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Kiniečių Generolai 
Formaliai Paskelbė
KarąPriešJaponiją

Japonija trauksis 
iš Tautų Sąjungos

Generolas Ma pradėjo ofensivą

Tokyo, Japonija, lapkr. 9. va
kare. žiniomis iš Mandžurijos 
gen. Ms. Chan Shan, šiaurės 
Mandžurijos laikinasis guber
natorius ir kariuomenės vadas, 
paskelbė formai) karą Japoni
jai.

Atsišaukime-manifeste į ki
niečių tautą ir į generolus 
Chang Hsueh Lang, Chang Tso- 
hsiang ir Wan Fu Lin, genero
las Ma pareiškė, kad Kinija 
muš ligi paskutinio japono Man. 
džurijoj

Telegramose į minėtus gene
rolus Mi ragina tuojau pradė
ti mobilizaciją ir siųsti kariuo
menę į Kirin provinciją. Tuo 
tarpu pmešama, kad Ma jau 
pradėjo ofensyvą prieš japonus 
Nonni upės apylinkėse.
Norėjo nužudyti imperatoriuką

Tokyo, lapkr. 9. Gen. Mah 
Chan Shan, šiaurinės Mandžuri
jos kiniečių armijos vadas, iš
leido manifestą į vfs^ kiniečius 
ir Kinijos nacionalistų partiją, 
kviesdamas mobilizuotis karui 
prieš Japoniją, kurios kariuo
menė laiko žymią Mandžurijos 
dalį okupavusi. Gen. Mah tu
ri apie 8000—13,000 kariuome
nės, gerai ginkluotos. Praneša
ma, kad per kelias mylias gir
dėt- smarki kanonada. Nors Ja
ponija oficialiai negavo karo 
paskelbimo iš gen; Mah pusės, 
tačiau llnkyo didelis sujudimas.

Peiping. Kinija, lapkr. 9. še
štadienį japonų pasamdyti as
menys bandė nunuodyti Tientsi- 
ne ramini gyvenantį nuversto 
Kinijos imperatoriaus sūnų, Pu 
Yi. Dėlto kilo nauji suirimai, 
dėl kurių Amerikos, Francijos 
ir Italijos garnizonai tapo iš
vesti į gatves.
Amerikos garnizonas pašauktas

TientJn, lapkr. 9. Iš japonų 
apgyventos miesto dalies apie 
1060 gerai ginkluotų.maištinin
kų išėjo i mies<tą ir pradėjo 
kiniečius mušt’. Ramybę at
statė tik iššaukus Amerikos, 
Francijos ir Italijos ten stovin
čius garnizonus.

Londonas, lapkr. 9. Japonijoj 
auga d’Helis nepasitenkinimas 
Tautų Sąjunga dėl jos reika
lavimo atšaukti kariuomenę ligi 
lapkričio 16 d. ir grasinimo boi
kotu, je’ to nepaklausys.

Japonai atsakė, kad kariuo
menės jie nė nemano atšaukti; 
vietoj to grasina patys pasi
traukti .š Tautų Sąjungos.

Komunstai užvaldė 
dio stotį

-

Meksikos Miestas, lapkr. 9. 
Komum?tai su ginklais užvaldė 
radio stotį, surišo operatorius, 
ir tada patys išdrožė per radio 
prakalbą, kaltindami Meksikos 
ir Suv. Valstijų valdžias Poli
cijai atskubėjus, kalbėtojai pa
bėgo.

g' Ajaccio, Korsika, lapkr.. 9. 
Fra nei jos žandarų skvadronas 
su kulko<>vadžiais atvyko, skai
čiui 1,500 vyrų, medžioti senai 
siaučiančių plėšikų bandas.

Lenkija nesutinka 
sumažinti ginklus

Turinti ginti Versalės sutartį ir 
sienas

—

Varšuva.lapkr. 9. Pulk. Wa- 
lery Slawek padarė pranešimą 
Lenkijos seime, kur pareiškė, 
kad lenkų valdžia, nežiūrint į 
Tautų Sąjungos reikalavimus 
sustabdyti vieniems metams 
ginklavimąsi, nusiginkluoti ne
mano tol, kol bus reikalauja
ma reviduoti Versalės sutartį ir 
atimti iš Lenkijos Sileziją ir ko
ridorių. “Lai nusiginkluoja tie, 
kurie neturi ko bijotis”, pareiš
kė pulkininkas; “Lenkija nenu- 
sigmkluos ir visokius pasiūly
mus nusiginkluoti kategoriškai 
atmes”. /

Turtingiausia mote 
ris pasauly

Sultono duktė teka už Mogulo 
valdono

Nice, Francija, lapks. 9. Hy- 
derbado nyzamas šiandien d^vė 
$200,000 pinigais ir $1,000,000 
brangiais akmenimis Buvusiam 
Turkijos kalifui ir 300,000,000 
mahometonų dvasiniam vadui už 
tai, kad jis leido savo globoti
nes, buvusią sultanaitę ir jos 
giminaitę tekėti už jo sūnų.

Sultonai'tė, kuri jos tėvą nu
vertas nuo Turkijos sosto, gy
veno veik iš pašalpų, tampa vėl 
turtingiausia moteris pasaulyje, 
nes jos uošvis turi tunto virš 
$2,000,000 000, ir paėmus vi
sas brangenybes jis yra kelis 
sykius turtingesnis už Rocko* 
fellerį, Morganą ir Fordą sykifj 
paėmus. Visi tie turtai, ku 
riuos Mogulo imperatoriai per 
šimtmečius krovė, pereis niza- * 
mo sunui ir jo žmonai.

Vien deimantų nyzamas turį 
kel’s bušelius. Be to vedyboms 
700 Indijos ir Turkijos hamo- 
metonų šefai siunčia dideles do
vanas.

Sultanaitė kalba angliškai, 
faneuziškai, vokiškai, itališkai, 
turkiškai ir persiškai ir yra di 
dėlė moderniste

Mokslas turės panai
kinti didmiesčius

Washington, lapkr. 9. Neuž
ilgo nebebus statomi tokie mies
tai kaip Chicago, New York, 
Boston, bet ir tie patys išretės, 
kad mokslas galutinai išras pi
gų ir greitą susisiekimą, žmo
nės pradės kraustytis gyventi 
mažesnėse grupėse.

ra-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai diėnai pra
našaują:

Didėjantis debesiuotumas, 
pavakariop galima lietus; kiek 
vėsiau; stiprokas pietvakarių 
vėjas, pereinanti*- J šiaurvaka
rius.

Vakar temperatūra siekė 73 
popiet.

Saulė teka 6:33, leidž, 4:85; 
mėnuo teka 7:34. i
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Valdžios pagalba 
farmeriam ardo 

kompanijų biznį
Kas svarbiau, privatus biznie

riai ar gamintojai ir suvarto
jo interesai?

Washmgton, lapkr. 9. Priva
tus biznieriai, kurie užsiėmė 
farmų produktų supirkinėjimu 
ir pardavinėjimu, įvairios ko- 
misionierių agentūros ir grudų 
pirkliai pakėlė didelį šauksmą 
prieš federalinę valdžią, kuri 
padėdama farmerių kooperaty
vams, griaunanti jų biznį.

Valdžios padedama Grudų 
Stabilizacijos korporacija ir 
Nacionalė Farmerių Grudų kor
poracijas, kurios išsivystė į di
džiausias pasaulyje grudų pre
kybos įstaigas ir parduoda grū
dus stačiai iš farmerių malu ■ 
nains ir suvartotojams, priver
tė daugelį privačių firmų arba 
mokėti brangiau farmeriams 
arba likviduotis.

Privačių kompanijų skun
duose sakoma, kad “kooperaty- 
vės prekybos asociacijos finan
suojamos valdžios, nemoka mo
kesnių; valdžia skolina joms pi
nigus po 1 ir 2 nuošimčiu. Su 
pigiomis valdžios paskolomis ir 
nemokėoamos taksų tos asocia
cijos gali brangiau pirkti iš far
merių ir pigiau parduoti varto
tojams. Dėlto jų kompeticijft 
griauja musų privatų biznį.”

Vys 100,000 /žiurkių iš 
New Yopko

New York, lapkr. 9. Miestas 
pasisamdė Hugo Bilig, kad tas 
išvarytų iš miesto, ypatingai iš 
zoologijos daržo žiurkes, kurių 
šeimyna siekia 100,000. Billig 
žiurkes naikina masėmis, duo
damas joms.mišinį iš juros svo
gūnų (scilla martimo) digitalis 
rūgšties ir convallaria (ožka 
barzdžio), kuriuos sumaišo su 
duona ir kvepalais. Tokį pa
tiekalą žiurkės nežmoniškai 
mėgstančios.

Religinės muštynės
Ispanijoj.

Valencia, lapkr. 9. 15,000 ka
talikų ir dešiniausių republiko- 
nų susirinko su tikslu reikalau
ti konstitucijos pakeitimų. Su
sirėmimuose su darbininkai su
žeista 9.

Argentinoj eina 
kimai

rin

Bueno? Aires, lapkr. 9. Pir
mai balsavimų daviniais pasi
sekimą i prezidentus turi deši
nysis Augustin Justo; kadangi 
Argentinoj balsai ilgai skaitomi 
tai galutini rezultatai bus žino
mi tik po 3 savaičių.' f

Vokietija apvaikščioja 
savo 13 metų

Berlynas, lapkr. 9, Trylikos 
metų sukaktavjBs nuo Vokietijos 
respublikos įsteigimo praėjo 
be didesnių manifestacijų. Kor 
munistai papuošė raudonai savo 
namą ir monarchistai uždėjo 
kaizeriškų spalvų vainikus ant 
karių kapų.

Vieno grybo 200 žmonių 
privalgytu

Fitchburg, Mass. Joseph Sem* 
mino išaugino grybą,'45 colių 
aukštumo 71 colių aplinkui ir 
sverianti 30 svarų. Semmino 
apskaitė, kad ta grybo prival
gytų 200 žmonių. '
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[Acme-P. & A. Photo] 
John Mitchell Beynolds III, 18 mėnęsių vaikas, kuriam bočius 

paliko $1,785,415.
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Pastatė saulės pečių su 
10,000 laipsnių karščio 

' *• f t '

Pasadena, Cal., lapkr. 9. Kali
fornijos technologijos institu- Nesuvaldomos ir atkakliausios
tas pastatė pečių, kuriame bus 
pasiekto Larščio, koks yra sau
lėj, būtent 10,000 laipsnių Fa- 
hrenheit. Tas pečius yra stik
linis: per įvairius stiklus bus 
surenkami saulė*? spinduliai Jr 
sukoncentruoti Į vieną tašką. 
Tikimasi su tokiu karščiu pa
siekti naujų medžiagos sutirpi- 
nimų.

Kaltas, kain neleido 
- žmonos pabučiuoti

Modena. Italija, lapkr. 9. 
Prašyti bučkio iš svetimo pa
čios, nėra nusikaltimas, bet vy
rui pykti už tai, yra nusikai
timas. Turtingo dvarininko 
•žmona nuvyko pas daktarą, kurs 
ją begydydamas bandė pabu
čiuoti. Žmona pasisakė vyrui. 
Vyras sutikęs, daktarą gatvėj, 
ji apkūlė. Teismas daktarą iš
teisino, bet vyrą pasodino ant 
30 dienų, už ramybės ardymą.

Dreiser tiria Kentucky
■ padėti

Walilns Creek, Ky. lapkr. 9. 
Vardu politinių kalinių gynfrno 
komiteto čia atvyko Theodore 
Dreiser «tirti padėties tarpe an
gliakasių kuriuos jau nuo se
nai tercrizuoja mainų kompani
jos ir valdžia.

Dar labiau suvaržys 
, imigraciją

Washihgton, lapkr. 9. Kongre
sui bus įneštas reikalavimas dar 
labiau suvaržyti imigraciją ir 
deportuoti ateivius kriminalis
tus.

•f

22 žmonės badavo laive 
.55 dienas

' Ji; “
New I ondon, lapkr. 9. Atjan- 

tiko vandenyne pėr 152 mylias 
nuo Njw Yorko rastas laivas 
Arthur Jamėš, kuts su 22 žmO* 
nėrtis prieš 55 dienas išplaukė 
iš Cape Verde salų ir pritrukęs 
maisto ir km‘o nebegalėjo pa
siekti kranto* ' -

Kodėl blondinės yra pa 
siutesnės? >

moterys Vvisųįimetx; yrą .blondi- 
nesAnna Jack- 
son, moterų apsaugos Biuro ve
dėja. “Aš3nežinau, kodėl blon
dinės yra atkaklesnės už kitas^ 
bet tokios jos yra”.

Gandhi grįžta namo 
/ lapkričio 29

Londonas, lapkr. 9. Mahatma 
Gandhi pareiškė kad “apskrito 
stalo” konferencija nenusisekė 
ir jis ^rįžta namo lapkr. 29 
dieną, k.ir; greičiausia, bus pra
dėta nauja nepaklusnumo kam
panija.

Duoda kreditą už 
dėtą laiką

atsė

Ann Harbor, Japkr. 9. Du bro
liai Smith ir Toledo buvo areš
tuoti už baldų vogimą iš seno 
apleisto namo; teisme jiedu ga
vo po 90 dienų kalėjimo, bet li
gi teismo išsėdėjo po 107 die
nas. Teisėjas nutarė, kad po 
17 dienų jiems užskaita į kre
ditą kitam panašiam atsitiki
mui

Atidavė $5,000,000; 
liko graboriui

ne

New York, lapkr. 9. John Gel- 
laity, 78 kurs 1929 metais ati
davė Smithsonian institutui me
no brangenybių vertės, $5,000,- 
000 mirė jaip bėdnas, kad j b 
našlė neturi kuo užmokėti gra
beliui.

Suvalgė 7 svarus euk- 
kraus, su daktaru

Havana, Kuba, lapkr. 9. An- 
tomo Piazaola susiderėjo, kad 
jis suvalgys 10 svarų cukraus, 
bet dar septintą svarą bebaig
damas jis susmuko, ir reikėjo 
pašaukti daktarą.
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; Praga,i Čekoslovakija, lapkr. 
9. Įmpotteriai protestuoja prieš 
savo valdžios uždėtą aukštą 
muitą Amerikos automobiliams, 

■kurs siekia 200 nuošimčių.
I

■V M

Memphis, Tenn., lapkr. 9.
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Kaip Jugoslavijos 
rinkimų komedija 

tapo suvaidinta

Viena, lapkr. 9. Jugoslavijos 
“rinkimai” praėjo, žinoma, su 
valdžios laimėjimu. Kaip gene
rolas Zivkovičius norėjo, taip 
ir atsitiko, kad visi jo kabineto 
nariai ■ tapo išrinkti, 
mentas” susirinks kitą

Rinkimų farsas, kokį 
karalius Aleksandras 
premjeras Zivkovičius, neturi 
sau lygaus jokioj diktatūros ša 
lyje. Balsuoti buvo leista tik 
vienas, valdžios sąrašas. Jokių 
kortelių nebuvo. Balsuotojai tu* 
rėjo ateiti prie valdininko ir 
pasakyti, už ar prieš. Kas drį
so pasakyti prieš, tas buvo fo
tografuojamas, rekorduojamas 
ir imama jo piršto nuospauda. 
Veik niekas iš sąmoningųjų nė
jo balsuoti.

Prieš pat rinkimus per kelias 
dienas vyko studentų riaušės, 
kurie protestuodami prieš dik
tatūrą, reikalavo rinkimų lais
vės ir parlamentarinės tvarkos. 
Belgrade universitetas buvo už
darytas ir virš 100 studentų 
areštuota.

Kodėl “nemirštantieji 
miršta

dan ’50? nai^ys - religinės orga- 
nizafijon “Izajos brolių” kolo
nijos, kurios nariai tiki, kad jie 
nemirs. Kolonijos vadas, “bro
lis Izajn” pareiškė, kad Jor- 
dan mirė dėlto, kad jis “nepa
klausė Dievo”. Bet valdžia ne
tiki tam, ir paliepė padaryti mi
rusiojo lavono skrodimą.

Hamburge lapkr. 9. Vokiečių 
oro stotis Mhmbūrge išrado ir 
pasekmingai ištyrė balionus, ku
rie pasikelia per 180,000 pėdų 
arba 30 mylių j orą, kur užre- 
korduoja oro sąlygas ir jas par
gabena žemėn.

k

Ačiū-kalėjimui; išgydė
Memphis, Tenn. Dava Briant 

atsiuntė miesto kalėjimo virši
ninkui laišką, dėkodamas už iš
gydymą jo nuo alkoholizmo be
sėdint tame kalėjime. VirŠinim 
kas jair duodavo gerti sodos, 
kai užeidavo noras gerti.

SPECIALIUS
BARBENUS

Naujienose
LAPKRIČIO

12,13ir14
v
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Čia gausite viską .pigiau 
negu bile kur kitur

Ekonominis krizis 
pradeda labiau ir 

Lietuvą spausti

Karaliaučiuje leidžiamas “Ko. 
enigsberger Hartungsche ZeL 
tung” tilpo staipsnis apie Lie
tuvos ekonominį pasunkėjimą:

“Dar prieš trumpą laiką Lie 
tuva Europos ekonominiame 
gyvenimo buvo ta laiminga sa
la, kuri bendro ūkio krizio be
veik buvo nepaliesta.

Vokietijos krizis paveikė
Dabar virto kitaip. Vokietijos 

finansinis krizis nepaliko ne
padaręs Lietuvai įtakos. Įvykiai / 
Vokietijoje sukėlė Lietuvoj ne
pasitikėjimo krizį, kuris tuo 
pasireiškė, kad ’š bankų buvo 
betarpiškai atitrauktos didelės 
deponuotų pinigų sumos. Viso 
to natūrali pasėka buvo ta, kad 
bankai apribojo kreditą preky
bai ir pramonei, kas privedė 
prie bendro krizio. šis kredito 
krizis pasireiškė niekuomet ne
tikėtu budu. Jis taip paaštrė
jo, kad prekybai ir pramonei 
vos bėra galima realizuoti pirk
lių popierius.

Ūkininkams sunkti
Kredito krizis buvo ekonomi

nio krizio priežastis. Gal vos 
visų u’/tainkų 10% tuo tarpu 
galėtų paimtas iš žemės banko 
paskolas sumokėti. Likusiųjų 
90% yra priversti duotus pasi-

„ kas vėl nei* 
prekybą ir pra-

totaju. yra kaimų gyventojai* 
kurių priklauso bendra ūkio 
būklė. 

•
Protestuojami .vekseliai

Prekyboje pasireiškė bendras 
sustingimas, nes iš vienos pu 
sės—beveik dingę kreditų gali 
mumai, iš antros— vartojimo 
stoka yts tie faktoriai, kurio 
gresia prekybą užtroškinti. Pi
nigų rinkos paaštrėjimas yra 
jau tiek išaugęs, kad protestuo
tų vekselių skaičius, palyginus 
su tuo pačių praeitų metų lai
ku, yra padidėjęs 100%. Todėl 
visai nėra nuostabu, kad firmos 
su pozityvinėmis vertybėmis ir 
aktyviu balansu* nebepajėgia 
anksčiau duotų pasižadėjimų 
normaliai tęsti.

i

Kaltina biudžetą
Kova prieš ūkio krizį Lieto

joje gali tik tada pavykti, jei 
bus stengiamasi taupymą pra. 
vesti, kur tai yra galima. Lie
tuvos ūkio krizio priežasčių rei
kia ieškoti valstybės biudžete, 
(musų pabraukta). Tolimesnė, 
be abejo, yra tai priežastis, kad 
statyba, kuri pastaraisiais me
tais nepaprasta^ plėtėsi, įgijo 
nesveikų formų. Ypač čia bu
vo įdėto* ilgalaikės, žymios su
mos, dėl ko išsiplėtė nepapras
tai spekuliacija. t .

* i

Robotas lėks 6,000 mylių oru

Londonas, lapkr. 9. Pagamin
tas orlaivis, kurį valdys robo
tas (mechaniškas Žmogus). Or 
latvis bus paleistas 6,000 my- 
lių skraidymui nesustojant.

New York, lapkr. 9. Du šim
tai žmonių, dirbę Detroito au
tomobilių dirbtuvėse, padarė 
kontraktus 3 metams su sovie
tais, ir išvažiavo į Rusiją.

Maskva lapkr*. 9. Plieno, gele
žies, anglių ir transportacijos 
pramonė, kuri ligi šiol mokėjo 
žemas algas, jau pakėlė ligi 10 
nuošimčių ir dar prideda nuo
šimčius už padarytą viršnormos 
darbą.
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New Kensington, Pa
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Po trylikos metų

Neatidėliokit Daugiau Nė Vienos Dienos/
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Draugiškas ir Saugus Bankas
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Hello 
People

Prisidėkite dabar prie musų 1932 
KALĖDINIO TAUPUMO KLJUJJO

KAIP PASALINTI JŪSŲ KU 
DIKIO BALTį

dicnps, Atė
jo ant rytojaus, atplėšė leųtąs 

W ir 
ttr čia 

PeU vod; Spėję

O jei ne ta nelaimingą kate 
APLA. 9 kuopos svetaine da 
ir dabar tebebūtų su užkalto
mis durimis. Vadinasi, katė 
išvadavo APLA. 9 kuopos sve-

12 centų už sV. ir 
po 15 centų 

skaitant Amerikos

konsuld Įiudymą iš Amerikos. 
Tojų Įiudymą New Yorko kon
sulą# duoda už $2.

Aiškiau sakant, nugabenimas 
ąutomobilįo, sveriančio iki 3000 
svarų, iš New Yorko į Klaipė
dą, su liudymu vadinamu Trip- 
tik, kainuoja apie $195 vienon 
pusėn ir apie $335 į abi pusi.

Pt Bukšnaitis.

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos.
Kariaus Čekiai Pinigų Sįimtįjųųs,
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Vienykimės ir neduokime sąye iš* 
naudoti visokiems apgavikams.

Kodėl vesti savo bankinius reikalus 
kitur kuomet galima juos atlikti su
ko tautos stiprioje bankoje —

Kaip kate išvadavo APLA. 
kuopos svetainę iš policijos 

ranku

Tiek reikia mokėti už važmą 
tarp New Yorko ir Londono. 
Gi iš Londono j Klaipėdą, j,ei 
autojnobilis gabenamas tuo pa
čiu laivu, ką ir keleivis, — rei- 
kia įnoketi dar ŽlVdol. (arba 5 
angl> svarai) už visą automo
bilį, nežiūrint svorio. Jei kelei
vis Važiuoja ne tuo pat laivu, 
tai tarp Londono ir Klaipėdos 
už automobilį imama po $20 
nuo tono svorio.

3. Kad tųrpti teisių važinėt 
po Lietuvą atsivežtuoju iš A- 
merikog automobiliu, reikia 
gąųti. iš Automobile Club .of 
America (12 East 58rd Street, 
Ne.w York) liudymą, vadinamą 
“Triptįąue”, užsimofcąnt į klių- 
bą $50. Turint tokį triptiką ir 
važiuotojo leidimą, Klaipėdoje 
nereikės mokėti muito, nei ųž- 
stątų per šešis menesius. Jei 
po šešių meųesių tasai triptikas 
nebus pratęstas kitiems šešiems 
mėnesiams, ar jei automobilis 
išbus Lietuvoje virš vienų me
tų laiko, tai jį ręikes įregistruo
ti taip, kaip ir visi automobį- 
lįai tenąi registruojami.

4. ĮvęžAnt automobilį į Lie
tuvą be “triptiko”, Klaipėdoje 
reikia sumoket muitas sulig 
mašinos svorio: už automobilį 
sveriantį iki 1000 kilogramų 
(2250 svarų) — po 2 litu už 
kilogramą; iki 16000 kilogr. — 
po pustrečio lito už kilo 
1600 kilo 
naši 
automobilius yra apie 9 centai 
Už musų svarą, Už vidutinio 
sųpkumo 
Už sunkiuosius 
už svarą 
pinigais ir svarais. Jei automo- 
bilįą bus išvežtas iŠ Lietuvos 
pusmečio laiku, tai muitas grą
žinamas tiems, kurie įvažiuodą-

; mi įteikia muitinei Lietuvos

virs 
po 8 litus. Vadi- 

mųįtas už lengvuosius

Kai kūdikis pagauna šaltį į 
galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skyąĮtę albolene į nosis kelis kar
tus j dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir įaliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Flefcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
mingą. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesiigdina. Milionai 
molinų žino kaip lengvai Cas
toria nuraminą verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pąįįa)ina paprastus negaliavi- 
mųs, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bpnkutės tikros Casto- 
rįą.

vome pas Fąpįęviųą l #emų, 
III. Tai irgi seni pažįstami ii 
svetingi žmones.

Negalėja,u
reikėjo atfral į čhtyagį, 
o P riektam norėjosi dąr susto
ti Virdulį, llj., • mąuo giminią- 

miestuke. S.ėiiiC? “ 7* 
nemažai' lietuvių, bet da

bar vos keliose šeimynos bepa
siliko. Vieni išvąŽiųėjp į did
miesčius. o kiti į aplinkinius 
miestelius, kur dar kąsyjclose 
šiek tiek dirbama. Miestelis vĮ- 
sai kitaip atrodo, npgu priėš 
tryliką -metų, — mažai bėra gy
vumo. Iš liętuyių, čia tekų Pį‘ 
simatyli tik su K.uhąąip 
lįąis, kadąngi teturėjiąu 
valandas liųoso Hijio, -x- 
jo grįžti namo. .

tuvą — skersai-išllgai.
** Kądąn^f veilę-yią|-*tds fųšięs 
tunstkb thri įsigiję Amerikoje 
sAvo autorfioblMUfe, tai, keliau
dami Lietuvon, jįe norėtų nu- 
.sigabent ten įr šį parankiausi 
susisiekimo įrahkf Juk aišku, 
kad savo automobilyje butų 
lengvą ąpsijąąkyfcį Višpsje Ue- 
tuvos vietose.

Vięnpk gabentis į užsienius 
automobilj nėra jau taip leng
vą/ Įtuip kąd skrynią.
Čia reikia susidurti su įvai
riais formalumais ir išlaidomįs. 
Kas blogiaUsia, kad beveik 
kiekviena transporto įstaiga 
duoda busimam turistui vis 
skirtingų informacijų, vedan
čių į neaiškumus ir painiąyąs. 
Tp delei kai kurią turistai vi-, 
siŠkąi atsisako važiavę Liętu- 
yop.

Tikrenybėje tuo reįkalu dį- 
dęlių pąinipvų pė^a, jei kąą pe- 

Keikią im
ti dojnčp šįtąį kąs :

1. Nuolataus Susisiekimo lai
vais tarp New YOrko ir Klai
pėdos riijrą. Todėl parankiausia 
•iš New Yorko keliauti tais ląį- 
Vfeis, kurie eina į Londoną, iš 
Londono pląukja laivai stačiai 
j Klaipėdą kas savaitę, tad aų- 
'tomobili^ buą pprkejtas iš new- 
jogkiškio laivo į klaįnędįš|q, ir . . _ • . i ? ' ' « >i a « w. a ^£1

nereįkes ąuto- 
’po svetimus

kad nie- 
ne įeiti, ne išeiti 
vietoje koniunis- 
daugiau maištų 
Šioji svetainė vi- 
i svetainę, bet į 

Dievo namus su 
priešakio ir su už- 

Gospel Tabernaclc”.

"Nutarta, padaryta. Policija 
nieko nelaukdama atsivežė 
lentų, vinių bei kitų reikalin-

Mokėkite savo mokestis reguliariai per 
penkios dešimt savaičių ir gausite nuošim
čius su jūsų Kalėdinio Kliubo Čekiu.

CentraV^&^Bank
ATRUSTCOMPANY 
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gų įrankių ir užkalė duris, 
kad niekas negalėtų daugiau 
įeiti kaipo į labai pavojingą 
vietą. Šioji svetainė nuo pat 
jos pastatymo, da pirm APLA. 
9 kuopos nupirkimo, buvo 
skirta Dievo Namams, — tai

Dabarti
niu laiku tbn išsitekdavo pro- 
testonai ir koipąipstai. Viepi 
Dievą garbindavo, o antri Ru
siją ir Leniną.

Užkaltos duris pradėjo at
kreipti ne tik praeivių dėme
sį, bet ir artimųjų kaimynų. 
Pradėjo žmonės kalbėti, kad 
dvasios vaidinasi už užkaltų 
durų, ba, girdi, kažkas bala
dojasi. Žiūrint pro rakto 
skylę, buvo matyti poni žaliai 
žibančių akių, žmonės pama
tė, kad tikrai vaidinasi ir dva
sios su žalioinis žibančiomis 
akimis vaikščioja už užkaltų 
durų.

Nors jau buVo vėlybas lai
kas, bet kaimynai pašaukė po
liciją, kad pažiūrėtų kas ten 
dedasi už užkaltų durų. Kai 
kale duris, tai dauguma žmo
nių matė, kad tuose Dievo 
namuose nebuvo nei gyvos 
dusios. Policija taip pat ži
nojo, kad ten nieko nebuvo.

Pribuvo ir narsioji polici
ja, apsiginklavusi nuo galvos 
iki kojų pačiame nakties blti- 
dume ir persitikrino, kad tik
rai vaidinasi už užkaltų durų. 
Girdi nepaprastus aidus, o 
prie lango mato žaliai žiban
čias akis.

Bet juk tai pats nakties blu- 
dumas, tokiu laiku visokių 
dvasių visur pilna. Tai “nar
sioji

Lapki rčio 3 d., 11:30 vai. va- 
karo, išvažiavau traukiniu i 
Gillespie, 111., pas savo senus 
pažįstamus Joną ir Stelių Ka
talikus, kuriuos nebuvau ma
čius* pe»* tryliką metų. Trauki
nys stovio tik Carlįp'villą, Ilk, 
tad čia turėjau išlįpti. Buvo 
tik 5:39 vai. ryto. Stotis uždą 
rytą, ir visur tamsu. Apšviestas 
buvo tik pats vidųrmįęstis. Li
gi gątvekario teko eiti šešis 
blosus. Gana nejaukti. Bet kąi 
priėjau prie miesto, tai pąąį- 
darė drąsiau, nes pamačiau por 
licmoną.

Stoty j nei gyvos dvasius, tad 
užėjau į valgyklą, kur sųžįipp- 
iay, jog gatvekaris į Gįllpspi.e 
eiiyi tik apie aštuntą valandą. 
Bet paskui pranešė, jo 
•traukinys pasivėlinęs: 
pribūti 4 vai 
dar nėra. Girdi, jis turės neųž.- 
ilgo ateiti. Iš tiesų, tąjį) ir bu
vo. šešta valandą atpyškėjo ir 
“sieeper’iS”, kuriuo ir n.uvažia- 

policija, bijodama pra- vau į Gijlęspįe.

tčko'atffe vieną ffiylią. Galų ga- 
įe ^uradąų, , 
hebėpąži^. neš..paskutinį 
kautą matanti.aš,
maža mergaite? 'Bati sužirto j e 
vardą, jie... labainiane 
PFięrtjė. m
senus -pažistamus -ir aplankyti

BNIVERSAl STATE BANK
’■ UA- - l' " ' . . . . . ' . .

Valome fį
Senas skrybėlės; paskiau 
išrado kaip naujos. ZĮ MjHg 
Taipgi valpnjc ir prosi- 
name vyrų siutus ir bverkautųs: mote 
rų dreses ir kautu*. Darbas labai ge 
ras ir garantuotas.

Little f
3328 So

kampas 33rd Phce

kų, yra geriaiįsia vĮięta jųių^ <t|r Šiandie. Ai’ iy s prisidėsite pHė SOc j savųĮtų Kl^ųbo, 
' as ir ^kiĮ^paitarnįayimas.
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Archer

Spalių 14 d. New Kensing-J buvo žydų bažnyčia 
ton, Pa., įvyko bcdnrbių maiš
tas. Alkani bedarbiai, vado
vaujami komunistuojančios 
National Mainierių Unijos su
rengė bedarbių demonstraciją 
ir padarė puolimą ant mieste
lio policijos. • Miestelio polici
ja pasijuto, kad yra bejėgi ko
voti su bedarbiais, ir pasišaukė 
valstijos policiją į pagelbą. 
Bedarbių demonstracija buvo 
išvaikyta ir daug nekaltų 
žmonių gavo paragauti poli
cijos buožes. Buvo padaryta 
ir areštų, bet ne demonstra
cijos vadai buvo areštuoti, o 
tik paprasti bedarbiai, nes žy
mieji demonstracijos vadai pa
sišalino.

New Kensingtono policija, 
jtarė APLA. 9 kuopos svetai
nę, kad tai esą komunistų liz
das, ir kact čionai esą organi
zuojamas tas visas sukilimas 
ir maištas prieš miestelio val
džią. Ji nutarė, jog reikia len
tomis užkalti duris 
kas negalėtų 
ir kad šioje 
tai negalėtų 
organizuoti, 
sai nepanaši 
bažnyčią 
kryžium 
rašų

i 1 ' 1 V»y '■ to •• t- » v « n» LJ .■ . , v UttP
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šyklu sti keleivių bus KJaipėdo 
jefc Tok “j.-1 ,■ ’CT ■*>'

dėtį kovą ąii dvasįo^iif, 
re laukti rytojaus

su didžiausių at 
atidarė duris ir Žiuri 
tos .dvąsj.oą/' ’f 
praverti, kaip •' pamatė, i jog 
vargšė kaJ6 buvo įkalinta už 
užkaltų durų. Katė nieko ne
laukus išbėgo lauk, o policija 
nespėjo jos nė siiafCštųotii

misi UieUm. SmvKta,
U6, vieil tik tie, kuriems būti
nai reikia; dąųsejįįą., .kelmų ją. 
ten tik pAšišfečilldt;
pamatyt kiek yl'a nu progresą* 
vųsi musų atąįjdąi

Toki syęčiąi jau



Antradienis, lapk. 10, 1931

BURNING BITS

has been chosen

be-
Va-

punish me by making me smg 
with the tenors.

! ♦ * *TRAFFIC COP: “Hey, there! 
Don’t you know you can’t tum 
around on this Street?”

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

The Vagabond.
* * *

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

• ♦ •

GREETINGS from the garbe 
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 JAKAVICII, yodeler, 
born long ago; pres. of the 
Amalgamated Order of Swiss 
Yodelers; favorite song; I, Me, 
& Company, By Heck.

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

ANN SKEVRE, singer, born 
loveable; Sing Sing College; 
M. M., P. M., A. M. Favorite 
song

GENEVIEVE KETVERTIS, 
society leader; born brunette; 
Titian College, < S. ę. 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 no n e. 
VVhatever lack of noise it has, 
Amelia makes up with hergum!

Miss Demeanior.

GL0WING EMBERS: Tom- 
my Kroger 
assistant sočiai chairman by 
Dan Kezes 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 \Vrestling bout lašt Fri-
day... An appriciative audiencc 
was filled with gleę when she 
wiped up the floor \vith him...! 
In fact, they 
floor...
Frank J. yell... Oh yes, some- 
one told 
fortune was a secret, so don't 
tell his girl-friend, Fel Kąnt- 
rim.

[Acme-P. K A. Photo]

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

You
both wiped u p 
shoulda heard

me that Dan’s mis-

Guilty”.

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

♦ ♦ ♦

FELLOW CHORISTER, note 
the following:

Dear Bits:
Here’s a childhood poem 

which I have alvvays prized. 
Now it oNprcsses 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

— liko you.
Lonesome Sal.

* ♦ ♦

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 stndio is lo- 
cated. Tickets will not‘ be sold 
at the door, so get ;

♦ ♦ ♦

BOYS: “Betvveen 
me, what do you 
Estelle Markus?” 

TONY GEDVILL: 
you and me, not so good, but 
alone — Oh Boy!” —S. O. S. 

* * *
WE’VE BEEN HEARING 

about E. M. and T. G. Curiosity 
killed a covv, but 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 cnough space to include 
all of the contributions that 
were sent in. However, next 
week will bring as many of 
them as possible.

A few vveeks 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 
vvho are of the šame opinion.

Wishing your column all the 
success in the world,

I remain sincerely,
• George A. Pershmg, 

6849 So. State St. 
* ♦ ♦

FEROCIOUS REAbERS pre- 
pa re 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 
interview will be published in 
“BURNING BITS”. There will 
be f i ve good judges so you’ll 
all get a fair deal. Further 
details, in regard to the second 
and third best suggestions, who 
the judges will be and how 
long the contest will lašt, will

■f

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
be found in the next edition of 
the column.

* * *
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 
wcek.

“1 \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 paariu vo krauju. Reiškia, 
sklokininkai nugalėjo ir pasi-

rodė tikri 
Taigi pradė. o 
BANGI j

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

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

Bridgeportas
Revoliucija reikalauja kraujo

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 šią 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 ne
paprastą ateitį kūdikiui.
apie tą ateitį, apie kūdikio ro
lę daugiausia ir kalbėjo jo tė
tušiai, dėdės, .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

Ot,

revoliucionieriai.
revoliuciją, su t

OUrTyLS 
Night and Moming to kecp 
themClean, Clear and Healchy 

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

Mario Ca, Dept. IL S.,9 E. Okio St.Chict.

Visu Atyda
Skelbia; kad dabar yra

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, Dl.
Tel. Pullman 6201

Viskas Pigiau
Negu buvo dešimts metų atgal

I *

Eikite į tas vietas, kurios Garsinasi

NAJIENOSi

MR. STEPHENS now has a 
pipe of 
ally lit 
merits, 
capable
ors in the Lithuaman cultural 
circles, vvherever music is cdn- 
cerned. Lašt year we worked 
ha r d at rehearsals and played 
just as strenuously when it 
came to enjoying ourselves at 
all of the Chorus’ sočiai affairs. 
As a revvard, 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 if I come late, you can

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 0 PIANO MOVING 

Local B Long Diatancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yarde 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigos.
817 West 34th SL ' 

TeL Boulevard 9336

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Westem Avė.
T<1. H.mloek 1582

Skaitykite Kasdie.A. P. TI E, H A.

yours now.

Nepaprastus Bargenus“Between

November 12,13,14will be look- 
whoever the

kurie 
var- 

. Sis

P. O. Bo* 352 
Hartford. Conn.

LISTEN IN:
Dear Mr. Stelmok:

you and 
think of

DEKEN’S OINTMENT CO.

MES VALOME VISKĄ
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

Domestic ar Wilton nuodugniai išvaplmi, abi pusės

$2.00
■> Patenkinimas Garantuotas

(rr--

ŠOU CAKT 
see -vue BOK-
HtfS feUSN

h

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 treatmentas. Tai yra model- 
niškas {čirškimo metodas. Kodėl ne
ateiti pas originalį šio metodo išra
dėją. kad jis atliktų jums darbą? Gy
dymas yra. be skausmo, saugus ir tik
ras. Yra smagu matyti kaip šios ne-z 
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
DEKSN1O GAUNOA MO3TI3 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroe okaudojima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos okau* 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimu* 
(tik ne ronae).
Tukatanžlai Žmonių yra Usigyde o 
milijonai day nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso,' kiek ji pati sveria ou> 
lig ųaudoe gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pae aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekdjė 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite* mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

-F

J. P. RAKŠTIS
Registruotas . Aptiekorius

1900 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

The NewDrexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grnve Avė 

Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

NAUJIENAS
• i

c ir Temykit

KETVERGE, PĖTNYČIOJ 
IR SUBATOJ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos fe 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8 902

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir 
susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosl. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, f 1 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę 
todaml DR. MICHAELIS ALL HERB TONIC, __
labai Švelnus tonikas yra padarytas 13 26 skirtingų 
gydančių žievių, Sdknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite j musų sankrovą nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egzaminacija yra vlsiSkai dykai

_ ,, i kada vartojate Dr. Michaers All Herb Tonic. Arba
raAyki mums, prisiųsdąjni "Oc. o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr. ______
Herb Tonic, ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbčjo, t.ai pa
gelbės DR.. MICHAEL'S ALL HERB TONIC.

i, bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1 
bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. ■

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4745 SO. ASHLAND AVKNUE, 1043 W. NORTII AVBJNUE
1205 MILWAUKEE AVENUE, 8342 W. 20th STREET

. Mlchael'B Ali

INOUR OFFICE

Milete

CEVERYKAI
krautuvėj jus visuomet ga-Musų 

lite gauti puikius/ stiprius ir mo
derniškus čeverykus. ”‘l----------
turitne didžiausį pasirinkimą. Ma
loniai kviečiame savd vięngenčjus 
atsilankyti į musų krautuvę.

UNIVERSAL SHUE STORE
\ itALESKI ir MARTIN. Savininkai , • . , ■

3265 S. Halsted St Tel. Victory 6576

Visuomet

x see hm j

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Are. 
CHICAGO, ILL.

WiSSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras 
t 

Kapitonu

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. \ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA . 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, ožnuodijimą krau
jo, odoi, ligas, žaizdas, reumatizmą, galios skausmus, skausmus nuga< 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeign kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. ‘ 
Praktikuoja per daugelį -metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai.' OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėltomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West. 26 St.. kampas Keeler Avs.» TeL Cravford 5573'

r-
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1739 South Balated. Street . 
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Subscription Ratėst
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
gkkmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė 1789 9. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefoną* Rootavelt 8500.

Uisteakymo kainas
Chicagoje — paltu:

Metama ...... ... 38.00
Pusei metu ... ........................... 4.00
Trfma mėnesiams ------- t1 2.00
Dviem mlnesiama ..................  1.50
Vienam pifinesiui ,75

Chicagoj per iinėiiotojtuu . vll
Viena kopija —'  ........ :......8c
Savaitei ---------- --- ---------------  18c
Minėsiu! ............        75c

Suvienytose Valstijose, na Chicago), 
paltas

Metam*...................    87.00
Pusei metų ........... ... ... ...... ...  . 8.50
Trims mtaesiams ...........  1.75
Dviėm mėnesiams— 1.25 
Vienam minėsiu!   ■■■„75

Lietavon ir kitur uisieniuosė 
(Atpiginta)

Metams ____ ....________ .... 38.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

EKONOMISTAI STOJA Už NEDARBO APDRAŪDĄ

tiesioginiai negalėjo išduoti 
indžonkšino prieš kriaučių 
rengamą vakarą, bet , jinai 
turi tam* tikrą* gėlią pažebo- 
ti sau aftiriiits žmones, tam 
ir išdavė jiems indždnkšiną 
(drausmę), kad nedalyvauta 
unijos' ’veikim#,”’ • ’ J.‘ r • \? > t
Bet Pruseika, dėl kurįo birh- 

bininkai boikotavo siuvėjų Va
karą, irgi nepatėhkino lokalo. 
Anot “Darbo”, jisai savo kal
boje visą laiką kritikaVO Amal
gameitų uhiją, prikaišiodamas 
jos vadams f'rev61iUcingiiftid” 
stoką ir kritikos laisves “var
žymą”. Matytp Pruseika bijosi 
to bimbininkų. riksmo, kad ji
sai esąs oportunistas, ir jisai 
bandė kriaUčiams pasirodyti, 

jisai moka “revollučioniš- 
pakalbėti.

nėgėrai eiti ir j j už tai ėmė 
peikti, tai jis metė ‘N. G.’, 
o išleido?' setu ‘Naujienas’, o 
kur jis dabar?“
Paikiai žino istoriją tie bim- 

bininkai. ‘Naujienos’’ pradėjo 
eiti 1914 'metais, d žurnalas 
“Naujoji Gadynė” (kurią leido 
LSS.)
gaitis galėjo mesti “Nauj. Ga
dynę” ir eiti leisti “Naujienas”, 
kad “Naujienos” tuomet .jau> 
seniai buvo leidžiamos?

1916 m. Kaip gi Gri-

BAGOCIAUS BIZNIO
PATYRIMAS

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 
Įekonomistai 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. Apdraustiejidarbininkai, ne
tekę darbo, imtų iš to fondo pašalpą, kaipo jietns pri
klausantį dalyką, o ne kaipo išmaldą.

Prof. Leiserson pasakė, kad pramonės pareiga yra 
teikti pagelbą; bedarbiams, bet kadangi pramone 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 mulais skamba labai žiau
riai, bet juk tiesa, kad kapitalistai, kuriems darbinin
kai krauja lobius, mažiau rūpinasi bedarbiais darbinin
kais, negu bedarbiais mulais.

kad 
kai”

PASAKA

“Sklokininkai” su bimbiriih- 
kais turėjo ginčą Sčrahtonė, 
kuriame tūlas Šlekaitis, anėt 
“L.” korespondento, šitaip pir
muosius tarkavo:

“Sako: ‘Kam reikia toš 
‘naujos gadynės’, kad dar aš 
turiu visus numerius ‘N. G.’, 
kurią L.S.S. kada1 išleido? 
Bet kada Grigaitis ptad^jo

Viėnds rašytojas klausia 
“Naujienų”, kokio biznio paty
rimo turi adv. F. J. Ėągočius, 
kurį daugelis žmonių vakarinė
se ir rytinėse valstijose reko- 
rhę'nduoja į SLA. prezidentus. 
Į šitą jo klausimą, mums rodo
si, jati davė pakankamą atsa
kymą Naujos Angpjos 'Progr. 
Komitetas, kurio pranešimas 
tilpo “Natijiendsc” šio mėri. 3 
d.; Tenai nurodyta, kad adv. Ba- 
gočius buvo direktbifiuš South 
Boston Trust Co. ir South Bos
ton Niatibnal Bank.

Tai yra rtfilionines finansines' 
įstaigos, kurios netenka, į di7 
rektorius žmonių, nenUsimananT 
čių apie bięnį. ; ' ’■ .

i

SLA. Reikalai
... ____________________

Vieną drasko, liitąi 
lopo T

• į ■ I p * 1 į • J <

Vieną draskoj kitą lopOs

IWii Ii
. _ . '■ , , i f

SLA. sekretorė kalta. LcgaA 
lis patarėjas irgi kaltas. Jau 
nekalbant apie iždininką, lies 
jis miręs, todėl jo nuodėmės 
atlėistos.

, i r 1 
r-"—-".'JT u 'i i lt

< ■ ■ ■ '> * t 11SLA. prežidentas, DevehiprA)- 
žunario ptfskofcjį; štillg ffisį 
sūprhtiriiu, yra baltas; kaip 
s'hifegaš,*i-visal5 nekaltas.

Juigėliutė stišira'širiėjoy laiš
kais su Dėveniu LietiMją Tą 
štitadb spccialė komisija' it 
įpiį thi plačiai aptašb “Tė
vynėje”. Už tai priimkite h 
thftnęs garbės vainiką, ji 
f -; _ - 
gali pastebėti, 
tairi tikrų romantiškų akiijių. 
Bet, va; ką ta spėčihlė komi
sija nepastebėjo: pėvėfiiš įlie
tu Vajo ttiri apie 300,000.00 li
tų vertės dvarą, kurį, manau, 
galima 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 suvažiavime, 
So. Mrtrtchcster, Conn., rugsė
jo 28 d., J930 m. Rodosi, it 
tds garsios specialus komisi
jos štabas girdėjo tą T.' Mato 
pareiškimą, bet ar jie, tątnė 
rfeiknlc vdįkė . ką^ —- tai tik 
jiems žinotina;

Taih pačiam ' apskričio su
važiavime p. J. Tareila, va< ką 
pasakei Kuomet' Devenis .buvo 
sugrįžęs į Ameriką ir gyveno 
vienam Ncw .Yorko viešbučių, 
tai jis per telefoną ■ kalbėjosi 
sii (uląiš 11/ kuopos ( nariais 
YVatcrbury antradienio va
kare. P-iias J. Tareila tai >ŽB 
nojp (o gal ir pat#' su ’Dėve- 
niu kalbėjosi??), bet SLA. cen
trui apiėjtai pranešė tik’ k;bt‘ 
virtadiėnį. Pd tani tie Watėr- 
burio didvyriai rūstavo ant 
SLA. sekretorės už nėarešta^ 
vilnį Devėhio. O tUo tarpu

T" dvi

............. IT ■

'Anlradietiis,' lapk. 10, 1981

GANDUI RENGIASI GRJžTl

Indijos nacionalistų kongreso atstovas “apvalaus 
stalo” konferencijoje, Mahatma Gandhi, pasakė vienos 
telegramų agentūros korespondentui, kad jisai nebesi
tiki iš konferencijos nieko gero ir rengiasi apleisti Lon
doną šio menesio 29 d. Jeigu jisai pagrįšiąs namo tuš
čiom rankom, tai Indijoje nacionalistai vėl pradėsią1 
koVą prieš Angliją.

Taigi Indija stovi priešdieny naujo pilietinio kari), 
kuris veikiausia bus žiauresnis ir atkaklesnis, negu ta 
kova, kuri buvo sustabdyta, 
sutiko su indais tartis.

Padėtis Indijos klausime 
to, kada Anglijoje laimėjo 
džia”, kurioje daugumą turi
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 darbieeių pralaimėjimu, neilgai trukus pama
tys, kad džiaugtis nėra ko.

u6 
ūk 

tokį siiiulkų daiktą ne bot tas 
, — čia reikia

Bet Stasys Gegužis, jiė patys davė Devėniūl

i I ’ u »

dienas ,laiko pasišalinti. Kodėl 
gi ta Ąiėciąlė kohiisija nepa
sako, kaš- su ■ DeVeniu Nėw 
Yorke kalbėjosi per telefoną 
iš Waterburio, ir ką jie kal
bėjo? Kokius, reikalus ir su 
kuo Devenis turi Waterbury? 
Tur būti, Devenio-Ažunario 
paskola ne vienam waterbu- 
riečių žiuri į akis ir šaukia 
atmonijimo. Teisybe taip pat 
žiuri jums į akis ir šaukia to 
paties atmonijimo.

Dideli vyrai iš jūsų išeina, 
kuomet, jus pradedate save 
piršti į SLA. Pildomąją Tary
bą. Jus visur ir visuomet vie- 
lias kitą išgiriate ir pastatote 
mučelninku eilėsna. Va, kaip 
adv. Lukošius gydė SLA. pre
zidento St. Gegužio žaizdas 
spalių 18 d. Hartford, Conn., i 
toj garsioj SLA. veikėjų kon
ferencijoj parinkime kandi
datų rtonūhacijbins į SLA. P. 
Tarybą. 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 vąkaruš ir su
šoko: Gėgtiži^iyca nukryžia- 
voths ir jo rankose ir kojose 
žaizdos. Kad tas žaizdos išgy
dyti, tai būtinai reikia Gegu
žį palikti SLA. ptezidentu dar 
ant dVicjų metų, čia tūliems 
musų j tėvynainiams ašaros 
pradėjė 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 mor- 
gičių... O jeigu tokia paskola 
nepavyktų ir ją kokis nevido
nas išvelka aikštėn,- tai tuo4 
niet galima išrinkti specidlę

komisiją, kuri išneš tinkamą 
verdiktą. - 
rių< iždininką ir legalį patarė
ją. o prezidentą apšauks did
žiausiu mučelninku ir gydys 
jo žaizdas per kitus du metu.

Vyrai, jeigu jus dar vyrais 
esate tai paliaukite vieną 
draskę, 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, 

į 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, kurie yra užsi
tarnavę tų garbingų vietų. No
minuokime į prezidentus F. J. 
Bagočių, vicė-prez. J.V.Grinių, 
rašt. Viniką, iždininku K. Gu- 
gj. Tuomet turėsime tvirtą 
SLA. P. Tarybą.

— Rytietis.

apkaltins sefcreto-

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po; kur parduodartii lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių ■ bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Justj pato
gumo delei.

fr^Jr

“Vardan Teisybės ŪeVėnid- 
Ažunario Paskoloje” “Tevy- ' 
nes” No. 44 rašo adv. M. Lukd- 
šius ir Stasys Senkuš. Tai spe- 
cialės komisijos nariai, kurie 
gerai moka vieną draskyti, gi 
eitą lopyti. Trečias tos komi
sijos narys, taip sakant, paliko 
neitralis iki SLA seimo. Kas 
gi tas trečias tos garsios ko
misijos* narys, ir kode! jis nė- 
paširašo? Ha, Čia tai it yta 
šuo pakastas. Jeigu p. M. Lu- 
cošius ir p. Senkuš taip myli 
teisybę, tai kodėl gi tas tre
čias komisijos narys palieka 
neitralus ir nepa’šitaŠd .po ta 
encyklika? Čia, tur but$ yra 
daugiau politiškas skymas, ne
gu teisybės ieškojimas.

Kas gi; iš tiėsit; yra tkš trė- * 
čias tas taip gaišios' Dėvėnib- 
Ažunario spccialės komisijos 
narys? Tai Waterburio didysis 
Jonas Tarcila. Tas Jonas, k u- . 
ris visokius kbftip'rėttnišUs da1- 
rė su koniunistfeis pbl praei
tus Pildomosios’ Tarybos riiB 
kitntįš, idaht* thipti! SLĄV iždb 
ninku. Ponas Tareila šiandien 
tylų lyg pele pb šKioth it, rib- 
ri būti neitralus net tokiuose 
klausimuose, kuriuose jo var
das, kaipb kopiisijos nafid, 
yra surištas kariu tyrinėjlmb 
mazgu.

Vyrai, žiūrėkite, kad jūsų 
pblitikos puodas perdaug pm 
loja, ir putos krinta per yir- 
šiį. Jus skymuodami bariaotb 
lošti didvyrių rdlėš' ii* tuo 
mąnote apvilti SLA. gerus ir 
tėisirigiiš naritis. Kodėl1 j lįs ne- 
pasakotU Atvirai, kO j Us Gori
te. Pasakykite, o gadšitfc,’ jfeigu 
busite verti, nontihlūpją’ i S: 
L. Av. Pildbmą’ Tapybą. Jus, 
AVaterburib 11 kiibffbš didvy
riai, išėjote su savo encykli
ka. Ar dabar laikas? Kur jus 
buvote per visus metiiš, ką 
veikėte, skyiriavote, fUOšėtė, 
kad prie tos afikso bolts, prie 
^LA vaito —Iždo prisiplakti?

PėšakykitC, ką jus patihtėtb 
su SLA. 4-to , apskričio 
Jtįs jo ieškojote per ištisūš 
n'ietus ir ghlif gale ncsiigeliėjo
te he tinkamb raporto * lipškH1 
čio s u važiaViipub pateikti; Ap
skričio ^dvUžiarimas titfėjo 
išrinkti' kit^ Uoiftlšiją, kadljstp 
rasti; kas atsitiko su *dpskrU 
čio $1,214.60.

Jeigu jus nemokėjote saU* 
• giai tvatkytl upšlcričib i&iį; 

gelba; bandb suparnlyžiūbti tai ką jau bekalbėti* apib j tįsi, 
visokį Unijų yeikirtiąi ‘Lais- tubs gtffšluš datbus Dėvenib- 
Vė* liet tiri tėfsriib ga1I6š if Ažiihffib" p aškdlbš tyrinėjime.r

kuomet darbieeių valdžia

pasikeitė nuo to momen- 
rinkimus “nacionalė val- 
konservatoriai. Kol val-

Apžvalga
BROOKLYNO SIUVĖJAI IR 

“LAISVĖ”

IS

Siuvėjų Amalgameitų unijos 
lietuvių skyrius 54, Brooklyno. 
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
priešingo Bimbai abazo. Tokia 
iofhbinacija Brooklyno bimbi- 
nirikams nepatiko, ir jie bandė 
net pakenkti siuvėjų rengimui, 
Viena, atsisakydami dėti “Lais
vėje” skelbimą apie sukaktu
ves, antra, uždrausdami daly
vauti rengime Aido choro dai
nininkėms.
: Lietuviškas Amalgameitų or
ganas “Darbas” rašo, kad Dirm 
bihinkai kovoja prieš siuvėjus 
*‘indžonkšinais”, kaip valdiški 
teismai:

“...Pifhi pat įvyksiant 0rš-

mogai, rengimo komisija ap- 
Iftiko laišką nuo tų merginų 
seksteto, kuriame atsisako 
dalyvauti kriaučų parengime, 
dėlto, kad tame pačiame va± 
kare kulbės Pruseika.

‘fPaviršutiniai žiūrint, at1- 
rodytų, kad kliaučiai, reng
dami savo prakalbas, turėtų 
atsiklausti tų mergų sekste
to ką kviesti sau už kalbė
tojus. Tai jau butų ganėti
nai žiopla. Bet tas dar ri& 
viskas. Dalyką patyrus, pa
sirodė, kad toms merginoms 
dalyvauti pas kriaučius už
draudė ‘Laisvė*. Ta pati ‘Lai
svė’ bandė uždrausti ir ki
tiems dainiriinkams dantuoti; 
lietikevičiutei pianu akompa
nuoti ir net . Rctikevičfaua 
orkestrai kriaUčiams pagra* 
jyti.

“Panašios rųšiės drausmes 
(Ihdžonkšihus) išduoda val
džios teisrhai prieš darbinin
kų unijhs, ypač streiko nie- 
tu; kapjtalištai, teismų pa-

visokį Uniji/ veikirtia;

i

!

" in

"Aš Išsižadėjau

■■ ■ <*■

o

Šiurkščiu Erzinimu"
"Žinoma, ,a$ esu 

Luėky vh’rtbtčijų +atfjė. Pereitą vąiatąl. 
kadi as buvau atostogoms Šierraš 
kalnuose, aš šdŠiaS: itiylihs ėjau pėsčia 
nusipirkti sau LOtį^V STFtlKĖ atsargai. ' 
Kadb prasidėjo kalbamosios filmos, tada1 
aš’ išsižadėjau šiUi-kščių eiržiriimį, įt riilb 
to laiko visubrhet rūkiau LUCKY STRIKE. 
Tas jūsų patobulintas Celofaninis 
įvyniojimas šų skvetbHu; atidalyti pa
kelį, tai tiktas turtas.”

Malonioji! mazuto panėlo Helen 
Twelvetrėes yra kitar jauna scenos 
artiste, kuri per' pdra paveikslų 

•iškila Hollyv/oodo korlzoirter.'- Jei 
butų galima tos merginos savybes

★ Ar p-lės Twelve- 
trecs Pareiškimas 

Apmokėtas?
P-lol Tv/elžofreos už šj 
pareiškimą nemokėta nė 
cemtb. Ji į<u Jo ritelei 
kaip . , rūko L U C K Y 
STRIKE. Mes tikimės, 
kad šis apie' ją garsTrti- 
mas bus jai ir joi filmų 
gamintojams RKO-Pafhe 
tiek' naudingas,' kiek 
mums ir jums jos pareiški

mas apie LUCKIĖS.

r

» C

žvaigždė ir neužilgo pailr6dyd • p# 
B veikli “Pick-Up.”

*' »|t^4? * * ♦

Pagėmihtk iš’ gerittlisiųp tabalhi - 
viso derliame grifetirf& - STRIKE
VienihteliAi dgarėtai apsaugoja jūsų geHilg; 
pe^tų išimti^ “SPRAGINIMO” pfbcė^. 
^ŠpraginitriO” procese naudojami Ultra
violetiniai* Špiiidiiliai - ptdcbiaė, kuriūd 
pdšKlihanii thm tikti1 kartumai' it erzinan
čios ypatybes, kurių; naturališkai; yra 
kiekviename žaliaHiėi tabake; Šie Udrtumy- 
liaTir Wžiftam^
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. “Jie 
išitnti • todėl jų ir iiėįa /” Nenuostabu, kad' 
LUČKlĖSViSūomet palankūs jūsų gerkldii

“It’s toasted"
. Jūsų Gerklei Apsaugd—prieš knitdjlmuą^prtte^j

b" Šfbp^rliihmpamtis Celiophane Užlaiko ta 
kkoiii

rifai# M’kDZO LUCKY STRIKE P^R^^i ihodMkų minbUty 
iti geriauMH pasdtillo lokių orkestrais Jr WaUcr WhicĮ)cllt kurio pflMtyiitial
<iį>iė lidii<ltėli4 taki pa iylbj'Alii žinios, pr&gaiHb's kk^gtii; Ahlra(lleff(į< v 

O- Kcfi/irladičul ir ŠcšladiAtį, 'vakarais per radio tinkiĄ:''

'Visuomet Gerai — TtiHal Vziltiryltis 
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą ( 
sl^vetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį ■ 

/ prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
6 paprasta. ,• Greįt. *Zip 1 * Ir t viskas.* Labai * ypatinga! 
J Pikejis' įvyniojtąsl neperšlampamą Cellofaninę 
<ęjpąj|ierą, per kurią neįeina dulkė; šlapumas, ligų* 

p£rai ir kiti nešvaHimai. i Švariij apsaugota; gražu, 
ŠViĘŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kąip, LUCKIES patbbuliritAs Hiimidor pakelis - 
taSp lengvai atidalyti. Ponios — afš LUCKY. 
SKVETAS — apsauga jūsų pirštų nagams.
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SIUSKIT PER
Antradienis, lapk 10, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar apie Baino bankus m*
Buvusi Baino sekretorė, Em- 

ma Eulson, vakar tarp kita ko 
liudijo, kad senis Bain laikęs 
Foreman banko bakse brangių 
popierių (stako). Kada jo dvy
lika bankų užsidarę, tai Baino 
paliepimu tas baksas Foremanu 
banke buvęs ištuštintas.

Sekertore, be to, buvo klau
sinėjama deliai Baino spekulia 
ei jų biržoje* neužilgo prieš tai, 
kada prasidėjo stakų vertės kri
timas 1929 m. Sekretore pasa
kė, kad ji negalinti atsiminti 
apie Bai.no operacijas biržoj tais 
laikais.

[Acme-P. U A. Photo]

Berlynas. — Elvira Maier. 
kurios paveikslas yra lyginai 
toks pat, kaip ir ant išleistų 
vokiečių vertybių popierių.

Vėl sušilo
Vakar apie 2 valandą popiet 

oras bir o taip šiltas, kad tem
peratūra pasiekė 8,3 laipsnius. 
Tai buvusi rekordinė šiluma 
šiam metų laikui.

Cermakas nekandida
tuosiąs j gubernatorius

tro.'iavo snapso virimą ir dis
tribuciją italų varpe. Sakoma, 
kad jie mokėdavę algas ne tik 
didokam savo darbininkų bu
rini, bet ir vienai policijos sto
čiai.

Geimų galia išnyko kai jie 
susikirto su Caponės kontroliuo
jamu sindikatu. Pora Gennų 
toj kovoj buvo nudaigota, o ki
ti pabėgo į Italiją. Jų tarpe bu
vo ir .Iim. Jis betgi vėliau su
grįžo atgal į Chicago.

Meras Cermakds griežtai už
ginčijo gandus, buk jis planuo
jąs statyti savo kandidatūrų no
minacijoms gubernatoriais vie
tai Illinois valstijoj demokratų 
partijos sąrašu. Cermakas pa
sisakė, kad jis turįs pilnas ran
kas darbo mero pareigas eida 
mas ir kad jis pasiryžęs šias 
pareigas užbaigt: kaip geriau
sia galėdamas.

Automobilius užmušė

Tony Jurice, 24 metų, 5149 
So. Tai man avė., ir Peter Pa 
eiga, 35 metų, 2115 West 50 
Street, važiavo su savo šeimy
nomis vieškeliu prie Joliet. Spro
go jų automobilio tairas. Vyrai 
išlipo pataisyti jį. Pro šalį va
žiavęs automobihc užmušo juos 
vietoj.

Šunų draugai prakišo 
pirmą kartą

Illinois Anti-Vivesection So- 
ciety kreipėsi į teismą prašy 
m u išleici indž:onkšeną, kuris 
draustų šunų kiemui^išduoti gy
vus šunis medib.alėms mokyk
loms, kur ant šunų daroma eks
perimentai. Teisėjas Lindsay 
prašymą atmetė. Vienok jis da
vė dešimt dienų laiko prašymui 
pataisyti.

Depozitoriai gaus 50 
nuošimčių depozitų

Circuit teismo teisėjas Burke 
išleido įsakymą išmokėti' 50
nuošimčių užsidariusio Coįrn 
merce Triist and Saving banko 
depozitoriams jų depozitų.

Duota pamokslas 27 as
menims ir biznio 

Įstaigoms
Chicagai nuo dūmų saugoti 

biuras buvo pakvietęs 27 asme
nis ir biznio įstaigų vedėjus, 
kurie nusikalto patvarkymams 
nusikalstai) tiems reguliacijas 
liečiančias durnus. Kadangi visi 
27 nusikalto pirmą kartą, tai 
paleisti išklausę tik įspėjimus. 
Kitą kartą nusikaltus jiems grū 
moja piniginės bausmės.

ANTANAS DAGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 6 
d. lapkričio 1931 m.t sulaukęs 
4 5 metų amžiaus. Išgyveno A- 
merikoj 18 metų. Gimęs Ru
džių kaime, Kamajų parapijoj. 
Rokiškio apskr. Paliko Lietuvoj 
2 broliu —- Juozą ir Selvescrą 
ir seserį. Bus palaidotas Denver, 
Colorado.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas K. Walskį. 3 34 1 Eyergreen 
Avė.. Chicago, III. Tcl. Belmont 
1448.

Mirė galingas kadaise 
butlegeris

Del širdies ligos mirė Jim 
Genna. Jisai buvo vienas šešių 
Gennų brolių, kurie seniau kon-

LEONAS GREPELIS
Persiskyrė su šiuų pasauliu lap

kričio 8 dieną. 9:40 valandą va
kare 193 1 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tauragės apskr.- , 
Vainuto parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 21 metus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Oną, 
po tėvais Katarskaitę. 2 sūnūs - — 
Juozą ir Pranciškų. 2 dukteris —. 
vienuoles Julietą ir Lucianą, bro
lienę Žukienę ir gimines, o Lie
tuvoj 2 brolius — Juozą ir Jur
gį. Kūnas pašarvotas. randasi 
35 5 3 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 1 1 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siety o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visu a. a. Leono Ųrepelįo gi- . 
jminis, 'draugai ir pažįstami esat 

įi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Ąunai, Dukterys, 
Bfolifni ir Giminės. ' '

MARIJONA YUTKIJEWIGZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 9 dieną, 7:40 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Taura
gės apskr., Laukuvos parap., Dul- 
kialaukio kaime. Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Priklausė prie 
draugijos Šv. Onos. — Kviečia 
drauges atsilankyti į šermenis.

Paliko dideliame nubudime vy
tą .Vladislovą. Vieną sūnų Jonį, 
dukterį Agniešką, žentą Kazimie
rą ir anūką Moier, du broliu — 
Juozapą ir Valerijoną ir brolienes 
Zatkevičius. tris švogerius — Do
miniką ir Julijoną Yutkievviczius 
ir Adomą Zupelį. ir švogerkas 
Amerikoj, Lietuvoj gi seserį Emi
liją-

Kūnas pašarvotas, randasi 958 
Į W. 36 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
lapkrięjo 12 dieną, 8 vai.' ryte iš 

[ namų į Šv. Jurgio parapijos baž- 
i nyčią, kurioje atsibus gedulingos 

pauuj^ už veliones siela, o iš 
ten bus nulydėta į Šv/ Kizithiero

L kapines. J*
Visi a. a. Marijonos Jutkevi- 

r čienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžia) kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir uąeįkti jai 
paskutinį patirnavimą tr atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyra», Sūnūs, Quktė, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą&o- 
L rius A. Masalskis, Telefonas 

t139: •. • •

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams
.IKOJE 
a: pir- 

T. _j. Hals- 
nt. Stukas, 

3f St., nut. rašt. Stan. 
i, 3220 S. Union Avė., fin. 

___  _ _jks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. P. Petraitis, 3228 
S. Unipn Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiękunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas menes; 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagc 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted S

JAUNU LIETUVIŲ AMBR 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyto 
mininkas Juoz. Rūta, 3141. So 
sted St., pagalbininkas A 
341 W. 
KuneviČią 
rašt. Peili

pirmą 
cagos

rijos Astovri» J. 'Vitai.' Dr-ją Susiet. . <%|Į IT P f S? 
Atstovas : J. Tunkevičius — ųisėjar.
P. Paulauskas •—'teisėjo rašįitiinkas. mm u u ~ MA'mm m m 'm
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- Al A Į f ■ I Bu A Cį

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagoš, Liję-1 m vim W f un 
ylų I2V.Į. di.ni,......RUIGUS LIETUVON

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠALPOS 
KtlUBO valdyba dėl 1931 m, Jobas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut, r*lt„ 
3 842 S. Union Avė., frank Norkui, 
fin. rašt,, 5959 Š. Carpentef St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmamę penktadieny, Čhi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. LbWe 
Avė., nut. rašt. Peter Kiljis, 3144 
Auburn Ayc., fįn. rašt. Ą. Kauląkjs, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius. 827 W. 33rd St., kontr. 
lašt., Jonas Stanaitis, 6918 8o. 
Maplevvood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve.t.

, . . PINIGUS LIETUVON
DRAUGYSTfiS -LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba 1031 metams, Chicago -r v I • . v
III., oirm. Em. Mil.rl.n! - lAo i0pTOSO LlOtUVOSŽlUOneSIV 
Central Aye.’ Evaniton, 111..pirm. J .*1 a y ... ■ .m .
pagelto P. Grigoniertė, 3)22 S. Union 
Avė., nut. sekt A. Dudonietiė, 7917] 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 3018 Sb. 
Emerald Avė., kasos globėja. Marta 
Kizienė, 3232 S. Unitok Avė., iždi
ninkė Urš. Radževič|eųė, 3347 So, 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė. 3343 S. ŲMop Ąve. 
$us|rinkimai yra Ulkpmi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko kftygyne.

----- ---- ---------------"V--į---- f*

tapetais Lietuvos bankai
a ' J , > ’

.... .... 11 lih ■ ........................ ...........

k Peter Conrad
B FOTOGRAFAS

Q Fotografuoju jūsų na- 
■ muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
■h. Tel. Englewood 5840

PROBAK-
suteikia .

barzdaskutyklos i 
ggMH komfortą 
S skutimus J- 

namie
K

(PROBAK f5LA.DE)
J

Graborlai

IGN, J . ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

164^ W. 46th St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevatd 8413

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARKERIS
Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 

ligonius • 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų k 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevatd 8483 

..... ............. .... . ......... ....................
Ofiso it Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W.»h St

(Cor. of 35tb « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35th St.

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

Nedčldianiau pagal sntarti

'Lietuviai Gydytojai
Phon* Bouleratd 7042

Dentistaa 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 23 mei 
tai kaipo patyręs gydytoju, drintga* 
ir akušeris.

rų, moterų it vaikų pagal naujausius 
metodu* X-Ray it kitokiu flektro* 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 IStb St., mtoli Morpcn St, 

Valandos: nuo J0-—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 raL Vakare

Tel. Canal 2110 r 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 «r 'RemdtApb 6800

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street 
Qfiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA, 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W.
4 6 PI.,, pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockvvcll St., nut. rast. Joe Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rast. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
H.nrvcy, III., kasierius A. Ččsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskiene, du
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių ko
mitetai — A. Čėsna ir O. Davė.
Laiko susirinkimus kas menesį po 

pirmos kas antrą nedėldičnį, 1 vai. po 
pietų. Antano Ččsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

-------- r>,--- ---- --- ----- -
M*H" 

Phone Boulevard 4139 
^MASALSKIS

Mutų patarnavimai lai- 
dotuyėse ir kokiame rei
kale visuomet eąti sąži
ningai 'it nebrangu* to
dėl, kad neturim* 11- 
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGp, ILL.

132,7 49th Ct.

Telefonai

l Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

Dr. P. P. ZALLYS 
DENUSTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Aveniu 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGC3, Ji >L.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

^M7$£a» * 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, ano 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8t30 wl 
vakaro. Nedtl. nuo 10 iki ii y. dieag 

Pbone Midway 2889

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kilc- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburh 
Avė.; "J. Byanskas, vice-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius. iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lovvc Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rast., 4427 So. 
Francisco Avė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W; 33rd Placc; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburp 
Avė.; M. Liubinas, J. Raccviče, S. 
Rumčikas—knygų rtvizoriai; J. Šku- 
das, J._ Yushįęcvičius—Liet. Audito-

S. M. SKUDAS .
Lietuvis 1 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718W. 18St.
* Tel. Rooieyelt 7532

JARUŠH Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

PHYSICAL 4145 Ardier Avė.
THERAPY yaį. į o jų 12 ryto; 4 iki 6 po pieta.V MIDWIFB (Vakarais: Utatn. ir Ketv. iki 8 vai.)

n ai Seredomii ir''nedėliomis pagal susitarimą 6109 SOUth Ofiso Tcl. Lafayeite 7337
Albany Av. I R“* T,L Hyd< p',tk 3395

Phone
Hemlock 9252

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dietą, 2 iki 3

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 i
Rez. Telepbone Plaza 32

Phone Armitage 2822

u

Akių Gydytojai

LachavicĮi ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS
Patamanjtt laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldui atsišaukti, o mano 
darbu jusite užganėdinti.

' TelF <6tyivtH 2515 arba 2516

2^14 S 23rd PL* Chfcagol teisingai akinius. Visuose a

i

MARIJONA BELSKIENB 
po tėvais Navickaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 7 dieną, 4:00 vaalndą ryte 
1931 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Telšių ap., Pavandenio pa
rapijoj. Paliko dideliame nuliu
dime 4 dukteris—Julijoną, Liud
viką, Justiną ir Domicėlę, 2 bro
lius —- Leonardą Ir Edmondą, 
brolienę Dojrą, 3 žentus — Joc. 
Sereikis, A. Brozas ir Mikolas Tu
rauskų 13 anūkų, 7 proąnuĮcus.

Kūnas pašarvotas, randasi 5003 
^rand' Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 11 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Švento Antano parapi
jas bažnyčią, kurioje atsibus gc- 
cfulipgos pamaldos už včlionės 
Sielą, b iš ten bus nulydėta į Šv, 
Kažimiero kapines.

' Vi|i a. a. Marijonos Belskienės 
gin?ipė?> draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvięČiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
' Nubudę liekame,

Dukterys, Broliai, Žentai, 
Antikai, Proanykdi ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnaują ’grabo- 
rius Š.' P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžp ii Lietuvos
Palengvins, akių įtempimą, kuri* esti 

priežastimi S?|vq» skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotnmo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
----- - ----- xl • ptjIcngja 

. . _____________  „-------------------------------------------------------- r f atsitikimuose
cĮfVPjue egzaminavimas daromai su elektra, paro-

vi. dančią mažiausias klaidas. Speciali aty<|a 143D S* 49 Court, Cicero, UI. atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos
■ Tcl. Cicero 5927 nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į l'RUM- 
---------------- -- ....---------------- -----------r LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMO. 

Telefonas Yaids 1138----Daugely atsitikimų akys atitaisomos be
v akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

Stanley p. Mažeika 4712 South Ashland Avė.
■ 7 . ■ " Phone Boulevard 7589

Grabučius ir
Balzamuotojas

Telefonas Boulevard 1939DR. S. A. BRENZAl
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 4. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Ąve.
Netoli 46th Sl Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 1Q 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

__ — —_ _ , . .1 .. .L. . i m .j
Rez. 6600 South Artesian Apent^ 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0Ž$7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S<?. Halsted' Street 
CHICAGO, tLL.

1145 Milippųkee Aoenof 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 1H 8 P. H, 

Scredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal ratattj

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. T d. Drexel 9191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O tisas i 3102 So. Halsted St., Chta*t 

arti 3 lai Street

Tel. Ganjil 4050 Veneri|fcos

M. H. Rohwedder, M. P.
1800 9. Halsted St. 

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varįcose Gyslos O<|oi

aa"

i ■■■...

K. GUGIS u
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11|3

Telefonas Central 4411

Telefonai Yajffa 1138

ląmi. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenuc
. chicago, iLę.

TEmžiūT
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CŲICAGOJ *

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiai)’ 
nęgu kjti todėl, kad 
priklausau prie graį- 

■i
OFiSAS|.

668 W. 18tb Street
TeJ. Canal 6174

> SKYRIUS: 
3238 S. Haląted St.
Tel. Victory 4088

—r—o--------rTel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. M0NTV1D, M. D.
Weit Towr! State Bank Bldg. 

2400 Uadison St.
Vai.) 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Weit 2860
Namų telefonai Braniwick 0597

įf1 Įljįįl.....-rt , -■■^esgg
Advokatai

Of?
i®

KIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

KODER

V A;-'..-.
; ■ ''■ ''Lį.'-iį

1 I-IV h * v

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
' Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingi) . V

J. F. EUDEIKIS 8 C0.
- JŪSŲ GRABORIAI

Didyeie OfiuT' '•
' 4605-07 Sonth Hermitage Avenuę

Viei TiMopah YARDS 1741 it 17«»

Ofisas ir Akinių Dirbtuye

75(> West S5th Št.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nėdelibmis nuo 1.0 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŲMENTHAL 
optombtrist

Praktikuoja yirŠ 20 m.
4649 S. Ashland Avi. 

toimpaa 47th S t.
Tei4 Boulevatd 64 87,

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas ' 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį
< Tel. Boulevard 78^0

Namai:

6641 So. Albany Avė.
’ Tei; Prospect 1930

127

Valandoi: nuo

33

Valandos: nuo
Tel. E’onlevard 1510 

indo*: nuo 6 iki 8 vaL kiekviąph 
vakarą. išskyras ketvergi 

Nedėlioj nuo 9iki 12 ryto 
------- --------------------- —----------jy

A. A. OI4S 
R. A. VAŠAUS .

Duokite sąvo aky išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
AkiųwSp|cįalistas» Virš 15 metų 

palytimas 
Akiniai .huo $3

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

4«31 S,: Atfeland Avė. Tel. Yard

........... ................. ............................-I..-.. - ... ............    —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Softffi Western Aveniu ' 

Tel. LaAyette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki H valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakpro

ADVOKATAI 
11 South U SMa 

Room 1934 Tek Rantelį 
Valandos nuo 9 ryto, ifei 5 vaL 
3241 S. Uoteted St. 7W. Victory 

Valando* — 7 iki 9 vakari 
Oli*—Utatn., Ketv. it Subato* 
Vaiąlje—Pąn., Sff, U

Yatdi 6780

Li^tUviąj Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tej. Calnmyt. 3294
Nuo p iki 12 vai. dienos ir \ 
nuo 6 iki 9 Valąndot tąįtat*

A. L. Davidonis, M.
4910 So. Michigan Avęnup

‘TeL Kenwood 51QŽ
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
• X , nUd 6 iki 8 valandai, vakare

;s <wrt *
—m  —y.!. ■ u 1^1

Phone Canal 6222

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

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

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Arttsian Aye.
Telefonas Grovehill 15^5 

Valandos nuo 9 iki ,11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, sefedpms po pietų ir 
t ' nedėlioki pAgal susitacitpą

v

Setfdpmi* ii jMėliomis pagal eptrri

Dentistąa 
4712 Sotith Ashland A ve* 

Tel. Boplevard 7589
W4eo vekndoe 10 m* « vetoro

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ’ 

2221 We|rt 2SM 
Arti Leavitt St.

Tetefonue CMi 2692
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Secedoj ir Pfcn/ifoj ng^ f
....... Irt*

A A-SLAKtS
M^įfo Ofisas '^^^ashingfon St. 

Rootn 1502 < tel. Ceįttg 2^}g 
Valandos: 9 ryto iki 4 po ptttji

■ ........
V4a||i»:jUt^ii.^!^v^fr Subato^

414^ Ąręhe^ Ąvp. TeL
) ■' J uMt.M. fci ‘T" i J

flyję Park 3395

JOHN B. BORDEjį

lp5 W. , . , y

Vakarai'2P15°“’8^1L 0*0
W ’srt.Sffi »•«

gdžiunai Bpi 

ima St., TG

Lietuvis Advokatas >
4631 So. AMond Avė.

Tel. Boulevatd 2800 ' ▼
Rez. 651-5'Sp. ftoCfcuMf. Su T«

f5LA.DE


6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Byla dėl alaus gor- 
čiaus

Už alaus gorčių byla gali daeiti 
iki aukščiausio teismo (su- 
premc court).

Daba'.* kiekvieną dieną Chica
gos didi- u lapai —Tribūne, He- 
rald-Examiner ir kiti— ne tik 
pirmuose puslapiuose, bet ir edi- 
torialuose rašo apie įvykusi 
teismą praėjusią savaitę Boles
lavo Linkevičiau”., kuris buvo 
nuteisiąs neva už prohibicijos 
laužymą.

Dalykas buvo toks. B. Lidi
kevičius, gerai žinomas lietuvis 
northsidietis, gyveno apartmen- 
te prie North Kimball ir Byron 
gatvių. Kaip daugelis kitų, taip 
ir Lidikevičius retkarčiais pa
sidarydavo naminio alaus.

Ir tame pačiame name gyve
nąs buvęs kareivis, dabar Ame
rikos Legiono narys, L. Wiley, 
paprašė p. Lidikevičių padary
ti alaus jo rengiamai draugiš
kai par^i. Na, Lidikevičius ir 
padafrė.

Tuo laiku kažinkas įskundė 
Lidikevičių federaliams prohibi
cijos agentams. Pas Lidikevičių 
buvo padaryta krata, o jis pats 
areštuotas. Po kaucija $500 pa
leistas iki teismo.
i Praėjusią savaitę įvyko ir

............. ........... " ■■f*"*'............... ...... • 
teismas. Lidikevičių nubaudė 
60 dienų kalėti ir $100 sumo
kėti.

Lidikevičius neturėjo advoka
to. Turėjo tik <tą patį Chas. L. 
\Viley kaip liudininką, kuris ir 
liudijo, kad Lidikevičiusį naminį 
alų pasidarė tik sau ir jam, bet 
ne pardavimui.

Tada valstijos gynėjas pa
reikalavę, kad ir šis liudinin
kas butų areštuotas. Taigi Chas. 
Wiley buvo sulaikytas ir kalti
namas suokalbiu (conspiracy). 
Iš jo pareikalauta užsistatyti 
kaucija $1,000. Wiley, kaip 
buvęs kareivis ir dabar legio 
nieris, telefonu kreipėsi prie 
legionierių, kurie ir užstatė mi
nėtą kauciją. Reiškia, dabar ir 
Lid.’kevičiaus liudininkas yra 
traukiamas teisman.

Po šio įvykio Amerikos legio
nieriai susirūpino kalbama byla. 
Ir pradėjo veikti, kad savo narį 
sykiu ir Lidikevičių apgynus. 
Reikalauja dabar bylą atnaujin
ti. Prie legionierių prisidėjo 
organizacija vadinama Crusad- 
ers ir moterų organizacija Wo- 
mens Ocganization for National 
Prohibition Refdrm. šios orga
nizacijos nusamdė advokatus ir 
yra nusistačiusias bylą varyti 
kad ir iki aukščiausio teismo. 
Bylą jie varys sulig pamatiniu 
klausimu, ar galima nuteisti 
žmogų už namini alų, ypač kai 
alus nepardavinėjamas.

Be to.1 pas Lidikevičių dar* 
krata buvo daryta be waranto. 
Kad kokios, tai gal lietuviui pir
majam teks tokioj keistoj byloj 
figūruoti.—Nepr.

.. ..................................... ... ....................... 1

Bridgeportas
A ■ ....................      '

> ' ‘i . ■

Buvusių draugų “mozonės” 
“Naujosios Gadynės” krikštynos

ir

lietuvių komunistų 
stipri ir turi nemaža

pasakyti, kad yra 
jogei

RADIOS
i

G
i, 
U

Didelis Parodos Iškrovimas
BUDRIKO 

KRAUTUVĖJ
ATWATER KENT, R. C. A. VICTOR, 

SPARTON, MAJESTIC, ZENITH, 
BRUNSWICK ir PHILCO.

Kainos dabar žemos sulig pirkėjo reikalavi
mo, gali išsirinkti nuo $2400 iki $300.00

NAUJOS ELEKTRIKINES 
PLOVIMUI MAŠINOS,

Vertės $110.00 
po ...................

Didelis pasirinkimas THOR
ir MAYTAG plauna- ftft
mų mašinų po , OviUU

7’79.00

’49.00

Tereikia įmokėti $5.00, o po tam 
kas menesis.

m

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

CHICAGO, ILL. .

Lietuvių dainos per radio iš stoties W. C. F. L., 790 k. 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvėrgais nuo 

7 iki 8 valandos vakare iš stoties W. H. F. C.
i

M
'£j

[Acme-P. « A. Photo]

Evelyn Lucas (po kairei) ir Gertrude Monahan iš Duluth, 
Minn. Jos bakskariais atvažiavo į Chicagą ir rengėsi tokiu pat 
budu traukti į New Yorką. Bet policija Chicagoj jas sulaikė. 
Jos yra studentės.

........ " 1,1....... ...... '""T'-------------------

18 gatvės apielinke
Antradienis, lapk. 10, 1931

Nuotikiai iš garsiosios Ganai- 
port avenue

Lapkričio 8 d. komunistų opo
zicijos (arba sklokos) skyrius, 
vadovaujamas Pruseikos, suren
gė vakarienę Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Ta vakariene bu
vo kaip ir krikštynos pruseiki- 
nių laikraščio, kuris šios savai
tes pabaigoj žada gimti. IŠ ma
žo kūdikio jis tikisi išaugti į 
didelį priešą Bimbos ir Andriu
lio, kurie per “Vilnį’, ir “Lais
vę” varą šmeižtų vajų prieš 
Pruseikos, Butkaus ir Strazde 
kombinuotęj.

Į šias trijų tėvų kudikio (dar 
negimusio) krikštynas atsilankė 
nemažai svečių. Net patys tė
tušiai sakėsi nesitikėję susi
lauksią tokios komunistų sim
patijos. Mat, abi Lietuvių Au
ditorijoj svetainės pirmam 
aukšte buvo pilnos svečių.

Ir todėl atrodo, kad Bimbos 
ir Andriulio pasakos “Vilny” ir 
“Laisvėje”, buk visi komunistai 
einą su jais, yra tik bliofas. 
šioje vakarienėje pasirodė, jogei 
opozicija 
tarpe gan 
sekėjų.

Tenka
skaudus smūgis Bimbai, 
su sklokininkais eina ir geriau
sios komunistų jėgos iš daini
ninkų, kaip pav. F. Sadauskas, 
F. Vėbra, N. Zabukienė ir k., 
kurie dainavo krikštynose; be 
to. matėsi nemažai ir komunis
tų choro narių.

Toliau/1 atrodo, kad su pru- 
seikima.« eina komunistų bur
žuazija, tai yra «tie asmenys, 
kurie pajėgdavo daugiau aukau
ti ir iki šiol aukaudavo komu- 
nisitinio.m kromelitii.

Pati krikštynų puota prasidė
jo apie 8:30 vai. vakaro. Bai 
gus valgyti, perstatytas kalbė 
ti pirmas M Bacevičius, buvu
si s “Vilnies” administratorius. 
Jisai pasakė, kad tas purtinas 
darbininkų viėii^B&s ardymo 
darbas naeinąs iš “Vilnies” ir 
“Laisvės” pusės. Kad žmonės, 
kurie kontroliuoją tuodu laik
raščių, rašą visokius melus ir 
šmeištus nepatinkamų jiems 
darbininkų ir biznierių adresu. 
O tie apšmeižtieji negauna mi
nėtuose laikraščiuose vietos žo
džiui ta^ti. Mat, diktatoriška 
Bimbos ranka esanti uždariusi 
visų burnas.

Bacevičius ragino visus spies
tis aplink jų gimdomą laikraš
tį, ba vienybė esanti reikalin
ga darbo žmonijai, o ypač šiais 
aikais. ■

Po Bacevičiaus kalbos buvo 
dainos. O paskui vėl buvo kvie
čiami kalbėtojai, bet jau kaip 
atstovai apielinkės kolonijų. Gi 
)o kiekvieno kalbos dainavo so
listai ir solistės.

Vienus svečių pasakė, kad jis 
gyvenęs Rusijoj 1905 metų re 
voliucijos laiku ir buvęs Rusi
jos socialdemokratų partijos na
rys. Ir ot toje partijoje buvę 
valdžios apmokamų šnipų, ku 
rie nus’duodavę karščiausi re
voliucionieriai. Jis, kalbėtojas, 
neabejojąs, kad komunistinės 
organizacijos griovėjų esama ir 
“Vilny”, kurie varo provokato 
rišką darbą. Yra, girdi, ir šian
die apmokamų provokatorių, 
kad ardytų darbininkų vienybę.

Pagalios kalbėjo “paits” Pru- 
seika, kuris parei^kė^ kad Bim
bos šaika nenori n ti dąrbininkų 
vienybes, -ikad, įr dėdąntf pa- 
stįmgaą- tį vienybę , ardyti? mė
tydami lauk iŠ darbininkų or
ganizacijų geriausius, veikėjus. 
Pruseiką kaltino bimbininkus, 
buk jie tiesiog fabrikuoją raš
tus su melais ir šmeižtais savo 
spaudoje prieš nepatinkamus 
jiems asmenis, o šmeižiamiems 
neduodą vietos atsakyti.

Pasak Pruseikos, Andriulis 
važinėjęs po rytines valstijas‘ne 
tam, kad darbininkus vienybei 
organizuoti, bet kad vienybę ar
dyti.

Jį patį. Pruseiką, ir kitus 
Chicagoj išbraukę lauk iš A. L. 
D.L.D. į9 kuopos 7 žmonės, o 
“Vilnis” pranešusiu buk Chica
gos darbininkai vienu balsu iš-

metę Pruseiką iš tos organi
zacijos, kur didžiuma narių ne
gavusi progos nei žodį tarti, ba 
diktatoriška Andriulio nagaika 
neleidusi kalbėti.

žinoma, ir Pruseiką ragino 
naują laikraštį remti. Pranešė, 
kad žmonės gan skaitlingai lan
ką sklokininkų prakalbas ir vi
si komunistai geriausi pišoriai 
eisią su naujuoju laikraščiu.

Na, užteks • apie Pruseikos 
kalbą. Dabar žodis-kitas kaip 
atrodo, ’š šalies žiūrint, visas 
komunistinis biznis. Well, Bim
bai. kaip kardinolui lietuvių ko
munistų tarpe, į^ali dar būti ir 
karšta. Prieš jj eina pasako
riai, atsiprašau—kalbėtojai. Su 
sklokininkais eina dainininkai. O 
kas dar aršiau: su sklokininkais 
atrodo einą ir komunistiniai do
leriai! Bimbai ir Andriuliui 
grūmoja gan tamsi ateitis. Ko 
gero, dar jiems, gali tekti va
žiuoti į tabako plantacijas vabz
džių organizuoti. Gal dar p. 
Bimba pamena tą žemaitišką 
lietuviškai tautišką tabako plan
taciją, kur vabzdžius beorgani- 
zuojant dienos bėgo smagiai ir 
slydžiai. Tik deja, nesimato jų 
grįštant.—Senas Petras.

Iš 18-tos kolonijos
Namuose adresu 1819 So. Union 
% avenue, rado nusišovusį če- 

verykų siuvėją.

Praėjusį šeštadienį, prieš pie
tus, kaimynai ^pastebėjo name 
1819 So Union avenue šviesą 
degančią. O žmogaus nesima
to.

Priėję prie namo lango pa
matė,’ kad viduj žmogus guli 
ant grindų.

Namo durys buvo uždarytos. 
Netrukus pasirodė detektyvas. 
Išlaužta durys jr įeita vidun. 
Pamatė, kad čeverykų siuvėjas 
nusišovęs.

žmonės kalba, kad kūnas dar 
tebebuvęs šiltas, o tai reiškia, 
kad žmogus' dar neseniai buvo 
miręs. ( .

ir , grabpriciį pribuvo. Sakoj 
kad tam pačiam graboriui ’ ir 
kūnas laidoti atiduotas.—Vikis.
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Lietuvių radio pro-
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kai? čaiis Kepure, graži muzi
ka, kalbos ir kit’ įvairumai.

Kaip šios dienos programas, 
taip ir kiti, kurie įvyksta kas 
antradieni, yra ledžiami lietu
vių firmos Peoples Furniturc 
Kompanijos, savininkų dviejų 
didžiulių radio ir rakandų krau
tuvių adresu, 4177-85 Archer 
Avenue ir 2536-40 W. 63rd St., 
Chicago, 111.

šeštadienio vakarą cinu Car 
nalport avenue. žiuriu: stovi 
būrys žmonių. Priėjau arčiau. 
Matau ir keletą policininkų ir 
ugniagė’dų. Sukinėjasi jie apie 
namą.

(Pradėjau teirautis pas kaimy
nus kame dalykas. Jie man 
paaiškino, buk vyras su savo 
moterim susipykę naminiais 
reikalais. Vyras dar norėjęs 
moterį rpkumšč’uoti. Ale kiti, 
iš šalie.; pertraukę tas kumš
tynes. Tai vyras iš pikčio pra
nešęs policijai buk jo moteris 
nuodija.!! gazu. -

Policija ir ugniagesiai atsi
skubinę prie jų namų. Ale mo
teris su vaiku jau buvo išėjusi 
kur kitur. Gi pats vyras, ne
beradęs moters namie, pareiš
kęs policijai, kad jo namuose 
nesą jokio trubelio.

Policininkai, besidairydami 
aplink, pamatė kitam name švie, 
są. Jie prisiartino prie durų. 
Mato, kad viduj f nieko nėra. 
Jiems Leidžiant duris niekas 
jų neatidarė. Policininkai išmu
šė duris. Viduj nerado nieko 
daugiau kaip tik bačkutę už
raugtos munšainės.

Kada policininkai ir ugniage
siai trinkėsi apie jos namus, tai 
namų savininkė bažnyčioje mel
dėsi —Vikis.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storu* vilnoniu* svederiu* ir 
pančiaks*. Tal*om senu* svederius. Mes 
parduodam lemom kainom idant gautumėt 

futadpyti nuo 76% iki 100%.

Pi SELEMONAVICIA
664 We*t 88rd Rt.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486. 
Atdara dienomis ir - vakarai*.

CIASSIFIED ADS
’ Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Weat Madiaon Street

Business Service 
_______ Biznio Pataimayiinag_______

PASITARKIT su Sampson’s 
Landlord Service Bureau. Tik
rasis vaistas nuo negeistinų 
rendauninkų. 1 metų narystės 
korta dykai.

1650 W. Division St.

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

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ IŠDIRBYICIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo >60 ir 
auga. Lengvų* ikmokčjimai.

B. & W. MOTOR SALES
827 W. 85th St. Tel. Varde 6080

PRANEŠIMAI

Furniture & Fixtures 
_________ Rakan^LĮtaiBąi j

DIDELIS RAKANDŲ BAROENA8
Paaukoji: gražius importuotu* kauras, 

Orlentai dezalno. didumo 9x12. Pulku* Con- 
solo Radio. seklyčion neta*. valgomojo kamb. 
Betas,' fiešuto miegamojo kamb. setas, lempos 
ir t. t., kaip nauji. Parduosiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawyer Avė., Įsi 
apt., arti Diversey.

----- o-----

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

s. p. For Rent

šiandien tarp 7 ir 8 vai. va
karo iš stoties G. E. S., 
1360 kilocycles, bus gražus Lie
tuvių Radio Programas. Jo iš
pildyme dalyvaus rinktiniai 
Peoples Furniture Kompanijos 
radio dainininkai, kurie, kąip 
girdėti, yra pasirengę sudainuo
ti keletą naujų gražių lietuviš
kų dainelių, solčs, duetus, trio 
ir t.t Prie Su*savo juo-

JillO

rinktiniai

i&i'Li

MADOS

Gražiai 
mėlyno 

14, 16,

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks utar- 
ninke, lapkričio 10 d., Ch. Liet. Au
ditorijoj. Malonėkit atsilankyti į šį su
sirinkimą, turime keletą svarbių reikalų 
dėl kliubo labo aptarti.. Valdyba.

Chicagos Lietiivių Draugijos
mėnesinis susirinkimas atsibus antradie
nyje, lapkričio 10 d„ Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. Pradžia 
7:30. Visi Draugijos nariai kvięčiami 
atsilankyti ‘— bus nominacijos valdybos 
1932 metams. Taipgi bus priimamas 
apie šimtas naujų narių Draugijon. 
Baigus Draugijos^ reikalus eis programas* 
trumpai kalbė: 
rijauskas, St.
>ins p-le Birutė Briedžiute, padainuos 
Šaikus ir Ascilla. 
Draugijos S. P.

Lietuviiką
Rūtos No. _  F_„ ___________
vyks lapkričio 11 d„ 7:30 vai. vaka

re, Ch.* Liet. Auditorijoj. Visi nariai- 
rės Skaitlingai atsilankykite, nes bus 
renkąmi darbininkai baliui lapkričio 22 
dienai. » ■ — Valdyba.

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks lapkričio 11 d., 
8 vai. vak.. Lietuvių Auditorijoje. Malo
nėkite laiku pribūti, nes bus rinkimai 
darbininkų koncertui lapkričio 15 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Valdyba.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 
pečium šildomas. Porčiai ir maudynė. 
$28. 5525 S. Hermitage Avė.

3397i

3397 — Rudeninė suknelė, 
išrodys iš juodo arba tamsiai 
aksomo. Sukirptos mieros 12. 
18, 20 ir 36 ir 38'colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mietų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno, pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujieną Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., ‘ Chicago, III,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia idedu 15 centų ir prašau 

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

(Vardas ir pavardė)

i
(Adrėsas)

(Miestas ir valstija)

iios reikalus eis programas: 
'I Dr. Dovidonis, Dr. Na- 
Valančius. Pianą skam-

Kviečia Ch. Liet. 
Sekretorius.

T eatrališką Draugystė
I mėnesinis susirinkimas

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į Barnus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546 “

A. F. CZESNA’S' 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINES VANOS IR 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panašias ligas gy
domo su elektros therapy, violetiniai* 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo Jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—-$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulerard 4662

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina, šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kmių, kuriuo 
rlųs įdomaujate. .*<

b \ 7 SĮtorbelfe ?, '
w Mes išmokinsime kaip dėtai- 
V nlnti ir padaryti gražias skry- 

' Mles, kol mokinate*. Diplomos 
| duodamos. Ateikite ar rašykit 

dėl nemokamos knygutes.
k MABTER COLLEGE
. JOS. E. KA8NI0KA, Principal 

1UO N. STATE RAN. S 718

PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe
čium šildomi. Taipgi 2 karų garažas. 
Pigiai. ’ ’4'250 S. Artesian Avė. >,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokinti* 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. AteL 
kitę čia ir me* išmokinsime Jus i kelia* *a- 
vaites. Mes nepaisome, kad Jus negalite 
kalbčti angliškai. Tai yra geriausias pas- 
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbčsims 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING . 
514 N. La Šalie St.

HelpWanted—Fe^^
REIKIA patyrusių veiterkų arm Ser

vice. Chicagos liudijimai. Algos $ 1 2 
iki $14 į savaitę. Atlas Employment 
Service, 6250 So. Halsted St.

t Business Chances

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

10321 So. Michigan Avė.

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

——o-------

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

2281 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė geroj vietoj 
už teisingą pasiūlymą, priežastis parda
vimo—apleidžiu miestą. 919 W. 33 St.

GREITAI ir pigiai parsiduoda groser- 
nė, 4 pagyvenimui kambariai. Renda pi
gi. 37 E. 103 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 120 akrų farma, prie 
pat ežero, 2 arkliai, 9 karvės, 50 kiau
lių, kalakutų, viltos ir visi reikalingi 
padargai. Rąžykite Paul Gasperec, R. 
R. 3, Knox, Indiana.

......... ..... ............. ........................................................ . Į........... ... .
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Garsinkitės “N-nose’

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE-

1 T>TT notyjt, burnoji 
ir fftrklijr

Leiskite Zonite iiva- 
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plHes

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui 
*^*******»*%<*iR*»R»sa«i««****4»M***«R*i"**ai*W^*m***M^*s^ww^

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

, LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farma*. biznius visokio* rųliea. 
Nėra skirtumo apielinkėa ir kur yra ai 
kai yra. Perkam notas. 2nd mortgag* 
ir parūpinant į ir' 2nd mortgage leng
vomis ulygomte. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augitų medinis; 
Storas su 4 kambariais užpakaly ir 5 
kambarių flatas viršuj. 2 karų 
Kaina $6,200. Šaukite po 6 
Cedarcrest 1966«

garažas.
v. vak.
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