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Pilsudskio Diktatūra
Rengia Slaptą Dirvą

Monarchijai Lenkijoj
Pilsudskio opozicija 
apvertė teisiną jo 

paties kaltinimu
n

Lietuvos Brastos kankiniai teis
me skaito diktatūros kaltini
mo aktą

Berlynas, spalio 30. Visa mar
šalo Pilsudskio viešpatąvlmo 

istorija skelta dabar einančia
me “Lietuvos Prastos teisme” 
Varšuvoj.

Vienuolika opozicijos vadų, 
kuriuos Pilsudskio teismas tei
sia už konspiracija ir suokal
bius prieš valdžią, pasinaudojo 
ta proga iškelti kaltinimus pa
čiai vaizdžiai, vietoj patys save 
ginti. Byla eina obalsiu—“Opo
zicija prieš diktatūrą”. Tai yra 
tikras kaltinamasis aktas Len
kijos valdžiai, skaitomas dabar 
pačios valdžios teisme.
Įstatymai arba istorija juos teis

Labiausia dramatišką pareiš
kimą padarė buvęs Lenkijos

.....  ........... . m ■*

kurie dabar Lenkijoj turi galią, 
rengia visišką konstitucijos pa
keitimą ir žada įvesti monąr- 
chiją. Jis pridėjo, kad liudinin
kai gali tai patvirtinti laike šio 
teismo.

Teismo atmosfera yra labai 
įtempta, ir nei Žodžiu neleidžia 
minėti apie Lietuvos Brastos 
tvirtove, kur kaltinamieji buvo 
2 mėnesius uždaryti ir žiauriau
siai kankinami. Veik visi Var 
šuvos laikraščiai, jdėjusieji tos 
bylos anrašymus, buvo konfis
kuoti. Praleidžiamos tik 
zuruotos žinios.

Tamošiūnas išbuvo 
gyvas palaidotas 
pusšeštos dienos

Keturi angliakasiai žuvo 
nai užgriuvus

mai-

[Acme-P. 0 A. Photo]

Kipro sala Viduržemio juroj, kurios gyventojai, panašiu budu, 
kaip šiaurės Ameriką, 'bando nusikratyti Anglijos.

cen-

Kipro sukilėliai 
tebedegina namus

Anglai pasiuntė laivus ir šar
vuočius

Lanarka, Cyprus, spalio 30 
Deginimas ir naikinimas Angli
jos valdiškų namų bei įmonių 
•tebesitęsia. Iš Ęgypto atsiųsta 
daug šarvuotų vežimų sukilė
liams šaudyti. ' Riaušininkai 
bandė padegti jūrių švyturį, bet 
karo laivas pravijo.

——r

Vatikanas Lietuvą
Daro Propagandos

Centru Prieš Rusus
Nenusisekus Ispa
nijoj ir Meksikoj, 

žada pult Rytus
Propagandos centrai steigianti 

vienuolynuose

tokioj formoj, kokia ten dabar 
yra, su pagalba pritaikintų ri
tualų, kaip kad archieriejus Bu.- 
čys daro.

Kaikuriose Transjordanijos 
šalyse, Mažojoj Azijoj, grekų 
orthodoksų bažnyčia yra tiek 
silpna, kad Vatikanas ištisais 
kaimais ima gyventojus į ka- 
talikizmą.

kaklus valstiečių " Vadas,' kurį 
nuvertė Pilsudskį' geffužėi mė
nesi. 1926 metais.

“Mes priešinamės diktatū
rai”, jis pareiškė. “Mes esame 
įsitikinę, kad ji privalo būti pa: 
šalinta, tačiau mes niekuomet 
nemanėme ^vartoti smurto ar 
suokalbių. Lenkija negalėtų 
pakelti kito perversmo.

“Aš' pats esu buvęs vyriausia 
perversmo auka, tačiau aš vis 
tebetikiu į įstatyfnų galią. Ne 
mes esame, kuriuos reikia per
sekioti. Mus kaltina dėl suo
kalbio, kurs nepasisekė, bet mes 
žinome,—ir prokuroras žino — 
perversmą ,kurs pasisekė ir mes 
esame t’kri. kad ateis laikas, 
kadą jie bus teisti arba įstaty 
mų arba istorijos”.
Diktatūra rengia dirvą monar- 

kijai
Kitas kaltinamasis, Socialistų 

vadas, Dr. Herman Liberman, 
padarė visus nustebinusį pa
reiškimą, sakydamas, kad tie,

E K

Laikė liūto nasrus ran
komis išskėtęs

Afrikoj mirė liūto apdraskytas 
turistas '

^Londonas, spalio 30. Tūlas 
Amerikos turistas ' Haron pa
stvėręs įsiutusį liūtą nuogomis 
rankomis už nasrų laikė kol 
draugai nušovė. Bet liūtas sa
vo kojomis tiek apdraskė Hu- 
roną, kad jis ligoninėj mirė.

Wilkes Barre, Pa. spalio 30. 
šį rytą f valandą tapo ištrauk
ti iš užgriuvusios mainos du 
gyvi angliakasiai, Jonas Tamo- 
šunas, 45 metų, septynių vaikų 
tėvas, ir Joseph Matzoni, 22 
metų, abudu išbuvę po žeme 
pusšeštos dienos. Daktarai pa* 
reiškė, kad abudu išliks svėiki.

Kiti keturi darbininkai žuvo; 
jie yra John Mblitoris, 36 me
tų, trijų vaikų /tėvas; Jacob 
Tinus, 45 metų, keturių vaikų 
tėvas; Henry Geglarski, 23, ne
vedęs, ir Paul Novak, 40, ku
rio žmona yra Europoję.

Minia" žmonių laukė prie ka- 
syklos s urvo, kuomet Tamošu- 
nas i? Matzoni tapo išgabenti. 
Minioj buvo ir Mrs. Tamošunas, 
kuri pasakė “Kąda išgirdau, 
kad vyras yrą saikas, jaučiau 
tartum jis butų iš numirusių 
prisikėlęs”. Tamošunas ir Mat
zoni išbuvo palaidoti 133 va
landas.

Nelaimė atsitiko West End 
Coal kompanijos kasyklose, Mo 
riaqua ipainose.

\ , -i \

Edisonas nebuvęs 
“biednas”; paliko 
vaikam $50,000,000

aliko

Pirmos pačios vaikai nieko ne
gavę, apskundė mirusį tėvą

/* i ' lt

Newark, N. į spailo 30. Gan
dai, kad Thomas Edison mirė 
neturtingas, pasirodė neteisin
gi, kai tapo patirta, kad Edi
sonas mirdamas dviem savo 
sunarna, Charles ir Theodore pa
liko turtų apie $15,000,000, ir 
kaip kiti davihiai tvirtina, net 
$50.000,000. . Tiems dviem su- 
nams Edisonąs paliko varyti to
liau savo darbą, šie du yra su- 
nai Edisono .antrosios pačios. 
Pirmosios pačios du sunai jau 
skundžia tėvo dokumentą.

Trims savo.'tari:autojams Edi
sonas paliko $28;000.

Brazi re-

MacDonald padidins ka 
binetą ligi 20

nauja 
lucija

Valdžios cenzūra nepraleidžia 
; tiktų' žinių

MO R R Si
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; galima 
ba sniego šlapdraba; 
šaltoka; daugiausia 
pietvakario vėjas.

Vakar temperatūra 
46.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
47; mėnuo teka 7‘07 vak.

lietus ar- 
pastoviai 
vidutinis

buvo 49-

4:-

. v
Valstybės slepia savo 

karo pajėgas
Praga, Čekoslovakija, spalio 

30. Benes, Čekijos užsienių 
reik, ministeris paskelbė kad 
kaikurios valstybės priduoda 
Tautų Sąjungai melagingas ži
nias apie savo karo pajėgas ir 
paslaptomis ginkluojasi toliau. 
Benes mažai tetiki j nusigįnkla- 
vjmo konferencijos pasisekimą.

Lpndon, spalio 30. Premjeras 
MacDonald, po rinkimų kiltą 
dieną pasimatė su karalių ir 
tuojau išvyko pertvarkyti savo 
ministerių kabinetą, kurį mane 
sudaryti iš 20 ministerių.z Phi
lip Snowden, kurs pereina į lor
dų rumus, vieton numatomas 
Neville Chaipbeilain į kancle
rius. - ■ (■
' f ;

Buenos Aires, spalio 30. Gau
tomis čia žin/omis fėderalė ka
riuomenė laiko apsupusi šukile 
lių pajėgas prie Pėrnambuco. 
Oficialėmis žiniomis, valdžia 
laikanti padėti savo rankose, 
bet cenzūra nepraleidžia aiš
kesnių žinių.

Konfiskuoja žemę, kur 
randa degtinės virtuvę

Paslaptinga liga

Easton, Md. spalio 30. Mrs. 
Fairbank, 55, mirė išgulėjusi 
be sąmonės per 162 valandas. 
Daktarai nežirio, kas tai per li
ga. \ Į •

Japonai per visą dieną 
užmušė 180 kiniečių
Mukdenas, spalio 30, Dvi tik

ros kovos 'tarp japonų ir kinie. 
čių per 150 mylių į šiaurvakarį 
nuo Mukdeno tęsėsi vakar visų 
dienų, kuriose japonai' užmušė 
180 kiniečių, ir sužeidė 200.

Kaip atrodo pasaulis) 
pirmą kartą 

pamačius
Aklai mergaite operacija pavyko

Bellaire, O. spalio 30. Pa
saulis pirmą kartą pamačius atr 
rodo didelė tuštuma, pilna švie
sių spaivų, keistai krutančių 
daiktų ir žavingų šviesių. Taip 
jis atrodo ir Ernai Goddard, 9 
ipetų, aklai, nuo gimimo dipnos, 
kuriai klinikoj pasisekė nuimti 
nuo akių katarakto pievutes.

Mergaitė pirmą kartą pama
čiusi motiną pasakė, “Nagi, ji 
atrodo visai kitaip negu sau 
įsivaizdinau. Aš manydavau, 
kad įos akys yra tokios pat 
spalvos kaip ir veidas”. Pama-
W -Vjęidrody ji sušuko: 
“Kokia aš juokinga . Po to 
Erna pradėjo studijuoti baldus 
kambary, kurie taip pat atrodė 
visai ne tokie, kaip buvo sau 
persistačiusi iš lietimo.

Roma, spalio 30. Vatikanui 
įsteigus Sofijoj, Bulgarijos sos
tinėj, savo apaštališko delegato 
bustynę, stebėtojų akys tapo 

i atkreiptos į Romos papos tiks
lus Rytų ir artimųjų rytų Eu
ropoje.

šioje pasaulio dalyje Vatika
nas nuo pat pasaulinio karo 
koncentruoja savo labiausiai į- 
temptą veikimą, .tikėdamas pa
sigriebti šios dalies bažnyčią. 
Religiniai sunkumai Meksikoj, 
Ispanijoj ir kitose šalyse pas
kutiniais metais visai netenka 
reikšmės, palyginant *su galimy
bėmis, kokių Vatikanas tikisi 
fšiose rytų Europos teritorijose.
Piapa laukia Rusijoj permainų

Pirmiausias ir svarbiausias 
papos Pijaus XI tikslas kata- 
likizmo kampanija Soyietų Ru
sijoj. Kadangi rusiškoji baž
nyčia yra visiškai subapjęruta^ 
vusi ~ir šiuo laiku jokie papos

Moteris augins grynus 
indijonųs

Pastatė jiems kaimą ir renka 
geriausią1 veislę

Herkimer, N. Y. spalio 30. 
Tipišką primityvų , indi jonišką 
kaimą Mohawk lygumoj, prie 
Fultonville, N. Y. stato turtin 
ga moteris Elisąbeth Miller; gy
venti tame kaime ji jėško ge
riausios veislės indi jonų.

<
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Hooveris reikalsus 
atšaukti įžeidimą

Ne juokais supyko ant milita- 
ristų

Washington, spalio 30. Prezi
dentas Hooveris pagaliau rim
tai supyko ant Navy League, 
kuri jį jau senai atakuoja už 
karo laivyno mažinimą. Tos ly
gos pirmininkas William Ho- 
Ward Gardiner prezidentą, j- 
žeidė, pasakydamas, kad jis yra 
laivyno Klausime “neapsakomas 
ignorantas”.

Hooveris šiandie pareiškė, 
kati jis sudarys specialę komi
siją lygos kaltinimams ištirti ir 
parodyti gyventojams tuos tiks
lus, dėl kurių toji lyga varo 
kampaniją už karo laivų dau-

Specialė sesija Chicagai 
pagelbėti 

\ —————— 9
Springfield, Ih. spalio 30. 

Gubernatorius Emmerson pa
reiškė, kad ateinančią savaitę 
bus šaukiama specialė legislatu- 
ros sesija vien tik Chicagos ir 
Cook apskričio finansinės pa
galbos įstatymui išleisti.

Sunkiai ser&a astrono
mas Frost

Chicago, spalio 30. čia atga
bentas i Bailinga ligoninę prof. 
Edwin Frost, Yerkės observa
torijos profesorius, %65 metų 
amžiaus ir aklas nuo ilgo žiū
rėj? mo teleskopais į žvaigždes. 
Frost yra ^ymus astronoipų 
tarpe. •

Peoria UI. spalio 30. Federa- 
lis teisėjas Loiiis Fitzhenry 
pardavė Putnam apskrity 20 
akrų ir Burau Apskr. 2 akrus 
žemės, kuriuose agentai rado 
degtinės, varyklas. Žemę val
džią parduos iš aukciono-, 

.i,,... i),r.įj
Jaunuomenė doresnė už 

savo tėvuš
.. .rf.v. i .f.n K,

U^bana, III. spalio 80. Thomas 
Arkle Clark, buv. Illinois uni
versiteto profesorius pasakė, 
kad dabartinė mokyklų jaunuo
menė, nežiūrint kad iš bavir- 
šiatiš atrodo vėjinga ir neman
dagi, bet viduj yra daug tyFes 
nė net kaip tėvai bu^o savo 
jaunose dienose: ji yra praktiš
kesnė, ir tas reiškia, kad suau
gusi bus pilnai rimta.

—_____ ,t . t ; ............. ........ ......... .... ............. .............................. ............. ....... .u

Hindenburgas bando 
sutaikyti partijas

Berlynas, spalio 30. Preziden
tas Hindenburgas atsišaukė j 
krašto partijas, kviesdamas lai
kinai padaryti naminę taiką, sa
kydamas, kad negali būti pa
galboj iš svetur, kol namie tai
kos nėra: v

H, todėl daloma intensyvus prL 
siruošimai tokiam ' laikui, kąda 
busią galima įveikei.

’ i.l* • . ■ *

Vienuolynai Lenkijoj, Čeko 
Slovakijoj ir Belgijoj, taip jau 
nesenai įsteigtas Rytų institu- 
tąs Romoje atsidėję dirba pa
ruošti kuodaugiausia dvasinin
kų rytų bažnyčios apeigoms.

Pakraščio valstybės knibžda 
agentais

Taip vadinamos pakraščių 
valstybės (Lietuva, Latvija ir 
Rumunjia) yra jau paverstos i ji 
teųsyyės propagandos centrais.

Vatikanas tikėdamas, kad lai
kui atėjus, katalikizmas galės 
pasiimti Rusijoj bažnyčią, tuo 
tarpu naudoja visai kitokios 
taktikom Bulgarijoj* Rumuni
joj ir kitose grekų-orthodoksų 
šalyse? čia jis bando patrauk -

jų atsį#qiWti. \

Ispanija panaikino dalj 
bažnytinių švenčių

Madridas, Ispaniją, spalio 30. 
Prezidentas Azana paskelbė de
kretą, kuriuo panaikinama vi
sa eile katalikiškų bažnytinių 
švenčių ir nustatoma 39 valan
dų darbo savaitė. Be to pada
ryta daug ekonomijos išlaido
se, ir atleista daug bereikalin
gų karininkų.

Raudonas Kryžius gal 
padės bedarbiams

ti bažnyčias j savo įtakų visai reiškimo. 
............... ......................................... .. .... .. .........................................................  ui... ■■■—

Washington, spalio 30. Gali 
mybė, kad Atn. Radonasis Kry
žius prisidės bedarbių pagal
bai šią žiemą, pasirodė ir pirmi* 
ninko John Bar ton Payne pa*

Kalėjimas už muštynes subuliu

Barcelona, Ispanija, spalio 30. 
Gubernatorius paskelbė, kad' 
visi, kurie be tam tįkrų leidi
mų ims muštis su buliais; bus 
areštuojami ir baudžiami kalė 
j imti. ' ,

, . ..

Garsuss generolas Butler, ku' 
ris kiek laiko atgal, smarkiai 
kritikavo Mussolįni, aną dieną 
važiuodamas pęr Chicago, pa
reiškė tvirtos abejonės, kad Ca- 
ponei teks sudėti kalėjime.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES

1 IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

■ •

NAUJIENOJ
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.
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Lietuvių Auditorijoj
Pradžia 7:30 v. y. — Įžanga $1.00 ir 75c PO KONCERTO ŠOKIAI
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muosc
Pittsburgh, Pa

199

paša*-

Renosha, Wis

Detroit, Mich
Apie viską po biski

kia betgi pasakyti

Šaukite tuo jaus
C-ALUMET-' ■

Svarb’ausis dalykas dabarti
niu laiku yra darbai, o <tų dar
bų kaip tik ir nėra. Dauguma 
dirbtuvėj uždaryta. Jose ne tik 
darbininkų perą, bet jau pelės 
ir žiurkės pradeda kraustytis 
ir ieškoti maisto kitur. Vadina
si, jos pasiliks visiškai tuščios'. 
Apie darbininkų gyvenimą nė
ra daug kas ir kalbėti. Jie ir 
darbą turėdami skurdo, o d a- 
bar tai tiesiog badas į akis žiu-

Del žindamų moti-į 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

*514-16 Rooeevelr Rd 
arti St. Louū Avė. 
ęHJCAGO, ILL.

PatauJiiriamt Kare

Seno Krajaus

«tyi*ORAT»K»\ 
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Wn< (M

nes mane.
praradęs

L. Olekas, p-ia Petrauskie
nė ir jos dukrelė Fridą svečia- 
vomes apie trejetą dienų Sagi- 
naw, Mich. Buvome užsukę pas 
ponus Grikiečius ir Manelius. 
Grikiečiai laiko saldainių krau
tuvę ir restoraną savo name. 
Jie yra gana pasiturintys žmo
nės ir labai svetingi. Vaišino 
muę labai puikiai. Jie turi už- 

porą

PeterConrad
FOTOGRAFAS ‘ 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 02 St 
Te1. Engkwood 5840

sekretorių,, 173V S, Hulsled St. 
prezidentas, 818 W. 18 St.

vice-pruadentus. 3202 S. Halstcd St 
kasterimu 1739 S. Hulteed St,

MRtįKTGRlĄli ,
J». GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
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kohų kandidatas Thomas 
nlie šaukėsiSO S į viąus 

repųblikonų tuzus.
torįai, La Follette ir 
ei valstijos guberna-

Tai tau ir Amc’ika! Dalykai 
iš tiesų, visai nekokie.

Socialislų veikimas Wisconsin 
” vaisi i jo j

Girdėjau, kad Lietuvių Mote
rų Kliubas rengia dideli pasi
linksminimą ir puotą. Jų pa
rengimai paprastai yra labai 
šaunus, tad reikia manyti, kad 
ir šį kartą jos neatsilik 
rengiamos puotas vietą reane 
šių vėliau. —Vandupė. z

Viso 14,295 7,241 • 3,454
Komunistų kandįdatas gavę 

vos 502 balsų. Iš paduotų, bal
savimo rezultatų aiškiai ma
tyti, kad socialistų kandidątas 
buvo anruoju. Reikia 
kyli, kad balsavimuose ir kai 
kurie demokratai atidavė savo 
balsus už republikonų kandi
datą, nes jie bijojo, kad kar
tais nelaimėtų socialistas^. Pray
ra r t u dar pažymėti, kad šis 
pirmas distriktas yra labai 
konservatyvus,; tad socialis
tams teko gana sunki kova pa
kelti. Be to, progresyvių re-

I.į kitos pusės, galima sakyti, 
jog pas mus bedarbių befit da 
barti ni u laiku " visai nedaug tė
ra, Dirba visi, kas’ tik nori 
dirbti. Tai gat skamba gana 
keistai, bet taip yra. N|at, du- 
bar grybavimo laikas, tad pilni 
miškai ' ir laukai grybautojų. 
Vieni turi ągyo ^apie^pj" daug 
kelmų, o kiti sėdi prie vienęl ir 
Jaukia, kada grybai pradės au/ 
gti. žinoma, ir čia reikia turėti 
patylimo, kad surasti tokias 
vietas, kur daugiausiai grybu

PIRKITE GERIAUSIAS 
TIKROS

Švedijoj 143
Norvegijoj 47

Olandijoj 53
Švei

šie metai yra tikrai grybų md 
taj, — jų labai daugy auga. Aš 
pats dirbu net dubeltavą laiką, 
pasimainydamas partnerius. 
Nežinau, kaip kitiems, bot man 
tas darbas pusėtinai .patinka..

visada bus. Ręt štai prasidė
jo nedarbas .kuriam ir dabar 
dar .galo nesimato. Bedarbių 
atsirado milionai. Daugelis 
pradėjo suprasti, jog su da
bartine sistema yra kas nors 
netvarkoj. Ir jie pradėjo la
biau domėtis darbininkišku 
judėjimu. AŠ manau,, kad A- 
merikoj juo tolyn, tuo socia
listų skaičius pradės smarkiau 
augti?’ — J. Marcinkevičius.

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

1739 S. Halsted Street

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie bile vieno iš šių direktorių: •' .
T. RYPKEYKJA
A. LECHĄVlčIA
A. KHIUM
K, AUGUST

Aukso aržuoio ir beržo Mahogany 

sėdynės. Pilnos ant augštos rų- 

sies zovieskų 
kiekvienas ..

Net' šen 
Blaine J 
torius*. Philip La Fpllette dėjo 
visas pastangas, kad tik pra
darius ;sayo ■, kandidatą. - Bet 
nežiūrint į tai, didžiausioj 
kauntėj visgi laimėjo socialis
tų .kandidatas,

Aš esti tos nuomones, kad 
neužilgo ir Kenoshojs bus iš
rinktas socialistas majprąs. 
Musų kaimynai raciniečiai jąu 
turi, nekalbant apie Milwau- 
kee, kur randasi socialistų ma
joras jau per kelioliką pietų, 
Wiscono valstijoj jau yra ke
turi miestai, fjocialistų majo
rų valdomi. Turime valstijos 
legislaturoj 11 socialistų.

Amerikos socialistų jėgos 
ųeauga taip smarkiai, kaip ki
tuose kraštuose. Sakysime, 
kitų šalių parlapien tuose yra 
gana skaitlinga socialistų re
prezentacija; 
Suomijoj 59

.v CALUMĘT 5?qo
Atdara vakarais. Šventadieniais iki 1 vai. po piet

5200
Kad ekspertas inžinierių; 
DYKAI jums agskaŪiuotų 
pirm negu nusispręsite.

Naujojoj Zelandijoj 19; Lenki
joj ?4; Ispanijoj 130; Vokieti
joj 152, ir tt.

Po pasaulinio karo socialis
tai visur , pradėjo smarkiai 
augtj. Visokie monarchai ta
po nušluoti revoliucinės ban
gos. Jų tik vienur, kitur be
pasiliko, bet laikui bėgant įr 
tie patys pranyks, kaip prany
ko senovėj egzistavusieji gy
vūnai. \

Amerikoj sąlygos buvo kito
niškos, negu kituose kraštuo
se. Čia po karo prasidėjo taip 
vadinami geri laikai. Bedar
bių palyginti „ buvo nedau- 
giausiai. Darbininkai tad ne
sidomėjo politiškomis organi
zacijomis. Jie manė, kad taip

Gugis pridūrė: 
kad aš su jumis 
Adv. (ingis . tą 

išvažiavo atgal į 
Chicagą, o p, p. Raginskas su 
Januškevičium pasiliko Pitts
burghe nakvoti, nes ant ryto
jaus turėjo dar atlikti tam 
tikrus reikalus Meliono banke. 

—S. Hakanas,tiks Pittsburghe trečiadienį 
Meliono banke. Adv, Gugis pa
siuntė telegrama $30 ir pats 
traukiniu trečiadienį atvyko 
į Pittsburghą. Atvykęs j Pitts- 
burghą ir nesulaukęs Ragins- 
ko bei Januškevičiaus, jis,nu
vyksta pas p. J. K. Maziukną 
pasiteirauti, ar piltsburghic- 
čiai nežino, kur randasi Ba
šinskas ir Januškevičius, Mat, 
jie sakėsi, kad buvo susirašę 
su Pittsburgho SLA darbuoto
jais ir mane susitikti su jais 
Pittsburglie. Bet pasirodo, kad 
ir pittsburgiočiai dar kol kas 
nieko nežino apie Raginską.ir 
Januškevičių.

Apie 4:30 vai. po pietų p. 
Baginskas pašaukė telefonu 
S. Bakaną ir klausia, ar neži
no, kur yra adv, Gugis. Ra
ka nas pranešė Raginskui, kad 
adv. Gugis randasi pas Ma- 
žiukną ir pasisiūlė juos į ten 
nuvežti. Baginskas atsakė, kad 
jie turį mašiną ir guli 
nuvažiuoti, tik prašė mirody* 
ti kelius. Bakunas tai ir pa
darė.

Aš su p, Kaziu Milleriu, nu
vykau pas p. Mažiukną, kad 
susitikus su adv. Gugiu bei p. 
p. Raginsku ir Januškevičium* 
Norėjosi šį tą patirti H SLA 
gerbiamų svečių.

triniausiai adv. Guglfa pa
klausė, musų, ar mes, 
negirdėjome apie Raginską ir

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

Mes kalbame lietuviškai.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

MALT TONO
arba

Extra Pale Alaus

auginę gražią šeimą 
sūnų ir tris dukteris. Visi vai 
kai gražiai lietuviškai kalba.

Visiems jiems kuo geriau
sios kloties.

Ponai Maneliai taip pat yra 
pasiturintys žmonės. Jie turi 
gražius namus ir didelę gazoli
no stoti, Tai malonus ir svetih- 
gi žmonės, .

Spginaw yra gražus ir šva
rus miestas, žmonės, kiek man 
teko su jais kalbėtis, yra labui 
malonus ir draugiški. Visur au
ga gražus medžiai

Spalių 14 d. atvyko į Pitts- 
burgą SLA iždininkas adv. KJ 
P. Gugis SLA iždo reikalais ir 
laukė atvykstant SLA iždo 
globėjų, p. p. Raginsko ir Ja
nuškevičiaus. Mat, buvo susi
tarta susitikti Pittsburghe, 
Meliono banke, dėl patikrini
mo SLA bonų ir Tlel atlikimo 
kitų reikalų. Adv. Gugis iš
laukė daugiau nei pusę dienos 
ir vis negalėjo sulaukti. Jis 
buvo labai susirūpinęs SLA 
iždo globėjų, p. p. Raginsko ir 
Januškevičiaus likimu.

Buvo ko ir rūpintis. SLA iž
do globėjai SLA reikalais bu
vo nuvykę į Chicagą peržiū
rėti iždininko knygas ir už
truko apie 10 dienų. Atlikę 
savo darbą, p. p. Raginskas 
ir Januškevičius rengėsi ya- 
žluoti namo ir pakeliui turėjo 
sustoti Pittsburghe ir kartu 
su SLA iždininku adv. Gugiu 
atlikti tam tikrus SLA iždo 
reikalus Pittsburgho banke. 
Bet Raginskas ir Januškevi
čius buvo atvykę į Chicagą 
Januškevičiaus automobilium, 
tai automobilium rengėsi va
žiuoti ir atgal. Vadino kartu 
važiuoti ir adv. Gugį iki Pitts
burgho. Tačiau adv. Gugis pa
bijojęs tolimą kelionę važiuo
ti automobilium. Pricgtam jis 
turėjo vežti su savim SLA 
bonų apie $175,000.00 vertės 
padėti Pittsburghe į Meliono 
banką. Tad ir nusitaręs va
žiuoti traukiniu. Gi p. p. Ra- 
ginskas ir Januškevičius ant? 
radienių rytą, spalių zt3 d„ 
apleido Chicagą ir alitomobP 
liuin leidosi link Pittsburgho. 
Tuo tarpu adv. Gugis rengėsi 
paimti traukinį antradienio 
naktį, kad ant rytojaus Pitts- 
burglie susitikti su Raginsku 
ir Januškevičium Meliono 
banke.

Antradienio vakare apie 7 
vai. adv. Gugis gauna tele
gramą iš Lima, Obio. Prane
šama, kad Raginskas ir Ja
nuškevičius buvo plėšikų už
pulti, apiplėšti ir sumušti. Ma
šina esanti sudaužyta. Prašo, 
kad adv. Gugis prisiųstų tele
grama idant jie galėtų 
atvažiuoti iki Pittsburghe. Te
legramoj taip pat buvo pra-

Januškevičių. AŠ atsakiau, 
kad nieko nogirdėjau, tik vi
sai nesenai kalbėjau pęr tele
foną su p. Raginsku, kuris 
manęs klausė, kur yra adv. 
Gugis. Aš jam tai pasakiau ir 
jis su Januškevičium neužil
go bus čionai. Adv. Gugis pa
pasakoję, kad Raginską ir Ja
nuškevičių buvo patikus nelai
mė. - y’

Ponia MaŽiuknienė pakvie
čia rims prie vakarienės. Bc- 
vakarieniaujant atvyko ir p. 
p. Raginskas bei Januškevi
čius. P-nas Januškevičius 
dengia savo veidą skrybėlė 
lyg sarmalydajuas pasirodyti, 
kad veidas yra Sužeistas. Bet 
vfstiek negali paslėpti.

Raginską su Januškevi
čium ponia Mažiuknienė pa
kviečia prie vakarienės. Mums 
visiems bevakarieniaujant, p. 
p. Raginskas ir Januškevičįus 
papasakojo apie tą jų nelai
mingą atsitikimą \ sekamai: 
Antradienio rytmetį apleidom 
Chicagą ir visą dieną kelionė 
klojosi kuogeriausiai, nors ir 
lijo. Kol mes atvažiavome ne
toli Lima, Ohio, jau pradėjo 
temti. Bet mes norėjome dar 
toliau pavažiuoti iki didesnio 
miestelio ir nakvoti. Tuo tar
pu atlėkė kita didelė sena 
mašina su Tllinojaus laisniu. 
Ji lenkė mumis ir lenkdama 
užkabino musų mašiną, kurią 
apvertė į grabę. Mes nieko ne
žinom, kas po to su mumis at
sitiko. Matomai, buvome pri
trenkti. Tik pro šalį kitos ma
šinos važiuodamos pamate 
musų apverstą mašiną ir kad

išėmė mus iš po mašinos ir 
atgavome sąmonę, tai pajuto
me, kad musų kišenės iškrau
stytos, o Januškevičiaus visas 
veidas kruvinas ir jis akimis 
nebemato. Januškevičius buvo 
lįabni nusigandęs, 
kad regėjimą bi
Tačiau kai daktaras apžiurėjo 
žaizdą ir apmazgojo kraują, 
tai pasirodė, kad nors ir dru- 
čiah buvo užgauta galva, bet 
regėjimui jokio pavojaus nė
ra. Kaip gavome nuo advoka
to Gugio pinigų, lai vargais 
negalais pasiekėme Pittsfrūr- 
ghą, pasitaisę savo sudaužytą 
mašiną.

Advokatas 
“laimingas, 
nevažiavau.”

Nelaimingas atsitikimas su S
L. A. iždo globėjais, p. p
M. A,. Raginsku ir J. JamR 
kevičium, automobiliu va 
žino jaut iš Chicagos į Pilis 
burghą.

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasidejimo jū
sų sulaupintų centų. •

Milijonus dolerių yrą žmonės pražudę, dedami į 
dėžules arba laikydami namie. Bet nė vieno žmogaus

Spalių 21 ?d. pas p-ia Kudir
kienę buvo surengta šauni va
karienė, kuri susidėjo iš dau
gelio skirtingų valgių. Mat, tą 
dieną p-ia Kudirkienė, jos ma
mytė Dedelaitienė, ponai Le- 
gotai ir aš buvome išvažiavę 
grybauti net už Ann Arbor. 
Parsivežėme net po du karčiu 
grybų. Kai sugrįžome su gry
bais, tai prie^p-ios Kudirkienės 
namų sustojo ir kitas karas. 
Žiūrime, kad tai. p. A. Gudinąs, 
kuris sugrįžo iš medžioklės ir 
parsivežė voverių ir fazanų. 
Tuoj visi stvėrėmės už darbo: 
vieni valėme grybus, o Dedelai- 
tis voverėms ir fazanams ėmė 
kailius lupti. Kaip bematant 
darbas buvo užbaigtas.

Atvyko ir daugiau svečių 
amerikonų. Po vakarienės visi 
linksminomės iki vėlybos nak
ties. Visi krėtė visokias fones, 
kas ką mokėjo ir galėjo. Nors 
ponia Kudirkienė paprastai vi
suomet yra linksma, bet tą va
karą tai ypač buvo linksma.

Svečiai padėkoję šeiminin
kėms už ga-rdžią .vakarienę, 
nors ir nenoromis išsiskirsto.

Kępuer CokeĮ- ■ < Tailtgi Stįliara anglyą

• MES PARDUODA'ME
Cojisolidation Milteli Creek
* - .A N GUS •

? f-*'.* U ♦ 4. • 1 5 < »Ą 4 • - | »Į,. . > ;

nos Matrosais • $3.50
GoodRest Mattress Co.

4547 S. Ashland Avė. , .
Tel. Yards 6J21 . ĄpjkaįčiavimM DYKAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET zflarara

Ktdste *90$ OT

Daktaras
Kapitonai

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS, VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT kaip UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS 40$ ¥#A 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnaodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos ‘skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptipgas ligas. Jeigu Jciti •«- 
galėjo jus ^gydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis juqj» gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki I 
valandai ir nuo 5-C valandai vakare. Nedėliomu nuo 10. ryto iki 1 vai. 
4200 Wfst 26 Su kampas Keeler Are.. Tai. Crtwford 557>

"BLUE GRASS”
- Geriausios Anglys 

Mažiau kaip 2% pelenų. Dide
li špioLai, labai,geros dėl ver
damųjų ir Victrola pečių,

Poęalionlas, beduminės, 
Į^ęnnsylvanijos kietos anglys 
antracitas, Black Ban Lump, 

WSALRS KAINOS, MOKANT ‘ CASH.

4913-19 S. Paulina Št.
L. F. GAPSZEWICZ, Secr. and Mgr.

' t a,; : : <

BU AR KARŠTU VANDENIU 
ttPŠĮUDYMO PLANTAI

; $ugks Juins Jaukią, Mu,n^ šal- 
i ciausiame Žiemos Ore.

. DYKAI EKSPERTO INŽINIERVSTĖS 
PATARNAVIMAS ‘

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaua, jeigu jie neggU 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

“Naujienų” No. 244 ant pir
mo puslapio didelėmis raidė
mis išspausdinta “Socialistai 
laimėjo beveik antrą vietą 
Wisconsino balsavimuose”. Iš 
to pasakymo atrodo, kad so-

Alias Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARpAS 

' ■ 4. z - J unr ijioi 4 v

clalistų ; kai 
trečioj vietoj 
buvo antroj vietoj 
lituose pirmo distriRto rinki-

itondresą, kurie įvyko 
upelių 13į d»> papti jų .kandida
tai įvairiose katthtėse sekamai 
gavo bhjslp: * 3’ ;’ • '

Rcpublikonil 'Šččlalittų' Dcrtidkratų 
Kauntcs Amlie Bouma Harzog
Racine , 3J526 ,4,^296 1,483
Rbck 1,307 515 354
Kcnosha 2,486 1,994 ,1)29 
Walworth 2,480 
Waukesha 1,496

Austrijoj 71; Danijoj 61; 
carijoj 50; Australijoj

. >» t ii. .i

TAUPYKIT PINIGUS!
PIRKITE TIESIAI iš dirbtuvės - 

$UčftDYSITE PINIGUS!
Mes padarom ir parduodame auk
štos rūšies matracus,' lęvas ir sprln- 
gsus už mažiau negu pusę kainos. 
Bov
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h BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
7 Eina kiekvieną savaitę bendradarbiaujant <

--------------- K AUGUSTUI, J. VARKALALir V. RUSINSKU1 ----------------------------------------r— R J

Meksika iveda popie-1savt> krved\torilJ- vokiečių var.
. . - igiai vokiečiai galės moratoriu-

rimus pinigus I mą suteikti sovietams nepasta-
-----------  j tę savęs prie bankroto. Vokie- 

lieta kuri civilizuota valsty- j'tijai kreditai irgi reikalingi ir 
bė šiandie gali apsieiti be jx>-! gan sunkiai gaunami.
pierinių piniglj. Meksika nevar-j Lš patikėtinų šaltinių ateina 
tojo popierinių pinigų per 10 žinių, jog apie gruodžio 1 d., 
pastarųjų metų. Bet nuo spalių šių metų, Rusija turi sumokėti 
30 dienos ir Meksika žada pra- užvilktų kreditų $100,000,000. 
(lėti spausdinti popierinius pi- Sakoma, T 
nigus. Iki šiol Meksikos pini- sija neturinti.
gai buvo ant sidabro pagrindo.1 suma nebus išmokėta, tai so- 
Sidabrą ji vartojo ir pinigams Į vietų kreditas kitose šalyse vi- 
dirbti. ' sai nusmuks ir nebegalės pirk-

Bopierinių pinigų vartojimą j ti reikalingų mašinų ir kitokių 
Meksika nutraukė apie 10 mc- J reikmenų tęsimui penkių metii 
tų atgal. Prieš 10 metų Mek
sikoj pradėjo leisti popierinius 
pinigus visokie generolai, par
tijos ir revoliucinės valdžios. 
Tie pinigai, žinoma, su žlugi
mu tų valdžių nustojo vertės 
ir dabar dar yra nemažai neat
pirktų beverčių popierinių pi
nigų. Taip dalykams esant Mek
sikos žmonėse popieriniai pini
gai nustojo visiškio pasitikėji
mo ir jie atsisakė juos imti. 
Valdžia buvo priversta leisti 
apyvarton vien sidabrą.

Dabar, sustiprėjus valdžiai, 
Meksika vėl nutarė leisti apy
varton popierinius pinigus. Po
pieriniai pinigai bus garantuo
ti 50% jų originaiės vertės ir 
100% priedu dokumentais, ku
riuos turės depozituoti bankai, 
kurie leis pinigus. Sakoma, kad 
niekuomet pirmiau Meksikos 
pinigai neturėję tokios garan
tijos.

Popierinius pinigus išleisti 
vertė valdžią bankai, prekybos 
rūmai, pramoninkai, biznieriai 
ir kiti, kuriems teko prekybą 
vesti. Ištraukus auksą iš cirku
liacijos vien sidabriniai pinigai 
negalėjo patenkinti bizno re- 
kalpš ir stabdai biznį* aplamai. 
Diroar tikimasi, kad popieriniai 
pinigai bus kaipo stimuliacija 
Meksikos bizniui. — V-s.

Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro 
IV posėdžio proto- 

koląs

šica sumos pinigų Ru- 
. Todėl; 'jeigu ši

plano.
Per pirmutinius aštuonis mė

nesius šių metų Rusijos eks
portas buvo už $217,250,000, o 
importas siekė net $332,565,000. 
Taigi už pirmus aštuonis mė
nesius turėjo $105,315,000 nuo
stolio.

Kviečių išvežimas į užsie
nius, iš ko Rusija turėdavo ne
mažai pelno, žymiai sumažėjo 
pastaruoju laiku. (Pranešimai 
sako, kad Rusija atšaukia kvie
čių pardavimo orderius. Kad 
gana rimta finansinė padėtis 
vystosi Rusijoj jau aišku ir iš 
to, kad Rusijos komercinės bi- 
los buvo parduodamos Londo
ne su 50% diskaunto. Gi dar 
visai neseniai buvo imama nuo 
30 iki 35% diskaunto.

Taigi, jeigu, kapitalistinės ša
lys neateis Rusijai pagelbon su 
savo kreditais, tai kartais ga
li visi bolševikų planai greitai 
užsibaigti. — R-s.

Amerikos Liet. Ad
vokatams (Lawyer)

Rusija pradėjo jaus 
ti depresiją

Trūksta $100,000,000 kredi
tams padengti

Per pastaruosius dvejus me
tus, kai beveik visas pasaulis 
buvo sunkiai prispaustas de
presijos, tai Maskvos komisarai 
tik šypsojosi iš tos nelaimės. 
Paskelbus penkių metų planą ir 
pradėjus j j vykdyti, bolševikai 
pradėjo sapnuoti, kad už pen
kių metų Rusija, jei nesukels 
pasaulinę revoliucijų, tai eko
nomiškai subankrutys kapita
listines šalis užversdama jų 
rinkas savo pigiomis prekėmis. 
Tečiau tos jų gražios viltys pa
mažu ėmė nykti, kaip saldus 
sapnas.

Pastaruoju laiku vis daugiau 
žinių ateina, jog Rusijai trūk
sta kreditų. Neseniai buvo laik
raščiuose pranešta, kad Rusija 
pareikalavusi moratoriumo iš

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nis Centras,aukštai įvertina lie
tuvių advokatų dalyvavimą to
kiose organizacijose kaip Vaiz
bos Butai (Chamber of Com- 
merce). Kad bent dalinai atsi
lyginti musų gerbiamiems pro- 
fesionalams-advokatams, Eko
nominis Centras geidžia suda
ryti pilną Amerikos lietuvių 
advokatų surašą ir jį įteikti 
“Teisininkų Draugijai” Kaune, 
kuri kas meta leidžia labai nau
dingą knygelę vadinamų “Tei
sininkų Kalendorius”. šiais 
1931 metais ten tilpo Amerikos 
lietuvių advokatų sąrašas, bet 
jis toli nepilnas.

Todėl gerbiamieji advokatai 
(ląwyers) teikitės atsiųsti ga
limai greičiau savo adresus, 
kad butų galima dar spėti pae 
kliuti į 1932 metų “Teisininkų 
Kalendorius”.

Nėra reikalo ir aiškinti, kad 
tokio surašo įdėjimas į Lietu
vos teisininkų kalendorių gali 
būti labai naudingas ir musų 
profesionalams čionai ir Lietu
vos žmonėms tenai.

Prie šios progos

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Amerikos
Lietuvių Ekonominis Centras 
prašo gerb. advokatus neatsi
sakinėti puo prigulėjimo prie 
Vaizbos Butų Sąjungos ir teik
tis

BAGDONAS BROS.
PURNITURE 8 PIANO MOVINO 

Lotai B Lonf Diitanc* Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
FomyŠių ir pianą m uvėriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigu*. 
817 West 34th SL

Tel. Boulęvard 9336

atsiliepti tokiu adresu:
Amerikos Lietuvių Ek, 

Centras, .
c/o Lithuanian Consulate

General,
15 Park Row, Room 1234, 
New York, N. Y.
Su tikra pagarba, 
Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras. '

/ ■ .. .. >

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemtock 1582

(Tęsinys iš spalio 24 d.)
C. 1. Ek. Centrai išklausęs 

Dr. Puskunigio pranešimo..;ir 
kilų šio posėdžio dalyvių ^pa
stabų, pageidauja, kad ERpp. 
Centro Turizmo Komisija pa
sirūpintų išdirbti sekantiems 
1932 metams skĮandesnę ir 
pasekmingesnę ekskursijų ’į 
Lietuvą programų, šiito Reika
lu veikdama kiek galint tam
priame kontakte» su Lietuvos 
Gcn. Konsulatų, Lietuvos tu
rizmo organizacijoniis, atatin
kamomis laivų kompanijomis 
ir su lietuvių laivakorčių agen
tų draugija, kaipo tdknikinių 
šios srities aparatu. Prieš šios 
progos, 
rėdomas

A.’ L. Ed. Centras tu- 
Lietuvos interesus 

pataria keliauti “lie- 
juros keliu, tai yra 
tų laivų komp. pa- 

elei- 
budu laivais

Geresnė Sveikata, 
Didesnis Stiprumas
Silpni, liruUtl vyrai ir motery* ras Nura- 

Tone pastebėtinais sveikatos ir spėkos vais
tais. Si puiki gyduolė iSvalo kūnų nuo ligų 
perų. Jis suteikia oaujų spėkų ir stiprumą 
silpnam skilviui ir kltimes organams. Po 
ėmimo Nuga-Tone per trumpų laikų jus 
turėsite geresni apetitų, maistas bus lang
iau su vaikinamas, jus busite sveikesnis ir 
stipresnis ir miegas bus polleingas ir at
gaivinantis. Nuga-Tone yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu ųptlekinlnkaB neturi jo, 

, paprašykite J| užsakyti dėl jus iš savo ur-

tuvišku” 
naudotis 
tarnavimu, kurios < 
vius tiesioginiu 
pristatyti į Klaipėdą.

2. Kad vėl kaip kad šiais 
metais butų daromos pastan
gos per spaudą ir visuomenės 
organizacijas dėl čia gimusio 
lietuvių jaunimo ekskursijų į 
Lietuvą ir, kad sekančiais me
tais butų suorganizuota bent 
viena vaizbininkų ekskursija 
į Lietuvą.

3. Kad Ek. Centro .Turizmo
Komisija dėtų pastangų, kad 
prieiti prie įkūrimo v Baltijos 
Turizmo Biuro, kuri užmegs- 
tų santykius su Lietuvos ir 
kitų Baltijos bei Skandinavi
jos valstybių turizmo organi
zacijomis. i

■f. A. L. Ek'. ‘ę^Uas'lrėižkiA 
iš savo pusės pageidavimo, 
kad Lietuvos valdžia teiktųsi 
atsižvelgti į iš Amerikos gau
namas rekomendacijas turiz
mui per Klaipėdą palengvinti.
5. Del naujos Vaizbos Butų 

Konslitucijos projekto.
A. S. Trečiokas: “Mes visi 

skaitom ir susipažinom su pa
gamintu projektu, ir belieka 
priimti projektą ištisai— tu
riu galvoje tą projektą, kurį 
p. žadeikis teikėsi išsiuntinė
ti Vaizbos Butams ir pava
dinti “New Yorko štato Lietu
vių Vaizbos Buto Įstatai.” i

Dr. Kubilius: Bostono Vaiz
bos Butas turi pastabų. Ar 
priimsime su jomis?

P. Žadeikis: Projektas yra 
faktinai avansu priimtas 3-me 
posėdyje. Lietuviškas ir ang
liškas tekstas išsiuntinėtas vi
siems Vaizbos Butams. Siūlo
mos pataisos nėra principinio 
pobūdžio, todėl vietos Vaizbos 
Butai smulkmenas gali savaip 
suformuluoti. Kas dėl inkor
poracijos tai, gal kai kur bus 
kliūčių. Siūlo rezoliuciją:

“Ek. Centras siūlo Vaizbos 
Butams naujos konstitucijos 
projektą a) padėti savo veikiu 
mo pamatau, ir b) siūlo pa
vesti jį savo juristų Jkoiąisi- 
joms apsvarstyti dėl suderini
mo su vietos įstatymais ir eiti 
prie jo , (konstitącijosj prefek
to) lęgalizavnno , bei Vaizbos 
Butų viso štato rybose in
korporavimo; o jei kur tam 
pasirodytų nepergalimų kliū
čių,-— pranešti apie tai Ek. 
Centrui.”

6. Depresija ir vaizbininkų
užduotis. ,

P. žadeikis skaito: ‘‘Didysis 
karas pareikalavo , visų žmo
nijos jėgų įtempimu. Išdavoje 
šiandien turime perdaug ma
linu, kurios pavaduoja darbi
ninkus ir laikas nuo laiko pa
gimdo bedarbę;

kviečių kaina iš $2.35 (1919 
metais) nukrito iki 0.46c už 
bušelį 1931 metais; kava nno 
22 centų už svarą puolė iki 
0.07 et.; cukrus iš 10 centų už 
ąvarą puolė iki 3 centų dabar. 
Toks* kainų puolimas daro in
dustriją (gamybą) nebeapsi
mokančią esamose sąlygose ir 
priveda prie pramanęs susi- 
stabdymo ir prie kilų- iš į to 
paeinančių sunkumui Kaip hl- 
gų kapojimo ir darbininkų 
paleidimo. Tokia padėtis, pa
prastai krizių vaiRnama, naL 
kiną visuoinenės įperkamąją 
galią, ką jaučia ir valstybes 
iždas. Tautos, tarytum nematy
damos tarpusavio ekonominjo 
prigulmingumo viena nuo ki
tos, bando , atsirubežiuoti aukš
tomis muitų sienomis, bet tas 
tik dalykus .pkbĮogiųa. štai U. 
S. A. 1930 metais pakėlė mui
tus, bet užtai susilaukė savo 
užsienio prekybos sumažėjimo: 
visas metinis U. S. A. ekspor
tas/ iki 1931 m. , birželio men’. 
30 d. (3,084 mil. dol.) išėjo 
.34% mažesnis negu pernai me
tais, ir visas U. S. A. importas 
(2,433 mil. dol.) išėjo 37% ma
žesnis kaip pernai; išdavoje, 
arti 200 mil, dol. nuostolio su
lyginant su 1930 metais. Dar 
net ir šiuo momentu (rugpjū
čio mėn.) gamybos situacija 
tebeturi aiškios krypties vis 
slinkti žemyn, šio tarpo indus
trija, sulyginant su pernai me
tais, šitaip atrodo: automobi
lių gamyba puolė 14%, gazoli
no kiekis sumažėjo 22%, ma
šinų užsakymai sumažėjo 18%; 
pljėno gamyba puolė 36%; ang
lių kasimas vėl sumažėjo 17.%; 
laikraštinė popiera puolė 11% 
ir t. toliau. Betgi gerai laikosi 
elektros gamyba, audiniai, mi
neralinis aliejus, avalynė ir šis 
tas daugiau. Darbo pareikala
vimas (employinęnt) tebeturi 
krypties mažėti veik visuose 
industrijos centruose. Preziden
to Hooverio administracija dh- 
ro heroiškas pastangas su kri
zių bekovodama ir beabejo lai
mės, tik viš1 ^dai^toks , pašlijęs 
dalykų stovis, imant bendrai, 
yra nejaukus visai Amerikos 
visuomenei. Nėra reikalo kalbė
ti, kad ateiviai tą labiausiai 
jaučia, štai tipingas vieno mu
sų vaizbininko O J.. Varkąlos 
iš Čikagos) pareiškimas: “Klau
siate kaip musų Vaizbos Bu
tas? Prie tokios ekonominės su
irutės, kokią, mes dabar pergy
vename ir bizniai nuostolius 
neša; nėra žmonių, kuriems ru*

bet priešin* 
kiekvienam nariui gale-

-------—T—!-7 
pėtų panašus dalykai (suprask 
V. Butų organizavimas. P. ž.); 
kiekvienas susirūpinęs sa,vo as
meniniais reikalais.”

Vaizbos Butams ir Ek. Cent
rui privalu yra prie šio teisin
go pareiškimo sustoti ir pagal
voti. Vaizbos Butų organizaci- 
,a net krizio metu neturėtų 
nieko apsunkinti, 
gai
tų kiek pagelbėti' Argi i.šminf 
tinga su savo asmeniškais sun* 
kūmais šalintis nuo kitų, kada 
toki negerumai bendromis jė
gomis lengviau gali būti nuga
limi? Pavojaus metu ne į krū
mus bėgama,, bet jungiatnasi j 
airius. Todėl, kad lengviau per- 
gyv^ntj šiuos ekonominio, kri
zio Oaikus reikia: ’ ;

1^- VisierriM vaižbininkamš 
. uriįtis’ į saVo or'ganizaciją, kad 
geriau suprasti visas čia Ame
rikoje apsupusias nepalankias 
apystovas ir tokiu budu leng
viau ^asti sau išėjimą; gabes
nieji ir stipresnieji vaizbinin
kai turėtų įpątarti ir pagelbėti 
silpnesniems.

Kiekvienam šteite prie cent- 
ralinio Vaizbos Buto valdybos 
sudaryti specialę komisiją, be
darbės reikalams, kuri sandar- 
jininkautų su visomis oficiali- 
nėmis ir privatinėmis organiza
cijomis, beveikiaančioipis be
darbių klausime tam tikrame 
rajone, ir tokiu budu teiktų ga- 
imos pagelbos lietuviams eko- 
.. ........ ...... .. .............. ...... ——— '

nominio krizio metu labiausiai 
nukentėjusioms.

3. Pasidairyti senosios tėvy
nės, Lietuvos padangėje, kur 
vystosi naujas gyvenimas ir 
kur. randasi daug lirogų paty
rusioms ir veikliems išeiviams; 
šiuo atžvilgiu patartina pasi
naudoti tais patarimais ir in
formacijomis, kuria* mielai tei
kia Am. Liet. Ekon. Informa
cijų Biuras, Laisvės Alėja 62, 
Kaunas, Lithuania.

Dr. Kubilius,;, Nemanau, kad 
šias pastaba^ galėtume priimti 
rezoliucijos formoje.; Tai mano 
nuomonė. Nematau, kad mes 
galėtume depresijos metu daug 
gelbėti. Padėtis nelengva ir ne
aiški. Betgi šis tas yra galima 
padaryti, patirtų pav., Bostono 
Vaizbos 'Butas, jei sužino, kur 
darbą paš lietuvį, tai praneša 
ir duoda darbo savo tautiečiui. 
Bent taip galima butų ir visur 
elgtis. Šelpimo programą var
gu įstengtume paruošti, bet ne
laimės ištiktam bedarbiui pa
tarpininkauti galėtumėm ir t iv 
rėtumėm.

P-as Jurevičius: Siūlo užpro
tokoluoti ir priimti P. žadeikio 
išvadas, kaip jos buvo patiek-

tos. Taip ir nutarta, kad Vaiz
bos Buta^ turėtų tai galvoje ir 
pasielgtų sulig vietos galimy
bių.

Naujas* Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be . ‘

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III. - 
Tel. Pullman 6201

mlnlnkot

i bedarbę; —- turime 
perdaug kviečių, kavos, cuk
raus, medvilnes, gumos, etc.;

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apielinkės UgoniaS. kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per dienų už $00.

828 W. 35th Place
Tel. Boulęvard 0000

Ų AMERIKOS 
p/ LINIJA,

r nmipCiml

IA8įUBTWH'$VEDUa1ĮHMM8 
lALĖOy EKSKURSIJOS

Išplaukia iš New Yorko
S.. S. “DROTTNINGHOLM”

Gruodžio 2 d. š. m. I
M. L. “GRIPSHOLM”

1 Gruodžio 8 d. š. m*
Klauskite Kalėdiniu . cirkuliorių 

Informacijų ir hi^akomių kreipkis
i vietinį agentą arba j tiesiog į 

SVVEDISH AMERICAN LINE,

18 >4 A™1 ..Cntcago.. III. ,<

ąydo Keju Žaizdas
- \ PIENUOJĄS—PHLEBITIS

1
VARICOSE GYSLAS 
VARTEX METODAS yra 
naujas būdas gydyti kojų 
žaizdas, kojų skaudulius, 
kojų išbėrimus, kojų Ecze- 
ma; sumažina kojų sutini
mą, Pienkojas (Milk Leg), 
Pblebitis:,1 sustabdo skaus
mus nuo Varicose Gyslų be 
sutrukdymp darbo ar sma
gumų. Jiįs vaigštote ir dir
bate kojoms gyjant; kai
nuoja mažiau kaip 12c. i dieną. Iš
sirašykite NEMOKAMĄ KNYGU
TĘ, kuri pasako kaip pasveikti na

mie greitai ir ekonomiškai. Būtinai 
paaiškinkite savo ligą.

K. T. VARTEX CO.,
190 N. ŠTATE ST.,

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butą dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

T T0WN

Padaryk Algos Dieną 
TAUPYMO DIENA 

7.

Yra įrodyta, kad sistema neša pelnų. Tie, 
kurie tam tikrų sumų depozituoja į savo 
taupimo sąskaitų kiekvieną dieną kada 
gauna algą, randa, kad tai yra lengviau
sias būdas susitaupintt nemažai pinigų. 
Gera gi krūva sutaupą yra ir galimybe 
pasinaudoti progomis ir atsarga dėl gali
mos nelaimės. Vartokite planą sėkmingų 
jų ... depozituokite kiekvieną algos dieną

Peoples National 'Bank 
and 'Jrust Company 

ofChicaijo
\ 47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

PINIGŲ SIUNTIMAS LAIVAKORTES

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
m ir viduriai tinkamai veikia?

K" aT 1/ JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir 
J •. -■> afo* susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių

M vallmosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie | 
kentėjo nno visokių ligų, yra dabar pasveikę' var- 1 

k1:/ todami DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC. Sis ’
labai švelnus tonikas yra padarytas iė 20 skirtingų

' gydančių žievių, Aaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi
1 sftvy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete- »

Į ' mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- A-d
tojas. Ateikite j musų sankrovų nemokamam pasi-II tarimui. Daktaro, egzaminaeija yra visiškai dykai g at/Įvr

J _< kada-vartojate Dr. Michael's Ali Herb Tonic. Arba
. prisiųsdami ftOe,' o ines prisiusime jums $1.00 bonkų Dr. Miehael'ė Ali 

M JLVlIBVi ir tada patys įsitikinsite, kati jei niekas kitas jums ‘nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Syrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1
I s >

rąAykite^nnuns,
Herb Tonic, ir

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Šyrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1
bonką DR. MICHAEL'S ALL HĘRB.TOJfĮC. . .

Dr. MIGHAEL’S ALLHERB TONIC
4745 SO. ASHLAND AVENLB, • * ' 1G43 W. NORTH AVENUE
1205 MIIAVAUKEE AVENUE, 3342 W. 26th STREET

Furnišiuoti kam
bariai. pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo $3.00 savai
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi.

Gera transporta- 
cija ir visi pa
togumai.

2347 W. Madison St
Kampas Wetsern Avė.

DU UŽ VIENA 
IŠPARDAVIMAS 
l •' * ■" t ■ . • ' ’ • . - *

Šiąii&ayaitę musų aptieko- 
jp yra didelis išpardavi
mas tam tikrų prekių. 
Pirkdami vieną, gausite 
du dalyku už vieno kai
ną. Pasinaudokite šia ne
paprasta proga.

J. P. Rakščių Aptieka 
1900 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

VARICOS
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS

. IŠRADIMO
dia pastebėtinas tpeatmentas yra tei

kiamas kai jus dirbate ar vaikštote. Jie 
yra be skausmo ir absoliučiai saugrus. Po 
kelių :treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMU. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. !• Varicose Gyslos W- 
nyks ir nebus Jokio ženklo, kurie rody- 

- cdse^mlls8 KOJŲ "ulCErVai/^DAR^S 
ŽAIZDOS. PHLEBITIS. KpJŲ SUTINIMAI 
lsi*ydo i stebėtinai trumpa laikų.

EGZAMINAClJAj DYKAI 
KAINOS ŽEMOS, . .

Liudijimai suteikiami, ant pareikalavimo.

DR. L. A.BEHLA 
Baigės Bėrimo, Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO. TtD.

Room' 834, 8-tas Augėtas * 
’ ' t. ■ .

Kasdie 10—5:30, Pėtnyčiomli uždaryta 
■SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ.

U t ar n.. Ketv., Subatoj 7 P. M.—fl P. y. 
; PėtnyčlotniB 2 P. M,-—6, p. M.
. Pasiklausyki t musų kalbos, apie ■ Sveikatą 

■ IS. WJKS stoties Pan. ir Sferedoj l;lft PJtt. 
'Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

Virginia 1334

Dę Soto ir J
į Chrysler IŠU

Pjrm negu pirksite,\ 
ateikite į musų įstaigą; 
pamatyti musų naujus 
De Sotų ir Plymouth 
Automobilius.

Visi Žino jų ge- 
,nwą. ir 
kalba ųž save. Taipgi 
tmift Abug varpotų 
aptonpbiU.^ jptieiĄ. 
namas Minusi * - ' ?

KALAINIS
3962 Archer Avė.,

MES VALOME VISKĄ—
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

Domestic ar Wilton nuodugniai išvaolmi, abi pusės

$2.00
Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottage Grove Avė

- Telefonai D«xei 0909, 0910, 0911

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI3 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
de jitna, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne zonos ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde o 
milijonai .dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

DEJkLEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bog 352 
Hartford, Conn.

-------- --------- ------------------------ .-----------------------

Garsinkitės “N-nose”

įm ‘.yįA*1



te■te *Mto <Mkteh tete

Scranton, Pa

Orderiu karta «a

GINTAS DĖL LAIVYNO

■4irw

Apžvalga
V

VYRUKAS PYKSTA

pavojingų

Norwood, Mass.

i

Nor

Reiškia, pasikeitė tik , p.

Septinto apskrities metinis su 
važiavimas ir SLA reikalai

tenka • paklausti, 
nuopelnai p. Ba- 

jis tftip yra “Vie-

— 
i------ ,-------------

Wor- 
pikni- 
Wcll,

mr- 'ft

tetette

18.00
4.00

Del “fcat bąli’ prarado gyvastį 
jaunas lietuvis

turi atiduoti savo

NAUJIENOS
1739 So. H.htcd St 

CHICACO. ILL.

Siuskite Moitoy ftftferj arba krMOt 
ženklelius.
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pas, bet tiems, kurie tas algas ir tas pašalpas buvo nu
kapoję!

Tai faktąs, kurio negalima ignoruoti. Bent 75 nuo
šimčius Anglijos gyventojų sudaro darbininkai, o ne 
kapitalistai arba buržujai (ir Anglija, galima sakyt, 
visai neturi ūkininkų klasės). ->

Iš to išeina, kad pavojingo kraštui krizio laikais 
patys darbininkai sutinka pasiaukoti ir savo klasinius 
reikalus’stato antroje vietoje po krašto reikalų. Ar ta
me yra kas blogo? Ne. Bloga yra tiktai tas, kad kapi
talistai, pasinaudodami kritingais momentais, stengiasi 
ant darbininkų pečių užkrauti perdidelę pasiaukojimo 
naštą, o patys bando nuo jos išsisukti. Taigi ir krizio 
momente darbininkai turi būt susiorganizavę ir pasL 
ryžę savo reikalus ginti. Bet ginti ne taip, kaip tas, 
kuris sako: arba viską, arba nieko i

Maksimalizmo keliu eidami, darbininkai pralaimi 
daugiau, negu darydami nusileidimą, kuomet to reiką- 
lauja aplinkybės.
....... ■>., , ...........

dėlto jisai ir žiuri dabar kitaip 
į visą dalyką.

Trečias Specialėš Komiai 
narys, p. Tareila, po strajpsniu 
nepasirašė. Mat. jisai “runija” 
į Pild. Tarybą ant vieno tįkieto 
su p-le. Jurgeliu te. Įdomios 
kombinacijos, ar ne?, '• ,

Prezidentas Hooveris smarkiai susikirto su karo 
laivyno propagandistais, susispietusiais vadinamoje 
“Navy League”. ši organizacija agituoja už laivyno 
didinimą, reikalaudama, kad Jungtinių Valstijų gink
luotos jėgos vandenyse butų didžiausios pasaulyje. Ji 
priešinasi kiekvienai valdžios pastangai susitarti su ki
tomis valstybėmis ir kiekvienam žinksniui link nusi
ginklavimo.

- Tą laivyno Sąjungą remia daugelis aukštųjų laivy
no oficierių ir kapitalistų kompanijos, kurios daro pele
ną iš laivų statymo ir ginklavimosi. ‘

Aną dieną Laivyno Sąjungos pirmininkas, William 
Howard Gardiner, viešai spaudoje UŽatakavo prežiden- 
tą Hooverį dėl sumanymo nukapoti karo laivyno iŠlaL 
das 61 milionu dolerių. Gardine* iškoliOjo prezidentą 
ignorantu ir padarė jam priekaištą, kad jisai griaująs 
Amerikos stiprybę jurose ir statąs kraštą į pavojų.

Tokiu pat griežtųjų atsakė i šitą ataką ir prezi
dentas Hooveris, kaltindamas Laivyno Sąjungos vadą 
melavimu ir sąmoningu faktų iškraipymu. Prezidentas 
žada paskirti/tyrinėjimo komisiją, kuri parodysianti 
visiems žmonėms, iš kur kyla ta “big navy” apaštalų 
propaganda ir koki tikslai po ja slepiasi.

Bus įdomu šitą ginčą sekti. Amerikos žmonės di
delėje savo daugumoje pritars greičiaus Hooveriui, ku
ris ieško susitarimo su kitomis valstybėmis ir stoja už 
ginklavimosi mažinimą, negu jo oponentams.

Vakar šioje vietoje buvo nurodyta, kad svarbiau
sias punktas, kuriame persiskyrė Anglijos Darbo Par
tijos ir buvusio jos vado MacDonaldo keliai, buvo klau
simas, ar darbiečiai turi eiti į kompromisą su liberalais 
ir konservatoriais, pr ne. Rinkimų rezultatai rodo, kad 
Anglijos žmonės pripažįsta kompromiso reikalingumą 
dabartiniu krizio metu. . <

Anglija šituo atžvilgiu nėra išimtis. Panašius kri-, 
zius teko pergyventi ir kitoms šalims. Sakysime, Belgi
ja: kai anąmet'ji nutarė stabilizuoti savo valiutą, tai 
parlamentas išleido eilę įstatymų, suteikiančių nepa
prastą galią valdžiai tam tikroms griežtoms finansi
nėms reformoms pravesti, ir visos partijos kooperavo 
tų įstatymų priėmime ir vykinime. Belgijos socialistų 
partija tame reikale rėmė valdžią. Kada krašto finan
sai ir valiuta buvo sutvarkyti ir praėjo krizis, -socialis- 
tai vėl užėmė savo vietą opozicijoje. # ,

Vokietijai teko pergyventi po karo ne vieną, bet 
keletą įvairių sunkių krizių, ir kiekvieiną kartą mes 
matėme, kad partijos, kurioms rupi išlaikyti respubli
ką, veikė tokiais momentais išvien. Socialdemokratai 
ne tik neatsisakydavo paremti reikalingas krizio paša
linimui priemones, bet kartais net suvaidindavo tokiuo
se momentuose vadovaujančią rolę, šiandie Vokietija 
irgi randasi kritingoje padėtyje. Biudžeto SUbalatišavi-' 
mui valdžia yra priversta vykinti aštrią ekonomiją, 
kuri dažnai gana skaudžiai užgauna ir darbininkus. 
Socialdemokratai kiek galėdami darbininkų reikalus 
gina, bet kada jie priverčia valdžią sušvelninti tuos 
patvarkymus, kurie liečia darbo žmones, tai jie val
džios sumanymus balsuoja, nors ir neatsiekę sa
vo reikalavimų. z į

Tą patį mes matėme ir Austrijoje, kur ne kaTtą 
socialdemokratams teko kooperuoti Su valdžią, pade
dant jai nugalėti tą arba kitą sunkenybę, grasinančią- 
pavojum krašto finansams arba jo ekonominiam gy- 
venimuį ' -

Anglijos Darbo Partijos dauguma manė galėsianti 
eiti kitokiu kebų. Kai kurie jos lyderiai (daugiausia 
iš “radikališkų” nepriklausomiečių) tiesiog gyrėsi : Mes, 
girdi, nebusime toki lepšės, kaip Vokietijos sočialde- 
niokratai, kurie leido valdžiai nukapoti valstybės tar
nautojų algas fr darbo pašalpas; mes ginsime savo kli
šės reikalus iki galo ir darbininkai už tai mus rems, 
taip kad sekančiuose rinkimuose mes laimėsime visą 
galią, ir tuomet kapitalistų turtais užkimšime deficitą 
valstybės ižde! Tačiau, kai atėjo rinkimų diena, tai 
darbininkų masės atidavė daugumą balsų ne tiėms, ku
rie gynė valstybės tarnautojų algasJr bedarbių .pfeŠal*

Vienas iš tų apsivylusių Chk 
cagoje žurnalistų, ką neperse
niai važinėjo po Ameriką, p. 
Aug. Gricius, dabar, parvykęs 
į Kauną, pasakoja valdžios 
iaikrąštyje savo įspūdžius, įgy
tus Dėdės Šamo žemėje. Ma
tyt, vyrukas yra labai įširdęs 
ant apiėrikiečių, kurie nenorė
jo pripažinti jį Lietuvos spau
dos atstovu. O ypatingo tulžies 
sujaudinimo jam, tur būt, iš
šaukė “Naujienų” redaktorius, 
nes, minėdamas savo atsilanky
mą Chicagoje, p. Gricius pa
švenčia Grigaičiui didelį, didelį 
glębį “komplimentų”.

Esą, Chicagos lietuviai, “kaip 
susitarę”, peikia Grigaitį, bet 
jo, Griciaus, nuomone Grigaitį 
reikią laikyti “muziejine rete
nybe ir archeologine iškasena” 
ir gerbti, kaip tą Trakų pilį, 
kuri “pelėsiais ir kerpėm ap
augus aukštai”; ir reikią jo pa
sigailėti, dėlto, kad jisai “augi- 
nof mokė desėtkus visokių Bim
bų”, .p šiėt£‘nigyd komunizmą 
šinkavoti”. Ir taip toliau.

Mes tikime, kad apie idėjų 
“šinkavojimą” p. Gricius yra 
pilnai kompetentingas kalbėti, 
nes jisai1 pats, išsinėręs iš pu- 
siau-liaudininko, pusiait-social- 
demokrato kailio, šiandie “šin- 
kavoja” fašizmą. Bet kada ji
sai pasakoja apie “Bimbų au
ginimą” Amerikoje, tai tenka 
pastebėti, kad jisai čia nieko 
neišmano. Pertrtimpai jisai vie
šėjo šioje pusėje Atlantiko, kad 
butų galėjęs su tais visuome-. 
ninįo gyvenimo klausimais tin
kamai susipažinti, ir jo min
tys čia buvo kitokiais “Reika
lais” užimtos.

Ot, kada jisai rašo apie' kar- 
čiamas “sausoje” Amerikoje, 
apie kliubus ir kitokias slaptas 
užeigas, kur galima gauti stip
riosios ir “šampano”, tai tuo- 
jaus matai, kad šita ameriko
niško gyvenimo sritis buvo jo 
pusėtinai gerai ištirta. Kiek 
ilgiau pasištikinėjęs po ^ineri- 
ką, jisai, gal, butų ir visai 
“spikyzių” ekspcftū pavirtęs.; 
Apie tai, kad jisai šitą “klau
simą” studijavo atsidėjęs, liu
dija juk ir tas faktas, jngei ji-; 
sai, vos keletą dienų išbuvęs 
Chicagoje, suspėjo tiek prislra- 
gauti “prohibicijds”, kad vieną 
naktį bemaž nesudegė lovoje.

tų “defense corps”!
Red.), 
reikalus, 
taus reVoliuciniO' judėjimo,
skaitykit komunistinius laik
raščius, kurie, yra leidžiami 
darbininkų, kad vestf kovą 
prieš išnaudotojus...”
Kaipgi, kaipgi! Pakvipo bim- 

bininkams darbininkų centai!
Mes manome betgi, kad “iš 

tų šiaudų nebus grudų”. Nors 
Grand Rapids’o draugai išsišo
ko, nesuprasdami tų sunkumų, 
su kuriais tenka kovoti laik
raščiams, gyvenantiems ne iš 
kolektų ir “sandvičių”, — bet 
į Maskvos davatkų bobinčių jie 
visgi neis. 
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SPECIALĖS KOMISIJOS KAL
TINIMAI JŪRGĖLIUTEI IR i 

LOPATTAI

Be galo “Laisvei” patiko kai 
kurių Grand Bapids’o lietuvių 
socialistų pagamintas rašihysf 
kuriame buvo daromi priekaiš
tai čikagiečiams ir nedraugiš
kai uŽkabipėjama musų socią- 
listiški laikraščiai. Bimbos ch*- 
ganas tiertis. rašinio' autoriaihs 
iŠlįčšė ranką duoda šito^J 
“patarimą”:

“Mės patariame L. S. S;
51 kuopos nariams fhesti 

, b'i^jdžiojps /po ihėtišėvfki^į/ 
bhią. Dąibihinkai turi orga
nizuotis į kovingas organi* 

: . (paV. buft) jkoftidffii

“Tėvynė” įdėjo (prieš pat 
SLA. viršininkų nominacijas) 
dviejų Specialės Komisijos na
rių, adv. M, Lukošiaus ir S. 
Senkaus, pasirašytą ilgą straip
snį apie tą '„ nelaimingą Deve- 
nio-Ažunario paskolą. Straips
nyje visa kaltė dėl tos paskolos 
suverčiama , p-lei Jurgeliutei. 
Dalinai apkaltinamas taip pat 
it SLA. legalis patarėjas, adv. 
Lopatto, kad? jisai neatliko sa
vo pareigos, kuomet jam buvo 
paduota peržiūrėti paskolos do
kumentai.

Bet kitus ”t'ds U?ild. Tarybos 
narius, kurie! 1927 m. dalyvavo 
paskolos suteikime Deveniui, 
minėtieji asmens dabar jair? 
stengiasi visai išteisinti. Tali 
yra ne visai suprantama. Pir-, 
miaus Specialė Komisija buvo 
suradusi kdltais 4 senosios 
Pild. Tarybos narius. Kada įvy
ko tam tyčia sušauktas bend
ras komisijų suvažiavimas Nevz 
Yotkc, lapkričio 6 i. 1930 
tai Spedialės Komisijos nariai, 
dalyvaudami jaąpe, balsavo Už 
apkaltinimą Gegužio, Jurgeliu- 
tės, ftaginsko ir, Dr. Klimą. Ap
kaltinimo reafoltiicija, kaip 
skamba 'to suvažiavimo proto
kolas buvo **vtenbąlsiM nutarta 
prįimtį?’ j v.

AdV. Lukošius buvo dagi 
vienas iš^ rezoliucijos autorių. 
Kas gi dabar atsitiko, kad Ji
sai jau rašo "“Tėvynėje”, jogei 
iš višų Plldįįr> Tarybos barių 
esanti kalta/’tijk viena Jurge|iU- 
tė? Ar yra surasti nauji fak
tai, kurie kitus tris apkaltin
tus Pild. Tarybos narius ištdi- 
sina? Tokių faktų tilpęs “Tėv.” 
straipsnis nepaduoda. Faktai 
tie patys, kaip ir . tada, kada. 
Speciali Komisija darė savo, 
tyrinėjimą ir kada paskui ben
dras komisijų suvažiavimas 
svarsto to tyrinėjimo raportą, 
ir kamantinėjo kaltinamuosius*

Reiškia, pasikeitė tik Lu
košiaus interpretacija (aiškini
mas) faktų. Kas gi atsitiko, 
kad jisai dabar aiškina tuos 
pačius faktus kitaip, negu ^ir- 
•ma? Mes tikrai Uežinonip, bet 
veikia pastebėti štai late:: po

kiu metų spalių mėnesio 25 
dieną Wilkes-Barrė, Pa., įvy
ko metinis 7 apskrities SLA 
suvažiavimas. Visa dalykų 
svarstymo eiga ėjo ramiai, iš
skiriant spaudos darbus, kurie 
buvo atliekami “Garso” spaus
tuvėje. Kilo klausimas, kodėl 
“Tėvynės” spaustuvėje fiėth 
atliekami tokie ir panašus 
spaudos darbai, bet yra ati
duodama svetimiems ? Atsaky
ta, kad “Tėvynės” spaustuvė 
tuo reikalą neužsiima. Trio*- 
m et buvo išreikšta nustatebč- 
jimo' nekurtų narių, nes kaip 
buvo raportas išduotas, tai 
ten buvo pažymėta ,kad 33 do
leriai buvo užmokėta spaudos 
reikalams ir klausta, argi jau 
tie pinigai gali būti reikalingi 
tik kitiems, o mums nenau
dingi? TuoiiiPt p. Gegužis pa*- 
žadėjo įuoš reikalus sutvarky
ti.

Toliau prieita, apsvarsčius 
kitus reikalus, it SLA taika*- 
lai. čia jau . žinoma svarba 
gludi P. Tarybos, kandidatu- 
roj .^Kalbant šiuo klausimu 
reikia pažymėti, kad pirm 
metinio apskrities suvažiavi»- 
mo buvo to pat apskr. privati
nis narii^ suvažiavimas, numa
tyti kandidatus, ksid laike me
tinio sUVažiavimo jau jie butų 
iškepti ir perstatyti Suvažiavu
sių kuopų delegatams, kurtė 
gryžę praneštų kuopų na
riams už kuruiuos reikia bal
suoti it kuriuos palaikyti. 
To dalyko sutvarkymui buvo 
paskirta komisija. Jon • į45j0*: 
Galinskas, Piftš'tOn; Savickas 
ir živatias, Scranton; KvietkUs, 
Wilkes-Barre; Kamarauskas, 
Kdwardsville. &i komisija per 
kelis savo suvažiavimus nu-, 
matė šiuos ašmenis kandida
tais Pild. Tarybai: s preziden
tu—Živatas, sektėtoVhim •— 
Jurgelitrtč, iždininku — Lopa
tto, daktarą kvotėju — Dt. 
Montvidas, vtee^ptez. Mockus; 
iždo globėjais — Januškevi
čius ir Raginskas.

šis kandidatų sąrašas buvo, 
pasiųstas kitoms valstijoms ir 
Už juos buVo agituojama , i*ki 
apskrities suvažiavimo. Bet 
suvažiavimo liadktt įvyko ste- 
buldingas pakeitimas, kurį tik 
vienas tos komisijos pirmi
ninkas Galindas padarė.

Priešrinkimine agitacija.
Atsistojo ir kalba, kad į pre- 

zidąhtus jis, kaipo komisijos 
pirmininkas, siūlo geriattsiai 
Statyti p. Gegužį. Balsuoja ir 
Gegužis tampa daugumos pri
imtus. Mat, kfti žinodami' 
žmonių psichologiją, kad aky
se ėshnt žmogui, bendrai nie
kas prieš nenori kalbėti, tai: 
čia pat pakvietė p. Gegužį it, 
žinoma, kad ėšant pabūni 
Gegužiui, niekas prieš jį ne
kalbėjo it SU 'babifc balsavo, 
Toliau pats pirmininkas Ga- 
linskaš stato sekretorium sVą- 
rašių, dr. kvdteju Klimą, iždi
ninkas jau buvo anksčiau nib 
matytas Lbpst'to, "O Vičė’-pTez. 
Mockų ir iždo globėjai 
kevičius ir Raginskas. Juos 
visus suvažiavimo delegatai 
nubalsavo ir nutarė remti.

Priežasdis pęrmainų.: Kelios 
dienos prieš suvažiavimą lan- 
keši ^Wdne":Ket0viWca Vąr- 
nių radaus vienas nayys. Jįs, 
bhdąptas palaimintu tik dar 
nešventu, pasakė netfk^tp 
dų”; Tais cądais tikėdaiMs ko. Žmonės /dabąr kalba, jog 
p. Galinskas * šuto Jjėtrąko tik kolektorių su kepu-
i^alvą” Ir patftaltič T'r

wamdyti^s advokatas. .Gal but, htandidatų' sąrašą. Wig U

Šeštadienis, spalių 31, 1931
Galinsko kalba ir nurodymais 
suvažiavimo dalyviams, tai 
reikia bijotis balsuoti už p. 
Bačiūnų, kad nepatektų prezi
dentu Į SLA. Jis pasakė, kad 
p. Bąčįunąs nesenai važinėjęs 
Lietuvoje, turėjo audienciją 
pas Smetoną ir tuo budu, jei 
jis tik liks SLA prezidentu, 
tiH ir pats Susivienijimas pra
dės grpti fašistinę dūdą. Žmo
nės tuo buvo suinteresuoti, ne- 
kdrie nugąsdinti^ o ponas Ra- 
ginskas, kaip prieš mirt eida- 
masj šaukė “For God sake, 
for God Sake, balsuokite už 
p. Gegužį, Gegužį...”

Prie to buvo pridėta, kad ir 
panelė Jurgeliutė daro vizitus! 
p. BaČiunui ir dar, kaipo mo-l 
terj, visuomet ją bus lengva 
pakreipti, todėl ir jai vietos 
P. Taryboj nedavė ir jos vie
ton rekomendavo ir nubalsavo 
p. VAraŠių. ,

Kiek tame yra tiesos, sunku 
pasakyti, bet jei taip butų, 
tai įš tikrųjų, nemalonios ži
nios. Tuomet balsavimo rei
kale tenka susirūpinti ir pa
sirinkti asmenis, kurie iš tik
rųjų neturi tokių 
dėmių.*

Dabartiniu laiku 
mi * kandidatais . 
nijimo prezidentus

yra stato- 
į Susivie- 
Bačiunas.

Bet kas iš jo, jei jis fašistams 
pataikauja, p. Gegužis—susi- 
ko’mptondtavęs; lieka tilc dau
giau kvalifikuotas advokatas 
Bagočius, už kurį Susivieniji
mo nariai 
balsus.

Prie Šio 
kokie y ta 
čiuno, kad 
nybės” it “Dirvos” rekomen
duojamas, ir kas reikia many
ti dėl šių palestų gandų? Ar
gi nčra daugiau dirbusio as- 
inefis SLA. reikalams ir dau
giau žinomo?

—Delegatas.

Pas mus beliko vos trys ta 
vorščiai, kurie dar tebėra išti
kimi Bimbos partijai. Ketvirtas 
paėmė atostogas. Turiu galvoj 
J. Mačėną. Iš amato jis yra dai 
lydė, bet labai mėgsta už kal- 
nieriaus užsimesti. Jis kiek už
dirbdavo, tiek ir pradirbdavo. 
Per kai kurj laiką jis buvo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 

[Bendrovės gaspadorium ir šia- . 
viku. Tarp jo ir Bendrovės įvy- 

I ko kažkokie nesusipratimai 
(rodosi, pinigiški) ir jis nete
ko Šlaviko čino. Tapo išrinkta 
net komisija, kuri gaudys Ma> 
čėną (kaip Sus4vicnijimas da
bar kad gaudo Devcnį). Svar
biausias komisijos uždavinys 
bus užareštuoti Mačėno uždar 
bį.

Pasakojama, kad Mačėną iš
variusi lauk ir gaspadinė, nes 
jis nelabai temėgdavęs atsiteis
ti už burdą. Kadangi visi jį ge
rai pažįsta, tai kitur kambario 
gauti negalėjo. Niekur nerasda- 
mas prieglaudos, ant galo, jis 
nuėjo pas farmerį šidlauskį gy
venti ir dirbti. Farmerys kar 
vių baimėj turėjo batelį su ko
kiomis tai gyduolėmis. Spalių 
25 d. bimbininkas MaČėnas pa
ragavo i to batelio ir pakritęs 
ant žemės pradėjo prie Lenino 
šauktis. Farmerys tuoj, pašaukė 
daktarą, kuris Mačėną nuvežė 
į Nonvoodo ligoninę. Sakoma, 
kad jis pasveiksiąs. Trys liku
sieji tayorščiai neeina savo 
draugą lankyti. Tai tau ir idė
jos drangai!

Jeigu toks atsitikimas butų 
įvykęs su 
žmogum, 

Į komisarai 
pamazgas 
cialistus. 
tyli, kaip 
čių drangutis apsiskandalijo.

— Marksistas.

kitokių pažvalgų 
tai visos Amerikos 
butų sujudę rėkti ir 
pilti bei kaltinti so- 
Dabar bolševikėliai 
oisteriai, nes jų pa

' i 4 .

i Spalių 25 d. į Rhinclanfierį 
Margumynai Į atvyko “foot bąli” lošti Antanas

/- Saročka iš Woodboro lietuvių
SLA. 2 Aspkritys rugpiučio kolonijom Jis buvo vos 21 me- 

23 d. Maynarde baVO Surengęs tų amžiaus. Laike lošimo jis 
pikniką. Kalbėti atvyko S. Ge- taip smarkiai buvo ant žemės 
gužis, A. Mikalauskas ir Jonas parblokštas, kad nusilaužė 
Tareila. Biznio atžvilgiu pikui- sprandą. Pagyvenęs porą va- 
kas labai sėkmingas. Rodosi, landų, jis pasimirė. Dėliai to 
turėjo bkti nemažai ir pelno. įvykio jaunuoliai ir aplamai visi 
Vien tik mašinų suvažiavo apie gyventojai paliko labai nusimi- 
tu katantis ir rtuo kiekvienos nę.
mašinos buvo imama po 25 cen- Antano motina labai priešino- 
tus. Be to, atvažiavo nemažai si tam lošimui. Ji net atsisakė 
žmonių ir busak. Kiekvienas Simui karą duoti. Bet Antanas 
taip pat turėjo užsimokėti 25 tiek užsispyrė, kad net 8 my- 
centus. Mas pėsčias ėjo ligi lošimo vie-

Dieha pasitaikė graži, tai ir tos. Nuėjo ir daugiau jau nc- 
biznis ėjo Jabai puikiai. Reikė-[ begrįžo...
davo pušę valandos laukti, kol Prieš dvejetą metų mirė te. 
prieini ^andvičio nusipirkti, vas. Antanas buvo užėmęs jo 
Kas tutėjo apetito, tai galėjo vietą: prižiūrėjo “general” 
giluti ir ■‘‘karštos/’ ' krautuvę, kurioj yra ir pašto 

. Visai tad buvo natūralu lau-| skyrius.
Antanas buvo puikiai nuaugęs 

šešių pėdų ir 200 svarų jau
nuolis. Paliko motiną, dvi se- 
šeri ir jauną brolį.

šis atsitikimas turėtų būti 
pamoka ir kibiems jaunuoliams, 
kad “foot bąli” yra pavojingas 
lošimas.—-M. A. S.

’kti, kad bus nemažai pelno. Bet 
tlkrtifhoj pasirodė, jog pelno vi
sai mažąi 'teliko. Iš patikimų 
asmenų teko girdėti, jog 

btęj tyrinėjama 
kė liaukos ir išlaidos, 
kfafcsfthe rezultatą... 

' \ ■■ ■ 
'*f ■ - Vi*-- - '

Prieš kelias savaites
Woodė mirė darbininkas Juozas 
Gfltbftis <(pur kiek laiko buvo 
bedarbio). Turto paliko du tuk- 
WtančRl diflerią sti viršum. Ka
dangi jis buvo karštas Bimbos 
pasekėjas, tai ir laidotuvės bu
vo ypatingos. o kūnas tapo pa
šarvotas Lietuvių 'Svetainėje. Iš 
’Brooklyno atvyko Akelaitis- 
Abekas. Bfrhbos Vikaras, pasa
kyti prie karsto prakalbą. Kal
bėjo alrte/SpcjftlhitUs, apie Fran- 
ciją, Apgjįją, Vokietiją, Lenki 
ją, bedarbę ir kaip komunistų 
partija pąlįųosuos '.darbininkų 
klasę. Apie Hooverį ir Wafl 
Street sukrauta šešių bi 
lįonų dolerių> vertes aukso ply- 
ty- . ' \ - • jC

Susirinkusieji / pasipiktino iš 
tokios prakalbos. Daugelis ne
sulaukė ; ipabaigos. Vienam 
t)fk kdipįsatui ta ptakalba pati

No. 17 "Kovos” gautas i 
šiandie. Kaina 10c. Klaus* 
kitę Naujienose.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, ka
rte nori tapti Stos ialiet 
piliečiais. Pamokinimai 
apie žios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin- 
kimus ir viską kas reika
lingi prie ėmimo egsa- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuVii|, ir anglų kalbo
mis soraiyta.

KAINA TIK ZJ CENTAI
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Bijūnėlis jau darbuojasi
Radio programas

Roseland
139 kuopos susirinkimas

40 METŲ 10c

PASEKMINGO BANKININKAVIMO SOUTH SIDE
69 cWIERSEMA STATE BANKCicero

11108 S. Michigan AvėJonaičio laidotuvės NAUJOS PUOVYMUI MAŠINOS

JOSRegėjimą
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dar 
suju- 
auto- 
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Vyrų skurinės pirštinės, juodos 
ir rudos, po ..... ............ ...............

1640 N. Haiį 
į, kiekvieno sekmadid

take this bvnch 
OP BlUtS .AND' ■ 

. POST TllEM i

Vyrų žieminiai Union
Siutai :.................... .

BtelNGlH.’ 
HM B&fcJ

• FO R

į* ■■ • 
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GENERAL MOTORS

.RADIO

Pagražina išvaiždą 

Patenkinimas 

garantuotas

Ryt dieną, t. y. sekmadieny, 
nuo 1 ik’ 2 vai. po pietų iš ra- 
dio stoties WCFL girdėsime 
gražų lietuvių radio programą, 
kuriame dalyvaus Antanas Va
nagaitis, Stasys Rimkus, Jadvi-

ga Gricaitė ir kiti. Jie daug 
kartų puošė lietuvių radio va
landas, tad ir šį kartą bus vi
siems malonu pasiklausyti jų 
naujų i? gražių dainų, gražių 
solo ir duetų. Laike programų 
rinktina muzika grieš įvairius 
ir linksmus šokius, šitios pro
gramas rūpestingai prirengia ir 
savo lėšomis duoda Jos. Fj Bud
rike radio ir rakrHdų krautuve, 
3417 S. Halsted st., Chicago.

Holdapas lietuvių 
krautuvėj

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Dabar yra geras laikas pirkti elektrikinį šaldytuvą, kada 
kainos yra temos, rudeni suinažintos iki 40%

Prieš Hallovveen, kiekvienas pirkdamas Radio, galis DY
KAI gražią lempą pastatomą ant stalo. Tą gaus pirkda
mi Radio, Pianą, Pečių, Lovą, Parlor Setą, Karpetą arba 
elektrikinį General Motors Frigidaire.

Vyrų šilkin«S|ir darbinės 
pančiakos, porai .........

*>MBaBiHawiaaugwMfaMiuaui

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
— Telefonas Yards -1829

■•--/•■•'T' 
■■.............—

tis buvo visą laiką sveikas, dir
bo iki paskutinės dienos. Prie
žastis jo mirties tai dviguba 
pneUmonia.

Tebūnie ramybė Antanui šal
toj žemelėj.

Porą žodžių apie graborių 
Sirevičių. -Pirmą kartą man te
ko matyti graborių Sirevičių 
tvarkant laidotuvių procesiją. 
Turiu pasakyti, kad jaunasis 
Sirevičius tinka savo vietai ir 
lietuviai turėtų jį remti.

N. Rašejas.

SLA. 139 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, 
lapkričio 1 d., Palmer Parko 
svetainėje 2 valandą popiet.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime, nes reikės kele
tą svarbių klausimų išspręsti ir 
pasitarti dėl priešmetinio susi
rinkimo. kuris jau nebetoli 
Priešmetiniam susirinkime teks 
nominuoti SLA. centro valdybą. 
Nariai, iš anksto bukite tam 
prisirengę.

A. Narbutas, organizatorius.

Puikus, Vėliausios Mados šli
fuoti Akiniai Sustiprins Akis 

i
Prašalins jų Nuovargį ir $tebė

tinai Pagerins

Kainos ant General Motors Radijų dabar sumažin 
tos ant PUSĖS 1931 mgjų modelių. Setas geras, ga 
rantuotas per daugelį metų.

Vyrų ir moterų Bath Robes, gražių spalvų ir gero pa 
darymo

' ' ‘J

Lietuvių Radio Programai kas • Ncdėldienį iš galingos 
WCFL radio stoties 970 kyl. Pradžia nuo 1 vai. iki 

2 vai. po pietų, finansuojami trečihs metas 
Budriko krautuvės

[Acme-P. H A. Plotoj

Pierre Lavai, Franci jos premjeras, ir jo duktė Josette

..... .. ..  ....laimiu onnifmi 
Phone Hemtock 2321 

JOSEPH VILIMAS 
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau) 

CHICAGO, ILL.

nou cku’t
StNfc BILLS

mkils ahn

P-nas Juozas Strikaitis turi 
krautuvę ir gyvena kambariuo
se prie krautuvės adresu 6002 
South State str<et. Praėjusio 
antradienio vakarą, taip apie 
pusę dešimtos, kai krautuvėj 
buvo jis vienas, vidun įėjo du 
juodveidžiai.

Jie paliepė Strikaičiui iškelt: 
rankas aukštin. Kai Skrikaitis 
išpildė paliepimą, tai vienas 
juodveidžių pasiliko jį daboti, 
o kitas ėjo į gyvenamus kam
barius.

Bet jam pradarius kambarių 
duris, n užpuolė Skrikaičio šu
nys. Juodveidis šovė į šunis, 
bet nepataikė. O suvis dar la
biau įrezino keturkojus namų 
sargus. Taigi juodveidžiui ne
buvo kitokios išeities, kaip tik 
uždaryti kambarių duris ir 
grįžti atgal į krautuvę.

Krautuvėj juodveidžiai, nesu
gebėdami patys atsidaryti re- 
gisterį, paliepė Strikaičiui paro
dyt’, kaip jis atidaroma. Regis- 
terį atidarius, iš jo holdaperiai 
pasišlavė visą cash, nepalikda
mi nė cento. Holdaperiai pasi
pelnė apie $30. Po to jie iš
bėgo iš krautuvės ir dingo jė- 
loj.—Rep.

VININK AI
UOR .ifiį>IW!oirt» — Penktų Dienų PranMltnttb.

I patar>-ri>ti oftrHkma. kurie ateina | trtUeų ofla*. apie 
• kairnyrUiu. NarpM (1.00 su Šiuo etprarsinimu. J

City of Chicago Landlords Association, InC.
Second Floor. 4654 S. Ashland 'A finu e. arti 47 St. ir Ashland Avė. 

Telefonas ROULRVARD 7878 I CHICAGO Atdara Vakari*.
““-"*******1^■ ■■■■ „Mis — į S i iiii I ii i i iiiilimiR

j-.t ... , .f .f.j. ,4 , „ r^.n- . ■------ -

PAMATYKIT BUDRIKO KRAUTUVĖJE 
DIDELĮ

Parodoslškrovimą

Budrikį
3417-21 South Halsted Street 

Tel. BouicvArd 8167 ir 4705

Praėjusio sekmadienio rytą, 
kaip 10 vai. musų jaunuolių 
organizacija Bijūnėlis pradėjo 
sezono darbuotę. Susirinko 
gražus būrelis jaunimo— ber
naičių ir mergaiči'ų, ir ėmėsi 
rimto darbo.

kurie jaunuoliai mjano prisidėt 
ti prie HfjmfržHe, tą turėtų pri- 
sidMi šį sefcmadten, nes vėlia i 
gali nebegauti roll j busimame 
pirmame perstatyme.

Pamoko* atsibus Almira Sj 
mana jįyetaitrtj, 1640 N. Haij 
cock
nio rytą nito 10 iki 12 vai. Nors 
bnvo pageidaujamų, kad pamo
kos butų laikoma penktadienių 
vakavai*^ vienok valdybai liepą- 
*f*ekfc gauti svetainės. Bet gal 
pasiseks tai padaryti tuoj po 
Naujų Metų, Tat Visi “young- 
Stėts, eome in” Bijūnėlis jūsų 
laukia ir visiems vįetos užteku.

—Nosius.

....... ....
s Ū

........r •; m., >">

MM HAT

MOKAME PINIGAIS
Už JUSU t AUTOMOBILIŲ 

\

Arba galite palikti savo automobilių musų sales
10 arbo 20 dienų, mes parduosime jį rokuojant mažą 
nuošimtį'' >’ / ' •

BRIDGEPORTAUTOSALES
J. J. JANELIUNAS, Sav.

3222 S. Halsted St. Tel. Victory 4929

Praėjusį pirmadienį, tuoj po 
pietų, prie graboriaus Sirevi- 
čiaus koplyčios burių būriais 
renkasi žmonės. Vieni eina, ki
ti stovi prie durų, ir visas blo
kas automobilių ir pėsčių pil
nas. Tai Antano Jonaičio lai
dotuvės.

Apie antrą valandą jaunasis 
Sirevičius pakviečia grabnešius 
vidun, kurių buvo didelis bu- 
ris. Nuo draugijų prisega ženk
lus ir povai procesija pradeda 
tvarkytis. Senasis Sirevičius 
tvarko vainikų nešėjus, 
minutė-kita ir procesija 
da iš vietos. Didele eilė 
mobilių. Kai kurie jų 
vieni kitiems už akių. Tai ne
malonu.

Bet pusvalandis su viršum, 
ir lietuvių tautinių kapinių var
inis liūdnai skamba. Jis sulauks 
dar vieną kapinių gyventoją.

Duobė gražioj vietoj, vis: su
stoja, atidaroma grabas, visi 
pažvelgia paskutinį kartą, at
sisveikina. Prie grabo stovi nu
liūdę velionio sūnus Albertas 
ir Richardas.

Liūdna valanda, liūdnas vaiz-, 
das tos kapinės. Bet mes nei 
vienas jų neišvengsime. Jonai
čiai- Ciceroj yra žinomi nuo 
daugelio metų. Buvo ramus gy
ventojui, turėjo daug draugų 
ir priklausė draugystėms.

Jonaitienė* jau ilgas laikas 
yra ligonė. Gi Antanas Jonai-

MID-WEST
DRY GOODS STORE

, ‘ J, SANDARGS, Savininkas
3305 South Halsted Street

Naujos Krautuvo* Atidarymo

Išpardavimas!
.................   ■i'n ii I    I į| t i   IMiBMia luiii. ,1, |||.IM|* rti I|«.   II » 

Mes visky parduodame labai žemomis kainomis.
širdingai kviečidine dlsilankyti, busit užganėdinti musų 
tavorats ir patarnavimu.

Darbiniai vilnoniai marš- < OO 
kiniai ................ ...............

Bijundiio myiimdji m<>kyW, 
ponia StejKmavtčieftė, pašveiki 
nusi sa^o. Wugumojo. jau 
žįstamusi $ prftįjttštb šėtono 
mokiniu^;, tuojau išdalino, nau
jas dainą*—net tris, ir viso* 
labai gražios ir jaunimui labai 
patiko.

Pasimokinę porą valandų, jau 
pradėjo gana sudegančiai dai
nuoti, nes, mat. daugumoje ne 
bepirmaltatŽiai dainininkai. Mo
kytoja natėiškė, jog trumpoj 
ateityj e&ės pradėti rengtis 
prie Kalėdų. perstatymo, it tig
rės išdalinti roles išsimokini-
* • > ■mm.

Mano Įtarimą* b 
—-   Į.IJ.UM m hA.i.mjji.nr n

Specialiai clektrikine skalbimui niašį- 
na vertės $109.00, už............. ...................

, $5 tereikia įmokėti.

$ 1.95iki $7.50
Vyrams ir vaikams čystų vi’nų sveteriai parduodami 
labai pigiai. *
Į. .............................................. .. ........................... .....................

Moterų šilkinės part-
čiakos, 1
porai ........ I ■ V V
Moterų gerojo šilko ' 
pančiakos, full fash- . , Jk. 

' ioned,
porai ......... wwV
Moterų stubos dreses, Į
įvairių/ 'spalvų, vei/tės Į im]
nuo $1.00 iki J$ 1.50 A jT /M
laike išpar- -fiEM b w I
davimo, po Įj J AB
Moterų šilkinės kel- Jg b
naįtės, dailaus ^0#^

» ■. *ii.p..po...... ... .. . ——
Turkiški rankšluoščiai, balti, su gražiais 9Ef« 
kraštais, didumo 20x38 tolių, 2 už

M...I -r- . . r ,n|

£>lbN”V X
TĘLL NA
Tfeoss;/--



Bridgeportas

MATYKITE

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
PILNĄ PARODĄ

Cicero

RADIOKerta algas

žvalgas

ir kitus
The English Column

Cicero
Didelis parengimas

$691.703.17

gražios dovanos
$137,073.66

$828,776.83

augšč.
R. C. A. VIGTOR su tūbom

BRUNSWICK su tūbom

SPARTON su tūbom

ATWATER KENT su tub

ZENITH su tūbom

MAJESTIC šu tūbom
Štai.tie Žmonės, Kurie taip Sėkmingai Veda Šio Banko Reikalus

KIMBALL su tūbomHalsted Furniture

Building and Loan
Nauji Kombinacijos

Savoy Drug Com

Visą Ateinančią Savaitę

Cicero

Specialės kainos ant 4 tonų ar daugiau
Musų Pocahontas yra geriausios ką pinigas gali pirkti

Tikietai nuo narių 50c, prie durų 60c.

• t.

TELEFONAS CANAL 3480 22 ST. YARDO 
TELEFONAI CALUMET 3482-0020-5799

Chicago Lithuanian 
Symphony Orchestra

Šitas statementas liudija, kad musu 
bankas yra labai .gerame stovyje.

1000 W. 22nd Street
2426 So. Halsted St.
2458 So, Halsted, St.

Raudonos Rožės 
parengimais ste-

$6.00
7.00
8.50
9.00

Halsted Exchange 
National Bank

LIABILITIES
Capital ............................................. .■.................
Surplus .............    .....
Undivided Profits ..........v....................... .......
Reserved for Taxes and othcr Contingencies 
Discount Interest Collected būt not Earned 
DEPOSITS .......................................................

Duodame ant lengvų išmokėjimų, be nuošimčių 
Priimam senus Radios, Pianus ir Rakandus į mainus ant 

naujų; duodame geresnę nuolaidą kaip kur kitur

2536-40 W. 63 St
Kampas Mapletvood gatvės 

Hemlock 8400

$210,468.19
. 105,000.00
. į 8 2,034. <98

r

194,200.66

$200,000.00 
30,000.00 

9,570.15 
...... 7,216.51 
.........1,588.97 
$580401.20

Member of* Advisory Committeė
L. H. HEYMANN, President West Side Trust 8 

Savings\ Bank.
NELSON MORRIS.

BENJAMIN LEVY, President 
Company.

J. KOHOUT. President Union 
Association.

FRANK KARA, Vice-President 
pany.

PHILCO 
SPARTON 
COLUMBIA 
CLARION 
ZENITH

Forged Iron and Pipc Workš 
Co. numušė „darbininkų algas 
15 nuošimčių, čia dirba apie 
500 darbininkų. Dirba jie 3 ir 
4 dienas savaitėj. O dabar dar 
jų algas nukapojo, ženklina, 
vietoj genėti, jų darbo sąlygos 
dar pablogėjo. ,

$76,709.00
.. 7,200.00
. 3,043.53

123.84
40,399.82

9,597.47

PASTATYTAS ANT 
PATVARIŲ PAMATŲ

Birutės koncerto 
programo pildyto jos 

ir pildytojai

Naujų 1932 Metų Mados Visų 
Gerųjų Išdirbysčių

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Pilnai įrengti su tūbom. Nekuriu vertė siekia iki $200.00, dabar 
’■ ■ parsiduoda tik po

ĄTWATER KENT 
BRUNSWICK 
R.C.A.VICTOR 
KIMBALL 
MAJESTIC

šiuo laiku ieško saugių banki
nių ryšių, mes prašome, kati 
jus «rekomenduotumėt mus sa
vo draugams. Mes mielai su
teiksime jums smulkmenišką 
sąrašą musų turto ir visas ki
tas žinias, kokias jus norėtu
mėt žinoti apie, šį banką.

C. L. Jemberg, Prezidentas.

Heilo ladies and gentlcmen 
and all of you others who need 
bromo-seltzers. Have all of you 
bought you r tickets" for the 
big blow-out? WHATb You 
haven’t hear about it! My deah 
v/here have you been?

Read on: THE Chicago Lith
uanian Symphony Orchestra ,is 
giving a Hard-time Halloween 
Party. No we haven’t (the pre- 
sent depression in mind it’s 
merely uur way of telling you 
what sort of party we’re throw- 
ing. This is the sort of affair 
you don’t have to worry about 
clean shirts, shaves, permanent 
waves, or NEW dresses. Aren’t 
you glad? It’s štili a pretty 
good world for the sbape it’s 
in. To this party you cąn wear 
old swe.wters, overalls, dirty 
shirts, or you can rescue those

BANKO STOVIS
PASKELBTAS ĮSAKYMU JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS 

Užbaigus Dienus bizpį Rugsėjo 29 d., 1931

HARMONY KINGS. 7
I — $10.00 auksu, 3 prizas—Sidab- 

$10.00 kreditas

ši vakarą Lietuvių Liuosybės 
svetinėje Raudonos Rožės Kliu- 
bas apvaikšto savo septyniolik
tą jubilejų. Tai yra metinis 
kliubo parengimas. Jame 21 
kliubo narių gauna garbės do
vaną—po aukso žiedą 
kad jie neėmė pašalpos per 10 
metų.

Rengėjai užprašo plačiąją vi
suomenę dalyvauti parengime. 
Ypač užprašo tuos, kurie mo
ka šokti, nes turi puikią orkest
rą, kuri gros be sustojimo.

Taipjau prašomi visi atsilan
kyti, kad išbandyti savo laimę. 
Bus keturios 
laimėti.

žinote, kad 
Kliubas savo

prezentą — lempą.
žvalgas

R. C. A. VICTOR 
8 tūbų

PHILCO 
MAJESTIC 
BRUNSWI(įK 
COLUMBIA 
KNIGHTS

ir kitų išdirbysčių

for positions what pays a sala- 
ry soop. Says I.

«ttw................ Į' 1 .

evening The 
Grand March whięh will be led 
by Deadeye Diek. And the ręst 
I’vc given a solemn promisenot 
to <tell.

And ast būt by nb means 
least the E ATS. You can take 
my word for it there will be 
NO baloney sauage! Ręst in 
peace yoųr’e going to have a 
variety to choose from. Thank 
heavens we party goers are ac 
lašt being shown some consi- 
deratioiL J

Don’t forget the big eventis 
a Hardtime HallovveCn Party, 
eoming off Sat. evening Octo- 
ber 31, at the Meldazis. Hali at 
2244 W. 23rd PI. Damages 50c. 
Drop over about 8:00 bells. 1’11 
be looking for you.

P. S. Tickets ąre going likę 
hot-cakes beter hurry or your 
going to miss out on the best 
party in town. Tickets are be
ing sold by all orchestra mem- 
bers, Mr. C. F. Stephens, or 
yours truly, A 2nd fiddle.

In the way of entertainment 
—do you likę to see apples float 
around in a lot of water? Did 
you guess ? As a warning, 
everybody betler practicę up on 
your nork exercises. And the

Birutės koncerte, lapkričio 1 
d., t. y. šį sekmadienį, progra
mą pildys: *

Birutės choras, Birutės nau* 
jas vyriškas kvartetas, Birutės 
solistės ir solistai—p-nios G. 
Gapšis ir Ona Biežis, pp. P. 
Stogis, St. Rimkus ir Kamins
kas, p-lės A. Bpedžiutės, A. 
Narvidaitė ir M. Griniūtė.

Kaip matote iš aukščiau pa
duotų vardų, Birutė šiame kon
certe pasirodys su šauniomis 
jėgomis. Jų tarpe net yra vie
na jėga, kurios ebieagiečiai se
nokai nematė ir negirdėjo ir 
kurią, be abejonės, pasitiks mie
lu noru. Tai p. Povilas Stogis.

P-nios Gapšis ir Biežis vi
suomet būdavo Birutės vakarų 
papuošimu, tokios jos bus ir šj 
kartą..

P-lė Briedžiutė; Narvidaitė ir 
Griniūtė yra jaunosios Birutės 
pajėgos. Taipjau naujos ir 
daug žadančios pajėgos yra pp. 
Rimkus ir Kaminskas.

O kur visas Birutės choras- 
Tad galima laukti šaunaus kon
certo sekmadienį, lapkričio 1 d. 
Lietuvių Auditorijoj.

trousers thnt have been hang- 
ing around waiting for the R. 
P’s next visit. Or you can šit 
on your imagination and rig 
up some cositume with a mask 
and everything. We won’t mind.

v*

Oh and the music will be by 
one swell band. I’m not try- 
ing to kid you either. \yait ti!l 
you see the anties the piano 
player goes thru and the wail 
of that sax—see and hear these 
boys for yourself. I’m running 
low on the adjectives. These 
ha-cha-cha boys call themselves 
“THE STEPHENS REVE- 
LERS” Coon-Sanders will be 
walking the pavements looking

" T*1.' .................... . ...... ... — T- » ■

bina visus. Didelių išlaidų jis 
nesigaili, kad publiką patenkin
ti. Tas pats bus ir šiame va
kare.—Dev.

Dabar, daugiau negu kada 
pirmiau, yrą reikalinga, kad 
jus žinotumėt finahsinį jūsų 
banko stiprumą. Del tos prie
žasties, mes paskelbiame sto
vį Halsted Exchange National

Jus galite pirkti sau anglis už sekamas kainas
Ilinois ar Indiana Ęgg ..............
Illinois ar Indiana Lump .........
Black Band Lump ...........-......-
Red Ash Erie ............................
LITHUANIAN CREAM — Black

$12.00 Anglys, dabar tiktai $9.50
Pocahontas Pea .......   7.00
Pocahontas Mine Run ............................. • 6.75
Pocahontas Egg ............................ —.... . ‘ .9.00
Pocahontas Lump ......       9.00
Pocahontas Nut .... ........................  8.50

Boston Shoe Storas - švenčia 
10 metų sukaktuves nuo uždė
jimo krautuvės. Skelbia išpar
davimą čeverykų ir kiekvienam 
pirkėjui duodą gražią elektrįki- 
nę lempą.

Minėta krautuvė randasi ne
toli 35 gatvės. Jos tikras ad
resas yra 3435 South Halsted 
Street. Kam peikia čeverykų, 
tas gali dabar pasinaudoti pro
ga: nusipirkti čeverykus ir dar 
gauti

climax of the

METINIS BALIUS ;
Rengiamas

Lietuvių Namų Savininkų Susivienijimo ant Bridgeporto

Subatoj, SPALIO-OCTOBER 31, 1931
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOS Mažojoj Svetainėje 

3133 South Halsted Street
Nariai, kurie nėra ėmę pašelpos per 10 metų, tiems bus duodamos dovanos
Pradžia 7 vi vakare Įžanga 25c

Mes didžiuojamės tuo faktu, 
kad šis bankas teikia jums 
šimto nuošimčių shugumą. dėl 
jūsų, sutaupą.

Kadangi daugelis žmonių

Viršminėtų išdirbysčių Radios nauji 1932 metų modeliai

Dabar Peoples Furniture Krautuvėse parsi
duoda už naujas žemas kainas, kurios 

skamba sekančiai:
PHILCO su tūbom po

, P-nia Ona Biežis
P-nia. Biežis, viena žymiausiųjų Birutės solisčių, dai

nuos šį sekmadienį Lietuvių Auditorijoj Birutės koncerte.

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatvės 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL

- / 17-ti JUBI LIEJINIAI

LAIMĖJIMAI ir VĖLINIŲ ŠOKIAI
' ' . ■■ ” »

Rengia RAUDONOS ROŽES LIETUVIŲ PAŠĘLPINIS KLIUBAS iš

Subatoj, Spalio-October 31,1931
liuosybėssvetainėje, 

; 14th Street ir 4$thiCQurtf Cicero. -
MUZIKA BUCK JONĖS IR . ..................... .................

$45.00 PRIZAIS: 1 prizas —$15.00 auka
rinis setas $10.00 vertės, ųųp Peoples Furniture Cq. ir 4 prizas 
perkant iš J. F. Budrik ftadio Store.
Pradžia 8 vai. vakare

' -‘-s-. '■ >’... /■ . :

NAUJIENOS, Chicago, <

; $828,776.83

Nuo pereito statemento paskelbimo depozitai padidėjo $106,759.97

LIQUID ASSETS
Cash on tHan(^ an<l from Banks ...................
U. S. Government Bonds ......  ........
Bonds Carefully Selected and Readily Marketable ..... .... ............. . .
Purchase Paper* of'dLeading Industrial Organiza'tięns, Ali Short Termed and Readily 

Converted into Cash ..:.......
Totai of Liguid 'Assets ......

NON-LIQUID ASSETS
Loans ..........................................................................
Federal Rcserve Bank Stock ..................................
Interest Earned būt not Collected .....................
Customers Overdrafts ....................   .u...
Furniture and Fixtures ................ .........................
Other Assets  ................................................-

y Totai of Non-Liguid Assets

.........  .....—i .... i ■ 
feank, kuris randasi prie. Hal
sted gatvės ir 19-to Place, kad 
kiekvienas galėtų- jį perskai-

$36.50 
”37.50 
” 39.50 
” 49.50 
° 62.50 
”49.95 
° 49.50 
” 69.50

RADIOS sykiu su Gramafonu 
Pasirinkimas 1932 Metų Mados;

W. H. REGNERY, President Western Shadf Cloth
Company.

C. L. JERNBERG, President Liberty Trust and
Savings Bank. /

LOUIS JOURDAN, President Jourdan Packing Co.
E. HEYMANN. Vice-President West Side Triist and 

Savings Bank.
MATT FRANZ» President Franz Decorators. i
M. E. SMITH, Vice-President and Treasurer AmenĮ> 

Acan Food Products Company.
JOHN M. LEE, Attornęy.
H. S.' PFLAUM. Vice-President t Wėst Side-Trust B

Savings Bank. '

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
HALSTED STREET AT OF -CHICAGO
NINETEENTH PLACE

' ‘iF ■
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Namų antrašas 650
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Pakruojo parapijoj.

Antaną ir Joną
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daryrpą naujo takioms tvarkyli 
kūno jš trijų ąsipęnų. z ,

Bedarbių fondas persi 
rito per $4,000,000

Konfiskuosią' farmą 
butlegeriavimą

Federalis teisėjas jsakė kon 
fiskuoti dvidešimt akrų žemei 
farmą, kurioj šnapsui varyti 
bravoriukas buvo užtiktas 1930 
metais, šia žemę valdžios agem 
tai nori parduoti.

Kartu šis žygis bus pirm?, 
valdžios agentų pastanga atim 
ti farmtis iš tų savininkų,, ku
rių faunos panaudojamos yra 
butlegerystei.

Valdžios pastangos remiamos 
67 metų senumo statutu, sat 
kreiptu prieš operavimą netu
rinčių laisnio fabrikų šnapsui 
sunkti. Bet ar šių dienų teis
mai pripažins tą statutą, tai 
parodys bylos eiga.

■... i ■

Gubernatorio komisijos 
rekomendacijos

(iubernatorio Emmersono ko
misija taksų painiavai studijuo 
ti, baigdama savo darbą, reko
menduoja: Uždėti pajamų tak
sas Illinois valstijoj tiems as 
menims, kurių Įplaukos yra di
desnės, nei $1,000 metuose pa
vienių asmenų ir didesnės, nei 
$2,000 šeimynų. Taksos, komisi
jos rekomendavimu, turėtų bu 
ti didinamos nuo 1 nuošim
čio ant mažesnių pajamij iki C 
nuošimčių ant stambesnių paja
mų. Paskui rekomenduoja tak
sas ant tabako. / Toliau—spe. 
clales taksas trakams ir bu- 
sams. Sumažinimą taksų ant 
nekilnojamos savasties. Pa
lengvinti mokėjimą 1930 metų 
taksų paskirstant jas į šešias 
dal’s. Panaikinimą asesorių ir 
taksų peržiūrėjimo tarybų ir su-

Bedarbių fondui Gbicagoj ir 
Cook paviete norima sukelti 
$8,800,000. Vakar šiam fondui 
jau buvo pažadėta ir surinkta 
aukų daugiau kaip keturi mi 
lionai dolerių. Reiškia, kuone 
pusė norimos sukelti sumos jau 
pažadėta.

NAUJIENOS,
,. i „wi u<qwn'»i ,Rimvif w>i|ii«u lįiiHmum uiį.u n ........................................................

kurią , jie gavo -Jaįk,e paskuįi- 
piųjį sepijy|tįų ^6pe«|ių. Bet ąl- 
ga dar neišmokėta jiems iki 
Šiam laikuip t. y. iki lapkričiui 
Išmokau tik šešta dalis to, kiek 
mokyklų taryba skolinga 
mokytojams:

Busią išmokėti dividen- 
tai depozitoriams

$2.2,275,000 bus išmokėta 
prieš Kalėdas trijų didelių užsi
dariusių bankų depozitoriams. 
Viso tų trijų bankų depozitorių 
yra apie 74,000, Taip praneša 
valstijos aufiitoris Oscar Nel- 
son

Tie bankai, kurių depozito- 
riai gaus pinigų prieš Kalėdas, 
yra: South Side Savings and 
Trust Bank, 4659 Cottage Grov* 
avė., West Town State Bank, 
2400 West Madison street, ir 
Garfield State Bank, 4010 West 
Madison st.

Joliete 
sprogo bombos. Pieninėms jos 
padare nuostolių apie $8,000, 
Toliau, viena bomba sprogo prie 
valgyklos adresu 105 West Ful- 
ton st., o kita prie plento kny
goms viršelius prisiųti. adresu 
2847 North Western avė. At
rodo; kad bombos tikrai įeina 
madon Chicagoj.

kol jis vaiką ’Uirflulcė iš reč 
kos, tikrai nežinia^

Bet istaukęs iš rėčkos vab 
ką, šuva pradėjo loti visu smar? 
kurnu. Kada Mrs. Berkson atr 
bėffo į iklepą, tai rado vaiką 
ant grindžių be žado, bet dai 
gyvą. Buvo pašaukti ugnege- 
siai, kurie puImotoružvaiką at
gaivino. Vaikas dabar jaučia
si orait. 7 '

,, , —  —  —
* . s u, . . • 5
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GrnborlaL
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IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«th St.

Telefonai '

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Auna Berkson, 2917 
street. Teisybė, su 
dar vokiečių policijos

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

i : ?.■ J '

Muoų patarnavimai lai- 
dotuvioe ir kokiame 
kale visuomet eiti iąži- 
oingai ir nebrangiu to- 
dėl, kad nemrime il- 
laidų užlaikymui įky
rių. ’ j .,..,1

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

.. ................... I»i.wauvmi ■ ............. .■■■■,>. . ..........

S. M. SKUDAS
Lietuvlt

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli lt grali koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooievelt 7532

1327 So. 49th Ct

Telefono 

Cicero 3724

Lietuvės Akufiėrės

Walter Kreuger, 22 metų, 
2838 Warren blvd., plovė front< 
ruimio grindis. Gražų darbą, 
kaip sakoma, dirbo, 'Bet vidun 
įėjo jo patėvis ir paliko kojų 
dėmių ant išplautų grindų. De 
liai to kilo ginčas tarp Wal'tC’ 
rio ir .jo patėvio Pasėkoj pa
tėvis pašovė Walterį. Už tai pa
tėvis areštuotas .

14,00u Uhicagos mokytojų 
4,000 eivilės tarnybos samdinių 
vakar gavo algą. Mokytojams ir 
kitiems mokyklų tarybos samdi
niams išmokėta arti keturių mi. 
lionų dolerių. Tai pirma alga,

Howard .Jensen, 15 mėnesių 
kūdikis, buvb vienas skiepe na
mų, kuliuose gyvena, jo bobu
tė, Mrs. 
East 96 
juo buvo 
šuva.

Vaikas
kuri buvo pilna vandens. .Ir pa
sinėrė vandeny.

Policininkas šuva, pamatęs 
kas atsitiko su vaiku, puolė jį 
gelbėti. Kiek laiko šuniui ėmė,

JUOZAPAS GAUBA

Persiskyrė su šiuo pąsauliusu šiuo pąsauliu 
spalio 29 dieną. 1Q:2O valandą 
ryto. 1931 m„ sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Pakruojo parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 2 
pusbrolius — Antaną ir Joną 

■ Miškunus, draugus ir pažįstamus, 
o Lietuvoj brolį ir 3 seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, lap2- 
kričip 2 dieną. 1 vai. po piet i? 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Gaubo gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atoioveikini- 
mą.

Nuliūdę liekame,

Pusbroliai, Draugai ir 
Paiįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

ANTANAS WASILAUSKAS 
Persiskyrč su šiuo pasauliu 

Spalio 28, 1931, 11:00 valandą 
vakare, sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Tverų parap., 
Telšių ap.. Varnaičių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Domicėlę Verygienę, sū
nų Kazimierą ir marčią Frail- 
ees ir Verygienips, aliukus ir 
gimines. Išgyveno Amerikoje 
18 metų. Priklausč prie drau
gijos Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6108 South State St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny, Lapkričio 2 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią* kurioje at
sibus gedulingos padnildos už 
velionio sjelą, o tš^tert bns nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Wusilaus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- > 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarmi- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Sūnūs, Anūkai ir

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis. Tel. Blvd. 
4139.

Lachavich. ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o manų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
\ Tel. Cicero 5927

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFB

6109 South 
Albany Av 

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

PT.

Telefonai Yaido 1138 
L ‘

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turin automobiliui > vuokiemi reika
lam!. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyio ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigime 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudam 
akių karštį, nuima kataraktą, atitais 
trumparegystę ir tobregystę, Prirengi 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuoi 
egzaminavimas daromas su elektra, parc 
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyc 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandt 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 ' 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUN 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIML 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos l 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boplevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTI

LACHAWICZ IR SŪNŪS

Lietuvis Graborius \
Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St
Tel. Meltose - 
Pirk 797

PAGRAĘŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai 

Del Šermenų \ ' ’
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus.
Chicago, IH.

2314'W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

Cicero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

Ofisas k Akinių Dirbtuvė
756. Węst 35th St.

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12.

Duokite tavo akie išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 
4649 S. Ashland A 

kampas 47tb St, 
Tek Boulevard 64 (

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. Tel. Yards 678

I URŠULĖ ZABLECKIS

Persiskyrė su šiuo 
spalio 29 dieną. 8 valandą 
kare 193 1 m., sulaukus 37 
tų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
rą Adomą, 
pažįstamus. 
W. 81 St.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1006 W. 59 St.

.Laidotuvės įvyks panedėlyj, lap
kričio 2 dieną. 9 va|. ryte iŠ kop
lyčios bus nulydėta į Tautiškas

Visi a. a. Uršulės Zablockis gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku- 
tinrj patarnavimą ir atiisvrikini- 
mą.

Nubudę liekame,

Vyras ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius p. W. Edgar B Soil Tri. 
Wentworrh 3686.

AGOTA GAIŽAUSKIENĖ 
po tėvais šataityki

Persiskyrė su šiuo pasai 
spalio 29 dieną 6:30 valandą va 

'kare 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Tauragės ap., Tau
ragės parapijoj ir mieste. Ameri
koj išgyveno 21 metą. Paliko di
deliame nubudime 3 dukteris — 
Anelę. Marijoną, Juzefą, 2 sūnūs
— Juozą ir Vincentą, 2 žentus
— Juoz. Kazėną it Vincentą 
Adomovicz, 2 brolių -— Augus
tiną ir Vincentą ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Oną Sadauskiene.

Runas pašarvotas, randasi 4607 
S, Honore St.

Laidotuvės įvyks utarninke 
lapkričio 3 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 

•bažnyčią, kurioje atsibus gedu, 
linges pamaldos už vilionės, sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Kaži? 
mieto , kapines. /

Visi -a. a. Agotos Gaižauskie- 
t nes giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
Easkutinį patarnavimą ir atrtpvei- 

inimą.
Nubudę liekame,

Dukterys, Sunai, Broliai, 
tentai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENl)

M . ■'■
o:-
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Lietuviai Gydytojai
" PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš "Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų k 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevyd 8483

•'L
--------- o—

Dr. P. M. ŽILVITIS 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street -
' Ofiso Tel. Victory 7188

Rez. Tel. Hemlock 2615
1 —-O 

---------o>—

Pbone Canal 6222 M

DR. S. BIEŽIS S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . n 
d 2201 West 22nd Street n

Valandos: 1—3 ir 7—8 P
* Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį.

Rezidencija 6628 So. Richmond Street * 
Telefonas Republic 7868

J ---------- o <—- i f

Dr. P. P. ZALLYS .:
DENTISTAS 1

' 30 E. lllth St.*
Kampas Wabash Avenue

r Tel. Pullman 0856
B Gazai, X-Ray, etc.

, Dr. Suzana A. Slakis! 
>, Specialistė Moterų it Vaikų Ligų
11 \ . 4145 Archer Avė.,
9 Vai. 10 iki 12 ryto;/4 iki 6 po pietų.
* (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL)
e Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 
' Ofiso Tel. Lafayette 7337
• Rez. Tel. Hyde Park 3395
•> _____ _____  - ■
i ^Telefonai Bonlevard 1^39

į DR. S. A. BRENZA 
1

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

4608 South Ashland Avė.
* 1 - Netoli 44tb St Chicago, III. ’

Į DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s 4J42 Archer Avenue

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

iki 13 diena.
| Telepbonai dieną it naktj Visginiu OP3 6

Red, 6600 Soath Artesian AtUana 
Phone Proipect 6659* •*’> »

Ofiro TfL Canal .0257

DR. P. Z. ZALATORIS
- GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1831 So. Heleted Street 
r • N CHICAGO. ILL.

J A. MONTVID, M. D.
i. West Town State Bank Bldg.
, 2400 W. Madison St.
f ~ L
w VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Te!. West 2860 
Namų telefonai Brumwick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

o Lietuvys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkeli abu savo ofisu į naują vietą po nr^

4645 So. Ashland Avė.
Valandos ,2 iki 4 ir 6 Iki 8 vakaro.

s- Nedėboj pagal sutartį
Tel. Boulevard 7820

*a Namai:. v

■’ 6641 So. Albany Avė.
Tel. .Proroect 1930 .

>♦

A. K. Rutkauskas, M. D. nj *
4442 Soutfy Western Avenue /-

Tel. Lafayette 4146
as • .. •• •
k- VALANDOS: 
a nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

į DR. J. J. KOWARSKAS
J gydytojas ir chirurgas

2403 W.r63rd St, Suite 3
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

Hemlock 8151

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

IC GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 We$t 69tb Street 

VALANDOS:
e: 10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
te Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai ,
r. P. Atkočiūnas

DENTISTAS

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

7^-9 p," m.
Telephone Cicero 6756 

CICERO, DLL.

Pbone Boulevard ' 7042

C. Z. VEZELIS
■ Dentistas
So. Ashland Are.

, " arti 47th Street

Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
U IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 tu* 
u kaipo patyrei gydytojas. chirurgai 
t akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas yy« 
ų, moteitų ir vaikų pagal naujausias 

X-Ray ir kitokiu elektros
>

Ofisas Ir Laboratorija*
-5X W. IStb St., netoli Morgan St. 
Valandos: nuo 10—12 pietų h 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
ir Puh 675S u Randolph CI00

I B   ZIS iiiiiiii MIIIOI .111,01 ■! ..............ii lĮųaųm^eu—UMrtrtf

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Ave^ 3 tates 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Juo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 3 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL
akaro. NediL nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midway 2880

— ■ ............... . ' 1 ■ ■■»■■....... — ■ «
Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Muo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pM.

7 iki 8 vai. Ncdel. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

Pbone Armitage 2822

‘ 1145 Milivauhee Avenue , 
Valandos: 12 iki 2 ii 6 iki 8 P. R 

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. TcL Drtzel 9191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisui 3102 So. HrlstU St., Chicago 
r arti 3 Irt Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 vak.
Nedeliomu ir šyentad. 10—12 dieni

Advokatai
■■3

K. GUGIS
ADVOKATAS 

\ MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St.. Room 1|I3 

Telefonas Centai 4411
Valandos: .nuo 9 ryto iki 4 po fitt 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Strut 

Tel, Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekyhM 

.vakarą, išakytai k---------k
Nedilioj nuo

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

AS priskirsiu jūsų ąklm 
nežiūrint kaip butų kon 
pilkuotas darbas. Mano eti 
tema yra pasekme S50 nu 

’MSjįF tų Studijų ir tyrimo. Tikti 
. , . „ tiksliausi instrumentai yi

Vartojami. Mano akiniai sugrąžina regCjim 
ir pašalina Įtempimą.

AKIMS
Akiniu ir Egzamiiuicljos Kaina Nuo |B. 

Žvairos akys ątitąisomos. Žema kaina, Į 
operacijoj lengvi Išmoksimai, nfira auga 
t Stiklai ^aplikuojami ir rdmal autaiaon 

DR/ cf MICHEL, O. D 
4654 S. Ashland Avė. 2-rąs Augšt; 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:80 vai. vai
ITI'ĮĮIUIIII' .'zaeggat-žgagg

s Lietuviai Gydytojai
---------- į-.- -L—,-u-nnwnj

DR. A. J. KARALIŲ!
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So, Halsted Street 

Tel, Calumet 3294 ' 
Nuo ,9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

i Miu ūmi i ■■ m i.....

A. L DavidonisV M 
4910 So. Michigan Avi 

Tri. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U vrimdal
< nuo 6 |k( 8 valandai vaka

apart toentUienio ir ketvirtUirnio
..... i n «wwr".»»..»■■" "k '„w,,«-,■■■ , 

Ofloo iir Rez. Tri. Boulevard 5013 

j DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th ® Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3. nuo 6:30-8;30 

NedSldieniais pagal sutartį
A ' r ’ . ‘ '

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

a

■1»

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TUKTI / 
visuomet teikiame širdingai simpatingų ir rūmų 

patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga^

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI - 

Didysis Ofisas ’ 

4605-07 South Hermjtage Avenue 756 W. 35th St.
(Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
fiso valaudov nub ?»4, nuo 7- 

Nedčldianiais pagal sutartį

DR. A. L. YUSKĄ
4193 Archer Am.

Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098
I

Rezidencijos telefonas Grovehill 1595 
:---------O——

—— ■«   nom ■> ii

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

.4712 South Ashland Am,
■ Tel. Banlennl 7589

R, A. VASALLB
ADVOKATAI 

11 South La Salia Street 
Room 1934 Tri. Randolpb 
Valandos nuo 9 vyto iki 5 Vai
3241 8. HalstU St. ToL Virtos* 050 

Valandos — 7 iki 9 vakaro
Olis—Uranu Ketv. ir Subatof vak 
Vaaalle—PanF S«. Ir Plmyžios vok. 

,       I..-,. ,.!■■■.■ 1,11,11— m   11 Ii|!iwwy>

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas. 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavirt >|. 

Telefonu CuuĮ 9*U 
Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 
• .. ........ ■ ■ ■

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room |502 Tel. Central 2971 

Valandos} 9 tyro Iki 4 po pistą

Vakarais: Utara.» Ketv., ir Subatos 5 
d iki 9 vaL 

4145 Araber Aus. TaL Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395
■'■,!■■ ■,■»* II.    O. "I————••<

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžionas 
LIETUVIS ADVO

105 W. Adams St.. 
Tslepbone Rande

St. wso f-9___ _ MM ;
Namie 8-9 TeL Repvblit 9W
■ ii i ........

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas J

4631 S<n AMurt Amu
Tel. Boulevard 2800 _



Automobiles Furnished Rooms

BIRUTĖ
Baso NOBA

For Rent

man

netoli Jackson Park

didesnio
pasMarųuette Park

Pasisekimas namų statyboj

'Orime

PRANEŠIMAI
box’is

yra

Radios

NAUJAS RADIO MAJESTIC

CLASSIFIED ADS

Motina Helena

Salin su Svetimais Dievais!
{įtaigose,

Garbinkime Savuosius!!! Furnished Rooms

Uni versal State Bank

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Financial
Finansąi-Patfkološ

Bridgeportas. 
draugija laikys 
Sekmadieny, lapkričio 1 d

suose. Dienomis 
ema .kaina, Šie
I. RaSykiM dėl

84. kūrino

rie mažos Šeimynos, 2 lubos, 
1.2 S. Maplewood Avė.

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Naujienų S p ui ko t 36 serija prasidedi 
Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak 
Naujienų Spulka yra inkorporuota Illi 
nois valstijoj ant $1,000,000.00. >

Mainysiu

D. Gricius, sumanė 
Ir rugpiu-

PARSIDUODA pigiai grosernė, 
stubos rakandais arta atskirai.

3514 So. Emerald Avė.

HEMOROIDAI IŠGYDOMI 
BE OPERACIJOS

Aš esu privertsas parduoti savo vė
liausio modelio Nash Advanced 6 Coupe 
kurį pirkau tik trumpą laiką atgal ir 
išvažinėjau tiktai 6,500 mylių. Pui
kus originalis Duco neturi net įbrėži
mo. Tairai yra kaip nauji. Pilnai 
įrengtas, 
jį įvertinti 
jį, kad tuojaus sukelti pinigų 
paims jį, 
Ist flat.

RENDON kambarys, šviesus, ir ap 
šildomas, 
frontas

Tairai yra kaip nauji.
Karą reikia pamatyti, 

Aš esu priverstas parduoti 
_ . $250

2538 North California Avė.

J. SINKUS » CO
1039 W. 69 St.

Normai 4400

tingai, ir svarbiausia — pasėti 
ir auklėti kultūros grūdelius 
musų lietuvių tarpe, šie ir tik
tai šie buvo ir yra Birutės sie
kiai.

> prižiūrėti kudi 
tarp 8 ir 9 vai. ryto.

PIGI RENDA. 2 ir 3 kambarių 
apartmentai, naujai dekoruoti, $5 ir $7, 
Matykit džianitorių 3 augšte, 1705 S. 
Canal St.

šeimyna buvo didelė. D. Gri
cius yra vienuoliktas ir pats 
jauniausias šeimynos . narys. 
Taipgi tas pats jaukiausias Gri
cių sūnūs 
važiuoti Amerikon 
čio 12, 1909 atvažiavo į šią ša

PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po .4 kambarius, Storas su grosernės biz
niu. A320 So. Fisk St.

Parduosiu arba mainysiu ant automo 
bilio, taipgi player pianą pridėsiu, pir 
mos lubos.

5413 So. Wentworth Avė.

7 KAMBARYS rendon prie mažos šei 
mirtos, merginai, vaikinui ar ’ 
porai. 6826 Š. Talman Avė. Tek Re 
public 84061 2 Itibtal

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla 
tas, moderniškas, pilnai įrengtas. Pig 
renda. 4109 S. Rockwell St.

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Yra - saugiausia vieta pinigams pasi
dėti, nes mes skoliname pinigus tiktai 
ant 1 mo mokamo mortgagiaus. 

Kreipkitės ptie sekretoriaus
T,' Rypkevičiaut

1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietu- 
.... ..........................  ,-jjimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon SaviĮarpinčs Pašal
pos,

PASIRENDUOJA garadžius 3-jų tror 
kų —\jera Vieta taikymui automobilių. 
3601 S. Union Avė. Tel. Yktory 7477

Trealmenlas

PARDAVIMUI Restaurantas ir Roo- 
ming Houes 14 kambarių, arba priimsiu 

.pusininką ar pusininkf, vienai persun- 
ku, pigi renda. 2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventoj, labai pigiai. 

5605 S. Halsted St.

RENDON 3 arba 7 kambarių flatas, 
moderniškas. Renda labai nupiginta. 
3702 W. 60 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
gyvuojanti per 14 metų. Savininkas 
apleidžia miestą. Tel. Republic, 3027.

PARSIDUODA automobilis Chrysler 
80, parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
pigesnio karo arba mažo troko, arba ku
ris namas turėtų mažai morgičių, ar į 
bilę, kas ką turi.

Tel. Yards 2527

MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 
pielinkči, turiu vietos dėl 8 yyrų, vai- 
;ii, guolis tik už $1,00 į dieną. 724 
V. 35th St, 2 lubos. « <

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

.jMandįeiią Lietuviai yra daug nukentėję 
iš priežasties' užšitikėjimo kitų. .

Renikite savuosius ir vienykimės, atsi
lankydami j savo stiprią, visiems gerai ži
nomą įstaigą, kur gausite teisingą patar
navimą ir brolišką, patarimą, tai yra j

Miegant neparanku 
važiuoti

RENDON šviesus ir didelis kambarys 
prie mažos šeimynos, ant 2 lubų, , . , 

6750 So. Campbell Ąve. ’

Birutės Draugija ir 
pirmųjų 

ir dramos 
pastatytų 

dailės pa- 
ir naudin-

PASIRENDUOJA šeši kambariai, 
trys miegamieji, toiletas viduje. Pir
mas augštas. Pigi renda.

1823 String Street

Eztra bargenas 

$7,500
2 augštų mūrinis, 3 metų senumo. 2 

>o 6 kambarius flatai, karštu vandenių 
ildomas. 2 karų garažas, 32 pėdų lo«

PARDAVIMUI Modemiška bučernė, 
labai pigiai greitam pardavimui. Mai
šyta apielinkė. 3933%. W. 63 St..

Pirkti, mainyti lotus, farmas ir ki
tokių rūšies biznius. Mes turime didelį 
pasirinkimą visose kolonijose. Parū
piname pirmus ir antrus morgičius leng
vom išlygomis.

Inšiuriname viską geriausiose kompa
nijose už pigiausią tkainą. Mes esame 
biznyje per 20 metų. Musų užganė
dinti kostutųeriai yra geriausis paliudiji
mas. Musų patyrimas biznyje sutaupysi 
Tamstai laiką ir pinigus.

Policija nusiramina, žmogus 
taria - “I’m alright”. Iš jo kai 
bos matyti, kad jis lietuvis. 
Mano draugas nusiramina ir 
važiuoja savais keliais.

CIGARŲ, cigaretų, soda fountain, 
gyviausias štoras North West Sidėj, 
prie didelio transferinio kampą, ir gat- 
vekarių sustojimo. F 
kad sutvarkyti reikalus. 2919 Fullerton, 
kampas Milwaukee Avė. r

i. Kurie norite 
ietuvių pašalpos 
— malonėkite 

Knygyną,

LUMBERI^ 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 520F W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
bungalow ant konkrit fundamento, su 3 
lotais ir 2 karų' 
$4,300.00.

MRŠ. KOSEVICH 
134th St. ir Sawyer Avė. 

Vienas blokas į West nuo 
’{ * Kedzie Avė.

RENDOS NUPIGINTOS «
4 kambarių, indoor beds, apšildomas

$45.00. ‘
5 kambarių bungalow, netoli Mar- 

ųuette Park $35
6 kambarių,

$65.00.

TŪRIŲ 3-jų tūkstančių saugius, pir 
mus morgičius. Gal kas nprėtą jį nu 
pirkti?

KAMBARYS ant rendos dėl vieno 
vyro arba merginos. Moteris viena bijo 
gyventi. 3943 So. Francisco Avė.

D. Gricius
Kaip daugelis Amerikos 

tuvių, taip ir D. Gricius 
gimęs Lietuvoje.; Šaukėnų mies
tely, Šiaulių apskrity. Gricių

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalotv, furnaso šiluma, garažius, ge
roj vietoj. 6337 S. Sacramento Avė.

Brighton Park Specialai
2 augštų mūrinis, be beismento. 9 

metų senumo, 2 po 4 kambarius flatai. 
Perdėm moderniškas.

Specialė kaina

' $5,000 "
2 augštų, mūrinis, 3 metų senumo, 

saulės seklyčios frontas. bungalgw sto
gas. • ' i

ryti
vertu gyventi.

Jeigu mes pažvelgsime į Bi
rutės istorijos puslapius, tai 
pastebėsime, kad Birutė visuo
met dėjo didžiausių pastangų 
tinkamiausiai suvaidinti td tar
pininko rolę, rimtai atsižvelg
dama į žmones, kurie stovėjo 
prie josios vairo ir į viską, kas 
buy’o veikiama josios įstaigoje 
ir teikiama žmonių įvertinimui, 
jų malonumui ir gerovei. Jos 
repertuaras susideda iš geriau
sios lietuvių muzikališkos lite
ratūros, ir per auklėjimą to
kios dailės čionai, ji stengėsi 
padaryti, ir galima drąsiai sa
kyti, kad padarė apčiuopiamą 
ir tvirtą kontribuciją pamatui 
muziką įkainuoti abelnai, supa
žindinti čia gimusį lietuvių jau
nimą su lietuvių muzika ypa-

PARSIDUODA restaurantas, pragyve
nimui kambariai, biznis išdirbtas, renda 
nebrangi. 1403 S. Jefferson St.

Garmui Europon SpecialistaB , pasako kaip. 
Garantija duodama. Šimtai' išgydytų be pei
lio. Be operacijos. Be ligonines išlaidų. Ne
reikia išlikti iŠ darbo, čia jus gaunate tt> 
patį patarnavimą, ką ir garsiame McCleary 
Pilė Institute iš Missouri, tik kainuoja ma
žiau ir jums nereikia išvažiuoti iš miesto. 
Ateikite Šiandie, arba rašykite tuojaus dėl 
Speeialio Nemokamo Pasiūlymo Egzaminad- 
jos ir vieno treatmento. arba 5 dienų Žo
lių Treatmenlo ir patarimo — 25c per paš
tą. ,

dr. p. b. Šimanskis,
Hemoroidų Specialistas

1800 N. Damen Ave„ Chicago, III.

D. Griciui prisiėjo šioje šalyje 
pergyventi sunkesnių ir leng
vesnių liukų. Bet turėdamas už
tektinai energijos ir būdamas 
stiprios sveikatos, jis viską 
pergalėjo sėkmingai.

Kuomet užėjo Chicagpje di
delė namų statyba, tai ir D. 
Gricius pradėjo statyti namus. 
Vadinasi, tapo namų statybos 
kontrakf orius 1923 metais. Nuo 
to laiko jis jau yra pastatęs net 
100 naujų ir puikių namų.

Vienok ^neužmiršo nė sau na
mą pasistatyti. Ir dabar jo re
zidencija randasi/ 2452 W. 69 
St. Gyvena gražiai ir pavyz
dingai.

Šiętnet, kaip žinia, yrą sun
kus metai—depresija siaučia ne
tik šioje galyje, bet ir visame 
pasaulyje, bet D. Gricius nesi
skundžia. štai šįmet jis 
pastatė namus:

1. Advokatui Mitchell jis pa
statė puikų namą, kuriame ran
dasi penki flatai ir krautuvė. 
Tas namas randasi prie 69 St. 
ir Wasbtenaw Avė.

2. Graboriui Eudeikiui pasta
tė puikų vasarnamį Indianos 
valstijoj.

3. Dar vienas namas jo sta
tytas randasi adresu: 4065 S. 
Campbell Avė.

4 O ,Marquette Park klebo
nija. kurioje dabar šauniai gy
vena kun. Baltutis, itai vis D. 
Griciaus statyba ir šiais me
tais. z

5. Dabar baigia statyti namą 
Dr. Yuškai. Tai bus puikiai^ 
sias ir moderniškiausias namas 
tarpe Chicagos lietuvių. Tame 
name bus penkios krautuvės, 
keturi flatai ir ketui i ofisai 
gydytojams.

Užbaigęs statyti Dr. Yuškai 
namą, kiek girdėjau, D. Gricius 
rengiasi važiuoti į minerąlines 
maudynes, į Arkanas valstiją, 
ir tenai pabuvęs porą savaičių 
grįš prie savo darbo.

—Kaimynas.

KAMBARYS dėl vaikino ar mergi
nos. karštu Vandeniu apšildomas, tele
fonas, 4517 S. Rockvvell St., 1 lubos,

CASH
Parsiduoda pigiai 4 flatų po 5 kamb., 

mūrinis namas ir 4 karų garažas. Garu 
šildomas. Elektros ledaunės. Morgi
čius iki 1936 metų. Saugiausia vieta 
pinigams.

6345 So. California Avė. 
Hemlock 4555

Specialis bargenas 

v $9,500
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.

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

2281 Archer Avė.

PRIIMSIME MORGIČIUS ARBA 
“GOLD BONDS’’

2 flatai po 5 kamb. mūrinis namas 
ir garažas. Randasi Brighton Parke. 
Pirmas morgičius $4500, iš bankos. Sa
vininkas priverstas atiduoti už $6500, 
įmokėjimą priimsime $750 pinigais, ki
tus “Gold Bonds“ arba morgičius.

5 flatų geras namas ir geroj vietoj, 
pečiais apšildomas, platus lotas. Savi
ninkas priverstas atiduoti už $10.500. 
Morgičių $4500, įmokėjimą priimsime 
dalį pinigais, o kitus morgičiais.

Našlė moteris priversta parduoti ge
roj vietoj “Road House”. Randasi 

ant cemen- 
Taipgi pri- 

natną.

garadžius. Kaina

The Bridgeport Knittirig Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom , idant ralfitumfit 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA į 
Niloll Normai0 Tol? VICTOnY MSt.

Atdara dienomis ir vakarais.

RENDON fornišiuotas ruimas dėl 
merginų, vaikinų ar vedusiai porai, ne
brangiai: galima ir virtuvę vartoti. 819 
W. 34th PI. 2 lubos iš užpakalio.

BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda ge 
roj vietoj, visokių tautų apgyventa. Di 
delis bargenas. 2542 W. 45th Place.

S. L. A. 260 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 1 dieną, 2 vai. po pietų 
K. J. Mačiuko raštinėj, 6812 S* Wesi£ 
ern Ąve. Visi nariai ir narės kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą, nes yraFdaug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi užsimo
kėkite užvilktus mokesčius, kad laike 
kokios nelaimės nebūtų per,vėlų.’, - > 

Sekr. M. Pall'ock. 4

i-Nov. 8 die* 
vyrai ir moterys

2 PLATŲ mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių, 2 karų garažas. Kaina 
$6,200. Turi būti parduotas tuojaus. 
Kreipkitės 3435 W. Chicago Avė.

Furniture & Fixtures

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

6348 S. Campbell Avė.

IŠDIRBTA BEKERNE 
arti Chicagos, Savininkas pasitraukia. Puiki 
S Toga pirkti ši pastebėtiną biznį. Pardavinė- 
imas namas nuo namo su 9 pelningais rau

tais. Reikia apie $10(000 cash, Likusius iš- 
mokfijlmais. Rašykit Box 1364, Naujienos, 
1730 8. Halsted St.

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys . — Subudavojantys, Ra

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

RĖNDON puikus, moderniškas kam
barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Auburn 
Avė. Yards '0936.

morgičiai, Reikalinga $3,000 paskola 
(pirmi morgičiai) ant bizniavo' namo 

Halsted Sti Telr 81'00; ’’

■-.'r-.l....
. -'..i's ■■ y 1 .v- ■ ■>' " f .■ /:

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

f 1
Miscellaneous

.žinote pakitę Halsted gatvėj 
prie Archcr-avepue?1 Na, . tai 
mano geras ' priedelis' važiuoja 
ties ta vieta praėjusį antradie
nį apie 3:45 vai. ryto.

žiuri, gi naujas buick coupe 
apsikabinęs stulpą Apie fende
rį nė kalbėti negalima. Jo visas 
fei'sas iškraipytas. Ir sparnai, ir 
radiatorius sulamdyti.

Iššoko mano draugas iš savo 
flyverio pažiūrėti nelaimės, o jei 
reikalinga, tai pagelbos automo
bilistui suteikti. Bet automobi
listo nėra. Tik buicke kraujo 
pasiliko.

Štai ir policija pasirodė. Klau
sia ji mano draugo, ar tavo, 
girdi, 'tas buickas? Draugas at
sako, kad ne. Policija klausia, 
vėl, kur pasidėjo šoferis.

Ve ir buicko šoferis pasiro
do. .Nusiplovęs, matyti, krau
ją. Policija klausia, kaip nelai
mė įvykusi.

žmogus atsako, kad buvęs 
truputį užmigęs, tai nematęs 
kaip iš tikrųjų viskas atsiti-

merginąi, vaikinui ar vedusiai

RENDAI frontinis apšildomas kam
barys vaikinui, su visais patogumais 
prie pavienės moteries, 2 aukštas iš fron
to. 3200 So. Lowe Avė.

TURKIŠKOS, SULFURlNftS VANOS IR 
RLKKTRIKINIS GYDYMAS

Trentmentai visokių . krąpjo ligų, reuma
tizmo, nervų, Itimbago, Šalčio, paraly
žiaus, eclatlca ir panašias ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 

lĮdųlį lįldktroM pr lotai j 
uo jų kraujas 
ekspertus pa-

Garsiausia Pasaulyje žolininkė 
tūkstančiams pagelbsti žolėmis.

Pastebėtina nauja kbmbinaclja gyvybe pa
laikančių žolių yra žymiausias moderninių 
laikų išradimas. Tūkstančiai kenčiančiųjų, 
kurie sunkiai sirgo, dabar yra pasveikę. Ne
žiūrint kokia yra jūsų liga, nežiūrint kiek 
daktarų ar vaistų jus išbandčt be pasekmių, 
čia yra jums viltis. Motina Helena, Didžioji 
Žolių Gydytoja. 1860 N. Damen Ave„ Chi
cago, III., pasiulp jums 5 dienų Namų Treut- 
mentą su žolėmis dykai. Aprašykit jūsų li
gą ir Jus gausite $1.00 bonką Kraujo Toni- 
ko, arba $1.50 bonką Specialių žolių Gy
duolių Dykai. Pirdėkite 25c apmokėjimui 
persiuntimo. Ateikite šiandie, arba rašykite.

STANKŪNAS
as norit gerų patfeikslil atvažiuokit 
į studiją arba pašaukit į namus

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Šį sezoną Birutės ‘ Draugija 
pradeda . dėti savo darbuotės 
užrašus naujon knygon. Pir
mus žinksnius į platųjį meno 
pasaulį Birutė padarė prieš 25 
metus globoje gerbiamo kom
pozitoriaus Miko ĮPetrausko, 
kurio pasišventimą ir darbuo
tę lietuvių kultūros dirvoje, 
ypatingai muzikos srityje, ne 
tik Chicagos, bet ir visos Ame
rikos lietuviai turėtų labai 
aukštai įvertinti. Mikas Pet
rauskas buvo vienas pačių pir
mųjų iš Lietuvos atvykusių į 
šią, lietuvių dar tais laikais pa
lyginamai naujai priimtą antrą 
tėviškę-Ameriką, menininkų, 
kurs norėdamas ar tai nuramin
ti vienų tikrosios tėvynės ilgesį, 
ar gal kitiems tankinus pri
minti ją, taip-gi pagelbėti jiems 
padėti gražesnį pamatą kelionei 
šioje šalyje, kad jie eitų kitų 
tautų kultūriniais takais, jis 
pradėjo organizuoti grupes ir 
mokinti jas universalūs kalbos- 
muzikos 
buvo viena iš pačių 
lietuvių muzikos 
draugijų Amerikoje, 
ant rimto ir tvirto 
mato. Reikalingumą 
gumą mums lietuviams tokios 
įštaigos kaip Birutė liudija 
faktas jos šiemet švenčiamų 25 
metų sukaktuvių, jos šidabri- 
nio jubiliejaus.

Birutė yra pasekmė idealiz
mo, tyro ir nuoširdaus; idealiz
mo, kurs svajoja ką nors aukš
čiau ordinariško ir tiki, kad 
žmogus, norėdamas atlikti sa
vo užduotį tinkamiausiai ir gy
venti geriausiai, turi būti mai
tinamas tuo, kas yra estetiš
ka ir intelektuališka, kartu su 
tuo, kas yrą tikrai medžiagiš
ka. Dailė ir yra tuo tarpinin
ku, kurs yra reikalingas pada- 

musų gyvenimą daugiaus

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST? IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!.
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos mokslo įstaiga 
Amerikoje. , čia mukinania kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuotu skait
liuoti, taip , pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žytpial sumažinta. Mttkykla atdara die
nomis ir vikarais. ^Pcądėkit; mokytis 
šiandieni ’ ' i- i;-'

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. 1LL.

SAVININKAS išsikėlė į farm,. P,, 
aukoja gražų 2 flatų mūrinį namą, ant 
37 pėdų loto, apšildomą; randasi arti 
54th ir California. Specialė kaina 
$7,500, vertas $12,500.

TAIPGI

7 kambarių mūrinė bungalow ant 
California ir 57 gatvės. specialiai 
$6.500; metai atgal buvo atmestas 
$8.500 pasiūlymas. Ateikite nedėlioj 
nuo 10 iki 5 vai. vak.

• B. F. DOMBROU 
747 W. Garfield Blvd.,

AUBURN LATEST MODEL SEDAN 
Aš paaukosiu' jį tiktai už $350. Ka

ras yra praktiškai naujas, nes aš jį var
tojau tiktai sekmadieniais ir šventadie
niais. Tai geriausias karas kokį esate 
mate, nes jis beveik manė nevartotas. 
Originali visiškai nauji bailoon tairai, 4 
ratų brėkiai. Karas yra tiek pat geras, 
kaip visiškai naujas. Kainavo 
$1,850 tik kelis mėnesius atgal, 
aukosiu jį dabar tiktai už $350. 
šaukite nedėlioj 
Avė., Apt, 1.

Road House 
priešais “Forest Preserve”, 
tuoto kelio, arti Chicagos. 
ims į mainus nuo 2 iki 4 flatų 
Gera proga padaryti pinigų.

Kreipkitės pas,

K, J. MACKE « CO. 
6812 S. Western Avė. 

, Tel. Prospect 3140

LA SALLE DE LUXE SEDAN
Aš esu priverstas paaukoti savo vė

liausio modelio sedaną, ^urį esu išva
žinėjęs 6,000 mylių ir yra vienas gra
žiausių karų gatvėje. Sis karas turėjo 
geriausią priežiūrą ir jus negalėsite jį 
atskirti nuo visiškai naujo karo. Kai
navo man $2,600. Aš turiu tuojaus 
sukelti pinigų ir pirmas $400 paims jį. 
Malonėkite atsišaukti nedėlioj, 2238 N. 
Sawyer Ave„ 1 floor.

Chicagos Lietuvių Symphonijos Orke
stro praktika įvyks nedėlioj, ’ lapkričio 1, 
2 v. p. p., Gagė Parko svet., 55 ir 
Western gatvės. Viši nariai malonėkite 
būtinai susirinkti laiku.

’’ Ra$t. S. Markuti

— Simano Daukanto 
'mėnesinį susirinkimą 

1., 12 vai. die
ną. Chicagos Lituvfii Auditorijos svetai
nėj, 3133 So. Halstetl St.' Nariai būtinai 
malonėkite dalyvauti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui, taipgi išgirsite rapor
tą iš buvusio koncerto. Kurie esate pa
silikę su mokestimiš, tai būtinai apsi
mokėkite šiame susirinkime,

P. 'K, nut. rast.

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

PARSIDUODA namas 4 kambarių 
bąrgenas. Savininkas

4003 fcrighton PI. ..........

Atsi*
2231, North Kedzie

Dresių < Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimai 
djM MUoo?1^ , ekspertų jinstruk- 
ar vakarai^,. __ ___
amatai yta patraukiantys 
gerai apmokami. ‘ 

knygutei dpi 
jus Įdomaujate 

Skrybėlės
Mos išmokinsime kaip ' dezai- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėlės, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. . Ateikite .ar raSyklt 
dėl nemokamos knygutes. 

MASTRR COLLEGE
JOS. E. KA8NICKA, Principal 
190 N. STATE RAN. 0718

atsilankys į namus, 
pasiskubinkite. Lau- 

Chtcagos Lietuvių Dr-ja S. P,
r. ■ /1 ■ \

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

O. Kliučinskaitė,

PASIRENDUOJA 6 kambariai, 
karštu .vandeniu šildomi, šviesus, ant 
kerčios. Renda pigi, įpirmos lubos.

• 7259 So._ Talman Avė.
■ n m ................. ■■ ' ■

PASIRENDUOJA labai pigiai 6-7 
'kambariai už $22.00, arti mokyklos ir 
katlainių. (Raktas pirmos lubos). Ran
dasi 6600 So. Lowe Avė.

65 AKRAI žemės netoli Chicagos, 55 
akrai dirbamos, 10 akrų miško, 10 
kambarių auza, vanduo viduje ir dau
giaus budinkų, $4900.

2 po 6 mūrinis namas kąrštu van
deniu šildomas. garadžius. Marųuette 
Manor. Mainys ant bungalow.

80 akrų puiki farma su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijoms. Mainys ant! 
namo. 140 mylių nuo Chicagos, Mi- 
chigane.

CHAS. ZĘKAS

, 4454 S. Western Avė.

LIETUVIŠKAS ŲOTELIS dėl pa
vienių ir ženotų porų, šiltas ir šaltas 
vanduo ir teisingas patarnavimą* dėl vi
sų. John Dėdinas, 651 W. Madison\St.

TURIU gerą /latą, ieškau mažą šei- 
miną kuri norėtų su manim kartu gy
venti, su rakandais ar be. Telefonas 
Hemlock 2615. . , \

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St. 
‘ Tel. Brunsvvick 6160

Help Wanted—Female
REIKALINGA jauna mergaitė kaipo 

motinos pagelbininkė 
kj. Saukite r— 
Hemlock 4623.

BpeclaUstM gydyme chronlikų ir MUlU Il
gu. Jei kHi negaTčjo Jumis Įlydyti, atšilau 
kyldt pas mane. Mano Pilnas, iSegsamiuavl 
mae atidengs jūsų tikra liga Ir jei ai apd 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums suaryi. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi 
kur ir kas jums skauda, bet pats paoakv, 
po galutino iiegsaminavimo*—kaa joms yra

‘i ... ’

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Rlvd„ netoli State St 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisą valandos: ‘ nuo 10 ryto iki I po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nao 10 iki 1 oo pietį.

Help Wanted—Malė
_______ ^ Darbininką Reikia_______

GERŲ! BENDRADARBIŲ reikalin
ga atstovauti* gerai žinoma lietuvių biz
nio įstaigą visose dalyse Chicagos. Ge
ras užmokestis. Nereikia patyrimo 
Proga bedarbiams arba veikėjams tarp 
laikų; Ištirkite toliaus apie šią pro
poziciją atsilankydami į ofisą dėl pasi
tarimo. '

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO 
KRAUTUVĖ

4916 W. 14th Street 
Cicero, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

v 3719 Parnell Avė.

Ėxchange—Mainai <
IŠSIMAINO puikus bizųiavas namas, 

štoras su 4 flatais; štoras ir. flatai visi 
išrendttoti. Kaina $8500 
ant didesnio namo ar farmos, bučernės, 
restauranto arba ruming house.

. Tel, Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. SmitK & Co.'
REAL ESTATE

LOĄNS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumb apielinkės ir kur yra ar 
kas fra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

4631 So. St, Louis

IEŠKAU $4000 ant pirmo morgi 
čiaus. Gera biznio ptapertė, geroj vie 
tojį. T. J. 22 E; H0th PI. 

' ąii II I ■ IĮ IHI^ įSiii 1 —

GERIAUSIAS investmentas 
morgičiai, 
(pirmi morgičiai) ant bizniavo' r.:.“.:: 
Halsted įr 21 St. V/Mbieika, 1739 S

) Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

.• . i - v ■■ ''’? ** J ’

Dienomis ar vakarais. Del Informacijų 
šauk arta rašyk:

INTERNATIONAL BĄRBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

cigaretų, 
štoras North

Parsiduoda pigiai,

A. F. CZESNA’S 
BATHS

SULFURlNftS VANOS 
EEEKTRIKINI8 GYDYMAS 

.:-jkin ' ‘ *■
nervų, .itin

bu eloktroa 
dain* Honiiaol— 

___  Julfūrinčs vonos BUtvirVlna vandeni 
iki 105 ir 175 ‘ ‘
gerai cirkuliuoja. ______
tarnautojus ir masažistus, 
treatmental'. Vanos ir ka ___
Moterims antradioniats-Hliena ir vakarais

1657 Wc45th St.
Kamp. S. l’aulinn. Tel. noulevsrd 4552

Dar Vienas Žodis 
viams. Nupigintas

pratęstas' iki Lapkričio 
Visi lietuviai

nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau 
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos 
$5, $10, $16 savaityj * 
įstoti į šitą didžiausią L 
organizaciją Chicagoje 
skubiai kreiptis į “Aušros” F , .
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic 
kevičių. Arba kreipkitės ' telefonu — 
Yards 4754 
Laikas trumpas 
kiAm.




