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Lietuvoj įvyksią 
prezidento rinki
mai šį rudenį

:Rinkimų įstatymas turėjo būti 
paskelbtas šiandien

Kaunas, spalio 26. Vidaus 
reikalų ministeris, pulk. Rus
teika nepilnai oficialiai pasakė, 
kad lapkričio 6 dieną bus pa
skelbtas naujasis seimo ir pre
zidento rinkimų įstatymas ir 
kad lig’ šio gruodžio 17 dienos 
įvyks prezidente rinkimai. Mi 
nisteris ’šreiškė pilną viltį, kad 
dabartinis prezidentas A. Sme
tona bus ir vėl išrinktas.

Nauji tankai per 
vandeni ir balas 

lengvai persirita
Naujas anglų išradimas busi

mam karui

Londonas, lapkr. 6. Anglai 
išrado ir išbandė naujus tan
kus, kurie važiuoja ir šaudo 
kain sausumoj, taip vandeny. 
Laike oandymo tankai nusilei
do nuo staigaus skardžio į Tem- 
zos upę pasinėrė, paskui iŠkįlo 
ir nerplaukė upę 6 mylių per 
valandą greitumu, išsirito į 
dumbliną, minkštą skardį kitoj 
pusėj, ir dasikasę kietos žemės 
važiavo 42 mylių į valandą grei
tumu.

Prieš bituos tankus infante- 
rija neturės jokio apsiginamo.

-~ h A * - Musėlių armija važiuo
ja j Australiją

Ten turės pradėti karą su 
raus kirminais

cuk-

Montreal, Kanada, lapkr. 6. 
Visas la»vas, musėlių išplaukė į 
Austrahją. kur jos bus paleis 
tos prieš cukraus naikintojus, 
kirmėlukes. Tos musėlės dedi 
savo ki Mišinėlius į kirmėlės kai
lį, ir kada kiaušinėliai išskįla.

- tai jauvi musėliukai maitinasi 
kirmėlės kiinu, ir taip jas vi
sas suėda

Prisipumpavo gazo, bet 
susprogo namas

Montreal, Que, lapkr. 6. Jo 
seph Kloka išgręžė savo skiepe 
gazo šulinį ir prisileido pilną 
kambarį, bet gazas greit’ spro
gęs. nunešė visą namą ir Kloką 
sunkiai sužeidė.

Lindy stovi ant galvos
New York, lapkr. 6. Eskįmo 

mergina — Flossie George, iš 
Point Barrow, Alaska, parašo 
laišką j New Yorką, kur papa
sakoja, kaip Lndbergas su An- 
ne, lėkdamas į Japoniją, moki
no eski^osų vaikus ant galvos 
stovėti.

Waslnngton, lapkr. 6. Ritšhie, 
lakūnas, nukrito su orlaiviu iš 
8,000 pėdų aukštumos ir užsi 
mušė.

;QRHS,!
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lis, oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjantis debesiuotumas; 
kiek'Šilčiau; vidutinis, didėjan
tis pietvakarių vėjas.

Vrfka rtemperatura 48.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:- 

38; mėnnuo teka 3:30 ryto.

k [Acme-P. A. Photo]

Budapeštas, Vengrija. — Zi
na Zednik', 5 metų mergaitė, 
kuri laimėjo “gražiausių akių” 
kontestą.

Atvažiuoja Italijos 
ministeris

Roma, lapkr. 6. Dino Grandį, 
fašistų užsienių ministeris su 
savo pačia ir 9 kompanijonais 
rytoj iovažiuoja į Ameriką, vi
zituoti prezidentą Hooverį ir at
mokėti vizitą sekretoriui Stim- 
sonui, kurs pirmas apsilankė 
Italijoj.

Laike pasikalbėjimų svarbiau
si punktai busią nusiginklavimo 
konferencija, kuri turi įvykti 
ateinantį vasario mėn., ir Ita 
lijcc Franci jos laivyno sutar
ties reikalas.

Anglijos karalius pavai
šino Gandhi ožkos pienu

Prikalbėjo apie orą

Londonas, lapkr. 6. Apsisiau 
tęs linine marška ir rankšluos
čiu Mahatma Gandhi, kurs sa
kosi atstovaująs 60,000,000 “ųe- 
liečiamųjti” ir 300,000,000 kito
kių sluoksnių hindusų, apsilan 
kęs pas karalių Jurgį, pasikra
tė su juo rankas ir pasikalbė
jo apie orą. Karalius Gandhi 
pavaišino virintu ožkos pienu. 
Kiti svečiai gėrė arbatą, valgė 
keksus ir ledus. Kiti Indijos 
delegatai blizgėjo deimantų ka
rolinis, auskarais ir brasletais. 
Gandhi nelaukęs ir pusės vaka
ro, pasidalino.

Kaip vardas? — Kokio 
. tik norite!

Salt Lake City, lapkr. 6. Sau 
šieji agentai sulaikė tūlą pilie 
<tį su 1C galionų whiskey. “Kaip 
tavo vardas?” — “Petras Ko-

Bet kaip tikras var 
Sakyk

mas .
das ?”— ‘A. Karnas”.
tikrąjį vardą!”( reikalavo agen
tai. “Astrinos Emanuel Kon- 
grounmrzakos”, atsakė pilietis.

Indijos princo karolius 
pavogė

/Londonas, lapkr. 6. Laike “ap
skrito stalo” konferencijos ma
haradža Dhiraja Kameshwahi 
Sinah iš Dharbhanga pastebė
jo, kad nuo jo kaklo dingo $40,* 
000 vertas diamondų, rubinų ir 
emeraldų karoliai.

Rinkimuose pašautas 
Įeit, gubernatorius
Bowling Green, Ky. lapkr. 6. 

Rinkimų kampanijoj tūlas re- 
pubHkoras politikierius pašovė 
H. H. Denhardt, buvusį Įeit, 
gubernatorių ir nacionalės gvar- 
dijos adjutantą generolą.

ASuneion, Paraguay, lapkr.
6. Karo stovis išplėstas j visą 
šalį dėl kilusių neramumų.

Murinų karalius 
Faustinai Virkus 
lankėsi Chicagoje

Jis pan šė knygą apie savo ne 
• paprastas prietykius

6.Lake Forest, III., lapkr.
Faustina? Virkus. “murinų ka
ralius” iikroj to žodžio prasmėj, 
šiomis dienomis lankosi pas sa
vo pažįstamus Lake Forest. 
Virkus buvęs paprastas Suv. 
Valstijų ' jurininkų karininkas, 
kilęs iš Pitston. Pa., dabar pa
sidarė pasaulinio vardo asmuo, 
bet dėl to prarado ‘savo sostą, 
paprastą medinę kėdę, išran
tytą įvairiais woodoo religijos 
simboliais, ir karūną, dviejų pė
dų aukštą ir papuoštą varlėm 
kaušiais, plunksnomis bei įvai 
riomis dažytomis juostelėmis.

Virkus 1926 metais netikėtai 
praplaukiant Amerikos karo lai 
vui pro mažą salukę La Gonave, 
netoli Haiti salos, sužinojo, kad 
toje salukėje gyvena juodi lau
kimai žmones, pilni baisių bur
tų ir kad per kelis šimtus metų 
ten baltas žmogus nėra kojos 
įkėlęs. Virkus paprašė vaL 
džios, kad jį iškeltų (toje saloje.

Faustinas grįžta į sostą

La Gonave salcje rado 12,000 
laukinių gyventojų, valdomų ka 
ralienės Ti Memenne ir dvyli
kos pakaralienių. Ti Memenne 
tuojau jį paskelbė esant dievų 
siųstu karalių Faustinu II ir 
su didelėmis ceremonijomis jį 
apvainikavo. Per 3 metus Vir 
kus lab^y pagerino salos ekono
minę būklę, išmokindamas te
nykščiu*? sėti javus, sodinti med
vilnę, ir rišdamas jų šemyninius 
ginčus.

Apie metai atgal jį aplanke 
Amerikos žurnalistas William 
Seabroųk ir savo išleistoj kny
goj “The Magic Island” plačiai 
išgarsiiu> Virkaus karaliavimą. 
Valdžia po to jį atšaukė iš sos
to. Dabar Virkus važinėja su 
paskaitomis, parašė savo įspū
džių knygą, ir rengiasi vėl grįž
ti karaliauti.

Mostomai gresia 
Indijai I

karu

Londonas lapkr. 6. Mahatma 
Gandhi priėmė sekretoriaus In 
dijai Sir Samuel Hoare pasiūly
mą pasilikti per visą konferen
cijos la ką ir laukti priimtinų 
nutarimų. Indijoj, tuo tarpu 
modemai vis labiau kįla prieš 
hindusu< ir Kašmire jau prade 
jo tikra namų karą.

. Laivyno lyga užgyrė 
Hooverio įžeidėją

Washington, ląpkr. 6. Laivy
no lygos ekzek. komitetas užgy* 
re savo pirmininko Gardneri’i 
pasakymą, kad prezidentas Hoo- 
veris parodė “neapsakomą ig 
noraciją” laivyno ir kariuome
nės reikaluose.

Lenkai sužeidė 162 žy
dus pogrome

Varšuva, lapkr. 6. Lenkų te- 
legr. agentūra bando nuginčyti' 
žinias dėl įvykusių žydų po 
gromų Grodziske, Poznanės vai
vadijoj ir sako, kad nėra 162 
žydai sužeisti, bet kiek sužeis 
ta, nepasako.

Slapiųjų pajėgos 
kongrese

Washington, lapkr. 6. Prieš- 
prohibicijos sąjungos žiniomis, 
kongrese bus 470 šlapių atsto
vų ir senate 26 senatoriai.

[Acme-P. « A. Photo]

New York. — Washingtono paminklas Union aikštėj. Pamink
lo kai kurias vietas komunistai nutepė raudonai ir išrašė at- 

sišaukijnus, kad žmonės balsuotų už komunistus.

Policistas lošęs 
komunisto role *•

7Po metų išdavė Kanados ko
munistų planus

Toronto Kanada, lapkr. 6. 
Raitasis karališkos policijos ser
žantas John Leopold stojo teis
man va džios liudininku prieš 
(teisiamus komunistus, kaltina
mus suokalbiu ^Sukelti Kanado* 
perversmą. Leopold per 7 me
tus lošęs dviveidišką* rolę, tai 
tarnaudamas policistu, tai- vėl 
perrirei gęs į proletariškus ru
blis. dalyvaudamas slaptuose, 
pasitikėti nuošė komunistų susi
rinkimuose. kur jis įsigijo tiek 
pasitikėjimo, kad Kanados ko
munistų partijos Regipa sky
rius išrinko sekretorių.

Leopold nutofografavęs visus 
komunistų slaptus dokumentus 
ir šriftus, kuriuos patiekė teis
mui. Komunistų laukia ilgų 
metų kalėjimo bausmės.

Nuskandino Anglijos 
degtinės laivą

Boston, Mass. lapkr. 6. Val
džios sargybos laivas iš armotų 
pa skandžio anglišką šmuglerių 
laivą “Sophie E ”. Kadangi pa
skandino neutraliuose vandeny
se, Anodija ruošia protestą.

1800 japonų apkūlė imi
gracijos agentus

Los Angeles, lapkr. 6. Keturi 
imigracijos valdininkai nuga
benti ligoninėn, stiprokai ap
kulti 1800 japoniečių minios už 
deportavimą kaikurių japonų.

■, 
Mergina laimėjo Lpn- 

don-Afrika rekordą,
. ..........m. .m—.—

Cape Town, Pietų Afrika, 
lapkr. 6 Peggy Salaman, 19, 
atskrido čia iš Londono, visa 
diena sumušdama ligi šiolinį re
kordą.

-a'

, Camdėn, N. Y. lapkr. 6. Pen 
ki žmonas, du škunai ir trys 
rkeeliviai žuvo, nukritus ir Užsi
degus keleiviniam orlaiviui ke
lionėj iš New York j Washing- 
toną,

' • ■ ■
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Batsiuvio vargai 
su ponių kojomis

Kaip aristokratės ir artistės 
pinigus švaisto

; t o, • r ‘
■- < •.  ■ ' ’

New York, lapkr. 6. Nauji 
moterų lepumai reikalauja nau
jų profesijų. Tulas moteriškų 
batu “artistas” Delman pasa
koja savo vargus su turtingo
mis moterimis ir artistėmis ir 
jų kojomis.

Didžiausias vargas su batais 
atsirado po to, kai aristokratės 
išsimano manikuruoti ir pud
ruoti savo kojų pirštus ir pa
reikalavo tokių batų, kad jų 
kojų pirštai butų matomi! “Ar 
tįstas” negalįs naktimis užmig
ti, belaukdamas įkvėpimo nau
jiems batų modeliams sugalvoti.

Tūla Washingtono ponia nu 
sipirkusi 800 batų porų, nusi- 
samdžiusi Park avenue aparta
mentą, vieną kambarį apstačiu- 
si veidrodžiais ir ištisas dienas 
taikiusi naujas batų poras; ga
lop ji išėjusi iš proto.

Richard Crocker demokratų 
lyderio našlė žmona, per vieną 
mėnesį nusipirko už $5,000 ba
tų. Artistė Martene Dietrich 
turinti gražiausias kojas, ir kai 
ji nusipirko 10 porų batų iš sy
kio, tai kitos ponios tai paty
rusios užsisakė šimtus porų to
kių pat batų.

Kita poniutė turi mėlyną au- 
tomobių, tai ir batus perka mė
lynus. Visos dejuoja ,kad ko
jos pradedančios didėti, kaltin 
damos golfą. Brangiausia batų 
pora pas Delman kainuoja 
$1.000.

Austrijos valdininkų ša 
votiŠkas streikas

Pamėgdžioja Gandhi pasyve re 
zistencija

Viena Austrija, lapkr 6. 
Apie 215,000 pašto, telegrafo ir 
telefono tarnautojų pradėjo in
dišką streiką, protestuodami dėl 
algų numažinimo. Tas streikas 
yra toks, kad paštininkai nesi 
skubina laiškų skirstyti, telefo
nistės vietoj paduoti numerį, 
sėdi su nėriniu rankose ir te
legrafistai siunčia telegramas 
maždaug kitą savaitę po pada
vimo. v '

Kinų kariuomenė 
sumušta po trijų 

dienų atakavimo
Japonų orlaiviai bombarduoja 

likučius

Tokyo. lapkr. 6. Japonų ka
riuomenė sulaužė kiniečių ar
miją šiaurės Mandžurijoj po 
trijų di/jnų žiaurios kovos, var
tojant visų rųšių ginklus, arti
leriją ir orlaivius. Kiniečių li
kučiai betvarkiai bėga toliau 
šiaurės link, bombarduojami ja
ponų iš orlaivių.

Japonai kovoje neteko užmuš
tais 136 ir daugel sužeistais. Ki 
niečių nuostoliai žymiai didesni.

Japonai paėmė viršų ant tris 
kartus stipresnės kiniečių ar
mijos po to, kai sulaukę pastip
rinimų, pradėjo kontratžjtą.

Naujasis Anglijos 
ministerių kabi

netas sudarytas
Įeina 1’ konservatorių, 4 

biečiai, 5 liberalai
dar-

Londonas, lapkr. 6. Premje
ras MacDonaldas vakar paskel
bė naujo ministerių kabineto 
sudėtį. Kabinetan įeina 11 kon
servatorei, 4 nacional darbiečiai 
ir 5 abiejų frakcijų liberalai.

Ramsay MacDonald, ministe
ris pirmminkas ir iždo lordas.

Staniey Baldwįn, kons., mi
nisterių tarybos prezidentas.

Neviile Chamberlain, kons., 
exchėą?cr, kancleris

» ■ r -

John Simon, nac. liberal., už
sienių sekretorius.

Philip Snowden, nac. darb.. 
antspaudų lordas,

Samuel Hoare, kons., sekreto
rius Indijai.

Herb-rt Samuel. liber., vidaus 
sekretorius.

J. H. Thomas, nac. darb. do
minijų sekretorius.

Philio Cunliffe-Lister. 
kolonijų, sekretorius.

Markizas Londonderry, kons. 
oro sek^t.

Archioald Sinclair, liber.. 
Skc-landi  jos sekretorius.

Walter Runciman, nac. liber,, 
prekybos rūmų prezidentas.

Donatd McLean, 
timo ministeris.

Lordas Sankey, 
lordas 

kons,

liber., švie •

nac. darb.,
kancleris.

likusieji 6 konservato
riai.

Paskelbtas naujas 
biudžetas

Washington, .apkr. 6. Biud
žetas 1933 fiskaliniams metams 
jau sudarytas, sutaupant 350,- 
000,000 dolerių. Tas biudžetas 
bus apie 280,000,000 dolerių 
mažesnis už šiometinj. Daugiau
sia esą apkirptos karo išlaidos.

Ofisas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street )■

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

Tel. Roosevelt 8500.

PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES
- IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 

i DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNCIAMĘ PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.
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Kaune iškilmingai 
sutiko grįžtančius 
lenkų nugalėtojus

Vilniaus klausimas pasidarė vėl 
aktualus*

Kaunas, spal. 17. šiandien iš 
Hagos grįžo Kaunan Lietuvos 
reikalų gynėjas p. Sidzikauskas 
ir Lietuvos atstovas Tribunole 
p. Stašuisko bei referentas V. 
Natkevičius. Stoty juos pasi
tikti atvyko ministeris pirm. J. 
Tūbelis, užsienių reik. min. Dr. 
Zaunius, diplomatai^ aukšt. val
dininkai visuomenės atstovai ir 
didelė piliečių minia. Išsirikia
vusi perone stovėjo technikos 
mokykla. Atvykus traukinius 
išeinant iš jo pp. Sidzikauskui, 
StasinsKui ir Natkevičiui jie 
buvo entuziastiškai pasveikinti 
“Valio” šūkiais ir daugybe gė
lių. Einant perone girdėti bu 
vo “valio” šukių Sidzikausku5 
užs reik. min. Dr. Zauniui i • 
StannsKui. Seniai jau nei u 
vome pergyvenę tokio entuzi? 
mo Vilniaus reipjilais!

Šią savaitę įvyko Lk 
tavos Socialdemo 
kratų konferencija

Socialdemokratų konferenc

Lapkričio 1—2 d Kaune ša 
kiama Lietuvos 'ocialdemokr • 
tų partijos metinė visuotin 
konferencija.
-Konferencijoj buvo iškelti i? 

programiniai klausimai.
-j. ~ ' ’***—*

i -r i’ a 'Kiek Lietuvoj yra sve
timšalių *

Oficialiniais daviniais dabai 
Lietuvoj esą 17,183 svetimša
liai.

9849 svetimšalei be piliety
bės, %3144 Vokietijos piliečių. 
1407 Latvijos, 342 Amer. Jungi, 
Valst., 207 Čekoslovakijos, 115 
Anglijos, 106 Šveicarijos, 98 
SSSR, 91 Estijos pilietybės ir 
kt.

Pagal profesijas svetimšalių 
yra: 2335 amatninkai, 1224dir 
ba žemes ūky, 721 pirklys, 296 
mokytojai 113 technikų, 91 dva
sininkas, 87 inžinieriai, ir 47 
gydytojai.

Be to, 122 svetimšaliai dirba 
įvairiuose biuruose.

Daromas juros tilto pla 
nas

Vidaus reikalų Ministerijos 
parėdymu, Kretingos inžinie
rius p. B. Bucevičius daro 
Palangos juros tilto planą. Kafp 
girdėti, ministerija žada tiltą 
iš pagrindų atremontuoti ir ant 
tilto pastatyti pavilionus, ku 
riuese įrengsią vasarotojų pa
togumui atatinkamas, pasilinks
minimo įstaigas. Tikimasi, kad 
tą patogumą vasarotojai galės 
sulaukti jau ateinančią vasarą.

'A '■ '■
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KORESPONDENCIJOS
Fq cfOii r n (rn Tnd • 0 šviesa juk yra «reičiau-Vlillttgu, 11IU. gias daiykas Vietoj, Taigi jei-

Apkaltinto pasiteisinimas

irgi gan-

“Naujienų” No. 252 iš musų 
kolonijos tilpo žinutė, kurioj 
nesigailima man pipirų. Seni 
žmonės sako: eisi per dvarą — 
gausi mušti; neeisi,
si į kailj. Aš, taip sakant, einu 
per dvarą ir užtai mane muša^. 
Korespondencijoj sakoma, <kad 

šventa draugija pasikvietė bok 
ševikėlį kalbėti (susimildami, 
tik neatiduoki tą mane Bim
bai! j. žinoma, tas bolšavikėlio 
titulas taikoma man. Aš esą 
išgyręs šventų draugiją, kaip 
čigonas arklį.

Tiesa, aš tos draugijos vaka
rienėj kalbėjau ir pareiškiau, 
jog geras dalykas, kad ta drau
gija gyvuoja. Ji gyvuoja jau 
per 20 motų. Ir kiekvienas, ku
ris yra. šioj kolonijoj išgy
venęs tiek metų, gerai žinqr 
jog tais laikais buvo tokios apy- 
stovos, kad apie laisvos drau
gijos steigimą negalėjo būti ir 
kalbos.

šv. Onos draugija išgyvavo 
per 20 metų. Per tą laikotar
pį ji sušelpė daug narių ligoj 
ir išmokėjo nemažai pomirtinių. 
Draugija surengė keletą vaka
rų, perstatydama net Br. Varg
šo “Pirmi žingsniai”. Susirin
kimuose nuolat buvo rengiama 
diskusijos. Tokiu budu buvo 
progos lavintis.

Turiu prisipažinti, kad aš ne
peikiau draugijos už tai, kad 
ji daro klaidas. Tai butų buvę 
labai netaktišku iš mano pu
sės. Sakysime, pakviečia tave į 
svetimą šlubą. Tai nejaugi 
žmogus gali tuoj užsipulti ant 
šeimininkų, kad jų namuose 
netvarka ir tau nepatinka ra
kandai ar kas »kita? Manau, 
kad to nedarytų nei ipat^Tęn 
buvęs. 1 - r * J "**

Visi žino, kad Av. Onos drau
gija bažnyčiai aukoja arnotus 
ir kitus galus. Žinome taip pat, 
kad tai didelė klaida. Net la
biau pratrinusios akis tos pa
čios draugijos nares tuo yra ne
patenkintos. , Kai kurios jų at
simetė nuo draugijos ir# sukū
rė Moterų Pašaipinį Kliubą, ku
ris dabar labai gerai gyvuoja. 
Girdėjau, kad pradžioj ateinan
čių metų tas kliubas turės pui
kią vakarienę.

Kas pažįsta mažo miestuko 
sąlygas, tas gerai žino, jog vi
sokių pažvalgų žmonėms tenka 
kartu dirbti, 
rengiama, tai 
vauja.

gu Jėzus Kristus .pasikėlė ženg
ti i dangų. W Jam dar gero
kai .teks pavargti kelyj, — gal 
kelis milionus metų.

Aš asmeniškai j tą kelionę 
nesiyeągm. Nesirengiu dėl tos 
paprastos priežasties, kad ne
manau keliauti .į rtokią vietą, 
kurios norą. Na, o jeigu mote
rėlės iš kuilio neriasi, kad į 
dangų .patekti, tai ką tu joms 
gali padaryti! Prieš tai juk ne
galima protestuoti. Kaip kas iš
manų, tegul taip aąve ir gano.

Ten buvęs bando mane pa
šiepti. Gal jis tąi daro asme
niškais sumetimais, nes nepa
rodžiau, kur grybai .auga? Ga
limas daiktas, kad jis parašė 
tą korespondenciją ir be blogy 
norų. Bet kaip ten nebūtų, o 
aš visgi pasilieku tos nuomo
nės, kad savo įsitikinimų varu 
brukai kitom neužsimoka. <0 
kai dėl kalbėjimo, tai aš ga
liu kalbėti ne tik šventai drau
gijai, bet ir • pačiam kuniguį, 
jeigu tik pasitaikytų proga.

— J. M.

Kenosha, Wis
‘Bolševikiška revoliucija
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kiBkitienam jo Šeimos naoiul.' Vfttkog visą W|b .yers&vo «o-
kurį Jie maįtfa* poį oMaMstamii. HM 0-

.PoSalpos teikime neprivalo irai pasakyti, hsd ga| tįk du
būti jokio? <kakrimi»wlij«ia, buvo priskai- . ........ .. ........................

lyti prie aooialfąštotų '|r ‘tokius,* skiepą; komunistų blokas išnuo-
būti jokios diakrimmąėijos, Va
dinasi, tokią pat >pdšalpą pri
valu gauti amerikonai^ ateiviai 
ir Wl»i> - |

Daug buyo dar ir kitų rei
kalavimų, kurių Čia nėra rei
kalų minėti, nes iš jų tiek nau
dos, kaip iš ožio tekio, — nei 
pieno nei vilnų.

Miesto valdyba pareiškė, jog 
tie reikalavimai jokiu budy ne
galima išpildyti. Esą ji dąry- 
sianti, kas galima, kad bedar
bius sušelpti. Bet kas negali
mą, tai negalima. -~K. ■ t

Noi-3 darbi) pagerėjimo nenu
matoma, bot Toronto organi- 
ząo^s i^kįpas sales
turėti. Katalikai turi bažnyčios

kytie tai darė dfcl atsipirkimo 
>M»O 'M. dflbtt W|
bauja trys .garsus A. L. P. L.Į), 
našiai iiį W
skvos patriotai, pametę unijos 
darbą |r nė Jca^tą ^u kruvinom 
galvom nąreina mąmo. pirmiau 
kitiems Įaugus daužydavę,.«.da/ 
bar gi patys ;tokiu šlykščių 
darbu užsiima ųe dėl duonos 
kąsnio, bet dėl didesnio atiy1- 
ginimo. Apie tai musų raudot- 
nieji nei puses žodžio neprata
ria.

mayb $sdę, ,7 mėnesiams, o da
bar tako girdėti; !&ąd ir socia
listų frontas nespąudžia, — ro
dosi, kad j-mo S-gos vardu iš
nuomavo salę labai prieinamo
mis sąlygomis visam žiemos se
zonui. Smulkiau apie tąi vėliau 
pranešiu.. Bravo, įorontječiai!

jžinių rinkėjas.

Indiana Harbor, Ind.
| 7 V j*', 1 ■ ♦

Buvome grybauti

Indiana Harbor, Ind
»■»*—m II* ■ I .. >.........—

Tai bent darbuojasi!

iš
są-

."L!".L. .........."lt. I!""" n ■!■!/'. "HM" mi/MUĮIl *C.'H WIW*I»"

žodžiu, ’įvyko tikrąs piknikas, jataptelėjome pas Sidaugą, p
J paskui visi išsiskirstėme. ’

’ Grybautojas.
T-

Valgėme tyrame ore, kaip ko
kie iįidijonai. Tiesa, nors gry
bauti mes buvome ir toli nuya- 
žiavę, bet laimėjome ne kažin- 
kiek: penkiems pavalgyti kąr-‘ 
tą gal ir butų užtekę. Grįžda
mi vėl sustojome p. Vaitkų na
muose. Ten dar truputj užkan
dome. Sugrįžę į Indiana Harbor,

■ 1 1

ST. PAUV8 H0SPITAL
B a ju«ų aplalinkta LlroninS. kur narei* 

a tnokfiU karteri, kad aplankyti aavo

828 W. 35th Place 
Tel. Boulevard 6060

Nors jau “Naujienose” 
buvo rašyta apie, lapkričio 2 
įvykius prie miesto rotušės, ta
kiau bus pravartu dar šis tas 
pridėti. Apie 7 valandą vakaro 
prie miesto rotušės susirinko 
ąpie porą šimtų žmonių. Minią 
nuolat augo. Mat, palyginamai 
nedidelis būrelis bolševikų ip 
jiems pritariančių žmonių su
manė padaryti demonstraciją 
ir įteikti miesto valdybai tam 
tikrus i’eikalavimus, tad susi
rinko daug žiopsotojų.

Aikštėj vięnąs *komuhUtas 
pradėjo rėžti prakalbą. Polic- 
monas jį pasitvėrė už kalnie- 
riaus ir nusivedė į nuOVadą. 
Atsirado kitas kalbėtojas, ku
ris susilaukė irgi tokio pat li
kimo. Trečias ‘ kalbėtojas ban
dė pasipriešinti, bet ir jį polie- 
mųnai nusitempė.

Kadangi minia nesiskirstė, 
tai policijos inspektorius įsake 
poliemonams naudoti dujų 
bombas. Tarp žmonių prasidė
jo sumišimas. Visi ėmė bėgti, 
kur kas galėjo. Automobilistai, 
pakliuvę į dujų zoną, pąliko 
savo mašinas, o patys pasisku
bino pasišalinti. Automobiliais 
dėl .žmonių susigrūdimo nebu
vo galima važiuoti.

Laike to sumišimo policija 
areštavo dar šešis. Tokiu budu 
į nelaisvę pakliuvo devyni žmo
nės. Tyrinėjimas pąrodė, kąd 
iš visų areštuotųjų tik ‘ti’ys 
tėra komunistai, o kiti su 
Maskva nieko' bendro neturi,' 
todėl jie tuoj tąpp paleisti.

Ant rytojaus municįpaliame 
teisme trys areštuoti komunis
tai kaltais neprisipažino. Jų 
teismas tapo atidėtas ligi lap
kričio 10 d.

Visos riaušės prasidėjo dėl 
to, kad komuiųstąi bandė lai
kyti ;prakalbas neturėdami pfcr- 
mito, Jie, tvirtina* kad aplika
ciją leidimui buvusi paduota. 
Nesulaukdami atsakymo, jie 
nutarė mitingą slaikyti ir be 
leidimo. Miesto administrator 
rius sako? lektimo laikyti 
mitingą prie mwtQ rotušės jo- 
kių ihudu nebuvo galima duąti/ 
nes ,tai sulaiko trafiką* Mitim 
įįę> .^engėjams bųvųm pasiūlytą 
-kiti vietą, bet jie jos nepano- 
rčjo.

• Miesto valdybai tapo įteigtą 
visa -eilė 1 reikalavimų. Reilįą- 
laujama, kad bedarbiams butą 
duodama dykai patalpos, kiąU’ 
šiniah pienas ir kiti dalykai* 
bedarbiai, kurie negali užai-, 
•mekėti »M<w»es. peĮirivaio bųtį 
metami Jauk kambarių.

Tuoj kiekvienam bedarbiui 
ay žei)ię|j tik niilivnus me- tųrj išR!9Mfe P? $l80P?

Jei kas nors su- 
bcveik visi daly-

Trn buvęs pliekia man kailį 
be pasigailėjimo. Bet nejaugi 
jis nežino to fakto, kad mes vi
si esame buvę katalikai ir pa- 
ra pi jonai? Kai kurie musų nu
traukė ryšius su bažnyčia. O 
tai todėl, kad turėjome progos 
daugiau pasilavinti. Tačiau kas 
dieną mums tenka susidurti su 
pažįstamais, kurie pasiliko prie 
parapijos. Ir tarp tų parapijom 
nų yra labai gerų ir draugiš
kų žmonių.

Ar galima tuos katalikus 
niekinti ir kolioti už tai, kad 
jie stengiasi užsitarnauti dan
gaus karalystę? Jie ieško tie
sesnio kelio į dangų, nes iš pat 
mažens jiems į galvą buvo ka
lama apie dangų ir pragarą. 
Kaip jie supranta, taip jie ir 
daro. Jei ką galima kaltinti, 
tai kunigus, kurįe mulkiną 
tamsius žmones.

Mums, kurie utsįnąlaidavome 
nuo kuriigų globos, reikalų lak
iais išaiškinti katalikams, kaip 
jų tas laukiamas dangus yra 
labai aukštai. Niekinimai ir -ke
lionės čia nieko negelbės.

Del mano atvertimo ąpt “tei
singo kelio” Ten buvęs nepri
valo sau galvos kvaršinti. Mdk- 
»lo faktai saku, jąg k»j 
Žvaigždės yra 'tiek toli, kad > jų 
šviesos spinduliai pasiekią mur

įPriėš porą dienų gavau 
Clevelando laišką, tiksliau 
kant, lapelį po kuriuo pasirašo 
Ohie StiA Komitetas. Tame la
pely j .daug, pasakojama apie 
kandidatus į SUA. Pildomąją 
Tarybą, žinoma, raginama bal
suoti už ‘'Dirvos” ir “Vieny
bės” sąrašą.

Perslmitęs tą lapelį, aš ne- 
iškeiuiiau ir pasiunčiau jiems? 
atsakymą, nurodydamas, kad 
jie nioko nežino ąpie Susivie
nijimo veikėjus, -o ypač ąpie 
jų peršamus kandidatus >į pre
zidentą ir iždininką. Nurodžiau, 
kad jie nepažįsta p. J. Bačįuną 
ir nežino, kų kalba. P*as Ba
čiūnus man asmeniškai yra ipa- 
sąkęs, Kad jis mažai paiso apie 
Susivienijimą. Trumpai kalbant, 
visas dirvininkų peršamas kan 
didatų sąstatas yra tiek neyy-Į 
kęs, kad prastesnio sunku bu
tų ir pasirinkti.

Aš jiems nurodžiau, kad chb 
eagiečiai -stato savo sąrašą kan 
didatų i Pildomąją Tarybą. In
dianos Susivienijimo nariąi chi- 
eagiešių sąrašą remia. Mes ma
ltume, kad tinkamiau^ kandi- 
datai į Pildomąją Tarybą yra 
sekami: prezidentu adv. F. J. 
Bagočiuo vice-prezidentar Jonas 
V. Grinius. šeki^tblHu0 Dr. M. 
J. Vinikas, iždiriinkū adv. K. 
P. Gug’’* daktaru-kvolėju Dr,
I. Bronušas, iždo globėjais Gcp.
J. Stungis ir S. Bakanas.

Ohio Susivienijimo nariams 
ąš. tr.jp pat pabariau balsuoti 
už tą sąrašą, kadangi jis, ma- 
po manymu, yru tinkamiausias. 
Clevęlande ąš pažįstu daug Su
sivienijimo darbuotojų. Kai ga
vau lapelį, tai tiesiog negalėjau 
sau įsivaizduoti, kaip visa tai 
atsitiko. Man atrodė keista, kad 
jie galėjo prisidėti prie sulip
dymo tokjo netikusio sąrašo.

Misterija dabar prądeda aiš
kėti. Pasirodo, kad darbuoto-- 
jri su tuo lapeliu nieko bendro 
neturėjo. Jie tatai viešai pa
reiškė “Naujienose’. Taigi ti| 
’ąpelį gamino labai prasti me
chanikai, užtai jis toks nevy
kęs ir išėjo.

Kaip sau norite, bet kalbėti 
Susivienijimo darbuotojų var
du, dagi su jais nepasitarus, 
yra gana negražus dalykas. Va
dinasi, politikaujama be jokių 
ribų.

Toronto visas ,, raudonasis 
blokas susispietė vąpie SSųnų if 
Dukterų Pas. Dr-ją ir bendro* 
mis jėgomis išnuomavo sal£ 7 
mėnesiams. Nors tos draugijos 
dalykas yra rūpintis nariais iš
tikus nelaimei, tet kitos orga
nizacijos bolševikų dvasią įpu
čiamos, pavergė Paš. Draugiją 
ir varo savo Kromejio naudai 
propagandą. Išnuomavimas sa
les yra girtinas dalykas, Ibet 
pelno ir naudos draugijai įbu$ 
-tiek, kaip iš pereitos vasaros 
įpiknikų Kuomet nėra »pa«uoš? 
>tą jokios programos bei muma- 
Tomas deficitas, tai pavedama 
Paš. draugijai ruošti, nes tu

iš kc apmokėti. Tąįp bup ir 
au -sale. >

Toronto kolodijuje '.buvo h’g| 
apvaikščiojama’U metų nukakt 
tų vės nuo lenkb užgrubimo wilt 
niaus. Programą išpildė paškil 
bęs Garmus. Kitose kolonijose 
-iengėsi kelių pažiūriu draugi
jos rengti tparninėjimą, ‘bet mų-j 
sų ; klebono htižeskvėrpis 
šimtąpioceptinic patriktus, akai< 
tydamas . save i gudriausiu beį 
mokyčiausiu Tolutę, paprašo 
klebono, kad ^aąiąkiptų, vkąs 
yyą socializmas’ir komunizmas. 
Klebonas, ^aiškindamas, komu 
nizmą surado, kad > tarp kata
likų ir komunistų yra daug 
bendro. Visą . ^ųlšį j jis • * išliejo 
ant socialistų., ■ Kęįk^. kiek jq 
didelis snukis leido, kąm, gir
di, socialistai ' reikalauja, kad 
bažnyčia nekištų ’^avo dieviš
kos apšviotos .į jpolitik^, Seka
mą sekmadieiijfjieį’ pamokslą 
net pasišokėdamas‘ koliojo be
dievius socialistus.

• . ; \\ 1 ;. i.,: • ; r ..J"

Jąu ir Toronte tąrp lietuvių 
dievo pasiuntipybąr namai yrą 
statomi. Nors Garmus, koliujo, 
kad socialistai pinigus yra sip 
ąikrpvę ir namus f yri, gi mu
sų dvasios tėvas tik porą sa
vaičių pagyvenęs ir jau namus 
dirba, nprs darbinipkąms jis 
perą nei ųž centą, gero nuvei
kęs. Tačiau jis nesidrovi.šmeiž
ti tokius asmenis, .kurie yrą 
pašventę yjsą -sąvo gyvenimą 
darbininkų labui t Garmui taį 
galimą ir jam narpai reikalin
gi, nes yiebią gftšpadinę turi 
atsivežęs < .

- 343 kuopos nąrys.

Toronto, Ont.
Toronto žinutėj

Kaip visur, taip ir musų ko
lonijoje su darbais gana .pras-, 
4aį. Pora mėnesių atgal buvo 
registruojami visi bedarbiai. 
Buvo žadama, .navedusiems pa-r 
rūpinti darbo ;prįe valdiškų ke-> 
lių, aųjungimui žiemių puses 
su pietine dalimi, nes ligi šiam 
Įąikuį ĮCąnądpsį krašte nėra tik-, 
rų kelių, kuriais galima būt pa^ 
siekti, pavyzdžiui, iš Winnipe: 
go kroptą, išskyrus geĮąkelių 
suaįsiekima Vedusius <žąi|ėjq 
miestas' aprūpinti dąrhąis* bąli 

liks pažadais- MaH 
.imnąj v^ųpmot padėti d? 
bitįtnkamii Bąžkdąi^ I ; ' ! 
: -h

Pereitą pavakarį. kwmet Tp- 
fohjįe 4i^U siuvf’

m«jo ske^vimib >a antri .........
Ftavjniii.- Tūbinei MąskvpąMjav^cijoš,,.

Toronte yra. motirių darbi
ninkių organizacija, kurios tik* 
slas pągGrįnti dąj’hiuinkių bų- 
yip,; Organizacijos steigėją Bįp? 
bienė pradėjo iąnįkytis po sta
bas ir prikalbinįi moteris, kad 
pamestų vyrus, kurie nededą 
i banką pinigus ^nt žmonų yąi’- 
do. Jai pąsišpy |ukMidinti vie
ną moterėlę, kuri palikus vyrų 
ir porą vijikų nuėjo pas ptfne* 
tą “darbįhinkę” ant burdo. Ęęt 
vyras g ui gudrus žmogus, Pir
miausiai jis prąpęšę .pplįcįjąiį 
nors buvo ątšiįjstąs ągęntąst 
Binba su pranešinįu, kur rau
dasi ,žmoną ir kad eitų pasi
kviesti ją Vyrąs j-ąm atsakė^ 
kąd Ji ;|r :pati pareis. Kuomet 
žmona parvyko pasiimti vaikų, 
-tąi žvyras įaklauaė, kode! ijT ap- 
Joido-namus. Jis mieko nattyrtH 
jo prieš tai, kad" Ji pasišalina^ 
bei .vaikus atsisakė duoti. Tuo- 

ąįM met žmona aiškinosi, kąd ją’ 
prikalbėjo ;darbininkių globėj ąj 
pįĮlbieiK',.,paskui neręįp^šs\vyT 
ro J r PflręJ^ė i<a<i Ii tokium

Dabar nedarbas, tad žmogus 
turi 'tiek laiko, kad nežinai, 
kas su juo ir daryti. Na, o ka
dangi grybai vis dąr tebeauga, 
tai mes nutarėme jų pasirink
ti. Aną rytą mes atsikėlėme 
gana anksti ir susirinkome su
tartoj vietoj. Būtent, pas p. Jo-H 
ną Sidaugą. Susiorganizavome 
ir dešimtis žmonių d^iem ma
šinom išvažiavome grybauti.

Kadangi buvę dar anksti, ’tai 
mes nevalę išvažiavome.: Aš 
.važiavau su savo f liveri u ir tp- 
tęjąu ikfttųrią grybautojus. P-as 
Bidaugju vedė kulią ligi Gary. 
Ten įmes . sustojome pas p. J. 
Vaitkų, kuris ką tik buvo ati
daręs bučerpę. Visi suėjome i 
•Vidų. Bidauga. nupirko porą tu
zinų donacų jr visiems užfun- 
dino. Tuo tarpu prisirengė ir 
garięčįai. Tąsyk sėdome į ma- 
šinną, ikad toliau važiuoti. Bet 
mano sfliveris .susinaravijo., ir 
■tiek. Aš minu ir minu ant 
H^tardorioM, o jis tik prunkš
čia, 'bet .nevažiuoja, s Sidauga tu- 
rėjp jį, sgvp maaina pastūmėti. 
Šiaip taip flivetis išsijudino ir 
>mes visi baimingai pasiekėme 
grybavimo vietą.

(Grybavome tiek, kiek tik šir-j | 
dis norėjo. PJaskui sukrovėmę1 
maišus grybų į masinus ir pa
sileidome -namų link. iPakelyj 
dar sųstpjofne. jiayalgyti. pietų. 
J. SĮdąngą/tų^jo i,$ltqs ąrbąn 
tos ir sandvičių.' Fr. Podžiuš* ir 
Ji Bute pastatė visą galioną 
skanios 'kavos. ‘Prisidėjo ir p-ią 
Kromėlienė su porkčapsu bei 
lietuviška duona.. Turėjo “lon- 
ciąu3” ir Briįzicnė bei Vaitkie
nė

J, Ų AMERIKOS 
LINIJA

KALĖDŲ EKSKURSIJOS
Išriląilkia iš New Yorko

S,, s. ‘‘6W’rrNIN(iHQLM” ) 
Gruodžio 2 d. š. m.

M. *L. ^GRJP^HOįM” Į 
Gruodžio 8 d* š, m* i 

.Klauskite Kal«4in!« cirkųliorjų 
Informaerjų ir laivakorčių kreipkis 

į vietinį. agentą arba tiesiog į 
SWeWSH AMERICAN ,|4NE. ’

181 N. Michigan Avė., 
Chicago.Ill- ■ '

DABAR YRA LAIKAS
Pasiųsti pinigus į savo giminėms ir .drau
gams užjūry, nes Kalėdos jau nebetoli.

' ’ ',H, ' - r t f1' ,A ' * , ""

Jus galite1 pasiųsti pinigas pašto perlaido
mis arba ’kąblęgrama. Pasiuntimas kable- 

. gruma kainuoja tiktai 5Qę. Žiūrėkite, kad 
pasiųstame! pinigus anksti. Ateikite į ban
ką ir leiskite musų Užsienio Departamen
tui pagelbėti jums.

Centralm'2£,™’Bank 
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfestKftStocct
AStateBank • • • • Adearing tytNcBimk

TRUST KOMPANIJA
Valstijjnis Bankas Clearing House Bankas
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RADIOS

. Muirm

lt nįi, [Jiy.Į.iii į!| .y. ...» i....,

SUDRIKO 
KRAUTUVĖJ 
ATWATER KENT, R. c. A, 'VICTOR/

SPARTON, MAJESTIC, ZENITH, l 
BRUNSWICK ir PHIliGO.

♦ <

Kainos dabar žemos'sulig pirkėjo reikalavi
mo, gali išsirinkti injio $24 00 įki $300.00 t

V A RIC O S
>10 TV ■ ■ ir ’•* ” * 'rT.'

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA

Sis pastcbOHnas trcalmontas yra tel
kiamas kai jus dirbate ar :Y{d|<6tote. Jis 
yra be skausmo ir absoltUelai saugus. Po te v™!!:

w .w°j.»w4 
tu,' kad iijB kada1 nors esate .Juroje vkrl-

islgydo i BtobCtąml laikąs

Uųdjgniai sutclkUinj . pnt pareikalavimo.

. . - H 1 ■»
1 • ' ' A

NAUJOS ELEKTRIKINES
PLOVIMUI MAŠINOS, .

, |A '. »• *'• . ■

re.8.$11'ow.. ' 49.00
Didelis pasirinkimus THOB
ir MAYTAG .plaunu-
mų mašinų po OĮįldUIJ

Tercikia įmokėti s$5.00, o po lam 
-kas menesis

o 
fg "'"Hh i ?įj H : 11R « f tU JI

Jos. F. Budrik, Ine
3417,21 South Haisted Street

, . CHICAGO. ILL.

i

sssn

Xft:W3S!
,v.: 8:40 A. M.

r

žus.itil^las darbininkių organi-
1

i

•t ' • \ ‘ A '

Kasdlo 10—5:30. PčtnyCIąmU uždaryta
SKYRIUS: «48« MIEWAUKJEK AVJ2.

PaBlklaugylcįt 
1S WJKS Btoti 
Stoties WEDjį

Lietuvių dtunos per rndio iš stoties W^C. F. L., 790 k 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvcrguis

7 iKi-8 valandos V-akąre iš stoties W. 41. F. C



M.

jų talkos neprašyti

klausimais

PINIGŲ SIUNTIMAS LAIVAKORTES

Ką Daryti su Pinigais?
Sąryšy su

Sekami morgičiai pardavimui musų ofise

$2000

$5000

$2500

$2000

$4000

$3000

$3000

$9*0, o parduodant TAIPGI TURIME IR KITOKIŲ.‘MORGIČIŲ PARDAVIMUI

/Pasiunti

Dabartinis

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lonis Avė. 
CHICAGO. ILL.

paklausimais 
einant Lietu

PIRKITE PIRMUS MORGIČIUS 
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ!-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVINO 

LocaJ « Long Distanct Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yards 3408

ekonomistų-specialistų
Tad kodėl jų nepa-

Receptų pildymas—musų spėria- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių it Šaknų. Siunčiame 
miestus 

arba atsilankykite y;

Siūlo skirti

ir į kitus
Rašykite mums laišką

Muliolis, Pirm.
Cleveland, Ohio.

Ekonominiams
Lietuva:.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje ii 

coli, patarnavimas geras it pigus. 
817 West 34 th St

TeL Boolevard 9336

Biznis pradeda 
šypsotis

INSTRUKCIJOS ŽODŽIU—JŪSŲ PATIES UŽRAŠAI u_ 
UŽDARYTAS LAIŠKAS JŪSŲ ĮPĖDINIAMS APIE JŪSŲ 
PAGEIDAVIMUS, NETURĖS REIKŠMES TEISME.

Lietuvos Laisvės Pa 
skolos bonų pardavi 

mo reikalu

APTIEKA

dos reikalais, vienbalsiai dabar 
vėl nutarta: “Kviesti ir įgalio
ti p. Varkalą, kad drauge su p. 
Trečioku teiktų informacijų pa
rodos reikalais, jei kas/dėl jų 
kreiptųsi.”

Posėdis baigtas 8:53 vai. va
kare. Del kaitros ir vėlyvo lai
ko bendroji posėdžio dalyvių 
vakarienė nebejvyko. '

Posėdžio pirmininkai:
R. J. Jurevičius ir 
Dr. Puskunigis.

Sekretoriai:
A. S. Trečiokas ir
K. Jurgėla.

P. žadeikiš: Manau dabar dar 
negalima skirti specialus komi
sijos prie Ek. Centro ir jai vi*- 
są šį didelį ir atsakomingą daiM 
bą suversti. Reikėtų pačiam 
Ek. Centrui principaliai pasi
imti statistikos žinių rinkimą 
savo globon ir pasirūpinti, kad 
visuose Vaizbos Butuose prasi-; 
dėtų nuolatinis statistikos ži
nių rinkimas, gal būt ten su
darant speciales komisijas. Pav. 
New Yorko šteite žinios bus 
renkamos per tam tikius cen- 
trukus, kurie apima kelis ap-' 
skričius (counties), — ir tokių 
centrukų numatoma bent de
šimts. Gerb. kun. Draugelis, 
kurio darbas užsitarnauja vi
suomenės pilnos simpatijos ir 
materialės paramos, yra linkęs 
kooperuoti šiame reikale su 
Vaizbos Butų Sąjunga. Tai yra 
pageidautinas dalykas ir reikia 
tikėtis, kad visos lietuvių or
ganizacijos ir atskiri veikėjai 
ateis į talką neraginami.

štai to darbo schema: Vaiz
bos Butai pasirūpina savo štei- 
tą padalinti į apylinkes ir iiu- 
žiurėti žinių centruko vietą; 
rinkti žinias ne tik apie vaiz
bininkus, bet ir apie visų lietu
vių skaitlių, kreipiant domės į 
tai, kad nebūtų aplenkti ir kiti 
iš Lietuvos kilę žymesnieji žmo
nės, kokios tautos jie nebūtų. 
Vyresnysis žinių rinkimo cent
ras kiekviename šteite turėtų 
būti pavydale komisijos prie 
Vaizbos Buto valdybos, žinių 
grupavimas galėtų būti toks:

1. Lietuvių skaitlius (New 
Yorko šteite, X cęunty, X mies-

Musų Trust O/ficer bus malonu apsvarsty
ti su jumis tvarkymą jūsų nuosavybių 
ateityje. .Tusų paties pasirinktas advokatas 
jūsų pageidavimus išreikš legalėj formoj.

“Mano namą pavedu savo žmonai.” 
“Aš noriu, kad sūnūs gautų automobilių/ 
“Savo dukterei aš duodu $1,000.” 
“Nuošimčiai nuo mano bonų turi eiti ma
no žmonai iki jos gyvos galvos, tada bo
nai turi būti padalinti lygiomis tarp mano 
vaikų.”

šiuo sunkiu

ieškoti 
Reikia kviesti žymesnius eko 
nomistus iš lietuvių behdradar 
biauti ekonom
Ek. Centru. Vėliau bus galima 
kviesti ir kitataučius. Ek. Cent
ras materialiai jiems atlyginti 
negalės, gali tik suteikti gar
bės titulą. Garbės koresponden
to moralė pareiga butų: remti 
Vaizbos Butų idėją ir laiks nuo 
aiko paruošti rašinėlį įvairiais 

ekonomijos klausimais. Siūlo
ma rezoliucija:

“Ekon. Centras paveda savo 
reikalų vedėjui, susižinojus su 
vietos Vaizbos Butais, kviesti 
A. L. E. C. korespondentus, 
kaipo garbės talkininkus, kaip 
tat yra A. L. Ek. Centro lai
kiname statute numatyta. Ą. 
j, Ek. Centro garbės» kores

pondento pareigos, kaip jas su
pranta Ek. Centras, yra: kas
met paruošti savo ndožiura ar 
Ek. Centro pasiulymu bent vie
ną visuomeniniai-ekonominio 
turinio rašinį iš Amerikos lie
tuvių, U. S. A. ar Lietuvos gy
venimo bei santykių; rašinys 
privalo būti ^moksliškai objek
tyvus, praktiškos vertės ir ga
li būti įvairiomis kalbomis. Ra
šinys įteikiamas Ek. Centrui 
ir reikalui esant spausdinamas 
Ėk. Centro leidiniuose.” v

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

2) Dr. Kubilius siūlo premi
jų planą rašiniams, studentams 
suįdominti. |Po diskusijų planas 
atidėtas, kaipo perankstyvas 
šiiio tarpu.

3) Čikagos Parodos 1933 me
tais reikalas.

A. S. Trečiokas: Kun. F. Ke
mėšis bene vienintelis Lietuvo
je asmuo, ką rūpinasi ir jau 
turi surinkęs apie 50 žmonių 
ruošiamai ekskursijai iš Lietu
vos. Jiems trūksta informaci
jų. Trečiokas tepasižadėjo tar
pininkauti tokiais reikalais 
kaip, pav., gelžkelių nuolaidų 
išgavimas. Jei kas tinkamesnis 
tam darbui —— jis mielai už- 
lėistų savo.-.vietą kitam.

B. žadeikiš: Malonu girdėti 
p. Trečioko norą darbuotis, bet 
viso reikalo centras yra Čika
goje. Ek. Centras turėtų pra-r 
syti p. Varkalos veikti ten, 
cejitre, kaipo Ekonominio Cent
ro reprezentantas
8-jo Ek. Centro. posėdžio tari
mais Čikagos 1933 metų ’ paro

gatvė 40, Kaunas, Lithuania.
2. Lietuvos Bankas — Val

dytojui, Kaunas, Lithuania.
Asmens, norintieji parduoti 

(ar pirkti) Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus, gali kreiptis į 
aukščiau nurodytas įstaigas. 
Siunčiant bonus, reikia juos 
siųsti - registruotu laišku.

^Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

"Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Amerikos doleris stovi nepąju 
dinamas.

žmonėse atsiranda daugiau 
pasitikėjimo bankais. Jie ne tik 
nustojo traukę iš bankų ir slė
pę, bet pamažu neša'juos at
gal į bankus. Toks reiškinys 
irgi bizni stimuliuoja, nes pini 
gai eina cirkuliacijon.

Optimizmas reiškiasi ir bir 
žoje. Stakas ir bonai pastaruo
ju laiku pakilo keletą punktų; 
kiti laikosi gerai. Brokeriai pa
taria savo klientams, kai mar
kei kainos atslūgsta, pirkti ge
ros rųšies staką ir bondsus dėl 
investmento, . z

Taip dalykaihs esant visų 
upas yi°, pakilęs ir su pasitikė
jimu laukia geresnių laikų atei- 
nan!.-*-V. R.

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
nž Žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1382

Jusu Pageidavimai-
bet ne TESTAMENTAS

nhrti reikalo 
(tauriau. »M 
koSele. uetei 
didelia tuba» ,-------------
26c. JI valo ir apaaoto daa- 
tta. Be to raute eutauptatt 
>3. ut kuriuo* rali te b užpirk
ti pirStlnaitea u- ka kita. 
Camberi Pbarmaca) Co

USTERINE
TOOTH PAŠTE

J. P. RAKŠTIS
Rtgietruotat Apiiekoriui 

1900 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

(Tęs’n y s iš spalio 31 <Ų)
7. Ekonominio Centro vidujinis

persigrupavimas
Paaiškėjo, kad persigrupavi- 

mas jau atliktas, nes visi Eko
nominio Centro nariai yra da
vę savo sutikimą raštu. Pirmi
ninkaujantis (Dr. Puskunigis) 
supažindino posėdžio dalyvius 
su įvykusiu persigrupavimu, 
kuris atrodo sekančiai:

1. Del |o, kad New Yorkas 
yra Amerikos . užsienio preky
bos centras ir dėl to, kad Eko
nominis Centras yra nariu 
“Association of Secretaries of 
Foreign Chambers of Com- 
merce in the U. S. A.”, ir kad 
Ekonominio Centro nariui nuo 
New Yorko Vaizbos Buto yra 
patogiausia tą poziciją užimti 
(dabar ją užima adv. Jurevi
čius, Ekonominio Centro 1-as 
vice pirmininkas vaizbininkų 
reikalams Amerikoje), yra nu
tarta: Ekonominio Centro vice
pirmininkai p. Jurevičius ir p. 
Varkala pasikeičia rolėmis. To- 
ku budu, p. J. P. Varkala iš 
Čikagos tampa ’l-aš EkohOmi- 
nio . Centro vice-pirmininkas, — 
vaizbininkų reikalams Ameriko
je, gi p. Jurevičius tampa 2-ru 
vice-pirmininku ekonominiams 
santykiams su Lietuva;

2. Devyni Ekonominio Cent
ro nariai sudaro 3 sekcijas:

Sekcija A: Vaizbininkų rei
kalai Amerikoje:

Sekc. pirmininkas: J. P. Var
kala, Chicago, 11.; sekretorius: 
K. J. Woshner, Pittsburgh, Pa.; 
narys: P. P, 
Vaizbos Buto,

Sekcija B: 
santykiams su

Sekc. Pirmininkas: adv. R. 
J. Jurevičius, New York, N. Y.; 
sekretorius? P. Molis, Detroit, 
Mich.; narys tP. Gudiškis, Wą- 
terbury, Conn.

Sekcija C: Turizmo reikalai:
Sekc. pirmininkas: Dr. P. 

Puskunigis, E. E. Pirm., Wor- 
cester, Mass.; sekretorius: A; 
S. Trečiokas, Newark, N. J.; 
narys: Dr. Buchness, Balti-, 
more, Md.

Susirinkusieji visa tai priėmė 
domėn ir užgyrė.
8. Rinkimas statistikos žinių 
apie Amerikos lietuvių skaitlių

ir jų organizacijas
A. Trečiokas: Reikalas rinkti 

žinias aiškus, tik reikia darbo.
P. žadeikiš: Siūlo statistinių 

žinių rinkimu užsiimti Vaizbos 
Butams sulig tam tikro plano, 
paskirstant medžiagą į 5 gru
pes'ir kiekviename šteite užsi? 
brėžti darbo rajonus.

Dr. Kubįjius 
spečialę komisiją prie Ek. Cen
tro.

A. Strimaitis pranešė apie 
kun.; S. Draugelio statistikos 
žinių rinkimo darbą, kurj jis 
su pasiaukavimu vis dar varo 
pirmyn.

J. Valaitis: Tai svarbus dar
bas, bet tai ne vieno vakaro 
darbas. Reikia susižinoti su 
kun. Draugeliu ir kitais asme
nimis bei šaltiniais, kurie yra 
prie statistikos žinių rinkmo

6 kambarių naujas mūrinis bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
vertas $8000.00, morgičius ................. . ................................

. ■ \
2 augštų, mūrinis naujas namas, karštu vandeniu šildomas, 2 

flataį po 5 kambarius, Brighton Parke, vertės $11,000.00,
• . morgičius ............ .............;......................... ,....................................

6 kambarių naujas mūrinis bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
Marųuette Parke, vertės $3500.00, morgičius ...................

3 augštų mūrinis namas, West Sidėje, vertės $5500.00, morgi
čius ......................... ......................................... ,........... ...............................

2 augštų mūrinis naujas namas ant 2 lotų, 2 flatai po 6 kambarius 
Brighton Parke, vertės $10,000.00, morgičius ...............

Naujas namas, 2 flatai po 4 kambarius, karštu Vandeniu šildomas, 
garažas, Brighton Parke, morgičius 3 metams .... ..........

2 augštų pintinis namas, 2 flatai po 4 kambarius, Brighton Parke, 
vertės $9000.00, morgičius ...r......;...........................................

Buy gloves wlth what 
it savęs

M>o ar 
rauti danui 
ine Toolh Pa«te» 

parsiduoda oi

Lietuvos Pasiuntinybe daž
nai gauna paklausimų Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų par
davimo reikalu. Ypač norinčių 
parduoti Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonus asmenų skaičius 
žymiai padidėjo 
nedarbo laiku.

Ryšy su šiais 
pranešama, kad 
vos Laisvės Paskolos įstatymu, 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nai yra išpirktini tik nuo 1935 
m. liepos mėn. 1 d. Ir kol šis 
įstatymas nėra pakeistas, Lie
tuvos Vyriausybė pati negali 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonų 
pirm nustatyto laiko išpirkti.

Tačiaus, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra laisvai par
davinėjami ir perkami Kauno 
biržoje (stock exchange). Kai
nos, arba, kaip sakoma, kursas, 
biržoje ne kiekvieną dieną yra 
vienodas: vieną dieną jis di
desnis, kitą mažesnis. Tas kur
so mainymasis priklauso nuo 
to, ar tą /lieną yra daugiau ar 
mažiau pasiūlymų parduoti ir 
pirkti ir nuo eiles kitokių prie
žasčių.

Biržos mokamos kainos — 
bonus perkant ir parduodant — 
yra skelbiamos kasdien Kauno 
dienraščiuose. Taip, pavyzdžiui; 
Kauno biržos biuletenis iš šių 
metų spalių mėnesio 2 d. paro
do, kad tą dieną Kauno biržo
je šimtadolerinių Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų kursas 
(kaina) buvo sekantis: perkant 
— $85, o parduodant — $95. 
Bet spalių 14 ir 15 dd. kursas 
jau buvo kitoks, būtent: per
kant

po 20ę užbonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III 
Tel. Pullman 6201

Į J Eina kiekvieną savaite bendradarbiaujant
, ----------------------------- K AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUSINSKUI ---------- —

WISSIC,
W Pasauliniam* Kars

Seno Krajaus
MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Pradžioj spalių mėnesio, kai 
birža buvo pasiekusi žemiausio 
1-iipsnio laike šios dviejų metų 
depresijos, ir kai auksas ėmė 
plaukti kasdien desėtkais mi- 
’ionų dolerių vertės iš Ame- 
iikos, atrodė, kad juo to
lyn, tuo biznis labiau puola, o 
biznio ateitis pasidarė ypatingai 
tamsi. Vienok mėnesio pabai
goj ir šio menesio pradžioj biz
nis žymiai pradėjo taisytis. Ki
ti, optimistiškesni, spėja, kad 
jau depresija pasiekė dugną ir, 
aplamai, dalykai eina gerojon 
pusėn. Ir ne be reikalo jie taip 
sako.

štai šiomis dienomis 'kviečių 
kaina bušeliui pasiekė 72 centų. 
Kiti mano, kad kviečių kaina už 
mėnesio kito bus $1.00 bušeliui. 
Tas reiškinys yra nepaprastai 
svarbus todėl, kad Amerika tu
ri didelį perviršį kviečių, kurių, 
dabar, didelę dalį galės parduo
ti užsieniams. Kviečių kainai 
kylant, farmerių perkamoji jė
ga irgi kyla. Jie galės užsisa- 
kyti-pirkti reikalingų mašinų, 
trąšų ir kitų žemės ukiui reh 
kalingų dalykų. To rezultate 
miestų darbininkams atsiras 
darbų ne tik tuose fabrikuose, 
kurie gamina mašinas žemės 
ūkio darbams, bet ir kituose, 
kurie aprūpina farmerius įvai
riais gaminiais.

Kitas svarbus reiškinys, tai 
pagerėjimas aliejaus pramonės. 
Pastaromis dienomis petroleo- 
aliejaus kaina pusėtinai pakilo 
—iki 85 centų bačkai. O juk dar 
pereitą vasarą kai kuriose vie
tose buvo mokama bačkai alie
jaus žerpiau 15 centųuKadangi 
dądg žmonių užsiimtf alieja’b.s 
gžtyiyba, tai aliejaus k$?hųH<gi
rnas nepapratai nudžiugino vi
sus, surištus su ta pramone įr 
industrija. Kai kurie tos pra
monės miestai, išgirdę, kad jau 
mokama aliejaus bačkai 85 cen
tus, sukėlė didžiausias ovaci
jas ir parodavo gatvėmis su 
muzika.

Aliejaus karnų pakylimas 
duos galimybės aliejaus gamin
tojams isigyti jiems reikalingų 
daiktų, ko jie iki šiol negalėjo 
padaryti. Be to, i ir aliejaus 
kompanijos, kurios sumažino 
dividendus, ir kurios turėjo di
džiausių nuostolių iš savo biz
nio. pradės po truputį atsi
griebti.

Medvilnės kaina taipgi pa
staruoju laiku stiprėja. Medvil
nę gamina ir augina pietinių 
valstijų gyventojai. Dauguma 
jų ir verčiasi vien iš medvilnės. 
Medvilnės kainų kylimas ne tik 
džiugina šios įmonės gaminto
jus, bet duoda galimybės jiems 
įsigyti reikalingų gyvenimui 
dalykų.

Nemažos svarbos turi ir auk
so plaukimo iš Amerikos susto
jimas. Pasirodo, kad Europoj 
paleisti gandai apie Amerikos 
pinigų infliaciją yra be pamato.

a) čia gimusių ....... .... .
b) ateivių :ęl) Am. piliečių,....

2), Liet, piliečių
c) koks bendras apytikriai 

imant lieituvių skaitlius?
f ’

2. Tikybos b& apšvietos
dalykai

a) Parapijų bei tikybinių or
ganizacijų sąrašafe (vardas, ad
resas).

■ b) ’ lietuvių mokyklų sąrašas 
(kas ją užlaiko, kiek mokinių).

' ' • • , *

3. Lietuvių , visuomenės
. organizacijos

a) politinių organizacijų są
rašas (kliubai, partijos, jų, val
dybos) .? :

Ų) ekonominių organizacijų 
sąrašas (bendrovės, koperaty- 
vai, draugijos) 
j c) kultūrinių organizacijų są
rašas (laikraščiai, teatrai, cho
rai, sporto draugijos, etc.)

‘ 4. Ekonominė būklė
a) kokius darbus dirba (fab

rikų ar įmonių pavadinimas ir 
liet, darbininkų skaitlius).

b) Kokis uždarbis.
c) Kiek namų savininkų.
d) smulkus sąrašas sulig, pa

vardžių visų vaizbininkų (pro
fesionalų amatninkų, biznierių).

5. Ypatingi pasireiškimai 
lietuvių gyvenime 

A

' Aukščiau išdėstytas pasiūly
mas vienu balsu tapo priimtas 
ir Vaizbos Butų valdybos yra 
prašomos prie pirmos progos 
šį reikalą pradėti vykdyti.

9. Del Ekonominio Centro 
leidinio Nr. 2. Nutarta jį iš
leisti šių metų gale ir Dr. Pus- 
;kunigiui pavesta to reikalo 
priežiūra. Svarbu, kad Vaizbos 
Butai Šį sumanymą paremtų 
finansiškai parinkdami skelbi
mų (10 dol už puslapį). ,j ,,

• **i t

10. Apie Amerikos Lietuvos
prekybos eigą . r

Kadangi šis klausimas buvo 
kiek paliestas sąryšy su;Dr. 
Puskunigio pranešimu, ir dėl 
posėdžio užsitęsimo tapo atidė
tas tolimesniam laikui. Betgi 
p. žadeikiš pažadėjo pagaminti 
straipsnį apie prekybos eigą ir 
jį patalpinti Ek. Centro leidi
ny Nr. 2. ..

■ ■4:;., " 'i

11. Narių sumanymai 
į'i) P. žadeikiš 
Ekonominis ęentras savitarpe 
jaučia 
trukumą,

Ąmerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro 
IV posėdžio proto

kolas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th

Tel. Kedzie 8902

Peoples JNįitional 'Bank
• and *\7ru,si Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

JUSTIN MACKIEWICH 
1 MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Daktaras C
Kapitonai- W|

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 
Sptdaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą,, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 W*at 26 Su kampas Keeler Avė.. Tel Cravford 5573

Pasiuntinybės žiniomis, čia, 
Amerikoje, ir Lietuvoje yra 
eilė įstaigų, kurios privatiniu 
budu supirkinėja Lietuvos Lai
svės Paskolos bonus. Kokiomis 
kainomis šie bonai supirkinėja
mi čia, Amerikoje, 
nybė to nežinot nors jai teko 
matyti kai-kurių svetimtautiŠ- 
kų firmų kainoraščius, kuriuo
se Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų kaina buvo nurodyta daug 
žemesne negu kad Kąuno bir
žos viršpaminėtos kainos.

Pasiuntinybei yra žinoma, 
kad žemiau nurodytos įstaigos 
Kaune už Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonus moka tokią kai
ną, kokia yra nurodyta tos die
nos Kauno biržos kursu.

Lietuvos Pasiuntinybė, nesi- 
imdama iš savo pusės jokios 
formalios atsakomybėą, gali 
vienok nurodyti, kad žemiau 
nurodytos įstaigos yra rimtos 
įstaigos ir atatinkamai gali pa
tenkinti tuos asmenis, kurie 
norėtų Lietuvos Laisvės bonus 
parduoti.

šių įstaigų vardai ir adresai 
yra sekanti i

1. Taupomoji Valstybės Ka
sa — Valdytoju!, Duonelaičio prisidėję.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groseminka 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar,jus galite skalbti 

savo drapanas
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APSISAUGOJIMAS NUO DIKTATŪROS

Ispanijos steigiamasis seimAs įdėjo į respublikos 
konstitucijų tam tikrų patvarkymų, suvaržančių prezi
dento galių. Jais einant prezidentas turi teisę suspen
duoti parlamento posėdžius ne daugiau, kaip du kartu 
per metus, ir tik trumpam laikui; jisai gali paleisti 
parlamentų ne-daugiau, kaip du*kartu per savo tarny-'i 
bos terminų, bei ’, j j paleisdamas jisai turi nurodyti pa
leidimo priežastie ir ne-vėliau, kaip už 60 dienų, turi' 
paskirti naujus rinkimus. Naujasis parlamentas, susi-' 
rinkęs po antro paleidimo, gali ištirti^ ar prezidentas] 
pasielgė .gerai, parlamentų palėisd&maš,' ir gali jp dau-j 
guma balsų atstatyti iš vietos. ’, J , c

Šitomis priemonėmis Ispanijos steigiamasis seimas' 
nori apsaugoti kraštų nuo diktatūros, panašios'< į' gen.i 
Primo de Riveros diktatūrų. Tai yra maudingbs prię% 
menės,. bet nuo diktatūrų apsisaugoti vien- tik įstatymų 
patvarkymais negalima. Diktatūros beveik” visuomet 
gema įstatymų laužymo keliu. Norint, kad neatsirastų 
diktatūrų, reikia .pasirūpinti, kad nebūtų jėgos, kuria 
diktatūros -remiasi.

Diktatorius daro armijos. Po didžiojo 
pasaulyje atsirado tiek daug diktatūrų, kad 
be galo išsiplėtojo militarizmas: susidarė 
kariuomenės, milionai vyrų įprato vartoti
klausyti karo viršininkų komandos, tapo išlavinta dau
gybė karininkų, kurių žymi dalis, karui pasibaigus, pa-* 
siliko be “džabo”. Kariuomenės arba sudaryti iš buvu
sių kareivių ginkluoti pulkai ir buvo ta jėga, kuri įvy
kino perversmus Rusijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenki
joje, Lietuvoje, Turkijoje, Jugoslavijoje ir 'kitur ir už
sodino žmonėms ant sprando diktatorius.

Taigi, kad diktatorių nebūtų, reikia pasirūpinti, 
kad negautų įsigalėti militaristiški elementai šalyje. 
Ispanijos respublika padarė didelį žinksnį šita kryptim, 
sunaikindama armijos generolų ir karininkų sąjungų, 
galių. Jeigu ji toliaus neduos militarizmui atsigauti, tai 
diktatūros pavojaus jai nebus.

kaiu dėlto 
karo metu 
milžiniškos 
ginklus ir

mą. šito savo pribado tačiau neišpildė nei Leninas, nei * 
jo įpėdinis Stalinas, Kodėl? , \

Naivus Maskvos garbintojai įsivaizduoja, kad bol
ševikai savo viešai duotą prižadų sulaužė vardan aukš
tesnės idėjos, vardan socializmo. Panašiai protauja ir 
fašizmo šalininkai, kurie teisina savo “didvyrius” dik
tatorius, sutrempusius savo priesaikas ir įstatymus, 
tuo, kad jie, girdi, nori išvaduoti “tautą”. Bet tai yra 
tuščias įsivaizdavimas. Leninas atsisakę nuo /mintįes 
antru kartu skelbti steigiamojo seimo Hhkirrius tie dėl? 
to, kad toki rinkimai butų buvę priešingi socializmui, 
bet dėlto, kad jisąi žinojo, jogei jo partija pralaimės. 
Socializmas niekuomet nebuvo priešingas visuotinam 
balsavimui arba parlamentui, tokiu balsavimu išrink
tam, bet visuomet už tai stojo. Už tai stojo ir Marksas 
su Engelsu, ir Visos be išimties socialistinės arba social
demokratinės partijos nuo to laiko, kada jos ėmė orga
nizuotis. ;

Už visuotino balsavimo ir steigiamo seimo idėjų 
kovojo per ilgus metus ir patys bolševikai. Jų įsitikini
mai, šitame klausime staigiai ir griežtai pasikeitė tik
tai tuomet, kai jie, jau turėdami valdžių savo rankose, 
pamatė, kad didelė dauguma žmonių balsuoja prieš juos. 
Tada tai Leninas sugalvojo savo “naujų teorijų”, sulig 
kuria visuotinas balsavimas ir parlamehtai tai — “bur
žuazijos išmisTas*’. Šita Lenino teorija tikrumoje yra 
visai ne nauja, bet seniai ssavo amžių atgyvenusi anar
chizmo nesųmonė, Leninas prikėlė iš numirusių nabas- 
ninko Mykolo Bakunino (Markso priešo) “mokslų”, ku- 
iris Vakarų Europoje buvo palaidotas jau 70-ais metais 
pereitojo šimtmečio.

Tik mažas kūdikis gali tikėti, kad bolševikai butų 
atmetę steigiamojo seimo -idėjų, jeigu jie būtų ^irmęje 
Rusijos konstįtuaūtęje turėję daugumų arba; bent butų 
tikėjęsi gapU daugumų antruosę visūotįnuosę rinki
muose. Taigi yra henuneigiamaš dalbas, kad savo so
vietiški valdžios formų bolševikai sugalvojo iš bėdos. 
Revoliucijos uždavinį įsteigti Rusijoje, ant pusiau-feo- 
dalinės monarchijos griuvėsių, demokratinę respublikų 
bolševikai neturėjo pajėgų įvykinti. Todėl jie pastūmė 
revoliucijos eigų į kitokias vėžes — į diktatūros, kruvi
no teroro ir ekonominių eksperimentų vėžes. \

šitoms vėžėms ji ir važiuoja iki šiol. Kiek Rusijos 
žmonės iškentėjo per tuos keturidlikų bolševikų viešpa
tavimo metų, pasaulis žino pusėtinai gfeęai. Bet kuo pa
sibaigs Ši Rusijos revoliucijos fazė, į kokias uolas susi
kals bolševizmo laivas arba kokiam sūkuryje jisai ap
sivers, yra sunku numatyti. Yra aišku betgi, kad bol
ševikiška^ Rusija, eįna ne į socializmų. Iki to dar toli 
nėra pribrefid^Rusijos žmonės nėi politiškai, nei eko
nomiškai, mter kultūriškai.

Rusijos, revdliucija nuo lapkričio 7 td. 1917 m. per
gyvena Utopijos laikotarpį, panašų į tų,, kurį savo laiku 
pergyveno, jakobiniecių diktatūros metais, didžioji 
Franci jos revoliucija.

Ginkluotu “puču” Rusijos bolševįkai užkariavo 
valdžių, bet pražudė Idėjų, kurių jie pirma garbino.

Vokietijos’
■ - ■

. .1 ’

•itiškai susipratęs 
proletariatas yra ištikimas so-., 
cialdemokratams.

fiOLš-EVIKlšKO PERVERSMO SUKAKTUVĖS

Šiandie sukanka lygiai 14 metų, kai Rusijoje bol-į 
ševikai įvykino ginkluotą “pučą” ir pasigrobė valdžią! 
j savo rankas.

Patys bolševikai ir jų pasekėjai sako, kad tas per
versmas padaręs pradžią naujai revoliucijai. Iki spaliųį 
-25 dienos (sulig senuoju rusų kalendorium), arba lap-į 
kričio 7 d., Rusijoje ėjusi “buržuazinė” revoliucija, <o; 
;nuo tos dienos prasidėjusi “proletarinė” revoliucija.^ 
3et mes nemanome, kad istorija šitai nuomonei pri
tars. ' r

Buržuazinė revoliucija Rusijoje negalėjo pasibaigt 
iti, ir nepasibaigė, per septynetą mėnesių. Daugumos 
savo tikslų ji per tą laiką dar nebuvo nei jpradėjusr 
vykinti: steigiamas seimas nebuvo sušauktas, , žemės 
klausimas nebuvo išspręstas, demokratinė respublika' 
nebuvo pastatyta. Šitų svarbiausiųjų ir pamatinių re
voliucijos tikslų vykinimą sutrukdė karas. Laikinoji 
revoliucinė valdžia, kuri susidarė nuvertus carą 1917 
m. vasario-kovo mėnesį, tuos tikslus buvo užsibrėžusi, 
ir nėra abejonės, kad jie butų buvę įvykinti.

Ginkluotu sukilimu prieš revoliucinę valdžią bolše
vikai atidarė ne naujos revoliucijos gadynę, o tik naują 
fazę (plėtojimosi formą) jau pradėtoje revoliucijoje.. 
Kad tai yra tiesa, matyt jau iš to fakto, kad bolševi
kai buvo priversti vykinti žemės reformą sulig progra
mų, kurį buvo nustatę socialistų revoliucionierių parti-i 
ja 
į Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą. Pats Leninas’ 
viešai pripažino, kad žemės klausime bolševikai pasisa
vino es-erų programą. j

Lenino partija bandė vjSkinti ir antrą pamatinių! 
buržuazinės revoliucijos tikslų; steigti ’derflokratinęį 
•respubliką, sušaukiant tuo tikslu steigiamąjį seimą* Bet 
šitą tikslą įvykinti jie nepajėgė. Sušauktas sausio mė
nesį 1918 m. i 
dė milžinikoje savo daugumoje esąs priešbolševikiškas. 
Nenorėdami paleisti valdžią* iŠ Buvo : 
jį išvaikė. Bet išvaikydami jį, jie išleido pareiškimą į 
Rusijbs žmones, JadJdmi šliaukti /kitą, sleigiafiįą seP

inteligentų ir smulkiųjų ūkininkų partija, panaši

m—MNMaMMmMMaMaMMMBKaaamKaag* 
į.................. .................. .

RINKIMAI ŠYEICABIJOJE

Spalių 25 d. įvyko rinkimai 
įvairiuose Šveicarijos Ikantonuo- 
ūe (šteituose). Bendrai juose 
•pasireiškė balsuotojų pakrypi
mas kairėn. Genevos kantono 
tarybon, nežiūrint sumažinimo 
jos narių skaičiaus nuo 198 ant 
187, socialdęmokratai pravedė 
vienų atstovų daugiau, negu 
tūrėjo pirma. Kantone ‘ Thuer- 
gau socialdemokratai vieną vie
tų pralaimėjo. Zuerięho kanto
ne socialdemokratų balsų skai
čius padidėjo 6,000, palyginant 
su 1928 m., nors atstovų skai
čius pasiliko .tas pats. Libera
lai demokratai prakišo 4 vifetas. 
KatalikįŠki konservatoriai 'ne
teko 2 vietų. Komunistai Zuerį- 
cho taryboje atlaikė savo vie
nintelį atstovą; taip pat ir Ba- 
sclio mieste, pasiliko* vienas ko
munistų atstovas, nors ,balsi| 
skaičius sumažėjo 1,400.

** ' •. ; • . ■ '
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socialdemokratai

Y

Nors Vokietijoje Aiaiičla pi- 
sibaisetinas ekonominis krizių 
>kurio rezultate milionai darbi
ninkų neturi <darbo, “būt sociak 
demokratų partija -nepraranda 
įtakos masėse. Telegkahiose įš 
[Vokietijos 4aŽW. >Wešąma 

'Rusijos seifas pasiro'
. imunistU paMkiftlUS,

rankų, -bolševikai jaiku kėiiturimtaf neslItaujK
-‘igyręsi, kaa -‘WįI'

užu.” tiS.

tvarkos sargai, matomai, ra-j4debonas ir 8 turtingi ūkinin
kai prieš du mokytojus — pa- 
aikė jį. Vakare atbėgęs tėvas, 
išsigandęs maldavo mokytojo 
neversti r mokintis jojo vaiko. 
Naivus mokytojas kledčjo kaž
ką apie darbo inspektorių, apie 
privalomų socialų įstatymdavys- 
tę — buožė nenusileido, tėvas 
gi nenustojo prašęs — moky
tojas nematydamas jokių vai
kui šansų, pamojo ranka.

Retkarčiais šitoks vaikas pa
sirodo mokykloj — žiemą — 
kada pasibaigė vasaros darbų 
laikotarpis, kada eksploatacijos 
gallimumai žymiai sumažėjo. Ma
žametis darbininkas nereikalin
gas dabar, grąžinamas yra na
mo ir eina mokyklon, — jeigu, 
žinoma, turi batus — jeigu, ži
noma, turi kuo pečius prideng
ti — jeigu turi porų skatikų, 
pieštukui ir sąsiuviniui nusi
pirkti — jeigu, pagalios, visiš
kai neatbuko. Nieks jo nelau
kia mokykloj — mokytojui per 
per daug atsilikęs — vaikams 
per senas — vegetuoja kur 
nors paskutiniam suole tylus, 
užrėktas.

Ankstyvu pavasariu vėl stos 
į darbų... —St. Domašietis.

dę <ero štofo .patys tuština 
jį vietos, tad nereiks 
tięĮc daug išnešti. Kaip ten 
nebuvo, bet ėmė gana ilgo 
laiko, iki polięmonas pasiro
dė. Vežimas tapo užpakaliu 
pristumtas visiškai prie du
rų, kad nebūtų galima pa
ginti, ką jie ten su savim iš
sives. žingeidautojai pradėjo 
per galvas viens kitam lipti, 
kad pamatyti kam čia duo
damas ‘raidas’, Kokia tai lei- 
dukė sako, kad policija veža
si zakristijonų. Kita užgin- 
čina, sako, čionai zakristijo
nas negyvena. Kiek aš ma
čiau, tai buvo jaunas vyru
kas, kuris žaibo .greitumu 
įspruko policijos vežiman ir 
tiek jį tematėm.

“Bevežant, vienas senyvas 
anglaš pareiškė: ‘They took 
the young pyiest ttway’ (jie 
išvežė jauną -kunigą).” 
Bėt pats “Darb.” apie tų 

areštą jo namuose nepraneša 
nieko. . v

Sodžiaiis Vaikas
y. .y..i^įinib

Negalima be ''kaltės* girtiti 
tvankioje, .hėhigieniSkoJė, , vdl- 
stiečio pirkioj. Ten gimti — tai 
sprendimas, šp)’ėttdimasĮ įšneš- 
tas su j ungtolnis feodalizmo ir 
■kapitaližmę* galybėmis. . čia po 
priedanga liberalių frazių ir 
deklamacijų apie XX-tą am
žių, gyvena baudžiavos teisė 
— glebae adskribti 
prie žemės. Reiškia tai — gi 
mei Čia žmogau, čia busi eks-’ 
ploatuojamas, čia nuslnešiuoti, 
Čia ir padvėsi — visUomėt 'ly
giai išnauduo-tas — grubtali ža
lio molio. Negalima be kaltes 
gimti ankštoje, nehigieniškoj 
valstiečio troboj. Jau pirmi gy
venimo metai yra surikus ban
dymas — valgis, oras, lova, 
priežiūra, švara — viskas ne 
pirmos fųŠięs kokybės. 'Suriku, 
jrik tėvai nįra'pcdagogijos, hi
gienos specialistai. Bagūlios iš 
tuščio nepripilsi.

Taigi tvankiose 'kaimo bied- 
nuomenės pirkaitėse, ilgomis 
darbo dienomis dar nemokan
tieji įkalbėti, velka ^kasdieninį 
vargą. Silpni plaučiai, uždusę 
nuo nuolatinio verksmo — al
kanos lupos, čiulpiančios pur
vino skuduro 'kampų

POLICIJA UŽKLUPO "DAR
BININKO” NAMĄ SOUTH ■ 

BOSTONE

Bostono policija padare '‘rai
dų” ant šv. Juozapo sąjungos 
organo ‘'Darbininko1’ natao ir, 
kažin kg suareštavus, Išsivežė 
patrolės vežime. “Keleivis” apie 
tai rašo:

“Pereitos ąeredos vakarų 
prie “Darbininko” namo su
sirinko didžiausia minia žmo
nių ir visi stengiasi pamaty
ti, kas ten atsitiko. Eidamas 
pro šalį, sakau, reikia ir man 
pažiūrėti, kas čia atsitiko. 
Tuoj pamačiau policijos ve
žimų. Klausinėjau, kame da
lykas. Kiekvienas vis kitaip 
atsako. Vieni tvirtina^ kad 
ųolicija surado didelį mun- 
šaino bravorų ir dabar ardo 
katilus. Kiti sako, kad mūšų

{VAIRKNYBESNei vienaip, nei kitaip. Eis mo
kyklon, jeigu jam leis, — eis 
mokyklon, jeigu meprispaus jo
jo sunkusis buožės užpakalis. 
Nes vaiko sapnai apie mokyk
lų, ūožnai, o net per dažnai 
baigiasi turtuolio kieme. r

Jeigu tik tėvas iškabinėja 
dykus pilvus — jeigu tik prieš- 
rugiapiutė per anksti praside
da o sodžiuj Ja^ba apylinkėj 
atsiranda norintis nusamdyti 
piemenuką ar mažiametę tar
naitę — žuvo vaikui mokykla. 
Eksploatacija šitokio darbinin
ko yra begalinė, nieks jos ne
varžo Ir niėks nedaro kliūčių 
—- yra negailestinga, žiauri 
naštai primltyvio, atsilikusio 
Ūkininkavimo, visu sunkumu 
užgula 'mažametį darbininkų',— 
skirti jam darbai iš principo 
yra sunkesni, negu jo neišsi- 
vystusios jėgos pakelti gali, ji
sai tturi pirmas 'Stoti Į darbą 
4r paskutinis grįžti. Jam ir gal- 
aron neteina jungui pasipriešin
ti 
turi protestuoti, ftfuo tokios li
gi tokiai dienai yra parduotas 
ir baigta — ga^padorius turi 
teisę prie jo jėgų eksploataci
jos — šaukštas kasdieninės 
sriubos, drobinės kelnės arba 
suknelė, pora pūdų bulvių žie
mai, kurtais'kepurė, batai, kar
tais porų .auksinų, — priklau
so nuo amžiaus ir jėgų “darbi- 
mihko” — kas pasrikys, kad ne 
‘Viskas tvarkoj? Kol “gaspado-

,i nrfuš” <ėksploatuoja ir moka kaip 
suderėta /— yra geras nieks 
neguli turėti pretensijų. Blogas 

ftatla, kada pradeda sukti 
užmokesti. O! Tuomet galima 
ir įstatymu jam pagrasyti! Jei- 
jgii .vaikas susirgs, tai pasire
miant dėsniu — įkas 'Serga, tas 
Jhuštoja, nes nedirba, 
meriuodu savininkui 'pelno 
yra siunčiamas Utgiil tėvams; 
įjo Afeton injama kitas sveikas, 
fttaomn, susirgusio uždarbis žu- 

nors ‘no. Ir ’taip yriBpriimta, *tai yra
^visiškai matučiu, ’nes gUspado- 
frius negali turėti nuostolių —- 
^vaikas ' tai ne plūgas, negalima 
lį #Į kišti pinigų ir -laukti kada 
galės TVėl^itbti.

Kartais ^ių patriarchalų idilę 
•sudrumsčia cmokyfehi. Viename 
’kftime tMdkytojas būtinai nž- 
eispyrė priversti Alsus mdkyk- 
linio ‘amžiaus 'valkus lankyti 
nieky k lę. TJžšHcirto ant maža
mečių lauko -flafijinitikų. Aiški
nosi t^vks, kad wikhs hebe jo 
globoj yrą, ‘taigi tnokytujas pa- 
frOikaląyo dš Mgaspaiioriaus”,' 
>kad 4ėistų vaiką mokyklon. $iš 
Wisdkė. IByla priėjo Mokyklų 
Priežiūros valsčiuj,
ikurio Reikalas ^ra prižiūrėti 
moltykios lankymo ^vykdymų. 
Gaspadorius ' pareiškę, ;kail vai-;

'dUririiĮ idirifti, h jei-L .
gu bus priverstas >yį -'leisti mo-T?^WU ItCjSB-VO Sltia 
kjftitm •; šugįrąžihs ■ tėvams^

žemės forma

pririšti

pagalios jis ir teisės ne-

žemė yra apskrita! šių tie
sų žino kiekvienas vaikas, bet 
•e tikrųjų, žemės formos klau
simas yra painus.

Seniau žmonės manė, kad že
me yra plokščia. Buvo įsivaiz
duojam?, kad žemę laiko ant 
savo ragų jaučiai, kad žemę 
turi ant strėnų milžiniški ban
giniai -arba 'vėžliai. Bot jau se
novės graikų mokslininkai ma
ne, kad žemė yra apskrita, kaip 
kamuolys, ar sviedinys. Ta
čiau, naujausi moksliški tyrinė
jimai parodė, kad žemė nėra vi- 
.vško sviedinio pavidalo, žemė 
ašigaliuose yra kiek suplota, o 
ties viduriu — išpusta. Esąs 
ašigaliuose žmogus yra kelio
mis dešimtimis kilometrų ar
čiau prie žemės centro negu 
stovįs pusiaujy. Tuo budu, že
mė yra -kiek -panaši į gulsčių, 
bukais galais, kiaušinį. Bet ir 
ši forma nėra tiksli. Bendrai, 
-eikia pasakyti, kad sunku nu
rodyti daiktų, kuris visiškai ati
tiktų žemes forma.

Nereikia manyti, kad žemes 
forma butų pastovi. Atvirkš
čiai, ji nuolat keičiasi, kad ir 
Igbfli pamažu. Seniau, kaip ma
noma, kalnai buvo daug aukš
tesni. Orui ir vandeniui vei
kiant, eina lėtas yginimo veiks
mas. Po dešimties milijonų me
tų ten, kur dabar stovi gražus 
Alpių kainai, bus lyguma*. Po 
penkių milijonų metų Anglijos 
•ir Irlandijos salos išnyks, pa- 
skęsdamos Atlanto vandenyno 
bangose. Kur tada jpersikels 
vandenynai ir kur iškils nauji 
žemynai? Mokslo spėjimais, iš 
tos vietos, kur dabar yra Ra
musis, arba Didysis, vandeny
nas, prieš daugelį milijonų me
tų atitrukęs mėnulis, todėl ten 
ir palikusi duobė, kurių užpylė 
vanduo. Kad Atlanto vandeny
nas ne visada buvo savo vietoj, 
rodo tai, kad per jį visų, išil
gai iš šiaurės į pietus, eina di
džiulė virtinė kalnų, Alpių auk 
ėštumo. Plaukiančiam laivu j 
Ameriką nei į galvų neateina, 
kad tam tikroj vietoj jis plau
kia per kalnus, lygius Monbla
nu!. Taigi, kaip ir viskas, taip 
ir žemės forma yra nepastovi, 
besikeičianti. “T.”

kratų partijos. liet faktai rodo, 
kad tai yra labai toli nuo tie
sos.

Vokietijos sostinėje Berlyne, 
kaip praneša Berlyno socialde
mokratų partijos valdyba, na
rių skaičius neina mažyn, bet 
dagi Šiėk4iėk auga. Baigiantis 
trečiam šių metų kvartalui, 
Berlyno organizacija turėjo 
82,480 narių geram stovyje, t. 
y. pilnai užsimokėjusių savo 
duokles. Tame skaičiuje yra 
'*61,267 vyrai ir 21,163 moters. 
Tas skaičius rodo narių padidė
jimų 355.

'Reikia, be to, pastebėti, kad 
šitas narių augimas eina, ne
žiūrint to, kad neseniai nuo so
cialdemokratų partijos atskilo 
grupe stambių veikėjų, įkurie 
suorganizavo naujų “Socialistų 
Darbininkų Partijų”. *

Visoje Vokietijoje socialde
mokratų partija tūri daugiau, 
•kaip milionų narių. 0 ‘komu
nistai, kurie tiek daug rėkau
ja apie socialdemokratų “<smii- 
Ūcimų”, vargiai tūri daug dau
giau narių visoje šalyje, negu 
socialdemokratai viename tik 
Berlyno mieste*

Tiesa, yra daug, taip sakant, 
palaidų balsuotojų, kurie 'per 
rinkimus -balsuoja, sillig savo 
Ūpu, vienų sykį už vienų parti
jų,-kitų sykį už kitų. Tokie ne- 
iiUšistovėję elementai ‘krivio 
laikais linksta daugiau j kraš- 
<tiitiniy ‘partijų pusę, 'kadangi 
-tų >partijų >agitatoriui ,< įkalbai į 
minių jausmus. Daba'MįiljŪ lai
ku šitie elementai 'dažnai pa
remia savo balsais komunistus^ 
Jš iir ; pasidaro tie •'laimėji-į 
mai”, /kuriais Maskvos davatkų 
spauda jgiriaši. -Dar 'didesnę 
Wį WW*ūniį Sėt w

vmo skuduro 'kampų — parau
dę pečiai, nušutę nuo šlapumo 
ir išmatų — užsiverkusios akys,t 
apkandžiotos įkyrių musių — 
ir tos nerangios keturmečių 
rankos, dažnai neišlaikančios 
jjsirėkusio berniuko sunkumo 
— ir tos gudrios klastos, ap
gaudinėjančios -alkio šauksmą! 
buteliuku šalto vandens — -ir* 
pagalios kūdikiai užmigę 40-ties 
•valandiniu miegu 
viralo.
yra sunkus bandymas... Anaip^ 
tol, nereiškia tai, kad vėlesni 
gyvenimo metai, butų geresni. 
Ar -molinės grindys ;yra labiaū 
atsakančia vaikui vieta negu, 
dvokiąs lopšis? O gal smėliuoti 
sodžiaus keliai, išmarginti kar
vių blynais ir trapiais arklių 
uoboliais, primeną kuo i 
vaikams skirtų hamų kamba* 
rį ? O gal ‘bulvės yra pakanka
mu valgiu? Taigi anemija/ 
skrofulai, votys, utėlės, biusos> 
džiova. O kas dėdama galvon 
šiems busimiems ^piliečiams”? 
Ties viena bakūžė deruva ipeh- 
kiamečių skandina išdvėsusį 
šuniuką — berniukai šaukda
mi vejasi paskui savo >aūkų — 
žaidžia. Ties antrą — traukią 
už modegos -parittiotą ‘katiną 
ties trečių nerangiai mušasi 
ties ketvirtą ir ‘toliau — ir\da^ 
toliau po tvora dr 4nt tkelįo *4 
•ties itvartu ir bulvių duobėj 
pūdyme paskui žąsis — ;po šla
pias pievas paskui kaūvąę *4 
.plačiai jišpląttafti ‘Frbėblib dar-* 
željai priešmokyklinio amžiaus 
kumečių 4r ; valstiečių vaikams;

Apie 7mB gyvenimo «mėtus^ 
vaikas yra itidk paruoštas, 4cad 
gali mtti fnčkyklon. W ’tfy. 'gali, 
bet ir turi eiti. Gali ’turi^

i nuo aguonų 
Pirmi gyvenimo metai

hės

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos” įgauti šiandie. Kaina 
19c. Klauskite Naujienose.

Reikalaukite ‘‘NAU
JIENAS” «nt ’bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Joms patarnauti. Jisai 

** • ■ • s ••

<unmjr ^bet Jūsų pato-
bkhu dauguma Mot



UKRAINIEČIŲ LIAUDIES BALETAS

penktadienį

Pavieto biudžetas

Spykyzėms pavojus

Nauji Radios 1932 mados

ĮFAVJŲ ' MADŲ

Crane

na

ŠILDOMI PEČIAI

Supreme Coal & Doke Co

Mes

lįfUno o;

imant vežimais

Technical High School 
jauktas turės lošj su

Parlor Setai Parsi 
duoda Pusdykiai

OOOOff 
>00000.

SOUTH
WESTS1DI

rezo 
Cer

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali'būti ibe

Puikus, Vėliausios Mados šli
fuoti Akiniai Sustiprins Akis 

Prašalins jų Nuovargį ir Stebė 
tinai Pagerins Regėjimą.

Pagražina išvaizdą

Patenkinimas
*

garantuotas

Nužiūrima butlęgerių 
karo atnaujinimą

;6.75
10.50
7.50

3824 Deodor St,, Indiana Harber, Indiana 
Indiana Harbor. Tęlephone Indiana Harbor 1627

Ralpb Caponė, Al Caponės 
brolis, jau sėdi džėloj. Jis bus 
išgabentas į Leavenworth trims 
metams už tai, kad mėgino nu
sukti taksas.

P-nas J J. Elias paskelbė, kad 
ir Chicagos lietuviai dalyvau
sią surengime karnivalų kartu 
su kitomis tautomis, kurios nu
sitarė tokius parengimus ruoš
ti. Laikas ir vieta lietuvių pa
rengimui busią paskelbti vėliau.

Sausieji agentai, prisidengę 
kaip medžiotojai ančių, gavo 
reikalingų jiems žinių. Pasėkoj 
Šių žinių buvo daryta naktį j J 
ketvirtadienio 
kratos šešiolįkoj rodhauzių. 21 
asmenų areštuota.

Mrs. Muzryn ir jos vaikai 
iškėlė bvlą Franklinui ir Karo- 
lynnį Krzysžtovanjis. Mrs. Muz- 
rvn ir jos vaikai kaltino, kad 
Frankis ir Karotino laikę spik- 
yzę ir kad tą spikyzę lankyda
vęs ..penios Muzryn vyras per 
porą metų, ir kad pasėkoj to jis 
nusižudęs;

Pasiremiant senu statutu, ku-

Suvedimas 5 
Specialčs zk.jinos ant 

GERI,'

Nori mokytojams 
pelbėti

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuviai prisidėsiu prie 
karnivalų

■ niviKSRA-rirto___ ■
■ioooron convai£S“**1>
p
I OQOO ’O* THt HOHK
K SOUTH *,ot M’**41

-j-įįĮį

prieš Harrison 
mokyklų

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia 
; Tamstų Peopies Krautuvėse. Atsilan

kykite šiandieną gatavi pirkti
I DIDŽIAUSIAS LIETUVIU KRAUTUVES

Nepavyko banką api 
plėšti

Pavieto biudžeto planas 1932 
metams nužiūri. $41,167,740. 
Tai. žinoma, nėra dar galutinas 
biudžeto suvedąs.

Resyverio liudymas 
Raino bankų 

reikaluose

Swansonas pradėsiąs 
Baino reikalus ty

rinėti

Taksų sesija, legisla 
turo j

Legisla tu ros sesijoj, kuri ta 
po sušaukta taksų reikalu, va 
kar išklausyta gubernatorio pa 
reiškimas. Legislaturos 
riams taipjau įteikta raportas 
su rekomendacijomis taksų rei
kalu. Po to posėdis išsiskirstė 
liečiamiems klausimams pastu
dijuoti. Legislaturos nariai po
sėdžiui vėl susirinks lapkričic 
17 d. \ •> ‘

Rytoj 8:15 vai. vakaro Chicagos Civic Operos teatre (20 
N. Wacker Drive prie Madison St.) įvyks ukrainiečių liaudies 
baletas, kuriam vadovauja baletmeisteris Vasilius Avramenko.

Tai bus tiesiog milžiniškas baletas, kadangi dalyvaus 500 
šokėjų, kurie išpildys įvairius liaudies ir kazokų šokius.

Pats Avramenko, kurio čia telpa 'paveikslas, taip pat išpil
dys-kelis kazokų šokius.

Be to, dalyvaus dar ukrainiečių choras.

Valstybės gynėjas Swanson 
pareiškė, kad jisai padarysiąs 
Baino bankų ir Baino kompa
nijų reikalu tyrinėjimą. Pir
madienį John Bain, senio Baino 
sūnūs, šaukiamas yra duoti liu- 
dymų grand džiurei.

Crane 
futbolo 
Harrison Technical High School 
jauktu šeštadienį, lapkričio 7 d.,-
HilJs stadione. Rungtynės* eis 
už Vakarų Sekcijos čempionatą.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Phone H.rnlocl 23 2J 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO - 
KONTRAKTO R TUS 

6504 Jo. Wsuf>tenaiv Avė. 
•CHICAOO. 1LL.

Keturi banditai mėgino pada
ryti holdapą Prairie State Ban 
kui, Oak Parke. Bet. jiems ne
pavyko, Kada banditai .paliepė 
iškelti rankas, tai samdiniai da
vė alarmą policijai, o patys pasi
slėpė už pertvarų ir pasigriebė 
savo ginklus. Banditai, išovč 
keletą šūvių, išbėgo iš banko 
nepelnę nei vieno cento.

Įėjo suklaidinti publiką, lyg tai 
butų buvęs “pirmas morgičius” 

žinoma, čia negalima Bailius 
nė peikti, ne girti. Tatai teis
mo užduotis ir kaip teismas pa
sakys, taip teks priimti. Bet 
resyverio ir ’jo auditorio liudy 
mai Baino bankų depozitoriams 
ir kitiems skolintojams smagu
mo nesuteikė. Dalykas toks, 
kad jeigu butų pasilikę bankuo
se minėti du milionai dolerių su 
viršum, tai ta suma pakeltų da
li grąžos, kurią jie tikisi gauti 
bankų biznį likvidavus.

Kolei gi kas teisėjas ■ Fęin- 
berg varo tyrinėjimą toliau.

MALTTONIC’O 
arba.

Extra Pąle Alaus

Kol Al Caponė buvo laisvas, 
tai butlogerių kantines rodėsi 
Šiek tiek pasiliovusios. Dabar 
tečiaus laukiama, kad jos iŠ 
.naujo prasidės. Mat, atsiras 
norinčių ių paimti alaus ir Snap
so paskirstymo vadovybę GhL 
cagoj. O dėl to laukiama rim
tų kautynių.

Ir manoma, kad nušovimas 
SalvaUrčs Loverdės yra vie
nas pirmųjų šių kantinių žinks 
nių Cicovoje ir jos apielinkėj.

Lovęrdė, sakoma, buvęs Ga- 
ponės l^tenantas. O asmens 
nudaigojusioji Loverdą spėja
ma esą O’Donnelliy govėdos na
riai. šitie ’O’Donnelliai tai iš 
West Sidės, o ne iš Town of 
LOke. šie O’Donnelliai buvo 
plačiai paskilbę ryšy su nušovi
mu valstybės gynėjo padėjėjo 
MeSwiggin.

atsikrato 
KIT LIGŲ PE- 
RAT'T btunrtp

ir gerklėje

Leiskite Zenite rtva 
lyti «u»iki miutiai >t 
jnatat. pinalkinti pe 
ros. neprihhti 1igt» 
Mbai naikinantis pe
ro*. Raminantis pilve*

Ketvirtadienį teisėjo Feinber- 
go kambary klausytojai Baino 
bankų ir kompanijų reikalų lik
vidacijos tyrinėjimo išgirdo tik
rai Įdomių, bet kartu ir liūdnų 
žinių tų bankų depozitoriams.

Liudijo tą dieną daugiausia 
Baino bankų resyveris Gdlruth 
ir resyverio vyriausias audito
rius Andrews.

Štai jų liudymų sutrauka: se
nis Bain, jo šeima ir trys-kom
panijos, kurias Bainai kontro
liavo. yra pasiskolinę iš bankų 
$2,135,195. Tai mažiausia su
ma. Ir gal būt, kad besigili
nant į bankų likvidavimą, dar 
daugiau skolų bus surasta.

Kas uar aršiau—tai kad šios 
paskolos buvo iš bankų paim
tos nepadėjus už jas reikiamos 
garantijos, užtikrinimo joms 
sugrąžinti. O jei už kai kurias 
paskolas ir buvusios užstatytos 
garantijos, tai dabar pasirodo, 
kad jos buvo bevertės. Kitaip 
sakant, kaip dabar dalykų pa
dėtis yra, 'tai Bainai prisiskoli
no iš bankų daugiau dviejų mi- 
lionų dolerių, ir nėra iš ko tas 
paskolas atgauti

Šie resyverio ir jo auditorio 
pareiškimai, paremti skaitmeni
mis, vietomis tiesiog nutildė 
skaitlingai susirinkusią publi
ką, kuri lyg žadą užkando su
pratusi dalykų padėtį.

Iš bankų, kitaip sakant, iš 
depozitorių Bainai prisiskolinę 
yra tokių sumų:

Johin Bain (senis) $675,397; 
J'»hn H. Bain (sūnūs) $43,045; 
Pobert A Bain (sunūs) $24,- 
992; W ĮVferle Fishęr, y(Baįno 
žentas) $107,491. Viso jis pri
siskolinę $850,025.

Iš bankų Baino kontroliuoja
mos kompanijos buvo pasiskoli
nusios šitokių sumų:
John Bain, Ine. $980,000; 

Lews Company $257,600; John 
Bain . Reai Estate Improvemeni 
Corporation $47,500. Viso Bai- 
i.ų kompanijos prisiskolinusios 
yra $1,285.100. O kartu Baino 
šeima ir kompanijos skolingos 
užsidariusiems 12 bankų $2,- 
135,125.

štai teisėjas Feinberg dabar 
ir daro tyrinėjimą bene užtiks 
kur nors Baino ir jo bendrų 
nirto, iš kurio galima butų su 
grąžinti nors dali skolos tiems 
bankams, kitaip sakant, bankų 
depozitoriams. Bet iki šioi 
depozitoriai ir kiti nukentėju 
s:eji gali pasidžiaugti tik tuo, 
kad vienas Bainų šeimos narių 
prižadėjo atiduoti porą automo
bilių, o kitas apie $3,000 pini
gų kalbamoms paskoloms su
grąžinti.

Kada teisėjas Feinberg už, 
klausė auditori Andrewsą, a? 
jis, nagrinėdamas Baino banku 
biznį, neužtiko Bainų šeimos 
turtų, iš kurių nors dalis pa
skolų galima butų atgauti, tai. 
P odininkas atsakė: “Ne.“

Kitas dalykas. Iš resyverio ir 
jo auditorio liudymų pasirodė, 
kad Bainai ištraukę iš bankų 
apie $125,000 jau bėgiu 60 die
nų iki bankai užsidarė. Net ar
šesni dalykai iškilo: Baino ban
kai užsidarė birželio 9 d. O da: 
8 d. sems Bain ištraukęs iš tri
jų bankų viso $7,500, tai yra 
po pustrečio tūkstančio dolerių 
1*. kiekvienos. Gi 10 d. birže
lio iš vieno banko buvo ištrauk
ta dar $10,000.

Paaiškėjo dar pora dalykų. 
Pasirodo, kad Bain tarp kitų 
biznio transakcijų buvo paėmęs 
real estate savastį, ant kurion 
radosi pirmas morgičius. Bet 
Bain išleido ant tos savasties 
dar morgičius, kuriuos pavadi 
no “First Mortgage Gold Notės”. 
Reiškia, sies vadinamos aukai 
nes notos buvo antrasis mor- 
gičius, bet jų pavadinimas ga

lt C. A. VIGTOR kombinacijos Ra- 
dio įrengti naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo,yver- 
tės $300.00. Dabar $Aft Pfft 
tik už ....... ..........
PHILCO Radio įrengtas su tūbom, 
staliuku ir viskuo. $AA jjį:A 
Labai gražus, kaina

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su Šiuo patikėtinu senu 

' linimentu

PAIN-EXPELLER

Supreme Garsiausius Kokybės Produktus 
Jus galite mokėti daugiau, bet negalite pirkti 4 geresnių

Visi telefonai Virginia 0477-0478-0479 
gauname kasdie didelius siuntinius šviežiai iškastų anglių kiekvienam tikslui 

Specialistai tik vienatve dalyke — Pardavinėjime Parinktinių Anglių

NUOLAIDOJ

Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, 2 
šmotai. $4 JĮ A 
Kaina tik “HK U W

Naujausios Mados, pilnai parceliuo
ti, V dėl visokio kuro, $e| A 
verti iki $35:00 po....... J Va

Miesto taryba priėmė 
liuciją, įgaliojančią mėrą 
maką paskirti penkius įžymius 
piliečius kad šie padėtų parda
vinėti taksų warantus, iš kurių 
butu mokamos mokytojams al
gos. Tarp kitų į tų piliečių ko
mitetą pakviestas Samuel 11^ 
sull.

ris daro -užeigų savininkus -at- 
sakomhipus už savo kostume- 
rius, išneštas teismo sprendi 
mas, kad kaltinamieji turi su-i 
mokėti nusižudžiusio našlei .frt 
vaikams $8>650.

Well, jeigu ir kiti panašiai 
pradės kabinėtis prie ^pikyiių,, 
tai pastarosioms gali pasidaryti 
liestai.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 68 St 
■Ramptu Richmond patvit 'Kampm 'MafRatonod

jLafayttte 3171 Hemlock 8400 ,
CHICAGG, .ILL.k, -r 3un«šhnas 75c. 

garo < anglių* 
ĄįlBA WS JAT8ITBISIAME

KALDROS
Milžiniškas pasirinkimas veik už pu
sę kainos. Pilnos micros, $d| 
gražios kaldros po ......... 1
Geriausių vilnų, dubeltavi blanketai, 
70x82 dydžio, vertės $•■
$10.00, po ..........................
Kili Biankclai po

INC.

3650 So. Rockwell Street
Parduoda visą mėnęsį

Už ŽEMIAUSIAS KAINAS
Nauja WOSS plovykla $|ĮQ JRffr 
už ....... ..... ..............
Nauja THOR plovykla QCI
Nauja MAYTAG plovy- $Wfi Efl 
klc už ■■■■.......  ................... f
Ir daugybės kilų ui lygiai žemas kainas

Del Tų, Kurie 
Yra Silpni

Žmonės, kurio yra silpni, liguisti ar nu
sikamavę, ras Nnga-Tono pastėbėtinais vais
tais atgavimui ■ naujų ^pėkų irrj6pų. Jis 16- 
valo kulią nuo ligų perų, atgaivina orga
nus ir suteikia naujų jėgų nervams ir rau
menims. Nųga-Tone milionams vyrų ir mo
terų suteikė ..geresnę sveikatų ir didesni 
stiprumų. Jis pagelbės ir Jums. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptlokinlnkų. Jeigu ap- 
tiekihinkas neturi, jo, papraftyklto ji UŽsa 
kyti dėl- jus iš savo urmininko.

50c ant tono nuo šių kainų piokant caih pristačius anglį 
po keturius tonus ar daugiau ant karto

Va. Cheslnut Hard Coal ...........   14*50
Blackband Lump ar Egg...... ...................... 10.50
llocky, Valley Lump ar Egg ---- -
Illinois Lump, Egg ar Nut ...... ........ .....
Pocahontas Lunip,'Egg ar Nut . ............
Pocahontas Pea ....... .......... .......................
“Supreme” Specialus Mine Run - , 

l/> Pocahontas ir W/ Vą. Lump 
Rescreened Poch. Minė Run ..J...*........ .
Genuine Poch. Mine Rtm .....

KOKSAI
Egg, tRange ar ...Nut ........... r- 11.00
Užsakymai gauti prieš _ 10 vai. ryto prįstatoųii tą dieną.

•Dachas extra
<■

SUPREME ANGŲ

Peopies Furniture Co. Krautuvės
DABAR SIULIJA

ŽEMIAUSIAS KAINAS
Visame Mieste Ant 

RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ, PLAUNAMŲ 
MAŠINŲ, BLANKETŲ ir Visokių Kitą

Namams Reikmenų! 1
LENGVUS IŠMOKRJIMAL

, N LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

MOKAME PINIGAIS
UŽ JŪSŲ AUTOMOBIUŲ

Arba įgalite palikti savo automobiliij musų sales room 
10 arbo 20 dienų, mes parduosime jį rokuojant mažų 
nuošimtį

BRIDGEPORTAUTQSAI.ES
J. J. JANELIUNAS, Sav.

3222 S. Halsted St. Tel. Victory 4929

[Jis yra rekomen
duojamas pfer

Dr.B.McNicholas 
■* S J -i' \

Prašykite savo groserninko prbft nptiekoĮrittUs, jeigu4jie negali
suteikti, tuomet pašaukite ’ c

BRIDGEPORTAUTQSAI.ES


-' *'Į '
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birutės Jubilejus
Sapnas

Tai buvo naktis spalių 31 d. 
prieš Birutės 25 m. jubilėjaus 
atidarymą ir paminėjimą. Jkri- 
tau į lovą jau gana vėlokai, ir 
kaip tik miegas apgaubė mano 
griešną kūną, tuojau pradėjo 
man sapnuotis štai kokie vaiz- 
dai*

Birutė pagarsino po visą lie
tuvišką pasaulį, kad prisiren
gus iškilmingai paminėti 25 
metų jubilėjų ir tam tikrą pro
gramą stropiai priruošusi. Pa
skelbė laiką kaip 7:30 vai. vak., 
sekmadienį. Man , sapnuojas 
toliau, kad skubinu į Lietuvių 
Auditoriją ir pamatau, jog pu
blikos gyvos galybės, taip sa
kant, nei kojai vietos nebeli
ko. Publikoje matosi visi mu
sų laikraštininkai, žurnalistai, 
visi advokatai, chirurgai ir den- 
tistai, farmacistai, bankininką 
ir nevartojamo turto įstaigų 
savininkai, rakandų krautuvių 
vedėjai, inteligentų visas rate
lis, lietuvių prekybos visas bu
tas, bučernių ir grosernių sa
vininkai, visi penki Birutės bu
vusieji chorvedžiai, kurie ran
dasi Chicagoje ir kuriems Bi
rute daug malonių valandų su
teikė, ir visa didelė eilė Biru
tės narių rėmėjų. Paskui sekė 
pramoninkai ir jau eiliniai 
žmoneliai, kuriuos komp. Va
nagaitis “sveika publika’ Vadi
na. Mano sapnas rodė, kad ta 
visa gerbiama Chicagos lietu
vių audiencija laukė nekantriai 
pakilant uždangos, ir kuomet 
pakilo ji. tai entuziazmui ne
buvo galo, šaukė: Valio!, Bi- 
rutiečiai, lai gyvuoja Birutė! 
Mat, estradoj birutiečiai davė 
neapsakomai malonų vaizdą. 
Juk tai musų čiagimis rinkti
nis jaunimas, kurį ta minia at
ėjo pasveikinti, įvertinti jų 
darbą ir parodyti, kad štai, jau
nime, dirbk tą prakilnų darbą, 
o mes su tavim.

Dar toliau sapnuoju, kad 
prasidėjus programui, visi pro- 
gramo dalyviai musų pasiturin
čių rėmėjų gyvomis gėlėmis bu
vo tiesiog apkrauti. Ir dar to
liau tas biaurybė mano miegas 
privertė mane sapnuoti, kad po 
programo Birutės rėmėjai Jau 
kė su automobiliais ir visus 
nusivežė į vieną iŠ puošnių 
viešbučių kur buvo vaišinti 
pietumis, o musų konsulas svei
kino birutiečius ir linkėjo jiems 
ilgus metus darbuotis meno sri
tyje.

Su tais žodžiais mano pabu* 
sta. Prakrapštęs akis manau, 
argi čia tie stebuklai įvyktų, 
nors rodos ir turėtų taip bū
ti. Ir taip atėjo laikas realy
bės. 7:30 vai. vakare nuėjau 
į svetainę, kurios tur būt de
presijos visas šildymo apara
tas buvo prispaustas, kad net 
garas negalėjo pereiti ir apšil
dyti tinkamai. Vidury keletas 
iš “sveikos publikos“ sėdėjo ir 
laukė kažin ko. Nesimatė, nei 
konsulo, nei visų tų gerbiamų 
įžymiųjų, kuriuos aš sapnuose 
tik temačiau. Taip apie 8 vai. 
susirinkę apie 400 žmonių. 
Tarpe jų, be perdėjimo, buvo 
du redaktoriai, du advokatai, 
du ar trys daktarai, vienas iš 
penkių buvusių Birutės chor
vedžių, būtent p. Vanagaitis. 
Likusią publiką sudarė jauni
mas ir darbo žmonės.

Programą Birutė davė ir iš
pildė taip, kaip Birutė tik ir 
gali padaryti. Aš tikiu, kad 
apie išpildymą kiti korespon
dentai paminės. Mano tikslas 
buvo parašyti vien apie publi- 
ką ir kaip ji rėmė draugiją, 
kuri pilnai užsitarnavo para
mos.

Mes visi mėgstam šaukti: 
Remkim jaunimą! štai jums 
jaunimo buris, didžiumoje stu
dentai, repetuoja po keletą 
kartų sąvaitėj, deda energiją 
ir savo paskutinius centus gra-

IMI 
5%*: į* O

, M

Pittsburgh, Pa. — Aklieji padėjo rankas viens kitam ant pečių ir tuo budu išsigelbėjo iš de
gančios aklųjų prieglaudos. 1 >

žiam tikslui, ir štai musų tau
tininkai. kurie pretenduoja iš- 
auklėję Birutę. Tečiau jie rado 
naudingiau Birutės jubilėjaus 
dieną golfuoti. kaziriuoti arba 
šachmatines figūras stumdyti.

Visam kam yra laikas, vy
ručiai. Pagalvokit rimtai, nes 
bus per vėlu. — M. R.

Iš Kupiškėnų Kliubo 
susirinkimo

Kupiškėnų Bendro Kliubo Ame
rikoj metinis susirinkimas: 
sukaktuvės vienų metų nuo su
sikūrimo šios kultūros ir ap- 
švietos organizacijos

šis susirinkimas buvo iškil
mingas ir daug rėmėjų narių 
susirinko išgirsti pilną raportą 
iš lupų paties sumanytojo ir 
tvėrėjo šio viso tikslo Jono Ku
lio, kaip generalio orgnizatorio, 
kuris važinėjo po visą Ameri
ką organizuodamas K. B. K. A. 
kuopas.

Raportas priimtas dideliu en
tuziazmu ir pagarba rankų plo
jimu.

Centro Valdyba tapo perorga
nizuota. Išrinkti šie viršinin
kai: pirmininku—Jonas J. Ku
lis; vice-pirm.—Jonas Gura; ka
sininku—Dr, J. Kulis; sekreto
rių—.Jonas Juodakis; kasos glo
bėjais—A. Katela, P. Inčura, J. 
Dulksnis, P. Balčunas; organi
zatoriais—Petras Balčunas (ge- 
neralis organizatorius); Jonas 
Dulksnis, Povilas Inčura, Anta
nas Katela, V. Vilimaitė vice- 
organizatoriais; komisija kny
goms peržiūrėti—P. Balčunas, 
J. Dulksnis, P. Inčura, J. Gu
ra, A. Katela.

Kupiškėnai su apielinkės 
valsčiais ir plačiosios Amerikos 
ciltos lietuvių visuomenės re
miami atsieks tikslą ir pasta
tys Kupišky Liaudies Namą ir 
rengs viešą nemokamą knygy

ną su skaitykla Tai yra gar
bingas ir pavyzdingas darbas 
etrpiškėnų ir tų, kurie dedasi 
prie šio kilnaus ir kultūriško 
veikimo.

Lietuvoj reikalinga tokia į- 
staiga, kaip liaudies namas. 
Suvažiavus turgų dienomis ar 
eitais įvykiais, kur susieisi sa
vo žmogų. Turint gi tokią į- 
staigą, kaip Liaudies Namą, ne
reikės bastytis po negeistinas 
vietas ir turėti nesmagumą. Ari 
lytų, ar snigtų, ar žiemos spei- 
guistomis dienomis — Liaudies 
namas tinkamiausia vieta užei-

Broliai ir sesutės kupiškėnai 
ir visi kiti, remkite savo auko
mis kiek kas išgalite šį suma-, 
nymą. Siųskite čekį ar money 
orderį vardu: Kupiškėnų Bend
ras Kliubas Amerikoj, 840 W. Į 
33 Place, Chicago, Ilk, Centro 
sekretoriui Jonui Juodakiu! 
(naujai išrinktam).

Prašau paramos iš visų susi
pratusių inteligentų žmonių, ku
rie permato ir supranta šį tiks- 
ą.—Jonas Kulis, Centro pirm.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Marųuette Park
Iš politikos lauko

Vieto.c' lietuviai šiuo momen
tu yra nemažai susirūpinę po
litikos klausimais. Dalykas 
toks: Marąuette Parko lietuvių 
kolonija tapo priskirta prie 13 
wardos.

Iš pirmesnių laikų Marąuette 
Parko lietuvių kolonija turi ga
na skaudų patyrimą, kada ji 
priklausė 18 wardai ir kada jo
je aldermanas buvo p. Ryan. 
Gatvių tuomet niekas nešlavė, 
išmatų nevalė, gatvės buvo tam
sios. Ir jeigu , kur koks gyvū
nas gaudavo galą, tai jis ir su
pūdavo vietoj. Todėl šios kolo
nijos lietuviai buvo priversti 
eiti i politikos veikimą, kad pa
šalinti minėtą’ aid. Byaną ir pa
dėti jo vietoj prielankų jiems 
aid. W. W. Morris.

Kadangi dabar Marąuette 
Parko kolonija tapo priskirta 
prie naujos wardos, ,tai vieti
nės politikos organizacijos ėmė 
veikti iš anksto tikslu nužiū
rėti tinkamus asmenis j naujos 
wardos priešakį. Tam tikslui 
daug darbuojasi S. W. Ame
rikos Lietuvių • Politikinis Kliu 
bas, kuris savo susirinkimus 
laiko adresu 2453 West 71st 
street.

Kadangi naujos wardos ribos 
pasiekė Archer avenue—Craw- 
ford, gi Archer avenue eina 
iki Harlem ir Glearing apielin- 
kės, ta; wardos lietuvių skah 
Čius žymiai padidėjo. Dabar yra 
reikalas arčiaus susipažinti su 
tam tikrais politikos veikėjais. 
Tokiam reikalui pastūmėti pir
myn minėtas S W. Amerikos 
Lietuvių Politikinis Kliubas 
rengia vakarėlį adresu 2453 W> 
71st street, kuris atsibus šešta 
dienio (šiandie) vakare, lapkri
čio 7 d.
' Yra pageidaujama, kad, lietu

viai iš minėtų apielinkių atsi
lankytų ir susipažintų bendram 
veikimui. Wardos politikinis 
veikimas labai reikalingas. Jo

reikalas jau nurodytas auko
čiau. Ir jeigu iš anksto pradė
sime organizuotai • veikti, tai 
mes, lietuviai, galėsime prisi
dėti prie pastatymo -vietiniams 
reikalams mums prielankių 
žmonių. Kitaip teks sunkiai ko
voti kol gausime reikalingus 
kasdieniniam musų gyvenimui 
patarnavimus iš valdžios.

Kliubo narys.

šimto žmonių. Buvo nemažai ir 
vyrų, kairio atvežę savo žmo
nas bei paneles kartu turėjo 
daug “fonių“ lošdami “Bunco“. 
Salė buvo d'delė ir visa užimta 
stalais. ApaH kliubo komitetų, 
visi lošė ir visi su atsidėjimu 
dirbo, kad gavus prizą. O jau 
prizų buvo, — visokių ir viso
kiausių: gražiausią siuvinių, 
mezginių, padnškaičių, užtiesa-. 
lų, užvalkalų, rankšluosčių, “tea 
setų“, stiklinių, indų ir kur čia 
visus be suskaitysi.

Iki šiol aš skaičiau, kad loš
ti “Bunco“, tai ir žioplas gali 
pataikyti mesti kauliukus, kaip 
sako, “krabą šaudyti“, bet da 
bar sužinojau, kad ųe visai taip 
yra. Smarkios leidės taip greit 
moka mesti kauliukus ir skai
tyti jų skylutes, kad aš nega
liu spėti nei pamatyt. Prizo aš 
visgi negalėjau laimėti, nes bu
vau “slow“. Bet man vienas da
lykas patiko, tai tas, kad šita
me lošime galima sueiti į pa
žintį su gražiomis leidėmis. Mait 
lošiant reikia/ mainytis stalais, 
o nuėjus prie kito stalo, gauni 
ir kitą partnerį. Girdėjau, kad 
ir kiti vyrai užgiria šį mano 
nusistatymą.

Galiu pasakyti, kad ne aš vie
nas nelaimėjau prizo, bet ir 
daugelis kitų “hazbanų“ nega
vo jo. Mes džiaugėmės, kad 
musų leidęs buvo “byzi“, o mes 
irgi...

— Buvęs “Parėj“.

M^Iahii yfa Patarnauti Malonu LIETUVIAMS
. t

atsilankiusiems j musų banką. Delto-gi 
kviečiame atsilankyti kur visados gausite 
teisingą patarnavimą.

MUSŲ BANKAS daro paskolas ant atsa
kančių nuosavybių'

SIUNČIA PINIGUS į Lietuvą, telegramų 
ir paštu.

MOKA TREČIA (3%) nuošimti už padė
tus pinigus ant taupymo.

Taipgi parduoda pirmus morgičius ne
šančius šeštą (6%) nuošimtį.

Su pagarba,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Rekordai iš Lietuvos

North Side
N. W. Liet. Moterų Kliubo 

“Bunco Party“
PROBAK-

Lapkričio 4 d., Almira Si 
mons svetainėje, N. W. Lietu, 
vių Moterų. Kliubas buvo su
rengęs smagią sueigėlę — 
“Bunco Party“ Neskaitant 
kliubo nar;ąs- kurių esą pri- 
skaitoma ap(&60, susirinko virš

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 

namie

(PROBAK BLADE)

MES VALOME VISKĄ-
: NuoJk&uro iki pirštinės 9x12 Kaurai

Domesne ar Wiltpn nuodugniai išvaolmi, abi pusės

$2.00
Patenkinimas Garantuotas

V •jį.
■

The New Drexel Cleaners
.: 4720-22 Cottage Grove Avė.

Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

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

F /T (J JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir RĮf®
A. k *< oRl susirglnių paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių Į\(į^įK,

valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie k?
«kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveiko var.

V? todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.' Sis
\ labai Švelnus tonikas yra padarytas Ifi 26 skirtingų

gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi pSKv
\ / «avy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete- f

' mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- S=į.
tojas. Ateikite t musų sankrovų nemokamam pasi-

II tarimui. Daktaro egzaminacija yra visiAkai dykai yjat /liy
, , A—< kada vartojate Dr. Michaelį Ali Herb Tonic. Arba - ...

rašykite mums, prisiųsdaml 50c, o mes prisiusime jums $1,00 bonkų Dr. Michael s AH 
Herb Tonic, ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbčjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. , . ,

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1 
bonkų DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4740 fiO. ASHLAND AVENUE, t 1643 W. NORTH AVENUE
1805 aIILTVAUKEE AVENIU 3348 W. 80th STREET

VISIEMS TINKA, polka Kauno Orkestrą 
SESUTĖ, valcas, Kauno orkestja 
DZINGULIUKAI, Liuda Sipavičiūtė. 
PRAŠOM PASAKYT, Liuda Sipavičiuj 
LINKSMAS JAUNUOLIS, polka, šokių orkestrą 
AGOTĖLĖS VALCAS. Kauno orjcecstra.
BERNUŽĖLI NESVOLIOK, Kipras Petrauskas, valstybės operos ar

tistas.
ŽVIRBLELIS, šocas. Kauno orkestrą
ARIJA iš OPEROS Rigoletto, Kipras Petrauskas.
NEVERKI PAS KAPĄ. Antanas Sodeika, valstybės operos artistas. 
NESKUBĖK, polka. Kaimiečių orkestrą.

Viršminėti rekordai musų krautuvėj parsiduoda po. 60c

Pilnas rekordų setas lietuviškos veselijos parduodamas 
musų krautuvėj.

SVEIKA MARIJA, smuiką solo.
MES BE VILNIAUS ZNENURIMSIM. A. Vanagaitis ir J. Butėnas, 

duetas. 1 ‘ ‘
KALINIO DAINA, Jonas Butėnas, solo.
BRIGITA. A. Vanagaitis, solo.
ALELIUJA, ESU BOMAS, A. Vanagaitis, solo.
STORŲ BOBŲ POLKA, — Pennsylvanijos orkestrą.

ELEKTRIKINIS RADIO. 8 tūbų su kabinetu, gatavas dėl COQ E A 
grojimo,, dabartiniame išpardavime, už .........................

7 TŪBŲ ELEKTRIKINIS RADIO, su viskuo, nieko A A
daugiau nereikia pirkti, dabar .................. .....................................

HOWARD RADIO, 9 tūbų, “HIGH BOY” kabinete. $69.00
Šiame išpardavime musų krautuvėj galite pirkti RADIO tik $10 įmokėjus 

ir po $2 į savaitę; nuošimčių nereikia mokėti.

Musų krautuvėj visi RAD1OS yra prižiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

TURIME RADIOS VISŲ IŠDIRBYSČIŲ.

TAIPGI SIUNČIAME REKORDUS IR į KITUS MIESTUS: 
REIKALAUKITE KATALOGO.

« LIETUVIŲ KRAUTUVE
3856 Archer Avenue Chicago, III.

37-tas APVAIKŠČIOJIMAS

Koncertas, Teatras ir Balius

Valome fį
Senas skrybėlės; paskiau 
išrodo kaip naujos. 
Taipgi valome ir prosi- 
name vyrų siutus ir ©verkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.
Little Star Cleaners

3328 So. Halsted Street 
kampas 33rd Place

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroe ekaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudejimue 
(tik ne ronas ).
TukstanZiai žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mosth yra tiek 
▼erta aukso, klek ji pati sveria su
lig naudos gydymo, -
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

- <

D e So to ir Plymouth
Chrysler Išdirbystčs •

Pirm negu pirksite, 
ateikite į musų fetaigą ’ 
pamatyti musų naujus 
De Soto ir Plymoųth 
Automobilius. '

Visi žino jų ge- 
tumą ir jie patys 
kalba už save. Taipgi i 
turim daug vartotų j,—....  ..
automobilių už priei- * 
namas kainas.

K AL AINIS MOTOR SALES
3962 Archer Aye.^ Tfcl. Virginia1334

r' " I n i ■ ' • mIj

. j ;

Rengia Didžio L. K. Vytauto Draugija 

Nerišlioj, Lapkričio-Nov. 8,1931 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Halsted Street

Bus sulollas vienas išgražinusių veikalų 14 iki įį** TT Al
ir pirmu kartu Chicagoje, po vadovyste F ! Į ĮĮ. g W l 
K. SABONIO.
x —r-Kviečia Visus Atsilankyti KOMITETAS

TAUPYKIT PINIGUS!Y . : z
PIRKITE, TIESIAI iš dirbtuvės -- 

SUčĖDYSITE PINIGUS!
, Mes padarom ir parduodame auk- 
k Štos rąšiės matrasus, lovas ir sprin- 
® įjsus už mažiau negu pusę kainęs.

Bovelnos Matrasas
tik ,r.................. ....... $3.50

Good Ręst Mattress Co.
4547 S. Ashland Avė.

Apskaičiavimas DYKAITel. Yards 6121

JUBILIEJINIS g MŪŠI
Draugijos “Lietuvos Ūkininkas”

— įvyks —

Nerišlioj, Lapkričio-Hov. 8,1931
MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2242 West 23rd Place
Prasidės 6 valandą vakaro.4 ’

Visi kviečiami dalyvauti Jubiliejiniam Šokių vakare. Griež garsi Black- 
bawk Band muzika. Taipgi bus ir kitokių įvairumų maloniai praleisti iš
kilmingą vakarą.

. Kviečia visus DR-JA "LIETUVOS ŪKININKAS."

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Cicero

Marųuette Park
J. Rimdzius naujoj kolonijoj

8:30

Graborlai

Pcaktikuo,

JARUSH

Akių Gydytojai

Stanislovą ir Vladislo

pranešta

Gimines.

MP

Alfonsas Žukas

reikalus,
Tel. Prospect 1930

PADĖKAVONE

’v

6727

UURTV

A.PRABISH 
Lietuvis Graborius

PHYSICAL 
THERAPY

suteikti ja 
ir atjisvci

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS IGN. J . ZOLP 

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Užprašo jos visus brolius irse 
soris atsjląnkyiti^-Ąš.

Ofiso TeL Vido 
Rez. Tek Drožė

Juozapas ir Lucy 
Da vaškai

Žentas, 
Giminės.

grabo-
Yards

Masu patarnavimas lal< 
dotuvėae ir kokiame re! 
kale visuomet esti sąži
ningas k nebrangiu to 
dek kad neturime H 
.laidų užlaikymui eky

Veneciškos

1327 So. 49ri» Ct. 

Telefonai 

Cicero 3714

1646 W. 46th St.

Telefonai ..... . .

Boulevard 5203

Eonjevard 8413

.Žinomas cmerietis, p. J. Rim 
džius, persikėlė su bizniu į 
Mar<|uete Parko apielinkę, 2444 
West 63 Street.

Čia jis įrengė gražia depai- 
tamentinę krautuvę. Krautuvė 
didelė.

Ofiso valandos:
Ndd 10 iki 12 dinų, 2 iki 3

7 iki 8 —
Rez.

šeštadienio, vakare p.. Lukš- 
tienės svetąįnėje Lietuviškos 
Seserys turės savo parengimą.

PĄ LAIKĄ S V NAUJU IŠRADIMU. 
ą aky t atitaisomos be 

pigiau kaip kitur.

Pcter Conrad
' FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englevvood 5840

Tarp Chieagos 
Lietuvių

6:30 valandą vakare 
gegužės 20 d» 1926

Chieago, UI. '
2314 W. 23rd Place 
Tel. Rooseyelt 2515-2516

. . Cicero, I|l,
1439 So. 49 Court

Telef. .Cicerą 5927

Tu jau pas mus ne 
lauk mus ateinant!
Motina ir Seserys.

P-nas Rimdžius sako užlai
kysiąs geriausias prekes ir ujj 
mažas kainas.

Marųuetparkiečiai lietuviai 
turėtų paremti savo tautietį. 
Visiems atsilaikiusiems į p. 
Rimdžiaus krautuvę šiauide bus

Įvairus Gydytojai
—imi R *

DR. HERZMAN

Ignaco Montvillo gi
li ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Hųme giliausią padėk? dalyvavusiems 
sierns vainikus draugams. Dek 
Piaiotui KruŠąi ir jo asistentams 
jo sielą ir 
Masalskiui.
į ąmžinastį w
jam* visiems drąugams.kuf

nėšiams 
visiems i 
žmonėms
drauge 
mėje.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R, BLUMENTHAL 
cQPT0MEXRISfr 

praktikuoja, viri 20 m. 
#649 6. Ashland Avė. 

kampas >47tb --St.
W JtonltKatd #487

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. hįarųuette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehilt 1595 

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

nedėtoms pagal sūsitarimi

Gimimo Panelės švenčiau- 
parapijos bažnyčią. kurioje 

gedulingos pamaldos už 
ten bus nu

lines. *

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank BJdg. 

2400 Madison Sh
Va!.: Į -iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu 

Tel. We«t 2860
Namų telefonas Branrorick 0597

lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS 
Sugrįžo ii 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

1800 S. Halsted St. 
CHICAGO

Valandos 9 ryto iki 9 yakąre
Varicpse Gyslos Odos

Viktoras Andrionas
r palaidotas1 t?po spalio 30, 1011, < 
amžinai nutilęs jr negalėdamas atsidč 

palydėjo jį

Lietuvis
BEORIUS IR jąALSAMUPTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

i VIS W. 18 St. ;
T«l. -R«WW|t T»»

Dentistaa 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47tb Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų u Vaiką Ligą 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

PADĖKAVONĖ

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po, ar.

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

Nedėlioj pagal sutarei 
Tel. Boulevard 7820

f Namai:

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną. ,
Telepbonai dieną ir naktj Virginia 0036

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIS/ SPECIALISTAS

Sugryžo ji Lietuvos - J 
pąlepgviųs akių įtempimą, kuria esti 

priežastimi galvos Skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimop nervyiotuino, skaudamą 
akių karutį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolicegyjtę. Prirengia 
teisingai akinius. Visudse iat|it|kun<i<>sc 
Šįzaminavimas daromas su elektra, paro- 

anfia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM-

Daugelg ai 
‘ akirjįų, ’U-V 

4712 South Ashland Avė.
Phone Ęoukvard 7589

■ ■ i.y w mi ..... .. ......... .......

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal .sntartj

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbjninkė.

2205 Lake St

Park 797 ,

40ffrąs ir Akinių Dirbtuvė
• 756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dr. P. P. ZALLYS 
VENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

Aleksandras ir Benedikta 
Urbonai

kuris mirė spalio 27 dieną. 1931 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse 
kavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atminęlami ir apgailėdami jo prasišaljnimą iš musų tąrpo, reis- 
laidotuvėse žmonėms ir ęuteiku-- 

ame musų dvasiškam tėvui, Kuo.
“ kurje atlaikė įspūdingas pamaldas už

pasakė bažnyčioje gražų pamokslą, dėkavojame graboriui Ą. 
kurs savu garu ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį 

o mums pajengvįųo peikei nuliūdimą jr rūpesčius, dčkavo-

Kętvi: tadienio įvykis — nu
šovimas italiono šešiomis kul

Re*. 6600 South Artesian Atėnus ‘ 
• Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, 4LL.

hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS įr CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Sventadįenio ir Ketvirtądien|o

LIETUVIS GRABORIUS f . s‘ -*» ■■ • -‘ve -r»‘ ’•* ■ '<•**•' - * 1 •• H

Patamanjn laidotuvėse kuopigiansia.
Reikale meldžiu ataišaųktb o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevėit 2515 arba 3516

2314 W. 23r^ PI., Chieago
SKYRIUS:

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

4729 South Ashland Aoe„ J 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
“^SO^A^ '*» 

Nuo 10 iki 12 vak ryte, «o 2 Ud 4 
vai. po 
vakaro.

Gerai lietuviams žinomas per 25 aa*i 
rus kaipo patyrp gydytojas, drinusN 
ir akušeris.

Gydo smigias ir ebronilkas ligas vyi 
rų, moterų ir vaikų pagal naujauriu 
metodas X-Ray ir kitokius ylekcros 
prietaisus.

Ofisai ir, Laboratorija:
1025 W. IStb netoli Morgan SL 

Valandos: nuo 10—12 pistų ji 
nuo 6 Ud 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar RvMpb 6R00

N«W T4 
r. .

A.K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westam Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

Graboriai

VILTIS SBKGĄNCIAM
Nežiūrint kokia -lira yra, arba kiek daug 

daktaru ar vaistų Jus išbandCt be pagelbos, 
čia yra viltis dėl jus. . Muaų gyvastingosios 
Žolfis ifigydč tūkstančius. Dr. P. D. Šiman
skis, Žymiausias Pasauly Žolininkas, 1869 
N. Dainen Avo„ Chieago, III., siūlosi sutelk
ti jums dykai B dibnų bandymą. Aprašykite 
savo ligų ir jus gausite $1.00 Kraujo To- 
niko arba $1.50 bonką specialių Žolių Gy
duolių dykai. Prldčklto 25c apmokėjimui 
persiuntimo. Ateikite Šiandie arba ra&ykite.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Stt) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldiaųiais pagal sutarti

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Telefonu Yard« H38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modernijfca Kąkplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam!. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb & Halsted Sti 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:3C 

Nedildieniais pagal sutarti

KAZIMIERAS DUBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 4 dieną, 2:00 valandą ryto 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Suvalkų rėd., Mariampolės 
apskr., Skriaudžių pa ra p., Gudelių 
kaimo. Am. išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Juzefą po tėvais Mikąląuąkai- 
tę, dukterį Juzefą, sūnų Kazimie
rą, brolį Vincentą, dvi brolienes— 
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 Nekalto Prasidėjimo Ran. 
Švenč. parapijos bažnyčią. įkurtoje 
atsibus gedulįrtgos. i pamaldos* už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Dubos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Gipiinęs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

'Nuliūdę liekame,

Broliai

Ląidoluvčse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4139.

minėsi* tfraug 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tioį patarnavimą ir

Lietuviai Gydytojai
Pboae Boulevard 7042

-- 1 11 " " 'i "ifli—
... Pbone Canal 6232

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

Valandos: l-vr3 ir 7—*3 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
Rezideaniia 6628 So. Ricftnanud ..Sfroat ■ STOlMV AttsMfe ®

MARIJONA ALEL1UNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 7 d. 
lapkričio 1930. sulaukus 19 m. 
amžiaus ir dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Barborą. 3 seseris — Oną. 
Kotryną ir Prancišką, taipgi dėdę 
Aouuą ir gimines Lietuvoj.

Mes atsimindami tave, musų 
brangiute. liūdime ir kasdie Tave 
atsimename 
beateisi —

šiuo pasauliu lapkričio 5 dieną, 
5 ir pusės metų amžiaus, gimęs

KOTRYNA MALINAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 4 dieną. 1:10 valandą ryto 
1931 m., sulaukus pusamžiaus, 
gimus Mariampolės apskr.. Prienų 
parap., Senuota kaime.

Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — Marijoną Razinskienę, 
žentą Jurgį, Oną Riaubienę, sūnų 
Juozapą, marčią Magdaleną, 15 
anūkų ir gimines, o Lietuvoj se
serį Marijoną Tamašiunienę ir gi
mines

Kūnas pašarvotas, randasi 6747 
So. We$tern Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly. lap
kričio 9 dieną, 8:00 vai. ryto, iš 
namų į Gimimo Panelės švenčiau
sios 
atsibus 
vilionės sielą 
lydėta į šv. Kazimiero kap

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

Nubudę liekame.
Dukterys, Sūnūs, 
Marti, Anūkai ir

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika, T< 
1138.

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St- Chieago. III.

• IGNACAS MONTVILLO

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 5 dieną. 4 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr.. Nemakščių parapijos, Gei- 
dėnų Vienkiemy.

Paliko dideliame nubudime du 
broliu . ,
vą, vieną pusbrolį Adolfą Yasodą 
ir gimines-

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioje, 3 307 Auburn 
Avenue.

Apie laidotuves 
vėliau.

yįųo perkęsti ųuliųdimą ir rūpesčius, dėkavp- 
! palydėjo į kapįnes. pądąrydami dįdeli skait

lių automobilių ir oagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms: o tau musų mylimas Viktorai sakome: ilsėkis šaltojoj žemėje.

Nubudę liekame. .
Moteris, Sesųd, Posūnis, Podukra ir Giminės.

JUOZAPAS GAUBA 

kuris mirė spalio 29 dieną 1931 
ir palaidotas tapo lapkričio 2 d. 
o dabar ilsis Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą i amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame p. J. J. Bagdonui už 
prakalbą, dėkavojame graboriui 
S. P. Mažeikai kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu garbin
gai palydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nubudi
mą ir rūpesčius, dėkavojame grab- 

ir pagaliaus dėkavojame 
dalyvavusiems laidotuvėse 
i: o tau musų mylimas 

sakome: ilsėkis šaltoj že-

............... ...
Dupkięe Mvo^akis* išegzaminuoti

Persiskyrė su 
1931 m., sulaukęs 
met., Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime motiną Sofiją, patėvį Antaną Balčiūną, 
brolį Richardą, bobutę Marijoną Bartušienę. 5 dėdes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 158 E. 107th St., Roseland.
Laidotuvės įvyks utarninke. lapkričio 10 dieną. 8 vai. ryte iš namų 

į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kaP*nes.

Visi a. a. Alfonso Žuko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskupnį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Motina, Patėvis, Brolis, Bobulė, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

FRANCIŠKUS LUKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 6 dieną, 1 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus 
gimęs Lietuvoje. Raseinių apskr., 
Girkalnio parapijos, Tamošių kai
me. Išgyveno Amerikoje 22 me
tus. Gyveno po numeriu 734 
W. 3 5 St.

Paliko dideliame nubudime se
serį Antaniną it- gimines Ameri
koje. Lietuvoje paliko 3 brolius 
— Juozapą Antaną ir Stanislovą, ’ 
vieną seserį Oną Bartuševičienę ir 
gimines.

•Kūnas pašarvotas, randasi Ma- ' 
talslyo koplyčioje, 3307 Auburn • 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienyje 
lapkričio 9 dieną, 10 vai. ryte iŠ *■ 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš- 1 
kas kapines.

Visi a. a. Franciškaus Lukaus- 
kio giminės, ^draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laicįcįtuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

komlB-r-;sujudino visą italu <hs 
trik tą. kaip1 ir už kę nu- 
šov§ tą italijoną, nežinia. O gal 
kas ir žino. ;bet nuduoda 
na. Net ir tą«9 kuris šlavė 
grindis, sakosi nieko ^nežinąs. 
Tąi pašėlusi vienybė.

ĄM^Sperialbtas/Viri 15 
patyrimas i 

Akiniai nuo $3 - 
Valandos: 9 ryfo ,iki ’9 vak. kasdie.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAflN

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

T<1. Yards 1829

DR. < SERNER
METUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

....~7' ............. ....  .■■■ ■>» ■ *i ■■

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

Tel. Kenwood 51Q7
VALANDOS:

puo ? IH P mat 
nuo 6 įki 8 yajaudąi vakare 

.apart įueptadfenio k AHVhtadHnio

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir BAIGTĮ 
.Męs visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
pąhtfuayim. Jhi yra Aahhmląi

J. F. EUDEIKIS & 00.
• JŪSŲ GRAĘPRJAI

Didysis Ofisas \

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A.A.OU8 
R. A. VASALLE

ADVOKATU

Rooro «
o« nuo 9 ryro 4 uL 4 
L Meted St. Tel. Vk** Al 
•landos — 7 iki $ 
Utarn.. ’Kero. ir Aaharoa ^

awlle—Parų. Ser. ir Iftojgfa i 
■■ 1 k- ■ ..y y—■* y

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 2221 West 23bO^T 

Airi Ltatftt
Telefon* Qujgl 2JĮ53

Valandos 9 ryto iki 8 <«kąro^ 
Strecįoj (r P<mT&ri .niA jį 0

■■'■r;'."." ■ i ■ < ■ Myr-nn.wiH i* .JUf

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wafhing9pn fit.
Room 1502 Tęl. CsaiAl 2tf| 

Vritndoi: 9 ryto 4

Vakarai? ‘ UtanuvKaro., ir Sobaroa

4145 Archet A0.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Halsted SLt CUetgd 
arti 3 Ist Steeat

Valandos: 1—-3 po pitt^
Nedėliomis 4r ireotad. <1B 
. r < nir ■ »■ *
4$ Čąnąl 4050

, u.,, ..t,,...,, r'.'"’",?“'..11...į.Į.yiini.i,i|i»,ii.iim

duodamos dovanos. Tąd neprą 
leskite progos, atlankykite nap 
ją krautuvę.—žvalgas, , 't

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGBABŲ VBlIflJAI
Viaą pągraho patarnavimą 

galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios DykąD 

Del Šermenų
Padarome affidavitus reika
le Insųrąųęe -ir visus Notąry 

Public

.r n * MMeaaaemag

K. GULilS
ADVOKATU

MIESTO OI 
127 N. Dearbom St, 

Telefone Gantsil 44 U 
Valandom nuo 9 W JH 4 #6

Gyvenimo vieta 
3323 South MMMad Stregi

vakarą, iiakycro JkamM 
Nedėtoj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis JįOSEPH X 
Lietuvis JMmNi

Rez. .6515 .to. RjocįuMll Su

4631,ADl.I»ad ,Av». IW. 0780

U..r*TWT77aĮ. II' t. lWTTfftWĮF*WllfBtTffTi: 14,1,, !SS

DR. A J. KABAMUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Sq. Hnhted Street 

Td. Caluiųet m4. 
Nuo ‘9 iki 12 vai. dienos ir 
lyąo 6 iki 9 vąląudoi

ai. Nedėk -nuo 10 iki Ji 
reltpbone Plaza 3200

1 i imi ii

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALI8Z 
1145 MiltPaukee Ąoenae 

Valandos: 12 iki 2 k 6 iki « P, 
Seredos vakare uždaryta 
Nedėtoj p?gal sutarti

Dentistas 
.4712 South A^hjand Avė. 

Tek Boulevard ,7589
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 36 kp. jubfle- 
jinis minėjimas 

nepavyko
Lapkričio 4 d. -Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoj 36 kuopa lai
kė susirinkimą. Kartu ji minė
jo 30 metų sukaktuves organi
zacijos a-tsiskirimo nuo klerika
lu ir 45 metų sukaktuves nuo 
to laikv. kada pradėta tverti 
Susivienijimas Lietuvių Ameri- 
1 • *
K ».l-

Minėta dvi svarbios Susivie
nijimo nariams sukaktuvės. 
P et gaila, kad labai mažai kas 
žinojo apie tai.

Baigiant kuopos mitingą pir
mininką*’ ispėjo susirinkusius, 
girdi., nesiskirkite, ba turėsime 
programą Susivienijimo sukak
tuvėms atžymėti.

Po to, kuopos sekretorius 
Vaidyla, be jokios pastabos, 
perstatė kalbėti adv. K. Gugj. 
O p. Gugio nebuvo nė susirin
kime.

Tuomet perstatomas kalbėti 
“Naujienų’’ redaktorius P. Gri
gaitis. “Naujienų” redaktorius, 
pradėdamas kalbėti pasako, 
’ ad nė nežinojęs, jogei jam 
teksią kalbėti.

P-nas Vaidyla pastebi, kad 
tik dešimti minučių tekalbėtų 
ir •'ako, kad niekas iš kalbėto
jų nežinoję, jogei jie kalbėsią. 
Vaidyla matomai, mėgindamas 
savo klaidą paslėpti, ir kitus 
jau perstatė su pastaba, jogei 
ir jie nežinoję, kad jiems rei
kės kalbėti — tik dvi minu
tes.

Aš norėčiau paklausti p. Vai- 
Mą, ar ir Jaunosios Birutės 
mergaitės nežinojo, kad turės 
vienos dainuoti, o kitos šokti 
ir pianą skambinti.

Man labai keistas pasirodė, 
’oks “nežinojimas”. O gal ir 
pats p. Vaidyla nežinojo, nors 
jis yra kuopos sekretorius, kad 
jam teks vesti programą iš “ne
žinių”?

Daugiau, negu keista: neži
niomis buvo surengtas S. L. A. 
36 kuopos apvaikščiojimas. Ir 
ot pasėkos. Deliai tokio “neži
nojimo” iš kuone 300 kuopos 
narių sukaktuvių paminėjimui 
susirinko tik apie 40 narių — 
su svečiais!

P-nas Vaidyla teisinosi neži 
nojimu. O man rodosi, kad gal 
paties Vaidylos ir kieno kito 
sumetimais sužiniai norėta pa- 
laikyti nežinojimas.

P. Daubaras.

Tikra Teisybė...
Atsilankęs i Bridgeportą ke

letą dienų atgal užėjau j Uni- 
versal State Bank išsimainyti 
čekį. Nustebau matydamas, kad 
eilės žmonių stovi po kaire 'pu
se, kur pinigus padeda, vieto
je išimti kaip dabar žmones 
yra pripratę daryti.

Tą mano nustebimą aš pa
reiškiau pirmsėdžiui, p. J. J. 
Elias, kuris linksmai atsakė: 
“Ačiū Dievui bankos stovis kas 
minutė gerėja”. Kalbą užtęsus 
toliau jisai pareiškė, kad kele
tas iš žymių ypatų atsilankė j 
banką ir netik padėjo gerokai 
pinigų, bet- užsirašė pirkti kiek 
bankos šėrų—akcijų, idant to
kiu budu tapti jos šėrininkais. 
Mano » žingeidumas paskatino 
klausti kas buvo tos ypatos, ir 
nors nenoromis bet visgi p. 
Elias pasakė, kad jų tarpe pra
lotas M. L. Kruszas paėmė pen
kis Šerus ir pilnai užsimokėjo; 
taip-gi p. Radkins, pirminin
kas Ilindu Incense Mfg. Kom
panijos, vienos iš pirmų ir di-

HEMOROIDAI IŠGYDOMI BE 
OPERACIJOS

Garsus Europos Specialistas pasalto kaip. 
Garantija duodama. Šimtai ISffydytų be pei
lio. Be operacijos. Be llronines ISlaidtj. Ne
reikia iMikti i» darbo. Čia Jus raunate tų 
pati patarnavimų, ką ir garsiame McCleary 
PUe Institute i* Mtssourl. tik kainuoja ma
žiau ir jums nereikia išvažiuoti i* miesto. 
Ateikite ftiandie, arba rąžykite tuojau* dėl 
Spečialio Nemokamo Pasiūlymo Erzaminaci- 
jos ir vieno treatmento. arba 5 dienų žo
lių Treatmento Ir patarimo 28c per pal
tų. - , . . .

DR. P. D. ŠIMANSKIS,
Hemoroidų Specialistas .... 

1800 N. Dameu Ars,, Cblcago, UI.

—, ----- --
džiausiu lietuviškų išdirbysčių 
smilkalų ir kvepalų (incense ir 
perfume), nupirko 10 akcijų ir 
ant vietos užsimokėjo, ir kele
tas kitų asmenų užsirašė, norė
dami gauti akcijų—šėrų. Tai 
yra pagirtinas dalykas.

Gerbiamieji, šiandien mato
me iš atskaitos (statemento) 
taip-gi ’š prekės stovio akci
jų—šėrų, kad UNIVERSAL 
STATE BANK turi stiprų nu
garkauli ir stovi kaip Viena iš 
stipriausių bankų pietinėje mie 
sto dalyje.

Dėlto aš patarčiau visiems 
lietuviams, kad neabejotų, bet 
remtų savo stiprią lietuvišką 
Įstaigą, apie kurios stovį nėra 
pavojaus nei abejonės.

A. P.

Oro Bangomis
Rytoj, sekmadienį, nuo pir

mos iki antros valandos po pie
tų, iš radio stoties WCFL. 970 
kil. Budriko rengiamoj valan
doj mes vėl turėsim progos gir
dėti puikias dainas ir muziką.

šiuo kartu dainuos visų mė
giama dainininkė p-nia NORA 
GUGIENfi. Mes praėjusį sek
madienį klausėmės jos puikiai 
sudainuotų dainų ir gėrėjomės. 
Dabar p Budrikas ir vėl pa
kvietė p. Gugienę daugiau mus 
palinksminti su savo gražiu 
balsu ir puikiomis dainomis.

Kiek žinau, tai šį kartą bus 
gražių duetų, kuriuos išpildys 
STASIS RIMKUS ir NORA GU- 
GIF.NĖ. Taigi visi atsisukit sa
vo radijų priimtuvus ir pasi- 
klausykit Budriko muzikos va
landos. Kazys.

Roseland
Skaudi nelaimė lietuviams

Antanas Balčiūnas, Strumilo 
svetainės savininkas, važiavo 
ketvirtadienio vakarą (lapkri
čio 5) savo automobiliu Gadi- 
lac. Su juo kartu važiavo po
sūnis, Alfonsas Žukas, pusšeštų 
metų bernaitis, ir dar vienas 
asmuo svetimtautis.

Ties 95 gatve ir .Wentworth 
avenue važiavęs kokių 50 my
lių valandoj greitumu taksika- 
bas Fairfax Circle 85 smogė 
visu sumarkumu į p. Balčiūno 
automobili.

Nelaimėje vaikutis, Alfonsas 
Žukas, tapo užmuštas vietoj. 
Pats Balčiūnas nukentėjo irgi: 
jam sužeista ranka. O važiavę 
kartu kitatautis užgautas visai 
lengvai.

P-nas Balčiūnas, palikęs Ca- 
dilacą gatvėj, nuvežė vaikutį 
pas daktarą. O kada sugrįžo 
atgal prie savo automobilio, tai 
rado jį taip nurėdytą, kad jau 
nieko veik nepalikta iš jo.

Automobilį, žinoma, p. Bal
čiūnas butų galėjęs pasiųsti į 
garažą, bet, viena, jis buvo la
bai susirūpinęs dėl vaikučio li
kimo, o antra, tai autas buvo 
taip sudaužytas, kad negalėta 
nė iš vietos juo privažiuoti.

Vaikučio laidotuvės bus ant
radienį, lapkričio 10 d., iš namų 
158 East 107 Street. Laidotuvė
mis rūpinasi graborius I. J. 
Zolp.

Bridgeportas
Keistučio spulkos prakalbos

Pereitą trečiadienį įvyko me
tinės gal didžiausios t lietuvių 
spulkos—Keistučio —prakalbos 
su programų Lietuvių Audito
rijoj. Didžiulė Auditorija bu 
vo kimštinai prisikimšusi žmo
nių.

Kalbėtojai—adv. J. Kuchins 
kas; J. J. Zolp ir kiti— aiškino 
spulklj naudingumą ir ragino 
visus priklausyti spulkomsf ir 
per jas taupyti savo pinigus. 
Tarpais buvo muzikalis progra 
ma«t; Dainavo A. Ančiutė, A. 
Chapas ir kiti. Taipgi buvo 
gana gerai suvaidintas komiš
kas diologas.

Skait.mgas publikos atsilan
kymas liudija, kad Keistučio 
spulka turi vietos , lietuviuose 
didelio pritarimo ir kad žinonių 
susidomėjimas spulkomis yra 

didelis. • Kalbėtojų pranešimais, 
Keistučio spulka turi virš 3,6(10 
narių ir virš $1,000,000 tutto. 
Spulkos sekretorių yra p. J. 
Ewaldas.—Bk.

TheEnglishColumn
“Birutė”

WIIAT—-“Birutės” Traditio 
nal Sočiai.

WHEN—This Evening, Sa- 
turday, No^. 7th.

V/IIERE—Chicago Lithua- 
nian Auditorium South Small 
Hali.

WHY—For a really pleasant 
and enjoyable evening.

—C. U. There.

PRANEŠIMAI
DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ 

rengia smagias vakaruškas lapkričio 14 
d., Liet. Auditorijoj. Pradžia 6 vai. 
vakare, jžanga narėms liuosa, svečiams 
25c. Bus smagi muzika, užkandžiai, 
gėrimai. dovanų laimėjimai ir t. t. 
Prie to bus priėjimas naujų narių vel
tui nuo 18—25 m. be įstojimo pto- 
kesties, nuo 25—30 metų tik $1,00 
įstojimo. Pasinaudokite proga. Ren
gėjos užprašo plačiąją visuomenę daly
vauti parengime, ypač užprašo tuos, ku
rie moka šokti, bus net šešios dovanos 
laimėti. Tad nepamirškite 14 d. lap
kričio būti Liet. Auditorijoj ir ten 
smagiai laiką praleisim. Visus be skir
tumo širdingai kviečia Rengėjos.

Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės' Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Chicagoje — malonėkite 
skubiai kreiptis į “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^

M t. Greentvood. — SLA. 178 kp. 
rengia iškilmingą minėjimą 4 5 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 į šiuos SLA. 
atlaidus. — Pirm. B. Walantinas.

Chicagos Lietuvių Symphonijos Or
kestro, praktika įvyks: nedėlioj, lapkričio 
8, 2 vaj. po p.; Gage Parko svet„ ,55 ir 
Weste.rn gatvės. Visi, nariai kvočiami 
atsilankyti laiku, taipgi ir dailės : mylė
tojai kviečiami prisidėti prie orkestro, 
nes turime skubiai rengtis prie savo kon
certo. Rašt. & Markus.

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

Valdyba. •r ■
Bridgeportas — Teisybės Mylėtojų 

Draugystės mėnesinis susirinkimas'* įvyks 
nedėlioj lapkričio 8 d. .Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 12 vai. dieną'. Na- 
riai-ės skaitlingai susirinkit, nes turime 
daug reikalų svarstymui, užsilikę su 
mokesčiais užsimokėkite. Kurie nesate 
ėmę pašelpos per 12 metų, užsiregistruo.- 
kite pas sekretorių, kad butų galima 
jums prirengti dovaną dėl ateinančio 
baliaus. - — S. Narkis, sekr,

pražuvęs 
'Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
; dažnai esti sugadinama ko- 
’ kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu*

,į TAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. •

ius no« garažų durys $2

Automobiles

Yardu 6080

$6 75
8.50 

1025 
nglėwood 2606

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neSvarus, tu* ’ 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

IEŠKĄŲ $4$>00 pirmo morgičiaus 
Namas mūrinis, moderniškas, 1435 So. 
49th Ct., Cicero, IH.

'alios surado sustato 
ro iveižia nadraaky- 

*' i — tas aun-

Prisipildykitę savo Anglių Aruodą Dabai 
Pocabontas, Mine Run ...... 
Petroleum, Nut Co^e 
Pocabontas, Lump čir įEgg 
He/itage Coal Co'.?

dantis nauju budu- 
raikai nagi ' 
kurs Htikr 
dainas dantų emalis 
kus uždarinis pagalios tapo ii-

'■ «.■?:
Didelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Co., Saint 
Lmsis, U. S. A.

MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYSOIŲ 
Didelis pasirinkimas. Už kainas nuo $50 b 

au?s. Lengrvųs Uknokf 
H27 W. 35th St.

'ĮNORIŲ pirkti automobilių. Jei kai 
ttrtite naują karą ir neišmokate morgi- 
čių, teiksitės atsišaukti. Karas turi būti 
Fordas, Pontiac, CheViplet ar Wi‘llis. Ra
šykite Box 1367, Naujienos, 1739 S.

Stl ,

Nlght and Momlng to keep 
thetn Clean, Clearand Healthy 

Write for Free «‘Sye Care” 
or Beauty” Book

MadMČ<K,De;t H. S.,9 B. Okio St,Chi«tv

Financial

IEŠKAU $4000 ant pirmo morgi 
čiaus. Gera biznio prapertė, geroj vie 
toj. T. J. 22 E. UOth PI.

Bridgepoortas —- Didžio L. K. Vy
tauto Draugijos sukaktuvių 37 metų 
koncertas atsibus sekttiadi'ehy, lapkričio 
8 dieną, 6 v. v., ChicagOs Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na1- 
riar būtinai privalote dalyvauti minė
tame koncerte, taipgi nepamirškite su
grąžinti parduotus tikietus dėl laimėji
mo dovanų — jie būtinai yra reikalin
gi. Taipgi pakvieskite savo pažįstamus 
draugus, — P. Kiltis, rašt.

The Bridgeport Knlttlng Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakaz. Talsotn senus svederius. Mes 
parduodam žomorh kainom Idant talfitumfit 

■utaupyti nuo 76% Iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
004 We«t 33rd St, 

Netoli Normai Avė. Tel. V1CT0RY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Td. Yards 1546 » 

k ..... .......... ...........—------ —/

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. SUI.FURINRS VANOS IR 
ELKKTRIK1NIS GYDYMAS

Trentmontal visokių kraujo llirų, reuma
tizmo. nervų, lumbago, Salėjo, paraly
žiaus, sclatica ir visas panaSias ligas gy- 
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurinCs vanos sutvirtina vandeni 
ikį 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 jvalrųs 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50, 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Roulevard 4552

Dresių Dezaininimas
' Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rąžykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Diplonaos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE RAN, «7W - - - - - - - .________  _... _ v _

MOKYKIS BĄREERYSTĖS
amąjo

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arb^' raŠyki 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĖGE, 

672 Weit Madison Street 
...... " 'i---------------

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IRVAkGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos lietuvių' Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gtažiai-taisyklln- 
gai rašyti, kalbėti Valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktaru, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle*rašyt, stenografuot, 'skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

NAMŲ SAVININKĖMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMŠON’S LANDRORD SERVICE’ 
BURBAU \

1650 W. Division St. ' 
Tel. Brunswick 6160

, \šeStadlenis, lapkr. 7, 1981
t- r ,,į ........—»■   *. ------------------ ------------—- ------------— . — • —
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Automobiles
STUDEBAKER VĖLIAUSIO MODE- 

DELIO COUPE
Mano pirkias tik keli mėnesiai atgal 

ir išvažiuotas tiktai 8,500 mylių. 4 
ratų brėkiai. 6 nauji balloon tairai. 
Duco kaip naujas. Motoras geriausiame 
stovyje. Aš tbriu tuojaus sukelti pini
gų. Pirmas $200 paims jį. Atsišau* 
kit nedėlioj, 2238 North Sawyer Avė., 
Ist flat.

-----—O—•
CADDILLAG DE LUXEJ5 pasažie- 

rių sedanas. Tai yra geriausias karas, 
kokį jus matėt it mano beveik visai ne
vartotas, 6 dratiniai ratai. Originali 
visiškai nauji tairai. Viskas chromium 
pleituota. . Labai sportiškas ir gražūs. 
Tikrai kaip visai naujas karas. Kai
navo man $3,400, tik keli mėnesiai. 
Reikia tuojaus- pinigų. Priimsiu $350. 
Namie visą dieną nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Blvd., Apt. 1.

NASH ADVANCED 6 SEDANAS
Aš esu prive/tsas parduoti savo vė

liausio modelio karą, kurį nesu varto
jęs per pereitus dešimt mėnesių. Jus 
negalite jį askirti nuo naujo. 4 ratų 
brėkiai it tairai yra visiškai nauji. Pil
nai įrengtas su daugeliu extras. Aš ne
turiu kas karą dravintų dėl manęs. Kai
navo man $1,800. Reikia pinigų ir 
paaukosiu tiktai už. $225,, 2538 North 
California Avė., first floęr.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtai^^

DIDELIS RAKANDŲ BARGENAS .
Paaukoji! gražina ' importuotus kaurus, 

Oriental dezaino, didumo 0x12. PulkUs Con- 
solo Radio, seklyčios setas, valgomojo kamb, 
setas, riefiuto miegamojo kamb. setas, lempos 
ir t. t„ kaip nauji. Parduosiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawyer Avė., Ist 
apt.. arti Dlvorsey.

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

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo iš 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus, vartotus du mėnesius. 
2803 N. Kedzie Avė., arti Diversey.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, gražus kambarys, 

karštas vanduo visados. Labai pigiai 
Cicero, III. Box 1365. Naujienos.

RENDON kambarys, šviesus, ir ap
šildomas, prie mažos šeimynos, 2 lubos, 
frontas. 7012 S. Maplewood Avė.

RENDON puikus, šviesus, apšildo
mas kambarys, vyrui, prie mažos šei
mynos, nebrangiai 6627 S. Fairfield 
Avė., 1 lubos.

RENDAI apšildomas kambarys vie
nam- ar dviem vaikinams, su visais pa
togumais, 2ros lubos, 3200 Lowe Avė.

RENDAI kambarys dėl moteries ar 
merginos, prie pavienės moteries, pra
šau atsišaukti vakarais, 2 lubos, 2330 
W. 23 St.

ik......... ....................... . ....................  — . .
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino, prie mažos šeimynos, apšildomas. 
Antros lubos; 3427 So. Emerald Avė.

X ■  X.

KAMBARYS dėl vaikino, merginos 
ar vedusios poros. Gali vartoti virtu
vę. Renda pigi. 819 W. 34 PI. 2 
augštas iš užpakalio.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, tik už 

$13.00. 5 kambariai už $18.00. Su 
maudynėm. Savininkas ant 2-rų lubų. 
3121 S. Morgan St.

RENDON 4 kambarių flatas, pe
čium apšildomas, didelis šviesus, naujai 
dekoruotas ir plumbingas perdirbtas, 
maudynė, 3301 So. Wallace St. Savi
ninkas 2 lubos.

___ , ________ _ ________ 4...J_____________

RENDON 4 kambarių flatas šviesus 
ant kampo. 2434 W. 69 St. Telefo
nas Republic 6749. '

RENDON 7 kambarių flatas, hot 
water heat. Del blogų laiku kaina nu
žeminta iki $25.00 į mėnesį, tinkamas 
dėl 2jų šeimynų. Šaukite savininką., 

Tel. Hemlock 0391

RENDON 5 kambarių flatas naujai 
išdekoruotas, sų maudyne. Kampinis 
namas,, renda pigi. 7132 So; Racine Av. 
Tel. Radcliff 9399.

kENDON 4 kambariai, dėl pavie
nių ar vedusiai porai, su rakandais, ar 
be rakandų. 1338 So. Cicero Avė.
' ijraiiiiĮi miyim }

PASIRENDUOJA 6 kambarių ap- 
artmentas, pečium apšildomas, naujai de
koruotas, 2 augštas, 1222 N. Western 
Avenue.

Personai
Asmenų Ieško

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

. .Box B 65 / .

Naujienos *
.....-..........-   ■*■— *- ...... . ■ i ■1 "1 - 1 ■

AŠ IZABpLĖ IR PETRAS TAL- 
MONTAI paieškų savo tėvelio Liudvi
ko Talmorito; 14 metų' atgal gyveno 
PottsVille; Pa., bet dabar nežinome kur. 
Jeigu gyvas teveli, esi, tai atrašyk laiš
ką ant to antfašcK (

Izabelė stHumillo*
Šilavoš paštas, Vainutiškių dvaras, 

Europa - Lithuania
Jeigu kas žinote apie ji malonėkite 

pranešti busiu dėkingas.

Personai

PAUL MIKE —? moterų rūbų siu
vėjas, malonėkite pranešti kur dingote 
nuo 1352 So. Halsted St. turiu gerą 
naujieną Tamstai pranešti, Maria Jurge- 
lonis, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PAIEŠKOJIMAS NR. 43.
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi: >
Augustinaitis Matas (Adomo sūnūs). 

Kilęs iš Josvainių vals., Kėdainių apskr. 
Gyveno Melrose Park, III., vėliau Wau- 
kegan, III.

Gumbakis Teodoras, arba jo žmona. 
Kilęs iš Užvenčio vals. - Tarnavo Ame
rikos kariuomenėje. Kadaise gyveno 
Rockford, III;

Klimaitis Pranciškus. Kilęs iš Luk
šių vals., Šakių apskr. 1912 metais gy
veno Kenosha, Wis Vėliau Chicagoje.

Lanauskas Jurgis. Kilęs iš Betygalos 
vals., Raseinių apskr., kadaise gyveno 
Johnston City, III.

Urboiias Stanislovas. Kilęs iš Kel
mės miesto ar apylinkes. Gyvenęs 
Richmond, III.

Vaičiulis Kazys. Kilęs iš Kelmės 
vals., Raseinių apskr. Kadaise gyveno 
Swatsika, No. Dakota.

Yokša J. Gyvenęs Chicagoje.
Žilevičius Juozas. Gimęs Chicagoje. 

Tarnavo Amerikos kariuomenėje. 1914 
metais gyveno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia Žinia bus brangiai 
įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS,
R«K. 1904 — 201 N. Wells St. 

Chicago, Illinois.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už bučerį, paty
ręs daug metų, kalbu lietuviškai, angliš
kai ir lenkiškai galiu atlikti enikbkį 
darbą.

Tel. Hemlock 9171

6542 So. Washtenaw Avė.

Help Wauted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Aeetyleno Veldlnimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kulbčti amglifikal. Tai yra geriausias pas* 
tovus amaatas Amerikoje. Mes nagelbčsime 
jums Įsigauti i gera darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

REIKALINGI agenai pardavinėti skal
bimo mašinas ir radios. Pukiausia pro
ga. Good Housekeeping Co., 5101 So. 
Ashland Avė.

yant^^^ema*e
RElkALINGA mergina dėl abelno 

namų darbo. Turi pasilikti naktimis. 
3216 Douglą? Blvd., 2 apt..

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GREITAM pardavimui bučernė ir 
grosernė, gera vieta, cash biznis, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežastis 
— turiu du bizniu.

10321 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI pigiai groseris ir de- 
licatessen, 4 kambarių pagyvenimui kam
bariai. Pigi renda. )045 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.

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

GERA PROGA dėl visų. Pani^io- 
da šaltakošės ir kitokių smulkmenų 
krautuvė lietuvių < kolionijoj, Marąuette 
Parke. 2655 W, 69 St.

PARSIDUODA bučernė su mažu na
mu. Kreipkitės pas savininką. Telefonas 
Lafayette 8780.

PARSIDUODA candy ir soft drink 
štoras. Randasi arti 22 ir Crawford 
Avė., prie pat Street kar barnių. Renda 
tik $25.00. Kaina $575.00.

•» 
3836 W. 22 St. 1

Tel. Crawford 0706

PARSIDUODA lunčruimis ir delica- 
tessen, senai išdirbtas biznis, gera vieta 
dėl gero biznieriaus, prie dirbtuvių; par
siduoda su namu ar.be namo iš priežas
ties ligos. šaukite Boulevard ,6560.
; .. ../J.., ........ .

PARDAVIMUI arba mainymui gro
sernė su namu, iš priežasties ligos, 2652 
So. Hamlin Avė.

PIGIAI parduosiu biznį su namu ar 
be namo. Biznis grynai lietuviškas ir tarpe 
lietuvių, biznio gatvė. Neturintiems 
visų pinigų duosiu išmokėjimais.

Kreipkitės
Bridgeport “Naujienų“ Agentūra,

* . 3653 So. Halsted St.
i Box 107

Pįarsiduoda saldainių, ice 
cream fountain, cigarų krau
tuvė. Gražus ir nauji fixtures, 
už labai pigią kainą —> tiktai 
$550.00. Krautuvė randasi ant 
63rd gatvės ir ant karų linijos. 
Renda $25.00 į mėnesį su šilu
ma ir elektra.
‘ Kreipkitės: 2889 W. 63rd St.

MAINYSIU du biznio lotus ant 
dviejų flatų po keturis kambarius, arba 
ant kokio biznio.

Šaukite
Republic 9599

FRANK RIDLAUSKAS 
4309% W. 63 St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Brighton Parke 50 pėdų kampas, mū

rinis namas $7,500.
Gasolind steišinas ant bulvaro, 3 fla- 

tai su budinkais $9,800.
165 akrų farma su visokiais gyvu

liais, netoli Chicagos, $7,900.
Mažai vartotas automobilis. Mainys 

ant namo, loto, arba biznio.
Labai gera bučernė išsimaino ant 

lotų.
290 akrų farma, geri budinkai, prie 

miesto; mainys ant lotų, namo arba 
(biznio $7,900.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

2 FRATAI po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 karų garadžius, 
Marųuette Manor. Mainys ant bunga- 
low 6 kambarių. Chas Zekas, 44 54 So. 
Western Avė.

Reai Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam noras, 2od mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Ąve.

Tel. Lafayette 0455

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

SPECIALI BARGENAI
2-4 mūrinis, perdėm moderniškas, 46 

ir Albany gatvės.
Specialis bargenas

$7,450
2-6 mūrinis, karštu vandeniu šildo

mas, 2 karų garažas. Perdėm moderniš
kas.

Extra bargenas
$9,900

Šie namai turi būti parduoti už mor- 
gičiuš. Prapertė yra saugiausias invest- 
mentas. Mes turime daug kitų bargenų 
ir mainų.

B. R. PIETKIEWIC? '
• 2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI arba mainimui 2 fla
tų muro namas, ant bizniavos gatvės, po 
7 lir 7 kambarius, karštu vandeniu šil
domas, 2 boileriai, 2 karų garažas, ge
roj apielinkėj, netoli parkų ir bulvaro. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant bile 
— farmos, lotų, groserio arba^ kitokio 
biznio. Atsišaukite pas savininką. 6601 
So. Albany A Ve. Tel. Hemlock 0391.

BANKO FORĘCLOSINTI
Parsiduoda už pigiau, negu pirmas 

morgičius. 4 flatų mūriniai namai, 4 
metų senumo, 1-4 ir 3-5 kambarių fla- 
tai, modemiški, garu šildomi, 30 pėdų 
lotai. - Originale kaina $23.000. Da
bar $12,900. Kreipkitės R. Hlavka, 
5400 S. Sawyer Avė., tel. Prospect 6598

PARDUODU 6 rūmų rezidenciją, 2 
karų garažas. 4011 So. Campbell 
Avenue.

EXTRA DIDELIS PASIŪ
LYMAS

Sekančių praperčių
Tiktai per penkias dienas, 

kiekvieną dieną nuo 9 vai. rytp 
iki 1 valandai po pietų.

7 kambarių rezidencija ir 
dviejų karų garažas, 4 lotai po 
50x125, kampinis, su dideliais 
medžiais, labai gražioj apielin
kėj, 1 blokas iki gatvekarių li
nijos, 2 blokai iki gelžkelio sto
ties, $2500.00 pirmo morgičiaus 
ant metų be mokesčių, 
įmokėti $1000.00. Kaina $3500.

Bizniavęs mūrinis namas ant 
63rd gatvės, tarpe tWestern ir 
Kedzie. štoras ir flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Tiktai 
$13,500, įmokėti $3500.00.

Lietuvių kolonijoj 9 flatai ir 
vienas štoras, kampiniai mūri
niai namai. Kaina $7500.001 
įmokėti $1500.00.

5 kambarių mūrinis bunga- 
low, 1 karo garažas, lotas 32x 
125. Kaina $5800.00, įmokėti 
$1500.00.

3 flatai po 5 kambarius ir 
štoras, ant gatvekarių linijos. 
Kaina $4000.00, įmokėti $1500, 
likusius pirmo morgečiaus.

Mūrinis namas, 3 flatų po 6 
kambarius, didelis lotas, Brigh
ton Park apielinkėj. Kaina 
$7500.00.

Atsišaukite:
2839 W. 63rd Street. .
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You

yours now.

“Between

of

krautuvėj jus Visuomet ga-

Kapitonas

will be look- 
whoever the

his own and has actu- 
it. Besides these added 
he is one of the most 
and talented instruct-

IF YOU’VE HEARD IT 
fore, get a hold of “The 
gabond” and tell him so.

be-
Va-

LISTEN IN:
Dear M r. Stelmok:

[Acme-P. B A. Photo]

Dr. Lisl Muller, austrė, kuri 
turi tris daktarų laipsnius, — 
medicinos, teisių ir teologijos.

shoulda heard

you and 
think of

that Dan s mis- 
was a secret, so don't 
girl-friend, Fel Kąnt-

Musų 
lite gauti puikius^ stiprius ir mo
derniškus čever^kjis. Visuomet 
tiirifne didžiausj pasirinkimą. Ma
loniai kviečiame savd' vięngenčjus 
atsilankyti į musų krautuvę. y

Sing Sing College;
P. M., A. M. Favorite
- “Guilty”.

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ilgy ir 
susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentejo nuo visokių ligų, yra dabar pasveiko var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Bis 
labai Švelnus tonikas yra padarytas iš 26 skirtingų 
gydančių žievių, ftžknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yrą, siete* 
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite j musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egsaminacija yra visiškai dykai 

tejate Dr. Michael’s AJ1 Herb Tonic. Arba
le. ir tada patys įsitikinsite, kad Jei niekas kitas jums nepagelbėjo, ęai P&- 

MICHAEL’S ALL HEILU TONIC.

NAUJIENOS, Chieago, Ui

BURNING BITS
TRAFFIC COP: *‘Hey, there! 

Don’t you know you can’t t u m 
around on this Street?”

MR. STEPHENS: “I think I 
can make it all right, sir.”

The Vagabond.

GREETINGS from the garlie 
sauce fiend — if you bclieve 
the following — and hu-u-u-ow 
are ’ya!

DEAR BURNING BITS:
A promise is a promise! Some 

of our Kenosha guests were 
very anxious to know the past 
and present of our chorus 
members. In a short account of 
some, I shall try, as truthfully 
as possible, to give outstanding 
facts of the PIRMYN chorus 
members.

GEORGE STEPHENS, pian- 
ist; born nice, prof. of the 
Exhalted Keyboard; United 
Artists’ Piano Academy; dub- 
bed Knight of the Tight Collar 
by Queen Nellie.

FRANK JAKAVICH, yodeler, 
born long ago; pres. of the 
Amalgamated Order of Swiss 
Yodelers; favorite song; I, Me, 
& Company, By Heck.

ANTHONY A. STELMOK, 
vvriter; born that way; Razzem 
Institute; wrote “Why Garbage 
Collectors Should Raiše Mus- 
tachios”; favorite dish; fish 
and onions with garlie sauce.

ANN SKEVRE, singer, born 
loveable;
M. M 
song

GENEVIEVE KETVERTIS, 
society leader; born brunette; 
Titian College, < S. <J. Wrote 
“How to Chew Gum 'Properly 
at the Opera.”

ESTELLE •’ PALONIS, ath- 
leta; born good; won hockey- 
soccer championship of So. 
America; favorite book, “The 
Outdoor Girls At Home.”

Miss Demeanor.
Likę Poetry ? 

Amelia has a little car, 
Of rattles it has none- 
Whatever lack of noise it has, 
Amelia makes up with hergum!

Miss Demeanior.

M R. STEPHENS now has a 
pipe of 
ally lit 
merits, 
capable
ors in the Lithuanian cultural 
ei reles, wherever music is cOn- 
cerned. Lašt year we worked 
hard a t rehearsals and played 
just as strenuously when it 
came to enjoying ourselves at 
all of the Chorus’ sočiai affairs. 
As a reward, we had a most 
successful year. What say we 
all follow the šame, plan this 
year? Let’s show him next Fri- 
day, that we know there 'is a 
time and place for everything. 
And i f I come late, you can

“Savas Pas Savą1
— sako biznieriai

punish me by making me sing 
with the tenors. 

< ♦ ♦ ♦
GLOW1NG EMBERS: Tom- 

my Kruger has been chosen 
assistant sočiai chairman by 
Dan Kezcs who is Chairman... 
Although Tommy is a tenor, 
we forgive him and wish him 
the best of luck (He’ll need 
it)... Bernice Tverionis and Dan 
had a Wrestling bout lašt Fri- 

[day... An appriciative audiencc 
was filled with gleę when she 
wiped up the floor \vith him... 
In fact, they both wiped up 
floor...
Frank J. yell... Oh yes, some- 
one told me 
fortune 
tell his 
rim.

be found in the hext edltion of 
the column. 1

* * ♦ '
SO <PUT ON the old think- 

ing cap and win a write-up 
about yourself — send ’em to 
— A. Stelmok, 839 W. 34th St.

♦ *
IN RESPONSE to Mr. Per- 

shing’s interest in the column, 
we will ūse one of his sugges
tions as a parting phrase this 
week.

“I \vill see you subseųuently”.
A. Stelmok.

patys skaidosi, ir draskosi kaip 
katinai.

Bet atsirado yienas šioj sklo
kininkų kompanijoj bimbinin- 
kas. Nežinau tikrai, ar jis sklo* 
kipinkus mėgino išvaikyti, ar 
svetainę paveržti, ar bandė už
sistoti už bimbinius kaip tikrus 
r-revoliucijos kūrėjus. Faktas 
yra tik, kad tarp jo ir kai ku
rių sklokininkų kilo nesusipra
timų.

Pasėkoj bimbinio nosis ir lu
pos pasriuvo krauju. Reiškia, 
sklokininkai nugalėjo ir pasi-

rodė tikri
Taigi pradėjo
BANG! j

Kolei kas’ pergalė sklokinin
kų pusėj. Toliau gi pamatysi
me. —-Vietinis. 
....... -.........

revoliucionieriai.
revoliuciją su 
t

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Night and Momlng to keep 
them. Clean, CleUt and Healthy 

Write for Free“Eye Care“ 
ar tfEye Beauty" Book

Maria* Dept. H. S.. 9 B. OWo SuCHcaf*

Bridgeportas

* * *

FELLOW CHORISTER, note 
the following:

Dear Bits:
Here’s a childhood poem 

which I have always prized. 
Now it exprc$ses my thoughts 
of PIRMYN.’

It’s great to view the sunrise,
It’s good to see the sky

so blue,
It’s great to live, to laugh, 

to love and sing,
It’s good there are such folks

— likę you.
Lonesome Sal.

A fe.w weeks ago you asked 
your readers to write and tell 
you what they think of this 
word “Auf Wiedersehen”.

To tell you the honest truth, 
I don’t think much of it and I 
am sure there are many more 
who are of the šame opinion.

Wishing your column all the 
success in the vvorld,

I remain sincerely,
■ George A. Pershing, 

6849 So. State, St.

Praėjusį sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoj buvo pruseikinių 
komunistų arba sklokininkų va
karienė. Sklokininkai ir jų sim- 
patizatoriai susirinko palinkėti 
sveikatos ir ilgo amžiaus nau
jam laikraščiui, kurį Pruseika, 
Strazdas ir Butkus ruošiasi pa
gimdyti dar šių savaitę.

Kaip matote, laikraštis keti
na gimti iš trijų vyrų ir... dva
sios šventos, nes juk ir motina 
reikalinga.

šitoks nepaprastas gimimas, 
galima suprasti, lemia ir
paprastą ateitį kūdikiui. Ot, 
apie tą ateitį, apie kūdikio 
lę daugiausia ir kalbėjo jo 
tusiai, dėdes, diedukai ir tetos. 
Tik dvasia šventa tylėjo.

Galite numanyti, kad busi
mam kūdikiui, lemiama sukelti 
pasaulinė revoliucija ir darbi
ninkų jėgų suvienijimas. Juk 
komunistai visus vienija, nors

VisuAtydai

A REMINDER. Splash Par- 
ty, at the Olympic, Saturday, 
Nov. 14. The aduress is: 6148 
W. 22nd Street, in the šame 
building where the WHFC ra- 
dio broadeasting studio is lo- 
cated. Tickets will not’ be, sold 
at the door, so get ; 

* * ♦
BOYS: “Between 

me, what do you 
Estelle Markus?”

TON Y GEDVILL: 
you and me, not so good, būt 
alonc — Oh Boy!” —S. O. S.

♦ ♦ s *
8 r |

WE’VE BEEN HEARING 
about E. M. and T. G. Curiosity 
killed a cow, būt who cares. 
We’ll get all the “dirt” and 
then — Oh Boy!

* *

WE BET ‘Stell 
ing for S. O. S. 
latter may be.

WE REGRET that we have 
not enough space to inehide 
all of the contributions that 
were sent in. However, next 
week will bring as many 
them as possible.

FEROCIOUS REAbERS pre- 
pare yourselves for the “Auf 
Wiedersehen” contest. Start 
sending i n any suggestion you 
have for an appropriate “part- 
ingshot”. The person sending 
in the best one will be inter- 
viewed by yours truly and the 
intervievv will be published in 
“BURNING BITS”. There will 
be. f i ve good judges so you’H 
all get a fair deal. Further 
details, in ?egard to the second 
and third best suggestions, who 
the judges will be and how 
long the contest will lašt, will

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groseminką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvorrinėmis bon- 
komis po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, UI.
Tel. Pullman 6201

Skelbia; kad dabar yra

Viskas Pigiau
Negu buvo dešimts metų atgal 

Eikite i tas vietas, kurios Garsinasi

NAJIENOSE
Skaitykite Kasdio

■' ■ .... ...... ........................ . ..............r

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 treatmentas. Tai yra model- 
niškas įčirškimo metodas. Kodėl ne
ateiti pas originali šio metodo išra
dėją, kad jis atliktų jums darbą? Gy
dymas yra. be skausmo, saugus ir tik
ras. Yra smagu matyti kaip šios ne-^ 
gražios gyslos išnyksta, kad niekad 
daugiau nebesugryšti. • Skausmai, su
tinimai ir atdaros žaizdos išnyksta 
kartu su gyslomis. Palieka kojos 
švarios ir lygios kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

RUPTURA IŠGYDOMA $25
Aš taipgi išgydau rupturą be pei

lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje. *

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE '

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL. > 

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

iki 8:00 vai. vak.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumattem*, Ranku, Kojų. 
Nugaroa. skaudajima, Salti, Rimkų, 
Kojų, tlrpimau Dusuli, Galvos skau
dėjimą. Ir teip visokius skaudėjimu* 
(tik ne ronae ).
Tūkstančiai Žmonių yra llslgyde o 
milijonai day nežino apie tai.
Deksnlo Grilinga Moetie yra tiek 
verta auksę,' kiek JI pati sveria su
lig ifaudoe gydymo.
Kaina 7S -centai, $1.50 ir *3.00, 
Ir 10 centu eatra už persluntitnsu

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKĘN’S NEW DISCOVERY

> OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO,
P. O. Bos 352 
Hartford. Conn.

t

Receptų pildymas—mu?ų spėria 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiektoje 

galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite- mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J ■ • įA \

J. P. RAKŠTIS
f . ’ ' ji I ' .

/ Registruotai t Aptiekorius

1900 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

NAUJIENAS
ir Tčmykit

Nepaprastus' Bakenus
KETVERGE, PĖTNYČIOJ 

IR SUBATOJ

, l kada vartojate Dr. Michael’s A}1 Herb Tonic. Arba 
rašyki mums. prlslųsdAjnl 60c, o mes prisiusime Jums $1.00 bonką Dr, 
Herb Tonle, ir tada ......... ...........................................................
gelMs DR.. ““„Z________________

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Šyrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1 
bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. ’ ' ,

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
SO. ASHLAND AVRNUE, 1043 W. NORTH AVfcJNVK

1200 MHAVAUKKE AVENUK, 8343 W. 2«th STREET

ČEVERYKAI
•. • • ?

•. Michaelį Ali UNIVERSAL SHŪE STORE
;1ALĖSKI įr MARTIN. Savininkai , • . ,

3265/S. Halsted St ? ; Tel. Victory 6576
■■■H i uni .ui Si.   Į lį i i.M ■ iU i i i——■■e>7

November 12,13,14
Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 

12th STREET 
T<1. K«dzie 8902

5514-16 RooseveltRd. 
arti St. Lonu Avė. 
CHICAGO, ILL.

WISSIG
Pasauliniame Kart

Seno KrajausSpecialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PBR 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizjną, galios skausmus, skausmus nuga< 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums galt padaryti. < 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas; 
dykai. OFISO VALANDOS: Katdie nno 10 valandos ryto iki i 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West( 26 St., kampas Keeler Ave.» TeL Crawford 5573’

INOŲR OFFICE a ♦ A
——BAGDONAS BROS. 

FURN1TURE B PIANO MOYINO 
Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. VVestern Avė 
T«t Hcmlock 1582

-—>■ '■«'

i i? i-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St 

TeL Bonlevard 9336

HETS BUSM
10

X SEE UtbA

LET UERRUN'.’ 
I'MGlkb THERE-’S 
SOtAETHINC© ABOUT

t>0ES RON



fAirfradie!iis,’lapk 10, 1981

astebėti

1879.

Orde:
oportunistas, ir jisai

EKONOMISTAI STOJA Už NEDARBO APDRAUt>Ą

PASAKA

GANDHI RENGIASI GRJžTl

Bet tas dar1 nė

-V-*

Apsaug

per 
nes

Viėhtts
“Naujienų 
rimo turi adv. F. J. Bągočius, 
kurį daugelis žmonių vakarinė
se ir rytinėse valstijose reko- 
rnėbduoja į SLA. prezidentus.

BAGOČlAUS BIZNIO 
PATYRIMAS

kalnuose, 
nusipirkti

apkaltihs sekreto 
dinihką ir legalį patarė

tiesioginiai negalėjo išduoti 
indžonkšino
rehgfimąi^ vakarą
tiiri' tam- tikrą* gėlių pažabo
ti sau aftiiritts žmones, tani 
ir išdavė jiems indždhkšiną

metiiS, ką 
skyiriąvotc, fU6šėt&

prieš kriaučių 
bet , jinai

savybes 
t grožės 
i-fathė

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

rašytojas klausia 
kokio biznio paty-

“Panašids rųšiės draUslriės 
(IndŽonkšihus) išdudda val
džios teisnhai prieš darbinin
kų unijas, ypač streiko me
tu; kapjtslištai, trisnių 
gelbaj bartd6 supšrnlyžittbt 
visokį tini ji/ veikirtfąi ‘Lais
vė’ lietuti Uf^b įaW if

BROOKLYNO SIUVĖJAI IR 
“LAISVĖ”

Twelvetrees yra kita jauna scenos 
artiste, kuri per’ pdra paveikslų 
iškilo HoHyvoddb horlzorYter; Jei 
butų galima tos,. mor.giiyc». 
nutotografuot, tai 
pamokę, Ji y(ž 
žvaigždė ir neužiftg 
vaikio “Pick-Up.

Enterėd aa Secdnd Claaa Matter 
Mtach 7th 1914 at the Post Office 
nf CNčafco, III. under the act of 
March

NEPERS L AMPAM A S 
CELLOPHANE 

''gisuomet Gerai — Tvirtai Uždarytiis
Y patingas Huūiidor Pakelis 

Zip — ir jis atsidaro!

Reikalaukite “NAU
JIENAS” artt bile kam
po,'- kui* parduodkifti fai- 
k r a šči ai. P ar da v e j a s I a i- 
fcrkščtų įtttid gatavas 
Junįis patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.

“Sklokininkai” su bimbiriiti- 
kais tbrejd ginčą Sčtėiitonfe1, 
kuriame tūlas Šlekaitis, anbt 
“L.” korespondento, šitaip pir
muosius tarkavo:

tie bim- 
pradėjo 

žurnalas 
(kurią leido 

1916 m. Kaip gi Gri-

0 nėgėrai eiti ir j) už tai ėmė 
peikti, tai jis metė ‘N. G.’, 
o išleidd* sEtu ‘Naujienas’, o 
kur jis dabai*?” 
Paikiai žino istoriją 

bininkai; ‘Naujienos” 
ėiti l‘914^Wais, 6 
“Naujoji Gadyne 
LSS.) 
gaitis galėjo mesti “Nauj. Ga
dynę” ir ėiti leisti “Naujienas”, 
kad “Naujieiids” tuomet* jau 
seniai buvo leidžiamos?

pareiškimą, bet at jie 
reikale veikė . kąj .^t 
jiems žinotina;

Taiii pačiam' V apskričio su
važiavime p. J.'Tareila, va< ką 
pasakei Kuomet • Devenis .buvo 
sugrįžęs į Ameriką , ir gyveno 
vienam New >, York o .viešbučių, 
tai jis per . telefoną 1 kalbėjosi 
sli (ulaiš llr kuopos < nariaiš 
W a terbury. antradienio va*- 
kąre. P-has J. Tareila tai 3žū 
nojp (b gal ir patosų 'Į)ęye- 
ūiu kalbėjosi?),;liet SLA; cen
trui apį&zfai pranešė tik? iį^eti 
virtadieilį.' ?Po tam tie Watėr- 
burio didvyriai rUstbVo ant 
SLA. sekretores už nėatešta1 
viiilį be^ėh'id. O tilo tarpu

New Yorko legislaturos komitetui, kuris tyrinėja 
bedarbių šelpimo klausimą, trys žymus ekonomistai pa-, 
reiškė, kad privaloma apdrauda nuo nedarbo yra vie
nintelis tikras kelias suteikti pagelbą darbininkams, 
kurie dėl depresijos biznyje netenka uždarbio. Tie trys- 
jekonomistai tai — valstijos industrijos komisijos narys* 
Frances Perkins, Columbia universiteto ekonomijos 
profesorius Dr. Leo Wolman ir Antioch kolegijos eko
nomijos profesorius Dr. William M. Leiserson.

Vienas jų nurodė, kad dedant po 3% nuo tos su
mos, kuri yra išmokama darbininkams algomis, į ap- 
draudos fondą, susidarytų 20 kartų didesnė suma, ne
gu kad yra sukeliama per .visas Amerikoje Veikiančias 
labdarybės organizacijas. Apdraustieji, darbininkai, ne
tekę darbo, imtų iš to fondo pašalpą, kaipo jiefns pri
klausantį dalyką, o ne kaipo išmaldą.

Prbf. Leiserson pasakė, kad pramonės pareiga yra 
teikti pagelbą1 bedarbiams, bet kadangi pr^rhotie šitos 
pareigos neatlieka savo noru, tai valstybė turi išleisti 
įstatymą, kuris ją priverstų tai atlikti. “Jeigu biznie
rius”, sako jisai, “vartoja tam tikrą skaičių mulų dar
bui, tai jisai, atėjus blogiems laikams,, juk neleidžia, kad 
•jie išdvestų badu, ir niekas nemano, kad Jungtinių Val
stijų prezidentas turi raginti kraštą juos maitinti.”

Darbininkų lyginimas su tfiulais skamba labai žiau
riai, bet juk tiesa, kad kapitalistai, kuriems darbinin
kai krauja lobius, mažiau rūpinasi bedarbiais darbinin
kais, negu bedarbiais mulais.

Siuvėjų Amalgameitų unijos 
lietuvių skyrius 54, Brooklync. 
rengė savo 30 metų sukaktu
ves ir tam tikslui pakvietė ke
letą kalbėtojų, muzikantų ir 
dainininkų. Dainininkai ir mu
zikantai buvo daugiausia bol
ševikiški, o kalbėtojai — iš 
priešingo Bimbai abazo. Tokia 
kofhbihacljii Brooktyno bimbi- 
nirikams nepatiko, ir jie bandė 
riet pakenkti siuvėjų rengimui, 
Viena, atsisakydami dėti “Lais
vėje” skelbimą apie sukaktii- 
yes, rintra, Uždrausdami daly
vauti rengime Aido choro dai
nininkėms.

Lietuviškas Amalgameitų Or
ganas “Darbas” rašo, kad birtv- 
bihinkai kovoja prieš siuvėjus 
'‘indžonkšinais”, kaip valdiški 
teismai:

“...Pirui pat įvyksiant pr&

si, j a U davė pakankamą atsa
kymą Naujos Ang)ijos Trogr. 
komitetas, kurto pranešimas 
tilpo “Na'ujiėndšė” šio mėn. 3 
d* Tenai nurodyta, kad adv. Ba- 
gočius buvo direktorių^ Bouth 
Boston Trust Co. ir South Bos
ton National Bank. <

Tai yra rriilioriiriės' finansines 
įstaigos, kurios netenka, į di; 
rektorius žmonių, nėndsimananT 
Čių apie biįnį. *, ’ ; 1 * •

.« . i • *, • ( «į > j
SLA. prežidentas, DeveniprAi- 

tiltai -KAip 
ialtae. ,<;•

nąogai, rengimo komisija ap
niko laišką nuo tų merginų 
seksteto, kuriame atsisako 
dalyvauti kriaučų parenginheį 
dėlto, kad tame pačiame vd* 
kare kalbės Prtiscika.

‘IPaviršutiniai žiūrint, ap
rodytų, kad kliaučiai, reng
dami savo prakalbas, turėtų 
atsiklausti tų mėrgų sekste
to ką kviesti sau už kalbė
tojus. Tai jau butų ganėti
nai žiopla
Viskas. Dalyką patyri, pa
sirodė, kad toms merginome 
dalyvauti pas kriauČius už
draudė ‘Laisvė’. Ta pati ‘Lai
svė* bandė uždrausti ir Įei
tiems dainiriiftkams daiiiuoti; 
Betikevičiritei pianu alėdmpą- 
nuoti ir net . BetikeviČiaus 
orkestrai kriaričiarilš pagra*

Bet PrUseika, dėk kurio bim- 
bininkai boikotavo siuvėjų va
karą, irgi nėpatėhkino lokalo. 
Anot “Darbo”, jisai savo kal
boje visą laiką kritikavo Amab 
ghmertų tihiją, prikaišiodamas 
jos vadams KrevOliUčiriguino” 
Stoką ir kritikos laisvės “Var
žymą”. Matytp Pruseika bijosi 
to bimbininkų riksmo, kad ji
sai esąs 
bandė kriaušiams pasirodyti, 
kad jisai moka “rėVoliučioniš- 
kai” pakalbėti.

*’ # * * # ♦

Pag&iriihtk iŠ geriausią ‘ taba&ti - 
viso derlia ŠTRlfcfc
Vieriihteliai digarėtai apsuugdja jfisų gėHllę 
jfeptiį iširhtihą ‘‘SPRAGINIMO” pfbččšą; 
^ŠflraginiMri” procese naudojami Ultra
violetiniai1 | pfdcėša^, kurtiid

pa'šh'lfa"amli! tktti tikri ’ kttfttiiitai ir erzinan- 
čior ypatybės, kurią; naturališkai, yra 
kiekviename žaliatiie tabake; Sie kartumy- 
Wit 
^ųW€K¥ŠtR 

iiihiii - to'del jiį ir ti(

★ Ar p-lė« Twelve- 
trėcs Pareiškimas • 

Apmokėtas?
P-)o1 T^Hofreot iA ų 
pareiškimu nemokėta nė 
cemfb. Ji jtfu Jii rfeTaf 
bJfif. .rūko\ LUCKY 
STRIKE. K4os tikimės, 
kad šli ap’te' j4 gakirti
mas bus jai ir. jo< filmų 
gamintojamj RKO-Pafhe 
tiek* naudingas,’ klek* 
mums ir jums jos pareiški

mas apie LUCKIĖS.

sklvetą. pakelių viršuj. Vieną; jo dalį
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. , Greit. -Zip!‘ Ir j viskas, t Labai 'ypatinga! 
Pakelis įvyniotas i į neperštampamą « Celiofaninę 
pOpierą, per kiirią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
p^rai ir kiti nešvariimai. Švanh apsaugota; gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Hiimidor pakelis - 
tafip lengvai atidaryti. Ponios — stS IMCKY.

' tf.' L. MM 1 « ' t *• • % ■ • * • 1. * i * J ■» * • į

SKVETAS — apsauga jūsų pirštų nagoms.

visdkRADlO LUCKY STjdKE P
’jTS įeriautidls pasdnlto Jokią ork^trais
afii UiiidittiĄ i abi pa rylbTAUt .... ............ . ...... ............... .......

KefbtrldtiiČttl ir Šeši aditei vakarais per n.b!c riib Iism:-- TM,į±į 
v i , X A a . ' • ___ „■ ...... . TobaccoCo.

šūprh’tiriiU, 
siliibghS^vis^F

Jti^ėliiitė stidrtlšiW<r IM 
kais“sti Dėvenitt Tą
štitndo speciali komisiją1 /ir 
įpiė thi plhčiai apridlfib “tė- 
vyriėjc’r. Už tai priimkite du6 
irmtięs garbės vaihik& Juk 
tokį ^mtilkų daiktą ne Bfet tas 

taixi‘ tikrų romantiškų akifiių. 
Bet, vai ką ta šTėčihlg tčįmi- 
sijrt nepastebėjo: ^ėVėtii# llie- 
tiįvojė (riti- apie 300,000.06 li
tų vertės dvarų, kiltį mariau, 
galiina iš jo atimti, jeigu tik 
butų kam pasidarbuoti. Apie 
šitą didelį Devenio dvarą Lie
tuvoje pranešė T. Matas, SLA. 
11 kuopos narys, 18-tam SLA. 
4-tb apskričio suvažiavimo, 
Sd. Mriricliester, Gonti., rugsė
jo 28 d., j930 m. Rodėsi, it 
tos garsios specialus komisi
jos štabas girdėjo tą J? Mato 

, tąmė 
tai tik

komisiją, kuri išneš tinkamą 
verdiktą- 
riųf 
ją. o prezidentą apšauks did
žiausiu mučelninku ir gydys 
jo žaizdas per kitus du metu.

VjTai,; jeigu jus dar vyrais 
esate tai paliaukite vieną 
drasku, O kitą lopę. Aš ir kiti 
suprantam jūsų skymą ir jūsų 
apetitą. Jonas nori aukso bu
lės, Kazimieras nori tapti le
galiu patarėju. Bet tau, Stasy, 

i kaipo socialistui, tur būt nie
kas neteks, kaip tik sunkus 
darbas. Fašistai šaukia, kad 
Susivienijimas jų, o sandarie- 
čiai jiems pritaria. Socialistai 
sako, Susivienijimas yra Ame
rikos lietuvių. Kuomet nomi
nuojame kandidatus į P. Ta
rybą, tai nominuokime tuos 
SLA'. narius, Ėurie yra užsi
tarnavę tų garbingų vietų. No
minuokime į prezidentus F. J. 
Bagočių, vicė-prez. J.V.Grinių, 
rašt; Viniką, iždininku K. Gu- 
gįi Tuomet turėsime tvirtą 
SLA. P. Tarybą.

—- Rytietis.;

gi ta Ąiėciąlė’ ^ojfhi'šija^hęęd- 
sako, kaš- su ■ • DeVeniu I^ėw 
Yorke kalbėjosi per telefonu 
iš. Waterbųrio, ir įcą jie kal
bėjo? Kokius, reikalus įr sū 
kuo Devenis turi ?Waterbury? 
Tur būti, Devenio- Ažunario 
paskola ne vienam wdterbu- 
riečių žiuri į akis ir šaukia 
ątnionijimo. Teisybė taip pat 
žiuri jums į akis ir šaukia to 
paties ątnionijimo.

Dideli vyrai iš jūsų išeina, 
kuomet Jus pradedate save 
piršti į SLA. Pildomąją Tary
bą. Jus visur ir visuomet vie- 
lias kitą išgiriate ir pastatbte 
mučelninku eilėšria. Va, kaip 
adv. Lukošius gydė SLA. pre
zidento St. Gegužio Žaizdas 
spalių 18 d. Hartford, Conn., 
tbj garsioj SLA. veikėjų kon- 
fčreriCijdj parinkime kandi
datų riomihačijbms į SLA. P. 
Tatybą. AdV. Lukošius'yra'au
kštas ir pusėtinai apdžiūvęs 
galijotas. Jis atsistojęs kalbė
ti Gegužio rekomendavime iš
tiesė savo ilgas rarikas vieną 
į rytus, kitą į vekaruš ir su
šuko: Gėgūžią-^ipn nukr^žia- 
vo.thp ir1 j6 rankdsė ir kojose 
žaizdos. Kad tas žaizdks išgy
dyti, tai būtinai • reikia Gegu
žį palikti SL'A. prezidentu dar 
ant dViejiį; metų, čia tūliems 
musų , tėvynainiams ašaros 
prėdėj6 ristis pėr veidus ir 
Gegužis’ laimėjo. Labai gali- 
itia's daiktas, kad kas nors iŠ 
Waterburio nori gauti iš SLA; 
iždo kitą $25,000.00 antrą nior- 
gičių... O jeigu tokia paskola 
nepavyktų’ir jį kokis nevido
nas išvelka aikštėn,’’, tai tuo-4 
piet galima išrinkti specidlę

i ŠLA. sekretore kalta. LegaA 
Jis patarėjas irgi kaltas. J-au 
nekalbant apie iždininką, neš 
jis miręs, todėl jo nuodėmės 
atiėištos. Bet Stasys Gėgužis, jiė patys davė Devėhiūl

Naujienos eina kasdien, Usldriant 
ikmadienhiB. Leidšia Naujienų Ben- 
•ovC 1789 9. Halsted SU Chfcago, 
L Telefonas Rooierrelt 8500.

Uistsakymo katant
Chicagoje —• paštą:

Metams ----- ;.......  $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mtaesiams 2.00

„ Dviem mtaealams >... ........ 1.50
' Vienam pSn^riui ......    ,75

Chicagoj per iinoiiotojui; . ,
Vluia kopija -------------i----- 8e
Savaitei ........... .......................  .. 18c
Mineliui ... ..........—----- —... 7fic

Suvienytose Valstljote, ne ChUagoj, 
prittnt

Metame -__—............ $7.00
Pusei metu .........   8.50
Trims mtaesiams ——------  1.75
Dviėffi mtaesiams _ ____ —. 1.25
Vienam minėsiu! —.75

Lietuvon ir kitur uisieniuos^ 
(Atpiginta) .

Metams ........ .......... .....—... . $8.00
Pusei metu   -   —. 4.00 
Trims mtaesiams..... ............  2.60

s reikia siusti palto Money 
kartu su uisakymu.

častecl
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RAMAI i '.6p titodirniJkii nilnitSi
’aficr \rinclįcll, kurio pjišdkĄifm.

dlen

r MIIIII Utii-n

ypatybės pa'šriiHamdšiš’ 
flKE, jų juose nėra. “Jie

Nenuostabu, kad1 
ietnaĮankūs jūsų gerkldij

Indijos nacionalistų kongreso atstovas “apvalaus 
stalo” korifetenčijojė, Mahatma Gandhi, pasakė vienos 
telegramų agentūros korespondentui, kad jisai nebesi
tiki iš konferencijos nieko gero ir rengiasi apleisti Lon
doną šio mėnesio 29 d. Jeigu jisai pagrįšiąs namo tuš
čiom rankom, tai Indijoje riacionalistAi' vėl pradėsią* 
koVį prieš Angliją.

Taigi Indija stovi priešdieny naujo pilietinio kdrt); 
kuris veikiausia bus žiauresnis ir atkaklesnis, negu ta- 
kova, kuri buvo sustabdyta, kuomet darbiečių valdžia 
sutiko su indais tartis. # *.''

Padėtis Indijos klausime pasikeitė nuo to momen
to, kada Anglijoje laimėjo rinkimus “nacionalė val
džia”, kurioje daugumą turi konservatoriai. Kol val
džioje buvo Darbo Partija, tai Indijos vadai turėjo vil
ties sU Anglija susitarti. Dabar ta viltis yra beveik iš
nykus.

Tai čia tik viena Anglijos konservatorių triumfo 
pasėka. Bus jų ir daugiau. Tie žmonės, kurie džiaugėsi 
Anglijos darbiečių pralaimėjimu, neilgai trukus pama
tys, kad džiaugtis nėra ko.

“Sako u ‘Kam reikia toš 
‘naujos gadyriės’, kad dar aš 
turiu visus riūttiėrtiis ‘N. Gi’, 
kurią L.S.S. kada- išleido? 
Bet kada Grigaitis ptad^Jn 

■ į i .■ — i.. Ii ■ f ■■*!——T"*“* 'į "
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Zinonhaį .as e$u! 
£ucky vh'rtbtči|U' taf|5^ Pereitą vaSatri, 
kada aŠ buvau atbstbgoms Šierras 

i aš šdšial itfylihs ėjau1 pėsčia pirkti saų^Q<5KY STftlke af&rgH 1 
ii ptėsidėjo kalbanhdtioS'f llmošį tada( 

aš iŠsižadėjiti šiurkščių jV rtiid 
to laiko visubrhęf rūkiau LUCKY STRIKE. 
Tas jūsų patobulintas Celofaninis 
įvyniojimas šų;sitvetbliiti dtidatyti'pa
kelį, tai tiktb’s turtas.”

Ažunario Paskoloje” “Tėvy- 1 
nes” No. 44 rašo adv. M. Lukė- 
šiiis ir Stasys Serikuš. Tai spė- 
cialės komisijos nariai, kurie 
gerai moka vieną, draskyti, gi u 
eitą lopyti. Trečias tos korrii-l. 
sijos narys; taip sakant; paliko 
ncitralis iki SLA seiriio. Kas 
gi tas trečias tos garsios kb- 
misijbs'’natyš, ir kod^l jis^nė-l- 
paširasb ? Iltf, Čih tai ii yfa 
Juo pakastas.-Jeigu p. M. Lū- 
jkošius ir p. Senkus taip myli 
teisybę, tai kodėl gi tas trė- Į 
Čias komisijos narys paliekat; 
neittalūs ir riepžtširtiŠd .po tau 
encykiika? 'Čia, tur butu yral 
daugiau politiškas skymas, ne
gu teisybes- iėškojiihas.

• Kas gi,1 iš tiėsųį yrė* trė- r 
čias tas taip gaišios* Dėvėnib- 
Ažunario specialės komišijo's 
narys? Tai Waterburio didysis 
Jonas Tareila. Tas Jonas, ku-T 
riš visokiūš kbhfp’rdhiišūš da1-! 
rė su kotnuništhiš pbr ptaei- b 
tus Pildomosios’ Tarybbš riiP 
kifiitiš, idahti tiifrtl1 S1LAY iždU Į

. r • » ' * t 1 *M ‘ 4- J ' |

ninku. Ponas Tareila šiandien 
tyli, lyg pele pb šlitbtk* rib- Į< 
ri būti neitralus net tokiuose 
kliitišithuošė', kuriuose jo yar-Į 
daš, kaipo kopaisijos natid,|į 
yra surištas kūrtu tyrinėjiirib 
miizgu.

Vyrai, žiūrėkite, kad jūsų 
politikos puodab perdaug ptt* 
loja, ir putos krinta per vir
šų. Jus skymuodhmi haridbTfe į 
lošti didvyrių rdlėš iF tuo 
mąnote apvilti SLA. gerus ir 
telsiriįūŠ riarfiis. kbdbl jUš ne- 
pšsakdti< dtrirai, kd JUs dori-Į 
te. Pasakykite, o gadšitb,1 jkigUĮ 
busite verti, noiiiihlūjją1 i S: 
L. A\ Pilribnią’ Tatybą. Jus, 
^VatėrijUrib 11* kubpbš dldVy-li 
riai, išėjote su savo encykli- 
ka. Ar dabar laikas? Kur jys| 
buvote per, visus 
•veikėte, u-v ... .. r -, 
kad prie tds aįkso bol(is, prie 
ST.A v^ifb — Iždo prisiplakti?

Išakykite, ką jus padarėt b 
ssu StA. 4-to\ apskričio 'iįdū? 
JUŠ jo ieškojote 
įdėtus ir ghliPga 
te he tinkamb r„x_7._ ---
Čib suvažiaVnnub pateittiJ Ap
skričio ądvdžtavittias L ttifėjo 
išrinkti* ki(|> ko’dtišiją, įkdlSjž 
rastu kas atsitiko su Jdpskri- 
čio $1,214.60.

Jeigu jus nemokėjote sati* 
giai tvarkyti apškričib, iždų; 
tai ką. jau bekalbėti‘ apfe jįtsų 
tubs* daraus* Devenio-




