel*. Hyde Park 3395
H.niif i.iMi«iiHi,»»i iliiiii <Sii iiMMOulfc—ltfUMl

Lietuviai Gydytojai (

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.

rv.ų
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Tarp Chicagos
Lietuvių

- - -

Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn 

koncertas
.Jau tilpo Chicagos Lietuvių 

Choro Pirmyn koncerto aprašy
mas vakar. Noriu tečiau ir aš 
’^e’ctą pastabų padaryti deliai to 
koncerto.
Trys dalykai buvo pažymėtini 

koncerto pildyme. Tai p. K. Ste
ponavičiaus vadovaujama or
kestrą Chicagos Leituvių Cho
ras Pirmyn ir Kenoshos Dailės 
Butelio choras

Orkestrą. Kalbėkime apie ją 
šiaip, kalbėkime taip. O galų 
gale teks pasakyti, kad Chica> 
gos lietuvei (ir, tur būt, visos 
Amerikos lietuviai) neturi ge
resnės orkestros už ją. Jos 
reikšmė musų gyvenimui, man 
rodosi, visųpirma yra dvejopą.

Viena ji duoda jau nebe pri
prastas polkeles, atgabentas pas 
tmis iš Lietuvos kaimo. Teisy
bėj atgabentos

^£]>nms malonios kaip seni drau- 
’^gai. Bet joms sunku lygintis 

su įva;resne muzika, platesne 
kompozicija, kurios dabar rei
kalauja lankančioji ambitiškes- 
nius parengimus Chicagos lie
tuvių publika. Ir p. Steponavi
čiaus orkestrą šiandie kaip tik 
patenk’na tą didesnį reikalavi
mu.

Antra, yra nemažai lietuviš
kos jaunuomenes, kuri lavinami 
muzikos. Ir gerokai prasilavinu
sios. Pet iš muzikos ji negy
vena, jos nepasirinkusi kaip 
profesijos. Ot, p. Steponavi
čiaus orkestrą Vdikia galimybės 
šiems muzikos mėgėjams ir 
muzikantais pasireikšti. O 
kartu ir (mums, kurie nesamo 
muzikantai, teikia progos gėrė
tis jų darbu, jų pasirodymu.

Ir š’a4 kas svarbu: kalbama 
orkestrą nėra komercinis pro
jektas Jos siekiai yra greičiau 
išeivijos pastangos gyventi juo 
pilnesnei gyvenimu savo pačių 
jėgomi; svetimose apystovose.

Pirmyn choras, šiandie, sa
kysiu, veik nebegalima pažinti 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn, jei prisimeni koks jis bu 
vo vos pirm keleto mefų. Nau
jos dainininkės ir dainininkai. 
Pats choras didesnis, jo pajė
goj dainoj atrodo tvirtos. Klau
sai choro dainos ir jauti galin
gą jėgą Ir vėl pabrėšiu: ne pi
nigais nusamdytos tos pajėgos, 
jos yra musų pačių. Jos pasi
reiškia ne gatvių kampuose, jos 
eina tokiais takais, kuriuos per 
šimtmečius užgyrė, kuriuos ir 
ateity užgirs rimtesnėj! visuo
menė.

pelkelės yra

’ Kenc^hiečiai;J^||k|ek'^ąžes.^ 
hiš choras, nei Hrrhyn.’
ras.'Kas buvo selcmadiėnį Almi- 
ra salė* ir kas klapsėsi j o. dai
nų per radio tą pt^ią dieną, tas 
turi pripažinti, kaN Šis choras 
yra tikrai geras. Jis tui’į ke
letą ynač puikių balsų ,o jų 
tarpe p-tiia Balcaitis tenka pa* 
žymėti kaip žvaigždė.

Kenošiečių chorą taipjau mo
kina p. Steponavičius. Jam tik
rai priklauso kreditas už pa
kvietimą choro į Chicagą. Min- 
tis-kita ryšy su kenoshiečių at
silankymu. / . .

Chicigiečių tarpe kai kada iš
girsti lokį argumentą: ažuot 
palaikyti du ar tris chorus, ge
riau butų turėti vieną didelį 
ir lengvai išlaikomą chorą. Yra 
betgi ir kita mintis. Vietoj vie
no chf'ro geriau . turėti chorus 
kiekvienoj kolonijoj, kaip Bri- 
dgeporte, Northsidėj, Cicero į, 
Roselsrde. O karias nuo karto, 
pavyzdžiui, surengti bendrą 
koncertą, bendrą dainų šventę. 
Įdomu butų pamatyti susijun
gusius kokiam nors žymesniam 

| įvykiu’ (kaip pav. tarptauti
niams chorų kontestams) lietu-' 
vių chorus su dviem trimis 
šimtais dainininkų estradoj.

žinoma, čia kįla klausimas, 
ar galima «tai atsiekti. Bet pa
kvietimas kenoshiečių Chicagon 
praėjusi sekmadienį rodo, kad 
kai kada galima.

Dar apie p. Steponavičiaus 
darbuotę, ir galas. Rodosi. 
Edisonas yra pasakęs, kad kiek
viename stambesniame darbe, 
kad net genijų darbuose Slepia
si 95 nuošimčiai prakaito (dar
bo) ir tik $ nuošimčiai įkvė
pimo. žiūrint į p. Steponavi
čiaus (o taipgi p-nios Stepona
vičienės^ darbuotę atrodo, kad 
ji dar kartą pateisina minėtą 
Edisono pareiškimą. Ką Stepo
navičius yra atsiekęs su or 
kestra, sp jS’rmyn ir su Keno- 
šos chorais ,tą galima atsiekti 
tik darbu — neatlaidžiu sun
kiu darbu kartu su įkvėpimu, 
kartu sn mintimi, kad yra dir
bamas gražus ir būtinai reika
lingas darbas. < t

Beje: ačiū p-lei čepukiutei už 
tai, kad- ji neatsisako padėti
musų vakarus puošti. • ’

O jums, Pirmyn choro dar
buotojams—ypač Jokubatiskui ir 
čepulev;čiui—tai priseina ten
kintis tuo, kad žinote, jogei ge
ram tikslui darbuojatės.

Buvęs Koncerte.

k.‘ ' V.. • •• •• :■ f J..... ,,, »
J. ’ ‘ ■ f I i . r

Dr. S. Biežiš buvo išvykęs 
Neū^Ybrkan} Jis tčh buvo pri
imtas pasižymėjusion daktarų 
chirurgų draugijon.

Pirmadienio naktį Dr. Uiežis 
sugrįžo Chicagon ir va 
pacientus. Jo ofisas

priima 
randasi 

adroA'u 2201 West 22 street. 
Ofiso valandos .yra'nuo 2 iki 
popiet ir nuo 7 iki 8 vakare. Te 
lefonas; Canal 6222.—Rep.

Lietuvių Valanda
Pcreitanęi^Rėkniadieny, spalio 

18 d.* girdėjome gražų lietuvių 
radio programą iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ypa- 
vngai pažymėtina, kad visą pro
gramą išpildė artistai svečiai, 
būtent Dailės Ratelio choras iš 
Kenosha, Wis., kuris savo išsi
lavinimu, gražiu ir suderintu 
dainavimu beveik viršija pa
čius seniausius lietuvių chorus, 
.'fe ypatingai gražiai sudaina
vo “šaltas, gražus rudenėlis”, 
“Ant tėvelio dvaro”, “Daina iš 
operetės čigonai” ir “Važiavau 
dieną”. Matyt, kad šio choro 
mokytojas p. C. Steponavičius 
daug darbo yra Įdėjęs chorui 
iavinti.

Beje, buvo gražus solo, due
tai, kuriuos gražiai sudainavo 

•Kenoshietės p. Marįe Balcaitis, 
Marie Pūras, ■' Ona Jocius ir 
ehi«agi/Mis Pranas < Jakavičius, 
Taipgi rinktini «ir gražus muzi
ko gabalėliai—orkestrą darė la
bai malonų įspūdį Į klausyto
jus.

Tiesą pasakius, Jos; F. Bud
rike krautuves duodami radic 
programai visados pasižymi 
savo turiniu, gražiausių dainų 
parink;mu ,ir geriausiu jų iš
pildymu Leidėjas lietusių ra- 
dio valandos, Jos F. Budrikes, 
reikia pastebėti, jau treti me
tai savo lėšomis; dirbą lietuvių 
išeivijos tarpe. Taipgi ketver
ge vakarais iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai būna geras 
programas.—Aras;

Marąuette Park
Senbernių kliubas

Senesnieji biržiečiai,* vieni, 
henoęčdami jauniesietns pasL 
duoti, kiti atsigindami, kad 
tai jų pačių jubiliejus, nes jie 
Birutę išlaikė per 25 metus, 
rinitai rengiasi, kad pirmasis 
koncertas išeitų visais atžvil
giais kuogeriausiai.

Ką Birutė turi atšakoj, ki
tiems šio sezono parengimams, 
manome, ras reikalinga ir su 
visuohiene pasidalinti. Vis lik 
Chicagos lietuvių publikai 
daugiau negu svarbu, kad jų 
seniausias choras pasiliktų pa
sididžiavimu per mažų ma
žiausiai dar kitus 25 metus.

N e r e p.

A. F. CZESNA’S .
, BATUS . ,

tVhktAKOS. Rt’LFItRlNES VAM Ir
ELF.KTRIKINIR GYDYMAS 

TreatmemrU viHoklų krAiijo hm. reuma
tizmo, horvų. lunibairo, Aak'io,. pkrAly* 
žiatia, aeintlcA Jr vinaa panaAiaA ligaa ty- 
aomn mi rlęldroh tiicrApy, violetiniAia 
ftpihdiiliatA, aonn^oldAl elnktroa prletai- 
baJr. SnMttrlnfta vanon untvirtinA vandeni 
iki 105 ir 175 JainMiių. Nuo jų kraują* 
gerki ciHtnlittoja. Tiltinio ekapertha pa- 
tarnaiitojiiR ir mnRažf*tuA. 25 jvairrtR 
treatmentai. Vnno* Ir kambary*—$1.50. 
Mo<rim* antrartlehiaia—Kliena ib vakarai*

1657 W. 45th St
ftamp. 8. l’ftulina. fccl. Donlevard 4552

ICLASSlFiED ADS.
V>saiMn^jMmn^nasi<ha*aaaMi*.i iiBi 'hi'e ■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Prisipildykitc slVo Anglių Aruodą Dabar 
Pocahohtas, Mine Run ..................   $6 75
Petroleum, Nut ’Coke .......   8.50
Pocahontąs, Lump or Egg ......... 10 25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Mt Greenwood

Lietuvių Senbernių Kliubas 
jau pradėjo Marųuette 
veikti.

Pirm keleto mėnesių 
pakeltas klausimas, ar

Parke

Teko nugirsti apie įvykį, ku- 
ris šioj apielinkėj neseniai pa
sitaikė, Trys moters grybavu
sios pngal-kanalą, Jas užpuolę

baltveidžiai. Piktadariai jas iš
gėdinę Moters važiuojančios 
grybauti, turėtų būti atsargios, 
nes moronų visur pasitaiko.

—Adomo sūnūs.

KAS IŠGYDĖ ŠIUOS ŽMONES?
PASTEBĖTINAS MOKSLIŠKAS GYDYMAS TEIKIAMAS DYKAI. 

BE PEILIO, BE LIGONINĖS IŠLAIDŲ , z
DYKAI! Jeigu jus kenčiate nuo kokio suniegalėjimo, ligos, pakriki

mo, ar nesmagumu, kaip šalčių ar Kataro. Gastric Likerių, Reumatizmo, 
Augšto ar Žemo Kraujo Spaudimo, Kraujo ligų, Goiterio, širdies ar plaučių 
ligų. Kepenų, Odos ligų. Tonsilų, Konstipacijos, Skilvio pakrikimų. Inkstų, 
Pūslės, Prostate pakrikimų. Moterų ligų ir tt„ ateikite ir pamatykite mus. 
Nelaukite perdaug ilgai, ar iki nepakenčiamų skausmų, vočių, tumorų, džio
vos, vėžio ir kitokių pavojų! Medikalė egzaminacija ir 5 dienų namie gy
dymas su pastebėtinomis žolėmis, DYKAI, jei atsinešite šį pranešimą. MeS 
papasakosime apie šimtus, kurie labai sunkiai sirgo, bet dabar yra pasveikę.

HEMOROIDAI. Nelaukite turėdami aklus, niežtinčius, kraujuojančiu^ 
išsikišančius hemoroidus, bemieges naktis, votis, fistulas, fissures, ulcėdus,. 
vėžį, ar kitus pavojus. BE PEILIO — BE OPERACIJOS. Tūkstančiai pa
tenkintų. Nereikia išlikti iš darbo. Nelaukite nepakenčiadi^ skausmų, ne
išgydomų ligų ar operacijos.

MOTINA HELENA, Didžioji Žolių Gydytoja, 1869 N. Damen Avė., 
Chicago, III., pasiūlo suteikti jums 5 dienų namų gydymąsi su žoleniis. dy
kai. Aprašykite savo ligą ir jbs gausite $ 1.00. bonką Kraujo Toniko ar’ $f .50 
bonką Specialių Žolių Gyduolių Dykai. Pridėkite 25c apmokėjimui supa- 
kavimo ir persiuntimo,' Ateikite šiandie, afha rašykite^ tuo jaus. I

SKAITYKITE KĄ SAKO KITI .
AS TVR8JAU MOTERŲ PAKRIKIMUS. AŠTRIUS STRĖNŲ SKAUDĖJIMUS. 

KalvoH skaiKlšjiniUB ir praradimą valdymo sąnarių prieš keturis metus. Niekas man 
nepatrelbėjo. AA paėmiau porą dožų iš sempeiio bonkos fr pasekmes buvo magiškos, 
S-M-S gyduoles yra geriausias, kokias aS esu karia Gmus. MRS. L. I. BURNS, 4431 
No. LaC'rosse Avė., Kildare 2740.

INKSTŲ ir PŪSLES PAKRIKIMAI ir pairęs skilvis padare mane ■ 160 
svarų nervų pakrikeliu. I 3 menesius aA tapau išgydyta ir dabar sveriu 180 sva
rų. MYKOLAS JANKOVVIAK, 2788 N. Central Park Avė., Albany 2006.

AS KENTĖJAU NUO VARICOSE ŽAIZDŲ per 17 .metų ir turėjau ant jų ope- 
raejją |> metai atgal. Nuo to laiko jos vėl atsivėrė. Su S-M-S Gyduolėmis ir Specia
listo ofiso treatmentais, uA tapau Išgydyta. MRS. E. FEEGE, 5073 Avondale Avė., 
Pali sarte 0007. - >
------ HEMOROIDAI KANKINO MANE. Nuo 1019 aA turBjau skauemn»ua 

itorinius hemoroidus ir fistulas, kurie/gydytojo buvo išimti 1924'm. S 
metai vėliau išsivystė kraujlngi viduriniai hemoroidai. Balandy, 1930 
m., aš atėjau i S-M-S Herbai Health Institute ir lapam išgydyta pa- 
gelba jų pastebėtinų “Be Peilio’’ treatmentų, ir rekomenduoju Dr. 
Simanski visiems kenkiantiems nuo Hemoroidų ir Rektumo pakrikimų. 
MRS. GERTRŪDA SAMUEL. 305 Sparks St., Sioux City. Iowa; • 

Mes turime ■ tūkstančius kitų liudijimų raštinėje.
NUMAŽINTOS KAINOS UŽ PATARNAVIMĄ -,j

$5 Namų Kombinacijos Gydmas su garsiuoju 8-M-S Herb-Nu '• Tonlc 
Ir kitomis jūsų ligai pritaikintomis žolių Gyduolėmis, nupigintos iki 2e- 

_______ mos 92.00 ir $3.00 kainos. Čia Įeina ir nemokamas pasitarimas su 
dipiomtiotu Daktaru ir patarimai. Speciali $5.00 ofiso treatmentai su pastebėtinais 
Elektro-Magnetiniais Kraujo. Nervų ir Kūno gydymo metodais nupiginti iki tiktai $8.

S-M-S HERBAL HEALTH INSTITUTE
DR. P. B. ŠIMANSKIS, Medikalis Direktorius . { >

1869 NORTH DAMEN AVE^UE, CHICAGO, ILljNęiS.
S. ....... iii........ ............................................

te į,

[Acme-P, b A. Photo]

Don Jaime Bouibon, preten- 
dantas į Ispanijos sostą, kuris 
šiomis dienomis pasimirė Pa
ryžiuje

valdybos rinkimas, nustatymas 
patvarkymų ir veikimo. Turim 
subrusti visi prie darbo. Oras 
atvėso, darbų nėra, o žiemą j 
parką nenueisi. Miestą pasiek
ti reikia pinigų, o ten ir už pi
nigus nieko ypatingai gero nc- 
ra. Kai vietą užeiti turėsimę, 
tai bus smagiau tarp savųjų.

Senbernių Draugas.

Marąuette Park
Politikierių judėjimas

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną. Galima užprašyti, kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai', vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj aAt $1,000,000.00.

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

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

RAMOVA
I ItHEATRE^^

35 & Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

Miscellaneous
< įvairus

ALBAN^ MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Midway 4^78.

pasi
tiktai

Šiandie ir Rytoj

buvo 
never- z •

-tėtų sutverti.'sėribernių kliubą 
šioje kolonijoje. Sumanymui 
daugelis pritarė. Daugelis net 
ir jaunų vyrų agitavo už kim
bu ir pęirašė į jį savo drau
gus.

žinoma, kai kurie plikagal
vių pasirodė neprielankus, ne
norėjo paremti senbernių .var
do ir priešinosi kliubo tvėrimui. 
Bet dabar ir jie sako, kad ge
rai yra turėti vietą kur' užeiti, 
kaip kad ir kitų tautų bečleriai 
turi. Gi senbernių vardo nėra 
ką bijoti, nes štai ir Suvieny
tų Valstijų vice-prezidentas yra 
senbernis.,. .

Senbernių kliubaš turėti yra 
geras dalykas ypač .Marąuette 
|Parko kolonijoj, kuri randasi 
toli nuo miesto) kur užeiti vie
tų nėra kitokių, kaip tik pas 
barberį arba kur nors bejsman- 
te pas kūmutes prie luobų ir 
mielių raugalo sėdėti ir kvote- 
riu’s mokėti. O kai kvoterių 
pritrullstą, tai ir ten vietos nė- 
ra. ‘ , t r ' d 4 i.

Senbernių Kliubo tikslas yra 
turėti nusamdytą5 namą ar 
krautuvę, kur butų galima die
nomis ir vakarais susirinkti, 
laikyti visokių laikraščių, pasi
skaityti, pasikalbėti ir praleisti 
liiiosą laiką.

jKliubui jau yra pažadėta vie
ta pigiai. Tik reikia prisidėti 
darbu. Dabar yra šaukiamas 
visų senbernių susirinkimas, 
kuris įvyks ateinantį ketvirta^ 
dienį, spalių mėn. 22 d,, J. Mež- 
laiškio svetainėj, 2453 W. 71 
st. Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakaro. ' < * ‘

Neseniai pertvarkius Chica
gos wardas, Marąuette Parko 
apiejinkės lietuviai pateko nau- 
jan 13 wiirdftn, sudarytan iš 
dalių 12,' 15 ir 18 wardų.

Naujame wa.rde politikie
riams atsidavė naujas darbas 
tvirtinti pozicijas prieš prie
šus.

Marąuette 'Park Lietuviu 
Am. Piliečių kliubo susirinki
me nedėlioję, ^5 d. spalių mėn., 
parapijos svetainėje, atsilankys 
porą demokratų šulų j-j* James 
Ęal$er,, ward cdinmittee man, ir 
Homer McElroy, wardo orga
nizacijos preziaėritas. Bus įdo
mu išgirsti ką jie mums lietu
viams pažadės.11

Naujame warde'yra nemažai 
mums kas laimėti, jeigu ne- 
snausime. —A. J; M. j

St.
■ i. • j 4 

Chicagos Lietuvių Symphonijos Or
kestro praktika įvyks seredoj, spalio 21, 
7:45 v. v., Gage Parko svet., 55ta ir 
Western gatvės. Vist nariai malonėkite 
būti, nes turirhe skubiai rengtis prie sa
vo koncerto. - Rašt. S. Markus.

KRETINGOS APSK. ŽEMAIČIAMS 
— Yra organizuojamas to apskričio že
maičių kliubas. Pritariantys tam suma
nymui kviečiami prisidėti ir ateiti į su
sirinkimą spalio 24 d., 7 vai. vak., ad
resu: 3126 S. Lowe Avė., 3 fl.

— Sumanytojai.
...... ... ... •>

Dar Vienas Žodis Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinėj Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau- 

Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
0, $16 savaityje. Kurie . norite 
šitą didžiausią Lietuvių pašalpor, 

Chicagoje — malonėkite 
Knygyną, 

Klauskite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4754 — atsilankys į namus.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

gijon 
$5, $10 
įstoti į i 
organizaciją 
skubiai kreiptis į “Aušros 
3653 So. Halsted St. ‘ 
kevičių. 
Yards
Laikas trumpas —- pasiskubinkite. Lau
kiam.

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiakas. Taigom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfitumSt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 Weat,S0rd *8t.

Netoli Normai Avė. ‘Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

Kiek

“Bought”
kainuoja moteries žavingumas, 

grožė, meilė?

Dalyvauja 

CONSTANCE BENNETT 
Ben Lyon, Richard Bennett ir

Taipgi

Komedija,«Žinios, Paša kėlios, 
Margumynai.

k.

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 Ave\ prie Ricbmond St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta ,

MANE apvogė spalio 17 d., išvogė 
svarbius dokumentus — gal kas ras pa
mestus — prašau gražinti ■— atsilygin
siu. C. Preglauskas, 3325 Emerald Avė. 
K .A - r. \ ‘ I

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TURIU pasakoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kauras ii 
radio. Veikite greitai, 

i 6348 S. Campbell Avė.

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kambaJ 
setus, kauttos. lempas ir tt., biskį varto
tus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas. 
i ej ųsssR I i ■■■■*■■■■■ . ..  .. . ......... ..

K
PARDAVIMUI combination pečius, 

kaina .$25.00 ir didelis Laurel šildytu
vas už $35.00. Pickering. 3636 So. 
Wallace St.

Birutės pirmas si 
dabrinis koncertas

Muzikos ir Dramos Draugija 
“Birutė” pradeda savo jubi- 
liejin'ns metus su lietuvių 

\ liaudies dainų koncertų^

Lapkričio pirmą vakarą 
Chicagos Birutę rengia Lietu
vių Auditorijoj; didelį įvykį. 
Tai bus pirmas šięmet vaka
ras-koncertas, ,, kaip įžanga į 
Birutės 25 metų sukaktuvių 
sezbną.

Šis pirmasis vakaras bus, 
kiek jau teko girdėtu grynai 
liaudies dainų* vakaras. Dai
nų programa rbus parengta 
kiek begalima i& tų pačių dai
nelių, kurias ĘiruĮtė padainavo 
patį pirmą kartą? vos tik gi
musi ,25 metai, atgal. ...

Po 25 ’ metų tos pačios dai
nos turės skambėti žymiai ki
taip, kaip tada, būtent dabar 
žadama dainos atlikti įvairio- 
riiis1 choro moduliacijomis, su 
solo, duetais, trio, kvartetais, 
ir pilnu pilnų choro sąstatu;

Tarp žymesnybių, kiek teko 
girdėti, bus Ai; GapŠienė, - 
Rbmanąs, p. ptbgis,: p. Rin

P- 
Rimkus 

ir dar koks ten naujas geras 
tenoras, šie vyrai sudarys 
Birutės kvartetą.' Programa 
bus paskelbta šiomis dieno
mis. '

šie vyrai sudarys 
Birutės kvartetą.

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

Choro repeticijos eina, labai 
sėkmingai Ypač paŽymėtfnas 
jaunimo " entuziazmas f lietuviš
koms dainoms. Jie ne tik ga
biai ir greitai išmoksta, bet ir

Malonėkite visi šios kolonijos. drausmingai lankosi repetici 
■senberniai-'atsilankyti,'nes bus jose*;'

■J. ' .

J ■ Ik ■ . >y. .
X a/ ■■

-V f.

Orėsiu Dezaininimas 
| Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame eksportu instruk- 

l clja* Aluose kursuose. Dienomis 
k ar vakarais. Žema kaina. Sle 
pamatai yra patraukiantys ir 
Mrerai apmokami. Rašykite dėl 

/knygutes apie kursą, kuriuo 
JUs Įdomaujate.

k i Skrybėlės
v Mes išmokinsimo kaip dezai- 
F ninti ir padaryti gražias skry

bėlės, kol mokinatės. Diplomos 
> duodamos. Ateikite ar rašykit 

dėl. nemokamos knygutes.
MABTKR C'OLLEOE

JOS. F. KASNICKA. Principai 
190 N. STATU

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

> 'ršr.. _______ ---------- -
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
REIKALINGA moteris arba mergina 

prie namų darbo.
60.27 So. Indiana Avė.

Rent
dėl bučeriaus. Visi 

3 kambariai, karštu 
Rendos $35.00.

W. Coulter St.

GERA 
bučernės 
vandeniu

.. Principai 
RAN. 8718

CLASSIFIEG ADS

į-'-*
dpecianstas gydyme Chroninių u «*iua u 

. ų. Jei kiti negalėjo jumis IBgydytL atrilaa 
kyklt tfas mane. Mano pilnas ifiegzamiuavi 
aas atidengs jūsų tikrą ilgą ' ' " 
malu jųa gydyti, sveikata ji— _—... 

Kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jusi 
<ur ir kas jums skauda, bet pats pasaky* 

galutino iftegzaminavimo—kas jums

Dk J. E. Zaremba 
VV, Jackson Rlvd., netoli State 

Kambary«<*1016 
Imkitę elevatorių 

,, CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10, ryto iki 1 po 
oietu, nuo 5 iki 7:30 vakaro. NedėĮiGĮ^ 10 rvto Iki I no Dieta

e........... R— ..... . ................ ’

i ir jei aft 
[urna suirryl. Ei 
ris nokiau* jum

yra

40 St

STANKŪNAS'
Kas... norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba "pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
T«l. Yards 1546

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

□ienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Mudison Street 
t

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄI
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL. '

PASIRENDUOJA doughnut shop su 
visais fiKturiaii. Labai pigiai. Kreip
kitės 1342 So. Sangomon St., 2 floor.

Futnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vyro 

prie mažos šeimynos. Kambarys ne
brangus. Anna Gaucis. 10943 Wabash 
Avė., 2-ros lubos iš užpakalio. Tel. 
Pullman 6908.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

6655 S. May St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ice cream kampinis štoras, pilnai įreng
tas, pigiai. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI valgykla, sena įstaiga, 
prieinama kaina. šaukite Boulevard 
2780.

PARDAVIMUI barbernė už casb ar 
išmokėjimais. Turiu prduoti šią sa
vaitę. Kreipkitės

. 3256 W. lll.th St.

DEL LIGOS turiu parduoti per 40 
pietų išdirbtą grosernę. Labai pigiai. 
1809 Canalport Avė.

PARSIDUODA giosernė, greitai it 
pigiai, 
t 837 W. 34 PI.

1

"> ■

‘'' ’.i.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
IpuĮnors mažu iš pažiuro* ; 
^aiktfiL .j v . a A
! • -t'' i * ' -. • ' ’ *"A *

fTAt yra piuku Jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
plrmln.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaui 
... dantis yra' nešvarus, tat jus no- 

roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra datomas ir Jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
tfantfo nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurą liukro iveičia nedraiky- , 
damas dantų emalčs — tas ąun- \ 
Iras ušdavinis pagalios tapo II- 
rištas. . e, f t

Dideli tubS LIsterIne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co* Saint 
Lowb,U. S. A.

‘i -v-1 i - ,, , J, >j' ■ to , ■ , I y ’

Aųtomobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYBCIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $60 ir
augs. Lengvus iSmokfijimai. _ '

B. & W. MOTOR SALES
827 W. 36th 8t. Tel. Yarda 6080
---------------------i-----------------J-------------------------- ;

/ M. & K. MOTORS SALES
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuBtinimo kainas. 
Visų modelių. visokių_ kalnų.

6811 8o. Halsted St.
\ Tel. ' J¥entworth 2727

PARSIDUODA saldainių, cigarų, mo
kyklos reikmenų, smulkmenų, žurnalų, 
ice cream parlor krautuvė, labai pigiai. 
Tel. Prospect 10070. 1

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

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

Taip* kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIB LAKEVIEW 5029

Farmg For Sale
1 Ūkiai Pardavimui 

^^WWl^W*<«WM^WW»»^*<W^WWW*^^-*^*-****»**-***«******—

PIRKITE DABAR I ŽEMĖS KAINOS 
EINA AUGftTYN

66 akrų farnia, gyvuliai, padarcai, paba
ras. arba 500 5artnų Michirane ir Indiana 
valst. Visokio didumo, ui visokia kaina. 
Arti SouVi Shore Line. Chicagos traukiniai kas 
2 valandos. Itaiok&jimais. G. H. Kimmerle, 
Apt. 16—Oliver Hotel, South Bend, Indiana.

■ '^SSiT X ..........;

KAS norite mainyti mažą groserį ant 
bučernės ir grosernės. Kreipkitės 901 
W. 33 St., Priežastį patirsite ant vietos.

Real Estate For Sale
. Namai-žeme Pardavimui

LAKEVIEW 5029

< EKSPERTO.
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTAR- 

TARNAVIMAS ?
Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18th St.

Telefonas Canal 0229

8PE0IALIS SPALIO BUTAUPIMAS 
Natnu statymas, remędeliavlmag, garažą!, 

porfilal, visas P1*^*1*
263d 'N. Saoratnento

-- aMSttr

i > AAi't’4..‘m. \

Paul M. Smith & Co.
* . REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

•otus. farmas. biznius visokios rųšiea 
Nėra skirtumo apielinkėj ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

-----A - - . . . .. ..

NAŠLĖ priversta parduoda 6 kamba
rių mūrinį namą, labai pigiai, 1809 
Canalport Avė, Storas.




