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)VER REIKALAUS PANAIKINT KORIDORIŲ
Lavai turės arba 
sutikti arba nieko 

neatsiekęs grįžt 
. . —■ i

Konferencija prasideda šiandien

Amerika pažadėjo 
Japonijai laikytis 

nuo įsimaišymo
Tuntų Sųjungh tariasi

ir f'®

Ik-*^1

Slaptas suokalbis
Amerikos doleriui 
nuverst nuo sosto

Susidaręs “sargybos komitetas” 
sustabdė paniką

Sovietai paprašė 
moratoriumo arba 

skolų pratęsimo
Tas atvestų Vokietijos pramonę 

į bankrotą

New Yrork, spalio 22. šian
dien Francijos premjeras atvy
ko į Ameriką ir triukšmingai 
pasitiki?. New Yorke, su dūkte- 
re i.švA’’avo į Washingtoną.

VVashington. spalio 22. Fran
cijos ’ v''m.jeras Lavai atvyko 
ir rytoj prasidės konferencij?. 
su pre ridentu Hooveriu. Pačioj 
p radžio į numatoma, kad Lava) 
turės pasisakyti dėl Francijos 
nusistrtymo link Versalės su
tarties revizijos, ir jei Lavai 
nepasisakyš ui radikales įėr- 
mainas toje srityje, tai jo vizi
tas Amerikoj paliks be .jokios 
reikšmės.

Lenkų koridorius yra viena i<‘ 
tragišk ausiu klaidų, padarytų 
Versaies sutartyje, tokia yra 
Hooverio nuomonė: koridorius 
suskaldo Vokietiją i dvi dalis 
ir sudaro amžiną konfliktą su 
Lenkija. Pataisyti tai, kas bu
vo padaryta lenkams duodant 
koridorių, Hooverio "nuomone, 
yra būtiniausias reikalas. Taip 
pat Hcoveris mano, kad negali 
būti jokio ekonomiško ^pagerė. 
jimo Europoje, koį^iiębus j)ąša 
linta U daugybė ” suvaržymų, 
kokias Versalės taika uždėjo 
Vokietijai.

Amerika reikalaus revizijos
Prezidentas reiškia stiprų įsi

tikinimą. kad visų Europos ir 
pasaulio sunkenybių pamate 
gludi Versaies sutartis, kuri 
esanti supiausčiusi Vokietiją 
ir apkrovusi ją sunkiomis mo
kesnių naštomis. Kol tie politi
niai ir ekonominiai neteisėtu
mai nebus pašalinti, Europa 
negalėsianti atsitiesti.

Finai.riškai ir ekonomiškai 
Franci j a yra dabar stpiriausia 
valstybės Europoje. Su savo 
sąjungininkais ir militarizmu ji 
domiir’oja Europoje. Todėl 
Hoove.Js daro išvadą, kad nuo 
Franci les priklauso Europą iš
gelbėti.

Jei I aval norės parodyti ge
ros valios, Hooveris esąs pasi? 
ryžęs užtikrinti pilniausią Su
vienytų Valstijų paramą.

Italijos pasitarimai su 
Vokietija

Roma, Italija, spalio 22. Rali 
jos užsmių reikalų ministeris 
Dino Grandi šį sekmadienį va
žiuoja į Berlyną tartis su Vo
kietijos Vyriausybe dalykais, 
dėl kurių tarsis Lavai su Hoo- 
veriu Washingtone, ir kurių 
Grandi laikysis neužilgo pats 
lankydamasis Washingtone.

Danvers, Mass. Miške rasti 
automobily vyro ir moters la
vonai. Policija 
pora nusinuodijo susitarę.

nustatė, kad

kORHSd
Chicagai ir apielinkei federą- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausia giedra, kiek vė
siau; vidutinis pietvėjas.

Vakar temperatūra 75 popiet.
Saulė teka 6:11, leidžiasi 4;* ti kaip 

58, mėnuo leidžiasi 8:lo ryto* pyesiją.

Tokyo, spalio 22. žiniomis iš 
Mukdeno Chang Hsueh Liang, 
Kinijos gubernatorius Mandžu 
rijai, kreipėsi į Maskvą norė
damas suinteresuoti Sovietų 
Rusiją, kad ji imtųsi apsaugo
ti Mandžurijoe interesus. Pra 
nešam , kad Chiang pasiūlė 
Rusijai l aikurių koncesijų šiau
rė. Mandžurijoj.

Czm°va, spalio 22. Po to kai 
Amerika suvylė Tanių Sąjum 
gą, atsakydama dalyvauti bent 
k’<5 k i fėpfe1? i j *ošė" ‘ p ITeš 'J apo-
niją ir užtikrindama apie savo 
neutrahimą Japonijos ambasa
doriui ’.Vashingtone, Tautų Są 
jungą apėmė didelis pesimiz
mas. Taryba jau tariasi išsi
skirstyt’ trims savaitėms, po to 
kai per 5 savaites posėdžiuoda- 
ma negalėjo surasti jokių prie
monių Japonijai iš Mandžuri- 
jos išvaryti. Japonija pasiun
tė Ch:angui ultimatumą, kad 
jis niekuomet į Mandžuriją ne
bedrįstu grįžti.

Japonija j visus Tautų Sąjun 
gos patarimus ir reikalavimus 
atsakė neigiamai'ir atsisakė no 
tik dabar, bet ir numatomoj at
eityj kraustytis iš okupuotų te
ritorijų.
Nusiginklavimo klausimas pa

vojuj

Amerikos atsisą^ynias netik 
paremti Tautų Sąjitngą, bet taip 
jau ir Kellogo sutartį,' skaito
mas dideliu, Japonijos diploma
tijos laimėjimu. Tautų Sąjun
gos nirimas skaitomas fatališ
ku. Kaip ji buvo smarki ma
žųjų tautelių konfliktus spręs
dama, taip ji pasirodė absoliu
čiai bejėgė, kai susidūrė su stip
ria valstybe.

Tautų Sąjungai susmukus ir 
Japonijos smurtui palikus ne
sudraustam ir nusiginklavimo 
konferencija, kuri turi įvykti 
ateinantį .vasario mėnesį, gali 
nueiti niekais.

Šuo palaidotas su savo 
šeimininku

Middictown, N. Y. S. Strebel, 
74 metų, važiuodamas automo
biliu n įteko lygsvaros ir palei
dęs va rą įvažiavo į ežerą, kur 
prigėrė sykiu su savo ištikimu 
Šuniu. Laidotuvėse sykiu su 
senuku buvo padėtas ir jo šu
nies karatas; jiedu ir palaidoti 
gretimais.

Siūlo jungti autų fabri
kus j vieną

New 
For

New York, spal. 21. Į 
Yorką atvykęs Francijos 
das Cirtven, padarė pasiūlymą 
Amerikos pramonininkams su
jungti visus pasaulio automobi
lių fabrikus j didžiulę automo
bilių eksportavimo korporaciją, 
nes. sako, pasaulyje dar yra la 
bai didelė rinka automobiliams.

New York, spalio’ 22. i Piųe 
Kolumbiios universiteto įvyko 
konferencija prekybos, pramo
nės, karo, švietimo ir kitokių 
profesjų vadų su tikslu aptar
ti kaip pagydžius pasaulio de-
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Keturių tikybų gynėjai prie “apskrito stalo”
Paveikslėly matomi: iš kairės — Charles Giikey, protestonas, Chicagos universiteto koplyčios 
dekanas; Solomon Goldman, žydas rabinas; Clarence Darrow, agnostikas mokslo gynėjas; John 
Lapp, katalikas ir Eustace Haydon, Cįricagos un-to profesorius, kurs pirmininkavo šių keturių 

, ginčams, kurio tikyba esanti geresnė.

Karalių būti šiandien nėra pyragai, o diktatorių 
būti reikia visiškai iš proto išsikraustyti

> • i ■' ... ■ -

Bijosi pats savo šešėlio

drebėjimas, 
valandą bile kas gali 
nunuodyti, nužudyti. 
Aleksandras šiandien 

sergančių nervų maz-

žčruoja didelių armotų 
visos nusuktos link 

patiesto žemai pakai-

Austrijos Jugoslavijos pa
sienis, pailo 2. (Edward Tay- 
lor laiškas). Kaip gyvena ir 
jaučiasi valdovas, karalius ir 
diktatorius, ryškų vaizdą duoda 
Jugoslavijos karaliaus Aleksan
dro asmeninis gyvenimas, kurs 
yra -minkąs daugiau, kaip nuo
latinė , baimė, nerimas ir nemie- 
gas, dieną naktį 
kad bite 
užpulti, 
Karalius 
yra tik 
gas.

Kanu škoji pilis Dedinya, prie 
Savos upės kranto yra pavers
ta į maskuotą, modernišką tvir
tovę. kur iš už .visų rūmų už
kampių 
gerkles, 
miesto 
nėj.

Sėdi ant durtuvų ir dreba
Pilį supa gražiais gėlynais ir 

krūmeliais paslėpti plieno beto
no fondai toliau, ją apsupa ka
rališkos gvardijos barakai, ir 
s.pecialės orlaivių divizijos an
garai, visa tai kad karalius ga
lėtų \bi'e-momentą pasiekti. Vi
sa kas supa karaliaus pilį yra 
jo ąsmeninė armija, su lauko ir 
tyirtovių artilerija ir karo or
laiviais. Karalius laikosi apsi
supęs plieno ratu, bet ir tame 
rate neranda ramybėsį nuolat 
drebėdamas, kad ir jį gali už
pulti tas pats likimas, koks te
ko jo pirmtakunui, karaliui 
Aleksandrui Obrenovičiui, kurs 
tapo papjautas ir išmestas iš 
pilies pm* langą.
Tvirtovę pasistatė, diktatūrą 

paskelbė

žmogus, kurs atidarė duris ir 
įleido i karaliaus Obrenovičiaus 
miegamąjį užmušikus, buvo ne 
kitas Pas -/kaip pats generolas 
Petras Zivkoyičius, šiandien Ju
goslavijos ministeris pirminin
kas; galingiausia užpakalinė po
litinė figūra Balkanuose ir kan
didatą? i diktatorius. Todėl ka
ralius nėra tikras su Zivkovi- 
čiu. ■ : r

.  ■ "„■■■—  -——-——— 
Pastebėtina, ’ kad dabartinė 

karaliaus pilis tvirtovė buvo 
statyt^ per 10 metų; ji gali 
atlaikyti smarkiausią armotų 
kanonadą ir gali būti ginama 
vos kelių kareivių ar net dvaro- 
sargų su pagalba kulkosvai 
džių prieš visą pulką. Vos tik 
ta pilis tapo baigta, kaip tuo
jau tą pačią dieną karalius 
Aleksandras paskelbė diktatūrą, 
būtent sausio 6, 1929. Nuo to 
laiko jis čia užsidaręs gyvena 

retai ir su didelėmisir lab'ri
atsargos priemonėmis‘tesilanko • judėjimai- yra apsupti paslaptį- , . I • t • i y v • 1 • •mieste. ■

“Juodoji” ir “Baltoji” ranka
Tikromis, žiniomis, karalius 

gyveno, baimės ir persekiojimo 
manija, nuolat krimsdamasis, 
kad kas nors planuoja jo pra
žūtį, nepasitikėdamas net pats 
savo gvardija, ir dar mažiau sa
vo sėbro ministerio pirmininko, 
kurs ligi šiol buvo gvardijos 
viršininkas.

Bet ministeris pirmininkas 
nėra vienintelis, kurio karalius 
bijosi. Jugoslavijos armiją val
do tos pačios paslaptingos ka-^ 
riŠkos grupės, j imtos, kurios ją 
valde, kol dar Jugoslavija tebe
si vadino Serbija, tai yra “Juo
doji Ranka”, kurią pats Alek
sandras padėjo suorganizuoti, ir 
“Baltoji Ranka”, kurią jis pats 
vėliau' organizavo su' Zivkovt 
čiaus pagalba, kad susilpninus 
‘“Juodąją Ranką”; be to dar 
yra trečia respublikonų junta, 
gana stipri tarpe žemojo kari? 
ninku personalo.

i
Nužudytieji neduoda ramybės.

Negana to, dar yra karaliaus 
senesnis brolis Jurgiu, kurs at 
sisakė sosto dar 1913 metais. 
Opozicija ir daugelis senesnių 
karininkų- žada Aleksandrui nie
kuomet nedovanoti už priemo
nes, kuriomis jis privertė Jur
gį atsisakyti sosto Jurgis gy 
vena p’^iau laisvu tremtiniu Ni
šoje, beit nuo 1925 metų ir jis 
pradėjo interesuotis sostu ir i\et 
flirtuoti su respublikonais, ka<s 
ypatingai terorizuoja Aleksand
rą.;

Negryna sąžinė ir gi nemažai
• ? .

atsiliepia į karaliaus, nervus. Jis 
yra, i»- ne be pamato, apkaltin
tas nvž’idyme pirm.esn.iojo ka
raliaus Aleks. Obrenivičiaus ir 
įsakymai sudaryti toki karo 
jauko teismą, kurs sušaudė 
“Juodosios Rankos” vadą, ge
nerolą Dmitrovič Apis laike di
džiojo karo. “Juodoji Ranka” 
jam t g neužmiršo.

Karalius blaškosi isterikoj
Keršto baime karalių dabar 

mėto iš vietos i vietą. Visi jo

mis. Laikraščiams nevalia mi
nėti. kur jis rengiasi ar apsi
stojo. Opozicija pasakoja, kaip 
karalius per kiauras “naktis bė
gioja po pilies kambarius ir 
staiga puolęs į isteriją, pats 
klausia,savo kunsargių “Ar jus 
manote, kad ministeris pirmi
ninkas neišduos mane?”

“Juodoji Ranka” turi juodą 
istoriją ir yra dalinai kaltinin
kė didžiojo karo. Aleksandrą 
Obrenavičių užmušus, “Juodo
ji Ranka”, su kuria dabartinis 
karalius buvo artimuose santy
kiuose, Įgavo daug galios. Jos 
programa buvo, sujungti visas 
slavų tauteles į vieną valstybę 
ir tas ir privedė prie skandalo 
su Austrija ir prie karo.

Zivkovičiaųs juoda figūra
♦

Laike karo su Turkais 1912 
m. “Juodoji Ranka” dar labiau 
pasižymėjo, ir Aleksandras pra
dėjo jai pavydėti, tad jis sugal
vojo ją suskaldyti. Vieną, jos 
dalį vedė gen. Zivkovičius, su 
kurio pagalba Aleksandras į- 
steige “Baltąją Ranką”. Gen. 
Dmitrovič Apis paliko su “Juo
dąją Ranka’A 
karo, kada “Juodoji Ranka” la- 
bąi pasižymėjo kare su Aust
rija ir jgijo'dar daugiau galios, 
1917 n. 20 Jos karininkų tapo 
atiduota karo lauko teismui ir 
trys, su Apis. sušaudyti. Kal
tinimai buvo sugalvotas toks, 
kad buk “juodarankis” karinin
kas bandęs Šauti j Aleksandrą 
fronte.

•• ■ r t. . . ■ _* • ■ u . . • 1 

didžiojoLaike

darytes įr kad jam vadovavo 
ZivkoviČ.’us, dabartinis premje- 
rasi karaliui liepiant. Ta yra 
priežari?s kodėl dabar Zivkovi- 

“Juodoji Ranka” tvirtina, kad žius laiko Aleksandrą savo šau
tas teismas buvo klastingai su- joj.

i Paryčius, spalio 22. Tik dabar 
tapo v’ešai paskelbta apje gud
riai suplanuotą suokalbį Ame
rikos doleriui nuversti nuo jo 
“karališko sosto” Europoje.

Prieš kuri laika kažkas iš 
Londono per telefoną paskelbė 
Paryžiui, kad Amerikos doleris 
smunka ir kad franeuzai sku
biai parduotų dolerius. • Pary
žiuj bematant kįlo panika, ku
ri skubiai atsiliepė- ir kitose 
Europos sostinėse.

Bematant . Paryžiuj. ir. Lon-- 
Jone is ten gyvenančių ameri
kiečių susidarė tam tikras 
“sargybos komitetas”, kurs pa
tyrė, kad Londono bankieriai 
nieko apie dolerio puolimą nė
ra girdėję. Detektyvai patyrę, 
kad tai buvo darbas kažkokio 
alaus smdikato, k u nepasinaudo
damas Anglijos bankierių var 
dm tą paniką sukėlė.

Daugiau žmonių lošia 
kortomis

Washington, spal. 21; Mok*
jįų biu ro skaitlinėj parodo, kad Į ”
Amerikoje žmonės kasmefdSIF 
giau lošia kortomis ir nesilan 
ko taip tankiai J teatrus. Pei 
tris mėnesius nuo liepos iki 
rugsėjo mokesčiais už kortas 
sumokėta net $852,851, $30,- 
000 daugiau negu per pereitus 
mėnesius. ‘ ‘v

Nauja sausųjų organi
zacija

Wasl .ingtųn, spalio 22. Įsi
steigė nauja organizacija, ku
rios tikslas kovoti už prohibi 
ei jos palaikymą Amerikoj. To
ji organizacija jau surinko. 
$431,000 ir žada pradėti smar ’ 
kią kovą su šlapiaisiais.

Bostonas nenori kačių
Grand Rapids, Mich. Bosto- 

nietis B. F. Sellar, kalbėdamas 
pasakė, kad per 1930 metus 
Bostone užmušta 80,000 katės. 
Jei tai nebūtų padaryta, jos bu
tų privoisusios 2,100,000 kati
nukų. Del jų ir per gatves ne
būtų galima pereiti. Visos nu
žudytos katės buvo pataitės.

Uždraudė kapoti algas
Washington. spal. 22. Perų, 

Pietų Amerikos valstybėje iš
leista įstatymas draudžiąs ūki
ninkams, fabrikantams ir pirk
liams mažinti darbininkų algąs.

t „
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Washington. Laivyno sekre
torius Adams paskelbė, kad vai 
džia statys dar vieną zepeliną 
tokio unt didumo, kaip. “Ak- „ / ron”.

Los Angeles, spalio 22. Mrs. 
Jųdd, kuri kaltinama nužudžiu
si dvi moterfe ir paslėpusi jų 
kunus čemodanuose, nebesuran- 
dama, ir manoma, kad ji pati 
nusižudė..

22. Rusija 
i savo kredi- 

gauti skolų 
net ir mora-

Berlynas, spaL 
pradėjo kreiptis 
torius norėdama 
prailginimą arba 
toriuma. Tie Rusijos žingsniai 
sukėlė dideli susirūpinimą Vo
kietijoje, nes pramonininkai 
spėja, kad Rusija yra Vokieti
jai skolmga suvirs $250,000,000 
už įvairius užsakymus, išpildy 
tus praeity ar pildomus dabar
tiniu laiku.

Visose Vokietijos sferose Ru
pijas. mėginimai___ gauti ..sį^olų
prailgi "imą, sukėlė didelį ne
pasitenkinimą ir labai abejoja
ma. ar sovietams pasiseks kas 
nors atriekti. Netrukus atei 
tyje Rusija turi Vokietijai su 
mokėti $120,000,000 ir $60,000,- 
000 Amerikai.

Pramonės vadai spėja, kad 
suteik’r as Rusijai skolų mora
toriumo reikštų pražutj su virš 
■šimtui Vokietijos fabrikų.

Sovietų priešai tvirtina, kad 
Rusija sistematiškai davinėjo 
užsakymus įvairioms Europos 
vaUįytčms, būdama prisirengus 

lilrkyti mokėti kritiškame 
kuomet jai suteiktas

moratoriumas reikštų mirtinu 
smūgį Europos šlubuojantiems 
finansams.

UKaip ąš ištrukau iš 
Italijoš |ąšistų 

pragaro”
a4* % ' nTirr Lr^i.1. -.1- « *.

i** ' įf s, '•' *
—pasakoja * keliautojas aplink 

pasaulį, Latvijds .sporto klu
bo ’SparsU rtarys .p. Janis 
Cininsas

Šiaulių rugsėjo 29 d. “Naujie
nų” redakciją • Aplankė retas 
svečias —grįžtąs iš kelionės ap
link pasaulį Latvijos sporto 
klubo ‘Spars” narys ir didžiau
sio latvių dienraščio “Jaunukas 
Žinąs” korespondentas p. Janis 
Cininsas. Cininsas' iškeliavo 
1926 m. balandžio 14 d. ir lig 
Šiol apkeliavo visą Europą, Af 
riką ir Maž. Azijų, viso 29 vals
tybes. Cininsas yra 39 metų am
žiaus, vidutinio Ūgio vyras. Sa* 
vo kel’onėj jis patyrė.dąug j- 
domių įspūdžių, pergyveno ne
mažai visokių nuotykių, bet'ke
lionė pasibaigė laimingai ir drą 
sus keliautojas, net nė karto 
per visą kelionės laiką nesir 
gęs, sveikas grįžta namon. Re 
dakcijoje p. J. Cininsas papasa 
kūjo savo įdomų nuotykį Itali
joje. kur jis pakliuvo 1928 m. 
kaip t; k tuo laiku, kada prieš 
diktatorių Musolinį buvo pada
rytas pasikėsinimas.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
(r Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisąs atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai iveutadieniab nuo 
9 iki 1 valandai. 1
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[korespondencijos
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Waterbury, Conn.
SLA rinkimų kampanija ' 

Naujojoj Anglijoje. /“

Susivienijimo politika Nau
jojoj Anglijoj šiemet verda su 
kunkulu. Eina tarp “veikėjų” 
susirašinėjimas, laikoma “ko- 
kusai** ir konferencijos/O pe
reitą sekmadienį įvyko jau 
beveik “kongresas,” nes į 
Hartfordą, Conn., suvažiavo 
“veikėjai” ne tik iš Naujosios 
Anglijos, bet ir iš New Yorko 
ir New Jersey’s. •

Kodėl šitos dvi valstijos pri
sidėjo, daugeliui gali atrodyti 
nesuprantama.^ Bet dalykas 
darosi aiškus, kuomet žinai, 
kad Naująją Angliją stengia
si kiek drūti “užkariauti”. 
Brooklyno “vicnybininkffi.” 
Naujosios Anglijos apskritys 
jau “nunokino” kai kuriuos 
tūzus Brooklyno fašistų sąra
še (ypatingai Tareilą, kuris, 
būdamas apskričio pirminin
ku, praganė 12 šimtų dolerių 
apskričio pinigų). Taigi “vie- 
nybininkai” turėjo atsigaben
ti sustiprinimą savo sėbrams 
iš Brooklyno ir apielinkių.

į talką jiems atvyko taip 
pat ir dešinieji sandariečiai iš 
So. Bostono (pav. Paulaus
kas) bei \Voreesterio. Tokiu 
budu susidarė gana skaitlin
gas ir margas būrys, pasidali
ns į keturias ar penkias frak
cijas: vidurinius san’darie- 
cius, vienybininkus (fašistus), 
gegužinius, stpfnaitinius ir tt. 
Konferencijoje dalyvavo ir 
keletas pažangių darbuotojų, 
simpatizuojančių socialistams, 
bet toną konferencijai davė iš 
vienos pusės Connecticut val
stijos sandariečiai, iš antros— 
vienybininkai.

Šitoje maišytoje konferen
cijoje gana prastai išėjo Ge
gužiui, už kurį paduota tik* 
12 balsų (o dalyvavo balsavi
me apie 90). Jurgeliutė taip 
pat nusmuko, gavusi 28 bal
sus, kuomet už kitus kandida
tus balsavo daugiau kaip 60. 
Nežiūrint vienybininkų pa
stangų, prakišo taip pat ir 
Bačiūnus, už kurį beveik dvi
gubai daugiau balsų surinko 
Grinius. Dcsėtką balsų'gavo 
dar ir Strimaitis. Tarp kandi
datų į iždo globėjus turėjo 
daugiausia pasisekimo Sekys.

Tarei liniai stengėsi sumo
bilizuoti visas spėkas prieš iž
dininką G ūgį, bet G ūgio kan
didatūrą vistiek parėmė 25 
“delegatai,” o prieš patį Ta
reilą pasisakė pusė konferen
cijos, nežiūrint to, kad visi jo 
draugai buvo suvažiavę.

- . Iš viso ko matyt, kad Nau
joji Anglija duos daug kan
didatų, bet vienybininkų žve
jojimas čia šį kartą lur-bUt 
nebus šabai pelningas.—St-jas

3 Taisyklės 
didelei pageltai 

viduriams .
Koks smagumas kada viduriai dirba 

kaip laikrodis, kiekvieną dieną! Taj 
lengva, jei jus prisilaikysite šių papras
tų garsaus daktaro taisyklių:

1. Išgerkite didelį stiklą vandens prieš 
pusryčius ir kelis sykius į dieną.

2. Užtektinai mankštinkites atvirame 
ore. bet perdaug nepavargdamas.

3. Bandykite praliuosuoti Vidurius lygiai 
tą pačią valandą kiekvieną dieną?

Kiekvieni viduriai kartais būna rei
kalingi oagelbos, tada reikia vartoti Dr. 
Caldvvell s Syrup Pepsin. Jūsų vidučiai 
taps pilnai išvalyti, betgi nebus susilp
ninti ar vandehiuoti. šis šeimyoidro' 
daktaro receptas yra liktąi liUtta
suojančios žoles, tyras pepsinas ir kitos 
pa geibi n gos priemaišos, kurios negali**'jk* 
kenkti kūdikiai. Bet kaip jos pažadini 
tuos $utflfgusius^_vidurius! Kaip getrai 
pasijaučia jūsų sistema pašalinusi vbaa 
fas nuodingas atmatas.

Kenosha, Wis.
Sukaktuvių apvaik^čiojimas.
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Spalių 9 ir 11 dienomis vie
tinės SLA kuopos (212 ir 338 
jaunulių) apvaikščiojo SLA. 
45 ir 30 metų jubiliejų.

Spalių 9 d. German Ameri
can Home buvo surengta va
kariene, kurioj buvo pasaky
ta keletas prakalbelĮų vieti
nių darbuotojų ir padainavo 
p-iiia M. Bąlčaitienė.

Spalių 11 d. apvaikščiojimas 
buvo surengtas su daug pla
tesniu programų. Programas 
susidėjo iš dainų, prakalbtos 
(kalbėjo P. Grigaitis), stygų 
orkestro, piano solo, dainų so
lo ir 11. Vienu žodžiu, pro- 
programas buvo geras. Tik 
gaila,” kad žmonių buvo ne
daug.

Dar noriu keletą žodžių 
tarti apie SLA 212 kuopos 
Dailės Ratelį. Šis D. R. gy
vuoja jau 8 metai, bet dar 
niekad 'nebuvo taip gerai iš
lavintas dainuoti, kaip da
bartine dabartinio .mokytojo 
K. Steponavičiaus, kuris yra 
malonaus budo ir geras chor- 
vedis. Kenoshiečiai myli. D. R. 
ir į jo prengimus skaitlihgai 
lankosi.

Atidarius šį sezoną su K. 
Steponavičium mokytojum pa
sirodė, kad darbo daugybė. 
Štai pradžia, ką D. R. gavo 
atlikti per vien'ą mėnesį. Spa
lių 11 d. dainavo SLA jubilie
jaus a p vaikščiojime; spalių 
18 d. dainavo Chicagoj Pir
myn choro parengime ir taip
gi gavo nuo Budriko pakvie
timą tą pačią: dieną dainuoti 
per radio. Taipgi D. R. spa
lių 24 ir 25 dd. rengia Ger
man American Home savo pa
rengimą, kuriame dainuos. Be 
to; turiu pranešti, kad D. R. 
rengiamam parengime spalių 
21 ir 25 d. d. bus galima dai
nų klausyti, šokti ir linksmin
tis kiek tik nori, nemokant už 
įėjimą nieko. Tai dar keno
shiečiai tokio parengimo ne
turėjo. Bus ir daugiau įvairių 
šposų, kuriuos pamatysite atė
ję į svetainę.

Pas mus darbai negerėja, 
bet silpnėja. Vis daugiau ir 
daugiau darbininkų paleidžia 
iš darbo. Kaip atrodę, bus 
sunki žiemelė. — Kijunčlis.
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yra jų rankose. Prieš kftĮk 
ko mirė vienas tęs
narys. Valdyba atsisakė išmo-i 
kati pomirtinę. Teko kreiptis |! 
teismą. Teismas priteisė išmo-, 
keti $400, kurie buvo išimti 
iš banko. Ta byla , draugystei, 
padarė nemažai nuostolių. Ot, 
jums ir pavyzdys Į^|šeyikĮškp; 
šeimininkavimo.

/ *
Spalių 18 d.

Kenosha, Wis.
Visko po biskj

Ir musų “the better city” 
Kenoshoj dalykai visai neko
kie. Bedarbių devynios galybės, 
darbai visai menkai kruta. 
Miestas, kad ir dalinai, prisi
deda prie suvargusių žmonių 
šelpimo. O kai blogi laikai dar
bininkams, tai ir biznieriams, 
nekaip klojasi. Kai pas darbo, 
žmones nėra pinigų, tai ir biz
nieriams sunku verstis. Kaip 
ten nebūtų, bet Hooverio “pro- 
sperity” pusėtinai šlubuoja.

Nors ir nemalonu, bet vis- 
vien tenka kelis žodžius pasa
kyti apie viepą įvykį. Prieš 
kiek laiko miesto kapinėse tapo 
palaidota _,p. Bubelio duktė. 
Pats p. Bubelis buvo karštas 
Maskvos garbintojas., Jis visą 
laiką darbavosi su komunistais. 
Bet kada jį- nelaimė ištiko, tai 
tavorščiai jį visiškai apleido. 
Teko dukterį laidoti miesto ka
pinėse, kadangi tėvai neturėjo^ 
pinigų. \

Tai parodo, kiek komunis
tams rupi, kitų nelaimės. Rei
kia manyti, kad savo laikų p? 
Rūbelis ' visokiems boišęyjką 
almužninkams yra aukavęs .pi
nigų. Ir kol iš jo buvo gaji$a 
išsunkti vieni} kitą cenįą, tai 
buvo gerus, o ciąbąr .tą vogčia! 
jam nugarą atsuko. Vadinasi, 
pąts žinokis su savo bėdomis. ;

Maskviniui yra užvajdę 
gystę ’ Lietuvos •Balso; Valdyba' 
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persiskyrė su ’ 
šiuo pasauliu H. Labapausko; 
žmona, palikdama tris sūnūs 
ir vieną dukrelę, šešių metų: 
amžiaus. Palaidota ji tapo Sto
jamės kapinėse.

* * * »

Sakoma, kad spekuliantai: 
yra gana gudrus žmonės. 
čiau ne visuomet ir jiems te-į 
pasiseka. Nesenai pas mus bu-į 
vo tokis atsitikimas: p. Savic
kis pardavė vienam verteivai' 
savo namą už $5,500. Namas' 
geras ir vertas apie $7.000. Pir-' 
hejas, matoinąi, norėjo . jĮ^sipi-į 
nigauti, Savickiui ant rankų’ 
buvo duota $500. dviem; 
savaitėm praėjus, pirkėjas su-' 
manė namą nebeimti. Ąullg pa-; 
daryta sutartimi, jo jmękėti' 
penki šimtai dolerių žuvo. Iš 
tos sumos p; Savickis fcgentyi 
užmokėjo $165 ir jam dar liko 
$385. Dabar jis sau juokaują., 
Sako, jeigu daugiau atsirastų 
tokių pirkėjų, tai jis kaip be-, 
matant skolas išmokėtų.

•P-as Priepalis gavo iš bolše-: 
vikų Ukrainos laišką. Laiške” 
rašoma, jog- ten viskas neįniar; 
nomai brangu. Girdi, komiąat 
rai sumanė įvesti “piatiletką”. 
Bet kol ją įves, tai nuo musų 
šonkaulių ir skūrą nulups. Po 
to gal bus ir geriau, —' juo
kauja laiško rašytojas. Esą ba
tai kainuoja 150 rubliu, pus-; 
bačiai 100 rublių, miltų pultas[ 
(40 svarų) 50 rublių. Toliau 
jis rašo, jog tarnaująs ligoni
nėj ii’ gaunas mėnesiui 35 rub
lius. , _ ..
.. Nėra kas ir ' bplšėvi-' 
kijoj darbininkai7 tikrai;’2 turi 
“rojaus” gyvenimą.

* >> *

Teko matyti ir kitą laiškų, 
kurį gavo vienas musų' miešto 
rusas. Laiško ; autorius sayo: 
laiku gyveno Amerikoj ir bu-, 
vo labai karštas bolševikas. Už 
kurstančias kalbas” jis buvo iš- 
deportuotas. Dabar jis gyvena 
Maskvoj ir dirba prie preso.;* ' * Savo laiške rašo, kad per me
nesį gaunąs 108 rublius U' dar, 
šis ta? primetama pavalgymui 
Gyventi, girdi, galima. Kai dar
bininkas nueina į maisto krau
tuvę, tai jam pirmiausiai pa-: 
tarnaujama, o buržujai turi: 
laukti savo eiles. Vįenas daly
kas jam tik nepatinka: esą 
Amerikoj galima maišto pro-1 
dūktai pasirinkti,/ o čih turi 
imti tai, ką tau duodą. .

Laiške dar paminėta, kąd 
prie dirbtuvių yrą įsteigti kny
gynai. Bet ,tai tįk zipiestuęse.' 
Kaimuose gi žmonės .dar tebe
vargsta po senovei. , 

į* >C« * . i

Pas mus užsidarė Gommerciak 
Exchąnge bankas. ^Tiksliau sa
kant, jiis\ susijungė su First 
National bąnku. Jokių budi? 
užsidariusio -banko depozitoriai 
nei kiek nenukentės.

* * •« ■■ * 5 i•

Į taip vadinamą GnuGi Side 
atsikėlė gyventi ponai kada v i- 
čiai. Jie čia nusipirko namą. 
Tokiu budu Keltuvių šltąičiųs 
Čia padidėjo .ligi šešių šeinių. 
Visai kaimynystėj dabar gyve-i 
na kada v ičiai, Paulauskas, 
Braze ir PoyHauškąh Už lįe-; 
Hų blokų gyverta Piepalis ir 
Va rčun as. Kaimynystėj i ■ dą? 
^yveha (ir sulenkėjęs 4letųyį|s 
p. Dagvilo. Reikia manyti, kąd 
su laiku į šią apiękikę atąi- 
kraustys : ir daugiau lietuvių 
gyventi.

Juq daugiau, tuo -lįus links- 
miau. 
p ■■ ' ' . - . ' ' ■ • ■ / .r.

♦ ■ i Iii * \ ; .<
■ a '• ,

Porą žodžių noriu ’pi^ąkyĮtį; 
apie įieįųvos paštą. PĮ?ješ> kišk 
jląiko jLięfe>vą.(
pundą įvairių IMkrašČių ir “Re-1

j G . .

r,

siunčiau ir daugiau Imkraščių. 
ir kalendorių, giįf0-;

žiiųtat i.,'taĮ;.'*Mį>ta 
užregi str uot šį'7 Tas j

bahąr w<R!|f M W 
ko tardymus. • Bet-iš to nickp 
įpenėjo.'
ąkies nėkėčta. ’ •

J Lietuvą dąuir kas važiuoją 
paviešėti ir praleisti pinigų. 
Dauguma vąžtabja ten : pama
tyti savlšįdų/ iTąčiąu apie sąVo 
įspūdžius mažai f^as teparašę. 
/Pernai ir man teko Uetuvą 
aplankyti. Savo kelionę )trp!p- 
pai aprašiau. . šiemet Lietuvą 
aplankė D1\ Mangeris ir gana 
gerai aprašė isgvo įspūdis. 
Gal kai kur ir perdaug nupei
kė. Bet tai gal išjudins /tiiįtp-! 
vos ppnus. f> j^ėįkia pasalW/

kia tvarka,
tų ir aptaškyti; ĮSm, 
tas” ■ sako; jog “ateitis' sutyar-, 
kys”. Bet juk yra sr' v 1
kol šaulį pat'eįkčš/;
ą&is lįėą.o

. ■ A ‘ ,1 V \ •• < . f .... •. I • ..

ir aš nufcjęs ggpil^Įtęti, 
taip Italas dieno8 ■'tatM- 

bažnyčia dar jžrmą 
tartį- taip pa jini buvo išrė- 

isiro-|dyta« O -tas jaunimas -tai, pąsi- 
' rnlfltiųferiB taikai.

> inunftve^žiams
i bažnyčią va^niųita?* A. 
iasmta:Ji dųtamlraintai > **. 
Kybartas ;bei Rr. Baliciąi grojo

.1

i

m

viešpatauja, 
žmopes t; ji; neėtlmĮoj

__  ___ . Penktadienis; spalių ~S8,*’81
buvps kettuose seįmwo/kūipo radip, bet jė kalba stebėtinai 
ątstovas. Priegtam jis yra gabus 
organizatorius. Su juo vargiai 
kas galėtų. lenktyniuotis. Prie i 
viso to• jis yra didelis demokra
tijos šalininkas.

Vjrrikas sekretoriaus vietai 
pllpai tinka. Jis yra gani pla
čiai lietuviu visuomenei Žino
mas kaipo gabus žmogus. Iždi
ninku K. Gugis. Iki šiol j^m 
niekas negali jokio užmetimo 
padaryti, bariai dar gali jam 
padėkoti už tinkamą sutvarkyt 
lųą organizacijos finansų. i

Iždo globėjai J. Marcinkevi
čius ir J. K. Mažiukna. Kėš ką 
gali pasakyti "prieš tuodu vyru. 
Tai yrą tejsingį ir visų myli
mi žmonės, ; 
kąs jokio už 
daryti.

Dr. A, J. Karalius. Ar gali 
kas nurodyti veiklesnį daktarą" 
kaip Karajius? Kiek jis viso
kių knygų yra parašęs* kiek 
jd straipsnių yra laikraščiu&e 
tilpę, ypatingai sveikatos rei- 
galais. Ot, tokius žmones ir pa
sirinko musų kuopos veikėjai 
iį už juos balsuos. Ir tokius 
žįnones turėdami SLA. centro 
yjršipinkais, jei jie taps iš
rinkti, nariai gali daug ko iš 
|ų laukti. Ir pati organizacija 
pasidarytų dabE gyvesnė 4L 
veiklesne.

ŠLA. 60 kuopos komisija
S. Naudžius,
JonasP.Smiigis, 
Ą. Shatkus, 
J. Miškinis* 
JL Paukštis.

menką įspūdį -padarė ir aš esu 
tikras, jogęi J. Valstybių pilie
čiai visai mažai . vilfcs turės 
bedarbės klausimo išrišime. Vė
liaus visi aplankėme p. Naci jo
ną/ kurio namuose vėl links
mai praleidome likusią vakaro 
jfelir. Nącijonaį yra ne
paprastai inteligentiški žmonės; 
jų duktė baigusi aukštesnę mo
kyklą ir tarnauja “Proyjpeial 
įank of Canada”. —pynėjas.

, .i, ,<. ■ , r .R» ,, ,ĮĮy.^jN„. , „

KŪDIKIS NEDAVt
•. PAVAftGUSI am

. DARBININKUI
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“Kai mano vyriuusis kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buVo kmarkiąi 
Užkietėję nuo mano pienėsa
kė Nelį-aska motiną. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
tnano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
titano daktaras patarė duoti 

j pikiui bisktit} Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug gę- 
reianį. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų CastoriA Fletcher pa
rašas pąrodo tiierą, grynai au
galu, nekenksmingą Gastoria, 
kurią daktarai vjšur patariu 
auti .kūdikių ir vaikų ligų, jcaiį) 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

s lį v. .
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bąžnyėmj, o ^kur -Wur. i 
W įuyė/praneštą, tai? 

įr^stuvių k išk$įT$pfiip * rūpinosi;
Lukoševičienė. Ji\v|sąi 

jĮalką* 
s Rur jaąnavėdŽiąi apsigyvens,
aš' nežinoti. T*hs~1s. Plaska dir
bą Standard ■01^ kompanijoje 
įfis ten turi ganą gerą dąrbą. 

JPo šliąibė jvyko šauni puota. 
Vjai linksminęsi per Visą nak- 
tj. Vjskąs iwvė kpo puikiausiai 
prirengtą. Svotai, . palinkėję 
jąpnavėdžiams kuo geriausios 
laimės, pradėjo skirtytis.

■■ 5'--ąiiw s««w<is....

* “aptikMich.

" "’rr -v
Jtoėsę” buvo

1u,opb
. perikfc na-.

na- 
k jp&sna 'teisingesnes'

■, Todėl .dąbaf. matom reikalą' 
Mįįią \į ■ ijiąriams pranešti, kąd 
Vpi Įęonį^ija jąu ląiįč’ 

ir 
r A/ ? dąl^s ’. apsvarsčiusi

sąrašus j' 
į^^^^^^^kėklė tik tė-'

^Į^.;^i^/^tihgai. 1S’: Clįi-;

i

nak

:iėš kuriuos nie- 
etimo negali pa-

Ne,, be

ką ( nųgalp;M 
tši aš šį kartą nekalbęsiu. z ;

,šiomis 
įyyi(ė dvejos vcštiivė^ ir abe-' 
■jos buvė •.ganti-!WijĮ^ą^ PriuiitaS

na1 •'Wįį

Šliubą

.kis1 y r®: ma^i >̂ 
tai ir aš vos-

■tnylį:' - -
anksti, bet bažnyčii į jau bttva j 
prisigrudtis'f'žmoriiti^N etriikils^ 
ir ' jaunaVed^iąil: 
jaunių; man ■. 'lĮ^Mši^jębu.vp 
nomi? ’
jog visi 
sipuęšę.- llairiyčia gyįrg
žolių i žiūrint •. O/
dė/kad jękių blogų ląptiį ii^aį 
Tiems j»pūę^įni^s\ juk relJįSį 
jo nemažai .pinigų < praleist į. ;

sunkti paĮlaryti, vtėf. jh 
■Įauskįs galėjo, ; Jis yra gaiįia! 
pasiturintis žmoguj. Nors' jis; 
yra ir (įarbiąiidįąs, bet ^ąr įįe-j 
rais taikais moįįčjp ąusitaupytij 4 4* V» .Grinius,
nemažoj pinigų,/ 
. Po 
kas • pasakė 
mokslą, r PritajkyU> 5 japną.V^ 
džiams. ;
baigė, tat. - v!išaš'-.i'š|mt^J:šye^iųj 
nuėjo į parapijos svetainę, j kūr 
stalai jau/buypy^^ 
giais. apkrautu <^iąi Wksminp-į 
si iki vėlumos, j o -kąi;; kurie1 pa; 
silikp dar ir ^ytėjėk * t 

'■ Aš nuo 
įlauškiams linkta-/ . laihiirtgų ' 
ilgu . metų. / ’///'.V-' .

Ant rytėjaųsį/l. Apąlių Į$
4., 
djenų palydėjimo; š 
dinąsi, ' ajbSiv.ed«.^ 
būtent, f p. Ed. ;H*la 

jauhi.
' JaljęiąvįdiS

Bagbčibs, 
■ statyti» 

minėtą ’ vietą ’ -n«i.špMa.' 
Ne dėlto, kad advokatai • netin
kantys žmonės visaip -biet: 
dėlto, kad kiekvienas profesi- 

■ onafąs, kuris turi savo, priva- 
‘ raštinę, užėmęs vii^inih^ 

ko viėtą SLA. brangiau. apsi- 
' nes ,tokie: 

|į]^5s, ' : - orgahjząęijos
pereigas, turi . laik i na i apleisti j 

4r * ja už ■ 
tai jiems turi apmokėti. ■"» 

Todėl musų kuopa sudaro ši-

u
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Spalių • 18 d. mane atlankė ( 
detręitietis lietuvis, rėal estete 
bįžnieriūs ■ -b; F. G. Yurk sti 
šeima, gyvenantis naujuose, 
pagal savo sugalvotu planą ną- 
mdosė,c9974 Btfathmdor,- Det-

Linksmai y laiką praleido-: 
me A pas V p/' Tąifrinską, besfcįa-! * 
lindami įvairiais gyvenimo įs
pūdžiais. : Vcįįąps klausėmės 
prezidento Hooverio kalbos per r *•

; ' I
.1

dolphią, yięo 4^ezi<entu T. 
^Alėįksynąs, SLĄx į60 kuopos nb- 
rys, Grand Rapids, M ich.; sek- 
rętoHUtn Vinilais; iždininku Gu- 
gįs, se^ąsią; \ iždo1 globėjais J.

triėt. Apije- 
Kė- 

įręsįa, Wįjs,4 4; . K. Mažiukna, 
SLA.: dO^kupĮpošj narys, Pitts- 
'J^irgh, iir daktaru kvotė
ju 0h A. J. Karalius, Chicago; 
ill./;>. '• ' G ;•

Taigi šitas, musų manymu, 
įrašas yri sudalytas įš

i gabių žmonių ir skirtingoj min- 
ties veikėjų, žinoma, mes SLA. 
narius neagituojam, kad tik už 
■milS^į' sąrašą balsuotų. Mes'pa-. 
liekam •.bą:Hų !i.ntrbjdu-
rai. Bet jeigu. nariai už visus,

lento

4
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ViEMBAUSIS
sprendimas

• . tūkstantių ir tūkstančių Pa- .. ' , j;”
' ■/ ĮĮTiiaitą ■ Old

(i*s valytojas ■ «eitan<igM J<t 
namtiose.

’cieanser daugiau dalykų .^iįįt laj kitas. v,
W Šįk gali būti vartojamas.';P<r 60 dien||, 3.3tU57 įpM?- . ’ 
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kis yra reilaltagas jų namuose, štii -ištraukos iŠ kelių jų laiškų: ■> <"

'■ ’ ■ m.' :<

“Nuvn'lo tauriau talykta t laiką, au
hiHŽjau nuMflrtrų W tarfhsri 'dtaičlų. nerti
Wia KlUs.-vĮl^toja*.'*—■*.-W? Gallowiy. . 

' . JCanoąa. .. i ' . , j ./
•į. •• ,
•‘Vato kaip tyHiM9 —K ■

. „fta-ker. Baltlfnore.

‘•To liį MMų,; ai;tau 
«v]Jr<5JkQ>ti .manu nu

. pcll Utan. lAtaiuf. 

Vartojau M<au^aM^MUnti.dnt ‘ 
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LSS. ŽINIOS
ar gaįis 
pasakijtf, 

atsaky- 
mokėtį į

Grand Rapids, Mieli,
d ‘......1^......'■/ . //,

■ i ■ • .... i ■ >

:/š ESS H! A’p. ausirftikumo.

Reiškia

Atsišaukimas i LSS 
kuopas ir pavienius 

narius

įlUįiMit įiįHkjįi > iht

dantdar didelį DebsO'portre
tų ir bronzo biustą, viso ver- 
Itįš $3^70 už $2. Užsisakyti ga
limą iš Socialistų partijos, 
2053 Washington Blvd., Clii- 
eago.

. I .........................................................................

—« -/tartfarfas. x"'’ 
. ;• . . -.4,. J

Chicągon socUiiftąi ,r rengia 
didelį bankieta sekmadieny, 
spalio 25 d., 6:30 v. v.. Ėaron

Rpad. Kalbč^ partijos sekreto
rius Clarerice Senior, Adolpb 
Gęfmer, Wąlter Polakofsky iŠ 
Mihvaukee, svečias iš Italijos

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
30 d •itj tas $1'00.rnas buvo šau

įruokčt’us pinigus, 
kokį ''laikraštuką. Jei 
kad nieko, tai gauni 
thą, kam dar jis tuti 
LSS, kad gali rhokėti 
Socialistų Pattiją. *
nors žmogus ir yra s6vi<**ąa- 
tas ir nori prie partijos pn’gu* 
lėti, bet su pirmu pakalbinimU 
prisirašyti, pasisako, kad ne* 
patenkintas. ' ' •

•Trečias, tai yra LSS Centro 
komiteto sutvarkymas. J cent
ro komitetą turėtų būti išrink
ti veiklus ir sumanus žmonės, 
kurie laikas nuo laiko teiktų 
kuopoms ir pavieniams na* 
riams informacijas apie pla
tesnį. veikimą socialistiniam 
judėjime; ir pastatymas į cen
tro komitetų žmonių turi būti 
atsižvelgiant į visų, narių ku* 
rie jau priguli prie LSS da* 
bartiniu laiku, nusistatymą, o 
ne kokios, vienos kolonijos, 
arba grupės kokiais ten biznio 
sumetimais.1 . •

Viršminėti, o ir daugybę 
tų, kurių • mes čia nėsyminip), 
LSS, ręįkąlai, turi būtį greitu 
įąiktv sutvarkyti, toclel mūsų 
kuopą ir rado reikalą išrinkti 
tam tikrą komisiją, kuri pa
gamintų šitą atsišaukimą į 
L. S.. Sąjungos kuopas ir j 
visus narius, ir pritarėjus, kąd 
dėtų visas pastangas, susitvar
dymui patys savo viduje, o 
,tik tąsyk galėsime pradėti pla
tesnį i veikimą dėl socialistinio 
judėjimo ir dėl visos darbo 
žmonių klešos.

:< Atminkite \draugai darbi- 
ninkai, kad kapitalistų klęsą 
pasinaudodama dabartine .(im
presija, s'ihaU'gia,. darbiriiilkua 
kiek; gąlčdainą, . marindama 
'badu tuos darbininkus, kurie, 
jau senai nedirba. Tuo‘ji dar 
nepasitenkina, bet ir tiems 
darbininkams, kurie da gauną 
kiek dirbti, kapoją' algas taip, 
kad gal priseįs darbo žmo- 
■nėms, kad ir dirbs, o turės ba- 
dauti. Ir dabar j^iš kapojiinds 
algų toks drąsus, kad plieno 
magnatai ’ nŲhiuŠ,dalnt;/. sąV6 
darbimnĮąiiiŠ^^ias;;?
nūpŠ. iki ' 20 nuėš/' be jdkįoš 
baimės pašakŽ,’; ’ kad- tai tik 
pradžia algų•‘kapojimui, 

■kia, tos įiudnės' darbinįrik'ų'Jr 
taip jbil< mažai Algas ndk^- 

Ipbjfj ir. dar: ža(lą;‘ klapdtb jzKą^ 
geli* Ąpgihlr 11 lpkf/pąsikešjbiį‘ 
mą. pri^s"; dą^bįriiblcus ?; Niekus 
daužau,- 
žjii^nėk;"sųilblrgąiĮiza^ 
•rTai
;dąmfc karHržyiši•5v'-petįfs^':'-p^|įį 
vyrai Ji r 7iii^tepys^Mė^h^4V 
jie prikiaiisbįy pblitinŠj; ’-ar"ęĮęd- 
iioiniiiej organWČįjdj^ ilk; 
klu! budi! gąlėsjfdąibo žmonįSą 
apsigint i nub< akypl^šiško Męa- 
pitaiistų Užpuolimo prieš dar- 
binink'usJ /

TdUel, draugai, mes jus Šau
kiame stokim į LSS, tvarky- 
kim jbs vidujinius • reikalus, 
šaukim visuotiną konferenciją 
dėl Apsvarstymo reikalų, tver
kime kuopas, kuriose kolib- 
nijose : da jų • nėra/ kalbinki
me darbininkus prigulėti prie 
organizacijos ir mūšų L.< S. 
Sąjungą Veškim tuo’ kėliu, ku
ris eina į mūšio laiiką, kiir 
kovojama už visų darbo žmo
nių reikalus.' ' ’"•1!

- "V. ■ - t . ■ ; - ; ' ;; i •,

LSS 51. Kuopos Komisijai:
Š. Naudžius»‘ 
IValtef .Morris, 
Jonas Smilgius, . 
Peter KrUlekas ir 
Kazys Paukštis.

• . * •’ J.

; --- -------------------------------------------------------------------- .....

Kili' blis laikoma konvencija.

Atbinąhčiais metais, prade
dant puo balandžio 16 d., 
įvyks naęionalė Socįali^tų par- 
tijoš konvencija nomihavinnii 
kandidatų šalies prezidento 
viceprezidento vietoms. IRi- 
šipL pakvietimai laikyti kon/ 
venciją gauti iš trijų npostų: 
CiėveĮando, Buffalo ir Mįl- 
Wąukėe. Kuriame tų mfąstų 
buš laikoma konvencija,.‘bus 
nutarta ateinančiame naciona- 

! llp* pydomojo komiteto šusi-

kiamas į švento Jurgio D r-jos 
svetainę, kur „ visuomet įvyk
davo. Bet kadangi tą vakarą 
pa8itkikė toj svetainėj vestų- 
vės, tai susirįpkitn^ turėiopie 
pcrkeltį į kitą viėtą, pas drau
gą T. Aleksyną! Valdyba tufė* 
tų ateityje apsižiūrėti, kad iš- 
kalno vieta butų užtikrinta, 
kad nariam nereikėtų atgal 
gryžfi nuo šVėtiihČs, taip kaip 
dabar įvyko. Šusifinkimą ąti^ 
darė of^nizatofibs T. Alek
synas. Pirmininku tapo išrink
tas Jr Snlilgįus/^D; Rarsokąs 
perskaitė pereito susiririkitno fjnkftnį kuris įvyks Japkri- 
protokolą; priimtas .šu patai- čio 7*8 d. d., Bostone. Prie 
syinu, kuriame:nebuvo pažy- progos, tas dvi dienas Bostone 

ir. apiėlinkėsc bus laikomi 
bjaštyjai susirinkimai, kuriuo
se kąlbės komiteto'nariai. '

a,......,....,,...

jPldejd partijos veikimas.
Is visur pranešama apie 

smarkiai cjidejantj partijos 
veikimą* Daugely valstijų ve* 
dąmi, Vajai partijai sustiprip- 
tL Visur kuriasi nauji lokąląi. 
Daugely vietų socialistai stdjto 
savo kandidatus ir veda gyvą 
kątnpėpiją. ;

Pifhiame Wis.consino dis- 
trikte. buvo primary balshvi- 
riiai dėl kandidatų. į kongre
są. Socialistų kandidatas O^is 
J. Bomna surinko 4,269 bal- 
Šit#/ Rąėine pavietę jis ląimė- 
jd'“tinginu balsų, negu visi 
kili kandidatai. Tas gi dis- 
triktąs buvo labai konservaty
vus ir 1930 m. rinkimais so- 
čialištdi ten gavo vos 335 bal- 
suS; /tokis nepaprastai didelis 
balsų jpakiliinas yra didelis 
Sbąiąlišiij lailnejlinas.' ; ’ ' “ 

'* ■ •. r; - • 1 ■ ■ ' .... ; , /. ' ...... ■ ■*
‘•-^Referępdumas. > '

.W parUjęj
■dtįhiM,klausiniu išleidimo 
;paįvjps nariams 7 mėnesinio 
ži^įjąjpįį JJąjiąjąYimąs;;tĮąfi\.':UŽąi- 
b'uiįttt $riCŠ lapkričiu 20 dieną. 
*• - ' b * t't ’■ k" ’* ‘V ■

. “'iOiš

siunčiama atstovai maž daug 
tokie, kurie jau supranta or
ganizacijos reikalus, b ne dėl' 
to, kad kas nors jiems duotų 
lekcijas, o referatai tik ir yra 
tam skaitomi, kad ką nors įti
kinti vienokios ar kitokios 
idėjos. Todėl VirŠminėtos kon
ferencijos dienotvarke buvo 
irgi ne labai vykusiai nustaty
ta.

Nors konferencija ir nepa
vyko, nors ir nebuvo nieko ge
ro nutarta, vis tiek po tam ta
po kelios kuopos atsteigtos, ir 
pradėta platesnis socialistinis 
veikimas, gal dėlto, kad buvo 
numatoma, jog greitu laiku 
bus sušaukta kita konferenci
ja, kur bus galutinai viskas, 
kas yra reikalinga, sutvarky
ta. Bet deja apsirikta. Musų 
draugai da ir iki šiai dienai 
nieko nebando daryti, kad 

• LSS butų taip sutvarkyta, kad 
galėtų būti veiklu ir atsako-

DIDŽIAUSIOS VERTYBES!

LSS 514 kp. laikytam savo 
susirinkime rugsėjo 30-31 dd., 
Grand Rapids, Miih. bosvars- 
tydama bėgančius reikaltis ir 
kokioj padėtyje ■ dabartiniu 
laiku randasi LSS, draugai ra
do- reikalą išrinkti, komisiją 
iš 5 nai^į 
LSS visas 
narius bei pFitarėjus šitokį at
sišaukimą: •

Nors musų kuopa ■ jau-pir
miau buvo pagaminus vieną 
atsišaukimą ir jis tilpo Nau
jienose, bet tas musų*'atsišau
kimas pasiliko balsas tyruose. 
Draugai nė kiek neatkreipė 
savo atydą į jį ir kaip buvo 
snūduriavimo apimti, taip ir 
pasiliko iki šiol. Kad sąjunga

J minga Už darbininkų reikalus^ 
Kaip kam gal jau atrodo, kad 
LSS negalima atsteigti, pada
ryti ją veiklią ir skaitlingą 
nariais. Tas netiesa, štai pa- 
vyzdis iš musų LSS 51 kuopos. 
Praėjo vos tik 7 . mėnesiai; 
kuomet pradėjo organizuotis 
ir pradėjo tik su keliais na
riais, o jau- turime-apie 30 na* 
rių . ir vis kiekvieną susirinki
mą prisirašo naujų . narių, ir 
jeigu ne dabartinė depresija, 
tai musų - kuopa' greitu laiku 
pasiektų 100 narių, taip kaip 
ji buvo prieš bolševikišką su
skaldymą. Reiškia tie socialis
tines idėjos darbininkai ne
pranyko* jie kaip buvo taip ir 
yra, tik jie tylėjo, nes nebuvo 
kam juos pakalbinti prisirašy
ti prie organizacijos. Ir šian
die visai nesunku išauginti 
LSS kp. ,.slęą>yinga§ y pariaję, 
tik reikia padirbėti. r.* 

Kiekvieho gyvenime dalyko 
atrėmimas turi turėti savo 
planą, turi turėti jį ir mūšų 
LSS, kad mes naujai prirašys 
tiems nartams galėtuine paro
dyti savo programą,' ' kodėl 
kiekvienas darbininkas priva
lo prigulėti prie musų organi
zacijos. Tam reįkia sutvąrk^- 
,ti LSS ir sutvarkyti taip, kad 
bent dalinai galėtumėm pa
tenkinti visus narius.^ . .i ’ » , » , . , * ... . - i

Ko trūksta L. S. Sąjūrigai.

Vienas ir turbūt svarbiau
sias dalykas, tai organo klau
simas. šiandie kaip seni, taip 
ir naujai prisirašiusieji nariai 
reikalauja daugiau socialistiš- 
kų raštų, o jų gauti negalima. 
Musų laikraščiai nesistengia 
aprūpinti darbo žmonių rei
kalavimus; jie savo špaltas 
užpildo tokiais raštais, kurie 
darbininkams visai nesvar
bus; gal biznio žvilgsniu laik
raščiams ir geri tokie raŠtAi, 
bet darbo žmonėms - iŠ-tokių 
raštų jokios naudos nėra. Mes 
žinom, kad tokiais raštais, kur 
kas gimė, kas oldapą padarė, 
kokis bankietas įvyko, darbo 
žmonių neapšviesi. Ar negalė
tų inusų lietuviški laikraščiai, 
kurie net turi savo apmoka
mus korespondentus, paragin
ti juos, kad laikas nuo laiko 
parašytų ir tokių straipsnių, 
kurie bent dalinai tiktų beht 
paraginimui prie didesnio vei
kimo darbo minias? Ir šitąs 

.Minsimas anksčiau ar vėliau, 
jai mes norėsim LSS palaiky
ti, turės būt išspręstas. Jei be 
ne naują organą sąjunga įsi- 
gys, tai turės surasti bendrą 
darbių, kurie aprūpins sočia 
Ratiniais raštais 
dabartinį musų 
rie sutiks būti < 

Antras irgi 
klausimas, * kuris 
apkalbamas tik 
—tai organo

KOKYBES PREKES!

kad pagamintų . į 
nopas ir pavienius

_// TEISINGAS 
PATARNAVIMAS!

Įhonest valuesį ,
Štai ką jus gaunate kiekienoj “MIDWEST” 

Sankrovoje! Be to kiekvienas dalykas 
yra pilnai garantuotas!

toliau taip pasilikti ’ negali, 
kaip ji dabar yra, tai tą, musų 
supratimu, kiekvienas socia
listas supranta, tik kažin ko
dėl tyli ir nesistengia dalykus 
taip sutvarkyti, kad patenkin
ti visus narius, kaip jau pri
gulinčius, taip ir norinčius 
prisirašyti. Ypatingai kalti 
Chicagos draugai,, kurią savo 
kuopą pavadino LSS įĮętytfąli- 
ne kuopa, kalti delto^aT 
kuopos veikėjai daugiau,.atsi
žymi savo tylėjimu, negit kitiį 
kolionijų darbuotojai. Gal 
tas musų aprašymas Čhicagbs 
draugams ir nepatiks, bet štai 
žemiau paduodaųi ir faktus, 
kad mes turime teisę taip sa
kyti. .

Jau prabėgo metai /laiko 
kuomet įvairių kolionijų vei
kėjai pradėjo reikalg^ili^kad 
bųjį“ 
kfltr 
dStti

tos

haWęigta LSS ir. Sihį rei-
1 mėy f/VMJOS 

__ gai -boni^. dalinai1 bandė 
patenkinti šaukdami ^ Konfe
renciją. Bet tas šaukimas 
konferencijos Irek buvo neap
galvotas ‘ .kad koųfęręnc.ija, 
galima sakyti,;neįvyko.; Sukopi 
neapgalvotas buvo |odeX_Jęąd 
tokiam laike • konferencijos 
šaukimas netiko, atsižvelgiant 
vien į nepastovumą rtrOA/Bet 
nežiūrint kokiu laiku ir kaip 
buvo šaukiama ta konferenci
ja, musų kuopos du. atstovai 
per pusnynus, per sniegų .kal
nus atsikasė j tą konftren'ciią,' 
tikėdamies daug gerų darbų 
nuveikti dėl LSS labo, bet, de
ja, išėjo visai atbulai. Kuomet 
musų atstovai iš už kelių šim
tų mylių pribuvo konferenci-

lis blokus negalėjo atvykti. 
Todėl konferencija taip kaip 
ir neįvyko. O jeigu konferen
cijoj butų galėję dalyvauti ir 
visi, kurie buvo pasirengę, tai 
vargiai butų daug kas nuveik
ta vien dėl to, kad dienotvar
kė buvo nustatyta daugiau iš 
referatų negu kitų reikalingų 
organizacijai tarimų. Refera
tai gali būti geri, tik ne kon
ferencijose. į konferencijas

“Savas Pas Savą”
sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB B PIANO MOVING 

Lotai B Long Dtttance Remova> 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Re« Tel Yardt 3408

BRIDGEPORI MOTOR SERVICF
Goodeonai Broliai

Pomyšip if pianų moveriat virtoje l< 
Ali patarnavimai grras ir pigu* 

K! 7 VVesl 34th St
Tel. Bonlevard 9 3)6

vieną ar kitą 
laikraščių, ,ku-

na svarbus 
turėtų būti

PATENTS

’ w<,EW 
faTnu Patent’\ Ir "'R^ord rif tn* 
venllon’’ * formos. Nieko neimant 
n* ItiforfnaėljM' ką daritl. •; • Sunk 
railnljlmal • laikomi baėlaptžle. 
Greit**., ataarjniA. rnpmitinga* ų»* 
tAmavIma*. “ ’

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias ’ kainas

6234 S. Westęm Avė.
Tel. Hemlocf 582

—tai organo mokestis, kuri 
turi būti nustatyta kiek nariai 
prigulinti prie LSS turėtų mo
kėti už organų. Dabar narys 
prisirašydamas * prie partijos 
klausią ką jis gaus už sąvt

CLARENCE A. O’BRIEN 
r Reglrtered Patent Attorney .

' tt-A iBeeuiHy SmIuk* A CommerelU
; * ; '■ >.

(Dirtetly mjtmm rtom >at«m Offlc*J 
WAWIHGTON.>. c. ,

I ■ , r, • : • • į ■ 1 Ą . '' • 4*> »'įl

Garsinkite“N-nose

mėta išrinkimas finąnsų sek
retoriaus draugo V. Marcinke
vičiaus* (Morris j. V- į

Draugas jV. Marcinkevičius 
perskaitė keletą ’svąrįių ląiš* 
kų iš Socialistų Partijos, tątp 
kurių vienas, tai pėrkėlimąs 
National Offięe’o į VąšinktO- 
ną, o antrus tai paulinėj imAš 
penkių metų nuo mirties d?g« 
E. ’V. Debsoi -t- ■.'■y.; į ■ ■ ?

Paminėjimą i 5 metų nuo 
fin^icst drg. Ę. V. Dėbso nu
tartą rengti kartii su kitoįn 
kuopom,‘ jei bus galima gąuti 
gerą kąlbfitoją, ir jei suspė- 
šįme. Mav neilgas; laikąs. Kąs 
lįųk ofiso, ■■ nutartą
.abdklausti. .*ŠbciĖU&t^^.partijdsy 
kodėl ji /nori pęrkęlti- 4^$* 
šifigtoną. Iš raportų paaiškė
jo, kąd bus šią žiemą sureng
tos diskusi jos;*’ i šiam parengii- 
mųi komisija jau pirmiau bu
vo •- išrinkta t tik dėl šilto otd 
nębųvb’ rengiamos. • Diskusijas 
manoma rengti,’kbiminisįų 
Veikėjais. . šiArųn\ sųsirinkiipe 
pfįsirąšė naują įnąrė^ btitėpt 
draudę įį K|imj^ą|., Buvo. ;jr 
daugiau svar^įi^., . nutarimų. 
ŠusiiĮpkįinas pą^ąįgė .su . jgė; 
rji ;iy^pąš^^ig^Jcovntj;iiž 
darbp\^mpnjųtre^A^ 
f/r. (^^pįncl^ntgš^
\; '■; t -'vj I

iistat rengia Ii ąietų V.. lięb-

y

1
• ,* '■•!/ ' ir*      !■■■■T-■• 1 , L» X • *» .•

•L.. J
t . ■ W v ■: J

• J
Spąlio .' 20 'Socialistų

pąri i j a niirie jo 5metų mįr tięš 
sukaktuves 'didžiojo jos vado 
Eugene Vicjor; peps. Veik yi- 
sUf buvd laikomi.didėli <mą|i- 
niąi susiriiikitnai paminėti šio 
didžiojo darbininkų kovotojo 
ątniintį<';Lf<'.< " t A '•/ į . 
, Ąpyątk^iipjįiiiai c buvo sti- 
jupgti sii;.pVopąf(ąh4ą.--už <’ nuši- 
girikiąyimg, neš.,?, į ir velionis 
Debsas buvo’. ; griežtas karo 
priešininkas;; ir (lėliai to jam 
teko kelis metus išbūti fedą* 
faliniame kalėjime., < ’

•a■■>*•<.k*■ •' s''*1 : i

! v.ifd; -!

> Aipirin pasaKh? jusiįs kentėjt- 
mrfli.bę, jokio pakenkime* ir: j trumpą 
talką'. ‘ ’ Nurykit tabletJlę s« biskučiu 
VjihUbAlai- Skausmas išpyks!

’Tžj y tą; taip;lengva atsikratyti danties 
skiudljimo; įlvos skaudėjimo udo ko
kiosnors, priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys, nuo reumatizmo, lumbago; 
defe|>ialcių persidirbimo, lengvai nu- 

7Jldšai?k.in?mi, .^oųrji 
sl$auSmiL (uojaus būna suraminami.

'MoąerhEM9 biidąs pašalinti skausmą 
y<a, sii Rayer Aspirin,. Jo Veikimą dak
tarai \iiŽgi<ią. .Jie žino, kad Tikrąs Ąs- 
pltin yra.-saugus nęgali padaryti įa- 
W‘. • < ji? neveikia, širdies. Dėžutė ir

Aspirin

atrpiš^as būdąs pašalinti skauspią 
? dak-

iąbįedi visuomet turi Bayer Kryžių.
■ , .. .. ....... . . L ; ytsiipmėt rasite ' .Bąyer Aspirin

* Tąja' progaSocialistų parii-. apdekoje ir^; jeigu jus per-
ja teikiu Mpigi^
•sb knygų,; tąipjąu knygų apie hdbo?; Jus išvengsite daug kentėjimo, 
b'kfak tik atsiminsite apie Bayer As-

neeusipraUmuB uU;rendaųnhikaj»' 4r? ka|»Y. . ,,r. ., .. ,

City ofChicago Lax»dld)rds' Association, Ine.
. ’ SccųndFlpor, 465.4 S; Ashland; A vertu?. arti 47 Sp Ir Ashland Avė. ,

Tclėtoft** BOVLEVAHp ią78 y r <vi ’* į .v,.’. CHICAGO - y ■ Atdąra Vakarai*.

Daktaras
' ' / Kapitonu

WISSIG,
Patanliniame Kart

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

lAW U>». Xm - - -•*- »•■» aab W«Md ■•*■»• -BL1 ^baaTM* WM M »'J*' M w « *4 » 'M 1 1 - <*’ * m M Lm + mm. mm. m M MM. m m mm mm m *»mm m, 

Š0<daOlkti gydo ligai pilvo, plauką. iiikitų iir užnuodijamą krau, 
..j;iv. ■ »»— .^z.4-1—ilt gkanamua daga

i. Jeigu kiti, ne 
jum* gali padaryti 
gdnią. /tPttarimar 

iįf-A ppd.,, 10 - valandoa ryto iki .1 
Nedėliotai* nuo 10 ryto iki I vai 

lar < TfL Cravford 5573

NEŽIŪRINT KAIP UfcSĮŠENfiJVSIOS h NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Įh5 • '««•£! A *■ l.tl .• I #’( .< J A U AL. _x.’. t« •• ! . t  .
>6. odo»> ligas, žAfrdiį, ieUmrtfcinyj' gtfĮvča l&u

olandai ti noo 5-8 valandai raiti
A A ■. vur^b* < 44 «»

tttkatančiua

IŠPARDAVIMAS PETNYČIČJ IR SUBATOJ, SPALIO 23 IR 24 ------- •-- —- ---- ---- - —
KIAUŠINIAI
BULVES Wisconsino gražiosios ?ekas 19c 
Campbeirs TOMATO SRIUBA 4„^ 27C 
SALMON
JELL-0 Visų Skonių ,
KOPŪSTAI Naujieji
OBUOLIAI Jonathan_____
COOKIES ''GOLDSTAR”__________ C

SALAD DRESSING Paintės Džiaras

LABAI GERI
ŠAUDYKLOS PALAIDI Tuz.

“Starlight” Alaskos • . 1Qf*
. Vidut. raudoni No. I augšti kenai I

3 ą 22c
tv. 10c

” R ATJUINTIAGURKAI

LIMA BEANS
ROLLED OATS Reguliarės d’id. pak. 2ui15c

4 ,v. 19c
Sv.ras 19C

19c
15c

Aster”, žali. Dideli Nd. 2 kenai 4 f) A 
Reg. 15c. vertės lUb

n a ' "Drom<d?ry” kaaI>i■LzAJJCjij. 71/« uncijų pakeliai ...............

"DunhamTs” 
4 uncijų kenai 

“Evr Redy” 
1 svaro kenas

19c 
už 25cGOCOANUTDrėgni

ŠUNIMS MAISTAS
“SPECIALIS PASIŪLYMAS” 

0XYD0L MU1L0 miltelių 
. , ir žaislinis ..metalinis aeroplanas

1 0XYD0L MUILO miltelių v
1 Šmotas P.* and .G. MUILO ir žaisi, ynetalinis aeroplanas

• "Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupe yra atstovaujama savo komiteto.

i j IJętuyiu Skyriaus Komitetą Sudaro: ‘
’ PįVUL: pOMBRĄUSKAS ♦ VICTOR SLEPIKAS < 

; 858.,W.‘ 33 Street 4140 S. Maplewood Avė. 
ALEX CEBULSKIS ‘ KONST. NALEWAYKO

836 W. 33 Place 2975 Archer Avė.

2nl19c
1 Didelis

Pakelis 
\ i . ■.

■. I .

O Maži ‘
* Pakeitei

f* '“*?

MIDWEST STORES
kpPERATYVAS .256 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

.•'*• • * / . ,

$100.00 už 25c
» • • . . .

Laikyk pinigus saugioj vietoj
• . - ■ ' 14 • * '

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidėjįmo jū
sų sutaupintų centų.

Milijonus dolerių yra žmonės pražudę, dedami į 
dėžutes arba laikydami namie. Bet nė vieno žmogaus 

• nėra Ghicagoje, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkoje.- 
Už įdėlius didesnėmis sumomis mokame 4%. Už 

taupinimo sąskaitas mokame 6% ir dauginus. Mokant 
po 25č. savaitėj per 325 savaites gausi $100.00.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prip bile vieno iš’šių direktorių: ’
T. RYPKEVIčIA -^sekretorius, 1739 S. Halsted St.
A. LECHAVICIA prezidentas, 818 W. 18 St. '
A. SHILIM — vice-prezidentas, 3202 S. Halsted St
K. AUGUST — kašierius, 1739 S. Haltsed St. <

DIREKTORIAI:
P. GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
J. GHEPONIS, 4111 Si Richmond St. ’
J. MARKUS, 2350 W. Lake St.

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

1739 S. Halsted Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

•114 16Rootrveh Rd 
irti 8t. Lonb Avr 
CHICAGO. ILE-
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. ątvyko Francijos premjeras
Fferre Lavai pasikaJMti su prezidentu Hooveriu. ži* 
noma, tai bus ne “socialia vizįtas’\ bet svarbi politįpė 
koBferengiją. premjeras Lavai atsivežė su savim visą 
būrį ekspertų, patarėjų ir biznio atstovų.

ąpte ką . pasitarti. Viena — pferigų ir finansų klausi
mais. Amerika ir Erancija yra šiandie fS turtingiau^ 
siog pašalyje. valstybės. Jiedvi tbri daugiau kaip pus# 
yi$Q pasaųHo aukso, —- kuomet kitoms šalims aukso 
taip trūksta^ kad jos nebegali savo popie
rinių pinigų. Ar Amerika su Francija privalo ir toliaus 
tęsti tokią finansinę politiką, kuries/ pasėkoje auksas | 
is viso pasaulio plaukia į šias dvi šalis? Kas bus su 
Amerika ir 'Francija, jeigu visos kfeos šalys finansiškai 
susmuksi

Tolinus yra fiabai pąini ir opi karo skolų bei repa
racijų problema, Tos skolos ir reparacijos jau privedė 
Vokietiją prie to, kari prezidentas Hoove^is buvo prL 
Verstas dubiai, paskelbti vienų metų^moratoriumą. Kas

rr------- j.1 j ■
;bežius tarpe, juoduos raudonosios diktatūros sali* 
mįnkų beveik išnyfck ’,A ' . v ,
; Paskutiniu laiku Jkomunistaf užmezgė ryšius ir su 
religiniais radikaliafe. Į komunistų partiją įstojo Mam 
nheimo pastorius Eckert, fcmapl partijos ęentfas už
tikrino, kad jisai gali būti komunistu ir kartu Evan- 
geliškos bažnyčios kunigu.’ Iki šiol kordunistai skelbda
vo, kad religija tai (nuodingas ąyąigąląą^
su kuriuo dąrbinitakai privaloątlįakBąi kovoti. Bet d^ 
Wir jau jie priima į savo partiją ųficialės protpstonų 
bažnyčias tarnus ir sako, kad Dievo garbinimas, pilnai1 
putinto w Ulenįniamu>, h k

Šitoks idėjinis sugriuvimas ir” bęprinęięiškumąs 
pas Vokietijos komtmfetųs yevčįk manytu kąd jfe net^ 
ri po kojomis
^ęiigu jįę ątstpyąįĮtų klesą,. tai jįe n^M
uinkautų pikčįaiu^tams darbininkų priešams fašistam^.. 
Jeigu jie atstovautų dąrbiįi^kų kjesą, tai jie netaiką- 
niųkautų pikčiaųsiems darbininkų priešams fašistam^- 
f kitą. Jie yra ne ^ąsinė pariją,' M fanatikų sęįtt^ 
kuri pati nesižino- kw einą.

<“

Amerikos ir Frakcijos valdžių galvoms šiandie yra’ 
pįnigų ir finansų klaųsi-

į Apžvalga
įhi.iį.ri,įh.iihiuiv ■■" 1 ■m|iwi',i—i"»

| nėra prieštogį diktatiU’aL bpt 
t jie nori savo diktatorių Hit- 
I i, ierį Matyti ąmaugta dai?bi- 
Į į ninkus.”

tai pasakyta tiesai Bpt 
iš šitų “Laisvės” žodžių yra 

kad konuiniatai čjo i&- 
vie» am f attiktais. Jie vieni, ir 
antri norėjo nuversti. BVuenify- 
?gą. Kodėl ?f Bimbininkų orgja.- 
nas teisingai sako, kad jnoilte- 
tji Hitlerio varnai nėra priešiįi" 
^gi diktatūrai^ įii jie nori pą- 
tys savo diktatūrą įsteigti.

į * Lygiai? tas pats reikia pasą- 
*kyri ■ ir* apie komunistus. [ šitįią 
h. . ■ ■ .o 'n ' 1 i

------- ---- Hr———T~ 
raudbnięji vąpuū šųkauja pri$ 
Ęriięningo “diktatur4?’ ne dėl? 
to, ku4 jip bųtįį diktatų^} 
prięšiųgL d^lto,. ką# jįi$ 
pori (steigti, sąvitf pašlijos. (Ilty 

:.įąturą.
i šitam Uksini pasiekti kpmu-.
.ųistąi Ii?
■kucta Jiita fetf# tai lįųv4 
darą hjokį sų 
yądinąsU Brueningja. kal
binėtą stojo. koąĮtaiją iš trijų 
partijų: fašistų
fe- Jau šitas vifefe
falrias pateisina Vokietijos so- 
rialdemokvatų taktiką link čty 
bariinės valdžipsii kąd ta ta 

i valdžia toli gražu nėrą gfea, 
bet butų daugi blogiau, jeigu l|c fe eta
pą imtų viršų tokia oporiciią, ptabQ sų( totyll anty* 

•• . j.1'* *' v<>ka|i teita0
kietųoje. fe infegąjmjųi.

Jeigu* monauchistų,. fašistui ir-----  - - -
komunistu* koaliciją nuverstų 
■dbbariinf kabinetą^ tai> į kieųo 
rankas patektų valdžia?’ Kotnų- 
nistiški “■ žiopliai' įsivaizduoja, 

‘kąd' tokįamė’ ateitittifeė laite ė- 
tojai butų jie: Bet taiV yrą \ į-, 
džiausią ųesįmonė, ‘kokią ga į- 
mą sugalvoti! Bijueningo kabį^ 

’netą nuvertus, ' ’yaldžtoĄ afeijt 
sėstų ric kas kfefet J$alp fkįftJr 
Uii ir, mohatchfetai:!' Ir ta ,vgj^ 

fdžip, ata‘ilyg|ni<į .̂ sudbrfevj^ 
jUaįomš* W^v6ą- davatkom^ ♦už' 
^ab^tiųą jų tklą?
pačius komunistus, imtų šąųd^ 
,tį.! Taip- -r-> kaip- buvo, Liettu- 
voje ir kitur, kur fašistai («« 
įteigė ąąyo <Uktąti|rą. ' į

' 4' vi' ' " < ■ ■. ” j ""c 1
Kcd kokiu įidH Bildu atsiteis
tų tėvas pasisiūlė mokyti EdL įnSjo dideliu
Kad kokiu nors bu d u atsiteis-
r
,?ppą tefegrafijps* Pąriulymas 
su džiaugsmu tapo ])riimtas. 
fe nuo to lajkd Edisonas su 
ątildčjiniu pradėjo ipolęytis te
legrafijos. Oi laikraščių par- 
id^vųiėtojo Uarferą pasibąjgc, 
,tai jis. ^ądėjri ieškoti talegra- 
jfistp vietas, jis. tad*

\ąpte penktotikoą motų ain-
ifeųs,. Prasidėjo bastymosi 
periodas. Telegrąfistu Ediąo-

dirbo įvairiuose Amerikos 
:Ųrieriųoae, ilgai* mjgp“ 
dėdamas paąiiikti. Apie tą fei- 

jfe pradėjo doa^tfe elek
tros mokslu, ir Kuosomis nuo 
.darbo; valandom^ studijavo 
jau. ne tik chemiją, bet. ir cle-

v

‘žurnhhis. žodžiu, jis pas#y* 
i smalsumu ir, 

caip anglai sako, norėjo žino
ti “sometliipg aboid evąry-r 
■įhing.” Siaurų specialistų jis 
.pęmėgo, nes laikėsi tos nuo- 
imonės, kad žmogus turi būti 
jvisapusiškai išsilavinęs. 1921 
'jfe daug kalbų sukėlė jo klau- 
jsinmi, kurie buvo skiriami 
ieškantiems įo laboratorijpj 
darbo jauniems žmonėms. 
Tie klausimai parodė/jog 
daugelis- baigusiųjų universi
tetų yra labai menko išsila- 
Mtajimo žmonės. O tokių- Edi
sonas kaip tik ir nepageida* 
!v0i'. ' /
į Edisonas buvo laisvų pažiū
rų žmogus ir su jokia oųgąni- 
zuota religija nepalaikė ryšių. 
'Aęte organizuotą religiją 1928 
’nv jiš' pasakė: “Žmonės pra
deda nutolti nuo visokių prie- 
^tfarų- ir nesąmonių; tai vis 
^ačiu* mokslųjį su kųriuų žmo-1 
’nės vri tabtau ir labiau prade* 
Jdh susipaŽinHC’ Sekamais me- 
?teis jis pareiškė, kad visa bė- 
idb- su žmonėmis esti fe kad 

} jie yra ‘‘nepagydomai reli
gingi.” Prieš religini auklė j i- 

Jmą jis irgi buvo griežtai nų- 
^sistetęs. Gruodžio" 3 d1., 1929

Pagaliaus — tarptautinio nusiginklavimo klausi
mas. Fraųęija šiandie yra geriausiai apginkluotą pa
saulyje valstybė, ir ji nenori nusiginkluoti, trukdydama 
tua budt> tarptautinio nusiginklavimo reikalą. Ji su
trukdė Hooverio ir MaeDonąldd sumanytą penkių di
džiųjų valstybių nusiginklavimo juroje sutartį, ir ji 
amžinai sabotažuoja rttisiginklavimą sausumoje, šitame 

klausime Amerikos valdžios pozicija yra priešinga 
Franci jos pozicijai. Ar jiedvi negalėtų susitarti, pada- 

. rydamos bent kokį nors kompromisą?
Nėra abejonės, kad šitie klausimai ir dar visa eilė 

kitų bus apsvarstyti Hooverio-Lavalio pasikalbėjimuo
se. Bet ar bus prieita prie ko-kių praktiškų rezultatų, 
tai parodys tik ateitis. Reikia pastebėti, kad pasaulio 
opini ja perą optimistiška sulig vaisių, kokių galima 
laukti iš šios konferencijos. Susidomėjimas didelis, bet 
viltys mažos. Laukiama, kad- Francijos atstovas pri
kalbės Hooveriui ir Amerikai daug gražių komplimen
tų, bet saugosis duoti kokių nors aiškių užtikrinimų 
vienon arba kiton pusėn.
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Ęąlbędama, . apię bę<įąrt>iu& 
Latvijoje, kurių tenai esą 20,- 
000, ‘‘Vienybė” daro šitokią 
mandrą” pastabą: ''

“Kadangi da it dabar. _‘Nau»» 
jienos’ vis mėgsta rykauti 
(? — “N.’r Red.) apie nedar
bą luiatųvoj, tai, joms botų 

. ąeprošalį pažiųretLį Lietur 
vos kaimyną Latviją ir ’ ai> 
rašyti kiąk sodnui

L Pagimdė bedarbių.”
į'. Kas. čia per iunkingąs. sap* | 
;na»? Ką bendro tmsi Ėatyįjps 
spcialistai su bedarbių “gimuy- 
mu” ? SorialdvmokjfatmLatvi
joje yra stipriausia partija,; bet 
jie nė į. valdžią neįeini*.

Latvija turi daugiau bedar
bių, negu Lietuva, veikiausia 
dėlto, kad Latvijoje yra daug 
didesnė pramonė, negu Lietu
voje.

Kitas skirturpas tąrpė Lat
vijos ir Lietuvos yra tas, kad 
Latvijoje valstybė rūpinasi* be
darbiais (tą iškovojo socialią? 
npkratai) įr todėl bedarbiai 
tenai yra registruojanii. O Lie
tuvoje bedarbių niekas nere
gistruoja, ir valdžiai bei jos 
pritarėjams yra lengva dumt| 
publikai akis, sakant, kad bp- 
dartyų “nėra”;

■ r1 '

'

pasikalbėjimai su Hooveriu bus “privatiški”, t. y. slap
ti. Apie jų turinį visuomenė pjątirą tiktai tiek, kiek pra
neš oficialiai, Hoęverio sektorių rūpestingai sureda
guoti, pareiškimai Nors jau didžiojo karo pabaigoje 
prezidentas Wilsonas sakė, kad slapta diplomatija yra 
vienas pavojingiausių dalykų tarptautinei taikai ir kad 
ją reikia ant visados panaikinti, bet ji ir šiandie tebė
ra praktikuojama.

Apie patį svečią galima pastebėti tiek, kad savo 
jaunystėje Pferre tavą! priklausė kraštutiniam kai* 
riamjąm sparnui Frakcijos politikoje. Jisai panašiai, 
kąip įr Aristide >riand> laikui bėgant atsitolino nuo 
socialistų, kr prisidėjo prie pažangiųjų liberalų. Jisai 
dabar yra vadinamų “radikalų socialistų” partijos na
rys, bet ta partija Franci joje nėra nei radikąliška, nei 
socialistiška. ' Tas faktas, kąri premjerą Lavalį remia 
parlamentas, kurio dauguma susideda iš dešiniųjų ir 
centro partijų, liudija, kad jisai moka įtikti ir atžaga- 
reivianjs. - • , .
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VIS “PROGRESUOJA”

Vokietijos komunistai vis ‘^progresuoja” 
.j tą galą, kuris vadinasi progresu, f '

Prieš kele^ . savaičių jie ržmė fąšįstij,; inonarchiš- 
tų ir “plieninio šalmo’’ sumanytą pfebjfecitą (referęri- 
duips) pyieš PruajBH valdžią.

Susij-ifes. reięl^ttytyHi, komunistai kartu su tais 
pačiais juodvarniais balsavo prieš Brueningo kabinetų, 
ąjšSbį S ąpkat<i žinodami, kad, jeigu šid kabinėtas bus 
nuverstas, tai valdžios priešakyje atsistos fašistai su 
monarebfetais. ...

Vokietijos komunistų talkininkavimas juodžiąu- 
siems 'tyįttafefefe"įfe W
siai^ kad Vcilfefe spauda dažnai praneša apie ątąi-: 
tikintus, kur Hitlerio (fašistų vado) milicijos na^-jai 
pereina j komunistų organizacijas •: arba komunistų 
“raudonojo‘•■ifiiįntoP vyrai .persinieta'f-fššistę^pttsę. Ru-

tik ne

i

jkapiilitatavo fe mtag^imui. 
,TobsuiūitLt» sąytf dajRbę ite. fegi 
uvęužmiiišo: tu,o* laiku jta ska]- 
jtėri* vienu geriausių tclegrą- 
Tfeto visoj* Amerikoj* 
! Nfes, Edisonas pasižymėjo 
; ta didsstife ffiwm i, bet
ife mfego visgi nągaiiąfe a#sį? 
<riti*. Jitaaifordi Juuctiou, Kn-. 
;fedoįi jis. užėmė haJUmio tąįty 

vtatąs; Kadangi dtauo^ 
mis jis buvo užimtas visokiais ( , w
'dktmeriuieiitaisJ ir stoditovbmi !n^ J*8 -Foscph LewisYu> pasakė, 

tai;
taiko išsimiegoti. Naktinio te- val^j* 1H,°. se^Hl
ifegrafistoi - dariJas Tnvvo tang- 

ir; jis ~ tairiduvo progos 
j vieną kitą valandą pasnausti 
Tokie dalykai, žipoma, nėra 
Jolėruojami: ar yrą darbo, ar 
,ne.* -r- bet. miegoti vtavien ne* 
^gatoua. Kad;' telegrafistaa vi
suomet, tuipi .saJtank butų gy- 
įvas?iš' admiilištoacijos Edisų- 
tmli buvo įsakyta 'kas pusva- 
itandk siųsti signalus. z “ - •>• y .> • ku. mireni; '/vy uevatiit sau

MsHife Jas tokfa italyko, kaip
Mfe. skųsti sifpiaįus., tpi (dvasia. Isivaieduoti tok j daly- 
muegojHHų negali buh nei kąl-J . » •' • • • . r •
bos. Edisonas pradėj'o galvoti, ie 
įkąĮ> tą patvarkymą apęitj, įsės 
■Neitai triikųs ’ffe išrado au- 
'toinątišką prietaisą, kuris re- 
gu&ariai* kas ptfsvalandią sįųn 
^tė ręikaįmgussignalus. Tkš 

ižiųrą. Vieną naktį tapo pa
siųstas tyrinėtojas; ’ kuris užtį? 
tjįį Edišoną bemiegant. Edfech 
Inas, žinoma, tuoj tapo paša* 
j tintas iš darbo. z :

Teko vėl ieškoti naujos vie- 
rtos- Edisonas įdirbo lele^rą? 
ifibtt^ kelnėse miestuose, kęl, 
!ąnt galo, dasįgavo įki New 
Yorko. Buvo jfe tada 2*^ metų 

■ amžiaus. New Yųrkę jam te
ko gerokai paslcursti; nes nie- 
Lur negalėjo gauti darbo. VLe-

septynių metų- amžiaus paten
ką dvasiškių įtakon. Su tais 
vaikais paskui beveik jau nie- 
ĮkO' nebegalima padaryti.
• Dąjug triukšmo kito 1927 m. 
f kteusįmą, ką jis mano apie 
'Dievą, — Edisonas atsake: 
*“&ieko.” Netikėjo jis ir sielos 
įiemirtingunHi. ‘*The Seientific 

i Amerikai*” žurnale jis tuo 
'ktausimu gana aiškiui pasisa
kė. Būtent; alto sau

i -yuiy.-^Į- ; 7*'^/ (./"'C, i ; . '.■"<>
Iaukęs viennolikos meili am
žiaus, jis p^ądėipį iJb^taiĮ sMi- 
jd$ uųta ckejnįįj^, Jš( . nąatakos 
.gavo, leidimą įfęngji s^epe.
Oratoriją. Są.y$, rląbpęa|orij^j! 
jis pradėjo daryli įvairius 
ekspę^įjĮęntoą ąti

■ ‘ką, kuris neturi nei svorio, nei 
inės formos, nei ma- 
žodžiu, įsivaizduoti 

■nieką.”
r Kadangi Edisonas savo reli- 
Įginių > įsitikinimų neslėpė ir 

. , kartu su Luther BurbankuSwfe; Anieratos ■ hZaAą- 
tniąį draugijai, tai renginiai 
Fanatikai jo neapkentei Tai 
parodo kad ir sekamas fak
sas: Elmiroj, N. Y. buvo pa- 
'stotyta aukštesnė mokykla. 
Miesto administracija sumanė 
tą mokyklą pavadinti Thomąs 

’A Edison High School. Iš 
-įvairios pušies davatkų tuoj 
.'pasipylė protestą!. Girdi, kaip 
įgalima pavadinti mokyklą 
vardu žmogaus, kuris netikė’ 
jo į Dievą ir pomirtinį gyve-

-JPrųįs ijm-
— Ėdi^ 

drdavinejo' vtatps
^fe^se*ijfe apta ^ 

fe-; bųtęliukų SU vfepįfefe eiiemi-
— Edfsonas s Nąu) kųfefe* Ant kįelc^įenų bute- 
EdįisOno

v —5 i n t e f i n o <Jfe” Tai ' WIU»
kad niekas ųeUc^Lų jo lurtą.

( ___ . Ligį trylikos pietų Ędiponąs
Thoųias Atva Edisonas gunė -dirbo*-, savo late^ajt^Mpį fel 

<, .1. tuo, dą^ši
1J didpMes, it jam pradėjo Pti- 

feųjUi pfeW reikalingai me
džiagai nusipirkti. Tąpyk .jis 
pradėjo prašyti tėvų, kąd jam 
leistų pardavipėta laikraščius , w.
traukiniuose. Tuo, būdų jfe 3i- n^ <Hcną jis visai prinuofemai ^iiną| 
Mjosi U&ŪliuM* BMgų-MVb 'užėjo j LaW Gq1£ RpporthųjĮl pas| 
Jaboai-touijoa padidinimui. Ga- tkompanijų, km-i turėjo prįe- 
vęs iš. tčvi* smifcimų,, ita. pra- įi“‘^i.riž9S Žild'l rapoętąvį- 
dėjo važinėtis traukais tarty P1? .W° W*’ B®’*"
jPoęt įhiroii iflįjPBtroįtG, pi^ y""1 
■daviinėdaniaa laiįšBašc'iiis, žiuf-

■ 
įtynaviiūų vagMti, jis pcrkcaųs-

.....  _w<rA _ .. ........... . i 
laitai viąotyus elŽHje- 

;ri»mUus. Be t< jia dar įsigi* 
jo mažą špatuiWefe į» pradė
jo leisti savąitmį. laikraštuką 
vardu “The Vfeekly įterald^? 
Jis buvo to laikraštuko sayį-

Ędfrpfitr -^Trįis
nesįdį 

t': no Ą" ’ ' u.

Kiniuose įUi^raąeiUs. ■ -u-i 
f ras.Pirma# Edisono i.s- 

radifną#.,

įsitiki'nųiįaif s —5 i n t c i ii\ č

: •>:. .< ..r-iį# 1‘ , 1 -” - •.....................

vąsarfe; Wį 61
fy(ifetijbj įieilįjįeijąnfe iMįl 
miestelyj. Jo prote v i a i paėjo 
iš Olandijos* Vienas jų, TJy>,- 
inas Edisonas, laike revoliuęL 
nip kąro gyveno New Yojtke ir 
buvo stambus bankininkas fe 
didelis iįn^ijos. šabiiiukąsj* 
Prieš Amerikos nepriklauso
mybę jis buvo griežtai nuri- 
statęs. , Kai karas pasibaigė 
'Ąugjiįąs ngpąųdai, fel 
nas persikėlė gyventi į Kana- 

‘dą. Jo'^qįs Sąmųęl pęfeįr

b u te linki! su visokiais chcmi-

KOMUNISTAI — WBM0 
UOiKEGA •

Bimbos- “Laisve” ^ąrl^K ^ad 
Vokietijoje su socialdeųwkratų 
pagelba esanti įvestą diktatū
ra, Itųri “teribs Vokiętpjįoą dar
bininkus ir valsbMiusv. Mat,. 
Socialdemokratai balsavo ^ųži 
Brue.ningo kabinetą^ Kurį no? 
rėjo nuversti fašistai, nąrioųa- 
listai (monarchistai) ir kbta% 
nistai. Bimbininkų orgųnąs rį- 
šo: ■ 1 >. r.’

“Vadinasi, socialistai susi
dėjo' su klerikalais, Ceųtrų 
partija ir karių su nionai?- 
chistais (»? — “Nį.” Red*> 
sudarę didžiumą bųlsų dik
tatoriaus Brueningo- reika^ 
iu.” ■
Tai yra melas. Su monarriiis- 

tais socialdemokratui r ųe^įdė* 
■jo,- nes ' /
prieš valdžią* Dar prieš ręięįi^ 
stagui susirąpkant, • yokietįjos 
monarchistai (nųęiųnalkitąi)'^ 
vadbvąujųjpi Hufijei^gP, fetoteį 
atlaiką įidgfe komhriM 
fsu fašistais (naęįųntilr^fe|^ 
tais> ir sudaru bloką kovui 
PFlfš vsMžiu. 
reichstage :■ monarchistams iy 
fašistamsnepasisek? '■ pravesti 
siivo rę^oiiuem. 
išmaj-šąyp iž' reicljSl1?®- '

Taigi “kiaisvf” įer-Rkis ja- 
melavo, sakydama,. kad. soai»h 
demokratai ėję išvien ^suš 
narchistais. ; i

Toliąnsjį rašo: t
“Komųmstai lialsayo grięš; 

daviiM Brueningur .41^.^
... riąūs ;'t0isęM* 'u ' ■' ■ ■■■ •:•.• ■' ■'■

"PriešpusitOiiffl'i ■ 
ningtfi balsavo ir hitleiiieėįąv

■ fašistai- ’lie juodieji varnai 1’iuos atlikdavo jo motinu. Su

konipaniją, kuri turėjo prie

taikė, Xą<l priptaisas sugedo. 
Kito didelis sujudimas, lidiso- 
W pasiūlė M nrięt^isą pa- 
tai^ytr. Per jtehas mųuUes 
jaęu pavyko f teta i} y ądąry ti.

Paskutiniu laiku Edisonas 
■darė bandymus išauginti sin- 
tetinį kaučuką, kuris galėtų 
augti Jungtinėse Valstijose. Su 
(įvairiais augmenimis buvo pa- 
daryta apie lOsOOO eksperj- 

(menių. Prieš pat jo mirtį 
(Edisonas mirė spalių 18 Į), 
kaip laikraščiai praneša, pasi
sekė iš “golden rod** padalyti 
ir sintetinę, gumą. — 7C A.

fii l^isir ;natas» ir V0,W»* f
• » ■ • _ _ _ ii - . 2 4'2zImL «l

įtč? sųv,Qi tabwt8torijii^ kur Uuįų^.-p.f ..
" * - * » gompąmja ttloj į^siųle Edt-

ąųnųj mccbaiųko <|arbą, pn- 
^įuretama $300 mėnesines ai-

, Nųę to laiko Ędisomuu tajp 
pra’M^ iatoė šypso 

Jis pągcrųib rekordąvimo 
BF<ctaiką įr tejėgrafo aparatą'. 
J#' ttioą iŠi’ącjiųms jam buvo. 
Sjįmįįfeta ^,000, Tie pinigai 
iam davė gatį.mybįės užsiimti

Ayąkp^iuojiųi^j kad Ędj^U’ 
nąs w gy venimą p.ąįta- 

-11
“V“! iis kas <lvi sa- 

Ik^i. ar,Jhjfem įįcfeiųi.

.. sn‘yj 
J>W9

M* ,^I’S

gyvavo aktnigai ir tapo ųąslęii;-
.tas kapitonų. 1837. ip. "ąultiU* 
:inas tano kutriųškiųtas w Sar.
Įniųel Edisonas pųbego. j Jųng-r į

V’S..
Šųpiųel apsigyveno MiĮaiie> inbikas, lejdėjas^ redaktoriui 
<r ir gimė' Thoiiias Ąlvą Edi- platintojas ir . spausdintoju^-

- v j i. .. .. Tai. buvo pįrptak t^iijcinyį
ispiTusdinamas laikraštis, kųrĮ 
redagavo jauniausia^ redakto
rius. Per trumpu taiką jis įsi
gijo apie 400 ^taitįųlM skaį- 
tytojų/ ' ‘ y •

Edisonas važinėjosi traukį

... ... ,..... .........
sopas.Jaunasis įkjfeonąs Įža
idėjo. ten įfeįiįtyiį mųhykU* j!°- 

alaemo»num 3*’
monarcMstai balsavo >įU. f“.S JI

.kvĮgipr m bp^o tarppą^ųl1’ 
nąįjų; iribkinjų. Vienas moky
tojų. motinai davė aiškiai sų- 

;pjgsti, jog įŠ jos supaus niętyo 

ąpsivėttių^; $$ $ųyo

1

priežiūrajisfe £9 Oft;WW?..'> 
> wWtr-; ’ Valtys 

dfeĮ.e  ̂jfetn •*“’ “ 1'irięknyph
. ..........  ‘IK W 

į^Įįliypį: į a-įniKas. Iki devybi'j
> jis jųu buvo 

'^■sWS b.weik yIw My
gąs, ' IjSįiašf,tik buvo galųna

m>UJj»iUC',p!|Wl?s 
I»i jos i I- fi z.ikQR ' kųygot

■> ■ <■
»* ■, r* 'V, •••;.,

mejosi 3»

K.

.. -"'ui * v, ■».■■■ ,»

No. 17 "novos”
. • ;r

autas

kfte Naujienose.
..................  — i.

ATĖJO “Kulturąs” No. 9. 
.Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 (tentai.
n r ■■ —1 ■—■-   -   ■ ■ ■ ■,|*

«•. U.nly

7 r
I
i.’ i

■ ■ "y '•

na. KRuSį gaisrą |ik sų dide-
Uu Vingii lelu^ekč užgesyU.
W ‘ WĮ4W<>mi5į ...............................

'Ww> fe MM1.?

įsiems; <įntr gj:r<*ai;autei^iasĮ 
apdaiižė.
riaus^b'iį|įį';^^':^uf^*''n*s
Uiio: to ’ lįnuj^oEijitiono- uusy f

p*jv.r '' ■> •V'W’ > f7vp?H

agęąjo vailĮt^ 'ii^o

bį pet ’ dešimtis su

tas foųdgrafas, elektros lem-

W?. w

Z

knygas, laikraščius*■ k . ■ V . , * . i

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina |t labai pagcl* 
biaga knygd? tiems, kū
ne nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie T Uos šalies tvarką 
apie joS ‘ virliuinkų rin- 
kimus ir visk? kas reika
linga prie {mimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 

. lietuvių ir angly kalbo
mis surašyta.’ ■ -

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Hatated St

CHJCAOa ILL
Siųskite moąsy otdtrj arba Kimo* 

<4 ieakmius
....................... '
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IMPERFECT IN ORIGINAL



Kas Dedasi Lietuvoje

praneša* kad Volde

Kardžuve ties Smiltyne

ČEVERYKAI

ĮVAIRENYBES

Priviso vilkų
IN OUR OFFICE

Šiauliuose

Padaro 
Skalbimą

W
JOS tt

Biudžeto komisija prie finan
sų ministerijos svarstė atskirų 
ministerijų kitų metų pozicijas. 
Teisingumo ministerijos biudže' 
te esą numatomos išlaidos ka
lėjimo statybai prie fortų, ku
ris kaštuos apie 15 mįl. litų.

Šiais metais iadamą po. vjs$ 
Vilniaus g-vę ištiesti kanaliza
cijų. žinoma tas miesto savivai 
(lybėj nemaža kainuos ? .

d-jos Alytaus skj 
ręs su Varėnos 
rugsėjo 27 dienų 
rininkijos miškuoą 
dėlę vilkų medžio

Ragina labiau prižiurę 
ti ištremtuosius

yr. Tribunolas spręs 
ar p. Vokietaitis tei- 
sėtai išrinktas Kau

no burmistru..

šakių vaisė., Melniųkų km. 
kiaulė (su mažais z paršiukais) 
užpuolė ir‘smarkiai apkaidžio- 
ja 57 metų senutę, kuri atvežta 
į Sakių ligoninę nuą žaizdų pasį^ 
lųirė.

Piliečių apsaugos departa
mentą* išsiuntinėjo aplinkraštį 
apskrities viršininkams, kad tie 
įsakytų policijai stropiau vyk
dyti instrukcijas dėl ištremtų
jų piliečių.

Kalėjimas kaštuos 
milijonų

ministerio sutikimu
Voldemarui yra leistu
Kaunan už savaitės

om 
Ufioni 

musų madlų sekios neli dįd-

Latvijos lietuvių sportą 
sąjungai *Vytis” teko 

didelis laimėjimas

Bulius sumindžiojo 
berną

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO

KJaųikiu pas 
inco ;wash.

Pardavinėjamas 
•mw

Moterys, bukit atsar 
gios!

Nbu UOOK MKE
MOp IN

UOME. UARR.\

tarO

amt šame L U 
be buying ii tao*

futbolo srity. Per Rygos apy
gardos finalines rungtynes dėl 
atskiro; taurės “Vytis’ nugalė
jo “Pajūrio Sporto” komandą 
rezultatu 2:1. Taurė perėjo 
“Vyties” nuosavybėn.

oldemaras “Lietuvos 
žinių”, redakcijoj

Valstybės taupomosios 
kasos

apy- 
priviso.

Mbsij krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
derniškus čeverykus. Visuomet 
turime didžiausi pasirinkimą. Ma
loniai kviečiame savo viengenčius 
ąt.$iląnkyti į musą krautuvu. . -

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUSLIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

metiką nebekenksminga, 
tenai nėra i 
rodo, kad kai J v 
kunui kenkia kosmetikos pre^ 
para tai, nors j boše nėra švino 
baltylų nei kitų * kenksmingų 
dalykų. Ir nustatyt, kas yrą 
nekenksminga kosmetikos srir 
tyje, galima tik gerai išbanr 
džius preparatus. Ypač tai 
svarbu kalbant apie plaukų 
dažymą.
Gydytojai daugybę kartų par 

tyrė, kad ne visi vienodąjį rear 
guoja į plaukų vienokius ar 
kitokius dažus. Labai dpjhw 
žmogus sau pakenkia nųsįdar 

i žydamas plaukus, nors lengvai 
pastebimos priežasties rodos ir 
nėra. Ir tas, kuris būtinai no
ri nusidažyti, plaukus, turėtų, 
elgtis labai atsargiai: iš prad- 
žiu leisti nudažyti tik mažų 
odos su plaukais plotelį. Jei 
po dięirų nepąstebesi jo
kių liguistu reiškinių, tada jau 
galifna nusidažyti visi plau.- 
kai, B^t , jei tik pastebima, 
kad plaukų dažai blogai vej- 
kia plaukus įr odą,’ be abejo, 
reikia nuo. tų dažų atsisakyti*.

Kaipi plačiai vartojama pu
dra, dažai ir panašios kosme
tikos priemones, matyt iš Juų- 
gtinių Valstybių statistikos. 
Pasirodo, kad ten kasmet; par
duodama 240 milijonų paklotų

Merkinės ir Nedzingės 
liukė/se, ' Alytaus, ap. 
daug vilkų.. Vietiniai ūkinin
kai skundžiasi, kad vilkai jiems 
daro didžiausius nuostolius ir 
per vietinę policiją prašo dary-

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė- 
‘limų ‘ ir 'aMaudMų- Nusipir

kite bbrfką linimento
PAIN-EXPELLER

Be abejo, — sako dakt, Me- 
—i~) — higienos atžvilgių 
butų geriausia/visąi atsisakyti

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEĘNDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per, 
Rotterdam’a i ir iš visu daliu

LIETUVOS
Nupigintos Kainos

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

ajtytojai . pm&< 
eiti I 

kraujavęs, kurios skelb 
N nu ji e n O s‘e.

Moterys trokšta būti gražios, 
viliojančios. Ką-gi, tai supran
tamas ir pateisinamus jų troš
kimas. Bet ne visada priemo
nės, kurių jos griebiasi, yra 
geros.i. Sveikata* -gera nųotai
ka, švarumas daro žmogų ma
lonų ir patraukiantį. Tad tvar
kingas gyvenimas, pasiryžimas 
nepasiduoti įvairių / rūpesčių 
įtakai, rodos, šiam tikslui ga
lėtų patarnauti. Bet daugelis 
moterų mano, kad to maža. 
Jos vartoja daugybę dirbtinių 
priemonių savo grobiui pato
bulinti. Kas dabar nežino,pu
dros, lupų ir veido dažų ir ki- 
toniškų > kosmetikos dalykų? 
Tačiau apie tai medicinos žmo
nės yra labai prastos nuomo
nės. štai vienam vokiškų me
dicinos žurnalų skaitome Bre- 
slavlio universiteto docento 
Mejerio straipsnį, kur griežtų 
griežčiausiai smerkiama pud
ra, lupų fr veido dažai, plau
kų dažymas. z t

Autorius specialiai tyrinėjo 
šį reikalą. Jis įrodinėja, kad 
nors vartojimas kosmetikos ir 
nesukelia ligos reiškinių, vis 
dėlto labai dažnai astitinka 
susirgimų, kurių priežastis 
gludi kaip tik kosmetikoje.

Tai atsitinka, kai į pudrą ir 
dažus, vartojamus lupoms, pa
tenka kenksmingų kunui švi
no baltylų. Jų kenksmingumas 
medicinos jau senai pastebė
tas. Todėl jau per keturiasde- 
šimts metų Vokietijoj uždrau
sta gaminti ir pardavinėti kos
metikos reikmenes, kurių su-

Klaipėda. Rugsėjo 24? d. va^ 
kare ti*>a Smiltynės maudyklė
mis buvo pastebėta bangų mė
toma nepaprastai didelė kard- 
žuvė, kurią vos keli vyrai iš
vilko į krantą. Kardžjivė sve
ria 2 centnerius. Jos ilgis — 
2,80 metr. žuvip, apvali ir visai 
juoda. Jos žiotys baigiais. 90 
centimetrų ilgumo smailiu šni
pu. IJuodega ir pelekai rau
meningi. žuvis, matyti, nugai
šo dėl senatvės, nes jos dantys 
jau išbirę. Paprastai kardžuvė 
gyvena Viduržemio juroj: ir,At- 
lantiko vandenyne. Tik per 
audras jo užklysta į Baltijos 
jurą. Nesenai tokia pat, žuvis 
buvo sugauta ties Karaliaučium.

Viršuj parodomas Lucky Striko langinis papuošalas, kuria dabar rodomas pirklių 
languose, visoj šaly. Pagaminti iš puikiausių tabakų, daugelio augalų grietinės, Lucky 
Strike vien tik teikia gerklęLprotekciją pažymėtinu sp^aginimo procesu, kuris į*ma, k 
modernišką violetinių spindulių naudojimą?
Lucky Strike Cigaretai dabar įvynioti į Humidor Pakelį su tuoiskyęiMj teikiančiujpatogumą 
taip lengvai atidaryti, apsaugojantis nuo dulkių, gerinu bei nesušlampąs celofaninis 
įvyniojimas, laiko tą spraginimo skonį šviežią. , ■
Atsisukite Lucky Strike Šokių Orkestrą kiekvieną antradienio, ketvirtadienio iršeštądįtuio 
vakarą iš N. B. C. tinklo

Kaip jau plačiai spaudoj bu
vo rašvta, dėl dabartinio Kau^ 
no miesto burmistro rinkimų, 
buvo kilę daug neaiškumų ir 
rimtai ouvo nurodoma* kad bur
mistras išrinktas neteisėtai. 
Del tų neteisėtumų ir senasis 
Kauno miesto burmistras J. Vi
leišis yra padavęs Vyriausiam 
tribunolui skundą.

ĮAcrne-P. .0. A. Photo]
I < - -H R “ ’
I Dugald Stąwart WDougal,. 
jauniausias Ghicagos universi
teto studentas. Jis yra tik 15 
metų amžiaus. Paeina jis iš 
Indianapolis, Ind„ kur jis bai
gė “High Sčhool” su aukščiau
siais pažymėjimais.

per savo skyrius, kurie yra prie 
visų Lietuvos banko skyrių, 
priiminėja indėlius neribotomis 
sumomis, už kuriuos moka 4%. 
Už va’stybės taupomųjų kasų 
priimtus indėlius valstybė atsa
ko visu savo turtu.

prof. A
atvykti
prieš kronų bylai prasidėsiant.

Musų žiniomis, prof. Volde
maras buvo atvykęs Kaunan ir 
turėjo konsiliumą su gynėjais.’ 
pris. adv. Z. Toliušiu, prof. Be- 
liackinu ir pris. adv. pad. Ka 
zlu. ' ’ ’ f

‘ Kponų byla bus Vyriausiame 
tribunole.
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ATSIKRATO 
KIT LIGŲ PE- PTT rtbsyje, burnoj* 

, ir gerklėje

Leiskite Zonite iJya- 
lyti susikimšusias at
matas. ' išnaikinti pę* 
rus. neprileisti ligą 
Labai naikinantis pe 
rus. Raminantis pl?ve»

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatuma, Ranku. Kojų. 
Nugaros skaudojima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau> 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių .yra ifaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mestis 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 aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

Sintautų valse. Kaunu km. iš
trukęs bulius smarkiai sumind
žiojo ūkininko V. berną. Tuo- 
jaus 1 uvo atvežitas gydytojas 
ir suteikta pagalba. Kiti du vy
rai tuo laiku buvę kieme, nuo 
įniršusio buliaus pasislėpė—vie
nas įbrido į prūdą, kitas įlipo 
i medi.

SAJA. (ĮfOKMunki 

kvortinSmh bon 
po. už tanki 

. Hdįjįįju f

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Prof. A. Voldemaras 
Kaune

lies,'tik pąlftiRėtl motęrieisi. Kai 
p'į- jos; butų ‘ atsargos?ir,' fTidredA 
tįVoMos buii' gražios. • nepasiekt 
ei*ž- priešingų , fezultdtii. ' ' “T.

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

i dabar tokia inada ir sų. ja 
Įsunkti kovoti. Nieko nepada
ro ir medičjrto^ autoritėtaai. 
Kosmetikos ^plotoj ai jų sųieit-

mfpBAKINCl 
gI\VPQWDER ■ 
9 Pą^tebėkite puikių tel- ■S lų.. . kaip pitagai S S taikosi ivieži. ■

Į SA^EPRlą 1 
' ■\FOROVER 2* į 

40 YEARS
25 o u neės for 254

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESK1 ir MARTIN, Safrimąkai ■ 

3265 S, Halsted St. : Tek Victory 6576

ją ir gana ilgai kalbėjosi su vc* 
daktoriu p» Kardeliu. ‘

s""i' ■'-■■■ •

Kiaules sudraskė se
nutę

dėty yra švino baltylų. Taip 
tyat uždrausta ir visoje eilėje 
^kitų Europos, lyjaštų. Bęt yra 
dar nemaža kultūringų valsty
bių, kur kosmetika gaminama 
i& Švino baltylų. Medicinos 
mokslas patyrė, kadvypač tuo
se kraštuose, kur hera uždraus 
st» švino balty bu, ųųo kosme- pudros ir 18 milijonų pakistų, 
tikos susirgimai labai dažni, baltylų ir kitokių dažų. . 
Pasirodo, kad taip yra Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse ir yeris, 
Japonijoj. Prancūzijoje, nors
kosmetikos vartojimas teu la- nuo kosnietikpš. Bet, deja, ’^ra 
biau išsiplatinęs, susirgimų i 
pasitaiko ; daug mažiau, nes 
ten uždrausta naudoti švino 
baltylus kosmetikos gamyboje.

Tuo įudti ipotprims patartie kimufc nąžtab Tik yęą i 
na vengti1 visų lięsihątikos pre- kad? pati mada pagalia 
paratų, kuriuose yra šVinę naikins kosmetiką. Pay., 
baltylų. laikai, kada moterys si

Tačiau nemanykit, kad kosr duvo. satfc kosėtąją, tv^irijs 
, jei autaritietai Ugua metus įrodi- 

švįno baltylų. Pasir nėjo, kad korsetas ^enkspyn- 
’ ’ kurių žmęnių gfb Ir tai nodarė jokios. įta

kos, Bet štai atįj^ nauja ma- 
dą, ku«i pareikalavo^ kad nio,- 
ters kūno, tiniįaą kitaip atro
dytų U korsetas savąime jjšny- 
ko. tas patayjęar^ 
šilkam kojinSimi,

^dusios, žiemos šalčiuose dėvi. 
Niors. ir didelį gydytojo įtaka, 
^-sako dię. Meįeris. — bet jis 
nėra toks galingas, kad galė
tų madai atsispirti Belieka
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North Side

Žuvo gaisre du
Gaisra kilusiame trobesy

matyti

Millroy Frank

IŠPARDAVĖ
Marąuette Park

šie siutai ir overkautai po

VERTĖS IKI $30.00

VERTĖS IKI $30.00

labai nu

Paš. Kliubas

CHICAGOS DIDŽIAUSIA UŽ-VIDUPradžia 7:00 vai. vakare.

Dolerinis komuniz 
mas jau gyvuoja

Bijunė- 
bus ge-

delto, 
aujienos

duoti net tokiose
Lietuvių Audito-

ted akcijoj. 
(Jienų grįš 
, kur jis

Skelbimai Naujienose 
duoda nau 
kad pačios 
yra naudingos.

sumanęs 
stotį prie

Ar jos. su- 
nežinau. Bet 

kad bent žy- 
parengimuose su-

koncertai darosi
Kaip juos pa

juos daugiau šokių, štai jau 
lietuvių tarpe randasi (tokių 
šokėjų, kaip p-lė Juozaičiutė, 
kaip p-lė Narvidaite. Bė abe
jonės, rasime ir daugiau. O 
ir šokiai yra labai 
Solistai ir 
grupės 
nuočių

Lietuvaites šokėjas reikėtų 
traukti musų parengimij pro- 
gramams pildyti 
tiks dalyvauti 
norisi manyti 
mesniuose

Dar vienas faktas, kad Bim
ba ir Andriulis netiki į dole
rį. Vienas biznieris garsino

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

lenkai užgrobė 
tarp kitų programų 

buvo šokiai. Viena-

Tulas airis buvo 
statyti gazolino < 
Campbell ir 71 gatvių. Apie

drabužių sankrova

SLA. 226 kuopa rengia 
jubilejų.

įvairus.
solistės, šokėjų 

kiek šokių kombi- 
galima sudaryti!

rodosi, kad koncertus 
galima žymiai paįvai- 
ir pagražinti įvedant į

Burlington, Wis
Gray, kuris farmoj nužudė ke
turis žmones.,

žįstamasis einąs su ja į bii- 
Černę, o ten gausiąs pinigus. 
Jaunas vyras sutiko eiti ir pa
sisakė palauksiąs moters gat
vėj. Kada ši išėjo iš namų, tai 
jau gerų žinių pranešėjo ne
berado. Tur būt jisai nusitarė, 
kad sveikiau jam bus eiti ieš
koti kitų, kuriuos lengviau 
yra prigauti.

įvyks
North Damen

Kertėje Mihvaukee 
land Avės. gatvių 
Continental drabužių sankrova, 
viena iš pačių didžiausių dra
bužių sankrovų už vidurmies- 
čio i*ybų. Joje dabar eina dide
lis likvidacijos išpardavimas ir 
ji savo pusės miliono dol. ver
tės prekes pasiūlo už nepapras
tai žemas kainas. Tarp siūlo
mų už - šias negirdėtai žemas 
kainas, kurios esančios dagi 
žemesnės, negu kad buvo prieš 
karą, prekių yra puikiausi vy
rų siutai, overkautai ir top- 
kautai, taipgi . vaikų odiniai 
kautai, siutai ir overkautai. 
Kam reikalingi yra nauji dra
bužiai, o nori juos gauti geros 
kokybės ir už nebrangią kainą, 
verta, pasinaudoti šiuo išparda
vimu. Del smulkmenų apie šį 
išpardavimą žiūrėkite tos san
krovos apgarsinimo.

Continental sankrovoje dirba 
du lietuviai pardavėjai, Mikas 
Gustus ir Juozas Dalydus, ku
rie visuomet mielai lietuviaęns 
patarnaus.

VaiKti OverKautai
Už šias išpardavimo kainas jus galite aprū
pinti vaikų reikalus daugeliui ateinančių 
mėnesių. Augščiausios kokybės — labai nu
piginti. Visi su pamušu. Ilgai devėsis.

Vaikų Siutai
Dvejos knicker kelnės, visų modelių, vėliau 
šių patternų. Patenkinantis devėjimasis ga 
rantuotas. Tinka dėvėti mokykloje ar išei 
gai. Grynų vilnų.

Praėjusį sekmadienį Lietu
vių Choro Pirmyn parengime, 
o taipgi spalių mėn. 9 dienų 
“Naujienų” rengtame paminė
jime 11 metų sukaktuvių nuo 
to laiko, kai 
Vilnių, 
numerių 
me tų programų išpildė šokius 
p-le Juozaičiute, o kitame p-lė 
Narvidaite.

šokių numeriai taip viena
me parengime, kaip kitame 
labai patiko publikai. Ir turė
jo patikti. Abelnai, mums 
malonu yra žiūrėti, kaip šoka 
net paprastos, nepasižymin
čios nė ypatingu gražumu, nė 
išsilavinimu šokti poros. Tuo 
labiau patinka šokiai, tokių 
ypatų, kurios specialiai moki
nosi šokti, kurios šokius pa
sirinko kaip. vienų meno sry-

Šokiai musų paren 
Simuose -

Kainos žemesnės negu buvo
PRIEŠ K ARĄ!

$13.85 yra tokios vertybės, už kokias jus pirmesniais sezonais 
mokėdavot iki $25.00. Garantu ati, kad gerai devėsis — jus ne
busite geresnių. Jus galite pasirinkti vėliausio styliaus ir 
spalvų. Ekspertų pasiuvimas. Visi ąudėklai ilgai nešiojasi! 
Kiekviciiiis šių $13.85 drabužių yra verti iki $25.00. " 7 < :

Dolerinis komunizmas jati 
gyvuoja. Bet dar Bimbos ir 
Andriulio principų tinkamai 
neužpildo. Reikia daugiau do
lerių.

Pavyzdžiui, buvo rengiamas 
komunistų partijų 8 distrikto 
piknikas rugsėjo 13 dienų Lie
pos ir Paliulio Darže. Andriu
lis ,savo gazietoj skerečiojosi 
skelbdamas šį dolerinį komu
nizmą ištisas dvi savaites: 
girdi, įvyksiųs didžiausias 8 
distrikto komunistų partijos 
Chicagoj, III., piknikas.

Komunistai labai daug sim
patijos rodo doleriui ir galvo
ja kaip daugiau dolerių gau
ti. Todėl jie ir skelbė, kad bu
siąs didžiausias piknikas su 
geriausiu programų, kad kal
bėsiąs atvykęs iš New Yorko 
garsus kalbėtojas Ma.t^ Bc- 
dacht. Kad jisai pasakysiąs 
labai teisingų prakalbą, jogei 
mums, komunistams, reiįia 
dolerių ne vien savoms kiše
nėms, bet ir palaikymui jūsų 
žioplais be skirtumo tikėjimo 
ir be atidarymo burnos.

Taipjau skelbė, jogei busiąs 
muzikalis programas. Na, tai 
aš, anksti rytą atsikėlęs, sku- 
binaus, kad dar gaučiau vietos 
darže. Bet labai apsirikau. Iš
laukiau net iki 4 valandos po 
pietų. O gerbiamos publikos 
nematyti. Andriulis nusivylęs 
vaikšto su savo body guard.

Prieinu prie įžangos tikietų 
pardavėjo. Klausiu ar bus 
programas. Gaunu atsakymą, 
kad publikos nėra, kad jis 
dar nepardavęs nė šimto tikie-

tis šioj vietoj pasirodė nepa- 
geidaujama. Jie kreipėsi į tei* 
smą, prašymu^ sulaikyti jos 
statymą. Pradėta tuo pačiu 
laiku ir parašai rinkti tarp 
gyventojų, kad stoties jie ne
pageidauja. Pasėkoj, statymo 
darbas sulaikytas. Ar teismas 
leis airiui stotį statyti, ar ne, 
tai parodys artima ateitis.

< j —- Vielinis.

• spalių 22. ’3į
, , *.« „I > .,1 . . . , , I   A>——
resu 160 West Oak Street, pra
rado gyvastį vyras ir penkių 
mėtų mergaitė. Policiją sako, 
kad gaisras kilęs todėl.--jog na 
mas buvę padegtas. O dėl pa
degimo esąs kaltas žmogus, ku
ris buvo įsimylėjęs . į. moteris 
kę gyvenusia tame name, bet 
kuri atmetusi jo jausmus.

45 metų sukaktuvėms pami
nėti nuo įsikūrimo SLA. ruo
šiama ’ parengimas. Bus gerų 
kalbėtojų, kurie paaiškins šių 
sukaktuvių - svarbą. Programa 
pildyme taipjau dalyvaus mu
sų mylimas solistas Jonas Če
paitis ir gabi pianistė, p-lė Bi
rute Biežiutė. Pasižadėjo daly
vauti keletas narių iš 
lio choro. Tai, 
ras programas.

Parengimas 
svetainėj, 1564 
avenue, prie Mihvaukee. Diena: 
sekmadienis, spalių mėn. 25. 
Pradžia. 6 vai. vakaro.

Bus gera muzika, kukiai gro
jant galėsime visi linksmai pa
sišokti ir susitikti su savo 
i •draugais.

Prie to, turiu priminti, kad 
tikimasi, jogei dalyvaus ir SLA. 
iždininkas advokatas K. Gugis. 
Visi lietuviai yra prašomi daly
vauti šiame paminėjime.

per Andriulio gazietų visų 
biznierių vardu savo naudai 
rengiamų piknikų; o antraktai 
koks ten vaidilų choras buvo 
garsinamas per Andriulio ga- 
Žietų. Tai, matote, dolerihis 
principas pergali tiesioginį 
principą.

Tuo gi tarpu Bimbos ir An
driulio paskelbtas principas 
yra, kad atskirų asmenų ir 
biznierių arba priešingų jų 
fanatizmui sumanymu nerem
ti ir negarsinti' z jų gazietose. 
Net tiesiog boikotuoti. Tai da
bar galima spręsti kuo parem
ti yra tų mekliorių principai.

* —Buvęs piknike.

Bet vien 
monotoniški 
įvairinti? Operetėmis galima 
paįvairinti, taip. Ale ne visuo
met.

Didelis Rudeninis Balius
SU DOVANOMIS $55.00 PINIGAIS ir DAUGIAU Dalykų
Rengia Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 

SUBATOS VAKARE,

Kainos Nupigintos ant Vaiku Drabužių 
SKURINIAI KAUTAI

Tikros arklio skaros. Pilnai avies kailiu pamušti
— 4 kišeniai. $12.00 vertės, už ..... ......  ..... ......

Iki šiol musų vakarai didžiu
moj susidarė iš vaidinimų 
dramatinių veikalų, iš chorų 
koncertų ir tų koncertų paį
vairinimų operetėmis.

Bet vaidinimas dramatinių 
veikalų jau kuone išnyko. 
Mat, vaidinti tinkamos apy- 
stovos gal labiau Reikalingos, 
nei koncertui duoti. Reikalin
ga gera scena, reikalinga tin
kama kalba, reikalinga žy
mesnė asmenybė aktorių, nei 
choro narių. Musų pastatymui 
dramatinių veikalų scenoj 
kaip tik viso to stokavo. Ir 
atrodo natūralu, kad dėmesis 
vaidinimais puolė, musų pub
likos reikalavimams didėjant. 
Nematyti taipgi nė galimumo 
vaidinimą atgaivinti. Ba bu
vusieji vaidintojai povai sen
sta, o iš čiagimės jaunuome
nės kiek geresnius lietuviškų 
veikalų vaidintojus padaryti 
neįmanu. ’

Sąlygos chorų koncertams, 
rodosi, yra 
nors ir nėra i’dealės 
tuo patim, kad jis yra būrys, 
sukoncentruoja klausytojo ir 
žiūrėtojo dėmesį į save. Cho
rui nereikia taip aiškios lietu
vių kalbos, kaip vaidintojui. O 
r vėl mes turime daugiau ir 

geriau išsilavinusių solistų 
dainininkų, nei vaidintojų. 
Todėl, palyginti, geri koncer
tai galima 
salėse, kaip

Praėjusį antradienį atvyko 
Chicagon iš Pittsburgho p. 
Aleksandras Sadauskas ke
lioms dienoms paviešėti čia. 
Sustojo pas pp. Jurkumis atsi
lankė “Margučio” 
Paviešėjęs /keletą 
atgal į Pittsburghą 
dirba kaip pašto valdininkas

kiek geresnės,
Choras

Eikite kur norite. Jus rasite, kad
$17.85 yra didžiausios vertybės, kokią jus esate matę. Nepa
prasta proga nusipirkti du ar tris šių drabužių už tikrą bar- 
geną. Visi vilnoniai audeklai, kurie ilgai nešiojasi, puikaus 
styliaus, gražiai pasiūti.’ Daugybė spalvų. Jus negalite rasti 
geresnių už šias vertybes. <

Štai $40 vertės siutai ar overkautai po $23.85* Grynų vilnų au
deklai, garantuoti pamušai, nauji styliai, puikiausias pasiuvi
mas, visi nauji patternai ir spalvos. Didžiausias bargenas 
Chicagije. Mes garantuojame jums pritaikinti. Jūsų 'pasi- 
'inkimui visokie modeliai.

Didelis išpardavimas 
Continental san- ■ 

t krovoje i

vombato kalnierius $6.85
Sukinėjuos apie biznio vie

tą. Biznis eina silpnai. Nors 
buvo ir keletas biznierių ma
tyti, bet prie minkštų ir kietų 
gėrimų ir prie senvičių jie 
nė artyn. Paklausiau vieno 
biznieriaus, kodėl neinąs biz
nio daryti. Jisai atsakė: girdi, 

z mes per “Laisvę” ir “Vilnį” 
užtektinai gavome senvičių, 
tai laikas sustoti.

Kalbu su vienu darbininku, 
kuris dirba prie minkštų ir 
kietų gėrimų. Jisai nusiskund
žia parstu bizniu: kad nepa
daręs biznio nė už $50. O laikas 
jau kuone baigti pikniką.

Tai matote kiek pasekėjų 
randasi pas komisarus. O sa
vo gazietoj jie giriasi, buk do
lerinis komunizmas randąs 
didžiausios užuojautos žmonė-

Spalio-October 24, 1931
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3 P 3 South Halsted Street

Norintieji į Kliubą įsiraiyti Baliaus Vakare bua> priimant dykais 

Kliubas yra didelis* turtingas if gerai ted^mas

ĮŽANGA TIK 25c. Bus gera Muzika

Kvielia Vistu KOMITETAS,

Puses Miliono Dolerių 
LiRvidacijos

$23.35
VERTĖS IKI $40.00

Vyry TopKautai-Vieno JuihsReiRia
Puikaus audeklo, kuris il- 
gai devėsis. Vienaeilio ar 
dvieilio stylių, visų naujų1 
spalvų, šimtai f patternų 
pasirinkimui.

$13.85
! ------ 1 rr, VERTAS IKI $25.ob

NAUJIENOS. CMcago. DL 
' - ■ -■■■--■ ■ ■' ............. ................... ...

šiam “prieteHui” tai jau ne* 
pavyko. y Dalykas buvo toks. 
Pirm keleto dientį lietuvių 
namų Campbell gatvėj 
prie 71-mos pabeldė jaunas 
vyras. Atidariusiai jam duris 
namų šeimininkei jis pareiš
kė, kad jos siinus išlošęs beis-, 
bolu $300. Ir dabar jis, nepa
žįstamasis, atvežęs tą “malo
nią” žinią. Už tai šeimininkė 
turinti sumokėti jam penkis 
dolerius.

Moteris pasisakė, kad smul
kių neturinti. Todėl lai nepa- linkės gyventojams tečiau sto

H* Naujausių stylių, jus tikrai
Į Į rasite tokį, kokis jums patiks.

Puikiausias pritaikymas. Visų 
pamušai geriausi. Audeklai 
yra išbandyti dėl ilgo dėvėji-

VERTĖS IKI $22.50 mosje.

Vyrų Siutai ir Overkautai
Atiduodami Be Pelno , » I

Štai just; proga padaryti tai, kad jūsų drabužiams skirtas do
i _ • *■ J * 4 -. : ' i • i *- • • i • • i a •

CLOTHING HOUSE 
Mihvaukee & Ashland Avenues



Graboriai

Ieško pinigų miestui

Lietuvės Akuėėm

Silen

Nužiūri darbo 24,000

Akių Gydytojai

Graboriai

ROTC

S. D. LACHATO

Busianti lengva žiema

lienos

Won«i: TARPS: J 741 ir 1743

dar 
dar

There coųid buvo been
Ii ttto nibre of Miss.Juozaitis

Policijos vifčininkas 
kaltinamas žiaurumu

advtoe 
eapital

ghost 
after

And now, impattontly wait 
ing for Pennington’s piekles.

jonduciot’s

concerning disorderly 
paraphernalia.

My, my, that Oberon 
ce is golden.

IGN 1 ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

komfortą 
siautimos 

namie

Time and again you liad 
pinch yourself to |>clieve 
wasn*t a dteam.

Iki vakar dįenos Cook pa 
vietc jau buvo užmuštų auto 
mobilistų nelaimėse 1003 as 
menų.

1327 So. 49th Ct

Telefoną* ’

Cicero 3724

That 
good. 
soon again

One felt sorry for the Httle 
giri whose vocal ehords wete 
not in their prime and gavę 
yent to hushed outįmrsts of 
protest.

1646 W. 46th St.
Telefonai V 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

9 iki II valandai
9 „valandai ♦

589
ki' 8 vikaro 

tmlock 7,691

Ofisas h Akinių Dirbtuvė

Jakavičius! Was 
or West Point?

Kaip šiandie šaukiama susi
rinkimas Chicagos bankininkų 
ir miesto valdininkų. Valkinin
kai mėgins prikalbėti bankiniu 
kus pirkti vadinamus taksų už-’ 
tikrinimus. Kas per vieni tto 
užtikrinimai? Tai yra esmėj, 
paskolos, garantuojamos busi
momis taksų įplaukomis.

Hemlock 8151

dr. v. s. nares

Išmokės doleri už dole 
ri ir užsidarys

Džiurė indaitino vald
žios džiabų pardavėją

Resyveris sąyasčiai, už 
kurią nemokama^taksų

Kenosha crowd was 
lioping to hear them

Edison did not invent tlic 
incandescent bulb at the spur 
of the moment. x

Severą! individuals niade 
remarką1 about not> iiking this 
ąjicJinol approviug ojf that. u.

1003 užmuštų Cook 
kauntėje

Oak Parko policijos magis
trato teisme šiomis dienomis 
buvo kaltinami žiaurumu Wil- 
low Springs policijos viršila 
ptto Miller' ir palrdliuotojas 
Wagoner. Devyni liiidinirikai 
buvo kaltintojų pusėje. Poli
cininkai* turėjo 13 liudininkų, 
kurie lįųdUo apie jų, polici
ninkų gerų karakterį. Teisė
jas išneš nuosprendį vėliau.

Did you ^otiuethosę u uruly 
eurjs flytn# .atcųjįh^ ’ alj dv 
reclions? z ; \

Kaip vakar laukta, kad bus 
pasirašyta nauja sutartis tarp 
mažųjų teatrų savininkų ir kru
tamu jv paveikslų operuotųjų 
unijos. Pasirašymas tos sutar
ties užbaigs 10 savaičių kovą, 
ryšy su kuria prie teatrų spro
go 16 bombų. Unijistai sugrįš 
darbui ’engvesnemis samdyto
jams sąlygomis.

Teisėjas Gentzcl įsakė pa
vieto advokatui Ashtonui pa
rašyti įsakymą, sulig kuriuo 
savastis, už kurių nemokama 
taksų, bus pavedama resyve- 
riui, kad jis likviduotų ją. Ma
noma, kad tuo budu valdžia 
greičiau gausianti priklausan
čias jai ant tokios savasties 
taksas.

. Nuliūdę liekame,

Tėvai, Broliai, Sesup, ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gr^bo- 
rius A. .Masalskis, Tel. Boulevard
4139. ■’ . —. ■ \

Kampai Waba»h Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Rav. ete

Hąd Mį. ktepofiuvičius dųpc 
a bit mere -of erouehing and 
acrobirtics at the

lij>n ;for Arturo ^scanini in 
person. '4

Laukta taikos pasi 
rašymo

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 8 
Td. Prospect 1028

Rn. 2359 S. Ltotftrt St. Ctfrtd 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

GRABORIUS
VŽse kuopigliusiė ’ 

užganėdinti.
arba 251'ft

In case of ovey-earnest 
thuds on the dorsai heights 
wc recominend Sloau’s lini- 
ment. •

3307 Aubur
CHICAGO.

Prašo apsaugos dak 
ta r km s

Oscar Knop, mažųjų parkų 
superintendentas, pranašauju 
šiemet lengvą žiemą. Esą, 
čiuožinetis pačiūžomis busią 
galima ateinančią žiemą tik 
apie porą savaičių.

Evidently she disregarded 
the fact that therb is Dady 
Nicotine with all harsh ir$- 
tants 
wrong kind of

Specialistė Motetų it Vaikų Ligų
4145 Archer Avė. \ 

fal 10 iki 12 ryto ♦ iki 6 po pietų. 
Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
r rėdomu ir nedėliotu!* pagal laiitartma 

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez Tel Hyde Patk 3394

Duokite savo akla išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Viri 15 metu 

patyrimas , ' 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yatd. 6780

Įsakyta areštuo 
nės savas

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTRA1
OPTOMETRIS7

Praktikuoja viri 20 m 
? 4649 5 Ashland Ao»

kampas 47th St
Tel. Boulevard 6487

A. MONTVTD, M. D.
Wett Town State Bank Bldg 

2400 W Uaditon Sb 

/ai. t I iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak
Tel We.i 2860

Nantu telefonas Brutf»wick 059?

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo is Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, “nuima katarakta, atitaiso 
trumparegystę ir tolirsgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas tlaromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokvkln, vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v"T Nedeliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATI I A1SO 1 fRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų^ aky t atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitut 
4712 South Ashland Avė.

Rbone Boulevard 7589

removed or used tbc 
mouth wash,

v Būt, as a wise mai| oųco 
said; ‘*De gustibus non efct 
disputandum.0

JOSEPH J. GREH 
lietuvis Advokatas 

463) So, AMmė Am. 
Td. Boulevard 2800 -

Jbz. 6515 So. RccktroO H 
T«L Rtpablic 9&U

Dr, A. P. Kazlauskis 
' pentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 

OfiiO Y41»ddl» TO 
Reildence Phone

M1KOLAS DAPKUS į

Persisky.če su šiuo pasauliu Spa
lio 21 dieną, 10:30 vdiland^ vaka
re, 1931 m., sulaukęs 19 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj, Birželio 
14, . 1'912. Paliko dideliame tu-, 
liūdime, tėvelius Antaninį ir Fran- 
ciškų Dapkus. ; 6 brolius, 1 se
serį ir 'brolienę Marijoną ir gi
mines. .Kūnas pašarvotas, randasi 

, 1004 7 South. La Šalie Street.
Laidotuvės įvyks Šeštadieny, 

Spalio Ž4 diena, 8:00 vai. ryto 
iŠ namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio šidą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapinei. ■ ' > •
Visi A. A. Mikolo Dapkaus gi

minės, draugai < ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir Suteikti jam pasku
tinį ^rftarnavimį .ir ‘atrisvdkihi-

LIETUVIS
Patarnauju J?! . v . r . 

Reikale meldžia Msltatikti. o mane 
darbu busite 

Tel. Roosevelt 251

23ą4 W. 23rd P£, Chicago
< SKYRIUS:

439 S. 49 CoUrt, Cicero, IU.

Ofbo eaiattdoai
Nuo 10 tiri 12 dieną 2 ik* 3 po f 

' iki .8 vai Nedai ouo 1,0 įU 12 
Ret. Tdephtme Ptaza 3200

. ........................... ■■ mMfcjfaurn—mmm
Pfeom Armitagt 8828 >

DR. W. F. KALI8Z
1145 MUu»ak" 

V a brados; 12 iki 2 ir B

Jau atsidarė pabustu kolegi
ja, arba, kaip ji oficialiai va
dinasi, Liberal Science Insti
tute. Kolegijos adresas yra 
1118 West Madisbn St.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

riMkhu v Laidotuvėse patarnau- 
., ju geriau ir pigiap.

neSu t0<^e^ kad 
' ’Priktausaii prie' gra

bų išdirbystis.
/Jį® OFISAS: 

66Š W. 18th Street
v . Tel. Canal '6174

SĮĮjflfr SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Vktory 4088

Sharps and Flats
Soiųe concert it vvas. Pir

myn -4JR11 deservedly give it 
self a pat on the hade.

Grand džiurf indaitino (jtarė) 
advokatą McGinness, kuris yra 
kaltinamas tuo, kad ėmęs pi
nigus už įtaisymą darbų poli
cijos ir ugnegesių departamen
tuose ir už paaukštininiųs tar
nyboj. Taigi McGinness dabar 
Jauks teismo. Nužiūrima, kad 
už parnpinimą tuo budu džiabų 
grąftoriai pasipelnę ne mažiau, 
kaip $100,000.

Atsidarė pabastŲ (ho 
bų) kolegija

One can pieture .the 
of von Weber getting 
some of the meinbers of the 
orchestra. >.

Dr. P. P. ZALLYS 
... DENTISTAS -

Dr. Suzana A. Slakis
Spacsalistė Moterį

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtnue

Valandos II ryto iki I po pietų, 2 iki 
4 u 6 iki 8 vak Ntdėliom ooo lD 

iki 12 dieną. 5 
Tvkpbonai diena i* dąkti Virgiui* rinSft.

1 .— ... ...................... .. .

kės 6600 South Acteaian Aoentf > 
■ Pbont Prbspeci 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYbYTOJAS Ift CHIRURGAS 

1821 So. HeAtted Street 
CHICAGO (LL

Or was it simply a “cathat- 
rhal affection of resplratory 
mucous membranes.” ,

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligoniui
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY8 MIDWIFB

6109 South
Ąlbany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Clric^os komercijos asociaci
ja išleido pareiškimą deUai gat
vių saugumo. Iš jo matyti, kad 
miesto policija garantavusi sau
gumą gabenimo tam tikromis 
gatvėmis tavorų nuo holdupų 4jr 
nuo atėmimo. Tokių apsaugotų 
gatvių, tiksliau pasakyti, kelių 
busią 21. Aios svarbiausios 
gatvės einančios nuo 28 pnnci 
pinių golžkelių stočių, busian, 
čios ypač rūpestingai policijos 
dabojamos.. Na, o kai dėl ki 
tų—ta? jau kitas klausimas.

Chicagos daktarų draugija 
kreipės; laišku į merą Ccrmaką 
ir policijos komisionierj Allma- 
ną prašvmu teikti daugiau ap
saugos daktarams, kurie nakties 
laiku turi lankyli ligonius. Anot 
laiško Aurį pasirašo daktarų 
draugijos sekretoris, Dr. Char
les IL Phifcr, kai kurie dakta
rai tiesiog bijo nakties. laiku va
žiuoti pas ligonius, kadangi ne
saugu. i ’ ;

Ofiso ir Rez. Tel/BouleVąrd 5913

DR.BERTASH
" 756 W. 35th St.

(Cor, of 35th U Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:3( 

Nedėldieniaii pagal (Utartį
- -- - <

Ofiso ir Rez. «Tel.. Boulevard 5914

DR. NAIKEI IS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb U Halsted Sts) 
' Ofiso valandos: nuo 2-4,'nūo "7-9 

Nedėldiauiais pagal sutartį

DR CHARLES SEGAJU 
Praktikuoja 20 metai / 

OFISAS 
4729 South Ashland Aoe.. 3 tahoa 

CHICAGO ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai ryte, awo 2 fld Ą 
vai po pietų' it nuo 7 iki 8:30 
■vakaro Nedšl. nuo 10 iki 12 *. įlieja 

Pbone Midway 2880

Telefonai Yatd® 1138 ;

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

z Balzamuotojas 
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem! reik* 
Iam«. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Anil was ithat baton in’ ač 
tion dužių# “Portijp and Čir 
cunistuncc!”

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS 

MiMo Ofisas 77 W. 
Romo 1503 * 

Valandos: 9 lyto

.Ketv,, k Snbatoa

m 73>7

For ' yearš' hc tinkered 
around .with tęst tubes before 
accomplishing anything worth 
whilc.

barzdaskutei 
9899SB

Why not leave von >Weber 
alone ąnd taeklę ;von Suppe, 
Kclcr-Bela or*Vičtor Herbert?

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
* ‘ Ofiso valandos;'

9 iki 12. I iki 3 d Ir 6:30 iki 9:30 •

4608 South Ashland Avė.
Netoli <6tb St. Cbicago. III

Telefonas Yardi 0994

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

4193 Arcber Avė.

Valandos: 2«—-4 po piet 

Phone Lafayette 0098 

Rezidencijos telefonas Grovehill 1595

Jau pusketvirto miliono 
bedarbių fondui ;- v- * -; .)

Kaip vakar bedarbiams šelpti 
fondus jah buvo gavęs pkižadų, 
o taipjn surinkęs VF
so apie pusketvirto miUupo do
lerių. Fondo siekis tfra sukdti 
^8,800AW.

Yes, Mr. Stelmok, many 
would likę to muse, wond(jr 
and philosophize in your 
Burning Bits if they kne\v 
where to send their contribu- 
tions.

—A Man Prom Keniucky.

ieeee^eaeeeem»vitttttn lOušeiMmtostonnnifri ■

TheEnglishfjolumn

kampas Halsted St.
Valandos ouff 10—4; nuo iki « 

Nedėliųims nuo 10 iki 12-

Įvairus Gydytojai“

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyria gydytojas, cfatangaa 
ir akušeris.

Gydo btaigiaa ir chroniškas Ugat vy
rų. moterų ir vaikų, pagal oauiausfa 
metodus X-Ray ir kitokius defctros 
pnetauua

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 97 I Sth St.. netoli

Valandos: nuo 10——12 P»«W ir
- ano 6 iki 7:30 vai vakar* 

Tel Canal 3U0 
Rezidencijos telefonai

Hyde Perk 67W ar Randolpb 6800

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 west 69tb Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vaL 
Apart Šventadienio h Ketvirtadienio
- ...... .. .............. .................................................................—....... .Hilu lO III

$34,000,000, skirtų keliams 
taisyti ir kitokiems vištoms 
darbams, tapo paliuosuoti tei
smų. Kelių taisymas, kuriam 
tikslui nužiūrėta $7,000,000, 
mano Ai a pradėti netolimoj 
ateity. Taipjau daroma pla
nai kitiems viešiesiems 
bams dirbG. Viso šiems 
bams busią išleista apie $34,- 
000,000, o darbininkų jiems 
dirbti busią samdoma iki 24,-

Phone Bouleyard 4139 
A. MASALSKIS

, ■ JŪSŲ GRABORIAI
' Didj.l. Oiiiu

Judging by Stehnok’s “sing- 
ing bit”; “Agurkai” are on 
the road to success.

DR. C. MICHEL. O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPfedALISTAS

Aš priskirsiu nišų akinto, 
nežiūrint kaip butų kotu. 

V pilkuota! darbas. Mano sis-
te,na ¥Ta pa»ekm« 20 nte- tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

j tiksliausi instrumentai yta 
vartojami. Mano akiniai autrųžlna w3jimų 
ir pasalina Įtempimą. .

“““
Akinių ir EgzainlnucljoM Kaina Nuo *B. 

žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi iSmokfijlmai. n6ra su*4i- 
t '^p ($u£llkuoJaml rfimai eutaliomi 

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

Ils efforts yvere in vain.
(■'.'i* * • >** - *

The orcheMra made un ex- 
cclleiU beginnipg jor a Jine 
cvembg.

Lietuviai Gydyto jai-

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

Tel. Calpmtt 3?94 
.Nuo 9 iki 
nuo 6 iki 9 valandos vakare , į,

srummUm n n—m—a ■ u h

A L Davidonis, O.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood .5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*: 
niio 6 iki 8 valandai vakdrr 

eOdrt Iventadlenio ir ketvirtadienio

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas banka^ketina iš- 
nioitėt; depopitpriams doleri už 

; doleri ’r uždaryti savo biznį. 
Tas bankas yra Safety State 
Bank, j.rie-Belmont ir Centrą* 
avės. Bankas iššiuntinėjo laiš
kus ctojiozitoriams su pakvieti
mu atsiimti pinigus. Prie ban 
ko durų yra iškaba: “Gome and 
get your money”. .

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė aEu savo ofisu | naują vietą po Qt.

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

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

. . N?mąi:

6641 So. Albany Avė.
T*l. Prospect 1930 ■

Ii...... ................... ....... i ...............'l.^Mįw..l|M ............... i i.mii........M., i

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

i

Tel. Lafayetu 4146

VALANDOS \ 
nuo , 
btto 6

IL OUS
R A. VASALUS

r ADVOKATAI
11 Soaib. Stįb Bhrot.

Robm 1934 Tsl 4
Vaiaudos nuo 9 ryto Ari 5 yęal. i 
324) S Halrted St. TeL Vietota

Valandos - 7 iki 9
Oiš*' JJtareu. Kert * Suimtos '< 
VaaaU*—-Pan.. Stt. ir PlipftRo* t

Iir-|T -. ii.... “--------.. r.

John Kuchinskas
' Lietuvis Advokatas

Ž221 Węst 
Arti Lmįtt St 

rw*faMi oūpįl <383, ' 
VulaMdi*

Serednj u

Garsinkite^ Naujienose
............. .i .. Į,lf I ,■!.»*! fa.ll*l.. ............... ................ I. ........................

' Ofivo Tel Vktory 389)
....... v Rt> Td. Dt«ri $193

Dft. A. A. ROTO
GYDYTOJAS IR CmUMfiM

Ofuas- 3103 So. ttnteted St.» CMm 
arti Srmst

Vuiando** 1—3 po pikta, 7—8 
Nedaliomis ir šveniad. 40—12

. .................  Rtegagrti i nt, 'JMKaw*aa«BBuų 

■ Advokatai

K. G ŪGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
4 27 N. Oeaebom St.» Room |||) 

Telefonu Ctptrti W1
Valandos: ųuO 9 ryto ttf <8 •• fhto

S. M. SKUDAS i i
z — Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAs

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 ^,18 St.
Tel. Rposcvelt 7532

Dr. P. Atkočiūnas 
' DENTISTAS 

1446 So. 49th Ct
Valandos: 9—12 A. M.» 3'—■6 ir 

7—9 P. M.
Telephone Cicero 6756 

CICERO. ILL.
.. • -1 • • •

■ ui.—■■ i .. .   uhhbm.i,
Pbon« Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
\ Dentistas

<645 So. Ashland Avė.
•rti 47tb Street >’

■■ y -’ • ■ - j - ■ •• , •’4' • ■ iy».' (,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Pbone Canal 6222

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

Valąndosi 1—3 ir 7—8 
Seredomii is ' nedėljomis pagal «utatt|. 
Restdencija 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

6 iki 9 vmL 
4145 Arehvr Avi-

' t-" ' ■

Nimm W. 4MU 3»J
.......... ***""" ...................■ui"*"1"""........   ' UI jį UI I m II ■■*

john b. umn 

(Jobo Bagdžiunai

»05 W Adams St., 
Telrphone Rindol 

Valuatds 2151 IT. Z2n

PROBAK

( PROBAK BLADH

flNMMIMNMMIMMKi

toMi

■

E ™ ■ y p *w 4 7^0^



•■■■■i im. tolumų Z.'.'.. Fenljtaįien
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Seno Petro pastabos

Ažuką pMiklausti rodos. Ažu 
kas patarė areštuoti. Vaikėzai 
tapo nięšluoti.

|%nįą! Butkus padaryta $25 
skriauda, 
kežų 
tolį 
teris

Tėvai areštuotų vai 
prižadėjo atlyginti nuos 
Jeigu neatlygins, tai mo
si ųs vaikus teismui.

žvalgas.

rftė ir,p-nių SteponavičienęTnp 
kinant juos.

Tai dar kartų ‘kviečiame te 
vus kho daugiausia rūpintis 
jaunuolių gerove ir nepavydėti 
jų laimės dailėje. Kviečiame at
vesti savo vaikučius į pamokas, 
nes tai pagirtinas darbas.

— Dailės mėgėja.

Taip sakyti. Alo, ‘Chicaga! 
Senas Petras ir vėl tavo gat
vėmis pėsčia? važinėja, nes iš 
farmų jam pavyko laimingai 
surgįžt* Iloovcrio prosperity 
“specialiu” traukiniu.

Mažai ko reikėjo baisiai ne
laimei įvykti. Nes tų pačią 
dieną Chicagos minkštųjų gė
rimų pardavinėtojai buvo suva
žiavę didžiuliais automobiliais. ; 
geležinkelio stotį vieno savo 
draugo, sugrįžusio iš Lietuvon, 
pasitik i

Man . kaip bedarbio, “spė
ri ai i.s” traukinys paklido Cice 
roj, C B. & Q. jarduose. Taip 
ir negalėjo jisai pasiekti Chi
cagos. O jeigu butų pasiekęs, 
tai kok:a didelė nelaimė butų į 
vykusi, kai parapijonai (žemai
čiai, dzūkai, zanavikai ir visi 
kili). belaukdami iš Lietuvos 
svečio, butų sulaukę Seną Petrų 
iš Nori h Dakotos sugrįžtant 
“specialiu” traukiniu. .. .. .

18 gatvės ąpielinkė
Dr. L. Yuška aplaidžia šią 

apielinkį. 1

Marųuette Park
Daužo Marųuettc P.'.rko langus

-Dr. L. Yuška turėjo ofisų 
adresu 1900 So. Halsted St. 
Dabar jis persikelia į nuosa
vų naujų namų, kurį neseniai 
užbaigė būdavot), 2422 W. 
Marųuette Road.

Ir Dr. Kliauga ten žada ati
daryti antrų ofisų; taipgi ir 
aptiekorius Bielskis ten krau-

Laimingo pasisekimo.

Marąuette Park
Šaunios vestuvės.

sekmadienį
Petras Kuprevičia

apsi-

Per tris su viršum mano be- 
darbiškos kelionės mėnesiu^ 
man te\o apvažiuoti keletą vals
tijų, kc!’s kartus daugiau mies- 
tų'^rr miestelių. ' Visuose rnies? 
tuose ir miesteliuose žiurėjau ir 
dairiaus ant visų keturių gatvių 
kampų .ar nepastebėsiu kur 
Hoover:o prosperities su) pilna 
lončiaus dinerka. Niekur jos 
neradau, nes visur minios be
darbių ir daugybė uždarytų biz
nio ir pramonės įstaigų—krau
tuvių, bankų, dirbtuvių. ;

Minncapolis, Minn., matės 
šiokia tokia prosperity — bet 
savos rūšies. Abiejomis upės 
pusėmis prisiglaudė bedarbių 
šeimynos ir pavieniai —visi 
benamiai nes juos išmetė iš na
mų savininkai dėl nedaug įr 
nemokėjimo rendų. Ot, juos ir 
priglaudė laikinai didžiulė Missi- 
ssippi upė, kur jos pakrantėmis 
pristatyta šunų budelių, bet 
apgyventų žmonių. Tos- bude
lės pamatytos iš baksų, blaki
nių, popierinių ar medinių. Tai 
ir gyv -na žmones -tose Budelėse. 
Kai kurios šeimynos augina dar 
po dveetą ar trejetą vaikų.

Maitinasi jie, tie bedarbiai; 
išmaldomis iš geraširdžių žmo
nių arba pasirinkdamos maisto- 
marketų apielinkėse, o kartais 
ir išmanų skryniose.

Tokie vaizdai matėsi Missis- 
sippi. Missouri ir Illinois upių 
pakrantėmis, prie didesnių 
miestu kaip 
Paul,
Peoria, III., ir 1.1. Reiškia, Ame
rikoj. i ne Rusijoj ar Kinijoj.

Kai Kuriose vietose per miš
kus reikia važiuoti 100 mylių 
iki pervažiuoji juos. Tuščių na
mų daugybė. "Maišto ūkininkai 
užaugi..o perviršį, daugybė bul
vių ar daržovių liko laukuose, 
nes fanueriams neužsimdkėjo 
valyti laukai deliai jų užaugin
tų produktų pigumo.

O milionai darbo masių ba
dauja n gyvena šunų budelėse 
paupiais ar miesto dumpėse ir 
senų trobesių griuvėsiuose. Ba 
dau j a tie žmonės, kurie išbu- 
davojo debesius siekiančius tro
besius ir kurie gamina visas 
svarbiausias gyvenimui reikme- 
nas.

Ir darbo žmonės gyvens ir 
badaus tol, kol jie palaikys šią 
kapita’izmo sistemą.

—Senas Petras.

prie
MinneapoliS, S»t.

Minn., Sioux City, la.,

Bridgeportas
Apiplėšė lietuvę

Pandėlio vakare, prie Univer- 
sal State Banko, Marcelė Bu-L 
kus, gyvenanti 922 W. 33rd St. 
ėjo 33-čia 
Staiga du 
jos, a<čmc 
ir nubėgo.

Ketverge p-nia Butkus į^na^ 
tė vaikėzus___vaikščiojant aut
33-čios gatvės; Ji nuėjo pas

gatve nuo Halsted 
vaikėzai puolė prie 
paketbuką iš rankų

33-čios gatvės;

vedė p.
(Cooper) su p-le Marta Yodis. 
Vestuvių pokilis surengta pas 
jaunosios tėvelius, 7130 So. 
Tallman avenue.

ir visi šauniai vaišinta. Poki-

dieniu vakarų vėl sitsirinko 
visi svečiai išleisti jaunuosius 
medaus mėnesiui, J Clevelan- 
dą.

Svečiai dėkingi 4>p. Yodims 
už jų širdingumų ir vaišes, ir 
velija jaunajai porai laimingo 
ir ilgo gyvenimo.

—K, G. Ūme zis.

Nąkti iš cntradionio į trečia
dienį, apie 12 valandų, piktada
riai išdaužą laikrodininko p. 
Nurkaičio krautuvės langų. Du 
vyrai ttvažiavo automobiliu, 
privažiavę prie krautuvės, metė 
į ją plytą. Kadangi plyta tik 
įskėlė langų, o neišmušė, tai 
piktadariai metė antrų, kuri 
jau paliko skylę lange.

Paskui tie patys vyrai pava
žiavo 69 gatve iki Tallman ir 
čia išmušė bųčernės langą.

Gi antradieni, d'ienft& laikų, 
du vyrai važiavusieji f<|rduku 
taikėsi^ išmušti,' tik nepataikė 
gerai, pikčerninko Stanley stu
dijos langų, .2656 W. 69 Street.

Ar tai yra kerštas, ar ku
riais kitais tikslais langai daų- 
•žoma nežinia.* Sakytumei, kad 
kerštas. Bot langus družo ne 
vieno kokio asmens. Gal kokio 
rąkietieriųi skymus vykina. Bet 
vėl daro žalos žmonėms, kurie 

nuo kito. . .

L/ivfne-P. U A. Photo] 
p ’

Janesvillc, — Vjųlet 14- 
vingstorie, kuri sudegė vasar
namy j. Policija sptya, kad ji 
buvo nužudyta, o paskui sude
ginta vasarnamyj,

draugi*?.) žmonės. Daugelpmetų 
jie jau laiko valgomų daiktų 
krautuvę. Patarnavimas geras 
ir švavus todėl' ir biznį daro 
neprastų.—Viešnią.

Iviosa į kambarį, kur buvo ne- 
jažįstamnš žmogus, ir užklausė 
IĮ, ką jį’ nori, tai tas ramiai 
įtovėdarms atsakė, kad girdi, 
nešviesk jam į akis, o atėjęs jis 
čia nakvoti.
. Neppžįstamam biivo pastebėta, 
kad jisai pak’ydęs, gal nęy | tą 
bloką arba rie tuo namų nume
riu pat p‘kęs užeiti. Bet nepa- 
fjštamasis atsiliepė, kad jis nė
ra paklydęs ir kad čifi esąs tas 
blokas ir tas numeris;

Tuomet jau "moters sūnūs 
paėmę j ,. epaž’/tamųjį už pečių 
ir išstūmęs lauk. Gi keistasis 
/yrąs, nesipriešindamas, tik 
purmec.nmas išėjo. Jis nulipęs 
žemyn apsirėdęs, išėjęs gat
vėn, įsėdęs į savo automobilį ir 
nuvažiavęs.

Ir dabar nė kalbama šeimyna, 
iė jų kaimynai negali išgalvo 
ti, kas *aį per žmogus galėjo 
būti ir kokiais stebuklais jis pa
tekęs j svetinius namus... Rei
kia pasakyti, kp.4 geriausias bū
das n”o tokių “svečių” apsi 
saugoV, tai1 laikyti-namų duris 
užrakintas—J? L. A.

Didelis Išpardavimas

Vietjnis.,

. L - , •

Romakovo koncertas■v - 1 . • . ' •'

r.r?.*: -

Birutė
Seniausias Chicagos lietuvių 

choras “Birutė” stropiai rengia
si prie, atidarymo šių mėtų ru
deninio muzikos dainos sezono.

Kaip žinoma^ “Birutė” šven
čia Šiais metais 25 metų gyva
vimo ir muzikos kultūros kėli
mo jubiliejų. Taigi yra gan 
svarbus įvykis “Birutės” cho
rui. Svarbus tuom, kad pęr 
ketvirtdalj šimtmečio'z “Birute” 
pergyveno įvairių kritikos, pagir 
rimų ir ;nu0^1^^^^.j x

JįiUl^s, /ęiįėr^įį^įsj ijįųsų 
aništas,' plikąs Yozavitas, dirba 
išsijuosęs, prie nepaprasto kon
certo, kuris turės pabrėžti di
deliu pliusu ‘‘Birutė’* pi-ogre- 
sų. ,•

Vėliau bus plačiau apie?tai 
pranešta.

Paslriltusio r.hp, (lainihinkot 
(baritono) Vasil'j Romakovo 
koncertas bus sekmadienį, t spa
lių rpėn.* 25 d'., Playhoiise teat
re. C , '

Programas prasidės 3:30 vai. 
popiet. P-nas Romakov išpildys 
(sudariuos)i šiuos numerius:— 
Noč (naktis), iš operos “Kniaz 
Igor” - Lo sochepria pit mo- 
rcb Vieni la mia yencįetto, Von 
Ewiger Liebe, Vision Fugitive 
(iš ’ Heroldiade); 3-r-Ariją iš 
operos “Boris Godunov”; 4— 
Krai t.y moj rodnoj—Grečani 
novo,, Vostočny romaus —Gla- 
zunoyo, Chirstos Boskers — 
RacHmaninovo, Štrašhaja minu. 
tį—-čaikpvskip, Prorok —Rims- 
kio Korsąkoyo. C'*5tP-'.Ai .A7 -v ’*i ; A Ii

^iiįe>Uš7lš miksfp iąhmą

Wacker drive. \

Roseland 1

—Rėmėjas

North Side
1 ■ .

• i
Bijūnėlio Choras atidaro sa- 

.vo.. sezoną— ^pamokąs. •- Sekma-. 
dienį, spalių mėn. 25 d., įvylĮs 
pirmos pamokos Almira Sirtions 
svetainėje, 1640 North Įiancock 
Street. Pradžia 10 valandą ryto.

Mokytojauti pakviesta p-nia 
Steponavičienė. Apie mokytojos 
gabumus įr artistines jėgas ne
tenka aiškinti, nes mums chi- 
cagiečiams’ visiems ji yra-gerai 
žinoma.’

Praėjusį sezoną, kai \p-nįa 
Steponavičiene Bijūnėliai Vado
vavo, jisai turėjo! progos pasi
rodyti didžiuliuose koncertuose 
tūkstantinėms minioms? Koncer
tų lankytojai ir jaunuolių, sini- 
patizatoriąi suteikę .nemažai 
komplimentų jaunuoliams. Bet 
didžiausias kreditas priklauše 
mokytoju p-niai Steponavičie
nei. ■ • — ■ ■ S;

Tąigi ir, šį sezoną atidarant 
kviečiame visus jaunuolius da
lyvauti pamokose. Tėvų pareigą 
yra rūpintis jaunuolių geroyę, 
pratinti savo vaikučius, daly
vauti lietuvių tarpe ir skiepyti 
j iems liętuvišką kąjl?ą irdąųi$.

Aš neabejoju, kad ateinantį 
sekmadienį matysime būrį jau
nuolių susirinkusių erdvioj sve-

'bias lietuviškas dainas; Matysi-

Praė i U.d sekmadienį,: spalių 
mėn. 18 d.,''paminėta' pp. V. 
Bučinskų 20 m ženybinio gyve
nimo sukaktuvės.

Paminėjime dalyvavo daug 
svečių. Vaišės buvo puikios. 
Vaišėse prie sfalo buvo7 įvairių 
kalbų apie šių dienų nuotikius 
ir apie praeitį, žinoma, užsi
minta- i v ‘apie jaunavedžius, ku
riem sukanka jau 20 nietų jų 
ženybinio gyvenimo. Patys jau
nieji pasisakė kad daug metų 
praėjo, bet gyventi; da^ nenusi
bodo.^ Ir, esą, jei busią taip 
tvirti sveikata, kaip mintimis, 
tai mano sulaukti antras tokias 
sukaktuves. »

E.: Petrauskienė ir F. Jokii 
bauskienė įteikė gražų gėlių 
bukietų. Nudžiugo jaunavedžiai, 
smagu buvd ir svečiams. Bu
činskai paačiavo Už gėles. Dar 
ačiąvimas heužšibaigč, kaip at
vyko iš Chicagos Bučinsko se
suo su p. Jurgaičiu. Sesiįo taip- 
pat įe?;6 gėlių, b Jurgaitis 'do
vaną auksu.

Pietų ir,vakarienės laiku sve
čius linksmino p4ė Elena Bu- 
činskintė skambindama pianą. 
Ji dar jauna mergaitė, bec 
skambina grazjai. \

Špkome, linksminomės manau 
ne mač’au, kaip pirm 20 metų, 
kai buvo Bučinskų vestuvės. 
Svečiai ilgai-atmins šj šaunų’ 
pokilį
, Vėlai vakarė svečiai skirstėsi 
namo. Jie dėkavo už vaišes, u 
pp. Bučinskai jautėsi patenkin
ti, • kad didelis ; būrys juos ap- 
lankę^..^u4...•*.... -■

Pp. Bučinskai yra padorus, 
*• i

.. j ' .. .<■

'T V, .. .

STANKŪNAS fiįr
i norit gerų paveikslų atvažiuokit, IKas norit gerų paveikslų atvažiuokit, 
į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St. 
T<1. Yardl 1546

A. F. ČZESNA’S 
BATHS

TtJRKIAKOR, RILFIRINRR VANOS TR 
KLKKTR1KIN1H GYDYMAS

Troatmental visokių kraujo ilgų, rouma* 
tiznio, nprvų, lumbago, Anlčio. paraly
žiaus, amtloa ir vlsaa panagias ilga* try- 
domo au elektros tborapy, violetiniais 
spinduliais, senu'soidal elektros prietai
sais. Sulfiirin^s vanos sutvirtina vandeni 
liti 166 Ir 176 laipsnių. Kuojų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turimo eksportus pa
tarnautojus ir masažistus. 86 įvairus 
Ireatmėntal. vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St. '
Kamp. S. Paulinu. Tel. Boulevard 4662

Furpiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

634| S. Campbell Avė.
—-—Q- ■

r*'my""t------------------------------------------ —
PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 

setą, valgomojo ir miegamojo kamba. 
setus, kaurus, lempas ir tt., biskį varto
tus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas. , .

Help Wantcd—Female 
; Darbininkių Reikia_________

VIDUTINIO amžiaus moteris ieško 
darbo prie stubos. 2150 S. Hoyne Avė. 
Tel. Roo$evelt 48)9.

. —o-----

- \ '............... . ■

Brighton Park
• ■ 1 f. -T—A"?—...... t A-.’-,,. •

Grižus pasilhiksminimas :
' r *' •' .■ , ’ .j

Praeitų subatos vakarą, spa
lių 17. daugeliui Žinomi vietos 
Biznieriai, p.p. Sąchauskąi, 4357 
So, Maplevvood ąve.t šventė sa- 
y(o dešimties melų ženybįmo 
gyvenimo sukaktuves. Kadangi 
pp. Sachaųskai yra malonaus 
budo ir draugijų, tai ir man 
buvo smagu matyti, kaip jie 
savo artimus gimines bei drau
gus nuoširdžią^ vaišinę.

Bebaigiant vpkąrieriiaųti bu
vo kai kurie svę$ų pakviesti 
kų nor < pasali, įr tik išimti
nai visų kalboj ‘ ąjisidejo iš ge
riausių linkĄim^ to Vakaro* ju- 
bilijantams pįį Sadauskams. 
Kiti, mačiau, gražių ir naudin
gų dovanėlių jiems įteikė.

Po vakarienę westsidiečių 
i A, Ąupšiųi.vadg^^ųjąntj muziku 
grojo h‘etiiviškųi |6kius, o ųies, 
kurių; dĮt? kęjos' leųgvešpes; 
■kome. Gi ^bkių t pertraukose 
:vęl: (javė vkki išsigerti; .kįs
mums gan pritiko.', • i

Kada jau buvo, vėlyvas .Va
karas/ tikriau; ,'sakant, anktay- 
vas rytąs,, tai kad ir gerai ra 
dęs, turėjau visų pąliktį ir sku 
binti namo. . VįršminėtJ adre
su pp Sacbauskai užlaiko di
delę krautuvę mėsos ir kitokių 
valgomu reikmenų.—A. J. S.

Po labai rūpestingo prisirengimo, 
Midvvest Storėj vėl paskelbia labai svar
bų -išpardavimą maisto .ir grosuių pro
duktų. Šis ispardąvimas duodainas del
toj kaįd publika taip gerai patronizavo 
Midv/es; Stores, kad šios sankrovos ga
lėjo gauti, iš £abnkanf,ų naujų prekių už 
nepaprastai žemas kainas.

>LėngVa yra suprasti, kad juo sankro
va „aj.. sarįkrovy .organizaciją ęadaro^ dau- 
giau biznio? tuo jos perkamoji" ~ pajėga 
padidėja ir <ūo ji, sankrova ar sankrovų 
organizacijai ’ gali pirkti už žemesne? 
kainas. Kadangi publika gerai rėmė 
Midvvest Stores, ’tai tų sankrovų savi- 
ninkai nori < parodyti publikai tos para
mos įvertinimą teikiant jai geriausias 
prekes už žemiausiai galimas kainas. To
dėl visuose Midwest Stores ir tapo su
ruoštas išpardavimas šiai pėtnyčiai ir su- 
batai. Smulkmenas jus rasite jų apgar
sinime šiame numeryje.'

' > . ■ t. ■ , I

valgomų reikmenų.—A. J,

Cicero
■! iIį'i'i'i............. ...

Misterija lįe*uv>ų name
- • •... i..... .

U z<“ i us; mni) su reikalu pas 
pažįstamus *šgirdau pasakoji
mą apie tokį įvykį kaimynų 
name:

Prie 16 gatvęs ir 48 court gy
vena lietuvė niotęris našlė su 
savo vaiHi$. šiomis dienomis 
pabudusi naktį moteris išgirdo, 
kad kas tai palipo į namo vir
šų 'ir vėlp&t®? Žęmyn. ' į įV:-

Kuriam' lal^ųį prąšlinkųs; kas 
ten ve’ p^lipb - aukštin, sustojo 
prie jos buto durų, atsidarė du
ris, bą jos buvo berakintos,. ir 
tyliaL įėjo vidun. - :

Moteris ih^^ama, kad ,^ai 
parėjo namo *?|oi jaunasis su- 
nUs, atsikėlė. novos įr norė
jo pabarti jį ;ogii vėlai vaikš
tinėja. '

bS kiiomęt? ji išjcišb galvų, 
iš ‘ savo įąi pamatė
prie pečiaus įtovintį vienuose 
apatiniun<?e marškiniuose vyrų 
rankom^ apt; ki?įtipės susidė
jusį. w

Tuomet, ji, išsigandusi, ang
liškai užklausė, ko jisai nori. 
'NepažįsTamaiigAtsakė, kad jis 
atėjęs &a naievd^i. Moteris pe- 
betaruM .nė žadžįo, jšpko į sąyo 
šunaus (jau ąųąjįgpsio), miega
mąjį- -kambarį-už ’pHkčM' jį, iš 
miego. : ; •■■-
□Kada- siinua4sjg‘W4viturine

• • I i

ĘRM®ŠIMAI
Naujienų Spulkoa 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek* 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. val^. 
Napjienų Spulka yra 'rinkorporuota Illi
nois valstijoj, ant $l>000,000.00.v
' Yra' saugiausia vieta pinigams pasi

dėti, nes mesvskoliname -pinigus tiktai 
ant Into mokamo mortgagiauš.

Kreipkitės‘ prie sekretoriaus
. ' T. Rypkevičiaae

. \ ? 1739 So. Halsted St.

Dar Vienas Žodis —Chicagos Lietu
viams. ■ Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Dratigijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio/Nov, 8 ’dir- 
nai* . Visį lietuviai — vyrai ir motftys 
nuo 16 ikir45 mėtų ‘yra priimami Drau- 
gijbri.? Yra *"3 skyriai ligos ‘pašalpos 
$5;, -$ ĮCt, ’ l'6v sagtyje. Kurie norite 
įstoti į tiitątdMiišusiąZ-Liėtųyių pažalfj^š 
orgahizaciją - Chic’agoje > — malonėkįtė 
staibiai kreiptis į’. “Aušros“, Knygyną, 
36A3iSo. Ralšted Sc, Klauskite J; Mic
kevičių, . Arba kreipkitės ‘telefonu ;U-‘ 
YMfdš/t 4Z!?4: »4- ątšihiikys. į 'namusi 
Laikas • trumpas -— pasitk’libinkiteA L’ąį- 
kiam-ChiiagbsrLiethviif Dr-ja S.į P.

,■ —1——r-'< ■' ' v 1
Nprth-č Side ' ^ustviėnĮjim© Lietuvių 

Amerikoje 2Ž6 ;kp. rengia paminėjimų 
4 5,;. metų sukaktuvių , nuo .įsikūrimo Su- 
sivięnijimo, MiLRoy svet., 1564 Nortb 
Damen ,Ave.» prie Mi|wąukee Avė., . ne- 
dėlioj spalio, 25 d., .6:00 vai. vak. Bus 
gražus, programas, tad visi esate kvie
čiami dalyvauti šiame jubiliejuje.

’ -Komitetas.

Bridgeportas. — Sijnano Daukanto 
Draugijos * mėtinis Koncertas atsibus 
sekmadieny, spalio 25 d., 6 v. v., 1931, 
CJricag©s--LĮriuv>ų~ Auditorijoj, -3133 iiS. 
Halsted St., Visi nariai, būtinai pri
valote dalyvauti ir nepamirškite su
grąžinti parduotus tikietus, < kurie turės 
eiti laimėjimui dovanų.} Rait.
———---------- - -----------—----------—

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus ,vilnonius svederlus Ir 
panfiląkas. Tainom . senus sVederlus. Mes
parduodam žemom kainom idant galčtumčt 

pataupyti nuo 75% iki 100%. \

F. SBLEMONAVICIA
MH We«t 3Šr* S 

Netoli Normai Avė. Tel. V 
Atdara dienomis ir vt

l > . ‘ . - • V * ’

-• vyrai ir motrtys

.malonėkite

Mi£-

RY 3480.

įaustas gydyme chroniškų Aaiy^tt- 
ižaminavl- 

a* apsi- 
sugryl. JEI1

RAMOVA
IItheatreF’i

35 « Halsted Sts.
/ DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie ir Rytoj

“Sportinę Blood”
Labai gražus veikalas, tikra šių 

metų ekrano sensacija

Dalyvauja
Clark Gable, Ernest Torrence. Magde 

Evans, Marie Prevost, Lew 
Cody ir k.

-------Be- *to—eprzodas—ir serijos
• ’VANISHING LĘGION”

Taipgi
. « Komedija, Žinios, Patakėliot, 

Margumynai. ✓

/V Orėsiu Dezaininimas 
Dresių Siuvimas : 

Kr Skrybėlių Dirbimas 
.4B Mes teikiame ekspertų Lnstrnk- 

cljas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina, ftle 
amatai yra patraukiantys Ir 

tfCIUfera! apmokami. Rąžykite dėl 
knyrutds apie kursą, kuriuo 

. Jus Įdomaujate.
Skrybėlės

Mes išmokinsime kaip dezai- 
ninU ir Padaryti gražias skry- 
Wles. kol mokinatės. Dlplomos 

V duodamos. Ateikite ar ra&yklt 
Zjt\ Uol nemokamos knygutės.

* * MA8TKR COLUMTO
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. 8TATB BAN. U718

——-

Educafional ,
■ MckyklOa-v. .

MOKYKIS BARgERYSTfiS 
S'ĄMATO^

'brnomh at rąliaraia. Del Infonnicijo
'ūbi}' Mbi^pifk* *’ ■.;■.■ .• ‘ '■

Y INTERNATIONAL BARBER 
ęOU^GE. . , .

672 We«f Ma(1ift>n 'Strte* *

- Automobile**
MOTOR TROĖAI VISŲ lapiRBYfiCIU 

Didelis pasirinkimas už kalnas, nuo $50 ir 
augs. Lengvus ilmokčjlmai. . .

B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 35th St. Tel. Tardė 6080

AUTOMOBILIŲ . mekanikas Lietu
vy! ekspertas -gali taisyti automobilius 
jūsų garadžiuje arba savo namuose, pi
giai. Patarimai dykai. TeL * Lafayette 
1329.

■   SI I ■■■■!■ '■ ■/■■■ i II S I ■—»>■■■■ I II. ■ ■■*■■

Business. Service 
Biznio Patarnavimas _

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR 1

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau- 
-:cj SULIG MUSŲ LIBERALIŲ PLA
NO. . Mes pristatome visur mieste it

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALIŲ PLA- 

priemiesčiuose. ' 1
Taipgi kraustymas arti ir toli. :’ • 

MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

Stfemausiaa rydym® Ohronisku u 
Įjų Jei Riti negaičjo jumis ĮisryęūrU, 
Rykli pas mane. Mano pilnas i6er Inas atidengs jūsų tikrą1 ligą Ir j4 
imsiu, Juą gydyti, sveikata Jums su------ _
kit pas tikra specialistą, kurie neklaus iusr 
eur ir kas iiims i>at<Į_j>asaky>

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

Kambarys 401d .. ..
* . . Imkite elevatorių .,'

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso. valandoj! nnaJ0~.rm iki. 1. .po. 
Pietų, nuo 5 iki vak»to. Nedi-

Uoj 10 rvto iki 1 PO ptaw
-■ ' : ' '

-I.,. :■ ■ f . ..

CUr ir kas tume skaude bet pats oasakv^ 
po galutino i&egtamlnavimo—kas jums yra

EKSPERTO * 
SVARSTYKLIŲ (SKĖLŲ) aptar- 

TARNAVIMAS 
Visų ruiių ir didumų 

LOUIS GARBUS
818 W.‘ 18th-St.

Telefonas Cinai 0229
'......... .m.*........ .. ......... j m* «i ■įįhi.*»<i

8PECUUS SPALIO SUKAUPIMAS
. Namų- statymas. remodeMavimas, raraial 
porčiai; visas Uis^mo^da^m^: plfrtai.
.. 1 ’ 2536 , N? Sacramento

Dykai apskaičiavimas. 
Tel. Snauldina 0189

■ __________ • • 1

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas
tėti© Wallboard$ 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus-ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 5201 W. Grand 
Avė.,'tel. Berkshire 1321.-
• ., s t. _• . , ; , i .

■-""■■■'■■■■i—"• - I—— —— ■,——- 

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabai 
Pocahontas. Mine Run ................  $6 75
Petroleum, Nut. Coke .............   8.50
Pocahontas, Lnmp or Egg 10 25 
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Miscellaneous
Įvairus_______________

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys ■>— Subudavojantys. Ra 

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

_________________________ ■ ____________________

* REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui. 6749 Ridgeland Avė., 2nd 
apt. Tel. Fąirfak 0904. J

For Rent
PASIRENDUOJA doughnut shop su 

visaip fixturiait. Labai pigiai. Kreip- 
kifė» ‘1342 So; Sangomon St., 2 floor.

Furnished Rooms
UŽ DYKA kambarys vedusiai porai. 

Ūž prižiūrėjimą 3 vaikų ir pagaminimą 
valgio. 8319 S. Paulina St.

, ---------O---------

PASIRBNDUOJA kambarys dėl vai
kino, b> valgio, su visais patogumais.

' » 6831 S. Talman Avė.
v -------------- o-----

PAIEŠKAU apšildomo kambario prie 
mažos šeimynos Marųuctte Pk. apy
linkėj. Antrašas:

4424 Sb. Maplewood Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI valgykla, sena įstaiga, 
prieinama kaina. Šaukite Boulevard 
2786,. ■

I,*.,..... . , „■ . ....................

PARDAVIMUI barbernė už cash ar 
išmokėjimais. . Turiu prduoti šią sa
vaitę. ............... *

. Turiu prduoti šią sa- 
Kreipkitės

A256 W. lllth St. 
- o--------

GROSERNĖ, Ice Cream, Candy, Ci
gare, Cigarets. nėra konkurencijos. Trys 
kambariai. Renda tik $25.00.

6009 S. May St.

DEL . LIGOS turiu parduoti per 40 
metų išdirbtų grosernę. Labai pigiai. 
1809 Canalport Av«..
—■ u *■■■■«    ■■ ■  .............. . ..... ——

PARSIDUODA saldainių, cigarų, mo
kyklų! reikmenų, smulkmenų, žurnalų, 
iet, cream parlor krautuvė, labai pigiai. 
Tel. ProspecC 10070.

Čeverykų Taisymo Įstaiga
Geriausią ir pigiausia .kaip kitur. Dar

bas garantuotas.- Padarom darbą ant pa
reikalavimo^ -

: , 932, W. 33rd Street

Farms For Sale 
... Ūkiai pardavimui ,

PARSIDUODA 70 AKERIŲ 
FARMA

. Arti, miestų ir ežerų. Pus? mylios 
į vakarus nuo Elkhorn, 4 mylios į ry
tus nuo miesto Delėvan. 3 ir pusė my
lios >ki ežero Delevan. apie 4 ir puse 
mylios iki 'ežero Coma, 9 mylios iki 
ežero Geneva. 6 mylios iki ežero Wan- 
dowega. Geri budinkai, žemė taipgi 
gera —- juodžemis —• “taituota" ir vi
sa ariama; 4 akeriai gražaus miško. Par- 
siduoda 'nebrangiai.

Kreipkitės*
PAUL SPRINDIS 
Route 2, Box 101

■ Elkhorn, Wis.

Real Estate For Sale 
___ N»ni>l-Įį>|nff Pardavimui 

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, f amas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir knr yra ai 
kas yra Perkam notas, 2nd mortgage , 
ir parų pinam 1 ir 2nd mortgage 'leng* 
vomb išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas- *

4425 So. Fairfield Avė.
* Tel. Lafavettt 0455

TURIU parduoti 2 flatų mūrinį. 5 
ir 5 kambarių, furnasu šildomas. Kai
na $6,900. Cąsh $1.000, likusius 
kaip rendą. Kreipkitės 3531 W. North 
Avėnųv.

NAŠLE priversta parduoda 6 kamba
rių murini namą, labai pigiai, 1809 
Carialport Avė. štoraS?

GERAS BARGENAS BRIGHTON 
•/ PARKE

Našlė turi parduoti grocery, n orio n s, 
candy — iee ertam šprą, biznis iš
dirbtas per 7 metus. Namas ant dviejų 
florų —- Storas, 3 ruimai žemai. 5 
ruimai viršuj. Didelis skiepas, didelis 
garažas ir 2 lotai. Real ėstatininkai ne- 
atsišaukit. 4605 So. Washtenaw Avė.

' TtlRlU paaukoti savo kampinį biz
nio namą* štoras ir flatas. Kreipkitės 
2059 W. 2?,Pi.,^kampas.

... —6..-- ------ ,--------
MEDINE čottage, 5 kambariai ir 

maudynė/*100 pėdų nuo bažnyčios ir 
mokykloj, puse bloko; nuo gatvekarių 
linijos • Išiųokėjimais. 553.2 8. 72 n d 

■Ct., ^liminit,.' IUį ..... .

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




