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3 Nuošimčiai Valdo
75 Nušimčius Visų 
Suv. Valstijų Turtų

72 milijonai žmonių 
gyvena žemiau nei 

pragyventi reikia
Keli tūkstančiai spekuliantų pel
nė 3 bilijonus per vienus metus

Washington, spalio 29. Fede- 
ralinemis statistikos žiniomis 
1929 metais arti $3,000,000,000 
rpekuliatyvio pelno šioje šalyj 
pateko i keletos tūkstančių as
menų rankas. Beveik pusė vi
so Suvienytų Valstijų turto yra 
kontroliuojama kokių 200 kom
panijų.

Per 12 mėnesių 26 asmenys 
uždirbo pelno kiekvienas dau
giau kaip po $5,000,000.

Dar gerbūvio laikais Ameri
koj buvo tik, 2,500,000 žmonių 
arba ’vos 2 gyventojų nuošim
tis, kurie per metus turėjo pa
jamų po $2,000. Virš 72,000,- 
000 gyventojų šioje šalyje už
dirba kur kas mažiau ir gyvena 
minimumo arba dar žemiau mi
nimumo pajamomis.

Trys nuošimčiai gyventojų 
valdo 75 nuošimčius visos ša 
lies turtų. 504 žmonės kasmet 
gauna pelno kiekvienai-daugiau 
negu 3,320,000 fafmerių krūvoj 
sudėjus gauna už savo visus 
grudus ir medvilnę.

Amerikiečių su $5,000 pajamų 
metams 1920 metais bendros pa
jamos siekė $15,000,000,000, gi 
1929 metais besiekė tik $8,000,- 
000,000.

Indijos delegatai 
grįžta nusiminę

Mahatma Gandhi gali būti pa
prašytas išvažiuoti

Londonas, spalio 29. Indijos 
delegatai ir mahatma Gandhi 
nuliūdę Anglijos rinkimus kon
servatoriams laimėjus. Darbo 
partijoj ir jos valdžioj Indija 
visuomet turėjo nuoširdžių 
draugų.

Gandhi žada pasimatyti su 
MacDonaldu, bet jam jau iš- 
anksto pasakyta, kad Anglija 
nieko daugiau neduos, kaip yra 
žadėjusi. Jei Gandhi nepriims, 
jam bus pasiūlyta išvažiuoti, o 
žadėjimai bus ir be jo atlikti.

Londone vyrauja nuomonė, 
kad Anglija turi apsaugoti In. 
dijos žemės savininkus nuo ko
munizmo, gi jei Indijos kongre
sas gaus valdžią, esą pavojaus 
iš komunistų pusės. Gandhi 
grasinimų, kad bus antru kar
tu paskelbta dvylio nepaklus
numo kampanija, Londone, ne- 
sibijoma, nes,, sako, sykį su
stabdžius sunku bebus tokią 
kampaniją pradėti antrą kartą.

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

A

Galimas vietomis lietus; gal- 
būt šlapdraba; pastoviai šalta; 
vidutinis, kiek didokas nepasto
vus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 44.
Saulė teka 6:19, leidžiasi 

4:48; mėnuo teka 6:20 vak.

Lapkričio mėnesį 
laukia žymaus be
darbes padidėjimo

I J

Chicago eilėje labiausiai bedar
bės paliestų miestų

V/ashington, spalio 29. Wil- 
liam Green, A. D. Federacijos 
prezidentas skelbia, kad bedar
bių skaičiui didėjant po 1 nuo
šimtį kas mėnesį, ateinantį 
sausio mėnesį bus 7,000,000 be
darbių. . Per spalio mėnesį apie 
40,000 -darbininkų dirbo pas 
ūkininkus, kurie ten dabar ne
bereikalingi. Jis numato, kad 
480.000 darbininkų bus paleisti 
iš ūkių ir dar 118,000 iš dirb
tuvių laike lapkričio mėnesio. 
Pačios Darbo Federacijos narių 
tarpe nedarbių jau esu 19.6 nuo
šimtis.

Didžiausia bedarbė yra šiuo
se miestuose: Detroite. Baltimo. 
rėj, Chicago, Cleveland, Phi 
ladelphia, Jedsey City, Buffalo, 
New York ir Los Angeles. Kiek
viename tų miestų daugiau kaip 
25 nuošimčiai rankdarbių netu
ri darbo.

Illinois pradės kelių 
statybą ' '

Cook apskritis gaus .darbo už 
$1,735,400

Springfield. III., spalio 29. 
Nuo lapkričio 12 d. Illinois vals
tija pradės kelių ir tiltų staty
bos darbus sumai $5,047,300. 
Bus statoma 98 mylios ir 36 
mylios dviejų rūšių kelių. Me
tropolitan sritis gaus 31.37 my
lias sumoje $1,735,400.

Sumušęs karalių mirė 
savo mirtim

Kingston, Ont., spalio 29. Ja
mes P. Delph, kurs jaunas bū
damas netikėtai užgavo su laz
da karaliui Edwardui XII į vei
dą, vakar mirė sulaukęs seno 
amžiaus. Karalius, tuomet dar 
Wales princas, atvyko Kanadon 
medžioti ir karaliaus palydovai 
norėjo juokais išpešti plunks
nas iš Dejph skribėies.v { Delph 
užsimojo su lazda į wpalydovuš, 
bet užvažiavo pačiam '-karaliui, 
kurs tik prasijuokė ir Delph 
apdovanojo aukso gabalu.

$25,000,000 propagan
dai prieš baimę

New York, spalio 29. Co- 
lunjbia universiteto žurnalizrfv) 
mokyklos dekanas Carl Acker- 
man pasiūlė, kad butų sukelta 
$25,000,000 suma spaudos pro
paganda1' prješ baimę, aiškinda
mas. kad žmonių baimė esAriti 
tikroji depresijos priežastis.

Penki metai kalėjimo 
už vieną bučkį

- - - - --- 1- ' jį.

Batimore, Md., spalio 29. Da? 
1926 metais du banditai buto 
nubausti po 10 metų už pavo; 
giipą vieno bučkio iš tūlos jau
nos moters ir atėmimą iš jo 80 
centų; dabar jiems bausmė su? 
mažinta po 5 metus; Teismas 
nutarė, kad už bučkį pakanka 
peukerių metų. ( 1

Hendersonas vistik 
pirmininkaus nusi
ginklavimo sueigai

Konservatoriai negali išvengti 
, socialistų vadovybės

Paryžius, spalio ,29. Arthur 
Hendersf.n, buvęs Anglijos už
sienių mmisteris Darbo kabine
te, nežiūrint kad dabar tapo 
rinkimuose nugalėtas, tačiau 
greičiausia turės pirmininkauti 
tarptautinei nusiginklavimo 
konferencijai, kuri įvyks vasa
rio 2 d. Gcnevoje.

Henderson pirmajai nusigink
lavimo konferencijai buvo iš
rinktas kaip privatus asmuo ir 
iš tos pareigos *nėra atsisakęs! 
Manoma, kad kur nors darbie- 
čių atstovas atsisakys iŠ aitstovų 
rūmų ir užleis Hendersonui vie
tą. Bet jei ir neužleistų, vis 
tik Hendersonas nenustoja tei
sių pirmininkauti.

.Kaikurie žiūrovai numato į- 
domų vaizdą, kuomet Anglijos 
konservatorių, Tory (bajorų) 
delegatai nuvažiuos į Genevą 
konferencijon ir čia ras pirmi-? 
ninkaujant konferencijai socia
listu vadą. • , ... .

Amerikos rumunai pro
testuoja

Cleveland, O. spalio 29. Ame
rikos rumunų tautinis komite
tas pasiuntė senatoriui Borah 
protestą dėl jo pareiškimo, kad 
Vengrijos senosios sienos turi 
būti atstatytos. Kejipmią dieno-, 
mis pirmiau-lenkai-*taip pat pa-* 
siuntė daugybes protestų dėl 
Borah pareiškimo, kad Vokieti
jos Lenkijos sienos turės būti 
revizuotos.

15 mėnesių vaikas , 
paveldėjo milionus 

kitu sudėto turto
Savininkas $34,000,000 dar iš 

prabobutčs gavo dovanų

New York, spalio 29. John 
Mitchell Reynolds III, penkioli
kos mėnesių amžiaus vaikas, 
patapo savininkes $1,785,415, 
kuriuos jam užrašė jo prabo- 
butė, Mrs. Jennie Sorg iš Mid- 
dletown. Kol vaikas paaugs 
jo turtai padidės ligi $3,500,000.

Ta pati prabobutė dovanoj 
vaiko motinai $2,545,156 ir jo 
bobutei $1,733,222.

Negana to, vaikas turės pa
veldėti $20,000,000 iš savo bo
butės ir $14,000,000 iš savo, mo
tinos. Milijonų drabstytojos 

lorg buvo pavelde-
tinęs. Milijo
vyras Mr. Sc
tojas savo pradėdo P. J. Sorg
tabako pramonininko turtų.

Reikalauja Irigoyenui 2 
metų kalėjimo

Buenos Aires Argentina, spa 
lio 29. Valstybės gynėjas pa
reikalavo dviejų metų kalėjimo 
ir 10 metų teisių atėmimo bu
vusiam prezidentui Jlipolito Iri 
goyenui, už peržengimą prezi
dento pareigų ir išaikvojimą 
viešųjų fondų.

MacDonaldo kabinetas susirinko

London, spalio 29. Pirmą/ kar
tą po rinkimų šiandien susi
rinko Anglijos ministerių' kabi
netas posėdžiauti.

I, 1 • \ v' ♦>/ ■ ' ■ c'
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95 laipsniai karščio šešėlyje
n* '■ "■ 1 "!*,... '

Los Ang^esr spalio 29. Va-< 
kai* čia karštis tiekė 05 laips
nių šešėlyje. Tai buvo rekordą^ 
per 28 metus. ‘ s

i
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[Acme-P. B A. Photo]
Pierre Laval^ (po kairei), Franci jos premjeras, kuris buvo at
vykęs Amerikon., šalia jo sėdi Henry L? Stimson, valstijos 

i sekretorius. . j ‘
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Tikras mušis tarp
t . c * ■ , ♦ JHL •« .

kiniečių ir japonų
Mandžurijoj eina

IpmpMlhUMMRlI-A! KĮI—

Rusų karo orlaiviai pranašauja 
intečVenciją f

fMukden, spalio '29. Pirmas 
tikras mušis tarp japonų ir ki- 
niečių prasidėj o. netoli Cheng- 
kiatung, kur 1,000 gerai gink
luotų kiniečių ; apsupo japonų 
baudžiamosios .ekspedicijos bu- 
.rį. - ^Japonai Skubiai siunčia pa
stiprinimus.

Sovietų ! orlaiviai pradėjų 
skraidyti*' per Rytų Kinijos gelž- 
kelio zoną, iš ko sprendžiama, 
kad rusai,rengia intervenciją.

Japonai pasiuntė savo iųžL 
nierius sų ginkluota . kareivių 
sargyba tolyn į šiaurės Mand< 
žurija.

Karaliuj Jurgis paten
kintas rinkiniais

•- r "•-'•ii..
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Londonas, spalio 29. Karalius 
Jurgis V su visa šeimyna aty? 
džiai klausosi prie ' radio apie 
rinkimų davinius, kuriems ga
lutinai paaiškėjus, visa karališ-^ 
koji šeimyna išėjo “movies” pa
sižiūrėti. Čia juos pasitiko su 
karališku : himnu

Valdžią daugiau išlei
džia kaip surenka 

’ . i" r ' r l-"J. ■
v Washington, spalių. 29. Iždo 
departamentas praneša, kad 
valdžia per pirmuosius 4 šių 
metų biudžeto menesius du syk 
daugiau išleidoA kaip surinko. 
Bijomasi, kad deficitas bus 
milžiniškas.

Darys pakeitimų ban- 
kruto įstatymuose

Washington, spalio 29?M> Prę- 
zidėiitas Hooyer žada patiekti 
kongresui eilę įstatymų suma
nymų, kurių tarpe ir pakerimą 
ligi šiol veikiančių bankrutus 
teisiančių įstatymų. ,» ‘ .• ‘ : •. ...
Del svirplių invazijos 

apskundė miestą•• * ..
Utica, N. Yf, spalio 29. Sis 

miestas skundžiamas dėl svirp
lių invazijos iš Ęuropos, kurie 
gyven to j ąins. pridarę daug nuo? 
s tolių.

Aston, Wąsh? . Hufoert Nic- 
cols, 12 metų amžiaus, pasmerk
tas visam amžiui kalėti už nu
šovimą šerifo W:iliams Sales.

Monarkistų ūpas
Anglijoj nusmuko

Darbą nugalėjus
Parlamento su tiek, mažai opoziJ 

cijos patys nenorį ;

Londonas, spalio 29.> Valdžios 
pozicija dabar pati jaučiasi ne
smagiai pasilikusi veik visiškai 
be opozicijos. Maždaug 10 
prieš 1 arba 5^2 balsais pozi 
ęijoą )prieš 56 . bąlsus opozici- 

pąrlamentp ĄnglijoS 
isitorija veik nežino. -Tik 1660 
metų George Monk’o kavąlierių 
parlamentas buvo, panašus į da
bartinį. ' t

Vien tik konservatoriai šit 
471 balsais atsvers 6 prieš 1 
liberalus (ir dslFb|ečius ’ krūvon 
Slidėj UIS. ;; ‘ ? J/*;

Rinkimų finalas vakar vaka. 
rą buvtv reikšmingas; kuomet į 
teatrą atėjus karaliui Su visa 
šeimyna tapo griausmingai su
giedotas “Dievte karalių gelbėk” 
ir scenoj buvo perstatytas tėn- 
dencingas, karaliui ištikimybę 
tiekiantis veikalas-. ' y '■

17 metų jaunuolis į elek 
tros, kėdę

Rocktord, III. spalio 29. Rus- 
sel Williams, 17 metų amžiaus, 
už nužudymą gatvekarių kon
duktoriaus pasmerktas elektros 
kėdėn. Tėvai prašo gubernato
riaus pasigailėti. 

—M-—-— •
Vaikas toks, kad lėkštėj 

nuplauna '
/ u-----------7 .

Perth, Australiją, spalio 29. 
Vaikas sveriąs 1 svarą ir 13 
uncijų gimė Kįpg Edward li
goninėj. Vaiką plauna pudin
go lėkštėj.

Coolidge užmušė skunkį
Plymouth, Vt. spalio 29. Bu 

Vęs prezidentas Calvin Coolidge 
su savo žmona, buv. pirmąja 
Suvienytų Valstij ų lAdy perei
tą naktį ląbai pasižymėjo: Mrs. 
Coolidgienei Ii k tarną žibinant 
Mr. Coolidge \ nušovė skunki 
(šešką).

Japonija- sutiko sy. laivų šven
tadieniu

lindimas, spalio 28. Japonija 
priėmė Tautų Sąjungos pasiū
lymą, kad per visus metus ne 
viena , valstybe nestatytų' karo 
laivų. ~ 
■4 - .

Lietuvos Naujienos
Moderniška prekinių 

vagonų stotis ties 
Krantine

3 kilometrai nuo Klaipėdos
į Kret’ųgos pusę, ties Kranti
ne, statoma moderniška preki
nių vagonų stokis, nes, padidė
jus trafikui uoste ir geležinke
liu, esamos geležinkelių stoties 
nepakanka. , šiais metaįs bm» 
pabaigai pagrindiniai šitos sto
ties statymo darbai— supiltas 
tam tikras kalnelis, įtvirtinti 
bėgiai ir t.t. 1 gitais metais dar
bai bu? pabaigti ir stotis pra
dės veikti, čia bus pastatytas 
ir mūrinis namas stoties įstai
gai ir tarnautojams apsigy
venti.

Automatiška telefono 
stotis Šilutėj

šiomis dienomis Šilutėj pra
dėtai statyti automatiška tele
fono stotis. Numatoma, kad dar
bai užtruks 3—4 mėnesius. Tąi’ 
bus pirmoji tokios rųšies stotis 
Klaipėdos krašte.

Pasikorė 15 metų vai
kinas

Spalių 6 d. Mažeikių apskr. 
Laižuvos valsč. Auksodės kai 
me gyvenamo namo pastogėje 
pasikorė 15 metų amžiaus Juo
zas žiulpa, žudymosi priežas
tis nežinoma.

........................ .. ■ "

Naują' elektros stotis..
Zarasai, gis miestas greitu 

laiku turės naują elektros sto
tį, kuri žada būti galingesnė ir 
galės pilnai patenkinti visą 
miestą ir priemiesčiu, kurie šiuo 
laiku sėdėjo it prie žvakės.

Galileo inkvizito
rių papa pakelė į 
bažnyčios daktarus

Kardinolas Bellarniine vedė 
prieš Galileo teisiną

Vatikano Miestas, spalio 29. 
St. Robert Bellarmine, kurs še
šioliktame šimtmetyje buvo pa- 
pos kardinolu ir kurio pareiga 
buvo pravesti Galileo mokslo 
darbų pasmerkimą, šiomįs die
nomis papos Pijaus XI pakel
tas į Romos katalikų bažnyčios 
daktarus. ,

Dęmpsęy sutinkąs 
muštis su Sharkey

Bet velytų išvengti Sharkey ir 
imtis su Shmelingu

■ 1 * : ■ * ' 
, ;■ i ' r‘ ■) .

Salt Lake City, spalio 29. 
Jack Dempsey, buvęs pasaulio 
sunkiojo svorio čempionas, •pa
reiškė, kad jis sutinka kujnš* 
čiuotis bu Jack Sharkey dej tei
sūsstot’ prieš Max Shmelingą, 
dabartinį pasaulio čempioną; ta
čiau Dempsey velytų gauti pir 
menybę jnuštis su Shmelingu U 
sykio.

........—............ . ..

Valgas pasišalino
„ ' ' i............................. ...... .......... - -

Barcelopa, Ispanija. Dr. Mat- 
tįnez Vargas, žymus vaikų ligų 
specialistas,, dirbęs toje sityje 
44 metus, dėl senatvės pasitrau? 
kė iš profesijos.

'M-’’’ "l
FridHchshafen, Vokietija, sp. 

28> Gr^f Cepelinas grjžo iŠ 
kelionės' skersai Atlaptiko J 
Brazilija Kelionė iš viso tru 
ko 99 valandas ir 45 min.

t

Girti automobiliu 
ištaškė mergaitės 

kūną į šmotelius
Kūno dalys išmėtyos po visą 

gatvę
----------- f

Kaunas, spal. 9. Parados gat
ve žaibo greitumu leidosi že
myn a įtomobilis. Automobily 
važiavo pil. Juozas Pažėra ir 
vyr. policininkas Kr. —abu gir-* 
ti.

Pažėra automobilį paleido 75 
klm. greitumu per valandą. Nu
lėkę. žemyn, sukos į Vytauto 
prospektą, bet taip smarkiai 
einanti automobilį šoferis su
laikyti neįstengė ir davė j te? 
įefono stulpą, o paskui į mūri
nių namų sieną.

šaligatviu ėjo pilietė Sofija 
Peleckaitė 26 metų amž.

Automobilis davė tiesiog ] 
Peleckaitę ir ją tėškė į sieną, 
Nelaifningos merginos suižo 
galva, išsitaškė smegenos, viena 
koja buvo nupiauta ir tolyn nu
mesta antra koja sulaužyta j 
kelias dalis, bendrai, merginos 
kūnas buvo išdrabstytas. O 
kraujo dideli klanai pasruvo 
ant ša’.igatvio. Vaizdas buvo 
nepaprastai skaudus.

šoferis išlėkė pro automobi* 
lio langą ir dvilinkas atsimušt 
į sieną. Policininkas sveikas iš«, 
liko.

automobilis nulauži 
telefono stulpą ir nutraukė daug 

vielų.......... ?
Pažym.ėtina, kad tas pats au- 

tomob/.’s prieš keletą dienų Pre 
zidento g-vėj jau suvažinėjo vai. 
ką. -
- šofene suimtas^

Sudegė kiaušinių san- 
dėtis

• ■ '«* ... J •

• lrr '■ •"

Rugsėjo 14 d. naktį Mažei. 
kiuose dėl nežinomos priežas
ties u^s’degė p. Abr. Meco na-
muosė'|esantis kiaušinių sandė
lis. Gaisras pridirbo didelių 
nuostolių. Triobesys buvo ap
draustas 7,000 litų, o buvusi 
jame medžiaga—40,000 litų su* 
mai. t

Gaisro priežastis tiriama. Ma
noma. kad sandėlis buvo tyčia 
padegtas.

Gaisrai Kaunę
\ II I ■ ■■■■

Per rugsėjo mėn. Kaune ii 
jo priemiesčiuose buvo 19 gais
rų ,per kuriuos padaryta 1.146.- 
600 lt nuostolių. Degęs turtas 
buvo apdraustas 1.442.600 lt. 
Degė 4 mūriniai namai, 4 me
diniai, 8 fabrikai ir likusieji 
įvairus trobesiai. Daugiausiai 
gaįsrų kilo dėl neatsargumo— 
7, dėl nešvaraus dūmtraukio— 
4, dėl nežinomų priežasčių —4 
jjr likusieji ‘ dėl įvairių kitų 
įVriežas; ?ių. Iš viso jau šiemet 
Kaune uvo, 131 gaisras.

LIETUVON
SitmHime Pinigus. P»I- 
tu k Tdtgnm^ Patar
naujame GreitaU Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visą Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

Cąi<UGO, ILL.
Offoas atdaras kasdie nuo 8:50 iki 

8 Talandal Iventadieniaii nuo 
9 iki 1 valandai

Jii.h/Jhll.y'".,ff.-;’:.. .......... .
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Pittsburgb, Pa.
Kaip Deniušis tapo “draugiš

kas” Pivarunui

“Sandaros“ No. 10 pradėta 
labai platinti tarp Pittsburgho 
lietuvių. Vienas cgzempliaras 
pateko ir man į rankas. Pa
varčiau ir tuoj supratau, kode! 
dedama pastangos tą numerį 
išplatinti. Mat, patalpinta De
niušio strapisnis “Kaip mane 
P. Pivarunas “norėjo depor
tuoti.“ Svarbu “buvo, kad kiek 
galima daugiau pittsburghie- 
čių tų straipsnį perskaitytų.

Perskaičiau Deniušio straip
snį., Ir jokiu badu negalėjau 
suprasti, ko jis nori juo at
siekti. Akėja jis “Naujienų“ 
Reporterį, kam esą pastarasis 
taip “nesąžiningai“ šmeižiąs 
seną sandarietį P. Pivaruną. O 
jam, kaipo botagui, irgi labai 
skaudą.

Nežinantiems dalyką visas 
reikalas gali atrodyti, kad De
niušis yra tikras kankinys: 
iš Lietuvos jį valdžia deporta
vo. o čia Amerikoj jį panau
dojo botagu politiniams prie
šams pliekti. Bet kai žmogus 
žinai šį tą apie tą kankinį De
niušį. tai jo straipsnį skaitant 
net šlvkštu darosi. Nenoromis 
tenka stebėtis, kad musų tarpe 
yra dar tokių žmonių, kurie 
gali taip begėdiškai ir besąži- 
n i ilga i veidmainiauti.

Matomai. Deniušis. rašyda
mas tą savo straipsnį “Sanda
rai“ pamiršo vieną labai svar
bų dalyką. Būtent tą, kad jis 
pasikvietė Reporterį ir jam 
padiktavo tą korespondenciją, 
kuri tilpo “Naujienų“/No. 21/. 
Parašęs korespondenciją, Re
porteris ją perskaitė Deniu* 
šiui ir kitam asmeniui pirm 
siuntimo laikraščiui. Deniušis, 
kaipo “sąžiningas” žmogus, 
pasakė, kad ta korespondenci
ja esanti teisinga ir prašė ją 
pasiųsti “Naujienoms“ ir “Ke
leiviui.“ Žinoma, nieko blogo 
nemanydamas. Reporteris tąr 
prašymą išpildė.

Toliau gal Deniušis “pamir
šo," kad vieną dieną, važiuo
damas su mašina pro “Kau- 

I no“ kepyklą, aš jį pamatęs 
sustojau, .lis priėjo prie manęs 
ir pradėjo skųstis, pareikšda
mas. jog ant jo 'paduota val
džiai skundas. ’

Kuriam laikui praėjus po to 
“Naujienose" pasirodė kores
pondencija, iš kurios aš suži
nojau, kad Deniušis buvęs 
areštuotas. Norėdamas dau
giau apie tą dalyką patirti, aš 
pasiimčiau pas Deniušį ber
niuką V. Mano pasiuntinys 
paprašė jo užeiti pas mane (į 
mano biznio vietą). Netrukus 
atėjo Deniušis. Tuo laiku aš 
kalbėjausi su kitais ir Deniu* 
šiui padaviau skaityti “Nau
jienose“ tilpusią koresponden
ciją.

Atlikęs reikalus su žmonė
mis, aš priėjau prie Deniušio 
ir paklausiau, ar tai teisybė, 
kas toj korespondencijoj ra
šoma. .Jis lenkdamas galvą at
sakė, kad teisybė. Tąsyk aš 
pasakiau, jog man nuostabu, 
kad tokie dalykai gali dėtis 
tarp lietuvių. Deniušis man 
atsakė, kad, girdi, jis nei kiek 
nesistebiąs. Paskui jis papasa
kojo tokį atsitikimą: Lietuvoj 
esą aš turiu namelį. Prie to 
namelio pastačiau pirtį, kad 
mano seni tėveliai ir aš pats 
galėčiau išsiplauti. Tarp na
mo ir pirties durų buvo pa
klotas divonas (carpet). Aš 
vieną kartą pakėliau tą divo- 
ną, kad žemes nukratyti. Žiū
riu, pi noksiąs Plečkaičio raš
tų. O už tuos raštus Lietuvoj 
teisiu karo teismas, kuris gali 
paskirti mirties bausmę arba 
pasiųsti ilgiems metams į ka
lėjimą. Matote, kažin kas iš 
keršio padėjo tuos raštus, 
kad paskui, galėjus valdžiai 
įskųsti. Bet kodėl valdžia' ne
padarė pas mane kratą, — tai

aš nežinau. Tad Tamstą dabar 
matai, kaip gyvenime pasi
taiko. Ir aš visai nesistebiu.

Papasakojęs apie tą įvykį 
Lietuvoj^Deniušis išėjo. Tada 
jis visai nebandė užginti 
“Naujienų“ korespondencijos 
teisingumą. Kaip tik priešin
gai, — jią tvirtino, jog ten vis
kas teisingai parašyta. -

Bet eikime toliau. Už kiek 
laiko Deniušis ir vėl užėjo pas 
mane. Jis paprašė Verbicko 
telefono numerį. Suradęs tele
fonų knygoj, aš išrašiau nu
merį ir jam padaviau. Jis pa
dėkojo man ir išėjo.

Kelioms dienoms* praslin
kus, aš pamačiau Deniušį prie 
savo biznio vielos. Užklau
siau jo, ar jis ko laukia. At
sakė, kad taip. Esą laukiąs X, 
nes šią naktį išvažiuojąs į Cle- 
veland, O. Aš pasiūliau jam, 
kad važiuotų su manimi į na
mus' ir žadėjau telefonu pa
šaukti X. Jis sutiko. Parvažia
vę namo, pradėjome kalbėti 
apie įvairius reikalus. Jis pa
sisakė, kad buvęs pas Virbic
ką ir ten susitikęs su Pivaru- 
mi. Girdi, Pivarunas pareiš
kęs, jog jis imigracijos virši
ninkams neskundęs. Ir jis, 
Deniušis, ^dabar tikrai manąs, 
jog Pivarunas su tuo skundu 
nieko bendro neturėjęs. 'Jodei, 
girdi, reikėsią tą korespon
denciją atitaisyti. Toliau De
niušis dar pridūrė: “Aš tikiu 
60 nuoš., kad . mane valdžiai 
skundė...“ (čia jis paminėjo 
vardą vieno asmens).

Man tas Deniušio pasakoji
mas pasirodė gana keistas: 
vos kalios dienos prieš tai jis 
apie tą patį dalyką pasakojo 
vienaip, b dabar kitaip. Norė
jau aš jam pastatyti kelis 
klausimus, bet kaip tik tuo 
laiku suskambėjo durų varpe
lis ir įėjo Deniušio laukiamas 
X, su kuriuo jis tuoj ir išva
žiavo. Atsisveikindahibs dar 
pridūrė, kad į Clcvelandą va
žiuojąs kažkoks rusas, kuris 
ir j j ten nuvešiąs. Tačiau vė
liau pasirodė, kad to ruso vie
tą užėmė Pivarunas.

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, gali būti aišku kiekvienam, 
kad “Naujienų“ Reporteris 
neturėjo jokio noro savo ko
respondencijoj ką nors ap
šmeižti. Jis pasitikėjo Deniu
šio suteiktomis informacijo
mis. Deniušis ne tik suteikė 
tas neteisingas informacijas, 
bet vėliau tvirtino man ir ki
tiems, kad korespondencijoj 
viskas teisingai parašyta. Vis
kas apsivertė kitaip tik po to, 
kai Virbicko namuose tapo 
atlaikyta konferencija, kurioj 
Deniušiui teko susidurti akis 
į akį su Pi variniu. Po tos 
konferencijos tarp • Deniušio, 
Virbicko ir Pivaruno užvieš
patavo broliška meilė, kurios 
pirmiau tarp jų nebuvo. *

Deniušis dar sako, kad Pit
tsburgho korespondentas šovė 
iš pačios sunkiausios kanuolės 
į Pivaruną tik politiniais išro- 
kavimais. Turiu pasakyti, kad 
Reporteriui Pivaruno nusista
tymas labai mažai teapeina. 
Reporteris yra apsišvietęs ir 
pažangus žmogus ir toj politi
koj nedalyvauja, kur daugiau
siai darbuojasi Pivarunas. 
Jam, sakysime, šv. Jurgio ne- 
prigulmingos parapijos reika
lai visai nerupi. Vadinasi, 
kompeticijos šiuo atžvilgio ne
gali būti. Susivienijime Piva
runas taip pat yra naujas 
žmogus ir mažai kam težino
mas. Jei jis dabar yra propo- 
nuojautas į SLA. iždininkus, 
tai dėl to niekam baimės: ne
gali būti. Juo mažiau Repor
teriui. '

Pivarunas “Naujienų’1 No, 
215 duoda vėjo Reporteriui uįi 
tai, kad tasai pranešė, jog: buk 
Pivarunas nukapojęs algas 
savo ddrbininkains. Jis įteko, 
kad’* “depresija nepalietė . ma
no darbininkų algų.” tai lobai 
gera naujiena. Bet šhii ką 
man ir kiliems yra pasakoję

svarbu, kiek 
moka savo darbi- 

Gal randasi ir to- 
dykai dirba, — tai 
reikalas, šiandien

kokiais
vienas klau- 
sumetimais 
žinias apie

j d darbininkai (vienas tų 
darbininkų dar ir dabar tebe
dirba pas Pivaruną, o kitas 
jau pasitraukęs): algos esą 
tapusios nukirstos ligi. $15 j 
saraitę. Matomai, ir Reporte- 
risr girdėjo tą pasakojimą ir 
parašė į laikraštį.

Bet kam čia 
Pivarunas 
ninkams. 
kių, kurie 
Pivaruno
nei Pivarunas, nei kiti į biznį 
neina dėl sveikatos ar links
mybės. Biznio tikslas yra pa
sidaryti dolerių, kuriuos kiek
vienas gaudo.

Dabar lieka tik 
sinias:
Deniušis skleidė 
tai, kad. buk jį norėjęs išde- 
portuoti Pivarunas, o paskui 
tą visą bėdą sumele ant kito 
asmens? Ar tai tik nebuvo da
roma Štai kodėl; atvykęs į 
Pittsburghą, Deniušis tikėjosi 
rasti paramos pas savuosius, 
-(-Vadinasi, \ pas sandariečius. 
Bet apsiriko. Pittsburgho san- 
dariečiai nukratė rankas ir 
su juo nenorėjo turėti jokių 
reikalų. Taip dalykams esant, 
Deniušis atsidūrė keblioj pa
dėtyj. Teko jam prieglaudos 
ieškoti pas savo seną pažįsta
mą iš Lietuvos. Ten jis sau 
ramiai gyveno ir niekas apie 
jį nežinojo, kol • nebuvo su
rengtos SLA. 86 kuopos pra
kalbos (čia bus pravartu pa
sakyti, jog tų prakalbų rengi
mui sandariečiai buvo prie
šingi). po prakalbų Deniušis 
susipažino su keliais veikles
nių žmonių, kurie dar sume
lė po dolerinę Telšių savait
raščiui “Žemaitis.“ Tuo laiku 
jis gana prastai atsiliepė apie 
Pittsburgho sandariečius. Pas
kui gal pas jjvgimS mintis 
tarp tų veiklesnių žmonių ir 
sandarieČių sukelti nesusipra
timus, kad vėliaiP galėjus su
eiti į brolišką meilę su sanda* 
riečiais, apie kuriuos pirma 
Jis taip prastai atsiliepė. , ■
‘Dabar juk ir ^varlinas sai

ki), kad “aš neWl nlSdraifgišr 
kas Povilui Deniušiui ir, mano 
supratimu, jis nėra nedrau
giškas man.“ Vienok to drau
giškumo pirma nebuvo nei iš

įvyko tik po to, kai “Naujieno
se“ irx“Keleivyj4” tilpo korės-

k

SLA. Mias Apskritys 1 
prir. dubeĮtahpįlSLA. 
jaus dpvaikšciojipio..

s**■ r*" 'jįy r' 1 • o ■

SLA JLčias ' Apskritys štro* 
pjai rengiasi prie r dttbęltavo 
SLA jubiliėjatis;/a^Vhifcščloji- 
nio lapkričio 45 dr-LMD sve
tainėje. Yrą rengiama paskai
tos ič imizikalls programas, 
kad pažymėjus tas įthtbeHąvaš 
SLA sukaktuVes: 45 metų'suk 
kaktuves nuo įsikųriino $LĄ 
ir 30 metų aukaktuyos nuo at* 
siskyrimo hito kunigų.

Kad tinkamai pažymėjus 
šias dvejas SLA istorines 
šventes, SLA.3*čias Apskritys, 
atsižvelgdamas į bedarbės 
laikus, nutarė; neimti jokios 
įžangos ir nedaryti jokių rim 
kliavų, kad visi Pittsburgho ir 
apielinkės lietuviai galėtų da
lyvauti ap vaikščiojime, susi
pažinti su SLA isterija ir pa
sigerėti gražiu muzikaliu pro
gramų,

Paskaitą skaitys daktarė 
Baltrušaitienė. Ji mums papa
sakos iš savo atsiminimų aįiie 
tvėrimąsi SLA pirm 45 metų, 
o taip pat apie SLA atsiskyri
mą nuo kunigų. Dr. Baltru
šaitienė dalyvavo tame SLA 
Seime 30 metų atgal, kada 
skilimas įvyko* Bms ir dau
giau vietinių kalbėtojų./

Muzikaliame programe pa
sižadėjo dalyvauti geriausi 
Pittsburgho menininkai, kaįp 
tai: M. Grinienė,. Fį, Griniūtė, 
Juozas škuleVlčius, M Virbic
kui te, B./Pąulekiutč, • sesutės 
Rajauskaitčs, . p-lė Mieliausi 
kiutė, kanklininką^ Vąinausji 
kas, smuikininkas . yilkausč 
kas, dainininkas Pabarčius ir 
keletas kitų. z t ' •

Virš suminėti, vardai daly
vaujančių apvaikščiojimo pro
grame daugumai piitąbUrghic- 
čių yra žinomi ( ir mėgiami 
kaipo dainininkėj bei daini
ninkai, pianistėj Sihuikinįh*- 
kės. Todėl jokių" aiškinimų nė 
nereikia. Tik pagęįdaujapia, 
kad visi SLA nariai* ir abeįnai.' 
'Pittsburgho 'publiką kį|0 skait
lingiausiai dalyvautų apvaikš- 
čięjime. —-5. liakaiiati. 

------

. ................ -------------------  
per zlceUs kąrtUs. Matyti,

4 mjigų miesto amerikonai 
piašlau intmuoįasi ^rganiza- 
cijo* reikalai^ © ypatingai 
jaunifhag,/ negu ateiviai.,-Kai- 
bėtpjųtn Jjiivo draugas Lak- 
wodd iš Kalaniaisob, Mich., 
kurį niurną paskyrė National 
ofisas. Kalbėtojas gana geras 
ir prakalbą pasakė geresnę, 
įicgu mes iš jo tikėjomės.

• - . •'

Musų LSS 51 kuopos drau
gų” vyriausias pasiryžimas 
šitose prakalbose buvo, — tai 
suorganizuoti anglų kuopą 
šiame mieste. Mat, musų mie
ste ,nors ir yra anglų socialis
tų, bet neturi savo kuopos. O 
ištikrųjų anglai turėtų užimti 
vadovaujamą vietą. Todėl ir 
dedama visos pastangos, kad 
juos suorganizuoti.

Po prakalbų-, buvo duodami 
įvairus klausimai, į kurinės 
kalbėtojas rinitai ir aiškiai 
atsakįnėjb. Čia reikia pastebė
ti, kad šį kartą ir komunistai 
labai rimtai užsilaikė, nors ir 
jų dnivo atsilankę. Vėliau keli 
norintieji įstoti į Socialistų 
Partiją pridavė savd antrašus. 
Reikia pažymėti, kad vienas 
iš pridavusių adresą yra Dr. 
Wį|sh. lis jiasižadėjo dirbti, 
kičk^galėdanias, kad išauklėti 
anglų kuopą į didžiausią orga- 
Uižaciją. Ir reikia tikėtis, kad 
tokie žmonės kaip Dr. Welsh, 
gaji daug ką nuveikti.

i*“  ■■■, »■■■■■     i  v  ........................... ......... ...

fečlpjųni jp , 
wodd iš Kalanlazoo,

PAGELBA
. » - .

nuo skaudėjimo

Grand Rapids, Mich.
LSS 51 kuopos prakalbos pil

naipavyko. '

Vienu žodžiu, musų drau
gai patenkinti virš minėto
mis prakalbomis, o ypatingai 
patenkintas musų kuopos fi
nansų sekretorius, draugas V. 
Marcinkevičius-Morris, kuris 
toms prakalboms pirmininka
vo ir kuris deda pastangas, 
kad kaip galima greičiau su
organizuoti anglų kuopą. Lin-

Penktadienis, sp. 30, 1931 
■‘*'1 "I 'U' . ......... ....... ■■■■■.. ....  ................................... .. ............... ..

kime musų jaunam ir gabiam 
veikėjui V. Marcinkevičiui ge
ro pasisekimo.^

Musų LSS 51 kuopa rūpina
si, kad butų galima pasiųsti 
savo atstovą į šaukiamą Mich- 
igano valstijos konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio 14-15 dd. 
Detroite.
—LSS. 51 kp. korespondentas.
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ŠTAI YAR
ĮRODYMAS 

kad kainos visuose 

MIDWEST
STORES

YRA ŽEMESNES!

Naujos-šviežios prekės geriausios kokybės. 
'PIRKITE DABAR!

IŠPARDAVIMAS PČTNYČIOJ IR SUBATOJ, SPALIO 30 IR 31

SVIESTAS smtlonsv.„, 34'<2c
GRAŽIOS 1DAH0 !
RUSSETS PelasBULVES

RYŽIAI “Comet” Baltieji 2 pa17C

£><juflelis dalykų gali išį 
ir kietis skausti

Įųnįš : pagelbėt
uit .dvi' tabletes Bayet; Aspirin. 
kentijimas išnyksta. Pagelba 
tuojaus, nežiūrint kokia 
jjusėį svaigti nuo s:

KAVA šviežiai spraginta 'Justice’’.
Indai kiekviename pikelyje Sv. 39c

KORNAI SALDIEJI “DELIGHT” 
DIDELI No. 2 KENAI 3ul |

Į

TOMATES •RED—GLO“.
DIDELI No. 2 KENAI

3» 
**už 25c

OBUOLIAI NAUJI ILLINOIS, 
kepimui ar valgymui 5„ i7c 1

GRAPEFRUIT 3^H4c
Įvairių Daržovių Vaisių Kompotas

♦ ■

Svaras
16c .1

FOULDS’ špagetai ar Makaronai 
DYKAI pakelis Egg Noodle 3pil 22c

SEMINOLE Toilet Tissue 4 10,’ii,'apų 25q

BUDWEISER MALT SYRUP s,,,, 43c
LIMA BEANS 2.17CCALIFORNIJOS. 

PARINKTINfeS

ČIELŲ GRUDŲ KVIEČIŲ 3 pk. 25c 
pusryčiai RYŽIŲ 2 pak. 23c

QAAD 1?T AITT?G! “Qukk Arrow”. Dykai kenas \ 4 
pVAA MjAlkCab Sunbrite Cleahser, Did, pak, I

POPS

RINSO Muilo Milteliai 2"?' 15c 19c

Žinoma, to draugiškumo 
niekas nepavydi: tegul ta 
broliška meile tarp Deniušio 
ir Pivaruno žydi. Taute alvė- 
jyj gal pašaliniams žmonėms 
nereikės turėti bereikalingų 
nesniagtimų,

—J. K. Mazukna.
P. S. Rašydamas tą visą is

toriją, aš stengiausi būti kiek, 
galima labiau bešališkas ir 
išdėstyti vien tik faktus. Jo^ 
kiais asmeniškumais aš nesi- 
vadavau. Vyriausiai man rū
pėjo atremti nęteisingą ata
ką prieš darbininkišką spau
dą ir jos korespondentą. Ju0 
labiau, kad ataka daro kaip 
tik didžiausiasSkaltjnihkas vi
so to nemalonaus iheidento.

' < - i/’ . ? ' / ’<■ ;

Sekmadienį, Spąjių 25 d., 
A. D. Fęderacijos : svetainėje 
įvyko LSS 51 kuopos {lųręngK 
tos prakalbos. Prakalbos buį 
vo rengiamos su tikslu : paini* 
nėli penkių melų inirlies dB 
džiojo socialistų vado E. .Vi 
Dėbso sukaktuves ir už nusi
ginklavimą.

I prakalbas atsilankę publi
kos vidutiniškai,1; bet jęs galė
jo būti ir daiigiąu, nep . viėtpš 
anglų spaudoj biivo garsina*

iM■»»!;■

D^uždis dalykų gali iššaukti galvos 
skatid^jlm^ ir kitos skausmus, btt yti 
ytjrtbri, dalykas, kuris visuomet, suteiks 
jtynįš.' pageltų! ‘JTiktaČ paimkit vieną 

Jūsų 
ateina 

riežastis vertė 
audėjimo.

Bayer Ąšpirin ,yra nekenksmingas •— 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo 'laukti, kad galvbs skaudėjimas 
“pats išnyks“. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimu, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa- 
Uiifta moterims, kurios kenčia regulia- 
rius sįstematinius skausmus: vyrams, ku
rie furi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitį pagelbį nuo šal
čių ; nuo neuritis, r'“““**-“*" ‘ 4
go. Žiūrėkit, 
Bayer Aspirin - 
ir tabletėlių.
Bayer Aspirin tabletes.

reumatizmo, lumba- 
kad gautumėt tikrą 
su Bayer ant dėžutės 

Visi aptiekininkai turi

Reumatiški Skausmai
MuskiilunBe ir sąnariuose yra 
r , UrtiaL palengvinami su 

linimentu
PAIN-EXPELLER

....... — —Sf^l-S ss.ftlM.ifM .mSlif.lĮM .ftėifl ................ .... .............. . hi^rur' 

eros PAPRASTOS TAISYK. 
LES PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. > Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipačijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. Šios pa-* 
prastos taisyklės padarę Jeng* 
vą dygimą dantų milionams kųt 
dikių — ir motinoms taipgi* 
Per virš tris dešimt metu 
toria visur buvo patikimą ite- 
gelbininkč motinai, ji nurami
na neramius, piktus Itudikiuą 
ir juos lengvai ir greitą! užmig
do o kad jt yra grybai 
lų> tai jus galite taip
tankiai, kaip btiu® reikalo* JI 
atlieka ricinos j#liejabį; darbą 
geriau ir daug Bųį
jūsų apsaugosi bonkutė tikrob

parašą

“Midivcst Stores"* savininkai yra įvairių, tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto,

1 * " *

Lietuviu Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS VICTOR SLEPIKAS

858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Ptacc ’
—      n i* a i   lėliui m ■ m ii ui

4140 S. Maplewood Avė.
KONST. NALEWAYK(L .

2975 Archer Avė. * <-

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 256 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

NAMŲ SAVININKAI
. Mes šntolliląine dykai harlimis ir juos iiplklome — Lysus. Penkių Dienų Pranellmua. 
Trisdešimt dienų Pranešimus. Dykai p*turym»l nariams, kurie ateina t musų ofisą, apie 
uesusipratimus su rcndaunlnkals ir kaimynais. Narystė $1.00 su |iuo ai^areluimu.

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

Telefonas UMCLKVARD 78T8 CHICAGO Atdara Vakarais.

Supreme Coal & Coke Co.
'..V,/; ;■ 'INC . ■

3650 So. Rockwell Street
Parduodu visą mėnesį

Supreme Oargį&usiuš Kokybės Produktus 
Jus galite inoketi datfgiįu. bet negalite pirkti geresnių 

Visi telefonai Virginia 0477«0478>0479
Mes gauname kasdie didelius siuntinių^ Šviežiai iškastų anglių kiekvienam tikslui. 

Specialistai tik plepame dalyke — P&fįtįiVinejimtt Parinktiaių Anglių

. Tvuęuibos' ’r'
■ ' ■ '.'i.■■ .-'T.:;; " - '--č !z "

50ę ant, tono nuo M1?1*' Mokapt Caah prktadus anfclls.nuo šių kainų mokant Cash pristaaus angli 
įio ketų dus tonui ar daugiau ant karto

.. . r. -jj.il', . .-z Va. Gliestnuk mrd Cpal .. .. : .. 
JMafekbahd Luįhp ar Egg.-...... 
l(oukyf Valiey Į-Mipfer Egg...

. Illinois Ltm% Kgg ar. Nnt .. .. 
Poc4dwiitliH Ohip, Egg ar Nu t 
Počahoow: Pea .;...:.........?...
“Sitprėnįę**jSpcclalčs Mine;fhin

"’ >.■&-Wv<
<RcScii!3ri<MkiWli< Mttte*Run ... 
Genuine PdelC Mine Run ... : ..

. .„•> . ■ ■■■ OBiž

'tfeiįfjriii?|auH ptiiir-VO'
• :.: '>Pa;Įb4« «*Ua Sim

imant vežimais

. 14.50

. 10.50

... 9,00
:. 0.75
10.50

. 7.50

7350

$100.00 už 25c|
Laikyk pinigus saugioj vietoj

X. ■ ■ ’ ' ... .. ,

Naujienų Spulka yra ša Ugi vieta dėl pasįdejimo jū
sų sutaupinlų centų. '

Milijonus dolerių yra žiuobes pražudę, dedami į 
dėžutes arba laikydami namie. Bet nč vieno žmogaus 

' nėra Chicagojc, kuris butų pražudęs nors $1.00 spulkoje.
Už įdėlius didesnėmis sumomis mokame 4%. Už 

laupinimo sąskaitas mokame 6%> ir dauginus.. Mokant 
po 25c. savaitėj per 325 savaites gausi $100.00.

? Dtfbar kada gyvenimas gtpigo ^.35%, dirbantiems 
darbiaInkains geriausias laikas pradėti taupyti, dėl se
natvės, ar kiton tokios bedatbės.

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie blle vieno iš šių direktorių:
f. RYPKEVICIA — sekretorius. 1789 S. Halslcd SI.
A. I.ECUAVIC1A — prezidentus, 818 W. 18 St.
A. SH1LIM — vicc-prezidentus, 320*2 S. Hulsted Sj. ė
K. AUGUST — kusierius, 1739 S. Hutlsod St.

. . P. GRIGA1TIS. 1739 S. Halsted St.,“
J. CHEPONIS,'4111 Se Riclunond St.;

4, J. MARKUS. 2350 W. Lake St.
Ofisas atdaras nuo 8:30 ęyto iki 8:00 vai. vakare.

|' 1739 S. Halstęd Street
nu' 'is'i I»Į. I .ts.-Mi.if ■—■ ■Ifi.n ■■ms.um.u

•* /'■ ' > ' T ' T. < . - , ' • ’

k^-
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Tarp Chicagos
Lietuvių \

North Side
Dar viena korespondencija apie 

SLA 226 kuopos vakarėlį

45
d.

buvo Bijūnėlio nariai. Gerai 
padainavo J. Čepaitis, duetą iš
pildė X. Saikus ir V. Ascila, 
p-lė Briedžiutė skambino pianų 
ir akompanavo dainininkams.

P. Galskis papasakojo, kaip 
kitų sykį kuopa buvusi jo nuo
latiniu burdingieriu su visu sa
vo labu ir mitingais, o jis, Gal- 
skis, tik mokesčius pnsiųsda- 
vęs Centrui. Tai buvę laikai, 
kada iš kuopos belikę tik du — 
tai jis ir čarterisi Jis čarterį 
gražiai suvyniojęs ir padėjęs 
ateičiai, šiandie betgi 226 kuo
pa vėl gyvuoja.

Po programo buvo šokiai.
žinius.

jogei daug yra 
kurie mini įvairius

Iš “Birutes”

[A<me-P. 8 A. Photo] 
i

Phoenix, Ariz. — Namai, kuriuose Winnie Judd nužudė savo 
dvi drauges.

A ligą. suprantamai ir aiškiai. 
Knyga 167 puslapių ir kainuo
ja 50 centų. Ją galima bus 
pirkti Seno Petro keliaujančio] 
krautuvėj ir vietiniuose lietu
vių knygynuose

Kein teko nugi rali, tai Dr. 
Margelis rengiami išleisti savo 
Įspudž'us iš kelionės į Lietuvą 
ir atgri knygos formoj. Matt 
daugelio Amerikos lietuvių, kuv 
rie skfl'tė “Naujienose” 
Margerio įspūdžius, prašo, ka<Į 
jis išlotų juos knyga.

Pranešimas Cicero
Lietuvių Simfonijos Orkestrą 

perkėlė savo pamokas iš trečia 
dienio į sekmadienį. Sekanti or 
kestros praktika Įvyks ateinan
tį sekmadienį, lapkričio 1 d., 
Gflge Par!< salėj, prie 55 gat 
vės ir Western avė. Pradžia ly
giai 2 vai. popiet.

Raudone* Rožės Kliubo paren
gimas

šešt°dienio vakare Lietuvių 
Liuosybės svetainėj įvyks Rau
donos Rožes Pašalpos Kliubo 
metinio parengimas. Bukite ja
me visi.—Vietinis.

SLA 226 kuopa minėjo 
metų sukaktuves spalių 25 

tPrieš programą vyrai susirin
kę ir diskusuoja jubiliejaus 
reikšmę ir ypač laikų. Palieka 
išvadas, kad visgi nesupranta
ma, kodėl jubilejus rengiama 
šiemet.

Vieni sako 
žmonių, 
įvykius kaip jubilejų, bet mini 
tam tikrais laikotarpiais, pav., 
5, 10, 25, 50 ar 100 metams 
sukakus. Bet esą niekas neži
no, kad kas butų kur turėję 45 
metų jubilejų. Girdi, kodėl ne
galima buvo palaukti dar pen- 
kius metus ir tuomet jau su
rengti 50 metų apvaikščioji- 
ma. Dabar gi už penkių metų 
ir vėl teksią rengti jubilejų. 
Lyg per dažnai.

Kiti prideda, kad atrodo, jo- 
gei kas nors nesitiki išgyventi 
penkitis metus, idant galėtų 
jubilejų apšaukti.

Tos kalbos tur būt ir i kal
bėtojus padarė 
ir savo kalbose 
tai. O apie 30 
tai yra apie 30 
ves atsiskirimo
niekas neprisiminė.

Pirmas kalbėjo Dr. Montvi
las. Jisai padarė plačią apžval
gą Susivienijimo Lietuvių A- 
merikcj pergyventų 45 metų, 
įveldamas po gera dožą kriti
kos, kai kur ir satiros. Taipgi 
nurodė, kad Susivienijimas dar 
neturi tikros ir bešališkos savo 
istorijos, nes dabartinė, kokia 
ji vra, tai ne pilna ir šališka;

"fijliau programo pildyto jai * _ X

Jubilejų beminint

lapkr. 
musų 
sezo-

Petrausko vedama 1906 m.
'lėks gal daugiau apie Biru

tę rašyti sekanti vakarą beren
giant. Ten ir paminėsim daug 
Įdomių ivykių. Šiuo atveju 
kvieslio darba atlieku.—-M.

tik
R.

įtakos, nes jie 
prisiminė apie 
metų jubilejų, 
metų sukaktu- 
nuo klerikalų,

Bridgeportas

įvy-

Sekmadienio vakaro, 
1 d.. I.etuvių Auditorijoj 
Birulė atidaro muzikalį 
ną koncertu ir paminėjimu 25
m. darbuotės meno srityje; va
dinasi, 1931 m. Birutė minės 
darbuoto 1906 m. Birutės.

Svarbus įvykiai
Tai nepaprastai svarbus

kis lietuviškam Chicagos gyve- 
ųjme Nes ta draugija, kuri 
tūkstančiams lietuvių šiapus 
vandenyno siela džiugino per 
ilgus motus, duodama lietuvio 
sielai Dono, dabar minėdama 25 
m. jul'Oiejų kviečia visus chi 
cagiečiu' atsilankyti ir padėti 
šių dienų Birutei katrų pasi
džiaugi ;r pasigerėti darbu, ku
riuo mes tik didžiuotis 
mo.

SLA. 36 kuopa rengia 45 me
tų jub’tpjų-apvaikščiojimą lap
kričio 1 d. 8 vai. vakaro Lietu 
vių Auditorijoj.

Bus gražus programas ir bus 
aiškinta apie Susivienijimo Lie 
tuvių Amerikoje gyvavimų ir 
ką jis nuveikė lietuviams 
riko j.

Todėl kviečiame visus 
lankyt’ ir prisirašyti prie 
ši organizacija vra tikru
vių globėja.—Jos. Balchunas.

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

Auditorijų ’ir iten smagiai laika 
praleisite su 'dukterimis.

Prie progos turiu priminti, 
kad sekantis dapgijos susirin- 
kimas Įvyks tuoj po baliaus, 
lapkričio 21 d„ 7 vai. vakare 
paprastoj svetainėje Randasi dvi 
ligonės, drgs. Valancunienė ir 
Vegienė. Kurios esate paskir
tos lankyti, turit būtinai atsi
lankyti su pilnu raportu.

—A. D-nė.

Pas Senų Petrų, jo kėliau 
jaučiam knygyne, galima bus 
gauti ?r Dr. Karaliaus knygų 
“Namų daktaras”, šioje kny
goj yra daug įvairių ligų apra
šymų ir receptų kai kurioms jų 
gydyti.- -Senas Petras.

BOSTON SHOE STORE
34.35 So. Halsted St.
10 metu Sukaktuvių

ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS
Boston Shoe Store švenčia 10 metų 

sukaktuves duodamos

Ame

atsi- 
SLA. 
lietu-

tegali- Roseland

Kas ta “Birutė”
lietuvi

su
•Jeigu sueisi bet kurį 

Chicagoie, ' tai kiekvienas 
kokiu tai išdidumu apie Birutę 
kalba, ir noroms nenoroms pri
pažįsta. kad Birutės choras kuo 
tai skiriasi nuo visų kitų.' Ir 

štai dol ko. Birutė per visa 
savo ilgą gyvenimų buvo inte 
ligenti'ka, nepaisė ,ar kas jų 
kritikavo blogais ar gerais ti
kslais, visuomet ėjo ir diębo 
savo užbrėžtą gražų darbą, pa
taikydama dainų interpretuoti 
muzikal'škai ir visuomet dai
nuodama liaudies dainą, kuri 
artimiausia yra lietuvio, šir 
džiai. Tuo ji užkariavo publi
ką, palikdama gilaus įspūdžio po 
kiekvieno parengimo.

Bukime visi ten

Sekmadienį, 8 lapkričio, vąidi- 
iiimt/ melodramos “Graži Mage- 
licna” dalyvauja tarp kitų p. 
J. J. Zolp.

Bridgeportas
au-

Cicero
Nepaprastas susirinkimas

vertės $4.00 ir $5.00 
I

su kiekviena pora Vyrų ar Moterų Če- 
verykų kainuojančių nuo 
ir augščiau ..............................

Šis pasiūlymas geras tiktai iki

DYKAISkilvio Gyduole
Kiekyienai Šeiminai 

'Chicago, Liepos 15. ■— Per 20 mė
mės vartojame

TRINERIO
KARTŲJĮ vyną 

kaipo skilvio gyduolę musų šeimynoje. 
Mes radome, kad jis tikras gyvasties bal
zamas. Mes rekomenduojame jį kiek
vienai šeimynai. Jūsų, E. Chipsei”. 
Taipgi tą daro daugelis gydytojų. Tri- 
nerio Kartusis * Vynas išvalo jūsų vidu
rius, pašalina visas atmatas ir nuodus, 
kurie stato pavojun jūsų sveikatą ir 
paliubsuoja jus nuo kbnstipacijos, ne
virškinimo, galvos skaudėjimų, dvokian
čio kvapo, neramaus miego, nervišku
mo ir to abelno jautimo silpnumo, ku
ris iščiulpia jūsų energiją. Nevilkin- 
|dt, pabandykit jį tuojaus ir imkite jį 
reguliariai prirašytose dozose. Pas vi
sus aptiekininkus, mažos ar didelės bon
kos. Jeigu jūsų aptiekininkas negali 
jums patarnauti, I rašykite Jos. Triner 
Cb.,’ 1333 S'.v Ashland Avė., Chicago, 
Illinois.

tų
LEMPA ir 
UŽDANGA

SUBATOS, SPALIO 31 d., 1931 
Gaukite porą Boston’s Čeverykų ir 

Lempą Dykai

BOSTON SHOE STORE
3435 S. Halsted St.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turės susirinkimų sekmadienį, 
lapkričio 1 d., 1 vai. popiet, L. 
L. svetainėje. Nariai visi.priva
lo dalyvauti. Reikalas svarbus, 
paliečia visus.

Kornriiją turi priruošusi kon
stitucijos- paragrafus. Pasiro
do da*ig kas nauja.

Kai kurie nenori nieko naujo 
matyti, reiškia, prie apystovų 
nenori taikytis. Bet praeitis 
mus mokina ir rodo, kad kas 
nemokėjo prisitaikyt aplinky
bėms, tas jau '■ seniai išnyko 
iš gyvųjų tarpo. Tas pats yra 
ii* su musų draugijomis.

Dabar kaip tik. turime progą 
padėti pamatą musų dr-jai, kad 
ji liktų ir ateinančiai gentkar- 
tei. 'Viiei prie to prisidėkite, 
Tai visų reikaląą, (

K. P. Deveikis, rast.

7

CEVERYKAI
*

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
derniškus čeverykus. Visuomet 
.turime..didžiausį pasirinkimą. Ma
loniai Kviečiame savo viengenčius 
.atbilMkyri į musų krautuvę.

Kiek teko nugirsti viena 
si m, tai draugija Lietuvos Duk
terų ruošia ką tai nepaprasto 
lapkričio 14 d. Liet., Auditori 
joj. Bus smagioj {vakaruškos, 
kokiose retai; tepasitaiko būti.

Paimti geri muzikantai, bus 
progas pasišokti lig soties, pa
sidainuoti, ir dar užsikąsti. Be 
to, bus duota dovana tiems, 
kurie geriausia pašoks, tikrai 
lietuviškai; antra dovana už 
amerikonišką šoki,

Ir da turiu priminti, kad lai?, 
ke baliaus bus priėmimas i 
draugijų narių nuo 18 iki 25 
metų be įstojimo. Tad, gerbia
mos, pasinaudokite proga.

Įžangų narėms liuosa —- sve
čiams 50c. Išanksto esate už
prašomi narės ir viri Chicagos 
lietuviai 14 d. lapkričio į Liet.

Seno Petro pastabos
• r-'. - MU-—...;.......

Jau atėjo iš Lietuvos Dr. 
Margerio: parašyta knyga ant
rašte “Gonorėja”, ši -knyga 
kalba apie plačiai pašklydusių

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas
Dabai* jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO,

XA?URKAVIMO. 
y javo r

LINCO WASH.

UNIVERSAL SHOE STORE
* t • , ■ ■ >

ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

nerei-

IN OUR OFFICE

*

*

*

TO WN

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli. patarnavimas gera* ir pigos. 
817 West 34th SL

Tel. Bonlevard 9336

Nupigintos Kainos
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba) 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbora St. Chicago.

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582

'ii gar

< Peter Conrad
. FpTOGRAFAS • ' 

Fotografuoju jūsų na- 
. mųose ąrba studijoj.

7730 W. 62 St.
Tel. • Bnglewoo<l 5840

, ■ ' 1 f : » < J '
Klauskite pas savo grosernjnka 

LINCO WASH. ’ .
V Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis- po 20c už bonką.

> "■ i. ;1 ''Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III;
< Tel. Pullman 6201

komis

Kaip išlavinti kūdikio

VIDURIUS
Kūdikiai, ar tai iš bonkos. ar tai krū

timi maitinami, jei turi palinkimo prie 
konstipacijos, geriau augs, jei' gaus kas- 
die po pusę šaukštuko šio seno šeimy
ninio daktaro recepto dėl vidurių.

Tai yra vienas tikras būdas pripratinti 
mažus vidurius prie sveiko regulianfrno. 
Kad išvengti neramumų, vėmimo, verki
mo. nėjimo sunkyn ir kitų konstipuotų 
kūdikių ligų.

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin tinka 
kiekvienam kūdikiui. Tą užtikrina jums 
garsus daktaras. Keturios dešimt sep
tyni metai praktikos išmokino jį ka? 
reikalinga kūdikiams, kad palaikyti ma
žus vidurius veikliais, reguliariais; lai
kyti mažus kūnelius riebius ir sveikus. 
Nes Dr. Ca*ldwell specializavosi gydyme 
moterų ir vaikų. Jis patarnavo 3500 
gimdimų be parradimo nors vienos mo
tinos ar kūdikio gyvasties.

Rodės jokio raginimo 
ketų, visi turėtumėm sueiti j 
šj Birutės koncertą ir 25 m. j u 
bilejaiiš paminėjimų. Birutė, su 
jos dabartiniu jaunu ir gabiu 
chorvedžiu p. Yozavitu, rengia 
mums tikrų dainų puotų. 1931 
m. “Rinite” dainuos dainas, ku
rias dainuodavo “Birutė” p. M.

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

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

DU UŽ VIENĄ 
IŠPARDAVIMAS 
šių savaitę musų aptieko- 
je yra didelis išpardavi
mas tam tikrų prekių. > 
Pirkdami vienų, gausite 
du dalyku už vieno kai
nų. Pasinaudokite šia ne
paprasta proga.

J. P. Rakščio Aptieks 
1900 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo,' ReumatiMma, Ranku, Kojų, 
Nugaroo skaudėjimą. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa ,»kau~ 
dėjimą, ir teip visokius skaudejlipua 
( tik ne, «onas ). . s
Tūkstančiai žmonių yra tlsigyde o 
milijonai dar nežino apie Ud.
Dekšnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.50 Ir $3.00, 

rir 10 centu entra už persiuntimą.
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEWDISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bok 382 
Hartford, Conn.

v i 
Furnišiuoti kam

bariai, pavieniai 
it su virtuve.

• nuo $3.00 savai- 
' tej ir augščiau. 

Garu apšildomi:

Gera transporta-Į 
rija ir visi pa 
togumai.

2347; Mądison St.
Kampas, Wetsern Avė.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas; iš
t 'i

Pasauliniam* Kam

Seno Krajaus
. ’ GYDO VISAS LIGAS VYRųTrImOTERŲ PER 26 METUS.
NEŽIŪRINT KAIP'; ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS 4OS YRA 
Speciališkai gydo* ligas, pilvo, plaučių, inkstų ir pualžs, uinuodijinų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, Reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

. roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą į hr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
įgalėjo jus išgydyti ateikite čia ir persitikrinkite. k»Ą jis jums gali padaryti.

Praktikuoja pet dabgelį metų ir išgydė tuksrančuų ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS) Kasdie nuo |O valandos ryto iki- I 
valandai it nup 5-8 Valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St.. \ t kampas Keelet Avė.. Tel Crawford 5573

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Auto, ¥.' GRIGAITIS

Uistaltyao Imtai 
Chlcagoje — patai ( 

Metams .. ......
Pusei metu 
Trims minėdama -----

Sutacription Matosi 
18.00 per year in Cąnada 
17.00 per year outside of Chicago 
18.00 per -year in Chicago 
Sc per eopy

*0,1 »l • ..... ................. ... "............ . .......... . ......  ... ..
Bntered as Sečond Class Matter 

7th 1014 at the Post Office 
sago, UI. under the act of 

•rch 1870.
gsgssgsdr ■■■■':: t ,r.ffiasnas

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1789 9. Halstod St, Chicago, 
|1L Telefonas Rooievelt 8500.

2.00
1.50 

vieutuu mvusMMui . ................  *76
Chioagoj per iineiiotota;

Mtaeriui ------------------ --------- 7fc
Suvienytose VaUtgera. m CHcafoj, 

Metams . ......... .. 17.00
Pusei metu ..... . 8.50
Trims mtoesiams 1
Dviem minėdama 
Vienam minėsiu!

Lietuve* (ĮtrŽaSaą

Metams — 
Pusei metu

1.25
M

88.00 
4.00 
2.50

Orderiu kartu ra ut
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. TRUMPESNĖ SAVAITĖ FEDERALIAMS 
B i

DARBININKAMS

Jungtinių Valstijų paštas turi apie 315,000 darbi
ninkų. Tam tikru kongreso aktu tiems darbininkams 
buvo sutrumpintas darbo laikas, nustatant 44 darbp 
valandas savaitėje, t. y. 8 valandas per penkias dienas 
ir 4 valandas šeštadienį. Vėliaus kongresas išleido js-‘ 
tatymą, kuriuo 44 valandų darbo savaitė buvo įvesta ir 
kitiems federalės valdžios darbininkams Columbifc 
distrikto tarnautojams. Tuo budu dabar šituo darbo 
laiko sutrumpinimu naudojasi apie 600,000 federalių 
darbininkų.

Bet reikia pasakyti, kad šitame dalyke valdžia ilg$ 
laiką buvo atsilikusi nuo privatinio biznio. Daugelio 
privatinių ofisų ir dirbtuvių darbininkams toks darbo 
savaitės sutrumpinimas buvo įvestas daug anksčiau, ir 
šiandie kai kuriose pramonės šakose jau eina kova už 
penkių dienų savaitės.

, Darbo sąlygų pagerinimo klausime valdžia-turėtų 
rodyti pavyzdį privatiniam kapitalui, o ne vilktis pa
skui.

• nęptialait^jo. Priešingai, visuose pra-
neŠimuosa apie rinkimų pasakas, jisai yra vadinamas 
didžiausiu “pergalėtoju”. Jisai laimėjo, kaipo vadas tos 
koalicijos, iš kurios susidaro “nacionalė valdžia”, ir 
kaipo asmuo, paėmęs viršų ant sąvo oponęntų tame 
distrikte, kurįąme jisai kandidatavo.

Jeigu Darbo Partija bįitų ėjusi su MacDonaldu, tai 
aišku, kad ir ji būtų išvengusi sumušimo. Vadinasi, 
tuose rinkimuose pralaimėjo tam tikra taktika, kurios 
laikėsi Darbo Partija.

čia mes negvildensime tų ekonomijos ir finansų 
klausimų, dšl kurių kilo ginčas dąrbiėčių kabinete pa
skutinėmis jo gyvavimo savaitėmis. ’JIe da ir šiandie 
nėra išspręsti; Net Ir pati valdžia neturi jais aiškaus 
nusistatymo > ir, eidama į Rinkimus, ji ne siūlė kokią 
nors “platformą”, bet prašė, kad balsuotojai duotų jai 
“gydytojo mandatą”. Taigį dėl ko suiro darbiečių ka
binetas Jr MacDonaldas atsimetė nuo savo partijos? 
Del klausimo, ^ar viena' Darbo Partija gali ant savo 
pečių pakelti tą naštą, kurią valdžiai uždėjo staigiai 
paaštrėjęs finansiniis krizig!

' MacDonaldas manė, kad viena Darbo Partija ne
gali. Jisai užvedė detybas su kitų partijų atstovais ir 
bandė kartu su jais išdirbti bendrą veikimo programą, 
kurį galėtų remti visas parlamentas. Toks visų partijų 
susitarimas, žinoma, reiškė, kad reikia eiti prie kom
promisu, pjrįe nusileidimų buržuazinėms partijoms. Mac
Donaldas buvo pasiryžęs daryti kompromisą, ir sutar
tis su liberalų bei konservatorių vadais jau buvo beveik 
pasiekta. Kabineto dauguma tam kompromisui pritarė. 
Darbo Partijos valdyba davė įgaliavimą valdžiai elgtis, 
kftip jf geriau išmano. Bet generale trade-unionų kon
greso tąryba kotapromisą atmetė ir pareikalavo, kad

i be rūpesčio. Argi to maža? 
<iek Žmonių ir to neturi!” 
Jis paima kėdę ir pasakoją 
apie save. O kadaise ir jis bu
vo prie to priėjęs, kad nusi
žudytų. Tuomet, pavyzdžiui, 
kai teko jam pirmą kartą tu- 
)ėti. Jis taip gi ruošėsi kame
roje pasikarti. Bet paskutinę 
ninutę susiprato. Dar gal vis
kas pasikeisti, galvojo jis. 
Ateis geresni laikai. Dabar 
jis iš tiesų nesigaili savo bu
vusio protingo žingsnio. Vis 
labiau ir labiau įtikinėjo plė
šikas Konradą. Apskritai: nu
ilsimas gyventi I ’ Juk, tai tik 
laikinas ūpas! Ryt jis neabejo, 
kitoniškai galvos, ryt jis jau 
bus dėkingas už išgelbėjimą 
nuo mirties. Plėšikas dar kar
ta prikiša koniako stiklą prie 
Konrado lupų. Jis godžiai ge
ria. Išbalę veidai pradeda po 
truputį rausti. Konradas giliai 
atsikvepia. Jis vėl gali laisvaj 
samprotauti, 
tai?”
“Juk jus atėjote, 
sime apie tai” - 
jį plėšikas. —a “ 
juk reikia būti 
gu. Aišku, aš atėjau čia... bet 
palikime tai! Kuomet spren
džiama žmogaus gyvybės klau 
simas — biznio reikalui pasi
lieka antroje vietoje. Ar ge
riau jaučiatės? Ar ne paduoti 
antklodę?” f ’

<—Ne, ir taip gera.
Staiga gatvėje pasigirsta 

trumpas švilptelėjimas. Plėši
kas pašoka. Griebiasi už gal
vos: “Aš pamiršau, kad duk
tė...”

Jis skuba prie lango. Atida
ro jį, kažką švagžda žemyn i 
gatvę. Vėliau sugrįžta prie 
Konrado. Lyg atsiprašydamas 
sako: “Anneta, mano duktė 
yra apačioje, sargyboje. Varg
šė rūpinasi, kad aš- ilgai nesu
grįžtu. Ar jus nieko prieš ne* 
turėsite, jei aš ją J viršų pa
šauksiu?” Ramiai . nustebęs 
Konradas bevaliai sutinka.

girdisi Annetos 
išeina
Nurodo

Ką reiškia visa 
klausia jis plėšiką. 

“Nekalbe- 
— pertraukia 
Dieve mano, 
mielaširdin-

MAŽINA KAINAS RUSIJOJE

Sovietų valdžia išleido dekretą, kuriuo nuo lapkri
čio 1 d. bus 30r< numuštos kainos maistui, rūbams, mui
lui ir kitoms vartojimo prekėms, kurios yra pardavi
nėjamos “atdarose” krautuvėse.

Rusijoje, mat, yra dvejopos rųšies krautuvės. Vie
nose galima pirkti prekes tik sulig kortelėmis, o antro
se perkama ir parduodama be jokių apribavimų. Pir
moje rųšyje dauguma krautuvių priklauso vadinamiems 
kooperatyvams, nors tikrumoje jas valdo ne kas kitas, 
kaip tik valdžia. ’ Kainos jose yra palyginti žemos, bet 
bėda, kad pirkikui tenka laukti eilėje ilgas valandas, 
kol jisai gauna nusipirkti kas reikia, — jeigu iš viso yra 
ta prekė, kurįos jisai reikalauja, kas būna nedažnai. 
Žmonės, kurie dėl tam tikrų “leninizmo” sumetimų ne
gauna kortelių, visai neturi teisės tose krautuvėse ką 
nors pirkti. * . >

Antros rųšies krautuvės yra atdaros visiems. Jose 
prekių netrūksta, ir jas gali pirkti kiekvienas, kas tik
tai turi .pinigų. Bet už tai kainos čia kelis kartus aukš
tesnės, negu “kdbperatyvuose” arba šiaip “uždarytose” 
krautuvėse. Su sovietišku rubliu (kurio vertė yra labai 
nupuolusi) čia nedaug ką tenupirksi.

Taigi valdžios dekretas dabar numušė kainas šitų 
krautuvių prekėms. Tuo bus suteiktas didelis palengvi
nimas visiems gyventojams, kadangi “atdarose” krau
tuvėse perka ne tik žmonės, kuriems valdžia neduoda 
kortelių j “kooperatyvus”, bet ir privilegijuotoji pirki- 
kų klasė. Išleisdama dekretą, valdžia bando sukelti pa
lankią sau nuotaiką gyventojuose, skelbdama,, kad da
bar jau atėjęs laikas geriau aprūpinti ^pvietijos valdi
nius gyvenimo reikmenomis. ;

Bet tenka pastebėti, kad kainų numušimas 3(į% 
dar nesugrąžins žmonėms to, ką jie turėjo šių metų 
pradžioje, kadangi pereitą vasarą kainos buvo pakeb 
tos 50%.

greso tgryba kompromisą atmetė ir pareikalavo, kad 
Darbo Partijos kabinetas arba rezignuotų, arba, skelb
tų naujus rinkimus* ’

Čia ir įvyko skilimas. Darbiečių ministeriai nusij 
lenkė trade-unionarbs, o MacDonaldas pasipriešino. 
Tuomdt’. tapo sudaryta “nacionalė valdžia”, ir ta val
džia dabar atsikreipė į balsuotojus, kurie negirdėta 
Anglijos istorijoje balsų dauguma išreiškė jai pasitikė
jimą. .

Anglijos žmonės tuo budu^ pasisakė už tai, kad ši
tokiu krizio laiku, kokį dabar kraštas pergyvena, val
džia turi būti ne partinė, bet “nacionalė” arba koalici
nė, t. y. iŠ įvairių partijų sudaryta.

Šitokiai minčiai Anglijos darbiečiai buvo priešingi, 
kadangi jie nuo seniai yra principialiai nusistatę prieš 
Visokias koalicijas (tuo jie skiriasi, pav. nuo Vokietijos 
socialdemokratų), ši taktikos klaida jū$s ir suklupdė.
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PARTIJOS VALDŽIA IR KOALICIJA

Anglijos parlamento rinkimų daviniai nustebino 
visą pasaulį. Net pats MacDonaldas ir jo bendradar
biai “nacionaliame kabinete” nesitikėjo tokios milžiniš
kos pergalės, kokią jie laimėjo pereitą antradienį. Nau
jame parlamente bus 10 valdžios šalininkų prieš 1 opo
zicijos atstovą! V

Nėra jokios abejonės, kad tų rinkimų įvertinimui 
bus pašvęsta nesuskaitoma daugybė straipsnių viso pa
saulio spaudoje. Jie tikrai teikia nemažai temų įdo
mioms ir naudingoms pamokoms.

Dauguma laikraščių skubinasi pabrėžti, kad Ang-» 
Jijoje tapo baisiai sumušti socialistai. Taip, tai yra tie
sa. .Tenai tapo sumušta socjalistiška darbininkų partk 
ja. Bet ne visi Anglijos socialistai yra Darbo Partijoje. 
JfacDonaldas irgi yra socialistas — senesnis . socialis
tas, negu beveik visi Darbo Partijos nariai, Ir daug 
stambesnis už bet Jcuri iš jų, Su MacDonaldu stovuir 
Snowdenas — vienas iš pirmųjų socializmo pMirferių 
Anglijoje. '........... ....

Penktadienis, ' sp. 30/ 1931

nių! Tris suskaitęs aš šaujul 
Ir tai bus be abejo daug ne
maloniau, negu* pirm*! 
Vien...”

Konradas iš baimes pastyra 
ir nori kažką sakyti. “Tylėk! 
—įsako plėšikas. “Aš žinau, 
jog pas jus nuo užvakar ketu- 
riasdešilnts tūkstančių namie.. 
Aš tiksliai painformuotas! Aš 
šauju, jei neduoda! raktų.” 
Konradas šlytinedamas priei
na prie savo rašomojo stalo, 
plėšikai revolveriu grasinant 
atidaro dėžutę, išima raktą ir 
drebėdamas paduoda plėšikui.

Pastarasis puola prie spin
tos. Atidaro. Spinta tuščia. 
“Kur pinigai?” — rėkia plėši
kas ir griebia Konradui už 
gerklės. “Pinigai” — trokšda* 
mas sako Konradas. “Tuos 
40,000 padėjau šiandien į ban
ką, nes aš juk norėjau nusi-

Rauer.

GYVYBES IŠGELBĖTOMS
.... . miįi h,

Konradas Slrogingas sėdi 
paniuręs prie savo rašomojo 
stalo. Gyvenimas jam begalo 
įkyrėjo. Gyvenimas be dran
gų, ateities, pergyvenimų. Jis 
nutarė už kelių minučių jį 
užbaigti. Jis tvarkė paskuti
nius popierius. Vėliau atsilo
šė į kėdės atlašą ir žiurėjo į 
tuštumą. Nuvargusiai vėl išsi
tiesia, ramiai, visiškai ra
miai ištraukia stalo stalčių, iš
ima virvę, atsikelia, paima 
kėdę, pastato po vinimi dėl 
rūbų prie durųK atsistoja ant 
kėdės, pritvirtina Virvės giili|, 
sumezga kilpą, pamažu į ją 
įkiša galvą ir sukaupęs visą 
valią ruošiasi pastumti kojo
mis kėdę — iri stalgu prie
šais esančios durys alsldurp 
ir į kambarį įsivęrifa (Ir^SUo- 
lis su juoda kąufce•jf atstaty
tų revolveriu.

—Nei žodžio f — šaukia jis 
į erdvę , — arb« ŠflilėiMt

Konrado ausyse .žodžiai 
skamba, kaip iš begalinės to
lumos. žmogus—šalia jo ž 
gus... Jis žiuri į drąsuolį. Jo 
mintys taip toli nuo visų že
miškų dalykų, 
tiek prisisiurbusios mirties 
troškimut jog jis |š Burto dar
gi nesupranta įvykio.

Plėšikas paptėįčjd KobHP 
dą. “Wi žodžio! — šaukia jis 
vėl. “Wei žodžio, artu šausiu! 
Duokš raktą nuo pinigų spin
tos!” Jis prieina prįe Konrado, 
laiko į jį atstatęs revolverį 
ir tik dabar pątčinlja keistą 
padėtį. Jis atšoko ir nustebęs

"Mas t^. fcą jus <Įą- 
jr vėl jis nepasitm

f

"Duokš raktą! Aš ska^

- tetikiu jis

.......... .... .
budais prisisaukti mirtį, jis 
kojomis atstumia iš po savęs 
kėdę. ,

Plėšikas šoko prie Konrado, 
traukia iš visų jegi^ virvę, iš
traukia iš sienos vipį ir- iš
traukia Konradą iš kilpos.

Konradas pupla plėšikui 
kojas: “Pagčlbekite mirti!
Aš nenoriu ilgiau gyventi! 
Leiskite numirti! šaukite! Aš 
prašau jus! šaukite arba aš 
pradėsiu šaukti, kad visi gy
ventojai subėgs!”

i 1

Plėšikas iiasiutusioje padė
lyje. Pagaliau jis pamažu kiša 
revolverį į kišenę, pamažu 
ranka užčiaupia , Konradui 
burną ir sako: °Biikite protin
gas! AŠ... aš negeidžiu jums 
blogo.!. Juk tai kvailystė apie 
ką jąs kalbate”. Ir jis staiga 
pagriebia Konradą, pakelia jį 
|r guldo ant kanapos. Išbalęs, 

i be galo nuvargęs Konradas 
^pasilieka ramiai gulėti, plėši
kas pamato ’ ant spintos ko- 
niako butelį, Jis prieina, pripi
la iŠ jo arbatinį stiklą, prikiša 
Konradui prie lupų. Konradas 
geria. Jis virto visiškai beva-

klausiau
>dtev.n
skaito vįsa tai komedija ir Sflr 
ko 
čįuaĮų jki tiįjų!” , ■

— maldauja Kon
radas. ‘gaukite arba šauk- 
sftt!” Ir lyg norėdamas dviem

jo Sniagėnys|,iu Jis lci<lžia su savim visa!
lui daryti. Minutę viešpatau
ja tyla. “Kode! jus norite nu
sižudyti?” — klausia plėšikas. 
Konradas tyliai atsako — jis 
senas žmogys> jį nevilioja gy
venimas ir apskritai be galo 
mtifao gyventi.
' plČšikąs įdomia-’ klausia: 
“Bet/juk jus turtingas žmo
gus?” į

Menka šypsena blyksi 
I&d^ado | yeide... “turtingas 
aš nįmio^M nebuvau. Aš 
t|ek įurių* kiek pakabk a be- 
rūpęstingam gyvenimui.”

Plėšikas vėj prikiša prie 
Konrado lupų koniako stik’lą. 
VCli aų stengi asi j į r ““J ’ ■ 
“Taip, sako jis, gyven-

štai, jau 
žingsniai. Plėšikas 
koridorių ją sutikti, 
kelią. Kąmbąryje jis skubiai 
jai paaiškina padėtį. O dabar 
jos pareiga, kaip moteries, pa
gelbėti nelaimingajam. Ta 
sakydamas plėšikas lengvai 
kumšteli Anketai j šoną ir 
drąsindamas žiuri į ją. An
neta, matyt, supranta ką tai 
reiškia. Ji prisėda ant kana
pos prie Konrado, uždeda jam 
ranką ant kaktos ir klausia 
ar nesopa jam galvą. Ne, fizi
niai jis save jaučia gerai. Plė
šikas juokiasi. Koks įvairus 
gyvenimas!
- Jei jis butų neįsiveržęs čion, 
ponas kabotų dabar ant vi
nies iškišęs liežuvį; o ryto me
tą būt atėję žmonės išlaužę 
duris, radę jį ir išsigandę jo 
išvaizdos. ..Toks numirėlis ne 
labai gražusv vaizdas, Anneta 
sudreba, Brrr... kaip jis galėjo 
iki prieiti! Menkiausias gy
venimas yra geresnis už pui
kiausią mirtį, o tuo labiau už 
biaurią mirtį, Kaboti ant vir
vės? Brrr... Jis turi pramokti 
būti linksmas. Ji ištraukia iš 
kišenes papirosus, ima vieną 
ir įstato kitą Konradui į bur
ną. Plėšikas visą laiką pripil
do stiklą Konradui. Konradas 
palaipsniui drąsėjo, svečiai 
nuolatos draugiškiau jį kalbi
na ir jis pradeda gan sma
giai jaustis šių keistų žmonių 
tarpe. Ir kuomet Anneta-, pui
ki jauna Anneta, apkabina 
rankomis jį, seną žmogų; jo 
Širdis smarkiau plaka, ir jis 
jaučia, jog plėšikas veik tei
singai sakė, kad nėra ko ste
bėtis, jei tokibje viępumojc 
kvailybes-į galvą lenda* Mo
teris ir kompanija jam reika
linga! Juk jis gali visa tai tu
rėti! i „

Kaž kokiame bokšte laikro
dis išmušė dvyliką. Kaip re
akcija po mirties troškimo, 
Konrade palaipsniui bu^da 
aiškus džiaugšmąs. Anneta tai 
palaiko kuo puikiausiai, Ji ne- 
puilsta glostyti Konrade/ gal- 
tą, rūpinasi juo. Pluši k as. la i k s 
htio laiko vaizduoja pagąšdir 
nimui mirusio Konrado vaiz-

Arthur Henderson 
numatomas į nusiginklavimo 
konferencijos pirmininkus
Jis buvo Anglijos užsienių 

reikalų ministėris MacDonaldo 
Darbo kabinete. MacDonaldui 
sudarius nacionalį kabinetą, 
Hendersonas paliko Darbo par
tijos vadu ir perėjo valdžiai j 
opoziciją, šiomis dienomis įvy
kusiuose rinkimuose Henderson 
neteko vietos atstpvų rūmuose.

žinioims iš Genevos, Hender
son numatomus kviesti pirmi
ninku tarptautinei > nusiginkla
vimo koferencijai, kuri 'įvyks 
Genevoje ateinančio vasario 2 
dieną. Nors Hendersonas dabar 
nebeužima jokios valdiškos vie
tos Anglijoj, tačiau jo teisės 
pirmininkauti nusiginklavimo 
konferencijai tebegalioja nuo 
pirmos nusiginklavimo konfe
rencijos, kurios pirmininku jis 
buvo išrinktas kaip privatus 
asmuo.

Londone kalba, kad darbie- 
čiai paruoš Hemdersonui vietą 
atstovų rūmuose tokiu budu, 
kad jis užims kurio nors pasi
trauksiančio darbiečio z vietą.

“Melas! Duokš pinigus! Jie 
čia paslėpti!”

Konradas parodo į rašomą
jį stalą.

“Pažiūrėkite kvitas!”
“Dar koki pas jus yra pini

gai ir brangenybės?”
“Jokių. Brangenybes aš pa

verčiau pinigais ir juos taip 
pat įdėjau su kitais pinigais į 
banką, kad palengvinti su
tvarkyti palaikus.”

Plėšikas godžiai traukia 
orą. Konradas siūlo plėšikui 
iškrėsti visą kambarį. Jis gali 
imti, ką panorės, nes juk jis 
galų gale jam tur būt dėkin
gas. Jis išgelbėjo jam gyvybę.

Plėšikas griežia dantimis, 
jis tik pinigus vagia. Pagaliau 
jis prakošia pro dantis; “Ei
nam, Anneta!” ir priduria: 
“Ot prakeiktas namas.”

Trinktelėjo duris.
Pasilikęs vėl vienas Konra

das aukštai iškelia rankas ir 
jaučia krutinėję neapsakomą 
džiaugsmą. Jis patėmija vir
vę, dar vis begulinčią ant 
grindų, įr išmeta ją žemyn 
pro langą. Te pasiima plėši
kas laimei arba, jei nori, tepa
sikarta pats... • f;

Vertė Mikas Ralfo flįfoas. 
Argentina,
1 OI-VILU d.

dą ant virvės, kas butų įvykę, 
jei jis butų laiku neatvykęs.

Konradas nenori visiškai 
apie tai klausyti.

Plėšikas dar labiau pabrė
žia kokia blogybė mirtis, ir 
pasakoja apie žmones, kurie 
ypąč.'smarkiai kentėjo mirties 
kančias. , z >

Konradas nenori apie tai 
kalbėti,- jis nuolatos linksmė
ja lf pripažįsta, jog butų pa
daręs'didžiausią kvailybę gy
venime.

Tuomet Anneta jį bučiuoja. 
Konradas" devintam danguje.

“Ar dar yra bent mažiau
sias norūs kaboti ant vinies? 
—klausia plėšikas.

“Prisiekiu visais šventais, 
ne! '— sako Konradas dėda
mas ant širdies ranką. Ir vėl 
Anneta sargyboj#, kelia stiklą 
už Konrado Sveikatą. Pastara
sis atsako. Ir kuomet jis deda 
stiklą... plėšikas ištraukia re
volverį iš kišenės, prieina prie 
jo, atplėšia nuo jo Annetą ir 
taria tvirtu ir griežtu balsu:

—Tai duokš dabar spintos 
raktus! Duokš juos, po vol
ai... III I ll III .......... .  lll»l|w ... ...... I. . . ......      ,
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VERONICA |
A Short Story of Lithuanian Rural Life, 

By 
ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS I .

*- Translated from the Lithuanian by A. V. *

NUMBER II
SOME POETRY AND VERSE

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

Withsunday, Veronica tame 
home from church 
and sad.

She sat at the 
some of the warm ____ __
maining from breakVast, sip- 
ped a spoonful of sour milk 
and, insteah of taking her 
usual afternoon ręst or hurry- 
ing to the gay vakaruška, 
where the villąge bęaus 5vere 
already drawing sobbing 
strains from an accordion, 
she took the milk pail off a 
peg, looked around whether 
anyone was following her and 
hurriedly ran out into the 
open to milk the cows.

The sun was štili quite high, 
the Ends, the pasture, not far. 
For a while *■ she - fdllowed 
the edge of a rye field, then 
waded aeross the fallow and 
reached the meadow.

She looked around once 
more. No one was in šight. 
Throwing the pail into the 
thicket, Veronica succumbed 
helplessly on the damp soil 
and hid her face in the paims 
of her hands. An agonized cry 
escaped her pale, bluish lips, 
quivering with emotion:

“O, God,. God, God, dear 
God!”

Today she went to towri, to
— ■■ '■—

very tired

tablo ate 
beets re-

cįurch, to the post-office; she 
even went to a certain jewess 
who was said to be of great 
assistance to girls N in dif- 
ficulty.

She was not feeling well for 
quite some time. She did not 
want to believe it. Būt the 
jewess convinccd her. It ,was 
true. ' .

The jewess gavę her some 
advice, some bitter powders. 
Veronica bargained with her 
for a while, būt, finally paid 
a rouble and a half.

£or two months Veronica 
has been going to the post- 
office and all in vain. There 
was nothing for her.

Whcn Juozelis came to see 
her on the eve of his depart- 
ure to America, he promised 
to take her over there too. 
He was to mail her a “šip- 
kartę” and a hundred roubles 
for the joumey.

Būt time was flying and not 
a word from Juozelis.

The jewess and the post- 
Office tortured her the inost.

For a minute Veronica re- 
mained quite. Then she took 
out a crumpled, yellow piece 
of paper from her bosom 
and unfolded it.

(To be continued Monday)

. A DUET 
Z ♦ ' *•.

None, shall part us from each other, 
One in life and death are we: 
All in all to one another,
I to thee and thou to me! , 

the tree and I the flower; 
the, idol, I the throng;1

Thou 
Thou 
Thou the day and I the hour; . 
Thou the singer, I the song!

All in all, since that fond meeting, 
When,* iri joy, I woke to find 
Mine the heart within thce bėatlng, 
Minė the love that heart enshrined!

Thou the stream and I the willow 
Thou the, sčulptor, I the clay; 
Thou the) ocean, I the billow; 
Thou the sunrise, I the day!

IN OUR OPINION

The aged sitting on their shelves 
With knitting and the cat 
Make ta Ik of Youth among themselves, 
Deploring this and, ihat...

Youngsters, let them not abasft 
Your lovely witless school —• 
The^’d give their riches to be rash, 
And twenty, and a fool!

Pltase Stand By

BITS of G0S8IP

Dramatic Club.

Amony 'Oiir Distant Friends.
Big things are going on in 

Philadelphia. There is a cho
rai society proudly proclaim- 
ing itself as the, “Daina” Mu- 
sical and
With several operettas and 
concerts to its credit lašt sea- 
son, the group is developing 
plans for a new year, unpar- 
ralleled in its history.

i

Under the leadership of real 
inen, Charles Constance, Walt 
Norton, John Skrupski and 
Sal Statkus and the quality 
group of the weaker sex, con- 
sisting of Miss Alice Kubilis, 
Julia Avizenis “Joe” Sarce- 
viez etc., etc., it promises to 
be one of the leading musical 
organization in the East.* t

Under the auspices of the 
Inter-racial Citizen’s Conimit- 
tee of Massachusets Mrs. An
thony Shallna is to give a lec- 
ture in the Boston Public Lib* 
rary on Lithuania, the Land 
of Amber. The date — Mon
day, Nov. 16th.

may tvell be prOuęl of the re- 
sults her efforts brought forth. 

♦ ♦ •
Youthful Miss Geležiutė is 

doing wonders with the Balti- 
more “Daina” chorus. Strong 
competition for the Philadel
phia group. '

AT HOME r ‘

A date not to forget: “Biru
tės” concert. Lithuanian Audi
torium. Sunday, November 
Ist. Celebrating the Silver An
niversary.

Another one: “Hard Times” 
Party and Dance of the Chi- 
cago Lithuanian Symphony 
Orchestra, Meldažisj Hall, Sa- 
turday, October 31st. 

♦ ♦ ♦
In case Arthur Brisbane or 

Heywood Broun come to a 
sudden end, Hearst or Scripp- 
Howard not have to look very 
far. With such a great abun- 
dance of columnists in the 
English Corner, he will have 
no difficulty in finding a 
worthy successor.

Konrad Bercovici’s artiele 
“Lithuanians in America” 
created great interest among 
thę readerp and was widely 
commęnted uponK)3o,Ęncouraged 
by the succesš bf *oiir first at
tempt, iri the follbvving issue 
of “The Interlude”; we will 
presęnt t|ie second artiele in 
the s e r i e s “Lithuania: The 
Enigma” by Valentine O’Hara. 
In it England pays tribute to 
our nation. ,

If you found the first artiele 
interesting, “Lithuania: The 
Enigma” will apeal to you 
even more, for it is much 
more penetrating into the life 
of our people,. not adorned 
with flowery adjectives and 
written in a simple clear eut 
way. Draw your own line of 
comparison between the^two.

The exhibition of The Litiv- 
uanian-American Art Ghib 
made quite a hit. Miss Helen 
Wise, J. P. Sabaliauskas and 
F. R. Bagdonas are 
lead witli the 
high quality of

What a galasy of them; The 
Mad Monk, Anthony Stelmok, 
The, Man From Kentucky etc., 
etc. Lincoln once,. said: pYou 
can fool some of thė people 
some of the thne, you can 
fool of the 
What does 
said. There 
lumnists.

people some of...” 
it matter what he 
will always be co-

in thė 
number and 

their exhibits.

The Student
Club of New York is štili re- 
maining in obseurity arid 
shows no indicatiohsv Of life. 
With all of those plans and 
projects!

and Alumni

The newly organued Pitte* 
burgh Student “Group seems 
to be very promising. The bt- 
ganizer Miss Milda Virbickas

♦ ’•

Rumors say 
dents club is štili in thė statę 
of organization. After all those 
weeks. As a remedy for the si- 
tuation, one may rėcOmmend ą 
bit “give-įn-ishness’ on the 
part of those who# consider 
thėmselves inteUectually supe
rior to the others, and, the 
mėjority to bring their heads 
down from the elouds.

' Try the remedy. In most in- 
stanėes it seems to work.

Mn ta
x, ”,

that the stu-

In this issue we Hidride the 
first installment of Anthony 
Žukauskas-Vienuolis’ s hjo r t 
story “Veronica”. Incidently, 
we are proud to mention the 
fact that one of the leading 
literary magazine publishers 
found the story living up to 
their high standards and com- 
template publishing it iri the 
near future. We have the ad- 
vantage of being able to in- 
trpduce it to you.

, v-O—
There is Ed Krause in Notre 

Dame’s forward line of whom 
Mr. Corcoran, a writer of foot- 
ball faihe once Ayrote: “Come 
out ant see this boy Ed Krause 
go places andsdo things. The 
most promisirig sophomore of 
the year.”

Ed is a Chicagoan. A former 
star of De La Šalie, an honor 
student, and now orie the .out- 
standing players ^of the year, 
he is rapildy clearing Jhis way 
to stardom. ; ,

As a future jourrialist, Ed 
has written an interesting ac- 
cout of himself, .his career, 
reccolections of the late Knute 
Rockrie and all the insidfe 
storiės of the famous Notre 
Dame institution, The next is 
the issue< . >> : , <

■ "A1...... ... ............................................... N ---------

“Birutė”’ stands out as a land- 
mark in our,. tineventful cul- 
tural life. While passing years 
erased other *simiįar organiz- 
ations from ^Mnstance, ’ “Bi
rutė” clung fast to her ban- 
ner and held it uplifted high 
pbove the rchch of thę lowly 
elementą, who constantly 
strove to tetfr’Ht dOwn and 
traniple it u$d<ęr their;) mudy 
feet to an i0oble end. The 
banner stil w^ves and mayit 
wave for lorig, long years to 
comą.

Why not' b^ganize a huge 
soi^ festivaly, of all chorai 
societies in the city and pay 
tribute to ari organization, to 
whom, some , of them, per- 
hapS, owe their existance. F .

—o—
* .

From an editorial: “...whjle 
admitting that intelligent cri- 
ticism counts, and that human 
na ture gives no promise of 
earjy perfectibn, z we believe 
that hine out of every ten *of 
iis whb can read or write are 
rather optimists than icono- 
clasts. We may put on dark 
glasses when our livers are 
out of order or after sitting 
u p to late, būt by an<l large 
we don’t enjoy lookirig on the 
shady side of life.xWe are not 
proud of making enbmies, or 
smashing the code of good 

or^irieurring thęmanners, 
eontempt of strąight thinkers; 
We don’t regard the youth' 
of today as unregeherate be- 
cause it wearĮ different cloth- 
es from the garb of their 
grandfathers, and seek se- 
cluded places for flivyęrs in- 
stead of buggiesT We don’t 
believe thats netv Ways in edu- 
cation, businesš and pohtics, 
or new sočiai forihs %and 
changing fashions, are plung-

We don’t
'■ 1 1 . •• •

foritis and
...... . > 4ing us into perdition. Ali of 

which is, after a manner of 
speaking, a creed of negali ves 
indicating that we hope our 
readers prefetf to be happy 
rather than miserable; vvhe-^ 
refore we fili our pages with 
records of achieveinent and 
not lamentations over fail- 
ure.” ^Ed, >

H.

■ "H* I7

With twenty five years of 
brilliant history to its crcdit,

ure?
..... l i'rtlt

a The man who halted 
third base to 
himself, failed 
home run. . ?

on 
congratulate 

make a 
M®

to
.1

fif'i

<^ob,I)elpm£ 
"to Win,but, 

it in m£fcru= 
tatle klibom 

Čtou toiiittfi mt 
not to Wtn, then, 

60b, make me 
a 6oob loser 

JBabe.
r

OVERHEARD
She took an old black derby, 

And off the crown she tore;
And now she’s gok a bonnet 

Likę queen Eugenie ,wore!
♦ #■ ♦

Alejęander G. N.: “Can you 
ęook, dearie?”

Beloit coed: “I don’t knbw, 
būt I used to make wonder- 
fui mud pieš.”

* ♦ * • /

Pointed Paragraphs^
If only Adam had died with 

all his ribs in his body!
♦ * <♦

Mahatma Gaądhi admits a 
great truth: “I
meant to be ornamentai.”

* * ė
Pagė Mr. A. Stelmok b A 

great writcr writes wlįat he 
feels. Others merely feel what 
they write. x
. Ėazors pain you;

Rivers are damp;
Acids stain you;
And drugs cause eramp.
Guns aren’t lawful;
Nooses' give;
Gas 
You

was never

smellš awful;
might as Weliyive.

i ■

tatirįst: .“And what

TWENTV FIVE YEARS of GLORY 
ANDTRADITION

Enshrined in the Annalsjof “Birute
i>y

Nora Gugis , , 
Louise P. Namon t at

Address delivered at “Birutės” 
rehearsal

Lith- 
book;*

db77/c
you do for a living, my dear 
man?”

Indiaiv chief Big Noisei 
“Ump, me preach.”

“And what do you get for 
prėaching?”

“Five doluirs a month.”
“I’d say that’s darn poor 

pay for prėaching,” 'rętorted 
the tourist.

Chief Big Noise; “Me darn 
poor preacher, too.”

* * *
Swans sing before they die;

‘twere no bad thing
Did certain persons die be

fore they sing.
♦ * *

F
Said Jonatjian S w i f t : 

“LORD! Į wonder what fool *l|f 'z ‘ '' 1 ' ’ ’
it was that first inventčd kis^ 
sing.

I am/ indeed, moved to tears 
of happiness to stand before 
you this evening and be able 
to congratulate our very mucly 
beloved BIRUTE on her twen- 
ty-fifth anniversary. For Bi
rutė, a musical organization 
which was built, composed of 
and supported entirely by Lith- 
uariians, coming from the 
thatched roofed cottages of 
their mother country, and now, 
you, American borri Lithuanian 
youth, to have written down 
twenty-five years of musical 
history, history that is being 
constantly reviewed by the 
people, .history that is placed 
on the credit side of our 
uanian cultural * life’s
certainly brings out the great 
necessity and need for such 
an organization and proves 
music to be the fourth great 
material want of our warm, 
human nature. Once admitted 
to the soul,/ it blossoms into a 
spirit of stateliness and never 
dies. All of you are the na
tūrai heirs to the great wealth 
into whięh your predecessors 
put so much faith arid work 
-r- BIRUTĖ — and it is up to 
you to carry, bn the work in 
this cultural fiejd and in do- 
ing so to help kėep our Lith
uanian nation alive/in America. 
You ki)ow it is said, that “a 
nation lives only as long as 
lives its music.”

And, judging from the very 
lovely arid numerous gathering 
of youngy cnergetic and taldnt- 
ed Li^hurinian youth that com- 
prisės Birutės chorus today, 
(and of all of this I am more 
than convinced after my brief 
visit with you this eveping) 
and , trusting that your ideals 
in the musical realm are as 
lofty as were those of your 
predecessors, who built, main- 
tained and so carefully guided 
the'destinies of Birutė through 
her glorious twenty-five years 
of service in the cultural field, 
I caji only hope that Birutė 
will live to celebrate her golden 
jubilee, and 
all of you 
participate 
eyeht.

Patience
are all that is necessary, the 
remuneration therefor being 
golden memories to you and 
long life to Birutė.

Nora Gugis.,
Chicagoį' October 22, 1931.

“BIRUTĖ” Memories 
of the past

and singing at our “balius”.
How I looked forward to •i .

that event! I was the little giri 
mentioned above. My mother 
had talked and talked of this 
“balius”, and Petrauskas and 
Birutė. They were something 
worth whrile even back in those 
days.

My sister and I had been pre- 
pared for this big event. 
Mother sang to us many of the 
numbers in Birutės program 
for the eventful night. 5Vhy, 
bęfore we went to the concert, 
we were, able to sing some of 
the songs in our little childish 
vbięes.

On this memorable occasion, 
I recall my mother saying: 
“Look at Petrauskas’s hands 
— They are not tne hands of 
toil, būt the hands of an ar- 
tist. Watclrhim lead his sing- 
ers by means of those hands. 
See how the chorus responds 
to them.”

This picture lingers in my 
mind after ai these years. My 
mother plans the date of this 
event in 1907 or 1908 — Al- 
though, X was just a child of 
grammar school aęe at thę 
time, I carried away from 
that “balius” something pre- 
nous, something which I have 
not lošt to this day.

To the love for Lithuanian 
songs which my mother had 
instilled in me, had been ad- 
ded not only a feeling of res- 
pect for these old foik tunes, 
būt also respect for a song 
well sung. The respect and 
response of the audience, the 
polish and poise of Petraus
kas, and the delivery by ,the 
first vvell-trained Lithuanian 
chorus showed m e a light.

A light which to this day 
points to me as it did then 
and seems to say — “Here is 
something infinitely' better 
than anything I 
heard around me 
is quality> We 
mušt throw aside 
tisfaction and
higher. We mušt strive for 
perfection, for polish. In other 
words, wė mušt persist i n 
our offerts until they are pro- 
dučtive of the very best re- 
sults — until they have that 
factor, called quality,

This is what Birute did to 
me at that time - when I was 
būt a little giri. That impres- 
sion is štili with me to this 
day; ’ ‘ ,

Birutė seems to have nou- 
rished, 
planted 
journey
travels up hįll. and down, 
there has. always been about 
Birutė, sometimes nearer and 
sometimeš further, that es- 
sence of guality. In spite of 
its change in membership and 
admihistration, there are to 
this day many members who 
štili carcy in their hearts that 
strivĮng, that desire to make 
the name of Birutė synonym- 
oUš with ąūality.

Aš to us, the members of 
the audienče, the name, Biru
tė, implies concerts of a qua- 
Uty higher than those of any 
other musical groups,

Birutė, at your birthday ce- 
įebration, resolve to hold fast 
for the ręst of your life timd 
to the ideals of your creatorš 
and sponsors, nourish thę 
seeds plantęd 25 years ago, 
maitain the higher traditionš 
of the past and may you be 
able from now on to alwayš 
write “Birutė” *— its motto — 
“Quality of the Highest order; 
in all oūr Undertakings.”

—Louise Pi NarmontUi

h avė ever 
before. This 
Lithuanians 
our self-sa- 
aim much

my wish is that 
Will be presenf to 
in this glorious

and perseverance

♦ ♦ ♦
■ ! i < .‘..‘ H ' ' J'?;: ‘

, “O, love, love, love, 
Love is likę a dizziness;

It winna let a puir body 
Gang about his business” 

-• , * ^—Izzy.

■S"

vi Thus They Špoke

, . r,. ■ • - ■ ■

, “A frierid asked me how it 
happens that we c^n no longer 
bulld such pilės (cathedrals) ? 
I replied: Dear Alphonse, ftien 
in those days had eonvietions, 
xye modęrns havę opiniohs, and 
it reąuires . something more 
than an opiriion to Jniiid a 
Gothic cathedrah”

Heimich Melne.
. ,,x » B » . 1

“I have alwayš talked against
wapton murder. i never liked 
it.” -—X)phonse Caponė. z t

■’ į . :įf\ ■ ■ ■■■ ■

\“The real gardener, if he 
ęame into the Garden of Eden, 
wou!tf sniff and say: What 
humus I’ ” —Barei Kapek.

“When I am flat and low in 
my mind, I always think Fll 
just end it all by getting ma- 
rried.” —Tallulah Bankhęad.

' :-w!‘

L

this seed of quality 
25 years ago. In its 
thru the years, on its

a little giri hold-Picture
ing on to her mother’s skjrts 
(they were wom long in those 
days) Mth; one hand, while 
with the other she guides her 
smąller sister who is just able 
to toddle alęng.
' The mothfer with a babe in 
Her arms is leading these three 
youngsters to Wicker Park 
Hali to subject them to the 
influence of Lithuanian songs, 
fendered in a fashion superior 
to anything they had heard at 
the gatherings in the church 
hall next door.

Where were they going? To 
hear their neighbors gathered 
in a song-fest to be eondueted 
by some sįmple illitėrate self- 
styled organist? Oh, no! Oh, 
no! >*■.,

The big attraction was Mi
kas Pėtrauskas and his chorus 
Birutį, who had come to honor 
the North Sidė by appearing



GraborlaiDar viena bomba

Phone Boulevard 8483

Lietuvės Akušerės

Koncertas
Duos p Bonds ir V. čepukiutė laikas

Drąsus holdapas turt

avė-

Akių Gydytojai

Graborlai

FOROVER

25ounces forl54

Duokite savo akie išegzaminuoti

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

ADV

**•>

BAKING 
POWDER

ozali- 
Joną

Chicngos policija padare kra
tą Capončs buveinėj Lexington 
viešbuty. Bet nieko ten nerado, 
išimant Caponės virėją ir neg
rą vaikir.ą, busy prižiūrėtoją.

iglau. 
, kad 

tie gra-

Bomba sprogo duryse barber- 
nės adre”U 8451 Roosevelt roacĮ. 
žalos turtui padaryta už apie 
$300.

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

LISTER1NE 
pašalina Kalitosiš 

Užmiiša 200,000,000 perų

. Pasak pavieto iždininko Mc- 
Donau<*h, Cook pavieto neisko- 
lektuotyA taksų susikrovė jau 
$111.347,191. .

Pastebėkite puikią tęs 
lą . . . kaip piragai 

taikosi Švieži.

Kaip valdžia jums 
pasitarnauja

Rengiasi didžiuliam 
karnivalui Chicaoj

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1646 W. 46th St. 

■ , Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

AbIbULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir “NAKTĮ 
^fesi visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yrą labiausiai reikalingas.

Nuiudę liekame,
Sunitu, Marti, Dukterys, Žentai, Anūkai 
Laidotuvėse

Telefonas Vards

Jie niekad jos 
nekviečia

• ir Vaiką Ligą 
er Avė.

Vai. 10 iki 12 rytoj 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais! Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

ADVOKATAI , 
t 11 South La Mk gttoet 

Roota 19J4 Td. " ' * 
Valandos nuo 9 ryto 
3241 R. Halsted St. T< 

Valandos «•••» r
OHs—Uranu Ketv. M Subatoe tol 
Vasalle—-iPmm Sėt- ir Pėtnyčios tol

£uvo bandydami naują 
išradimą

1327 So. 4$tb Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MtacMota. Anon.

OW1
VMwv 0S4S 

7 Ud 9 vakare

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2408 W.63rd St, Suite 3 
•Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2>30 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

, Nedėlioj pagal sutarti

Chicago Daily News iniciaty
va rengiamasi eilei koncertų į 
vairių tautų, kuriuos sudaro 
Chicagos gyventojų žymią da
lį. Planai dar galutinai neuž
baigti, bet juos sparčiai daro
ma ir derinama. Pelnas bus 
skiriamės bedarbiams šelpti 
fondui.

Nepajėgia iškolektuoti 
taksas

Automobilis užmušė 
lietuvį

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 iyest 35th St. 

ibUi kampas1' 'Halsted ’ St. Ji 
Valandos nub 10-—-4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Senatorių sūnūs holda 
peris

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ft- 
laidų užlaikymai sky-

Užpuolė Caponės bu 
veinę

PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimą akys atitaisomos be 

akintą. ' Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 S6uth Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginla 0036

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandost 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic >7868

•yVasHngton Parko ligoninėj 
mirė Anthony Wasilewskis, 45 
metų, 6108 So. State Street. Jį 
sužeidė automobilis netoli na
mų, kuruos gyveno.

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

2400 TV. Madison St>
Val,> 1 iki 3 po pietų, 6 iki' 8 vak.

Tel. <West. 2860 \

Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandas vakavę

[Ąctae-P. K A. Photo]
• i *'

Chicago. — Giijseppe Maria 
Abbate, kuris vadinosi “dan
gišku pasiuntiniu“. Jis tapo pa
siųstas į kalėjimą iki gyvos 
galvos už atkartotiną 15 metų 
mergaites išgėdinimą.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Ąai Leavics St.

Telefonas CmuI 2558 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. < 

Sstfdtj ir Pėtnyėioj nųu 9 iki 4

Vak.? r popiet pirmą karią šį 
sezoną pasnigo. Nieko apie jį 
daug pasakyti negalima, bet 
visgi tai buvo sniegas. Kai kas 
pagavo ji ant piršto ir suprato, 
kad tai sniegas, ba ištirpo.

P-lė M. A. Bonds, pasižymė
jusi pianistė ir kompozitore, 
duoda koncertą pirmadienį, 
lapkričio 9 d., 8 vai. vakaro 
Berean Baptist Church, prie 
South Dearbom ir 52 gatvių.

Asistente šiame. koncerte yra 
užkviesta smuikininkė p-lė Va
lerija čepukiute. Jos dvi ir iš
pildys visą programą, akoni- 
panuojant pianu p-lei M. • A. 
Mabcll McNutt.
■" P-lė M. A. Bonds yra negrė. 
Ji skaitoma gemale pianiste. O 
p-lė čepnkiutė t?, i lietuviuąs in
trodukcijos nereikalauja. Jos 
abi yra Northwestern univer
siteto rtudentės. r

V. (Vnukiutč taipgi mokyto
ja (d”?da smuiko pamokas) 
Northv’estern University Settle- 
ment, prie Noble street ir Mil- 
waukce avė., šeštadieniais nuo 
9 iki .12 valandos priešpiet.

Sugrįžo U Lietuvos it priiminėja 
ligoniui

nuo tO ryto iki 2 po pietų b 
nuo 6:30 iki 8:30tokare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 12

rio ir iš saugiosios šėpos

Pirmas sniegas 
cagoj

3807 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 4 .

nuo 9 iki U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadietiip ir ketvirtadienio

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth'St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

Dr. A. P. Kadauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė,
S r Tel. Bonlevard 7589

K. GUGIS j 
ADVOKATAS

MIESTO OEISAS
127 N. Dearbom St., Room 11|3 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto ild 4 po pietų 
. Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
T«L Boulevard DIO 

Valandom nuo 6 iki 8 vai likk 
vakarą, iltkvim ketmą 

NacUHoj nuo 9 iki 19 lyto

Rea. 6600 South Artesian Aveoua . 
Phone Prospect 6659

- ' Ofiso Tel.' Canal:0257* '

DR P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821- So. Halsted Street 
•_ CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
t** IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 aito 
tue kaipo patyru gydytojas, cbinugm 
ir aknieris.

Gydo staigias' it chronilkaa ligas vy* 
rų, moterų if vaikų pagal aaujausiua 
metodus X-Ray k kitokius flekrros 
prietaisus.

. Ofisas k Laboratorija*
1025 TV. 18tb St., netoli Morgan SL 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vaitam 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Parts 6755 ar Randolph 6100

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudljimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v.

Iii. D M TnVTTTC JLIFs jff.e JYJL ZiLIj V JL a JLd
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. HalsUd Street 
Ofiso Tel. Vlctorv 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motei 

4145 Ar

Marijona Ragelskienė '
Po tėvais Bernotaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 27 dieną, 2:15 va
landą po piet 19.‘|1 m.', sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Raseinių apskr., Šilalės parap., Norvainių kaime.

Paliko dideliame nuliūdimą sūnų Silvestrą Ragelski, 
marčią Petronėlę, tris dukteris—Oną Selvįpienę, Rozali
ją Gedminienę ir Elzbietą Jonaitienę, 4 žentus — Joną 
Selviną, Aleksandru Gedminą, Pranciškų ir Jouą Jonai
čius, 18 anukij ir gimines.

Kūnas pašarvotus, randasi 943 W. 33 Place.
Laidotuvės jvvks sųbatoj, spalio 31 dieną, 8 vai. ry

te iš namy į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimierų kapines.
r. Visi a. a. Marijųųbs -^agelskienės giminės, draugai 
ir pažjstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikt; jai paskutinį patarnavimą ir atsiavei-

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

V MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

JOHN B 
(John Bato 
LIETUVIS

Areštuotas jaunas vyras, kai 
jis darė holdapą taksikebo šo
feriui Oto Wolfui, 2979 Bon- 
ficld avė. Areštuotasis pasisa
kė esąu Indiana vaitoti jos sena
torio sūnūs ir juoda avis šei 
mynoj. Jis tečiau nepasakė sa
vo tik’cs pavardės.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Penk’ banditai padarė 
dapą krautuvėj, kuri yra 
resu 312 North Michigan 
nue. Krautuvėj tuo laiku buvo 
20 motc’ų ir du vyrai. Baudi-

Ueturiai Gydytojai
Dr. P. Atkočiūnas 

DENTISTAS 

1446 So. 49th C 
Valandoo: 9—12 A. M., 2- 

7—9 P. M. 
Telephone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

SVARBI ŽINUTfi
DU M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Petkui abu savo ofisu į naują vietą po ar.

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

Nedėlioj pagal sutarti ■ 
' Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Daugumoj atsitikimų paprastas pilietis 
ir žinoti ’ nežino kiek federalė valdžia 
mums visiems pagelbsti. Dauguma mu
sų žino tik kelias jos pareigas ir yra 
girdJj«s apie keletą biurų, kurie turi

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
. Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th Su Chicago, I1L

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meta! 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 tsibot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriikų If Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryta, nuo 3 fld 4 
vai. po 
vakaro.

Ofiso TeL Victory 489? «
Rez. Tel. Drtgel 919!

DIL-A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CIURURdAl *

Ofiseai 3102 So. Helsted St^ CtAuMS
' arti 3 lot Street

Valandos: 1—3 po pietį
Nedaliomis lt” iventad. 1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingtoo Sf, 
Room 1509 Tek Central 297|

ValMdM: 9 iki 4 pz pietą

Vakatab: Utzrto* Rety* ir Bebatto 
. . 4 Utį 9 vaL

4145 Archee Age. TdL Ltfagette 7331,

Nmi. Td. Hyd. P.tk »9J į
—......... .............. I im»inuww^ę

. JŪSŲ GRAJORIAI
' T- ■ ,Didy,ta.. ,

4605-07 South Hermitage Avenue
• VW TMontit YAROS 170 if 17+1

...... . lif.niįlwn»,Į , į i . ..........    i "‘r1* 1 

vykinti niekdrlusrĮstatfmus ir kolektuoti 
taksus.

Bet tiek pat svarbų darbą atlieka to
kie valdžios departamentai, kaip Bureali 
of Standards, ,Piiblic Health Service Bu-, 
reau, Department , of Cpmmence ir kitįi 
Tie biurai daugiausia prižiūri maistą ir 
kitas prekes, kurias vartojate savo na-( 
mouse.

Delei jų atliekamo svarbaus darbo, 
jus žinote, kad jus esate saugus kada 
perkate prirengtą ar kenuotą maistą. Dė
lei tų biurų pastangų, tapo pravesti įsta-. 
tymai, kurie yerėia fabrikantą pažymėti 
pakelio svarumą ir kas yra pakelyje, o 
kiti biurai prižiūri dirbtuves, kad visi 
produktai butų pagaminti sanitarinėse ir 
sveikose sąlygose.

Groserninkas ar organizacija, kuriai 
rupi tiksliai patarnauti savo kostume- 
mieriams, visuomet pardavinės tik tokias 
prekes, kurios atsako valdžios nustaty
tiems reikalavimams. Turit tai omenė- 
je, lengva suprasti kodėl Midwest Stores 
organizacija susilaukė tokio pasisekimo. 
Pirmiausiai ši organizacija pirkdama pre
kes iš fabrikantų žiuri, kad produktai 
butų pagaminti sulig tyro maisto įsta
tymų ir kitų valdžios standardų. 
dar patikrinti kokybę ir tyrumą, 
nuo laiko yra siunčiami sempeliai 
boratorijas padarymui analizo.

Midwest Stores brganizacija 
griežtą nusitsatymą linkui jos sankro
vose pardavinėjamų prekių. Ji reikalau
ja, kad visi pakeliai butų pilno didumo 
ir pilno svarumo. * Kad visos prekės 
butų surušiuotos ir sulig‘ to sužymėtos 
ir kad visi maistai butų sveiki ir geros 
kokybės. /

Žinant tuos faktus, publika visuomet 
su pilnu pasitikėjimu gali pirkliauti bi
te kurioje Midwest Stores sankrovoje.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

. . i.' •» • • j;
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausiz.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busit* užganėdinti.

t Tek Rpostydc .^515 ztba 2J1IL ..,

2314 W. 23ra Pl„ Chicago
' ŠKY*RIUS:

1439 S. 49 Cdurt, Cicero, Dl, 
Tel; Cicero 5927

DRe Ae L. YUSKA 
4193 Archer 4to.

Valandos: 2—4 po piet 

Phone, Lafayette 0098

Rezidencijos telefonas Groyehill |5p5

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aoenue 

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

7 iki 8 vai. Neda, nno 10 iki 19 
Rez. Telepbone Plaza 3300

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji p4+ 
ti nežinojo. Haljtosis (dvo-< 
kiąs , kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas ^at
leidžia, buvo priežastis, 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosls. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdic. Lambert 
Pbarmacal Co., St,. Louis,

ir 'biminės.
tarnauju graborius, S. P. Mažeika,

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tsl. Yards 6780
.......... . ■ i „i,..... .n m............  i.M.gi

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

A\, prl’klrflu Jueų akime, 
nežiūrint kaip butų kom- 

r pilkuotas darbas. Mano sis*
tomą yra pasokmS 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai

Ir pabalina Įtempimą.^
BHSCIA1.B OOM. VMKŲ ASIMS 

Jlzv zzRBl k®.
Akinių Ir Egsumlnaeljos Kaina Nno MS.

Žvairos akys atitaisomos. Žema kaina, be 
o^eraeljos, lengvi iŽmokOjimai, n6r« augai* 

Stiklai dnplikuojami ir rflmai sutaisomi 
ta pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:00 vai. ' vak.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

OFISO VALANDOS:____

pietų lt nuo *7 iki 9*30 tok 
4edit nuo 10 iki 12 v, dieM 
Phone Midurzy 2880

S. M. SKUDAS 
Lietuvis \.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. H
TeL Rdosevelt 7532

JURGIS MILLERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 dneią. 10:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gim«$ Paukštupių Vienkie
my, Skirsnemunės parap., Raseinių 
apskr.

Paliko dideliame nuliudime 5 
sūnūs — Walter, Bernard. Jurgį, 
Stanley ir Leo, 2 dukteris — He- 
len ir Florence, brolį Rafolą ir 
gimines, o Lietuvoj 3 seseris — 
Moniką. Elzbietą ir Julijoną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4009 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, spa
lio 31 dieną, 9 vai. ryte iŠ namų 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Millerio gi
minės. draugai ir- pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Dukterys, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Roberts, Tel. M>dway Q669.

Emi! Shoenbcrger ir Robert 
Pusi >uvo garaže adresu 4454 
Greenv’nod avė. Jie mėgino su 
rasti būdą didesniam gazolino 
garavimui. Ir manė, kad jau 
surado Jiems bandymą beda
rant, gazolinas automobilio re
zervuare ekspliodavo, kilo gais
ras ir Shoenbcrger žuvo, o Po- 
si, nnnoma, kritiškai suž4is-

Ofiso"įr Rez. Tel. Ėoukvatd 5913

DR.BERTASH 
756 W. 85th St.

(Cun uf 3|cb ®
Ofiso valandos: nųb 1-3, nuo 6:30*8:30 

Nedėldbniaii pagal sutarti

Ofiso irRcz» Tel. Boulevaąd 5914

DR. NAIKEUS
T56 W. 85th St.

(Got. of 35tb B Halsted Sis)
Ofiso valandos: nuo 3»4, nuo 7*9'' 

NejįilcįiafiUii pagal lutaftj

Hemlock 8151

, DR. V. S. NARES ( 
(Naryauckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
i \ 2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vąk. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

OSEPH J. (
Lietuvis Advo!

4633 Rto MM 
Tak BeuhnH

14+ IZM

A. K. Rutkauskus, M. D.
4442 South Weste t n Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 4189 
A. MASALSKIS

‘ Telefonas Yaids 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ' 

Bąlzamuotojas
Moderniška Kokplytia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems retka- 
‘ lama. Kaina prieinama

3319 Aubhrn Avenue
CMKAGO. ill.

f—*...................... .. .................. ...... ii ^mwnW‘'«wn>tai» i .i-" ,i.i i

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS tlBTUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau. 

tod<i1' ka<* 
priklausau prie gra- 

bM Hdirbystftk 
• OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:: 
3238 s.'Halsted St.

. Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai 
■mMMVM^aMtaMMMM*-***.***1*1*"*** 

PRANEŠIMAS

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DOUBLE
ACTING

mhlions of pouhd.s UStD
B V OUH C O V t ft N M F N T? ? >

1 1■' ‘ 1p '



North Side
Moterų Kliubb darbuotė

St.

savo

pasi-' 
tiktai

PRANEŠIMAI
: - " - -------
Naujienų Spulkoe 36 serija prasideda 

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

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

Kreipkitės prie sekretoriaus
T. Rypkevičiaut

1739 So. Halsted

Chicagog Lietu- 
Nupigintas įstojimas Chicagos

pos, pratęstas iki Lapkričfo-Nov. 8 die
nai.
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. • _
$5, $10, $16 savaityje 
įstoti į i .
organizaciją
skubiai kreiptis į "Aušros' 
3653 So. Halsted St. E.__. 
kevičių.
Yards 4754
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagog Lietuvių Dr-ja S. P,

Penktadienis, Rp. 30, 1931 u I.r .... ..

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CLASSIFIED ADS.

Ar jau padžiovėme 
savo kaili?

Deliai minėjimo 45 ir 30 metų 
SLA. sukaktuvių

Neseniai “N.” p. žinius pa 
stebėjo, kad SLA. 226 kuopos 
susirinkime, diskusuojant orga 
nizacijos 45 ir 30 metų sukak
tuvių 'Susivienijimo įsikūrimo 
ir skirvbų su klerikalais) mi
nėjimą tūlas darbuotojas pa
reiškė erąs priešingas 30 metų 
sukaktuvių atžymėjimui. Kuo
pos vakarėly spalių 25 d. irgi 
vos pusiau hipų teprisiminta 
apie tą įvykį.

Kodo! taip mažai? štai kodėl: 
bijota įžeisti katalikus 30 me
lų sukaktuvių minėjimu!

Man rodosi, kad tokia takti-’ 
k a yra klaidinga. Formaliai 
skiryb^« ,4u klerikalais įVyko to
dėl, kad grupė kunigų su savo 
pataikūnais mėgino diktuot Su- 
sivienipmui, o vis didesnis svie- 
tiškių skaičius rodėsi priešin
gas tekiai diktatūrai. Deliai 
minėjimo šio fakto katalikams 
nėra pamato įsižeisti. Jie pa
tys kartas nuo karto pakelia 
maištą prieš kunigus ir net iš 
parapijos juos jšyęja, kada ki
tokios keities; nebemato.

Susiv»enijimo skilimas turėjo 
betgi jdlesės reikšmės, ne kad 
formales skirybas su klerika
lais

Geras katalikas turi pav. 
klausyti biblijos, jam “švento” 
rašto, kuris sako, kad žemė bu
vus* sutverta kokie keturi tūks
tančiai metų pirm Kristui gim
siant; kad Kristus 
moters ir “dvasios 
geras katalikas turi 
kad popiežius yra
Dievo įpėdinis ant žemės; ge. 
ram katalikui tenka tikėti dau
gybe ’r daugybe kitokių prie
tarų ir nasakų, nes taip reika
lauja jo kunigų, jo bažnyčios 
mokymas.

žmonės gi, kurie vadovavo 
Susivienijimo skiryboms su kle
rikalai.”,, ir jo darbuotojai ski
rybas paėmus, didžiumoj tokio 
bažnyčios mokymo nepaisė. Ir 
ne t’k nepaisė. Jiems stačiai 
kenksmingi atrodė kunigų skel
biami prietarai ir gąsdinimai,

S. Rimkus, lietuvių mėgia
mas dainininkas. Jisai dainuos 
Birutės koncerte sekmadieni, 
lapkrič;o 1 d., Lietuvių Audito
rijoj.

ba jie palaikė ir palaiko pla- 
čiasias minias, liaudį, tamsoj, 
dvasios vergijoj. Turiu drąsos 
sakyti, kad ir šiandie dauguma 
bent žvmesnių Susivienijimo 
darbuotojų laikosi tokių pat

ne- 
dar-

gimęs iš 
šventos”: 

pripažinti, 
tiesioginis

O jei laikosi, tai kodėl 
skelbti jų? Jos, bent <tų 
buotojų supratimu, turi būti au
kštesnės, turi <buti kiltesnės už 
kunigų skelbiamus prietarus. 
Susivienijimo 30 metų sukaktu
vių minėjimas reiškia šių idėjų 
atžvmėiimą. O išsižadėjimas 30 
melų sukaktuves minėti' reiškia 
pastangas slėpti tai, kas žmoguj 
yra gražaus; reiškia, jei ne 
džiauti tai bent sava kailį ska
lauti.

Kodėl taip daroma? Atrodo, 
jog Susivienijime povai įsigali 
tokie veikėjai, arba senieji veh 
kėjai faip pasikeičia, kad dėl 
džiabe1’n ar bet kuriais kitais 
sumetimais gatavi padžiauti. sa
vo; įsitikinimus ant tvoros. Tū
li kiti vėl sukramto tą, kuo 
“naand^esnieji” juos maitina.

Pedliorių taltfttfca. Dar nega
lima sakyti, kad buvusieji lais
vos minties skelbėjai butų pa
džiovę savo kailį, bet galima sa
kyti, kad jau skalauja jį.

Ir j'M skalavimo procesas eis 
dar toliau, tai ko tada laukti? 
Aš: bent asmeniškai nežinau ar 
tuomet labai gailėčiaus, jeigu 
Susi vieni j imas ištirptų kokioj 
biznio apdraudos kompanijai.

—Northsidietis.

Per kiek laiko buvo jaučia 
mas trukumas pas musų mo
teris eo’idarumo. Kad tą tru
kumą padengti, sumanyta orga
nizuoti moterų kliubas vardu— 
North west Lietuvių Moterų 
Kliubas, į kurį susirašė, pir
miau buvusios žymios vietos mo
terys darbuotojos, kas duoda 
vilties manyti, kad Moterų 
bas sugebės atbkti srtvo 
brėžtoji darbu.

Motorų Kliubas trumpu 
gyvavimo laiku jau surengė du 
šauniu išvažiavimu, kuriuose 
buvo malonumo \ dalyvauti ir 
sueiti į draugišką pažintį su 
daugeliu nuoširdžių žmonių.

Motorų' Kliubas labar ir vėl 
rengia pramogą—Bunco Party, 
lapkr. 4 d. Almira Simons svet.. 
1640 Hancock str., 7:30 v. va
kare. Nėra abejonės, kad nau
jos pažinties ir nuoširdaus 
draugi”,kūmo nestokuos.

—Viena. ,

Ralioween Night’s 
, Rendezvoiis

Automobiles
M.'* K. MOTORS SALES

Pasiūlo 50 rrerų karų už pratuštlnimo kalnas.
Visų modelių, visokių kainų.

6811 So. Halsted St.
Tel. Wentworth 2727

Kliu- 
pasi-

Bridgeportas
-.......  . -------------... • '

Buvo paėmę lietuvį raidui

Dalykas buvo toks. P-nas A. 
J. Kvedaras laukė gatvekario 
praėjusį šeštadienį apie 8 va> 
landą vakaro. Tik staiga prie 
jo sustojo fordukas su trimis 
vyrais. Du vyrai iššoko iš 
forduko ginklais rankose ir pa 
liepė Kvedarui sėstis į fordu- 
ką.

Pasisodinę forduke nepažįs
tami vyrai nuvežė Kvedarą j 38 
gatvę prie dirbtuvių. Ale tur 
būt •'pa'-irbdė jiems nepakanki 
vieta. Tai paleido mašiną vėli 
ir ši ntsidurė .47 gatvėj netoli Į 
State. *

Bet V’enas nežinomų vyrų su
šuko: “Go!” Tad atsivežė jie 
Kvedarą prie 35 gatvės ir Par 
nell avė. čia vienas griebė jį 
už gerklės, o antarsis ėmė ki
šenes kratyti. '

Atėm' jię iš Kvedaro $35. su 
smulkiais. Ąnot /Kvedarą go
džių, dar buvo jis laimingas, 
kad neužmušė, i Piktadariai, pą 
leidę Kvedarą, žaibo greitumą 
dingo. Jis net laisnio numerio 
nespėjęs patėmyti. y

Lietuviams vertėtų būti at
sargiems Bridgeporto vakarais^

Doubtless you have hoard 
runiorš of the pleasant evoning 
the" Lithuanian Symphony Or
chestra has beini plannihg and 
į) repai" n g for you. The or
chestra is leaving the heights 
o f the great classics for a night 
of frohc and jazz; and Satur- 
day, GHober 31st the organiza- 
lion w’”l hold its first sočiai 
at Meįdazis Hali’ which is lo- 
cated at 2244 W. 23rd Place.

It h ar been decided to cal) 
the affair a hafd time Halio-' 
wcen pai’ty in keęping with thj 
times and the pocketbook. For
mai and “tuxes” will be tabod 
and overalls'and ginghams aro 
sure to predominate.

The programrjp store for you 
is a combinatif)^ concert, aith- 
letic meet and dance. It has 
been whispęręd about that little 
Hclen, Onukš, and Bee Tee 
have ^ormed a marvelous jazz 
trio. Rehearšalj htjye been 
eondueted secre: ly,; bū išsome • 
how or other the nėws “leak- 
ed out” and their secret is bc- 
ing shared through4 northern 
Illinois in gerierąl. It įs said 
that several profėssionąl groups 
have atterhpted tq bręak up 
this talented trio, for fear ithey 
would replacė themi ,iįi the 
favor cf the public. Their ef - 
forts have been useless as you 
all know “you caift keep a

’ Į , ) • , į ,

gqod mon ddwn”, sp, imagine 
trymg to. hold back thęše thręe 
yęuiig ladies. A young baritone 
of proven ability is out to show 
the wprld that he is also a 
blues singer...bf^no męan quali- 
ty. j r- > •

From : the “Pirmyn” jcolumn 
we borrow the, item telling the 
rea(|ers of a piįoposed wrestl- 
ing mateh ^bętįyeen “Thumbs 
Rosie” and a pppular Pirmyn 
alto. The ,, idiėntjjįy,, of the , altą 
is kept a įeeret įs the naturO1 
of prize, which jįive’re sure will 
be i n accordancę ^vith the oc 
casion,' , ' ;

The trio apdt . baritone are 
backed by a brand new darice 
combinatiOn, ,which made it? 
įųitial aopearapce at ’ ithe Pir

Chicago. —- Dominick Conde, 
gengsteris, kuris tapo nuteis
tas 10 metų kalėjimo už nar
kotikų platinimą.

They are known as Stephens 
Revele»*s and are already re- 
coghized as a real band 
among?t the, Lithuanians of the 
city.

Refroehments will be served 
and evcryithing points to the 
success of the organization’s 
first a^fair.

Remember, don your hard 
time outfits and gather at the 
Meldaziš Hali this Saturday, 
Oct, 31 st and help thą Chicago 
Lithuanian Symphony Orchest
ra on to a successful season.

—The pro’s aide.

Dar Vienas Žodis, 
viams.
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pa4ąl- 

Visi lietuviai — vyrai ir moterys 

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

Chicagoje — malonėkite 
j” Knygyną, 

Klaupkite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4?54 — atsilankys į namus.

Chicagog Lietuvių Dr-ja S. P.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn dai
nų pamoka atsibus pėtnyčioj, spalio 30 
d., 7:30 v. v., Meldažio svetainėj. Visi 
choro nariai malonėkite susirinkti laiku, 
taipgi dailės mylėtojai kviečiami prisi
dėti prie choro. Valdyba,

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus nedėlioj,. lapkričio 1 d., 1 
po p. parap. sv., 32 PI. ir Auburn 
Narės malonėkite susirinkti, nes 
daug svarbių reikalų aptarti.

O. Kliučinskaitė.

val.
Avė.

bus

MADOS

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralštumfit 

sutaupyti nuo 76% iki 100%, 1

F. SELEMONAVIČIA
804 West 83rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 
Atdara dienomis Ir vakarais.

AUTOMOBILIŲ mekanikas Lietu
vy# ekspertas gali taisyti automobilius 
jūsų gdlradžiuje arba savo namuose, pi
giai. Patarimai dykai. Tel. Lafayette 
1329.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

........o - —
LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 

terio* Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Gtand 
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

Miscellaneous
įvairus

3488.

3381

draugias. , myn concert sevęral wepks ągo

St

po 
Nedė-

STANKŪNAS 
norit gėjų paveikslų atvažiuokit 

' į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yardi 154«,

a Ifieifzarainavi- 
Ir jei aš apsi

ima aurry*. Ei- 
____ ls neklaus jūsų 

la. bet pats pasakys 
i yra

Augesnei moterei rudeninė 
Sukirptos mieros 16, 18,,

Specialistas gydyme chroniškų ir aanfa ti
rų. Jei kiti negaUjo Jumis išgydyti, atsUan- 
kyklt pas mane. Mano pilnai 
mas atidengs jūsų tikra liga 
Imsiu Jųe gydyti, sveikata fui 
kit pas tikrų specialiste, kurti 
kur ir kas jums skaudi. L_: ________
po galutino iSegaamlnavimo—kas Jums

> Dr. J. E. Zaremba 
20 W. Jackton Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nno 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 1,0 rvto.iki 1 oo Dietų.

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojancys, Ra

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kauras ii 
radto. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

Help Wanted—-Feroale
REIKALINGA mergina lengvam na

mų darbui. A. Silver, 1353 South 
Kildare Avė.

REIKALINGA mergina abelnam na« 
mų darbui ir prižiūrėti vaiką. Tel, 
Buckingbam 5346,

Furnished Rooms
MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 

apielinkėj, turiu vietos dėl 8 vyrų, val
gis, guolis tik už ‘$1.00 į dieną. 724; 
W. 35tb St. 2 lubos.

For Rent
RENDON 3 arba 7 kambarių flatas* 

moderniškas. Renda labai nupiginta. 
3702 W. 60 St.

PASIRENDUOJA 6 kambariai, karš
tu vandeniu Šildomi, šviesus, ant ker
čios. Randa pigi, pirmos lubos.

7259 So. Talman Avė.

PASIRENDUOJA 4 ir 5 kambarių 
flatai. garu apšildomi, vanos, šiltas 
vanduo. 732 W. 19 St. .

. 3381 
suknelė, 
taipgi 36, 38, 40/ 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III. •

, (Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. •••••••••• 
Mieros ....... ............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)N

i

Rudenini madų knyga. . Joje rasite 
daug {domių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus jr kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 centų. ‘ •• ' .i...

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla
tas. moderniškas, pilnai {rengtas. Pigi 
renda. 4109 S. Rockwell St.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, BULFURINfiS VANOS IR 
KLEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, lumbago. Šalčio, paraly
žiaus, sciatica Ir visas panagias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurlnės vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

• 1657 W. 45th St.
Kamp. S. raullria. Tel. Boulevard 4558

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė. 
išdirbta vieta. Rendos $50.00, penki 
pagyvenimui kambariai.

6600 S. Morgan St.

PARSIDUODA didelis grosernės icĮ 
box’is — Kaina tik $75.00.

3719 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė. 
gyvuojanti per 14 metų. Savininkai 
apleidžia miestą. Tel. Republic 3027.

■h

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų inatruk- 
cijae Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Bie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kurs*, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nlnti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinates. Dlplomos i 
duodamos. Ateikite ar rašykit
dėl nemokamos knygutes.

MASTRR OOLLEGB
JOS. F. KASNICKA. Principal 190 N. STATE RAM. 9718 
........ F -n .......... b

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del Informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weat Madison Street

Automobiles
MOTOR TBOKAI VISŲ ISDIRBYSOIŲ 

Didelis puirinklmu ui khlnas nuo $50 b 
•ugi. Lengvus
887 W. 85th St. - Tel. Yard. 8080

PARDAVIMUI grosernė geroj vietoj, 
visokių tautų a'pgyventoj, labai pigiai. 

5605 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir Lundi 
Roomis, pigiai, biznis išdirbtas. Prieža
stis pardavimo — vyro mirtis.

2281 Archer Avė.

Iš PRIEŽASTIES ligos pigiai par
siduoda kriaučių šapa, biznis išdirbtas. 
Rašykite: Box 1363. Naujienos, 1739, 
S. Halsted *St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, 4 gražus kambariai užpakaly, pigi 
renda. 1045 W. 69 St.

ReaL Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
, RE AL ESTATE

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, • 

lotu#, fermas. biznius visokios rųšie*. 
Nėra skirtumo apieltnkėi ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parapinėm 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So, Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių, 2 karų garažas. Kaina
$6,200. Turi buri parduotas tuojau#.
Kreipkitės 3435 W. Chicago Avė.

1 '■■'i1 1,1 ■  ..................
• PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė

bungalojv. furnaso šiluma, garažius. ge
roj vietoj, 6337 S. Sacramento Avė,




