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F ašistų-Komunistų 
Kombinacija Tapo 
Nugalėta Vokietijoj

Brueningo kabinetas 
gavo iš reichstago 

25 balsų daugumą
Fašistni, nacionalistai ir komu 

nistni išėjo iš reichstago

Ber’vn?.spalio 16. Vokieti- 
io; respublika išlaikė dar vie-

nc./.tikčjh gauti daugiau balsų, 
kai tik vieno balso daugumą 
bet reichstago posėdžiui prasi
dėjus Ekonomiškoji partija pa
reiškė, kad ji stos su valdžia.

Fašistai su nacionalistais jau 
pirmiau buvo apleidę salę, kuo
met kancleris Bruening savo 
kalboj perspėjo, kad ekstremis
tų keliamos riaušes bus griež
tai sudraudžiamos

pasitraukti iš 
Tautų Sąjungos

žada nedalyvauti- Sąjungoj 
kiu su Amerika

[Acme-P. A. Photo]

Paul Hindenburgas,.
84 metų amžiaus Vokietijos 
prezidentas; karo metu buvęs 

Vokietijos feldmaršalas.

Papa ir Vatikanas 
laukia Burbonus 
grįžtant Ispanijoj

J. ' '
Piliečiai'.esą netikę patys. save 

Valdyti
►k—

Vąlikkiio {Jiesia/, spalio 16. 
Pupa P.ius XI tiki, kad dabartį 
nė Ispanijos tvarka yra tik per 
oinąųią fbrnįa ij- greit bus ki
tokia. - DsbaHiniai “smurtai” 
prieš visa taj, kas buvę brangu 
monarkiškai tvarkai, parodą 
tik, kad isptjnąk patys netiki i 
savo rėspub

rateliuose 
respublika.
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»us ePzaminus kovoje su savo l5>r,rtn;4sl (fraeinu 
kraštutmiais priešais iš abiejų JUpvIIlJu gi Uoli t d 
<a!ių, monarkistų ir komunistų. Į 
Kanch*ri« Bruening išgelbėjo!’ 
s avo kabinetą šiandien, gauda- j 
mas reichstage 25 balsų dangų- • 
ma.

•Balsavo 395 atstovai už da
bartinę koalicinę valdžią ir 27') 
balsavo prieš. Su 25 balsų dau
guma kancleris vėl atmušė j Tokyo. spalio 16. šiandien i- 
Adolfo Hitleriip’vedamų nacio-Į vykusiame Japonijos ministerių 
nal-fašJstų legalę ataką, kokią kabineto posėdyje svarstyta su- 
fa.šisla; šį kartą pradėjo susi- manymas Japonijai pasitraukti 
jungę su Alfredo Hugenbergo i.š Tautų Sąjungos, jei Ameri- 

jka dalyvaus Tautų Sąjungoje 
svarstant Mandžurijos padėtį. 
Kol kas nutarta, kad Japonija 
nedalyvautų Tautų Sąjungos 
tuose posėdžiuose, kur dalyvaus 
Amerikos atstovas.

Genęya, spalio 16. Amerikos 
generahs konsulas Gilbert gavo 
iš Washingt6no ’ oficialį įgalia- 
vimą dalyvauti "Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdžiuose svarstant 
Mandžurijos padėtį. Taryba 
Misirinko šiandien ir Gilbert sė
do drauge prie stalo. .

Louisiana sostinėj 
siaustis nuimta

vedama Nacionalistų partija.
šios dvi kraštutiniai reakci

nės grupės, sujungė savo pajė
gas nesenai įvykusioje bendroje 
konferencijoj Hamburge, kur 
sykiu dalyvavo ir du kaizerio 
sunai ir galybėsu monarkistįnių 
karininkų ir industrialistų. Jie 
buvo pasiryžę žūt btot myVerstl 
Bruenmgo valdžią tr paleisti 
reichstagą.

Po fašistų ir komunistus
Gen. Wilhelm Groener, buvęs 

kaizerio karininkas, dabar res
publikos vidaus ir apsaugos mi 
nisteris, gavo pasitikėjimą 821 
balsu prieš 233. Groener yra 
energingas Brueningo šalinin 
kas ir esamos tvarkos palaiky
tojas.

Galutina pergalė buvo laimė
ta, kumet komunistai įnešė pa- 
siulymą paleisti reichstagą ir 
tas pasiūlymas tapo atmestas 
320 balsais prieš fašistų, nacio
nalistų ir komunisitų 252 bal
sus. Po to dar buvo atmestas 
nacionalistų ir fašistų bendras 
pasiūlymas, kad valdžios dekre
tai, išmisti su tikslu depresijai 
gelbėti, butų panaikinti.

- I

Visa trijukė apleido salę
Sumušti visuose punktuose 

fašistai nacionalistai ir komu
nistai sykiu apleido reichstagą, 
pareikšdami, kod nuo šiol jiems 
nerupi ką reichstagas darys.

Šį rytą Brueningo vyriausybė

Trijų gubernatorių karas 
baigtis teismu 

.... „X..-,

ap-

žada

Batton Rouge, La, spalio 16. 
Louisi«na valstijos gubernato
rių revoliucija žada baigtis teis
me. Gub. Huey Long nuėmė 
sargybas ir atleido į kareivines 
savo gvardiją, kuria buvo ap 
statęs visą sostinę.

Pretendantai į jo vietą, Paul 
Cyr ir Walter Aldrich žada 
skųstis teismui ir pasižadėjo 
šturmu neimti sostinės.

Morrow turėjo $20,000,- 
000 turto

New York, spalio 16. Miręs 
sentatorius Dwight Morrow tu
rėjo $20,000,000 turimo, iš ktv 
rio tačiau apie pašė yra neper- 
ieidžiamo. Tik $1,500,000 esą 
užrašyta keturiems vaikams.

iO R A S,i
te
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, nedaug permainų 
temperatūroj; vidutinis/ šiaur
vakarių vėjas.
' Vakar šilumos buvo 62.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 
5:07; mėnuo leidž; 8 vak.

Raskob davė $100,000 
demokratams

«• *\ •

Norėjo būti diktato
rių,—-liko niekuo

Eąuador turi naują prezidentą

Quito, Eųuador, spalio J6. 
šios šalies prezidentas pulk 
Luis T nrrera Alba baudė pasi 
daryti diktatorių, ir bematant 
sukėlė prieš save revoliuciją. 
Alba gavo su visa valdžia pa
bėgti. Valdžią pasiėmė sena
torius Alfredo Moreno. Susirė
mime tarp konstitucinės kariuo
menės' it ‘AJbos pctversrhininkų 
4 užmušti ir dailg suleista.

ikos pastovumą. 
Papa ^sąs ypatihgai- gerai ih- 
forniuojamas! ąplęv.visa, kas de
dasi Ispanijds gyvenime viešąi 
ir slaptąį ir kokia ten opinija 
viešpatauja; i .

Klerikalinį ioąe 
tvirtiniama^ * k kati
ypatingai ^atfp dabartinėj for
moj, ilgai nutvers, i Jie sako 
kad jau ne, pirpias kartas, kad 
Ispanija įsigijo respublikonišką 
valdžios fortrlą, ktiyiai Ispanijos 
piliečiai nėsą tjkę.

Burbonų dinastija jau esanr 
tf atšaukta piripiAib ir reikią 
atminti, kad ir dabartinis Bur- 
bonas, Alfonso XIII nera> atsi
statydinęs ir gali grįžti bite pa
reikalavus. ;

. . ,—.——,—__

Šoferis įvažiavo mergi
nai f sird j

(Acme-P.. A. Photo],

Dr. Heinrich Bruening
Vokietijos kancleris, laimėjęs 
reichstage kovą su fašistai ir 
komunistais.

Lavai jau išplaukė i 
Ameriką

Lenkai tikisi, kad koridoriaus 
klausimo nelies

Už gerą kąru valdymą gavo pa 
čia t'u milijonu

Urvinio žmogaus, meilė 
išeina iš mados

Studentes ^mėgsta švelnų 
\ glostymą ' ■ .

Nelton, Texas, spalio 16. Bąy- 
lor col’ege studentės iš 200 pa
sisakė 191 priėš “urvinio žmo
gaus taktiką . flirtuojant jos 
bevelijančios švelnumą. Blondi
nai vyrai gavo tik 25 balsus; 
veik kiekvienas/ turįs mokėti 
tennis.

mantiškas thkM? šoferis Edward 
Shalletto taip gerai ' pavežėjo 
Miss Flo/ence MeAlister, 18 me
tų milijonierę iš Oklahomos, 
kad ji pasisamdė jį savo pri
vačiu' šoferiu, nupirko už $55,- 
•000' nomelį ii’ ųž $37,000 baldų 
in po t,o jį apsivedė. • <

-—...

Havre, Franci ja, spali!) 16. 
Premjeras Lavai įsėdo į Ile di 
France laivą ir su duktere bei 
burių ekspertų išplaukė į Su 
vienytas Valstijas.

Varšuvos lenkų spauda džiau
giasi,. kad Lavai pareikšdamas, 
jog su Hopyeriu tailęo> 
išlaikymo klausimais, tuo da
vęs suprasti, kad lėnkų kbrido- 
riauš klausimo nelies.

Per vienų dieną išvežė 
$48,485,000

Al'.i

Alus duotų $300,000,000
V pelno
Washington, spalio 16. įgeidi 

mas gaminti ir parduoti alų ne 
tik pagerintų farmerių padėtį, 
bet dar milijonui darbininkų 
duotų naujo užsiėmimo ir vai 
džia kasmet gautų po 300 mi
lijonų dolerių mokesnių, kaip 
apskaičiuojama pačių kongres^ 
monų.

Riebus vyrai prieš lie
sas moteris

1000 raguočių maištas 
laive 

m v. ■■ I< I-

Cristobol, spalio 16. \aivas 
Genevi .ve Lykeš yežė 1,000 
guočių Karibai)ų jūrėse,, kur 
laivą/ištiko i'didelė audra. Gyvu
liai išsilaužė iš užtvarų ir lai
ve kįlo tikras pragaras. Keli 
šimtai bulių iššoko arba iškri-r 
to į jureSr kur išalkę rykliai 
(shąrks) juos pradėjo drasky
ti. KHi pramušė laivo sieną; 
pradėjo' Vanduo veržtis vidun; 
Kol uosto pasiekė ,tik 20 kar
vės nebuvo sveikos.

. NeW York, spalio 16. Per 
vieną; vakar dieną iš Amerikos 
išvežta Europon $48,485,000 
ąuksu; daugiausia į Franciją. 
Nuo rugsėjo 20 d. išvežta į Eu
ropą auko $588,224,700.

Vyno plytos esančios 
nelegalės

Kansas .City, Mo., spalio 16. 
Federalinis teisėjas Merill Otis 
nubaudė vieną kompaniją už 
“vyno plytų” gaminimą ir par
davinėjimą, rasdamas tame nu
sikaltimą prieš prohibiciją.

New York, spalio 16. John 
Raskob, demokratų nacionaho 
komiteto pirmininkas, partijos 
reikalams davė dar $100,000., 
Partija jau buvo skolinga Ras- 
kobui $295,250. Demokratai ke
lia $1,500,000 rinkimų kampa
nijai.

Istarbul, spalio 16.. Riebių 
vyrų asociacija Turkijoj išmėtė 
iš narių tarpo tūlą Fazly Bey 
už tai, kam jis suliesėjo ligi 
217 svarų. Asociacija turi 200 
narių, kurie visi sveria daugiau 
kaip po 264 svarus. Riebumas 
vyram Turkijoj skaitoma gražu 
ir madinga. Motery^ Turkijoj, 
priešingai, pradėjo gimnastiką 
ir eina pas gydytojus, suploneti;

100 mylių pėsčias vare 
1,100 avių

iq .I AWUi.iH4*r^ja.a^

Regina, Sask., spalio ,16. 
Louis Ghartrand, turėdamas 
parduoti 1,100 avių ,ir nepajėg
damas apmokėti gelžkelio, pats 
pėsčias varė jas 100 mylių į 
Mooseiaw. Kelionė truko vie
ną savaitę

Visus senus automobi- 
bilius sunaikins

Suvienytose Valstijose statys
- 300 “kapinių”

Naujienų raštini atdara 
Kasdie nuo 8:30 ryto iki 8 
vai. vakarė, Sekmadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 vai. po 
piet. v

°N.H Administracija.

Pittsburgh, Pa. spalio 16. 
Vaikėzai su vargu begalės ras 
ti numestų 1910 metų modelių,, 
nes Automobile Chamber of
Commerce žada statyti visoj
šąlyje 3Q0 laukinių aikščių, kur 
bus s u vežami ir tuojau sunai
kinami visi pasenę karai. ‘‘Ku
rie eina į laužų kiemus ir per
kasi karą už $20, yra didžiau
sia pavojingi važiuotojai”, pa
reiškė vienas pficialas. x

****
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Ispanija sutaupys
$2,0,000 nukirtus

vyskupams algas
DVąsininkų algoms "kasmet , 

išmoka po $6,450,000

su-

Madridas, Ispanija, spalio 16. 
Pirmas naujojo prezidento Al- 
zana žinksnis, - einant ką tik 
priimtąja konstitucija, 
mažino visiems 60 vyskupams
algas per pusę. Tokiu būdų 
valstybė sutaupys po $2,150,- 
000 kasmet iš $6.450,000, ku
riuos Išleidžia kasmet dvasinin
kų aukštoms algoms.

Ministrių kabinetas išleido 
įgaliav’mą gubernatoriams pa
skelbti reikalui esant vietinį 
karo stovį. Vallodolid būrys 
meterų platinusios proklamaci
jas, užstojančias jėzuitus, tu
rėjo susirėmimą su anti-klerika- 
ais. Baskų ir Navaros provin
cijose nubausti du laikraščiai, 
platinę moųark i alines .tendėnei *. 
ias. Barcelenoj įvyko riaušių 
tarpe katalikų ir anti-katalikų.

Seimas priėmė konstitucijos 
paragrafą, kuriuo leidžiama są
žinės ir tikėjimų laisvė.

Majoro sekretorius 
“sisitaupė” milioną

New Yorko demokratų poiiti- 
v kierių šaltiniai

■ . , ■ . 1' . »i .

New York, spalio 16. Mąjoro 
James \Vąlker asmeninis sek- 
aętpriu ą Rrjssel S h erwood din jį 
go,;i nunešdamas kaikurias sur 
mas. Ilgas tardymas ir surink, 
tos 15 bankuose žinios parodė, 
kad Sherwopd pasidėjęs turtini 
Ii joną dolerių., Bę to susekta, 
kad šeši kiti-demokratų politi
kieriai turi pasidėję kartų $2,- 
000,000. ' \

Mažiausia $170,090, 
130 reikalinga šią 

žiemą
Virš 46,000,000 pasižadėję 

aukauti bedarbiams

Washington, spalio 16. Gif- 
fotd, HooYėrio bedarbės komisi
jos direktorius paskelbė savo 
surinktas žinias, kad ateinan
čiai žiemai apsaugoti bedarbius 
nuo bado- ir šalčio reiksią ma 
žiausia $170,090,130, kurie tu
ri būti- paskirstyti tarp 314 
miestų.

46,585,595 žmonių esą atsilie
pę su pažadais aukauti tiems 
reikalams.

Ar Amerika interesu© 
ta kinų-japonų kare?
Turį $1,000,000,000 invest- 

i mentų

New York, spalio 16. Wall 
stryčio kapitalistai seka atsidė
ję įvykius Mandžurijoj, nes 4en 
esą investuota apie bilijoną do 
lerių, daugiausia Japonijoj ir 
pačioj Kinijoj. Prekyba su Ja
ponija kasmet siekia bilijono, 
su Kinija tik $141,000,000.

Lietuvos ekonominė 
padėtis per pirmą 
pusmetį pasunkėjo

Iš p. Brandas pranešimo preky 
bos ir pramonės rūmams

žemės ūkis. Pasaulinė ekono
minė krizė stipriai atsiliepus 
musų žemės ukiui; musų kraš
to ūkininkų pirkimo pajėgumas 
sumažėjęs, o tas savo keliu nei
giamai paveikęs musų prekybą. 
Dėlto, daugelis firmų pateko i 
sunkią būklę ir kai kurios tu
rėjo sustabdyti net mokėjimus. 
Bendrai, vidaus prekyba per š. 
m. 1 pusmetį buvus daug silp
nesne. negu tuo pačiu metu 
pernai.

Susilpnėjusi prekyba iššaukė 
didelę konkurenciją.

Pramonė. Kai kurios pramo
nės ‘šakos nors ir saugojamos 
muitų, bet neįstengė išlaikyti 
konkurenciją su užsienio gamy
ba. Geriau ėjosi tai pramonės 
šakai, kuri gamino vidau ri 
kai.

Ama.af, Statybos darbų ir ’ 
sričių darbininkai uždirbo ge
rai, bot tie amatninkai, kurie 
turi orientuo|is į ūkininkų ir 
žemesnių miestelėnų sluoksnį, . 
uždirbo . blogiau negu pernai 
tuo paxiu laiku.

Užsienio prekyba š. m. 1 pus
metį pasibaigė su pasyvu 2^ 
mil. lt. Vien į Vokietiją ekspon- 
tąs šiemet per 6 mėn. sumažė-

kieti jos sumažėjo tik 4,2 mil. lt.
Pabrėžtina, kad šietnet trą 

šų Lietuvon importuota 40.000 
tonų, o lietuviškų trąšų ekspor
tas į. SSSR, Latviją ir net Vo
kieti j ą 15.000 tonų. Matyt, kad 
importas .padidėjo tų prekių, 
kurios eina statybos ir pramo
nės reikalams,.

Emisija ir kreditas, š. m. sau
sio 1 d. Lietuvos banke buvo 
banknotų 117 mil. lt., o liepos 
1 d. 110 mil. lt. Aukso ir už
sienio valiutos atsarga metu 
pradžioje siekė 116,7 mil. lt., 
liepos 1 d. 106,6 mil. lt.

Rašo pasaulio istoriją ant 
sienos

Harrisburg, Pa., spalio 16. 
Eric Gugler, New Yorkb artis 
tas, pasamdytas išrašyti Edu
kacijos namų sienose viso pa
saulio istoriją, apie 80,000 žo
džiuos ’̂.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pai 
tu it Telegrama Patae 
naujame Greitai. Pigiai 
it Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant visų Liniję

NAUJIENOS
1739 SOl’TB HALSTĘB *1

> chicago. ILL
• >

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
8 valandai- Ivenudiemat* aite 

9 ild I valandai.
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Prancūzai ėmė slėp- a*.ka«
ti auksa

•>

;os,‘ 111. įgaliojimo.
6. Kastas R. Jurgėla, sulig 

Ėk. Centro nario, Pr. Gudiš
kiu iš Walei-bury, Conu.. įga
liojimo.

7. Juozas Aml>ra?iejus, su
lig P. Molio iš Detroito/Mich. 
įgaliojimo.

Auksas, tikras auksas, kti- 
riis nei supelyja, nei surudy- 
ja ir vėl pradeda lysti į tradi
cinę vilnonę frimeuzo pančia- 
ką. Prancūzai pradėjo slėpti 
auksą ypač nuo to laiko, kai 
Anglija panaikino aukso pa
grindą .savo pinigams ir kai 
gandai pasiekė Paryžių, kati 
ir su doleriu gali kas norą at
sitikti.

Prancūzai gaudo auksinius 
Amerikos. Anglijos ir savo 
Šalies pinigus. Bet šių pinigų 
sunku gauti, tai franeuzai per
ka auksą šmotukais. Tiesa, 
Prancijoj neuždrausta pirkti 
ir parduoti auksą, tečiaus 
Franci jos valdžia nelabai pa
lankiai žiuri į šį apsireiškimą. 
Franeijoj yra įstatymas, kad 
aukso negalima gauti iš Fran- 
cijos Banko mažesniais kie
kiais, kžip šmotą už $4,000. 
Žinoma, paprastam piliečiurį 
tas sunkiai prieinama. T„/_‘ 
franeuzas eina ant kampo , 
auksinių daiktų krautuvę ir lki/‘ka‘<i"iv.‘io'r.k.’"cent'ro po 
prašo, kad jam atkirstų šmo-;
tų aukso, kų krauluviiinkas!ln)1!. p„ t() iis lwskuit6 Ciku 
ir padaro. Gi auksorius per
ka auksą plytomis iš valstybės 
banko.

Franeuzai atsimena, kad ne
labai dar seniai, laike karo/ 
jie patriotiškais sumetimais 
atidavė auksą. Gi po karo, 
frankas visai nusmuko ir jie j B1.0(,i<|vn<, Vaizbos Butas ilgų 
tuo budu turėjo didelius nuo-: lajklJ ncveikęs, vC.į pra.

įdėjo atgimti: neseniai (liepos
14 d.) turėjo reguliarinį susi- 

’ rinkimą, kuriame, tarpe kilo 
i ko, buvusi sudaryta specialu

i komisija, kurios uždavinys 
j ruošti kelią busimai visų New 

Amerikos., Lietuvių York.<.’š,al)“ 'uizbininkų kon- rZ.ZZ Vf>ę>ja>-... Baflin©„ biznimiis ruKOJTtMTliniO VCUtrO, labiau interesuotis savo profe-
IV posėdžio pro 

tokolas

8. L. Gen. Konsulas, P. ža- 
deikis, kuris Dr. Puskunigiui 
išvykus į Lietuvą, faktipai ėjo 
Ek. Centro Reikalų vedėjo 
pareigas ir šį posėdį prirengp.

9. Anicetas
10. Juozas

Scandinavian 
Dr. B. 
Vaizbos

12. A. Kasmočius, Brooklyn, 
N. Y. Vaizbos Buto atstovus.

Jonas Valaitis, “Vieny- 
Redaktorius. M

Liet.

B. Strimaitis.
F. Smitrus, įš 
Ąmerican Liii£. 
Kubilius, Mass.
Buto atstovas.

bes
11. Jonas JokubausCas.
15. Motiejus Laukus, fotogr. 

Edvardas Budnikas, 
ės“ vedėjas.

17. Vladas šabunas.
18. Keletas vietos vaizbinin- 

Tadįkų atvyko žymiai pasivėlinę.
i i * « • • • vL PirmininKaujanus pareis-

• 16.

: sėdįs teisėtas, nes yra kvoru- 
j mas. Po to jis paskaitė Čika- 
I gos Vaizbos .Buto sveikinimo 
! telegramą. Pastabėta, kad 
Baltimore neatsiliepė^ Toliau 
kalbėdamas, advokatas Jurc- 
revičius pasveikino atvykusios 
posėdi n Ek. Centro narius ir 
svečius. .lis priminė, kad

.. ...... II ........... \ ’ ’ ; ’’ biamieji dalyviai patiektų 
klausimus ir aš atsakinėčiau?

A. B. Strimaitis: Visiėms 
dalyviams pritariant, pukląu- 
ąė; “Kaip Uęlųyoje žimima. į 
vai zbi ni nk ų organiza vanoki 
čionai ir kas Tamstai, ką>p<’ 
jEk. Centro pirmininkui, pasi
sekė Lietuvoj atsiekti?”

Dr. Puskunigis: Vienąs pij- 
imyjų mano žingsnių Metuvo- 
je buvo nušviesti Ek,. Centro 

Pasakojau ąpie kliūtis įr 
prašiau paramos vykdant nui
mi tikslus. Gegužės įsi
kūrė Amerikos Lįetųvian|is 

Informacijų Biuias, 
laisvės Alėja 62 Nr„ Kaunąs. 
Tai svarbi įstaiga, i,r. mės dar 
neturėjome laiko inikankaniai 
painformuoti Amerikos iįetu- 
vių visuomenę apie ją. Paty- 
riau, kad Biure iki šioj mažai 
bu vo ąmeriki eč j ų interesą n t ų 
tepasirodę. Aiškinau - 
riki učiai dar nežino apie Biu
rą. Daroma pastangos koor
dinuoti Biuro veikimą su mu
mis: teikti tikras žinias ąpįe 
nekilnojamos nuosavybės pir
kimo progas Lietuvoje.

Turizmo reikalai Lietuvoje 
—nekaip dar stovi. Turizmo 
darbas Lietuvoje dar reikalin
ga organizuoti; dabar daroma 
tik tiek kiek šiandien mato
ma reikalo, betgi turizmo rei
kalas jau ten aukštai įverti
namas ir yra pagrindo laukti 
gerai apgalvotų plano, nes tū
los rimtos įstaigos pasižade-

Liolius. Dabar, išgirdę, kad 
kai kurios šalys atsisakė sa
vo pinigus auksu garantuoti

pančiakose. —R-s.

t » • - » < z' k r. • • ’ z į r n » •

f_____ interesuotis savo profe^
sinais reikalais ir visiems jun
gtis i savo “Chambers of Com- 

i merce” arba Vaizbos Butus.
, Toliau buvo patiekta jr 
vienbalsiai priimta Ek. Cenl- 

Ketvirtash’o ^Reikalų Vedėjo pasiulyto- 
rugsč-iji posėdžio programa:

salėje, 193i' 1. Posėdžio atidarymas per 
Grand Street, Brooklyn, N. Y. Ek. Centro vice-pirm. ir Bro- 

Vietos Vaizbos Butas Bro- uklyno Vaizbos Buto pirnii- 
oklyijc, per savo sekretorių, p. ainką adv. Jurevičių, sVeikini- 
A. Kasmočių. buvo pareiškęs; mo žodis ir kelios pastabos 
norą būti šeimininku šio susi-! dėl vietinio Vaizbos Buto gy
vinkime ir tas jų noras buvo vavimo;

2. Praeito posėdžio protoko
lo priėmimas.

3. Dr. P. Puskunigio, Ek. C. 
pirmininko, tik ką sugrįžusio 
iš Lietuvos, pranešimas.
, I. Nutarimai dėl 
kunigio pranešimo.

5. Del naujos Vaizbos Butų 
Konstitucijos projekto.

1. Posėdžio pradžia.
A. L. E. Centro 

Posėdis įvyko 1931 m. 
jo 11 d. “Vienvbės

palcnkinlas. Brooklyno vaiz
bininkai parinko posėdžiams 
salę, laiką, ir apsiėmė užkvie
sti savo apylinkės veikėjus’ 
bei vaizbininkus, o posėdžiui 
pasibaigus pavaišinti svečius 
bendra draugiška vakariene. 
Tačiau Brooklyniečių suma
nymui kirk pakenkė per ilgai 
užsitraukęs posėdis ir nepa
kenčiamas karštis, kurį 
York ‘Times“ taip • api 
no=

“Shallering a re.cord 
had e.visted for more 

» sixlv vears, the mereurv

Dr. Pus-

that 
than 
ruse

P. M., making it the hottest 
day of 1931 and the hottest 

the annals of the 
Weather Burta u 
establishment . in

užduotis — A. Liet. Ekon. in
formacijų Biuras Kaune,

7. Ekonominio Centro vidu
jinis persigrupaviinas.

8. Rinkimas statistikos žinių 
apie Amerikos lietuvių skait
lių ir jų organizacijas.

9. Del Ekonominio Centro 
leidinio No. 2.

10. Apie Anuyikos-JLięjuvps 
prekybos eigų.Ncw York 

sincc its 
1870.“

Posėdį atidarė Ek. Centro' 2. Ek. Centro Ml-jo posėdžio 
vice-pirm. ir Brooklyno Lie
tuvių Vaizbos Buto pirm, adv/

• B. J. Jurevičius, 4:15 vai. po 
piet. Sekretoriavo: A. S. Tre
čiokas ir K. Ę. Jurgela.

Posėdy dalyvavo:
a) A. L. Ek. Centro nariai:
L Dr. Pranas Puskunigis,

Ek. Centro Pirm., WofrcVster, 
Mass.

Adv. R. Jonas JiMtrviėius, 
vice-pirm., Ncw Yorkv N..X

3, Albinas S. Trečiokas, sc-| 
krfelorius, Neyva^k, N. J.

b > ice-Kunsubis įPetriM

rus sumanymai.

kworius, &c»iw, j

, j. V ice-Kunstdas
UUA>žvardis, sulig <2. J. Y«»š-
noros, iš Pitlsburgho, Pa. įga-

’/protokolo priėmimas: Seki’. 
A. Trečiokui protokolą per
skaičius, po trumpų diskusijų 
protokolas buvo priimtas.

3. /)/•. R. Pusk,uniyio pra- 
neiiifUis.

D-ras Fusktmigis' praleido 
vasarą Lietuvoje išmėginda
mas naują juros kebą, kurj 
Įsteigė ^edų-Aji^crikos JaJvų 

■ jkuuipunija, buUmt: tž 'i i jC 
[Vorko per Gotenburgą, pieti- 
i ivę švedįiją į Klaipėdą 
gai. Nusirinkusieji gyvm jide- 
resavosį ką gero pirim^nk^ 
papasakos.

Dr. P. Puskhnigis; Jei vis-
jį.. P,r. Mątąs J. Yrukas, sų- ką papusokli — ilgai u|u>|li|. 

Jig vicc-pifrn. P Vtrrktrfos w4>tri patogiai! birttr,ger-

gys konkrečias formas — tik 
tada tegalėsime rimtai dirbti 
ir mes. Pirmiausia kalbėtasi’ 
dėl turizmo per Klaipėdos uo
stą. Anksčiau musų turistai 
mokėjo svetimiems milionines 
sumas, dabar jau ir' Lietuva 
gauna ir trafiko<-dajį-u Labai 
žymi,.eksporto JdąJMi dina
per Klaipėdą. Yra daug dar 
galimybių eksportą didinti. 
Apdirbtų produktų eksportai

jų (žy* 
fl’iįn . pelųąš. 'Ągr0ii0rixa.i skąjto 
paskaitas apie trąšų vartoji- 
4hą‘ ir . ųkįųjnjkų
klausimus. * * Žėmės ūkis faį 
moderniznc^ąįiaš i b* speciali
zuojamas, patonšiąi fcaip Ame
rikoj . Ik i šįblykagnieciai f>ra- 
lenkė kitfts :^k<^ų -gamyiMi-; 
jc, liet pastaraisiais urėtais įr 
suvalkiečiai pą^ivijt). Cąjuiną- 
ma raugintas f pienas ir kieįti 
sūriai. Dirijmrii if 'makaronai. 
Lietuvos ,sėmenų . aliejus tre
jais ųietais tvirtesnis kaip iš 
kitur, ųorS garsinama, kad 
“Australijos geriausias alie
jus,” bet tuo vardu neretai 
parduodamas iš Lietuvos iš
vežtas aliejus. Lietuvoje trūk
sta 'Sėmenų spq|idyklos ir gar
sinimo. Jei tas butų, tai ap
dirbtas produktas pelnytų 
brangesnę kainą: ir Lietuvai 
tektų didesnis'-pelnas. Mėsos 
produktų srity sakoma, kad 
mes ir škilatldžhF nemokame 
gerai gaminti. ^Tikriau pasa
kius nebuvo, pastangų. Ga
mintojas taikosi* prie vartoto
jų pageidavimų,' o dėl to įr 
vengia bandomų' su savo nau
joviškais igitohidiaiš. Bendrai, 
Li e t u voj e žy ihu' sUmbi žem^s 
ūkyje pažanga/1 Valdžia teikįa 
subsidijų, perkasi akėijų, ga
rantuoja tam fikras kainas ir 
kartais primoka- kainų skirtu
mą. Bekonų; giihiyba didėja 
valdžios pastatomų dėka. Tąs 
pats pienininkyštėš srity. Pa 
kštininkystė -irgi nvyšįoši, nots 
dar pradinėje studijoje. N^-' 
sausimmO'/dftrirų išlaidos'’ sk^- 
stomos projMftGingai ątskli- 
riems asmenims ė tėlkiama 
nauda. /Bendrai/' valdžios pa
stangos labai ryškios/ ir jai,r
pasireiškė didėjančiu ekspo|’-

liūs melus. Sakomli, čia Ame
rikoje Lietuvos prekes negali 
konkuruoti, bet nieks neparo
do statistikos palyginimų. Su
lyginus kainas — spėju dau
gumas Lietuvos produktų ga
lėtų konkuruoti Amerikoje 
rinkoj, jei butų sutvarkyta 
propagamla ir pats eksportas. 
Nors bendrai, ^Lietuvos, eks
portas didėja, bet mes mažai 
tesirūpiname importu Ameri
kon. įdomus faktai apie kai 
kurių produktų aplinkinę ke
lionę, pav, sviestas, suris eina 
per Vokietiją, Daniją. Beko
nų daug vežama’ -Anglijon. 
Dabar Lietuvoje pieno' pro-’ 
dukcija gerpkai sutyarkyta I 
sunaudojama viskas, kas at
lieką UUO asmemško vartoji
mo. Įvežama daug ūkio maši
nų. Trilaukių sistema nyksta. 
Jau keUu’laukiui ir šcšląukia,t 
virto .populiarus. Vkip našu-J 
mas didėja, tik trūksta bran
gios mašinerijos, gi neturint 
pastovios rinkos ūkio produfe 
tams,’ sunku įsigyti mašihečbj 
ją, nes gaminius priscina pi-; 
gia kaina parduoti. J '

“ Lietuvis*'- — koperatyvį 
sąjunga — supirkinėja javus 
ir įveža mašinas, šimtas mi
lijonų lity apyvartoje. Kopcr

.11.111 ..................................... ........................... .. Il< Į . L I ! y. ■■

t

' -------- JUM’. ............................ . .1

ta, Tur/ijt 4i<leapę rji*s, , pa- 
<IidSs ppti gamyba ir gamybos

riuoiaidų draūgiškoms bei kai- 
Idy^is Valstybėms, gi politi
niai kiyirčiai pakenkia ir uki- 
:»inkW8«) Mes* amerikiečiai, 
dąugiausiąi gelbėsime sustip
rinti Uetuvos nepriklausomy
bę : ekonomija.
&aic aukų ir piniginių dova- 
iyų, keikime JJjduyos eksi)or- 
tą < dėkimės savo kapitalais 

M^t<ytos jndustri- 
Mąlonu pąste- 

bai
giama statyti cukraus fabri- 
įkaą. Apie :890 darbiniidcų tu- 
trės darbo. Mažiau reikės jim- 
fpQrtųoti enkraus, ir ūkinin
kams atidaroma nauja ūkio 
Šaka — runkelių \įuginbna.s.

(Bus daiginu)
■r., r. ■m

GYSLOS
amžinai IŠGYDOMOS PAGEDBA 

VĖLIAUSIO ĘUROPOS
Išradimo <

Sis: naątebRUn&B treatmontM yrą tei- 
kiąinąs Kbi Jus dirbate ar valkstote. Jie 
yra be akMųnno ir absoliučiai Baugus. Po fe

VARGIO JĄUiįJMO. Varicose- Gyslos iš
nyks 1r nebus jokio ženklo, kuris ro<l.v«

2A1ZM1. PHI.EBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
ialtjydo | stebėtinai trumpą laiką.

. EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

J^ųdUimai suteikiami ant pareikalavimo.

JG^R^ Jj. A* BEHLA
Baigės JterMno. Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STRĘET,
,1 OHICAdO. ILL.
* x. Room 834, 8.tas Augstas
Kasdio 10—0:80, Pdtnyčlomis uždaryta

• SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ. 
šutam.. Ketv.. šubatoj i p. m.—o p. m.

PCtnyčionils 2 B. N.—0 P. M.
r.

Pasiklausykit musų .kalbos apie Sveikatą 
19 WJKS stoties Pan. ir Berodo J 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utaru. ir Kotv. 8:40 A. J4.

-!>W

PASITIKĖJIMAS
'♦i >4ši brm^ ?btp:

'•/‘■y 1 u.'
•ų- nfumf'Ai» oųp .bad pkn juį.v,l-,v'!,;-
Jus ggJĮ|ę ryįs}|9ų^t < ipąsitiketi M^trop.pbt-an Banku,.
Ąlusy’včcia ’ mt/sų bą'n'fcoje. savo ban- ! 
kinį biznį, gali jums tai paliudyti. *r

PąsitįikČti M.ctrppolita.n Bąnjai galite dm’ įr todėl, kad , 
inusų įąįĮjįkąiš buvų ir yy^i stiprus jr sąHgus. .čia padėti {
jūsų pipigąį S,; ■' i/f.’ . 'SS.....

Kai# šįųiįi; bankas
toks baiiką^ kaip niusų. ? • '

MiBMitaii
:įr.j B. v. '. ::...y. y

State Bank
■ ’ s ROLL OF; WNW BANK ,

2201 Wt St, kampas beavitt St.
• • . <:’J. E- -f ■ ' -J ■; ... . . ■ / ' .

TT

SUVARĖ »EAL GARANTUOTI GA- 
lĄMMB ar KARŠTU vandeniu

I Btsi C ■: ARŠI J J»Y MO PUANTAI ,
Suteiks Jums Jaukią Šilumą šal- 

; čįausiamę Žiemos Ore.
i DYKAI £KSPERTO INŽINlIiRYSTfiS 

r PATARNAVIMAS.

šaukite »■tumius

šeštadienis, spalių 17, 1931. i. im. .!■ .7,^ , ,,ah ■■■ .. . „įįį . '

MES VALOME VISKĄ—
' Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

' Domesįic ar Wikpp nuodugniai isvaolmi, abi puse*

$2.00
Patenkinimas Garantuotas

. . • v •

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottage Grove Avė.

J Telefonai Drexel 0509. 0910, 0914 ' . '

NAUJOS RADIŪS
PAS BUDRIKĄ

Vėliausio išdirbinio Zenilh, R. C. A. Victor, Philco, Spar
tom, Atwater Kent ir General Motors, gražiuose kabine
tuose su clektrikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. 
RADIO ir Victrola kombina- CQQ iki <tQEfl 

zcijos nuo ................. ............
Kitos Radio kainos nuo S29 k $150

• - 4'5 * 1

Lengvais ilimokėjiijiais. Pilna garantija

APŠILDYMUI pečiai alcazar
SIMONS LOVOS ir MATRASAI, PzJlLOR SETAI.

Kainos nuo $39 už 3 šmotus ir* aukščiau. ,
.-. , ’ ♦■ . x . ■■ -‘•'-‘J ";.lL L ’ R': * ’

Upnerąl Motors Ledo šaldytuvai 
FRIGII>AIttE’'’,'',’■

**-—T—

U*a-ĘJek trik i n ės skalbimu i 
šinoš vertės $100.0^,’ dabar 
5i’,nc $4Q we po.............

» ■

't ■/. ■ r,
THQP skkąlbiniŲl 1 mašinos 
syjcių su prosijiinui mašina 
vertes $165.00 fl? 4 < jg 

.. dal>ai' už 1 15r
Tik $5.00 JcrrijUa puolUIi

Columbia Rekordai Kaina 75c Vienas
16 228 —Elzbietoj Polka 

Našlaičių Vairas
1 6227-—J negi o Poįka 

Uk,ininįų Polka — PennsylvanijiM Angliakasiai.
16226 —Garnys Atpksdeno —• <r 

$unku Gyvent Našlaitėliams
1622 3—-Pasisėjau Žalią Ruų 

Dyvai — Jonas Butėnas.
1 6.222 —Artojaus Daina — S,. Pauras ir J. Antanėlis 

Svajonių Naktys — Stanys Pauras.
16221—Aš Už Jūrių

x Kazokčlir>i *—.A. Vanajpitb įr J. Olšauskas.
1 6208-r—Patarimąi .Ūkininkams— -Monologas 

Aitvarų Pęlka — V. Pitąeika. . .
1 6200—;Scni, Duok Tabokos 

Ėiva> Boba Pupų Kult

VVorccstcuio Lįct^vii^a O r kės t u.

Stasys Pjucas
iams — S. TauraS ir J. Ai\tanUii.

J. Butėnas. . .

Victor Rekordai. Kainą 75c Vienas
140^2—'Užmiršai Tėvų Kapus *

Ląivync — Jonas Butėnas. •
14031—-Suirusio Gyveninio — Valtis 

Gero Ūpo Šokis — Katino Kapelij*. - •

Okeh-Odeon Rekordai. Kaina po 45c Vienas
* .. v . ■

26105—Žaliojoj Girelėj — <L Sarscvięius " ,
Senelis Ganė Aveles. Vaitas — Sarpaliaus Orkestrą

26.107—Krak -Polka ' ' ' \ .
Džiaugsmo Valandos — Sarpąliaps Orkestrą.

26106—Ar Žinai Kaip Gėjai, Polka
Mano Tėvelis, Vaitas —r Petro Sarpaliaus Orkestrą.

•f r

, , *■ -   - — y- y ’ -r r-*

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ąr tai butu dieglys, 
ar > ištampyti muskulai, greitai 
yty palangvinumas sulementu 

PAIN-EXPĘLLER
uyiBl.jriH ’f ■ ........j ii .. ,ur?i.

.L?-

z'V"y;: F*' ' • i 
j ir 'UIvafcąpĮs ,g*uVa/. 

mos pas savb agfnta ?rba: 
DISJI AMERICAN LINE’

IhfSrmacijos 
i * 

STOPISB/

K «\d . eksilivtAs inilnkriųs 
DYKAI« Jdiris apsk^kiuotų 
P^m -negp ^s’ą^ite. ,

A u k? o aržuQiį>ę>;k beržo MafrOįjpoy 
s<tĮynės,, Pith‘0 arti AlialK* tą- 
....................Oltlsies zovieskų

kiekvienas k
>.• • ■ >
,, ..„.L..-..-.,

i g’’*#'i* *' ’** '< ’ * *•*

„ -t 1

■ft’.'i1' i/ 1 'i 1r*x. K/. < M «• .

<6®ys Hpksfios. nor- 
Žetono rodykle, karstos’ ir ■ saltos. 

Tinka bilc CO

"Mes kalbame lietuviškai. ■ -r—T-*-------------- ----—--------------

• ' ’ CALVMET- 52Q0 ' ■ - ■
. .«• m »<>! . _ . n .'i J • » . i . * ’ « ■ a . • I

»/H»p

! • ■ ’. ■ W ■ v

im* - ' r v* r*?■ m Aon, . JA
■nr^nn-ir k—m—mm....... i1 i m
■miaųmwmimiim»mwM w mini iiiĮHHmiiiiM

2.60^9—Obuolys
Ąmątninkų Daina — Petras Petraitis

26092-.-Arit Marių Krantelio
Prirofįįno Seni Žmones 

26081—Gieda Gaideliai 
z Gražus Bernelis — Ekna Rakauskienė

3608Q-^\Urėdas Mai)e — A. Vanagaitis
Godelės — 

26072--Ukvci -- 
’ Senas Bernas,

REKORDUS SIUNČIAME .PER PASTĄ KITUR-

— Jonas Butėnas. -
J. .Olšauskas ir E. Rakauskienė.

A. Vanagaitis ' •
K. Krąučunas. .

•" ' - ‘ :

A. -Vanagaitis (r '.pijfciMfcas.

M■l’WVBS ■■vBflMiB ■ ■ ■' "■ < —W V .■ Vfjitn-------

3417-21 South Halsted Street
> JcK Bouleyąrd 8167 įr <705

dJsCĮlMviu'^udię Programai įšils ^cdėldiejų iš .galingos
YVCFL radio stoties 9/Q kyl. Pradžia nuo 1 vai. iki
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Way Lithuanians
IDO NOT look for holy saihts to guldė rtlC dft iny way, 

Or malė and femnlc devilkins to lėad riiy tėM astray.
If these are added, I rejoiee—if not, 1 šliall Btit rnifld,
So long as 1 have leave and choice to ineet My feltow-kind. 

For as we come and as we go (and deadly šbon go we!) 
The people, I.ord, Thy people, are good ėhotigh for mė!

* 4 *

AND when they work me raudom wrotig, as ohentime hath 
been,

1 will not cherish hale too long (my hands drb tionė loo clean). 
And when they do me raudom good I will rtbt feign surprise. 
No more than those* whom I have cheered IVith waysidc 

charities.
Būt. as we give and as we take—whate*Cr būt takings be — 
The people, Lord, Thy people, arė gobd ėhotigh for me!

* " <

DEL1VER me from every pride—the Middi^illgh, and Low— 
That bars rpe from a brothet’s sidė, ftlidiėVėt pride he show.

And purge me from all heresies of thoiigfit ahd Ajpeąch and pen 
That bid me judge him othenvise thari f atif jhdgcd. Amen! 
That I inay sing of Cro\vd or King ot road*bornė company, 
That I may labor in my'day, vocation and dėgtee, 
To prove the šame in deed and name, aild hdld tmshakenly.

(VVhere’er I go, whate’er I know, wlioe’ėr iny heighbor be) 
This single faitb, in Life.and Death.and to Eternity:
“The peopte,- Lordr Thy people, are* godd ’ėirolfgh* for me!“ 

'"’ T” : ’ . . " it topimg.
...........................  . v 4 • •• ‘ , 1 I f ' ‘ f
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An Old Rače On New Shtires
Copyright The Cencury Co.,vNew York

K O N R A I) B E li C O V I Č I 
Author of "THE VOLGA ROATMAN”*

• b , , ■ . ' I? ■ . » .
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Ihan

BBS OF GOSSIP
plays the part of a -D’Artag- 
nan in tllc fnuske|eer organiz- 
ation, būt Of Bachelor Ęight 
there is notbing to say, be- 
cause thus f ar no one has 
been successful irt gaining ad- 
mission into thėir inner sanc- 
tum.

Among Our Oistant Friends.
—A new Lithuanian chorai 

society was organized in AL 
bany, N. Y. — The, American- 
Lithuanian Glee Club. The 
president t and organizer is 
attractive Miss Frances Da
niels. John Kiskis does all the 
official scribling. To the AL 
banians go “Interlude’s*' best 
wp|hes for success ihd I°nk 
lifM in their new undertaking, 

*. * *. ~ .
—A few days ago “The In

terlude*’ ręceived; an’ attract
ive folder; from ,the . Li.thuan-, 
ian. /-Ameticęn ĄrL 
New Y^rk'Cupouciug the-..first. 
annual eocibition vat the Motei 
Victoįia, 7th \ Avė. and 51st 
St.,-Nęw-Ybrk._ The; date is 
October 15Uv.f 1 • - * - . ' -

s Ip 4,.. .- • '
t Ijl ,

»: \ .Judging by the membershii> 
and the high ąuality Of work- 
they’have been doing, the suc- 
cess of . the prrtjėct is assUred.

• “The Interlude“ is glad to 
know that one of the mem- 
bers Miss Helen Wise 
promised • to adorn 
with some of her 
tractive euts.

—Philadelphia
two ■' unique. organizations: 
“The Four Musketeers” and

has 
ils pages 

verv a t-* •

bpasts. of

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai.

BAGDONAS BROS. ‘ 
FURNITURE B PIANO MOV1NO 

Local B Long Dūtance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet H 99 

Res Tel Yard. MOS
- - .............................................1------------ *

BR1DGEPORI MOTOR-SERVICE

Good eonai Broliai
Pornyiių n pianų muveriat vietoje ir 

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

Tek Boulevard 9336,

J. SOVETSKY
Užlaikome geriansi» 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582

P. VOLTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chic^goj 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tel. Lafaycttc 1329

♦ >> • * 
mdskcteers are not

iii (Iteir escapės,
If those 

restrietėd 
bot h chibš will have to consid- 
er matheniatičal rėduetions of 
their odines. v • , J ; ‘ ,

» » 'z •/ ’ ; -
What has become , of the 

New York Students’ and Ahi- 
mni Člūb? Ha ve; thęV .adbpted 
the “šilėnce is^goldep** rpte’?

AT HOME
i . ’ ■ - • L. . .

ttlde; and about their hpndp 
and Ihroats hung numorous 
^dfBs of rnuslin and šilk, the 
(i’allihg dovvn the bark'. Their 
white blotiscs svėrė bfaided 
\Vjth. hlaek, and. the . onormbus 
šiėeves eahie to a tigh end at 
the (vrist. '*
, ■' ’■-? > ■ ./r . r ... ■ ■■ ■ ' • 

iriirhiyėahts Ej'traordinary!
The sober Dutch werė ai 

Htst uhwilling to think that 
these pėoįilė dresscd so gaily Į rcalism from Lithuanian ru- 
fdi* wdrk, as they looked as if’ral life, we hope that you will 
tiiėy had just prepared them-'also appre^iate the high qua- 
seiyes. for some masąueradc lity of writing and the story 
jjftil. Wcrė they the good tclling ability of the author.

hraišėtl for being? Biit it was 
imt Ibhg beforc it was realiz- 
ed tiiM' iiiese men • wCre good 
sVbHcėrs beCause they did 
tiidlr work gaily, hahpy ib the 
ąccujiij)iishmęnt of 'the SmaL

I 
~...” ' : ' J' ■ ■ . •- v

grėatest > importancc,. -Beforc. 
long, Syhėftevcr it was possib- 
lė iii figld, factory; or minę, 
tijė ėinpldyers wcrc salisfied 
fd 'rėpiacė other workers xvith 
ji iiighėi' paid Lithuanian. It 
^its ilie first casė bf im- 
inigrabtš obtaining larger pay 
thidi iiatives. Up to thenuthe 
.cotrtrėry condition had been 
bsfidi. ;■ ■< ’< ■ 

. The flood of,Lithuanian im- 
h\igirdiits Corning > from the 
T^inajidi, from the - lowlands 
of tliė. River Nieinen, was sb 
big tliat. it seejnėd. ąs if the 
vvhold country was"‘ being iiį- 
Vaded by them. , ?

(To be continued Monday) j-

Imprpssions of p one of its folloWerš and con- 
tributors. Senti ih ydur artic* 
los and storleš. Joiri the In- 
tertudors! Ed. • į.

yvrole; hisĄ■“]
Prisnn,“ beginhing a ti uly dis- 
flihguišhed literary career. 
His oiitAtanding work is ah 
epic-fij*: ncrvel

, ln tlie 6)ext issue we will b> 
gin ohe Vienuolis* stories “Ve- 
ronica’’.' Written more than 
twenty five years ago, it 
gained irnfqediatc popularity 
and has vmaintaihed it cvefr 
since. Irt. presenting this bit of

Bali. •Wėrė they I
^vofkĄš that they had been Look for it.

Before Dawn

Naujas Išradimas 
Dabar juū galite Skalbti 

skvo drapanas 
be 

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas 4av6 groserninka 
INCO WASH.
PardavinėjąmAS kvortiočmh bon

zomis — po 20c už bonką. 
lidirUjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

ChiairOj III.
Tel. Pullman 62(11

. . . L ... .

Qiiitė accidentally wc ran iri- 
to Konrad Bcrcovici’s book 
*Oh New Šhoros”. In it, the 
fahious nuthor of gypsy sto- 
rieš and , the never forgetable 
“Volga' ;BoatmrinM presents 
bis poinl of vi£w on the life 
of. various immigrant classes 
įif the “Land of Opportiinity.” 
Ainong bthers, the author in- 
cliides ą very simpathetic and 
undeHtanding artiele about 
our fatliera and mothers, who 
came to this country in <iuest 
of better tprtune and freedom. 
Read it. You will find it 
wdrthwhile.

“Thėw Interlude” thanks The 
Gentury Company of N^w 
York for perinission to reprint 
the artiele. :

- <-t f ’ ** , Hi«e T- y *""
One . oi our good friends 

in B^ddkfyh, N. Y. iriforms us 
that the Tootball teams of alT 
targe eastern universities each 
boast : of .. several Lithuanian 
players. A nuinber of thcm 
are shining among the stars 
and are ’ looking toward the 
Ali American. The tėam of 
Ųniversity • of Pennsylvania, 
we are/told, is coached by a 
veUran Tootball star Si Pauk 
štiš, who fčrmerly played for 
Ū/ of ’ P.,” hįis Alma Mater.

In the isšues to folldw they 
AVill teli you about themselveš.

d « v. r . • *- A v . f %

>7 And, in donelusioh, wc hope 
tliaį yoii; will enjoy rėading 
“Tlie'ittfėViude" and become 

a- -•71" ■

■ -i

for
lest tiišk, as if it ^vero of. the

Early in the year 1777 Ge-ffor our
ourselves.

Sooii large groups of Litli- 
uanians had settled 'on thė 
faYins about ' New> York ėrid 
within the present cdiifineš ftf 
the city; and hundreds; later 
on, had been draWn ? into tlic 
constrliction work ’ of tlie 
Philadelphia and < Reading 
Railroad, to . complete thė 
road-bėd - from Shamokin to 
Siinbury, and to Idy the traeks 
of the line of the Bloomshurg 
Division. And soidiljgent were* 
they as wot‘kers and. so steady 
that there developcd a stroiig 
compėtition' betvveen. .different 
compimies- to obtain;tliėm fo‘r 
Woiįk in thė aritbraęitė minės 
of Penhsyivania. Timid, smili! 
groups arrived at i first cit 
Moiiiit Carinei, Shenandoali, 
Pottsville, Hdzeltęn, : Wilkeš- 
Barrė, Scranton, and the otlidr 
ininihg-towns of , Pėnnsyiyarj 
nia.; The Dutch came out of ! 1 <’ ' ' ■ j 'their, huts and the A:dmėn 
stiiek their heajds oUt < nf thė. 
windows to vvfrtcjf tliė prdcėš- 
sibn of. t,all, ^broad-shduliilereciį 
high-ėheck*hone(l inen arriv- 
ing (iaily ii^gr^dpš ' čf/ twėnty 
and nibre,;. ąnfl^YjįaŲHng calnL 
ly ajbng the. roadvvgy, , lookih'g 
right and left, and' takįrig iri*, 
telligent cogftizahde 6f..Jheįr 
sUrronndings,’ Tliešė'nhen štili 
wore their' homė-nąadėįvjaolįr 
ets of plivė .;.;grec^'7,^djįlJiie: 
įpipk ib^^rąy trbu^F&į^ekekl 
i nSijtfe high hoęrts, 
of; clothdrWn r'^elft^'vėi^ 1^?- < TJ1C I.' 7. __ _

bors. .Wė ėMays fight better įstriped • ^kirts of tgfėąt</ąįfi'pakį'*<įįr|soiiį fVichtiolks
? ; V įlįl-1-1 ’’ 7'Į'*.' '.nrfe

neral Tadėusz Kosciuszko, a 
Lithliania.il military man iin> 
b.ued with a spirit of liberty, 
daine to hclp America in ils 
stfugglc for independencė. 
America was not thėn knowh 
as a iiavtjn of freedom biit as 
a sinall; colony that fohglit 
for its indepchdence.

As a Lithuanian, Kosciusž- 
ko knew the valtie of in* 
depehdence. His owh people 
had had little of it for any 
lenght of time in the lašt five 
or six cerituries. Koszciuszko, 
spoiling for a fight in the 
cause of independence, came 
to America to heip . save ..the 
coiintry for democracy.

the Land of the Pree 

handful, of followers 
his country had 
him. And whėn these

To

from 
with

1 ’ i s i

followers returned to their 
homeland they spread talėš 
among the.^people of - vast 
fertile. fields. that lay on the 
other side of the ocean wait- 
ing for the plow. Erelong, as 
sopn as that independenęę in 
which the Lithlianiąns pridėti 
themselves in having played 
an important role had been 
gained, they, begali . to ąrrive 
ui larger numbers. As if this 
were anothęr Lithpania. A 
free Lithuanįa vvhįch had 
gained its independenbe- while 
the. rapthGr-cėtpitry r vyąs sti jl 
under t|ie Jyojįįe .• ‘ apd on sttie 
'leesft' o^ite ląpp^essjngĮ neigia

■I "■ .!■« 1 l‘i i.

come

hii. tiii 11
• > , A iŠ > ,.../

>. > • '<•.< ■ n <: 1 •'

X.

naujas Išradimas
DEKSNIO

— '■ * *•* mostis '
•uito. Koja.*

Jojimo, ir <oi> vūdHao efrįėJoj 
(tilt no r6oM)»' : x .
TuitttaniM >4 iUo 
snlKjonoi dor satino Apla tai. 
DoltMJom 
verte ooltfo. Uoli ji sveria

i^lėase Stand By! ■■
h Arithony žukauskąs-Vicniu)- 
liš is. Oftb of the oiitktahding 
Litlnfatfian authors living, įt 
S ė .pfėsėht, hean Kaunas;^ the

'ėVisibpal ' Capital of; LitH- 
li dri laBohh i ri 1882,* V i enuol is 

‘speht r hik childhood ? and -- ręr 
ceiVed; bis first schooĮing, ip 
,h. smAll coUntry villhge. After 
gMduatirig from Liftą u’s gini-,.

< (ėętilivaleht:. to idur. high 
^hbblL die7yyeht to.tylošcovy ,įo 
StUdy pharhiacy}; fn 1905 Viė- 
ptjtįlis’ ;was thrown into priso’n 
foL :į^plt4tioija'ry ? < ictiyK^s 
antįpropaganda

** *.. . .‘i--’ -...j'-i. ’ --I:..

dekRnts ointment co. < 
P. O. Bex>S2

esdno js.

=====

Pinigų Siuntimo Skyrius at* 
daras-kasdie huo-B- V. ryto 
iki'tf Vai' vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v; ryto Iki t v. p. p.

> ~j i. .i^«•_>t...
i^į i,. , ......................... ......

išmata*, dykai nariams ir iuos išpildoma — lenkių Dionų Praneiimna.
MįMvuMRM HraneAlmuB. Dykai padarymai nariam*, kurie ataįnž i niuau onn. apie 
įriuiMHjpVan. rendauninkaitr ii*-kaimynais. Naryste $1.00 su šiuo’ upraninimu.

Chiėaįra JLaitdlords Asšociation, Ine.
-BOULEVARD' TS7ą *,v - - *• CHICAGO { • . .. Atdara Vakarais.

.... . ■ im
■. Įįį i r II |\| >į’i*«Asi;/7 "■i'— K—j II, I.oteri

GenevięVe, “Birutes** s£crę- 
tary, a few weekš ago •: “Gr^... 
If I could oiily get my hahds 
on the man whb invented 
writing.” . ’

If Vannie sings as she plays 
golf, she is a Galli-Gurči. 7

* * * »

Speaking of anniversaries, 
we hope to be writing štili 
about “Birutė** in 1956.

, . . . - • ■ ' * * < / • ' »• 1 į

We take bff our hats to all, 
who guided its destinies for 
a quarter of a centuky^

* * *
And, speaking of monu- 

ments of effoėt; undying ener- 
gy, true comradeship — wlio 
būt “Birutė!”

* >!« * • , 't

Rūta Gay GiHs are said to 
be gayer tliaii ever.-' Wė*ll 
find that dut for ourselves at 
their Halloweeii party.
‘, *. ■, * ♦

: r ■ O ' ■ ■. . Į, f ■

Inspite of their gay and 
frivolous mbbct, The R; Gi Girls 
are plannidg a library. If you 
have. oiie 6t two books to 
spare, gėt ih tbiteh with “The 
Interiiidė.’* <f .. .j,

That felidtt “Auf Wieder- 
sehen” Štėlihok must be some 
man. Writės likę Afthiir. Bris- 
bane and noW they say he*s 
no meah šoldist. , į

’ ' •" *• / *
A datė to remember: (Pirmyn 

Concert dnd Fall Dance. Stin- 
day, October 18th< Alipira Si/ 
mons Hidii, 164d N. Hancock

• «<•») r*' , :<5’'' \ • > i <» . •• -t '< -i • •*<• T | -• i, Į * , v'.*-. t į ’

■ • Bankine Įstaiga Įrodyto Stiprumo ir Saugumo,
/Atsai^i";<jK6^serVat^viagyėdama '

■ z . *• .\ .v G- e' j *• i \ *.<• h.. »■,*• • f \ ........... • • . •

The Midland National Bank
f/ t*’A '".V

■S

-r-?'

•vi «.. ...
^4

A ..< '*■'•'* J.įzj .f/ s, -.: -,.z , . .,

v, ..t. - i-.r 4 -’Ąę

■ .v;><"<‘-<AĮrc|ier Ayėnuė at Sacramento
DIRECTORS; i 

BtĄVlb' E. ŠHANĄHAN ? V: ’

, , . ( < Rėnt ^^tatė and Bopds 
DiręctOĄ Ei, L?''Essley Machintery Comniany, ; ‘/I < 

Chairipan of the Bonrd, Central Manufacturing District Bank

; f ; ’ *»

i

■. ’ 4 •'

II. H. BAUM
Treasurer, Harris Bros. Co. .

L. OSCAR CHALLMAN ?
President of the Bank 

ROBERT D. GORDON
Bartlett & Gordbn, Ine., Investments 

CHARLES LĄSKER
President,

Lasker Beiter & Enkineęring Co.
‘ ■;/E/k-LtiONAliC ■ 

Secretary-Treasurer, The Lehon Co.
: JOHN t. IpVE.'i <

Elęctrical Contyactpr;, 
v. WALTER K./MILLĖR

Seci*TreM, .. ' •.
Shellmar Products Company

Actvisbry Comrtutteė j
, H. E. PORONTO ‘ J 

Tnistee, Central ManufactUrjngDištrict 
Presidėnt, United States CoildStorageCorp 

Vice-President, Th e Union Stock Y a r <1
& Transit Co.

VIEN JAU ŠIE VARDAI
išmmr

ĮįJL’JI:

• v 
v

? / '• J. . ■* \ * , •

JOHN R. (yCONNOR
♦ , J. Real Estate i 

HUBERT Š.’ SIL^ERMAN
President, S. Silberman and boiis 

CHARLES N. STANTON '
• ' Presideht,

Štock, Yards National Bank
V. I. VANICEK 

Vice-President and Cashiėr 
? / ‘t < T*» -Yf j. '_  * * •> I

of the Bank
JOHN WAJEft

Contractor iand Builder 
FRANK L WEB8 

Bresident, Terminai National Bank
• ' ot Chicago - ■' ’ ’ ‘ 

Executive Vice-Plresidęnt, Cėiitral .
Mjarufacturing District fcmk 

FRANK WOZNtAK
Real Estate

T ' •. ' ' .

ARTHUR -MEEKER
I ’ • . *■

President, Arcady Farms MUling Co.
•’ • » .4 . ’ ,»• • ■' ‘ '..I'-* ' * ' ' ’ ‘ ‘ ’ *

Director, Armour & Co.

YRA TIKRIAUSIA APSAUGA

Lithliania.il
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Publiahed Daily Except Sunday by 
The Lithaanian Nbw« Pub. C o., Ine. 

1739 South Hatoted Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Bdltor P. GRIGAITIS 
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ISųbvtfptioa 
88.00 per year tn 
87.00 per year qu| 
$8.00 per year ią: 
3c nėr copy

ofr Chicago, IU. under the of 
Marcb 8rd 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiri^it 
Ackmadienius. LeidMa Naujienų Ben
drovė, 1780 S. H»|sted Et., Chicago, 
UL Telefonas Roosevėlt 8500.

kalnatf
Chicagoje — paltu:

Metams ____
Pusei metu ............ 
Trims .mėnesiam* 
Dviem mlneaiam*
Vienam mfinesiui _____ __

Chicagoj per iineliotoįm:
Viena kopija ..........    8c
Savaitei —.............. . ................. 18c

. Mėnesiui 75c
Suvienytose Valstijose, n* Chkaąoj,

M®tamą, ..... .■r.r**-....?.... ^Z‘99 8»vU/
Trims mėnesiams T 1.75

__ , 1.25'
Vienam. mBposįu| -—r:— 76

i ' ' (r
Lietuvon, ir. kitur utsieutnose 

(Atpiįuu)
Metams  $8.00

; Pusei metu 4.00
Trinia mėnesiams 2.50
Pinigu* reikia siųsti naėto Money

Orderiu kartu su ut»akyinu.

... $8.00
4.00

— 2.00
__ 1.50
_.......75

Nė1 vienas 
kus “pardavė” 
pastatęs Savo 
už visos

ls rimtas žmogus nemano, kad jisai darbinin- 
davė”. Bet jisai atsisakė pasiduoti daigumai, 
Savo įsitikinimą lįo gal ir ambiciją) aukšči&us 
partijos valią,

Kuria Linkme Eina Lietuvos Liaudis
i i I ■!■ .h

Tir»r

tijos, nes jos nustoję viltie^1 
laimėti kada nors rinkimus. 
Jums grėsė visiškas sunykj*- 
nas. Be to, demokratija jau 
myo pradėjusi kai kUriemr 
crikdemo blpko šulams kelti 
kriminalines bylas* pav.: 
Draugeliui su Mikšiu, Karve
liui ir visai eiliai kitų, gal būt 
ir tautininkų partUpą, lydprlfcį 
Voldemaras ir kiti nebūtų ap* 
lenkiami*). šio" priežastys

ir tautininkų

l-Tt1. 7’........... .................................................................. ....... ...

MOįjESNlAJ NUQ ALAUS PRAMONES
• Ą .... ,...  —

Amerikos valdžiai taip rupi- gauti kaip galint dąu-. 
giau taksų, kad ji ima juos,, jei, tik gali paimti, net ir 
nuo neteisėtų biznių. Chicagoje dabar eina byla prieš 
gengsterių ir butlegerių karalių Al Capone, kuris yra 
kaltinamas dėl nemokėjimo taksų nuo pelno, padaryto, 

‘ iš gembteriavimo ir paleifctuvyst.es namų.
Noras .gauti daugiau^ taksų gal paskatins Ameris 

- kos valdžią pakeisti save, nusistatymą ir ; pnohibięijos 
klausimu* Hooverio administracija, matyt, galvoja apie 
alaus, legalizavimą, nes tuo reikalu jau yra daromi ty*. 
rinėjimair Prieš kiek laiko buvo iškelta aikštėm kad 
viąnąa. paridento, sekretorių teirąvoąi,, kiek žmonių bu
vo užimta bravoruose prięš. įvedant probibięiją., Ąpię 
tą patą laiką agrikultūros, sekretorius įsakė savo de- 

^ąrtamentui* surinkti žinias apie tai, kaip atsiliepė pro- 
hibicijar į gaudų suvartojimą. Dabar kongre»manas 
Britten praneša, kad. iii iždo departamentas daro tyri
nėjimu ai>ie< alkusi biznų

Xaa kong^eąmanas sako, kąd, iždo sekretorius. Me
lionas apskaičiavus,, jogui, legalizavus alų, butų surink
ta- pirmais metais apie $300,000,000.

Kadangi; Jungtiniu Valstijų iždų šiandie yra didelė 
.♦ skylė,, tąi, trys šimtai mijibnų dolerių, numatomų taksų 

nuo alaus pramonės gąliį pakeisti ir prezidento Hoove- 
i;ip, nuomone apie “kilnų, eksperimentą”.
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MACDONALDO KOVA SU DARBIĘČIAIS.

• Pasaulinis /191^ metų ka
ras Europoje padarė daug, 
stambių pormaihų. Ne vieno
je valstybėje įvyko revoliuci
ja, ne vienus “Dievo patepta
sis’’ monarchas nuvirto, ne 
viena didžiulė; galinga* itnpb- 
riją subyrėjo, o, jų, vietoje 
įsikūrė aibes nepriklausomų 
valstybių. Subyrėjus, galingai 
euristinei. Rusijai ir pradėjus 
viešpatauti sovietanis^nuę). jų labai maža tautos dalįs buvo 
^atsiskyrė ir virto, nepriklauso- sąmoninga, turėjo aiškius js> 
mumis Lenkiją,^Lietuva, Lat
vija .irv kitos valstybės. Taigi*. 
Lietuva yra- jauiia. valstybė, 
pasaulinio, karo, padaras.

Lietuva, po. treciojo Eietų- 
vos-Lonkijos padalinimo vi
siškai tapo* priklausoma. Ru
sijai; Rusija* dėjo* visas, pa
stangas kraštą nutautinti^ am
žinais ryšiais sucementuoti, 
sulyginti su Rusijos teritorija. 
Todoi ji nesivaržydama, var
tojo; įvairias priemones- savų* 
sumanymams, siekimams. įvy
kdyti : uždraudė lietuvių- spaiįr 
dą, davė didžiausių privileg|r 
jų provoslavams, norėjo įves
ti krašte rusiškų rąidžių var
tojimą, stengėsi.A užgniaužti 
prievarta ir net žiaurumais 
pasireiškiantį lietuviškumą, 
Visose pradžios., mokyklose; 
gimnazijose draudė kalbėįii

perdaug buvo įkirėjusi sye- 
tiintąųčių, pFięspąųpa. Topel 
suprantamas tamsios Jiąudies 
aktingas dalyvavimas kovose 
už Liėtuyosv nepriklaųspmylję., 

Atstačius ■ . nepriklausomą 
Lietuvą ir įvedus krašte de
mokratinę santvarką laųisiai, 
svetimtaučių^ užguitai liaud
žiai buvo daug kas nauja, ne 
girdėtą, ncšųprąntama, tiktai

lietuviškai. Be to, į. palp 
vį; žiurėjo su. panieka ir pa
šaipa. Lietuvos liaudis maty
dama didžiausį rusų, neteise* 

! luiną, sauvaliavimą, biUrid'kra- 
tizmą, ji vis labiau ir. labiau 
instinktyviškai neapkentė 
priespaudos. Taii aiškiausia 
mums liudija 1905 metų vals
tiečių bruzdėjimai Pradėjus 
braškėti &arai, ŠU- 
bruzdų ir Lietuvos. liaudis; 
pradėjo vyti ir užmušinėti 
rusų valdininkus, daužyto val
diškas įstaigas, degtinės mo 
nopolius ir tt. ir tt;

Nors Lietuyos liaudis per 
ilgą eilę metų šį; tą ir išsiko
vojo, bet pasakysiu, kad liau
dis ne ką galėjo pažengti pir
myn, nes rusai visą laiką va
rė nutautinimo politiką Lietu
voje" neatsisakydama net nė 
barbariškų priemonių varto
jimo siekiant Ksavo tikslo. Tai
gi, liaudis buyo prispąus.ta ca* 
ristinės Rusijos letenos, tamsi, 
tik nedaugelis liaudies sūnų 
turėjo laimę pasiekti mokslą 
ir arpsigyvenii Lietuvoj^. Baįį- 
gę mokslus, studentai, ir moks
leiviai sudarė ąkjyvąją lietu
viškąją inteligehtiją, kuri ne
nuilstamai* varė Lietuvoje kul
tūros dąrbą, šviętų liaudį ir 
žadino tautinę sąmonę^ Bet 
tas darbas,, nebuvo, toks; leng
vas, nes rusų vąJ^žĮų įyaięįi^i 
;trųK<lš 4į$tl Jįlllturini: tfhrbij 
ir persekiojo aktyyąjį lietu- 
ivW4įi,i ,
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lįietuyoSĮ ne- 
prikhųisoinybės paskcl|ii|w, 
tai nebuvo atsitiktinas 
Nepriklanfioinybės idėjų, 
ras nusikratyti svetihitaju^ijf 
j ungtį tautoje bręųdo , kelias 
dcšiinlis .ųietų. / NėprįklaųsoT 

• ^'cnjii ųęiyiig- 
monipgasis tat>lo»6 eltemenias- 
—iilteliUt’lllUf.. Uvl h’. 
iiUirangHtd..li«Uiliti».u«»uijtti!'.juu.
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Žiuript/ kaip Anglijos premjeras MacDonaldas ko
voja sų,. buvusiais sąyo draugais, prisimęna. tie sapty- 
kiąi,tarpe tėvų ir vaikų. 
Doualdąs Anglijos Darbo; Partiją įsteigė, išauklėjo ir 
užaugino. Jeigu galima kurį nors asmenį vadinti dide
lio politinio, judėjimo “tėvu”, tai jisai yra tėvas Darbo 
Partijos. •

Bet* tėvai- kartais nesupranta savo vaikų, o vaikai 
savo tėvui Suntti suaugus į didelį} vyrą, tėvas (neretai 
dar YįS: žiuri į jį, kaip, į mažą vaiką, ir negalį, pakęsti, 
kad* sūnūs drįsta jo neklausyti: ir su jo nuomone nesu-

Visa Darbo Partija atsisakė pritarti MacDonaldo 
planui apie valstybės iždo subalansavimą, ųųkapojanb 
dešimčia nūošimčių pašalpas bedarbiams ir penkiolika 
nuošimčių valstybės tarnautojų’ algas. Partijos vadas 
tuomet nutarė susidėti su konservatoriais ir liberalais 
ir savo programą vykiųtL Tapo sudarytas “nacionalis 
kabinetai”, kuriame MacDonaldąs u^ima mįnisterio 
pirmininko, vietą; •

Dabar Anglijoje eina rinkimų kampanija. Darbo 
Partija išbraukė MacDonaldą iš savo narių skaičiaus, 
bet jisai vistiek eina į parlamentą, kaipo “darbininkų 
kandidatas”. Jo kandidatūrą atmetė Darbo Partijos 
skyrius tame distrikte, kurį MacDonaldas iki šiol at
stovavo parlamente. Bet jisai vistiek kandidatuoja ta
me pačiame distrikte ir keliauja iš vieno miestelio į- 
kitą, kalbėdamas angliakasiams ir stengd^ąpfe pąr 
kreipti juos sąyd pusėn. Vienur balsuotojaįf jj| 
ir net, jo nepaprastu, iškalbingumu sužavėtą^ iS^toįd 
jam delilais; kitur švilpimu ir baubimu puhlį^ jį(b 
bą nutraukia. Savo oponentams, kurie kel|fy

jimo veteranas pareiškia-: “Baubimo dar nįaH.ŲQWb 3® 
nenusigąsdavau ir nenusigąsiu!” — ir kelląųjft. į, kitai, 
mitingą. 1

Kuo šitą ty)va, pasibaigs, vargiai kas ąiftntilR’ lįftlli 
atspėti. Jo išiapHimuii i pąrląmęntą šansų W

• daug. Jeigu spąjių: 2,7. d. jisai pralaimės, tąjį jp,
kaipo politikos veikėjo, bus pabaigta. ,Patyą? keųąeųvąr. 
toriai, kurie šiandie kelia MaeDonaltlą ji didvyrius, 
džiaugsis jo JįJteila'ątS.. ' , ' ’ \

Bet Darbo“Pai:tjja nepražus, jeigu rinkitirar pasU 
baigs ir ne jos naudai. Tokios jėgos, kuri galėtų Darbo 
Partiją sunajkipti, nėra. Jeigu bume, jos ginče su Mac- 
ponaldu, tiesa, butų ir na jpa, ji visitięk

. ji yra daug didesnė, negu atskiras asmuo, nežiūrint 
kaip jisai butų didelis.

Tame yra Mą,cĮ)dnaldo tragedija, kad; jįsĮŲ, pąpi£- 
kęs auk^aus^l^p’^ift. sąyp nklftinėja kmiaruie,. ne, 
sugebėjo eiti toliaųs ranka už rankos su draugais,, ku- 

dušimtamntuk. Iųiimi. Madąa. ini patanėjas.

tikinimus, aiškią] pasąųlgžiip1 
trą. PidžiojL dalia tPUteSi bMP 
jprictimingą, dievotą,, apio- pąit- 
dijąs*, jųi ideologiją nęUinąjj) 
jpRio. suprąlimPi naujps > ię|ė‘ 
jos., buvo svųtiinosi, mą^ai ar
ba visai negirdėtos,; uepopu- 
liarjp^ Bet naujos, gyvenimo 
sąlygos, davė liąudžįąb gąlįpiji-. 
Lės. kultūrėti,, sąmonei i. Būvi) 
įsteigtos, mokyklos, kur lįdtk 
diesi sumįs; turSjOį gąlitpyjiiŲ, 
jąs lankyti* Atsirado savoji, 
liaudžiai! prieinama, spauda. 
šiandien. ją;u didžipjį dalis, 
.tautos, turi užsipratyumpmMUv 
si laikraščių v seka pblitinįr gy?. 
įvenįnią, vitrilje in užsiepyje ir 
įturi aiškią pasaulėžiūrą, aiš- 
»kius. politinius siekimus. rĖo- 
:del> mano tikslas šiame straip
snyje ir yra nurodyti; kuria 
jįnkipe einą Lietuvos liaudis 
H Čia, šiame savo slęąipsnyjc 
neliesim pirmųjų Lietuvos, ne
priklausomybes metų, ką 
tiirnsi liaudis dar nebuvo ?išsir 
laisvinusi nuo religinių, prie t a* 
rų, Kai dar. dvasiškių, kimiijų- 
agitatorių buvo vedžiojama 
už nosies, čia stengsiuos nut 
šviesti. Uit ‘ vėlesniųjų laiįkiy 
liaudies^ politinę nuotaiką, jos

V.. -M .nusistatymą^^ ** ** ...■
• ,Kam simpatizavo 192d me* 
itąis. plačiąsios masės, tai. aiš
kiausiai; mums liudija rinki
mai į seimą, nes ji pert šešetą 
metų krikdemų valdymo turė
jo, progos pamatyti tikrąjį jų 
veidą. Per šį laikotarpį liau
dis įsitikino, kad ' jai nepake
liui. su tais; kurie gina* dvasiš
kių ir buržuazijos interesus, 
kurie1 stengiasi tik UŽnertį' 
liaudžiai kilpą ant kaklo. To
dėl liaudies buvo neąppąkp- 
pias pasiteisinimas ir džiaug
smas liaudininkams ir socdaL 
demokratąhi^ Jaimčjus 1926 
metais rinkimus į seimą. Gy
veni inas pradėjo virjjį kaip 
katile. Susirinkimuose, mi
linguose .Sales buvo kimšte 
prisikimšusias žnlonių. Diena 
iš dienos niilžiniškai darbi
ninkiškos organizacijos, dar
bininkų profesinės sąjungos 
augo, tvirtėjo.

Kad aiškesnis butų vaizdas, 
hajp augo y i|’ tvirtėjo darbi- 
pįą^ų.. orgąipzacijos, paduosiu 
'tik Panevėžio miesto darbi- 
įppkųi organizacijų augimų 
kiąįįjtdiMiv k/iris jau vjšą lai: 
fei) pWŽ5y»i reąkcingunni ir, 
kmmmistų įsigalėjimu.’ Pane- 
<v,ėžy aouįąldempkrątinės dar-

; sąjungos
įfcį^ųvą; tiktai 1926 inetąis, dlj- 
ipųtodjąi laimėjus rinl$imU& 
įOijaUi Ub pačių melų pabaigoje 

1,300 nąrjų. ^oęiąL 
c|fcin^Uį|iės jaunimo orgppįT 

“žiežirbos”, atlgipiąs 
MUbM? huvo «ni‘M:kU8. PąiH)T 
^ąžy. ‘^ąžįrboš” skyrius įsiLų* 

ląiku, o jau
TĮgltHigųje turėjo surinkęs 

lįįOi ųurjų, socialdemokrą* 
fe skyrius Panevėžy
įaip pat sparčįąi augo.-Kaįrio- 
sios (kpųmiąfe v^dovaujar

verte Lietuvos 
tijas, griebtis k|i 
užgrobti valdžią, 
vos demokratiją 
atatinkamo, prityrimo ir no
rėdama, pasakysiu, perdaug 
idealiai taikinti demokratijos 
principus gyvenime, nesiėmė 
griežtų priemonių sudrausti
reakciją, atremti ruošiamą
fašistų puolimą. Nors kai ku
rie socialdemokratų partijos 
atstovai, kėlė gvoltą reikaląų- 
dami; valdžios skubotai pra
vesti- nors. kąlkuriasi ppgripdį- 
nes reformas realioje krašto 
pajėgoje, bet vietoj tę, Kad 
paavėsiu skubotai, reikalaująr 
Inas* radikaline* reformas, ko- 
ląlicijoje . prasidėjo; trinrmasis, 
kuris pasibaigė' po< fašistinių 
pęi’verĄmo. Sųpr^aipą,; ka^ 
tik, pradėjiisi organUuotią 
liaudis' dąrJtuhii|kai. vajs*- 
,'ticčįfū nesudarė 
lips. W WeS»J, .“V 
aeintj f ašutinį pųplima, o rea
lioji krašto pajėga' buvo, vals
tiečio liaudininko ranūosė, 
feuris vėlįaų ii; ^ątsąi perėjo 
pas tautininkus. Dųl šių prie
žasčių įvyko tai kas ir tarėjo 
įyykji. Kitaip ir lįuti negalėjo.

Po 17-tp gruodžio gyycnp 
inas pasisuko■ gHcžtai prie1- 
šingon pusėn. Politinis gyveni
mas apmirė* sustingo. 1 Visoa 
darbįninkų organizacijos tapo 
uždarytos aižia1 ‘'neveikiant. 
Čios”. Prasidėjozteroras, areš7 
tiiii šaudymaį;; Bet’ ir pų tų 
smūgių įįaudięs nusištatymąs 
nepasįkeite; ( ’ nepąsi|teite- ir 
ntiotaika. Tai rodb pilė vėles
nių įvykių, kur liaudis neabe
jotinai išreiškė įaisvės troški
mą ir norią* nųinfcstį1 inįo spran, 
do fašistų'jungą. T^nka tįlc la
bai apgailestauti, kad‘tie ban
dymai nepavyko ir kąd" nusi
nešė daug aūkųj . Nepasiseki
mo priežastys gludintame, kad 
plačiosios masjpš, Icųribse tuo
met buv.o jaučiamBsn didžiau
sias nuotaikos pakilimas ir 
boras kovoti už laisvę ir de- 
mbkratiją, nebūva planingai 
suorganizuotas, nebuvo cent
ralizuotos ir paruoštos atkak- 
liaifkoyaii Liąudies kova už 
demokratiją pasireiškė a|ski- 
rais vienetais 'provincijose. 
Suprantama, kad neplaningai 
organizuota kova ir neturėjį- 
mas pritykino, nelcgaliniąipe 
darbe negalėjos; duoti laų^T 
piųi rezultatų. Todėl fašistais 
pasisukę smarkiai apkarpyti 
gaivališkai išsiverkusį mgsfe 
judėjimą. Sušaudydami ar^g 
sukišdamį į kalėjimus aktin
guosius kovotojus už deipų- 
kratiją, bet laisvės ir dcpių-i 
k ra t įjos idėja liaudyje neuž
geso/ Joje visą laiką pasiliįp 
gyvi demokratijos Šukiai. Ji 
nęatsįsake nuo savo tsiekiipų 
ir siaučiant krašte žiaurająm 
terorui. t Todėl nepasiekė lau
kiamų rezultatų nė 1929 ipątjį 
masiniai p areštai, ' karo laukį) 
teismai, išnešti inįrtięs sprriv 
dimai. žinoma, teroras pejiįkR 
be pasekmių- Jam pasisekė 
įftįkinri; paraližuoti gaival|šįfi 
fnnsįų jirięjiiną, het' hęilgfe; 
tenoras’: pasiekęs kulmmaėįpĮ 
punktą pradej o a tslpgli.: siap- 
<lių» dįsųrgmuisuolosc nwč’ 

yęl , jaučiamas nuųtą|lm 
pal^Iiuri^ ųrganį^ų^s, 
jaditir veikti; Užtųrnįp4ų^|afc 
įjyveniįpiiĮs nęsUfoKųmai gri^ 
tai į vėžes. VėpmHgy.vėjpvno- 
įįtinis gyvęnipia^; p * ’ 
organizacinis da^afcv 
įmunkanti f^įstų> dįkUJim 
cĮąro įvairių trųjk^yiny 1 
jau, ir proyinęiįoąe j 
ma atgaivinti ^piftlilemo^^ 
tų -ipartyosyeiRjįjjjjsl.'.jSo^

ų priemonių 
Jaun^ IJetu- 
neturėdaiha

Įdek iii|sųųt|į^.?b< vis dėlto 
dar, turėjo apie LpOO<,sOvo.na-
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Senhtorius Dwight W. Mor- 
royt, ' kurį netikėtai šiomis die
nomis ištiko mirtis. Jis. pagau
sėja 'tuo, kad ntsteigė gerus 
santykius tarp' ' Amerikos ir 
Meksikos.' . ’• -•

1‘r,-trrr1 
$VdįanąA Ęnitue hįivo si^auk- 

skyrių, atstovų 
8UyĄ^iayjinn?,; Rųpsr praėjo su 
d^įįųįių; pąsi-
ryŽinUt keltį, k|afipę sąpipnę 
pJnėipąę ipa^ėsę, kovoti už 
jdęJnukTątyį, Jtį socializmą, 
šiandienąnmsęs; kylp kur kas 
dengiau prą^kaidrėj ilsios są-
moįįįngęąuės,, nes jos šiame 
laikotarpyj aiškiausiai pama
tė (lęšiųiųjų-ręakcin.ių partijų 
tikrąjji veidą, jų norus už- 
^niau^ti iįv prispausti liaudį, 
;jų supuvinią, siismųkimą. To- 
dęlį liaudis aiškiai ir sąmo- 
Ringai1, pasuko. įairėiiį nes bur
žuazinės reakcines partijos 
pačios save ' išplakė- liaudies 
akivaizdum ? besivaržydamos 
Mel- valdžios loVio. Mieste ir 
kaime kairiosioms partijoms 
veikimui dirva yra plačiadsi, 
ife& noras atstatyti demokrati
ją, kyla iš; pačių masių. Masių 
pasukifną/ kairėn ir. jų besįr 
rvenžiųntį judėjimą, aiškiai pa
stebi ir valdžios, viršūnės, bet 
šiandieną , jiį yrą bejėgė už- 
^niąužtį nąiyai prasiveržiant 
pidikąle. kryptįiųi dęmokrąti- 
’pį laiudjįs judėjimą. Todėl 
'drąsiąj t gaįipią sąkyti, kąd ųc- 
tolipia tautos ateitis,priklauso 
demokratijai. ~ ......

*) Čia, tik todęL-vhą pavardžių, ku
riems buvo kęliamor at 'butų vėliau iš
keltos kriminalinės . byjos. nepaminėjau, 
kad tokių ūkininkų sąjungos, darbo 
fedęrącijos, ^rį!Učiąpių. demokratų par
tijos žmonių —kpminaljhių nusikal- 
i<ėlių. bbtų' galima surašyti net keli di- 
dživliai laitai, . '

nekalbėsiu. Didžiumoj atsitiki
mų jis gana lengvai ir prašali
namas. Bėda, kuomet atsiran
da sveikatą ardantis goiteris. 
Jis vadinamas hipertirodiįsmu. 
Tai reiškia, kad iš anksčiau 
minėtų kaklo liaukų eina per
daug sulčių į kūną. Tos sultys 
gali būti iabai kenksmingos, 
•todėl - sakoma, kad gali būti v 
svaiguljnjs arba nuodingasis 
goiterjs. Gydytojai išskirsto jį 
į, įvairias rųšis, vienok papras
tam skaitytoji'i nėra reikalo į 
šitokius dalykus gilintis.

Hipertirodizme ilgosios kak
lo priešakio liaukos gali būti 
padidėjusios, o gali būti ir vi
sai normalio didžio. Svarba ta
me, kad jų veikimas yra išėjęs 
iš ribų. Pas kuriuos liaukos pa
didėja ir prasideda kūne sui
rutė, tie žino, ką kaltinti. Pra
sidėjus tokiai pat suirutei, kuo
met liaukos pasilieka mažos, 
ligonis nenori tikėti, kad jos 
baltos. Net ir gydytojas gali 
nepastebėti, kur priežastis.

Hipcrtiroidizmo ligoj ligo
nis darosi neramus, erząs, A- 
petitas pas didžiumą nesuma
žėja, vienok į kūną, kaip s.a- 
Jkoiųa, valgis' neina, tai yra li
gonio svoris mažėja. Krakmo
lų. ir cukrų. valgymas pas 
daugelį sukelia koktumų, vė
mimą, gazų atsiradimą žarno
se, raugėjimus, kartais vidu
rių paleidimą ir suįrutę visa
me Hune, širdies plakimas da
rosi tankus ir dažnai neregu- 
liaris. Pas tulus akys išsikelia 
ir išrodo didelės ir baltos. 
Kojų tinimai, nemiegas, silp
numas, kvapo stoka yra nere
ti pasireiškimai šitoj ligoj. 
, Sužinoti, ar esama hipertį- 
roidizmo ar ne, ne taip leng
va. Vien tik liaukų padidėji
mas gali jo nereikšti. Kuoniet 
jos peraugusios ir esama tik
rų šios ligos ženklų ir simpto
mų, dalykas bile kam aiškus. 
Suradus tulus jos simptomus 
ir ženklus ir liaukas normalio 
didžio, prisieina abejoti. Kad 
abejonė sunaikinus, reikia iš
tirti t ligonio pagrindinę meta- ' 
noližiiib eigą. Metabolizmu va
dinama kūne besidarančią me
džiagų apykaitą. Hipcrtiroi
dizmo ligoj šita, apykaita eina 
kur kas sparčiau. Tirimas- da
romas ramiame v kambaryje, 
kur ligonis paguldomas alsuo
ti' į tam tikslui padarytą apa
ratą. .

Apie hipcrtiroidizmo ir- goi- 
terio priežastis, aplamai, šį sy
kį nekalbėsim. Daug kas jau 
Ištirta ir^žinoma; esama tačiau 
ir t uiti neaiškumu.

Sveikatas Dalykai
... ..... ........ —.......................r - -1

No. 17 “Kovos” gautas 
šiandie. Kainą 10c. Klaus*-* 
kitę Naujienose.

Goiteris
Dr. Ąį Mon tvidas 

7y

ATĖJO “Kultūros” No- 9 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Amerikos, lietuviams, žodis 
goiteris ^ra^žinornaš. Paprastai 

kaklo priešrkyj 
Mauto padiUėjlinąi: Kartais paT 
didėjijųjfts, yriK menkas, o kar
tais laoai žymus? Vieni jo bijo 
įfr JUisikratytiv 1 nori tik tbdeh 

jis ga$na< išvaizdą. Kiti 
upie -išvąizdą. užmirštą, bet. pa
sijaučia pilną sveikatos suiri
mą.
I įlat goiterlų esama visokių. 
Vlįn tįk liaukų padidėjimas, 

’kaip nagnižiai jis neišrodytųf 
gali neardyti sveikatos, j ei 
liaukos, savo darbį padaro tin- 

jkumuir. Aištyu/ r kad: jiądidėji- 
>rnas jvykstay arbk dbl’ netvar- 
kbs^jošęi; arba* visame kūne,, 
Jvięnok koV M? Jų-* ęinu reikalin- 
įgąs kięltįs3 suibiŲ^į- ifUųą, vis
kas tvarkoj. Mat* įlgosioš kak- 

prasi^ljp;
„..L-nU n Hni-yinui, ly-

, -ir
ątSirąndą, tų sulčių

< Reikalaukite “NAU
JIENAS”’ ant bilę kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavė jas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

tĮk"rKąkit>: (^įdėjimu
pasireiškia, ’ ė Į®įo* švčiktftos,

Būtina Ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, ku- 
tie nori tapti Uos šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apte^ šios šalies tvarką 
apie jos. eidininkų rin- 
klmus ir vilką kas re»ką-
Uuga, pde ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuviu ir anglų kalbo- 
tnįs snrašypt

KAINĄ TIK 25 CENTAI,

NAUJIENOS

1 k’ I

AMERIKOS 
PILIETIS

jį> *

■ 1,739 So. Halsted
chicago. nx.

Siųskite maney orderį atba krasos

paleifctuvyst.es
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P. Pivurono laiškas

Kenosha, Wis

nuo
Lengvus Išmokėjimai

BUVOM;

arr

Palubinskls yra iš Royaltono 
pasiturinčių tėvų vaikas. Gąli-

mębilių valdę 19 mėtį jaunuo
lis Walter Palubinskis. Jis tapę 
areštuotas. ir yra laikomas ka
lėj imel Neužilgo įvyks teismas. 
.Yra įrodymų, .'kad jis buvo gity

Delžindamų moti 
ny. zNei vienas ųę 
gali'būti be

Vieni didieji biznio žmones negali pa
gerinti padėties. Tai yra darbas, kuris rei
kalauja pagęlbos visų žmonių. Depozituo- 
dami banke savo atliekančius pinigus, ir 
tuo prisidedami prie parupinimo pinigų 
industrijos vartojimui, jus pasigelbešite 
sau įsigyti darbų ir kartu pagerinti padė
tį dėl visų kitų. Ui.. paryjąs 2 įmotei. kaip piro 

Raina tik ..............  $4*4«0C

Patlor Setai Pąrsi 
duoda Pusdikiai

‘ ‘T"“1!'r Į t( 'fv?r dėl faefyvieno

“Naujiienoms” p. Pivaronas 
prisiuntė sekamo turinio laiš-

atVI^ORAttHO 
ao »aa

•' ‘ Lafayette 3171/ \

Prarykite savo i 
suteikti? tuomet paša

PHILCO Midgtc Rįidio. Rengtas su t Ubo m, sųliuku 
ir viskuo. L^įt iiažus ; $36.S0
Kaina tik ...................   L- V«w.v

MALT T0N1C—EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

i Darbai Ra$mus eina, visai 
w bmsčs 

laiko, kadangi dąrbą^ tapcr, pa- 
dalintai ąi$ dvieju*. kasykla Se
niam upie šį laiką. abii kasyklos 
dirbdavo kąs dtewh.

šiaip, UeUivihi gyvenąsąptai- 
kodi, nes Maskvosdąvatkoą ąps 
siramino ir triukšmų daugiau tf, ' i
nebekelia. Matomi,, ir,, jie prade
da pavargti'. •

[AciNrft y,Ai Pht>u»]
Gromwelk Indi

10' metų

Spalių 10/ dieną ; Į>eupsh(Ji 
pas p. Radąvįčius buvo drad- 
^iškgs ,vakarėlis jo; įsiūtame 
naujame name. Ęadapgį p.

sekretorius, 1739 Halsted S L 
prezidentas, ,H18<W. 18 $L \ 

vice-pre^įdentas, 3202 S. JJėlsted S( 
kasierius, 1739ft S? Hįiltsed? St • / ;

P.-GRIGAITI, Į739?S. ątv . f
.F. <SHWPNI».. Uit S. Ęįciww^st. ;i < ... 
J: MAUKUS. W. Lake SI. ..
Ofisu:, aldiinis nuo 8:30 rylų iki 8:0(1 vili, vali 

.* * mm •. j 1*1 M.G » I. ’ . . 1 . ,»•

r Donovan 
Harper, 10' metų berniukas, 
kuris netoli sdvo namų surado 
mastodojno; (išnykusio gyvūno) 
dantį. • Dantį jis laiko rankoj. 
Sveria jis 8!/j svaro.

Philco Radio įrengti naujos mjdoagtažiame kabine
te. Su tūbom ir' viskpb. ’vjrtat AOtlOC
daugiau. Dabar tik iii

pįeįjnčj, B|i 
7703-m Ave?,

ŠILDOMI PEČIAI GERŲJŲ
IŠDIRBYSČIU

Sumažintos nuo 25% iki |0r/o 
k;. Verti iki
$19.95
IttpS kamba-

Jusų laikraštyj iš rugsėjo 
16 d. 1981 m. klaidingai išdės
toma kai kurie faktai( dėliai 
ko aš turėjau finansinių nuo-, 
stolių. Labai gaila, kad jus jo
kių piktų tikslų prieš mane ne
turėjote, bet mano bizniui vis- 
vien tapo pakenkta.

Kad nebūtų jūsų laikraščio 
skaitytojai suklaidinti, o taip 
pat atitaisymui klaidingų žinių 
apie mane, jus paskelbkite tą 
faktą, kad aš jums parašiau 
ir užginčijau tai, jog aš kada 
nors informavau įmigracijos 
viršininkus, apie Povilą Deniu-' 
šį. Pranešimas jūsų laikraštyj 
apie tą informavimą faktinai 
neturi jokio pagrindo.

Aš neesu nedraugiškas Povi
lui Deniušiui ir, mano suprati
mu, jis nėra nedraugiškas man. 
Faktinai.jis man prisiminė, jog 
žinąs, kas informavo imigraci
jos vyriausybę apie jį ir kad 
aš su tuo reikalu nieko bend
ro neturiu. “Sandaroj” spalių 
2 d. 1931 m. tilpo jo straipsnis, 
kuris paliuosuoja mane nuo vi
sokios kaltės tame reikale.

Kai dėl tvirtinimo, jog aš 
numažinau savo darbininkams 
algas, tai man malonu jums 
pranešti, kati depresija nepalie
tė mano darbininkų algas. Ma
no darbininkai gauna tokias pat 
algas, kokias aš jiems mokė
jau per paskutinius aštuonis 
metus.

Aš niekad neskundžiau duon
kepy klos “Kaunas”, kad ji nė
ra inkorporuota, nes gerai ži
nau, jog Pennsylvanijos vals
tijoj tiek pavienis asmuo, tiek 
partneriai gali diionkepyklos 
biznį varyti be inkorporavimo. 
Kiekvienam, kuris Pennsylvani
jos valstijoj per ilgesnį ar 
trumpesni laiką yra biznyj, tas 
tvirtinimas esti be jokios reikš
mės. Aš nesuprantu, ką Repor
teris turėjo galvoj rašydamas 
apie tą dalyką.

Tikėlimas, kąd jus atitaisy
site tuos tris jūsų laikraštyj 
klaidingai išdėstytus faktus, aš 
pasilieku

Su pagarba,
Peter Pivaronas.

NAUJI RĄPIOS 1932 METU 
MADOS r

Peoples J^tional^ank 
and tyrusi Company 

of Chicago 1 .
47TH STRJEJT AND ASHLAND AVLNIJE

PINIGŲ SIUNTIMAS .. . v . LAlVAKORtes

-1 LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
; OFISAS* IR AKINIM DIRBTUVĖ/ ,

756 W. 35 Street Telefonas Yąrds 1829

Eaąi mu*L pąr trumpą

Kųįps pąeirod$ tųz ųęląimių vy- 
P,riežąąti&; buvo, ^irtw^ 

maty Wii w 
suaugusiais, žmonėmis, tai nebu- 
tų^ rmMft) nui- aeme*
iib IgMdft gitiUokliąųtiį
W1 iš’ j,Ui visko galimą, tikėtis. 
Bfefr nelaimė atsitiko su jaunuo
liais, ir dar lietuvių vaikais.

• /Spalių, 4 d; lietuvis Pranas 
Pauliukevičius, 16, metų am
žiaus, girtas važiuodamas įgriu
vo į grabą ir gerokai apdaužė 
savo ąutomobilių. Jis pats ir jo 
drąugąs, kuris kartu, su juo va- b ' L . ' ■ » ] <‘i '■ . w
žiavo,.kiek susižeidė, bet nepa
vojingai. Policija suėmė Praną 
ir pasodino už grotų. Paaiškėjo, 
jog jią buvo labai įkaušęs. įvy
ko tpismab, kurią Praną labai 
skaudžiai nubaudė: pasiuntė 
keturiems mėnesiams į kalėji
mą. ir dar magaryčioms pritei
sė pamokėti $500 bausmės.

Spalių 11' d. atsitiko Rita ne
laime. .Jaunas lietuvis iš Royal- 
ton,.111;, vąžiavp 149 keliu. Apie 
keturios, mylios nuo Zeigler jis 
įvažiavo į, trpkąi kuris buvo vi
sokių rankandų, prikrautas. P-ia 
Ęertha St/John lįko vietoj už
mušta, o keturi sužeisti. Auto-

Taipgi diiugejiš kitokių TfyMįlį’į P<^P
les Krausluvėse AtsijankykįieJM^uditmą gatavi pirHM*

Naujienų Spulka yra saugi vieta dėl pasįdėjimo, jū
sų siitaupintų centip ■' 1 . ‘i •

MiįijpniLs dolerių- yra žmonės, pražudę, dectyuu į 
dėžules arba laikydami namie. Bet nė vieno žmogaus 
nėra Ghįcagojė, kuris butų pražudęs nors ,$L00'sp,uĮkpje.

Už įdėlius didesnėmis sumomis mokine. 4%.,/ Už 
laupiniino sąskaitas mokame 6% ip langiaus. Mokant 
po 25c. savaitėj per 325 savai les gausį $100,00.-.

v Dalia? kada gyvenimas ątįtigo 35% 
darbininkams geriausias laikas pradėti 'taupyti, dėl se 
nalyėą. atkilos3p.kįps bedarbes.

Dpi i>Jaiešmų/informacijų; kreįpkdės į, Naujienas ar, 
bu mįWvi0lio is ;$|lį' 

T. BYJPKEVIČIA 
Ą, LEGHĄVIčfA 
A. SHILIM 
K. AŲGŲSU;

■ i <J i .y M

riausybei“, bet kad su tuo rėk 
kalu Pivaronas ni'ęjco bęhdto 
neturįs. Bet iPovilas Daniu&lą 
buvo prieš keletą dienų atsilan
kęs. “Naujienų”- redakcijoje lų 
pareiškė, kad jisai nežinąs, kas? 
jį skundęs, nes negalėjęs jtą 
ištirti. Jisai sakė,; kad korės-, 
pondencijoje, kori tilpo °NaiH 
jienose”, buvo viskas “tiesa”^ 
išimant tik vieną “abzacą”, kus 
kalbama apie pasiteimyjmų pas 
imigracijos viršininkus.

Vadinasi, kai; kuriems pittsT 
burghiečiams Daniušis ąąkd 
vienaip, Hvaronui: kitaip, o 
“Naujienų”, redaktoriui (prie 
liudininkų) dar kitaip*

Dalykas yra toks, ^kad Da-t 
mušis dirbo ilgoką laiką pąs* 
Dargį, kuris Pittsburghe perei
tą pavasarį įsteigė duonos ke
pyklą ' ir pasidarė Pivarono 
kompetitorius. Kova tarpe dvie
jų lietuvių duonos ’ kepėjų bu
vo smarki ir priėjo prie to, kad 
abu kompetitorihi atsidūrė net 
teisme, vienas antrą skųsdami 
(žiur. “Vien.”, rugsėjo 10’. d. 
1931., korespondencija iš Pitts- 
burgho). šitai kovai tarp, jų 
einant, Daniušis buvo kieno 
tai apskųstas imigracijos vy
riausybei, buVo jos suimtas ir 
ištardytas. Tuomett jisai kal
tino Pivaroną.

Bet paskui Daniušis susipy
ko su Dargiu ir susidraugavo 
su Pivaronu; susidraugavo taip, 
kad Pivaronas atvežė jį savo 
automobiliu iš Pittsburgho į 
Chicagą. Susidraugavęs su IRi- 
varonu, Daniušis jau ėmė už
siginti to, ką jisai pirma pasa- 

....... .............  ....... ...... ..........-................... . —......... .1 I ■ ,

Kainos
Gražus šildytuvai.', gramofopo pavidi 
$35.OO> dabar parsiduoda tik į ;S 
po ........................ '
Didelės mieros pečiai: dėl. užšildyrfko 
riu. Verti $50.00. dabar

MALT TONO 
I /•- .arba ? 

Ertu Palo Alaus

’ h. ./ •

Pagražina išvaizdą Patenkinimas įarahtuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUŠTIpRJNS 

.AKISĮ. PKAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI .
PAGERINS REGĖJIMĄ. ■ // / .

Valgomam Kamba
riui Sėtai už Pusę

Kainos
Labai platus pasirinkimas gra- 
žiausių padaromų, parsiduoda iiž 
sumažintas kainas, 7 šmotai stalas 
ii / k/llL $39.50 Patsiduoda nuo N*>**MWW*f

Aaiškus dalykas, kad “Nau
jienos” jokių piktų tikslų prieš 
p, Pivaroną neturėjo ir neturi. 
Jeigu buvo kas neteisingai pa
sakyta apie jį korespondenčių 
joje iš rugsėjo 16 d., tai tiki
mės, kad aukščiaus paduotas 
laiškas tatai atitaisys. Bet mes 
norime pastebėti, kad minėtos 
korespondencijos turinys, kiek 
mums yra žinoma, buvo pa
remtas daugiausia tuo, ką pa
sakojo Povilas Daniušis, kuris, 
anot p. Pivarono, nesąs jam 
nedraugiškas. Daniušis ne tik 
pasakojo tą, ktfs koresponden
cijoje parašyta, bet ir prašė, 
kad tai butų paskelbta “Nau
jienose” ir “Keleivyje.”, ir pas
kui, korespondencijai pasiro
džius, sakė, kad joje parašyta 
“tiesa”. Mums apie tai prane
ša ne tik Reporteris, bet ir ki
ti pittsburghiečiai,

Tie pittsburgiečiai, kuriems 
Daniušis taip kalbėjo, buvo be 
galo nustebinti, kuomet jie pa
matė, kad jisai “Sandaroje” 
apšaukė Reporterį šmeižiku ir 
apkaltino jį norėjus p. Pivaro- 
ną “apjuodinti ir nužeminti vi
suomenės akyse” su politiniu 
išrokavimu ir tikslu pakenkti 
jo bizniui!

Čia mes turime, žemiausios 
rųšies intrigą, kurią negali-ne
pasipiktinti kiekvienas doras 
žmogus. ; -s.

P-as Pivarojiąs laiško 
do, jogei. Daniušis jairr ąakęs, 
kad jisai (Daniušis)* “žilio, kas 
įskundė mane Imigiąėijos vy-

$100.00 už 25c
Laikyk pinigus saugioj vietoj

aųęjamąsper
Dr.B.McNicho(as

?roMerninko; arba aptiekorlaus,/ jeigu jie negali

„.. .....klJlrCCrM* 
Boulevard 2538 8įį,W,>37th Sj.l Chię^o

Del
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiąną' Jįąrhjąp? 1627

KORESPONDENCIJOS
iTlokyklą, buvo 
tas paiogdBjiM; we{
Ir ją suardo .. pienėj n|i« 
dalyj

.‘gerai žįpdniųtvei|ė;- 
"jtf'pir Bražiij ir PovinansMų1. 
P-iHAą I^4avičius^)čatįh;|rM^u 
gelis inuaų, atvyko ii. ŪBluttos 
įapžaįlu artojėliu/ sąvo 
IltverTiia jry pąsii^^’niu .įsigijo 
grąžius1 namus, turį automo
bili ir auginą pavyzdingai lie
tuvių "dvasioj dukrelę Vimdą 
ir kdiių Leopardą.. Podukrą iš
leido- už žyniaus Racine jay- 
hUolfo p^ $. Grimalio.
' Baigdamas, reiškiu' geriau

sių Mhkėjimų ir viso gercv p. 
Radhvicių visai šeimynai, ir 
liekami dėkingi už vaišęs* 

. /* — Swčiat.

Mingamim kambliui MUi. Kai
nos* hbaį sumažintos. Gražus st- 
tąi. tvirUi padirytv susidedanti ii 
lovos, komodos ji šefdretoi. Di- 
delis pinigų sutanpyfįas..
*aWr’’ $48;00 U{,

5' De Soto ir Plymouth į
< Chrysler Išdirbystės

.Pi<m negu pirkaite,

.'ateikite į n?usų ištaigu
^pamatyti musų naujus /' ||k ' ■ < * -' '"liV' f' '
Dė Spto ir Plymouth / '
Automobilius.

Visi 
jie patys -

kalba už save, Taipgi
“turim daug vartotų
automobilių už priei-
namas kalųas. O r

K AI. AINIS MOTOR SALES
3962'Archer Avė., Tel. Virgin ja<1334

'i'i    Hii'jnMh'/fi'MiI11*'' v ninAyeiii'Įy' i"Tl>r

w tilffttta; Wt teiWMw.iis-jj.frft: 
nu gjMHtdžfei’ nubaus. ; ’ ■ i 

4 ®ftii vjg, nelei»to»i<»s ^hibick 
jife JI daugel} žmogių
priveda yW«>Wsij UIojįu <įar*
hų. Kai, žmones natsi^ift tnį 
nežino ką dBro,,Qipa#ifuii pen 
8^! ątn$lL tu^ąilįtlš* 

į žinomą, tėvai, 
Rud’ nedidžią vaikam* nakti
mis važinį, ąutoipąliįlfaią, Jąu- 
iiuolląį if šiaip' mėįąta va
žinėtu o kąiį paaigerią, tui< tada 
lęidžtai, klek, tik, aiitbmetaliufl 
gali bėgtii ta ir įy^keta 
visokį ųi nėiaiuita?

tauuf ife žmrofom • ta toS1 
^NąujįįonųJ’ kureapen- 

deltai matyt,, bando vią 
paa ką nom rąati sau jau- 
tas? ią kąd* geriausias
būdąs tai pasiekti yrą purvi
nant kftuŠA Biuman kad* d& to- 
W intaigUi tenka turfit nemąr 

’ioąumųi ta s^audaii
Redakciją.

Radavičiki /yra, 
veikėjai, todėl begyvendami; 
if veikdami įgyjo daug, dran
gų. Į vakarėli suvažiavę Bve-; 
čių iš Waul<egąno, viėtiiuųį 
kenoshiečių te! įš Racine. iiRpiJ 
džiaugėsi drauge su ps ftądį- 
yičia is deP įgytų* gražių siu yįe 
s^is patogumai* naujų* narnai 
Iš ' tikro, tai tikras palociuį 
Svečius labai gerai nami| 8t^- 
vininkąio privaišino. Po vaišijų 
skirstėsi į namus 3 vai. ryto 
»u pilniausiu patenkinimu. At* 
slsveikindami, spausdami' raity* 
kas. p. - Radavičiams linkėjo 
naujuose namuose geros svei
katos, ilgo, ir kupino laimes 
gyvenimo. 1

Rądavičiai pirmiau turėjb 
nuosavą namą Kenosha mies
te, šiaurinėj dalyje. Ten tųj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

RYTOJ PIRMYN 
CHORO KON

CERTAS
išDalyvauja lietuvių ' choras 

Kenosha. Wis. Tai bus graži 
pradžia žiemos sezono.

| Stelmokas ir debiutuos šokėja’ 
Ifėna Juozaičiui. Be to dar 
dalyvaus didėlis Chicagos Lie
tuvių .Simfonijos Orkestras. 
Abiėms chorams ir orkestrui 
vadovauja K. Steponavičius. Po 
koncerto bus linksmus šokiai, 
prie naujo gero Jurgio Stepo
navičiaus orkestro.

Visi kviečiami atsilankyti, pa
remti chorų, pasigrožėti didelii 
koncertu ir, prie progos, sma 
giai pasilinksminti, atidarau, 
žiemos sezonų. Įžanga tiktai 
t5ė.

Dėlto, vietoje abėjoti arba 
imti pinigus iš bankų ir laiky
ti namuose arba slėpti baksuo- 
se, žmonės turėtu pinigus dėti 
j bankas, i.š ko pasigerintų da
lykai dėl darymo paskolų ir pa
silengvintų transakcijos - biznie- 
•ių.—Skaitęs Pareiškimą.

Sustiprina Silpnus
\ Inkstus

—M. B.

Don’t 
neglect 
Colds

šalčiai krūtinėje ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvink it 
juos f 6 minutes sn -‘Mu.tcrolc'', 
— ''eountcr-irrltant”! lydėdamas 
kartą | valanda, ji” turi suteikti 
pagclbų. Miliotių vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

užvirsime kito

Rytoj Chicagos Lietuvių Chd- 
ras Pirmyn pradeda savo žie
minį sezoną dideliu koncertu 
Almira Simons svetainėj, 1^40 
N. Hancock St., prie kurio cho
ras rengiasi jau kelintą mėne
sį.

Tai bus nepaprasta koncertas. 
Pirmą kartą
miesto lietuvių chorą, būtent 
SLA. 212 kp. 
Chorą iš Kenosha, Wis. 
Pirmyn choras yra toli pažeh- 
gęs. Kad taip yra, kiekvienas 
galėjo įsitikinti spalio 9 d. pa
minėjime. Koncerte, žinoma, 
dar geriau pasirodys. Bus ir vi
sa eilė solistų: Marė Balčaiti* 
iš Kenosha, Wis., Ona Skeve 
riutė, Pranas JakaviČius, A.

Dailės Batelio
Pat*

ST. PAUL'S HOSPITAL 
yra Jonų apielinkėa Lironlnė. kur h«reb 
kia . mokėti karterį, kad aplankyti aavo. 
draurua. A teikiu*. Palaraa ir priežiūrai 
per 10 dienų už $00. - • •

828 W. 35th Place
Tėl. Boulevard ‘ 6000 • *

Amerikos Lietuvių 
Dukterų šokiai 

ši vakarą
Rudeninis šokis Amerikos 

Lietuvių Dukterų Įvyks šį va
karą Crystal Ballroom, Del 
Prado Hotel, 5307 So. Hayde 
Park Blv. Pradžia 8:30 vai. va
karo.

Gerai žinoma orkestrą po va
dovyste Bob Peary žavės susi
rinkusius Daugelis esate gir
dėję šią orkestrą per radio ar
ba rekorduose, o taipgi tokiose 
šokių salėse, kaip Aragon Ball
room, Casino, O* Henry Parke 
ir kitose vietose.

Vakaro pelnas skiriamas lab
darybei.

Tikslas svarbus. Jūsų atšilau, 
kyinas priduos kliubui daugiau 
energijos darbuotis kiltam tik
slui.

Nuoširdžiai kviečia visus
Komitetas.

Nmra-Tone Hvnlo kūnų nuo lisrų perų ir 
priduoda nnuja Hijpmrna ir jėga silpniems 
nketatne ir kiliems onrnnams. Jis ifivalo 
kraują, nugali skilvio pakrikimus ir paša
lina iš just) kurio skausmus ir dieglius. .Tei
ni jus turite silpnus inkstus ar nusidevėju- 
dus organus, nr jūsų sveikata nėra gera, 
mklto Nura-Tone ir atgaukite sveikata ir 

gyvumą. Jis yra pardavinėjamas aptiekinin- 
;ų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. paprašy
kite jj užsakyti dėl jus lį savo urmininko.

GARSINKITES NAUJIENOSE
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

* Rytoj girdėsime juos dainuojant
, šis didžiulis choras—Chicagos Lietuvių Che ras Pirmyn—duoda savo sezono atidarymo kon

certą Almira Simons salėje, 1640 North Hancock slroeL Pradžia 7:30 valandą vakaro. Bus iš 
pildytas nepaprastai geras programas.

T emykite!!!
* t

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Wathtenau> Avė. 

CHICAGO ILL.

North Side
Smagi sueigelė

Gydo Kojų Žaizdas
- . u PIENKOJAS—PHLEBITIS
(KzS VAR1COSE GYSLAS 
NJj VARTEX METODAS yra
njg naujas budai gydyti kojų
jlTl žaizdas, kojų skaudulius,
rįjm kojų išbėrimus, koĮų*£cze-
HjiJ ma; sumažina kojų sutini-
YrJ/ mą. Pienkojas (Milk Leg),
Q Y Pblebitis; sustabdo skaus-
lLU mus nuo Varicose Gyslų be

sutrukdymo darbo ar sma- 
gumų. Jus vaigštote ir dlr- 
bate kojoms gyjaųt; kai

nuoja mažiau kaip 12c. į dieną. 1i- 
sirasykite NEMOKAMĄ KNYGU
TE. kuri pasako kaip pasveikti na
mie greitai ir ekonomikai. Būtinai 
paaiškinkite sivo ligą. "? j, ‘ 

K. T. VARTEX ČO., .
190 N. STATE st:. • L' Chicago.

Ketvirtadienį, spalių mėn. 15 
d., pp. Lileikių namuose susi
rinko smagi sueigelė.

Dailininko ir naujieniečio Mi 
ko Lileikio, matote, buvo 88 
metų sukaktuvės. /

Paminėti jas susirinko $p. 
Kaulinai, pp. Smaleliai, pp. Si- 
mokaits, čepulevičius, Joku 
bauskas ir jūsų reporteris. Bu
vo kelios šaunios panaites, ku
rios tečiau ne savo vardo, ne 
metų, nė kitokių svarbesnių in
formacijų nematė reikalo man 
suteikti;

Ale, turiu prisipažinti, kad ir 
be tų informacijų jaučiuos kaip 
namie. O jei teisybę pasakyti, 
tai dąug smagiau, ne kad na 
mie.

Taipjau smagiai jautėsi ir ki
ti. Viena šio smagumo priežas
tis buvo, tai šeimininkių rū
pestingumas. O kita—ne mažiau 
svarbi—-tai dalyvavimas drauge 
saviškių. Matote, sueigelė su
sidėjo veik išimtinai iš senų 
draugų, kartu veikusių ir <įa- 
bar tebeveikiančių, nuolat pa- 
simatančių.

Linkėjome Mikui, o taipgi ir 
p. Šileikienei, ilgų metų, daug 
laimės. Linkėjome už tai, kad 
jie yra verti tokių linkėjimų la
biau, nei daugelis kitų. Linkė
jome v.ž tai, kad pp. Lileikiai 
suteikė progos smagų vakarėlį 
praleisti.

Vėlokai vakare, jau apie 12 
valandą, išsikraustėme. Greitai, 
perdaug greitai prabėgo ketvir
tadienio vakaras.—Rep,

Rengimo Komisijos, tai turės 
labai gražią muziką atsilankiu
siai, publikai paliriksmiirti. Vei
kalo, kuris bus suloštas, vardai 
yra “Netikėtai”.

Gerbiama Chicagos Lietuvių 
visuomenė, kuri simpatizuoja 
lietuviams liuteronams ir jų 
draugijos parengimams, yra 
prašoma atsilankyti minėtą die
ną Į jų parengimą-balių. Visi 
busite patenkinti, ba jau visuo
met, kai kalbamą draugija gy
vuoja, publika buvo patenkinta 
jos parengimais. Taip pat, ma
nau, bns ir šį kartą.

Ir podraug atsilankiusieji tu
rėsite geros progos susipažin
ti su lietuviais liuteronais ir 
matyti kas jie yra per vieni. 
Taigi nepamirškite dienos ir 
vietos kur parengimas bus.

J°nas Kasparriitis,
Draugi j os korespon din i.

si rusu darbininkų orkestrą 
“Echo7 (30 asmenų), ir kiti.

smulkesnių žinių galima ras
ti programose . ir skelbimuose. 
Komisija prašo lietuvius turėti 
omenėj spalių mėn. 25 dieną, 
atidėti kitus menkesnius daly
kėlius |ir dalyvauti šiame vaka
re.—Komisija.

Svarbi žinia

uola.

PIRKITE DABAR
Kiek tik jums jų reikės

CALIFORNIJOS
SULČIŲ

VYNUOGĖS

Lietuvjų valanda
Byt dieną, t. sekmadieni, 

spalio 18, bus 'gražus radio 
programas iš stoties WCFL— 
970 kiloc. nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, kuriame dalyvaus Dailės 
Ratelio choras iš Kenosha, 
Wis. Bus daug ko naujo iš
girsti. Taipgi bus daug’ naujų 
muzikos gabalėlių. Todėl nepra
leiskit gražių lietuvių radio pro
gramų, kuriuos savo lėšomis 
ddoda Jos. F. Budriko radių ir 
muzikos krautuvė. Jau treti 
metai, kaip p. Budriko pastan
gomis pradėti lietuvių radio 
programai skamba ir linksmina 
musų visų ^stubas ir už tai jo 
krautuvė yra užsitarnavusi mu
sų plačios paramos.—žmogus

Tarpe Chicagos lie
tuvių liuteronu

Iš Chicagos lietuvių literonų 
savitarpinio judėjimo ir jų 
darbuotės

Keletą dienų atgal vyriausias 
State bankų užvejzdėtojas, p. 
Oscar Nelson, State Auditor, 
pareiškė, kad dabartinės ban- 
kos, kurios yra užsjlikusios, yra 
visos geros ir atsakančios; žmo
nės toms bankoms gali pilnai 
užsitikėti. Tolesniai p. Nelson 
sako, kad nekurtuose distrik- 
tuose bankų depozitai ( pradėjo 
augti. Matomai, žmonės pra
dėjo nusiraminti

Jūsų BANKA Stipri kaip 
Daro paskolas ant PIRMŲ 
MORGIČIŲ ant atsakančių 
savybių. *
Moka Tretį nuošimtį (3%) už 
padėtus pinigus ant taupymo. 
Parduoda LAIVAKORTES ant 
yisų linijų ir SIUNČIA PINIGUS 
į Lietuvą—Litais ir Doleriais.,.
Delto-gi neabejokite bet REMKI- 
TE savo ĮSTAIGA.

nuo-

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

VRSUS oras visuomet primena Californijos 
’ Sulčių Vynuoges. Dabar yra geriausias 
laikas apsirūpinti sultingomis vynuogėmis 
spaudimui, kad turėjus jų užtektinai vartoji
mui savo namuose.

Atsiminkite taipgi, kad Californijos Sulčių 
Vynuoges šiemet turi savy daugiau cukraus, 
negu kitais metais. Ir vynuogių sunka dėl na
mų yra legalė.

Atgabenimo iš Californijos sezonas yra be
veik užsibaigęs ir visas išteklius sulčių vynuo
gių bus beveik per pušę mažesnis už pereitų 
metų išteklių.

CALIFORNIA G’RAPE 
CONTROL BOARD,Ltd.

SAN FRANS1SCO, CALIFORNIA 
........ . '■ . .

Atstovaują Ž5% f Uos Californijos Vynuogių 
Ftodukdjds,

Jau ilgą laiką nesimatė jokių 
žinių vietiniuose laikraščiuose 
apie lietuvius liuteronus ir jų 
darbuotę Chicagoj. Gal būt ne
simatė :š priežasties dabar vieš
pataujančios bedarbės,, kuri iš- 
tikrųjų yra skaudžiai palietusi 
ir liuteronus. /

Bet nors bedarbė yra palietu
si ir lietuvius liuteronus, vienok 
jie darbuojasi kiek išgalėdami, 
o ypač tai savitarpinė visuome
nė. Per kurį laiką čia Chica
goj \buvo vyrų dvi pašalpos 
draugijos. Bet štai praėjusią 
žiemą susivienijo į vieną pa
laikydamos senosios draugijos 
vardą--Lietuvių -Ev. Liuteronų 
Pašalpos' Draugija. Ir šiandie, po 
susivienijimo, ji pusėtinai ge
rai stovi taip nariais, kaip tur
tu.-

Kaip naujai persiorganizavusi 
draugija; tai pirmą kartą ren
gia šiemet savo metinį balių, su 
programų, kuris bus spalių mė
nesio 18 d. p. Meldažio sve-. 
tainėj, 2242 V^est 23 Place.

Bailus prasidės 5:30 vai. po
piet. Įžanga prie durų 50 cen
tų ypatai, o draugijos nariams 
po 40 centų. Kaip patyria’u iš

Rusų kj&ncertas- 
balius

Sekmadienį, spalių mėn. 25 
d., Amalgameitų Centro >salėj, 
prie Ashland ir Van Bureh gat 
vių, įvyks pirmas šį sezoną ru
sų koncertas 4r balius.

Programą pildys: L Chicagos 
ukrainiečių choras (iš 50 ašme
nų), kuris du kartu, 1930 ir 
1931 m., laimėjo pirmą dova
ną rengtuose “Chicago Tribūne” 
dainų kontestuose; 2. daininin
kas I. B. Suchov, basas-bari- 
tonas, neseniai atvykęs Chica- 
gon iš Kalifornijos; 3. rusų 
vyrų. kvartetas, vadovaujamas 
L Suchovo (I. Suchov, P. Mi 
rošničečnko, T. Tatarov ir T. 
Petrov), padainuos geriausių 
rusų liaudies dainų; 4. Andre
jevų trio, žinomas sėkmingais 
pasirodymais Chięagoje; 5. dai
nininkė N. Eller (soprano) ir 
dainininkas A. Petrov (basas) 
pasirodys taip dainuodami so
lo, kaip duetus; 6. susivieniju-

PO BAISIŲ SKAUSMŲ IR AGONIJOS KEN
TĖJUS NUO REUMATIZMO YRA 

IŠGYDYTAS
John Bulawa. 0318 Ėddy St., Chicag-o. III., 

i-afto: “A6 turėjau neuralgija, kuri išsivystė 
i reumatizmu tada f Nėurltls, Mano rankos 
suskylo iki kaulo ir kenčiau baisius skausmus 
ir agonijų. Nors aS turčiau kelis daktarus ir 
daug gyduolių iSvartojau, bet neradau pagal
bos. Pagalios afi nuvykau i S-M-S Health 
Inst., Dr. P. D. Symanskis, Medikalis Direk
torius, 1800 N. Durneli Ąė., Chicago, UI., 
kur afi tapau iAgydytps i trumpų laikų.”

Pastaba! Kenčiantiėji dabar gali pasveikti 
su pastobčtina nauja kombinacija gyvybę 
teikiančių žolių. Nežiūrint kokia liga Ir 
kaip daug daktarų negalėjo pagelbsti, Dr. 
Symanskis pasiūlo jums 5 dienų žolių Traat- 
mentų dykai. ApraAykit savo ligų ir jus gau
site $1.00 bonkų Tonlko dėl kraujo, ar $1.50 
bonkų Specialių žolių Gyduolių dykai. Pri
dekite 25c persiuntimui, etc. Ateikite Šian
die ar rašykite. NAMAI S-M-S HERB-NU* 
TONIC.

NAUJAI ATIDARY
TAS BIZNIS

Siuvėjas, Valytojas — 
Kąilių Taisytojas

Siuvame naujus, vyrų ir moterų dra
bužius, valome, prosiname ir. taiso
me, iš senų naujus padarome. Dar
bas garantuotas. ■ - • • ' - *

V. BRIEDIS 
2640 W. 69th St.. ........... : ‘i f ‘‘ '.LiJ

F. PIATANESI 
ACCORDIONCo

1514 Milwaukee Avė.
TEL. BRUNSW1CK 0240

Mes parduodame visokios rūšies 
vartotas ir importuotas armonikas 
nuo $100 iki $500. Pataisymai at
liekami su patirtu tikslumu, 
trukdymo. Mes priimame 
visokias armonikas. Musų 
yra absoliučiai garantuotas, 
svičiaus sistema.’

be su
mainai 
darbas 
Nauja

MOKAME PINIGAIS
Už JŪSŲ AUTOMOBILIŲ

Arba galite palikti savo automobilių musų sales xroom 
10 arbo 20 dienų, mes parduosime jį vokuojant mažą 
nuošimtį

BHIDGEPORTAUTŪSALES
J. J. JANELIUNAS, Sav.

3222 S. Halsted St. Tel. Victory 4929

TEATRAS IR ŠOKIAI
. ■ . • , i 1

Rengia L. E. L. Paselpos Draugija

Nedėlioj, Spalio (October) 18 d., 1931
Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23 PI.

Bus sulošta Juokinga Komerija “NETIKĖTAI”. 
Po to šokiai prie smagios muzikos.

Pradžia 5:30 vai. vak. Įžanga 50c.

Paminėjimui Dr-stės Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus 31 metų sukaktuvių rengiamas 
METINIS KONCERTAS

Perstatymas “Žydas Ir Dzūkas”, ir Šokiai.
Artistas KASTAS SABONIS yra koncerto vedėjas.

\ ' Visiems užsimokės atsilankyti. Ne gana, kad kaip jau minėta pa
silinksminsiu dar bus ir dovanos laimėjimui, paaukautos Bridgeport biz
nierių: Zidoris Petrąuskas, Aleksandra JoneviČius, Juozapas Rizginis ir 
Rapolas Globis. Tariame jiems Širdingą padėką.

ŠIOS IŠKILMĖS ĮVYKS

Sekmadieni, Spalio-Oct. 18, 1931
Chicagos Lietuvių Auditorium,

3133 SO. HALSTED ST. ,
Įžanga 50c. Kviečia visus KOMITETAS.

PASTABA. Tie. kurie norės per koncertą prisirašyti, bus priimami 
be įstojimo mokesties.

Daktaras
Pasauliniame Kart

Seno Krajaus
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
‘ Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų, ir pustės, ožnuodijimą krau

jo, odos.> ligas, žaizdas, reumatizmą galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
?aiėjo jus iigydyfi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.

'ra k tikėtoją' per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidte nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai jr nuo 5-8 valandai vakare Nedėltomis nuo 10 ryto iki 1 vai

Limnii Ava *f>| Ct3wford 55T1

1514-16 Rooievek Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

TeL Kedzie 8902 •

AhĮigii
i <f
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ŽINIOS

■flT—“

Nužiūri, kad Caponė 
bus rastas kaltas

Vyriausybės ir Capončs ad
vokatai vakar sakė kalbas džiu- 
rei vieni kaltindami Caponę, o 
kiti teisindami jį. Nužiūrima 
tečiau iš kai kurių Caponės 
advokatų pareiškimų, kad jie 
nesitiki kaltinamojo išteisini
mo. Taipjau nužiūrima, kad 
Capončs byla galinti pasiekti 
aukščiausių šalies teismų.

Mokytojų bėdos
.Chicagos mokytojams yra 

išduota popieraičių vietoj algų 
už $8,000,000. Tos popieraitės 
galės būti išmainytos į pinigus, 
kai m įkyklų taryba turės pi
nigų. Daugeli tų popieraičių 
yra išmainę mokytojams' smul
kus biznieriai-groserninkai ir 
bučerninkai.

Dabar teeinu teisėjas Finnc- 
gaii išnešė nuosprendį, kad mo
kyklų taryba neturėjusi legales 
teisės išleisti tas popieraites. 
Teisėjas išdavė laikinų indžionk 
sena, kuris draudžia mokyklų 
tarybai leisti daugiau tokių po
pieraičių.

—T“ 

ifta • 
di-1 

ninkė Urš. RadžeVižicne, 3347 So. 
Union Aye., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3)43 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas tfecią 

subatą, kiekvieno menesio, Mark White 
Parko knygyne.

•SS!

Al

Į Etnefald Ava., kįiros globėja, M>
Kizicne, 3232 S. V”’®n Avė.. «<

Grnborlal

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Cbicagoj

[Acme-P. A. Photo]

Capone, policijos ir detektyvų lydimai, apleidžia federalj 
teismų.

Chicagos Draugijų
Kliubij Valdybos

1931 Metams

Keturi nužudyti elekt
ros kedėje

N užu.dy ti elektros kėdėj e: 
Frank lordan, užmušęs polici
ninkus Ruthy Durkins; Char
les Racco ir John Popescue už 
užmušimą bankininko Merrlill; 
Richarrt Sillivan už nužudymą 
valgyklos savininko Patras.

Sullivano bendrui Bell’ui mir
tis atidėta. Bell tarp kitko 
prisipažino, kad ir jis su Sulli- 
vaim yra dalyvavęs Tribūne re- 

. - portcrrr Lingle nugalabijime. /

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA) 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI.,, pTg. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwell St., nut. rast. Joe Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rast. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvcy, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, 
rų sargas P. Tiškevičia, ligonių 
mitetai — A. Čėsna ir O. Davė. 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. 
pietų.' Antano Čėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St.

du- 
ko-

PO
Po

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES Valdyba 1931 m.: P. Kilę-

Įdubo tunelis

Dar vienas gengsteris 
nušautas

ChaHes M. Revnolds, 
neseniai prisipažino, 
klausęs Murano govėdai, o pas
taruoju laiku veikęs kaip ne
priklausomas butlcgeris, 
nušautas koridory hotelio 
Central, 143 Wrightwood

kuris 
kad pri-

Parį.
Avė.

Wolf apeliuos
a sWalter E. Wolf, klerk 

eikvojęs pusketvirto miliono 
dolerių banko turto, šiomis die
nomis buvo nuteistas kalėti nuo 
10 iki 100 metų. Dabar Wolfo 
pati nusamdė advokatų Piquee- 
tte, kad šis tęstų bylų toliau, 
idant sumažinti jos vyrui baus
mę

Siūlo uždaryti mokyklas
SoiPhsidės mokytojų komite

tas vakar svarstė pasiūlymą už
daryti mokyklas nuo lapkričio 
menes* , 1 dienos. Mokytojai, 
mat. seniai negauna algų ir kai 

. kurie yra vargingoj padėty. Pa 
siūlymas atmesta.

Tuo yiičiu laiku nutarta da
ryti sr. aidimas,- kad butų iško- 
liktuoju $75,000,4)00 Užvilktų 
taksų, kurių iškolektavijnas yra 
sulaikomas bylomis Cook pavie 
to teismuose.

Vestuvės, o čia saužur 
dystė

G ARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai lai- 

* dotuveie ir kokiamt rei
kale wisnomet eiti iąži- 
ningai ir nebrangiu ro
dei, 
laidų 
rių.

3307

kad neturima 11- 
užlaikymai aky-

Auburn Avė
CHICAGO. DLL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

S. D. LACHAVICH

*

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Ct

Lietuvės Akutėm

Mrs. A. R.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

B MIDW1FB

6109 South
Albany A v.

Pbone
) Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Sanitarių distrikto tunely, { 
pjrie 22 gatvės ir-Tbroop Street, 
praėjusi balandį mėn. žuvo 11 
darbininkų dėl gaisro. Trečia 
dieni ties ta viela vėl kuone į 
vyko tragedija. Tunelis įdubo 
ir pavojuj atsidūrė 30 darbi
ninkų. šį kartą tečiau nė vie
nos gyvasties i• eprarasta.

Suirutė senų drabužių 
pardavime

Viena moteriškė apalpo, ke- 
kitų dresės sudraskytos 
trobesio, kuriame pardavi 
vadinamų sosaidės leidžiu 
drabužiai. Daugiau kaip

lėto 
prie
lėta 

seni
tuzinas policininkų turėjo pa 
laikyti tvarką. Vieta, kur tie 
seni drabužiai pardavinėta, yra 
adresu 313 North Michigan avė. 
Drabužiai pardavinėta labai pi
giai. h

Nus'žudė Mrs. Mario Įlaiike, 
70 metų, 6326 Cuyler avė. Ji 
nusižudė veik tuo pačiu laikų, 
kad jos sūnūs dalyvavo savo ve
dybų pukjly. r ", ''

Dar dvi bombos spro- 
. po prie teatrų

Dar dvi bombos sprogo -prie 
teatrų., .tyrp korių ^ąvAąhtkų ir 
paveikslų operuotoji) uurjoa ei.- 
^ia kova; v 1

MINNIE IŠDONAS • ; 
po tėvais Jurevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 16 dieną. 12:05 vaalndą 
ryte 193 1 m., sulaukus 31 metų 
amžiaus, gimus Panevėžio apskr.. 
Naumiesčio parap., Degonių kai
me.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą. 2 sūnūs — Jurgį 7 
metų. Juozapą 5 meni, motiną 
Aleksandrą, patėvį Atnaną. Jasu- 
Jevičią. 3 brolius —Antaną. Vla
dislovą ir Aleksandrą, seserį Mari
joną Goslovvski. švogerį Steponą, 
dėdę Juozapą Jurcvičią. tetą Pe
tronėlę Kazlauskienę

Kūnas pašarvotas. 
So. Cąmpbęll Avc.

Laidotuvės įvyks 
dieną. 8 vai. ryte iš namų į Šv, 
Jurgoi parapijos bAŽny^H- kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta į 0y. Kazirflieto kapines.

• Vųi a. a. Min^įc Išdegąs gi- 
min<«. draugai įr pažįęuųū esat 
xmę>iirdži<M kviečiami ,z^alyyautj 
laidotuvėse ir suteikti jpaĄkiv 
,ąiųį patarnavimą- jr atsis^Ųlyįiraą. ’

Ni^lįųdę liekame,
Vgcos, Susnai, Tęvai, 
Biruliai. StĄUO, Svąg^fis, 
Dėdė, Teta ir Giofyfęs.

■L^vdętuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
YąJ0 1138. 4 "

ir gimines.

randasi 4716

utarninkc 20 >

Lietuviui Gydytojai
■I I—Mlll *» — *■ —1*1 * •

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

n no 10 ryto iki 2 po pietų h
• nuo 6:30 iki 8:30 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Pbone Bualevard 8483

1.1'jtot 1 1 •:yiiii»" -.............. ... .... T.....

įvairus Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas
DENTISTAS

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

7—9 P. M. • 
Telepbone Cicero 6756 

CICERO. ILL.

, ----- o------

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

3243 So. Halstvd Street
X .Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. Tel. Hemlock 2615
---------O v

---------O---------
Pbone Canal 6222

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

Valandos; |—-3 it 7—8 
Srredodjiis ir nedėlipmis pagal .sutarti 
Rezidencija 6628 So Rtchmond Stree’ 

Telefonas Republu 7868
---------O---------

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELE
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street '

Įvairus Gydytojai

vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vicc-pirmininkas, 
934 W. Marųuette Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius. iždininkas, 3647 Ar-, 
cher Avc.: F. Kasparas, finansij raš
tininkas, 3 5 34 So. Lowc Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rast., 4427 So. 
Francisco Avc.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Placc; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avc.: M. 'Liubinas, J. Raccviče, S. 
Rumčikas—knygtj revizoriai; J. Šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet, Audito
rijos yAstovai; J. Vitas. Dr-jij Susiv. 
Atstovas: J. Yushkevičius — teisėjas: 
P. Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai arsibuna kas antrą ne 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
111.: pirm. Em. Milerienė, 172 Z 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Union 
Avc., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avc., fin. sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškicnė, 3018 So.

1030

LIETUVIS GRABORIUS
. i i

Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt , 2515 arba 2516

23x4 W. 23rd PU Chicago
v SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927

•n r f.jo HEMoRotm s'dAuoki.į metu — 
DABAR I.4GYDVTA

Mrw» Gertrudc SuintK‘1, 305 Šunelis St., 
Siou.v City. loWa. ražo: “Nuo ,11)10 ri. aA 
turgiuu bkąuHiiiiiiKUB išorinius JUbmuroiiius ir 
fistulas, kuriuos gydytojus 1L2-L m.
Trys metai vėliau išsivysto kraujingi viduji
niai lieinorohlai. Balandy, I !>3(>. aš at vykau 
| S-M-S lleullli Institute ir tapau Išgydyta 
Jų pastebėtinais "be peilio” heiuorcidų treat- 
mentais, "ir rekomenduoju visiems nuo hemo- 
roidi; lienėianticiuH I)r. P. 1). Šynitiusliį, 1860 
N, Datneti Avė., s (’.hii'agti. UI.

l'uataba. PiutąįW>H * kcuč-iantieji nuo hemo-j 
roidu gali būti 'lAgJ’dytt be peilio, skausmo,! 
ar ligoninės, naujausia Europos sistema da
bar vartojama musų ištaigoj. Npreikhi išlik
ti iš darbo. Nauja žentą kaina — lengvi iš
mokėjimai. Ateikite šiandie arba rašykite 
dėl 5 dienų žolių treatmento dykai, pristiĮS- 
datni 10c apmokėjimui persiuntimo. Na
mui S-M-S llerb-Nu-Tunie,

Telefonai Y arda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojaa
Moderniška Kokplyėia Dovanai 

.Turiu automobiliui visokiems etika 
lami. Kairia prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

D R. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo iš Lietuvos
\ Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
danČia mažiausia* klaidas Speciali aryda 
atkreipiama j mokvklo< vaiku. Valandų* 
nuo 10 iki 8 v. Nedėljpmis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS A II I AiSO | I KUM 
PĄ ' LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akintų. Rainos pigiau kaip kitus 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

.. o--------

Dr.KP.ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaza* X-Rav. ete “

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų it Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto 4 iki 6 po pietų 
(Vakarais: Utarn. ir Kctv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir oedėliomi* pagal lusitanm.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez tel Hvde Park 339«

Telefoną. Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d ir 6:30 iki 9t30 »

4608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St. Cbicago. [11

^Lietuvis Graborius
U if " '

Sąžiningai if pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt 
visose miesto da
lyse.’ Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St
Tel. Melrose 
Park 797.

LACHAW1CZ IR SŪNŪS 
toj™™. PAGRABŲ VEDĖJAI 

Visą pagraso patarnavimų 
galime atlikti už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai . 
Del Šermemj 

Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

Public reikalus.
Cicero,

i
g

Z

111.
x2314 W. 23rd Place 1439 Sft, 49 Court

Tel. Roosevelt 2515-2516 Telef. Cicero 5927
• ? ■ ' , ė** ■ ‘
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MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
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TeJ. Yard» 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMETRJST 

Praktikuoja virš 20 m 
46^9 S. Ashland Avė 

kampas 47tb St 
Tel- Boulevard 6487

v Duokite savo akb išegzaminuoti 
įDYKĄJ r ■■ 

Registruotam Optometristui 
Ąkių Specialistas. Virš 15 metų 

pagyrimai 
Akliai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kaądie.
PR. J. GROUPJE4,031 $. Aye. jį. Vaitdi 6780

i !■■ ■■!■ i vi n >> iitiiMn i Imti,

DR. ę. MICHĘL, O. D,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

AB priskirsiu iųaų akli

JLTL-. tų studijų ir tyrimo. Tiktą 
tiksliausi Instrumentai yr; 

vartojami. Mano akiniai augrąšlną regfljimi 
ir padalina itemplndl.

Ims.
ii dSrbas. ifąno sU- 

tomą yra pasekmė 20 me- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tlkąliąuai instrumentai yra

.. . „ „ , x ___padalina itemplmą,
' SPECIALI HOME VAIKV AKIMS
Akiniu Ir Egzątnhtadjo* Raina Nuo fB.

Žvairos akys atitalspmoa. Zoma kaina, bp 
operacijos. 4 lengvi išmokčjimal. nėra sura|- Simo.

Stiklai duplikuojaml ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D,
4654 S. Ąshląnd Avė. 2 -ras AugštaB' 
VALANDOS: 10 v. ryto Iki 8:30 vai. vak.

K

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Hal/sted Streėt 

Tel. Calumet 3294 v 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

■v* Mutinį.... ............................ ivr ......................... . .............. —

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

i Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
' nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

ir Rez. Tel. B^kvatd 5913

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki l po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedejiom ouo 

tki 12 dieną.
Tdephonai dieni ir uakti Vir«ini»

..N-n;,, Į ------■»"!lll!ll" J, .... .

oHea 6600 South Artesnę Ąnen^'į ’ 
Pbone Prospect 6659* 

Ofiso ' Tel Cinat 0257

DR. P. Z. ZALATORIfS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1821 So Halsted Street 
CHICAGO (LL

2 «k>
K»

OP’*

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir ^AK !’| j 
Mes yisuoniet teikianie šifdingų. simpatiiigų ir r>n&' j 
kjis yrįi Į

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermjtage Avenue
1 ... VU TiMant’“ YĄRDS 1741 ir 174J J

_____ ,_.......... ; . _ ........ ,. ________ __________ _

O

M

756 W. 35th St. 
(Cot. of 35tb ® Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 1-3. nuo.0:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5014

DR. N AIKEIIS
756 W. 35th St.

.. . CGw .oi 35<4> » S«)n 
■Oliao .vjlAodos; .iuw. l-i. M 

Ncdėldiauun pagal smailį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS. -

Gerai lietuviams žinoma* per 25 me
ru* kaipo patyrę* gydytojai, chirurgai 
n akutėm

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
rą. moterų n vaikų pagal naujaoeiu* 
metodu* X Ray ir kitokiu* elektroe 
prietaiaua |

Ofisą* it Laboratorija' 
tO25 W ISth St., netoli Morgan 8t.

Valandos: uuo 10—12 pietų if 
nuo 6 iki 7:30 vai vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ųr Ranjolpb 6100

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland At».. 2 labtst 

CHICAGO. -ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų Vyriškų ir Vaikų Ugų 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryte, ano 2 fld 4 
vai 4>o pietų ir uuo 7 iki 8:30 vai 
-akaro Nedėl. ono 10 iki 12 v. dkm| 

Pbone Midvay 2880

------ —.1 ,     —   . ,lllg^?-,,
Telefoną* Yard* 0994 .

Dr. MAURO KAHN
♦ 631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po piei 

’ iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 17 
Rez- Telepbone Plaza 3200

Pbone Armitage 2823

■1145 Mihoauket Auemsa 
Valandą? »12 iki 2 ir 6 iki 8 P-.|A 

Seredoe vakare uždaryta 
N įdėlio j pagal earartj

Ofiio Te). Vie^ory 6893 
Rex Tel. Dnsaf fili'

IMI A . A. ROTB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

»*IW 3103 So. Uolotai St., Cbicoffo

Valandos? 1—3 po pietą, 7—8 vak 
Vrdeliomis ū iventad 10-—dte*l

A. MONTVID. M. D
'Vest Towjd State Bank Bld» 

2400 V ktadeson St> .

Vai.: I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Td. 2800
Namų telefonas Brunivick 05

SVARBI ŽINUTE
DU M. T. STRIKOl

Lietu vys Gydytojas
ir Chirurgas

Perkėlė abu savę ofuu | naują viątą po qi

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

Nedalioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

( Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

III III IHIIIIN I II II   1^111^,1 11.^ ■ ĮIMMM ■■■■»■■ I .1.1 iiiiįi Hi||Į|tyi-l»>t

A. K. Rutkauskas, M. IX
’ 4442 Sųtith Western Aventso

Td- Lafąyacte 4146

VALANDOS:
nuo <9 iki 11 valąndai yho 
nųp 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Cmo! 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 • 

Nedėlioj pagal sutarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

6:30 Iki 8t3O rak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio
10 iki 12 ryto,

Phane čanal 214 8 , ( 
Valandos: 6*—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Httatd St. 

♦193 Aręhot Avi

Phone Lafayotto 0098 
Na^tiflia tšlef^ntb GrovehiU 1595

---- R. ...... . .. „ !;.«»■

Dr. A. P, Kazlauskis
Dentistąs k

4712 Soutb Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofbo valandos 10 ryto i|ci 8 vakaro- 
Rciidtucc Phone ilcmlocK 7691

I“ fl ■,.-'»UUll_____U " *!^A’ gs
Advokatai

K. GUGIS 
advokatas 

MIESTO OFISAS 
N. Dearboro St., Room ĮH) 

Telefoną* Central 4<t t
127

Valandos: ouo 9 ryto iki 4 jp jfMfb 
Gyvenimo ytttt.., 

1323 South Halsted Stnat ' 
Td. Boulevard H W

v,taa/a,> 
\ vakari, išakytus karvėm 

NediUoj nuo 9 W 13 .
> . ...............i1 1. '.'i

A. A. OUS
R. A. VASALUI

ADVOKATAI ‘ ;
11 South Di ŠjUą Stnsf . * 

Room 1934 Tel ŠUndolpb 4382

sZV’vL#
’ Valandos — 7 iki 9 valūh* J 

Olia-—Utarn.. Ketv. ,U SĮntaNp 
y*«all»—Pan- Sėt. ir Pėčuycuiy yjįk

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 Węst įgpd
Arti Leavltt St.

' ToMonos Canjl 2552 
Valandos $ cy«o iki < vakaro. 

5e^doj ir ftwyoj pųo 9 įd *

A A. SLAKIS"
advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Weuhinfjton Ct 
Room 1502 Tek Canttpl 20^8 

Valandai: 9 rjto i|ti 'f pa pįtęi/

Vasbinptoo <r.

4145 Archer Avė. Tai. fW

Namų Tel Hyda P«tk 3395 
.... .. ii-ii »■ ...... ...................  i..ji..Hiyiii. .

JOHN B. BOBDEN
(John BagdžinosN B
LIETUVIS /IDVOK 

105 W Adams ‘ H*
Vakarai* -3*-— -

Tekpbone Roasmlt W«0 
Nėjai* M ryta •

1 . !!i|li|ĮMSWBMfW»

JOSEPH J; GRISI] 
Lietuvis Advokątaą 

4631 Aąhtaud AtįOe 
Tel. -Boulevard 2800

» ■
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Tarp Chicagos 

Lietuvių
Pirmas pasirodymas

tokį gražų darbą 
priklauso garbi”*

K. Steponavičių L 
choristėms ir vi*

Jau treti metai, kaip p. K. 
Steponavičius vadovauja Chicft 
gos Lietuvių Chorui Pirmyn.

Nor>’ laikas dn nr ilgas, bet 
choras jau daug pažengė į)ir 
myn. Ypatingai pereitam se
zone gražiai pasirodė Chicagoc 
lietuvių visuomenei.

žinoma, už 
dailės srityje 
mokytojui p. 
choristams il
siems choro rėmėjams.

Šiais metais, tai yra šiame
’.one, kaip matyt, Chicagos 

Lietuvių Choras Pirmyn dau 
giau galės veiki, nes daug nau
jų ir gerų spėkų prie jo prisL. 
dėjo. Kurie jau girdėjome 
chorą dainuojant Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj spalių m. 9 
d., minint 11 metų sukaktuves 
kai lenkai užgrobė Vilnių, tai 
matėm, kad choro Pirmyn Šei
myna graži, kad yra ko . pasi
žiūrėt ir pasikalusyt% 1

Nedėlioję, spalių m. 18 d. 
Sirrions svet., 1640 Hancock s*t„ 
kaip 8 vai. vakare Choras Pir
myn rengia šį sezoną pirmuti
nį koncertą ir balių. Tai čia 
turėsim progą pamatyt visas 
choro jėgas,-kaip tai solistus,’ 
duetus, trio, * kvartetus ir visą 
chorą Taipgi Chicagos Lietu, 
vių simfonijos orkestrą patieks 
ką tai nauja šiam 'koncertui.

Prie to, dar biis svečiai—net 
iš Kenosha, Wis. SLA. Dailės 
Ratelio choras. Taigi mums 
chicagiečiams labai bus malonu 
pasiklausyt svečių kenoshiečių 
chorą dainuojant, o podraug 
ir susioažint su jais.

Labai butų smagu matyti 
skaitlingą publiką atsilankiusią 
i pirmutinį Chicagos z Lietuvių 
(kiro Pirmyn koncertą ir su 
tei^t chorui daugiau eiifei*gijb$ 
ir paramos.^—Antonėlis.

Brighton Park
Kai kas apie/. Piliečių i K|iub^

• . - •1 * .. ....... ..r; y / ■ ■.

American Lithunian Citįzenš 
Club mėnesinis susirinkimą^ 
įvyks sekmadienį, spalių m. 18 
d., K. ‘ Gramonto svetainėje 
4535 So. Rockwell str. Pradžia 
susirinkimo ‘ lygiai < 1 vai. po 
pi^U- " *’ ’ J

Jau vasara užsibaigė, ir orui 
atvėsus kiekvienam iš musų bUŠ 
daug patogiau lankytis susirin
kimuose ir nereikės nuo kaktos 
braukti prakaitas be diskusuo- 
jant svarbius organizacijos 
klausimus. Taigi nėra abejo
nės, kad nuo šio laiko įvairių 
draugi j ų-kliubų veikėjai ir ei
liniai nariai išjudins savo spė
kas dirbti kelis kartus didesnį 
darbą, negu buvo per vasarų, 
dirbama. Nors(dar tik pradžia 
žieminio sezoncs’bet jau laik
raščiuose galima pastebėti,, kad 
draugijos rodo žymaus gyvumo 
ir kaip grybai po lietaus vie
nas po kito digsta draugijų 
rengiami koncertai,) baliai, pra
kalbos svarbesni susirinkimai 
ir šiaip pasilinksminimai, iš ko, 
žinoma, yra apščiai taip' me
džiaginės, kaip moralinės nau
dos.

Nuo to gyvumo negali atsi
likti ir neatsilieka musų Brigh
ton Parko apielinkė, kuri labai 
tirštai apgyventa lietuvių ir 
skaitoma yra viena progresy- 
viškiansių lietuvių kolonijų Chi- 
cagoj. Tarp kitų gerai gyvuo
jančių bei veiklių draugijų Čia 
randasi ir viršminėtas Piliečių 
Kliubas, kurio uždaviniai gan 
prakilnus ir sąmoningi. Vietok 
l’etuvia' vyrai ir moterys, pri
valėtų tokį kliubą galimais bu
dais remti, o viena iš praktiš
kiausių paramų, tai įsirašyti 
kliuban ir visiems bendrai dar
buotis Tik skaitlingai orga
nizuoti turėsime pakankamai 
jėgos tuos prakilnius Kliubo už
davinius vykinti gyvenimam .

Reikia pasakyti, kad Kliubas

u

įsmsvavs i—
■i

‘TheEnglishCctamnj
Tomorrow!

What — Conccrl and Rali 
Danei’!

py “Pij’myn” chorus.
Whof«— Sunday, Oct. 18, 7:3') 

P. M.
Where — Ahr/iT. Simona 

Hali—1640 Hančcek St.
A svvollekąiant time foi 

one.
with a j^ood time!

>$ce ynu all thore!--A

Start tlu! soascn
each

K.

PATENTS
LntkHH iIhiir reiškia 
prie patentų.' Norlid. 
kiioldt vilkindami hii 
iipKUtiRojlnui savo 
numanymu. PrlalųM- 
kltc braižini pr mo
deli dėl ItiMr fikcija, 
arba rašykite dėl 
NKMOKAMON • kny, 
guįta “How ta <)b«
taln.ii Patent“ Ir “Recorjj of fn- 
venlion”' fortnon. Nieko nolmam 
ui. Inrormneljna ko daryti. SurI- 
rašlnCJImnl Inlkortil panlaptyja. 
Creltni, aNnrRiiN, riipmltnPH pa- 
tarhavltnaa.

DYKAI 
RNYGHI.fi

E3SS2SS5SS
Seltadrenfe. spaliu 17. 1981

Automobile*
M. B K. MOTOR SALES

Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 
kainas. Visų modelių, visokių kainų. 
68|1 So. Halsted St. Wentworth 2727

mo

Furnishėd Rooms
RENDON kambarys, 2 lubos, iš fron

to, švaru.!, apšildomas, dėl vaikino arba 
merginos galėtų pasigaminti valgį, 

1507 No. IrvingjAve.

K. STEPONAVIČIUS 
jaunas muzikas, ir chorvedi.v. 
kuris dideliame koncerte .ryloj 
vakare. Almira Simors svetai
nėj, 1640 N. Hancock St.,* vos 
du dideliu chorus ir simfonijos: 
orkestrą, būtent Chicagos Lie
tuvių Chorą, Pirmyn, SLA. 212 
kp? Dailės Ratelio chorą riš Ko-, 
nosha, Wis. ir Chicagos > Lietu
vių Simfonijos orkestrą;

ne. Vitai mažas. Turi du sky
rius—pašalpos ir politikos — 
kiH-itičsė Wvii ’laiku - jhu-'AU'uį 
atlikta mums lietuviams nau
dingo darbo. Visą tai apskai
čiuoti užimtų laiko ir reikėtų 
pusėtinai vietos laikrašty, 
galima tečiau praleisti tą 
tą, kad visas pasisekimas 
buotėj priklauso nei

Ne- 
faH- 
dar- 
tik 

hžio.YAldyLoa,.bet, didžiumoj-nuo 
pačių narių, ant kiek jie stovi 
sargyboj visuose Kliubo reika
luose. Pavyzdžiui, valdyba 
užimta savo darbu susirinkime, 
o nariai nuo to liuosi ir turi 
ganėtinai laiko pagalvoti ir su 
formuluoti vieną . kitą nau
dingą klausimą, kurie be abejo 
dėka didžiumos balsais užginti. 

Aš pilnai tikiu, kad busiantis 
Kliubo susirinkimas patieks ge
rus planus šio sezono veikimui, 
o nariai skaitlingai atsilankys 
atlikti savo pareigą. Vardan 
kliubo* prašau, kurie narių esa
te ližąilikęs $u duoklėmis Kliu- 
būt ar “kurio dąr esate skolin
gi už pereito išvažiavimo <tikie- 
tus—Šiame susirinkime būtinai 
turite atsiteisti, nes ilgiau lauk
ti nebus galima, , ;

« 4 . . *<;>*’ .1-* '** 4 ’ 'l*^' '-'t* ’

Jau jaučiamas Vyn
uogių trukumas

California Grape Control Board pa
reiškimu,' šiemet* j rytus'bus išgabenta ne 
daugiau kaip 36,000 vagonų .valgomų 
ir sulčįų - vynuogių/ . 5 
' ši skaitlinė yra žemiausia nuo .1921 
m. ir kuų ne per pusę mažesnė; už pt- 
ąneitųs .metųs^.k^a tapo, .^įvežta 
vagonų vynuogių. f ‘Dabar ’jaii yra’ iš
vežta iš Californijos ,19,500 . vagonų. 
IŠ likusių 16,500 vagonų, kurie gali bū
ti išsiųsti, jei nesutrukdys ■ oras ir jeigu 
bus pareikalavimas, apie 6,000 vagonų 
bus valgomųjų vynuogių.

Juodųjų sulčių vynuogių gal bus dar 
apie 7,000 vagonų. > Likusius galbūt 
sudarys daugiausia Malagas, papildant 
juos labai mažu derliu Muscats. Sultingas 
Malagas gi galima siųsti tik žinant kad tik
rai bus joms greitas pareikalavimas, to
dėl sunku pasakyti, ar tikrai bus atga
beni tiek tų vynuogių, kiek apskaičiuo
jama. Todėl galima tikėtis didelio vy
nuogių 'trukumo ” paskutinėmis ‘sezono 
dienomis.

Vynuogių ^ pardavėjai ' sako, kad da
bar pirkimas yra labai didelis, nes pir
kėjai žino, kad yra vynuogių trukumas 
ir skubinasi jomis apsirūpinti, kadangi 
jaučiama jog vynuogių pritruks ir ne
galima bus patenkinti visų pareikalavir 
mų norinčių pasigaminti namie vynuogių 
sunkos, kas yra pilnai legalis dalykas.

—----------------- -------------------- ----------r..

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pandanas. Talnom senus svederius. Mea 
parduodam lentom kainom Idant ralfitumfit 

sutaupyti nuo 76^ .iki ,100%.

F. SELEMONAVIČIA
W4 West 83rd St. 

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

................ . ..... — i■ — .... .. . .................. . u

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 

iŠ Radio Stoties WCHI. 
i 1490 kilocycles,

Nedėiioj, Spalio 18 d 
Nuo 12:30 po pietų iki 

M:30val.

J

4
Programas bus įdomus, su 

%iešniiif ir falinį. v
. Kalbės

A. STEPONAITIS
Iš Gary, Ind.

; 1 ■ i,, ‘ S . ' l " ,

Prašom visus pasiklausyti:
r ...U < . iA. s’ Z

' t* ■
PRANEŠIMAI

Naujienų S pulko., 36 serija prasideda 
Spalio I dieną. Galima užsirašyti ’ kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai; vak, 
Nąpjiehų Spulka yra inkorpdruota Illi- 
hoiš valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vieta pinigams pasi
dėti, • neš mes skoliname, pinigus tiktai 
jįnt, i tao mokamu mdrtgagiattš.•’> ,»

Kreipk'ites ptie ’sekretqriau%. j ,*?:
T.‘ Rypkevitidue

1739 So. Ha1stec| St.

Teatrą ir šokius, rengia L. E. L« Pa- 
šelpos Draugija sekmadieny, spalio 18 
d.. M. Meldažio salėj, 2242 W. 23^ pi. 
Gera muzika. Pradžia 5:30; v. ^>o 
piet. •/ Tikictai nuo narių 4 0c, i prie 
durų. 50c. „j

SiuOrni pranešu savo draugams, kad 
jau persikėliau j kitą vietą, po niim. 
6628 So. Union Avė., 1-mos lubos. 
Senasis adresas buvo 694 3 S. Claremont 
Avė) Visi draugai ir pažĮstami norin
tys mane matyti, nepamirškit antrašo: 

MRS. KURGONAS-Z1MERMAN 
Tel. Englewood 7011 .

* I }

” Draugija Lietuvos Dukterų laikys su
sirinkimą Šeštadienio vakare, spąliir 1 7 
d.Z 1 vai. vakare, Mark Whit0 Pirko 
paprastoj svetainėj. Narės > malonėkite 
būtinai į susirinkimą atsilankyti, kadan
gi turime keletą svarbesnių reikalų kas- 
link draugijos labo aptarti. Taipgi 
renkamos darbininkėj ateinančiam 
liui. —A. Dudoniėnė, nut. rast.

bus 
ba-

Koncertas, Teatras ir Balius, paminė
jimui Dr-tės Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus 31 metų sukaktuvių. įvyks sekma
dieny, spalio 18 d., Cb> Liet. Audito
rijoj. Programą priruošė art. K. Sabonis. 
Visi kviečiami atsilankyti

Antra metinė Misionierinė Konferen
cija, surengta Lietuvių’ Misionierinės 
Asociacijos įvyks pirmadieny po piet ir 
vakare, spalio 19 d,, Cicero Bible 
Church, 52 Avė. ir $jĮ.pr.( Cicero. Va
karienė ir programa 6:|5,?v., Visi kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjai.

- t 1
Bridgeport. — D. L. ' K. Vytauto 

Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, spalio 18 d.> 12 vai. die
ną. -Chf . Liet.; Auditorijoj. Nariai būti
nai, “atVyKlie. * nes'. yr£' svarbus sūsirinki- 
taas)\y tųiitae ,'daug reikalų svajrstymuf, 
taipgi turime išrinkti darbininkus.'kon
certui. —K., ‘ nut.: rašt; ’ , ,

CLARENCE A. O BR1EN
Reglatered Patent Attorney 
. i ■ > > ..

43-A Seearity Šavlnp ę ComtnercUI
Bank Kulldlną

(Dlrectly acrol# Street from kalent Offiee)

VVASHINOTOM. D. Cl '
. ........... — > . .............■■■■■■*^"*»***«W**P*»ėita

—„„Į.*,,, Į *■' »|.w ■■

RAMOVAIItheatreii
35 B Halsted Sts.

, DIENOMIS IR VAKARAIS

v,- v* • <

šiAiicHe ;
1 J . , < .. 5 ■ ■,■■■■ • .

“Murdei* by the
Cloek”

William' Boydi Lilyan ,Ta$bman, 
Regis /Toomey, ItVing Pichel

“Border Law”
Su BUCK JONĖS ir k.
Be to epizodas iŠ serijos 

“THE VANISbtlNG LEGION”

Taipgi
Komedija, Žiniai, Pasakėčios,

Margurtoyn.ai.

bernardpetKa’s'
MENS FŪRHUHING

Vėliausio styliaiis kepurės 95c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.65, $3.50, $3.95 
ir $4.95. KakUraiŠčhl 65c.. 95c.
Marškiniai $1,00, $1.56 ir $1.95. 
4171 Archer Ave^ prie Rįchtaond St.

su
s 4

«■»

—-
uTT ■ ?1V

apevlaUstae nrdyme chronllkų .. m«uju p 
<ų. Jei kiti nerafejo jumis Ikrydytl, atsilan 
kykit pat mane. Mano pilnas iSeazatuiuąvl, 
mae atidengs jūsų tikra liga<ir Jei..ai anai 
imsiu jus gydyti, sveikata jutns sugryi. Ei 
kit pas tikra specialistų, .tairis oeklaųs . lusr 
kur ir kas'jums skaudai „bet pate „pasakyt 
po galutino ilegzamlnavlmo—kąa jums yra

Dr. J. E. Zaremba 
W. /acAsoo Blvd„ netoli Statę 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso^valandost nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki '7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo oietu

20 St

po

—O

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo Ugrų, reuma
tizmo, nervų, lumbasro, Šalčio, ;,paral/- 
žiaus, sciatica ir visas, pąnaBias ligas nt- 
dome su elektros 'therppy. . ylojetinteįp 
spinduliais, sonusoidal sefeklroS, ytorietM- 
sals. Sulturlnčs vanos sutvlrtma' ydpdopi 
iki 166 Ii* 175 laipsnių. Nuo jų Kraujas 
rerai cirkdliuoja. Turime eksportus 'pa
tarnautojus ir masaįistus. 26 Įvairus 
treatmentai. Vanos Ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—diepų ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kanip. B, Paulina. Tel. Boulevard 4552

CLASSIFIED ADS.
iii ' b jUnriUĮiuįi

Educątional ? j į
■ ' ^Mokykloa*3*2'

MOKYKIS BARBERYSTĖS
: AMATO.....:.....J....,,.....

Dienomis^ at vakarąte;» Deliu formacijų 
Šaukarbatašykt

INTERNjmO^^ BARBER

. . 672',;5y|st> Madison

Kalbėk angliškai! 
nežinyste ir Vargus galima 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, tpas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo: išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystžs, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą taokėstis dabar 
žymiai sumažinta. ‘Mokykla*"atdara die
nomis ir vakarais. Pradčkit mokytis 
šiandieni . " 1 ’ |

Amerikos, Lietuvių 
i Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL. ...

■ ;V. ■

Automobiles ,

giame prie pilie- 
nokslb paslapčių

'^r

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos | 
mmm' ' T'k6mldrta'‘-' - ’ 
e-'' ..........n S ' '' . ’ . ,

skutimus 
namie 
A ■ » t ‘ ■

Aš esu priverstas parduoti savo vė- 
liaUsio modelio Auburn 4 durų Sedaną, 
kuri pirkau tik trumpą laiką atgal ir 
išvažinėjau tiktai 6,500 mylių. Pui
kus originalis Duco neturi net įbrėži
mo. Tairai yra kaip/ nauji. Pilnai 
įrengtas. Karą reikia pamatyti, kad 
jį įvertinti. Aš esu priverstas parduoti 
jį, į kad tuojaus sukelti pinigų. $275 
paims jį. 2538 Nortb California Avė.

Business Service 
Biznjo Patynavi man 

PRISIPILDYKITĘ SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus- galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ L1BERALIO PLA- 
NO. Mes prisratotae Visut mieste ir 
priėmitečinose.

Taipgi' kraustymas arti ir toli. 
MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

MODERNIŠKAS kambarys, buhgaloj
6747 So. Artesiap Avė. 

Prospect 3222

RENDA1 šviesus, apšildomas kamba
rys su visais patogumais, vaikinui ar 
merginai. 3 24 3 Emerald, Avė., antros 
lubos.

RENDAI gražus frontinis kambary 
vyrams arba merginoms, 3 lubos. 

3402 So. Auburn Ate.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vie
no arba dviejų vaikinų. 7032 S. Camp
bell Avė., Tel. Grovebtll 146.9,

PASIRENDUOJA fornišiuotas rui
mas vaikinams,' merginoms bei vedusiai 
porai. Galima ir virtuve vartoti.

819 W. 34 Place

SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMA8 
Nnmų atalytnns, tanmdeliaviinfts, garažai.

porčlui, viens taieymo^ilartmiu pi Si ai.
. į '• dantį N? Saęraihento /

■ Dykai . apskaičiavimas.
' ' ’£>!.■ SpauMins 0J89

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKfiLŲ) APTARĖ
, > TARNAVIMAS

Visų rūšių ir didumų

LOUIS GARBUS
818 W. 18th St. 

Telefonas Canal 0229

PASIRENDUOJA fornišiuotas kam
barys,.. gątu šildomas, 3315 S. Emerald 
Avė., 2-ras augštas. Tel. Yards 1121. 1

?■ į ''

ŠILTAS, ' šviesus, kambarys, dėl Vie
no ar dviejų vaikinų ar merginai, arba 
vedusiai porai.’ 7023 So. Maplewood 
Avė., 1 lubos.

RENDON kambarys vaikinui, mergi
nai arba vedusiai porai. Prie mažos 
šeimynos. Vaikų nėra.

6826'Šo. Talman Avė.

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.

RENDON kambarys prie pavienes 
moteries. Galima vartoti virtuvė. Ma
tykite vakarais. 4314 Archer Avė. 2 lu
bos iš fronto.

For Rent
Prisipildykitę javo.,Ahglių Aruodą Daba:
Pocabontas, Mine Run ......... . $6 75
Petroleum, Nut. Coke ........  8.50
Pocabontas, Lųmp or Egg ........ 10 25 
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

TURIU didelį troką, galiu perkraus
tyti ir pervežti sunkiausius daiktus 
prieinama kaina, šapkauskas ir Yuknis, 
Tel. Lafayette 6989.

■ .1 .................... .........................................................  ■ ■■ ............

SAMPSON’S LANDLORD SERVICE 
BUREAU. Mes . pašaliname ar iškelia
me prastus ir nepageidaujamus rendau- 
riinkns. Nuo įteikimo pranešimo iki 
galutino pašalinimo bite kada ir bite kur 
Cbicagojė ir Cook paviete., Už numa
žintas narystės mokestis. Ekspertų pata
rimai visuose'/dalykouse dykai; Te j. 
Brunssvick 6160. 1650 W, Division St.

Miscellaneous

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
ploninantys -r- Subudayojantys. Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moterų 
patarnautoja. 80,7 E. 63 St. Rotais 4. 
tel. Midway 4378. ' \ ;

■ i- *'***^, / .f*-'

tių ahšltyte; - raklhdų*. * kautus'; (i 
radio. : < Veikite-'.taMtal,‘ ;

• 6348, ši .Campb^n?. Atfe,
•. * _ it____i : V*___ —ū_ l—___ •-■-T___ ............... ......... .

. ^PARSlPŲOpĄ'ęeyęrykį taikymo 
mąšibos,. .1,604 SoJ 48 -Ct., Cicero^ Ilj. 

’in* piurių ‘hib’ų. ,;7’1A*
.

PAAUKOSIU savo gražų, sekintos 
setą, valgomo jo Ir ' miegamojo katnbą. 
setus, kaurus, lempas, ir tt..',biskį varto
tus, 6410 ' S: Ashland Avė.* 2-ras 
augštas.

PARSIDUODA tautųmobilis Imperial 
80 Chrysler, parduosiu pigiai irb«» mai
nysiu į pigesnį automopilį arba kas tu
rite ką mainyti. Galima matyti visa
dos. 3400 So. Lowe Avė. Telefonas 
Yards 2527.

.... . ....... . ' ...... .

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

ras yra praktiškai naująs, nes aš jį var
tojau tiktai sekmadieniai! ir ŠVehtadie-, 
niais. Tat > geriausias kates kokį esate 
maf?, nes jis beveik mano nevartotas. 
Originalį visiškai' nauji balfooh tairair 4 
ratų brėkiai., Karas y ta, liek geras, 
kaip visiškai naujas. Kainavo . man 
$1,850 tik kelis mėnesius atgal. Pa
aukosiu jį dabai; tiktąl už J5350., Atsi
šaukite nedėlidj, 
Blvd., Apt. 1.

i ' CADILLAC DE LUKE SEDAN
Aš esu priverstas paaukoti ; savo vė

liausio modelio sedaną,. Jiųrį, esp išva
žinėjęs 6,QOO myliųįjr yrt vwrį)s ‘-.įjfai 
žiausių karų/gatvėje.? šis karas\turėjo 
geriausią priežiūrą f, ir Jus /negalėsite Jj 
atskirti nuo Visiškai naujo,- kard. Kai
navo man. $3i?O(kOP> %vA|i lynu įtuo- 
jaus sukelti piniguti it pirmas $ 3 75 pa-

$1,850 tik kelis mėnešiuė atgal. Pa

t223i Nortb Kedziė

------------- f

Personai
Asmenų levito

PAIEŠKAU savo tėvelio Juliaus Ma- 
čėno, kilęs iš Panevėžio apskr.. Valdai- 
kių kaimo, pirmiau gyvenusio Collins- 
ville. Kas žinote apie jp malonėkit* 
pranešti šiuo, adėesu: ■ ♦

JOHN MAČĖNAS 
4909 W. 14th St.

. Cicero, III. -• <

Partners Wantecf
^ Pusininkų Reikia^____

REIKALINGA partneris į gerai liė< 
tuviams žinomą ir ilgai išdirbta road- 
house ir restauranto biznį. Mrs. F 
Blipstrup. Tel. Oaklawn 185.
..................... .ui ...ui!, ' u„, „w

- PASIRENDUOJA'^kambarių flatas. 
taaudynė. šiltam vandeniui' tankas ir di
deli' porčiai. $18. 22*13 W. 2) St.

1 ■ . .s s; >' ...

RENDAI 5 kambarių flatas. Savinin
kai 3 užpakaly. • • •• • ........... f ■

, 3139 So. Emerald Avė.

RENDAI 4 kambarių flaas, karštu 
vandeniu apšildomas.

b 6941 So. Claremont Avė.

PASIRENDUOJA flatas 6 kambarių 
yra maudyne ir elektriką. Renda pigi, 
yra garadžius, antros lubos.

3634 $o. Emerald Avė.

RENDON 6 kambarių flatas, 2 lu
bos, pečium šildomas, karštai vanduo vj- 
sdomet. ‘ 'Lietuviams atiduosiu pigiai.

5147 Sv. Kolin Avė.

RENDAI 5 šviesus ruimai,, renda pi
gi, duodu karštą vaųdenį kasdieną, 1525 
S. 51$t Avė., Cicėro, tel. Cicero 4534 J

RĘNDAI ,6 kambarių flatas, maudy
nės. Parsiduoda veidrodis Jei. barbėrnėi. 
dviem, trim arba keturiom kedėm, ir dvi 
sinko;. 657 AV.- 18 St., (’ i ,, j? \

l'lil M >■ .11,1 ..................  ,
•b T / • ♦ < *■>, ( t ' IT? *

RENDON 4 kambariu apįittmeptąk, 
garu šn<fbtaas,“ ‘ taodetiiiškas, ’■*»■ 2/ lubok. 
TelC-Lljfayįt<e-3O68;^-.'-+/ę- “;^x ■ .'J*

BUČERNĖ pardavimui. Jale A. B P. 
sankrovos.- < Geroj vietoj. • $700 pa- 
’imj.ją;r\r ' 
J-' 6655 S.:yMay St. ’

PARDAVIMUI minkštų gėrimų ■ vieta 
arti didelių dirbtuvių tirštai apgyventoj 
apielinkėj. Nebrangiai.

4928 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI bučernės ir grosernės 
fikčeriai vertės $1,000, už $150. Taip
gi parduosiu salinno fikčerius už $75.

• 5413 So. Wentworth Avė..

GROSERNĖ ir delicatesen, ice ertam, 
cigars, cigarettes ir candies. Geras ir
gražiai. įrengtas Storas. Nėra * konku
rencijos. Geroj susiedijoj. Storas, 3
kambariai ir maudynė. Rendos tik $25 
Kaina pigi. Gera proga. Persitikrin-

' kit. - ' ■ ■;
6009 So. May St.

Help Wanted—Malė
 Darbininką reikia ,

TUOJAUS ręikallnri yra vyrai mokinti* 
EloKtros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po, 840'IRI -$60 savaitėje. Atel 
kitę Jia ir mes išmokinsimą jua f*kelias ta 
valtes. Mes nepaisome, kad Jus negalit* 
kalbčti anglftkal. Tai yra geriausias, pas 
tdvus amatafe'; Amerikoje. Mes pazelMsim* 
jums įsirauti i Vera darbų, kaip tik jU< 
pabaigsite Lavinimas!. .

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Šalie St.

■ - •• i.   11 i
REIKALINGAS siuvėjas abelnam 

kostumįerskąm darbui.
2525 W. 63 St. Tel. Prospect 9511

PAJIEŠKAU siuvėjo prie sėno dar-. 
bo; turi suprasti darbą. Atsišaukite 
Peoples Tallor! 619 W, 18 St. >

REIKALINGA vyras dirbti ant ukėp 
Valgis, guolis ir primokėsiu, Atsišau
kite tėojaus. 2606 W. 59 Str-' *

~Hel|TWanted—Feinale”

R^IKALiNGA vėkerka,/gali buri pa
tyrusi arba nejpatyrusią išmokysiu. Mrs. 
Miiler, 3858 Cottage Grove Avė. . , i .■

L

(PltOBAK HI ACM )

——o......... .
REIKALINGA' mergina patyrusi kai

po finišerka ant furkautų. The English 
Tstttas. Eurritr, 783 3. Sr Radht - Avk ’

♦ X

PARDAVIMUI buČerne ir grosernė, 
visokių tautų apgyventa apielinkė. Biz
nis casb. Arba priimsiu pusininką, vie
nam persunku.

3423 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernle ir grosernė 
su mažu namu. ‘

‘ Tel. Lafayette 8780 ,

Fanns For Sale
Ūkia; • Pardavimu* 

PARMOS PARDAVIMUI
Praktiškai visose Illinois dalyse. Tik 

10% įmokėti, lik. per ilgus metus išsi
mokėti. Visos žemės neturi skolų, ne
priimsiu jokių mainų.' Pirkite tiesiai iš 
savininko. Musų farmos teisingai įkai
nuotos. Matykit jas ir patys nusi- 
spręskite. Kreipkitės. Carl A.> Enz, 403 
Myers Bld., Springfield, III.

, . J . M - -----------

Exchange—Mainai
MAINAI

2 augštų mūrinis, 2-4 kambarių 
tai, Brighton Pairke., Mainys ant 
ar 4-4 medinio, Town of Lake 
Brighton Parke. ,

>2 aUgštų mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, > augŠtos rūšiesnamas, prie 66. ir 
Artesian Ave. (Marquette Manot) , kai
navo $18,000.00.: Parduosime už 
$ 10,800.00. ; Speciąlis bargenas.

Mes turime daug; kitų gerų mainų.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St 

1 ^T* •. * . i. - •.

fla- 
2-4 

ar

i ■>
■ -y;.•

Ketu Lala te For fcaie

Paul M. Smith & Co.
auAi tai a f t

L0ANS « INSURANCE 
PcrUm. parduodam, mainom namui 

Mua, fattnaa. biznius visokios rųliet 
-era skirtumo apiehnkės ir kur yra ar 
«» r ra Perkam notas. 2na murigag*

parūpinant I ir £nd morigagi itng 
■nnis išlygumu 1 nsingas n greita* 
•larnavimas

1426 So. Fairfield Avė.
Itl. Lalaytu* 0415

BIZNIO namas su grosernės ir mo- 
privatiškos 
ir gyventi, 
arba mažo

kykios reikmenų bizniu ant 
gatvės, Gera vieta bizniui 
Mąinyslta ąnt bizniavo loto 
namokd,

6 kamb. muro bungalou-
Marųuttte Parke. Mainysim _____
namo Brighton Park arba Bridgeporte.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamb., 
apšildomas Ir gapžas. Randasi Mar- 
Suette Pafke. Savininkas priverstas ati- 

uotl tik už $10,800, {mokėt $2500. 
Proga uždirbti pinigų.

5 kamb. naujas bungalow ir gara
žas. Karštų vandenių apšildomas. Pri
versti atiduoti už $6300, įmokėt $1500.

Biznio niuro namas. didelis Storas, 
kambariai užpakalyje ir, 2 flatai viršuj. 
Randasi Bridgeporte, geroj vietoj dėl 
biznio. Mainysim į mažą namą arba 
lotus. Storą galima užimti tuojaus biz
niui,

Režideneijės lotaš 30xJ25 prie Mar- 
ųuette Parko už $1350.

5 flatų namas ir lotas. 3 5x125. Ran
dasi geroj vietoj. Rendų neša $105 i 
mėnesį. Kaina tik $9800. įmokėt kas 
kiek gali.

Mes turifae visados gerų bargenų pir
kimui ir mamimui. šimtai žmonių 
šiandie džiaugiasi piykf namus ar lotus 
per musų įstaigą, nes jųjų pinigai pilnai 
apsaugoti ir bereikia jiems

Kreipkitės pas .
■ K. J. MACKE B
, (Mačiukas)
, : 6812 S. Western
. , „ Tel. Prospect 3140 ,

ir gAražas, 
ant biznio

rpintis.

CO.

Avė,

BRIGHtoN PARK — prie Archer 
Avė., vertis.$15,000 už $7500, 50 pė
dų bizniavai kampinis lotas, 4 ir 8 
kambarių1 taurinis namas, garu šildomas, 
2 karų garadžius. Turi būt parduotas 
į trumpą laiką. Mainysiu ant bite ko
kio biznio, lotų arba kitokio namo. 

Virginia 1394 .

BARGENAS. Pardavimui 3 a u gitų 
mūrinis ir 2 auglių medinis su lotais, 
randasi - 1957-59 S. Canalport Avė. 
Prisiųskit savo pasiūlymą Mail Box 5, 
18QO-18dŽ S. Ashland Avė.A
............ . W ihMĮ j.!..,*.. Į« I................... ■■

PROGA gauti darbą už ja- 
nitopų. Kas turi mažą namu
ką arba tuščią lotą mainyti j 
didelį ger# namą ir gauti dąr- 
bąt Atsišaukite adresu 816 W. 
57 St . - :

■ \ STĖ66TINI BARGENAI
Nuo prasidėjimo paiesto Chicagos dar 

taip i pigiai nebuvo. -.Jau kainos iki pat 
dugno atsidūrė it vėl pradės kilti aukš- 
’t'yta'*/'A Virk/'' - ■’ > ■ ‘

; .Ak: GALI TIKĖT, kad šiandien gali

No. ,1. 12 .miesto Jotų, kampas, čiela yi- 
Jtų .farma arti Kedzie ir III-tos 

* gatV* ’ Dabar kaina už^ visus tik 
’:i z ■

No.' 2/ 5 miesto lotai daržovių farnp, 
" teateito Uidvokai. •; suros/ van- 

duo. tik vieiias blokas ouo Ar- 
cbeh Avė. gatvekarių, arti Šuni
ni i t. Kaina $550. •

No. T." 30x125 pėdų lotas; naujos gat
vės. cemento saidvokai, suros ir 

- vanduo, tik pusė bloko nuo Ar
cher ir Cicero Avė., dabar kaina 

-tik $250.
10 miesto lotų kampa; prieš pat 

Forest Preserves. su dideliais la
potais medžiais girios, tik 1 blo
kas nuo Archer Avė. gatvekarių 
linijos. Kaina dabar tik $1500 
už visuš.

No. S. 20 ikrų Viltų farma su gerąis 
budinkais. puikus sodnas visokių 
f rūktų, ant cementinio steitavo 

, kelio, arti Lemom. Kaina da
bar tik $5000, verta dubeltavai 
daugiau.

Atmesk viską, atvažiuok kaip greitai 
gali, o persitikrinsi.

J. ZACKER.
,4306 Archer Avė.. Cbicago, III.

k

No. 4

x CASH
Parsiduoda pigiai 4 flatų po 5 kamb., 

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

6345 So. California Avė.
Htmlock 4555

DibĖLIS BARGENAS ant Westem 
Avi, ir t>8 S t. Kampinis 73 pėdų lo
tas pardavimui ar pasirenduoja. 1,000 
galionų taųka Jau įdėta, taipjau yra 
permitai ir jau padaryti planai statymui 
gasolinft stoties.

C. MACK.
ftl. Stewart 5812

PARDAVIMUI Beverly Hills kampi
nis lotas 66*125 už pusę kainos. La
bai pbikibj viėtoj, tarp puikių reziden
cijų. Savininkas Chas. Palmer, 7034 
KimbArk Att; 

............ . .i..i n

ji4rf'i-i-iįii0wį„,.........

PARDAVIMUI bizniavas namas 
Brighton Parke, labai pigiai . 

Tel.v Lafayette 7404

v

Parduosiu

a-------- o--------
BRIGHTON PARK

■ Bargenas, 2-6 kasbarių naujas mū
rinis namas, karštu vandeniu šildomas;

labaibeismantas ir vilkos.
pigiai. Savininkas.

2912N. springfirld Avė.
Arba Šaukite

Spaulding 3651

RNYGHI.fi



