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Federalė Komisija 
Pradėjo Kampaniją

Padidinti Statybą
100,000 bedarbių 
gausią darbo prie 

valdžios statybos

Mahatma Gandhi * 
vizitas Anglijos- .

Indijos karaliui
Sako,

Hooverio komisija pradeda 
statybos kampaniją

VVashington, lapkr. 5. Prezi
dentas ir jo speciale komisija 
jjradeda gyvą kampaniją vie
šiems statybos darbams per žie
mą pradėti, kur, anot paties 
I looverio išsireiškimo, gaus dar. 
bo apie 100,000 bedarbių. Ligi 
šiol prie statybos darbų dirba 
apie 50,000. Nuo rugsėjo 1 d, 
priimta ir patvirtinta 817 sta
tybos projektai ir 222 architek
tų firmos gavo užsakymus.

Bedarbės pagalbos komisijos 
atstovai važiuosią per Valstijas, 
propaguodami statybos kampa
niją, ii padedam1 praktiškai į- 
vykdyti. Tuojau vyksta į 
Kentuckv. Kansas, Oklahoma ir 
Florida, o po poros savaičių 
pradės skatinti Illinois, Michi- 
gan ir West Virginia.

Valdžios darbų kon trakto
riams pasiūlyta kiek galima tai
kinti 5 dienų darbo savaitę ir 
samdyti daugiau . dftrbinįnku. 
Virginia valstijoj nuo lapkr. 15 
d. jau įvedama 5 dienų“ savai
tė statybos darbuose.

Gandhi Londone prara
dęs savo galybę

Karalius Jurgis su ka- 
davė arbatą “apskrito 
konferencijos delega-
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Cleveland metęs 
diktatorių rinks 
majora ir tarybą

Septynių metų patirtis gana 
pamokinusi *

Rado komunistų pas 
portų padirbimo • 

biurą
Viena, Austrija, lapkr. 4. 

Austrijos policija susekė pas- 
portų padirbinėjimo biurą, ku 
ris aprūpindavo dokumentais 
visus komunistus važiuojančius 
nelegaliais budais į svetimas 
šalis. Rasta mašinos padirbi- 
nėj mui vizų, pasportų ir gimi
mo liudymų. Biurą vedė du 
Vokietijos komunistai.

Londonas, lapkr. 5. Lygiai 
3:3b vai. popiet į Buckingham 
palocių atvažiavo valdiškas au
tomobilis, iš kurio išlipo ma
žiukas, pusnuogis, plikomis ko
jomis, linine maiška apsisiau
tęs visos Indijos “šventasis 
žmogus” Mahatma Gandhi, ir 
su c’eremonijomįs įleistas, med- 
padžiais barškindamas į grin
dis, nuėjo Anglijos karaliui ir 
Indijos imperatoriui Jurgiui V 
ir imperatorienei Marijai nusi
lenkti, 
raliene 
štato” 
tams.

Nežiūrint, kad visų svečių ir 
dvariškiui tarpe Gandhi darė 
ryškią išimtį, išsiskirdamas 
save keista išvaizda iš visų ki
tų auksu ir ordenais blizgan
čių lordu ir maharadžų, tačiau 
Gandhi nebedarė įspūdžio kaip 
asmuo.

Gandhi atvyko į Londoną su 
pasiryžimu duoti “knockout” 
Britanijos imperijai; pasakė la
bai piktų žodžių Anglijos adre
su, atsivežė būrį pasekėjų, ir 
galu gale pasiliko absoliučiai 
nieko neatsiekęs. Visas Indi 
jos klausimas kaip buvo pirma, 
taip dabar pasilieka premjero 
ministerio MacDonaldo ranko
se.

Kas pasakys, kad 
Mussolini nėra 
geras katalikas

Vizitavo Vatikaną, pabučiavo 
švento Petro pirštą

Lakūnas išgelbi traukinį 
katastrofos

nuo

Council Bluffs, Iowa, lapkr. 
5. Orlaivio pilotas Charles Ny 
mann išgelbėjo į Denver į Chi 
cagą einantį traukinį nuo ka 
tastrofos skrisdamas aeroplanu 
greta su traukinio lokomotyvu 
ir gestikuliuodamas j inžinie^ 
rių. šis nesuprasdamas kame 
dalykas, bet nujausdamas ką 
blogo sustabdė traukinį. Pasiro
dė, kad už pusės mylios, ant 
bėgių buvo kilęs gaisras.

Mažina karo budžetą 1

VVashington, lapkr. 5. Karo 
sekretorius Hurley praneša, 
kad karo budžetas ateinančiais 
metais bus sumažintas $44,- 
000,000. Kariuomene tačiau ne
bus mažinama.

Roma, Italija, lapkr. 5. Tre 
čią kartą po Laterano sutarties 
pasirašymo Italijos diktatorius 
Mussolini padarė vizitą Vati
kano “valstybei”. Pirmą kartą 
jis vizitavo papą Pijų XI 1929 
m. birželio 6 d. pasirašant su
tartį, antrą kartą metai atgal, 
kada jo duktė ištekėjo už gra
fo Ciano, ir dabar trečią kartą, 
kada fašistų susisiekimo minis- 
terio dūktų Maria Ciano važia
vo apsivesti su kokiu ten ba
joru Maksimo Magistrati.

Mussolini, lydimas Dino Gran
dį, užsienių reik, ministerio ir 
būrio aukštų viršininkų, suėjo 
į švento Petro bažnyčią, visi 
pasimirkė pirštus į vandenį ir 
persižegnoję nuėjo pabučiuoti 
šventam Petrui į varinį kojos 
pirštą. Po to, visas būrys, po
licijos ir milicijos apstatytomis 
gatvėmis išvažiavo atgal į Ro- 
ritę.

Nugrimzdo i jurą sala

ORR
tis
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: A

Giedra, kiek šalčiau. Silpnė
jantis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra siekė 40-

Tokio. Japonija, lapkr. 4. že
mės drebėjimas, kuris sukratė 
visąz šiaurinę Japoniją antradie- 
nyj nugramzdino j juros dug
ną Sankan salą, netoli nuo Ja
ponijos pakraščių, Drebėjimo pa
daryta labąi daug nuostolių.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 4:«
39, mėnuo teka 2:18 ryto.

Huelva Ispanija, lapk. 5. 
Huelvos mieste suspenduota vi
si policininkai, viso 500, už <tai, 
kad jie elgėsi per švelniai su 
politiniais nusikaltėliais^politiniais nusikaltėliais,
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Jurgis V
Anglijos karalius ir Indijos im
peratorius, oficialiai pasirengęs 
laukia Mahatma Gandhi vizito.

Lietuva užvędusi 
bylą prieš lenkus

Tautu Sąjungoje

Cleveland, (į), lapkr. 5. Vienas 
didžiųjų pasaulyj miestų, Cle 
veland, buvo pirmas, kurs įve( 
dė ir per 7 metus praktikavo 
naują, “mokslišką” miesto vai- 
dymosi sistemą, su pagalbu 
miesto managerio.

Bet ką tik praėjęs balsavimas 
su 10,000 balsų dauguma pa
rodė, kad tas1 planas yra neti
kęs ir išreiškė nusivylimą mies 
to manageriu, grįžo atgal prie 
federalės sistemos, tai yra ma
joro wardų sistemos.

Nusivylimo svarbiausia prie 
žastis’ buvo ta,. kad piliečiai 
perdaug tikėjosi iš managerio 
Manė, kad jis pašalins visus ne
dorumus ir grafhis, bet po me
tų kitų pamatė, kad nedoru
mas moka įlysti į visokią siste. 
mą. Kita priežastis ta, kad Cle- 
velando piliečiai, laikydamiesi 
demokratinių teisių, matė, jog 
prie managerio sistemos jie 
nebetenka jokių teisių, kad jie 
nebegali dalyvauti valdininkų 
rinkimuose ir negali pašalint ne
tinkamų.

Dar viena svarbi priežastis 
buvo ta, kad ir į managerio sis
temą įsiskverbė politiškumas, 
managerio šalininkai užsigrobė 
visus miesto darbus.

> Kaimo gyventojams te
lefonas stebuklas

Tautų Sąjungos sekretoriaus 
laiškas užsienių reik, ministeriui

Kaunas, spąl. 23. Tautų Są
jungos gen. sekretorius atsiun
tė Lietuvos užsienių ministeriui 
laišką, kuriame praneša vy
riausybės jam atsiųstų doku
mentų, ’iečiančių lietuvių Ipnkų 
incidentą prie administracijos 
linijos, nuorąšai yra įteikti Ta
rybos pirmininkui ir pranešėjui 
lietuvių lenkų klausimais. Laiš
ke taip pat pažymima, kad tų 
dokumentų kopijos yra įteiktos 
lenkų vyriausybei.

Aikawa, Sado Salos, lapkr. 5. 
Viename kaime telefonų kompa
nija įtaisė telefoną. Gyventojai 
tokio daikto riiekuomet nematę, 
negali atsistebėti stebuklu 
ir pavadino jį “Magiška kalba^ 
mąja dėžute”. >

Voldemaras žadąs 
atvažiuoti dviem 
metam Amerikon

Illinois legislatura 
susirinko

Klausia Supreme Court nuomo 
nes dėl taksų

Springfield, III. lap. 5. Nepa
prastoji sesija valstijos depre
sijai gydyti susirinko, bet dau
gelis atstovų . skundžiasi, kad 
nedaug kas galima padaryti- 
taksų reformų reikale dėl kon
stitucijos, priimtos 1870 metais, 
kuri neleidžia jokių valstybės 
pajamų, taks.ų imti. Legislatu
ra žada atsiklausti aukščiausio 
teismo patarimo. Daug suma
nymų ir įstatymų projektų jau 
yra gatavi.

' • ..

Pečlinda , automobilyje 
susisuko lizdą

Brukselis, Belgija, lapkr. 5. 
Belgijos ukių inspektoriaus au
tomobily pečlinda sukrovė lizdą 
ir atsitipusi pradėjo kiaušinius 
pere t. Nenorėdamas jau truk
dyti, inspektorius nebevažiuoja 
automobiliu.

Sovietai gaminą naują sūrį
■ ■ ■

Sovietai išrado naują “Sovier 
tų Amerikonų” sūrį, kurį jie 
mano i ‘ 
skalėje ir eksportuoti į kitas 
šalis. Sakoma, kad suris gąna

Kaunas spal. 23. Teko suži
noti, kad prof. Voldemaras, kro
nų bylai pasibaigus, žada va
žiuoti porai metų Amerikon.

Walkeris mušis su 
Striblingu

. New York. Gruodžio 11, Ma- 
dison Garden stadijone mu$is 
Mickey Walkeris su Striblingd, 
su kuriais savo laiku teko susi
durti Sharkiui. 'Walkeris žada 
dar ’ kartą susiimti su Sharkiu 
greitoje ateityje.'

Tiltas 100 metų senumo 
dar geras

Harrisburg, Pa. ląpkr. 5. 100 
metų avgal Amerikos kareiviai 
pastatė tiltą, kuris dar ir da
bar yra vartojamas ir kasdieną 
pervažiuoja per jį labai sunkus 
automobilių trafikas.
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Hagetstown, ’ Md. lapkr. 5. 
Benjamin Griffiths nustojo;dar 
bo gazo kompanijoje. Keršyda 
mas kompanijai už pašalinimą 
jis užsuko gažą iš stoties ir vi
sas miestas liko be jo dvylikai 
valandų. GriffitbiB už kerštą 
pasodintas dviems metams į ką- 
lejimą.

.u-t-1

Mahatma Gandhi,
Indijos “šventasis žmogus” to
kiuose rūbuose šiandien apsi
lankė- pas karalių Jurgį V.

Tautų Sąjungos 
skubus posėdis: 
japonai neklauso

šiaurės Mandžurijoj prasidėjo 
tikrais karas .

Mukdenas, lapkr. 5. Alarmuo- 
jančios žinios, gautos iš Tsitsi 
har, praneša, kad kiniečiai skau
džiai prigavę japonų kariuome
nės, būrį, atvykusį neva patai
syti Nonni tilto šiaurės Mand- 
žurijoj. Japonams prisiartinus, 
kiniečiai iškėlė baltą vėliavą, 
bet kada japonai juop apsupo, 
tai kiniečiai atidarė smarkią ug 
nį :r užmušė daug japonų, km 
rių likučiai randasi dideliame 
pavojuje, 
skaitlingas 
pagalbą.

Geneva,

Japonai siunčia 
kariuorhenes dalis į

lapkr. 5. Sąjungos 
Taryba skubiai šaukiama nepa- 
'prastam posėdžiui, tartis dėl 
padėties Mandžurijoj. Japonams 
pradėjus artintis į Tsitsihar 
apylinkę, kur susiduria sovietų 
Rusijos reikąlai, padėtis darosi 
perdaug rimta. Kalbama, kad 
Tautų Sąjunga pareikalaus dar 
sykį, kad japonai apleistų Man- 
džuriją.

Naujausiomis žiniomis karšti 
mūšiai tarp japonų irykiniečių 
Noni upės apylinkėj eina. Apie 
10,000 korėjiečių esą paskerstą 
laike paskutinių 6 savaičių. Ja
ponai kaltina kiniečių bandas. 

■ i ■■ ' ■

Žemės drebėjimas su 
skaldė kalnų

Lietuvoje Padaryta 
Daugiau Suėmimų 
Kako Organizacijoj

Ateitininkams stu
dentam diriguoja 

jauni dvasininkai
Kaunas, spalio 17. šią naktį 

ateitininkų namuose krimina
linė policija padarė papildomą 
kratą. Pas kuriuos studentus 
ateitininkų rasta K.A.K. atsi
šaukimų. Be to, pas kitus stu
dentus rasta, net ištisos atsi« 
šaukimu kolekcijos, pradedant 
pirmuoju numeru ligi paskuti
nio; ši krata neabejotinai pa
rodė, kad į slaptąją K.A.K. or
ganizaciją yra įsivėlę daug stu
dentų ateitininkų, jei nedirba 
K.A.K. techniška darbą, tai 
spausdina atsišaukimus, šiąnakt 
sulaikyta 2 asmenys. Kak’kui 
dirigavę jaunesnieji kunigai.

Ištremti du ateitininkai
Kauno karo komendantas 

stud, a;eit. šilą ir Savickaitę 
ištrėmė į metanu į tėviškes: Ši
lą i Panevėžio apskr., o Savic
kaitę į Raudondvario vals. Kau
no apskr.

“Ryto” redaktorius iš
• tremtas ■ —

Kauno karo komendantas fak
tiškąjį “Ryto” redaktorių p. 
P. Radzevičių ištrėmė 3 mėn. i 
Marijampolės apskritį; o atsa
kingąjį redaktorių Kazį Berulį 
nubaudė 1000 lt. arba 2 mėn. 
kalėjime.

Pralotas Olšauskas jau 
veikia

Lietuva uždraudė 
išvežti pinigus į 

svetinius kraštus

Spalių 25 dieną, Kaune, Tai
kos Teisėjo kameroj buvo nag
rinėjama byla, kurioj ekspra- 
lotas Olšauskas kaltina žurna
listą p. K. Belecką, kuris išlei
do "knygelę “Kostas Olšauskas”. 
Toje knygelėje ekspr. Olšauskas 
įžiūrėjo savo “garbingos asme
nybes” įžeidimą.

Užsidaro fabrikai ir fa. 
brikeliai

Suvaržomas išvykimas užsienin 
importo reikalais

Kad be. reikalo valiuta užsie
nin nebūtų vežama, vidaus rei*. 
kalų ministerija, išduodama už
sienių ~)rfsus ir vizas, varžys 
Lietuvos piliečių išvykimą j už
sienius.

Suvaržymai bus taikomi tiems 
asmenims, kurie važiuos užsie
nin prekių importo reikalais, 
ypač liuksuso ir nebūtino reika
lingumo arba tokių prekių, ku
rios konkuruoja ) musų fabri 
kuose gaminamas prekes, bei 
šiaip asmens reikalais, kurie 
galėtų būti patenkinti Lietuvoj 
Tie suvaržymai bus taikomi ir 
įvažiuojantiems iš užsienio as
menims.

Lietuvos gaminių eksportinin- 
kams važinėti nebus varžoma. 
Taip pat nebus varžoma važiuo
ti užsienin ir studentams, jei 
pristatys švietimo ministerijos 
pažymėjimą.

Kaip Kauno kunigų se- ■ 
minarija pirko didelę 

partijų sutanų
Prieš kurį laiką į Kauno ku

nigų seminariją atsilankė kaž
kokios franeuzų firmos atsto
vas ir siūlė seminarijai prieina
momis sąlygomis pirkti gerų 
franeuziškų medžiagų kunigiš
kiems sutanams siūti.

šis komivojažiėrius kunigų 
seminarijai padarė gana gero i- 
ąpudžio, nes atrodė labai die
vobaimingas, vis rėmė Dievo 
vardu, tad kunigų seminarija 
tuo žmogum pasitikėjo. Semina
rija sutanų užsakė, didelį kieki, 
bent už 18,000 lt.

Dalį pinigų kunigų semina
rija tam komivoįežieriui sumo
kėjo tuojau, o kitus sutarė ati
duoti, kai gaus sutanas. ( 

i Neseniai kunigų seminarija 
sulaikė sutanų transportą ir bai
siai nustebo, kad ta medžiaga 
tinka ne sutanoms siūti, bet 
maišams ir visa medžiaga verta 
tik keliolikos šimtų litų.

Vėliau paaiškėjo, kad tas die
vobaimingas komivoj ežierius 
yra tarptautinis aferistas žydas 
iš Rytų Galicijos.

Pabėgcrteismo antstolis
Pabėgo Kauno apyg. teismo 

anstolis p. GiedraviČius> Jau 
esą rasta sunaikinta kai kurių 
piniginių dokumentų.

.<a
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Kalėdoms Lietuvon

MM

Šiauliuose jau pradeda užsi
daryti kai kurie fabrikai ir ma
žesni fabrikėliai. Pav., marme
lado fabrikas, kuris 'tūkstan
čiais pagamindavo kilogramų 
marmaledo, dabar jau nustojo 
veikęs. Jame dirbę darbininkai 
atsidūrė j gatvę. Gi mažesnių 
įmonių toks pats pasiekė kur 
kas anksčiau likimas. Užsida? 
rymo priežastys esančios užsie
nio kriz’ai. “žemaitis” .

Oaxaca City, lapk. 5. Meksi
koje taip smarkiai drebėjo" že
mė, kad EI Sombrerazo kalnas 
plyšo po? pus. Gyventojai bijo, 
kad kalnas gali visai pražūt nuo 
paviršiaus, nugrimzdamas į že- 
mę.

■ ..!'A
Ašaros išteisino jauną vagilių
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Hagerstown, Pa. lapkr. 5. Ge- 
onge Caull, metų jaunuolis

liūs. Teisiamas vagilius taip 
gailiai ir garsiai verkė, kad tei
sėjas pasigailėjęs, jį ištesino.

ra ■J A

icnKonų" surj, kurį jie ——*t—orge uaiui, iv merų jaunuom
pradėti gaminti plačioje Logan W. Va. lapkr. 5. Vie- buvo sugautas bevagiant obuo

skanus ir lengvai padaromas, kasėjai. \
...

/■ • : " ■

tinese anglių kasyklose įvyko 
sprogimas, kuriame žuvo penki 
kasė i ai.
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PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI
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NAUJIENOS
1739 So. Halstęd Street
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Ofisas atdaras kasdie nuo 8c30 ryto iki 8:00 vai. 

“ Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Tek Roosevelt 8500.
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SLA 135 kuopos susirinkimas

butų labai -naudingas SLA fi
nansų tvarkos vedime.

J sekretoriaus urėdą yra re
miamas V. Norkevičius, 135 
kuopos sekretorius, PhiladeL 
phia, Pa. Jis gavo daugiausia 
balsų, o V. Čekanauskas, Hart
ford, Conn., tik kelis. V. Nor* 
kevičius, kuris pirmiau gyveno 
New Britain, Conn., ir Boston, 
Mass., yra tenai visiems gerai 
žinomas. Jis baigė rtEngineering 
Administratiori” mokslą garsia
me Massachusetts Institute of 
Technology. Dabai* vietinėj 
dirbtuvėj tvarko visokias dar
bo sistemas. Jis yra remiamas 
dėl jo konstruktyvio darbo. To
kio žmogaus -kaip tik .ir reikia 
prie SLA. Nėra abejonės, kad 
jo mokslas ir gabumai neštiį 
naudos SLA. Nariai gali tikė
tis, Kad SLA. konstitucija if 
tvarka nebus aplenkta, jei p. 
Norkevičius užims sekretoriaus 
vietą. j.

Į .iždininkus yra siūloma S.

Svarstant SLA reikalus, 135 
kuopa visados buvo viena iš 
pažangiųjų ir domėjosi SLA. 
gerove. Lapkričio 2 d. įvyko 
kuopos susirinkimas, kur buvo 
svarstoma Pildomosios Tarybos 
nominacijų klausimas.

Į prezidento urėdą 135 kuo
pos pirmas pasiūlymas yra J. 
V. Grinius, Phila., Pa., o M. 
Vinikas, Richmond Hills, N/Y., 
antras. Kuopos nariai remia p. 
Grinių užtai, kad jisai, kaipo 
Kontrolės Komisijos pirmsėdis 
parodė rimtumą, pavyzdingą 
pasielgimą tyrinėjimuose, išda
vė gana rimbų, teisingų nuo
sprendžių ir rekomendacijų be 
jokio šališkumo ir tuomi užsi
tarnauja garbės į pirmininko 
urėdą daugiau nei bile kitas 
kandidatas.-

Į vice-pirmininko urėdą siū
loma p. C. čeledinys iš 10 kuo—•Kišonas, Phila., Pa., ir J. Ta
pęs, Phila., Pa. Gavo daugumą 
balsų, o G. Strumskis, Brook
lyn, N. Y., mažumą. C. čeledi- 
nas yra rekomenduojamas vi
siems, nes jaunuolis yra bai
gęs inžinerystės mokslą Penn- 
ylvanijos universitete, o da- 
ar sekretoriauja vietinei mi- 
oninei Ist Lithiw.i:ian Buiild- 
ig & Loan Ass’n, kurios rei

kalus labai rimtai ii* tvarkin
ei veda. Nėra jokios abejonės, 
ad jaunuolis, jei butų išrink
ęs, atneštų daug naudos Su- 
ivienijimui, nes jisai domisi 

■ LA reikalais ir yra populia
rus vietos jaunimo ir politikos 
veikime. Be to, turi patyrimo 
Suilding & Loan darbe, ta'd

reila, Waterbury, Conn. Dau
gelis remia Tareilą, nes žmo
gus parodė -savo atsidavimą (? 
Red.) SLA gerovei ir netyli, 
kai kiti daro organizacijai 
skriaudas. Nariai tikisi, kad 
SLA turtas nebus -eikvojamas, 
jei jis stovės priešakyj. (O kas 
pasidarė su apskričiu, kur p.

Red.)
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vieno SLA nario rimtą apavais- 
stymą prieš balsavimą. \ 

SLA. 135 Kp. 'Narys.

jusij viduriuose!
Nuodai, kurie susigerią į jūsų sistemų 

iš rūgstančių atmatų viduriuose iššaukia 
kurčių, galvų skaudančių, išpustų, aitrių, 
padėtį; padengia liežuvį, sugadina kva
pų. galvų skaudančių, išpustų, aitrių pa
dėtį; padengia liežuvį, sugadina kvapų; 
iščiulpia energijų, stiprumų ir nervų jė
gas. Biskutis Dr. Caldwe!l’s Syrup 
Pcpsin pašalins panašius pakrikimus švel
niai. be pakenkimo,- greitai. Tas skir
tumas. kurį jausite po nakties, įrodys 
jums jo vertę. r

Dr. Ca.’dvvell studijavo konstipacijų 
per keturias dešimt septynius metus. Šis 
patyrimas davė jam galimybės parašyti 
tokį receptų, kokis yra -reikalingas vy
rams. moterims ir vaikams, kad jų vi
duriai galėtų patys sau pasrgelbett. Jo 
naturalis, švelnus, nuodugnas veikimas 
ir jo malonus skonis patinka kiekvie
nam. štai kodėl “Dr. Ca!dwel!’s Syrup 
Pepsin“, kaip jis yra vadinamas, yra 
populiariškiausias aptiekose pardavinėja
mas liuosuotojas.

Tareila pirmininkavo?

Į iždo globėjus yra remiama 
sekanti: V. Danuševieius, St. 
Louis, Mo., S. Mockus, Boston, 
Mass., X. Strumskis, Brooklyn, 
N. Y. ir M. Raginskas, Ply- 
mouth, Pa. Apie juos nereikia 
daug nei kalbėti, nęs jų užduo
tys lengvos ir bile sumanus, 
rimtai svarstantis, apsišvietęs, 
konstruktyvis veikėjas yra tin
kamas į tą urėdą.

Į daktaro kvotėjo vietą yVa 
perstatomas Dr. 'Klimas, Phįla., 
Pa. Musų dabartinis daktaras 
kvotėjas parodė savo gabumą 
per pastaruosius metus, puikiai 
atlikdamas savo darbą ir pri
imdamas ‘ tiktai aukščiausios 
rųšies “insurance risks”. Tuo 
jis neša tik naudą SLA. Šis 
darbas neturėtų būti surištas 
su politika, kaip dabar daro
ma. Nariai diskredituoja jį, 
kaltindami dėl Ažųnario-Devėr 
•nio paskolos. Bet sulig Watert 
būrio Komisijos raportu, kalU 
pasilieka su sekretore, kuri ne* 
pildė įsakymų ir apsilenkė su 
SLA konstitucija ir -tvarka. 
Kaltė nepriguli nei prezidentui, 
nei iždo globėjams, nei <dakta* 
rui, nei kam kitam, išėmus 
sekretorę.

SLA 135 kuopos nariai pra? 
šo visų SLA narių atkreipti 
domę į viršminėtus ‘asmenis 
bei jų kvalifikacijas ir, rimtai 
apsvarsčius, nominuoti tinka
miausius kandidatus. Gal '135 
kuopa perstato “black horses’\ 
kurie turėtų užtarnauti kiek-

Detroit, Mich.
< / .,<tW»l».ili ... ■

, Visokios žinios
*T.............. .  ""

Spalių 24 d.. pasitaikė 
aplankyti, senus draugus ir Sil-, 
sivienijimo -narius. Radau ten 
ir kelis -gegužiuinkus, — Ge
gužio sleito manadžerį ir* jo pa^ 
gėlbininkus. Pirmoj vietoj jie 
ižpeikė visus kandidatus, kurie 
yra ‘^Naujienose” garsinami. 
Sako, adv. Bagočius nemokėsiąs 
vesti SLA seimų ir kitokius 
organizacijos reikalus. Visaip 
išniekino jį ir net kūdikystės 
dienas nrisiminė. Girdi, Bago
čius, jaunas būdamas, iš savo, 
mažesnio draugo kringelį at
ėmęs, tad kaip jus galite rinkti 
jį Susivienijimo prezidentu!

Išpeikė jie “Dirvos” ir “Vie
nybės” liežuvininkų peršamus 
kandidatus. Jie visi -esą nege
ri. Reifeia girdi, rinkti tik san- 
dariečių rekomenduojamus -kan
didatus, nes jie yra mokyti Vy
rai ir galės tinkamai Susivie
nijimo reikalus vesti. Aš tam 
perdaug ‘nesipriešinu: ;gal ant 
prarasto namo įgalėsiu pasisko- 
liftti $25,000...

Kas, <kas ale ąiblitikavimas 
gal yra paskutinis ‘amatas. -Mu
sų lietuvių tėra tik mažas bū
relis, o politikierių tai daugy
bė. Lietuvoj maloniau butų .su
sidurti su rūkalių, kuris ;gyvu- 
Hams kailius nulupa, negu su 
kai kuriais Susivienijimo poli
tikieriais. Jie visai jiems nepa
žįstamą žmogų be niekur nieko 
išvadina, raizbamirtku, oldaperiu 
ir išniekina kitokiu šlykščių bu
du. Argi .išmintingas žmogus 
įgali taip elgtis? j

Tačiau Detroito “tėvynai* 
nia\” kurių išviso randasi .pus*- 
ketvirto žmogaus, su jokiu pa*- 
dorumu nesiskaito. Jie kerta i| 
peties visai į nieką neatsižvelgi 
darni. Susivienijimo nariai prit 
valo apsižiūrėti/ kad , jąos nę* 
mulki n'tu .. y i šok įį gęguži niūk ų 
'klikos Klapčiukai. Man*'atrodo^ 
kad Chicagos darbuotojų siuloi 
mas kandidatų sąrašas į SLAį 
Pildomąją Tarybą yra tinkat 
miąusias. Visi tame sąraše per
statomi žmonės yra .pasidarbaį- 
vę Susivienijimui ir, nėra abe* 
jonės, kad jie daug naudos ga
lės atnešti organizacijai. ;

* >Js H.

Lapkričio 28> d. bus apvaikš+ 
Čiojaipas SLA. 45 metų jubif 
liejus. A.pvaikščiojimo prograt 
mas susidės iš prakalbų, dainų 
ir šokių. Visi turės progos pa- 
silinksniiįvti ir smagiai laiką 
praleisti. /

man

IiMi^ri.^i ii|HlilĮiiiii»»illBI|Įliiilti .1^ pjįjllįilit.ii.iH.ii ■!! į>iiii.<i» 

i4u, tai /Mes Jį Surota 
•ten visokie įatjąi^i;: *esą, kai 
ateisi į, lošimu W ^P^atysk 
kaip .pagerinti savo ^gyvenimą., 
Įžangą porai 85 ęentai.

Tokiu tži^būdu tavel*ščiai ža* 
da pąįčngyjnjti ’^gyVČnįmą. ftal 
tuščias . pilvas,, įš Jtjeąų, leng
viau nešioti. Tokius palengvi- 
mmus jie. jau ^aro,. per pasku
tinius tryliką metų ir, reikią 
pasakyti, kad pusėtinai jau spė‘ 
jo savo pasekėjų kišenes^ iš* 
lepgvinti. — Vaiidupe.

Atviras laiškas Ku
piškėnų kendro 

\ Kliubo nariams
' —------ ' .!

Aš čia norėsiu iškelti vieną 
mintį aikštėn, kuri yra svarbi 
ypač kliubo naciams.

m. n i 

kybą. Vdens Citatai 4uri pnįpa- 
ži^ti lahvę, turi - bubi lygybė,..

Pažvelgus į jtoliį vadybos mu- 
siatatymą atrodo labai įkeistai 
ir negalima suprasti, kokiems 
Žmdn&ns ^|jus ^avęstas (Liau
dies: Namo statymo reikalas. 
4iaip yra /pasakyta aukščįąu, 
kad Liaudies Namas bužpa- 
vestas “statyti 'tokiems , žmo
nėms,’ kurie -nepriklauso nė prie 
bažnyčios, fič prie jokios par
tijos; žodžiu sakant, visai ; be- 
paf’tiniams žmonėms. Bet -kyla 
klausimas, kas bus per vieni 
tie -žmonės? Man atrodo, kad 
tiems žmonėms, kurie nepri
klauso nprie} jokių tikybinių ir 
pdWhių organizacijų šios die
nos civilizacija negalvoję ir 
jiems nerupi jokia organizacija 
ir jos tikslas. ' • ,

Jei mes tokioriis Žmonoms 
pavestumėm atsakomingą ir

" s- ■ ■ A *■ ’

^eiiktadieiiis; lapk.
- 11 ........... ...................... . ..... .. nu,, ,i | |j į,

rečiau pritarti tai pat nuomo-' daugiau kainuos,-nes tada tik 
nei, kurią išreiškė Dr. J. 6Hu- vai žinosim, kad statome Kul 
pas, Kazys Ječius ir kiti kupiš* Aitrės Namą, o nie mulkinyČią. 
kėnai Amerikos spaudoj.

Butų geriausia, kad mes vi
si rimtai, susitartume ir paves* 
tumėm vienai ^organizacijai, 
kaip tai Laisvamanių Etikos 
Kultūros Dr-jai, o ne kelioms 
organizacijoms, tarp kurių ga
li kilti nesusipratimų dėl pir
menybes žinoma, tada visi ka
talikai atsisakys nuo to dar
bo. Bet mes nenuliusim ir pė
dėj nosini, 'bet pradėtąjį darbą 
varysim pirmyn, nors mums iY

— A^S. Hovoiiunas (Aitvaras); .. . .. ' -/ 
............ , . , : .. .

' WSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON 

lopi^o LiettNOSŽmonėsir 
taip pataria Lietuvos badą

Kaip susiorganizavo K. B. Kį sykiu kultūringą darbą, tai bu
Ainerik'iį praeitais metais iiį* 
jis tapo pavadintas bendru ku
piškėnų kliubu. Kodėl bendru? 
Del to, kad prie jo galėtų pri-j- 
gulėti visokių pažiūrų žmonės, 
katalikas, komunistas \ar lais
vamanis. .žinoma, tas ,butų la
bai gražu ir girtina, .kad visi 
kaip vienas galėtų santaikoj su* 
gyventi ir tą kultūrinį darbą 
dirbti be jokių šmeižtų vieni 
prieš kitus. Bet* toli gražu taiji 
neįvyks, kaip buvo manyta ii 
sykio. Bendrai nesugyvens priek 
šingų nuomonių žmones 4r priu 
dėtojo darbo tinkamai nepada* 
rys. >

‘Štai dėl ko. Kada ibus jatį 
renkama arba skiriama ' komi* 
sija dėl ’ Liaudies 'Namo sta'ty' 
mo Kupiškyje, tai iškils daug 
visokių protestų ir nusiskinidit 
mų dėl neteisėtu pafekyrimo1 kol 
misijos. ’ ‘ f ’

;4feaip žinome, pi4e ^kliubo 'p^if • 
kiaušo katalikai1' ir laisvų pat 
žvalgų žmonės, 'tiek Vieni, tieli; 
norės, kad butų, jų šalinirtka 
skiriami Į komisiją. Del Į to ga- 
li Nbiiti daug nemalonumo tar* 
pe visų ‘kliUbo marių ant gaį 
lo, gali taip d^itiktį, !kad ■■'tai 
kliu bas visai sugrius. ' . -

<Man teko kąip^eenf
tro nėkUrie įmones y/a%< nūšit 
statę klausimu, v. kam pavest} 
Liaudies Namo statymą. Aš čią 
paduosiu ištrauką keliais žod 
žiais: Liaudies^TOnnas1 turi < įbu* 
.ti valdomas nei,, kokių ..polithiįų 
žmonių arba tikybos ar par*

Ijų didžiausias absurdas ir pra
sižengimas prieš visuohjenę.

Mums K. B. K. nariams, Iku- 
jTiems rupi jo gerovė, nereikia 
prisileisti, kad būtų per tokius 
Žmonės /vykdomas kultūrinis 
darbas ir kad • musų visos pa
stangos ir centai aienueitų niet 
kais. 'Wiems 'kliubo uariamš 
reikia griežtai nusistatyti iif 
reikalauti iš centro, kad būtų 
kuojaus nudarytas komitetas iš 
patekimų /.žmonių vienos <sroves, 
kurie sugebėtų Aą visą darbą 
tvarkyti. -

•'Kupiškyje yra ^užtektinai 
rtmtų i'ir tgalingų ■organizaciją 
kuries ;jau>'nuo senai* dirba kul
tūrinį fdarbą. Aš manau, kad 
jos nr šiandie muo to neatsi
sakys. Jos mato reikalingumą 
trandies Namo ii* dėl jo dirbs, 
kiek ĮLhms jėgos leis. Bet to
kių sžmonii>. kaip . buvo ankš
čiau linžiiiėta, idokiu I budu ne- 
prreileiskim 4r neduokim žemin- 
cti kupiškėnų vardo, nes kupiš
kėnai yra visiejns gerai žino
mi kaipo laisvamaniai ir ręvo- 
li ucioniėriai • įTuo f pat ’1905 m. 
Jie kovojo* su caro bernais, o 
šiandien, kovoja "su Romos 
agentais. Ir''mums 'Amerikos jr 
^anadosc kupiškėnams: reikia 
j ų pėdomis sekti bei nuo j ų neat
silikti j.r jiems padėti pastaty
ti. liaudies Namą, kur jie ga- 
jetų laisvai susirinkti ir visus 
gyvenimo reikalus’ aptarti.

Nors jau daug buvo rašyta 
“Naujiejiose”, "Sandaroj” ir ki 

; apie tai, 
kam butųz geriausia, .pavesti 
Liaudies Namo statymo reika
las,, bet- ir aš iš savo pusės no-

tijps. VUdovai - £uri v bųti liuo.si tuose laikraščiuose 
nuo partijų ir 1 tikybos sektųt '---- ’
Vedėjai turi būti blaivus, lais
vi, nesurišti sm partija ar tir

' . .. b ■< •.../ ..... ....S

^ASINIAI VA’N-
DENS ŠILDYTOJAI

PUBLIKAI REIKALAUJANT
BOSTON SJHOE, STORE 

' 3435 So. Halsted St.
/

Prailgina savo ,

10-tų SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMĄ,
. Dar vienai savaitei, baigiant 
ŠEŠTADIENY/ LAPKRIČIO 7 D.

$4.00 ir $5.U0 Lempa 
;'ir uždanga duodamos

DYKAI
PeffontHpo«4 vyrų ar • motetų čevėry 
kų už $1.85 ir augs.

Veikite greitai, gaukite por* 
čeverykų ir gražią lempą

Boston

. DYKAI

BOSTON SHOE STORE
3435 S. Halsted. St.

* j# *
; f '

Spalių 31 d. musų miesto ta/ ; 
vorščiai buvo surengę protestą 
^demonstraciją ties miesto vai* - 
gykla, -kuri duoda bedarbiams 
valgyti. Kokius reikalavimus 
jie norėjo statyti, — nežinau, 
'Man teko tik tiek sužinoti/kad 
meilinius narius prigavo -patys I 
komisarai. Kai “kareiviai” tapo- j 
sustatyti j frontą, tai "visi ge-/| 
nerolai pasitraukė ir sulindo į ,1 
kažkokią “b'lind pig”. Likę^'be g 
vadų, “kareiviai” visiškai pa- i 
kriko ir -tapo išblaškyti. •

Keli flietuviški tavorščiaį 
.skundėsi, kad juos, girdi/ ten 
nuvedę, kaip kokius durnius, ir 
nustatę prie valgyklos. ’ Vienas 
vadų surikęs: “Šalin valgykla!” 
(?o to pats tuoj pabėgęs. At- 
skubėjusi policija, kuri be joT 
kio pasigailėjimo ėmusi vai^in-/ 
ti tavorščius.

Eiliniui nariai dabar yra. la- > 
bar įdūkę ir rengiasi tbe jokie? 
pasigailėjimo mesti jauk visus 
komisarus,-o į jų vietą pasta- • 
tyli naujus. Tačiau aš labai 
abejoju, ar jiems tatai, pasisegs 
padaryti. Jei jie pradėp kabia? ( 
tis prie diktatorių, tai. tarp jų į 
pąčių gali kilti revoliucija. Well^ 

'"pagyvensime, pamatysime. '
♦ ' ♦ ♦z \ .

TTie svetaines ŠtciVį -du ta- 
vorščiai, — vjena^ vienoj . 
sėj durų, o kitas ? Kito j., į
pamate mąne, Tąi tųęj ipakišd! 
pn^idą ^lfį5kjy fOĄr-”™
di7 gąT ■’jžši^ąftyti.? žfįu-

/ • t

TIKRI rCŽJICAGOŠ
<KRANA.

Chicago Kombinacijos Kra- 
• nai su indu muilui, pasuka
mu kranu ir visomis panau- 

„ jimamis ‘M>inis
Nikeliu plekuoti
Chronrium plei-

Labai specialiai šią savai- : 
4ę. Duoblc coil šildytojai, ■ 
išbandyti ir: užginti, .sl£p- į 
-rys ii r veikslus. Šie šildy*. 

, tojai padalyti deginti 
naują naturAlį.*gą«ą.

Specialiai 54.98 
------------/, ..................... h ,» ...... r i •. *■ r* ■ i

............ .............? i -...

Karšto Vandens Tau
1 • lko 'Šildytojai

<<**

BLjL33m -Gali būti taipgi vartojami apšildymui 
ĮgTjBB garažų, .ejyonomiškiausi. lietos geležtes 

W MT tanko šildytojai. Degins minkštas ar 
9f 'BEį^ktas-anglis. 100 .galionų įtajpos, ga- 

rantuoti teikti dagelio įmetųjtpaęar- 
flavima. Kaina specia- O

■ -tai .po :...........    I «>'*• W
i’ /■■■■■.....................

* , * V” . H

DYKAI .pristatymas j visas! 
dalis Chicagos irrprie- J 

. k. miesčius . ■ J

NORTH SIDE 
3M547 Tancedn Avė. \

• ‘ '/••*.•/ *'i T >K ‘ *' f ‘ r ’ ■ •
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SUSIPAŽINKITE ARČIAU! ;
Jeigu jus .pažintumėt Ohl Dutčli Glotmser, 4ciek jį 
pažysta 52,3()2 šeimininkės, kurios •munis rašė, jūsų 
atsiliepimas taipgi butų: “GHd Dulch yra vienatinis 
valytojas kokis yra reikalingas #n a no m amuose.”

.".Iru. 4->hvnrd F. HiKsiAboGHrn Ifi toirntlitgham, AlabMna, -rato, ka/ 
piiHAkyti joj? (Md Diitch yra “vĮwu»U«Im valytėje* - laikome* 'iraleo •**»• 
inuoHe; užIrktinaH vUlrjiiH raikatamn**... ^Kokybė niekad., etebena 
bruoKi, todėl afi i^rku Old Dutch,” iaku Mn. .M. J. Norieti U Oek 
1‘jirlt, III. ... “<Hd Dutoti -yra mano pirma minti* valant lanmis, vrld- 
rmlMu*. inattdynm; žodl.ln rakant, kiekviena *vetau,.pavirMs,” m- 
relškia Mr*. K. K. Houton ifi Albany Perk, N. J. .,. '"Neterl ’dvo
kimo ar dulkių, ka* rrrlntų iiom| Ir , tarki?," *ako Mn. Manuel'K. 
Meth ifi <k-rijcy City. N. J. > .

Tikrai artimai susipažinkite su Old Dtrtch. Padarykit Jį savo pagal
bininku švenčių, laiku, kada rėikria atlikti tiek daBg.^kstra ^valymo. 
Jus galite su pasitikėjimu jį vartoti ant i puikiausių sidabrinių ir etik- 
Uinių -daiktų, jūsų gražios .maudynės, pečių, refrigetatotiaus, 'sinkų, 
grindų, malevotų sienų ir medžio darbų,/veidrodžių; ųpmodų ^t .šaižų. 
Ir taipgi jus leiskite Oid Dutch nuvalyti vaikų kelius ir alkūnes po 
žaidimo, savo akinius. washtubs, drabužių virvę k aliėjtrotus, purvi
nus drabužius. - ■ . ’ ‘ >
Kasdie vis daugiau ir daugiau šeimininkių psadeda’Ol^ Dtttth vaitoti 
išimtinai, kadangi Jis nuvalo daugiau -dalykų. ir -mtoetag-
niau megu kas Aitas • . . valo ^greičiau . . . nebraižo.

Pasakykit savo groserninkui, kad prisiųstų jums Šiandie tris pake
lius. Pastebėkite, kad jie turi briauną. Latkykit jnos parankiai vir
tuvėj, -maudynėj ir skalbykloje gražiuo$ę Qld putčhibtHderisipse. žiū
rėkit žemiau esaijtį kuponų. •

Deimantinio Žiedo Kontestą 
■ jcliMiSykltė* Ohl Dnteh -Mernaltf* ■ kiekvieną panedOio, **red»* Ir pėtnyHo* 
rytą vImo Coliniibbi Broadcantlnj? System tinku. KkAt HVKirftŠ I* •KTflTOiM 
->V«U>! 7 MO valandų ryto.

- - - •’OftDi 1ICTCH HOLD|fiK|AI SPALY VOTĮ «...
-Prlskjskit dtSc trmaitMio imMNI -HrOM'Datch lelbHio oi 

oto dvtoh cuJsaajM^.llF UreM 'Monroe • Chicago. III.
Rjutite .prtjifltu* . .. Centų ir . . .ieibelių, už kuriuos 
nrisiųskllę_ man . . . Oid Dutch‘■'Hblderttj. Spalvų:
1VOHY r~l ŽALIOS i—I -44 £L YNOS I—I

sapgiau ir .nUtkteg

T' »

111 Wost 'Monroe s

ritj. Spalvų: 
-MĖLYNOS

Wmhi AmiMi Boileriai

: ------- ------------- r*'* 1B
to * j:

1

į
T1

K, J,z-
' 1

dr atikš.

STEEL JACKETED BOILERIAI 

g/BOl ir augliau 

MUSŲ GARANTIJA APSAUGO JUS 

M ~5..$55100 
864)cpėdų --— 6 kambarių ■ <3^*71© 
bungalotv ..... ............... 5 S OU

”2* f jalų namas — 1900 00
Boileris yrą insuliuotas su asbestu. > k>d fnc-. 
plilėišti Šilumai išsisklaidyti. Gali riuti la
bai :ge«ai kūrenamas visokis kuras, taipgi 
•gerai -pritaikintas vartojimui aliejaus bur- 
nėrio. Pašaukite telefonu ir musų išlavintas 
inžinierius ateis j jūsų namus apsvatstyti 
jūsų apšildymo problemas.

Vardas

Gatvė

^Miestas

PEERLESS VIRTUVES afcte 
GASINIAI ŠILDYTOJAI lM|
Kombinacija gasinio vandens 
šildytojo ir galvanizuoto pečiaus J 
boilerio, teikiami pilnai su stan-."n^l 
da ir kontroliavimo valvc, pintai- 
Rytas vartojimui naujo m ai ura- |

*”e"""' , S15.75 JI
■■ *........ .. ....-'•■//<i.i.-iĮ-i.? i,;'■>*.„,.1,*, Ni.d8Ę,.,JR

COMPRESS10N MAUDYNĖS įįįĮfr y KRANAI :HF Gryno misingio storai nikeliuoti, 
^uL-sti firforinėmis rafekietAtkėmis st 

M«Mi5. Tiks,.MA’- OČ 
j. !^ii„.f,ar^,yi..titnv;,- 

/KARSTO VANDENS 
Dampecio Reguliatorius^ *' 

Automatiškas, stitiupina ku-
- irą. Lengvas įdėti, ^tptcialiai 

šų savaitę tiktai ^8.75
KLOZETO 'SĖDYNfrS’ 

r Pilnai su nikriwot*ts *r«vie»ais. Tin- 
kka kiekvienam Jdoieto puodui, Ga- 

rantuotos kad nesktls. $

M............................. ........... -f’ .. . . ........... ' ... .

ASBESTO ■CEMENTAI
Apdengimui;gųrfc ir .karšto vandens boi- 
lenų ir dūdų. Už šimto $*f 'Cj'ft OtrtfNl 
svarų maišų . . .............. ■

11 I  .......................................     —....... ■■■■Į^»*ll^<l»l«i*llllli l»-lWWlMp-'

LAISENSUOTI plimberiaia 
parūpinami ant pareika-

< lavhno . >

VYRIAUSIA SANKROVA 
2118-32 \So. State Street 

■vtę;jQĘY 2454 
>5912426 \W«gt 4Brand Avenue 

National 10066

- <u siutu

/WEST SIDE
46064)8 Wešt 22nd Street

• * . . *• , 4 - "* ■ <

' Lewa4«4e 2454
/, ii.;.:--
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Roseland

Bridgeportas
Skifstėmčs jnusda-Holdapas A. & P. krautuvėje

Cicero ifITCHEN 
■įlenzerGYDO KONsllPACIJĄparengimus ir kitkąApie

Mt. Greenwood

Marąuette Park
Demokrptų Kiiubo Susirinkimas MIDWEST DIDELIS

Išpardavimas
HONEST VALU ES

Štai yra gera proga prisipildyti

KIAUŠINIAI
Roseland

Campbell’s PORK and BEANS nai

KAVA

savo

Ką Daryti su Pinigais?bon

$2000

APTIEHA
$3000

.$3000

2342 So. Leavitt St

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

karščiuojan-
Bet nevartok

svarbą ir dalyvaus 
—Eskulapas.

mui galima gauti iš anksto pas 
narius. « *

“JACKSON” 
RAUGINTI 

KOPŪSTAI 
dideli No. 2¥j 1

kenai .

Savininkai
Tel. Victory 6576

MUtIC RoomtiIi Rd. 
arti Št. Louis Ava.

’ CHICAGO. ILL. e
BAGDONAS BROS. 

PURNITURB B PIAfiO MOVING 
Local 8 Long Dietance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Te!. Calumet 3399 

Ret. Tel. Yarda 3408 D. L. K. Vytauto Draugija 
praėjusiais metais turėjo paren 
girną tuo patim laiku, kaip šie
met. Pernykštis parengimas iš
ėjo labai sėkmingas. Taippat 
numatoma, kad ir šiemet pa
rengimas bus sėkmingas, nes 
nariai darbuojasi, platina tikie- 
tus tarpe savo pažįstamą ir 
draugų.

Kviečiami visi atsilankyti j 
parengimą

Midivest ^toreš" savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovdujama savo komiteto.

Lietuviu Skyriaus
PAUL DOMBRAUSjKAS

858 W. 33 Street \
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Place

Praėjusį sekmadienį Draugy
stė Lietuvos Kareivių turėjo 
nepaprastą susirinkimą konsti
tucijai pataisyti. Narių susirin
ko skaitlingai ir diskusavo yi- 
są pusę dienos. Geras dalykas, 
kad rengiasi prie ateities. Bet 
ar visi? Dev.

21 d. šio mėnesio Draugystės 
Lietuvos Kareivių metinis pa* 
rengimas Lietuvių Liuosybės 
svetainėje su dovanomis, šeši 
Draugijos nariai gauna po auk-

Vienas iš publikos laimės do 
vanų d.delį kalakutą. Komite 
tas jau turi nupirkęs tą pauk 
štį ir specialiai šeria jį, kac 
butų riebus. Tikietus parengi

HRIDGEPORT MOTOR SERV1CI 
Goodeonai Broliai 

••ornyšių ir pianų muveriai vietoje Ir 
coli, patarnavimas geru ir pigus.

817 West 34th St 
Tel. Boulevard 9336

SLA. 178 kuopos iškilmės atei 
mantį sekmadienį

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” jau baigia švęsti savo ju
biliejinius < metusi Tai yra dvi
dešimt penkti metai.

. Vasaros laiku draugija turė
jo jubilejinj išvažiavimą į miš
kus, o dabar lapkričio 8 d. ren
gia jubilejinj šokių, žaismių, 
užkandžių ir kitokių pramogų 
vakarą, žodžiu; bus nepapras
tai gražus pasilinksminimas.

Blackhawk Band tikrai mo
kės muzikališką audrą sukelti 
Meldažio svetainėje. Taipjau 
tikimasi, kad visi supras jųbi- 
lejinio paminėjimo 25‘ metų su
kaktuvių Draugijos “Lietuvos 
Ūkininkas’ 
parengime

^KRONLYDIRT
SfANS-SCOlffiS 
gĮgUBs-POusHES |

šį šeštadienį, vakare, Lietu 
vos Tautiškos Sererys turės sa
vo parengimą p. . Lukštienės 
svetainėje, prie 15 gatvės ir 49 
avė. Parengimas bus nepapras
tas. Atsilankiusieji nesigailės.

Praėjusį trečiadienį prie Ed- 
brooke avenue ir .110 gatvės 
trokas su fordu susimušė taip, 
smarkiai, kad abu apvirto. Iš
bėgau iš namų įvykio pažiū
rėti. •

Fordo durys jau atdaros, šo
feris išlipęs, pusėtinai sukru
vintas, o jo automobilis gero
kai aplamdytas. Trokas gi ve
žė vaisius. Šie visi pabiro gat
vėj. Vaikų būriai džiaugsmu 
renka' pabiras, nes turi progos 
skaniais vaisiais už dyką pasi
vaišinti./ ’ '' ‘

Vėliau pribuvo, patrolio ve
žimas, surašė raportą, trokas 
ir fordas paimta garažan, o šo
feriai nuvežti policijon.

čia gan daug tokių s įvykių 
pasitaiko. Mat, geras ir lygus 
kelias, važiuojantys gi prie 
kryžkelės nesustoja, o dėl to ir 
nelaimės.

2347 W.’Madison St.
Kampas Wet$ern Avė.

South Side Lietuvių Demo
kratų Kiiubo susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj. lapkričio (Noyember) 
6 d., š. m., kaip 7:80 vakare, 
K. J. Macke ofise, 6812 South 
Westom Avė., Chicago.

Turime svarbių reikalų ap
tarti apie esančią politiką ir 
apie naują steigiamą 13-tą 
wardą.

Kviečiam narius atsilankyti 
laiku. Taipgi kviečiam lietuvius 
demokratus atsilankyti ir pri
sirašyti prie kalbamo kiiubo. 
Įstojimas ir metinė mokestis tik 
50 centų. Valdyba.

Praėjusį šeštadienį pas pp. 
šiušius buvo, surengtas prieš 
Visus šventus vakaras. Supra
šyta daug svečių. Prirengta 
gera vieta šokiams. Įėjęs j 
skiepą, šokiams vietą, galėjai 
manyti, kad vaikščioji ameri
koniškoj farmoj: kornai susta
tyti, ąžuolai žaliuoja, kelmai, 
ugnis kūrenasi, žiburiai pakru- 
miais spingsi. '<■

Buyo muzikantas, kuris gro-

Deer Island” Parinktiniai

SHRIMP
> No.J „gi.i 25c

jo lietuviškus šokius. Kitame 
kambary stalas su užkandžiais. 
Pąsitarnavimas kiekvieno sve
čio ir viešnios pačių užduotis. 
Tai vaišių paįvairinimas ir jis 
svečiams labai patiko.

Smagu buvo kalbėtis su sve
čiais, o dar smagiau šokių vie
toj. Linksminosi visi iki vi
durnakčio 
mies šauniai laiką praleidę.

Komitetą Sudaro:
VICTbR SLEPIKAS 

4140 S. MaplexVood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

“N.” telefonu buvo pranešt? 
vakar, kad padaryta holdapas 
Atlantic & Pacific krautuvėje 
prie 29 gatvės ir Union avė. 
Holdapą padarę du jauni vyrai 
apie 6 vai. vakaro. Pasipelnę 
jie apie $40.. Rep.

Sekmadienį, lapkričio 8 d., 
p. Adomo Mažrimo svetainėje, 
3926 West 111 st., rengiama 
paminėjimas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj organizacijos 
sukaktuvių 45 metų. Pradžia 3 
vai. popiet. .

Bus prakalbos. Kalbės SLA. 
iždininkas adv. K. Gugis. An
trasis kalbėtojas yra Dr. Dun
dulis. Bus ir daugiau kalbėfto-

Trečiadienis, 25 d. šio mėne
sio, tai diena prieš Thanks- 
giving. Vakaras parankus šo
kiams. Juo pasinaudoja R. R. 

ėsbolo grupė. Tai mu
sų atletai Patys kiiubo nariai 
ir pašaliečiai turėtų juos pa
remti, priduoti jiems daugiau 
energijos darbuotis. Atsilanky
kite skaitlingai į jų parengi
mą,

Draugijos per dešimtį me

Lapkričio 8 d. Visų šventų 
parapijos svetainėj p. Dundu
lienės lošėjų grupė suvaidins 
melodramą “Graži Mageliona ir 
Petras Kareivis”.

J. P. RAKŠTIS
Ragistruotat Aptiekorius 

1900 S. Halsted St. 
" ’ “ CHICAGO. ILL. ‘ <

“L A N A”
PINEAPPLE

Dideli No. 2V6 ’ 4
kenai x.....................................■

rašė mums iš Fultonville, N. Y.: “Viena 
iet kaipo vegetarionė netikėjo į skilvio toni-

PIRKITE PIRMUS MORGIČIUS
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ! , 

Sekini morenai pardavimui musų ofise:

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaidus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, o’dos neaišku
mo ir 1.1. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus 
čius, heramius. 
suaugusių žmonių vaistų dėl’ 
kūdikių, sako vaikų specialistai.’ 
Devynias dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl 
konstipaeijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
rųotinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.' šalinkis imitacijų.

Receptų pildymas—musų specia
lu marš. Kiekvieną receptų patikri
nam tris sykius. Mųsų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų, Siunčiame ir j kitus 
miestus. Rašykite ■*mums laišką 
arba atsilankykite' ypatiškai*

Praėjusį šeštadienį Raudonos 
Rožės Kliubas apvaikščiojo sa
vo 17-tą jubilejų.

Jaunuomenės susirinko gra
žus būrys ir pavyzdingai links
minosi prie geros Jono Bag- 
džiuno orkestros. Jis yra Kliu- 
bo narys ir gabus savo profe
sijoj. Tik dabar kai kas pra
dėjo jam koją kišti, bet tai nie
kis. Jonas yra orait.

Patys rengėjai parengimu pa
tenkinti ir labai dėkingi p. Luk- 
štienei ir Leo Švėgždai ir vi
siems kitiems už gausią para
mą.

Keturios dovanos laimėtos. 
Dvi pirmosios teko lietuviams, 
o kitos svetimtaučiams. Jos ati
duotos kam priklausė.

šiame parengime oficialiai 
dalj'vavo Kareivių Draugija. 
Apšvietus Vyrų ir Moterų, Lie
tuvių Tautiškos Seserys ir 
SLA. 301 kuopa, čia jau įsigy
venęs paprotis vieniems remti 
kitus. Bet kas atsitiko su Bal
tos žvaigždės Kliubu? Kadaise 
šio kiiubo nariai buvo geri 
draugai.

Nežiūrint prastų laikų paren
gimas buvo sėkmingas, nors pa
baigoj įvyko ir šiokių tokių ne- 
susipratimų. Tas pasitaiko tan
kiai karštuolių tarpe, o ypa
tingai “blaivybės laikais”.

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tet Hemlock 1582

paslaptingas ligi 
tikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 

|a per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1

A * ■*» ’ p. * *>A*> * * — — * _ —

kampas Keeler Are.. Tel. Crawford 5573

FLORIDA 

GRAPEFRUIT 
Saldus Sultingi .

Po prakalbų šokiai.
Chicagoj, kur lietuviai ar

čiau vienas kito susispietę, vi
sokių parengimų nestoka. Kas 
kita yra priemiesčiuose, čia pa
rengimų mažiau. Ir todėl į to
kį parengimą, kaip šis SLA. 
178 kuopos ruošiamas ateinan-

Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto Draugija 37 metų 
sukaktuvėms minėti rehgia di
delį koncertą su plačiu progra 
mu, kurį išpildys p. Kastas Sa
bonis. *

Koncertas bus sekmadienį, 
lApkričic 8 d., Lietuvių Audito
rijoj. , ,

Komitetas darbuojasi kiek 
galėdamas?'kad geros butų pa
sekmės/ Taipjau ir nariai biz
nieriai dąug prisidėjo, prižadė
jo • aukoti gerąs dovanas prie 
įžangos tikietų. • , ’ , (

Aukautojai yra pp. p. Bal 
tutis, J. Rizgin,:i Jj JuneviČia, 
P. Liesis. Draugija-taria dovanų 
aukautcųams ačiū. i K

Parengime bus suteiktos gar
bės dovanos nariams, kurie3 ne
ėmė pašalpos per 10 arba 20 
metų.

Musų krautuvėj jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo
derniškus čeverykus.’ Visuomet 
turime didžiausį pasirinkimą. Ma-

PASTABA. Dauguma Mjdwest. Stores turi mėsos departamentus, kur jus 
•_____galite^gauti geriausias mėsas už žemiausias kainas.

, * Brightorf Patke, Vertes $10,p60,00, morgičius ........'..........J $4000
Nad^š^ita^ai^ flatai po 4 .^nųbifiųs, karštu vandeniu, šildomas, 

grąžąs, Bfigįton^ ^rjc^^ąiorgtčius 3 metams .1,...;

2 augštų mūrinis namas, < 2 flatai po 4 kambarius, Brighton Parke, 
vertės $9000.00, morgičius ....... ................ . ..............

pasimatymo 
lapkričio 8 d. 6:80 vai. vakaro 
Lietuvių Auditorijoj.

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

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ

Lapkričio 6 ir'?

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 256 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydok Ranka* Kojų,
Nutrarp* .kaųdajima. Salti* Ranka, 
Koja, timiina. Dusuli* Gaivoa Jta®. 
deiimaa Ir teio ylaolrlua akAud^iimiui 
(tik na rooa* ).
Tukrtasglai Įmonių yra Dfolsyda o 
snHljoanl dąr nežino apie tai* 
Dokfnio GoKnaa Moctle yra tiek 
vert* nakM, įdek ji pati everia m> 
tiil naudot gydymo.
Kaina 76 centai. $1.50 Ir $3.00* 
Ir 10 centu extra ui pėnlantima.

Kfauldta pat aptitkorlut taip 
DEKEtfS NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN'S OINTMENT CO.

P. O. Box 852 '
Hartford, Conn.

WISSIG, 
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus
f PER 26 METUS.

TAIPGI TURIME IRiKITOKIŲ MORGIČIŲ PARDĄVIMUI. :

JUSTIN MACKIEWICH
; MORTGAGE BANKER

Phonę Canal 1678-9

Quick
Work

VITCHEN
I\IXNZER

Mdluttdhuktttn

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą ~

Naujas Išradimas
..Dąbpcjip gąJjJp.Bk’lt’M 

rapanas

Gera transportą 
cija ir visi pa 
togumai.

"p “ SLYVOS Pannktines
Dideli-No.
kenai ..........................   1 M

jūsų kamaraitę su kokybės prekėmis

Už ŽEMIAUSIAS KAINAS

Daktaras r zl
Kapitonas ttSSKf

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai -gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų • ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti* ateikite čia ir persitikrini * 
Praktikuoja ‘ " ’ * " “
dykai OFISO VALANDOS: 1 
valandai ir nuo’ 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Weet 26 St.,

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas 
komis

UNIVERSAL SHOE STORE
r ZALESKI ir WtJN,
3265 S. Halsted St.

tį stikmadienj, galima tikėtis, 
susirinks nemažai publikos, 
ypač iš apielinkes. Nes kalbė
tojai yra žymus, įvykis deliai 
kujio ruošiamas parengimas, 
turi įdomią ir svarbią Amerikos 
lietuviams istoriją, o, be to, ne 
dažnai pasitaiko ir parengimai kiiubo 
šioje apielinkėje tos rųšięs, ko 
kios

CEVERYKAI

Palengvina Skausmą 
NekentSkite reumatiSku gė

limu ir skausmų. Nusipir
kite bonką tinimento

PAIN-EXPELLER

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T<1. Ktdzi. 8902 {RnMįnM

JI PASIJAUTĖ NUSIKAMAVUSI.
BET Į TRUMPĄ LAIKĄ JAUTĖSI 

KAIP NAUJAS ŽMOGUS!
X > 1 '

Nesenai vienas musų kostumeji 
moteris čia pasijautė nusikamavusi, 
kus. Pagalios aš patariau jai imti

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ
■ •

kaipo gyduolę, Ikurios sudėtinės dalys priklauso išimtinai augmenijos viešpatijai. Ji 
pradėjo jį imti it į trumpą laiką ji pati liko nustebinta, kaip ir visas miestelis ir 
jos draugai, kad ji atsigavo ir pasijautė kaip naujas žmogus”.

Stebuklai kartais atsitinka. Pasekmė Trinerio Kartaus Vyno yra naturalė 
paseka jo sudėtinių dalių. Jos yra geriausiai žinomos medikaliam mokslui, todėl 
taip daugelis daktarų jį rekomenduųja. Trinerįo Kartusis Vynas greitai pašalina 
i$ jųsų sistemos Jhuodus sudarančius atmatas, pagelbsti virškinimui, atgaivina ape
titą ir visus vidurius-akstiną prie normalaus veikitnoP Jus pasijaunate vėl pilnas 
energijos, galįs džiaugtis visais gyvenimo smagumais.I r

. , -A. '

Kiekvienas aptiekininkas turi jį stake, mažas ar dideles bonkas. Vertingas 
kuponas kiekviename pakelyje. Jeigu negaunate savo apielinkėje, rašykite Joseph 
Triner Čd„ 1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

kvortinėmis 
po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, UI.
Tel. Pullman 6201

GERI PARINKTINIAI
(Cold Stored)______ Tuz

6 kamba'fių naujas mūrinis bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
vertaS $800{h00, morgičius . .................. ...............................

2 ' augštų, mūrinis naujas namas, karštu vandenį šildomas, 2
flatai po 5 kambarius, Brighton Parke, vertės, ,$11,000.00, 

morgičius ................. . ........................... ,.......įv;^4,..^.........  ' $5000
f, • *: *

6 kambarių, naujas muripis bųngalow, karštu vandeniu šildomas?
M^rųu'eųe Parke, Vertis $^50_Q.00, morgičius .......u $2500
'?t " t ‘ ■' ’ ' ’i , . <

3 a.ųgstų0 mūrinis namas, West Sidėje, vertės $5500.00, 'morgi
čius  ..............z............v.. i............... . ........... v,..ak.......$2000

OBUOLIAI . "1"in°is'' T:lgyn,uL>,..5,v.. 17c
W A Skalbimui Vanduo dėl visų 4

LellNLV VVAOil audeklų. Didelės bonkos I OC
“SUNSHINE“

Kpspy CRACKERS 
DIDELIS 1 C A

PAKELIS ■

SNIDERS

TOMATO CATSUP
Maža Didc,f 15rbonka lUV bonka ■

Midwcst” “De Luxe“ labai gera. 31c
šviežiai spraginta svaras V ■ W

t A rPd “Midwest” Dideli 1 svaroROLLED OATS P»k«i«---------

MALT SYRUP ir Apyniai “Midwest”

TYRA MUSTARDA " krienais 6 uncijų džiaras Z?
"EATMOR” 

SPANGUOLES 
(Cranberries)
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JMOMki*.
Penktadienis, lapk. 6, 1931

išskiriant

Chfagcde ** nMhm
Metami »i m iįį iįįiw«m«|Į|Mrewiiww
Pusei metą ■,.

'G* -» s ' ,

Ghleagot r^y ifaeltotatost
yhma konUk > ir i iį^ir»»i>>w»*ww«w^

MSnUMli
Smtaymae Vi

Vienam minėsiu!
Lietuvos ir kitu

Metamu
Pusei metu____
Trinui minasiama

uIsicnlaoMf

Orderiu
palto Mane

ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI IR ADMINISTRACIJA

partinių sąstatu; mažai kuo tesiskiria nuo pirmesniojo

mą, bet kdkas valdžioje “bosauja” MacDonaldae. Ame
rikos korespondentai vadina jį Anglijos “diktatorium”. 
Įdomu, kaip ilgai tatai tęsis?

'■"***<»>.*■' ta'Rįfmiv
hnh m n n i

Apžvalga

Amerikos valdžios sistema yra labai senoviška. įs
tatymų leidimas taip federalėje valdžioje, kaip ir val
stijų legislaturose, yra pavestas dviem skirtingos rų- 
Šies įstaigoms — atstovų butui ir senatui. Kad įstaty
mas galėtų būt priimtas, tos dvi įstaigos turi susitarti. 
[Tačiau jų .priimtas įstatymas turi būt dar pasirašytas 
administracijos galvos — prezidento federalėje valdžio
je ir gubernatoriaus valstijoje.

Prie šitokios tvarkos įstatymų leidimo darbas yra 
labai apsunkintas ir dažnai būna net visai suparaližiuo- 
tas. Atrodo, kad tokiame paraližio stovyje dabar atsi
durs federalė valdžia, po tik-ką įvykusių kongreso rin
kimų.

Naujame kongrese republikonai neteko kontrolės. 
Ffederaliamė atstovų bute demokratų yra 217, republi- 
konų 215, ir vienas farmerių-darbininkų atstovas. De
mokratai turi daugumą. Senate dviejų senųjų partijų 
jėgos yra beveik lygios, bet jeigu “insurgentai” senato
riai, kurie oficialiai priklauso republikonų partijai, per
simestų į demokratų, pusę, tai ir senate republikonams 
išsprūstų kontrolė iš rankų.

Su tokiu kongresu prezideh^ ‘negalės sėkmingai 
dirbti, nes kongresas nepraleis sumkkyrflųl už kuriuos 
stoja republikonų partija, o prezidentas netvirtins tų 
įstatymų, kuriuos bus padiktavę demokratai. Vadinasi, 
per ateinančius dvejus metus eis tąsynės tarpe įstatyt 
mų leidėjų ir administracijos, iš kurių, žinoma, nebus 
jokios naudos kraštui.

Moderniškoje valdžios sistemoje administracijai 
neduodama sprendžiamo balso įstatymų leidime. Juos 
leidžia parlamentas, kuris susideda iš visuotinu balsai 
vimu išrinktų žmonių atstovų. Senatas yra bereikalin
ga senovės, liekana.

Pasenusi Amerikos sistema privedė prie to, kad 
čia visą galią pasigrobė į savo rankas politikierių kli
kos, kuomet žmonių masės neturi beveik jokios įtakos 
Valdžioje. . z /

TAKSŲ KLAUSIMAS

REPUBLIKONŲ-DEMOKRA- 
TŲ BLOKAS LAIMĖJO 

READINGE 
, _

Antradienio rinkimuose Ęea- 
ding, Pa., socialistai neteko 
miesto mero (mayoro) vietos, 
kurią jie turėjo per ketverius 
metus*, Prieš socialistų kandis 
datą, merą J. Henry Stump, 
susivienijo abi kapitalistiškos 
partijos ir išstatė bendrą, kan
didatą, Heber Ermentrout. Ne
pilni davimai rodo, kad pasta
rasis surinko 11,707 balsiis 
prieš Stumpo 10,619 balsus. 
Kapitalistiško bloko kandidatas 
tuo budu bus gavęs apie 1,000 
balsų daugumą. ‘

Prieš keturis metus, < kada 
socialistai pirmą kartą užvaiz
de Readingo miestą, republiko
nai ėjo atskirai nuo demokra^ 
tų. Taip pat dviem metais vė*- 
liau. Todėl Stump turėjo pro
ga laimėti. Bet prieš sujung
tas priešų jėgas jisai neatsilai
kė. Tačiau , skaičius balsų, pa
duotų už socialistų kandidatą 
į merus, šį kartą buvo dides
nis, negu kada nors. Jeigu dar 
500 balsuotojų butų, pakrypę 
jo pusėn, tai jisai butų gavęs 
absoliučią daugumą. .

Readinge republikonai ir de
mokratai pavartojo tą pačią 
taktiką, kaip ir Milwaukee’s 
kapitalistiškos partįijos prieš 
20 metų kuomet pirmą kartą 
,to miesto administracija buvo 
patekusi į socialistų rankas, 
Jos tuomet susijungė ir laiki* 
inai socialistus nugalėjo. Bet 
vėliau"'socialistai sumušė ir su
jungtas republikonų bei demo^ 
kratų jėgas. Taip įtiš- veikiau
sia ir Readinge.

i Stumpo administracijos ke
turių metų rekordas Readinge 
yra geras. Socialistas meras ir 
jo bendradarbiai pravedė visą 
eilę naudingų reformų, kurias 
žmonės įvertina. Vėl paragavę 
^enųjų partijų Viešpatavimo 
per metus, kitus, balsuotojai 
pasidarys dar palankesni socia
listams.

kartę mažiau žmonių, negu už 
socialistus.

Norman Thomas išleido pa
reiškimą, kuriame jisai sako, 
kad socialistų balsuotojus te
rorizavo Tammany Hali genste- 
riai, kurie keliose vietose už
puolė partijos atstovus ir pat j 
kandidatą Tbomasą. Socialistų 
balsų buvo daug pavogta, kas 
matyt iš to fakto, kad kai ku
riuos preęinctuose Išnyko visi 
balsai, paduoti už Thomasą, 
nors tenai gyvena po keletą ar 
keliolikų partijos narių.

To beveizint, Thomas šj kar
tą, gavo viename tik Manhat
tan borough apie tiek pat bal
sų, kiek pirmiau gaudavo visa
me Didžiam j am New Yorke.

“SMART VYRAI” Z

Anądien “Naujienos” nurodė, 
kad Brooklyno “Vienybė” įdėjo 
“žinią” apie Anglijos rinkimų 
pasėkas, pranešdama, kad1 rin
kimai jau “pasibaigė” ir kurie 
kandidatai laimėjo, o 
pralaimėjo, — ;
•va penketas dienų iki rinkimų!

Bet “Vien.” redaktorius, nė 
truputį riesusisarmatijęs, da
bar į tą musų pastebėjimą at
šaunu.: “ ‘Naujienos’ visiškai 
atsiliko nuo progreso.”

Iš tiesų, mes tokio “progre
so” negalime pasivyti. Sakyt, 
kad rinkimai jau įvyko, ir 
skęlbti, kaipo faktą, rinkimų 
“rezultatus”, kuomet dar be-, 
veik, savaitė laiko yra iki. bab 
savimo dienos, mes neturime 
drąsos, kadangi manome, jogei 
meluoti ir fabrikuoti faktus- 
yra nepadoru.

Bet “Vienybės” “literatams” 
tai tik nusispiaut į laikraštinin
ko padorumą. Viehas melas, 
daugiau arba. ,iftažiau jiems 
nieko nereiškia. fJj v

kurįe
kuomet , dar bu-

KINŲ SIENA

spalvą. šita liauka yra mažytė 
ta randasi smegenų apatinėj 
dąlyj. Kuomet ji tinkamai ne
veikia, kūne pasidaro tiek su
irimų' ir paktaėjfmų, kad ^pie 
juos galima butų didelę knygą 
parašyti. Sumažėjus jos veiki
mui, apart daugybės kitų rim
tų ir žymių suirimų, oda daro
si sausa, rupi, pleiskanuoja; 
plaukai liižta, slenka ir retėja.

Visus sveikatos suirimus ir 
gyvybei pavojus, paeinančius iš 
giltinės liaukos neveiklumo, gy
dytojai šalina šitos liaukos eks
traktu. Nurytas jis papras
tai nueina niekais, todėl yra 
švirkščiamas po odos. Vaistas 
yra padarytas iš minėtos gy
vulių liaukos ir vadinamas pi- 
tuitrinu. Jis vartojamas net 
ir "gimdymo paskubinlmui. Tai 
senai žinomas, visų gydytojų 
vartojamas vaistas tinkamuose 
atsitikimuose: augimo paskata
nimui, skaudžių mėnesinių^ gal- stalių.
■—■mn.iWimbbim ><B-ĮIa , įifcį I i III mI, wiwewfrMMKR"M«<aii

Springfielde susirinko speęialė General Assembly 
sesija taksų klausimui išspręsti. Tai bus viena svar
biausiųjų Illinois valstijos gyventojams sesijų.

Specialė gubernatoriaus komisija po ilgų posėdžių 
ir diskusijų paruošė taksų sistemos projektui, kurį le- 
gislaturą turės apsvarstyti. Opiausias pimktas tame 
projekte yra taksai nuo pajamų (incbme tax). Iki šiol 
Illinois valstijos piliečiai mokėjo taksus nuo pajamų 
tiktai federalei valdžiai, bet šteitui jų mokėti nereikė
jo. Šie nauji taksai norima įvesti dėlto, kad valstija ne
gauna iš senų mokesnių tiek pinigų, kiek jai reikia.

Bet komisijos projektuojamų pajamų taksavimo 
planą daugelis legislaturos narių smerkia — ypatingai 
už tai, kad projekte yra aplenktos korporacijos. Gu
bernatoriaus komisija siūlo biznio korporacijas nuo pa
jamų taksų mokėjimo paliuosuoti. Tai reiškia, kad tuos 
taksus turėtų sumokėti tiktai asmens, kurių tarpe di
džiausią skaičių sudaro darbininkai ir kiti iš algos gy
veną žmonės. Kaip tas ginčas bus galų gale išspręstas, 
piandie dar sunku atspėti.

, Sunkiausia mokesnių našta valstijoje -iki šiol buvo 
juždėta nejudomai nuosavybei, ypač miestų žemėms ir 
namams. Jeigu bus įvesti taksai nuo pijamų, tai bent 
dalis tos naštos bus nuo žemės ir namų savininkų nu
imta. .

■■ ■ ■ »■?■■*? I< |» w ■*

SOCIALISTŲ STIPR&JIMAS 
BRIDO EPORTE, CONN.

Tolimuose Rytuose, Azijos vi
duryje, gyventi ’ didžiulė kiną 
tauta. Toji tauta nors išgyveno 
^keletą tūkstančių metų, bet. 
kiek'ji didele, tiek ji silpna ta 
i tiek atsilikusi nuo šių dienų 
kultūros; ji dar ir šiandien te* 
bevargsta tuos pačius varguš 
t’ebekenčia paniekinimą, ką. kei
tėjo ir vargo jos prosenuoliiu 
ir tėvai, ačiū jos valdovų, Die
vo pateptinių “Saulės Simų“ 
išnaudojimui ir kunigų skelbia
mųjų tiesų tikrumui.

Senovės kinai j buvo taikiib

Stambiam Connectięut valsti
jos pramonės mieste, Bridjge- 
porte, socialistų kandidatas į< 
merus (muyorus) gavo 15,084* giausi tauta, o ga! ir tingiausi, 
balsus, atsilikdamas nuo de
mokrato, kuris buvo išrinktai 
tik 2,800 bal. Republikonų kan
didatas atsidūrė trečioje viąto-

NAUJAS MACBONAJUJO KABINETAS

Anglijos premjeras paskelbė naujo nąinisteriy ki
binėto sąrašą. Kabineto priešakyje pasilieka MacD°t 
jialdas. Konservatorių vadui- Baldvvinui palikta ta pati 
jninisterių tarybos pirmininko vieta, kurią jisai turėjo 
pirmoje “nacionalšje valdžioje”. Bvves iždo kancleris 
Snowdena» bus “lojed privy seni” (karaliaus- antspau- 
'dos landas), o- kanclerio vieta tenka kitam “naefaną- 
liajo,” durbiečiul, lurdųi Sankey. Vfea etfft kitų pw* 
jiu išdalinta Įvairių liberalų frakcijų ir 
ber vatorianis. Kabinę te, beje, pasiliko 1F buvęs geležin- 
Jielječių lyderi?, J. .JL Tbonm I " i

nes ji vengdama susidūrimų su 
.priešais apsitvėrė 1300 mylių 
ilgio ir 2 su viršum sieksnių 
aukščio muro siena, už kurios 
ji tikėjosi, rasti ramybes. Vie
nok, jos ji nerado, o tik apsnū
do ir atsiliko nuo kitų darbštus- 

(nlų tautų dėlko ji ii* šiandien; 
tebėra svetimiems pasinaudoju 
mo objektu.

Tokios ramybės, kaip ir aną; 
kinų tauta už muro sienos, ieš<-; 
k<j daugelis ir musų Amerikos 
lietuvių inteligentų., Jie vepgiui 
visuomenės dkrbo, vengia ryšių 
SU tnašgi išlavinta visuomenės 
dalimi ir tuo jie darosi* lygini 
kaip ir tas neptUsintas darbi
ninkas) pasinaudojimo objektų 
darbščių Romos davatkų. Ne
dirbti tuo metu, kai kiti 
reiškia tai, ką pilti vandenį ant 
priešininko malūno ratų.

i Kartą mano gyvenime pasu 
taikę taksai B^įkejo
yasti senai nematytus kaimynas'
_z <* x*.. .

•51

Socialistas Fred Schwarzkopf 
tapo išrinktas 12' distrikte į 
miesto tarybą. Socialistai taip 
pat pravedė du atstovu j “board 
of seleetmen” ir tris miesto 
šerifus. * -

Pastebėtina, kad prieš dve
jus metus socialistų kandida
tas į* mėrus buvo gavęs tik 
1,900: šį kartą soctalištų bat 
sai padidėjo 8 kartas! Laime* 
jęs rinkimus demokratas gavo 
17,889 b., socialistas — 15,084 
b;, republikonas — 9&00; '
' ' v nHUBĮHII

DAUG BALSŲ PADUOTA Už 
THOMAS’Ą ; \

" • ' • v4 ,*• į .
/ ..............-..... /

New Yofk« pwilą antradie
nį būro renkamus Manhattan. 
borouKh pR%id^ta& Uimėjo 
Tmnmany Uall, (demokratui 
žinos) -kandidatas Uvy, ųž km 
rįt paduota 34*7,110 balsm• • 
Kantieji kandidatai — i*pptibli- 
koma ęawi^k>n 65^1

gaao> MW įr^miĮitaatas

kM jie i>ro,etajrįa-|W ---
’tui?-* dairMr- iHsilaišW
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Spėju vienaip, spėju kitaip, 
kas ir kokios tikybos jie ga
lėtų būti. O kada nuėjome pas 
tą tariamąjį “netikėlį”, pasi
rodė, kad tai butą gana protingo 
Žmogaus, tokio" pat “Dievo 
sutvėrimo”, kaip ir visi. Buvo 
jis lafsvtį pažiūrų ir jokiai re
ligijai neprisidėjo savo centais/ 
Ot, tai tau ta devintinės, pama
niau. \

Inteligentas Žmogus kaimynų 
neapkenčiamas ir tik dėlto, kad 
jis nesugeba savo autoriteto 
išlaikyti savo kaimynų apylin
kėje.

Inteligentai, o ne kas kitas 
privalo būti tamsios masės val
dovais, nes masė be vado nebu
vo ir nebus. Nedirbs daktarai 
ta kiti profesionalai,'o ta taip 
pat eilinis inteligentas, ateis ki
ti ir dirbs, o tie tai bus kuni
gai ir jų ktapčiukai.

Kol visuomenės dirvonai yeiš- 
plėšti, tol musų tataligentas ne
gali sėdėti rankds sudėjęs ir 
klausyti radio pranešimų. Gy
venimas— tai kova už būvį. 
Mes visi, kas gyvas, privalome 
kovoti. O kovai vesti mums rėk 
kalingi gabus ir sumanus vadai, 
o fais gali būti tik apšviestu- 
nai.

Štai pavyzdys,, kaip varo sa
vo “busineSs” musą kunigai.

Kartą iš sakyklos sako:— 
Broliai, sesės Kristuje! Kas pa
laikys kaimynystės ryšius su 
bedieviais socialistais, tas bus 
bažnyčios atstumtas ir negaus 
dangiškos palaimos, Kas skaitys 
“Naujienas” ir kitus bedieviš
kus laikraščius, užsitrauks Die
vo rūstybę. ' z

Štai jums aiškus pavyzdys!. dį kaĮ)itaUj!nle( kuri# pa8€j<, 
Je> riesi supuvusį obuolH kru4 patin^ turJ nely ybę( pa, 
vą. sveikų, tai ar supuvusiapa* daugind .apriejimą, 
veiks, ar sveikoji susigadins? bi jr aaBbinink„,’ skalClų 
žinoma, kad sveikieji susiga-1 nukonkuruodamas smmkius 
dins ir supus! amatninkųs, atidalindamas

Panašius pamokslus jie rėžia žmogų nuo žmogaus, iŠvaryda- 
kas šventadienis. t Jlė skelbia^ jpas valstietį į miestą uždar- 
lyg ir karą apsišvietusiems ir bių ieškoti 
jų/‘gišefto” nepalaikantiesiems, 
nes jų ir kovos sąlygos kur kasi 
tam tinkamesnės. i. -

0 kų kuri tas vargšas darbi- 
ninkas? Nieko. Gerai dar kuris ^‘“Tui ’’

laikraštį. „„ lr *’į,

čia. Knygų, lyg susitarę, vi^iš-• 
kai neskaito. Maldaknygė ir | 
sapnininkus yra jų dvasios ra-1 
mintojai ir penas, o munsainas 

L—kasdienis lankytojas ir pa-’ 
linksmintojas/ nulludusiųjų ir- 
^dvasios pastiprintojas* ,

Reikia vadų. Jų yra, tik jta| kėčiau suprasti kas reikalin- 
nepasiryžę kovon, nes doleris; kad žūtų arba bent suma- 
pardaug jų širdį paviliojo ir ne- žptų ‘ savžudžių skaičius. Ka- 
įstengia vienai valandai dienoje dangi savžudybės svarbiausia 
atsiskirti nuo minkštų sofų ir priežastis yra bedarbė, vargas, 
radio barškančios linksmybės, badas, o šie visi dalykai yra;

—žemaičių Jonis. nedUlbmi nuo kapitUližmiD, 
—1------ ------------------------------- mes .galime drąsiai pasakyti,

jpg savžudybė pranyks arba 
bent žymluii sumažės žuvus 
kauilalizmui*.

Mds jau anksčiau kalbėjo- 
Ulie, jog Badas, skurdas, ba- 
(liarbė yra; Kapitalistinės stoto 
tuos išdava* Mes žinome, kad 
itol nežus šios nelaimės, kol 
viešpataus kapitalizmas, nes

Sveikatos Dalykai
Apie plaukų 

auginimą
■ /

Rašo Dr. A, Montvidas

Įt> antjBto' iiBrinujau, Klau- 
viono, klausiu kito, ^1 ga- 

ĮMri -BttiftriMji. kur, gyvena.
■

W ui n<&
^okie:

Žmonės, kad su kitos v ievos

žmogaus, kaip feeilį.

vos skaudėjimo ir kitų nemalo
numų prašalinimui; nepapras
to tukimo stabdymui; lytinio 
instinkto atgaivinimui; susnu- 
dimo prašalinimui ir t. t., jei
gu tampa ištirta, kad šitie da
lykai reiškiasi dėl giltinės liau
kos neveiklumo* Iki šiol gydy
tojams neteko pastebėti, kad 
ligonui duodant šituos vaistus, 
jų plaukai imtų atkusti ir žilu
mas dingtų. Jeigu Illinois Uni
versiteto daktarų pastebėjimas 
yra teisingas ir jei jų tolesni 
tyrinėjimai patvirtins jų nuo
žiūrą, tuomet plikiai ir žiliai 
bus laimingi. \

Visgi reikia suprasti, kad iš
nykus net plaukų šaknims, jų 
jau niekas neįdės,

Kam, kam, o patentuotų gy
duolių fabrikantams, kurie 
traukia iŠ žmonių milionus do
leri 4 už plaukų atauginimą ir 
liekam neataugino, butų nuo-

Mikas Rabaiėnas,

SAUZUDYBE,
(Pabaiga/ r

Butų galima dar daugiau 
patiekti statistikos davinių, iš 
kurių mes ' pamatytume, jog 
savžudžių skaičius tuomet di
dėjo, kuomet daugiausia buvo 
bedarbe, pramones kriziai, lo
kautai, neužderėjo laukuose 
ir tam panašiai. Kaip nesisku- 
sinie, bet turime pripažinti, 
jog. savžudybių priežastys glu- 

I di kapitalizme, kuris pasėjo 
■ ypatingą tūrių nelygybę, pa- 

bedar- 
skaičių

Moterų savžudžių skaičiaus 
I didėjimas pilnai sutampa su

Tai' 
yra teisingiausia nuomone 
apie savžudybių priėžastį, nes 
šią nuomonę patvirtina pats 
gyvenimas.

IV. Kada žus savžudybė?

i Iš pačių faktų galėjome an-

f V*3JjęiVU tie IV, Cl JĮJĮ. lUllDlll CTOj HVO

Kelios dienos atgal Chičagos dai yra svarbiausios kapitaliz” 
dienraščiai paskelbė, kad tapo. imo ypaiybčs. Kapitalizme Jos 
surastas būdas atauginti plau- Litepašalinamos, jp» yra šiai sto
kus ant nuplikusių galvų ta Hemai įgimtos.
prašalinti žilumų Mat Illinoi&l Kada nebus kapitalizmo, kiv- 
Universiteto McdikMčj mokyk-Mh pražus klasės, kurios turi 
loj Chicagoj yra daromi tyri-[tarp sajvęs kovoti, kada žus 
nojimai šitoje srityj ta vienas Įdarai, kurie vedami kapitulto- 
tyrinėtajų padarė pranešima <9 dcl tinku, užkariavk 
<apjįę džiuginančius rezultatus. ;tao, kAda bus plaidngąa pra*- 
Keli pacientai; luirtams^pkdMtaones ve.dimąs, kada: bus pa> 
ataugo ir iš žilų; pasidarė tam->Paikinta ta tvarka, kuryje 
sus, da : nėra ganėtinos |ro<iy-rttWiele s«van^udžių turtuolių 
!maS, kad viBiems. W " jgį
bus padaryti. Bus daromi pla» W’^' kūno visa gtuniua* teti iue 
tesni ir ilgesni tyrinėjimu kadlR Wunbc. u

“į,?““---

I>.ul plaukų .itaiigiimno 11 pa 111(jbu(. \ Avilyje tas
karia:dlrltf,

gn l v“,'..I kaip:iiandfcmkuomet tq» mir- 
m«. tos liaukos, kuri konto'o-Į u, (lieno;‘ 
Įliuoju- lĮlkuktj akinimą
vą. Jau'nuo senai buvo.toioma.Lupo bado šmėklus. TŠifi kfcltr 
'kad' 'taip, vadiųaridji gBtotėiįvįeno saviudžto Mteisja jie, sa. 
liauką-, jpituitary body) .turi mąutotytL i»«: suriburti bu 
įtakos į plaukų aųg-rAaą ir tokiais pat bedatblais kaip ilsų,

-kiau kalbėti. ,
« a ' ' « ■ 

į

f jauninime sumanyta j' nnen 
m. * ’• '• r • • « a • ’l*/ •nej gun , uuu VIĮSBŲS, 

neprisieina abejbtir^inan% vii 
a ♦ < ' a

4 v lin* 
tųones vediinąs, kada Dus pa*

kad bendromis jėgomis butų 
galima nušluoti kapitalizmą, 
kuris yra skurdo, vargo ir tuo 
pat savžudybės priežastimi. .

SavžudybČ yra biaurus de
zertyravimas iš gyvenimo, tai 
yra bailumas ir nusižengimas- 
prieš savo brolius, kuriuos sa
vo žudymosi taip pat stumi 
prie to, nes nepadedi jiems 
kovoti prieš skurdo sėjėją ka
pitalizmą.
j Klasiniai ąusiptasdamas, ar
timiau susidraugaudamas su 
savo klasės žmonėmis, įstoda
mas į savo klasines organiza
cijas, kovodamas kartu su ki
tais už geresnį gyvenimą, pasi
jusi pasaulyje ne vienas, pasi- 
įjUBi, kad esi neatskirtas nuo 
visų žmonių, bet esi dalyvis 
galingos klasės; pamatysi, kad 
yrd bendrų interesų, yra bend* 
■ras tikslas. Ir visa lai priduos 
daugiau energijos, išblaškys 
liūdnas mintis, sulaikys nuo 
savžudybės, kuri yra prasižen
gimas prieš klasės draugus ir 
įdargi visuomenę,

Nejaugi žmogaus tikslas ta
me, kad visą laiką vargti, 
skursti, reikalauti, kad dėl ta- 
vęs skurstų kiti, tavo tėvai 
^augindami, o vėliau nusižudy
ti nieko nenudirbus, nieku ne- 
prisidėjus prie savo brolių bu- 
ivio pagerinimo?
į Tik pagalvokit savžudžiai!

Aišku, kad nei Ta j butų pra
sižengimas!

Ir jeigu mes klasiniai susi- 
prasiųic, turėsime kilnesnį 
įtiksią, suprasime tikrąją gy
venimo prasmę, mes jokiu bū
du neliksime savžudžiai* bet 
busime kovotojui, ruvollucio- 
iniei’iai. Mes geriau sutiksime 
žūti gatvių kovoje, negu iš ba
do pastipti patvoryje.

į Tvirtai susijungdami mes 
įir padėti viens kitam daugiau 
galėsime, nors, vieną turime 
gerai atsiminti, jog musų ger
būvio nepagerinto savišalpos, 
(prieglaudos, paskolos ir lt., 
jbet kovo, kuri nugriaus kapi
talizmą, kuris yra visų blogy
bių priežastimi. Žuvus kapita- 
įlizmui, žus ir savįmdybe.

Vieton obalsio žudytis, rei
škia imli obalsį: visų šalių pro
letarai vienykitus kovai už ge
resnę ateitį, galutinam laimė-

Argentina, 
Surandi, 
1929-Xlf-6-10 d

lybiu avąrbiaupitt'prieittstiu. 
.tcities ukyjtti huęU rautai* 

Ikureneija. bot pluringu
Nauji No. 19 ir 20 “Ko

vos” gauti šiandie. Kaina 
)10c. Klauskite Naujienose, i t

biAT®JO wKtttttiros” No. 9. 
Galima gauti “Naujianose” 

,Kaina docentai.
įmHMMiB^*1-1*, i v»i ■ UMi įfBan^iatftolĮ'aB  
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ŽINIOS
Dar apie Bainus

dar
SU’

Teisėjas Feinberg vis 
klausinėja liudininkų, bene 
ras kur nors Baino šeimynos ir 
jos bendrų piniginių įstaigų 
turtų.

Bet didžiausia beda su Bainų 
šeimyna ir visais jos bendrais, 
matyti, yra ta, kad jie įdomių 
teisėjui dalykų vis “nebeprisi
mena”.

Todėl tyrinėjimas eina povai 
ir teisėj-ii tenka kuone kiekvie
nas prisipažinimas traukte iš- 
traukti iš liudininkų lupų. Ir 
ačiū tam kai kas aiškėja.

Paaiškėjo pav.. štai kas. John 
Bain. Ine. investmentų kompa
nijai suorganizuoti sulig įsta> 
tymais reikėjo, kad Bainai ir jų 
bendrai -padėtų apie $150,000 
cash kaip pamatinį kompanijos 
kapitalą. O nepadėjo. John Bain, 
pasirodo, užsitate kai kuriuos 
bonus, mortgičic’s etc., bet ne 
cash.

Toliau pasirodė,
mos kompanijos 'direktoriai 
kurie net nežinoję, jogei 
esą direktoriai. Kai kurie 
kiti ga^ę kompanijos Šerų
sumokėdami už juos cash. Ben
drai atrodo, kad perdaug drau
giškai dalinta kompanijos šė. 
rai.

Beje, teisėjas Feinberg klau
sinėjo Bailio sūnų deliai įdomių 
gandų, kurie liečia paskilbusį 
Spike O'Donnclį. Kalbos gi bu
vo tokios: Esą, Spike O’Donnell 
turėjęs Baino bankuose tuo lai
ku. kada jie užsidarė, $20,000.

Kada bankai užsidarė, tai 
SinSkc aplankęs pas Bainų ir 
pareikalavęs, kad pinigai butų 
jam išmokėti. Jr Bain'išpildęs 
reikalavimą. Teisėjo Feinberg 
klausinėjamas betgi Baino sū
nūs pareiškė, kad jis negirdė
jęs, jogei senis butų -išmokėjęs 
pinigus O’lJonnediui.

kad kalba- 
kai

Lietuviai Gydytojai
' Phone 'Boulevard 7042

Boston krautuvės gal- 
' va mirė

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS.

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Boleslovas Lidisevicz, džiauk 
toris nainų 3109 North Kimball 
avė., pateko bėdon. « Sausieji 
agentai rado tų namų skiepe 
alaus katiliukų.

Tų pačių namų gyventojas 
Wiloy užsistojo už džianitorių. 
Wiley pareiškė, kad jis pažįstas 
Lid?sew’.czių daugiau kaip me
tus laiko ir niekuomet nema
tęs džianitorių pardavinėjant 
alų. D/.ianitorius išsivirdavęs, 
tai tik sau.

Ir dar, girdi, karta džainito- 
ris išviręs jam, Wiley, alaus, 
kad pavaišinti draugus. Už tai 
ir pats Wilcy buvo traukiamas 
atsakomybėn.

Mirė 
džiulės 
Boston

Charles Netcher, di- 
Chicagos krautuvės, 

Store, prezidentas.
V .

Lapkričio 8 d. Chioagos Civic 
Operos teatre įvyks nepapras^ 
tai įdomus parengimas, kur buš 

.demonstruojama ukrainiečių 
liaudies menas,—šokiai ir dai
nos.

Su ukrainiečių dainomis dau
geliui lietuvių jau teko susipa
žinti. Prieš keletą metų po Ame
riką važinėjosi pagarsėjęs Ko- 
šeco choras, kuris paliko labai 
gilaus įspūdžio. Choras daina- 
va beveik išimtinai ukrainiečių 
liaudies dainas. Spauda visur 
ta chorų gyrė ir sakė, kad tai 
tikri “gyvi vargonai”. O tai to
dėl, kad jis labai harmoningai 
dainavo.

Ateinantį sekmadienį irgi bus 
progos išgirsti gyvų ir melodin
gų ttkrainiečių dainų. Tačiau 
svarbiausia rolę vaidins ukrai
niečių liaudies baletas, kuris 
susidės iš 500 šokėjų. Tas fak
tas, kaa baletui vadovauja pa
garsėjęs baletmeisteris Vasilius 
Avramenko. duoda pagrindo 
manyti, jog parengimas bus la
bai įvairus ir įdomus.

Avramenko savo liaudies ba
letais pagarsėjo dar būdamas 
Europoj. Atvykęs 1925 m. į 
Kanadą, jis ten irgi įvairiuose 
miestuose pradėjo rengti bale
tus, kurie turėjo didelio pasise
kimo. Kanados laikraščiai apie 
juos kalba su didžiausiu entu- 
ziazm u. Amerikoj^ A vr a menko 
savo darbą dar labiau praplėtė 
ir pa vasarį New Yorke surengė- 
tiesiog grandiozišką balotą.

Chicagoj rengiamas baletas 
irgi bus grandioziškas. Daly- 
vau«? ne tik 500 šokėjų, bet taip 
pat dainuos ir ukrainiečių cho
ras. Lietuviams verta susipa
žinti su draugingos tautos liau
dies menu. Baletas prasidės 8:15 
vai. vakaro.-—N.

Komitetas Chicagoj ir Cook pa
viete praneša, kad pašalpa duo
dama yra nedarant skirtumo 
tarp sluoksnių, kad ji apima vi
sų rasių, sektų ir tikybų žmo
nes, jei tik jie yra ChicAgos 
ir Cook pavieto gyventojai.

Komitetas, be to, įspėja au
kaujančius piliečius apsižiurė- 
tj, kad ’š jų nekolekituotų aukų 
kokie sukčiai prigavikai. Au
kaujant, komitetas patarįa rei
kalauti parodyti įgaliavimus 
rinkti aukas.

Ralpho Caponės nesu 
randą

Kaip vakar tikėtasi, kad 
Ralph Caponė, Ą1 Caponės bro
lis, busiąs jau kely į Leavem 
worthą už sukimų taksų. Tuo 
gi tarpu dar vakar nežinia kur 
Ralph buvo. Ir federaliai agen
tai padarė įspėjimą, kad Ral- 
phas pražudysiąs užstatą $35, 
000 suma, jei nepasiduosiąs į 
valdžios rankas.

Dar vienas nušautas
Nušautas Auguste Loverdc 

kliubruimy, kuris randasi .adre
su 1346 So. 51 court, Cicero. 
Manoma kad Loverde buvęs nu
šautas ryšy su butlegerių im
tinomis. i

Grabcriai

............ . .......  .................. ... ................m. II II . ..................

Garsinkitės “N-nose”
Peter Conrad

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na- 

^muose arba stadijoj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

. 1 (Cot. .f 35th 8 Hihted St.)r 730 W. 62 St. Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
k. Tel. Engkwood 5 84 0 | N.dildieni.i, p.g.l .outtį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevatd 5914

DR. N AKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiai, pagal sutarti

Graborlai 
IGN. j. ZOLP 

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj Dr. P. M. ŽILVITIS

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
tu* kaipo patyręs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas Oe 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodu* X-Ray ir kitokius flektro* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija f
1025 W. 18th St.t netoli Morgan Sk 

Valandos t uno 10—12 pietų it
nuo 6 iki 7t3O vaL vakar* 

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos ulcfonai

Ugdė Perk 6755 ar Rendolgh 6800

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South AMond Ade., 2 Jobai. 
CHICACfo, TLL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSt 
Nuo 10 ild 12 vai ryt*, nuo 3 M 4

il|

1327 So. 49th Ct.

Telefoną* 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

'Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halstvd Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 

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

________________________ _

vakaro. NediL nuo 10 ,iki 12 
Phone Midw«y -2880

Phone Boulevard 4189 
A. MASALSKISPolitikierių byla bus na

grinėjama Lietuves Akušerės

Akiu Gydytojai
Rengiasi deportuoti

Biznio paroda

Automobilistų dėmesiui

Įdomios prakalbos
Tel. Prospect J930Žentas,

UI

Sidabrinės sukaktuvės

lap- 
ryto

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki. 13 
Rez. Telepbone Plaza 3200

suteikti jai. 
ir atsisvei- >

"i........ . i

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABI
4631 South Ashland Agatu* 

Ofiso valandos:

■.....—-o--------- -
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

■

.*» AC 5a.lv< iTa;»SiWiSMiW4

gi 
ne

Kriminaliame teisme valsty
bes gynėjai iškėlė byla politi
kieriams, turėjusiems ryšių su 
"satiitario apskričio bizniu. Kal
tinamųjų advokatai kelias die
nas varėsi už tai, kad teismas 
išmestų bylų. Bet Uys teisėjai, 
klausantys bylos, nusprendė, jo- 
jei kaltinimai turį pamato na
grinėti juos teisme toliau.

« Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti Sąži
ningas .ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky- 
rių- j

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. IU..

GARSINKI IĖS 
NAUJIENOSE

Suimtas James Belcastro, 
vienas žymesniųjų Chieagos 
butlegeiių. Valdžia ruošiasi de
portuoti ji kaip svetimšalį kri- 
minalist- Bet ar išdeportuos, 
tai jau kitas klausimas.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
ITel, Rooseyelt 7532

Nuo lapkričio 9 iki 14 d. Ste- 
vens viešbuty bus nacionalė biz
nio paroda—National Business 
Show. Paroda bus atidaryta 
kasdien »nuo 1 valandos popiet 
iki 10 valandos vakaro.

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS , GRABORIUS

♦ • -
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu1 atsišaukti, o mano 
. darbu busite užganėdinti.

/TU Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
Tel. Cicero 5927

jarush Dl Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

PHYSICAL. 4145 Archer Avė.
THERAPY į q j j 2 ryt0: 4 iki 6 po pietų.

B MIDWIFE . (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
n. An .■■ r S ere domis -ir nedėliomis pagal susitarimą
blUU bOUtll Ofiso Tel. Lafayette 73 3 Z
Albany Av.1 R~ T,L Hyd* p,,k ””

Phone
Hemlock 9252 Telefonas Boulevard 1939

DEL S. A, BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 4 6tb St. Chicago, III.

Pbooc Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtvaukee Aveaua 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
Seredos vakare atdaryta 

Nedėlioj patai Ntfaitj

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Illinou- valstijos sekretorius 
IVilliam.J. Straton užtikrino 
Chieagos Motor Klitibą, kad 
blankas aplikacijoms gauti au
tomobilių laisnių lėkštes 1932 
metams bus jau -išleistos nuo 
15 d lapkričio mėnesio š. m.

Sekmadienio vakare, -lapkri
čio 8, Chicago Sunday Evening 
Club rengia prakalbas 'Orchest
ra I Ia.Il trobesy.

Kai be h-> jai bus tarptautiniai 
žinomi. Vienas jų tai Canon 
T. Guy Kogeis, kapelionas prie 
Anglijos karaliaus Jurgio, ku
ris dabai* lankosi Suv. Valsti? 
jose, o kitas 'tai Dr. John llay- 
nes Holmes, Amerikos patarė- 

, jas indrrių “šventajam žmogui” 
Ghandi.

Bogei v kalbės 7:30 vai. vaka
re tema “The Meaning of 
Peace”. Dr. gi Holmes kalbės 
8 vJ. vakaro terna “Open Doors 
to Life”.

Cicerui spalių 31 d. Olympic? 
Balių salėj, prie Lombard avė.1 
ir 22 gatvės apvaikščiota pp. 
Frank Petrų sidabrinės vestu 
vės Apvaikščio’imą, kai siur- 
prhtą surengė Mrr. Chailes AJur- 
diu Mr. Michael Salar/Uu į>«i-

kurių kitų vietos draugijų.
Vestuvėse dalyvavo daugiau, 

kaip 900 pp. Petrų draugų. Kal
bėjo visa eile žymių .kalbėtojų. 
Jub’liantai aplaikė Chieagos4iiė> 
*o ir daugelio kitųv sveikinimus, 

r • •• .

KOTRYNA MALINAUSKIENE t 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 4 dieną. 1:10 valandą ryto* 
193 1 m., sulaukus pusamžiaus, 
gimus Mariampolės apskr., Prienų 
parap.. Senuota kaime.

Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — -Marijoną .Razinskienfr* 
žentą Jurgį. Oną Riaubienę, sūnų , 
Juozapą, marčią Magdaleną. 15 f 
anūkų ir gimines, o Lietuvoj '‘•e- f- 
šerį Marijoną Tamašiunienę ir gi- į 
tnines j

Kūnas .pašarvotas, randasi 6747 t 
So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly. lap-)! 
kričio 9 dieną. 8:00 vai. -ryto, iš 
namų į Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje t 
atsibus gedulingos pamaldos už 1 
velionės sielą, o iš ten bus nu- v 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. "

Visi a. a. Kotrynos Malinaus
kienės gimines, draugai' ir pažįsta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ūr 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sūnūs, 
Marti, Anūkai ir Giminęs.

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

DOMININKAS ŽIBUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 4 dieną, 2 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, ’ 
gimęs Šiaulių apskr., Žagarės par., * 
■Nfartiniškių kaime. Paliko dide- į- 
’bame .nubudime moterį Emiliją, ų 
po tėvais Laukmonaitę, sūnų Jo- ’ 
ną, seserį Marijoną Ivanauskienę, '• 
švogerį Izidorių, 3 sesers dukteris * 
— Marijoną, Oną ir Bronislavą * 
ir gimines, o Lietuvoj seserį Jie- ? 
vą Šnešką, Švogerį Andriejų .ir (gi- » 
minės. Kūnas pašarvotas, randa- ; 
si 4213 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj lap- į1 
.kričio 7 dieną, 8 vai. ryte iš na- ’ 
mu į Nekalto Prasidėjimo Patlėlės * 
Švenčiausios parapijos bažnyčią, J 
'kuripje atsibus gedulingos pąmal- * 
dos už velionio, sielą, o iš ten bus ; 
nulydėtas į Šv. Kazimiero, kapines.

Visi a. a. Domininko Žibučio p 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai 'kviečiami dalyvauti * 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- ? 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nubudę liekame, *
Moteris, Sūnūs, Sesuo, 
Sesers Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-' 
irius S. ’P. Mažeika, Tel. Yards ’ 

1138. ‘ 1
3'

Telefonas Yaidc 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319-Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS .CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
,n^n kiti todėl, kad 
-priklausau prie gra

bų išdirbystča.
OFISAS: 

668 W. 18tb Street 
Tel. Ganai 6174

SKYRIUS:
< 3238 S. Halsted St. 

Tel. Vietoj 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DUBA 
pasauliu 
valandą

KAZIMIERAS
Persiskyrė su šiuo 

kričio 4 dieną, 2:00 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Suvalkų rėd., Mariampolės ~ 
apskr., Skriaudžių parap., Gudelių 
kaimo. Am. išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Juzefą po tėvais Mikalauskai
tę, dukterį Juzefą, sūnų Kazimie
rą, brolį Vincentą, dvi brolienes—f 

Antaniną Dubienę ir Oną Sirusie- 
nę ir gimines. —-

’ Kūnas pašarvotas, randasi 4501 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, lap
kričio 9 dieną, 8:00 vai. 'ryte iš 
namų į Nekąlto Prasidėjimo "Pan. 
ŠvenČ. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten-bu sp ui y- ‘ 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 5

•Visi a. a. 'Kazimiero ’Dtibos gi- t 
minės, draugai ir ^pažįssaatti fsat 1 
nuoširdžiai kviečiami ^dalyvauĮi 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moterir, Vaikai, ^Brolis 
ir Gitninės. .

Laidotuvėse patarnauja grabo- * 
rius Euderkis, .Tel.: Yards 1241. 1

DYKAI DEL ŠERMENŲ

įAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ , 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą Jr ramų 
pątft<navii^u. ,kuomet jis yra labiausiai teUęalįngąsį 

J. F. EUDEIKIS & 00
JUSU GRABORIAI 

Didysis. Ofisas /

(4605-67 South Hermitage Avenue

DR. VAITUSH, OPT. | 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos - 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi, gątyfls skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo^ nervuotumo, skaudamą I Re*. 6600 South Atteeian Aveniu 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso Phone Prospect 6659
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia Ofiso Tel. Canal 0257
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose ta-q TJ rj *Z A T A 'TOT7TG! 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- Uiv. 1 • £a. 1 y/IVlo
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos igjl So Halsted Street
nuo 1.0 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. CHICAGO ZLL'
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM- _________________
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. ’ 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be A. M0NTV1D, M. D. 

sakintų. Kainos pigiau kaip kitur. .
4712 South Ashland Avė. w“‘ j!™ *Pho». Boulevatd 7589 2400 Mtimn St-

—---------- ------- -------- ----------------------------------- Į VaL:, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. W«st 2860 < 
Namų telefonas Brunswick .0597

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. T et Dreztl 9191

DR. A. A. ROTU
, • ♦ ' *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. MaUted.SL* Cbicapt 
arti 31st Street

Tel. Carui 4050 Vasariškos

M.H. Rohveddec, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto .iki 9 vakare

Varicose Gyslos tOdos

Ofisas ir Akinių "Dirbtuve
756 West 35th St.

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

-Nedėliomis nuo TO iki 12.
■ a m ■ I ,IW|>— '|.    *>**■■* ■■■VI*

Duokite savo aki* *išegzaminuoti

©r. A. R. BLUMENTHALl 6641 So. Albany Avė.
OPTOMETR1ST Į Tel. Prospect 1930

Praktikuoja virš 20 m. "" " '7"’' 1 * ’ ’ J 1

4<k.mp»'X47A‘'sfw' A. K. Rutkauskas, M. D. 
Tel. Boulevard <6487 | 4442 South Western Avenue

T«l. .Lafayette 4146

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 ?So. Ashland Avė.
.Valandos 2 iki 4,ir 6 iki 8 vakar*. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

Advokatai 

K. fiflfiiS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 ^N. Dearbom St., T U? 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto ‘iki 4 p® jftei 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halfted Uftnect 

Tti. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 tiL

ADVOKATAI 
11 South Lo ŠOU 

Room 1934 TeL Rafidoftb 
Valandos noo 9 ryto iki *5 vai. vtk» 
3241 S. HO*t«L St. Tel.

Valandos 7 tiki 9 »v<k|urs

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai.nuo $3 

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

4631 -S. Ashland -Avė. Tel. Yards 6780
TZaR.UI.Lm ■HgLILl-l.'LI. II-I'FN.... | .

___ Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARAlIUS 
Gydytojas ir-Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Caiumet 3294 
.Nuo $9 iki 12 ryąl. dienos Jr 
•nuo 6 'Iki 9 valandos vakare 

■ »R»ll.l^|(<Į>> ».■!., ..      .i

A LDavidonisJLD. 
4910 So. Michjgan Avenue 

Tel. Kenwood -5107
VALANDOS:

ntiud 9 iki U valandai ryte: 
f., .nuo 6'iki 8 valandai vakare

apart Iveniadiento .ir ketvirtadienio .

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal vutattį

John Kuchin&as
, Lietuvis.

'W«st 22Nd>8L
Arti Leavitt * Bt.

Trletonoa CataC95|2
Valandos .9, ryto iki A- vakaro.

Seredoj ir Pėtnyifaj *9 i(ki 6
. i       m,.      ■, t ■ n> |iW"dl.«m

A A Si AK. IS
ADVOKATAS

Mušto Ofieat -77 JV.
Room 1502 T<*1. Centsul 2078

Vnlaados: ^9 ryto 4ki «4 ,-fo ’

Vakaraisr Utarn., Ketv.» ir Sfflntoa
— 6 .Iki 9 vaL 

4145 Archer Ane. Tel. IdatagOte

Namų Tel. Hyd* Bark 3395

t

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69tb Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 

■Apart Šventadienio dr (-Ketvirtadienio

DR. A. L. YUSKA
2432 Marquotte Rd. 

kampas 67-th ir Artesian Avc. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal .susitarimą

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nfi Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8

Scredomls ir nedėliomis pagal sutartį, 
Rrzidrnriia.. 6.6.28 •&>. ^Richmond Street 

Jeltfo&M g.epu$lic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
" Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos JO mo iki .3 Kitafiu 
Rcaidęnc$ Phogę Herplocįę 769J.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuuaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adome St., Room 2117. 
\ Tclepbon* Randolph ‘ 6727 t

.Vukdrau 2151
Tekphone *Rao**v«lt 9090 A 

Narni* 8-9 ryte. ’Ttl. Rspttblk a98|Q
...........................—..... . .......... .............................. .

J0SBPH J. GRffi*
Lietuvis .Advokatas

4631 So. Ąthfatd ^ve. 
Tel. iBpulevąpi 3£Q0 
- Ji54-^ 
Tel. Repųblic 9723 
*** >• J
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Northsidės SLA Dar
buotojai už adv.

F. J. Bagočių 
i prezidentus

Praeitą penktadienį p. Pru- 
r.io nanriose Northsidės SLA. 
darbuotojai turėjo pasikalbėji
mu nominacijų reikalu. Iš žy
mesnių darbuotojų dalyvavo 
Dr. A. Montvidas, Semaška, 
Kaulinas Kairia, Hermonas, 
Galskis, Repukas ir daugelis ki
tų. Po gana plataus apkalbėji
mo veik vienbalsiai nutarta 
remti i Pildamojų Tarybą se
kamus kandidatus: j preziden
tą F. J. Bagoiių, — vice pre
zidentą J. V. Grinių, sekreto
rių — Dr. Viniką, iždininką — 
adv. K. Gugį, iždo globėjus — 
St. Balaną ir Januškevičių, 
daktarą-kvotėją — Dr. Klimą.

Pasitarimas buvo draugiškas 
ir gyva apibudinta esama pa
dėtis SLA. Visų nuomonė buvo, 
kad Sus’vienyjime riekia būti
nai daryti pamainas, kad seno
ji Pildomoji Taryba nebeatsa
ko dienos reikalui. SLA. nariuo
se yra didelis nepasitenkini
mas Organizacija nariais puo
la, finansais irgi progresuoja 
j pakalnę. Prie geros valdybos 
šiandie SLA. butų išaugintas 
iki šimto tūkstančių narių, na, 
o pas mus dabar yra likę ne

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus be jokio pakenkimo ir į trumpą 
laiką. Nurykit tabletei? su biskučiu 
vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; glvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
los. Jis neveikia širdies. Dėžutė ir 
tabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

kol^dsamericY^^
ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiari ški žios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir ii visų dalių

LIETUVOS
Nupigintos Kainos

Neprilygstami patogumai
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rąžyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago. 

Grand Opening
Pranešu Lietuviams, Ypač Marųuette-Parkiečiams, 

Kad Atidariau Lietuvišką Krautuvę

SUBATOJ, NOVEMBER 7, 1931 
TURĖSIME LABAI GERŲ BARGENŲ

1. Vyrų Čeverykai už $1.95, labai gert; kainos skirtingos ligi Florsheim 
čeverykų.

2. Vyrų viršutiniai marškiniai labai yra nupiginti, buvę vertės $1.50,
parsiduos už .....................       $1.00

Turėsime moterų ir merginų čeverykų, gerų ir pigių.
3. Pirmos rųšies "Cbiffon“ pančiakos vertis buvę 95c, dabar parsiduoda 

už 65c. Bus taipgi ir ant panČiakų skirtingų kainų.
Duodu žinoti savo seniems kostumeriams, kad iš kur nė atvažiuosite* lė
šos bus atlygintos. Kiekvienam atsilankiusiam ant pradžios atidarymo, duo

siu "souvenir” arba dovaną.

J. REMDZUS DEPT. STORE
2444 WEST 63rd STREET. CHICAGO.

- ■ • ■'■I >

ką daugiau penkiolikos tūk
stančių.

Pertat Northsidės SLA. dar
buotojai numato, kad prikelti 
organizaciją iš miego, įpilti i 
ją gyvybės eleksyro, reikia nau
jų žmonių į Pildomąją Tarybą, 
kurie b.?tų sumanus, aktyvin
ki, suprantą organizacijos rei
kalus. Nortįsidės SLA. darbuo
tojai giliai įsitikinę, kad virš 
nužymėti kandidatai yra tin 
karai j Pildama ją Tarybą, kac 
jie gale® organizaciją pastaty
ti tikroje aukštumoje — sėk
mingai Kels ją nariais ir pini, 
gaiš

Northsidės SLA. darbuotoja, 
nusitarę darbuotis, kad minė
ti kandidatai butų nominuoti, 
taipgi ragina kitų kolonijų 
SLA. narius irgi imti aktyvu
mo — remti musų siūlomus 
kandidatus.

Petras Bedalis.

Jubiliejaus “Ap- 
vaikščiojimas”

Tai ir mes turėjome “dubcl- 
tave” SLA jubiliejaus apvaikš- 
čiojimą.

Trečiadienio vakare mažojoje 
Chicagcr. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, kur SLA. 36 kuopa 
laiko savo mitingus, trejetas 
desėtkų kuopos narių, atvyku
sių užsimokėti duokles, patyrė 
iš pirmininko, kad po mitingo 
bus čia pat dainos ir prakal
bos Susivienijimo dvejų sukak
tuvių — 45 metų nuo įsikūri
mo ir 30 metų nuo persiskyri
mo su klerikala’s — paminė
jimas. Iš tiesų, mitingas tuoj 
po 8 va), pasibajgė ir prasidė
jo programas.

Sekretorius, p. Vaidyla pasi
ėmė vesti tvarką ir pareiškė, 
kad pirmas ant programų esąs 
adv. Gugis, bet kadangi jo ne
siranda svetainėje, tai prašoma 
pakalbėti apie 10 miliutų P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. Grigaitis, pradėdamas kal
bėti, išreiškia nusistebėjimą, 
kodėl kuopęs valdyba visai ne
sirūpino ši jubiliejinį parengi
mą bent kiek išgarsinti spau
doje; butų buvę galima turėti 
šią svetainiukę kupiną publi
kos, o dabar ir iš kuopos na
rių teatsilankę tik saujelė. To- 
liaus kalbėtojas stebisi, kode! 
rengėjai nedavė’jam net žinios, 
kad jisai turėsiąs čia šį vaka
rą sakyti prakalbą. Ponas Vai
dyla atsako: “Mes nė vienam 
kalbėtojui nedavėme žinios!” 
(Tai naujas būdas rengti pra
kalbas.)

Pasirodo, kad tai tiesa. Adv. 
Gugis irgi nebuvo kviestas, 
nors kuopos valdyba buVo nu
tarusi įdėti jį į programą. Gu
gis atėjo į Auditoriją, atlikęs 
savo reikalus ofise, prieš 9 vaj.. 
ir kadangi už keleto minutų 
“jubiliejus” pasibaigė, tai jam 
kalbėti taip ir .neteko. Trečias 
valdybos nurhatytas kalbėtojas, 
Dr. Zimontas, visai nepasirodė, 
nes tur-but nė nežinojo, kad ji
sai yra programe. šitų kalbė
tojų vietoje buvo pakviesti pa
sakyti po keletą žodžių Ad. Mi- 
cevičius ir B. Simokaitis.

Nenuostabu, kad šitaip tą ju
biliejų rengiant, nebuvo nei pu
blikos, nei atatinkamos nuotai
kos. “Nauj.” redaktorius trum
poje savo kalboje atpasakojo 
keletą įdomesnių faktų iš Su
sivienijimo kūrimosi ir skilimo 
laikų; keletas mergaičių iš Jau
nosios Birutės padainavo, pa
skambino ir pašoko; šį-tą pa
sakė dvejetas pakviestų “iš pu-

[Acme-P. 3 A. Photo]

Henry Pu-Yi, kuris gyvena ja
ponų koncesijoj Tienstine. Ei
na gandai, kad jis nori tapti 
Kinijos imperatorium.

blikos” žmonių, — ir tuo vis* 
kas pasibaigė. Tuoj po devynių 
žmonės išsiskirstė.

Kodėl taip keistai tas ren
gimas buvo atliktas, sunku' su
prasti. Neseniai 36 kp. mitinge 
nariai išmetinėjo valdybai, kad 
ji be kuopos įgaliavimo susi
rašinėja apie kandidatus į Pild. 
Tarybą su Pittsburgho “veikė
jais” ir gamina rezoliucijas, tei
sindama tam tikrus centro 
žmones. Tada valdyba aiškino
si, kad ji norėjusi parodyti sa
vo “veiklumą”. Bet dabar, kai 
buvo geriausia proga pasidar
buoti kuopos labui, tai itas vai 
dybos “veiklumas” nėžinia kui 
dingo. Tokio jubiliejaus “ap- 
vaikščiojimo” dar tur-but nie
kas nėra matęs.

Dalyvis.

Bridgeportas
Musų gyvenimo dienos gatvėj

. .. . amo

Pirma valanda nakties. Vy
ras, ųesulaukdamas savo myli
mos žmonos, eina gatvėn nusi
raminti.

Prie. Emerald avctiue ir 33 
gatvės jis pamato mylimąją. 
Ją palydi kavalieris. Ir kada 
jau juodu skiriasi, tai moteris 
duoda porą kišų palydovui.

Rodosi, kas čia tokio. Juk 
lupos tai ne vyžos, dėl poros 
ūsų nenuplyš. Bet žinote ko
kių vyrų kartais esama,. Taigi 
ir mūsiškis pradeda nesavu 
jalsu šaukti.

Kavalieris pabėga, o moteris, 
šitokios gėdos susilaukusi gat
vėje, eina policijos flyverį pa
šaukti.

Ilgai laukti nereikią. F]yye- 
ris pribuvo, paėmė skandalin
gą vyrą' ir pradėjo revolverio 
pas jį ieškoti. Mat, ihoteris 
painformavusi, kad vyras no
rėjęs nušauti ją.,

Kitaip, žinoma, ir negalėjo ji 
policijos informuoti, ba pasta
roji butų, nesiskubinusi. 0 gal 
taip padarė, kad truputį dra
matizuoji padėtį, nes šiaip, mu
sų gyvenimas yra gan pilkas.

Neradusi' revolverio prie vy
ro polįcijaemė ieškoti jo flaš- 
laitų -pągelba kur šaly. Revol
veriai, žinote, kaštuoja pinigus 
ir neverta juos. pražudyti. Bet 
revolverio nesurado. 5

Tuomet;; policija' atsilankė į
’ J! ; i“ ,---- įj,..,;,! Įjhfe—.......... .................
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PATENTS

DYKAI 
KNYGELE

Laika* daug relžkla 
prie patentu. Nerizi- 
kuokit vilkindami su 

■ apsaugojimu tavo 
sumanymu. Prlslys- 
klte braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba' rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob-
taln a Patent" ir “Reoord of In- i 
ventlon" formos. Nieko nelmam 
už Informacijas ką daryti. Busi- 
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greita*, atsargus, rūpestinga* pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seenrlty Savin** & CommercUl 
Bank Bulldlng

(DttectJy acrow Street ftom Patent Offleo) 
VYABHINOTON. D. C.

NAUJIENOS,

vyro bizpiavict^. Ir čia revol
verį užtiko. Reiškia, pasirodė 
viskas okei.

Po to policija atsilankė pas 
kavalieri. Jo tačiau neužtiko 
namie. Well, kas teko policijai 
daryti? Važiuoti savo keliais. 
Ji tai ir padare.

Visas dalykas pasibaigė ne 
prasčiausia. Ir vėl musų Bridge- 
portas ramus bent oro pu
sėj. O viduj — kas žino kas 
ten darosi. Gal vieni knarkia 
ir sapnuoja, kiti Supa kūdikius 
lopšiuose, treti baigia pokerio 
gėmį, dar kiti... Ale kur čia 
visus suvaikysi. Gatvėj betgi 
ramu. —žvalgas.

■r.7

The English Column

To Our Students! 
________ !___ F

Some time ago, a small group 
of students assembled for the 
purpose of organizing a stud- 
ent club. Severai meetings 
were called, ana many students 
in and out Chicago responded. 
Now, further attempts have 
been made to notify the other 
Lithuanian students who may 
be interesited iri this kind of 
'rganization. This club vvill 
prove quite interesting to 
many, and will help to bring 
all our students in a eloser 
and more companionable šit- 
uation. For this i;eason, all are 
urged to attend the meeting, 
Sunday, Nov. 8 at 1:30 P. M. 
at the Great Northern Hotel, 
Jackson and Dearborn (en 
trance at Dearborn) in the 
Collęgiate Room. This meetirig 
will be very important, ahd 
eleetion of officėrs will take 
place. All are invited to attend 
this meeting Ahd ’tp bring his 
or her student friends. Let’s 
make this student organization 
the best of its kind among the 
Lithuanians! Don’t forget, Sun
day, Nov. 8 at i:$0 P. M. at 
the Great Northern Hotel’s 
CoUegiate Room!,

— Committee.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra at«Je iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausjji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti priš 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobSj nuo Adams gat* 
vSs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina.

15 Kaulini Josephui
21 Loukota Ben • 
30 Roman J F L. 
44 Verdis Miltiadis 
48 Werelius Dr W K

CHICAGOS ŽINIOS
Taksas sumažino

> ----------- a
Oak Park miestelis išleido 

$90,000 mažiau taksų, negu bu
vo nužiūrėta jnjestęlio biudžete. 
Taigi miestelio tėtušiai nuka 
pojo mokesčius minėta aukščiau 
suma. Nepąprasta^ įvykis, ir 
dar > pasitaikęs taip arti Ch^ 
g°s. . ?«•'

n F,/ 'f,1'. | į . z 

Iš raketierių vaikaitis 
pelnas

_ r,
Prie 47 ir Federal. gatvių yra 

Cpleipan mokyklą. Ntejurtingą 
tąi, apįeiink^. . KA4a Viet(į$ po
licija padaro kratas kaibaino 
distrikto ra'kietierių buveinėse, 
tai teisėjas nubąudžįa juos. O 
iš tų bausmės pinigų paskui 
neturtingiems Coleman mokyk
los vaikučiams duodama pieš
tus. Reiškia, nėra to blogo, 
kad kartais neišeitų į gerą.

. —-...............-....................................■■■■

Trumpa atmintis
iMrs, Mary Buzzard pranešė 

policijai, kad jos namas tApo 
apvogtas. Vagiliai net rakan
dų nepalikę. Policininkai at
vyko, apžiurėjo namą 9 Eąst 
Erie st. Kai jau policininkai 
rengėsi išeiti ir ‘priidėti pikta

darius gaudyti, tik tada p-nia 
Buzzard atsimink: ji, mat, ruo
šiasi keltis gyventi į Oregon 
valstiją ir pati pasamdžiusi vy
rus rakandams iš jos namų iš
vežti. P-nia Buzard yra 72 m. 
amžiaus.

Truputis darbų chica- 
giečiams

Chicagos mokyklų taryba iš
davė kontraktų suma $2,700,- 
000 mokyklų trobesių pataisoms 
ir kitokioms darbams. Tikimasi, 
kad keletas tūkstančių darbi
ninkų gaus darbo bemt kuriam 
laikui.

Įkalbinėja, kad tenka 
laukti daugiau algų 

kapojimų
Chicagos universiteto profe

sorius, R. W. Stone, kalbėda 
mas Inžinierių Draugystės vir
šilų susirinkimui pareiškė, kad 
džiugiau algų kapojimų reikė
sią padaryti iki depresija prieis 
galą. • /

Nauja prieglauda 
darbiams 

I

be

Atidaryta nauja vieta prisi
glausti bedarbiams neturin
tiems pastogės. Ta vieta yra 
adresu 536 West Randolph st. 
Joje įtaisyta 1,700 lovų nakvy
nei. Vietą, atidarė gubernatorio 
komitetas bedarbiams šelpti.

Šiandie. susirenka ne 
paprasta legislaturos 

sesija
Vakar Springfielde prasidė

jo nepaprasta Illinois legisla- 
turos sesija Chicagos, Cook pa
vieto ir kitų Illinois municipa- 
lįtetų finansinei krizei paša
linti. , ,

Boston Shoe Store 
10 metų sukaktuvės 

t *'

Sukaktuvių išpardavimas ir brangios 
dovanos yra tikra sensacija. Išpardavi
mas prailginimas, publikai reikalaujatn.

Draugai ir rėmėjai Boston Shoe Store, 
3435 S. Halsted St., kurie pasinaudojo 
10 metų .sukaktuvių išpardavimu, buvo 
daugiau negu nustebinti tomis gražiomis 
dovanomis, kurias jie gavo laike šio iš
pardavimo. Dovanos buvo — gražios 
lempos ,su rankomis pieštomis uždango
mis (Šeidais) gražiausių spalvų ir de- 
zainų. Ir tos dovanos taip patraukė 
publiką, kad pasak savininko p. Harry 
Piticha, gerai žinomo "Harry“, jų pa
reikalavimas buvo daug didesnis, negu 
buvo tikėtąsi. Visos apielinkės žmonės 
greitai {vertino šias dovanas ir skaitlin
gai atsilankė { išpardavimą. Pareikala
vimas šių dovanų — lempų, buvo taip 
didelis, kad sankrovoj savininkai jau
čiasi negalį suvilti tų savo draugų ir rė
mėjų, kurie dėl kokios nors priežasties 
negalėjo atsilankyti į sankrovą laike šio 
išpardavimo. Iš tos priežasties, publi
kai reikalaujant, jie prailgino šį išpar
davimą dar vienai savaitei, iki šeštadienio, 
lapkričio 7 d;, kad galėtų ateiti ir tie, 
kurie. pirmiau negalėjo ateiti ir kad jie 
irgi gautų šią gražią dovaną.

Pirmesnis skaičius lempų, skirtų do
vanoms, jau senai išsibaigė, bet dabar 
tapo sulauktas naujas siuntinis, kuris 
užveria savyje dar gražesnes ir dar di
desnes lempas. '*

Kaip sakytą Boston Shoe Store 10-tų 
‘sukaktuvių išpardavimas sp brangiomis 
dovanomis tęsis iki šios šeštadienio, lap
kričio, 7 d. Čia yra proga gauti gra
žią lempą dovanai, jai tik atsilankysite j 
išpardavimą.

A

Dabok savo sveikatą
Šie pradžios žiemos mėnesiai yra ka,- 

da labiausia reikalinga daboti savo svei
katą. Mes galime tikėtis lietaus, li
jundros, sniego dr jeigu tik nepasisau
gosime, galime . Susirgti, kas' yra ne tik 
nesmagu, bet ir ^nema^ai kainuoja.

(Kad išvengti ilgos, reikta būti'fiziškai 
prisidengusiam. Užtektinai šviežio oro, 
tinkamas mankštinimasis ir geps maistas 
yra reikalingi, kad, užlaikyti sveikatą. Ir 
sveikas* < žmogus yra' geriausia f prisirengęs 
atremti į šaltį ’-itĮ kitas' šib sfzdno ligas. *

* Kįai dėl šviežio oro ir tųakštinimosi. 
tai tuo jus patys turite apsirūpinti. Bet 
kaslink maisto, tai jūsų groserninkas lo
šia čia svarbiu rolę. Jus turite atsidėti 
ant jo, kad jis parupips jums kokybės 
prekes ir todėl reikia žiūrėti, kad jos 
paeitų iš užtikimų fabrikinių ir gamin
tojų.

Kadangi kiekvieno žmogaus gyvenime 
maistas lošia labai svarbią įplę, savinin
kai Midwest Stores ypač didelės domės 
kreipta į kokybę perkamų jų sankro
voms prekių. Kad užtikrinti, 
kad jie gauna kuogefiausias prekes; jie 
suorganizavo savo urmo sandelį. Sis 
sandelis turi galimybęs pirkti geriausį ką 
išdirbėjai gali pasiūlyti. Be to mais
tas' įr kiti produktai yra nuolatos ty> 
riami, kad jie visą laiką atsakytų griež
tiems šios organizacijos standartams.

. Be to teikta atsiminti, kad! deįei mil
žiniškos perkamos jėgos 256 Midwest 
Stores sankrovų, jos gali viską pirkti 
pigiau, kad reiškia, kad ir jus galite 
visus grosernės dalykus pirkti už že
miausias* kainas Midvvest Stores sankro
vose.

užtikrinti

PRANEŠIMAI
Dar Vienai Žodis ■— Chicagos Lietu

viams. Nupigintas {stojimas' Chicagos 
Lietuvių DraUgijon Savitarpines Patal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai, Visi lietuviai — vypi ir moterys 
nuo'16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijom Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
{stoti į šitą didžiausią * Lietuvių pašalpos 
organizaciją Cbicagoje — malonėkite 
skubiai kreiptis { "Aušros“ Knygyną, 
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic-
kevičių. Arba kreipkitės telefonu — 
Yards 4754 — atsilankys į namus. 
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, lap
kričio 6 d., 7:30 v., Ch. Liet. Audito
rijoj. Visi nariai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti.

Rašt. S. Kunevicia. '

M t. Greenu)ood. — SLA, 17 8 kp. 
rengta iškilmingą minėjimą 45 metų 
nuo SLA. įsikūrimo — SLA. Jubiliejų 
sekmadieny^ lapkričio 8 d., 3 vai. po 
piet, Adomo Mažrimo svetainėj. 3926 
W. lllth St. Kalbės adv. K. Gugis ir 
kiti, taipgi bus didelis muzikalis pro
gramas. Po programo bus šokiai. Vi
sus kviečiame atsilankyti { šiuos SLA. 
atlaidus. — Pirm. B. Walantinas.

Chicagos Lietuvių Symphonijos Or
kestro praktika įvyks nedėlioj, lapkričio 
8, 2 vai. po p., Gage Parko svet., 55 ir 
VVestern gatvės. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti laiku, taipgi ir dailės mylė
tojai kviečiami prisidėti prie orkestro, 
nes turime skubiai rengtis prie savo kon
certo. Rašt. 5* Markus.

SLA. 129 kp. mėnesinis susirinkimas 
{vyks lapkričio 8 d., 1 vai. po pietų, 
G. M. Chernausko svetainėj, 1900 So. 
Union Avė. , Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, yra svarbių tarimų.
/ Valdyba.

SLA. 238 kp, mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., 7:30 vai. vakare, 
K. Gramonto svetainėj, 4535 S. Rock- 
well St. Visi nariai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svarbių reikalų, 
taipgi bus renkami darbininkai ant ba-' 
liaus, lapkričio 14 d. Valdyba.

f . 1
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai

kys savo mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, lapkričio 6 d., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai būtinai 
atsilankykite, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rast.

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Talsom senus svederius. Mes 
parduodam Žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

“ F. SELEMONAVICIA
004 We«t 33rd St.

Normai Avė. Tel. VICTORY 3488. 
Atdara dienomis ir vakarais.

Netoli

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
T«l. Yard. 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS .GYDYMAS

Treatmėntai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago. Balčio, paraly
žiaus. sciatlca ir visas panafiias ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinės vanos sutvirtina vandeni 
iki 185 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—-S1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4002

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimai 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertu Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raSyklt 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE RAN. «fl8

CLASSIFIEO ADS.
L ------ - -' - _ J

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

' '«;'
Dienomis ati vakarai*. Del informacijų 

šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB.

672 West Madison Street

Business Service 
r Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMSONAS LANDRORD SERVICE 
BURBAU

1650 W. Division St.
Tel. Brunswick 6160

LUMBERIŠ 30-50% nuolaidos. Plas- 
cerio Wallb(tards 3c., garažų durys $2 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš*
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W.
Avė., ui. Berkshire 132L

Grand

Pehkte&ente, lapk. 6, 1981
CLASSIFIEO ADS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ IftDIRBYftCIŲ 

Dideli* pasirinkimas u£ kainas nuo $50 Ir 
aura. Lengrvųn HtnokSjimai.

B. W. MOTOR SALES
827 W. 36tb St. Tel. Yards 0080

AUTOMOBILIŲ • tnekanikas Lietu
vy* ekspertas gali taisyti automobilius 
jūsų garadžiuje arba savo namuose, pi
giai. Patarimai dykai. TeL Lafayette 
1329.

Furniture & Fixtures
DIDELIS RAKANDŲ BARGENAS

Paaukoji! graži ur importuotu* kauru*, 
Oriental dezaino, didumo 9x12. Puiku* Con. 
Hole Radio, aeklyčio* Reta*, valgomojo k am b. 
notas, riefiuto miegamojo kamb. wta«, lempos 
ir t. t., kaip nauji. ParduoRiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawyer Avė., lat 
apt., arti Divorsey.

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

Furnished~Rooms
RENDON puikus, moderniškas kam

barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Auburn 
Avė. Yards 0936.

RENDON šviesus, gražus kambarys, 
karštas vanduo visados. Labai pigiai 
Cicero, III. Box 1365. Naujienos.

Personai
Ašmeną Ieško

NAŠLfi moteris paieško gyvenimo 
draugo nuo 45 iki 50 metų. Aš esu 
42 metų amžiaus rimta ir darbšti. Pra
šau atsišaukti.

Box 1365

Naujienos

Help Waitted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Aeetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime Jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad Jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas- 
tovus aniaatas Amerikoje. Mes pagelbės! tns 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Seile St.

REIKALINGAS vyras, kuris norėtų 
mokintis čeverykų taisymo. Į trumpą 
laiką • ir su mažai pinigų gali 
išmokti gerą amatą. Rašykite Box 
1369, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GREITAM pardavimui bučemė it 
grosernė, gera vieta, cash biznis, visokių 
tautųr apgyventa. Pardavimo priežastis 
— turiu du bizniu.

10321 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI geras, pelningas siu
vėjo biznis, biznis išdirbtas daugelio 
metų. Savininkas apleidžia miestą. 809 
W. 35th St., Boulevard 0774.

PARSIDUODA pigiai bdčernė ir gro- 
sernė, tirštai lietuvių apgyventa, apie 7 
metai išdirbta vieta. 2553 W. 69 St.

PARDAVIMUI pigiai groseris ir de- 
licatessen, 4 kambarių pagyvenimui kam
bariai. Pigi renda. 1045 W. 69 St.

PARSIDUODA grosernė ir Lunch 
Roomis. pigiai, biznis išdirbtas. Priežas- 
stis pardavimo — vyro mirtis.

2281 Archer Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir grosernę; biznis išdirbtas per daug 
metų; nebrangiai.

4438 S. Hermitage Avė.

PARSIDUODA luncruimis ir delica- 
tessen, senai išdirbtas biznis, gera vieta 
dėl gero biznieriaus, prie dirbtuvių; par
siduoda jš priežasties x ligos. Saukite 
Boulevard 6560.

Exchange—Mainai
MAINYSIU du biznio lotus ant 

dviejų flatų po keturis kambarius, arba 
ant kokio biznio.

Šaukite
Republic 9599

FRANK RIDLAUSKAS 
4309% W. 63 Sp

Keai Estą te For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisinga* ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigiai namas *5 flatų 
po 4 kambarius, štoras su grosernės biz
niu. 3320 So. Fisk St. ' 4.................... .. . ■■ i ■■ .......... .. . ■ ■ » , n

5 KAMBARIŲ namas, lotas, 60x125. 
priimsiu į mainus bučernę, grosernę ar
ba automoblių. 1021 W. 60 St. Tel, 
Englewood 2116. z.




