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Latvių Lenkų Santykiai Įtempti
Lenkai grasina imtis prieš latvius griežtų 

represijų dėl gimnazijos
Pats Zaleskis ginsiąs lenkybę 

Latvijoj

Varšuva* lapkr. 2. Iš Rygos 
gautomis žiniomis, lenkų tele
gramų agentūra praneša,' kad 
Rygos miesto valdyba, “pakurs
tyta šovinistiškos Latvijos val
džios“, atėmė iš lenkų gimna-. 
ei jos namus, 
kad Rygos darbo 
lingas t^s namas, 
nazija perkelta į 
kiečių gimnazijos

remdamasi tuo, 
biržai reika- 
Lenkų gim- 

buvusios vo- 
namus, kur

Varvančiai šlapią 
prezidentą siūlo 

_____i__
Cermakas sako, kad Lewjs yra 

šlapiausias

New York, lapkr. 2. Anton 
Cermak, Chicagos majoras, at- 
važiavęs čia demokratų partijos 
reikalais, pareiškė, kad jo Illi
nois demokratai ir jis stovi už 
tokį, kandidatą j Suv. Valstijų 
prezidentus 1932 prieitais, kurs 
bus “kiaurai šlapias“, tiek šia 
pias, kiek yra’visi balsuotojai. 
Kadangi James Hamilton Lewis 
esąs visų Slapiausias, tai 'Cer
mak mano, kad geresnio ir ne
galima butų rasti.

Sugyvena sų< tigrais ir 
liūtais

Tik negali sugyventi su savo 
pačia

Peru, Ind. lapkr. 2. Vienas 
dalykas yra sugyventi su dviem* 
liūtais r tigrais, ir visai kitas 
dalykas yra sugyventi su savo 
nuosava pačia, pareiškė Clydc 
Beatty 27 metų, žvėrių moky 
tojas. Penki metai kai vedęs 
Erneštine Pegg, žmoną, jis jau 
kelis sykius tapo jos pašauktas 
į teismą dėl divorso.

Fordas užgyrė sovietų 
darbo traktorius

Maskvą, lapkr- 2. čia atspaus 
dintas Henry Fordo laiškas, 
kuriuo jis užgyrė naujai pada 
rytus Fordson traktorius Puti- 
lovo dirbtuvėse, Leningrade.

Per spalio mėnesį padaryta 
2,245 traktoriai; gi Stalingrade 
padaryti 2 330 traktoriai^ per 
vieną mėnesį, žemajam Nau- 
gorode vakar baigta dar viena 
Fordo dirbtuvė, kuri pradės 
dirbti nuo sausio 1 d.

Sidabrines lapes augins
Karolinoj

N.

Rrevard, N. C. Sidabrinių la
pių farmos čia įsteigtos ir pa
sirodė, kad lapes galima pui
kiausiai auginti ne vien tik Ka
nadoj ir šiaurinėse Suv. Valst. 
šalyse.

O R H S,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; pastoviai vė
su; trečtedienj šilčiau; vidutinis 
pietvakarių, vėjas.

Vakar temperatūra 44 iŠ ry
to, 55 pavakarį.

Saule teka 6:24, leidžiasi '4:- 
43; mėnuo teka 10:25 vak.

lenkų kalba leidžiama dėstyti 
įtik vakarais. •
' Varšuvos spauda dėl to pakė

lė didelį termą ir reikalauja 
lenkų valdžios griebtis represi-J 
jų priemonių, kad tuo budu “iš- 
blaivinus latvius ir išgydžius 
nuo prieš lenkiško pasiutimo“.

Lenkų seimo užsienių reika
lų komisija turės tuo reikalu 
posėdį, kur pats užsienių reika
lų ministeris Zaleskis padarys 
pranešiną.

Lloyd George nori jung
tis su darbiečiais

Sako, visiems* yra dirva tarp 
žemdirbių

Manchester, Anglija, lapkr. 2. 
Lloyd George, veik išnykusių li
beralų vadas, pareiškė reikalo 
liberalams ir darbiečiams veikti 
iš vien ne tik atstovų rūmuose, 
bet ir aplamai, sakydamas, kad 
darbiečių vyriausybė padare 
klaidą permažai tesiinteresuoda- 
ma žemės ukiu, kur visiems už
tektų darbo.

Kaip Vienos publika 
koncertus lanko

80,000 žmonių Strauso 
koncerte

Vietaa. Austrija, lapkr. 2. 80, 
000 žmonių‘susirinko į savo nu
mylėto kompozitoriaus Johann 
Strauss veikalų kųncertą, kurj 
išpildė 800 žmonių orkestras. 
Europoj dabar atgijo valcų ma
da ir Strauss (tapo vėl visų my
limas kompozitorius.

12 “torų” sėdės Mac- 
; Dohaldo kabinete

Londonas, lapkr. 2. Paskuti
nis MacDonaldo kabinetas dėl 
tapuihobuvo sudarytas iš 10 
narių; dabar praplečiamas iki. 
20 ministerių, kurių tarpe, ma
noma, /bus 12 konservatyvų, 1 
nacional darbiečiai, 4 nacional 
liberalai ir 1 Lloyd George li
beralas. '

30 sužeista priėšfašistų 
demonstracijose

/------------------------------------------------

Pąryž:us, lapkr. 2. Vakar į- 
vyko daugely vietų Italijos pa 
sieniuose, Franci jos pusėj de
monstracijų prieš fašizmą. 
Chambery mieste visi fašistų 
konsulato valdininkai išvilkti j 
gatvę ir sukruvinti. 30 žmonių 
sužeista, 6 sunkiai, a .

Vyras gali kalbėti mė
nesienoj ką nori

Los Angeles, lapkr. 2/Mrs. 
Lonis Philips apskundė savo 
vyrą, kad jis prieš ją vesdamas 
bėflirtuniant mėnesio šviesoj 
daug ko .pažadėjęs, o dabar ne
ištesėjęs. Teisėjas paaiškino, 
kad vyras turi pilną teisę “gir
ti savo prekę”, ypač mjAesiėnoj.

Studentės nemoką mel 
žti karvių^ -

Minneapolis, Minti, lapkr. 1. 
Wisconsino ir Minnesota uni
versitetų studenčių tarpe kilo 
sumanymas padaryti karvių 
melžimo kontestą, bet neatsira
dus tokių, kurios mokėtų tą 
darbą, kontestas tapo atmestas.
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Delia Robbes de Ąndreve, 
Panamos moteris ambasadorius 
Kubai.

Calles dar kartą 
išgelbėjo Meksiką 

nuo diktatūros
Keturi galingi generolai paša 

linti iš vietų

Meksikos Miestas, lapkr. 2. 
Meksikos politinė ir socialė pa
dėtis persimainė per vieną nak
tį, ir tai labai žymiai gerojon 
pusėn, kaip tvirtina parlamen
tarinės tvarkos šalininkai,

Ketur: generolai, Ariiaro, Al 
mazan, Cedillo ir Cardenas, tu-

JKBliam .irųnĮsterių ■ arba 
karo vadų vietas, visi tapo pa
šalinti ačiū karo ministerio Plu* 
tarco Calles apsukrumui.

Šie generolai turėjo didelę 
galybę ir rengėsi ją sunaudoti 
kariškai / diktatūrai grąžinti. 
Calles, privedęs šalį prie* parla
mentarinės tvarkos po 100 me
tų kariškos diktatūros, jau ke, 
linią kartą užkerta kelią tokiai 
diktatūrai grįžti. Pereitos nak
ties padarytomis permainomis, 
Calles Meksikoj vadinamas iš
gelbėtoju. ' '

Oklahoma vėl joja į 
karą ■

Durai-t, Okla. lapkr. 2, “Al 
falfa Bill“, karingasis^ Oklaho- 
mos gubernatorius, vėl jos j ka 
rą prieš Red upės- tiltą, šį sykį 
jis žada “apgulti” tiltą ilgąm 
laikui, kadangi tųla kompanija 
nori išgauti injunetioh, drau
džiantį žmonėms nemokamai 
vaikščioti per tiltą.

Ketvirtas 1 didžiausias 
pasaulio magnetas

) -r-

Berkley/Cal. Ketvirtas savo 
didumu pasaulyje elektro-mag- 
netas bus vartojamas Califor 
nijos universiteto laboratorijo
se, , elementams iŠ vieno į kitą 
perkelti.

Vokietijoj hitleritai ga
vo naujų vietų

' ■ ' • •

• Schwerin, Vokietija, lapkr, 2. 
šioje mažutėje Vokietijos dalyj 
pereitą sekmadienį fašistai lai
mėjo 7 yiėtas pačiame Schwe- 
rin ir 9 vietas Rostėcke, kur 
pirmiau jie nei^vienbs neturėjo. 
Bolševikai ir lairhėjo 2 vietas, ( 
Muštynėse fašistai pūšovė 2 ko. 
munistu ir sužeidė kelis repub- 
likonus.r

• y- < innįi;>.i'.yy-.

Londono^, lapkr. 2. Japonija 
atmetė Kinijos siūlymą pradėti 
derybas Tautų Sąjungos pasiū
lytomis sąlygomis.
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EXTRA
Europos fašistai 
rengias atstatyti 
x senas monarkijas

Susektas Austrijos ir Vengrijos 
fašistų1 suokalbis, nuversti 
esamas valdžias ir susijung
ti su Vokietijos, Italijos, Bul
garijos ir Turkijos fašistais •/ ■ / ■
'Paryž’us, lapkr. 2, vakare. 

Nacionalistų revoliucija, kuri 
nuo pat karo laikų įresė grą
žinti Austriją ir Vengriją į 
Habsburgų monąrkistų rankas, 
Vėl rengiama su didžiausiu at 
sidėjimu lapkričio 8 ir 9 die
nomis. '

Galinga skaičium, -ginklais ir 
lėš<|mis Austrijos fašistų “heim- 
wehr’\organizacija gavo iš sa
vo vadų įsakymą lapkričio 8 die
ną marguoti į Vieną, “išvalyti 
Austriją nuo socialistų“ ir tuo 
pačiu sykiu Vengriją paversti 
(tikfra monarkija, kur į sostą vėl 
butų pasodintas Habsburgas, 
Otto.

Šias Žinias iš Austrijos ir 
Vengrijos skubiai atsiuntė tų 
šalių Socialistų partijos Franci- 
jos socialistams, prašydamos pa
daryti visas priemones, kad iš
gelbėjus Europą nuo grįžimo 
į prieškarinį despotizmą.

Francijos Socialistų organas 
“Populaire“ su paties partijos 
šefo Leon Btym parašu įdėjo 
faktais ir dokumentais paremtas 
žiniąs/apie gresiantį fašistų per 
yersmą ir: apie jų tolimesnius 
planus, susijungti su Italijos 
Mussolinio fašistais, Vokietijoj 
Adolfo Hitteritj, Turkijos Mus 
tafa Kepai ir Bulgarijos caro 
Boriso militaristais.

Vengrijoj grafo Karolyj ka 
bilietas t rengiasi; atsistatydinti 
naudai kapitono Gyula Gombo- 
es, kurs turės įvesti karišką 
diktatūrą, kaipo įžanga į mo- 
harkiją, . > ui

Japonijos' salas sukrėtė 
drebėjimas.

Meksikoj drebėjo uolų kalnai
■ - . I

Tokyc, Japonija, lapkr. 2. Ga
na smarkus sukrėtimai paliete 
dvi didokas Japonijos salas, 
Shokpku su 6,000,000 gyvento
jų ir Kyushiu su 4,000,000 gy
ventojų. Būrys žmonių užmuš
ta, daug sužeistų; keliai suspro
ginėjo. Daug namų apgriuvo.

Meksikos Miestas, lapkr. 2. 
Vera C^uz valstijoj, Oaxaca 
provincijoj vėl smarkus pože
miniai smūgiai sukrėtė uolas; 
pereitą žiemą čią jau 
smarku® drebėjimas, kur 
virš 100' žmonių.

buvo 
žuvo

Amerikos indijonų 
no paroda

' ...... ....

me

New York, lapkr. 2. čia ręn 
giama 30 indijbnų tautų meno 
ir naminių dirbinių paroda, kur 
bus įrodoma, kad ihdijonai yra 
Amerikos senojo ir modernihio 
meno pirmaeiliai artistai. v 

. .... ...... ...
Priėšfašistų demonstra

cijos Nicoje
. U- II >V J- -

Nice, Francija, lapkr. 2. prie" 
šąis Italijoj konsulato įvyko di
delė priešfašistinė demorfSfra- 
cija,’ kur vienas dalyvis tapo 
peršautas. 

..... .
Cairo, Egyptas, lapkr. 2. Miss 

Feggy Salaman, 19 metų ang
lė lakūnė, įjau atlėkė į šį mies^ 
tą ir pasikėlė skrišti į Pietų Af
riką. pati , viena, , x:■■■ i . •

[Acme-P. 8 A. Photo]

Charles F. Marvin, kuris Ge- 
neyos internacionalėj konfe
rencijoj atstovaus Ameriką.
>■' / I ;■ ■ ■ ■ t-. ... ■

Anglijos naujojo 
parlamento b e i 

kabineto sudėtis
Galutini rinkimų daviniai ir jų 

pasekmės

Londonas, lapkr. 2. Rytoj su
sirenka atstovų rūmai, su 551 
atstovais pozicijos ir 61 opozi
cijos.

Galutinais rezultatais AnglL 
jos atstovų rūmai turi: konser
vatoriai 473 vietas, nacional 
darbiniai 13, Simono liberalai 
35, Saulei liberalai 33, darbie
čiai 50, Lloyd George liberalai 4, 
nepriklausomieji 7. Darbiečiai 
neteko 235 vietų.

Balsavimuose dalyvavo 21,- 
642,453 žmonės, kurių balsai te
ko taip: konservatoriams 11,- 
879,088; liberalams 2,320,310; 
nacional darbiečiams 342,149; 
naujai partijai 36,377; komu
nistams 70,800; nepriklauso-" 
miems 958,577. /

Hoovėrio kova su mili- 
taristais

. Washington, lapkr. 2. Imty
nės tarp prezidento Hoovėrio 
ir “laivyno lygos“, kurios pry- 
šaky t stovi William Gardiner, 
eina smarkyn. Kadangi Gardi
ner yra įžeidęs prezidentą ly
gos vardu, be tos lygos narių 
Žinios, tai daugelis narių jį ap
leidžia, ir Hoovėrio pozicija 
stiprėja. Lyga* kaltino Hoove- 
rį, kad jissavo pacifistine po
litika “marina badu” laivyną, ir 
armiją. ‘

Nudure Italijos vice 
> konsulą

Chambery, Franci^, lapkr. 2. 
Tocasso Luceri, Italijos vice
konsulas rimtai sužeistas peiliu 
laike vietos italų šventės. Už
puolikai nepagauti.

Susprogdino Los Angeles 
v . vandentiekį

Los Angeles, lapkr' 2. Per 20 
mylių nuo miesto išdinamituo- 
tąs vandentiekis, 'kuriuo parei
na vanduo visam miestui iš Sier- 
ra šaltinių. Spėjama, kad nu
sikaltėliai buvo pasiųsti kompa
nijų. z

Užsidegė Dublino upė

i Dubliu, lapkr/ 2. Susidaužius 
dviem trokam, 250 galionų ga 
žolino nutekėjo į upę ir užsi
degė. Tik daugybes smilčių su
pylus, ugnis užgeso. >
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Lietuvos Nota Tautų Sąjungai
- - ■ '■ t
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Apskundė Lenkiją dėl Lietuvos pasienio 
sargybinio nužudymo

Kaunas. Elta praneša, kad 
sąryšy' su Jurgio Kybarto nu
žudymu prie lietuvių lenkų ad
ministracijos linijos, Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris pa
siuntė. Tautų Sąjungos genera
liniam sekretoriui Drummon- 
dųi tekio turinio notą:'

“Aš turiu garbės pranešti Jū
sų Ekscelencijos žiniai infor
macijų apie naują incidentą, 
kuris įvyko prie lietuvių lenkų 
administracijos linijos. Spalių 
4 d., 9:30 vai. rytą, Vievio ra
jone, prie Bražolos upės, netoli 
administracijos linijos, buvo 
nužudytas lenkų kareivių Lie
tuvos sargybinis Jurgis Kybar
tas. Taip pat buvo paleista ke- 
etas šūvių į Lietuvos policijos 

agentus, kurie bėgo pagal ad 
ministracijos liniją padėti su
žeistam draugui. *

Lenkai vagia Lietuvos žemę
Lietuvos valdžios' pradėtas 

tardymas, Uužsienių reikalų 
ministerijos atstovui dalyvau
jant, nustatė, kad nužudymas 
buvo padarytas mėginant len
kams perkelti administracijos 
liniją į lietuvių pusę ir kad tas 
nužudymas įvyko Lietuvos pu
sėj, netoli nuo takelio, einan
čio pagal administracijos lini 
ją, takelio, kuriuo nuo 1924 m.,

ir kartais lenkų sargybiniai, 
r ‘ V - '
’• „• ‘-F **•*»- v • y***”

' Reikalauja nbbausti 'lenkus
Pranešdamas apie šį inciden

tą Jūsų Ekscelencijai, prisilai
kant Tautų Sąjungos Tarybos 
1927 m. gruodžio 10 d. rezo
liucijos 7 abzaco, aš Lietuvos 
Vyriausybės vardu energingai 
protestuoju Tautų Sąjungoj dėl 
šio žiauraus ir nepateisinto nu
žudymo ir prašau Jūsų Eksce
lenciją imtis nuraminimo\ prie
monių, kurios Tamstai atrodys 
naudingos. Lietuvos Vyriausy 
bes nuomone, tokie aktai nega
li palįsti tinkamai nenubausti, 
nes toks precedentas gali pa
drąsinti panašius incidentus, 
kįrie . visada gali ištikti, kai 
Lenkijos valdžia mėgins užimti 
kai kuriuos Lietuvos teritorijos 
sektorius, kurie yra lietuvių 
pusėj nuo administracijos lini
jos. Taip pat Lietuvos Vyriau
sybė rezervuoja sau- teisę pa- 
reiklauti nuostolių atlyginimo 
šeimai žuvusio Kybarto, kuris 
išlaikė motiną, žmoną ir dvi H 
—10 metų dukteris.

Prie savo laiško aš pridedu 
Lietuvos Vyriausybės tardymo 
komisijos, pasiųstos į incidento 
Vietą, raporto vertimą ir tos 
vietos schemą“.- v

Kartu su nota, generaliniam 
Tautų Sąjungos sekretoriui pa
siųstas tardymo komisijos ra 
purtąs.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTOMIS'TĖVELIUS,'GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

r Tel. Rbosevelt 8500.

Krikščionių demo
kratų pirmininkas 
pas min. pirimininką

Kaunas, spalio ' 16. KrikŠč, 
demokratų partijos pirm. p. 
Bistras vakar lankėsi pas min. 
pirm. p. Tubelį. Bistras kalbė 
jęsis de! “Ryto“ uždarymo ir 
ateitininkų.

ateitininkai padėti kalėjiman, 
o vienas perduotas karo 

komendantui '
Kriminale policija kvotą jau 

baigus ir bylą perdavus teismo 
tardytojui.

Studentai ateitininkai P. ši 
las, M. Pečeliūnas ir J. Pet
rauskas padėti Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjiman, o stud. Savic
kaitė perduota' Kauno Karo 
Komendantui.

3

Ateitininkų byla dėl 
skandalo kariuome

nės teisme
Kaip pamename, pavasarį Ka

riuomenės teisme buvo spren
džiama kunigų ir . ateitininkų 
byla.

/I %

Kariuomenės teismui skaitant 
sprendijną ateitininkai pradėjo

už iiems-buvc 
sustatyti protokolai, ir triukš
madariai patraukti tieson.

Kauno I nuovados Taikos tei
sėjas stud. ateitininkus J. Kal
vaitį. J. Botyrių, S. Griųcevi- 
čių ir Bubnytę nubaiidė po 10 
lt. arba po 1 parą arešto.

Lietuvaitės tekan
čios už negrų iš 

patriotizmo

Už juodukų geriau negu už 
lenkų

Rokiškis. Iš laiškų sužinota, 
kad P. Amerikoj šios apylinkės 
7 mergaitės ištekėjo už juodu
kų, 2 už kinų, viena už žydo, 
viena už turko ir 23 už lenkų. 
Laimingiausios ištekėjusios už 
juodukų, nes jie labai įdomau
jasi lietuvių tauta ir ją gerbia, 
kaipo buvusią vergovėje ir ne
turinčią vergų. Didžiausias ap
sivylimas esąs su lenkais, nes 
jie savo moteris laiko paniekoj 
ir žiaunai mušą. 13 lietuvaičių 
nuo savo vyrų lenkų pabėgę. 
Ponios Tamsonienės pareiški
mu, lietuvaitės tekančios už 
juodukų ir už kitų rasių vyrų 
ne iš meilės, bet gelbėdamosios 
nuo vargo.
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ClevelamL Ohio
S LA. Reikalai

šiandien prieš Susivieniji
mo narius stovi klausimas: 
kokie žmonės .yra tinkamiausi 
užimti Pildomojoj Taryboj 
vietas? Tajv tikrai svambus 
klausimas.. Nuo to* kokie žmo
nės įeis į Pildoinųjų Tarybų, 
žymioj dalyj priklausys niusųl. 
organizacijos, tolimesnis vysty
mąsi ir bujojimas.

Nominacijos, jau čia .pak . 
Atrodo, kad kandidatų šį.kai>. 
tų bus daugįau nei reikia. Bet- , 
kurie jų yra tinkamiausi? 
Vieni siūlo rinkti profesiona
lus, nes esą. jie galėsiu geriau . 
organizacijos reikalus tvarkys, 
H< Kiti tvirtina, jog nėra rei
kalo profesionalus rinkti. Gir*, 
di, svarbiausias dalykaą yra 
tas, kad į valdybų, įeitą rimti . 
ir protaujantys žmonės, kurie 
tuo pačiu laiku yra susipažinę 
su bizniu. Profesionalai gi ; 
gali būti labai geras savo ,pro
fesijoj, bet apie biznį nieko 
nenuvbkti. Sakysime, žmogus 
gali būti labai geras daktaras/ 
bet apie naiųų statymų nieko
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bai charakteringasšių; dienų 
masių upui incidentas.

Pradėjus vietiniam klebot 
nuipamokslo metu smarkiai 
kolipti.J. v. “kairiuosius/’ iš, 
choęo pasipylė supuvusiu uo- 
boliy lietus į kunigų. Kada 
smalkiai įpykęs klebonas lie
pė pašaukti policijų ir nuo 
savęs skyrė 75 a tiks, premijų

Antradienis, lapkr. 3, 1931
"X.1 L m1* ns>wswr;wsis)s. *

už kaltininkų nurodymų,, ke
lios dešimtys vyrų užtraukė 
“Internacionalų.^

Bažnyčioj kylo didžiausias 
sąjūdis.; Pasigirdo keiksmui, 
bobų hcypimas,„ muštynių at
garsis. .

Suvažiavusi policija veda 
tardymų ir ieško skandalo 
kaltininkų. —SI. Budrys. f

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

i

Ali 
pa-

todami DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC. Sis 
labui .ivolnua . toulkaa yra. padarytas U-2(1 skirtiniai 
gydančių Žieviij, šaknų, uogų, lapų ir £olių. Neturi 
Havy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos rt|rulhiotojta, ktino buflafotojas ir kraujo valy* 
tujas. įteikiu* i tnusų sankrovą nemokamam pasi
tarimui" Daktaro dgramlnacija yra visiAkai dykki 

, ka<|ą„vartojate, Dr. Mietuu>!'H AH Herh Tonic. Arba
raAykite mums. prUiųšdauu . mw.. o n\es Urialtjslme jum* $1.00 bot)ką Dr. Miehacl s 
Herb Tonic, ir tatfit patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai 
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HKRB- TOKO* .

... K”“l‘“ dyk"‘ ■',l,rk8“'1

Dh ALLHERfirTONIG
i 4740SO. AKHLAND. AVKNliK, 1043 W. ?*OKTH A* KM K
’ 1205 ^1UAYA.V#E1!1 AVJENLE, , 334^, W. 26tfa. HTR^KįT

Daug kalbama ir apie poli
tika. Vieni sako, jog žmogus, 
kuris nedalyvauja politikoj, 
tai nėra tinkamas kandidatas. 
Kiti gi sako kaip tik priešin
gai, — girdi, juo mažiau bus 
politikierių, tuo geriau. Susi
vienijimas juk yra ne politikos 
organizacija. Ten reikalinga 
tinkamai finansus tvarkyti, o 
ne politikų varinėti.

Keliama dar ir kitas klausi
mas. Esu profesionalai turėti 
valdyboj Susivienijimui gana 
brangiai apsieina. Jis turįs 
daugiau skaityti už sugaištų 
laikų. Daktauri ar advokatui 
pasitraukti kelioms dienoms 
iš savo ofiso nėra lengva. Tad 
brangiau jam reikia ir^jftiokcti 

• (Nieko panašaus. L’ž^nugaiš
tų laikų visiems "vienddi#’ mo
kama, - $8 į dienų. Tad tas
argumentas neturi jokios reik
šmės. - Red.).

Aš čia nemanau daryti ko
kių nors išvadų. Tik butų 
svarbu, kad kiekvienas Susi
vienijimo narys rimtai ap
svarstytų vienų ir kitų kandi
datų tinkamumus. Politikos 
čia neprivalo būti. Man su 
daugeliu tenka kalbėtis Susi
vienijimo reikalais. Kai ku
rie klausia manęs, kokio nusir 
statymo žmogus aš esu, jeigu 
taip beparty visk a i kalbu. Aš 
savo politinio nusistatymo ne-

pažvalgų žmones, tad nėra rei
kalo . trąuklį jį į politikų. Rei
kia žiūrėti tik vieno dalyko: 
būtent, kad organizacijos prie
šakyj stovėtų sųžjningi, darbš
tus ir gabus žmonės, kurie ne- 
darvtu 
lių. 
tik 
yra

o rga n i zac i j a i n u os t u- 
uoslolių nepasidaro 

tada, kųda organizacija 
tinkamai tvarkoma.

— Jonas Jarus.

Kenosha, Wis

“Naujienų” No. 255 pastebėk 
jau žinutę “Nepatiko komunis- 
tų rojus”. Nustebau jų per
skaitęs. Mat, ten rašoma apie 
gerai žinomų kenoshiečiafns

apie jį aš noriu šį/ tų papasa
koti.

Daug metų atgal Songaila 
gyveno Kenoshoj. Kartų su 
juo buvo toks atsitikimas: už:

nelį. alaus. Žinoma, saliune 
buvo ir daugiau žmonių. Vie
nas jų pavadino Songailų so
cialistu. Songaila be niekur 
nieko smogė tam žmogui su 
skuneliu tiesiai į veidų. Žmo
gus paplūdo kraujais* Tuoj 
tano. pašaukta policija, kuri

judėjimų ir 
esu artimai

s u pratini u

seku socialistinį 
su tuo judėjimu 
susirišęs.

Tačiau, mano
politinis nusitsatymas yra »vio 
nas dalykas, o Susivienijimo 
reikalai — kitas. Susivieniju 
mas nėra politiška organizaci
ja. Jam priklauso visokių

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS.,

mušeikų ir areštavo.

Smarkių jam Songailą j, teko 
stoti prieš teisėjų, kuris nutei
sė užsimokėti $100 bausmes. 
Kadangi jis pinigų neturėjo, 
ta;,prisiėjo eiti į kalėjimų. So
deli kalėjime, suprautąmas 
daiktas, Songaila; nepatikę ir 
jis kreipusi J draugus,, prašy
dama^, kgd išimtų jį iš. namų 
nevalios. Draugai. susimylėjo 
ir, sukęle $100. Išėjęs iš, kalė
jimo*- Songaila su šešiais drau-

turi) gali atsitikti taipk pąt, 
kaip su kenosbiečiaiš, su ku
riais jis kuloku norėjo ..atsi
leisti. Keista taip put, kad jjs 
nesikreipia į savo seserį bei 
švogcrį, kurie gyvena Ciceroj. 

** i.

Tas Songaila yra gema 
paukštelis ir didžiausias skaų?4 
dalistas,— tegul jis dabar pa? 
si mokina gyventi. Kaip sa-. 
koma, jis. uždirbęs po $70 ir; 
daugiau pei; sąyalię. Bet jam 
dar net. -tiek,, nepakakdavo. 
Kaip rusai sako; “Vanka 2ągat.» 
botai, Vanka ir prorąb.ęįųl-V 
Dabar jam .lenkų pą$ .^tėvelius 
ant:- kakavos, .duojųo^i gyventį 
o čia dar gal ir,.Urhiėčiukai 
tam amerikonui d(į 
ta. Taip dalykams .siekus, 
žinoma, kur čia nesišaųksi į 
draugus, kad pagelbėtų..

— Viską Žinąs,
------------------------------------------------------- v-

Pittsburgh, Pa.
Atitaisymai klaidai

**
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kelis^ -grųsm a Učms . j anr ,anom-
mųs/ papirko įiudiiiinkų^ per-

Pr^kįžibjeįfjo nustatytąk^yp- 
timiįjir jjųvoyeUĮnūjs^ tardys

Plf^j M#
!*P° are’.

ib^padSiMsr. Lukiškįo
k a 1 ėj i m a ik* ’^S-t&t Bud rys.
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SusiviėiiijitijfkMkitlui, 
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•y. .’toSOhi' .ĖSU? \ " J1 j; MES. VALOME VISKĄ--
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

. Donjeftię ar NVthon nuodugniai tšvaolmi, abi pusės

$2.00:
Patenkinimas Garanfuptas

S' 'NfcW Drexel Clean^rs
■4720-22 Cottage Grove Avė.

Telcfpj^ai Drexel; 0909, 0910, 0911
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- iįjys, i>ę,. jokįų

.Vif>1^;yal)įintMU»StaL(a?. iemja- 
k«J- 

rįc tmgku airtįsg^v, mw<;tų. 
.) a»ips^a„pyMi.

' Areštuotus nu vare. Ygnali-
aįvyjtę,, 

žYafe;hos agęiitai,.. 
Leįl papilėjiiw> t, torJurayo •

iįpR ,Mi- ,

wrWi >G«'- 
giilns, vyresnis žmogus,,...apie

(ĮPv in;j; -r- ldp.0 suparaližubtąsy 
Paraližas perėjo į smagenų .

Lė. sųmom-s. Guli kalę- 
iįįiiio Uig^iiŲięis .;

tkuopų veik®ųiiuįė^yaluųtf T 
Ik kurios, vyrją^^ 
yo, apkaljį^lb 
bos nomihaymm .^Jausn^^l^į 
ly.yavo .
pirnųniiikuybUK^ p^kįjjjįsjJ^leP^1 ^u- 
nars ;Ja®uų, o 
Sniigelskis/į ’r
nutarta kų^MgįSi, į^p^į^ė^j 
tus stątytiįJrĮ$Į.
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Gegužį; 15įir 
kretoriaus Jvie Jid yhžį p^ 
geliųtę balsvų 
22 'ir. Semąskų 
vietai ^Gugis gayę *5 
.paltą 9 ir $ąręil^ 
bėj ais: Tąnuskę^ikiųs  ̂24,^ ‘ Ritj, 
v a ru nas 1Ki^pąr «it iąi 1^1 ?S^ 
kys 9' ir, Ąaįtktytė \\5; y.dąkfc^ 
k vo te j u 1 Di’r • ‘Rttskunįgįs 5, < Dri 
J onikąįįtisYsl 7^ir;^r^8^iąįįįĮ^pį 
vai lis ' < —^^ąs * Jhrus^ /

,,pąsiaapi 
Bačiūnų
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yi AP¥SAKA,.KURI NUSTJiBINO PASAULI, 
xl! UZKERBJO- MILIJONUS ŽMONIŲ.
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iiTTf“Keleivyj” ir “Naujienose” 
tilpo aprašymas apie rekomen
duojamus kandidatus j SLĄv 
Pildomų jų, Tarybų, Tarpe reko
menduojamų kandįdatų randasi 
ir mano vardas.. Aš esu perp* 
tapomas į iždo glębčjus.

Aš esu rekomenduojama^, 
kaipo SLA. 3-čio Apskričio, pijs 
min.inkas ir organizatorius. čja( 
kaip tik padaryta klaida, kųrja\ 
aš šiuo ir noriu .atitaisyti, kųd. 
išvengus nesusipratimų ir jies- 
mrgumų. i.

Pirmiau^įą ^š turii;,pasakyti^ 
kad dabartįniu laįkų ;ašt nešu, 
pirmininkas, SLA,į 3-čįo ĄpųkijiT 
čio, o tik organizatorius.. Orgą-< 
niza tori aus pareigas einu jau 
antri metai rbe pertraukos.; Pir
mininko pareigas SLA. 3-čiarųe 
Apskrityj šiais metais eina p. 
Jonas Rūkas. Kartais ne tik 
p. Rūkas, bet ir kiti, SLA. 3-čįo 
Apskričio darbuotojai gali pa
manyti, jog aš,.sužiniai esu jfci-, 
tukiojamas . kaip 3čio Apskričįę 
pirmininkas kad tuo sustiprinųų 
agitacijų už,, manų , kųcįj^tura^ 
Aš viešai pareiškiu, kųd vjr^< 
minėta klaida ar netikslus pų> 
reiškimas padarytų ,p£. mųiio gi
nies ir sutikuuę,. I’ą&.JliįUlį. i)U 
ra mažiausio noyo, titiUu.otis. Įtup, 
kuo, atnešu, . .,

Kas link, manų,, dafbuųt^, 
SLA, -3-čiM.e.< Aps^yj,.. tųjį j 
turiu pasakyti, kad jau 
traukos darbuojuosi jame ntių,,.

vaitis,5.
v: ■r-. |
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Kaip atsiraąda “li^į

• ,< ‘i/* J yy . i,,

■ KuJtitjęuiL j šy<Įp^
ėioujiį
ku ;,bų.vfey
bačiųsi. .. -Ote ; -X’.-

Islusižį urę j ęs 1 ^sjjotnšlį;, k'ijįj 
turų ”į u^dj>'?;
kiu • gy vętiUi Pu^k^.iij^j^įĮį 
tokio  ...gjy^Uui^ępa^is^jrie- 
vizijųuėijado \pįsdįį.ą,Ot)()?aų|«i. 
vaidilų 
uai,,, 
m i tuoti,
inalti, j>agta^vik.nri''jo inU9( 
vieto# ,uttaĮųjįywu;,. ■,/ ; A,

. ' Nętej5fįi|ė|i^^ dietos,'.p jjgįi;
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t,
4^iw,4)aštįįfe., sittiJliidu,) 
Un yilniaįiš^rąįįtp įVHMieęįųs.
Rugių ■nę^urii^k.ta^nei trcčdti-, 

i'uętlįs.^ Ja Ji' <lal>ar J. daugelis, 
htaitiiiasi^vien^JUlvein, o ką?

vikiui, — jmtj. ,mp-
. L Ui,, 

kaip lenkųvsanatmių spauda 
praneša, priverstinai.^ Nępąsi- 
tenkiniinąs ir'' ndsiląininu^s 

/luįt^sęį Ji^jaįjąj^.;. Visi Jaut 
tty;kfįi4kokl{ijiHjM!>rs tatbĮiaim^ kąd

; PąŽnąinpa»italk<>»\l<ud vai?* 
įti^M( ••^i<ak^s;šykroA lauk 

. paskutines karvės

jįUid^mų* šitoM? 
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Kas buvo Drakula?. Kiek Šimtų metų Drakula gyveno? 
Kodėl Drakula gėrė žmonių kraują?!

Skaitykit “DR(\KVL&” “Naujienose” ir gaukite atsa
kymus,. ‘ Tėmykite “DRAKULO8? pradžių!

biečiui, kuris daugiausiai gel
bėjo, tai parodė kumštį. Gir
di, arjiori šito, paragauti?

Urbictis jau yra miręs, bet 
jo vaikai gerųį^įuo. apie Jų at
sitikimų. Kadangi jie, gyvena 
Lietuvoj toj pat parapijoj, iš 
kyrįos Pą^įna Songailą, tai jie 
gali jam ten daug nemalonu
mų padaryti, Bęl, žinoma, iš 
ubųgo jiejdąųg: kų tepešį.

( TąL dar, nę. visi,, Songailos 
^nuopelnai”. Jis gyveno pas 
Brazeyičįus aut burdo ir už 
dyi sayąiti neatsiteise, o ponus 
Kuzmiskius dar Jabiau ,nu- 
skriąudę: poros menesių bųr-- 
dų,. tajp .sakant, nusinešė. Kyz- 
minskiai jį dar ir šiandien , te- 
begarbav°ja. '

Dabar tas pat Zigmas Sqj(i* 
ąįlfy šaukiasi į draugus, kąd 

pagelbėtų jam nors iki N&w

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
nų karta, kai kūdikis pradeda*, 
vo verkti”, sako Syracvse, N/ 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai. 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jox 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė t map, pabagdyt^ Flctr 
cher’s Gastoria, kadapgį ji y- 
ra nekenksminga, ir, kūdikiai jų j 
mėgsta. Tai užbaigė, mano ru* 
pėsčius ir nuę. to laiko aš-.dupf 
davau jų visiem^ mftPPų . valy 
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus, kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją Šajįįįus ,ir 
tt. Dėl tos priežasties ji yra 
labai populiaru ir latgį* 
ip8 parsiduoda. g: - • - - •
dalykai, jf taįpj*<yr> o iš Nęw,Yoy-:

. jama, bet tikra Castpj^gęį- 
nai augalų produktą^ X. vi-

o
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.. >■

kįekviepų> 
didęlps

auksA

ko, į .Cliįcagų jis zuikio bilietu 
atvąžiuosiųs. Aš b!jėut kjįd 
®U tlaiė, drąugabi.A(jeįgU: jių jų

traukos jdarbuciuntū jame nt r 
patį. Ap^kririO’^^ihėiifpb, L y., 
no pat .1314 -metų pjlų^ję^

.8-čiav;>Api»kai^-> 
seja’ežoyipmn irJ
.dięlięti- įvairioj
to turiu. .bifli

raut

W;.
,jar,

..J.

A Ca.-'t * v

)ll

no pat • 11KU metų buvo p
(Per; tu<įi ',.17 • lae.tij A-
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taip, kad jos strėnų po

Rupturą Išgydoma

Cicero

pro GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Palanga.
(Tęsinys)

15)4-16 Roouvelt Rd. 
arti'St. Louh Avė., 
CHICAGO. ILL. .

Varicose Gyslos Iš 
gydomos $15

kad ve 
butų galima 
. Siauruose

terminui
bama įr
se rašoįma apie didelį taksų su
mažinimu. Visi nudžiugę laukė
me ir apsivilome tais ponų pri 
žadais.

BAGDONAS BROS., 
FURNITURB S PIANO MOVING 

Lotai B Long Dietance Rtmoval 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yardi 3408

bininku ir. valstiečių kovą už švie- 
:ovoja su"* visokiais

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų mnveriai vietoje Ir 

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

Tek Bonlevard 9336

atsiliepimo nuo 
neveikia šir- 
apie'šių tab-

dalykas ken- 
danties skau- 

Sciatica, luniba- 
skausmai

Pranešimas apie Chi 
cagos Lietuvių Mo

terų Kliubą

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus 
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus 
mas išnyko. Pagelba yra tokia papra

viskas aprašyta iš-, 
nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

ir bukite tikras.

p^žįšt^ĮhUšJit: į^itikihsite 
čią tiegfi shįcęiflą.

. Dabar ' jau tiesiog einu Bi
rutes kaipo- linkui, taigi, ir vi- 
s^ vyni plįažą išilgai’ pęreįti 
gUunų. Šit, lipa iš gilaus tarp
kojo . storas, įnink$tas, lašiniais 
bėi taikais lifbai. praturtėjęs 
vyriškis. Sunkiai jis kvėpuoja, 
matyti, sunkią naštą neša, bet 
Vis dėlto šypsosi. Taip maža 
šąlygurho tarp jo labai išsiplė
tusios pilyo srities ir plonų ko
jų, jog atrodo jis, kaip statine 
ant dyiejų laibų kuolų užgau
ta. Jųdk jnga ir šlykštų. Ir hu 
dįzmo, rodos, nereikėtų jam 
praktikuoti. Drabužiuose juk 
vis 'tik geriau atrodo. Tokių 
dar kelis čia pastebėjęs, tar- 
tilplį^įnstinktyviai pagreitėjo ir 

(pailgėjo mano žingsniai, ir ne
trukus: pasijutau Birutės kalne.

(Bus daugiau)

metus 
gumuojamos kas ketveri metai. 
Jau ir dabar daugelis neįsten
gia jas užsimokėti, tai kas at
sitiks dar per ketverius metus? 
Aišku, kad galime netekti visų 
savo bakūžėlių. O jos tai ii 
yra visas musų turtas. s

Kaip sakiau, tas susirinkimas 
yra svarbus visiems. Tad bu 
kitę susirinkime visi, o išgir
site daug ką naujft, naudingo

jų siela i^_l7rn„km kurioms -- 
aistros, kurių šito lieknųjų, lie
sųjų tipo vyriškiai, rodos, nepa
prastai daug turi.

Bet kaip keista! Kiek aiškiai 
pasako šito , tipo vyriškių , vei
do išreiška,. kad jie daug gal
voja, . tiek neaiškiai pasako,; ką 
jie galvoja. Jie, mat, gilus, pa
slaptingi, saviti, kai kurie ląr 
bai dideli intrygantai, , kai ku
rie labai pavojingi. Taip, šito 
tipo vyriškiuose daugiau rasi 
genialių geraširdžių ir genialių 
niekšų, negu kitų tipų- vyriš
kiuose krūvon sudėjus. Tik 
pastudijuokite savo draugus bei

2347 W. Madison St. 
, Kampas ,Wetkern Avė.

Furnišiuoti kam
bariai, ? pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo s$3,j00 savai
tėj ik > aųgščiau. 
Garu apųidpmi.

šiuo norėčiau gerb. Chfcagos 
lietuvių I visuomenei pranešti, 
kad viršmineta lietuvių moterų 
orgaųizącija Chicagoj, kurios 
tikslas yra dirbti labdarybei 
lietuviu biednuomenėje ir pa- 
laikyti draugiškumą intelektu^ 
lų tarpe kaip praeity, taip ir šią 
žiemą tuo tikslu vadovaujasi.

Spalių mėn. 21 d. š. m. regu
liariame susirinkime organiza
cijos narės nutarė; Kadangi da
bartinis abelrias depresijos lai
kas privedė daugelį lietuvių šei
mynų ir pavienių asmenų prip 
didžiausio skurdo, tai panaudo
ti 'visas galimas pajėgas, kad 
sudarius • lėšų papuolusiems bė
don ’ pagelbėti.

Buvo duotas ir priimtas įnę-1 
šimasf,: kad kiekviena kliubo na
rė'' pasistengtų^ surasti būdą lab
darybės fbiidui kiek galima dau-' 
giau lesų siikelti. / ?

Kadangi, ligos deliai, atsieta- 
tjjdind buvtisi pirminipkė p-ia

ka|mynų, 
kurie dirba savo ir musų visų 
gerovei. Ir mes turime para
dyti savo pritarimą šiam dar
bui skaitlingu rairinkimu.

—Dev.
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Receptų Z pildymas—musĄ'*spccia- 
lųpiįąs. y ^iękyięną receptą*. patikri- 
naąi , sykiu?. Mųs^ aptiekoje 
galite/ (Sa.»d visokių gydančių žo
lių ir Šaknų.' Siunčiame, ir; į kitus 

miestus.' Rašykite mupis laišką 
arba atsilankykite ypąpšl^ai. ■ '

SKAUDĖJIMAI 
pašalinami 

tuojaus

"Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Sis gydv 

priežastys ko- 
padidėjusios gyslos išnyksta 
sugryžti, yra pilnai supr.in- 

Priežastis mano sėkmingo

Tai visų marginusios, vi- 
a pačioj e 

visai 
taip siau- 

jog atrodo, kad. jas dėvin
čios ponios ar panelės lyg ty
čia— paroti uotų-jau—ir~taip per
daug aiškiais, neurastenikus 
gundančiais savo sėdimosios 
srities puskepaliais. Kai kurios 
pižamos pasiūtos bendrai su 
bliuskaite, kai kurios be, blius- 
kutės. Pastarosios atrodo gyvo
mis kelnėmis. Bendrai tariant, 
pižamos dabar labai madoj Eu
ropos pliaužuose. O kadangi 
moterys tarsi beprotiškai trokš
ta būti madingos, tai jos kone 
visos dėvi pliažuose pižamas. 
Vadinasi, moterys sukelnėjo. 
Tai keista, bet taip yra, kad 
moterys visai aklai, visai bež
džioniškai imituoja vyrus. Bet 
vyrai vis tik vyrai. Jie sijonų 
nedėvi, vadinasi, susijonėti, 
kaip moterys sukelnėti, men
kiausios tendencijos neturi.

Bendrame pliaže, vaizdžiau 
tariant, pižamų ir chalatų pa
rodoje pasidairęs, nuėjau į vy
rų pliažą, čia radau tik nudis
tus, arba pilnai sunuogėjusius 
vyrus.- Vieni jų sveikame ju
ros vandenyje braidžioja, plau
kioja, nardo, kiti antkrantėje 
visaip gimnastikuojasi, dar ki
ti, nuo visokio fizinio 'įtempi
mo visai išsilaisvinę, sėdi ar 
guli minkštame kopų smėlyj, 
gaivindami savo kūną saulės 
spinduliais.

Kaip jau pasakyta, čia tik

smėlį, rankas laisvai laikyda 
ma, kojas lėtai iš smėlio kelda
ma
zos bei judesiai atrodė visai 
gracingais bei viliojančiais? Jos 
pižama, rodos, visų marginu
sia. įvairių spalvų gijomis įaus
ti joje ne tiktai kvietkų, paukš
čių ir kitokių gyvių vaizdai, 
bet ir velnio su ilgais ragais ir 
aukštai užriesta stačia uodega 
vaizdas. Stinga tiktai pragaro 
dugno ir liepsnojančios dervos 
Vaizdo. O to čia, rodos, būtinai 
reikia, nes jį, ligi paskutinio 
taško ištreniruotais, visados 
gatavais praryti jei ne vyriš
kio širdį, tai bent jo pinigus 
(dažniausiai pinigus!) aštriais 
žvilgsniais varsto orą tai iš pry- 
šakio, tai iš dešinės, lai iš kai
rės, ieškodama liauju aukų...

čia bendras pliežas.. Nudistų 
nėra. Vyrai su maudymosi kos
tiumais arba tik su trumpomis, 
siauromis kelnaitėmis. Moterys 
taipgi su maudymosi kostiu
mais, žinoma, trumpais, siau
rais, be sijonėlio, vadinasi, tik 
vieno šmoto, ne dviejų, kaip 
Amerikoje, kur be sijonėlio 
kostiumus neleidžiama mote
rims pliažuose dėvėti, nes, sa
ko, kūną labai ankštai aptem
pia, ypač sėdimąją, jo sritį, o 
tatai, girdi, net ir padoriuose 
vyriškiuose piktų pagundų su
kelia ir, aišku, iš tiesaus kelio 
juos išveda. Tokia jau, matote, 
amerikoniškų puristų psicholo
gija. • '

Daug vyrų bei moterų čia 
ilgais, plačiais ir labai margais 
chalatais apsisiautę. Bet visų 
akį savaip traukia moterų piža
mos 
sų įvairiausios ilgos 
labai plačios, o viršuje 
siauros kelnaitės 
ros

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
- Tel. Hemlock 1582 _ .

iuV. liimiiihiaiii 7711111 Iiigniriftir

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nd^pro. •kaudejim*. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Gaire. ritau- 
dėjimą, ir tetp Tuokiu, skaudėjimu* 
(tik ne runa. ).
Tūkstantiai žmonių yra Uricyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Merfi* yra tiek 
verta aukso, įdek ji pati .veria «*• 
lig naudo, gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 Ir $3.00. 
ir 10 centu eztra už per siuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY - 

OINTMENT.

' DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boz 352 

Hartford, Conn.

Palangos pliažas ilgas, pla
tus, įsispyręs į kopas (du- 
nes), kur pilna smėlio, balto 
kaip sniegas, minkšto kaip šil
kas.

Ilgas tiltas (pier) toli jūron 
išsikišęs. Tiltu vaikštinėjant, 
ne tiktai kunui sveika, bet ir 
protui gera. Povėsis, pošvelnis 
vėjalis dvelkia, glostydamas 
veidą, glamonėdamas visą kū
ną. Oras čia tyras ir gaivus. 
Juros bangos, tiesa, lėtai, bet 
harmoningai po viena kitos 
ateina, pakyla, paskui, lyg nu- 
silenkdamos ir pagarbą Lietu
vos kraštui atiduodamos, at
puola ir juroje dingsta. Ir, ro
dos, niekad čia nenutyla juros 
kalba, daina, muzika...

Netoliese nuo tilto smėlyj 
vaikšto, laksto, lankstosi, arba 
sėdi, guli, raižosi, arba pakraš
tyj braido taškosi, pozuoja, 
plaukioja, nardo nuogi moteriš
ki kūnai, čia, mat, moterų plia
žas. Tai jos suėję, iš nuodėmin
gų gėdos drabužių visai išsinė- 
rę, laisvai santykiuoja su tyra 
gamta. Saulė pila savo spindu
lius į šilkinę, rusvą jų odą, 
versdama ją negriška. Ir kai 
kurios jau taip įdegę, taip su- 
negrėję, jog atrodo, lyg balto 
vyro su negre meilės dukros. 
Minkštame, švelniame smėlyj 
išsiraižę, grakščioms savo kū
no linijoms ir dailioms apva
lioms formoms prisižiūrėję, pa
sigėrėję, saulės spinduliuose de
gamai įkaitę, šoka jos jūron 
— liepsnų gesinti... Nuo tilto 
žiūrint i šitas, tartum mitiškas, 
sirenas bei nymfas, brunetės 
kažkodėl atrodo aiškesnėmis, 
vaizdesnėmis. Jos dažniau ir į 
tiltą atsisuka, rodos, lyg ty- 
Člodamosios iš’gemnėtrfškai ar
ba —trigonometr iškai—nu&iteik u* 
šių vyriškių, tilte vaikštinė
jančių, visą pasaulį tik 
trikampį tematančių, visą 
venybę tik su trikampio 
galba testudijuojančių... O 
rai tilte vaikščiojo dabar ne 
tiktai svietiškių, bet ir dvasiš
kių: didele, plačiai išsikeroju
sia barzda išdidus rabinas ir 
žymus matematikos mokslų mė
gėjas lietuvis kunigas.

Palikęs tiltą, bredu per 
minkštą, gilų smėlį link nusi- 
rėdymo namo. Kokių trisde
šimt penkių metų senumo mo
teriškas kūnas, bet trylikos 
rpetų jaunumo siela paklausė 
manęs laiko, žinoma, rusiškai. 
Tik pastebėjus mano veide ne
pasitenkinimo bruožus, padėka- 
vo lietuviškai. Giliu, puriu, kaip 
sausos miško samanos, smėliu 
toliau bebrisdamas, iš tikrųjų, 
pasijutau lyg miške beesąs. Tik 
ne tarp medžių, o tarp dryžų, 
rainų, raibų, margų, languotų, 
kvietkuotų, paukščiuotų ir net 
velniuotų žmogystų. Viena (to
kių čia daug buvo, bet aš tik 
vieną dabar testebėjau) tokia 
žmogysta tingiai klampojo per

Trečiadienį, t. y. rytoj, p. Lu
kšienės svetainėje įvyks svar
bus lietuvių namų savininkų 
arba Improvement kliubo susi
rinkimai Kliubo nariai ir ne 
nariai bukite susirinkime visi. 
Išgirsite platų pranešimą apie 
taksas. O tai išgirsti svarbu 
visiems, nes paliečia kiekvieno 
kišenę.*

Mėnuo laiko4 atgal gįrdėjote, 
kad musų asesorius p. Hucek 
turi prirengęs planą sekančiam 

ir plačiai buvo kal- 
vietiniuose laikraščiuo;

WISSIG, 
Pasauliniame Kare : 

Seno Krajaus

’NHKT NOU
TME

OF THE
V TIM^ : k

Ir $2 ' už treatmentą 
mas yra moderninių įširškimo metodu 
Jis yra moksliškas 
dėl šios 
ir negali 
tamos. 
gydymo šių negražių gyslų yra pa
remtas mano plačiu patyrimu, įgytu 
per tryliką metų gydymo padidėju
sių gyslų pagelba įčirškimo. Gydy
mas yra be skausmo ir išgydymas yra 
tikras. Atdaros žaizdos, nuovargis, 
skausmai ir sutinimai išnyksta kartu 
su gyslomis.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Padaro
4 h j //.Skalbimą 

Lengvą

Gera transportą 
cija ir visi <pa 
togumai.

NAMŲ SAVININKAI
Mes sutelktame dykai nartams Ir juos iftpildome — Lysus, Penkių Dienų Praneiimus. 
Trlsdeftimt dienų Praneiimus. Dykai patarymai nariams, kurie ateina i musų ofisą, apie 
nesusipratimus su rpndauninkais ir kaimynais. Narystė $1.00 su Šiuo aprarkinimu.

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

Telefonas BOUEEVARD 7878 CHICAGO Atdara Vakarai*.

WAIT(N’ FOte A
UfcDV T’GET 

THR.U USIM’ 
TUE TtLEPHOUE

> feOOTH s'

Tarp Chicagoi 
Lietuvių

.... ra n, 
vyrąi. O vis dėlto ir juos ste
bėti; įdomu. Štai keletas gražiai 
išaugusių ir tokiais pasilaikan
čių atletiško tipo vyriškų^ kū
nų. Stambios jų strėnos, ko j ęs, 
rankos, sąnariai, platus pečiai, 
storokas kaklas, iškilusi krati
nė, kietį,' jėgingi, žymus mlis-' 
kulai. Tai fizinės jėgos pavyz
džiai. Jie, regis, ir męgia fizL 
nę jėgą labiau už dvasinę, nes 
visaip miklina savo sąnarius, 
stiprina raumenis. Atrodo, kad 
jie čią ir laiko gana daug pra
leidžia, nes saulė jau spėjusi 
jų odą mulatišką paversti, be 
to, ir visokius atletikos “triu
kus” visai [prastinai jie per
formuoja. . / j

Jų . sielos pergyvenimų eks
presija veide neatrodo gili bei 
kokia paslaptinga. Tik kai jau 
užsispiria kokį nors atletišką 
“triuką” visai tobulai išpildyti, 
tai tada ir jų veide, iškyla aš
tresnė, susimąstymo požymiais 
ryškesnė sielos išreiška. šiaip
jau /atrodo jie visai patenkin
tais, su gyvenimo aplinkuma 
lengvai ir linksmai sugyvenan
čiais subjektais.

Einu toliau, štai du nudis
tai plačioje, gilioje kopoje ra
miai sėdi, lėtai kalbasi. Atro
do, kad juodu galvoja ir dau
giau | naudojasi savo smageno- 
mis, negu liežuviais. Juodu, 
matyti, labiau mėgia gimnasti
kuoti psichinėmis jėgomis, nč- 
gu fizinėmis. Ir gerai daro, nes 
fizinėmis savo jėgomis pasižy
mėti, rodos, juodu negali, tai ir 
treniruoja psichines 
progai atsitikus, 
gyvenime sužibėti 
jų pečiuose, poilgyj kakle, men
koje krutinėję ir sąnariuose, 
švelnioje muskulaturoje, šiaip 
ar taip, atletiškų jėgų rezervo 
ir ieškodamas nestirasi. Jie 
liekni ir ^liesus. Elegantai. 
Bet vis dėlto savo kūno gra
žumu negali susilyginti su pir
miau apibudintais atletiškais 
tipais. Ir moterys šituose nei 
raumeninguose nei Jfišininguose 
vyriškiuose, sako, retai fizinių

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuviu žurnalą ’ !
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininku ir valstiečiu kovą už Švie
sesnę ateiti ir jų gyvenirtią. : .
*”l. žodis” kc __ 

tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalu ir jėzuitų juodus darbus,

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
{vairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris .
Dar gaunami šių metu pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

Daktaras
Kapitonai : 

Specialistas iš
s GYDO VISAS. LIGAS VYRŲ Tr MOTERŲ PER 26 METUS. . 
NEŽIŪRINT KAIP UžąiSENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų -ir pūsles, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, ,'reumatizmą, galvos skausme- -v——"* -«"«•- 
role, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu lig; _ , 
galėjo Jus HgydytL attikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali padaryti.

1a per daugelį metu ir išgydė t u ketančius ligosią. F * ; 
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto tki 4 

1 vai.
TtL Cravford 5573

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Bei fnusų laimei visų impro iš kitataučių musų 
yemęnt kliubų taryba—T*aksų 
Mokėtojų Taryba padavė pro
testą prieš p, Hnseko planą, nes 
jo planas prielankiai paliečia 
tik turtuolius 22 gatvėj, o smul 
kųs namų savfriinkai palieka 
nuskriausti.
, Sujudo visos kolonijos, kalba 
aiškiu balsu, siunčia protestus, 
berykime ir mes tą patį. Juk 
mes turime tas pačias teises, <to 
dėl naudokimės jomis kol ne 
vėlu. Stokime savo organizaci- 
jon, raginkime savo kaimynus 
Nes jeigu praleisime dabartinį 
momentą, tai turėsime nešti 
nepakeliąmą naštą dar keturius 
metus, < ba taksos taip yra re-

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
tų pacientų randasi raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

I)r.E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105

CHICAGO. ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly įr Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

. Tel. Kedzie 8902

. VIRINIMO,
; TRJNIMO, 

LAZURKAVIMO.
/ Klauskite pas savo groserninką 

LINCO WASH< 
Pąrdayinėjamąs kvortinėmis bon- 

komis — po 20c už bonką. Į
J 'v 'Išdirbėjai \

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

< ■ Chicago, III.
s- Tel. Pullmatt 6201

Lietuvon ir Atgal
■ U ■ ,111.1—

Rašo Dr. A. MARGĖtilS

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Ap^iekonus

■ 1900 S. Halsted St.
.cdlČAGO.jILb.*, ':. •

fll
4 n i. į ■z.iMį 

hizącijos pirmininkė. Išrinkta 
p-nia Nora Gugis. ' \

Kaip pilnutinį žihksnį lab-1 
clarybės fondui papildyti, spa
lių 29 d. p-nia Kelia buvo jau- 
rėngusi savo namuose, 6744 S. 
AriesiOn avė., arbatą ir mažą 
bažarą, kuris, ačiū zjai, davė 
gryno pelno $18,85. šis gražus 
pavyzdys paskatins kitąs nares 
pasidarbuoti.

Be -to, Ghicagos Lietuvių Mo
terų Kliubas rehgia Padėkavo- 
nes bieną (Thanksgiving Day), 
lapkričio . 26, Hamilton kliub'e 
Šokių vakarą. To vakaro pel
nas taipgi bus skiriamas musų 
biednuoiYibnės naudai.

&iam vakarui rengti komite
tas jau pardavinėja biletus, ir 
yra labai pageidaujama Ir pra
šoma lietuvių inteligentija atsi
lankyti ir tuo ateiti j talka mo
terų organizacijai, nes tai bus 
taip vadinama “charity affair”.

Elžbieta B. Bradchulienė,
C. L. W. C. narė.

Antradienfs, lapfcr. 3, 1931
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Jokio kenksmingo 
Bay^t-Aspirin. Jis niekad 
dį, ir jums nereikia abejoti 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas 
tėti nuo galvos skaudėjimo, 
dėjimo ar neuralgijos 
go, reumatizmo ar neuritis 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti.
J. * • ■ '’ • ' r' 1 - • * f

Tikras Aspirin turiz ir kitokių natyr 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutes - 
šias tabletes

Jeigu kiti ne- 

|. PatarimaiPraktikuoja 
dykaL r_____ _____________ _____
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliojau nuo 10 jyto iki. 1 
4200 Weit 26 St*. —' kampai Keeler Avė,, .*'• T-l T- * ‘

keldamas', skrynią.' Daktarai eakS. kad 
“ ?• 'mano , viltis išsigydyti- yra .operAol- 

iržat man nieko - gero’ nepadaro. Pa- 
" * ’ ■' n tai, kas mąne greitai dr 

.JaU daug metų, prašjo ir 
yžo,. nprs. aš . sunkiai dirbu 
i. ' Nebuėo. jokios bDeracl- 

____ alko' ar .nbsmagumų, Aš. 
neturiu j nieko parduoti,, bot .tiktai suteiksiu 
pilnas žinias apie tai kaip Jus galite- ponai, 
išsigydyti be operacijos, ■ jeigu tik parašysite 
man, Eugene M. Pullen, Carpfenter, 38?-N 
MarcellUs Avė., Manasuuan, N. j.. Geriausia 
išsikirpkib 
sioms Įkitl 
galbūt iši

kurie, turi
nuo

Išgydė savo Rupturą 
‘ ’■ t . ■■ 1 --“'/e - '■ ■ v /

•r.Į : . -...r . - , M I IW i i

: Keli metai. atgal - aš gavau sunkių / rUptu- 
ra keldamas', skrynią,' Daktarai sakS. kad

J...................... ....

rųptura-“ nenosuvr, 
kaipo karbeplerit 
Jos., su gaišimo . 1 
neturiu j nieko p, 
pildąs f.inlas api<

Eugene M
s š|'pranešima ir parodykite ji vi- 

Jonis, kurie, turi rupturą — jus 
IgelMsite gyVastj, arba bent .sustab- 

......sisuo*. - "fJT lri. "rr»
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NauJhnM eina faudlta.' llakiriant 
ft riieąd i i Bį T midija 'NaulittlU Bcn- 

drovi* AW & Jtalsted St. jCtacago,

UMMkyita kalnai
Chicagoje — Piltai

Metame
Jrueei metą ■m..m«..iw į

MmUMm.' $8.00 
4,00 

-u____ __ 2.00
_— 1.80 
**»ujt^**....... ,75vfenam 'i

CKirtgoj per IfoeUototae:
•aar- mąm■ i*>Niitutiiii miwiii 8c 

Mineliui ‘ 71c
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w*ĮMXMMW. i*»Wii 8c 
M

Metams v 
Pasai n»i

. . . . ■ - ... ■■ . - ■ - • ■ ■, , . . . , ■

labai didelė, partija, nenukentės. O pasirodo, kad jai 
teko baisiai-skaudžiai ntlkenteti.

Darbiečiai tačiau dar anaiptol nėra sunaikinti. Jie; 
buvo sumušti, < prie tos netikusios Hnkimų sistemos, 
daugiausia dėlto, kad jie buvo suskilę. Kita priežastis 
buvo ta, kad, kaip pareiškia vienas Londono redakto-J 
rius, daugelis Darbo Partijos balšūotojų nėjo balsuoti.

Darbo Partija atsigriebs, bet ji turės keisti savo 
taktiką.
i-r.......  - į---------- ---- -— įi.i.T.AA . I j iU*i»,hIltį Kii... ■ ^*1II 1.1*

Lietavon 'Ir Htttr tittįeniuoM .
(Atpigta*) _ -

Metama/. — 18.00
Pusei metU   —   4.00

IŠRINKIME TINKAMUS ŽMONES 
SLA. VIRŠININKAIS

Pinigus reikia sląrti narto Money 
Orderio įtarta tu Uiaakymu.

*Wt3

DIKTATŪROS PRANAŠAS

Vienas New Yorko kolegijos profesorius .pranašau
ja, kad Jungtinės Valstijos netolimoje ateityje, turė
siančios “diktatorių”, kadangi jos “sparčiai išauga 4š 
demokratijos0.

Skamba labai keistai. 'Kokia čia gali būti kalba 
apie Amerikos “išaugimą iš demokratijos0, kuomet 
'dauguma Amerikos žmonių dar vargiai kada buvo į 
dembkratiją jaugę?

Ar ne iaktas yra, kad per rinkimus Amerikoje ei*- 
na balsuoti tik apie pusė piliečių, kuomet kiti W% žmo
nių visai nesirūpina, kas bus išrinktas?

Ar ne faktas yra, kad milžiniška dauguma Ame
rikos žmonių yra visiškai neorganizuoti politiškai? Juk 
kas yra republikonų partija*arba ‘demdkratų >partija? 
Tai yra dvi palyginti nedidelės grupės 'pblitikierių, ku
rie sueina, paskiria kandidatus į visokias valdiškas vie* 
tas ir paskui per, spaudą, per radio, 'prakalbomis ir ki
tokiais budais stengiasi tuos kandidatus balsuotojams 
įpiršti. Ar tie melionai balsuotojų, 'tarp kurių politikie
riai žvejoja, turi kokią nors orgatlifcaciją, ?kuri galėtų 
veikti savarankiškai, nepaisydama tos arba kitos “par
tijos mašinos0? Jie yra visai neorganizuoti. Jų po
litinis susipratimas nesiekia toliaus klausimo, kuri par
tija “duos gerus laikus0, — kuomet tikrumoje kiekvie
nas nuaugęs žmogus turėtų žinoti, kad nei republiko- 
nai,-nei demokratai‘negali “duoti” nei gerų, nei blogų 
laikų.

Demokratija reiškia žmonių valdžią. Jeigu milžiniš
ka dauguma žmoftiu nesistengia nei suprasti savo rei
kalus, mei susiorganizuoti savo reikalų .'gynimui, tai yra 
juokinga kalbėti, kad demokratija jau atgyvenusi savo 
laikąs Ne‘demokratija čia kalta, bet .patys žmonės. Tie 
įmonės nepasidarytų geresni, jeigu juos imtų valdyti 
diktatorius. Diktatūroje butų tik daugiau suktybių ir 
vagysčių, nes žmonės neturėtų teisės savo valdovus kri
tikuoti.

V. i '

partija neseniai įvykusiuose 
Konservatoriai gavo bfeilšų 

; oficialė Darbo Partija — 
“nacionaliai” darbiečiai

f

BALSAI IR ATSTOVAI
•> Militi .iir>i..fa->4 Į.iUiuul

Telegramoje iš Londono pranešama, kiek balsų s ir 
atstovų gavo kiekviena 
;parlumento rinkimuose.
11,879,088, o atstovu/47:
6,642,230 balsų ir 50 atstovų;
(MacDonaldo frakdija) — 349,149 balsus ir 13 atstovų 
liberalai -— 2,320,310 balsų ir 68 atstovus; Naujoji Par
tija (Mosley grupė) ~ 36,377 balsus ir nė vieno atsto
vo;‘komunistai— *70,844 balsus ir nė vieno atstovo; 
nepriklausomi kandidatai — 358,577 balsus ir 7 atsto
vus. -Da yra mažiukė Lloyd George’o (buvusio liberalų 
vado) grupė, kuri pravedė 4 atstovus, bet kiek balsų 
ji gavo, nepaduodama.

Šitie rinkimų rezultatai aiškiai rodo, *kaip toli ^pra
silenkia skaičiai balsų, paduotų už įvairias partijas, nuo 
skaičių atstovų, kuriuos tos'partijos *pravedė. Konser
vatoriui gavo mažiau, negu dvigubą ^balsų skaičių,, Ipa- 
lyginant su Darbo Partijos balsais, bet ‘konservatorių 
atstovų yra beveik dešimtį kartų daugiau, negu Darbo 

' Partijos atstovų! •
šiuose rinkimuose vieno konservatoriaus išrinki

mui reikėjo vidutiniškai apie 29,000 balsų, kuomet''Vie
no Darbo Partijos atstovo išrinkimui reikėjo 130;00(y 
balsų. Kiekvienas liberalų atstovas, kuris'ėjo išvien su 
konservatoriais, buvo išrinktas vidutiniškai 34,000 bal- 
•sų, o kiekvienas nepriklausomas kandidatas ‘50,000 i)al- 
sų. X

Štai daugiausia1 dėlko 'taip baisiai buvo sumušta 
Trinkimuose Darbo * Partija, prarūdysi 235s viėtas .puidą^ 
•mente! t f

U921 metų balsavimuose -Anglijos Darbo dPaVtija 
gavusi < 8}306^77 balsus. ' Dabar ’jilfcąvo ‘ 6W48£3(Į 

Wsų, ’ vadinasi,;?pwžtftfė -tik 1,664,$7 bakus.
'tttstiivų skaičius sumažėjo, kaip įpiftfjume,

Wi vfe'tiė^d,:”4cąd Aiiglija vaft^a !^kimainsWa- 
įjoriteto” '(daugumos) sistemą, vištoje ;proporekmalė^ 

4ir-wmta pasali, jegei
dcad^a^netikusl sistemaaa^Wėvei|iia. 'Se-

Jibmlai, bet ji to WoWjo, tikėdamasi,;

, Adv. Fortūnatas j. Bagočius 
kandidatas SLA. Prezidento /vietai.

• -m... . ....j.'i.i.i

Lapkričio ir gruodžio mėne
siais bus kandidatų nominavi-' 
mas j Susivienijimb 'Lietuvių 
Amerikoje Pildomą rIArjibą. 
Musų organizacija išaugo, dė
ka. lietuvių darbininkų pasidar
bavimui, į didžiausią lietuvių 
organizaęiją pasaulyje, bet iki 
šiol ją dažniausia valdydavo 
smuklių ir “speak easy” savi
ninkai bei jų prieteliai. Kaipo- 
rezultatas to, visoki “kompe- 
tentiški” biznieriai darė su1 Mu
sų organizacija- kas jiems pati
ko. Ir štai jncs j^žĮųome>(('jcad 
dėl viršininkų ^TFešIigebėjimo 
arba tiesiog neteisingumo Su-^ 
si vienijimui pasidarė apie pen
kiasdešimt tūkstančių dolerių 
nuostolių ,ant įvairių “morgi- 
čių”. Apdraudos Departamen-, 
tas paskelbė, kad SLA. 'turį 
dar, be to, $216,685.50 nuosto
lių ant įvairių 'bonų.

Kodėl pasidarė tie nuostoliai,1 
siekią/ daugiau, kaip pustrečio 
šimto tukstahČių dolerių, t. y^ 
kuone - penktos dalies viso Su
sivienijimo turto? Todėl, kad 
prie SLA. vairo stovėjo, kada 
tie nuostoliai buvo padaryti,, 
tos pačios rūšies asmens, a^ba' 
tų asmenų sėbrai, ir bičįuoliai, 
kurie, apsisiautę “patriotizmo” 
skraiste, iš Amerikos lietuvių 
sukolektavo virš $600,000 ’ At
statymo Bendrovei, virš $800;'- 
000 "žemės Bankui, virš $250;- 
000 Progress 'Shoe-'kompanijai, 
$150,000 Resdrcino IB^drovei, 
$100,000 4Gdiybei>’, ' Wo,oob 
Audimo Bendrovei, ^100,000 
^Eglynui”, ^$lb0f,000 ‘GartAiVių 
Bendrovei ii kitoms '‘fpdtriotiš-z 
koms” bendrovėms.

Tie žmoiiės Wb?a<^ų ‘šibtąi 
šeimininkavo “ir ^Susivienijime^ 
ir dėlto musų organizacijos^trir- 

‘taš' bhvo -taip ‘'tvarkomas”, - kad 
'šiandie iries 'turime sitalus 
•tūkstančių; dolerių v nuostolių; 
Žinome gerai, kad pakenkė ir 
blogi laikai, depresija,‘ bet ‘tie 
vien tai. Apie tam tikras skąn* 
dališkus paskolas r visa musą' 
spauda rkšo jau koki{ihetaf»laU 
ko, ir aišku, kad už- tas ipąskcč' 
las depresiją kaltinti begalinta. 
Bet kaip W su boftais, kiĮri^ 
«mąįtė ^a|p sritarKtaii ntopučl^ 
rMdsų ^tadmįs., v kudne ^įsiį tie 
takiai, nnt^kurių ^Sušivieriijhna^

gūžio gimtaįftės ^^ą Hąžle*

jei žmonės jį pašauks, jisai ap- Bronušas, iš Čaltitaore, Md. 
sihns jiems tarnauti. ! įfBuvęs Sveikatos Komisijos pir-

t Vlce-1>teZiderttUs daufc rąšęfc orei-|4>«s‘priežastis yra ne visuome-
kite Joną V. Grinių, i«* Ph|la-'l)Ws< khtižimus SLArorgm 
detahljos, Ta. Tai yra sėhas 
veikėjas, buvęs ’Uėt. Socialistų 
Sąjungos adtainlštratotfas, -įa- 
bar1‘“Sandaros”r Vičeipirmtain-t 
kas. Šiuo taiku jisai yra SiJU 
Kontrolės Komisijos pirminin
kas. Kaipo teisingas ir sąžftfin 
gnš žmogus, jisąi bus didelė pa
galba adv. BagOčiųi.

Į Sekretorius — Dr. 'M. J. Vi
nilas, iš N0W Yorko. Buvęs 
LiėtuvoS atstovybes SėkiMto- 
rW AVashingtonę, ! dabar 
SLA. Apšvietos Komisijos pir
mininkas. žmogus plačios eru
dicijos, netekęs vietos diploma
tiškoj tarnyboj 'dėlto, kšd ne
sutiko šithuodegauti fašistams.

Į ditktiarus-kvotėjus — ’Dr* 4. 
■ — ’   ■ — ■■ ■ 1

■Mikas RabatSnas.SAUŽUDYBE
................... .......

* ............... ... . t ...i m.

• (Tęsinys) r
Tiesu, žmogus, kuris *isave 

* 'Žudo !tuo;momehtu*buita ne vp 
1 ‘SiŠkai ’nortnriltts, jo ‘psietiiju 
■ serga, imt ’ir vėl 'turiineįi<eško- 
TiHo priešaėtites.riKas jįųirive- 
dė'nrieųo'nšiėhinio sfdvio?kiti 
tvirtina, jog Žmogui1 jau 'būna 
įgimta, duoda dargi pavyzd
žius, kuomet ištisos šeimynos 
nusižudo arba pasižymi savižu
džių gausumu. Bet .'tai tik feti 
atsitikimai. Mums gyvenimas 
rodo, kad žudosi daug žmo
nių, kitrio "bočiai ir iprabočiai 
ndl vienas nenusižudė. Antra, 
jei beprotybe hutų esmine 
savžudybės priežastis, 4ai dau
giausia turėtų žudytis moterys, 
nes įjų tarpe yrą daugiąitsia 
psichiniai nesveikų. - Bet faktai 
sako ką kitą. Moterų daug 
mažiau nusižudo, negu vyrų. 
Pavyzdžiui, . Petrapilyje 4Utį 
m. »gogužeą mėn. nusižudė 
žmonės, išįjų buvo 66 vyrai ir 
39 motery^. Reiškia, motterij 
(lijugjnpžiuu, veik ..pusė tiek,' 
kiek vyrų. Tiėsa, paskutinių 
laikų statistika rodo, jog mo
terų savžuįlžių skaičius nuola
tos didėja. Bet kodėl? Todėl, 
kad ir moteris ‘siais laikais 
jau negyvena vien šeimyiiitiiu 
gyvenimu, bet ji vis daugiau 
ir dauginu įtraukiama į vi
suomeninį viešą “gyvehimą. 
Vis daugiau ‘ ir daugiau mote
rų dirba fabrikuose, įvairiose 
raštinėse -ir jų savžudybių 
skaičius didėja 'dėl -šios' 'prie
žasties, bet ne Hėl beprotybės.

' Aiitra, jeigu ‘bei)rotybe 'birtų 
savžudybės ; 'svarbiausia prie’4 
žustimi*, tai turėtų 'dnu- 
giausia ^udytiąi nes jų *tarpe 
daugiausia yra 'psichiniai 
sveikų 'žmonių. Gi rpati statfcH 
dika mums rodo, *kad nics su 
tuo ‘Sirtikti * negulime, nes įpa4 
vyzdžiui, Saksonijoje 'mažinu
sia psichiniai -uesvėikų, vie-,- 
mani ' milijonui gyventojų teir-į 
lųi 84 psichiniai ligoniai, o 
savžUdžių ‘daugiausia: -vienam 
milijonui 5gyv. 272 savžudžiaiJ 
Jėi niės su šia nuomone !su
tiktume, -tai turėtume pripa
žinti, jog psichinėse ligoninė
se 'yra didžiausias 'savžudžių 
skaičius. -To mes kaip kėrts^ 
nematome, tėii SaVžudybė —t 

retas - atsltikhnas.
^ReiŠkįa, nė beprotybėje įdu^ 

di savžndybių.. priežastis. AL 
fcitaHo kiti, 4čui<4e Įtvirtino, jog 
savžudybių pirežastis yra ali

’sihns jiems tarnauti
moję, bet kur tai kitur.

Girdi, svarbiausia savžudy-

•!! 
i.

Į iždo globėjuk -~ K~Bdka- 
nas, i$ Pittsburghoį‘*tr W>. ’J. 
S|ąągįs, iš ChicagosA/ ’Išrtnkę 
jubs,.. turėsime 4ždp 'globėjus, 
ktafe^prtžfarės'iždo ^reikalus, o 
ne taip, Jkaip kuomet iiž-

* ‘do^glčbĄai 'rileko neišmano apią 
tuos ’driljtotns.

Remdami viršuj paminėtų1 
-asmenų kandidatūras, mes ne- 
padaryęįme klaidos, bet ‘pasi
tarnausime organizacijai, kurią 
•mes visi mylim Ir kurios gero-' 
•ve rūpinamės.

Naujos Anglijos PrJgresyVio 
Komiteto <verdu,

‘Vincas Anesta
'Dr« Jonas S. Meslis.

jin. i -,>*■< N i, ******

me *tų milžiniškų nuostolių 
vengę.

Bet tie patys ponai, dėl ku
rių savanaudiško šeimininkavi
mo Susivienijimui teko taip 
skaudžiai nukentėti, nori ir to
linus musų organizacijos viršū
nėse pasilikti ir per savo ap
mokamus ageritiis veda agita
ciją, bandydami /apdumti SLA. 
nariams akis. Taigi jau atėjo 
laikas, kad nartai žinotų 'fak
sus rtr ‘nėsidubtų vedžioti Už 
nosies. *Musų organizacijos vir
šininkai riūo saitai - Užvedė; to
kią “tvarką”, 'kad kasmet Su
sivienijimas išmioka apie dešim
tį tūkstančių dolerių pomirti
nių nėjegališkai. 'Įvairiems ne
reikalingiems dalykams — ke
lionėms, sugaištims, legališ- 
kiems patarėjams — 'išmoka 
kasmet apie kitą desčtką tūks
tančių dolerių. “Tėvynės” leidi
mas kaštuoja ' Septynis-aštuonis 
'tiikštančius ‘Udlerįų kašnlėt 
daugiau,’negu kad turėtu kaš
tuoti.'O kas gali sužinoti - kitas 
ten ^esančias Slaptybes? Išrin
kus iždininku adv. K. Gugį,; 
kai kurie dalykai /pradėta žmo
niškai tvarkyti, bet, jisai vie
nas negali daug nuveikti, 'to
dėl reikia daugiau komp&en- 
tiškų ir pasišventusių pajėgų 
Pildomoje Taryboje^

šituo tikslu mes rekomenduo
jame. sekančius kandidatus: i 

: ' (j*-'
Prezidentu - 

pačias. Jis' daugiau kaip‘per 28 
metus dirbo Amerikos lietuvių 
labui; Juos organizavo ir (pra
kalbas jiems sake dar tais lai
kais, kada ^fanatikai akmeniu 
mis ir kiaušiniais vaišindavo' 
kalbėtojus. Jiyąi yra aukojęs 
Lietuvos liaudies ' ^reikalams 
daugiau, negu 'bent ' vienas kitas 
žmogus, 'ir tuomi y įrodęs/ kur 
Jo širdis ir geri norai itnKata., 
Kaipo advokatui, jam teka veš-' 
ti ir ' išlošti; ardWK4Wąs,/ne
gu'.beb burtam (kitaip lietuvių 
advokatui'Amerikoj e. Kaip bu-į 
Vęs Mirektorjhs ' South Boston 
^ųšt Co. it Sodth Boston Na- 
ttoųal-Bank, niltibtanių įstai
gų, jisai žirio dabinu ąpie ili 
vestmentps”,) nčgų^oks tarme- 
rys, • krautuVnip^as arba mair

piįHoO t
dygiui,ir "jo1 Uiekds iūž įiosiesį 
h^džlos. Taig’i kĮm rupi S|i4 

__ r„. ,.7Wi ;^rtėnŲlriįo |labas, 1 rtankite jd

pąpMtei rpečkaJfeąi aiškiai pasakė, kaij 
■dos komp£mjos,ltai'taes vietos jisai Uęt/oljsba, ėdrios dhųgiąųsia su-'

1S-

“iu

niriėjė tvarkoje, ne kapitaliz
me, bet žmoguje dėl jo papro
čio beždžioniauti, pamėgdžio
ti. Girdi, jei žmogus neturėtų 
'papūgos, talento — mėgdžioti 
kitus, saVžudžių skaičius žy
miai subiPŽčtii.

Tiesa, gyvenime pamėgdžio
jimas,* beifdžioniavimas ‘vaidi
na gan (didelę rolę, )tu<y re- 
’i^iasi Visos? mados, f bet visgi 
skaityti tai savžudybių įprįe- 
žastimi — negalima. Būna at
sitikimų, jog savžudybė yra 
pamėgdžiojimas, bet skaityti 
eavžudybės esmine įpriežastimi 
'pamėgdžiojimą negalima.

'Pavyzdžiui 'duodama faktai, 
kad 4813 m. viename Prancū
zijos kaime pasikorė viename 
medyje moteris. Tuoj po jos 
4ame pačiame medyje pasiko
rė dar kelios moterys.

*Kas Čia nuostabaus? čia 
visiškai ne faktas, <jog visų 
kitų moterų savžudybės prie
žastis buvo vien noras pamėg
džioti savo pažįstamą, nors ta
me pačiame medyje visos ko- 
resi. Čia galima kita, gana tei
singa išvada padaryti: viena 
'mdteriš pasikorė medyje dėl 
'kažkokių priežasčių, žinoma, 
ite iš 4šttykltnio, kitos, kurios 
‘taip ’pdt ‘senai turėjo galvoje 
‘norą HitSižudyti pasikorė tame 
‘put ‘medyje kaip patogiausia
me. Bet ‘visgi korimosi prie- 
'žastis rbuvo ne medis, kad ja
me <geru ir patogu pasikarti, 
bet gyvenimo aplinkybės. Juk 
jei- mes'■priimsime 'už tiesą, 
kad pamėgdžiojimas buvo ki
tų moterų savžudybės pric- 
'žastimi, tai kode! nepasikorč 
tame put medyje visos to kai
mo mojerys? Todėl, ikad jų 
gyvenimas -jas prie šios min
ties *buvo ne privedęs.

Kuomet taip jiems pasakai, 
jie Juo jau -ištraukia supelėjusį 
įlajlą iš kažkokio archyvo ir 
sako:

—*4) Štaitar tai ne-tikras pa- 
,‘mėgdžiojimo faktas: 47-72 me

tais invalidų -name Paryžiuje 
ant vieno vagio pasikorė inva
lidas. betrukus ant to pat. va-

degtinės, turėtų ir didžiausią 
savžudžių skaičių duoti. Bet 
statistika kalba ką kitą.,Švedi
joje /girtuoklyste nuolat mUžė- 
ja, b savžudžių skaičius dide- 
įa. ^Pavyzdžiui, Poznaniiije^ 
kur vidutiniai • per metus 
kiekvienas gyventojas išgeria 
trylika litrų degtinės, vie
nam milijonui žmonių yra 96 
sąyžudžiai, o tokioje Saksoni
joje, kur vienas žmogus vidu
tiniai per metus ir “6” litrų 
neišgeria, vienam milijonui 
savžudžių tenka 348 ,• žmoriės, 
veik *kėturis kartus, daugiau 
negu foznaniuje,'kttr tris 'kar
tus daugiau išgeriama ‘degti-' 
nes. Jtik nieks prieš karą tiek 
daug 'tlegtiMės nevartojo ktiip 
rusui, o Rusijoje ’savžuUžių 
skaičius žymiai mažesnis, ne
gu 'Vokietijoje, -kur ‘daug nia- 
'žiau gertumą. ‘Bet už Mai Vo^ 
kietijoje 'prieš karą kupituliz- 
imis*jau’“ žydėjoro 'Rusijoje 
pradėjo 41k Skleisti pitrnUf 
savo etapus.

. į w»w»<'*wwwrBun.TBUiywy|MW. to-

Bet jUk reikia kapitalistams gio ^pasikorė dar 14 invalidų, 
apginti savo tvarką* nOrs fak
tai kalba prieš j uos. Ką daryt ?
. Atsirado gudročiai ir pasa- 
]
pas rUSUs magiau SUVŽU' 

v f • « ♦ !• * 1 *.v« ' < r vdl 1 A 1 1 _ Z i. w .. »'A .

jaugiau degtinės? Čia Vtai$3 
&ui ne kapitalizmo Iššlrutulo- 
limo kalte. 'Slavai apskritai 
yra mažiau 'Itakę prie savžu- 
dyl)ės,negu germahaL Juk 

^kiekviena* rnsėiluoda 'tokį 
savžudžių ’škaįėių, ‘‘koks sjrti 
privalomas 'pagal rasės struk
tūrą. Ir įkaip Čia uesiitokši? 
Jdk Mirtinu tai žmbites, ku
rte UUri 'dažnai kišenėje‘ dlplo- 
mus, ^profesorių titulus. Bėt 
ifties plėtos ‘galime ^rą^iai par 
sakyti, jog'FUSes UaVybės nieko 
-bendro sneturi su didėjimu ar 
mdžSjimu - sav4udžių‘ekbičtaus. 
Mos< rtlv^stai ’ivirttnmnV, kad ‘

i ?>ei Mhivus ipastatysime4 vokie
čiu tpadėtyje, ijiė nei * kiek nė- < 
mužešnį savžudžių 'skaičių 
duotų >kaip vokiečiai. Juk di-i 
'dėjdnt^kapitaUžjnui, Rusijoje 
savžudžių 'skaičius 'taip pat 
progresavo. Maža to, <ir šį tVir- 

‘tinimą -pilnai sumuša' statistu 
»ka» Juk jpraneuzai 4r -italai su 
ispmtais priklauso -vienai ’tr 
tai pačiai keltų-i»(ununų rasei, 
o <savžu>džių skaiėhis ne ‘vieno
das. -Pa vyzdžiui: -Praheuzi joj e 
vįenam milijonui gyventoji} 
itęnka. 150 savžudžių, o tapą-

* ‘ ję mažiau uogų 
dąbšl sulyginki

me ĖlanęiįBįjps pramonę,* su 
Wawjos i ir Italijos prambnė- 
mis*išsivysįyipu < ir ir, mes Ipa- 
matysime MidžiaUęią skirtumą.*

T^ijĘji ’ i rimtas uenoroms 
męs tųjįme ieškoti savžudybės 
priežasties 4ne žmogaus psį^ii- 
nęje.ar bįdjojinęje, analai-5 
uęjri r stf rik wbjė, > bįt * pačiame

/Wdm0Į.visris jų argųpieptus 
. 4 v jie! ir pfądeda ieškoti 

prįįžąsčių apįšm
yhėti #fn|rimę^vepįn|ei $ėt visgi 

>Si benori tosf pnežįstięs; suėsti 
ja saVoie ' kapitalistinėj^ slite*W

ke: —kas čia nuostabaus,.'kad 
pas rUsUs YrtąŽiau savžudžių, 
negu Vokietijoje, nors išgeria

kOholis. Girdi,“ nuolatinis degiojoje irrltilijbj 
tiričs vaftojimas pakertu imu- ^oižihouįų.lo di 
gaus /sveikatą, ‘‘pfdtartnią; sivm'e Pi 
ardo i nervus. ' Qirtu6kHtti ’’ 
niaUsičį virsta vpglpiis, #teši- 
Uais įr Ltt.....•„..• „-A.. ... •■-.•'•-

Sutiname, jog girtuoŲiai 
duodat gan didelį sa^UjUių 
škaičių, bet nerime ^uUUįįy 
kad girtuoklystėje ^Iddi šąw-

^priežasčių ieškoti, o-to &&ny$ 
•kaip karts yramus ^lupata 
‘čiame gyvenime.. 
iginuditiyste b4^

O kuomet -tą vagį -ištraukė 
daugiau nei vienas nopasikorė.

Ar ne juokai? 'Reiškia, jie 
norėjo, kad visi invalidai pasi
kartų, 15 pakaruoklių mažai.

O norėtųsi .paklausti, jei po 
.pirmo pasikorimo butų ištrau
kę -vagj, ^ar kita keturiolika 
nebūtų • pasikorę? -G -gal nori 
šios teorijos šalininkui, kad ne 
tik -pasikartų visi invalidai, bet 
ir invalidų namų vedėjas, ku
rio invalidiškumas tame, 'kad 
jis .jau keli metai per nutuku
si pilvą nemato savo ‘kojų?! 
Juk-juokinga taip.pasakoti. In
validai .kerėsi todėl, kad -buvo 
nepakenčiamos gyvenimo aąly- 
<gos. Nepasikorč visi, nes ne vi
si lygiai <įvertinorpadėtį, ne vi
si buvo dar.netekę paskutinės 
vilties.

(Bus-daugiau)
liMMl ĮfcmiHi Hį'įmiiM.I*** ■*

•Nauji No. '19 ‘h- 40 “Ko
vos” 'R'atlti šiandie. 'Kaina 
l«c. Klauskite Nadficnose.
— T* - - -4*^ * . ■—

«*

ATĖJO"“Kultaros” No. 9. 
(Mitais 'gattti "Naujienose”. 
-Kgina 45 tentai.

!gwg' 1 ;rsa,'j.ii i i u samia

AMERIKOS

-Motina ir labai pageb 
blogi knygtl? ttans.-ko- , 

be nori tapti lios šalies 
•piliečiais. Pamokinimai 

apie Šios 'Šalies, tvarką, 
r apie jos viršininkų rin

kimas ir viską kas reika» 
liftga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 

\ lietuvių ir ‘anglų kalbo 
fliil ittfUyta.

j KAINA TIK "25 CENTAI 
y’!- jPt /»)) /' t t H ”

^39 ^So/fialsted St
uGHieAfcO.-iLU

SiįtfiM *»iuy-»tdtri arba kr»»

■' * !:W JĖ ■



A^tradienią,; lapkr. - 3,.1Q81
■MĮM
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$15,000,000 orlaivių stotim^ 
orlaiviais nusileisti aikšt^n^

1 įmojtią jur .

GhitfagoK taksą 
problema

ir 
si-

Paprastesnį . Chicagap, 
Cook pavieto vyriausybes 
šlama sutaupytų ppie $50,000,- 
000- metams, ■

Praėjusį penktadienį, spalių 
30vd- miesto- tarybos komite
tas priešaky su piriuinmku ,ąl* 
dermanu John A. Masscn iš* 
dąyė raportų., Tas raportas 
liečia pastangas, jungti, į daik
tų atskiras Chicągos miesto, ir., 
Cook^pa.vieto. vyriausybes. Rib 
pertas atrodo svarbus ir todėl, 
žemiau bus išdėstytas, jo. turi
nys.

Chįcągpį.ir visame Cook,pa
viete yra. 415 vyriausybių.— 
miestų ir miestelių tarybų, 
mokyklų perdėtinių, parkų 
prižiūrėtojų, policijos, ir ugim- 
gesių departamentų ir. kitokių 
grupių. Keturi, šimtai su vir
šum vyriausybių., kurios kar
tais nesugeba net atskirti, kur 
vienos ribos pasibaigia, o kitos 
prasideda, kurios kai kada ne.t 
viena kilos tarimus panaikina 
ir tarp savęs pešasi.

šioms visoms vyriausybėms 
užlaikyti Chicagos ir Cook pa
vieto gyventojai 1920 metais 
sumokėjo $142,000,000. Kaštai 
toms pačioms vyriausybėms, 
užlaikyti 1929 metais z siekė 
jau $295,000,000. Galutinų da
vinių dar nėra, kiek kąštaVo 
Chicagos ir Cook pavieto. vy
riausybių užlaikymas 1931 mo
tais. Galima lėčiau numanyti, 
kad jis gerokąi,pralenkė $30Q,- 
(XX),ooo sumų.

Jei palyginsime šį kaštų au
gimų vyriausybėms užlaikyti 
su miet»to jr viso. pavieto, gy
ventojų skaičiaus ir turto au-* 
girnų, tai teks pasakyti, kad, 
kaštai vyriausybei užlaikytivdu 
deja, nepalyginamai smarkiau, 

■ nei gyventojų skaičius arba, jų 
turto vertė. O pasėkoj..vis 
sunkesnė mokesčių (taksų), 
našta gula ant gyventojų pe- 
čių. X.

Kaip sunki taksų 'raštu Chi- 
cfagos ir Cook pavieto xgyven-. 
tojams pasidarė, galima spręs
ti iš Cook pavieto iždininko 
pareiškimo. O tas iždininkai 
sako, kad šiame. pavietn._apie 
trečdalis visos nekilnojamos 
savasties (rcul estate .prpper- 
ty), vertos daug inaž. $34XMV. 
(XX),(XX) (tris miliardus), eina 
pardavjmui UŽ ncsumokejfinų 
1929vineįų taksų.,*

šitokiai padėčiai esant pa
lengvinimas taksų yra būtinai 
rejkųlingas. O, tuo, larpu prieš 
gyventojų akis- sjovi. eilė, rei
kalingų pagerinimų, kurie, ka
štuos šimtus milionų dolerių. 
Numatoma, pavyzdžiui* tokios 
išlaidom: <

$10,DOQ>000 gatvėms apšviesr 
tnir trafiko signalams įtaisyki;

gijpn)fr' kuiįpfi. rųpįnąfti,;
Ihj- gapūvft, ,ką feSifi-

8U» jau užsakė taksikabusr^u, 
riais <Wikbt*|SI

.nugabenu įz
B ii:?., ■ , . ■ į j ■.

i ],j i f;y , ■■
Įspėjo., dabotis kiškiui 

li^ps x
Sveikatos kemisionieKiiiSiBum 

dessen išleido įspėjimą* chicą- 
ginčiam* dabotis vadįpamos kiš" 
kių ligos. Kiškių šviežią mėsą 
jjs, čiupinėti t gumbiėmįs^ 
piršįinėpjis. užsimovus,, Mah 
daba^. u^ina, kišįaęnos,.^ezopą^
> ■ ■ ■' ■■ 1

rr orlaivimnkyetės* paranku.
niams; • - . - ,...-

$50,000,000 viešu j ų mokyk^ 
trobesiams, irMuu»Jųfklų įrengiu 
mamota 
. $80,000,000 užmokėti, byloje, 
kuri vesta dėl naudojimo Mų 
chigan ežero vandene Chicagoj 
ir Cook paviete*, nes tokį nup?
sprendį išnešė Suvienytų Val
stijų .aukščiausias, teismas;.

$100,000,00, vau dens filtravį- 
muį.ir jo parupinimui; ,

$225,(K)0,0Q0 ežerų pajęrąntęs 
geripimo užbaigimui, pan
kams, parkų sistemos plėtimui 
ir žaismavietėms;

$250,000,000 plačiųjų^ vieške
lių .(sufterhig^^ye) statymui, 
tųuclįų .arba „viatįųktų. iškąsi- 
mui kryžkelių, ir kitokioms 
priemonėms trafiko judėjimui 
palępgvmti, 
’ Jei 4ie visi, tai,bent kai,ku
rio šių pagerinimų yra butipąi. 
reikalingi vykinti gyvbnimaų: 
neatidėlioįanįi. Bet taksos, 
kurios, galų gulę, turės padengė
ti tuos kaštus, rodosi jau šian
die ,persunki, našta gyycntp- 
jUsnis. Kas daryti?

• Numatoma, kad išeitį-gali
ma rasti tik atsiekus milžinių* 
kų, sutąupymij kaštuose, ku
riais vietinės vyriausybės yra 
užlaikomos., Čikagięlis^ 

(Bus daugiau)^

—v.'i'Ų ■ " ;r—i.,—.r..yi...
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SonthGhicago,
N e lai nw lietu viams

JU.OZĄPAS STULPINAS ...k
b* ____ _ __________ ,
kriqo I dierų, 9:30* vala/id^ va-’

Hare 1931. m., sųląųkys pusėji...
1 amžiaus, gimęs Telšių apsėti. Ža

rėnų parap., KUminių kaime. A-- .
■ merikoj išgyveno 20 metų.
U Paliko dideliame nūjįudųne t 
tbrogfH Vladislove- gių\W? . m ■ 
^draugus, o Lietuvoj. moterį Pe^ 

ronėlę. t . *
Kūnas pašarvotas, randasi 206 , 

"E. Kensington Avė., Telefonas ••
Pullman 9790. ‘ t

Laidotuvės įvyks seredpj.. IJP' • 
“ kricio 4 diene- 2 va!.? po pi<t. jš , 
)riš naųių, bu, nulydėtai i Taųtjš- 

kas kapjnes.
Vjsi a. a. Jyo^app^ Stulpino 

giminės* draugai ir pažisumj; esat 
nuoširdžiai kviečiami, aalyvaųp f 
laid.otųvese ir suteikti jamrpasku-rt

Įtini patarnavime, ir atsisvfilp^^

Nuliūdę liekame,

Bro/čnur Ginjinie. it 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja geabo- 
-Krius .Eudriku. Te|.v Ym4»4 174i?
: / • F ,

U.11,1,!?

Apiplėšė 15pervalandą
Bandant atėmę*, takąikebą. įš 

šoferio, kaip manoma, dar gil
tas, per valandą*, laiko padare 
15 holdtpu., Pagalios policija 
pasivijo. jįr kai rudaųžė itakąi- 
kebą. Ale vis vienas bąnditąs 
paspruko, norą . pųlipija, mano, 
kad jai pavyko jis pašauti j

Suimta 42Jqniečiąi,
‘ Fedei’.ale^ valdžios agentai ji 
policija suėmė 42, kiniečius,. Ke . 
turi suimtųjų, maųpma, esą na*, 
rjajįj kombinuotos,. kuri, .užaiim 
davusi įgabenimų^svetimšaliui j 
Suvr Va’stįjaą... nęjpgalju^budlt 
Kai kuriuos kiniečius esą ga: 
beųla „per rublių neropĮimni^. .

Bomba,PŠ radio,grojimų
Prie .p-uios Jessie May namų, 

2810 So State street, sprogo 
bomba, Policija mano, kąd, 
bomba buyo Į)adėtawtiks|Un.,nu- 
fįldyti garsų p-nios May, radio 
XrogTĄm4> Bombąu,pą4ąrė, ža 
loš\kokįus. $300 ir . nutildė ra 
dio. X

Padar«\pldap;u bankui

’ Aštueni ginklųęti bauditai 
padarė t oldapą - Empirci Stato 
Bankui, prie Crawford avė. ir 
Schopl Street, pirma4.^uį. tBw- 
pejuė., $5*000.

*.H!A g'.T'.’VJ? i.

$2,340,000 .šunims
’ Mm . Mąrjom MpConnęl) 

mirdajna paliko .turt$ rupioj $$, 
240,000.. Turtas pavesta drau*

' ..................... ■ ■ .......... "—"U ‘

KOTR

Persiskyrė Pa’Aulį¥. 
tia 31; dienus x 3:15, vająųdą ryte,

I H193 J, m^. sulaukę .PU^jb;.>mž^»s»H 
! ■’jgimuz, Kaa^v,red*: 
lapijoj* aPSM» ’
įisgyyenph.)2
$ Palikp, didd|a<per> nuliudjrpe,., 2 ; 
: .dukteris — O«H ..ir ,Ąlįęe>\ i 
į (Pramaškų. sescrj,Rųųaliji^Mfl^-, 
4nę,. ir brolį Antanų Peucinskų.-jr 

gimdės,. ,- '

Laidotuvės įvyks-seredoj Japkiri
4 dienų. 8 :Cia<waU j

pamaldos už viliones sid^.o^iš.; 
$v.

laidotuvėse k
nį patųjną.vimisjr atsisveikinimų. ..

Nuliūdę liekame, ’ v
Dukuųph Sųipi ;■

P 
mSĮlXPA:

k Raos&eU*
• ■1 ’

Prasti laikai, darbų, norai 
Kurie dar piliečiai ir turėjo 
dar susitaupinę, tai. ne vieno 
ir iš tų pinigai, jei nepražu- 
vq„ Atai bent-.laikinai: tapo; su
laikyti. ;

čia , yra užsidarę Union 
State . Bank ir Calumet Štate 
Bank, šiuose bąjįkuoset,turė
jo, ir lietuviai padėję pinigų. 
Iji’i ne,(tik; „pavieniai. Kai ku
rios,, draugijos laike: pinigus 
taipjau. Tų draugijų, tarpe 
buvGtPąy, šv. Izj4oriaus. Tat 
ir jos fondai1 sustabdyti. 
, Draugijos laimė,, kad ji tu
rėjo pinigų pasidėjus kįtųr..

Iš, .trįjų vietos bankų jdu .ųž,- 
sidare. Išsilaikė betgi South 
ChicągOc.Savings, Bapk.; Bef 
ir ,tų bąnką žmonės;buvo~(ap-ę 
gulę, porą dienų.,, Ale, bankas 
vis, jnękejo,; pinigus.Tik da*z 
bar didesnių sumų, neduoda. 
Beikia. paduoti, prašymą 60 
dienų.. Bet biznį, bdųkąs^ dar! 
ro kaip kad ir pirma., 

t

j Seiias^narysi
: A ibert D, z> Ijęmdel, 85. metų* 

yra..? seniausias Odd .Fę,Uofw. 
draugijp^ ųa^ys visoj IlĮino- 
jaus valstijoje. Jisi su savo 

’žmona Juįija, 83 metų, švei
čia šfemet 61 metų ženybipio 
gyvenimo sukaktuves. Juodu 
gyvena 1645 Kast 83 st.

Pažino kil,i :
i

Antanas Sandusky, 32* in., 
ir jo moteris Beatriče, 25 m., 
gyvena adresų W.est Huręn 
Sftręet.. Juqsj patino ?keleM» 
asmenų jr jie. buvo r,areštu9li. 
Kaltin,umi ,yrą daugeliu; apį- 
pjė^iinų. j AHįupU,.ab|i. į grand 
džiures ir , teisėjoEdelamąni 
rankas-South Chicago teismą#

dasi ’80j)00 bu$elių. šie kvie
čiai prikibo Grain S|ąbįlfe 
ząįioiĮr tarybąį ir ^bus išvęžti į į 
Qų©M, Gąu.ą^^o; iš„te» *pęr7 
Jkrąiitį 4ąUg įf Apg-
liją^kįtą }gi; į Italiją,,

Pateko nelaisvėn
Sepą (mą<įią norėdama paįaį- 

kyti pąpuoje į hčd^ .Charles 
W,ongh 27 metų kinįetė, gyve
nanti ; adręsu 7905. E?ccbange 
avęnue, { atsiląnkč į Golį- 
blatt, krautuvę, pęie y2 gatvėh 
ir, Calumet Prisirinkę vi- 
so)ųij/}mąžU/ blizgučių ir ne-, 
mokėjusi * už , juęppiięrejo ap
leisti krautuvę, t. Bet buvo , su
laikyta.

Pąšąųk,ta:; pųlįcįją nuvežė 
kinietę į stotį. Vienok policini* 

* ninkai negalėjo susikalbėti 
, suimtaja.^ngų^kai.., Tad prir 

sėjo jaukti vęrteją.
Suimtoji kinietč aiškinosi, 

kad ..norėjusi pasisiūti sau drę- 
sc pagal Kinijoj seną madą,. 
Bet policija pastebėjo jai, kąd 
ji turėjusi įužmękęti krautvei.

X' ——- :
Grąboriai.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

ličiui ,
•I - ■ ■ • ■ .

■! Chmg»4vTjwlMiw^
ric veža dięipjaščiųi popierų •}$; 
Canados, pradėjo krautis kvity. 
čius,, iš Bpyenbaum Grain * C0fF 
elevatoriau^ r prię 10J2 Jr^Gglųr 
met prieplaukos. K^ęįįttt^aų-

- -------- ...—ei.yiviJR'/j.'mž "rr

užf blizgučius^ pirm; apleisiąnt

FOTOGRAFAS

^Pypkės ir 
j: Cigaretų„

’*■ Didelis smagumas

Fotografuoju 
muose arba

730 W. 62 St, 
Tel. Englevvood 584p
wqHHyiW.il, f r>W '!' » I '■

Graborlai

jusų na 
studijoj.

LietuyiM Gydytojai^ J
PRANEŠIMAS

DR. MARGĖMS
Sngrjžp ii Lietuvos ir priipainėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 
z nuo 6:30 ik|,8:30 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Hąlsted St. 
Phone. Boulevard 8483

—------------------------!-------- ' :■1........... . "■ ■ 1 .-----------

Ofiso.,it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halited Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal, sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nup 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiaia pasai sutarti

Dr. Ai R Kazlauskis
. Dentigtas

4712 South • Ashland Ar#.
TeL Boolerard 7589

Ofbo Tabados^10 ryw ĮM. S 
Rtsidence Pbonc Hcmlock 7691

■■ ........ ... ,i < "’T

Phone Bouloatd 7(^2 <

Dentistas 
4645 Šo. Ashland Avė. 

artiz47th Street .

Musų/patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale ^buome?:, tsd siįi- 
«*ięi^^f^bRFfflM|iPTv 

H ;.ka<ta n«t*dW il-f 
laidų užlaikymui, sky?, 
ri«*. . tfLMSJžįd

i

3307 Auburn Avė.
CH1CAGO, 1LL.

r į- ','!.?, **■ ; ri.'R arai1*. > ;

IGBJZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj i

1646 W. 46th St.

s Telefonai
f

Boulevard 5203

Boulevard -844-3

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 Soa HalsUd Street 
Ofiso TeL Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Phone CanSl 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 '
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Regįdapdje 6628 So. Richmond. Street

Telefonu Republk 7868

1327 So. 49.rt> Cu 

Telefonas^ 

Cicero ,3724 •

Dr. P. P. ZALLYS i
DENTISTAS

30 E. 111 th St.
Kumpu Wabash Aveniu 

Tel. Pullman 0856 / 
Gazai. X-Ray, ere.

Įvairus Gydytojais.L. y.

DR. HERZMAN
— 13 RUSUOS: -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me* 
tus kaipo patyręs, gydytojas, chirurgas 
u akuierūu,

Gydo staigias ir chrpnilkas ligų vy<i 
rų, moterų it vaikų , pagal naujaučius 
metodua-. X-Ray ir MmMm. elektros 
prietaisus.

Ofisu ir Laboratorijai 
1025 W. 18tlr. SU netoli Mpefftn^St,

z Tek Canal 3110>< 
Rezid«ncijo» telefonai 

Hgde Purk 6755 at. Raųdotph, 6800

DR; CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai - 

OFISAS
4729 Soisth Ashland Johpų

CHICAGO. ILL.
* SPECIALISTAS DŽIOVOJ 

VyrBkų įVįįk»i 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ikitl2i vai. ryte, nuo,3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo* 7 4H ,S»>Q r4. 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. dka| 

Phone Midway 2810

Lietuyie 
GRABORIUS ' IR BALŠAMUOTOJAS

■ PiMlrJr .* j k^plyŽb i dykai- \

718 Wi l8 Sfe'
TeL .R<lM«Mel^r75d2f

.- —:—r:ni'y 1 ?.!■.;.'!."

Lachuvich ir Sūnūs
LIETUVIS GBĄBtRHJJS
P“’™??:*. .- Reikale meldžm etiiiaukti, o mana į

SKYRIUS^

1433 Sl49 €Qurt,.Cicsro,IW
..T /^^Cice^^ta-.

■ ■»'  v.Trr ... ■'■*T?r i,.",Th
Telefonu Varde,,H38 >,

Stanley W Mažeika
Graborius, irr

Balzamuotojas,
,V ■ « ' ; r*1 ’• 1

ModefoUka Kokplyėia Dovanai 
Turiu autoihobiliue' visokiems reikaę

■ ( hn^s. Kąina pririjama

3319 Uubur» Avenue
-( -<’įpIUGAG0»-'lLU-

■> ■** '!'r'r.‘*!.t-!. 'vri I'! '.1 - į ■'■ J ** 11; - į1 ■■1 į 1111

. Ita. 13 h s D A HF1I110 ’ c

6109
Phone

Akių Gydytojai7"

RAUSIAS LIETUVIS^;
GORIUS CHICĄGOJ 

Laidotuvėse patarnau-

® .< kiti todeta^Ud 
priklausau prie grą- 

kw^’ 

668*lW^ I8th Stree
aK? Teky Cąn^l, 6.1?jb •
■b. SKYRIUS:'-- 

3238 S. Halstėd St.

r . i'-Try.

ir pigiąja.

' V3
v

Į ■ J

' ^8'

b*&^
668wsW/' 18th Stpjrt

SKYRIUS l _ 

Tel. Victory . 40JJ8

3/f MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
RYKUI DEL ŠERMENU

r.. w.'/I

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ, ir, ĮUKTl 
Mę» iyi,hw»et teikiainį £irfiingft. •ijnpatiP^Sk«'.>.f 

y patar^yiųĮifci. kijelį ji, yra?le^I«iw|#L< r$MfaJWW

J. F. EIMEIKIS & CO.
; ■ ' ...Viii TfMpipfa

•exAvenueY.
ir J742t>/ • . i ;■ .

PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFB |

Soutįh 
Ay.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų , 

4145 Archer Aye.. .
Vai. 10 iki> 12 ryto;- 4 iki, 6 po .pietų. 
(Vakarais: utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomis,.pagal susitarimų 

Ofbo Tek Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

Telefonu Yarde 0994

Dr. MAURICE KAHN
463J i Southi\ Asbtsnd. Atutįsu- ♦ 

Ofiso valandos: ,
H-Nno 10 iki 12 dienų, 2 Ud 3 po plėk

7 iki 8 <vel. NedėL uuo. 10 iki: 12
Rez. Tekphone P}azz,3200r

■—*

Telefonai Boalevardk 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandęs:

9,iki 12, 1 iki 3 d..ir 4:30 dki.9:30 >r.-

4608 South Ashland .j Avė*
Netoli 46tb Su, Cbiczgot,IlL

........... Į

", ' ................... i-iRyii i*|
Phone Ąnpitagt. 2822

DR* W; F. KALISZ
llįt5

Valandos^. 12iki,2ir 6 iki 8 P. Nk 
J feredot vakare uždaryta ~ 

Nedėlioj pagal rataztį-.

DR. VAITUSH, OPT; 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS. 

Sugnyžp ii Lietuvos, 
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos-.skaudėjimo,.,, svųigimp,. 
akių aptemimo, nervuotump, skaudamą, 
akių karštį,! nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir to|i<egy^e. Prirengia, 
teisingai akinius. Visuose t atsitikimuose 
egzaminavimas daromu su elektra, parp- 
dančia .mažiausias klaidas.,,Speciali *atyęla 
atkreipiama j mokyklos, vaikus. Vaiaųdps 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely - atsitikimų akys atitaisomos (u 

akiniu,KAiqoy . pilim , *«»; *>?<«,, 

4712 South,Ashland, Avė.
Phone, Boulevard, 7589.,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS' “ 

4142 Archer Aveniu
‘t. . )

Valandos. J1, ryto iki I po, pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 101 

iki t12i dieni.
Ttlepbon^i dieni ,ir naktį Virginia 0036.

DR. A. A« ROTH
„.„GYDYTOJĄ? IR CHIRUJtflĄS

Ofis#: 3102, So,.Halsted St„Chfe*
arti , 3 Ist Street

Re*. 6600 South Arttsian, ZoensM < 
l Phone Prospect 6659

Ofiso TeL Canąi 0257.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t 

1821 So. HalstsdStreet 
f- CHICAGO, 1LL.

Advokatai
Wffiwwr‘v"i4*w i

B. G U tilS

---------- o ■■ —
Tel.,,- Yafds 182,9,1

DR. G. SERNERi
LIETUVIS. AKIŲ ; SPECIAMSTĄS

kampas Kaištį Su 
l Valandos, nuo . 10—4, -nuO’6 iki 8 < 

. , N$<Wįw»iį|, nuų, 10 iki 12.
■ -    -—^1. .L. r ■ t-- '■ ■' ' ' '■■■ 'r

Duokite savo, alus ...ii egzaminuoti

W A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 nu 
” 4649 S, Ashland Ava,

kampas 4 7jth St. , 
Tel. Boulevard 6487*

""""..........   . 1 ■ ’r----------------- —
Duokite .savo akis* išegzaminuoti 

DYKAI 
RjjgŲtruptam Opt ome teist ui 

Akių Specialistas. Viri 15 metų

Akiniai nuo,$3 
j* '• : 1 • o a ‘ a « «•

If, DR. J. GROUPE ' 
.|63Į: S, Aąhląnd..Ąye. ,Td* Yards 67,80 

. ag!.w/iiĮ . srmmr tct A'-mg
Lietuviai Gydytojai >

2.1 _
r Valandos t 9 ry to iki 9 vak. kasdien

DR. A. J. KARALIUS 
t Gydytojas ir Chirurgas f 

3147 So, HaĮąted Street.
H x.
k ji N<i 9, 9
i ri r“-

Tel. Calumet 3294 
iki, U: vai. dienM. it

6 9. jwWlk i
..... ..  ■' ........ . ■ ■ i.. .

A. MONTVID, M. D.
/ Weat Town .State Bank Bldg. 

2400 Uadison St»
Vai.: 1 iki* 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. West 2860
Namų., telefonas ,Bmaswidu ,0597

■ J. i—— 1 ■ ...... . *» i

SVARBI ŽINUTE

■ Lietuvys Gydytojas s 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i naujų vietų po ųr.

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

Nedėlioj pagal sutartį
, Tel. Boulevard 7820

Namai: *'
6641 So. Albany Avė.

Tel. Procpect 1930J

127, N, Dearbom Stu Roų 
TehfoAHr Cmtpl j44j 

Valandos: nuo 9 ryto ikj 4 
Gyvenimo Jrieta^.

HU

Valaudoat nuo 6 116 8vakMetaė*M

ADVOKATAI*'

r»oB
Valandoc- nuo 9 ryto iki 5 vaL valu 
3241 S. Huleterf St. Tata Victotg 056| 

Valandų —* 7 iki 9 vulmce

. ■jiip n imi ewu i ..........—

John Kuchinskas
Lietuvis Advdmta*

iJRiit'kausJkaSe 1ML JD« 
444? South Aveniu

Tek Lafayette , 4146 * T • . T r * .
VALANDOS**

nub, J) iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valąndai vakaro
....1503

AttiA LeM^t£St.>;
i TeUtonKS.ęa^^^ { 

Valandos . 9 ryto ikĮ 8 yibso.
Seredoj ir Pėtnyėioj n«o < 9 ild < 

■'^raiippr p.-vnj'HY'i. rii

Ai.A. siaus
ADVOKATAS^’

Miesto Ofisas, 11
32 * Tek Centai*2

A. t BavidoniSįBD»! 
49J.0 Šo, Michlgan Ayenue M. ■ -ta. K«nwood ’Jior, 
VALAI^DOSį 9 ( ] vahnibi ryte|

ii

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

2403 We 68rd> St, Suite 3 
Tel^ Prpspęct , 1028:

Rez. 2359 <S. Leguįy St. Canaį 233OJ 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal eutartj
T 'I' '»!■'! rrTm'71PS!llll'i?lff'f  .!, ĮHįHmV 1 .

Hemtock 8151

DR. V. S. NARES. . •m.)** -- * > -»

(Nąryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 W«t 69tb Street 
•VALANDOS:,

10 ikb-12 ^yt^ 6|3p ikL8rfįO yaki 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienių

DRL Ax L. YUSRĄ 
2423* IV? Marquette Rd. 

kampis v?7 ir Attjtthp Ąvz, 
Tdefęaųs Gfov^Įj Į 5 95f-

Vaiajidos nuo 9 ikL U" ryto, nuo 2*4 
it 7'9' ■jKu.pieėip Jeredemi po pittų ir 

hjedfl^$41pųt^hftusii»^Mh •

V
I St. 

297»

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Snbatoa >

♦ 145, Ar<h" Aw. f<l. Ufauflt*-i71)7

NWU!T«LMrd.a>«k.J»T
"■..■..r „i*WMWiMiisaM hs»*w

JOHN. B, BOBDEN
&(Joh».

105^^!

r i ciepnoue n
Namie 8-9 ryte. Tek^RepobUy,9W

J(WH; ta GOH
Ljętųviis

‘ Rn. ««5.«». RoĄ<ftrf‘Si. •„ j
T«I. XepuHic 9711 _įl

wqHHyiW.il


'"S nauH

ii ’ 1 •***

Afltradienia,: lą^; 3(11$1

Gilinamos taksu 
problemą.

ir 
si-

ir*

TOS!

/

Paprastesnį . Chicagoj. 
Cook pavieto vyriausybės 
stema s utaupyky apie $50,000,- 
000- metams, •

Praarusį penkiadienį, spalių 
3(Kd~ miesto, tarybos komite
tas pnešaky su pirmininku ,ąl* 
derinami John A. Massen iš* 
davė raportų,, Tas raportas 
liečia pastangas, jungtai daik- 
tą atskiras Chicagos miesto, ir 
CpoKpavieto, vyriausybes. Riv> 
purias atrodo svarbus ir todėl 
žamjau bus išdėstytas, jo. tųri-

Chįcagpj ir visame Cook.pa- 
viete yra. 415 vyriausybių- — 
miestų ir miestelių tarybų, 
mokyklų perdėtinių, parkų 
prižiūrėtojų, policijos. įr ugpe- 
gesių depuUameutų ir. kitokių 
grupių. Keturi, šimtai su vir
šum vyriausybių,. kurios kar
tais nesugeba net atskirti, kur 
vienos ribos pasibaigia, o kitos 
prasideda, kurios kai kada ne.t 
viena kitos tarimus panaikina 
ir tarp savęs pešasi.

Šioms visoms vyriausybėms 
užlaikyti Chicagos ir Cook pa
vieto gyventojai 1920 metais 
sumokėjo $142,000,000. Kaštai 
toms pačioms vyriausybėms 
užlaikyti 1929 metais z siekė 
jau $295,000,000. Galutinų da
vinių dar nėra, kiek kaštaVo 
Chicagos ir Cook pavieto, vy
riausybių užlaikymas 1931 me
tais.. Galima tečiau numanyti, 
kad jis gerokai pralenkė $300,- 
000,009 sumų.

.Jei palyginsime šį kaštų au
gimų vyriausybėms užlaikyti 
su miesto jr viso pavieto, gy
ventojų skaičiaus ir turto au
gimu, tai teks pasakyti, kad 
kaštai vyriausybei užlaikyti di- 
dčja, nepalyginamai smarkiau, 
nei gyventojų skaičius arba, jų 
turto vertė. O- pasėkoj vis 
sunkesne mokesčių (taksų) 
našta gula ant gyventojų pe
čių.

Kaip sunki taksų našta Chi
cagos ir Cook pavieto gyven-. 
tojams pasidarė, galima spręs
ti iš Cook pavieto iždininko 
pareiškimo. O tas iždininkas- 
sako, kad šiame . pavietaapie 
trečdalis visos nekilnojamus 
savasties (real estate prpper- 
ty), vertos daug inaž. $34XKhn 
(MM),(XX) (tris miliardus), eina 
pardavimui, už ncsumokėjjmą 
1929<me|ų taksų..,

šitokiai padėčiai esant pa
lengvinimas taksų yra būtinai

$15,QQQX)Q0YOjdmyjų stotims, 
orlaiviams nusileisti aikštėm^ 
ir orlaivininkystės* parankų* 
mains;

$50,000,000 viešųjų mokyklų,, 
trobesiams, ir .mokyklų įrengiu 
mam^;,
, . $80,000,000 užmokėti, byloje, 
kuri vesta dėl naudojimo Mi^ 
chigan ežero vandens Chicagoj 
ir Cook paviete*, nes tokį nupn 
sprendį išnešė Suvienytų Val
stijų aukščiausias teismas k 

$100,000,00. vandens filtravi
mui, ir jo parupinimui;

$225,000,000. ežero pakrgntęs 
gerinimo užbaigimui, pan
kams, parkų sistemos plėtimui 
i r ža ianmvietėms;

$250,000,000 plačiųjų, vieške
lių, t(superlųglĮvayą) statymui, 
timclįų tarĮia. viacluklų iškasi
mui kryžkelių, ir kitokioms 
priemonėms trafiko judėjimui 
palengvinti,

Jei ne visi, tai, bent kai, ku
rio šių pagerinimų yra būtinai, 
reikalingi vykinti- gyvbnimaų 
neatidėliojami. Bet taksos, 
kurios.galų gale turės padengė
ti tuos,kaštus, rodosi jau šian
die persunki, našta gyventp- 
jasms. Kas daryti?

Numatoma, kad išeitį* gali
ma rasti tik atsiekus milžinių* 
kų, sutaupymų kaštuose, ku
riais vietinės vyriausybes yra 
užlaikomos, v čikagį^s^ 

(Bus daugiau)*

Apiplėšė 15pervalandą
■'-.r.—;.

Banditai.-atėmę*, tak^ikebą. jš 
šoferio, kaip manoma, dar gi/* 
tas, per valandą laiko padare 
15 holdtpu... Pagalios policija 
pasivijo. j ir kai rudaužė įtakai: 
kebą. Ale vis vienas banditas 
paspruko, nęrą policija, mano, 
kad jai pavyko jis pašauti,

Suimta 42 kiniečiai

gyventojų akis. s|ovi eilė* rei
kalingu pagerinimų, kųrię ka
štuos šimtus miliopų dpleęiu. 
Numatoma, pavyzdžiui, tokios 
išlaidos:

$10,000,000 gatvėms apšviesr 
thir trafiko signalams įtaisytu

ffijęn^f rų^nąaug^ih
W serDvėi, tąirPiJcita'jko, ta.šh-

- CbWe$.
gįįa 4 jąų ,

SUŽiSppjįi* irt^h9k|vi 
MMiafe^vnug^bei^ | 
ni^ę.7 ’> ’

><f-: į' ? ! 7 t ;/V ^',7

įspėja dabotis kiekiui 
ligos\ •

Sveikatos komisionieriiiSvBu^ 
dcssen išleido įspėjimą* chica- 
giečiaųi^ daljųfi^ vadinamos ki^ 
kių ligos, Kįškių šviežią t mėsą 
j js, .patar iaP, čiupinėti, guųįįa&rajs^ 
įjtaįįinėn'is. užsimovus^ Maty 
daįbaij' • u^ina, kišpenos .pozopą^

.■«■-—j-Tl-
!BS£57SSE5SB92S9|*-x<

"ITT/

Tat, Chicagos 
t Lietuvių

SoHthChicago.
. f

Nelaimė lietuviams-

•»v> .»«» *» •* ■

> 
v

*

' Fedei’.alėž valdžios agentai ji z 
policija suėmė 42 kiniečius,. Ke 
turi suimtųjų, mappma, esą na, 
r jąjį, kombmuotės,. kurį, .užsįim 
davusi įgabenamu, svetimšalių ,j 
Su.Vr Va’stįjaą.,. nelegalių,, būdų. 
Kai kuriuos kiniečius esą ga
benta P'T rubgžių, aeroplanais-

Bomba, už radio.grojjma
Prie-..p-nios Jessie May namų, 

2810 So State street, sprogo 
bomba, Policija mano, ’ kąd, 
bomba buvo padėtaiptiįcslų^,nu
tildyti- garsų p-nios May, radio 

‘programą* Bombą,., padarė, ža 
los koįdtis $300 ir,nutildo ra 
dio.

Padarė holdapiįt bankai

Aštųuiii ginkfųoli banditai 
padarė b oldapą Empii-ę State 
Bankui, prie Crawford avė. ir 
§ęhopl,street, pirmadienį., Pasi
pelnė.. $5.000.

'-Trr gT’Į'Bg .
$2,340,000 šuninis

1 Mrs, Markui.’ E,t MpConncl) 
mirdama paliko, turtą, rupioj $2j, 
240,000., Turtas pavesta drau-

TT-

dusi 80,000 budelių, šie kvie
čiai prikjfųųp Grąjn; Stabili- 
ząįioDi tarybai drebus išvęžti į 
Qųębeę» GtJOj^a^oi ištJe^^er? 
Jkrąųtj e.M vięnę; dąlis į Ang- 
liją^kiįta }gi į Itęliją.,

Pateko nelaisvėn
L -v , t

Sepą niadą npredaina palai
kyti , papuolė į bėdlį Cbadės 
W,ong,. 27 metų kinįetė, gyve
nanti . adręsu 7905. E?cchange 
avenue. c aĮsiląnkc- į Golį- 
blatt^kęautuvę, pijie, 92 gatyeš 
ir.Calųiųęt ąyę., Prisirinkę vi
sokių < mažu? bliifguėių ir ne- 
mųkėjusi.luž . juę/sffnęrėjp ap- 
lęiatį krautuvę.Bet buvo .su
laikyta.
•, Pašųpk-ta pęlįcįjaj nuvežė

- --------------- -r- - i . 1 T , 
idįf7biizgučms,; pirm, apleisiant Lietuyifii Gydytojai< ’
j,J- • 7t5- PRANEŠIMAS
’.if . I a v*. J-UIM ■■■zn
—..............   1 TkTfe Tl/iTaniki

tDr.AiJV KadftJWs 
Dentigtas

4712 South Aflhtend Afįe.
Tel Bonlerird 7589

Oftoo ▼ataidai.10 jyro fM: Jl ;T«kU4.
Reiidencc Pbo«e Hemlock 7691

Prasti laikai, darbų, neraė 
Kurie dar piliečiai ir turėjo 
dar susitaupinę, tai ne vieno 
ir iš tų pinigai, jei nepražu
vo^ Atai bent, laikinai: .tapo> su
laikyti. ;

Čia yra užsidarę Union 
Statę, Bank ir Calumet. Statę 
Bank, šiuose bankuose.,turė
jo, ir lietuviai padėję pinigų, 
ta nę,r lik pavieniai. Kai ku
rios,, draugijos la.ijkč: pinigus 
taipjau. Tų draugijų, tarpe 
buvę pay. šv. Izidoriaus. Tat 
ir jos fondai' sustabdyti.

Draugijos laimė,, kad ji tu
rėjo pinigų pasįdęjua kltpr.,

Išutfįjų vietos Jiankų tdu . už
sidarė. Išsilaikė betgi South 
C|iicag>Ot.)Suvings; Bapk.; Bef 
ir ,tą bąnką ,žmonės; buvoąap$ 
gulę, porą, dienų., Ale, bankas 
vis, mokėjo pinigus. , Tik da*, 
bar didesnių sumų. neduodą. 
Reikia,, paduoti, prašymą -60 
dienų.. Bet biznį „bankus dar 
ro kaip kad ir pigimu

I

! t Senas ..paryš i

*. AlherJ D.z, I lęįndcl, 85. męlų, 
yra , seniausias , Odd .tFcUofw, 
draugijos paryš .J visoj Ilino
jaus valstijoje.

kinietę į stotį. Vienok policine 
įlinkai negalėjo susikalbėti su 
suimtaja(f4i»gli$kai.„ Ta<f. prit 
sėjo palikti vertėją.

Suimtoji kinietė aiškinosi, 
kad norėjusi pasisiūti sau drę- 

pagal Kinijoj seną madų. 
Bet policija pastebėjo jai, kad 
jį- turėjusi (UŽmųketi krautvei,

, • .■ ■-•■ 'v? ' . >' . .

-       ■ ■ Į   "■« .. -II.   I į Į   ..;u.į ...
<• • ■ .

Phone Boulevard 4139
A> MASALSKIS

Malu, patarnavimas lal-S 
dotuvise ir kokiams rei
kalą i vlsuome| ;. esti są|b>.

oi^Ur
dėl, .:>ka^^netiitta4
laidų «kyr

t -* 1

3307 .Aąbum Avė.
CHICAGO. ILL.

"’■—M!',";1 . , vų-uru a ...... .

jaus valstijoje. Jisi* su savo 
'žmona Juliją, 83 metų, šven
čia šiemet 61 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuves. Juodu 
gyvena 1645 E«st 83 st.

X • ’4 ’ . \ '• ' ’ ' ■

Pažino kiti
<

Antanas Sandusky, 32*;m., 
ir jo moteris Beatriče, 25 m., 
gyvena adreąų 42 W.est Hurqn 
Srtrųet. Juosi pažino keletas 
asiųeini (Įir jie buvQ.r,areštų9ti. 
Kailiuku yrą.daugeliu;, ajų- 
plėšimų, a Atidupti. ubu. į gęand 
džiures ir . teisėjo,n Edelamm1* 
rankas South Chicago teismą*

Peter Conrad **»•u XX“ p,“p,Wi‘" 
FOTOGRAFAS . nn° 10 rpo iki 2 po pietą 11 x 

I ' ' nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
^Fotog^fąoju jūsų na- Sekmadieniai* nuo 10 iki 12 

muose arba studijoj., g() g£

Ff’ 730 W* 62 St)|. Phom Boolmrd 8483
,5 84,P,.Į , Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DKBERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb & Halited Sti) 
Ofiio valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Ntdeldieniai* pagal lutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR.NAIKEL1S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedŽIdianiais pagal sntartl

r

F" '
n .
t.

....................I.—MMIRM ........  —' ,, «• - • ■ • t •»

Graborlai

dėl

jj Rūky
tojų

Didelis smagumas

»..Pypkės ir
Cigaretę x

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj i

1646 W. 46th St,*g

x Telefonai- v
Boąleyard 5293

Boulevard 8413

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So, HalsUd Street
Ofiso Tek Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

■w... .....J.' . '■ <"J| . tiv
Pbone Boukvatf 70^ ^

, Dentistas
4645 Šo. Ashland Avė.

arU^47tb Stttet

1327 So. 49.cb Ct, 

TeJefonAl(( 

Cicero.3724 .

Lietuvės Akušėrės

Lietuvis
GRĄB0RIUS IR BALSAMUOTOJAS 

■DiįtlikJr >,gtaU koplyčia i dyka). \ 

718 W. 18 St. 
TtL^RąiBiiierel^^Sdiii '

.■ -T—rrrH'y ,...... w;t- ■

Lachayich„ ir, Sūnūs
LIETUVIS GRABCmiŲS

Reikale meldžiu atsmaukti o mano į

T<k Roosevęlt 251^ *rba 15v jj 

23JfeW. 28jri JPk CMcsgo 
SKYRIUS:

1439 Sb.49 Gęyrtj Cicsn), Hk-
‘ ’ t<L<Cice^927,

...-".rv..1?; r,.1;-.-1 -n
Telefppai yat4i,J138 r

Stanley- P. Mažeika 
Gzaboriua. iri 

Balzamuotojas
Modefniika Kokplyžla Dovanai 

Turiu automobiliu* ■ visokiem* reikaf 
( bni*. Kąina prieinama

3319>AuIwnAvenue. i
CHICAGO.ILL. 

■’-rm."’!’!.' Uvyrt-iyĮt 1'i ■■ r.

■ IA'-. EB* D A IVflETGBf

lėpę^kyi^čius
• i W
ric veža dięųiįąščįui popierą įš;
Canados, pradėjo krautis kvięh 
čius, iš Rpscnbaiun Grain Cęr 
elevatoriau^ f prie • 10^,Jr.:,CęIiitr 
niet prieplaukos. KTJeėhl; J’UIh

"ĮOT.B'tlIUB'JUI'lliffli l». 't.*'" Į.Kl 1-. .■s'JTT

PIGIAUSIAS LIETUVIS^,; 
GlUęORIUS CHICAGOJ 

" Laidotuves* patirnau- 
C j“ feSF&įn.i* Ptefe 

W> priklauqau prj« <ra« 
h^FIŠAS^1 

668^-WP18tb Street 
TeLr Cąu^i 617įli 

SRYRlUSt.
T 3238 S. Halsted St 

Tel. Victory. 4008

.!■

.t

Įvairus Gydytojai;

D R. HERZMAN
— B RUSUOS;—

Gerai lietuviam* žinomai per 25 
tu* kaipo patyrę*, gydytojai, chiratiai

Gydo įtaigia* ir chrpnilkat Ugaa Tfe 
rq, motetą « vaiką , pagal nanjamlMi 
metodu^ X-Ray ir ktakiui. Mtroi 
prictaiiui.

Ofiaa* ir Laboratorijai 
1025 V. ISth .Ste, d*M<

Va|ando*x nuo 10—12, piet% jg,

Pbofie Caotl 6222

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

Valandoi: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir ntdčliomis pagal «atartį. 
Rezidepvije 6628 So. Richmond Street

Telefonai Repablk 7868

TeL Omai 3110>. 
Rezidencįjoe teUfooal 

Hįfde PmH 6755 tr. Rapdotfik 4800
.. ..........................   i 1 "■ 1 ■■>■■■T •>

Dr. P. P. Z ALLYS i
DENTISTAS 

30E.lllthSt 
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pullman 0856 / 
Gazai. X-Ray, etc.

PrakdksoJa 20 metai * 
OFISAS

4729 Sooth AibUndf Aui^2 JoApi 
CHICAGO, ILL.

„ SPECIALISTAS DŽIOVOJ 
MO,,r^isoyVA?ANI^*in“ 

Nuo 10 ilciil2> rak rytir n«a,2 4M < 
▼at po, pietą ir nuo- 7 4kiz>i><l^-»A 
vakaro: Neda nup 10 iki 12 v. dta|

Pbone Midway- 2880
I

W Suzana A. Šlak
. , j Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

> PHYSICAL L 414^ Archer Avė.. 
THERAPY Vai. (O iki. 12 ryto; 4 iki, 6 po pietą.

r U MIDWIFB i (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak) 
I Seredomi* ir nedėliomis,.pagal tastfarirpą

6109 South
Albąny Ay.|----------------------------------

Telefonai Boulevard' 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandą*: 

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

Į 4608 < South Ashland Ava,
Netoli 46th Su, Chicago,,III

i " . ' 1 ——... ..... i :

Phone
Į Hemlock 9252;

Akiu Gydytojai

f DR VAITUSH, OPT.

"DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■“ 

4142 Atchtt Autnua

J Valandos. JI. ryto, iki 1 po. pietą, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 10

LIETUVIS AKiy SPJBęiĄLISTA$.,| iki v 12j dieną.
Sugryžf) i! Lietuupt, ' LTekpbonai dieną,ir naktj Virginia 0036.

Palengvins, akių įtempimą, kuri* esti ____-.1——--------------------------------- :------------—

«* ««o.o s<>»6akių aptemimo, neryuptąmo, skaudamą, •
akių karštį,, nuima kataraktą, atkako
truiąparegym ir tolitegy^t^. Prirengia. _ ° _ TnDTC
teisingai akinius. Visuose t atsitikimuose DR. P. Z. ZALAlUKlb 
•gzamuuvima, daromą, .u elektrą, pato- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
dančia mažiausia* kiautaiI , <. « , . j .
atkreipiama į mokyklos, vaiku*. Vataądpsk '
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v ‘ CHICAGO, ILL.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM- -
PA LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU. .
Daugely atitikimų akyt atitaieamoa 6*1

4712 South Ashland. Avė,
Pbone, Boulevard^ 7589, ,

............. O"—.... .
Tel..,, Y.r* 1829,

* DR^‘ SERNER;
LIETUVIS- AKIŲ SPECIALISTAS

III ■

t........... j ■ ■ ■'...... 1 ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

2400- Ifcdtfon St,

VaL: 1 iki'3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tek West 2860
Namų-- telefonai ,Bnmswick. ,0597

SVARBI ŽINUTE

■> f’

---------------------------------------------------------------- -
Telefonai Yatd* 0994

Dr. MAURICE KAHN
463.-1 i ySovtit Ashtend Atfatįo* • 

Ofiso valandos*
Nuo 10 iki 12 dįmą.,2 iki 3 po pM, 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo. 10 ikiill 
Rez. Tekpboae Plazaz3200r

' '■' 1 "■!—>■ 1 I , 1 S*111*
PhonrArąiitag<.2822

DR, yr. R KAUS&
VdmMtaį’U

•3

M

,4

:!1GYDXTOJĄ§ IR CHJRURWT 

OfiUi 1102, So.. BO^d St„.Clį^lt 
Kti Zltt Sfnęt

IM3
I

j~— ii ■■■■ i

Advokatai
11 • ’r4" * e• nr ■

GUGI ^ ;
127, N. Daarboao Stu. R"?

Telefonu Gtnąal 4411
Valandos: nuo 9 ryto < J

GyvenimoV
Valandos: -nuo 6 iki 8-vab

ADVOKATAI” 
n South L* SaUti M 

Room 1934 Tel Randolpb 0331 
Valandoa nuo 9' ryto iki 5 vaL valį 
3241 S. Htatod-^ TaC Victorg 056| 

Valandos —• 7 iki 9 yąlyce 
?žsr^ ^^8® 3 

——  *■ ..........

John Kuchinskąs
Lietuvis Advdtataa

Š*.am4|aMS,H
>jįh<

JUOZAPAS STULPINAS
,)*’ Persiskyrė su šiuo pasauliu lap-. 

’Ktjęjo 1 diena, 9:30-valanda va
kare 1951 m*« suhfKf’ pusėj! . 
‘ amžiaus, gimęs Telšių

rėnų parap., Kilmtnių kaime. A-<, 
' metiko j išgyveno 20 metų.
in, Paliko dideliam* nyUęi.dipie [ 
|bra|tn< Vladislove , ,
?rdraŲ<Ms, o Lietuvoj metui P«^

ronėlę. t . •
Kūnas pašarvotas, randasi 206 

•E. Kensington Avė., Telefonas* 
Pullman 9790.

Laidotuvės įvyks seredoj, bP/ . 
' kricio 4 diena- 2 vai. , p<0> pi^t Ji , 
f ii narpų( bu*, nulydėta į TaiĮtįš- 

kas kapjnc>.
Visi a. a. Jyozapp. Stulpino 

ginlioės. draugąi ir pa^i»tanūTesat 
nuoširdžiai kviesta. *Wv*9llr 

Jaid.otuvcse ir suteikti jam^pask^ 
Jtinį patarnavimu, ir atsisviikinj^.v, 
■ m<.

Nuliūdę liekame,

Brolėnet? Girrjinū - k
Draugai.

Laidotuvėse • patarnauja grabo- 
įriusJSudfilta Td*a• 
: . . ... ,

KOTRYNA MASON 
(MASlpONSKIS)

Persiskyrė sųJiiuo pasauliu spa-¥ 
lio. 3 L diiną^ . 3:15, vająąda ryte, 
191J( m«. sulaukMĮi.,puM -

;1(gimu>, KaiięOpjeti :. Jųtį 
■epijoj. Rą»«»n»ų apsk|, .> 
pšgyyctar
ię Palikp, diddįarne. nuliud^ę,., 2 ; 

^dukteris — Oną ir Alįęe», 
iPrautaką, sesflrį ^Rąąalyg^taljM^., 
Anęr ir brolį Antanu Peucinską Ar 
. girąipes>.
H Kją^palarvotis,; rąądąji 5 84,6j / 

Laidotuves įvyk* seiedąj JapJųį 
r^io 4 di«ną. 8:0a<\vaL<. ryxc,..4Š į 
tnantiįe. j 4 t Jurgiu o WU?5t Jb«'i
‘Tnyq'ą.. kąwjt atsiįąs

pamaldos už .viliones o-45 j 
$v!

minės, dAugau it: ,įpa^tamL..e^t,n 
nupąudžhi.^ aaffvautų

srlaiifem^ k «mkjį ai pą»k«h-^ 
nį patąjn^imą^ir atsisvėikįrumą. .

Ntiliudf Jtokamr, > . -<

^T°'t

ii

VĮ >

s yfs MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
i4*- DYKAI DEL ŠERMENŲ

sjfistr.' - 

kampu Halsud St.
i Valandos. nuo< 10~>-4, nuo-6 iki 8 < 

, , N«#ltaąur nuą„ 1& ik| 12.
' V.    „■■■p- — r—T. !■'' " ■ .. ":"r

Dąokite savo. akįt,.išeg^aminąotl 

'Dr. a. r. bmjmenthal 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m, 
•4649 S. Ashland Ams, 

kan>w*_ 47xh St. 
Tek Boulevard 6487

Lietuvys Gydytojais 
ir Chirurgas.

Perkėlė abu savo ofisu i nauja vieta po nr.
4645 Še.; Ashland- Avė
Valandą* 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel., Bouleyard 7820 

Namais '

6641 So. -Albany Ave.:
Tel. Procpect 1930 <

M

i

■ 
I

■

4 ■ .

*
X V ' i >. ■■ ■■■• ■ " v

;'Wž

U AMBUL.ANCE, PATARNAVIMAS DIENĄ,,4rr HĄ£T| 
Mę» visuęmet teikiam* piflingp. aijnpatin^ ;i?,. 
patarnavimu, kuomet jis yra labiausiai, re^aĮtygaĮį*

- 'i CT0E1KĮS & M ■11 . 1
4605>07> SoŲtįi Hermitįage^Atenue*

■ /■ ■ ■ Vti T,l,hn^

Iii IB
U

J
įi

ta

f;”

A.K. Rutkauskas, M.D.
4442 South WWwa Aotntu 

T«l^ Lafayftte . 4146. 

VALANDOS:;
nvO) 9 iki H valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valąndal vakaro

... ........................................ .. "" .......... ' ■ '

Duokite .savo akis, išegzaminuoti 
DYKAI 

Rjegfctruptain Optpmetristąi 
Akių Specialistas. Viri 15 metą 

Ak::&$3

J Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdien 
f DR. J. GROUPE 
i463J>« s. AlbbnArAve. ,T«!. Vanta. <780 

f ,U.WX'Mr .'OMTOlįlllIL-l
į LietUYiaiGyrfytojai

DR. A .1. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas ( 
3147 So. Halst<xl Street 

U , Tel. Calam«' »294 
D 9 įki( U, sjąl, dleiiM. i|« 

į; no.,, 6 IU, S> vaUflM ■ 
.......................... '■ ! .. ................ . . į?

G.l
49J0 Šo,. Michįgan Ayeniie

1 \^,\'-Kenwpo^>-5i07l

DR J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

2403 W 63rd St, Suite 3 
Tek Prpsp<ct 1028 •

Rez. 2359 Leauįų. St. CanaJ 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 -. 

Nedalioj pagal lutartj,
«».«.'UĮIĮI "M — ' > — »V"!■ HIJŲD
Hemlock 8151

JDR V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 W«t 69th Street 

•VALANDOS:
10 -likbJ>. -/ytOr 6139 ^ 8^0 vak 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadieni^

DRi A: L, YUSEĄ 
2433‘ IV. Marųuette Rd. 

kampas ,57 ir A italą P Avr, 

. ryto, nuo 2*4 
w _ «»« pp pietų b

nedėliomis vpagą| h susietai .

,4

I IMPERFECT IN ORIGINAL |

ArtiA Leawi«įttSt.^

Valandos. 9 xyto ikĮ.8
Seredoj ir PitnyiioJ4 •»•’** 1U 6 

'• j "i* »■" UMijrr” i.....

AlA. S L AKIS
ADVOKATAS^’ . 1

Miniu pfua^. 77
Rooml502- T*L Centai* 3971

Vakarais: Utarn., Ketv.. k Suktos

Na«q>Te^JHrd«aP>A.’3»t'
■■■ .k.U .UMW'AUlAWWW "R'MIJMJ1

(John 1

105L^TlA
Ik

4'1

TRiMjjjtmiuNM* mmni eii^aa. ^ 4

____________________________

lietuvis Admkate*

u 
I

I

1

!

■

. ano 6 jEi 8 „Uodai nįin .!» 7-S »Rd4n Rez. 6R5a «<>.’ 
Tel. ’Republic 9723

* t



a arteliai«
3, J981i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rado lietuvi negyvą

Birutės pirmas jubi
liejinis koncertas
Sekmadienio vakarą Birutės 

šeimyna susirinko apvaikščioli 
savo sidabrinių sukaktuvių. Ka. 
daugi šis sezonas žada visas bū
ti jubiliejinis, tąd ir pirmasis 
koncertas buvo surengtas tik 
ka»p dahs bendro sezoninio pla
no, Programos pamatinė idėja 
buvo,— padainuoti tas pačias 
dainas, kokias Birutė dainavo 
25 metai atgal, tai yra savo gi
mimo metais. Praktiškiau ta
riant, šis koncertas tai buvo 
senas vynas naujoje statinėje, 
nes kad ir senos dainelės do
minavo programą, tačiau jas 
atliko dauguma jaunųjų daini
ninkių ir dainininkų ir atliko 
jau nepalyginamai kitokia tech
nika ir variacijomis.

Pirmas įspud’s, atkreipęs į 
save akis, buvo naujos velveti
nės dekoracijos tamsiai žalios 
spalvos, Birutės nuosavybė, 
scenoje su šviesiu užrašu “1906- 
Birutė-1931”. Skaitlingas miš
rus, ne tik balsais, bet ir am
žium ir kostiumais Birutės Cho
ras užpildė visą sceną. Ponia 
Nora Gugienė, viena veikliau
siųjų “Birutės” patronų, atida’ 
rė programą sveikinimo prakal
ba. jautriais žodžiais nusak> 
dama Birutes ilgo amžiaus gra 
žią istoriją ir palinkėdama jai 
ilgo ir vaisingo amžiaus; be to, 
ji perskaitė pluoštą sveikinimų 
Birutei, tarp kitų nuo p. Balu 
čio, iš VVashingtono, kaip vieno 
pirmųjų “birutiečių” 
“Naujienų”. Publikos,
rint į “hard times”, buvo gra
žios kaip skaičių taip išvaizda.

Programa ėjo tokia tvarka: 
pilnas Birutės choras sudaina
vo pradžioj keturias dainas, 
vienoj “Oi kas sodai’ p-lei Ve
rai Stradomskaitei dainuojant 
solo; po to p-lė Aldona Narvi- 
daitė pašoko tūlą klasišką šo
kį; Stasys Rimkus, Julija Gap- 
šis padainavo solo; p-lė Aldona 
Briedis paskambino vengrišką 
rapsodiją; naujas Birutėj so
listas p A. Kaminskas— solo; 
pl-e Marija Griniūtė pašoko po
rą gyvų moderniškų dalykėlių. 
Po to puikiai susidainavęs 
kvartetas iš p. Kaminsko, Ažu- 
ko, Rimkaus ir Stogio; ponia 
Ona Biežis, solo; Povilas Sto- 
gis, solo ir gale visas Birutės 
choras, su Julia Gapšis, Vera 
Stradomskaitė, Vanda Misevi- 
čiutė, solistėmis užbaigė pro
gramą.

Po užbaigęs buvo šokiai, 
griežiant geram Miko Jozavito 
ir Petruševičiaus orkestrui.

—Svečias.

Adolfas Jackūnas (Jackson) 
gyveno adresu 561 De Koven 
Street. Kartu gyveno George 
Matley, irgi lietuvis.

Jackų*as gyvena tame bute 
jau kokią dešimtį metų. Pirma
dienio rytą George Matley buvo 
kur ten išėjęs. Kada apie 12 
valandą dienos jis sugrįžo na
mo, tai rado Jackūną negyvą, 
sugriuvusi ant grindų prie pe
čiaus. Galima spręsti, kad Jac 
kūnas versdamas pastūmė ir 
pečių, nuvertė kavos puodą nuo 
pečiaus ir apvertė viedrą su 
anglimi.

Matley tuojau pašaukė poli
ciją, kari išvežė mirusįjį tu r 
būt į r svieto lavoninę. Polici
jos manymu, Jackūnas miręs da
liai širdies ligos.

Jackūnas buvo 42 metų am
žiaus. Seniau dirbo Marshali 
Field kompanijai, bet koks mė
nuo laiko buvo paleistas iš dar
bo. Priklausė Keistučio Pašai
piajam Kliubui ir Moose Loyal 
Order No. 3.

Kiek žinoma, Adolfas Jackū
nas neturėjo nė Chicagoje, nė 
dagi An*erikoje giminių.—Rep.

ligoninėj Sako, ligonė jaučia
si gerai, bet keletą dienų pri
sieis .pagulėti ligoninėj, Gimi
nės ir draugai turėtų ją dabar 
atlankyti.

Linkėtina, kad p-nia Gricienė 
greitai pasveiktų.—Kaimynas.

Šaunus Lietuvių ra 
dio programas

šį vakarą paprastu laiku tar« 
pe 7 iki 8 vai. vakare iš stoties 
W. G. E. S. 1360 cilocycles į- 
vyks nuolatinis radio. progra
mas duodamas pastangoms 
Peoples Furniture Kompanijos 
krautuvių.

Išpildime. programo dalyvaus 
pažimetini nauji ir jau senai 
per radio gerdėti dainininkai ir 
dainininkės; kaip tai: Anele Za- 
bukienė, Aldona Briedžiutė, 
Pranas Sadauskas ir kiti. Taip
gi kalbės Dr. Kazys Draugelis, 
bus juokdaris “čialis Kepure”. 
Prie to programas bus paįvai
rintas su gražia ir parinktina 
muzika. Todėl nepraleiskime 
neišgirdę.*

/ —K.

jo

ir nuo 
nežiu-

Padarė holdapą 
lietuviui

Manau, kad jau ųe vienas 
“Naujienų” skaitytojas atkrei
pė dėmėsi į anglišką skyrių, pa
vadintą “Interlude”. Jo redakto
rius yra p. Vaivada.

Well, sekmadienio vakare, 
grįždamas iš Birutės koncerto, 
p. Vaivada Sustojo prie '22 ir 
Halsted gatvių gatvekaritii per
simainyti i .

Laukia gatvekario. Tik štaį 
prie jo sustoja automobilis dr 
vienas važiuojančių klausia, ku
rioj pusėj randasi Ashland avė.

Nespėjo p. Vaivada į klausi
mą atsakyti, kaip ve pora jau
nų vyrų revolveriais rankose 
kviečia jį sėstis jų automobiliu. 
Ką darys—p. Vaivada įsisėdo. 
Pasivežė jį keletą blokų, pikta
dariai atėmė iš jo pinigus, laik
rodėlį ir žiedą—mokyklos bai
gimo ženklą.

Po to atidarė automobilio du
ris. išvarė lauk. Užgesinę au
tomobilio šviesas, jie nudumė 
savais keliais, o p. Vaivadai te
ko net pėsčioms kokią dešimtį 
ar daugiau blokų eiti namo.

—Rep.

Leonardas Šimutis, 
pamelavo

Pereitų ąntradienį suėjo du 
metai, kaipo Peoles Furniture 
kompanija su “Draugu” pradė
jo leisti radio progrąmus. Tai
gi dviejų metų sukaktuvėms 
buvo pakviestas kalbėti per ra 
dio šimutis. Jis kalbėjo ir sas 
vo kalboje pamelavo. Jis sakė:

“Aš du metai atgal, pirmuti
nis, suorganizavau tikrai lietu
vių radio programų. Kuris dar 
ir po šiai dienai platina lietuvių 
vardą Amerikoje. Nors kiti 
pirmiau buvo suorganizavę lie
tuvių progrąmus, bet tai nebu- 
vo lietuvių programai, nes ten 
buvo prisidėjusi Harry Altą?, 
kompanija. Vien tik mano su
organizuoti radio programai 
buvo grynai lietuviški”, ir t.t,

Kodėl šimutis taip melavo, 
nežinia. Juk visi lietuviai ge
rai atsimena, kad “Naujienų” 
dienraštis su Budriku, pirmu
tiniai suorganizavo lietuvių ra
dio progamą jau TRYS METAI 
ATGAL. Ir apie tuos progra
mos dar ir dabar daugelis lie 
tuvių labai gerai atsimena ir 
giria juos.

Tie “Naujienų” radio progra
mai buvo tikrai lietuvių kalbo
je leidžiami, to Šimutis, nei 
kas kitas negali užginčyti. Tai 
kam šimutis nori pasisavinti 
sau monopolį lietuvių progra
mų? Ir jis, norėdamas būti 
pirmutinis organizatorius lietu
vių programų, meluoja. Meluo
ja, ir nerausta!

People? Furniture kompanija 
irgi padarė klaidą, kad nesu
stabdė Šimučio bemeluojant. Ga
lėjo tą melą tuojau atšaukti, 
be to nepadarė.

Labai negerai, kad j>er radio 
pradedama skelbti neteisybė.

Klausytojas.

“Birute”
Dvidešimt penkių metų 

rutės” jubiliejinio sezono 
mas koncertas praėjo sėkmin
gai. Vakaro programas• turi
niu ir gražiu išpildymų mato
mai darė gerą įspūdį į klausy
tojus, nes atsilankiusi publika 
atkartotinai reiškė savo pasi- 
^enkinimą-sąjausmą gausiąis ap
lodismentais ir valio “Birute

Be to, nuo vietinių asmenų 
Chicagos ir iš kitur buvo skai 
tyta prisiųstos telegramos su 
reikšmingais sveikinimais ir 
gražiais linkėjimais “Birutei”.

gi 
pir*

Marąuette Park
Apsirgo p-nia Gricius

Apsirgo apendicitu p-nia Gri
cius. kontraktorio D. Griciaus 
žmona, 2452 W. 69 St.

Dr. Yuška ir Dr. Biežis 
darė p-niai Gricienei operaciją 
ir dabar randasi Šv. Kryžiaus

Marąuette Park
šiomis dienomis Marųueitte 

Parko kolonijoj 
barbeni c šios 
tarės barbernės 
G. Dagis 6307 
mento avė. 
bar beri s
15 metų. Saviškius visuomet 
verta paremti. —Kaimynas.

atsidarė nauja 
naujos ir sani- 
savininkai yra 

South Sacrg-
Tai yra patyręs 

dirbąs tą darbą per 
Saviškius

Willow Springs
Didžiuma Amerikos lietuvių 

mažai progų turėjo lankyti mo
kyklas Lietuvoj ar buvusioj se
niau Rusijoj. Atvykę Ameri
kon, kai kurie lietuviai mokyk
lų stoką papildė nors kiek. Ki
ti gi taip, ir pasiliko mažai mo
kyklose mokinti, ba neturėjo nė 
čia progų, nė galimybės jas 
lankyti. Ir tokių yra didžiuma.

Bet nors patys pasiliko ne
mokinti, Amerikos lietuviai vie
nok deda pastangas savo vaikus 
mokinti, ruošti juos gyvenimui 
tinkamiau, nei patys kad buvo 
priruošti. Sveikas ir gražus, reiš
kinys musų lietuvių gyvenime.

Ir viena tokia lietuvių šeimy
na, * kurioj dedama pastangos 
tinkamiau vaikus priruošti gy
venimui, šioj aplelinkėj yra 
p-nios J. Kaveskienės. štai vie
na p. Kaveskienės duktė, Ele
na, jau baigusi biznio kolegi
ją. Simus, šešiolikos metų ber
naitis, lanko aukštesniąją mo
kyklą.

Antroji duktė, p-lė Julija, 
praėj usj pavasarį baigė aukštes- 
niają mokyklą 
įstojo mokytis 
ges) profesijos Michael Reese 
ligoninėje.

Tikrai yra girtinas dalykas, 
kad liętuviai deda tokių pastan
gų priruošti savo vaikus tinka
miau Amerikos gyvenimo sąly
goms, ne kad patys buvo pri
ruošti. Sveikintinas reiškinys 
Amerikos lietuvių gyvenime.

t, —Kaimynas.

ir po vakacijų 
nursės ((slau

Biznierių ūpas 
. taisosi < ’

kop apimti depožHoriai juos 
užklups- neprisirengiisiuš.

Pereitą vasarą žihonės buvo 
nugąsdinti* ir trauki iirihu sa- 
vp pipigus’ iš bankų, kas pri- 
vertė j daigelį bankęjužiidaryti, 
o taip pat padarė daug nuosto
lių patiems žmonėms. Iš bankų 
išimti pinigai buvo slepiami 
beismen tuose, mat rašuose iv 
skryniose* ir ne vienam žmogui 
dėlto pražuvo paskutiniai jo su
taupyti centai. Tuo pačiu lai 
ku pinigų ištraukimas iš bankų 
stabdė visą biznį tose apielin 
kėse, kur bankai aptarnaudavo 
žmones, nes “bakse” paslėpti 
pinigai yra negyvas turtas.

šiandie pinigai pradeda yėl 
grįžti apyvarton, nes žmonės ii-

ki, kad tie bankai, kūne per 
aną audrą atsilaikė, yra vert! 
pasitikėjimo. Birželio ir liepos 
mėnesyje finansų žįnovai-sakė, 
kad daug-piaž iki spalių (Octo* 
ber) mėnesib paaiškės, kurie 
bankai yra tvirti, o kurie ne. 
Bankai, deurie iki to laiko išliks 
neužsidarę, gyvuos ir toliau, ir 
jiems darz bus platesnė dirva 
augti pc to, kai bankų skaičius 
bus palikęs mažesnis.

Atrodo, kad tai yra tiesa, ir 
dėlto pas žmones šiandie yra 
daugiau pasitikėjimo. Jeigu dar 
pagerės biznis ir visoje šalyje, 
itai bus galima pasakyti, jogei 
blogiausi laikai' pasiliko užpa
kalyje. —Ak-s.

N0TH1N’ DONE
Winter is too cold fer work. 
Freesin’ vvėather makes me

• shirk.

Spring comes on an’ finds me 
whishin* z

I could end my days a-fishin’ 
Then in Summer, when it’s hot, 
I say work kin go to pot.
Autumn days, so calm an hazy, 
Kindn 
That’s

Lietuvių Piliečių Broli 
irikoj susirinkimas įv) 

8'vai. vak., Mark 
rko svetainėj, 29 St.Parko

Visi

BURNING BITS...

JAY WHIZ, būt that thar 
floor was purty durn slipp’ry. 
We’re gonna frame-up on the 
person who was so generouš 
with the wax, and deal out ap
propriate punishrtient, as soon 
as we discover ther culprit’s 
identity. 

' s š ■' - I 1
♦ ♦

YES, YES, we’re mumbling 
about the, C. L. S. Orchestra’s 
Hard Times Party and dance 
lašt Saturday. What ą celebra- 
tion it turned out to be, too!

i- • •■ ?

♦ * ♦

LISTEN IN: That big hunka 
cheese, my dear cousin, “our 
essenče of dignity”, the Span- 
ish gentleman, and so forth, 
appeared, gaily bedecked in a 
gorgeous ’ black and orange 
clown suit, apparently all sėt 
to make “Woppie”.„- the blan- 
kety, blank, blank; stood, at 
times loungedį’<ftrbund, doing 
nothing all evening... Yes, Mr. 
John J. Balanda,, old age is 
certainly creepii|g up on you... 
A direct contraąij jWas “Deadeye 
Diek”... There ięught, tp , be a 
law in thįs couątry, prohibiting 
girls from > untjressjng people 
in public... yow can’t wear a 
slicker even tp a hąrd . time 
party... Yours 4ruly was atta- 
cked,? knockedidaivn, ahd torn 
apart- for ęuriosity’s sake... I 
did have something on under- 
neath... Ha, haMha... Pat Mar
kus,. ąnd Mary Gvaldą, were the 
too fair (įloorkeepers.

♦ ♦ ♦ .

Tommy Kruger and Rosy’s 
sister, Julia, seem to be mutu- 
ally attraėted to‘each other... 
Oh, Rosy-e-e-e!... Joe Masunas; 
Art Kpverą, and Frank Bal- 
chus, oh yeah, and J that big 
guy {A1, all seęmed'.linusually 
gay... Annus, Four-Finger, The 
Big Promoter, A. Burner, and 
Yes, were all there... bųt we 
missed X-Ray... “Į love you, 
my name is Georgie”... whąt’s 
the idea, Mr. Georgie- Stephens, 
yelling that at evęr^ giri you 
see... and do they do' that out 
East too ?... We wonder if Mr. 
stephens’ best friend died... 
this time, we tnean our in- 
structor.

Finansieriai pastebi,’ kad ban
kiniame biznoj ė /šiandie jau 
viešpatauja daug, geresnis ūpas, 
negu kad buvo šią vasarą. Pa
gelbėjo, matyt, kiek-tiek atgiju
si kai kurių šakų pramonė ir 
kylančios kviečių bei kitų eks
porto dąlykų kainos. Bet ypa
tingai teigiamai paveikė prezi- 
dento Hooverio iniciatyva suor
ganizuota bilioninė kredito į- 
ątaiga. Jos uždavinys yra duo
ti paskolas bankams, kurie yra 
sudėję daug pinigų į morgičids 
ir bonus ir laikinai negali tų 
“investmentų” (paversti j 
“cash”. Kada bankai jaučia, 
jogei jie reikale galės'gauti pa
siskolinti pinigų ant savo “su 
stingulių investmentų”, tai 
jiems nėra baimes, kad pani-

Kliubo A- 
lapkričio 3 

Whitę Square 
ir Halsted St.

♦ ♦ *

PEOPLE^ six loaves 
two suiteases, one

EIGHT 
of bread, 
bass one xylophope; one 
washtub,) and four toOth^pickš, 
rodė home |n, ^Eddipy Grushas’ 
5-į>assengęr lt D6dįę 4mousine 
after the party.• ♦ *

ONE PARTY was not 
enough. Ed, Rosy, Payl Yoni- 
kas, and yoiirs triily, just hąd 
to eccept Miss Estęįle Young’s, 
previoiįs invitation. *As a result, 
Estelle and a litile giri, name
ly, Miss Francės Parks, pro- 
mised to aj>pear at. either of 
the next two rehearsals.

N0W IS THE TIME to’ en- 
Jist! Travel. Šee the world — 
whoa!!! These early hours are’ 
anytHing būt hęlpfuL Anyway, 
•the place is, Meldazis Hali, 
2244 23rd Place. Ęnlist and

V| j'V.ilCt \

■ ; : -

. .-41 k- .....  ... .

: ■

join in with the traveling sales- 
man in Lithuania who holds 
sway in our forthcominjf pro- 
duetion of the musical comedy 
“Agurkai”.

* ♦ ♦

sorta makes me lazy. 
the way the seasons 

run.
I can’t git nothin’ done. 

By Sąm S. Stinson.

THUS, UNFORTUNATE 
READER, we carry on. Got 
anythin’ better in the way of 
contribs and poetry? Don’t be 
selfish, let others enjoy your 
pet complaints, ravings, and 
poema. Send ‘em to A. Stelmok, 
839 W. 34th Street. (The man 
froim Kehtucky seems to have 
forgotten).

Sėems

ptot. rast.

tuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas |vyxs lapkričio 3 d., 7:30 
vak., Almiro Simons salėje, 1640 Han
cock St. - šis susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvieną kliubo narė malonėkite 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalu tarti.

— Raitininke

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas atsibus lap
kričio 4 d., f . ’
svetainėj, 1750 S. Union Avė.
nėkite visi dalyvauti. —

North Mest

8 vai. vakare, A. Bagdono 
“ * ‘ Malo-

Valdyba.

S-mas Namų Savininkų ant Bridge- 
porto laikys mėnesinį susirinkimų tre
čiadieny, lapkričio 4 dienų ,7:30 vak., 
Ch, Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turim aptarti.

Rast. S. Kunevičia.

A HINT.
“And Mr. Stelmok, referring 

to that Oh Henry episode, 
which was marred by the loss 
of Little Rosy’s beloved pipe, 
it seems as if the pipe has 
come to light.

The finder is rather reticent, 
būt the possible mention of a 
reward might induce him to 
speak up. , , (

A. Friend Of Anrius. i
f

WE BET two cents thąt 
Rosy will offer a can of bečr 
as an appropriate reward. 

* * ♦

WELL, WELL, WELL! Speak 
of 'the devil, and up pops Rosy. 
He’s getting literary too.

“Favorite dissipation of the 
• elite:
Mr. Stephens, walking around 

with a loaded, būt never lit 
pipe; “Our essence of dignity”, 
John J. Balanda, losing chess 
games tę blondes with niėe 
blue eyes; Tommy Kruger — 
chewing gųm; Frank Jack-a- 
vicious, drinkirig 16 eups of 
Java and killing twė paeks of 
cigarettes e^ery day, what 
a man!.. Stelmok, staying up 
nights, writing “Burning Bits”, 
and editorials; Mr. Stephens’ 
brother, doing “skip-the-gutter”
with Oniuks. —Rosy.

’ ' • • . ' ’ 1 * v ■■ *
. U , . t

• ♦ • n ' :
ĖADIES AND GENTLEMEN 

and others. The threat is cat- 
ried out, and heąr , we are, 
with the, column’s first poem. 
Even “Izzy” ought to likę this 
one.’/Tis so typięal..
• v « . * >

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
‘ komfortų 
skutimos 

namie■
(PROBAK BLADF)

ATSIKRATY- 
KITLIGŲPE- 
VTT nosyje, burnoje 

ir gerklėje

lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

n įminė-,

Night and Moming to k«ep 
them Clean, Clear and Healthy 

. Write for Free “E^e Care°
1 w **ISye Beauty’* Book
MiriasC^DsptlL S..9 E.01ū«SL.Ckicst»

WITH DROOPING EYELIDS 
and mouth a la Joe E. Brown, 
we bid you another “Auf Wie- 
dersehen!” —A. Stelmok.

Kupiikenų Bendro Kliubo Amerikoj 
jubiliejinis 1 metų sukaktuvių metinis 
susirinkimas įvyks trečiadieny, lapkričio 
4 d., 8 v. vak., Sandaros svetainėj, 
3236 So. Halsted St. Bus susirinkimas 
svarbus, nes bus išduotas pilnas rapor
tas org. Jono J. Kulio apie visas 8 kp. 
jo sutvertas ir bus išrinkta valdyba 1 
kp. kaipo centro. Prašom būt visus 
narius, nes bus svarstoma čarterio, mo
kesčių knygelių ir Liaudies namo reikai 
lai. Bus paveikslai imta.

Centro sekr. Jonas J. Kulis.

CLASSIFIED ADS.
PRANEŠIMAI

SLA. 36 kp. laikys susirinkimą lap
kričio 4 d., 8 v. v., Chicagos Lituvių 
Auditorijoj. 3133 S. Halsted St. Pra
šome visų narių atsilankyti ir užsimo
kėti užsiliku/ias mokestis.

Taipgi bus. paminėjimas 45 metų nuo- 
SLA. susikūrimo. Todėl visi nariai at
siveskite ir savo draugus, — jie suži
nos daug jiems naudingų dalykų.

— Valdyba.

Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių, pašalpos 
organizaciją Chicagoje —- malonėkite 
skubiai kreiptis į '* 
3653 So. Halsted St. 
kevičių. 
Yards
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apivieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 3 d., 7:30 v. vaakre, Sanda
ros svetainėj. 3236 So. Halsted St. Vi
sos narės susirinkite laiku. — Valdyba.

RoselanrL — L. D. Namo Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 3 d., 7:30 vai. vak., Liet- 
Darb. svetainėje, 10413 Michigan Avė. 
Yra svarbių klausimų, kurie reikės ap
svarstyti. Taipgi kurie dar neatsiėmėt 
šėrų, tai atsilankykit jų atsiimti.

—Sekr. P. Ražanskas.
i " .........

North Side. SLA. 226 kuopos susi
rinkimas įvyks ąntradieny, lapkričio 3 
dieną, Association House, 2150 W. 
North avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
nariai yra prašomi skaitlingai atsilan
kyti, nes susirinkimas bus svarbus tuo 
kad P. Tarybos nominacijos jau arti.

— Sekretorius.

Bridgeport — Dr-stės Saldžiausios §. 
V. Jėzaus susirinkimas įvyks antradieny 
lapkričio 3 d., 7:30 v. v., Ch. Liet. 
Auditorijoj. Malonėkit visi laiku su
sirinkt yra svarbių reikalų aptarimui, 
užsimokėt duokles ir išgirst komiteto 
raportą nuo buvusio draugijos baliaus.

* Valdyba.

malonėkite 
Aušros“ Knygyną. 

Klauskite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4754 — atsilankys į namus.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus Ir storus vilnonius svederiue ir 
pančlakas. Vaisom senus evederiue. Mes 
parduodam žemom kainom idant Kaistu mč t 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 Weet SSrd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas norit gerą paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba palaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINR8 VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo Hm, reuma
tizmo, nervų, lumbaro, Balčio, paraly
žiaus, sclatica Ir visas panagias liras nr- 
dome su elektros therapy. violetiniais 
'spinduliais, BonueoidaI elektros prietai
sais. Sulfurlnės vanos sutvirtina vandenį 
iki 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
retai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25' įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th SL
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulėvard 4552

v

Dresių Dezaininimas 
į Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertu instruk* 
d jas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. 8ie 
amatai yra patraukiantys ir 
Verai apmokami. RaSykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
I Mes išmokinsime kaip dožai- 

tiintl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raftyklt 
dėl nemokamos knygutės.

MAHTER COI.LEOK
JOS. F. KASNICKA, Principal 
lt)O N. STATE BAN. 8718

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

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. Brunswick 6160

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

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

Furnished Rooms
•*W*^*Mf^WWWWWW%*»<*^^^^W^*-****W*^M********l»«***W*--**,*-**«

RENDON puikus, moderniškas kam
barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Aubutn 
Avė. Yards 0936.

tRENDON kambarys, šviesus apšildy
tas, % bloko nuo karų linijos, vyrui. 

7036 S. Washtenaw Avė.

For Rent
PIGI RENDA. 2 ir 3 kambariu 

apartmentat, naujai dekoruoti, $5 ir $7. 
Matykit džianitorių 3 augšte, 1705 S. 
Canal St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai _____ _
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IŠDIRBTA BEKERNfi
arti Chicagos. Savininkas pasitraukia. Puiki 
proga pirkti Si pastebėtiną bizni. Pardavinė
jimas namas nuo namo su 9 pelningais rau
tais. Reikia apie $10.000 cash. Likusius 16- 
mokėjimais. Raftykit Box 1304, Naujienos. 
1789 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, sy
kiu ir kriaučiaus biznis — Valymo it 
taisymo. Viską atiduosiu pigiai, priežastį 
patirsit ant vietos, 4501 S. Wood St.

RESTAURANTAS ant transferinio 
kampo parsiduoda iš priežasties mirties 
šeimynoje. Visas namas renduojasi už 
$50 į mėnesį? Turiu parduoti už bar- 
geno kainų — tiktai $500. Woodville 
Tavern, 3450 Cottage Grove Avė., Chi- 
cago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir 3 lotus ant "nedidelės farmos ne to- 
liaus 50 mylių nuo Chicagos. šaukite 
Lafayette 4357,

Real E statė For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgafs 
ir pa rūpina m 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. , Teisingas ir greitas 
patarnavimas. '

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po 4 kambarius, storas su grosernės biz
nių. 3320 So, Fisk S t.




