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Koridorio klausymo 
užbaigimas būtinas 
taikos užtikrinimui

Senatorius Borah 
pareiškė Francuzų 
spaudos atstovams
Nusiginklavimas Europoje 

I negalimas

\Vashmgton, spal. 23. Atvy 
kus Amerikon Francijos minis-; 
ler'ui p’rimininkui Lavaliui, 
Amcril ns Kongreso užsienių 
reikalu komisijos narys, sena 
torius Borah sušaukė Francu- 
zų spaudos atstovus konferen
cijom Senatorius jiems pareiš 
k ė. k°d Lenkijds korid°riaus 
klausymas turi būti būtinai iš
risi ss jei pasaulyje norima pa
laikyti taika.

Borah toliau pasakė, kad Ver- 
sailles sutartis reikalauja revi
zijos, ?,ps kaip ji dabar yra, kliu
do pasauliui atgauti lygsvara 
ekonominiame gyvenime.

Senatorius tęsė, kad iš nusi
ginklavimo konferencijų nieko 
neišeik ir Europoje tol nebus 
galima nusiginkluoti, kol Busi 
ja nesiloius užlaikiusi milžiniš
ka stovinčių armijų.
< - .......... i**~***TĮllTdTr>■ 1 T*

Maištas Kretoje"**" 
prieš Anglus

Valdž’a shinčia kariuomenę 
sukilimą malšinti

Laru ak a* Kipro sala, spal. 22. 
Kipro saloje, kurių valdo Ang
lai, įvvi'o revoliucija. Vietinės 
tarybos narių vedami, gyvento
jai užpuolė valdžios įstaigas, iš
vijo Anglijos skirtų gubernato
rių Sh Ronald Storr ir visų jo 
štabą. Tarybos nariai reika
lauja vrldžios padaryti sąjungą 
su Graikija.

AngPja, norėdama sukilimų 
numalšinti, išsiuntė burius ka
riuomenės j salą laivais ir or
laiviais. Iš Egipto j Kiprą iš
plaukė du karo, laivai su keliais 
tūkstantiais įgulos.

Suki’ime, be tarybos narių, 
daugis įsiai graikai, dalyvauja 
ir vysi jpas su kunigais. Nori
ma padaryti galas Britanijos 
okupacijos rėžimui.

Paskutinėmis žiniomis, anglai 
jau pa’mė visą situaciją į savo 
rankas ;r revoliucijų greit nu
malšins.

Pakėlė paštų už laiškus
Washington, spal. -22. Pašto 

viršininkas praneša, kad pakel
ta paštas laiškams į Ahglijų, 
Bermudų, New Zelndijų ir Bri
tų kolonijas trims centais. At
virukams vienų centą. Dabar 
laiškas kainuos penkius centus, 
atvirukės—3c.

Chicagai ir apielinkei Tedera^ 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausiai lietus, kiele šil 
čiau. Lmgvas pietų ar pietva
karių vėjas.

Vakift; temperatūra rytą 54; 
po piet, 74.

Saulė teka 6:12; leidžiasi 
4^:57. Mėnuo leidžiasi 5 !17 ry
to.

Pirmoji Hoover io-
Laval konferencija 

palaidojo viltis
Lavai reikalavo saugumo pakto 

ir sutarties

Wasl ington, spal. 23.» Prezi
dentas Hooveris ir Francijos 
minist'rių pirmininkas Lavalis 
vakar po pietų pradėjo pasita 
rimus. Konferencijoje be jų 
dalyvavo Amerikos užsienų rei
kalų ministeris Stimsonas, ir 
•’ždc antrasis sekretorius Mills. 
Nuo p-'.t pradžios pasitarimo bu
vo jaučiamas s’ėgiųs ūpas ir 
nesitikėto kas nors gero ap
svarstyti.

Saugomo paktas ir sutartis 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
stoti už Francija iškilus karui 
buvo vidini apkalbamų klausy
mų. Jokio sus’farimo nebuvo 
atsiekta. Tas gali paveikti la
bai neigiamai į susitarimą at
eityje šlepių, nusiginklvimo h 
moratoriumo pratęsimo reika
lais.

Prancūzų visuomenė šiai kon. 
ferenejai priduoda nepaprastą 
svarbumą ir daug iš pasitarimų 
tikisi. ’i.on£ Amerikos valdžia 
abejoja ar kas iš jų išeis.

Senberniams negalima 
važiuot automobiliamsV >

Istar.bnlas, Turkija, spal. 22. 
Turkijos valdžia, norėdama iš
vengt’ kuo daugiausiai auto
mobilių katastrofų, atsisakė 
duoti šoferių liudymus senber
niams. Jie, sako, yra labai ne
atsargus, trankosi automobi
liais ir bereikalo žudo žmones.

Kunigas nužudė sūnų 
dėl pinigų

Augusta, Ga., spal. 22. Kuni
go J. M. Wiliams’o devynioli
kos rhetų sunaur gyvybė buvo 
apdrausta $2,500. Kunigas pa
norėjo tų pinigų, todėl nužudė 
sūnų ir mėgino pinigus gauti 
iš apdraudos draugijos. Bet jo 
žingsnis buvo susektas ir da
bar W;l1iams sėdi kalėjime lauk, 
damas teismo.

Gyvas nušokęs nuo 
15-to aukšto 

. • •>  J

Vancoiiver, Kanada, spal. 22. 
A. E. Austinui nemiela gyventi. 
Norėdamas nusižudyti iššoko 
pro ofiso langą ir pasileido pen- 
kiokką aukštų žemyn j gatvę. 
Bekrishmas papuolė tarp dra- 
tų ir tie jį sulaikė. Iš jų išsi
painiojęs pateko į kitus'dratus. 
Nepasiduodamas dar kartą šo
ko, bet nupuolė ant automobi
lio vir<o ir išliko gyvas, ma
žai susižeidęs.

............. .......... ................. •
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žmogus liko be tėvynės
. - •

Atalnta, Ga., spal. 22. Vai 
džia nogėjo išdeportuoti Najib 
Saab Aboud už nelegalų atva 
žiavimą j Ameriką. Vėliau, pa
sirodė, kad nėra kur d^portuo- 
ti, nes jis žmogus be šalies. 
Aboudas gimė Sirijoje, bet po 
Didžiojo Karo jo tėvynė pate, 
ko j Francijos rpnkasir buvo 
nubraukta nuo žemlapio, / 

f ■' '■ ,
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West; Orange, N. J. — Thomas Aiva Edisono laidotuvės.

Japonija atsisako 
apleist okupuotas 
Mandžurijos sritis

Nesutinka su T. Sąjungos nu
statyta diena

Gen?va, spal. 23. Japonija 
dar k?rtą atmetė Tautų Sąjun
gos pasiūlymą j Mandžurijos 
evakacijai, nesutikdama su Są
jungos nustatyta diena.

Kinijos atstovas Dr. Alfred 
Sze Sąjungos pasiūlymą pri
ėmė. pastebėdamas, kad Kini 
ja nemano tiesioginiai su Japo
nija tartis, kol jos kariuomenė 
bus Mandžurijoje.

Kenkicki Yoshizawa, Japoni
jos atstovas iš savo pusės rei
kalavo, kad Kinija tartasi tie
sioginiai su Japonija, padary- 
dmas eilę psiulymų, kurie pa
kartojo pirmesni Japonijos nu 
sistatymą Mandžurijos okupa
cijos kb usimu. ’

Nors: Japonija ir yra pasi
ruošusi Mandžuriją apleisti, ji 
to negali padaryti Sąjungos nu
statytu laiku, iki lapkričio 10 
dienos. Jos atstovas pastebi, 
kad tuo reikalu Japonijos val
džia turės daug kliūčių su Ki 
nija ir be to Japonija abejoja, 
ar Kinija galės palaikyti Man- 
džurijoje tvarką ir. taikų jos 
kariuomenei okupuotų teritoriją 
apleidus.

Komisaras LitVinovas 
Turkijoje

■ I ’ * , I

Maskva, spal. £2. .Užsienių 
reikalų komisaras Litvinovas 
išvažiavo į Turkiją. Iz vesti ja, 
valdžios oficiozas, praneša, kad 
jis yra pasiryžęs pagerinti Ru
sijos santykius su Turkija ir 
nori užmegsti ryšius su Musta- 
pha Kernai Paša, Turkijos pre
zidentu.

Kava vietoj anglių . 
traukiniams'

Rio De Janiero,. Argentina, 
epai. 23 Priderėjus perviršiui 
kavos pigesnė grudų rųšis bus 
spaudžiama į plytas, kurios bus 
vartojamos karui traukiniams, 
vietoj anglių. Tuo budu norima 
sumažinti kavos pertekjius.

Moimt Vernon, III., spal. 23, 
Priėjus prie verandos krašto, 
maža 14 mėnesių mergėitė 
Audrey Marlow, nupuolė j į aš- 
tuėnių galio.nų puodų vandens 
Ir 'pas^ndo, ; ./t t:
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Sako, Edisonas save 
nusimarino

New York, spal. 22. Dr. N. 
Tešla, išradėjas ir artimas Edi
sono draugas tvirtina, kad Edi
sonas mirė badu. Per paskuti
niuosius tris metus Edisonas 
maitin .si vien pienu, išgerda
mas po keturias stiklines į die
nų. žmogui palaikyti g'yvyb. 
to neip/enka.

Vatikanas nepriima
Ispanijos atstovo

Gali * nutraukti diplomatinius 
sa»itykius su Madridu

Vatikano Miestas. Italija, 
spal. 23. Įvykus tikybiniems ne, 
susipratimams Ispanijoje ir ka
talikams ginčą pralaimėjus, pa- 
pa atsisakė priimt Ispanijos at
stovą Luis Zulueta, aiškinda
mas; kad taip dalykams stovint 
Ispanijoje, nėra galimybės pri
imti jokio ambasadoriaus nuo 
Ispanijos valdžios.

Vatikane viešpatauja labai 
griežtas nusistatymas prieš Is
panijos valdžių ir manoma, kad 
diplomatiniai santykiai bus tari 
jų nutraukti.

Varšuvoj sustreikavo 
valdininkai

r *, 
r------------ -----------------

Varšuva, spal. 22. Del nere
guliariai mokamų algų sustrei
kavo visi Varšuvos valdininkai 
ir negrįš' darban, kol jų 'užmo
kėsiąs nebus išlygintas.

-......  ; - į - , - *---------

Mirė cigaretų milijonierius

New York. spal. 22. Neilgai 
girgęs, mirė American Tobacco 
k ompam j os vice-pirmininkas 
Charle® A. Pehn, kuris pirmas 
pradėjo dirbti garsiuosius 
Lucky Strike čigaretus mašino
mis. ; ?

Francija didina 
įtekmę Europos 

saliu finansuose
Davė paskolą ant bedugnės 

kramto stovinčiai Austrijai

Viena, spal. 23. Platindama 
savo Europos finansų hegemo
nija, Francija paskolino Austri- 
jaf $^0,060^.. ’$kola bus su
vartota sustiprinimui šilingo, 
kuris nuo Credit Anstalt kri- 
gio gegužės mėnesyje , nuolat 
puolė žemyn, ir atmokėjimui 
dalies skolos Anglijai. Per tuos 
šešius menesius šalies aukso re
zervas nupuolė nuo $147,7000. 
000' iki $.61,000,000.

Per Vasarą, Austrija besi 
rausdama iš finansų griuvėsiui 
pasiskolino nuo Tarptautinio 
banko $14,000,000 ir nuo Ang 
lijos $21,000,000.

Nors paskola yra maža ir 
daug politinės reikšmės jai ne
galima priduoti, vienok ji Aust
rijoje sukels labai didelę sim
patiją Franci j ai ir padidins au
gančią franeuzų galybę Euro
poje.

Prie? kiek laiko Francija su 
teikė, paskolą ir šlubuojančiai 
Jugoslavijai, kuri turi daug var
go norėdama palaikyti savo di
naro vertę,

Atsikėlė iš numirusių
Peoria, III. spal. 22. Prieš ke

turiolika metų H. Oeschle pra
žuvo iv per visų laikų nepasi
rodė. Sesuo manydama, kad jis 
mirė, g*<vo iš teismo jo mirties 
patvirtinimų ir norėjo išgauti 
iš apdraudos kompanijos pini 
gite Bet numirėlis brolis štai 
ga atsikėlė iš mirusių ir pas ją 
apsilankė? Sesuo vėl prašo 
teismo įskaityti jį į gyvųjų tar 
pą. ;

. .....'........ ........ '""T..... . .....

Ubago laidotuvės aust
rų rašytojui

Viena;, spal. 23. Garsusis Aus
trijos rašytojas Arturas Snitz- 
leris mirdamas parašė testa
mentų. kuriame reikalauja su
rengti jam kuo paprasčiausias, 
ubagiškas laidotuves. Ant jo 
grabo nebus galimh dėti vaini
kų, ir nebus rengiamos jokios 
ceremonijos surištos su laidotu 
vėmis , '■ 4

—-- ------ »
Berlynas, spal. 22. Per-' dvi 

savaites, Vokietijos bedarbių 
skaičius, pakilo 129,000/ Viso 
darbininkų be užsięmimd dabar 
yra 4,484,000* . ’ <. / <
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No. 251

V ailokaičio fabriko ?
* 1

skyriaus savininkas
kaltinamas gaisru

X ■ . ■

Republiknų partija' 
suskaldyta nauju 

taksų klausymu
Demokratai užsičiaupę tyli

Washington, spal. 23. Besi
artinant Kongreso sesijoms, at? 
stovai numato karštus pinču; 
dėl . mokesčių revizijos irz nau
jus mokesčius “sales-tax”. Re- 
publikonai yra smarkiai susiki- 
viršiję dėl metodų kuriais tie 
mokesči ii bus padidinti, bet de 
mokra'/n iš savo pusės tyli.

Sales tax-—Hooverio siūlomas 
—bus mokestis uždėtas ant pu- 
siau-liuksusinių produktų. Ma 
noma, kad dauguma repųbliko- 
nų rentą Hooverį.

Senatorius Harrison iš Missi- 
ssippi valstijos tačiau tvirtina, 
kad jokie mokesčiai dabar nėra 
galimi, nes gyventojai negales 
naštos pakelti. Eilė republiko- 
nų partijos vadų irgi griežtai 
išsireiškė prieš mokesčių plflr 
nūs. Kiti tvirtina, kad val
džiai turint pakelti $2,500,000.- 
000 deficitą, reikia ieškoti ko
kia no s išeitį padėjimui patai
syti.

MasDonaldas tikisi 
rinkimus laimėti

■ Londonas, spal. 23. Ministerių 
pirmininkas MaėDonaldas, grįž
damas ’š agitacinės 1 kdičries 
po prnv’ncijų, išsitarė, kad rin
kimų kampanija progresuoja la
bai standžiai. Jis tiki, kad 
laimės. Rinkimai Anglijoje j 
vyksta kitą antradienį.

Plaučių vėžys nuo automobilio 
durnu # T

Milvvaukee, Wis., spal. 23. 
Amerikos gatvių dulkės ir auto
mobilių durnai yra priežastys 
didelio tuberkulozo ir plaučių 
vėžio išsiplėtojimo Amerikoje, 
išsitarė prof. Manges, garsus 
Amerikos daktaras, kalbėdamas 
gydytojų susirinkime. Plaučių 
vėžys, anot jo, labai tankiai 
pasireiškiąs tarp automobilių 
mechanikų, kurie beveik visuo
met y>.a automobilių durnų' j- 
takoje

41* «.«

Du svarbus politiniai 
suvažiavimai

Valstiečių Liaudininkų ir So
cialdemokratų

■ ’<•

& m. spalių mėn. vidury ir 
gale Kaune bus svarbus suva
žiavimai —Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos, kuris bų.^ 
vo šaukiamas spalių 18 d. ir 
Lietuvos socialdemokratų par 
<tijos, kuris šaukiamas spalių 
31 d. i" lapkričio 1 ir 2 d.

Abiejuose suyažiavimuose bu»L 
svarstomi Visam kraštui labai

t < 1

svarbus klausiniai. Abiejų par* 
tijų skyriai vietose jau dabar, 
turi pradėti šiems \ suvažiavi
mams ruoštis. I ‘ )
/ ; . / C
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Kazys Boruta • 
kelerius metus buvęs poli t. emi
grantu gavo leidimų ir sugrįžo 
Lietuvon. Keletą dienų pabu-> 
vęs Marijampolėje, išvyko į Aly* 
tų.. - '. į.

■ t. . •
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Areštavo “Vatolit” 
fabriko savininką

Morisą Glikmana
, . 4. 4.

Energingai tardomos gaisro 
priežastys

Ir ——
' Kauf-ns. Šančių fabrikų gais
ro pricžpstis kriminalinė polici
ja tiri?, labai stropiai prižiūrint 
Kauno spyg. teismo valst. gy
nėjo padėjėjui p. Veličenkai.

Krinvnalinę policija suėmė 
“Vatalit” fabriko savininkų 
Morisą Glikmanų.

Ghkmanas iškvostas ir tą pa. 
čių dieną pasodintas j’ Kauno 
sunk, darbų kalėjimą.

Kvotą krim. policija jau bai
gė ir perduoda teismo tardyto
jui.

Ką tako P. Siemaška
Ugn-ngesybos reikalams re

ferentes p. Siemaška dėl šio 
gaisro pareiškė tokią nuomonė:

—Pf.skutiniuoju metu taip 
. pramones įmonių 

gaišW gali turėti ryšio su pa 
aireišknsiu pramonės. <riziu.

Šie- 
mašką, kad apie 56% gaisrų 
priežasčių pas mus neišaiškina
ma. Reikia kriminalinės polici
jos valdininkų gaisrų specialis
tų. 4 O atsidėjus. ir pasiryžus, 
kiekvieno gaisro priežastį gali
ma iš^i Akinti.

■ ' ; t i , t \ . * '*

Konkrečiai apie šį gaisrą p. 
SiCmaška sako, kad dabar de
gąs trebęsys gaisro atžvilgiu 
neleistinai pastatytas ir įreng
tas..

I;? kur ugnis kilo?
. v- '■ ' ’ •

Pirm’msia ugnis pasirodė 
fųbrikc vakariniame korpuso 
name, vatos dirbtuvėje, šalia 
vatos dirbtuvės buvo vilnų 
(dirtfPnių) dirbtuvė, o kiek to
lėliau kojinių “Koton”, chemi
kalų “Standart union”, kojinių 
“Tangor’, dirbtuvės. Taigi, tose 
dirbtuvėse sukrauta medžiaga 
ėmė degti nepaprastu kaitrumu 
ir smarkumu.

Tam?> didžiuliame name daug 
žmonių buVo išsinuomoję iš p. 
Vailokaičio patalpas ir įsirengt 
įvairias dirbtuvėles: Čia buvo 
dirbama: dažai, kojinės, vilnos, 
rašalas, vaksas, gelęžies liejyk
la ete^ ’ : •

Ir tos visos dirbtuvės, prisi- 
glaudv.sios p. Vokietaičio trobe 
sy, šiąndie Visos paskendo ug
ny. 4 \
' Dabar turimomis Žiniomis, 
tos vi^os dirbtuvės Veik nieko 
ųė. viepą ųeišgelbėjo,

Ar dideli gaisro nuostoliai
Nuostoliai dar neapskaičiuo

ti,, nes ir gaisras dar nelikvi
duotas, tačiau jau girdėt pa
reiškimų, kad nuostoliai mili- 
joniniai. Pav., “Koton” fabriko 
tik viena mašina kainuoja 320,- 
000 Jt.

DauT ųiiostolių turėsiu ir ki
ti fabrlcai. Bet daugiausia, ma 
noma turėsią nuostolių p. p. 
Vailokaičiai: jų .nukentėjo tro 
besys, sugadintas vandentiekis 
ir prekių sudegė apie 50 vago
nų. /Tos (ugnier. sunaikintos) 
prekės esančios vertos pusantro 
milijono litų . .

‘ k '
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[korespondencijos
Seattle, Wash

Lietuvis tapo paskirtas aukš
tesnio teismo teisėju

Washingtono valstijos guber
natorius Roland H. Hartley pa
skyrė Kazį Kraučiuną aukštes
niojo teismo teisėju po to, kai 
mirė • teisėjas Gillman. Pasky
rimas įvyko rugsėjo 11 d.

Vietos anglų laikraščiai apie 
p. Kraučiuną labai daug rašo. 
Jie paduoda apie naująjį teisė
ją gana daug žinių. Kazys 
Kraučiunas gimė" Lietuvoj 1872 
m. Jis ten baigė pradinį mokslą 
ir lankė gimnaziją. į Ameriką 
su savo tėvais atvyko 1890 m. 
ir apsigyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Pirmasis jo darbas 
buvo anglies kasyklose. Tuo 
pačiu laiku jis pradėjo sandar- 
bininkauti Amerikoj leidžia
miems lietuvių, rusų ir lenkų 
laikraščiams.

Dviem metam praėjus, jis įs
tojo į Jungtinių Valstijų ka
riuomenę, kur ištarnavo 10 me
tų ir keturis mėnesius. Iš ka
riuomenės pasiliuosavo su ser
žanto laipsniu. 1902 m. persi
kėlė gyventi į Galveston, Texas, 
kur apsivedė su p-le Lillie Mun- 
son. Sekamais metais jis tapo 
paskirtas imigracijos inspekto
rium j Kilis Island, New Yorke. 
Tačiau New Yorke jam teko 
tarnauti vos kelis mėnesius, nes 
pabaigoj metų buvo perkeltas 
į Alaską ir paskirtas vyres
niuoju imigracijos inspekto- : 
rium. Inspektoriaus pareigas Į 
jis -ėjo ligi 1912 m. Tais me
tais jis rezignavo iš vietos, nes ’ - ~
kandidatavo į Jungtinių Valsti- imperijoje, 
jų kongresmanus. Pralaimėjęs 
rinkimus, jis 1913 m. persikė
lė į Seattle, Wash. t .

Naujoj vietoj jis pradėjo už
siimti advakatura ir susidėjo 
su J. Grattaiy O’Gryan, kuris 
dabar profesoriauja Wnshing- 
tono valstijos universitete. Sa
vo profesijoj Kraučiunas buvo 
gana pasekmingas. Kai mirė 
teisėjus Gillman, tai gubernato
rius Haitlcy teisėju paskyrė 
Kraučiuną.

P-as Kraučiunas turi vieną 
sūnų ir tris dukteris. Del pa- 
rankumo jis savo pavardę yra 
sutrumpinęs j Kay. .Tačiau ofi
cialiai jis pasirašo Kazis Krau- 
czunas Kay. Gi žmona reporte
riui pareiškė, kad pavardę su
trumpino tik jos vyras, o ji ir 
dabar pasirašanti Krauczunas. 

• ’Paskyrimu j teisėjo vietą p. 
Kraučiunas yra patenkintas, 
bet tuo labai nesididžiuoja. Jis 
vienam laikraščio reporteriui 
pareiškė: “Mes visi esame iš 
to paties molio nudrebti —- tei
sėjas, kalinys ar net Suvienytų 
Valstijų prezidentas. Kartą 
prieš įstojimą j kariuomenę aš 
New Yorke praleidau paskuti
nį savo nikelį važiavimui pože
miniu traukiniu. Norėjau važi
nėtis visą naktį, nes neturėjau 
kur prisiglausti. Bet kondukto
rius mane iš traukinio išmetė. 
Sekamą rytą, neturėdamas nei 
cento kišenėj, aš stovėjau prie 
restorano h ngo ir žiurėjau, 
kaip ten kepama gardus blyne
liai. Aš galvojau, kad butų ge
ra pasiprašyti išmaldų, idant 
gavus ką pavalgyti. Taigi at
rodo, kad aš lengvai galėjau 
tapti valkata. Bet dabar aš esu 
teisėjas. Vienok tuo 
džiuoju.’’

Deliui to pareiškimo 
anglų laikraštis sako, kad p.

Kraučiunas turi geriausias kva
lifikacijas būti teisėju. .Jis yra 
matęs ir Šiltą ir Šaltą, gerai pa
žįsta gyvenimą ir žmones. Tad 
galima tikėtis, kad jis nebus 
pasipūtėlis ir automatas. —N.

Kanados Banku 
sistema

Kanados bankų sistema yra 
geriausia visame 
Kanadoje, 
valstybėje, yra vos tik 10 ban
kų su kiekvieno banko sky
riais kiekviename Kanados 
mieste, šiuo taip sunkiu eko
nomines depresijos metu visa
me pasaulyje, kuomet visose 
valstybėse daugybė bankų už
sidarė, nunešdami milijonus 
dolerių sunkiai uždirbtų dar
bininkų pinigų, taip pat da
linai pražudydami ir nekuriu 
kapitalistų sukrautus milijo
nus, Kanados bankai stovi 
geriausioje padėtyje visai ne
paliesti ekonominės depresi
jos ir juose padėti pinigai yra 
visai saugu laikyti, nes visi 
Kanados bankai yra pusiau 
valdiški ir vyriausybė visus 
bankus kontroliuoja jų veiki
me, ir neša atsakomybę už pa
dėtus tuose bankuose žmonių 
pinigus. — Gynėjas.

pasaulyje, 
tokioje didelėje

Windsor. Ontario
Darbai.

nesidi-

vienas,

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

KANDIDATAI
Atejo laikas ir padaužoms 

kandidatus į SLA P. T. reko
menduoti bei už jaif rekomen
duotus savo žodį tarti. Pir
miausia turime pasakyti, kad 
visi kandidatai yra smart vy
rai, štai pasiskaitykit:

Gegužis. Anot pusketvirto 
sąndariečio tinkamiausias žino 
.gus; dykai jis nedirba, kūjį 
pripratęs rankoje laikyti; pil
nas fraternalizmo. Padaužos 
sako: juk seimai paprastai į- 
vyksta netoli gegužio mėnesio, 
tai geriausias prezidentas ir 
butų Gegužis. Apart to jisai 
duonos ir druskos duoda Gy
veninio Dumblyno ajutoriui.

Račiūnas. Pasiturintis žmo
gus, kuriam labai patiko Sme
tona ir visi kiti ekselencijos 
Kaune. Jisai dykai dirbs, sei
mus galėsime laikyti jo golfo 
aikštėje: delegatai golfą lošda
mi galės diskusuoti ir balsuo
ti; kurie nemoka 
lazdas nešioti. Tai 
ir sveika.

Dr. Graičunas. 
mąjį Liaudies 
dabar budavoja Kupiškėnams 
'liaudies namus ir kapines. Gal 
jisai ir išgydytų Pildomosios 
Tarybos miegamąją ligą.

Grinius. Šito kandidato bro
lis buvo Lietuvos prezidentas.

šis miestas yra centru 
mobilių gamybos visoje 

. Paskutiniu 
automobilių dirbtuvėms 
veik sustojus, iš 30,009. darbi
ninkų, dirbusių tose* dirbtuvė
je, šiuo laiku * labai mažas 
nuošimtis dirba ir tai po dvi 
ar tris dienas savaitėje. Liku
sieji yra sunkioje padėtyje, 
ypač vedusieji ir turintieji 
dar neišmokėtus namus. Ve
dusius miesto valdyba vienus 
sušelpia pinigais, o kitiems 
suteikia darbą prie viešų mie-

au to- 
Britu 
laiku

nas savaitėje, o nevedusius 
siunčiu dirbti prie naujai tie
siamų viešų kelių tarp Nortbl 
Bay ir Winnipeg ir tarp Ha-1 
m ii ton ir Windsor. Prie tų 
kelių dirbs viso 110,000 darbi
ninkų; darbas tęsis net du 
metus.

Šis miestas pradeda beveik 
nykti, — daug prekybos įstai
gų jau subankrotavo ir 1,200 
namų bus miesto valdybos: 
parduoti už nemokėjimą mo-Į 
kesnių. — Gynėjas.

lošti, galės 
bus ir pigu

įsteigė pir- 
Universitelą;

i F. PIATANESI
ACCORDION Co

1514 Mihvauk«e. Avė
. TEL./BRUNSWICK 0240

Mes parduodame visokios 
rųšies vartotas ir importuo
tas armonikas nuo $100 iki 
$500. Pataisymai atliekami 
su patirtu tikslumu, be su
trukdymo. Mes priimamo; 
mainui visokias armonikas. 
Musų darbas yra absoliu
čiai garantuotas. Nauja svi- 
čiaus sistema^ /

APYSAKA, KURI NUSTEBINO PASAULI, — ■ 
UŽKERĖJO MILIJONUS ŽMONIŲ.
, BRAM Pro K E R’ U)

DRAKULA
' •.* i , f.

G R E I T P R ADĖS E I T I

NAUJIENOSE
I ‘ .1 ’

Kas buvo Drakula? Kiek šimtų metų Drakula gyveno? ■ 
*i Kodėl Drakula gere žmonių kraują?! <

Skaitykit “ORAKULĄ” “Naujienose” ir gaukite atsa
kymus. TSmykile “DRAKULOS” pėadžią!

; ■

Ragožius. Jisai ir seimo pa
sako, kad esąs geras 'žemaitis 
ir turįs dvilinkus, kurie neuž
ilgo bus SLA nariai nė vie* 
nas iš,kitų kahdidatų šitokiu 
duosnumu dar nepasižymėjo.

Taraila. Didelis ekonomis
tas. Jisai ir savo biznyje cash 
register vartoja.. Tik mes pyk
stame už Ui, kam jisai seime

■Jurgiltiiii' čėntre <iarz bus 
mųAty nhj,; tf į inĮf j M Vis-gi’ tu- 
rl-’ Šiokitį .tokių patyrimų. ‘

Dr. Vinikas. Tai būva imas 
žmogus, net Washingtonc bu- 
v(Js. “ ’ *’'> • ..-■i-

Raukt y te. Na, juk jau iš pa
vardės aišku*, kad remtina.

Rastrinis. Didelis poetą, 
Omar Khamjaną vertęs.

Lopatto. Kur-gi tu nevemsi 
žmųgaus S ų šitokia tarp t antiš
ka pavarde? \

Morkus ir Januškevičius. A- 
blldu geri globėjai’: vienas ku- 
rtigas (Mockus), o kitas net 
Lietuvoje buvo.

Birštonas. Moka prisiegdint 
kandidatus ir išrinktus, šito 
žmogaus garbei pavadintas

tų į Bile kokią vietą, tiktai bal* 
šų reikalingas. Be balsų jis be
pateks į P. T.

Aiškus dalykas, kad šitas 
surašąs dar nepilnas. Sutinka
me, priimti dar daugiau kan
didatų. Visi, kurie norite kokį 
nors urėdą SLA centre įsigy
ti, greitai atsišaukite į Padau
žų Agitatyvį Būrį arba į cent
ro valdybos narius, kartu pri- 
siųsdami savo kvalifikacijas, 
kad mums nereikėtų jūsų as
meniškus nuopelnus aikštėn 
vilkti.

Padaužų Agitacijos Būrio
Raštinė.

ties minučių flaperka aštuntų 
kamelio galuką su batuku už
mynė ir porą puodukų kavos 
išgėrė.

Už penkiolikos minučių vy
ro kišeniuje trijų dolerių ne
beliko.

Už dvidešimts minučių fla
perka stovėjo ant saidvpko ir 
blakstienos pentavo, o vyras 
spjaudė. — Mat.

Gegužiui į akį r šoko su viso- geriausias kurortas Isietuvoje.
kiais dokumentais. (o savo ap
skrityje ne tik dokumentus, 
bet ir finansus praganei) ir 
kam jisai nenori No 13 remti 
(ar tik Čia nebus prietarai?).

G ugi s. Jeigu jau remti visus 
kandidatus su Čr, tai Gugį la
biausia, nes jo pavardė trum
piausia. Jisai labai retai auto
mobiliu važinėja, tai iždo ne
sudaužys, *11 '
........................— ........ . ....... ............. ' 1 Į, H^l, ,ui ||,i į „ „IMU,

Orakulas. Visi padaužų pec- 
kcliai vienu balsu rekomen
duoja šitą genijų J redakto
rius.

Mikalauskas. Pardavė salin
sią, uždėjo restauraną, o da- 

kandidatuoju i— reiškia 
viskas tvarkoje.

Zivatkauskas. Arba lietu
viškai Žyvatąs 
ir dar geresnis

geras žmogus 
patriotas; tik

tylite*

Saugumas Neturi Substitutų
• A . ■ > ' : I' ' J /

Nepalikite vertingų popierių, brangmenų ar vekselių iš- 
,mėtytų po savo namus. Kam tupintis apie gaisrą, plė
šikus ar neatsargumą, kuomet jus galite turėti privatiš- 
ką seifą šųytye,banke už mažiau kaip .lc į dieną. Musų 
saugaus padėlio vaultai yra vieni iš puikiausių šioj Clii- 
cagos daly ir yra augščiaušiai įvertinti saugumo žvilgsniu.

VAULTY VALANDOS: Paprastomis dienomis:
, 0 Vai. ryto ijki 4:30 vai. po pietų

SĖRĘDOMIS: 9 v. rytę iki 4t30 vai. po pietų.
’l’ ' ■ 6'vai. iki -8 vai. vakare. km •»>>< . .

'• * ’ SUBA’TOMIS:- 9'Varyte iki 8; Vali vakaW.n”';

• ■■ .■ /i’r. f ■ Ii C’ < ■> ‘H

Centralm'SŽ,^Bank
ATRUSTCOMPANY

1110 Wert35tli Street
riAStateBanK1'-. AClearin£H«»eB«ik

• TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

į .. . .t;.-...; į., ajl, i,-;. ,.'j ....... .„v.;m>wm»MhWMwMwvt«wraaiHMr*Hwi«'W'Mrinnnn«MMn.v>>l«mwv
--------------- -------------  

T-----------— -----------

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

i Pel žindamų moti- 
ĮįįRv' ■’ 'na; Nei vienas ne- 

mm gan būti be

JBk MALT TONO

1 Eilra Pate Alaus
mvieidRATiH®-,-. 

rtp »d* COWVM»»**"’

jeigu jie negali'

T .... . „ - -I Į , x . ................................................................................. ..................... .............. ....... i.,............     *. ..... ..... iA-
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Jis yra rekomen- 
duojamas per *

Dr.B.McNichoIas
Prašykite; savi^groscmiAo įrba aptiekorla

suteikti, tuoiyet pašaukite \ : '

FREDERICK BROS.
Boulevard 2S3S 811 W. Jlth Si, Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
Įes:

Trumpiausias 
romanas

LINIJA

Pentuoto veido savininke 
mirkt, mirkt. Automobilis su
stojo, durys atsidarė, flaperka 
įlipo. Už pusės minutes vyro 
lupos jau raudonavo nuo da
žų, o širdis kazoką šoko.

Už penkių minučių flaperka 
išgėrė paskutinį gurkšnį na
mines. Vyro galvoje užgimė
smertclnas griekas. Už dešini

KALĖDŲ EKSKURSIJOS 
Išplaukia ii New Yorko 

S.. S. “DROTTNINGHOLM” 
Gruodžio 2 M. š. m.

M. L. “GRIPSHOLM”
Gruodžio 8 d. Š. m.

Klauskite Kalėdinių cirkuliorių 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis 

į vietinį agentu arba tiesiog į 
SWEDISH AMERICAN LINE, 

181 N. Mkhigan Avė., 
Chicago. III.

....■■'■■ 1 —-     l m 1, ■«

Naujos Geros1
RADIJOSn w ern n bf

JPIDELIS PASIRINKIMAS VISŲ 
STANDARD IŠDIRBYSČIŲ

BUDNIKO
KRAUTUVĖJ

omALMCirots

RAD1O

Now the Valtie is štili
GREATER

One of the most outltanding values fn radio 
today! Eight-tube Improved Super-Heterodyne 
chassis using the Pentode power tube. Attractive 
console eabinet in beautiful light walnut fininh. 
Tone Selečtor. Automatic Volume Omtrol. Spe- 
cially matehed speaker. An exceUent inetrument*

3417-21 South Halsted Street
Tol. Boulovard 816? ir 4705 j

^-i rrif^dK *• ■ -j^u^j-y>xrVTMnuxri/^ '*

Lietuviu Radio Programai kas Nedėldienf U galingos 
WCFL rudip stoties, 970 kyl, Pradžia nuo l vai. iki 

2 vai. po pjetų. ( *

....      nu. .y   i.—...,. >■» «<*l in—frynu *1111.1 ;

25-TO SEZONO ATIDARYMO SEKMADIENY, į 1QQ1
r»s?011

v.

Lietuvių Auditorijoj
Pradžia 7t30 vi vakar* PO KONCfiRTCl <šMAi .

____________ .......................... .... . . ....

. ■. ■ .
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Amerikos auksas 
plaukia Į rytus

Kiek Amerika prarado aukso 
per mėnesį laiko.

bulvės, cibuliai, obuoliai ir 
vynuogės.

Pereitais metais Bulvių spe
kuliantai * manė, kad bulvių 
derlius bus-mažas, bet vėliau

■ ii i n<iil*i iii. i ..

damas laiv. agentų pastangų 
pačio tikslo teisingumą, betgi 
nupeikė jų taktiką ir moty
vus, kuriais jie rėmė sa^o re
komendacijas; nei lenkų nei 
skandinavų metodai negali 
būti sekami aklai, kada ko
kios taisykles veikia, tai pir* 
ma negu jas griauti, verta 
bent pirma pamėginti prie, jų 
taikintis, nes jų negailima vi
sas' taisykles, apšaukti **be 
prasmiškomis” arba “truk
dančiomis,” etc. Po to buvo 
vienbalsiai priimtos tokios re
zoliucijos: k * 1

A. Ekonoiųinis Centras, iš
klausęs Dr. Pr. Puskunigio 
pranešimo, mato, kad Lietuva 
padarė žymaus progreso eko- 
nomijojė ir yrą sukurusi tvir
tas ekonomines organizacijas, 
ir randa Amerikos lietuviams 
naudinga ir reikalinga koo
peruoti su Lietuva, ir kad A- 
merikos lietuviams tam tiks
lui reikiri spiestis^ ekonomi
nes organizacijas. Ekonomi
kos srity tarp Lietuvos ir A- 
inerikos lietuvių neturi būti 
ir nėra priešingumų, bet yra 
aiški interesų harmonija. A- 
merikos lietuviams reikalin
ga Lietuva tautines kultūros 
ir ekonomijos atžvilgiu ypač 
šiuo krizio metu, gi Lietuvai 
reikalinga Amerikos lietuyių 
ekonomine talka ir moralė 
parama. \

po įspūdį? gražus ūkiai, žnio- 
nčK \ visur Ištisai lietuviškai 
tik Šneka. Negalima suprasti 
kaip jie galėtų pasidiioti 'vo
kiečių vadovybei. Lietuvos 
valstybės Vyrai dirba išsijuo
sę, sąžiningai; f- skundai, buk 
tautininkai išnaudoja visas 
vietas saviems, vargu patikė
tina. Priešingai, girdėjau, kad 
tautininkų žmonės /lažnai nu
siskundžia, kad ne jiems vie
tos teikiamos. K Visų partijų 
žmonės užima įvairias atsako- 
mingas vietas, žmogaus iš tar 
nybos nešalina neįrodžįus nc- 
kompetentiškumo. žiūrima 
sugebėjimo pareigas eiti. Kąu- 
ne pasitaiko kalbų apie rin
kimus, bet kaimas indiferentiš
kas. Mums gi čia iš savo pu
sės reikia suglausti savo eko
nomines ir intelektualines pa
jėgas, kad našiau ir su dides
ne nauda galėtume kooperuo
ti su Lietuva. Amerikos Lietu
vių Ekonominis Centras turi 
dėti daugiau pąstangų aiškin
ti žmonoms ekonomines gali
mybes Lietuvoje, o Lietuvos 
įstaigos mums talkininka'us. 
Mes turime imtis iniciatyvas. 
Svarbus įvykis ir bendradar
biavimo .veiksnys, kaip jau 
minėjąu, „tąi, ,A.;.L. Ek. Infor
macijų Biuras, Kaune. Jo dary
bas — neleisti musų išnaudoti 
ir teikti mums tikrų infor
macijų?’
; .čia D-ras Puskunigis įia- 
skaitė Informacijų Biuro laiš
ką ir tuom baigė savo indo- 
rnų pranešimą.
4. ■ Diskusijos it patarimai Mr 
D-ro Puskunigio pranešimo.

I>ro Puskunigio kalba, nors 
buvo ilga, bet buvo išklausy
ta su susidomėjimu ir palydė
ta aplodismentais. Del jo 
kalbos tačiau kilo gyvų disku
sijų, kuriose dalyvavo ir Gęn, 
Konsulas. Žadeikis, kuris nu
rodė, kad Daktaras, kaipo ne- 
specialistas prekyboje, yra 
perdidelis optjmistas, kiek 
tasj .liečia Lietuvos-Amerikos 
santykiusA<r. rĄm<Tikos rinką 
seniai jau tyriama • ir džiugi
nančių rezultatų nesimato, bet 
Lietuvės gamyba i besivystant 
gali susirasti pastovesne rinka 
AineHkojė riet ir JLietuvęs 
pienininkystės bei gyvulinin
kystės- i'ri’Odttktamš; taip kaiį) 
dabar dalybai stovi; tai nei su 
jsvieštit? riet šu kiaušiniais j ir 
net siu -bėkoriais’ Čia Ameriko
je, /.ypač■ v.N'ešv Ypi-ke, rimto 
biznio padaryti negalima. Net 
ir musų saldainiams teko riu- 
kentėti riuo dumpingo ir vie
los { vertelgų , riėištikiriiunjo, 
kaip pav. atistikp Bostoriė. 
joliaų ; Bagrinėdairias pono 
prariedėjo krilbą, Gen. Konsu
las žadeikis palietė ir turizmo 
reikalą ir'čia pabrėžė, kad 
idėją apie Amerikos lietuvių 
jaunimo ekskursijas į Lietuvą 
yra begaliniai svarbi nors Jr 
sunkiai vykdoma; vien dėl to, 
kad sunkiai vykdomą nęreiš- 
kia,/ted 1 nuo jos reikia': ati
sakyti; be ^imtų pastangų ne
gi lauksi gerų jšįclayų; reikėtų

kursi ją; reikia * kelti Baltijos 
turizmo idėją. Pranešėja,s, 
Gen. Konsulo nuomone, betgi

?B. Amerikos Lietuvių Ek. 
Centras mato, kad dar nėra 
pilnai ištirta Amerikos rin
ka Lietuvos prekių atžvilgiu 
ir todėl pageidauja, kad šiuo 
reikalu butų padarytas pėr 
Lietuvos oficiales įstaigas, su 
Ek. Centro ir Vaizbos Butų 
pagalba,/nuodugnus šio reika
lo ištirimas, kad prieiti prie 
konkrečių išvadų ir išblaškyti 
abejones. Studijos išdavas pa
skelbti interesuotų asmenų 
(importerių) ir visuomenės 
žipiai. z

. (Bus duagiau)

rizmo, investmentų ir preky
bos srities. Svarbu ypač dar 
tas faktas, kad Amerikos Lie
tuvių Ek. Centro pirmininkas 
lankėsi Lietuvoje ir su Lietu
va geriau apsipažino. ' y

Ponas Strimaitis teiravosi 
ar minėtas Biuras Kaune yra 
privatinė ar valdiška įstaiga, 
ar valdžia kvies amerikietį- 
patarėją, ir 11. Jam nurodyta, 
kad Amerikiečių Biuras Kau
ne yra “Lietuvos EKon. Stu
dijų Draugijos” — privatinės 
organizacijos' — padaras; bet 
kad tas biuras yra* griežtai 
kontroliuojamas Lietuvos Fi
nansų Ministerijos; tai jis ga
lima vadinti pusiau valdiška 
įstaiga; Vargu tam Biurui bus 
rpikalingas amerikietis-pata- 
rėjas, nes A. Liet. Ek. Centras 
yra ntisistatęs su tu<j> Biuru 
saųdarbininkauti. Ar valdžio
je bus vieta referentui Ameri
kiečių reikalams — klausimas 
neišspręstas.

P-as Strimaitis: 
gamybos r

yra pramonės gaminių nepirkti.
Kada pramonė pradedą vi

suomenę išnaudoti, tai ji jau 
yra kęnks^ninga. Kas gi kal
tas? Juk darbininkai Lietuvo
je pigesni, žaliava 1980—1931 
m. yra kritusi visu 50 proc., 
ekstraktai visu 100 procentų, 
tačiau tie gaminiai neatpigo. 
Moteriškų ir vyriškų batų kai
nos nežmoniškai brangios. Per 
brangios 80—100 proc. Batsiu
viai už juos taip pat nepelno 
(jie uždirba per mėn tik 100— 
150 litų nors kvalifikuoti dar
bininkai. Reiškia, pelnosi įmo
nių savininkai. Avalynės fab
rikų yra 5, juose dirba apie 
300 darbininkų, o batsiuvių 
yra nemažiau kaip 10,000. Iš 
viso Lietuvai reikia apie 1 mi
lijoną porų batukų. Fabrikai 
jų duoda apie 300,000, o visa 
kita — amatininkai ir užsienis. 
Jei tie biznieriai tiek neluptų 
su savo sindikatu, tad nereik
tų nei Lietuvoje steigti savo 
skyrių tokiai čekoslovakiį fir
mai. Taip, šaknim, alaus bra
vorų sindikatas, bravorui mo
ka 200,000 litų tik už stovėji
mą, nieko nedirbimą. Sindikati- 
ninkai buvo tiek toli nuėję, kad 
buvo sudarę sindikatą net cit
rina ms, apelsinams ir kitiems 
smulkesniems daiktams parda
vinėti./

Konferencija apsvarsčius eko
nominę padėtį Lietuvoje priėjo 
išvados, kad sindikatai Lietu
vos' žemes ukiui yra kenksmin
gi ir reikia su jais kovoti. Bet 
jokių rezoliucijų nėra priimta, 
tik išnešta keletas pageidavi
mų. Be, to,-išrinkta keletas ko
misijų, kurioms pavesta sekti 
Lietuvos ekonominę būklę ir 
apie ją tinkamai painformuoti 
žemės ūkio rūmus, kurie f ieš
kos priemonių, kaip nuo eko
nominės suirutės Lietuvą ap
saugoti. Taigi taip daug žadė
jusi ekonominė konferencija 
išsiskirstė nieko nenutarusi, o 
pasikalbėjus grynai teoretiškais 
klausimais, įkurta gyveniihė1 
reikšmės*■kaip.ir neturi.' J. G*.'

....... ", , :• 
Žemės ūkio produk

tai už taksas
Dramburgo/miesto, Vokieti

joj, ūkininkai neturi įiiniįjų ir 
negali užsiinokėti taksas. Bet 
jie turi užtektinai žeriiės ūkio 
produktų. Tad Drariiburgo 
miestas ir sutiko, kad ūkinin
kai mokėtų taksas daiktais. 
Miestas pastatė dideles patal
pas, kur gaunami daiktai iš 
ūkininkų / už taksas bns su
kraunami. Miestas todėl ir be
darbius žada šelpti ne pini
gais, o duona, pienu ir dar
žovėmis. ;

ta rinkon 343,236,000 bušeliai. 
Bulvių kainos, tad nupuolė ir 
spekuliantai pusėtinai turėjo 
nuostolių. Kadangi šiemet bul
vių derlius numatomas 373,- 
751,000 bušelių, kas yra gan 
žymiai daugiau, negu pereitų 
metų derlius, tad tikimasi, 
kad ir bulvių kainos turės bū
ti labai prieinamos.

šiemet saldžiųjų bulvių der
lius taipgi didesnis, negu pe
reitų metų, šių metų saldžių
jų bulvių derlius numatomas 
apie 77,157,000 bušelių, kas 

|yra 14,927,000 bušeliais dau-

Per keletą pastarųjų mehi 
auksas iš viso pasaulio plaukė 
Amerikon. Buvo manoma, kad 
Jungtinės Valstijos 
visą pasaulio auksą, 
ruoju laiku tečiaus 
pasikeitė. Netik kad 
sustojo plaukęs 
bet nepaprastai dideli jo kie
kiai išvežama Europon ir į 
kitas šalis. Didžiausia dalis 
išvežamo iš Amerikos aukso 
tenka Francijai, kuri ir pirma 
tyrėjo netoli pustrečio bilijo
no doleriu vertės auksu. - . , .

Nuo rugsėjo 20 dienos, kai 
Anglija atsisakė nuo aukso 
standardo, Jungtinės Valstijos

sugrubs 
Pasta- 

dalykai 
auksas 

Amerikon,

Cibulių derlius šiemet men
kesnis už pereitų metų. Tad ir

per menesį laiko prarado api(< kainų galima laukti aukštos-

aukso, nes 
laivais gan

svarbiausia

.$656,000,000 vertės aukso ži
noma, jeigu ir toliau * auksas 
taip smarkiai plauktų iš Ame
rikos, kaip iki šiol, tai Ame
rika atsirastų tokioj padėtyj, 
kaip Anglija. Tcčiau, mano
ma, kad to nebus, nes jau da
bar aukso išvežimas pradeda 
apsistoti. Francija, kuri dau
giausia turėjo savo fondų A- 
mėrikoj, pradeda daryti trum- 
palaikinius investmentus šioj 
šaly. Be to, Federal Reserve 
bankas New Yorke pakele re- 
diskantą. Tad už savo pini
gus gaudami didesnį nuošim
tį, franeuzai vargiai norės be
traukti daugiau 
aukso pervežimas 
brangiai kaštuoja.

Aukso išvežimo
priežastis buvusi ta",J^ąd Frau* 
ciioj ir kitose EuropcflT dVU^sė" 
pasklido gandairjog’iĄmerikef 
jyyks inflacija. Tie gandai juo 
buvo gyvesni, kai Amerikoj 
buvo paskelbta, jog čia orga
nizuojama National Credit 
Corporation su $500,000,000 
kapitalo. Buvo juk žinių, kad 
net Lenkijos kaimiečiai buvo 
apgulę bankus, kur nešė A- 
merikos dolerius mainyti į 
zlotus. Dabar dalykų padėtis 
Amerikoj europiečiams pasi
darė aiškesne, ir jie, mano
ma, savo aukso rezervus ne
siskubins traukti iš Amerikos.

Tikimasi, jog atsilankymas 
Francijos premjero Lavai 
duos teigiamų rezultatų aukso 
problemos klausime. — R-s.

nių. Dabar geriausi cibuliai 
“wholesalc” parduodami apie 
2 centu svarui. Cibulių derlius 
numatomas 18,415,000 bušelių.

Vynuogių (grapes) derlius 
šiemet vienu trečdaliu ‘mažes
nis, negu pereitais metais. Vy
nuogių derlius ypač sumažėjo 
Kalifornijoj, šiemet Kaliforni
joj užauginta 217,000 tonų vy
nuogių, gi pereitais metais 
buvo 388,000 tonų. Tad nieko 
nėra stebėtino, kad ir jų kai
nos šiemet aukštesnės.

Obuolių taipgi busią šiemet 
užtektipai ir jų kainos neturė
tų būti aukštos. Apskaičiuoja
ma, kad obuolių derlius bu
siąs apie 37,629,000 statinių 
arba apie 100 milijonų buše
lių. Jau ' dabar daug vagonų 
obuolių atvežama Chicagon ir 
kraunama į storidžius iki bus 
didesnis pareikalavimas.

— R-s.

Del sūrio 
čia yra rinka, bet 

konkurencijos sąlygos sun
kios. 'ftei^ąlinga tam tikrų 
kiekių ir kainų, bet pasiteira
vus Lietuvoje

Peter Conrad

Didelis smagu

'ypkės ir 
igarety 
Rokv 

»O|U

730 W. 62 
Tel. Englewood

< FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

St
5840

Bulvių derlius šiemet 
geras

Kitų žemės ūkio produktų 
derlius ir numatomos kainos

Iš apskaitliavimų, kurie pa
daryti pirmą dieną spalio apie 
šių metų daržovių ir vaisių 
derlių, numatoma, kad kainos 
Šių produktų šią žiemą busią 
gan žemos. Į tą apskaitliavi- 
mą įeina bulves, saldžiosios

“Savas Pas Savą”
- sako biznieriai '

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local V Loog Distanee Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ret Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianų muveriai vktojv ir 

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

Tel. Boulevard 9336

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Westem Avė.
Tel. Hemloek' 1582

Lietuvos ekonominė 
konferencija 

---------------------------------- ■ i;.

Rugsėjo mėn. 26 d., Kaune, 
universiteto didžiojoje salėje, 
susirinko pirmoji Lietuvos eko
nominė konferencija. Konferen
cija buvo sušaukta beirsiančius 
šalies reikalus aptarti, kad iš- 
vengus ekonominio krizio. Kon
ferencijoj dalyvavo apie 600 
žmonių,/ suinteresuotų šalies 
ekonominiais reikalais. Buvo 
perskaityta keletas ekonominius 
reikalus liečiančių referatų, ku
rie labai gyvai buvo diskusuo- 
jami. Iš t konferencijos paaiškė
jo, kad musų ūkis pergyvena 
sunkų ekonominį krizį. Visi 
ūkio gaminiai nepaprastai, pi
gus. Kai kurie žemės ukio<ga- 
miniai pigesni, negu buvo [prieš 
karą po kelioliką nuošimčių. 
O tuo tarpu pramones gami
niai yra brangesni, negu įrieŠ* 
karą 100 ir daugiau nuošim
čių. Prieš karą geriausios pu
šies padų kilogramas kaštavo 
1 rub. 37 kap., dabar 13 litų, 
o užsienyje geresnė negu lietu
viška prekė kainuoja 7 lit. 50 
centų. Elektros kilovatas kai
nuoja apie 120 centų, o turė
tų, esą, kainuoti ne daugiau 
30—40 centų? čia, sako, esama 
tikro monopolio. Stotis pelno 
milijonus litų už tai, kad nėra 
jokios konkurencijos. Panašiai 
yra . ir su kitais dalykais, net 
niekniekiais. Vinis turėtų pa
piginti bent 20%. Už alų taip 
pat reikia mokėti brangiai!, 
negu reikia, apie 40—50 pro
centų. Tas pat ir visose pra
monės srityse. Pramonininkai 
susispietę sindikatuose stengia
si visuomenę kiek galima iš
naudoti. Ji

Lietuva yra ūkininkų šalis 
(85 proc.), tad jei\Jįe už to
kius ar kitokius gaminius vi
suomet turės pramonininkams 
permokėti po 100 ir daugiau 
procentų, tai neišvengiamai tu
ri nusigyventi, arba priversti

Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro 
IV posėdžio proto

kolas

vuš Lietuvoje — negali gauti 
užtikrinimo dėl užsakymo 
kiekio į ttumpą laiką. Del at- 
ritatų alkoholio bravoruose; 
gavriu siūlymą, bet Lietuvos 
biznįęriai nieko aiškiai neat
sako, tik klausia kiek galite 
turinis mokėti, vieton, kad iš 
Savo pusės' pasiūlyti ^kainas. 
Nuodugniai reikalą ištyręs, 
priėjau išvados, kad jų im
portas nėra galimas. Gi gry
bų, skilandžių, saldainių, etc. 
importas — tai ar toli gražu 
nuo pelningo biznio, nors* tie
sa girdėjau, kad Lietuvoje į- 
sisteigė moderniška grybų 
džiovykla.

Diskusijose ’ dąr dalyvavo 
pats pranešėj as;f i/ice-konsulas 
P. Daužvardis, M. Vinikas, A. 
S. TrėČiok®# M <P.r Kubilius* |r 
kiti. Ponas* Trečiokas plačiau 
kalbėjo apie turizmo reika
las; jo nuomone Lietuvos val-i 
;džia permažai duodanti, tu-j 
rištams palengvinimų^ net ir 
tiems, kurie per Klaipėdą yra 
raginami' kėliąuti, savo, nuo- 
tarinę, rėmę lenkų ir skaųdiAa- 
VU ^pavyzdžiais; jis taipgi pra
nešę, kad lietuvių agentų drau 
gija šią vasarą buvusi įteiku
si Kaune tūlą memorandumą 
pasų bei vizų reikale. To me- 

, mrirandumo teksto p. Trečio
kas . betgi nesiteikė perskaity
ti. čia Gen. Konsulas. P. Ža4 
(teikis paaiškino, kad šu p. 
Trečioko * mintimis ir to nlc- 
morandump turiniu negalima 
nesutikti 
apie turizmo skatiiųmą ir for
mališkumų švelninjnmą bei 
suni^žiri^mo iki minimumo, —: 
pats Gen. Konsulas ir Lietu* 
vos Atstovas Vašingtone ztais 
klausimais y^a / filiai iiĮtere- 
sdoti ir ^avo laiku yra ?d»vę 
Ęąuhui .atatinkamų, /pašiuly- 

suor^anizųoti biznierių eks- mij; Gen. Konsulas, *prjpąžin-

turiniu negalima 
k tai kalba eina

Garsinkitės “N-nose

CALIFORNIJOS
• 5* 1 ..;•«■ J ? , • 4 ‘ '

SULČIŲ 
VYNUOGĖS

X . ■ j/.

Tik 10% derliaus
", į 1 •*

bepasiliko Estijoj

piRKITE sau Sulčių Vynuogių išteklių pirm negu bus per 
r vėlu. Didžiuma derliaus jau tapo išgabenta. Geriausios 

. Sulčių Vynuoges dabar jau yra markete. Siuntinių nepar
duotų, yra šiemet 50 nuoš, mažiau negu buvo šiuo laiku 
pereitais metais.

- \ Atėjus' Sakesniam orui nebėra reikalo ilgiau vilkinti su nu
sipirkimu. kiek jums bus reikalinga, sulčių«*vynuogių išspau-

- dimui sunkos. . Californijos Sulčių Vynuogės šiemet turi 
daug daugiau cukraus, ne turėdavo kitais metais, todėl jus 
galite būti užtikrinti, kad dabar sunka bus kuogeri^usia.

Atsiminkite, kad vynuogių sunka dėl namų yra legalė.

Matykite šiandie savo pardavėją ir apsirūpinkite Sulčių Vy
nuogėmis . Derlius diena iš dienos nuolatos mažėja. Ank
styvus lietus gali .bite kada sustabdyti išsiuntimą. »’

CALIFORNIA GRAPE
CONTROI, BOARD.Ltd.

A i
SAN FRANSISCO, C A:L I F O R N I A 

.
Atstovauja 85^ vfcos Californijos Vynuogių 

’ /Produkcijos. ,

(Tęsinys iš spalio 17 d.) z 
.... . ... < . ■ - ■ •• ?

Prasta Lietuvos ūkininkų 
trobesiį išvaizda paveikiaį 
sentimentalius ■ amerikiečiiis, 
kurie žiuri į reikalus neracio
naliai. Kodėl kiti, pav. vokije- 
čiai, vadina Lietuvą stebuk
lų šalimi, gi mes tik blogą te
mokame pastebėti ? Visi oku
pantai Lietuvą plėšė ir vėžė 
turtą, bet bado Lietuva iš
vengė. ' Rusų okupacija ne
pristatė nei kelftj, ilęi geležin
kelių, nei fabrikų. Niekur ne
matysi tiek intensingo darbia, 
kaip dabartinėje Lietuvoje. 
Teko girdėti ir husiskundimij, 
tačiau tai atrodp/ lyg sęnįs, 
lietuviu įprųtis. Tiesa darbi
ninkų u^d^rbiai nepalyginami 
su Amerikos, bet kas iš to, 
jeigu Amerikoje visai net 
darbo pritrūksta? Buvau ir 
Klaipėdos krašte. Malonų da-

riZAfl*’M jjį1

lĮĮiĮ^Įinįiii! jfi'įiįi I ;qi|'I Įįiii ii»Įii,iiiii nįibį.

pastatytas
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ant stiprių pamatų
...j ■ ' . ■ ’ ■ ' \ ■ v ' '« ■ ' -V . > ■

' * c
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■ ■

PĘOPLES NATIONAL BANK, kaip pla
nuotas daugelį metų stovėti namas, tapo 
subudayoias' ant; tvirtų pamatų.

' j r " ' y ’* , I ' • ./ į ■ ;

šis tvirtumo; principas tapo išlaikytas ga
bios, konseryaty vės vadoyybSs per dvide
šimt septynius metus, tuo saugus — stip
rus bankas tapo pastatytas. 
visuomet buš išlaikytas.

ir tokiu jis

Peofle^tioM Bank

H. ■ į .'*■

■< / 
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. 47th Street and Ashland Avenue
PINIGŲ S.IUNTIMAS . i. . LAIVAKORTES
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NAMŲ SAVININKAI
Mes suteikiamo dykai narlėms ir Juos ilpildome Lysus, Penkių Dienų PraneMmns. 
TrlsdeSimt dienų PraneUmus. Dykai patarymal nariams, kurie ateina | musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rendaunlnkaia ir kaimynais. Naryetd $1.00 su Šiuo aprarsinimu.

City ot Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas. BOULEVABD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

351444 Rooserelt Rd. 
arti St. Lomb Ava. 
CHICAGO. ILL.

■v.''''' '

Kapitonas
Specialistas iš

VVISSIG, 
Pasauliniame Kare 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JO$ YRA 
Spcdalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaiždas, reumatizihą, galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jnms gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių Patarimai 
dykai- OFISO VALANDOS*. Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 Wast 26 St, kampas Keelcr Avė

... ___ . _ valandoi ryto iki 1
Nedėliomit noo 10 ryto iki I vai

Tek Cravford 5573

A .
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JAU “IŠRINKO!’ MAC-

DONALDĄ

GELEŽINKELIAI
. ................ ..

Jungtinių Valstijų geležinkelių kompanijos prašė, 
kad tafpvalstijinė prekybos komiška (Interstate com- 
merce ČoAimission) leistų joms pakelti ratas už prekių 
gabeniiftį 15%. Tą kompanijų prašymą komisija atme* 
.M, motyvuodama savo nutarimą tuo, kad prekių gabe
nimo pabranginimas pakenktų Višo krašto bizniui.

Su ŠitUo komisijos nutarimu sutiks visi, transpor
tas Amerikos geležinkeliais jau ir taip yra brangus/ir 
jj kelti dar labiau butų tiesiog neišmintinga. Kompani
jos tikėjosi, kad pakėlus mokesnį už prekių gabenimą 
15%, jų pajamos padidėtų tarp 100 ir 150 milionų do
lerių per metus, Bet klausimas, ar iš tiesų taip butų? 
Labai galimas daiktas, kad geležinkeliams pradėjus 
imti brangiau už prekių transportą, jų biznį pavėrštų 
motoriniai sunkvežimiai (trokai).

Geležinkeliams, tiesa, šiandie yra sunku verstis, 
kuomet dėl depresijos biznyje yra sumažėjęs ir žmonių, 
ir prekių judėjimas Bet didžiausias jų keblumas yra 
tas, kad kompanijos, kurios valdo geležinkelius, yra 
išleidusios daug daugiau “stako” (Šerų), negu įdėta į 
juos kapitalo, ir už tą “staką” reikia mokėti dividen
dus. Kompanijos, be to, yra išleidusios dąug bonų, už 
kuriuos reikia mokėti nuošimčius. Tos geležinkelių* at
sakomybės siekia milžiniškos sumos — 22 bilionų dole
rių! , z

Jeigu geležinkeliai priklausytų visam kraštui, o ne 
privatinėms kompanijoms, tai jų išlaidos butų daug 
mažesnės, ir kartu galėtų būt pigesnis transpprtas.

KRIZIS FRAKCIJOJE /

Premjerui Lavalitri atvykus į Ameriką, iŠ Franci- 
jos ateina žinios, kad jau ir tenai prasidėjo aštrus eko
nominis krizis. Paryžiaus spauda paskelbė Lille miesto 
prekybos rumy prezidento laišką premjerui, kur sako
ma, kad “musų krašto gerovė yra tik pasaka”. Laiške 
nurodoma, kad audimo ir metalo industrijose siaučia 
nedarbas. Francijos eksportas atsidūręs pavojuje nuo 
to laiko, kai Anglija atsisakė nuo auksinės valiutos ir 
jos sterlingo vertė nupuolė. Francijos bedarbiams ši 
žiema busianti sunki,

Taigi ir turtingiausia Europos šalis jau dejuoja. 
Prikrovus savo barimų rusius auksu, \Francija nepajė
gia sulaikyti augančią biznio depresiją ir nedarbą.

Tuo budu matome, kad visos’pramonės šalys šiam 
die yra tam pačiam laive, ir joms teks noroms ar ne- 
noroms ieškoti bendros išeities iš dabartinio krizio.

Brooklyno “Vienybė” 
spalių 22 d. laidoje 1-am pusi, 
įdėjo tokią “žinią”:.

“MacDohaldas Anglijos rin
kiniuose laimėjo.

“London. Britanija j šio
mis v dienomis baigėsi parla
mentariniai rinkimai, ku
riuos buvo numatyta, kad 
premjeras MacDonaldas pra
laimės, tačiau, kaip dabar 
praneša, jis Savo vietą Že
mesniuose rūmuose laimėjo.^ 
Bendrai šie rinkimai drtrbie- 
čių partijai labai skaudus ir 
nuostolingi, nes jie ^neteko 
apie 103 vietų Parlamenta, 
tarp netekusių vietų, yra ir 
pats Arthur Hondėrson, nau
jasis darbiečių partijos Va
das.” 1 •'
Matote,'kaip smtilkįai ir aiš* 

Jkifti apie “rinkimų” išvadas pft* 
pasakota: MačDonaldus laimė
jo, nors buvo matyta, kdd ji
sai prakiši darbiočiai tapo su
mušti ir pražudė 103 vibtas 
parlamente; tarp ptalalftlėjUšių 
darbieČių yra ir pats Darbo 
Partijos vadas, ArthUr Hen- 
derson. •

Tuo gi tarpu parlamefito rin
kimai Anglijoje dar įvyks tik
tai ateinantį antradienį^ spalių 
?7 d.! ,

Tai ve kaip “Vienybė’’ infor
muoja savo skaitytojus.

Butų nenuostabu, jeigu laik
raštis padarytų klaidą kokiame 
nv>rs dalyke, apie kurį visuo
menė mažai težino. Bet apie 
ateinančius Anglijos parlamen
to rinkimus diena iš( dienos ra- 
šo Viso pasaulio spauda* Ame
rikos angliškuose dienraščiuose 
kasdien dedama po keliaš tele
gramas apie priešrinkiminę ko
vą. tarpe įvairių Anglijos par
tijų ir kandidatų. Na, d Brook
lyno tautininkų organas, tary
tum nuo mėnulio staiga nukri
tęs, skelbia, kad rinkimai jau 
“baigėsi” ir Darbo Pkrtija pra
laimėjo!

Kaip žmones gali tikėti to
kio laikraščio pranešimais ?

savo

DVIEJŲ KĖDŽIŲ ŽUDY
TOJAI

Stovėta

KEISTAS SOVIETŲ TYLĖJIMAS

Kuomet Tautij Sąjunga ir Amerika atkakliai gin-. 
čljasi stl Japonijos diploęnatais, stengdamosi likviduoti 
MandžUrijos konfliktą, tai Maskva laikosi- nuošaliai. 
Sovietų spauda, tiesa, savo špaltose bombarduoja Ja
ponijos “imperializmą”, bet užsienio reikalų'ministeri
ja tyli* .

Tuo gi tarpu japonų įsiveržimas j Mandžuriją* yra 
atkreiptas fte tik prieš kiniečius, bet ir prieš Rusiją. 
Jeigu japonai pasiektų savo tikslą, visiškai užgrobdami 
pietinę Mandžuriją, tai atsidurtų pavojuje rUsų pozici
ja šiaurinėje Mandžurijoje ir jų Rytų-Kinų geležinkelis.

Spaudoje buvo žinių, kad sovietai mobilizuoja savo 
kariuomenę prie Mandžurijos sienos, bet Maskva tatai 
griežtai nuneigė. . -

' šitoks sovietų pasyvumas > yra gana keistas. Val
giai galima tikėti, ''kad Stalinas nutarė daugiai^ nebe- 
sikišti j Kinijos reikalus. Jeigu,toks butų jo:nusistaty
mai tai jisai turėtų pirmiausia pasiūlyti kinams išpirk* 
ti geležinkelį šiaurinėje Mandžtirijoje, kuris priklauso 
rusams. Bet Stalinas to nedalo. Prieš dvejetą metų so
vietų valdžia pasiuntė į Mandžuriją savo armiją tą ge« 
lenkeli ginti. * -

TM kodėl gi Maskvos imperjalistai tyli liežuvį pri
kandę, kuomet Amerika, Franeija ir Italija stengiasi 

' sulaikyti Japonijos grobikiškus žygius Mandžurijoje?
Viena iš dviejų: arba bolševikai bijo japonų, arba 

jie yra slaptai' susitarę su japonais pasidalinti grobiu.

“Draugas”, kuris,jau seniai 
kovoja prieš Ilomos-Katalikų 
susivienijimo centro sekretorių j 
p. J. galiūną, pradėjo jį dabar 
iš naUjo atakuoti už tai, kad 
jisai esąs ir “tautiškojo” susi
vienijimo narys. Bėt ar jišūi 
yra, ar ne, įrodymų nepaduo
dama. ’

TeČiaus yra kitas, įdofiiėšhiš 
“sėdėtojas ant dviejų kėdžių”, 
tai — p. Lopatto. Apie jų Ma
rijonų laikraštis praneša:

“P. Lopatto, katalikų su
sivienijimo legaitakas pata
rėjas ir be ‘svieto’ piktų lie
žuvių žinomas kaipo žmogus, 
kuris ant dviejų kėdžių sė
di. Dabar jo kafididaiura yfa 
statoma į SLA. iždininkus. 
Jei p. Lopatto gali biiti abie
jų susivienijimų legališku pa
tarėju ir’ 'runytf' j liįtavkmii- 
nių‘ Susivienijimo iždininkus, 
tai kudėl p. J. šaliunui ner- 
mitų galima katidhlattibii ir 
j antrojo SuriVlerijimo Sek
retorius? Juk tai gdrialtajas 
kelias L‘uniją4. ” ..

* JC, tai yra fkktįs, kad p. 
Lopatto yra ir kierikališttajd, 
ii* J^fevojpsMĮŠlViėlįtjjipO “legib 
lįs kas patarėjas”. Iš S LA. jam 
išmokama tukstanči/tl dolerių 
už keliones ir “legališkus pa- 
tarnavimus”/ Bet ko .verti tie

paskčlų davimaš Aht riičrgiči^. 
Na, ir to rezultate SLA. šiąiį- 
die turi skandalą su DeVenio- 
AŽunhrio paskola, padariusia 
orgatiizacljai daugiau kaip 30 
tūkstančių dolerių nuostolių,

Lopatto “pasižymėjo” dar 
tuo, kad adv. K. Gugiul užė
mus iždihinko vietų, po nabaš- 
ninko Paukščio mirties, Lopa- 
ttos ofise buvo parašytas sklin
dąs prieš iždininką,' kad jisai 
“išveš SLA. iždą iš Pcnnsylva- 
nijos valstijos”. Tą skundą ra
šė buvęs vicc-prezidentas Ka
marauskas, kuris pats prisipa
žino, kad jisai tai atlikęs p. 
Lopattos ofise.

Vadinasi, legališko patarėjo

tuo, 
mus 
ninko 
ttos 
das 
“išveš

(Acme-P. 8 A. Photo] 

Jack pickford, judžių aktorius, 
kuris pavojingai serga. .

ofisas dalyvavo apskundime or
ganizacijos, kuri jam moka pi
nigus už legališkus “patarna
vimus”.

Bet p. Gegužis su savo Šali
ninkais tą asmenį dabar nori 
dar įstatyti į SLA* iždininkus!

Kada. Gegužiui pasidarė “tro* 
beita” dėl( DeVenio-Ažu nario 
paškdloš, tai jisai pradėjo Lo
pą ttą vežiotis į kiekvieną pil-. 
dotfidš Tarybos suvažiavimą ir 
komisijų stisirittkimą. O Susi
vienijimas apmoka išlaidas*

KALBOS APIE “ŲNlJĄ”

Tur-but ne be pamato “Drau
gas” rašo ir apie “Uniją”. Pe
reitame SLA* seimo, Chicago- 
jė, kai kuriu delegatai iŠ Penn- 
sylvanijos sakė, kad esą daromi 
planai suvienyti SLA. su kle
rikalų susivienijimu. Pirmas 
žinksnis buvo įdėti religišką 
priesaiką (“so help me'God”) 
Į StfšivienijimO kohstitllciją. 
Gegužis už tą priesaiką agita
vo kiek drūtas, lt ji buvo pra
vesta, kadangi dauguma senų
jų “laisvamanių” nedrįso salė
je imti bal$ą ir kalbėti prieš 
Gegužį (fioįįš pakampėmis šne
kučiuodamiesi, jie labai pikti
nosi). Tik ' Lopatto-Gegužio 
“skynias” buvo' suardytas, kai 
visas naujos konstitucijas pro
jektas tapo atriestas.

Jeigu butų pasisekę Susivie
nijimui užkarti konstituciją su 
“help me God”; tai paskui bu
tų reikėję tik įvesti nariams 
išpažintį -Hta—išrinkti “dvasios 

tuomet visos kliūtys 
" Susivienijimo suri
sti katalikišku Susi- 

r v

ii
skandalai dėl kai kurių SLA. wąųią;Įyąl.dy 
paskolų.'į •,;■. '' retiW
r Tarnaudamas ' dviem susiviC“ 
nįjiniata ir tuo budfi 
Oe “bizirV jiO 
JurgriMtei;> atlikti takius dar- 
bus^ su kuriais ji yra mažai
susipažinusi, kaip, sakysime, bus. 

A '' ' ’ ’ V''>; ’ ' '■ > ' ’ ' • '' ■

vadą”, — 
“tautiško 
jungimui 
vienijimu butų buvusios paša
lintos* 4 ’ ■

Sulig Gegužio rekomendacija, 
beje, p. Lopatto buvo seime iš
rinktas * į^ Įstatų Komisiją, ku
ri turi pagaminti naują konsti
tuciją Susivienijimui. Į tą ko
misiją bttVo išrinktas irv Bor- 
({enaš-Bagdžiunasį kuns dau-* 
ginusia veikia tarpe klerikalų.

Taigi matyt, kad mintis apie 
“tautiško” Sttaiviehijitfio “ūni- 
ją” sd klėrikališkU, hėta palai* 
dota.

Jeigu Gegužio frakciją! pa* 
šisektų pravesti Lopattą da ir 
j ižditiinkUg', tai “linijos” apaš
talų pozičijį • Susivienijime la
bai Sustiprėtų.

I , , _ . ............ _

KAUNIŠKĖS “VILNIUI VA
DUOTI SĄJUNGOS” 

SUVAŽIAVIMAI .

Pirmose spalių mėn. dienoše 
Kaune įvyko Vilniui Vaduoti 
SąjUhgos suvąžiavimas, kuris 
parodo tą organizaciją, visai ?nė 
tokioje šviesoje, kaip ją baridė 
nupiešti viėįčjęs Ąpierikoje jos. 
piMirtiiikaš prof. Mykolas Bir
žiška* Jisai sakė, kad ji esafiti 
“bepartyvišl^ą” ir ‘įnępolitiška”, 
0 ttid tarpti suvažiavime 
FOclė Visai kas kita.

Bąjtinįi’oS ^suvažiavime daiy- 
VĮįvp bdvėik< išimtinai dešinių
jų stčtių' žmonės ir tų savo 
dešinumą jie pabrėžė labai ąiš- 
kjaŲ taip priimdami įVairlaš 

yį’ kaiji, čįrtkdaipi 
Jbąį TįįjJię f riJZoĮlil- 
? jįtanešū' “iieląivoš 

‘ŽiHįos”, buvo viena pasveįįihti 
valdžią, kita pis veikiat! 
Kduito Mfaiikų iMtrapolitą (1^ 
kivyskupą) pfiaiytii ftM ji
sai plaitatytų suvažiiavimo dar 
i*. S M,. ‘ .......

Renkant naują valdybą,^p. 
Biržiška vienas pasiūlė visus 
kandidatus ir jie buvo be opo
zicijos išrinkti, ij valdybą pate
ko pats Biržiška, kun. Kemė* 
šis, kUn. Tumas, buvęs kuni
gas Purickis (sacharihČ^kas!), 
Lapinas (tautininkų, partijos 
lyderis), Kubiliutė ir Augulis. 
Nė vieno žmdgaus iš pažanges
niųjų srovių. , .

'Suvažiavime paaiškėjo, kąd 
svarbiausias Vilniui VaduotT 
Sąjungos darbas tai — laikraš* 
čio “Musų Vilnius” leidimas. 
Tarh laikrdščiui- suvartojanifi 
apie trys ketvirtadaliai- Sąjdfi* 
gos pajamų. Kalbedamas*i rcVi* 
zijos komisijos vardu, inž. lĮa- 
čelis nurodė, kad perdaug j&ihi- 
gų išleidžiama apmokėjimui už 
raštus (t. y. honorarams), ku
rie telpa V. V. Sąjungos orga
ne. Vž eilutę rąšto mokama po 
45 centus! Be to, gir Ji, nege
rai, kad redakcinė, komisija pa
ti prirašo “M. Vilnių“ ir pasii
ma honorarus. ,

Kitas suvažiavimo dalyvis, 
kalbėdamas, tuo, .pdčiu .klausi* 
mu, išsireiškė dar aštriau:

“P. Gaižutis antrąkart kal
bėdamas pabrėžia, kdd' Vil
niui vaduoti Sąjungos , žmo
nės atostogas dėl pramogas 
prajeidžią Balkanuose ir Af- 

tuvos ^ignį*4- “N.” Red.), 
paskui -savo keliones apraši-’ 
nėja ‘Musų Vilniuje’ ir iš to 
dar pelno turi.”
Tai, iš tiesų ne koks Vilniaus 

vadavimas. Jeigu ponai “Vil
niaus vaduotojai” randa gali
ma imti beveik po puąę lito Už 
eilutę už sav% “patriotiškus” 
raštus, tai čia yra paprastas 
biznis po idėjos priedanga. 
Liaudis tokiam dalykui savo 
pinigų neaukos.

Bet gal ta Sąjunga atlieka 
kokius nors kitus naudingus 
darbus? Deja, pasirodo, kad 
ne. Pats valdybos narys Puric
kis pareiškė suvažiavime, -kad 
Vilniui Vaduoti Sąjunga jhu 
įkyrėjusi žmonėms nuolhtihiu 
kartojimu frdžių apie Vilfiiaįis 
vadavimą; ji turinti pradčti 
daugiau dirbti kulturinį ddrbą, 
o ka<^ ne, tai ji , užmigsifihti. 
Narių\ duoklės einančioj ma
žyn. Pirmininkas Biržiška ra
portavo, kad Sąjunga 
įsteigusi “geležinį fondą Viji
mui vaduoti”, • bet jisai , CsUs 
dar tik popieroje, vadinusį ab- 
kos į fondą neplaukia*,

Amerikos lietuviams bds įdo- 
rnu su šitais faktais susipažin
ti. ' ’

-....
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IŠ SLA*.»iNKlMU
kampanijos
DR. A. J. KARALIUS 

Į^tHpĄfVOjA

Gavome šitokio turinio luiJ-

’ šiuėnil XjsWiiik * šgto Wti- 
tfsiiiia ik rėttiejanis, ktine' hįž-

,ty ’tcfgnfnY
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AM Titai Wtf&, kad muš- 
ni SLA. nariai jau senai mato 
reikalingumą tikrų reformų 
Susivienijimo sveikatos platfor
moje. —Dr. A* J. Karalius*

šito laiško autorius yra SLA. 
36 kp. narys ir SLA. Sveika
tos Komisijos narys, kurio raš
tai hygienos ir medicinos klau
simais dažnai teipą “Tėvynėje”. 
t)r. Karalius, bė to, yra nuola
tinis “Naujienų” bendradarbis 
ir keleto knygų autorius.

SLA. pildomosios tary
bos KQALICINIS KAN

DIDATŲ SĄRAŠAS

Adv. F. J. Bagočtas, Mlltan, 
Mass., kandidates į SLA.

prezidentus
Jis yra SLA* ŠkUndų ir Ape- 

liarijų Komisijos pifmitiinkas; 
ndo 1903 metų aktingai daiy^ 
vafijąs Amerikos lietuvių vi- 
gtiomenifiidrric? Vėikimė> gabiau* 
sias organizatorius ir kalbėto* 
jas; yra sudrganižavęs drau
gijų ir SLA. kuopų daugiau 
kaip bite kurs kitas Amerikos 
Sėtuvių Veikėjas. Adv. Bago- 
tjiita yta aukavęs Lietuvos ir 
Ainerikos jieiiiVių reikalams 
tlikstdfiČitis dolerių.

SaVo margame amžy jis yrd 
buVęs ir spalistuvininkas, i f 
darbininkas, Ii1 laikraščių, kny
gų pardavinėtojas, studentas 
ir agentas, pagaliau advokatas 
ir * bankininkas. Dat 1926 me
tais jo pastangomis buvo su
šaukta Phįladeiphijoj korifd* 
rencija; kuri įkūrė Amerikos 
Lietuvių Tautinę Tarybą, ku-* 
rios adv. Bagočius buvo išrink
tas pirmininku;
JonAs Genius* . Phitadėlphia, 

Pa., kandidatas Į ŠLA. viče- 
prėzidentus

Jonas V* Grinius yra SLA. 
Kontroles Komisijos pirminin
kas; veteranas veikėjas dar 
huo 1906 metų, brolis buvusio 
Lietuvos pre2iUento iii*. Kazio 
Griniaus; energingas, teisingas, 
skrupulingas ir korektingas lie
tuvis, biznierius, be to “Sanda
ros” vice-prėžidėntas.
Di\ M. J* Vinikfis, Richmoiid 

Hill, L. I., N. Y., kandidatas 
į SLA. sėktetariils

Diplomates, visuomenės vei
kėjas, žymi ^itaerikos lietuvių 
visuomeniška^ figUya, turįs pla
čią erudiciją moksle, politikoj 
ir visuomenes darbe; buvęs 
Lietuvos Atstovybės ir pirmiau 
Informacijos Biuro Washing- 
tonc vedėjas; dabartinis SLA. 
Apšvietos Komisijos pirminin
kas.
Ad v* Kazys G ugi s, Chicago, III., 
dabartinis SLA iždininkas, kan

didatas j tą. patį urėdą
‘ Dabartinis SLA. iždininkas, 
adV. K. Gtigis, laike savo iždi- 
filfikttVimo sutvarkė SLA. iždų 
jr'įVedČ drausmę ligi tol palai* 
dubse SLA. finansuose; jis jau 
fitib 1906 fnetų nenuilsdamas 
dirba Amerikos Lietuvių visuo- 
mettfhiame ir kultūriniame dar 
bef Iš profesijos yra inžinie- 
ftttS, advokatas ir bankininkas. 
Netft buvę to Viešo reikalo, po
litiško ar labdaringi kad adv
.. r.. » ----------- ' ■■■,*■*■■ ■■■■»

ĮGALIOJIMAI
Padarome {galiojimus se 

kainuose reikaluose:
1, Pervedimui jūsų neju 

dinamo.turto ar dalies Lie
tuvoje Kitam.; .

2 Pirkimui kr pardavimui 
ukee. >•
: 8; Mškbjiftttii paskolų ar 
kitokio turto.

4, Pudmibntfi globojo tuh

Norėdami padaryti jga 
liejime kreipkitSs į “Nau 
jiėftaB** k&MiŠkiii et laiė 
k*'

NAUJIENOS
1,39 s‘Kel

CUgišj Savo datbU, paturimais 
ar pinigais nebūtų prisidėjęs ir 
parėmęs.
Dr. Broniu šas, Baltinio r e, Md., 

kandidatas į SLA.' daktarus 
kvotėjus į

Vienas gabiausių musų dak
tarų profesionalų, plačios eru
dicijos, prakilnių minčių ir pro
gresyviu idealų vyras, dirbąs . 
kukliai savo profesijos ir visuo
menės darbą.

S. Bakanas ir Geo. J. Stungis, 
kandidatei į SLA. iždo globėjus■

Stasys Bakanas, 'Pittsburgh, 
Pa., pirmininkas ir organizato
rius SLA. apskričio, ir Geo. 
Stungis, SLA. Finansų Komįr 
sijos narys ir SLA. 6 ApskrU 
čio pirmininkas; abudu iš jau
nystės dienų energingi lietuvių 
gyvenime Veikėjai.

SLA* Veikėjų Komitetas 
Vakaruose. •

I. ’
j*... .  ... .  ,.,..;.i.,i.i. -Ji ......... . .

No. 17 “novos ’ gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus* 
kitę Nanjienoae.
\.. .. ........ ...i...... ..... ..... —.. ........... ................ .1,............

ATeJO -Kultnros" No. d. 
Gailina gaiiti “Naujienose”. 
KUlna 45 centai*

Buy
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g lovas with what 
it ša ves

LISTERINE 
tooth pašte 

25' •

Don’t 
neglect
Colds

Saldai krutinėję ar gerklėje rali 
Mddat-yti rimtus. Pąlntūviiikit 
JUOS | 5 minutes su "Mustęrole”.

“couhter-irrttant”I. Uždedamas 
karto f valahd^, jis (tiri sutelkti 
pugvlbą. Miliouii vartojamas per 
20 nietij. Rekomenduojamus dak
tarų ir slaugių.

AMERIKOS 
PILIETIS-

Būtina Ir labai pagel- 
binga knygelS tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
^piliečiais. Pamokinimai

apie Jos viršininkų rin
kimus ir viskį kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygeli J 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA,, TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHlCAGO, ILL.
Siųskite money orderi arba krasoi 

Jfcnklelius.

ar. ■' -

KTbakincW 
I\VP0WDER ■
Pastebėkite pulkiį tęs- 
/{.. «. k*ip piragai . .

taikosi ioieži.

SAMEPRlcr t 
^oroviiTS e 
4OYEAR> Į

MILUOHS OF POUNUS ŪSE D 
UV OUR COVEHNMFNT

DOUBLE
~ ACTING

n - ■ -'*■>

Garsinkite “Nnose”



k

Garsinkitės Naujienose
i

A

Rožių Žemė
Tai bent važiavo

z

Dombstic ar VViltpfl nuodugniai išvaolnii, abi pusės

’U,
-T

Lietuvių Valanda

>; V)

K

‘K

•*

*

*

Edward Krausc yra lietuvių, 
pp. Kriaučiūnų sūnūs, kilimu 
chicagietis, kurio tėvai gyvena

pasakyti, 
tikras futbolo

Pagražina išvaizdą 

Patenkinimas 

garantuotas 
" ij. h

va. Bet kai pribuvo pagelba, 
rodosi, dar sužeistieji buvo 
gyvi. Visi tapo sudėti į prava
žiuojantį automobilį ir nuvež
ti į Lake View ligoninę.

“marški-

resu 1611 So. Paulina stret,

per 10 dienų ui
828 W. 35th Place 

■»i: BonleVtrtt 0060 . 
T———...........  ■

į ii rrnY.ifaI.-Ii

?, I 4 *

■ - i • ■

^GAKŠINKITES “NAUjjENOŠE?*

, ST. PAUIZS HOSPITAt.
<reb 
•vo 
ura

...........  1 ...... i ............. ....... .

^WEST T0WN

BARGENUS
* • » * -f f • » J. , ,

2347 W. Madison St.
Kampas Wetsern Avc.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St, 
Kdmpat Richmond gatois * - Ktmpas fdapleu>ood gotais

- Lafjiyette 3171 Heurtock $400'
Chicago, ill.

N.II i ' <               <

Naudo- 
naujais ir dideliais 

Jei manai atlan
kyti Lietuvą, lai sakanti kelionė būna

n

Šeštadienis, spalių 24, 1931 „ .
ai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

~ ---------L.'. 1..^

s=Sfl| I dio ir fotnlčių Ktaiitiivhj od 
tesu 3417-21 So. Halstcd St.
Chicago. —L. K.

Cicero
. iVh .fafal ...  I ..... ■

Mirė Antanas Joiiaitls

NAUJIENOS, Chicago, HL

kaip faiuną ■ 
malate pardavimų,

Bititį gerai jei Visi bučeridt 
atsilankytų į susirinkimą. <5id 
išgirs daug ityttdhįgų patari* 
tntį it'basidallhS'mintimis sh 
kitais.—J. B.

Mcą ewhe tijkrj; kad Sąlygos 
yra prįbrcndusfos pasatiiine| re
voliucijai. O tu rašai 'apie gry
bus. J n k‘tokie raštai gali pa
kenkti visai r-r-evoliucijai —

Birutės šio sezono 
pirmas koncertas

Šiemet Birutei sukanka 
metai, kaip muzikos ir 

dramos draugijai.

Birulės Choras gyvuoja jau 
25 metus. Pter tuos 25 metus 
Birutės Choras linksmino ir 
kultūrino Chicagos Ir apielin- 
kės lietuvius.

Musų vienas rašytojas, J. 
Pronskus, sako, kad daina, 
muzika, teatras, dailioji litera
tūra yra tas maistas, kuriuo 
tautos siela minta, yra tie ele
mentai, iš kurių la siela auga 
ir stiprybę semia, kad gali 
visa kita supilti, o tegul tik 
pasilieka švarus menas, ir tau
ta lyg daigas rasoje atsigaus?

Taip tenka kalbėti ir apie 
Birutę, kuri per 25 metus, 
kaip tas tautos daigas, gyva- 
vti Chicagos lietuvių visuome
nėje.

Birutė kiekvienų savo sezo
nų davė gerus koncertus. Taip 
ir šį kartų ji pasirodys savo 
dainomis .ir muzika vadovau
jant p. Mikui Jpzavitui.

• ši Birutės 25 metų jubilė- 
jaus šventė įvyks lapkričio 
1 d. Lietuvių Auditorijoj.

Kiek teko patirti, tai bus 
vienas iš tų koncertų, kuriame 
birutiečiai padainuos mums 
dar negirdėtų dainų ir duos 
muzikos vakarų.

— Senas Petras.

Lietuvis - vienas žy
miausių futbolo 

lošėjų. ,
—...

B diVa ritas' ^riauetitrias (K rau
sė) pasižymėjęs futbolo loši

mu. Jo tėvai gyvena Toįvn 
o f Lake apielinkėje.

Notrc Daine universiteto 
futbolo jauktas skaitosi vienas 
geriausių Amerikoj. Tame 
jaukto, kaip tenka* patirti iš 
sporto žinių, vienas pasižymė
jusių lošėjų yra Ed Krausc.

Bent rašančiam šių žinutę 
niekuomet neatėjo 'į galvų 
mintis, kad Krause gali būti 
lietuvis.

Ir . reikia 
Krausc yra 
žvaigždė, šiandie, šeštadienį 
jam teks dalyvauti grumtinėse 
su Pittsburghb futbolo jauktu, 
regis, South Bcnd, Ind.

Edvardas yra pasižymėjęs 
ne vien futbole. Būdamas de 
La Šalie higli school jis lošė 
basketbolo ir basebęlo jauk
tuose, visur parodydamas ne
paprastus savo gabumus spor
to srityje.

Notre Daine universitete 
Ed.wardas studijuoja žurnaliz- 
mą. Matyt* greitu laiku turėsi’ 
me dar vienų lietuvį laikrašti
ninkų.

Krause-Kriaučiunas yra de
vyniolikos metų amžiatis.

— Vietinis.

Antanas Jonaitis, senas vie
tos gyventojos, priklausė ke
lioms vietos tautiškoms drau
gijoms, o taipgi buvusi/u S. 
A. 194 kuopai.

■ ši kuopa pernai buvo likyk 
duota. Nežinau, ar mokėjo jis 
į vadinamų “darbininkų susi
vienijimų“ duokles.

Bet tiek to. Jau per vėlu. 
Antanas Jonaitis Užbaigė visus 
gyvenimo vargus. Visai nesir
gęs, jisai persiskyrė su šiuo 
pasauliu Spalių mėn. 21 dienų. 
Graborius Sirevičius paguldys 
jį ramiai ilsėtis amžinai.

Apie Antano Jonaičio laido
tuves bus pranešta daugiau 
“Naujienose.“

ši staigi ir netikėta mirtis 
sujudino kožnų vienų. Vienas 
bei kitas prasitaria, kad j iš 
arba ji turėsiu laiko prisiruoš-1 
ti. Bet ne vienas iš musų hcj 
žinome kas atsitiks rytoj.

Pati Jonaitiene jau seniai 
randasi ligoninėj. Vyresnysis 
Jonaičių sūnūs yra kariuo
menėje. Laidotuvėmis rūpina
si pašaliniai. Liūdna.

— N. Bašėjas.

Iš 20 į 21 d. spalių mėn., 
kaip 12:10 nakties, vos spėjus 
užmigti, "Pasigirdo didelis 
trenksmas, kad iš miego atro
dė lig bomba butų sprogusi. 
Išgirdęs iš visų pusių žinomų 
bėgimų prišokau prie lango ir 
aš. Ir ką pamačiau?

Apie 15 pėdų nuo mano 
lango stovi pavirtęs hnt šono 
didelis geležinis stulpas, toliau 
matosi mašinos, ir nežiūrint 
jau vėloko laiko kelių šimtų 
žmonių minia.

Kaip toliau paaiškėjo,, tai 
buvo toks dalykas. Iš žiehiių 
pusės pietų link važiavo yel- 
low cab. Važiavo jis greitu
mu daugiau, kaip 60 mylių 
valandoj ir užkabino šalia ke
lio stovėjusių mašinų.

Stovėjusios mašinos buvo 
nukirstas ratas, pats gi yellow 
eab ištruko iš šoferio kontro
les ir nėrė į kitų pusę plataus 
bulvaro. Kitoj pusėj jis leng
vai užkliudė važiavusį didelį 
Lincolną ir atsisukęs vėl į savo 
pusę visu smarkumu trenkė į 
stovėjusį šalia bulvaro geleži
nį stulpų.

Rudiniai
niai“ liko nukirsti kaip kirviu 
ir pats didžiulis stulpaš patir
to ant šono, gi iš yellow cabo 
pasidarė didelis blynas.

Taksikabe buvo šoferis ir 
du pasažieriai.\ Iš jų, rodosi, 
sunkiausiai nukentėjo šoferis, 
nes sulūžęs kontrolės ratas su
lindo jam į vidurius. Pasažie- 
riams gi vienam iššoko į viršų 
akys, o kitam sudaužyta gal- 

r... i.*

Praleidžiant Kalėdas 
’ Lietuvoj z

Byt dienų; snalkr 24, išgir
site gerus dainininkus ir gra
žias musų dainas per radio iš 
stoties WdFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, / Programe dalyvau
ja p-nia Nora Gugis, Jadvuga 
Grieaitė, Stasys Rimkus ir ki
ti. Dainininkams akompanuos 
J. Sauris. Taipgi išgirsite rink
tinų ir gralių muzikų — Lie
tuvos ir, Amerikos kurinius, 
šiuos programas duoda Jot*. 
F. Budriko korporacija, kurt 
užlaiko vienų didžiausių ra-

[Aeme-P. B A; Photo]

Los Angeles,, Cal, — Asą 
Keyes, buvusia prokuroras, ku
ris pateko į kalėjimų už kyšių 
ėmimų. Dabar jis iš kalėjimo 
tapo paliuosuotas.

Kaip matyti iš tų komunis
tų šukavimų, tai jau jų masės 
labiau palinkusios grybauti, nei 
revoliuciją kelti, Prasti dalykai 
stalinėmis, jei tikrai taip yra.

Wėli, aš asmeniškai nieko 
prieš tai neturiu. Išvažiavus 
grybahti galima susirasti šio
kio tokio maisto, nors ir ne 
lenįviatisia suvirškinamo, bet 
atmainai pakankamai gero. O 
prib to. kartu galima ir pasi
vaikščioti ir tyru girių oru pa
kvėpuoti. ~ Vis daugiau naudos, 
nei pttgal MaxWellį maršuoti ir 
Stnarvę ryti. ’ Apie tai turėtų 
pailiforniiibti savo sekėjus ir 
Koškis

Abohml, turiu pasakyti, kdd 
grybai Rožių žemėje randa vis 
daugiau pritarėjų, iiei komunis- 
tįiiės demonstracijos ir pasauli
ne r-rrevoliucija, štai kad ir 
praėjusį > sekmadienį \ keletas 
šeimyrių buvo išvažiavusios 
bauti, khifr girdėjau, net už 150 
mylių. Parsivežu jos keletą mai
šų grybu?

Aš j grybavimų ir pasaulinę 
r-feyo!ht(‘iją dabar žiuriu taip: 
kdi kurie‘pamėgo grybauti, ki
ti vėl kaip komisarų sekėjai, 
pamėgo yra i-iv-evoliucijas kel-

ti. M Šių (frtejų. mgCjų TUMU; 
be abejonės, išmtotlngesnl yra, 
grybai*tojfti.—B*

Bridgeportas
fafafaMtafafakfafafafaMb

ApK tmtsų htičerlus
.■ im i fan< i.li i i n r f

Mfth tęko htigirbtif kad lietu* 
viai bitČOfial labai nUsiskurięlžia 
ko«tlttr)fifiais. Girdi, kai tenkia 
imti maiste ant knygučių, tai 
ima ptiS lietuvius buferius. O 
kai įtrka už pinigus, tai tuo
met JaU eina pas kitataučius.

Tito gi tarpu, kada eina ko 
lektuoti reikmenų piknikams 
ar baliams, tai suranda visus 
lietuviškus biznierius. AŠ to
dėl Ir patarčiau: Jeigu gerai 
yra gatfti paramos iš savųjų 
biznierių, tai reikia ir juos rem
ti, kaip kad jie remia parapi 
jines Ir kitokias draugijas au
komis. •

Bdčeriai šaukia susirinkimą 
spaliu mėnesio 29 d. Lietuvių 
Auditorijoj ir svarstys klausi-

Pašalina iš Kūno 
Ligų Perus

Nttfffi-Toiio iivalo kūną nuo llgt] perų, 
kurio BtiHilpnina nUrvus, raumenis . ir gy- 
vaėtlngubsius organini lrx baginido tiek dau
gelį llgtį ir - kentėjimų. Jis išvalo kraują, 
nugali konsllpacfją, galvos skaudėjimą, ai t- 
rlimą .ir skilvio pakrikimus. Po etninio 
Nuga-Tono per trumpą laiką jus pasiju
site stipresnis ir daug gyvesnis ir jūsų mie
gas bus potlsingaš ir atgaivinantis. Būtinai 
gaukite bonką Nuga-Tonc. Jis yra parda
vinėjamas aptiekininkų. Jeigu aptickininkas 
neturi Jo, paprašykite jį užsakyti dėl jus iŠ 
savo urmininko.

Peoples Furniture Co. Krautuvas 
Dabar Siūlo

DIDŽIAUSIUS
RADIO

Visame Chicagos Mieste I ■
. * • • -r

-................................................................................................................................. y '
1 ■ ............................................................ - ....... -• —

Grybai ir pasaulinė revoliucija

Michigan

756 W. 35 StreetPadaro 
Skalbimą

Puikus, Vėliausios Mados šli
fuoti Akiniai Sustiprins Akis, 

Prašalins jų Nuovargį ir Stebė
tinai Pagerins Regėjimų

Aną dieną einu 
aveniiP. Užpuolė komunistai: 
girdi, kam tu rašai, kad vietos 
dvi šeimynos parsivežė septy- 
nius maišus grybų!

Atsmciau t kas čia tokio, o ir 
aš pat« mačiau, kad parsivežė.

Komunistai gi šaukia: Ne tai 
svarbu, ar teisybė, r neteisybė.

■. . ■ ■ , I ■

Kaip šiais bedarbės metais daugumas 
ietuvių grįžta į Lietuvą praleisti žie

mos laiką Lietuvoj, pavasary jei lai
tams pagerėjus — sugrįžti atgal. Kitii 
irįžta į Lietuvą praleisti laiką Lietuvoj 
Kalėdų šventėmis. y

Kad padarius kelionę įdomesnę, ke
liauk Švedų Amerikos linijos rengia
momis Kalėdų Ekskursijomis išplau
kiančiomis ii Nevy York o gruodžio 2\ 
d. laivo “Drottningbolm” ir an|rą iš
plaukiančia gruodžio 8 d. motorlaiviu 
“Gripsholm”. f '

Kaip Tamstoms jau yra žinomą, Šve
dų Amerikos linijos laivai palaiko nuo
latinį ir tiesioginį susisiekipią su Kjair 
pėdą per Švediją. Tad tų ar bite kurių, 
kitų rengiamų ekskursijų per šią'lini
ją. keleiviai nuvežami tov pačios linijos 
laivais tiesioj^ į Klaipėdą. Neteik šve
dų vizos, nėra muitų peržiūrėjimų \ ar 
ekstra išlaidų Lietuvos keleiviams Va
žiuojantiems tranzitu per Švediją. \\

Keleiviai važiavę viri minėtos linijos 
laivais yra labai patenkinti įr pąpasąkd- 
ja gerų įspttdžių iŠ kelioriią. T' 
kis moderniškais, 
švedų mųtoraliviais.

švedų Amerikos linija, ja patenkinti* 
j busi patenkintas ir 

---------- Laivakorčių kairios iš > New
J $94.50, 

isąis kelionis
ienų 
iiate

(Timykit telpanti Jlarte hihęj^tyje 
garsinimą).

)/ra visi važiavę 
Tamsta. Laiv . . 
YOrko (ar Bostono) į Klaipėdą 
Teri H atftąi ll 57.00. Visąis Mho 
reikalais krciykięis pas VRtfaį age 
aębą tiesiog į Linijos raštinę. 11 
St.. New York. N. Y.

«adiq vzfKry/yBs.
Veikite tuojuus, bukite Peuples Krautuvėse Šiandien ir 

Matykite ŠIAS

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti . 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH. v

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Geri transporta- 
cija ir visi pa

togumai.

Furnisiuoti kam
bariai. .pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo $5.00 savai
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatiama, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Ūuauli, Galvos okau- 
dėjimą, Ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas).
Tūkstantiai įmonių yra Hsigydo o 
mIUjonai dąt* nežino apie tai.
Dekanio Galinga Moatis yra tiek 
verta aukso. Męk ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina centai, i $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra uį pe^aiuntima.

Klauskite pas aptiekoriua teij» DEKEN’S NEW DĮSČOVERY 
OINTMENT.

I - DĖKEN’S olNfMĖNT to,
b. P.O. Box352

Hartford, Geno..■ ■ > r-.

JhTlD f CfDMrD
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
x OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

— Telefonais Yards 1829
----------- ._t. -4/14

nhiiii ■ihiifih^iismeim!.
-:L.x...A.,—------------ --------
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Art Club “Sddko”
RUSIŠKAS RESTAURANTAS

3140 S. Halstcd St.
' ’ ' ' ■ 's ■ . Y ' . i. r -r ■ V

Iškilmingas atidarymas Spalio 24 d.,
7 vai. vak.

su garsia Rusų trupe iŠ buvusio "PETRUSHKA CLUB” X

Mųsų virėjas p. G. Levitsky patieks jums puikiausius valgius už labai 
prieinamas kainas. /Patarnavimas per visą dieną: /

6 VALGIŲ PRIEŠPIEČIAI 40č 1R AUGŠČ.< 
J . 7 VALGIŲ PIETUS 65c IR AVGŠČ.

VAKARIENĖ A L A CAttTE
■ - ' • ■ ', . .• - ■

Kasdie jus linksmins garsus Čigonų Orkestras
Rezervacijos dėl privačių partijų ir bankiėtų.

ART CLUB SADKO,
3140 S. Halsted St, , Tel. Victory 4730

MES VALOME VISKĄ 
}Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Dombstic ar Wiifpjl nuodugniai išvaolnii, abi pusės 

$2.00
Patmkiilįihas Garintuotas

e*.....................    *.....a....................... . .................

The New. Drexel Cleatiera 
4720-22 Cottage Grove Avė. i ’ ' 

Telefonai Dreicel 0909, 0910, 0911 ' y,‘ i o . t . • •S”* ‘ »• ’. *<•

į šk skaičių įeina deinonstratoriai,. Scmpeliai, išmainyti 
ir Nauji Radios, kurie randasi Mitsų Krautuvėje 4177-85 
Archėr Avenue. <
> i • i • r. ■ '' • . ‘‘ ' y
$125.00 Sleinite Radio su lubomis ......... .....  $15.00
$150.00 R. C. A. Radiola Modelis 17 pilnai ........$19.00
$165.00 R. C. A. Radiola M6d. 18 įrengta ..........$22.50
$150.00 Electric Radio gražiam kabinete .......... $25.00
$120.00 Stc^varl yVarner įrengia su kabinetu .... $20.00 
$TB5.OO Alwalj^-^<ent Iladio Modelis 10 . 
$170.00 Ahvater Kent Kailio Modelis 12 ;
$22.'f.OO R. C. A. Radiola įrengia, Modelis 11 .... $45.00 
$250.00 Balkite Radio gražiame kabinete ............$54.50
$185.00 R. C. A. Radio Modelis 50, įrengia' ... ... $49.50 
$175.00 Heverly Electric Radio įrengta .... $45^00
$250.00 Kada Radio, gražiam kabinete .. $69.00
$195.00 Atwalcr Kent Rądio Modelis 55 ........— $77.50
$225.00 Cohimbia Konib. Radio šu Fonografu.... $88.00

Šiuos bargenus galite .matyti musų Krautuvėje
2536-40 West 63rd Street

$75.00 Steinile Electric liadio .‘.... .............*.... - $19.50
$125.00 Atwater Kent Radio Modelis 40.......   $29.50
$150.00 Atwatcr Kent Radio Modelis 42  .............$32.50
$175.00 StcWart Warner gražiam kabinete ... .... $29.50 
$175.00 Rembrandt RacHo,- įrengtas ... ..........  $38.00
$195.00 R. C. Act Radiolų gražiame kabinete .......$39.50
$350.00 R. C. A. Radiola Modelis 30 A 
$125.00 Zenith Radio, Visai naujas ___
$138.00 Victor Radio, Visai naujai......
$225.00 Kimball Radio, Visai naujas ....
$295 Atwaler Kent Radio Specialiam kabinete $125.00 
$306 Victor Kombinacijos Hudių, Visai nąujas $140.00 
$50.00 Nauji Midget Radios f 
1932 Metų Mados R. C. A. Victor 
Brunswick ir Philco po .....................  $36.50
Taipgi daugelis kitokių Radio Bargcnų rasite z khonict 

ateisite į PEOPLES KRAUTUVES N

Senus Radios, Pianus ar Rakandus imame į mainus ant 
naujų ir duodame, geresnę, nuolaidą kaip kitur 

j . '' ,. ’ '. . ' ■
Lentinųs išmokįįįiiuti

“UŽGANEDIN1MAS" AllBA PlNlG'AI AtdAL”

$27.50
$33.00

$65.00
$87.50
$75.00

$22.50

fa

Iifa.,t —J. .1 I lįį
‘• * < A., . f

A*

III ihlmlii 
' '' ' r j* j,j L ' *'

De Soto ir Plymouth
/ Chrysler IšdirbysiSs

Pirm negu pirksite, 
ateikite į miisų įstaigą 
pamatyti musų naujus 
De Soto ir Plyrtiouth 
Automobilius.

Visi žino jų ge
rumų ir jie patys 
kalba už save. Taipgi 
turim daug vartotų 
autohiobllių už ptiep 
namas kainas.

KALAINIS M
3962 Archer Avė.,

R SALES
Virginia 1334.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Sugrįžo iš Lietuvos 

J. Karalius.

Mr. Jonas Karalius, kuris 
užlaiko minkštij gėrimų užei
gą prie 29 ir Normai avė., 
praleido atostogas Lietuvoje. 
Išbuvo jis ten apie 3 mėne
sius. Aplanke, daug miestų ir 
miestelių — Kauną, Šiaulius* 
Klaipėdą, Alytų, Mariampolę, 
Kalvariją ir kitus mažesnius 
miestelius.

Daugiausia laiko jam teko 
svečiuotis Pajevonio parapijo
je, nes Jono gimtinė yra Tri
laukyje, kur jis ir gyveno pas 
seną motiną ir brolį.

Pagal Karaliaus kalbą gyve
nimas Lietuvoje yra ne vieno
das. Vieni gyvena geriau, kiti 
prasčiau. Mažesnieji ūkininkai 
gyveną ne prasčiausia. Esama 
ir tokių, kurie turi bankuose 
pinigų. Didesnieji ūkininkai 
kai kurie turi daugiau nesma
gumų ir net skolų.

Pajevonio bažnyčia, kuriai 
teko karo laiku nukentėti 
nuo vokiečių kanuolių, jau 
atstatyta. Toje bažnyčioje ka
ro metu buvo užmušta ir ke* 
lėtas žmonių, nes kunigėlis 
liepęs eiti j bažnyčią: girdi, 
ten busią mažiau pavojaus 
gyvybei. Sulig tokiu patarimu 
davatkos būriais traukusios 
per pušyną į bažnyčią, apa
čia kanuolių sviedinių.

Kadangi Pajevonio bažny
čia buvo ant kalno ir pušyne, 
tai vokiečiai naikino ir baž
nyčią, nes rusai turėjo pro
gos naudoti ją per žiūronus. 
Kai kanuolės pradėjusios ar
dyti bažnytėlę, joje kilusi pa
nika. Kurie dar gyvi ir sveiki 
išbėgo, tai tie nešėsi per pu
šyną į pakalnę. Daugelis da
vatkų atsipeikėjo tik Gražiš
kių parapijoje pagal Kregžd
žių mišką.
„ Kaip sakaiu, jau bažnyčia 
atstatyta, bet Pajevonio klebo
nui esą daug nesmagumo, ka
dangi parapijonai nenuperką 
naujų varpų. Mat, senieji var
pai vokiečių buvo rekvizuoti, 
o dabartiniai varpeliai nėra 
pakankamai garsus, kad su
kviesti parapijomis bažnyčion, 
nes jų balsas paskęstus pu
šyne, ir žmonės nelanko skait
lingai bažnyčios.

Ir tenka pasakyti, kad ne 
tik jaunoji gentkartė atšalusi 
nuo bažnyčios; ir senieji atša- 
la. Taigi kunigas mano, kad 
nupirkus naujus varpjus, j Pa
jevonio bažnyčią butų galima 
vėl sušaukti kaimiečius, kaip 
kad pirm 20 metų. Tik kažin 
ar klebonas neklysta.

Pajevony, Bartininkuose, 
Gražiškiuose ir kituose baž- 
nytkiemiuose yra kermošiui, 
jomarkai. Sakėsi, kad jam, 
Karaliui, tekę būti Gražiškiuo
se jomarke. Tai jau Gražiš
kių parapijonai tiesiog “vel
niop” nuėję. Kaimiečiai, atsi- 
vedę karves ir kermošį, tie
siog vedasi jas per šventorių, 
pro bažnyčią. O karvė tai vis 
karvė, ji nežino dar žmoniš
ko apsėjimo, tat kartais ir 
blyną šventoriuje paliekanti.

Spalių mėn. 17 dieną Jone
lio draugai surengė jam, kaip 
grįžusiam iš Lietuvos, pasitik
ti siurpraiz parę. Į ją atsilan
kė daug Jonelio draugų ir gi
minių, pasiteirauti, kaip jam 
patikęs Lietuvos gyvenimas.

Dabar sakosi p^ Karalius 
esąs patenkintas, kad dar kar
tą teko pamatyti seną ftiotiną 
ir susitikti su kitomis ^gimi
nėmis ir buvusiais draugais. 
Sugrįžęs į Ameriką, Karalius 
vėl savo biznį prižiūri.

—Senas Petras.^

NORA GUGIS
P-nia Nora Gugis dainuos per radio sekmadienį, spalių mėn. 

25 d., 1 vai., Jos. Budriko duodamoj programoj, iš stoties W. 
C. F. L. Ji padainuos dainas “Tulpės” ir “Jai’y' Tai yra naujos 
Petro Sarpaliaus dhinos, dar niekuomet ir niekur nedainuotos, ir 
jas išgirsime pirmą kartą sekmadienį. Be to, savimi įdomu bus 
pasiklausyti p. G ilginės dainavimo, nes jau seniai esame girdėję 
ją dainuojant. Taigi rytoj turėkime omcnėi Budriko radio pro
gramą nuo 1 iki 2 vai. popiet. )

Town of bake
Netikėta operacija

Praėjusį šeštadienį, apie 10 
valandą vakaro, padaryta skubi 
operacija vienam vietos pilie
čiui lietuviui, kuris gyvena prie 
45 ir South Wood gatvių.

Musu .ilietib dar tebėra Bin
gelis ir užlaiko “auzą”. Jisai tu
ri keletą burdingierių. Tikrų tų 
burdingiorių skaičių ir jis pats 
nežino. Matote, vieni jų išsi- 
mufuoja, o kiti vėl atsimfuoja. 
Taip kad tikras skaičius sunku 
yra pasakyti.

šie/ panedėlip vakare, pabai
gęs darbą stok jarduose ir grįž. 
damas namo, dąr užėjau pas 
savo št*davą salinučiką išmesti 
vieną ki’ą nuo šaknų. Klausiu 
jo, kas nauja?

—Nieko ge^a—atsiliepia sa- 
liunčikas.— • Tik mano vienas 
kostumeris randasi kauntės špi 
tolėje.

• —Kodėl ?j—sakau.
-*£Jugi burdingieris padarė 

jam operaciją ant pilvo.
—Hm... Tai geras daktaras, 

kad iš pirmos ekzamenacijos 
atspėjo ligos priežastį— paste
bėjau. O maio štedavas sa- 
liunčikss ir sako:

—Na, žinoma, kad ir be prak
tikos, ale sumanus. O kas iš 
jūsų gvigaitinių ir visokių šliup-, 
tarnių, kurie sėdi po dešimtį 
metų visokiose kolegijose, ir 
tai dar ne visi drįsta operaci
jas daryti. O štai mano kostu- 
merio burdingieris net ir pra
dinės mokyklos nebaigęs, bet 
operaciją padaryti jam tik 
davai Turiu dar pareikšti, kad 
ir chirurgas »r pacientas abu 
yra yra krikščionių demokratų 
partijos nariai ir tik tos parti
jos tegali nariams būti būti 
teikiamos panašios chirurgo pri- 
vilegij oš.

Mano draugas saliunčikas 
tęsė kn!bą toliau:

-j—Dar prieš operaciją abudu 
—chirurgas ir pacientas — išsi
metė po keletą nuo šaknų.

Galų g'de be'gi paaiškėjo, kad 
operacija padaryta netikėtai. 
Štai knks dalykas. Praėjusio 
šeštadienio vakarą burdingbosis 
parsinešė namo pusgalionį kar
čiosios ir užpilė ją ant šaknų. 
O kai burdingbosis pasišalino, 
tai burdingierius ėmė ir išgėrė 
ją. Na, deliai to ir kilo bar

niai.. ir kaip paseka—operaci
ja. Ir dabar burdingbosis ran
dasi pavieto ligoninėje su per
plautu pilvu, 'gi burdingieris 
kolei kas dar liuosas.—Ratilas.

Brighton P irk
Graži lietuvių sueigelė.

Sekmadienį, spalių mėn. 18 
d., pas pp. Vaitkus, 4236 So. 
Tallman avė., įvyko draugiška 
sueigėlė, pasiviešėjimas.

P-nas Vaitkus užprašė visus 
savo mylinius draugus ir pa
žįstamus. Svečių, dalyvavo la
ibai daug. Jų tarpe buvo gan 
įžymių žmonių, kaip tai, p-nia 
Borisas, žymi dainininkė,, pp. 
Gūdžius, J. Butkus ir kiti.

Taipgi p. Vitkus užprašė 
mergaičių orkestrą, kuri gro
jo įvairius šokius ir daineles 
—lietuviškus ir amerikoniš
kus. Orkestrai vadovavo p-lė 
P. Balnaitė. Ir iš tikrųjų kiek
vienas dalyvavęs šiame poki- 
ly negalėjo atsigerėti tų mer
gaičių grojimu ir jų mandagu
mu.

Toliau, pp. Vaitkai pakvietė 
svečius pietums. Stalai buvo 
prirengti visokiais škaniais 
valgiais. Laike pietų išreikš
ta daug malonių linkėjimų 
pp. Vaitkams.

Visų dalyvių pavardžių ne
teko sužinoti. Tik įsitėmijau, 
kaip kalbėjo ir išreiškė malo
nius linkėjimus p-nia F. Bari- 
sas ir kiti. Ir visi' buvo dė
kingi pp. Vaitkams. s 
/ Iš tikrųjų tai malonus žmo
nes. P-nas Vaitkus yra drau
giškas, visus mylintis žmogus, 
populiarus. Ir aš nuo savęs 
tariu širdingą ačiū pp. Vait
kams už taip gražų priėmimą.

Toliau buvo malonių pasi
kalbėjimų tarpe svečių. Taip
jau malonu pažymėti, kad lai
ke žaidimų p-nia F. Barisas

NAUJAI ATIDARY-' 
\ TAS BIZNIS

Siuvėjas, Valytojas —\ 
Kailių Taisytojas

Siuvame naujus, vyrų ir moterų dra
bužius, valome, prosiname ir taiso
me, ii senų naujus padarome. Dar
bas garantuotai. < v ,

V. BRIEDIS
2640 W. 69th St. 

k ................ ...................

MOKAME PINIGAIS

NAUJIENOS. Chicago. UI----------- -----

padainavo keletą dainelių, 
pritariant jai pianu p-lei P. 
Balnnitei. Dainelės buvo šios: 
Lietuva numylėta, Vilniaus 
kalneliai ir kitos.

Tikrai šis buvo pavyzdin
gas pasilinksminimas.

—Vienas dalyvių.

Cicero
#■

P-no Rimdziaus krautuvėj 
išpardavimas eina visu smar
kumu, Atrodo, kad nebedaug 
tavoro nė liks, kai persikels 
naujon vieton, būtent adresu 
2444 West 63rd Street,
kia, visas tavoras bus naujas 
naujoj krautuvėj.

Reiš-

šeštadienis, spalių 24, 1931
mų, didelių ir mažų, Čia sto-|rodę žvaigždes ir pareikalavę 
kos nebus. P-nios Lųkštienės leisti jiems apžiūrėti kambą- 
svetainė taipjau bus bizi, ypač rius ir spaustuvę. Kai ką užsi- 
šeštadienių vakarais. Tai yra rašę, po to vėl išėję nieko ne
paranki vieta mažesniems pa- sakydami.—Senas Petras.
rengimams.

—o— "

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

-

Skelbimai Naujienos* 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos.

UŽ JŪSŲ AUTOMOBILIŲ,
Arba galite palikti savo automobilių musų sales room 
10 arbo 20 dienų, mes parduosime jį rokuojant mažą 
nuošiiAtį

BRIDGEPORTAUTOSALES
į J. J. JANELIUNAS, Sav.

3222 S. Halsted St. Tel. Victory 4929

K

Senas vietos gyventojas biz- p 
nieris, Simas Zvibas, 1347 So. 
50 avenue, turi'nuosavą namą. 
Kadaise čia buvo ir svetainė 
susirinkimams laikyti. Po ilgų 
vakacijų jisai sugrįžo atgal į 
biznį. Veliju jam geriausio pa
sisekimo. O tokio pasisekimo 
jis gali tikėtis, nes sūnus jau 
yra vyrai, tai 
miai ilsėtis. ~

tėvai galės ra 
Vietinis.

40 METŲ
PASEKMINGO RANKININKAVIMO SOUTH SIDE

Visi skaitė “Naujienose” ne
seniai žinią apie p. Zajauską,1 
1444 So. 5 
buvo užpn

Dūliai tos žinios noriu ir aš 
šį bei tą pasakyti, štai paties, 
Zaj ausko pareiškimas: Pana-111 
šių įvykių nebūtų, jeigu mes' 
lietuviai butumem organizuo
ti. Aš padariau pradžią, tegul 
kiti tą praktikuoja, tai gengs- 
teriai išnyks kaip kamparas.

Tas pareiškimas yra teisin
gas ir daug reiškiantis. Zajau- 
skas nėra vienas tų didžiųjų, 
smarkiųjų vyrų, bet pasielgė f 
tiktai vyriškai: didelį airiš- 
maną paguldė. Visi žinome, 
kad Zajauskas yra tykus ir, 
ramus žmogus, nuo kito netai
ko nieko atimti, gyvena savu 
uždarbiu. Bet šioj gadynėj^ 
yra šarlatanų, kurie landžioja 
po įvairias įstaigas ir diktuo-; I 
ja kas kaip turi daryti gyve-l 
nimą. Jeigu visi laikytųsi su- ' 
tartinai, tai^ to 
Aišku, or^J 
visiems, f

51 avenue. Jį, mat 
uolę piktadariai?

Bridgeportas
Spalių mėn. 20 d. komisa- 

’ .rų gazietos buveinėj, sakoma, 
'lankėsi slaptoji policija. Buvę 
trys detektyvai, iš kurių vie
nas kalbėjęs lietuviškai. Pa-

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

* linimentu
PAIN-EXPELLER

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Washtenau> Avė.
CHICAGO ILL

VA R I CO SE

t

viso nebūtų, 
izacija reikalinga

Jau nedaug laiko lieliko iki 
Raudonos Rožės Kliubo jubi- 
lėjaus. Komisija 
sparčiai ruošiasi 
mes,/ o labiausia

ir valdyba 
toms iškil-

_, ruošiasi tie
21 narių, kurie gauš po aukso 
žiedą $15 vertės.

Tai brangi dovana ir Kliu-/ 
bui yra dideles išlaidos. t Bet 
/engėjai ir valdyba tikisi gau
siose paramos ' iš Kliubo narių 
ir biznierių. , Tad iŠ anksto 
prašomi visi yra Rengtis daly-i 
vauli baliuje ,ku$s bus šešta
dienį, spalių mėn. 31 d.

Jau prasidėjo vakarų, pa 
rengimų sezonas. Tų parengi

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

i .

Siti' pastebėtinas treatnientas yra 
kianias kai jus dirbate ar vaikštote, 
yra bo skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų Jus nebeturėsite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicoso Gyslos Iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad Jus kada nors esate turėję vari
coso gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS. PHLEBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo i stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINAGIJA DYKAI; .1 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai sutelkiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino, Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO. ILL.

Room 834, 8-tas Augštas
Kasdio 10—5:30, Pėtnyčiomis uždaryta

SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ. 
Utarn,, Ketv., SubatoJ 7 P. Mj—0 P. M.

ii Pėtnyčiomiš 2 P. M.—5 P. M.
Pasiklausykit muši) kalbos apie Sveikatų 
iš WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

tel- 
Jis

SQUkRE DEAL GARANTUOTI GA- 
4*^ RU AR KARŠTU VANDENIU

APŠILDYMO PUANTAI 
Suteiks Jums Jaukių Šilumą Šal- 

čiausiame Žiemos Ore.
DYKAI EKSPERTO INŽINIERYSTfiS 

PATARNAVIMAS

WIERSEMA STATE BANK
11108 S. Mičhigan Avė
— ........ ........ L -i

39-tas METINIS

Koncertas-Teatras-Šokiai
į’ . , — rengia,—

Simano Daukanto Draugija
• ’ ’ * .i

Nei, Spalio-October 25,1931
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Halsted Street
. Pradžia 6-ta vai. vakaro. Įžangai 50c ypatai

PROGRAMO DALIS I. {
Koncertas susidės iš Solo, Duetų, Kvartetų ir tt.

DALIS II.
Komedija “GYVAS GRABE” (Dviejuose Veiksmuose)
Viršminėta Komedija parodo vyrų silpnam?, kad viena graži mergina 

priverčia vyrus gyvus grabr-pasilaidotikitus apsirengti vvelnio drabužiais, 
kitus angelo ir vis dėl tos nelabosios meilės. \

PO VADOVYSTE KASTO SABONIO. \
— KVIEČIA KOMITETAS.

PIRMAS

KONCERTAS
i Garsaus Rusų Baritono v

Vasily Romakofi
PLAYHOUSE TEATRE

416 SG. MIČHIGAN AVĖ.

Sekmadieny, Spalio 25, 1931
., i į ' ' 3:30 vai. po piet

I

T

$100.00 už 25c
Šaukite tuojaus
CALUMET

5200
< ‘ . i.į :. ■ '■ '> ■■

Kad ekspertas inžinierius 
DYKAI jums > apskaičiuotų 
pirm negu ' nusispręsite.

Aukso aržuolo ir beržo • Mahpgany 

sėdynės. Pilnos ant augštos' rų- 

Hes zovieskų 
kiekvienas ..

> j/ ,

i l>n ii.MNin ■ .

■ Nikeliu užbaigtos rankenos, por- 
celano rodyklė, karštos ir šaltos. 
Tinka bile

, rinkai ........... ...................
Mes kalbame lietuviškai. ____

' t

$1.50

Sąuare Deal Plumbing Supply House
1725 S. State St., Chicago, III. -

X CALUMET 5200
Atdara vakarais, šventadieniais iki 1 Vai. po piet

■ •‘A

............  11 i, ui. ......... . ................ « — —
,4;

—
T—

Laikyk pinigus saugioj vietoj
t

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidėjimo jū
sų sutaupintų centų. i

Milijonus dolerių yra 'žmonės pražudę, dedami į 
dėžutes arba laikydami namie. Bet ne vieno žmogaus 
nėra Chicagoje, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkojė.

Už įdėlius didesnėmis sumomis mokame 4%. Už 
taupinimo sąskaitas mokame 6% ir daugiaus. Mokant 
po 25c. savaitėj -per 325 savaites gausi $100.00.

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

Del platesnių* informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie bile viėno iš šių direktorių:
T. RYPKEVIČIA
A. LECHĄVIČIA
A. SHILIM — vice-prezidentas, 3202 S. Halsted St.
K. AUGUST

sekretorius, 1739 S. Halsted St. 
prezidentas, 818 W. 18 St.

kasierius, 1739 S. Haltsed St.
DIREKTORIAI*.

P. GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
J. CHEPONIS, 4111 S. Richmond St.
J, MARKUS, 2350 W. Lake St.

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

1739 S. Halsted Street

' i ‘

‘ >DIDELIS BALIUS IR GRAŽUS TEATRAS
RENGIA A. BALČIŪNAS IR DUNDULIENĖS ARTISTŲ GRUPĖ.

NEDĖLIOJĘ, St’ALIO-OCTOBER 25tą, 1531
Bus sulošta labai juokinga komedija “PAIEŠKOJIMŲ BIURAS ’. Lošime dalyvauja sekanti artistai: G. Julevičiute, F. Bulow, A. J ule vielutė, A. Dauk

šas, B. Liutkevičius, S. Liutkevičienė, V. Praščiukaitė, F. Sutkus, A. Jočius ir M. DUNDULIENĖ.

STRUMILO SVETAINĖJE, 158 East 107th Street, ROSELAND,
Pradžią lygiai 6:30 vai. vakare. Įžanga 25c ypatai. '' Kviečiame Vitus Atsilankyti —A. BALČIUNĄS IR ARTISTŲ GRUPE.

k" •



įspėja automobilistus

Dėtuvės Akutėm

Akių Gydytojai

Iš šeimininio gyvenimo

ANTANAS

LIETUVIS

atsisveikini

Brolis

Vis painiavos no

Lietuviai Gydytojai

4145 Atoher Aoe.

JtL R.publk 972)

dalyvauti 
jam paskti“ 
atsisveikini-1

Bėgiu ateinančių dviejų savai 
čių iš astuonių uždarytų ban 
kų tu’*to likvidavimo depozito

Ofiso valandos 10 
Reiidence Phone

Nuosprendis Caponei 
atidėtas iki šiandie

o?
■f 4

riąms bus išmokėta viso apie 
$2,000,000.

“vagis! , 
M&runde 
pasirodė, 

j Maruu- 
jamc

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pu 11 m a n 0856 
Gazai. X-Ray. etc

Holdapą padarė kaip 
sausieji agentai

paskai- 
of Iii*, 
“When 

.Eikš Come Down” ir “How 
Rangers Fight a Fire”. Pradžia 
10 ir 11 vai. ryto.

paskaita tema 
Canadian 
. Pradžia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Chicngo Motor Club įspėja 
automobilistus. Girdi, žiema jau 
Čia pat Kad išvengti daugiau 
nesmaęumų , su automobiliais, 
yra patartina juos dabar tinka
mai apžiūrėti ir prisiruošti žie
mai. Ir, nurodo Chicago Motor 
Club, apšaldymo sistema auto
mobily. esanti silpniausia tuo 
atžvilgi.n Taigi reikia jų patai 
syti, jei randasi kokių ydų.

įvyks antradieny ' • * ** A a t

; .‘nulydėtas į Tau-

1327 So. 49tfa Ct 

Telefonas 
Clc.ro 3724

Prisipažinto nužudęs 
moterį

' Arti Leavitt 
Tetefomn Cente 1552 

Vatendoe 9 ryte fld 8 vakaro. 
6«wtoj te PteaHtoj «•» I ttd 6 /

Fieldo muzejui gamtos 
istorijos

^šian-te bus 
“Pidne^ring in the 
Peace River Country 
3 vai. popiet.

'Vaikams 'iliustruotos 
tos šiandie: “Glimpses 
dia”, “People in.White”

laiku galima jau matyti įvai
rius gp.zus, iš kurių oras susi
daro. te matyti galima Fiėldo 
mūzoj;’i gamtos istorijos. Deki 
tam tikram prietaisui, per ab 
skirus nudarančius orų gazus 
leidžiama yra elektros srovė, o 
ji pagamina įvariuose guzuose 
įvairų spindėjimą arba spalvų.

Patartina atsilankyti į muze- 
jų ir pažiūrėti oro, kuriuo kvė
puojame. *'

Musų patarnavimai lai* 
dotnvžie ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad- neturime ii 
laidų užlaikymui aky

Uždarė auksinės pak 
rantės kHubą

Wolf išgabentas kalė* 
jiman

kas ten jį prikėlė ii 
Jisai sušuko: “Vagys 
Policija!“ 
ėmė rėkti

ir Adolphe 
policija, ir

CHtCAGOS 
ŽINIOS

Išmokės $2,000,000 de 
pozi toriams .

Walter Wolf, išeikvojęs pus
ketvirto miliono banko pinigų 
klerk?.*;, nelaimėjo antro byloja 
perk ratinėj imo.. Jis išvežtas r 
Joliet kalėjimą kaluli nuo 10 
iki 10O metų.

gimęs 
1916.

Paliko dideliame nuliudime tė- 
Karoliną Bra-

Estelle, dėdę Ado- 
jkrikšto tėvą Petrą 

“ nę-
meldžiam

Vernon Royals, 17 m„ 5319 
Foster avė., prisipažino nužu 
dęs Mrs. Agnės Lavander va
sario 1930 m. arti Forest Glena 
stoties netoli nuo Milwaukee 
gelžkelio. Savo laiku ta galva- 
žudystė labai sujudino apielin 
kės gyventojus ir uždavė poli
cijai problemą, kurios ji įtuomet 
nepajėgė išrišti, nesugavo pik
tadario.

Praėjusį trečiadienį buvo už
mušta kita moteris, arti tos vie
tos, kur ištiko nelaime ir p. 
Levander. Ryšyj su šia pasta
rąja gfllvažudysite buvo areštuo
tas Royals. Jis prisipažinti, kad 
papildęs abi galvažudystes. Bet 
vėliau vėl užsigynė.

suteikia 
sdaskųtyklos 

komfortą
; skutimos 

namie ;

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

Nuliūdę liekame, <

" vytas, Simus, Tėvai, 
....t .Seserys, Bryliai ir Gimins.

1 Laidotuvėse, patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203C / . ' ! .' ,

Mrs. Quigley gyvena adresu 
8822 K^nnedy avė., Hammond. 
Ind. Vyras, teismo sprendimii, 
privalo duoti jai užlaikymą. Jis 
tečiau nedavė jo. O kad.varan- 
tas jo nepasiektų, tai jis persi
kėlė gyventi į Illinois valstijų,

Bet vyras visgi mėgdavo “pa
sirodyt:’’* žmonai. Taigi jis nu
sipirkę aeroplaną ir juo aliok 
davo pažiūrėti kur jo žmona 
gyvena. Tečiau varanto įteikti 
jam ji negalėdavusi.

Užvakar jis taipjau atlankė 
moterį aeroplanu. Bet nusilei
do perdaug žemai. Taip- žemai, 
kad eavjplanas užkabino medį 
prie namų ir nudribo žemėn, 
žinoma, aeroplanas sudužo, o 
kas sv^biau: Vyrui buvo įteik*' 
tas vavantas šaukiąs jį teismai) 
pasiaiškinti, lt kodėl' neduodąs 
žmona’ užlaikymo......... , ... ,,

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knopigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
' darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23x4 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS*.

433 S. 49 Court, Cicero, fll 
Tel. Cicero 5$27

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervųotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolfregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklo* vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATI 1 AISO l 
PA* LAIKĄ SU NAUJU IŠJR 
Daugely atsitikimų akys 

akinių. Kainos pigiau 

4712 South'AsK

Duokite savo akte išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Aklų Specialistas. Virš \ 15 metų 

• patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos! 9 ryto iki 9 vak, kasdie.
I DR. j. GROUPE 
4(31 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomte Quo 10 iki 12.

Chicagi
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court
Tel. Roosevelt 2515-2516 .> Telef. Cicero 5927

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Rm. 2359 & Lrovttt St Cante 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

- Oftoo TeL Vfctory 6B93 
<c n Dw»d 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisai 3102 So. Belstu SU 
arti lįst Street

Ką mes kvėpuojame? Aiškus 
dalykas: orų! Bet iš ko susi- 
,daro oras? Ketvirto skyriaus 
viešosios mokyklos mokinys at* 
sakys į šį klausimą: iš gazų..

Bet žinojimas apik orą tuo 
ir užsibaigs. Well, dabartiniu

Sąžiningai ir pi
giai pat^rųauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa* 
gelbininke. (

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

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

Tel. Calumet 3294
' Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo' 6 iki y valandos vakare

K. GUGIS
ADVOKATAI 

MIESTO OFISAS . 
12? IV. Dearbom St.t .Boom 

Telefonas Central 4411 
> iki 4 | 

Gyvenimo vieta
1323 Sontb «te#erf Stro 

Tek Boulevard 1310 
v«iand<M> nuo 6 iki 8 vii kiekviena

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

TRUM- 
DIMU. 

atitaisomos be 
kfifip kitur 

tend Avė.
Phone Boiilevard 7589

A. L. Oavidonis, M.D.
4910 Sti. Michigan Avenue 

Tel. K«nwood 5107 
VALANDOS*

, nuo 9 iki 11 valandai ryta* 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadientp it kstvittadiepio

Dr. P. M. ŽILVITIS 
t GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

JONAITIS

šiuo patruliu 
9 valanda ryte

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Phone Armitage 2122

DR. W. F. KALISZ
. 1145 HUuMuskes Avatsat

Valandoei 12 iki 2 ir 4 i|d 8 P. M 
Seredoo vakare uždaryta ' 

Nedalioj pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 rytoi 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Šaradomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvde Park 3395 ,

Dr. A. -P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avo. 
Td. Bonlt».rd 75SS

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 West 69tb Street \ 

VALANDOS*
ią iki 12 ryto, 4*30 iki 1*30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienių

W ,|>l « — W W ll. ■ .1, .l.fc«IĮ   . I   „ji

DR. A. L. YUSKA 
4193 Archer Avė.

Valandos* .2—4 po pie*

Phone Lafayette 0098

Rezidencijos telefonas Grovehill 1595

ONA BELTRAMINI , 

J Persiskytė su šiuo , pasauliu 
spalio 22 dieną, 5:30 valandą va
kare 1931 m>, sulaukus 34 metų 
amžiaus, gimus Spring Val|ey, Iii.

Paliko dideliame nuliudime sty
rą Liudviką, sūnų , Liudviką, mo
tiną Oną MiUerienę, patėvį Sil
vestrą Millcrį. 3, seseris —r Mari
joną, Lilliap. Kontryną, 2 bro
lius — Pettą, PrahcifRų it gimi-

Trys vyrai, pasisakiusieji, 
kad* jie ešų prohibicijos agen
tai, |«r veržė į Thomas Bfady 
namą, 6310 Greenwood ava. 
Atėmė Iš savininko $750 ir iš
bėgę gatvėn nudūmė savais ke
liais. •

Teišėj’ts Wi|kwon pateikite 
bausme Crponei kaip Šiandie. 
Laukte jį paskiriant* bausmę 
vakar, »et jis atidėjo iki pioj-j 
dienos.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų te 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

nes. . t ’ '
Kuns pašarvotas, randasi 3431 

Lowe . Ave. r- j -, /
Laidotuvės įvyks pantdejy, spa

lio 26 dieną, 8z30 val^ ryte iš 
namų -į Šv. Dovydo .parapijos 
bažnyčią kurioje atsibūk gedulin
gos pamaldos už velionis sielą, o 
iŠ ten1 automobiliais bt“ —*-JI 
ta, į Spring Valiey, III 
pašarvota 
Highway 
28 d ‘ 
Povilo parapijas 
rios po gedulię 
palaidota Spring

Visi a> a. Onos Be|(ram*ni gi

SVARBIŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po n* 

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820 

Namaii
6641 So. Albany Avė.

TeĮ. Prospect 1930

. kur. bus 
namuose ;230 West 

iš ten Seredoj spalio 
bris nulydėta į S V. Petro ir 

bažnyčią, iš ku
to pamaldų bus 
Valiey kapinėse.

‘ ‘ gi
minės, , draugai it pažįstam* esat 
nuoširdžiai kviečiami , daįyvauti 

į laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

JOSEPH J. GRISH
Uetuvls Advokatą,

4631 Ashterte ,
Td.f BbūhviH 2800

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
y Valandos: 1—3 ir 7—8

Seredomte ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6028 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ke* 6600 Soutp Arteeian Avene* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

k i821 So Halsted Sttee^ 
CHICAGO tLL.

1931 
gimęs Vilnelių kaime

X. MONTVTD, M. D.
We>t Towp Slar» Banį Bldg. 

2400 Madreoh St,
Vai.» i Iki i po pietų, 6 iki 8 vai

Tel Węsr 2860
Namu telefoną* Brunsvndk 05 9 '■

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albaity Av.

Pilone 
Hemlock/9252

Policija uždarė auksines pa
krantės gyventojų patronuotų 
kliubų, kuris buvo adresu 19 
East Ccdar st.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki į po pietų, 2 iki
I 4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom ano 10 

, iki 12 dieną.
Ttlephonai dieną (r naktį Všrginia 0056 

:___ L—

Telefonas Yartte 1138*

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyfia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems teika 
lams. K>ina prieinama

3319 Auburn Avenue
/, vr -i/r-'M 

CHICAGO TLL
A. PRABISH

Lietuvis Graborius

Persiskyrė su 
spalio 21 dieną, 

sulaukęs pusės amžiaus, 
Nemakščių 

parap, Raseinių apskr., Kauno’ rė- 
dybos. \

Paliko dideliame nuliudime mo- 
trt-į Benediktą, 2 sūnų — Alber
ta ir Ričardą, brolį Kazimierą ir 
pusbrolį Jurgį Jonaitį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1344 
So. 50th Avė., Cicero, UI.
- Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
spalio 26' dieną. 'pSO vai. po 
piet bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Antano Jonaičio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą

Ofiso ir Rez. Tel. 'Buulevatd 59J3

DR.BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb 8 Hąįąted Stp) 
Ofiso valandos: npo lr3, puo 6:30*8*30 

NedėldieniaU pagal eutartj 
z l,f -1

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KHIS
• 756 W. 35th Si.

. r (Cot bf 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos* nuo 2-4, nuo 7-9 

Ncdėldianiais" pagal sutartį

Lietuviai Gydytojai
Dr. P. Atkočiūnas 

DENTISTAS 

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

7—9 Pi M. .
Telephone Cicero 6756 

CICERO. ILL.

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

' At priskirsiu jūsų akims, 
notlurlut kaip butu kom- 
pilkuotas darbas. Mano sis- 
tema yra PasckmS 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

‘ tiksliausi instrumentai. yra 
vartojami. Mario akiniai sugrąžina 'rcgSjimą 
ir- pagalina Įtempimą, v V

SPECIALU DOMfi VAIKŲ AKIMS 
.Akinių Ir EgtaintnaciJos^Kaina Nuo f S. 
žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi ižmokSjimai, nfirą eurai* 

Stiklai dupllkuojami ir rSmai sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D> 
4654 S, Ashland Avė. 2-ras Augštfts 
VALANDOS. 10 v. ryto-iki 8:80 vai. vak.

Valandos i 1—3 po | 
Nedaliomis ir Švenrad

Nubudę liekamę, 

Moteris, Sanai 
ir Giminės.

%

Laidotuvėse pJtarnauja grabo
rius Syrewičia b Son. Telefonas 
Cicero 294.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 um- 
rai kaipo patyręs gydytojai, chinugM 
ir akušeris-

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų. moterų te vaikų pagal naujausiu 
metodus XRay ir kitokios elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025- IV 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietą te 
nuo 6 iki 7:30 rak vakare 

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
|1 Ofiso valandos:
9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAI
*631 South Ashland Avasnae 

Ofiso valandom t
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki > 09 

iki 8 vai NedU nuo 10 IM I
Rez. Telephone Plati 3800

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South IVestet n Avenue

Tel Lafayette 4148

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

\ nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Williį»m Davvson sUgrjžo na 
mo adresu 2320 Oakton St. L’ž 
tiko vsbaksy kai ką užsikas 
ti, paskui atsigulė ant kanapo: 
ir užmigo

Staiga 
miego, 
gelbėkite!

Taipjau 
policlj.n!” 
Pribuvo 
kad Davvsun pataikė 
de bute ir apsinakvojo 
kaip namie. Teisėjas tarė pa 
ketinį žodį dėl nesusipratimu

ei. Yards 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

1646 W. 46th St.

. Telefonai
Boulevard 5203 /

Boulevard 8413

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BAL6AMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
, i '' Tel. Roosevelt 7532 , .

A. A. OUS
R. A. VASALU

ADVOKATAI
n South La Šalie Steaet 

Room 1934^ Tel Randolpb 
Valandos nuo 9 ryto iki f vąl

Oite-^Utanu Kttv. <r
Vaeallt—Pan. Ser. ir PėtayČKM

[Acme-P. ® A. Photo]

Brand Whitlock, buvusis A- 
merikos ambasadorius Belgijai, 
kuris šiomis'dienomis pasimirė 
Briusely j. .

BRONISLAVAS BRADELIS

Pasiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 22 dieną, 10:00 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs 14 me
tų 10 mėnesių amžiaus, 
Chtcagoj, gruodžib 17 d

Z—--te 
veliūs Nikodimą 
delius. seserį 
mą Bartulį,' 
Bradelį, dėdę Jurgį Bradelį ( 
žinom kur, randas 
atsiliept) ir gimines,

Kūnas pašarvotas, randasi.4613 
South^ Whįpplc St.

Laidotuvėm. *■ įvyks : 
spalio 27 dieną, 1:00 vai. po pie
tų iš namų bus 
tiŠkas kapines.

Visi a. a. Bronislavo Bradelio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tiriį patarnavimą ir

DR. CHARLES SEGAjL 
Pęalatikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 Issboe 

CHICAGO. DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: '

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 3 Dd 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8t>0 vai 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 13 v. tterog 

Phone Midvay 2880

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAI
-.■Įtf'-'&lilįL ■ OPTOMETRIS1 

Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Aur 
' kampas 47tb St
Tel. Boulevard 648?

Valandos: nuo 9 ryto
r

1323 South ffte
Tel Boulevao

vakarą. (lakyroa tatvMgą
Nedėlioj ow 9 iki 13 <yro

................. ..i. .ii n,.. ~ . ......... III ' II II

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ , 
: Me» .visuomet teikiame širdiugų, aimpatingg ir ramu 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalinga* 

J. F. EUDEIKIS & 00;
’ . JŪSŲ GRABORIAI \ i

. ' ■' ' ' ’ ' Didysis Ofisas . , . ' - ,
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viu TėMk YARDS 1741 ir ,174? ■

'■'i*

Nuliūdę liekame, c

Tėvai, Sesuo, Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ą. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139,

,, ■»».! n ■ i, iiii.—Hff*

JOHN B. BORDEN

A A SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. WashlngttįH i 
Room 1503

Valandos: 9 ryto

Vkkattes* Uwn.t Kttvw i< jrtoroi 
rąl. ,'
Lafg^ K3?

Namų Tel. Hyde Park 3>*9

f...... •Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 Šo. Ashland Avė.
arti 47tb Street

LACHAWICZ IR- SŪNŪS
PAGRABU VEDBJAI

~ , Visą^ pagrąbo patarnavimų 
. galime atlikti už 

Dvi Koplyčios Dykai 
Deį šermenų

\ Padarome affidavitus; reika- r
: le Insurance ir visus

13 dieną

Advokatai __

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

PROBAK

< PPOhAK t, A

/
• •/ e z B8'

* yv. t. ‘ ’ V* : 'i’’*? C • ? .t? te,
" | Rm ■ > 1 •;

____________ Jį,.A/; - _
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Tarp Chicagąs 
Lietuvių

duoda naudą neito, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRANEŠIMAI
Nelaime lietuvių šei 

myliai
Gazu užtroško jaunas lietuvis, 

taip? tu žuvo ir jo.draugas

Bronislovas Bradelis, 15 me
tų bernaitis lietuvis, Kelly Ju- 
nior Pig’h School mokinys, mi. 
re. - Tapjau mirė jo draugas 
Biekut, 11 metų ir tos pačios 
mokyklos jiuklėt’.'iis.

Brorislovas gyveno adresu 
4613 Qo. VVhipple Street, o jo 
draugas—4622 So. VVhipple st.

Nelaimė juos ištiko ketvirta
dienio vakare, spalių 22 d. I)a 
l.vkas buvo toks: Bronislovas i; 
kitas l,evnaitis Harold Gunther, 
gelbėjo savo draugui Biekut 
kasti anglį į Biekutų skiepą. 
Kai jau sukasė anglį, bernai
čiai s'-mianė išsimaudyti.

GuiTher parėjo namo, o Bie
kut iv Bradelis užsikūrė boile- 
rį Biekutų voninėj ir nusitarė 
abu išs:msūdyti čia pat. Kai 
vanduo iižšilo, tai Biekut įlipo 
i voni'.i, o Bradelis laukė ji iš-' 

.* i maus iysiant.
Bet voninėj išdegė orjis ir 

bernaičiai užtroško abu—Bie
kut vonioj, o Bradelis prie vo
nios.

Kuri' ’njpįkui praslinkus, kai 
bernaičiai neišėjo 
buvo išlaužtos jos 
lėtą vslandų dėta 
juos atgaivinti. Bet

Bron’slovo Bradelio laidotu 
ves bus antradienį, spalių 27 
dieną 1 valandą popiet, iš na
mų 4r'13 So. Whipple Street, 
i lietuvių tautines kapines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis.

iš vonines, 
durys. Ke- 

pastangos 
veltui.

. t
■ l T

Lankėsi A. V. Sa
dauskas

Vaka~ Į “Naujienas” buvo už
ėjęs p V. Sadauskas iš Prbts 
burgh Pa.

P-as Sadauskas prieš vienuo
lika ar dvyliką metų yra gyve
nęs Chicagoj ir turi čia daug 
draugų. Priegtam jis yra se
nas b’rutietis. Jis yra .šaunus 
dainiir'nkas. Porą metų jis 
praleido Italijoj, bestudijuoda
mas dainavimą. Dabartiniu 
laiku jis gyvena Pittsburghe, 
kur turi pašte nuolatinį darbą.

Chica^oj p Sadauskas pra
leido ir’eną savaitę. šiandien 
kartu so savo žn ona jis auto
mobiliu išvažiavo atgal į Pitts- 
burghn. Visiems savo seniems 
draugam^ ir pažįstamiems 
prašė perduoti labas dienas.

jis
N.

North Side
šį sezoną tarpe northsides lie

tuvių pasireiškia daugiau gyvu
mo, negu praėjusį, štai pra
ėjusį sekmadienį Pirmyn Cho
ras davė puiki/sezono atidary- 
mą-koncertą, šį sekmadienį, spa
lių m. 25 d., SLA. kuopa duos 
vėl grzžų pramogų vakarą bu
vusioj Unijos salėj, prie Damen 
ir Milwaukee gatvių.

Ateinančio mėnesio 14 d. Sa- 
vitarpiinė rengiasi šauniam ban- 
kiotui ir koncertui. Vėliau, 
apie Maujus Metus/vėl didžiu
lis Savitarpinės metinis vaka
ras. ' • • . .

1 žinama, Moming Star kliubas 
irgi nennsileis.

Beje, naujai susiorganizavęs 
moterų kliubas taip jau turės 
pasirodyti su savo debiutu.

Na, o kur musų Bijūnėlis? 
Tas tai turbut visus pralenks 
parengimų skaičium, kaip ir vi
suomet. Be abejo, prisidės ir 
kitiems programus pamargint. 
Tat Bijūnėlis turės šį metą ga
na nuoširdžiai pasidarbuoti, kad 
atlaikyti savo reputaciją.. Abe
joti ir nereikėtų, nes mokyto
ją Bijūnėlis turi tokią, kurios 
daugelis gali pavydėti, t. y. p- 
nią Anelę SalaveiČikiUtę-Stepo- 
navičienę, su daugelio metų pa
tyrimu jaunuolių liokinimeė

Naujienų Spulkc,„ 3 b serija prasideda 
Spalio I dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjicnų Spulka yra inkorporuota Illi-

pasi- 
tiktai

sirinkimas įvyks nedėlioj/spalio 25 d., 
2 v. po piet, parapijos svetainėj, Wash 
tenaw ir 68 gat. Visi malonėkite ateiti.* 
ba nemažai bus svarbių dalykų svarstyti.

-— Valdyba.
*'< —- ■ i ~.i r ------ - - į-L-|.

North Side. Sekmadieny, spalio 25 
dieną, 10 vai. ryte Bijūnėlis pradės sa
vo pamokas, Almira Simons svet., 1640 
N. Hancock St. Butų geistina, kad
tėvai pasirūpintų atvesti savo Vaikus
nuo pat pradžios pamokų. Yra kviečia
mi visi jaunuoliai nuo 5 iki 16 metų
amžiaus, visiems' bus kas veikti arba 
pasimokinti. — Bijūnėlis

I CLASSIFIED ADS. Į
k.—  .  -------------——   --    - J

ALscellaneous
.......... ... .1 vairu...._______

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — SUbudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynėj. Moterh 
patarnautoja. 807 E. 6 3 St. Room 4. 
tel. Midway 43 78.

—----O------

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai *^*ww*» ■ «— -r “■ -f11 m ■ m - — '

PARSIDUODA Restaurantas, 12 
kambarių, biznis išdirbtas, renda ne
brangi. 1403 Jefferson St.

[Acme-r. w a. motoj •

Julius Curtius
šiomis dienomis atsistatydinęs 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, kurį fašistai ir komu
nistai smarkiausiai atakavo dėl 
jo sukalbamos užsienių politi
kos.

nois valstijoj ant $1,000,000.00.
Yra saugiausia vieta pinigams 

dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

, Kreipkitės prie , sekretoriaus 
T. Rypkeviiiaus

1 73 9 So. Halsted

PARDAVIMUI grosernė ir restau
rantas, išdirbtai biznis, dėl mirties šei
mininko. 2281 Archer Avė.,

P. 0 A. Photo j

St h

Bijūnėlis savo pamokas pra
deda s i šiuo sekmadieniu, spa
lių m. 25 diena, nuo 10 iki 12 
vai. ryto, Almira Simons svetai
nėj, 1640 N. Hancock Str. Bu 
tų ma-on matyti Bijūnėlį .šį 
metą kuoskąitlingiausią na
riais, ir tėvai turėtų nepatin
gėti nuvesti savo vaikučiui pri
rašyti prie Bijunelio choro.

—Nosius.

Dr. Jose Manuel Puig Casnn- 
ranc, naujasis Meksikos amba
sadorius Amerikai.

Dar Vienas Žodis 
viams.
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai ■— vyrhi ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 1 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaime. Kurk norite 
įstoti ,į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Chicagoje —- malonėkite 
skubiai kreiptis į “Aušros” Knygyną, 
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic
kevičių. Arba kreipkitės telefonu — 
Yards -4754 - 
Laikas trumpas • 
kiam.

Chicagos Lietu-
Nupigintas įstojimas Chicagos

Educational
___ Mokyklos___

MOKYKIS BARBERYSTĖS
V AMATO

Dienomis ar vakarais.. Del informacijų 
šauk arba rašyk;

INTERNATIONAL BARBER* 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Rytoj Romakovo 
koncertas

RyB'j, -spalių 25 d. Playhouse 
teatre 416 So. Michigan avė., 
bus Vasilij ‘ Romakovo* (Gromh- 
kovskp koncertas. Pradžia 
3:30 vai. popiet.

Paregramas puikiai parink
tas. (> dainininkas, baritonas, 
sakom? esąs tikrai retas, nepa
prasta1* etipriu ir išlavintu bal
su

Patartina kiekvienam, kuris 
mėgia lankyti tikrai gerus kon 
certus būti ir šiame Romakovo 
koncerte.

Rožių že(mė
Praėjusį sekmadienį buvo p- 

lės E. Petreikaitės vestuvės. 
Ištekėjo ji už lietuvio vaikino. 
Jo pavardės neteko betgi suži- 
nęti. Ąbu jaunų, lankė kartu 
vieną mokyklą. šliub£ ėntfė1 Vi
sų šventų parapijos bažnyčioj. 
Pajaunių buvo trys poros.

Vestuvių puota surengta 
jaunosios tėvų namuose. Su
prašyta daug pažįstamų sve
čiuosiu?. Puo<ta buvo gražiai iš
kelta. Grojo ir muzika šokius 
ir šoko svečiai iki šočiai. Jau
noji neseniai yra baigusi, biznio 
kolegija.

L i n k ė <t i n a jaunavedžiams 
gražaus šeimyninio gyvenimo.

Prašo atsišaukti
' Louis Garbus apleido Chicagą 
apie porą javaičių atgal. Jam 
yra laiškų Chicagoje. O ir daug 
yra norinčių matyti jį biznio 
reikalais. , Taigi. jis pats malo
nes atsišaukti arba gal kas su
teiks jo adresą, o jo laiškai bus 
pasiųsti jams. Prašome atsi
šaukti adresu 818 West 18 St., 
Chicago, III.

Bridgeportas
Simano Daukanto Draugija 

/engia 394ą metinį koncertą, 
teatrą balių spalių mėn. 25 
d. Lietuvių Auditorijoj

Bus koncertas, b taipgi su
vaidintų labai juokinga kome
dija dviejuose veiksmuose “Gy
vas grabe”.

Kviečiami atsilankyt visi Si
mano Daukanto Draugijos na
riai, taipgi visi lietuviai. Pro
gramas bus geras. Iš anksto 
galima sakyti, kad visi atsilan
kiusieji į parengimą busite už
ganėdinti. Juokų gi bus iki au 
sų.

Pasinjątysime spalių mėn/ 25 
d. Lietuvių Auditorijoj. Kviečia

Komitetas.

jei nori, išmokti

nusipirk t^pewriterj

Californijos vynuo 
z ges eina prie 

pabaigos
California Grapc Control Board 

zidentas Frederick J. Koster, buvęs 
alininkas exekutivio 
Chamber of Comcrcc. 
nimas iš Californijos sulčių vynuogių 
kasdie mažėja ir greitai visai apsistos, to- 
dcl išmintinga rytiečiams vyadariams pirkti 
vynuoges dabar, kol jų dar yra mankete 
užtektinai ir galima pasirinkti įvairių 
rūšių.

Californijos sulčių vynuogės 1 markete 
yra jau du mėnesiai, bet delei mažo der
liaus, jų šiemet atgabenta 25 nuoš. ma
žiau, negu pernai. Karštis ir Sausra, 
kurie sumažino derlių, betgi nepakenkė 
vynuogių,'kuokybei; šių metų vynuobes 
turi savy daug daugiau cukraus, negu 
turėdavo kitais metais. f l

Apgarsinimų kampanija, kuri buvo 
vedama visą sezoną, įtikino publiką, kad 
legalus dalykas yra gamintis vynuogių 
sunką suvartojimui savo namuose, bet, 
kaip matyt, vistiek neįtikino pirkėjus ir 
vyndarius. kad derlius tikrai yra mažas 
ir kad dabar daromi yra paskutiniai iš- 
siutimai vynuogių iš Californijos ir kad 
todėl tie. kurie nepasiskubins nusipirkti 
vynuoges šį. spalio mėnesį, jie pasiliks 
visai be vynuogių^

pre- 
. Pir- 

komitet'o U. S. 
rašo, kad išgabc- 
sulčių

atsilankys į namus, 
pasiskubinkitė. Lau- 

Chicagos Ltetuoių Dr-ja 8. P.

North Side Susivienijimo, Lietuvių 
Amerikoje 226 kp. rengia paminėjimą 
4 5 metų sukaktuvių nuo įsikūrimo Su
sivienijimo, MihRdy ivet., 1 564 North 
Damen Avė., prie Mi|waukęe Avė., ne
degioj spalio 25 d., 6 >00 vai. vak. Bus 
grižus programas, tad visi esate kvie
čiami dalyvauti šiame jubiliejuje.

Komitetas.

Bridgeportas. — Simaho Daukanto 
Draugijos metinis Koncertas atsibus 
sekmadieny, spalio 2.5 d., 6 v, v., 1931, 
Chicagos Lietuvių‘Auditorijoj, 3133 S". 
Halsted St. .Visi nariai būtinai* pri
valote dalyvauti ir nepamirškite su
grąžinti parduotus tikietus, kurie tutės 
eiti laimėjimui dovanų.

Marguette Park. Marųuette Park 
Lietuvių* Am. Piliečių Kliubo mcn. su-

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄI
Amerikos Lietuvių Mokykla yrą vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Automobile*
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYSC1Ų 

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

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

M. & K. MOTORS SALES
Pasiūlo 50 frerų kiirų už pratuStipimo kainas.
Visu modeliu, visokių kainu.

. 6811 So. Halsted St.
Tel. 3Ventworth 2727

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu, kad aš esu patyręs 
per daugelį metų automobiliu taisyme 
biznyje. Todėl kuriems! reikia-ką nors 
taisyti, pašaukit mane, o aš galiu ateitų 
pataisyti pas 
savę. /

I

jus arba, parsivešti

F. CLAVEN

So. Campbrll Avė.6741
Phone Hemlock,6117

■d**—— nu I ■

FuriAture & Fixtures
Kakandai-|taiBui

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

6348 S. Campbell Avė. 
------ —O---------

GRAŽUS 3 šmųtų seklyčios setas 
(skurinis), du 9x12 kaurai, šildyto jas 
deginąs kietus ar minkštus anglis, tik 
2 mėnesiu vartotas; didelis ice box, 
kitokie namų dalykai, visi puikiausiame 
stovyje.

3029 Quinn St., 
2nd floor

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina abelnam na-^ 
mų darbui. 6749 Ridgeland Avė., 2nd 
apt. Tel. Fairfax 0904.

For Rent
PASIRENDUOJA dpughnut shop su 

visais fixturiais. Labai pigiai. Kreip
kitės 1342 So. Sangomon St., 2 floor.

/ ' ---------------------

i
GERA proga dėl bučeriaus. Visi 

bučernės f ix turės, 3 kambariai, karštu 
vandeniu šildomi. Rendos $35.00.

/ 2138 W. Coulter St.

PARDAVIMUI barbernė už jūsų tei
singą > pasiūlymą, geroj apielinkėj, geri 
pikčerian Biznio gatvė. Renda $3 5, 
su pragyvenimu. 3262 S. Morgan St.

PARDUOSIU čeverykų taisymo ša
pą su visomis mašinomis. Nemokan
tį išmokysime. 2635 W. 69 St.

PARDAVIMUI Restaurantas ir Roo- 
ming House. labai pigiai. Taipgi auto
mobilį Cadillac 1927 metų, parduo
siu už $200. 21 14 S. Haltsed St?

PARDAVIMUI moderniška, puikiai 
įrengta' bučernė ir grosernė. Nėra kom- 
peticijos. Cash tiktai. Labai pigiai.

4 1424 W. 61 St.

PARDAVIMUI barbernė. naujais 
įrengimais. Išdirbtas biznis, pigiai." Pir
mas ląimės. Renda pigi. 741 W. 34 
St., Chicago, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui • '

AKERIŲPARSIDUODA 70 
' ( . FARMA
Arti miestų it\ežerų. 

į vakarus nuo Elkhorn, 4 
tus nuo miesto Delevan, 3 
lios iki ežero Delevan, apie 4 ir pusė 
mylios iki ežero Corna, 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, Bbx 101 
Elkhorn, Wis.

Pusė mylios 
mylios į ry- 
ir pusė my-

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus Ir 
pančlakas. Taiso m senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galStumSt 

sutaupyti nitb 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
504 West 83rd St.

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

PARDAVIMUI Studebaker karas, ar
ba mainysiu į grosernę ar bučernę. Klau
skite Barber Shop’ėj, 

2126 S. Halsted St. \

PASIRENDUOJA garadžius 3-jų tro- 
kų — gera vieta taisymui automobilių. 
3106 S. Union Avė. Tel. Victory 7477.

—.0..... -..

38 AKRAI ant Highway U. S. 12, 
8 kamb. auza. barnė, soilo ir daugiaus 
budinkų, 2 karvės, 2 arkliai, vištų, 
mašinerijos. Tinkama dėl Gas Sta- 
tion $6500.

1218 
sodnas, 
Mainys

— Vi?
•• , >.!) . 1!

BpeclaHątas i
kyklt ’ pas manė, Man^ pilnM 
>nas atidengs jūsų tikrą ligą i 
nnsiu jus gydyti, sveikata j 
klt pas "■ 
čiu
po

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atyąžiuokit 

į ■ štiidiją arba • palaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo- x ’ 
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums / nėra reikalo turėti 
balitoąis. Gerklės plovi
mas su Lhterine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto-

< kitę jį kasdie. Lambert ' *• ■ v ■
Pharmacal Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
, ■ pašalina halitosis / 

Užmuša 200,000,000 perų 
.___________ ___J______-____—_____ ________ - ... . L _ _ • ♦

5

YOUrlYLj
Nlght and Mornlng to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marina Ca*Dept.IL S., 9.B. OlūoSt., Chicago

SpedaUstas gydyme ębronllkų u aauja u aų. Jei kiti negalfijo Jtfįnte ĮWdyU. atehan 
kyklt pas manė. Mantyb pilnus tfegzamlnavi 

atidengs, jūsų tikrą ligą Ir jei- a* apsl- 
. ____ ___ .... ---- > jums tugryl. Ei

jas tikrą specialistą, kuris neklaus jmrr 
Ir kas jums skauda, bet pats pasakyt- 

galutino iAegzamlnayimo—kas jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
Jackson Blvd., netoli State ,St\' 

/-.Kambarys'’’ 1016* ■ Jį, '
Imkite jdfVątorių -'.t

chicago; Illinois
ifiso valandos: nuolO ryto iki 1 po 

pietų, tąėio 5 iki 7:30 vakaro. Ned?
lioj , nuo lO rvto iki l oo pietų. - -į k-.1- -- į ,t - m - -rt - -Į--- —
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AUBURN DE LUXE 5 pas. SEDA- 
nas. Aš esu priversas paaukoti savo vė
liausio modelio' karą, kurį pirkau tik 
trumpą laiką atgiil lt išvažinėjau tiktai 
7500 mylių. Originalis geriausias 
Duco neturi net įbrėžimo. Tairąi yra 
kaip nauji. Pilnai įrengtas. Karą rei
kia pamatyti. kad jį įvertinti. Aš esu 
priverstas parduoti;, kad tuo jaus sukelti 
pinigų. Pirmas $250 paims jį. Na
mie visą dieną nedėlioj. Atsišaukite ne
dalioj. 2231 North Kedzie Avenue, pir- 
masapt. '• •, ' /■ <• •

PASIRENDUOJA^ 5-6-7 kambarių 
fialai po 16 ir 24 doleriu?, pečiais ap
šildomi, 6600 So. Lowe Avė. Telefonas 
Victory 1^17^

-....  ■ ■ 'O

PASIRENDUOJA 6 gražus kamba
riai, pečium apšildomi, renda pigi.

6802 So. Maplewood Avė.

AKRAI žemės su budinkais, 
6 karvės. 2 telyčios. javai, 

ant namo arba išrenduos. .

CHAS. ZEKAS
4454 S. Western Ąve. 

— II ■ .4 .■■■!!— Į ........................ .  - ...........—

TURIU dvį farmas, vieną parduosiu. 
4Q akrų su budinkais ir gyvuliais, juo- 

-džemis ir ,molis, nėtoli ežero ir miešto. 
$3,8,00. Antrą 80 akrų, budinkai, be 
stako, $3.000. Pusę įmokėti. J. Mi- 
kuconis, Ingallston. Mich.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOM, SULFURINRS VANOS ] 
ELEKTRIKINIŠ GYDYMAS

Treatmehtai-. Visokių kraujo,: litrų.' 
tizmo, nervų, ■ T 
žiaus. c ' ‘
domo su _______ _________
spinduliais,- sonusoldal elektros prietai
sais. SulfurlnCs vanota sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų 'kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vilnos ' ir ( kambarys—$1.50. 
Moterims antradienials-Pdienų ir vakarais

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

IR
ikių -kraujo' ilgų,' reuma- 

■ lumbago, lalčlo, paraly- 
sclatica ir visas pahaSias ligas gy- 
su elektros therapy, violetiniais

RAM OVA■ ItheatreF1!
35 8 Halsted Sts. 

DIENOMIS IR VAKARAIS

LINCOLN CUŠTOM BŪILT SE- 
DAN. -Pinigų reikalingumas verčia ma
ne -paaukoti savo < vėliausio modelio 
Lincolną, kurį esu išvažinėjęs tiktai 
6000/mylių ir yra.vienas gražiausių ka
rų gatvėje. Šis , karas turėjo geriausią 
priežiūrą ir. jį negalima atskirti nuo 
naujo. Jis kainavo man $4,500 trum
pą laiką atgal. Turiu tuojaus sukelti 
pinigų ir, priimsiu $400. 2238 North 
Sąvvyer Avė., Ist fląt. Atsišaukit ne
dėlioj.

•• ................................. ...... ...................... ............-T*...................      emi

NAŠLĖ PAAUKOS NASH VĖLAUS 

MODELIO SEDANĄ. Karas buvo 
storadžiuj per paskutinius dešimtį mė
nesių ir beveik nevartotas. Jus nega
lite jį askirti nuo naujo. Aš neturiu 
kas karu važinėtų už mane, todėl turiu 
jį parduoti. Karas yra pilnai įrengtas 
su daugeliu extras. Viskas yra orfgina- 
lis ir kuogeriausiame stovyje. Man tuo
jaus reikia pinigų ir priimsiu $200 
2538 North California Avė., pirmas 
augštas.

PASIRENDUOJA «lresu 4714 W. 
13th St., 2-ras flatas. 5 gražus, šviesus 
kambariai, saulės seklyčia, miegamieji 
pprčiaį. ... Rietuvių apięlinkė. $30.

FuFnisled Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai 

kino, be valgio, su visais patogumais. 
6831 S. Talman Avė.

KAS KĄ TURIT MAINYT?
Vištų farmą netoli So. Kedzie Avė. 

ir Archer Avė. ...................  $6800
300 akerių farma su visais įtaisy-_ 

mais .
80 akerių tarpia, triobos ir gy

vuliai .....................................   C
30 .akerių netoli Chicagos, visi

įtaisymai ............................. .
2 flatų naujas mūrinis

$7800

$5700

$2900 
na- 
.. $5700

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Šiandie

“Sportinę Blood”
Labai gražus veikalas, tikra šių 

metų ekrano sensacija '
z- '' . 4 -.

' . Dalyvauja
Clark Gable,‘‘Ernest Torrencė, Magde 

‘Evans, Marie Prevošt, LeW
Cody ir k.

;< \ ' •
Be to epizodas iš serijos 
“VANISHING LEGION”

Taipgi

Margumynai,

Dresių Dezaininimas 
Drešių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. 8ie 
amatai yra patraukiantys ir 
cgeral apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
~-jųs įdomaujate.

. Skrybėlės
Mos išmokinsime Jcalp dožai- 
nihti ir padalyti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dol nemokamos kbygntOs.--.......

■Principal

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR P

Jus galitę pirkti 10 Itonų c ar dau
giau SUDIG/MUSŲ LIBERALIO PLA* 
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose. .? s

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE LĄKEVIE1V 5029

PAIEŠKAU apšildomo kambario prie 
mažos šeithynos Marąuette Pk, apie
linkėj. Antrašas: t

4424 So. Maplewood Avė.

PASIRENDUOJA ruimas vienam ar
ba dviem vaikinams — 
naudoti. 2909 So. Emerald- Avė. 2ros 
lubos, užpakalyje.

- -------- ■ - ---r....... -- ■ -- ------- i------1----------------

PASIRENDUOJA geras kambaryj 
karštu vandeniu apšildomas, geroj apie
linkėj, pusė bloko nuo karų linijos. 

1521 N. Irving Avė.

virtuvę galima

( PARDAVIMUI arba mainui pigiai 
200 akerių farma. Kam pražudyt pini
gus bankose. geriau pirkit farmą. Jei 
norėsit, parduosiu pusę žemės.

■A —
Savininkė c

5324 So. Union Avė.
; ‘ Phone Yards 1328

*

PASIRENDUOJA gražiai fornišiuo- 
tas kambarys, gabi apšildomas. 3315 
Emerald Aw. Yards 1121.

Exchange—Mainai -
REIKALINGA bučernė ar delicates* 

šen, bungalow ar cottage mainymui j 
dviejų flAtų namą Marųuette Manot 
apielinkėj. 6415 S. Richmond St.

' 1' *

RENDON moderniškas kambarys dėl 
vieno vyro su ar be valgio. 

2515 W. 43rd St. .
m, ■>■■■■ l—ll—f ■ I 1— ■i.iiįK—■ II

4224 S. Rockwėll St., 
mas su valgiu,, puįkus ruĮt 

^minoj, skanus Skandinavų 
giai gaminami. t Radio. 
skalbiami, vedusiai Sporai arba 2 mergi
noms. $6.50/ kiekvienam savaitėj.

Real Estete For Sale
Namni-žemf Pardavimai

2 lubos, ru- 
«&, priv. šei- 

budu val- 
Skalbiniai

Paul M. Smith & Co.
■ ' REAt ESTATB

' LOANS « INSURANCE 
Perkam. parduodam, mainom namus * 

'orus, farmas. biznius visokios rųšiei 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis ^lygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

8PECIALI8 SPALIO SUTAUPIMAS
Namų statymas, remodellavltnas, garažai, 

porčlal, visas taisymo darbas; pigiai.
r R. M; GIBBON. 
i 2536 N. Sacramento

Dykai apskaičiavimas.
Tel. Spauldlng 0130

.......... ....................... ■■■■ *n ■■■ w ■ i r—'■ 1 *■"" »■■■■■—**»■■■■ -

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio V/allboąrds 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ĄBBOTTt 52Q1 Wf. Grand 
Avė., tel. Berkshįre 1321,

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabai 
Pocahontas, Mine Run ................ $6 75 
Petroleum, Nut Coke .......... \8.50
Pocahontas, Lump or Egg 10.25 
Heritage Coal Co., Tel. Engkwood 2606

*

čev^rykų' Taisymo Įstaiga
Geriausia ir pigiausia kaip kitur. Dar* 

bas garantuotas. Padarom dąrbą ant pa- * s s t

7 • Business Chances
_ _ Pardavimui Bizniai,______

GROSE^Nfi, Ice Cream, Candy, Ci- 
gars, Cigarets, nėra 'konkurencijos. Trys 
kambariai. > Renda tik $25.00. .

6009 S. May St? • '

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

PARDAVIMUI .^učerne ir grosernė 
su mažu namu. ?v

Tel. Lafayette 8780
■ ii>il 4.r i.;--         "į       ■

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. Pigiai, už teisingą pa
siūlymą- 4535 S. Marshfield Avė.

'i /

Pigiai, už teisingą pa-

PARDAVIMUI valgykla, sena įstaiga, 
prieinama kaina. Atsišaukite 2517 So. 
Halsted St. .;\ '

Ttl. Lafayettt 0455

. TURIU paaukoti savo kampinį biz
nio namą, storas ir flatas. Kreipkitės 
2059 W. 22 PI., kampas.

CASH
Parsiduoda pigiai 4 flatų po 5 kamb., 

murinti namas ir 4 karų garažas. Garu 
šildomas. Elektros ledaunės. Morgi- 
čius iki 1936 metų. Saugiausia vieta 
pinigams.
, ' 6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI. Našlė turi paau
koti mūrinį Storą ir S'Tlatus.

5714 S. Damen Avė.

SAMPSON’S LANDLORD SERVICE 
BUREAU. Mes pašaliname ar iškelia
me prastus ir nepageidaujamus rendau- 
ninkus. Nuo įteikimo pranešimo iki 
galutino pašalinimo bile kada įr bite kur 
Chicagoje it Cook paviete. Už nunia- 

. žintą s.. narystės, juokfiitis.. JBkspillJl. 
rimai visuose dalykuose dykai, 
nedelioms nuo 9 
Brunswiek 6160:

'' ■ 1 ■
PARSIDUODA ar pasirenduoja kom

binacija — restaurantas, soft dtink par- 
loris ir pokilių salė* Pigiai tinkamam 
žmogui. H. Goetz, 4220 S. Richmond 
Street.' "

------------Į------------- -------------------------------------

PARDAVIMUI ar mainymui 2 aug- 
štų mūrinis namas ir bučernė.

5625 S. Damen Avė.

restaurantas, soft d rink par • • • * • • « .

iki pietų 
1050

Atdara 
Telefonas 

Wi Division St.
dirbtas, parduosiu pigiai. Priežistį 
tirsite ant vietos. 837 W* 34 PL

PARSIDUODA ar pasirenduoja nau
jas muro namas 
bariai gyvenimui, 
vieta dėl bučeęnės, saliuno arba 
nių daiktų štoro.

Savininkas gyvena , vietoje.

4426 So* Western Avė.

storas ir 5 kam. 
Apšildomi. Gera 

geleži-

Dept.IL



