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AREŠTAI IR KRATOS
' v

■ : CEMTRUOSE
Laikinai uždaryta 
krikdemų partijos

organas “Rytas”

Nenori eiti į bepročių 
namus

Areštuoti ket asmenys
Apsigindama

ieškomoji užsibarika-

Kaunas spal. 14 d. Krimina
linė policija pas slaptos KAK 
organizacijos narius padarė 
kratas. Paimta mašinėlė ir apo- 
lografas. kuriuo buvo spausdi 
narni KAK., Mašinėlė rasta 
ateitininkų rūmuose, Laisves 
Al. 3 N r., o apolografas—“Pa
vasarininku” centre. Ateiti
ninkų rūmuose, pas studentą 
ateitininką šilą, rasta KAK at
sišaukimų “Balandžio 12 d. tc- 

Voldemajo ir Smeto- 
atentatininkų by- 
atsišaukimų “Kas 

Pavasarininkų” 
atsišaukimų 
tikrieji Lie
to, ten pat 

forma iš-

Bay View, Idaho, spal. 20, 
Policija pradėjo ieškoti Mrs. 
Floyd norėdama'ją pasodinti j 
bcproč’ų namus, 
nuo
davo namuose su kūdikiu, o po
licija negalėdama, išsiveržti, ap
supo namą ir d^bar antrą .die
ną laukia beprotės pasiduo
dant. Mrs. Floyd neturi mais
to, kenčia bada.

Kipro gyventojai 
seka Indijos vado

Gandhi’o pėdomis
roras , 
uos vaidmuo 

’.oj” ir SYK 
mus valdo”.
centre rasta 
“Visiems” įr

Prasideda nauji neramumai 
ir Maltoje

<<
KAK 
“štai 

luvos priešai”; be
rasta proklamacijų 
spausdinti straipsniai, kurie sa
vo laiku “Ryte” buvo cenzūros 
išbraukti ir Gabrio apologra- 
luotų laiškų. Pas kun. Ranke
lę rasta 190 atsišaukimų dėl 
Respublikos Prezidento rinkimų 
ir “Demokratiškosios studentų 
grupės”; pas kun. Telksnį ras
ta keletas atsišaukimų ir taip 
pat KAK 4 Nr. "^taip^pat KAK 
atsišaukimų rasta* ir - pas-~stu* 
dentę ateitininkę Petrauskaitę.

Atsišaukimai yra kurstančio 
ir šmeižiančio pobūdžio, kurie 
pagal Baudž. Stat. 129 str. ir 
263 str turi -nusikalstamo dar
bo požymi. Suimti, 4 asmens. 
Kvota vedama.

Kauno komendanto nutarimu 
Krikščionių demokratų organas, 
“Rytas” uždarytas trims mėne
siams.

Lana’*ka. Kipro sala. spal. 26. 
Pamėgdžiodami Gandhi’o takti
ką Indijoje, Kipro salos gyven
tojai, kurie buvo nevykusiai 
sukilę prieš anglus, pradėjo 
dirbti savo naminę druską. Kaip 
ir Indroje, Anglijos valdžia ir 
Kipro raloje turi druskos mono
polį. Kariuomenė buvo tuojau 
nusiusta į Druskos ežerą, prie 
kurio ’uivo susirinkusi tukstan 
tinė k;o”iečių minia. Padėjimas 
Kipro saloje dabartiniu laiku 
labai įtemptas.

Paskutinėmis 
salos su^linaas išsiplėtė ir . į 
gretimą Maltos šąlą, Vidurže
mio juroje. Susirupirię anglai 
pasiuntė naujas kariuomenės 
dalis sukilėlius malšinti.

žiniomis Kipro

salą, Vidurže

Pataria skolų klau 
siiną peržiūrėti

Badautojų armija “mar 
šuoja”

Mussolini. Italijos diktatorius, 
sako, kad reikia sumažinti 
ginklavimąsi, peržiūrėti sko
lų klausimą, idant atgaivinti 
pirklybą pasauly

Jefferson City. Mo., spal. 26. 
J Jefferson City, Missouri vals
tijos sostinę atvyko pirmas pul 
kas ba Įautojų, kurie pėsti, au- 
tomobiUais ir trokais traukia į 
sostinę reikalaudami pašalpos.

Mokėsi pusę valandos 
dviejų žodžių

Washington, spal. 26. Lavai, 
f rančų" ų ministeris pirminin
kas nemoka angliškai. Norėda
mas išmokti pasakyti “Thank 
you”, jis praleido daugiau pusę 
valandos laužydamas liežuvį, kol 
jam pasisekė žodžiai teisingai 
ištart’.

$18,600000 sveikatai *

Ne\v Yorkas. spal. 26. Statis
tikos žiniomis, pasirodę, *»kad 
sveikatea pagerinimui medL 
cinos -tvrinėjimui perpai buvo 
išleista $18,600,000.

feORAS
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai ’ dienai pra
našauja :

Debesiuota, galimąs lietus, 
kiek šilčiau. , ' ’

Pietų ir pietryčių vėjas.
Vakar temperatūra buvo ry

tą 47; po .pietų 61.
Saulė. teka 6:16; leidžiasi 4 

52; mėnuo leidžiasi 7:26 rytą.

[Acrne-P. W A. Photo]
Maršalas Henri Petain, “Ver- 

duno išgelbėtojas,” kuris šio
mis dienomis iš Francijos at
vyko į Ameriką. z

Hooveris ir Lavai 
planuoją sumažinti 

karo skolų naštas —- -
Kelias busiąs sunkus tikslui 

siekti

Boraho pareiškimai 
spaudai susilaukia 

protesto Lenkijoj
v*V

O vokiečiai tuo, tarpu- ■ ■ « ■ 
džiaugiasi

v & \

Neapolis, Italija, spalių 25. 
šiandie čia kalbėjo Italijos dik
tatorius Mussolini viešam su-»‘ 
sirinkimuį. Jo kalbos klausėsi 
netoli milionas žmoniųj

I ‘

Aikštėje, kur jis kalbėjo, su
tilpo apie 500,000 žmonių. Kiti 
500,000 susirinko artimose 
aikštei gatvėse ir gatvių kryž
kelėse. Balso padidintojai iš
nešiojo jo žodžius visai miniai.

Pamatinės jo kalbos mintys 
buvo tokios: reikia peržiūrėti 
taikos.sutartys, kurios buvo pa
darytos pasauliniam karui pa
sibaigus, reikia ypač peržiūrėti 
tie punktai, kurie padarė vie* 
nas šalis skolininkėmis kitų; ir 
kaip.girdi, galima kalbėti apie 
pasaulio taiką, jeigu vienos ša
lys yra apsiginklavusios ijei 
dantų, o kitos visai nuginkluor 
tos. '

Pasak Mussolinio, negalima 
kalbėti apie Europos atstatymą, 
kuomet tam tikros sutartys 
privedė kai kurias tautas iki 
medžiaginės pražūties ir mora
lės desperacijos. Reikia todėl 
pąReisti tas sutartis, reikia su
prasti, kad šių dienų ekonomi
niame pasauly kas tai užsikim
šę, o gal sulužę.

Bet įspėjo Mussolini, fašistai 
turi būti sargyboj* kad išlai-, 
kyti savo pozicijas.

V^ell, sena pasaka. Kiti kalti, 
o fašistai “geri”.

Varšuva, spal. 26. Borahui 
pareiškus franeuzų spaudos at
stovams.. ryšy su Lavalio atva
žiavimu į Ameriką, kad pasau
lyje nebus taikos, kol Lenkijos 
koridorio klausimas nebus už
baigtas, 21 Lenkijos politinės, 
mokslo ir dailės draugijos pri 
siuntė Stimsonui protestą, pa- 
reikšdami, kad senatoriaus pa
reiškimai nusidėjo teisingumo 
sentimentui ir yra pavojingi ge
rų ’ santykių užlaikymui tarp 
dvejų valstybių.

O Rytų Prūsuose, visai prie
šingai. Susirinkę mitinguose vo
kiečiai kėlė Borahui didžiausias 
ovacijas ir džiaugėsi tokiu da 
lykų išsivystymu. Švęsdami 
700 metų sukaktuves nuo Teu
tonų užkariavimo žemės sklypo 
tarp Klaipėdos ir Lenkų pama
rio, prusiečiai šukavo džiaugs
mingai ir tvirtino, kad netik 
koridorius priklauso Vokietijai, 
bet ir Silezija.

VVaskington, spalių 26. Fran
cijos premjero Lavalio ir pre
zidente Hooverio- konferencija 
pasibaigė. Ląval grįžta atgal.

Antiihiausi tarptautinės poli
tikos siekiai dabar, manoma, 
busią palengvinti pasaulinio ka
ro skolų naštą

Pirmą žinksnį šiam tikslui 
teksią dhryti Vokietijai. Jai’ 
priseis nrašyti sumažinti sumą 
reparacijų, kuriąs turi mokėti. 
Franci j ai ir kitoms šalims.

Francija, manoma, sutiks re
paracijų peržiūrėjimui, jeigu ir 
visos karo skolos busiančios 
peržiūrėtos ir jeigu Suvienytos 
Valstijos sutiksiančios tokiam 
peržiūrėjimui. ,

Ką reiškia tas peržiūrėjimas? 
Gi štai Ką. Vokietija pa v. turi 
mokėt’ reparacijas Francija:, 
o Fi’ane’ja vėl yra skolingi Suv, 
Valstijoms. Taigi Frakcija su
tiks mažesnei uumai reparacijų 
iš Volrietijps, jbigu Suv. Valsti
jos d^vpnos dalį skolų pačiai 
Franci j n į

Bet nors $rez. Hooveris ir 
sutiktų šitokiamį^pianui, vienok 
reikia abejoti, kad ji užgirtų 
Suvienvtų Valsit’jų kongresas. 
O kongrese, kiek nužiūrima, bus 
atkaktos kovos prieš planą.

Taip : ii u ir Lavalio vyriausy 
bes pasiūlymas -turi 
Franciiov parlamentas.

Far Hills, N. J. Rcives 
Schley, kuris, kaip spėjama, 
bus paskirtas senatorium į vie
tą mirusiojo Dwight W. Mor- 
row. / . .'

Negaudami kredito 
sovietai atsiduria 
pavojingoj padėtyj 

"1 ~ * ■ ■

Penkių metų planas pavojuje

priimti

Suorganizuotas didžiu
lis vokiečių draugi

jų sąryšis
Chicago, III., spal. 25. Clri 

cagoje įvyko visų Amerikos vo
kiečių draugijų konvencija, ku 
ripje dalyvavo ?5 delegatai iš 
18 valstijų. Konvencija suorga
nizavo didžiulį visų vokiečių 
draugijų sąryšį “German-Ame
rican AHiance”. Organizacija 
reprezentuos 3,000,000 vokiečių 
išeivių Amerikoje.

Traukiniai eis be žmogaus 
pagalbos

Žemė užgriuvo 6 
sėjus -

ka-

26,Mocpnaųua, Pa. spal 
Įgriuyfiš anglių kasykloms, že 
mių palaidota šeši darbininkai. 
65 pėdų žemių . ir; uolų siena 
skiria kasėjus nuo išėjimo. Nors 
visi kiti darbininkai šoko pa
laidotiems pagalbon, atkasda- 
mi išėjimą, po 24 valandų ka 
simo jie nieko neužtiko. Ma
noma 
dusę.

Londonas, Anglija, spal. 26. 
Josiah Stamp traukinių kompa
nijos viršininkas paskelbė, kad 
greit pradės kursuoti elektriki- 
niai traukiniai be jokios žmonių 
pagelbos. Visas traukinio ėjimas 
bus reguliuojamas elektros sro
vės. , ; ’ v , • \ ' ’ > •' , ' C4 •

230 milijonai milijonų 
už nikelį <

Mirė

knd palaidoti jau yra už

dramblys nuo persival
gymo

New York, spal. 26.New York, spal. 26. New 
Yiorko žvėryne, nuo persivalgy* 
mo, mirė 7,000 švarų svarias 

........... . •

George Bernard Shaw 
prieš MacDonaldą

Londonas, Anglija, spal. 26, 
Rašytojas George Bernard Shav 
įsimai^ į rinkimų sukurį pra
dėdamas varyti propagandą 
prieš MacDonaldą, tautinės par
tijos vadą. Į kasyklų distriktus 
Shaw išsiuntinėjo raginimus ka 
sejams nebalsuoti už ministerių 
pirmininką.

Japonija pastato
Kinijai sąlygas 
ginčo užbaigimui

Gina savo poziciją Mandžurijoje

Was1:ingtoh> «Įpal. 26. Per. 
vienus metus džSmušė 26 Xme, 
ri^os kariuomdnės lakunai.

* • t.
■ J • 'V’ ■ ■' r1 ' k 4

dramblys, Khartodmas.

New York, spal. 20. New 
Yorke yra keturius kart dau- 
gįąu ateivių ir jų vdikų, negu 
vietiniu, nuo senovės gyvenusių 
amerikiečių. Ateivių yra 5,082,- 
085, b vietinių—1,505,200.

Lenkija pralaimi 
ilgai nusitęsusią 

bylą su Dancigu
Ginčas kilo dėl Gdynės uosto

Aukščiausias komisi-

Dancigas. Per dešimtį metų 
nusitęsusi byla tarp Dancigo 
laisvojo \uosto ir naujo Lenki
jos uosio Gdynės, šiomis die-i 
nomis buvo užbaigta Dancigo 
naudai.
jonierius, pasiremdamas Tautų 
Sąjungos ekspertų
radiniai*, priteisė Lenkiją bū
tinai vartdti Dancigo uostą, p 
nesinaudot Gdynia. Prieš de
šimtį metų, Lenkai norėdami 
pakenkti Dancigui, pradėjo sta
tyti savo uostą, Gdynę, nukreip
dami i jį visus s?vo eksportus. 
Del to ir kilo ginčas.

komisijos

Toki?. Japonija, spal. 27. Ja
ponijos valdžia išleido oficialų < 
pareiškimą, kuriame ji apibend
rino savo poziciją ginče su Ki
nija ir Tautų Sąjunga.

Pare’kšdama, kad ji negali 
ištraukai savo kariuomenės iš 
Mandžurijos dėl didelio pavo
jaus. kuris gręs jos piliečiams, 
Japonija pasisakė norinti tartis 
su Kiniia ginčo reikalu ir pa
statė penkias sąlygas, kuriomis A 
permato ginčą užbaigti.

Visų nirma ji nori, kad abi 
šalys atsisakytų nuo agresyvės 
politikos, ir, iš savo pusės pri
žada gerbti Kinijos teritorinę 
integrih. O Kinija turi atsi
lyginti išnaikindama visas poli
tines organizacijas, kurių ten
denciją butų žadinti neapykan
tą tarp abejų tautų ir trukdyti 
laisvai komercijos eigai. Beto 
Mandžurijoje turi būti tinka
mai ginami! ir saugomi Japoni
jos pi^ečių Interesai ir svar
biausia, neužstota kelias Japo
nijos tezėms Mandžurijoje.

Detroit, Micfo. spal. 26. Vie
nas Pittriburgho inžinierius su 
rado, kp.d už penkius centus ga
lima bus pirkti 230,000,000,- 
000,000 elektros jėgos elektrą 
nūs.

Komunistui užpuolė 
konsulatą

Montevideo, tUraguajus, spol. 
26. Vietiniai komunistai pra
dėjo akmenimis ir pagaliais 
daužyti Brolijos konsulatą. Iš
muši visus langus ir ] 
daug nuostolio. Po užpuol 
jie pradėjo skleisti savo litera
tūrą.

Ryga, Latvija, spalių 26. Chi
cago Tribūne korespondentas, 
Donald Day, praneša/ kad so
vietų valdžia atsidūrusi sunkioj 
padėty. Nors, girdi, ji užgin
čijanti, bet yra faktas, kad jai 
trūksta pinigų.. Ir Rusijai in
dustrializuoti penkių motų pla
nas esą? netoli sugriuvimo. Mat. 
Rusija negalinti gauti kreditų 
užsienv savo sumanymams rea
lizuoti. ’, ' 1

Per pastaruosius porą mėne
sių derimt didelių fabrikų už
sidarė I atvijoj ir Es«tonijoj. Tie 
fabrikai turi užsakymų iš Ru
sijos. Bet rusų notų užsienis 
nenori priimti. Taigi užsaky
mų negalimai pildyti, *

Rygcjc didžiulis Pheonix yra 
gavęs iš Rusijos miliono dole
rių užsakymų vagonams dirbti. 
Vienok ir čia darbas tapo su
stabdytas kadangi negalėta ru
sų notas išmainyti į pinigus.

Latvijos valstybės bankas at
sisakė prįimti rusų notas iš 
stambiausio Latvijos koopera
tyvo, kuris pardavė rusams 15,- 
000 leaulių;
\ Banko vedėjai paaiškino, ko
dėl jie atsisako duoti kreditų 
rusams. Girdi. 1 dieną gruo
džio mėnesio šių meitų sovietų 
valdžia turėsianti atmokėti lat
viams .$100,000,000 skolų, kib 
rios (jau ir taip nemokėtos pa
silieka Dgiau, nei laikas buvo 
mokėti jas..

Rusai, esą, tikėjosi kai ku 
rias skolas padengti pajamomis 
iš javų pardavimo. Bet susmu 
kęs javų marketas, ir jie nete? 
kę galimybės gauti pakankamai 
cash pinigų. Tad tenka apsi
žiūrėti, pirm negu duoti dau
giau kreditų rusams.

$15,000,000 aukso į 
Franciją

L Plyrr,)Uth. Anglija, spal. 26. 
pridarė l uostą atvažiavo laivas Belge- 
tuolimo* ■ Jand* cu .$15,000,000 ; aukso.

Brangi s! s metalas vežamas į 
Francrą ir Belgiją.

Susirgo Darbo Parti
jos vadas Hendersonas

Burnley. AngFja, spal, 26. 
Sir Arthur Hėndersonas, buvęs 
užsienin reikalų ministeris ir 
dabar likęs darbininkų parti
jos vadu, išmetus iš partijos 
MacDonaldą, staiga susirgo ii 
turėjo atsigulti lovon prieš pat 
parlamento rinkimus.

Sako, kad reikia pirmiau įvy
kinti kai kurios ekonominės 
reformos ' f

Suvalkijoj siaučia kiau
lių maras, o šiaurinėj 
Lietuvoj—raudonligė
Baltrušiai (Barzdų vaisė.). 

Šioje apylinkėje pasirodė kiau
lių maras. Ūkininko Lozora: 
čio Jono, Baltrušių k. veterina 
rijos gydytojas su komisija už* 
mušė apie 30 kiaulių, kurios sir
go maru. Be to. to paties kai
mo dviems ūkininkams irgi už
mušta kiaulės.

• - * I

Papilė. Uk. Lechavičiaus 
kiaulės susirgo “raudonlige” iš 
kurių 4 padvėsė. Silpnesniosioš 
kurios buvo du kartu' įskiepy
tos, išg’jo, o kurios buvo tik 
vieną sykį skiepytos, toms liga 
pasikartojo. Panašus kiaulių 
susirgimai čia nėbėpirmiena.

Ūkininkai skundžiasi sunkiu 
susisiek*mu su apskr. gydytoju, 
kuris gyvena Verbunų dvare ‘.r 
net neturi telefono. Todėl apie 
susirgimus sunku pranešti.

( “Naujienos”.

Washington, spaliu mėn. 26. 
Filipinai jau seniai j reikalauja 
nepriklausomybes. Filipinų san
tykių su Suvienytomis Valstijo
mis interesuose Suv. Valstijų 
karo ministeris Hurley atlankė 
Filipinus. . • .v.

Sugrįžęs jis betgi pareiškė 
nuomonę, kad Filipinams nepa
ranku sutrikti nepriklausomy
bę, pirm regu kai kurios eko
nominės reformos busiančios 
įvykintos gyvenimam

Po p. Hurley atsilankymo pas 
prezidentą Hoovęrį paslido ži
nių; kad dabartinis Filipinų gu
bernatorius Dwight F. Davis 
tur būt įteikęs rezignaciją, kai 
sugrįšiąs atlankyti Washingto- 
ną ateinantį gruodžio mėnesį. 
Esą? jo žmona serganti ir ran
dasi jauzkurį laiką Paryžiuj. 
Tad Davis nusitaręs įvykti pas

» Kaip kandidatą Daviso vie- 
tai kai kurie folini Theodpre 
Rooseveltą,, dabartinį Porto Ri- 
cp gubernatorių. ' .

Mirė l enkų Maskvoje

. Mas1 va spal. 26. Maskvoje 
miyė Lenkijos atstovas Rusijai 
Ę. Žehzinski.

“Mes su vyskupais”
■ • ■ • • 1..

Rugsėjo 20 d vizitavo Mari
jampolės parapiją vysk. Reinys. 
Jį suttiko vietos katalikai ir di
delis š?nlių dragūnų būrys. Jo 
sutikimui pastatė vartus su pa
rašu: “Mes su vyskupais”.

Tai yra labai, charakteringa 
šių di^nų katalikams. Seniau 
tokiuo?G atvejuose vartodąvo 
obalsį • “mes * su Kristumi”, o 
dabar jautik su; vyskupais. 
Matyt artinasi 
katalikai pasiliks tik su zakris 
tojonais.

laikas, kądą

LIETUVON
*• ■

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

Parduodame Laivakorte* 
antiką Liniją.

NAUJIENOS
|789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai iventadleniaii nno 
9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass
kas naujo pas mus? *

Bedarbe kasdien didėja, ‘tpu- 
blic Welfare” šelpia tūkstan
čius darbininkų, bet šeimynai 
teduoda nuo $5 ligi $15 į sa
vaitę- šitos įstaigos ponai 
skundžiasi, kad jų biudžetas i 
neįstengia visų bedarbių 
šelpti.

Šelpiamieji 
miestui dirbti 
nas savaitėje.

bedarbiai 
po 1, 2 ir 3

su

turi 
die-

* ♦ ♦
Nors bedarbė, bet mulkinto

jų ir grašiagaudų netrūksta, 
štai jau antra savaitė didžiau
sioj patalpoj, “Boston Garden”, 
tūla boba, Aimee McPherson 
Hutton, atsibeldus čia net iš 
Los Angeles kaipo “evangelis
te” mulkina žmones.

Kiek ji pinigų čia surenka — 
nieks nežino. Aną kartą ji pa
skelbė, kad vieną vakarą ji 
turėjus $64.82 “praflto”. Ir 
kad pasirodyti žmonėms gera
širde, ji pusę tų pinigų paau
kavo bedarbių fondui, kuris 
yra majoro Curley žinioje.

Reik tikėtis, kad tai dyka
duonei pinigus neša tokie jau 
patys dykrduoniai, 
vienok toj 18.000 
atsiranda ne vienas 
kas-bedarbis, kuris
damas mano,r kati savo vargus 
bent per tokią apgavikę pa
lengvins.

Bet, darbininke! Laikas tau 
jau susiprasti ir nesiduot savo 
mulkinti.

kaip ir ji, 
auditorijoj 

ir darbinin- 
nesusipras-

fi kiekvienas musų šalies kul
tūrininkas ir šviesuolis.

Nebe nuo šiandien žinoma, 
kad žemaičių kraštas pats 
tamsi ausias ir nekulturingiau- 
sias visoj Lietuvoj. Tebus pa
sakyta' šitai ne iš neapykantos 
prieš brolius žemaičius, ku
riems be meilės lokio, jaus
mo neturime, bet kuriems, de
ja, likimas leme tapti ta dir
va, kurioj giliai, tėvynėj, įsi
kniso tamsa, prietarai ir šios 
nelaimių nelaimės pirmapra
dė priežastis — klerikalizmas. 
Tvirtos ir stiprios klerikaliz
mo tvirtovės Žemaitijoje! 
Tvirta ir nepajudinama klebo
nų galia šventoje žemaičių že
mele}, kurios keliai ir kryžke
lės nusodintos kryžiais, muke- 
lėm ir dievukais gausiau, ne
gu žemaitis per metus pasisė
jo grudų! Metų šimtais žemai
čio protas, tamsintas tamsos 
apaštalų, dėka savo nelemtos 
budo ypatybės — atkakliai 
laikytis įgytos senovės, pasi
darė sunkiai prieinamas švie
sos spinduliams. Todėl, kas 
gali visa apimančiai suprasti 
ir įvertinti didį darbų “Žemai
čio”, kuris pasiryžo žūt būt iš
vaduoti savo karštų iš prieta
rų ir burtų vergijos! Iš fana
tikų, užsispyrėlių, laukiamo 
rojaus sųskaiton atsisakančių 
žemiškojo gyvenimo — pada
ryti šviesius ir kult ur ingus 
žmones!

Jtttt septinti metei š| ctarbp Tm .
„ ' i W ranką, fcojtj,! gflhm, J««s-

.dty Hanmii, motyvu tkdft, kae yra 
modamas žirtogttt? — Juk kadįa sakoma

“žemaitis” varo, su įpraata 
jd RttKurinamas žemai, 
dfes atkaki tumi kdv 
su visotn prieš j] sukifasiom 
šmėklom. Ne lengva, tai kova, 
bet —- Itak&ftu* matyti — 
maitis” žingsnis po žingsnio 
stumia iš kovos lauko savo 
priešų ir triuškina jo tvirto
ves. “žemaičio” darl>o vaisiai 
jau žymu. Jais pasidžiaugti 
ir tolimesnės kovos būdams 
aptarti jis ir sušaukė pirmąjį 
savo skaitytoji) kongresą.

Kongresas vyko Telšių sce
nos mėgėjų draugijos “Kank
lių” salėj, kuri buvo grūste 
prigrūsta. Kongresas prasidėjo 
1% vai. po pietų ilga ir turi
ninga žinomo žemaičių veikė
jo A. Tornau kalba, kuris 
davė “Žemaičio” atlikto darbo 
apyskaitą ir apibudino jo to
limesnius planus. Kongresą 
pasveikino visa eile organiza
cijų ir asmenų laiškais ir te
legramomis, kurių skaitymas 
užtruko dugiau kaip valandą 
laiko. Kongresui pirpwni-nka- 
vo p. Stalmokas; ir septyni vi
cepirmininkai. Visi kongreso 
dalyviai gyvai ir su įprastu 
išjudintiems žemaičiams už- 
sidegin^u šVaFstė patiektą die- 
notydrkę ir išsiskirstė pakel
iui upu pasiryžę didelę “Že
maičio” skaitytojų šeimą dar 
labiau padidinti, 
brangiam

tylojų tiek, 
žemaičių!

♦ ♦ ♦ 
t I

0 štai dar vienas jaunas, tik 
kų išperėtas jaunuolis, atvažia
vo tamsių lietusių “mokyt” 
“Mokino” pirmiau moteris, o 
paskui vyrus, mergeles ir t. t.

Kaip gražiai tie “mokytojįft” 
išmokina, rodo šis atsitikimė
lis.

Kaiminystėj gyvena dvi ka
talikų šeimynos. Viena labai 
davatkiška ir ji truputi užpyko 
ant antrosios. Antroji šventei 
parsinešė galionukų. Sužinojo 
pirmoji ir atėjęs vyras sako: 
“Kurna, šiandien buvau prie 
komunijos, nesijaučiu gerai; 
duok pantukę išsigerti”. Ir už 
jų užmokėjo tyčia iš policijos 
gautą paženklintą dolerį.

Pirktą pantę tuojau pristatė 
policijai ir kartu su policija 
atvažiavo moterį ųreštuoti.

Kų gi, ar negražiai misijos 
išmokina? —J. Dziemedėlis.

Žemaičių Žemė suki
lo—išsivad imt iš ku

nigų nevalios
N e pa prastas kongresas

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
20 dieną žemaičių sostinėj 
Telšiuose įvyko nepaprastas 
kongresas. Nepaprastas todėl, 
kad įvykęs kongresas savo po
būdžiu yra pirmas musų krąš- 
to kultūros istorijoj.

Tą dieną iš viso žemaičių 
krašto, iš tolimiausių jo kam
pelių suvažiavo, sugužėjo gra
žus būrys... žemaičių laikraš
čio “Žemaičio” skaitytojų. Au
tobusais nuo Skuodo, Ylakių, 
Šaukėnų, Kaltinėnų; arkliais 
važiuoti ir raiti nuo Kretin
gos, Darbėnų, Kuršėnų, net 
pėsčiom nuo Luokės, Varrthf 
(30—40 klm. atstumo) susj- 
rinko broliai žeinaitėliui savo 
sostinėn savo laikraščio rei
kalus aptarti.

Didelio čio įvykio, pasaky
tų kas, kam šių dienų taip 
dažnus visoki kongresai ir 
kongrėsčliai tapo jokia nau
jiena. Ne, šis kongresas —ne 
eilinis ir paprastas kongre
sas. Kas žino, kas tai yrą žę* 
maįČiai, kas yra jų laikraštis 
“žemaitis”, tam šis kongresas 
—svarbus ir reikšiųingas įvy
kis, kuriuo negali nesidomė-

vtfflUi viim daikto dfedfc kitą, 
beit ne daiktas save dalis.

BesidalaHt daiktui į dalis 
•reikia dagtinis pasikeisti savo 
veiksmft: dalys turi nustoti 
(\<ėihti • jungiančiai ir padėti 

būti atskirtas mu> da^ųy kti- veikti- re^lsyviai (afstumian- 
Pav.,. kadaičiai)!. Pakeisti savo , veikimą, 

reiškia pakeisti savo prigimtį, 
arba, veiksmui pakeisti reika- 
Knga dviejų: daiktų ir sąlygų. 
Žinomer, pakeisti savo prigim- 

____  c- r ties niekas negali, todėl lieka 
na laikrodžio dalis varo, kitą (pastarasis išėjimas. -

Jeigu valia veikdama nenu
stotų jokios energijos, tai ji 
nieko negalėtų ir priimti, to
dėl jai niekas negalėtų daryti 
jokios įtakos; negalėtų jos pa
keikti sustiprinti. Bet gyveJ 
itimas visai ką kitą parodo. 
Tegul būna du panašus bro
liai iš pat kūdikystės dienų 
auklėjami skirtingai; jų bus 
skirtingi ir norai (vftlia>. Jei 
vienas iš brolių bus auklėja
mas mūsiškoje doroje, jis ne- 
norės vogti, jis laikys; vagystę 
per didelę gedą ir prasižengi
mą. Bet jei kitas brolis bus au
klėjamas mūsiškių čigonų tar
pte, tai papildęs gudrią vagystę 
Inas patenkintas it didžiuosis 

tarpe.
Tfe,< karte įrodinėja laisvą 

valią moraliniu butu, tvirtrnąi 
kad asmuo nusimano, jog 
lyriežastimi savo veiksnnc nėra 
išorinė gamta, bet jo paties 
būdas. Be to, žmogus nusima- 
nąsr kad ir jo charakteris ne- 
l>rikiatrsąs vien nuo* i&oridių 
infiežasčių. 

'•Atr •

Jeigu veiksmai pareitų ne 
mwr išorinių priežasčių, bet 
Uuo jo paties charakterio (bu-Į 
do) ir jei buclas, pareitų nuo 
Išorinių priežasčių, tai ir veik-! 

imtos ir jo visjš ^aiyi. Tegali smai pareitų, nors netiesiogi-1 
................ .. ■ . n* IMU .. ....... K... .  ■1'1111 ...........................1 lltli Hl« 'i .. ................... ......................    , -

rrŽniogUS,” imariia Tr galva, 
motyvai... Nes; vienetas negali

—A,. XX lwj. ..

irių jis suuĮdediu 
imame laikrodį, tai iftiame ir 
jo visas dalis.. Taip pat yra 
klaidinga sakyti, kad laikro
dis .varo kokią nors savo dtrty. 
Tiktai galiiha sakyti, kad vie-

Mes savo 
kolegai linkime 

laiku turėti skai- 
kiek yra pačių

P. VaitieKunas . x ,

Ar Laisva Valia?

dalį arba viena dalis veikia 
kitą dalį, žodžiu tariant, žmo
gus nustato, kad spyruokle pa
mažu įšsitiesdama judėtų ir 
judėdama varytų laikrodžio 
dalis... Panašia^ galimą prilei
sti, yra ir žmogaus organiz
me; įvairus aplinkos veiks
mai veikia nervus, nervai vei
kia kilus organus...

Taigi manymas, kad žmogus 
gali pasirinkti ■ silpnesnį ar 
stipresnį motyvą, yra nelogiš
kas. Turime pripažinti, kad 
žmogaus viena- dalis dažnai 
veikia prieš kitą, ir stipresnio
ji visada nugali sipnesniąją.

Kai kurie metafizikai mano, 
kad musų sąmonės valia gali 
daryti įtakos kunui;*' nenusto
dama nė kiek energijos. Tttdv 
kyla kausimas, kas* yįją> veiks
mas? Jei veiksmas yrh*1 niekas; 
tai jis neturi jokios'ųeikŠines 
jeigu veiksmas yra 
tai veikdamas daiktas nustoja 
ko nors. Juk hegajhųa ką jiofs 
duoti pačiam nieko . nenusto
jus. Vadinas, veiksmas yra ko
kio nors daikto arba datyko; 
koks dalykas, tokš it Veiks
mas. Dargi daiktas negali duo
ti kokios savo dąHčs. Nes kai 
sakoma daiktas,; tai ftftt pa

i 

a s nors,

■ (

niai
nių priežasčių. Bet sakorpg*!įią. Bet vjs dėlto’^jįalima pri- 

i kad charakteris ne vien 
> išorinių priežasčių pareina., 

žodžiu “nevien” pripažįstama, 
kad tik dauginu ar mažiau 
charakteris pareina nuo išori
nių priežasčių; taigi tvirtina
ma, kad žmogus gali pakeisti 
savo charakterį (būdą). Jeigu, 
prileidžiama, kad prie charak
terio sudarymo prisideda ir 
aplinkybės, tai pakeitimas pa^

fe|sti, kad šis tas lįeka dėl pa- 
tieš pakeitimo. Dabar: kyla 
klausimas, kokiu buchi galima 
pakeisti ■ savo charakterį ? ‘ 
r « Keisti šarvo charakterį yra 
taipjau nelogiška, kaip kad 
įvaldyti savo gaivą, jausmus, 
moty vus..-.. ..
! . v (Bus d dagiau) .
' • - 'r- - .. . - - ----
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< NAMŲ
DceuBiprathnuH bu rendaunlnkaia ir Kaimynai, ■ NarysU $1.00 BU lino apjarslnima.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Šecond Floor, 4654 S. Ashland Avenue. arti 47 $t.. ir Ashland Avp* 

telefoną* BOCLEVAKD 7878 CHICAOO Atdaro ¥•*

MES VALOME VISKĄ—
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domesnę ar Wi!ton , nuodugniai išvadini, abi pasės $2!n00
Patenkinimas Garantūvtas *

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė* 

Telefonai DrexeT 0909, < 0910,.. Q9 U

' - ‘‘ ’k ■5 J ' ••* .>■ . t ■

De Soto it* Plymouth
Chrysler Išdirbystės

Pirm negu . pirksit?, 
ateikite j musų įstaigų 
pamatyti musų naujus 
De Soto ir Plymouth 
Automobilius.

Visi žino jų ge
rumą ir jie patys 
kalba už save. Taipgi 
turim daug vartotų 
automobilių už priei
namas kainas. ■

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Archer Avė., Tel. 1334

MBKMB

(Tęsinys)
Jei asmens veiksmai butų 

nustatomi vien socialinių ar 
bendrai išorinių - -priežasčių, 
kaip atrodo sprendžiant-iš 
moralinės statistikos, tai indi
vidas nesijaustų esąs atsakin
gas tiž savo veiksmus, vadinas, 
jei jis pats nebūtų jų priežas
timi, bet kas nors kitas iš išo
rės. Tačiau be išorinių prie
žasčių jo veiksmai turi įtakos 
vieni ar kiti jo charakterio sa
vumai. Be toy sąmonėje vei
kiančio asmens niekuomet ne
pasireiškia tos išorinės prie
žastys, kurios sužadipa jį vei
kti; tepasireiškia, vien 
dujinės.

Iš statistikos matyti, 
tie pasielgimai, kurie 
savaimingi, iš tikrųjų 
anksto nulemti sočiai
bendrai išorinių aplinkybių. 
Tačiau toks n u lėmimo faktas 
negali sudaryti fatalizmo. Juk 
žmogus negali manyti, kad 
jam viešpatauja likimas. Kad

daro stambia klaidų tą dalykų

Jų manymu, žmogus galįs 
pasirinkti silpnesnį-motyvą ir 
pasiduoti jam; ^mogius galįs 
išsidirbti savp valią, jis pats 
galįs . pasikeisti. žodžiu ta
riant, jų supratimu, žmogus 
galįs vaklytf bet kurį savo 
psichinį reiškinį ir taip pat 
kurią savo kūno dalį. Prileis- 
kimę, kad žmogus valdo ran
kas, kojas, galvą, jausmus,..

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU RUDU

tik vi-

kad ir 
atrodo 
yra iš

kad veiksmas pareina iš būti
numo, tačiau žmogui * niekad 
neateis į galvą visa pateisinti 
būtinumu. Jei jis paljandytų 
tą padaryti, atrodytų juokin
ga. Yra žinomas iš graikų 
stoikų laikų toks lyg ir anek
dotas. Vienas- tarnas apsivogęs 
ir buvęs susektas. Jo ponas 
rengęsis jį nubausti. Tarnas e- 
męs įrodinėti, kad jis esąs ne
kaltas, nes likimas jį privertęs 
tai padaryti. Ponas rado išėji
mą iš tos keblios padėties. 
“Bei/ mane, — pasakė jis, — 
likimas verčia, kad tave nu- 
baUsčiąu už tavo vagystę” *)

*' *1;

Li|f šiol per žiūrėjome kai 
kuriuos argumentus, kuriais į- 
rodinėjama laisvos valios bu
vimas ir priešingai — jos ne
buvimas (determiiiiznia,s>.< Da
bar bandykime kai* kuriuos iš> 
tų argumentų įvertinti* ir ben
drai bandykime tą klausinią* 
išaiškinti. ’

Mano supratimu, kaip1 larš- 
vos valios šalininkai (ind'ętčr- 
ministai), taip iš dalies ir jos 
priešini tikai (de temi trintai)1

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin- 
karnai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai,, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai -greitai pagerėja kaip tik* 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dbzomis 
grynai augalų, skania Fletch*es’s> 
Castoria. Šis švelnus, nekenks-1 
mingas preparatas yra pirmoj ii 
daktarų mintis, kad pagelbėti* 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius> gasų, konstipaciją, vi
duriavimų, šalčius fe t. t. Apsi- 
žiūrėkit, kad gautumėt tikrų 
Castoria bonkutėj, ant kuriom 
yra Fletcher parašas. x

VARICOSE

♦) Visa, be įžangos; kas iki šiol cia» 
parašyta, imta iš prof. Čelpa^avo veika
lo; toliau — savo mintys.

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS1
t IŠRADIMO

Siu pastebėtinas troatinoiitąii yva teb
■ Munms Rui j tjs dirbate ar valMtotCt Jia* 

yra be slmusroo Ir absolteCtui .Hauvus,; Po;
3MŲ. MaSLlfi
VAUCTO JAtft 
nyks ir nebus

f ttjl l«Ml 1W k 
, cose rysiąs.

. I ŽAIZDOS; PHL
isigydo į stebi

EOZAMINACĮJK CYKAl 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai, suteikiami aut pafolkalavlmo.

Baigęs
X U k‘omCAGOrtLL,. z 4 P X 

Komiu 84aš Austas; '
Itosdie 10—5:30. PCtoyt?Mlp išdary

’' sitatfos:

i PasllilimByklt ttnisų kalbos apie SvoHtata* 
Iš WJKS stoties ,Paih ■U’ Soi'ędoLl’rlĄrP.5®. 
Stoties WĘDQ lt- KetV. St<W< A. JL

r. vut’icdIHBĮ, QyMOB W> 
kio ženklo. kuris rody.

-Tai Tikras 
Moderniškas 

Cigaretas"
.... »tikrųjųdėkineĮ#už Lueky

Strike. Tai tikras moderniškas' cigaretes, 
teikia rhah modernišką gerklei 

f apsaugą. Jūsų patobulintas Celofąitf- 
nis įvyniojimas nepaprastai moderni-

. A škas, irgL Jie atsidaro be jokii^sunku- 
flijr, pakeKs praplėstas ir štai:

mano Luckies.”" * *

\ z? .

i’-

■.t--

' Įžymi' ir mylima paveikslų žvaigždė, nori 
!,ji ddr n# dvidešimties metų amžiaus 
.nejaukusi' - apdovanota nepaprastai 

f mergaite grožiu - ar likimas gai3jo būt 
‘ Lordttee Young geresnis ? Ji yrar pri- 
sikelimat* jaunos grožės. Jei' jūs jos dar 
nemglete First National paveiksle 
“RuKng Voice,° taf fuojaus pamaty
kite.

PaYenirkftna* •<
< ApttiolWfWs?
P-lei Young' uf i| parai- 

[' škimyi ntrrndtifk risi 
i to. JI ruko LUČkY 

teivri enesfi 
b Mes Mirimu ktfd 

pateikto publikacija bus 
r p-f»f Yobnfį jo» rtihų1 
t gai*(htijartpi'First Matton- 
į; ai taip naudinga; kiok 
1 tai bos rravdlirga* jos 
| pareiškimas apla- LUCK- 

IES mum-.

aV> 'g/. ’v

' •* * a • Į ? \

Tas LUCKY skvetasf Neperšlanipa- 
Visuomet gerai' - 

Tvirtai uždarytas* Ypatingas Ujami* 
dor'FakęHs.' Zip Ir jis' atsidaro! 
Atkreipk dėmesį j naują, ypatingą 
ak Vėtą*pakelių virSiijl y feną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jir dalį. Labai paprasta. Greit. Zų)! Ii‘ viskas.

ypatinga! Ratelis įvyniotas į neperšram- 
pamą CeJlofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė* šlajmmas, ligą perai ir kitj nešvarumai. 
ŠvarnV apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! - kas galėtų 
1W įąugi«w modemiškai kafp, LUCKIES pato- 

?>lįipidbr: pakelis - taip lengvai atida-
4 M • šis LUCKl SKVėTAS į

(ipsdų$« įuiiįpirsiiįnąįfaffis-

“Ifs toasted"
lutu Aft^ga—prlai kirit^hniMHprlti *«<**<į

■ . ■ -—*
Užlaiko ta .'

' VĮsujffist Šviežiu
. -* SiitiM toli* zrteii^ kianti

(;' vakare pėr M A C, radio-įiii^
- 'lA/.r'Aiil .■» ...... to H' ' - •' '< . ' ’■

Topr.. ItSI

. ..........■ ■ 1111 ■■l*1 
geriausių tabakų - vį»6 derliaus grie-

i^tfeąv<^MĄGlWl- 
Spraginimo” procese naudojami 

- • ’ ’• * „ ppęesas, kuriuo 
ikri,kartumai ir mintoms y pat y- 
a tiška i, yra kiekviename žaliame 

karinai ir yp.tyU.
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
- i<h1<4 jų ir nėrarfanu+Stfibu,

Pagamintais l
tinęs - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretei ap 
saugoją jCisų gęrklę per tą, ‘ ‘ "
MO?,^procesą. “< _ 
UKra-Vioktinini Spinduliai 
pašalinami tam tikri,kartumai 
bes, kurių, r 
tabake. Šie' 
pasalinamos 
nėra. “Jie išimti

■ kad LUCKIES vięuomėt jpąlfinkiifi jfi&į
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Antradienis, spalių 27, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Mirė Aleksandravičius. ■

------------------------ J

John Alexander — Jonas 
Aleksandravičius, visuomenės 
darbuotojas ir draugijų bei 
spulkų organizatorius, tik po 
keturių dienų sirgimo švento 
Kryžiaus ligoninėj 
nedėliojo, spalių 
7:30 vai. ryto.

Velionis buvo virš 
amžiaus, paliko moterį
sunūs. Taipgi paliko tris bro
lius — vargonininką, rodos, 
VVaterbury, Conn., o kunigą ir 
skulptorių Lietuvoj.

Pašarvotas namuose adresu 
3653 Sb. Hamilton avė., tel.

1875. Deliai dienos 
dar nesusitarta.

“Naujienose”, bus

dovanos 
iš drau- 
nariams 
laike 37 

apyaikščioji- 
juos pa-

pasimirė 
!5 dienų,

pusės
ir tris tukstan- 

plojimu 
Pranas 
puikiai

■i ■ ' . . ' • ’ I į
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Buroing Bits
LET’S CELEBRATE “HARD 

TIMES” Saturdąy! (Who 
threw that?) Yes celebrate, 
be merry and a la bum. Dig 
up those old overalls, oUt- 
grown dresses, and dilapitat- 
cd trousers; borrow a half a 
Sainson from your best friend 
(or yoųr worst enemy), and 
come to the Chicagos Lith- 
uanian Symphony Orchestrai 
Hard Times Party, where you 
will forget abo'ut depressions 
and panies with the ręst of 
us.

—o—
STEPIIENS’ REVELERS,

Lafayette 
laidojimui 
Tėmykite 
pranešta.

—Anlon J ūsas.

Bridgeportas
K. Vytauto draugijos 
susirinkimo

Nedėlioję, 18 d. spalių, 12tą 
valandų viršminėtos draugijos 
i vyko ėvertmetinis susirinki
mas Chicagos Lietuvių Audito
rijos salėje, 3133 So. Haltsed

liejo ir kad komitetas pilnai 
darbuojasi, idant iš to apvaikš- 
čiojimo butų didelės pasek
mės. Raportas likosi priimtas, 

Nutarimų raštininkas pra
neša, kad randasi 18 narių, 
katrie per 10 metų ir ilgiaus 
dar neemę iš draugijos pašal
pos, ir pagal įstatus tiems na
riams pripuola gauti 
kaipo garbes ženklas 
gijos. Nutarta tiems 
suteikti garbės ženklą 
metų draugijos
mo ir iškilmingai- 
gerbti.

Finansų raštininkas M. Kad- 
ziauskas raportuoja, jog pil
nai užsimokėjusių narių yra 
suvirš 300, ir draugijos kasa 
kas mėnuo didėja, draugijos 
turtas siekia netoli 15 
čių. Raportas rankų 
priimtas. Draugas 
Butkus, gavęs balsą,
nurodė ką ženkli j a draugijai 
turėti tokią gerą ir darbščią 
administraciją, kaip kad D. L. 
K. Vytauto draugija turi. Var
de visų narių jis suteikė pirm. 
A. Stukui ir visai administra
cijai velijimus ir pasveikini
mą už taip gražų ir atsakantį 
pasidarbavimą draugijos la
bui.

Priimtos padėkavonės tų 
narių, kuriems draugija išmo
kėjo pašalpą ligoje, kad drau
gija esantiems ligoje broliškai 
juos aprūpino ir jiems 
pą pilnai ir teisingai 
kėjo.

Dar pasikalbėjus apie
riuos finansinius ir kitus da
lykus, pirm. A. Stukas uždarė 
susirinkimą 3 valandą po pie
tį!. M. Kadziauskas.

pašal- 
išmo-

nok u-

that you may infonn your 
readėrs, that Tony Wenckus, 
the thumb erushing ciiampion, 
is scheduled to wrestle 'for 
the Orchestra Party this Sat
urdąy. He has been training 
with variųus members of the 
soprano section for the lašt 
couplc of weeks. I urge you 
to seo hhn, at his best, at 
šaid party.

—The liig Promotery 
o—■

GL0WING EMBERS:—The 
Interlude this Friday -—“Nau
jienose” ...Mr. Stephens* eve- 
ning shirts... the Soprano’s in- 
clinations to sing liko the 
Tenors... Frank Jack-a-vicius, 
so termed by A. J. Ackerman,

the band that completely cap- announcer at WCFL... Joh J. 
(urnd the dance crowd after, Balanda, trying to fasten a 
PIRMYN’S concert Sunday loose heel by pounding on the 
before lašt, will certainly floor .wiUi his floor... all out 
bring out the dancing genius of time with the music... Tom- 
within you. Don’t forget; Mel-.my Kruger, wisccracking Te- 
dazis Hali, 2244 W. 23rd PLJnor... suggested that chicken 
Sat. October 31, heginning at sandvviches would be good 
8:00, ending —? A. M. And,enough — when Dari KeŽes, 
come in rags only! mentioned that refreshmehts

- --------
or Iriame, to every one else 
for the publicity of her trailer. 
—-\Vhy not bląme me for it, 
AmeHa? Ha! Ha! Ha!

—Annus."
—o—

A-A-H, W-A-A-H! Next 
Friday you will be subje.cted 
to poelical musings. 1*11 have 
only one poem this time. If, 
however, I see that you hale 
poetry, 1 will inerease the 
number, so that your bate. 
will be plcasantly kindled 
into activo rago. Don’t say 
I dind’t warn you!

—o—
NO! NO! NO! Threats will 

not movė me, for the value of 
a colyumisls life is not worth 
mehtioning. Petitions will do 
no good. There is only one 
persuasions, or, rather, rc- 
medy — contribs; then every
body is satisfied (Oh, Ja?) 
Semi *em to A. Stelmok, and 
Mr. “A Man From Kentucky,” 
(or is it Philadelphia), the 
address is 839 W. 31th Street.

I CLOSE THE YAWN(NG 
PORTALS with an: Au Re- \Viedersehen 
voir, Iki kito paskaitymo, Do- 
vidzeni, ’Till We Meet Again,

TV ’ ■

i ■ An i iu m i

Aloha, Adįos, and a n Auf

Is everybody happy — and 
satisfied? * —A. Stelmok.

X

Likusi Dalis Derliaus

CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNUOGIŲ
dabar yra kelyje

WE WONDER if Miss Sal- 
zas, of the Kenosha Chorus. 
Dailės Ratelio, is štili i 
pular as ever, and if those 
college men from Northwest- 
ern štili take up so much of 
her time, that she can barely 
make the Chorus* rehearsals?

mentioned that refreshmehts 
would be.served at the comirig 
Splash Party... the Basses* be- 
lief in comfort... that daven- 

... slecp would not 
come however...' the Tenors 
saw to that.

as po- port is cozy
Padaro . 

Skalbimą 
Lengvą

BAIGIASI—-BAIGIASI—PASIBAIGEI yra da
bar padėtis Californijos Sulčių Vynuogių 

derliaus. Likusioji dalis nedidelio derliaus da
bar yra kelyje į markelą. Tai ypač yra tikra 
su juodosiomis sulčių uogų rūšimis.

Apsirūpinkite dabar su Californijos Sulčių 
Vynuogėmis ir jas sutrinkite pirm negu*bus 
per vėlu, šiemet jus galite tikėtis puikiausios 
rūšies sunkos, kadangi uogos turi savo dau
giau cukraus, kiek neturėjo per daugelį metų.

Vynuogių sunka suvartojimui savo namuo
se yra legale.

Matykit savo pardavėją tuoj aus. šiandie 
kiekviename markele yra geros rūšies Sulčių 
Vynuogių už žemas kainas.

Pirriiininkas Ant. Stukas ati
darė susirinkimą ir pasveiki
no narius, kad taip skaitlin
gai susirinko. Toliau, nutari
mų raštininkas Pet. Killis per
skaitė vardus viršininkų; pa
sirodė, kad visi viršininkai 
ramhį^i šiame susirinkime.

Perskaitytas protokolas iš 
paskutinio susirinkimo, katras 
vienbalsiai likosi priimtas.

Toliau išdavė raportą komi
tetas ligoniams larikyJĮ^^taip
gi jų raportą patvirtino' ligo
nių globėjas, draugas Rimutis, 
pranešdamas draugijai, kad 
paskirli draugai komitetai 
sergantiems lankyti savo prie
dermę pildo, iš ko serganti 
draugai kibai užganėdinti. Už 
tokią artimo meilę pirm. A. 
Stukas ligonių komitetui ir 
globėjui varde draugijos su
teikė širdingą ačiū; po to nu
taria sergantiems draugams 
pašclpa ligoje pilnai išmo
kėti.

Atstovai nuo Auditorijos ir
• Y1S- 

už- 
ra-

CONGRATULATIONS, ’ o.n 
your excellent singing, Miss 
Balchaitis. PIRMYN heartily 
extends its vvishės for you 
complete success, and sįncere- 
ly hopes to hear a^ain, in the 
near future.

THOSE SIGNS in many of 
the leading business establish- 
ifients* windows are very at- 
tractive. Mr. Peter Kazlauskas 
recital to-morrow, Every one 
is invited. 1’11 be there sure, 
for I ha ve heard Mr. Kazlaus
kas play the fiddle, and hever 
miss the chance to hear him 
as often as possible. At 
Auditorium, 8:30 P. M.

—o—
ANNŲS is thoroughly 

joyihg himself, and he 
weir laugh up his sleeve: 
> “Deač Jįlr.^Stelmok: 

giving crc<li>

I

CALIFORNIA GRAPE
CONTROL BOARD.Ltd.

S* A N FRANSISCO, CALIFORNIA

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

* Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.
... Pardavinėjamas kvortinėmis bon
zomis — po 20c už bonką.

Lietuvių Valanda
the

WEST TOWN

■h

va-

Cicero
pa-

SERVICE

/*

K

k

en- 
may

was 
up” 
had

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

LocaJ B Long Distance Rtmova) 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yardi 3408 /

8RIDGEPORT MOTOR SERVL.
Goodeonai Broliai 

omyiių ir pianų muveriai vietoje 
oli. patarnavimas geras ir pigus.

817 VVest 34th SL 
Tel. Boulevard 9336

laukiame oficialio

Furnišiuoti kam
bariai, pavieniai 
ir-;, su virtuve, 
jUfo $3.00 savai
tėj ir įaugščiau. 
Garu apšildomi.

god for rubbcr
Peter Conrad

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englew6od 5840

Šiandie bus žingeidus ir gra
žus lietuviu radim 

programas.

' y Gi*

J transporta-
t ei ja visi

togumai.

* * ' t !

2347 W. Madison St 
Kampas Wetscrn Ąve.

-O-

ANOTHER CONTRIBU-
TOR:

“BURNING BITS:
I am informing you, SO tabletėĮes, jus tikrai gausite pagelbą.

i m > ...

Daktaras 
•> . : 
Kapitonai '

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
JURINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠ

davė raportą. Po trumpų 
klausimų ir paaiškinimų 
pertas priimtas.

Komitetas nuo surengimo 
37nių metų draugijos apvaikš- 
čiojimo. Varde komiteto ra
portuoja draugas P. Baltutis, 
kad Koncertas ir Balius įvyks 
nedėlioję 8 d. lapkričio, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos sa-

šiandie, tarp 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W. G. E . S. 
1360 kilocycles, pastangomis 
Pcoples Furniture Kompani
jos bus lietuvių radio progra
mas.

šią savaitę sukanka lygiai 
2 metai kaip Peoples Furnitu
re Kompanija nuolatos kas 
savaitę leidžia lietuvių radio 
programus. Del paminėjimo 
šių svarbių sukaktuvių, šian
die bus labai įdomus ir gražus 
programas pritaikytas • prie 
šio įvykio, kurio išpildyme 
dalyvaus įžymi musų daini
ninkai ir dainininkes sudai
nuoti parinktinas musų dai
nas. Taipgi bus graži muzi
ka, žingeidžios kalbos, pasako
jimai, juokai ir kitos įvairy
bės. Todėl nepamirškime už- 
sistatyti savo radio ant W. G. 
E. S. stoties 7 valandą 
karą. —M. U-is.

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

' Chicago, III.
T6I. Pullman 6201

Savas Pas Savą”
- sako biznieriai

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė. 
Tel. Hcmlock 1582

Visi 
skelbimo p. Kimbarko vardo, 
kaip musų, lietuvių kandidate 
miestelio valdžion. Visų nusi
statymas yra turėti lietuvį iš 
šięs kolonijos kaip savo repre- 
zentunotoją.

Per ilgus metus mus, <t. y. šj 
distriktą, reprezentavo p. Buck- 
iey. Laikas butų reprezentuoto- 
ją permainyti.

Korespondentas.

—o—
LAŠT WEDNESDAY, Geor- 

gie Stephens, “Rosy” berie
kus, Artie Grushas, and y*ours 
truly, piled into Eddie Gru- 
shns, 1923 Dodge Limousine, 
and proceeded to “bum up** 
tho road itiage
and “Oh, Henry” park.

—o—
IN DUĘ TIME the road 

satisfaclorily “burned 
and we found that we
reached our objective,. withoųt 
any really serious mishaps. 
Wc had been watching and 
discussing the dancers, for a 
half hour, when Mr. and Mrs. 
Stephens, and Iii* Oniuks, 
walked in. Immediately “Oh, 
Henry” was left behind, once 
wc had learned from - them 
that Miss Antonette Karvila’s 
Place was not f ar away — 
Willo West.

ANTONETTE is one of our 
promising singers, has already 
made her radio debut over 
WCFL, and was celebrating 
her birthday when we des- 
cended upon her. Of course 
we were previously aware of 
the latter fact, that’s why we 
knew the ropes. Did we cele
brate? Ask Mr. Stephens; — 
and while your at it, ask hįm 
what’s 
plants.

Pašalinkit
.... t .

/ ’
tą skausmą 

saugiai

Jus visuomet galite pašalinti .tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayef Aspirin. 
Net ir tuos giliai jšisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogatis kaulą 
skąudaųtfJ: Net sistematiniųs skausmus, 
kuriuos Renčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasidųosį/&6ms tabletėms! Tikras As
pirin ?tfyįLdaųg, svarbių vartojimų. Per- 
skaitymt jyKtirtus ^nurodymus kiekviena
me pąkelyje .tikro' Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskįte bęjeilplingus skausmus nuo ne- 
uralgij^y<|^ntis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę Šių tabletėlių na
muose: nešiokites blekinukę kišeniuje,
jeigu jums užeina umųs galvos, skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
be jokios žalos: Bayer Aspirin neveikia 
širdį. 'Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayft.r*— ir žodžio "germine” išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės. A

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausite tikras

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatlstna. Ranku/ Koja, 
Nugaros skaudojtma. Salti, Ranku, 
-Kojų, tirpimą, Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir toip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas ).
Tiikstąnčial Žmonių yra Hsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai, 
Dėksnįo Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra Už persiuntimą, | ** "j «, . '

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford. Conn.

/

•IN OUR OFFICE

—R

ČEVERYKAI■' ’ ■ ’b-

"'4
Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
derniškus čeverykust Visuomet 
turime didžiausį pasirinkimą. Ma
loniai kviečiame savo viengenčius 
atsilankyti į musų krautuvę.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN. Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

I2th STREET
Tel. Kedzie 8902

<914>t6 Roosevelt Rd. . 
arti St. Loou Avė.
CHICAGO. ILL.

Pasauliniame Kars
Seno Krajaus
PER ,16 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSrOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslės, ažnuodijim? kran
to, odos, ligas, . žaizdas, reumatizmą galvos .skausmas, skausmus naga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO. VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. NedėliOmia nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St.. kampas Keelev Avė. Tel Crawford 5^7^

GEE. t
THE FčEASGN VIHM 

E UDOKS S0
VNOfcRiet)
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu* Laidžia Naujienų Ben
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Ui. Telefonas Rooaevelt 8500.

tntamhyai* kalnai
Chieagoje — paltu:

Metama . ..........................   $8.00
Pusei meto ........................ ,....  4.00
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Dviem minesiama .. ............. 1.50

jsn .. ---------------- .75
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Minėsiu!  71c
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Pinigus reikia siųsti neito Money 

Orderiu karta su atsakymu.

TAIP IR YRA

Atvykus i Ameriką Francijos premjerui Lavaliui, 
mes išreiškėme/liuomonę, kad apie jo slaptų pasikalbė
jimų su Hooveriu rezultatus publika nedaug tepatirs. 
Taip ir yra. Premjero ir prezidento konferencija jau 
pasibaigė, ir visa, ką įmonės žino apie jos vaisius, tai 
— kad Lavalis su Hooveriu kalbėjo apie šį ir apie tą, 
bet ar juodu ką nutarė, pasilieka sekretu.

šitoks slaptas valstybių atstovų tarimasi duoda 
progos spaudai daryti įvairiausių spėliojimų ir intri
guoti skaitančią publiką, — iš ko niekam naudos nėra. 
Kada žmonės privers valdžias atsižadėti 
diplomatijos?

tos slaptos

DU BOTAGAI

kui’! žiuri, 
valdžiai ži-

jį Pa

Lietuvoje dabar yra spaudos cenzūra, 
kad į laikraščius nepatektų jokia priešinga 
nia arba straipsnis. Kas tik; cenzoriaus nuomone, yra 
kenksminga valdžios autoritetui, tai jisai; išbraukia iš 
rankraščių, ir laikraštis turi ne tik tas išbrauktas vie
tas praleisti, bet ir jas paslėpti nuo skaitytojų akių, 
arba užpildant išbrauktą rašinio dalį kokia nors kita, 
“nepavojinga” medžiaga — arba sustumiant straipsnio 
sakinius taip, kad nebūtų matyt, kurioje vi 
lietė cenzoriaus dantys. /

Rodos, ko daugiaus reikia? Jei tik cenzorius yra 
pakrinkamai stropus ir apsukrus, tai spaudoje negali 
pasirodyti nė vienas žodis, priešingas valdžiai.

Bet tautininkų vyriausybei to negana. Kad ir laik- 
raščiai^yra cenzūruojami, bet jie dar vis susilaukia 
bausmių. Tik-ką atėjo Žinia apie Lietuvos krikščionių 
demokratę dienraščio “Ryto” uždarymą trims mėne
siams ir apie jo vyriausiojo redaktoriaus ištrėmimą iš 
Kauno ir “atsakom ingo j o redaktoriaus” nubaudimą 
1,000 litų arba dviem mėnesiais kalėjimo. Kauno mies
to ir apskrities komendantas tą laikraštį ir jo redak
torius. šitaip nubaudė už tai, kad jie, girdi, “diskredita
vo” valdžios asmenis ir “tendencingai” aprašinėjo jos 
darbus. Bet jeigu “Rytas” taip darė, tai kodėl žiopsojo 
cenzorius, kuris yra specialiai pastatytas ir iš valsty
bės iždo apmokamas, kad jisai nepraleistų “prieš-val- 
stybinių” žodžių ir minčių į laikraščių špaltas?

Mums nerupi klerikalinės spaudos gerovė. Visi ži
no gerai, kad patys klerikalai visuomet buvo pikčiausi 
spaudos laisvės neprieteliai. Kada jie po gruodžio 17 d. 
perversmo sėdėjo valdžioje kąrtu su tautininkais, tai 
jie reikalaudavo, kad kairiųjų srovių spauda butų dar 
labiau slegiama, negu kad ji buvo slegiama. Tačiau rei
kia atsižvelgti į principą.

Jeigu valdžia yra įvedusi cenzūrą laikraščiams, tai 
kodėl ji dar baudžia iaikrašičus, kuomet jie jau pereina 
per cenzūrą? Kur čia protas ir kur čia teisingumas?

Net cariškoje Rusijoje tokių dalykų nebūdavo. 
Mums neteko girdėti, kad už spausdinimą raštų, per
leistų per cenzūros koštuvį, caro valdžia butų ką nors 
nubaudusi.

Sarmata yra matyti, kad nepriklausomoje Lietuvo
je šitaip elgiamasi su spauda, — kuomet visas Lietuvos 
tautinis atgijimas ėjo po spaudos laisvės obalsiu!

Antradienis, spalių 2^, 1951
■ m iMuaeer rrm.-iii, < i-.~.
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Apie Įvairius Dalyku si
LABKAS B 
VILNIAUS

ir “pavasari- 
centruose esą surasta

AREŠTAI LIETUVOS KATA
LIKŲ ORGANIZACIJOSE

Lietuvos laikraščiai praneša 
apie areštus ir kratas klerika
linių organizacijų — “pavasari*- 
ninku” ir “ateitininkų” — cen
truose. Oficiozas “L. Aidas” ra
šo, kad tuoju žygiu policija 
likvidavusi “K. A. K,” (katali
kų akcijos komitetą), kuris sa
vo laiku rengdavo prakalbas 
ir demonstracijas šventoriuose 
prieš valdžios nutarimą už
drausti politines moksleivių or
ganizacijas.

“Ateitininkų 
ninku”
įvairių kurstančių lapelių ir 
suimta 
las ir PėČeliunas ir studentės / 
Petrauskaitė ir Savickaite. Val
džios laikraštis paduoda apie 
tai dar tokių žinių:

“Kvota vis dar tebeveda
ma visu intensyvumu. Suži
nota dar, kad pas Petraus<- 
kaitę, jos bute Poškos gtv. 
14 nr. buvo rastas visas Kv 
A. K. pamfletų sandėlis. Bū
tent, pas ją rasta apie 300 
atsišaukimų įvairiomis, va
kar minėtomis antraštėmis. 
Pas Petrauskaitę rasta dar 
apie 50 vokų su pamfletais, 
paruoštų siųsti paštu, ir su 
užrašytais antrašais.

“Apie kun. Telksnį papik 
domai teko sužinoti, kad pas 
jį buvo rastas tik vienas 
pamfletas. Tačiau kaip suži
nota, kvotoje jau esą nusta
tyta, kad kun. Telksnio bute 
taip pat buvo laikomi pamf
letai, kuriuos jis dalindavęs 
savo pažjstamiems. Girdėti, 
kad esą nustatyta, kad tuos 
pamfletus kun. Telksnys paš
tu taip pat siuntinėjęs.

“Ekspertai Jau nustatę, 
kieno ranka buvo rašyti ad*- 
resni ant vokų, ’ kuriuose bu
vo siuntinėjami pamfletai. 
Girdėjome, kad nustatyta, 
jog K. A. Kas turėjo. arti
mų ryšių su ‘Ryto’ redakci
ja, kurioje vakar buvo pada
ryta krata. Per kratą, esą 
surasta paruoštų ‘informaci
jų’ vokiečių kalba užsienių 
laikraščiaibį apie katalikų 
terorą Lietuvoje, šmeižiančių 
Lietuvos valstybę ir vyriau
sybę. Manoma, kad ‘Rytas’ 
su K. A. K’u tartam buvo 
pasiskirstęs darbus. K. A. K. 
varė griovimo darbą krašto 
viduje, o ‘Rytas’ diskredita
vo Lietuvos vardą ir mažino1 
pasitikėjimą užsienyje. Va
dinas, per kratą ‘Ryto’ re
dakcijoj paaiškėjo tas pa
slaptingasis užsienio laikras^ 
čių ‘informacijų’ apie nebū
tus Lietuvos įvykius šalti* 
nis.”

4 asmens: studentai ši

“RYTO” UŽDARYMAS

SAUSRA
Sausros įta-

/ BERNARD SHAW ATSIŠAUKIMAS
šiandie Anglijoje parlamento rinkimai. Nors dau

guma Amerikos laikraščių korespondentų pranašauja, 
kad “nacionalis kabinetas” laimės 150 arba 200 daugu
mą, bet tikrumoje kolkas dar nė vienas žmogus negali 
nieko tikro pasakyti apie balsuotojų nusistatymą.

Charakteringas yra garsaus anglų rašytojo, George 
Bernhrd Sbaw, atsišaukimas į angliakasius Seaham 
djstpkte, kuriame kandidatuoja premjeras MacDonal- 
das. Trumpoje telegramoje į balsuotojus Bernard Shaw 
sako, kad, nors jam gaila dėl praeitų laikų, kada Mac- 
pjpnaldas stovėjo" darbininkų judėjimo1 priešakyje/ kad 
jjšąi (Shaw) dąbar turi eiti prieš MaeDonaldą> bet 
angliakasiai turį balsuoti prieš j j.
/ Kitokios išeities susįpratusįemą Anglijos darbinin- 

šiandie, iš tięsty ir nėrą; MaeĮ^onąldas susidėjo 
šu; kūne niekuomet nebuvo darbininkų
draugai. Net liberalai Lloyd George mato pavojų, jeL 
gu konservatoriai gautų daugumą parlamente. Tuo la- 
biaus jiems negali eiti talkon patys dąrbininkai.

“L. Aidas” rašo apie kratą 
Lietuvos krik.-demų organo 
“Ryto” redakcijoje ir taip pat 
apie to laikraščio uždarymą 3 
menesiams. Sako:

“Vakar Kauno miesto- ir 
apskrities komendantas už
darė ‘Rytą' trims mėnesiams. 
Vyriausias ‘Ryto’ redakto
rius p. Radzevičius tokiam 
pačiam laikui išsiųstas | Ma- 
riampolčs apskritį. Uždary
mą komendantas motyvuoja 
tuo, kad ‘Rytas’ visą laiką 
dėdavo valdžios darbų apra
šymus tendencingus ir iš
kraipytus, taip pat kad /Ry
tas’ visuomet stengdavoši 
diskredituoti valdžios asme
nis visuomenės akyse.

“Atsakomingas ‘Ryto’ re
daktorius p. K. Bėdulis, ku
ris dabartiniu metų yra iš
vykęs į Telšius redaguoti 
‘Žemaičių Prietelių’,. už tai, 
kad ‘RyUŲj’ nesilaikė cenzū
ros taisyklių) nubaustas looo 
lt. arba 2' menesiais kalėj lt 
mo.” . ..

Sausros sąvoka.
ka žmonių gyvenimui. — 
Sausra ir lytaus kritulių kio 
kis. Sausros intensyvumai. 
— Sausros pareina nuo oro 
judėjimo.

A. -f I II ■
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šiemet keliose valstijose įvy
ko sausra*'kuri padare farme- 
riains n ei manomai dauį nuo
stolių. Meterologijos rankved- 
žiuose sausra įvairiai apibrė
žiama. Tai pareina nuo geo
grafines tos ar kitos vietos pa
dėties.

žmonių gyvenimui sausra 
daro labai didelės įtakos. Ji ne 
tik sunaikina farnierių javus, 
bet taip pat pastato pavojui) 
miesto gyventojus, kuomet pa
starieji nebegali gauti pakan
kamai vandens. Dažnai pasi
taiko, kad liidro-elektros sto
tys priverstos yra užsidaryti, 
nciT vandens jėga sumažėja. 
.Sausros paliestose vielose upės 
nusenka, ir todėl navigacija 
laikinai sustoja. Ant galo, van
dens trukumas pastato pavo
jui) ir žmonių sveikatą. 

(

Fanneriams sausra reiškia 
daugiau, negu lytaus trukumą. 
Kilos sąlygos irgi lošia' labai 
svarbią rolę. Sakysime, vejas, 
aukšta temperatūra, stoka van
dens garų ore. Kuomet susida
ro tų sąlygų kombinacija, tai 
javai greit tampa sunaikinti, 
žole ir kiti augmenys nudžiu- 
sta.

Tačiau statistikos tikslais 
sausra dažnai apibudinama 
vien tik lytaus trukumu per 
tam tikrą laikotarpį. Rusijoj, 
kur sausros yra paprastas reiš
kinys, prieš kelioliką metų ta
po surinkti atatinkami duome
nys, kurie nustato sausros ter
miną. Kuomet kurioj nors vie
loj per dešimtį dienų tora 
penki milimetrai lytaus kritu
lių, tai sakoma, jog ten įvyk
sta sausra. Amerikoj sausra 
yra kiek kitaip apibudinimą, 
čia laikotarpis prailginama li
gi 21 dienos.

Anglijos meterologijos biu
ras nustato ketių'ioliką dienų. 
Jeigu per' tą laiką, vidutiniš
kai imant, nei vieną dieną ly
taus krituliai neviršija 0:01 co
lio, tai vadinama “absoliute 
sausra”. Prie dalįnos sausros 
p risk ai tom a 28 dienų periodus, 
kuomet vidutiniškas lytaus 
kritulių kiekis lyginasi Qi0L co
lio: Anglijoj dar vartojama 
terminas “inžinierių sausra”. 
Tai reiškia, jog per tris, mė
nesius lytaus kritulių kiekis 
sumažėja ant 50 nuošimčių.

Buvo bandoma • nustatyti ne
tik sausros ilgumas, bet ir in
tensyvumas. Faktas yra tas, 
jog- juo ilgiau sausra tęsiasi, 
tuo daugiau žalos ji neša. Ki
tais žodžiais sakant, sausros 
intensyvumas juo tolyn, tuo la
biau’ didėja. Imkime pavyzdį. 
Sakysime, kurioj nors vįetoj 
sausra užsitęsia ^devynias die
nas. Jos pasėkos fariiiėriams 
dar neva labai baisios. Bet jei
gu ji užsitęsia dar keletą die
nų, tai žalos pasidaro nępaly- 
ginaniai daugiau. O tai todėl, 
kad“ sausros intensyvumas pa
didėja. Tačiau mokslišku bil
du nustatyti sausros intensy
vumą ligi šiol dar nepasise-

Ryšyj su sausromis įdomu 
'dar pastebėti ir tą faktą, * kad 
jos ne visuomet vienodai: vei
kia. Tai priklauso nuo * metų 
laiko* pavasarį sausra gali pa
daryti kur kas daugiau žalos, 
negu rudenį Antrą, reikia tu
rėti galvoj ir auginamus ja
vus. Mat, kai kuriuos augme
nis t sausra ) labiau > veikiu, ne-

sekos yi4a labai komplikuotos. 
Kai]) visi žino, pernai sausra 
skaudžiai palietė kai' kurias 
valstijas. Ačiū tam, rudenop 
smarkiai pradėjo platintis mi
škų gaisrai. Valdžia kas dieną 
išleisdavo apie $19,000 kovai 
su gaisrais nacionaliuose miš
kuose.

Gruodžio mėnesyj sausros 
paliestose vietose smarkiai*' 
pradėjo veistis tam tikri va
balai, kurie be pasigailėjimo 
naikino medžius. Reikėjo 
stvertis skubių priemonių, kad 
apsaugoti miškus. Tatai, žino
ma, kainavo nemažai pinigų.

Entomologijos biuras pa
skelbė, kad sausros daro dide
lės įtakos ir vabzdžiams. Ku
kurūzų gręžikai ir kai kurie 
kiti kenksmingi vabzdžiai lai
ke sausros žymiai sumažėjo. 
Bet visai kitaip atsitiko su1 
kandimis, raudonais vorais ir 
uodais: jų skaičius labai pa
didėjo. Dalinai, išdžiuve^upe- 
liai sudarė itin tinkamą^ yifitąi 
uodams veistis. Skruzdėlės la
biau nei kada nors ėmė verž
tis į gyvenamus namus, ir tuo 
budu padare nemažai žalos.

Buvo pastebėta vėžių ir žu
vų upėse kur kas toliau nuo 
juros* negu paprastai. Norma- 
liškais metais tie vėžiai ir žu
vys gyvena, tik tose vietose, 
kur upės įsilieja j jurą. St. 
Louis mieste pereitą vasarą; 
nuo karščio ir sausros pradė
jo aižėti cementiniai šaligat
viai. Kai kuriose vietose su- 
sproginėjo net rezidencinių* 
namų sienos.

Inžinierių draugija tyrinėjo 
sausros įtaką'miestams. Tokių 
miestų, kuriems vandens bu
tų visiškai pritrukę, beveik 
nebuvo. Tačiau buvo pastebė
ta, jog vandens kokybė pusė
tinai persimainė. Pavyzdžiui, 
Ohio valstijoj. Ten daugelis; 
miestų vandenį Jma iš Ohio 
upes. Laike sausros upėj van
duo gerokai nuseko ir jame 
atsirado daug nuosėdų. Drum
stame ir šiltame vandenyj pra
dėjo smarkiai veistis visokie 
mikrobai.

Ypač žmonėms buvo bloga 
pramonės miestuose, kur į 
vandenį patenka visokie ne
švarumai. Dideliame vandens 
kiekyj tų nešvarumų beveik 
visai negalima pastebėti. Bet 
laike sausros vandens ištekliai 
sumažėjo, kas gyventojams pa
darė daug nemalonumų, — jie 
priversti buvo gerti užterštą 
vandenį.

Prie Atlantiko miestai 'gau
na vandenį iš upių. Kai užėjo 
sausra, tai kai kuriose upėse 
vanduo labai nuseko. Kadangi 
upių lygmala pasidarė žemes
ne nei juro’s, tai vandbo iš 
Atlantiko ėmė bėgti į upes. 
Ačiū tam, kai kuriose upėse 
vanduo pasidaro tiek sūrūs, 
jog tiesiog jį nebuvo galima 
gerti1.

Sausros paliestose vietose 
padidėjo ir apsirgimai karšt
lige. Mat, kai išdžiuvo šuli
niai, tai žmones buvo priver
sti gerti vandenį.iš visokių ba
lų. O balose paprastai randa
si daug visokių ligų perų.

Ekonomišku atžvilgiu saus
ros padaro milžiniškų nuosto
lių. Sakysime, pernai dauge
ly] vietų f armėnai atsidūrė la
bai blogoj padėtyj, kadangi: 
viskiis laukuose išdegė. Net 
Raudonasis Kryžius turėjo 
šelpti nukentėjusius f.anpe- 
riįis, kad išgelbėjus juos nuo 
bado. Tame tikrtpi kejetą. 4ę- 
sfitkų tūkstančių dolerių pa
skyrė ir fcderąlė vąhjžja. ?

Per paskutiniu^ kelis metus 
meteorologai su atsidėjimu 
studijavo sausras. Daug toj 
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5 Bendrai imant, sausros
i r..,., 

kč Lietu vos krikščionys. iš tau- 
tiniukų Valdžios, kuriui jie pa- 
dblp IMilBM j pavo rankas vai-

j udčjimo ir sąųsąųj ‘ nustatyta 
tam titras santykis. Tad ma- 

jiioina* jog atfeiiyji bus gailią 
uiž kelių mėnesių t i^pranąšąu- 
ti, kad toj ar kitoj vietoj įvytas
Sausra

mm

kėr dabar reik laukti kitų.
Bet jeigu musų pozicija ne

gali ir nenori ginti lietuvybės 
įokupuotoj Lietuvoj, o ne mo
ka pasaulinėj arenoj, kur 
įkur kaip teisingai J. Gabrys 
savo laiške’ iš Ženevos sako, 
kad tokių, “prezidentų”, kaip 
p. Stašys, pasirodymas yra 
lietuvių kompromitacija ir 
nereikalingas pinigų išmeti
mas, lai užtat studentams pa
šaipų skirstyme, savo šalinin
kų verbavime ir statyme pin
klių prieš pažangiuosius —jie 
yra maestro.

Viešai yra pasakojama, kad 
visiems šv. Kazimiero d-jos 
instruktoriams yra įsakyta 
atvykti Vilniun ir atsisėdus 
rašyti “protestus” bei “skun
dus” delei “trukdančio dar
bą” “Kultūros” veikimo.

Mat, šiomis dienomis lau
kiama iš Kauno svečio —prof. 
.L. Žemaitis turės padaryti 
veikimo reviziją. Taigi pasi
ruošimas eina visu smarku- 
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mu •— ir spauda, ir intsrukto- 
rioi, nekalbant jau apie lae- 
deriiis—įkinkyti į dąriją. Vis 

įrodyti, kad 
ne mes kalti, kad nedaug liko 
padaryta; kalti čia “kultūri
ninkai^. įrodymui štai “V. R.” 
korespondencija, štai krūva 
protestų bei skundų.

Jei: prUfesorhis norės viską 
įvertinti objektingai, lai turės 
būti labai ir labai atsargus 
savo nuomonės pareiškime. 

? — St. Budrys.
teisingą darbą, jei ’ Uomit^tb
daugumas liks nrie savo nuo- Spalių men. 2 d.

Atostogos baigėsi. Gimnazi
jos moksleiviai dar pradžioje 
rugsėjo pradėjo darbą nau
juose gimnazijos rūmuose. 
Šiemet moksleivių yra 353. 
Butų jų daugiau, jeigu moky
tojų personalas nesivaduotų 
dideliu formalizmu. Pasako
jama, kad daug kandidatų iš 
smarkiai- apgudę jusiu apyHu* 
kių nepriimta dalei nevisiškai 
pakankamo lietuvių kalbos 
mokėjimo. Jeigu tas butų tei
sybei mokytojų personalas 
butų nusižengęs lietuvybei. 
Privalome stiprinti savo pozi
cijas pradedančiose gtidėti Ry
tų Lietuvos vietose, kad ir nu- 
sižengdaini kiek formalu
mams.

Labdarybės d-ja smarkiai 
pasunkino1 gimnazijos moks
leivių priėmimą bendrabutin. : 
Labai dažnai gabus vaikai 
negalėjo būti priimti deltai ; 
-jųjų neturtingumo. Apskritai,. 
Labdarybės dr-ja valdoma ku
nigų ir kuniginių, pažanges
nių moksleivių nemėgsta ir 
stato jiems įvairiausius kliū
tis. Pernai vieną ‘8-tos klasės 
mokink prieš pat brandos eg
zaminus norėjo pašalinti iš; 
bendrabučio už tai, kad laiku 
negalėjo įmokėti mokesčio 
Labdarybės d-jos kason. Tik 
dėka 1. energingai d-ro J. šia; 
polio intervencijai^ kur paža
dėjo viešai paskelbti šitaip ne- 

daugumas liks prįe savo nuo
monės — prailgino mokiniui: 
terminų.

Ne kitokius vargus turi ir 
studentai bei nauji į Vilniaus- 
Universitetą kandidatai (kar
tu apie 100) kitoj institucijoj 
—Laikinajam Komitete— bet 
visliek pas tuos pačius žino 
nes,.kurie žiuri: 
savo žmogus.

> Kaip visiems žinoma, de- 
, šinieji dar nuo 17.XII perver
smo Lietuvoj, sauvaiiškai pa
griebę visas lietuviškas įstai-* | 
gas į savo rankas niekieno 
neprašyti ir nerenkami sėdi* 
-dar lygšioltai. Jiems užsinorė
jo pasekti Voldemaro pėdo
mis ir padaryti pas save dik
tatūrą miniaturoj. Ir reikia1 
pripažinti* kad obstrukcija, 
šmeižtais prieš pažangiuosius 

t jie moka, puikiai operuoti. 
(Kiekvienus, turįs bent mažiau
sią pažintį su “V. Rytojumi”— 
jų organu — tai žino. — Jie 
•nenori atminti, kad Vilniaus 
kraštas tai ne nepriklausoma 
^valstybė. Jiems nesvarbu, kad 
deliai vieningo ligi 1927 m. 
-fronto1 suskaldymo nukcnčįa 
bendri lietuvybės reikalai. 
Jiems težinomu tikslu jie ir 
toliau varo šį- darbą už pini
gus, visokiomis gerybėmis ir 
lengvatomis kooptuodami sau 
šalininkus. Todėl jie, žinoma, 
^tvirtesnės atramos Uąudyjc ir 
inteligentijoje neturi, žino tai 
ir musų priešas lenkas. O kad 
taip- yra teliudija, kad ir ši
toks faktaš.

Lenkas arkivyskupas Jaš- 
bnykowski’s panaikino keliose 
grynai lietuviškose parapijose 
jictuvilf k ai b o j pamaldas. 
Kad šis parėdymas yra tik 
fragmentas vyriausybes su
galvoto lietuvių nutautinimo 
.plano nieks Vilniuje, neabejo
ja. Ar lenkai, žinodami, jog • 
sutiks vieningą lietuvių pasi
priešinimą drįstų šitokiais pa- 
rčdymais criihti? žinia, kad 
įne. Bet jiems yra. aišku, kad 
‘neva atstovaujančiu musų 
liaudį organų priešaky stovį 
l)UO to paties vyskupo pri- 
Įęjąuso kunigai, ųc tįk ne pa
rodys aktįn^espio jam pasi- 

bet pų|s • kitus, ku- 
f|e Uor?s tai padaryti. Ne kL 
tąįp ir buvo. Ęą^a pažangus 
inteligentai ir studentai hrąv 
dėjo raginti liaudį ■ boikotuoti 
^ųnigus, įvedančius lenkų Hąl* 
įią bažnyčiose — dabartine 
pozicija/ pradėjo juės šmeižti 
U: kolioti btįdievįai?, komiinb;, 
Jąiji ir paių žotjl^iu, parąĮP

prailgino mokiniui

savo ar ne

tai turi tikslų

.........................i . .... .. .................................. ......... ........... d.... .....M,;..a.. ■■..........

Na 17 "Kovok" gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus* 
kito Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.___ ______k_________į-----

Reikalaukite “NAU
JIENAS* ant bile kam
po, kur parduodami lai-, 
kraščiaL Pardavė jas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

EMAI
; Padarome įgaliojimus se
kamuose Reikaluose:

1, Pervedimui jusij neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
tikės;

■ • »

3; Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur

Norėdami padaryti jga 
iiojimą kreipkitės į “Nau 
iienas” asmeniškai ar laiš-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago* UI*

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagtl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie Jot viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo, egza- 
tneno rasite šioj knygelėj 
lietuvių |r anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 35 CENTAI

NAUJIENOS
i 1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
< t * . •

Siųskite moacy erdvi arba kra»M 
• itnlddiM. \
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Antradienis, spalių 27, 1931

CHICAMS 
ŽINIOS

Ar Caponė subankro 
tavęs

__________ _______ 4___ ;______  
kalinėmis dienomis pabrangin
tas butlegeriams alkogolis. Ko
dėl? Torte!, girdi, kad reikią 
padengti Caponės bylos lėšos, *

Bendrai, bet kuriame mies*.* 
te kiekvienas stambesnis bu'tle- 
gerks turis dabar priklausyti 
sindikatui, kurio priešaky stovįs; 
Caponė.

Taigi valdžios agentai maną,, 
kad Caponė, nors ir kalėjime 
sėdėdamas, nebusiąs ‘‘broke”.

Ui.iR iii^Iliė,u,i.’ill .i .i mi ..

Rtmigas vėl uostu

NAUJIENOS, Cfilcags, M
. ..     . . ...................... . Į,.—.... . ..

Laike Caponės teismo pasiro
dė žinių, kad jis subankrota- 
vęs. Agentai, kurie tyrinėjo 
Caponės interesus, mano ki
taip. Nurodoma, kad Caponės 
sindikatas faktinai kontroliuo
jąs parupinimą uždraustų gėri
mų kuone visai šaliai.

Esu, vien Chicagoj butlegerių 
apyvarta siekianti tarp $3,000,- 
000 ir $4.000,000 savaitėje.

Toliau. Neseniai, girdi, buvęs 
toks įvykis. Vienas butlegeris 
New Yorke parūpindavęs gėri
mus tam tikrai vietai. Pasta
ruoju laiku tas butlegeris pa
reiškęs savo kostumeriams: 
ateity, kad gauti gėrimų, turė
site susižinoti su Caponė.

Pasakojama taipjau, kad pas-

Politikierio giminietis 
sužeistas

Paskilbwsio3 “kruvinosios” 20 
wardos bosaą^yra Morris Eller. 
štai šio iiolitikiorio giminiečio, 
Martino Klass, rankose sprogu
si bomba, o dėl to Klas nete 
kęs 3 pirštų. Taipjau nukentė
jęs ir Klasso pilvas.

Areštuoti keturi Klasso drau 
gai, nors jie nekaltinami dcl jo 
nelaimės. Bomba sprogo far- 
moj, kuri randasi netoli Mid- 
lothian ir kuri priklauso tūlam 
Fischer. Policija nužiūri, kad 
ta farma buvo kaip ir kokia 
vieta bomboms dirbti.

Ktmigits Philip Yarrow pusi- 
žymįjo puolimais krryg’ynų, ieŠ^ 
Rodamas nešvaraus turinio krry- 
ZM-

Teismo sprendimu, Yatrow 
turėjo vienam knygų kratttn- 
vėb savininkui net $5,000 sumo
kėti. O kadangi1 jis ncnorCjo 
mokyti, tai buvo šaltojoj atsi
dūręs.

Dabar Yarrov/o reikalavimu 
tapo areštuotas pieišėjas artis
tas ir pavoiksTų pardavėjas Sey- 
mour Da Roveft, žymaus Chi- 
cagos daktaro sūnūs. ,

De Kovon pasisamdė advoka
tą Cameroną Latterį,, kurios 
pastangomis Yarrovv jau buvo

atšidttręš lalėjime. Kažin kaip 
ta byla pasibaigs šauniajam ku
nigui.

Miss Cook County
Iš dauginu kaip 300 gražuo

lių, kontestavusių dėliai Miss- 
Cook County titulo, pii’mų jMr- 
zą ir Miss Cook County titulų* 
laimėjo p-!ė Madeline La Šalie, 
f8 metų, 33’49 West Ilarrison 
st. Ji 'tapo išrinkta gražuolė 
Cbokf pavieto bazaro ChicRgos 
Stadione.

Tre'fįjį prizų šiame gražuolių 
konteste laimėjo p-le Kathryn 
RAsmus, 17 metų, gyv. 8246 
South Gjroėii Street. Ar tik ne
bus Ba-smus lietuvaitė.

Cook kauntės bazara aplankė 
jau 350,000 asmenų.

Mirė Comiskey

Graborlai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj ’

Ct

1646 W. 46tb‘ St.

Telefonai 

Boulevąrd 5203 

Boulevąrd 8413

1327 So. 49th

Telefonai 

Cictro 3724

Lietuvės Akušeres

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų b 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevąrd 8483

1931 m., 
amžiaus, gi- 
Telšių para-

MARCUONA UZIENE 
po tėvais Aleksandravičiūtė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 25 dieną. 7 valandą ryto 
automobilių nelaimėj. 1931 m., 
sulaukus 4 2 metų amžiaus, gimus 
Tauragės apskr.. Šviekšnos vai., 
Užlaukės kaime.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Pranciškų. 3 dukteris, — Stel- 
lą. Elzbietą ir Virginią, 3 sūnūs 
— Louis. Felix ir Robert. marčią 
Margaret. brolį Stanislovą, seserį 
Elizabeth Scbvermickus, švogerį 
Juozapą ir gimines, o Lietuvoj 
motiną ir seserį.

Kūnas pašarvotas. randasi 
1 1959 S. Wood St., Cbicago.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny. 
Spalio 29 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Marcijonos Užienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jat paskuti
nį patarnavimą if atsisveikinimu.

Nuliūdę liekami,
Vytas. Dukterys.• Sanai, r 
Marti, Brolis. Sesuo, 
Svogetis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards

ANGLIJA SHIMANSKIENĖ
1 po tėvais Klusnaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 25 dieną. 7* valandą ryto 
automobilio nelaimėj, 
sulaukus 60 metų 
mus Telšių apskr., 
pijo >

Paliko dideliame 
sūnūs — Pranciškų 
dukterį Sofiją Užą. žentą Antaną, 
anūkę Ellis Bagdon ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 32 
W. 58 Si.

Laidotuvės' įvyks ketvirtadieny, 
spalio 29 dieną, 1 vai. po pi?tų 
iš namų bus nulydėta* į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Amelijos Shimanskie- 
nės giminės, draugai it pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami* daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Sanai, Dttotė,. Žentas, 
Anūkė' rr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja* grabo*-, 
rims S. P. Mažeika, Tel. YardS- 
1 1 18.

nuliudime 2 
ir Stanislovą,

KAZIMIERAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 24 dieną, „10:00 valandą 
ryto, 1931 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Taura
gės ap., Kaltinėnų parap., Numi- 
ninkų kaime. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Ciciiiją, dukterį 
Barborą, 2 sUrVus — Kazimierą ir 
Albertą. 2 švogerkas ir Švogerius 
Aleną! ir Aleksandrą Januškas. Jo
haną ir Aleksandrą Adomaičius ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje pa
liko seserį Oną Burnickienę. Kū
nas pašarvotas, randasi 83 7 West 
34 Place.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
spalio 28 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Mockaus 
giminės, draugai ir prfžįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motelis, Duktė, Sanai, 
Svogeriai, Švogerkos ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riuh A. Masalskis, Telefonas 
Boulevąrd 41'39.

Mirė. Charles A. Comiskey, 
savininkas besbolininkų kliubO' 
White Sox ir besbolui aikštės 
žinomos kaip Comiskey Park.

■u

! Grabeliai
Phone Boulevąrd 4139' 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esb sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime At
laidų Užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ill.

s Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South 
Albany A v. 

Pbone
. Hemlock 9253

Akių Gydytojai

---------0;--------

Dr. P. M. ZlI.VniS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Kaistu! * Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

---------O---------

—HOh— 
Pbone Canal 6222 

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

Valandos: i—3 it 7—8
S t rėdomu ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Streer 

Telefoną* Repnbln 7868 
--------- O---------

Lietuviai Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO. ILL.
■„       ............... .. ,1 Z ■■ Ml IO

Pbone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland AvA
arti 47tb Street

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomas p*» 29 Mi
ras kaipo patyręs gydytojas, cbtattgaa 
i ir akušeris.

Gfdo staigias ir chroniškas ligas vp- 
rų. moterų ir vaikų pagal nanjansMs 
metodus X-Ray ir kitokius dektroe 
prietaisus.

Ofisas ir. Laboratorija*
1025 W \8th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
ouo 6 iki 7t30 vai vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 dt RandMbh 6800 
.       SUK     * I I     M! I I  

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 luhdt 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS- 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vd po pietų if nuo 7 iki fi39. vai 
vakaro Neiffl. nuo 10 iki 12 V. dfaft| 

Pbone Midvray 2880

'O............

Dr. P. P. ZALL YS
DENTISTAS 

30 E. Ulth St 
Rampas W a bar h Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazai. X-Ray. ete

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokvklo. vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS AT1I A1SO Į I RUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitai 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevąrd 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kctv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvdr Park 339*

.... ■ iJ. Imi................. i

Telefonas Yards 09W

Dr. MAURICE KMK
♦ 631 South Ashland Avemsė 

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

-• iki 8 vai NedS ooo 10 iki 12 
Rež. Telepbone Plaza 3200

Telefoną* Boulevąrd 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

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

S. M. SKUDAS
Lietuvi# 

GRAĖOftlUS IR BAtSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T<1. Rooiertit 1S31

■d» .Hhhii

Pbone Atmitage 2822
t

1145 MUutaukee Aotmse 
Vriandoi: 12 iki 2 ir 6 Ud F. H.

S e rėdos vaksMr uždrirytv 
Nedėlioj pagal sutarti

. ............. ■; I ... ■ M* Muiliji

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avinus

Valandos I I ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai diena ir aaktj Virgiofa

f *

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidofuvėrie knopigiausfa 
. Reikale . meldžiu .atsuankti, o mano ■ ■ 

darbu busite užganėdinti.
Tdi rtoohtVelt 2515 arba' 2510

2314 W. 23rd Pi., Chicago
. SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cicero, Ui 
Tet Cicerb 5W 

**-'*■’— ....
TelefoniV Yatde 1’138’

Stanley Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas1
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Purit/ automobilius visokiems rdka 
lame. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
rtc

■ ............. . .. i* t Wį ***1***

J. F. KADŽIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS GHICAGOJ* K 

Laidbtftvėse patamau 
jtt geriat! iri pigiai 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie . gra

bų išditHystėa: 
OFISAS: 

d68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUSt 
3238 S. Halsted St.
TA Virto# 4088

2 iki 
10

Ofiud TA Vktorjr 6833 
Rez. Tel Drtzri 9191

8

Advokatai

A. A. OLISr

koplyčioj* 3307 Auburn

BROLIAI IR GIMINES.

f

LGA^

#193 A*-

draugai ir pažįstami esat nuo- 
suteikri jam paskutinį pafarna-

GYDYTOJAS tR 

OAtsot 3102 So. ffataed SU CfrMR 
erti 31*1 Street

ČY&VT( 
2‘43tf

Photo Lafa)g*& 0098

Rezidencijos telefonas Gsopehill 1595

1B1 ik* j# lyto. 4>t3& A* MlP Wk. 
Aptari svmadhnfo* iri Rbri^MMliMio
---------------- ,, -n-iniiwwn-._

Tamošių ir Richardą Butmanus, 4 pusbrolius Skir-

Olesę Adomaitienę, Bronislavą Skirmantienę ir 
dėdę Joną Rimdžių ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi A. Masalskio 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, spalio 28 d..

valandą ryte 1931 
rugpjūčio 13 die-

Leonas Būt man
(PO PATĖVIU BAŠKIS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 24 dieftą; 5:30 
m., sulaukęs 18 metų amžiaus, gimęs Cbicagoje, 141., 
ną, 1913 m. x

Paliko dideliame nuliudime motiną ir patėvį. Barborą ir Julijoną 
Baskius. du broliu —- Tamošių ir Richardą Butmanus, 4 pusbroliui Skir
mantus ir 4 pusseseres Adomaičiutes. penkias cioces — dvi ftimdžiutes,

: Adolfiną Bankauskienę ir

8:00 v. ryto iš koplyčios 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš teh bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a1 .a. Leono Butmano giminės,
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. *
MOTINĖLĖ. PATĖVIS; __ _ _____ . t

Laidotuvėse patarnauja graborius A*. Masalskis, Tel. Boulevąrd 4139'.

Kazimieras Conrad
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 23 dieną, 11:15 

valandą naktį, 1931 m., sulaukęs- 20' meti}* amžiaus* gimęs 
gruodžio 12, 1910, Chicago, Fll.

Paliko dideliame nuliudime motiną Stanislavą, po 
tėvais Mituzaitę, patėvį Simoną, brolį Joną, eiocę Mari
jonų Bajoriunienę, dėdę Liudviką Audriejaitį, du dė
džius Mituzus ir gimines. ,

Kūnas pašarvotas, randasi 4341 Archer Avė., Tol’, 
Lat’avetle 4961.

Laidotuves įvyks trečiadienyje, spalio d„ 2* vali* 
po picl, iš namų bus milydetiis į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Golirad gimines, draugai ir pa
žįstami'esat įmoširdžM’ Įeyicčįami dalyvauti, dėmenyse 
ir laidotuvėse ir suteikti;finu paskutinį patarnavimu ir

Nuliūdę įtekame,
Molina, Patėvis, Drūtis, Cioce, Dėdės ir Giminės.

r

Laidotuvėse patavMitfjh graborius Eudeito, Tel 
Vurds 17 U. .

JONAS ALEKSANDRAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 25, dieną, 8:00 valandą 
iš ryto 1931 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus; gimęs Lietuvoje. 
Išgyveno Amerikoje 32 Merus ir 
priklausė prie draugijų: Simano 
Daukanto; Keistučio' Pašalpos 
Kliubo; Btidg^poft Lithuanihn Po- 
litical' auti1 Benevolent Club ir A-- 
menkos* Liet. Piliečių Kliubo.

Paliko dideliame' nubudime mo
terį- Prancišką; 3 sudus* Ste
poną, Alejfcindrą ir Vladislovu, z 2 
marčias — Ohą ir Mafijozą1 Alek
sandravičius* ir brolį Aleksandrą 
ir gimines Amerikoje.

Kūnas pašarvotas, randasi 3653 
So. HamiltOn* St,

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
spalio 29 dienų, 8:00 v. iš ryto iš' 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
$. parapijos bažnyčią, iturioje ai-1* 
Sibus1 gedulingos pamaldos už ve
lionio sieli}, o ir ten bus nulydė
tas- į Šv. .Kazimiero kapines.

Visi a. av Jono AlekeandYaVi'- 
čiaUs giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti1 laidotuvėse* ir suteikti* jam 
paskutinį* patarrtavimą ir atsisvei-* 
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sanai, Marčios, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevąrd 4139.

....bu '.i,'..; a*...

DYKAI DEL ŠERMENŲ

' AMaiUEAN€E< PĄTARN AVIMAS DIENA ir N A K 1'1 
teikiame širditigųr nimpating# ir ra*W

Patarnavimu kuomet jfoį yra labiaituiiai1 feikalingafo

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI

Ofisas...u (Akinių /Dirbtuvė 
75G West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki' 12

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST* 

Praktikuoja Viri 20 m 
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St. 
Td. BolileVatd 648?

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registrnotam Optortietristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak, kasdien 

DR. J. GROUPE
4631 S. Aiblaad Avė. Tel. Yarde 6780

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

M priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip batų kotn- 
Pilkuotas darbas. Mano els- 
tiema* yra* pasekme 20 me- 
tų studijų Ir tyrimo., Tiktai tiksliausi instrumentai yra

vartojami. Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
ir padalina įtempliha.

SPECIALU DOMfi VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir EgzaminacHos Kaina Nno SS. 
Žvairos akys atitaisomos. Zenia' kaina, be 
operacijos, lengvi IBmokŠjimai. nšra sagai-

Stiklai dupllkuoianil lt* rSmai sn taisomi 
tą pučių dienų,

DR, C. MICHEL, O. D. 
415iANs^s5!?n^ fe-aa'. į;.”’ 4.^2

.igjį^_uiliĮ./.liiĮ ilih.sHl|l|>»^i .................................. ..

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluthet 3’294 
Nuo 9 iki 12 vai, diedo* it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L Savitais, M.D. 
4910 Sb. Michigan Avenue 

Tel. KrnvriocT 5107 
VALANTIS-:

rfuo 9 iki 11 Valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

epert* Iventadrento' it- kethMadėenio
.uiif...' ĮriiriiinMi^ i.....  . ........... *...... ..

Ofiao ir Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Gor» of 35tb B Halsted Sb) 
Ofiso valaodds: ttuo 1-3, nuo 6V30-8:30 

Nedėldieniair pagal •atarti' 
ii ..............i in*w r

OHso ik Rez. Tel. ftoulevarid* WT4

DR. NAKO 
73« W. 35tli St. 

(Co».- of 35lb 8 HiWS"l 
Ollab VatąOdoM: ndo 2-4» JOKS 7-9 

Ncdčlduuiaia pagal sutarti

, . , • F ’ * »' w »
kės 6600 South Artesian Aoenut 

Pbone Prospeci 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. CLL.

<1 .ii ■ — *■ W .~i.i ■ -
Nedaliomis ir šveųtad. 10—12 diet*

A. MONTVID. M. D.
Weet Town State Barti Bldg 

2400 W Madison St.

Vai.» 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Td. Wt« 2860
Namų telefoną: BYttnsvrtck 05V*>

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Uetuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu |. naują vietą po n*
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
NedėliOj pagal sutartį 
Tel. Boulevąrd 7820' 

Namai:

i 6641 So. Albany Ate.
Tel. Prospect 1930

i. ,i, i * .  ......  .. ...... .. i hi am iniu

A. K- Rutkauskas, M. D.
4442 South Westeen Avinus

Tel. Lafayette 4146

BALANDOS.
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nutf S iki 9 valandai vakario*

DR. J. J. KAVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

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

Jtez. 2359 & Letoitt £& Canal 2330 
6¥i«y rihlkridiMf % ito 4 7 9

HemlbcR 8W1

■*■*........... .......— ................. ... i ■ i. >*w*r

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevąrd* 75'89 

Ofiso valandos 10

L fiLGIS
advokatas 

MIESTO OFISĄ* 
127 N. Dearbom St., Room 111) 

Telefonai Gtartal 4< 1| 
Valandom uuet 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

TA BouRvvrd 134^ 
Valandom tfoo 6 ik* fr rife kiekvieal 

vakarų, iiskynia ketvergi , 
Naftoj nuo 9 Ha H W

■ ....................... ■ - ■ Į- -------------- ---

ADVOKATAI
U South La Šalie Straat 

Rootb f9$4 Td Rudolpb 03 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 v«L va 
1*24-1 S. Hdbttdd St. Tel. Victory 05

Valatfdotf — 7 iki 9 vakare 
Olie—-U tanu Kecv. in 
V«ališ--PiAL Stt ir

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatu 

2221 ŽSMi St
relefotoe Canal' 2552 ' 

VatanM 9 j

A. A. SLAKIS 
xim>WAS . : ; 

Miesto Oftos 77 Hr. lFtaMejpfdh į
Room 1502 Te> Grtftr* 297

f
Vakarai#: Utarn., K#tvw Ir ’

— 6 iki 9 v»L
4145 Arctof Aoa.

m* ■ j. * ’' ‘ \ ’
Namų Td. fcydt Park 3395

JOHN B.5 3

Telepbone Rao 
Volterais 2151 W. 1

Narni* M ryt*.
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> ............

Tarp Chicagos 
Lietuvių

71??, , i
boriuą S. P. Mąžęika, $319 An 
burn avenue, tol. Yards 11-38

; r- Rep.

Bridgeportas

• nėra visai nedarbo problojnos 
išrišimas. Bet kas lieka daly
ti, kada nėra geresnės išeities ? 
Sunku yra daugiau padaryti, 
kaip tik teikti vicųas kitam 
pašalpos.—Senas Petrai

Automobilių nelai 
mėj žuvo dvi lietu

ves moters

šelpia bedarbius

Laidotuvės ketvirtadieny; bus 
laidojamos abidvi kartu

Sekmnd»'nį, spalių 25 d., 7 
valandą ryto automobilių ne
laimėj žuvo dvi lietuves moters. 
Viena jų ai Marei joną Užie- 
nė, o kita Anelė Šimanskiene. 
Nelaimė jas išliko važiuojant 
automobiliu šioj pusėj (.t y. 
Chicagos , pusėj) Valparaiso, 
Ind., kokių trijų mylių tolumoj 
nuo to nvesto. '

Minėtos dvi moters, vienos 
jų duktė, o kitos švogeris ir dar 
vienas kitas asmuo važiavo gry
bauti. Jiems bevažiuojant, iš 
priešingos pusės atsiskubino 
automobilis. Jis važiavo arti 
kairiosios kelio pusės, taip kad 
lietuvių automobiliui teko suk
ti iš kelio i griovį, idant iš
vengti automobilių sudaužymo.

Lietuvių automobilis apvirto 
griovy, šio' nelaimėj pp. Už- 
ienč ir Šimanskienė buvo taip 
skaudžiai sužeistos, kad mirė. 
Dar vienas asmuo iš važiavu
sių, rodosi yra ligoninėj, o kiti 
buvo parvežti namo.

■ Marcijonos Užienės kūnas 
pašarvotas namuose adresu 
11959 South Wood Street, Chi- 
cago. O Anelė Šimanskienė pa
šarvota namuose 332 Wcst 58 
Street.

Laidotuvės bus ketvirtadienį, 
spalių mėn. 29 d., 1 vai. popiet 
į lietuvių tautines kapines.

Anelės Šimanskienės kūnas 
bus palydėtas iki namų, kur yra 
pašarvota Užienė. o iš čia jau 
dvigubų laidotuvių procesija 
vyks lietuvių tautinių kapinių 
link.

Laidotuvėse patarnauja gra-

šv. Marijos bažnyčios tautiš
kos parapijos klebonas kun. 
Linkus yra suorganizavęs prie 
bažnyčios (35 st. ir Union avė.) 
bedarbiams šelpti komitetą. 
Pačiam tečiau kunigui ir jo 
pagalbininkui vargonininkui 
tenka dirbt* daugiausia.

šiandie tautiškoje bažnyčioje 
yra išduodama pašalpa maistu, 
kurį atveža geros valios biznie
riai arba kurį pats klebonas su- 
kolek'tuoja iš biznierių.

Kiek teko patirti, tai užsi
registravusių pašalpai gauti bu?, 
apie puspenkto šimto šeimynų. 
Taip kad viso užsiregistravusių 
netoli porOs tūkstančių.

Buvau šios bažnyčios svetai
nėje spalių 24 d., apie 4 vai. 
popiet, kada išduoda čia mais
tą bedarbiams. Mačiau suvar
gusius vyrus ir moteris, kurių 
rūbai nudėvėti, apiplyšę; rūbai, 
kurių jau nedėvėtų geresniais 
laikais. Bet šiandie tenka juos 
dėvėti, ba kitokio išėjimo su- 
vargusieji nebeturi.

Kalbėjau ir su klebonu Lin 
kum. Jis paaiškino, kad šel
piami yra visi, kiek pajėgiama 
sušelpti, nedarant skirtumo dėl 
tautos, religijos ar kitokių įsi
tikinimų.

šį labdaringą darbą kun. Lin
kus jau nuo praėjusių metų 
dirba. Užklausiau, ar sunku 
yra gauti maisto reikmenų. Ku
nigas atsakė, kad darbo pra
džia buvo gan sunki, šiandie 
lėčiau darbas dirbti yra kiek 
lengviau. Mat, didesnės kepyk
los ar kitokios įstaigos, kurios 
verčiasi maisto produktais, jau 
žino kun. Lnkaus darbą ir tu 
rėdamos atliekamo maisto su. 
teikia ji pašalpos reikalingiems 
išdalinti.

Ir kun. Linkus ir kiti su
pranta, kad teikimas pašalpos.

Bridgeportas
Nauja valgykla pramogoms 

vieta

Spalių 24 d. atsidarė Bridge- 
porte, Mildos trobėsjo skiepe 
(3140 So. Halsted st.) Sadko 
Kliubas. Tai yra valgykla, ku
rioj vakarais 
programai. 
es.iti šokiai.

Valgyklą 
mus duoda
grupė. Skiepas gražiai išpuoš
tas ir daro jaukų įspūdį. Valgių 
kaiųos prieinamos.

taipjau pildomi 
groja orkestrą ir

prižiūri ir progra- 
rusą teatrininkų

kinlis,' joget kaliltnliąt dąr ne- 
sprogę. t \
i i Policija dūrinti dvi teorijas 
deliai boi/bos sprogimo, Viena 
tų teorijų esanti ta, kad bom
bos sprogimas tai paseka kivir
čo, kilusio tarp Mrs. Ch i arelio 
ir Victoria Feltrin. šitame gin
če, kaip žinia, buvo nušautas 
policininkas Joseph Isaacs, ku
ris mėgino kivirčą likviduot. Ji
sai buvo nušaltas yodhauzėje 
Spanish Tavern, 11851 So. Mi- 
chigan avenue. Mrs, Chiarello 
gyvena vienuose naipjidke su 
p-nia Ricco, kurięa g^rą^n’ da 
biu* apdraskė bomba. .

Antra teorija yrai ta,' kad 
bomba tapusi išsprogdinta kaip 
kerštas dėl' palies namo šeimi
ninko Ricco darbuotės butlege- 
rių operacijose. Pąsak polici 
jos, Ricco yra > net. sėdėjęs 6 
mėnesius kalėju# ryšy sii but- 
legeriavimu.—St.

• I A • , . , .
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Bridgeportas
Koncertas

Lietuvių Auditorijoj, 3123 S. 
Halstcd st., trečiadienį, spalių 
28'd., duos koncertų Peter Kaz
lauskas ir H. Evans Jonės. Pro
gramą išpildys Peter Kazlaus
kas—smuikinftikas ir H. Evan 
Jonės—pianistas. Pradžia 8:30 
vai. vakaro

NorthSide
———i— *• : ■ .4 ? / 

SLA 226 kuopa paminėjo 
S LA 45 melų jubiliejų

Town of Lake
Vikrus senis

pa
yra

KONCERTAS 
Seredoj, Spalio 28 dieną, 

8:30 v. vak.
Petras Kazlauskas smuikininkas, E. Evan Jonės, pianistas 

LIETUVŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St.

Įžanga 75c.

. Vartotų Karų Pratuštinimo 
IŠPARDAVIMAS •

Tiktai Šią Savaitę, baigiant spalio 31 d.
Laike šio mėnesio pabaigos vartotų karų pratuštinimo išpardavimas, kiek

vienas žmogus atsilankęs į musų šioruimius

2426 S. Michigan Avė. ;
Gali laimėti dykai progą pirkti gerą karą už $5.00

VISI GERI KARAI. NĖRA LAUŽŲ
30 DIENŲ GARANTIJA -.

PEERLESS MOTORCAR
. Dirbtuvės Skyrius

2426 S. Michigan Avė. Calumet' 0700

Čia gyvena Jsiek Lubby, 
garsėjęs boksininkas. Jis 
27 m. amžiaus ir paskutinėse 
Tunney-Dempsey kumštynėse 
buvo, Tunney ‘Sparring partne
rius”. O tokiam boksininkui, 
kaip Tunney, tai ir “sparring 
partner” turi būti rinktinis, 
veik lygus jam. Tas liudija, 
kad,Lubby tvirtas, jaunas vy
ras, kaip sakoma, kietas kaip 
ąžuolas. Jis turi biznį adresu 
4635 S. Węod St.

Vietos New . City,.. policij os 
rtoty yra senas seržantas John 
Baker. Bus jau apie 50 metų 
amžiaus Taigi ilgai gyvenęs, 
daug matęs, nemažą vargo me 
tų naštą ant savo pečių susu 
krovęs. <

Kas tai sukurstė Jack Lubby 
ir seržantą John Baker sueiti 
lošti “hand bąli”. Vienas jau
nas, stiprus, vikrus; antras — 
jau senis. Ir ką jus manote? 
Senis nugalėjo jaunuolį. Senis 
seržantas Baker pasiręde taip 
vikrus, kad * jaunas ’Lubby nie
ko padaryti jam negalėjo ir 
gėmį pralaimėjo. Vikrių esama 
žmonių.—R.

Roseland
iš-Sprogo bomba. Buvo daug 

gasties kaimynams, o dar 
daugiau tiems, kurie naminės 
sunkintu užsiima

BOSTON SHOE STORE
10 metų Sukaktuvių Čeverykų Išpardavimas

Paminėjimas didžiausiomis čeverykų vertybėmis

{vertinimui jūsų brangaus patrona
vimo, kuris suteikė mums' galimybę 
aprūpinti Bridgeporto žmones gere** : 
nėmis čeverykų vertybėmis per perei
tus dešimtį metų./ mes duosime visą į 
šią savaitę, baigiant šeštadieny, ' spak 
lio 31 d. , - ' • * i <

DYKAI
gražią $4.00 LEMPĄ ir UŽDAN
GĄ su kiekviena pora Moterų ar 
Vyrų Čeverykų, parsiduodančių

$3.85ar daugiau
| DYKAI

MES UŽLAIKOME PILNĄ PASIRINKIMĄ MOTERŲ e O OE 
ir VYRŲ ČEVERYKŲ po ..................... . .......................................

ir augšČiau 
Visokių didumų ir platumo AAAA iki EEE. Didumo iki 12 x 

Boston Shoe Store
3435 & Halsted St

Praėjusio trečiadienio rytą 
apie 3 valandą (galima sakyti, 
dar naktį) Roselande* sprogo 
bomba ties p-nios Peter Ricco 
garažu, kuris randasi prie na
mų adresu, 1Q553 lųdiana Avė, 
Toj vietoji apielihkė yra tirš
tai apgyventą lietuviais^ (

Sprogimas: buvo laMi smar? 
kus. O kadangi jis^įvyko to
kiu laiku (naktį),, tai labai iš
gąsdino visos apielinllėą gyven
tojus. Deliai sprogiĮnd dauge
lio langų stiklai sutruko.

Bombai sprogus, „ sukilo įš 
miege gyventoją!.: įįšbėg^laijį- 
kah/ Suvažiavo daug polici
ninkų. Taigi pusjdarė didžiulė 
minia žmonių. Iš karto poli
cija negalėjo surasti kur bom 
ba sprogo. Jau buvo policija 
pradėjusi sprogimo Vietos ieš
koti skiepuose manydama, kad 
gal kur katiliukas naminę ver
dant sprogo. ;
> Vėliau betgi surasta, kad ga
ražo siena sudraskyta kur bom
ba sprogo. , ' .

Taipgi, kaip minėjau, polici
ja buvo pradėjusi landžioti po 
skiepus. iO skiepuose, nors ir 
nesprogusių, tų katiliukų kai 
kur galima surasti, ir jų savi- 
nihkai -bij ojo, kad nereikėtų ai

Sekmadienį, spalių 25 d. 
Mil-Ruy svetainėje (kampas 
Milwaukcc ir Daihcn avės.) 
SLA 226 kuopa 'turej6 suren
gusi vakarėlį sU p^akalbum, 
muzikaliu programėlių ir už
baigė šokiais.

Kai nuėjau į salę, radau 
antrame aukšte siauras duris, 
prie kurių sėdėjo p. Harmo- 
nas ir pardavinėjo tįkietus. 
Tikietai buvo po 35c. Saliukė 
ilga siaura, bet švari, pripildy
tą sėdynių, kurios veik iki 
durų buvo užimtos. Dr. A. 
Montvidas prie ilgo stalo sakė 
prakalbą. Pirmas žvilgsnis su
darė į mane įspūdį lyg bib- 
listų bažnyčioj? "Bet klausant 
Dr. Montvido kalbos, dalykai 
pradėjo aiškėti, kad jis kal
ba apie senus lietuvių kultų- 
rinimo ir drąugfjinio bei idėji
nio judėjimo laikus.

Po Dr. Montvido kalbos, 
pirm. F. Prusiį pristatė p-lę 
Waunettą Kąullhiųtę paskam
binti pianu. Ji paskambino 
porą piano kurinių. Toliau 
kalbėjo p. P.' Gąlskis. Jis 
trumpai pakalbėjo apie kuopą 
kaip ji pradėjo ’Savo gyvavi
mą. Akompanuojant p-lei 
Briedžiutei,; Jonas - Čepaitis su
dainavo tris dą|nąs —> “Aš bi
jau pasakyt,” “Dzūkų dainą” 
ir dar vieną. Albinas Sinalelis 
padeklamavo eįles ir sulošė 
monologą. Buvo duetas “dvie
jų'broliukų” — X. Saikus ir 
p. Ascilla (iš Cicėros). Juodu 
gan vykusiai sudainavo “Ge
ležinio vilko maršą” ir dar po
rą dainelių. Visiems progra- 
mo dalyviams publika nesi
gailėjo aplodismentų.

Užsibaigus programų! prasi
dėjo šokiai. Buvo ir užkand
žių iki sočiai. Šokiams griežė 
vietinių jaunuoĮių Orkestras.

Vakaras buvo smagus ir įs
pūdingas. .Publika Susidėjo 
veik išimtinai iš nortsaidfečių.

• &twęs,

CHICAGOS ŽINIOS
t ih* j ».

Valo dulkes

dainavo tris dajnas * - ; 1

- X. Saikus ir

Jau buvo policija

Įdomus įvykiu iš miesto tė
tušių darbuotės. Riesto v syleris 
Grein nori traukti teisman 
Americaų Sawdų»t kompaniją. 
Jisai ketina, kad šį kompanija 
suteikdavusi hnokyklų I tarybai 
grindims va(yM t d^kių 1,000 
svarų, o imdavusi užmokesnį už 
£,500? Tai dar vienas, pavyzdys, 
kaip buvusieji tėtušiai j/Tupin- 
davosi miesto gerove. . O gal 
šiandie jie rūpinasi ne kitaip?

j ; ... .. ...

Apiplėšė koronerio pa
dėjėją

Padaryta holdapąs E. L. Bro- 
die, 1584 S. Trumbųll ate. Iš 
jo atimta $70 ir žiedas vertės 
$500. Banditai vitaipjau pasi
ėmė jo automobilį. Brodieyra 
koronerio padėjėjas. 
............................. ....... m... i ..

“nk^‘W

Caponė bijo {nuodų —:-----f
Caponę jau seniau mėgino jo 

priešai nunuodyti.' Taigi dabar, 
kąi jis tapo padėtas kalėjime, 
Caponė nereikalavo maisto'iŠ už 
kalėjimo sienų atnešto. Jis 
dalinosi maistu sn D’Andrea, 
kuris sėdi artimoj Caponei '.ka
maroj. D’Andrea pateko kale- 
jirnan todėl, kad būdamas Ca- 
ponės sargu, turėjo su savim 
teisme revolverį laike (kaponės 
bylos perk ratinėj imo.

Romeliams nepavyko
Keturi bumeliai grūmojo Le- 

wis viešbučio menedžeriui. Tuo 
laiku sugrįžo į viešbutį polici
ninkas Wm. Sife, kuris čia gy
vena. Policininkas paliepė be
rneliams neštis lauk. Vietoj to, 
bomeliai užpųplė patį polici
ninką. Pasėkoj tapo gerokai 
apdaužytas bumelis E, Jure- 
wicz, 21 m. ,ir Emund Mache- 
wicz, taipjau 21 m.; tretysis bo-» 
mėlių pašautas, o ketvirtasis 
pabėgo.

Išteisino užmušėjas
Praėjusi kovo mėnesi Thomas 

Calabrese nušovė gatyekario 
konduktorę- J ames H iii, kuris 
nuskriaudęs jo, Calabresės, duk
terį. Pritaikintųjų teismas da
bar išteisino Calabresę.

Ekspliozija restorane

tegalima buvo išsiųsti iš Californijos.
Išmintingi vyndariai perka vynuoges 

pradžioj spalio mėn., kad išvengti lietų 
ir sumažėjimo cukraus vynuogėse, šie
met daugelis laukė iki pabaigos sezono 

>ir dabar bėga į marketą, kur dar galima 
gauti vynuogių, bet jų išteks tik kelioms 
dienoms. Todėl skubėkite į vynuogių 
yardą.

M—Į— *4, HMIIf III Ll., .L-jra—

CLASSIFIED ADS.
Aulumubiieb

MOTOR TROBAI VISŲ IADIRBVACIŲ 
Didnllz padrlnklmaa už kainu nuo $60 ir 

antri. Lenrvpą ilmokMimal.
B. A W. MOTOR SALES 

827 W. 36th St. Tel. y arda* 6080

Ištiko ekspliozija Barono res 
torane, 714 West Roosevett 
road. Tas restoraną# yra žino
mas kaip vieta, kur-Chicagos 
žydų inteligentija dažnai užsako 
savo sueigėlėms vakarienes. 
Ekspliozija apardė trobesį.

Lenkas dainininkas 
Chicagoj

Chicagon atvyko lenkas dai
nininkas Jan Kiepura. Jis čia 
dainuos operoj. Garsinama, kad 
j o balsas esąs tolygus ’ Caruso 
balsui. „

Lietus sumažino 
vynuogių išteklių

Apie colis su ketvirtdaliu lietaus per 
pereitas 48 valandas, šiaurinėj Califor? 
nijoj ir Napa Kldny praktiškai sunai
kins. baigiantį - noktį likusį vynuogių 
derlių,: ypač juodųjų uogų rUŠis, kurios 
yra taip populiarės tarp svetimtaučių. 
Vienatinės Vynuogės, kurias pirkėjai ry
tuose, kurie dar nėta vynuogėmis apsi
rūpinę, dar gali gauti yra tik tos, ku
rios jau tapo atvežtos į marketą ir gali
ma gauti vietos yarduose. Kainos, ku- 
įrios buvo žemiausios, kokių nebuvo per 
^daugelį metų, kiek pakilo ir natūraliai 
.bus. nustatomos sulig ištekliaus ir parei
kalavimo, kas reiškia, kad kuo ilgiau 
jus lauksite ,tuo brangiau mokėsite..

Nemažai lietaus buvo Lodt, distrikte, 
kur\ vynuogių skinimas jau apsistojo. 
Biskutis lietaus buvo daly San Joaųuin 
klonio ir Fresno distrikte, o pietinėj Ca- 
lifornijoj nuolatinis lietus lijo visą sa
vaitę ir viskas rodb, kad juodųjų uogų 
išgabenimas jau apsistojo. Per pasku
tines kelias dienas tik po 500 vagonų 
I ' . • ' ■ .•
■ .. ..... ....... _
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Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

z* v k 2 . 1 1 ’
[■ Ir $2 už treatmentą -. šis gydy
mas yra moderninių įširškimo metodu. 
Jis yra moksliškas ir priežasty? ko
dėl šios padidėjusios gyslos išnyksta 
ir negali sugryžti, yra pilnai supran
tamos. Priežastis mano sėkmingo 
gydymo Šių negražių gyslų yra pa

remtas mano plačiu patyrijnu? įgytu 
p4r tryliką metų gydymo padidėjus' 
šių gyslų pagelba ■'Rinkimo. Gydy
mas yra be skausmo ir išgydymas yra 
tikras. Atdaros žaizdos, nuovargis, 
skausmai ir sutifiimai, išnyksta kartų 
su gyslomis. * s

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL ,
v " MOTERŲ.

"• • --.‘v / 4

Ruptura Išgydoma 
■« $25 ■

Aš taipgi jšgydau. rupturą be pei
lio, skausmo ir išlikimo iš. darbo, 
šįmtki liudijimų išgydytų, patenkin

siu pacientų randasi raštinėje,

PASITARIMAI DYKAI 
. VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.

Valandos, nuo 9 rvto iki 4:00 1 
x pietų. PanėdėlyJr Ketverge 

iki 8100 vai. Vak*

po

PRANEŠIMAI
Naujienų SpdTkos 36 serija prasideda 

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

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Ryplįeviliaus

1739 Šo. Halstcd

M. & K. MOTORS SALES
Paaiulo 60 perų karu už pratuAtlnimo kainas.
Visų modeliu, visokią kalni).

6h 11 «o. Hafated St.
Tel. Wcntworth 2727

pasi
tiktai

St.

Dar Vienas Žodis —- Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai —’ vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijoj. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Cbicagoje — malonėkite 
skubiai kreiptis į “Aušros” Knygyną, 
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic
kevičių.' -Arba kreipkitės telefonu — 
Yards 4754 — atsilankys į namus. 
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Susivienijimas Lietuviikų Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte turės mėnesinį ir la
bai svarbų susirinkimą užtarninke 27 
d, spalio, 8 v. v„ Chicagos Lituvių 
Auditorijos salėje. Draugijų ir kliubų 
visos administracijos ir atstovai malo
nėkite pribūti nes ant šio susirinkimo 
svarstysime dalykus apie buvusį apvaikš
čiojamą ir vieną iŠ svarbiausių dalyku 
apie Auditoriją. MZ Kadziauskas sekr.

"Birutės” choro pamokos įvyks šį va
karą, 7:30 vai., Gage svetainėje. Visi 
choro dalyviai būtinai pribukit laiku.

Valdyba.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

8PECIALIS SPALIO SUTAUPIMAS 
Namų atatyman. remodeli avimas, garažai, 

porėtai, visas taisymo darbas; pigiai.
R. M. GIBBON, 

2636 N. Sakramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Spanlding 013M

, NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai dykai. At
dara nedalioms nuo 9 iki pietų.

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
• BUREAU

1650 W. Division $t. 
Tel. Brunswick 6160

PR1SIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR I

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
žau SULIG MUSŲ LIBERALIO PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

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

The Bridgeport Knltting, Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svoderius ir 
pnnčiakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant eal&tumėt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
X 604 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir Vakarais.

OpeciauatM gydyme chroniškų u namų lirų. Jei kiti negolčjo jutnle išgydyti, aullan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzaminavt 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei ai apd
ilusiu jus gydyti, sveikata Jums surryS. Ei 
klt pae tikrą specialistą, kuris neklaus Just 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt- 
po galutino ISegsaminaviino—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20' IV. /acAsop Blvd., netoli State St 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 00 oietu ,

Ofiso 
pistų.

po

' STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINE8 VANOS IR 
ELEilTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbago. • Balčio, paraly
žiaus, Bclatica ir visas panaSlas ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinės vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 lainynių. Nuo jų kraujas 
Krai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa- 

rnautoįus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4652

Dresių Dezainiitimas 
Dresių Biuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mea telkiame ekspertų instruk
cijai Šiuose kursuose. Dienomis 

k ar vakarais, dema kaina. Šie 
k amatai yra patraukiantys ir 
kgeral apmokami. Rašykite dėl 

knyrutfis apie kursą, kuriuo 
^^jųs įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
ninti ir padaryti yražias skry
bėles, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar raSykit 
dol nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KA8NICKA, Principal
190 N, STATE RAN. 8718

Educational
Mokyklos

AMATO
Dienomis ar vakarais. Del informacija 

Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
.COLLEGE, 

873 Węrt„.Ma«Jiwp Semt

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

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

Čeverykų Taisymo Įstaiga
Geriausia ir pigiausia kaip kitur. Dar

bas garantuotas. Padarom darbą ant pa
reikalavimo.

922 W. 33rd Street

Miscellaneous 
įvairus

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS
Ploninantys — Subudavojantys. Ra

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

Subudavojantys. Ra-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

Lošt and Found 
RmU Pamesta

KAS patėmijote šunis, — vienas 
German. Police; antras didelis šviesiai 
rudas, malonėkite pranešti, bus atly
ginta. Dikšas, 939 W. 33 St. Tel. 
Yards 2807.

Help Wauted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras už_ skalbyklos 
draiverį, baigęs high scbool ir turys pa
tyrimą pardavinėjime. Kreipkitės Capi- 
tol Laundry. 915 S. California Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

DRAUGAI, norių gauti darbą už ja- 
nitoriaus pagelbininką su nedideliu atly
ginimu, arba ant ūkės. Eesu nevedęs, 
gabus darbininkas, galiu viską gerai su
taisyti namuose. J. Vis, ,6613 South 
Rockwell St.

Furnishied Rooms
MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 

apielinkėj, turiu vietos dėl 8 vyrų, val
gis, guolis tik už $1.00 i dieną. 724 
W. 35th St. 2 lubos.

For Rent
PASIRENDUOJA dougbnut shop sa 

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

Exchange—Mainai
REIKALINGA bučernė ar delicates- 

šen, bungalow kr cottage mainymui į 
dviejų flatų namą Marųuette 
apielinkėj. 6415 S. Ricbmond St.

namą Marųuette Manot

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Snuth & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas, biznius visokios rųšie* 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. ' Perkam notas, 2nd mortgage 
U parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tel. LafayStt* 0455

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

PARDAVIMUI. Našlė turi paau
koti mūrinį štorą ir 3 flatus.

5714 S. Damen Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir J 
kambarių, 2 karų garažas. Kaina 
$6,200. Turi būti parduotas tuojaus. 
Kreipkitės 34 3 5 W. Cbicago Avė.
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