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Lietuva neprivalo atidaryti ge
ležinkeliu su Lenkija.-Smūgis 
Vilniaus grobikams ir Amba

sadorių sprendimui
Washington, I). C. — (Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 

shingtone. Laiškas) Spalių mėn. 16 d. Kuomet Lietuva, 
pareiškimui savo protesto prieš Vilnijos užgrobimą, 
nutraukė visokį susisiekimą su Lenkija ir ypatingai 
nukirto geležinkelį tarp Kaišiadorių ir Lentvaravo, ku
ris jungia Nepriklausomą Lietuvą su okupuota Vilni
ja, — ji turėjo teisės tatai padaryti. Nutraukdama Kai- 
šiadorių-Lentvaravo geležinkeliu judėjimą, ji tuomi ne
sulaužė jokios tarptautinės sutarties, nei nusidėjo savo 
tarptautiniems pažadams.

Toks, trumpai suglaudus, yra 
Haagos Tarptautinio Teismo 
sprendimas’ tik-ką užsibaigu- 
>ioj lenkų-lietuvių byloj, dėl ku 
rios Tautų Sąjungos Taryba 
buvo atsišaukusi šios aukščiau
sios Įstaigos nuomonės*.

Lietuvos Telegrafinė Agentū
ra “Elta” prisiuntė Lietuvos 
Pasiun’inybei VVashington’e se
kantį pranešimą: *** ’ **

“Kaunas, spalių mčn^.16
Haagos Tribunolo sprendimu, 
tarptautiniai pasižadėjimai ne
verčia Lietuvos atidaryti trafi- 
ką (judėjimą) Kaišiadorių-Lent- 
varavo geležinkelio ruožu. 
Sprendmio motyvuose Tribuno
las nurodo, kad kalbamoji lini
ja nutraukta želigovkiui okupa
vus Vilnių.

“Tribunolas padarė sprendi
mą, išnagrinėjęs Tautų Sąjun
gos Tarybos rezoliuciją iš 1927 
m. gruodžio mėn. 10 d., (Tautų 
Sąjungos Pakto 233, E) straips
nį ir Klaipėdos Konvenciją (tai 
yra tuos tarptautinius doku
mentus kuriuos Lietuva, užda
rydama geležinkelį, buvo buk 
sulaužusi).

“Tribunolas pripažino -Klai
pėdos Konvencijos Trečiojo 
priedo, trečiojo straipsnio ant
rą rezervą ir Lietuvos teisę tai
kyti Barcelonos Satuto septin
tąjį straipsnį, kuris numato, kad 
valstybės turi teisę nutraukti 
tarptautinį tranzitą, kuomet to 
reikahuja jos gyvybinių intere
sų apsaugojimas.

“Netiesioginiai 
pripažino 
traukiant 
ja b o n a 
roj valioj

dvylikos

japonas, 
Baronas 

Jaeųuemyns, 68 metų, 
grafas Rostworowski,

Tribunolas 
Lietuvos elgesį nu- 
susisiekimą su Lenki- 
f i d e (geroj, ne pik 
padaryta).

“Atskiras nuomones pareiš
kė ispanų ir italų teisėjai, ku
rie nuėjo toliaus už Tribunolą. 
Tribunolo sprendimas yra ne 
tik juridinis Lenkijos pralai
mėjimas bet jis sudavė smūgį 
Lenkijos pozicijai dėl Vilniaus 
ir autoritetui Ambasadorių 
Konferencijos nutarimo, kuriuo 
Vilnius buvo pripažintas Lenki
jai Savo spendimu Tribuno
las, tarp kitko, patvirtino Lie
tuvos fezę, kad Tautų Sąjun
gos Tapybos rezoliucija iš 1927 
m. gruodžio mėn. 10 d. (kuria 
buvo panaikintas karo stovis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos), ne
pakeitė juridinio santykių tarp 
Lietuvos ir Lenkijos pobūdžio.

“Viršminėtas Tribunolo spren
dimas padarytas visų teisėjų 
vienbalsiai. Lenkijos teisėjai 
Ro^tWwowski nebalsavo 
sprendimą”.

prieš

Tribunolo technikinis sąstatas
Lietuvą Tarptautinio Tribu

nolo Teisme atstovavo šie as
mens-

Teisėjas Vladas .Stašinskas, 
57 metų amžiaus, buvęs Lietu
vos advokatų tarybos pirminin
kas, vidaus reikalų ministeris, 
valstybės kontrolierius, Rusijos 
durnos atstovas nuo birželio 
7 d., 1930 metų Lietuvos Ban
ko valdytojas.? . .

Gynėjas P. Sidzikauskas, Lie
tuvos įgaliotas ministeris Vokie
tijai.

Patarėjas Prof. Mandelšta
mas, Lietuvos Lenkijos bylos 
ekspertas specialistas.

Vladas Natkevičius, Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos 
referantas.

Adv. Stašinskas buvo vienas 
iš Tarptautinio Tribunolo titu- 
liarinių teisėjų, kaip ad hoc na- 
cionalis teisėjas šalę 
valstybių teisėjų:

Mineitciro Adatchi, 
Teismo pirmininkas. 
Rolin - 
teisėjas
lenkas, teisėjas; Henry Fromą- 
geot, fvaneuzas teisėjas; Anto- 
nio S. de Bustamante 66 m., 
Kuba, teisėjas; Rafael Altami- 
ra, 65 m., pietų amerikietis, tei
sėjas; Dįonisio Anzilotti, 62, 
italas teisėjas; Francisco Jose 
Urrutia, Columbia, 61 m., teise, 
jas; Walter Schuking, 56 m. 
vokietis; Sir Cecil I. B. Hurst, 
61, anglas; Demetre Negulescu, 
56, rumunas; Wang Chung Hui, 
50, kinietis teisėjas. Visų teisė
jų amžių sudėjus kiekvienam 
išpuola daugiau kaip po 60 me
tų.

Ko atėjo Lietuva j Teismą?
Sidzikauskas kalbėjo visa 3 

valandas, būtent ,rugsėjo 17 d. 
dvi kalbas— vieną pustrečios, 
kitą pusę valandos; rugsėjo 18 
d. pustrečios valandos ir rug
sėjo 21 d. pustrečios vai. Prof. 
Mandelstam - kalbėjo pusantros 
valandos.

“Ko atėjo“ Lietuva f teismą?*’ 
pastate klausimą p. Sidzikaus
kas Tarptautiniam Tribunolui 
savo kalboj ir pats j jį 'atsakė: 
“Lietuva jau vienuolika metų 
yra auka tokio tarptautinio nu
sikaltimo, kuris beveik nežino • f
sau lygaus; iŠ jos atimta tūks
tanteriopai brangi sostinė! Lie
tuva su pasitikėjimu atėjo ieš
koti savo teisės”. )

“Lietuva yra auka didelio ne
teisingumo... Ir iki šiai dienai 
nėri susilaukusi

H ,i jfMJiAi1 fcfiii'i
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Lietuvos Naujienos
Klaipėdoj yra 165 be

darbiai
jų tarpe 113 vyrų ir 52 mote
rys. Bedarbių šelpimui per 
rugpiučio mėnesį yra išleista 
2.329 litai. 1

Ispanijos respublika 
tvirta kaip uola

Tokios nuomonės naujasis 
prezidentas

Londonas, Hyde JPark. — Raitas policininkas skirsto demonstrantus.
I • ■ •

Lenkų socialistai 
pasiūlė ukrainams 
krašto autonomiją

...................................... 'vy?-;-—-.... r

Lavai Hooveris tarsis 
dėl pasaulio taikos

Tik nėra vilties, kad lenkų 
seimas priims

Varšuva, spalio 19. Teritori
nę autonomiją ukrainiečiams 
Lenkijos valstybėje pasiūlė len
kų socialistų partijos frakcija 
Lenkijos seime, įnešdama Sei
man tos autonomijos projektą.

Teritorinę autonomiją turėtų 
gauti Rytų Galicija ir Volyni 
ja, kur tirščiausiai ukrainiečių 
gyven?. Ta teritorija turėtų sa
vo provinciali parlamentą, pro
vincinį kabinetą, autonominį 
teismą ir ministerį provincijos 
reikalams centro valdžioje.

Lenkų ir ukrainiečių kalbos 
butų oficialės, gi švietimas, po
licija, žemės ūkio problemos, 
j usisiekimas butų provinęijos 
valdžios žinioje. Lenkijos pre
zidentai turėtų teisę vetuoti 
tokius įstatymus, kurie pasiro
dytų nesuderinami su visos vals 
tybės reikalais.

Nesenai užmuštasis •Lenkijok 
seimo narys, Tadas Holowko, 
tebebūdamas lenkų socialistų 
partijos narys, buvo vienas iš 
tokios autonomijos rėmėjų. Jį 
nužudžius ukrainiečių autonomi
jos reikalas buvo užsitęsęs, ir 
dabar nėra vilties, kad 
jos seimas priimtų, jei 
pati neparems.

Washington, spalio 19. Fran
ci jos premjero ir Hooverio pa
sikalbėjimų laukia visa eilė pa
saulinių jJroblėtnų, dar svarbes
nių kaip du ntetai atgal Angli 
jos premjerui MacDonaldui at
važiavus.

Svarbiausia, .problema pasau
lio talkai apsaugoti yra nusi
ginklavimais, ir šiuo reikalu 
Hooveris stengsis susitarti 
Lavai.

Anglijoj pritruko 
kumštininku ir 

ristikų
Rinkimų kampanijai reikia 

daugiau mušeikų!

su

Pasaulis įvertina
Edisone nuopelnus 
t žmonijos pažangai i -

Edisono išradimai buvę pasiekti 
jo neapsakomų darbštumu

Kačių ir žiurkių

Lenki’ 
valdžia

karo 
paliaubos Francijoj

Paryžius, spalio 19. Francija 
susirūpinusi, kad katės pradėjo 
po mažiau vaikų gimdyti, o 
žiurkės, priešingai, parodo ne
paprastą vaisingumą. Be to, ka
tės pasidarė perdaug taikios ir 
neberodo noro su žiurkėmis ka
riauti. Tarptautinė Prieš-žiur- 
kes Lyga studijuoja, kokiu bu- 
du žiurkes išnaikinti be* kačių 
pagalbos. x z

West Orange. N. J., spalio 19. 
•Thomas Aiva Edisono kūnas 
atgabentas į jo paties darbo ka 
binetą, kur jis praleido ilgą sa
vo amžiaus dalį ieškodamas 
naujų išraditnų žmonijos gyve
nimui palengvinti. 5,000 jo 
darbininkų pirmieji atėjo savo 
mirusio šefo aplankyti, paskui 
buvo prileisti kiti lankytojai.

Iš visos Amerikos ir pašau- 
lio siunčiama daugybės užuojau
tos pareiškimų dėl (Edisono mir
ties1, tarp kitų prof. Einstein, 
Guglielmo Marcoųi, prof. Milli 
kan, prof. Pupin, Charles Far 
ry, F^rancuzų Mokslo Akademi
jos prezidento, Ęmil Ludvig, 
Amerikos prezidento llooverio 
ir daugybės kitų.

Velionio, • kąbinąte sale jo 
karsto yra jo dąybo įrankiai; 
virš jo galva šviesią elektros 
lempa, kurią jis fa^tinai pirmas 
išrado. z

Edisonas, į paklausimą kas 
yra genijus, yrą pasakęs, kad 
“genijus yra? 2 nuošimčiai in
spiracijos ir 98 nuošimčiai, per- 
spiracijos”, yeiškįa tik 2 dalys 
įkvėpimo ir 98 dalys sunkaus 
darbo. ‘

Skriaudos atlyginimo. Jeigu ji 
negali atgauti savo teisių tai 
bent ji ttiri iįUikyti įžeistą gar
bę, susilaikydami nuo visokių 
santykių sų * jos skriaudiku 
(Lenkija)?’/ Aukščiau
sias protestas jų^eš Lietuvos 
paneigtą teisę”, \ x ? 

(žiur. Tranzito Bylos istori
ją kitnjė yičtdjel < šiame “Nau- 

padarytos jienų” numeryje.) L

■ * -f1- j ■. » ■ -

Varšuva, spalio Į9, Lenkija 
panaikino savo pvohibiciją rug
sėjo 15 d., pardąvinė
ti gėralus gęlikęlfy būfętiiq$e 
ir kitose vfę^sę vjetiOse.

Herre; Vokįeija, spalių 19. 
Devyni žuvo ir 27 tapo, suėsti 
anglių kasyklose čionai mainai 
užgriuvus. Mąipoj č|irbo 67 
darbininkai, bęt kiti išbėgo gy
vi.

užgriuvus.

,'./n

Bulves nenukasus 
žmones ant ledo 

vaikšto
/ ..... ...... — \

Netikėti šalčiai ištiko Lietuvą

Rokiškis. Rugsėjo 28 d. tiek 
pašalo, kad pelkėse ledas išlai
kė suaugusi žmogų. Nušalo 
daržovės; šalna daug pakenkė 
bulvėms, nes dar nebuvo pra
dėta kasti, 
yra

Del liūčių ir rugių 
koks 20 7< nesėtų.

kivir 
seimui 
valsty-

Klaipėdos krašto 
muziejus

Madridas, Ispanija, 
19. Prasidėjus partijų 
čams dėl bažnyčios ir 
atskyrus bažnyčią nuo 
bes, katalikiškiausios provinci
jos, Katalonija, Navara ir Ras
ki ja žada reikalauti autonomijų.

Naujasis prezidentas Azana, j 
'kurs pirmiau sutvarkė karino-Į 
menę, paleisdamas daugybę ne-' 
reikalingų ir kenksmingų ka-1 nurinkti

Londonas, spalio 19. Futbolo 
lošikai, kumštininkai, boksinin
kai ir ristįkai čempionai, visi 
sumobilizuoti Anglijoj rinkimų 
kąmpan;jai, kuri šiemet yra 
karščiausia kaip kada nors bu
vusi

“Naujos partijos” organizato
rius Sir Mosley atsivedė visą 
tuziną ‘apsaugos vyrų į 15,000 
žtnonių: mitingą Birminghame, 
bet tik įlolicija jį patį beišvil- 
ko iš minios, nubraižytą ir su
muštą. Kumštynes ir grumty
nės kartojasi visų pakraipų mi
tinguose.

•—i---------- i----------
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Draugiškumo pavyzdys 
daktarų profesijoj

Vienas daktaras pasiėmė kaltę 
už 76 vaikų mirtį

Luebeck, Vokietija, spąjio 19. 
čia tapo atiduoti teismui trys 
daktarai dėl 76 vaikų mirties. 
Laike teismo, salėj pilnoj mi
rusių vaikų tėvų ir publikos, 
Dr. profesorius Deycke viešai 
pareiškė, kad jis vienas yra kal
tas tų vaikų mirties. Jis pa
daręs mokslišką klaidą, gydyda
mas tuos vaikus tam tikru an- 
^ti-tubercuUn serumu.

’ t

Rusija atidžiai seka 
Mandžiurijos įvykius
Maskva, spalio 19. Kremlio 

valdžia akių nenuleisdama nuo 
Mandžurijos įvykių, seka kiek
viena kiniečių ir japonų judėji
mų. Rusija turi gyvų interesų 
Mandžurijoj, kadangi per ją ei
na gelžkėlis j Vladivostoką.

o R R
Chicagai ii* apielinkei federa- 

tis oro biuras Šiai dienai pra
našauja :

Didėjantis debesiuotumas; 
įįįltesivs Pietinis ir pietvakario 
vėjas. s

Vakar temperatūra buvo iš 
ryto 48, pavakarį 64. 

v
5:08; menuo leidi 12:08 ryto

Saulė teka 6:07, leidžiasi

kelinti metai grupe Klai- 
veikėjų renka krašte se- 
palikimus, iškasenas ir

rininkų, pareiškė, kad armija 
stovi kaip vienas 'už respubli
ką, kad Ispanijos respublika 
yra tvirta kaip uola, ir kad jis 
yra pasiryžęs ją tokia išlaikyti.

Jau 
pėdos 
rovės 
orgąnizuoja krašto muziejų. Ne
senai buvo įgytos muziejui pa
talpos. Jos yra muzikos mo

kyklos namuose ir užima ke
ltimis kambarius, kur sudėti jau 
______ i eksponatai. Viename 
muziejaus kambary iškabinti 
seni krašto, žemėlapiai, sudėti 
baldai. Antrą kambarį užim^ 
iškasenos, kurių yra ir iš ak
mens amžiaus. Trečiam kam
bary ,y ra sudėti lietuviški mote- 
_____ - j siuviniai.

, ,kwnbai;y šudėti 
raštąi, knygos ir pergamentai.

Muz’pjus atidaryta šventadie
niais ir trečiadieniai*.

Kaip Amerika minm^mk darbiai

sukaktuves
Hooverio kalba Yorktown kovos 

laukuose

York t o wn, Va., spalio 19. Per
eitą sekmadienį čia atšvęsta 
150 metu sukaktuviu kovos su 
Anglijos kariuomene, kur Jur
gis Washington sumušė ir pa
ėmė nelaisvėn lordą Gornvalli, 
Anglijos armijos vadą.

“Pergalė prie Yorktown buvo 
viso pasaulio pergalė. Tai bu
vo antras žinksnis didžiojoj ke
lionėj į žmonijos laisvę, čionai 
Amerika tapo laisva, kad ga
lėtų būti Amerika”, pasakė 
Hooveris p30,000 susirinkusios 
publikos. Tūkstančiai kariuo
menes perrengta 150 metų ga
dynės rūbais ir tų laikų gink
lais, čia padarė paradą ir in
scenizavo tų metų “karą.

Kursai Pabaltijo arche
ologams Švedijoj

Pabaltijo valstybių keli jau
nieji archeologai yra pakviesti 
į švedų mokslininkų 'grupes su 
profesorium Gurmanu pryša- 
kyje i*- beveik jam vienam fi
nansuojant suorganizuotus ar
cheologijos mokslo kursus. Kal
bamiems jauniems mokslinin
kams numatyta 3 mėnesių kur 
sai, per kariuos jie turės ga
limumo nuodugniai susipažinti 
su archeologijos disciplinomis 
Švedijoje. Dalyvauti minėtuose 
kursuose iš Lietuvos atvyko 
archeologas p. Mekas.

Dovanojo bausmes
Šiemet laukiama 

gilios žiemos
Kanados žvėrys ruošiasi iš kalno

Quemel, Britų Kolumbiją, 
spalio 19. Bitės, meškos ir 
babrai pranašauja gilią, ilgą 
žiemą. Indi jonai sako, kad bi
tes statosi žiemai korius aukš 
tose vietose, kas reiškia, kąd 
miegi) bus daug. Meškos labai 
nusiganiusios, kas reiškia, kąd 
jos tuvės ilgai miegoti ligi ki 
to pavasario. Babrai susinešė 
nematytą daugybę malkų a/L 
sargos ir jose susikrovė dide
lius sandėlius maisto.

Resp. Prezidentas dovanojo 
bausmes: Rapolui Miklini, Tau
ragės pučo dalyviui, buvusiam 
nubastam mirtimi ir įsakui Ru
binui, dezertyrui, nubaustam 20 
metų, atkalėjus 6 metus.

Naujieinų raštine atdara 
kasdie nuo 8:30 ryto iki 8 
vai. vakare. Sekmadieniais 
npo 9 v. ryto iki 1 vai. po 
piet.

“N.” Administracija.

Kongrese vėl nebėrą 
daugumos

Washingtoų, spalio 19. Re-? 
publiknnąi ir demokratai vėl 
atsidus pusiausviroj, mirus 
New Jersey republikonų kon
gresmenui Ernest Ackennąn, 
Dabar republikonai' ir demo
kratai turi po 214 atstovų; far- 
meriai-darbiečiai turi 1 atstovę 
ir dar 6 vakancijos yra tuščios.

LIETUVON
* » • •

Siunčiame Pinigai Pal
tą ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 

. ir Saugiai. a

Parduodame Laivakorte* 
. ant vuq Liniją. ,■ >

NAUJIENOS^
1789 SOUTH HALSTED 8T. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:10 iki 

8 valandai, iventadieniau nuo
9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli
Ex-barberio misija

NAUJOS RADIOS
PAS BUDR1KA

Halsu

vienas

Apiplėšė ūkininką

Smarkiai įaudžia dezėrtyr

16227

16223

Šarpaliavs Orkėstra

Tobncco ęo.

—■■ ..-i

lauk 
jėga

J. Satstvifius 
Vak«5

S.irpaliaus Orkestrą.
"a ■

—- Petro Sarpaiiaus Orkestrą

Petras Petraitis.

Beprotis išdaužė Vytauto
_ bažnyčios langus

kariuomenės teis
inėtus

Gaisras '“Eros’’. fabrike

4 Viii. 
_e "kilo gąi&-

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

visai ne
daugiau 
pinigais

Nėperslampamas Cellophane Užlaiko 
“Spraginimo” Skonį VislHHąet Šviežiu

ATSUK RADIO — Luėky Strikt lokiu' Orkestras giitila' kjakvOjiią 
Antradienį, Ketvirtadieni Ir Šntadieirį, vakare per N. B. Č. radid Jinfilą.

Rugsėjo mėnr 28 d.‘kariuo
menes* teisiiic ’ buvo nagrinėja
ma dezertyrų PbVįl$Įčio 
ir Prano Latožos bylia. ’ įPoVi-

. j — Jbnas Butėnas.
j. OliaUskas ir E. Rakauskitrif

- Elena Rakauskiene.
A. Va’n&iiiUš *

K. Kraučunas.

tas .plėšikas ir grasindamas nu
šauti nusivarė Grakausku i pa
miškį. Iškratė drabužius, atė
mė rastus • pas jį 50 litų pini
gų ir reikalavo atiduoti kitus 
pinigus. Plėšikas, Grakausko 
maldaujamas dovanoti gyvybę, 
jį phleido. Paėmęs Grakausko 
arklį apjojo aplink kaimų, ark
lį paleido, p pats nežinia kur 
nuėjo. >

.Pantas it J. Ant a n f lis 
S tįsy s Papras.

ir J. Olšauskas, 
ohologas ;

Dineika.

Alei irius deportuoja
Nors komunistai protestuoja 

prieš Amerikos kapitalistinę 
valdžių, kam ji deportuoja 
svetimšalius gyventoj lis.,’į tas 
šalis, iš kur jie paeirta/ ta
čiau tas buržujus Dėdė Saidas 
jųjų protestų visai nepaiso, —- 
deportuoja ir liek Visai ne
senai iš šio miesto ir apiėliii- 
kių išdbportavo 170 įvairių 
svetimšalių kriminalistų įi’ 190 
ateivių, kurie patys savo liuo- 
su noru pasidavė ir imigraci
jos viršininkų prašė, kad juos 
vežtų nųmo, nes Amerikoj p i c 
negalį gauti užsiėmimo ir pa
sidaryti sau pragyvėiiimo. Pa
skutinės ryšius svetimšaliai 
tikrai bus dėkingi bėdei Sd-

pat “Karo ^iųįėjum”. . TOdįV 
buvo susidarąs gimtas pavojus 
ir kitiems nąmams, Gaisrą ge
sinti bUvo.. ^kvykusios yišoš 
Ka tino ugnuigvšiy ■ kpmandb^ ;^iį 
penkiomis gąįaiįuh'gėsirtti ma
šinomis. Gaisras galutinai buvb; 
Užgesintas *' apie*‘.B“*vali’ ’ rįtu; 
hĖros” fabrike<f bųvio^^dįtbAitti 
batai ir kortunaib dfeuffe- -Dirt, 
bu vifš ^trfid
dabar, visi likosi be darbo, fab
riko vadovybės 
gaisro padaryki 
kia zapie 500,000 . ilty 
turtas 
50,000 litų. —G^as 1

Rtigsėjo 29 d., vidurnakty, 
beprotis Antanas Rimkus iš
daužė Vytauto bažnyčios pres
biterijos spalvoths langus. Taip 
pįt vienį langų išmušė ir Jė- 
žliitų- namuose. Langtis išdali
ns norėdamas tėn apsinakvo
ti. Bėprotis policijos sulaiky-

"Geras biznis apsau* 
goti mano gerklę, taip pat geras 
biznis pamėgti Luckies. Aš, žinoma, 
- už gerklės apsaugą, kurią "Spra- 
ginimas" man teikia. Ir, žinoma, 
aš už jūs naują patobulinimą - 
celofaninį įvyniojimą, kad tikrai 
atidarai ir be leidimo krėsti/’

š+ai už JaČk Hblt - žvaigždę, kuri rnūs 
neleidžia žemyn! Tiek lituke vaidinda
mas, tiek kambarines dramas, Jack 
visada suteikia stiprų, įdomų losimą. Ir 
jėgiriga, jeglnga ti-ype af>iė jį. “A 
Daftgerous Affair,” sekantis Cdliini- 
bia paveikslas.'

Prie Kėdainių miesto, iš Ja- 
nušavo ganyklų, nežinomi as
menys pavogė V. •l’raskaro 800 
litų vertės arklį. Kitas arklys 
buvo pavogtas taip pat naktį 
iš Tuokės valsčiaus, Besčių 
kaimo ganyklų. Arklys buvo 
ūkininko Remeikio, vertas 800 
litu. —-J. G. &

Tas LUCKY skvetas! Neperšlampa, 
mas Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi- 
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! \ 7^
Atkreipk dėmesį į naujų, ypatingų rL;.?. —\/fl 
skietų pakelių viršuj. Vienų jo didį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitų jo dalį. Labai paprasta. Greit Zip! Ir viškas. 
Labai ypatinga! Pakelis, įvyniotas į iiėperšlam- 
painų Ceilofaninę popiėi’ų, p.ėr kurių neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip^ LUCKIES pfdo- 
bulintds Humidor pakelis — taip lengvai atida
ryti. Ponios - šis LUCKY SKlfatAŠ:* 
apsauga jūsų piršlių, nagams.

THOR skalbimui ‘ mdšitros 
Sykftt su prosijimui ttmšina 
vertės . $165.00 & 4 4 jĮį 
dabar už | S O
Tik $51)0 tėbbikia įmokėti

Rugsėjo * ąiiįjįt ^9 d 
ryto “Eros*’ 
ras. “Eres’

TeL Boulevard 8167 ir 4705

Kvėdarnos valsčiuj, Lembo 
kaime iiftkiį nežinomi piktada
riai įsiveržė į J. GrigUVo na
mą ii-, ^ąsindapii fi*Vf)lveriu, 
phrėikdkvo iš“ jo* piiiigų. Atė- 
mfh 250 litų ir amerikonišką 
skustuvų. Plėšikų policija ieš
ko. Taip pdt norėjo apiplėšti 
Luokio valsčius, Besčių kai- 
ifib ūkininką Feliksą Grakaus
kų. Atvyko revolveriu ginkluo-

s ★ Ąl- t»bn« Malt 
PdreiikittiiftB 
AptfiSkSfat?

f ar hnit orrišt ^all kot idbHii 
žlnbt, kad p&hUi Hdtf iii 
jo paroijkimą nemokėta 
h'Š čorffd. horldš H8II yfi 
LUCfcY STRIKE ėiąėrlbfQ 
rūkytojas p»r 5 motus. 
Mos . tiklMė, kad šl» 
dftlbiiviai btii tHk hSu-. 
dingas jam ir pačiai Co- 
Iblinbia, jos veikalų ga- 
rhintbjii, kiak 
k škimas yra Jums ir 

miimi.

apskaitliavimn 
rtpbstoilįai sfe-

buvo '/dįdrap^taš tik

Vėliausio išdirbinio Zenith, R. C. A. Victor, Phileo, Spar
tom Atwatcr Kent ir General Motors, gražiuose kabine
tuose su elektrikiniais laikrodžiais, kainės dabar pigios. 
RADIO ir Victrola kombina- iki CQCfl|
cijos nuo ....... ......................... .
Kitos Radio kainos nuo $29 k S150

Lengvais išmokėjimais. Pilna garantija 
v

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
S1MONS LOVOS ir MATRASAI, PARLOR SETAJ. 

žvainos nuo $39 už 3 Šmotus ir aukščiau.

General Motors Ledo. šaltfytnvai
FRIGIDAIRE' .

g ė ras
biznis pamėgti
LUCKIES

Taipgi jis sake, kad darbi
ninkų partijos vadovaujami, 
turi išvyti lauk iš S. L. A. vi
sus “socialifašistus“ ir fašis
tus ir. į S. L. A. centrų pasta
tyti 4okifisMiiinbinitikW, k:ttp 
kad yra A. P. L. A. centre. 
Mat, A. P. L. A. visas centro 
kimitetas yra pilndi ištikimas 
bimbininkanis. Todėl jis ir 
siūlo S. L. A. Pildamųjų Tary
bų sudarkyti iš tokių žioplių, 
nes biinbininkai juos tada ga
lėtų už nosies paėmę vesti, kur 
tik norėtu.

Beje, pasigyrė, kad visai ar
timoje ateityje biinbininkai 
šauks įvairias lietuvių drau
gijų konferencijas kovai prieš 
nedarbu, kovai prieš deporta
vimų svetimšalių gyventojų, ir 
kitokiais budais gązdins Ame
rikos kapitalistus, kad priver- 
•Rfs juos šokti pagal bimbinin
kų muzika.

Komunistai talkininkauja 
fašistams

Tą patį vakarų S. L. A. 352 
kuopos narys Rokas Beuiušis 
(bimbinis komunistas) dalino 
“S. L. A. darbininkų opozici
jos atsišaukimus ir veikimo 
programą“. (Tie atsišaukimai 
yra pagaminti A. P. L. A. C. 
P. Komiteto narių). Tai jau 
čion aiškiai pasirodė, kad 
biinbininkai komunistai bend
rai dirba su fašistais, idant ne- 
įleidus , socialistų ir šiaip sau 
pažangi ų\ 
Pildomąjį 
kai savo 
didatų są 
žemos

Pagaminta iš gėtiAusių tabakų - viso derliaus grie
tinės LUGKY STRIKE vieriįriteHai čigAretdi ąp- 

jūšų gerklį tą išimtinį “SPRĄGINI- 
pYotėsą. uSpFėginimd° jifbhc&ė hliiudcijdlm 

UitrafcVifelėtiniai^ kifriUb
pasalinami tam tikri, ka^utiftai ir ęrzįtt^hėips; ypaty
bėj kurių, patųraĮiškiii^^ĮHekvk?Ufii  ̂JžaliAfaa 
tąbąkfei/^iė kartumySai JrJ^atyBė^ 

pasalifiam 
nėra? fiJ.iė.

Kanados doleris atpigo

Dabar už Kanados dblėi‘į 
Amerikos pinigais, tik tembkri 
70 centų. Čia meistė atširildo 
tam tikri biznieriai š|ieku- 
liantai, kurie bando visokiais 
budais išmainyti Kiinadds do
lerius lygiomis ant Amerikos 
dolerių; nes jie iš to turi ge
ra biznį uždarbį.

Todėl šiuo perpėju visus šio 
miesto, ir apieliilkės lietuvius, 
kad Kanados pinigų 
imtų, arba inicialui 
neduotų Amerikos 
kaip 70 centų už dolerį

Laivyne
-Suirusio Gyvtnimo —Vaitas
Gęr6 Ūpo šokis — Katino Kaprlija.

Okeh-Odeon Rekordai. Kaina po 45c Vlėhfts
26108—Žaliojoj Girelę  j 

Senelis Ganė A’
26107-^-Kroic Polka

DiiaugsihO Valandos — I 
2<6106—Ąr Žinai Kaip Gerti, Polka

Mano Tėvelis, Vakas —T 
215099—06^17$

Atnatnirtkų Daina — 
26092—Ant Marių Krantelio 
\ Pritčdiho Sėp’i Žmonės 

216081-—Gieda Gaideliai 
Gražus Bernelis 

2 6080—Uėfdis' Maiše -
Godelės 

26072—Ukvci
Sėtias Bėthas.

Rekordus siunčiame pėr paštą kitur

vaujaht pi J. Lengvinui. Da
bar nuolat kas sekmadienis, 
1:30 vai. po pietų, įvyks dai
nų pamokos.

Dainų mėgėjams — vyrams, 
moterims ir merginoms, — pa
tariu ateiti ir prisidėti prie 
“Ateities” choro gėidorių.

“Ateities” choro dainų pa
mokos yra laikomos lietu
viams gerai žinomoj Bohe- 
mian National Svetainės kam
bariuose, prie Buttcrnut St., 
tarp Tillman St. ir 23rd St., 
nuo Michigan Avė. vienas blo
kas į North. Iš visų miesto 
dalių geriausiai privažiuoti 
Michign Avė. gatvekariais.

Elfektrikinėš škalbinitti hia- 
šinos veHes $t0O.(MU'tfift>ar 
šiame išpardavi- ’ĮttJĮlftį 
me po ...........

Spalių 8 d. bimbininkų A. 
P. L. A. 47 kuopa ir A. L. D. 
L. D. 52 kuopa parsivežė iŠ 
MeKces Rocks, Pa., “labai 
mokytą“ ex-chicagietį barzda
skutį, dabartinį A. P. L. A. 
Centro fin. pisorių, .1. Gašiuną, 
kad mums dedroitiečiams pro
letarams papasakotų apie mu
sų vargingą gyvenimą įr kaip 
prašalinti bedarbę bei vėl su
grąžinti gerus laikus; kad ka
pitalistai vėl savo dirbtuvėse 
duotų Slinkiai dirbti ir poniš
kai gyvent.

Bet pasirodė, kad jo pasa
kojimas stovi žemiau kriti
kos. Jis neturi visai supra
timo apie tai, kaip reikia be
darbę prašalint ir darbinin
kams suteikti duonos kąsnį. 
Kitaip sakant, tas jo pasakoji
mas išėjo lygiai taip, kaip 
Mahanojaus “Saulės“ pasako
jimas apie jaunų gražių kara
laitę, narsų Žalnierių ir apie 
smaką su devyniomis galvo
mis.

Taipgi pasigyrė, kaip, him- 
bininkai išmetė lauk iš darbi
ninkų tarpo sklokininkus- 
opurtunistus Pruseikų, Straz
du, Butku-Stilsona. Tai da
bar tarp bimbininkų esanti di
džiausia vienybe. (Ar ilgam?) 
Tačiau su bimbininkų darbi
ninkų , vienybes ardytojais 
oportunistais reikėsią labai 
smarkiai kovot, nes tie opor
tunistai išleidžią savo buleti- 
nus, o nuo to bimbininkams 
darosi labai karšta.

......i . . * .............

ir prolčtarlškai gyvėnt” ii’ H.
Tai tau; Jiirguti, ir tas ko- 

munįstų išaukštintas “proleta
rų rojritis” gerumas. \ Aš tų 
žmogų labai gerai pažįstų ir 
žibaii, kad jis nčH kbrfti‘- 
revoliucionierius. . Jis buvo 
geras Sovietų Rusijos Šalinin-

socialistų ir 
žmonių į

įCLarybą., Bimbinin- 
darbininkiškąjį kan- 
raša sudaro iš lokiu 

rūšies skandalistų ir S. 
L. A. griovikų, kaip Carnegic, 
Pa., Jono Gatavecko, Mc Kees 
Rock, Pa., Juozo Miliausko 
ir kitų jiems panašių gaivalų. 
Todėl nė vienas S. L. A. na
rys neprivalo duoti savo bal
so tokiems kandidatams, ku
rie yra |)asižyntčję S. L.’A. 
griuvimo darbais. * Ir jeigu bi
lų vienas* S. L. A. narys atei- 
haiičiuosc S. I.. A. Pildomosios 
Tarybos/rink imuose atiduos
savo.bmsą už komunistų sąra
šą, tai jis atiduos saVo lialsij 
fašistų naudai.

Jau dainuoki
Spalių 10 d. po pietų įvyko 

šio sezono pirmos “Ateities” 
ehoro dainų pamokos, v^do-

'^Ąrį.’ FrU.nkį;. j^aVi^kąš ttlrt 
Idbhi; gražų ir ttirtingį įvairių 
Aiherikos < lįefttVUįlaikraščių 
rink i n į d nitais, 'gražiais vir- 
š’clilili'i^* aptfdijyta,y pkuris igttli 
tverti ■ šimtus metų ‘ nesuge- 
d ęs; r Aš 4n4nUui ku d •Jutą t okj 
į va irių: laikraščių rinkinį sun
ku ktir Tiurs*^astr. tarp imtu- 
vių darbiųirtkijvG ■ Už tttfi drg. 
I ,a visjeds yni vertas didėlės pa
garboj. l Pi olėtųrUš,

Mano 
mas X šiemet 
vietų Rusijos 
jaus” 
kaipo

proletarų rojaus" 
geras pažįsla- 

išvažiavo į Sb- 
“proletarų ro- 

kasyklas dirbti 
mašinistas ir anglies 

Jis tą darbą gali 
tinkamai dirbti. Nesenai jis 
parašė tokio turinio laišką: 
“Jei tik atgausiu savo popie- 
ras — dokumentus, lai iš tos 
peklos bėgsiu ten, kur mano 
akys ves ir kojos neš. Mainos 
pilnos gazų, darbas akordinis, 
predko nėra. Kožnas taip 
dirba, kaip kuriam gerinus 
patinka. Visur keliai apgriu
vę, anglį iš šachtų traukia 

rusvelkio ir arklio pa- 
Maisto, drabužio taip 
nėra. Iš darbo parė

jęs turi gulti ant šiaudų. Ame
rikoj geriau nevalgiusiam gat
vėmis bastytis, negu čion dirbt

i '..'r - r->‘ V,., J < ■ r/ .: * ■

’lt’s toasted
Jūsų Gerklei AtosdUga—prieš knitdjimus~-prieš kosulį 

■ ■ ,4;. ;ir“ -iC-fM.,’.         , ic - c

MtiA.....
Ms /įtiž iŠ kfcriuo.
menės bu ve/teisiamas jau ant- 
tį>;kdrtą. Pirmą syk (198b m 
k'ovo W d.) Buto gavęs 2 me-

* karo galėjimų; atlikęs bau- 
j$'ę bųy6, grą^ihtfts. tęšti tar- 
nybį. , Het Jr Vėl pabėgo, pri
kalbėdamas kėrfu bėgti ir ki
tą kareivį, Latožą.

šį: • kartą
mas jp riubaudė penkis 
sunkiųjų darbų kalėjimo su pa

ir :80 sin, atėmė kdrio VaHlų 
ir išmetė iš kariuomenės tttrpb. 
AM^ąjį dezertyrą, Bruną La
tožą, nubaudė vienais metais 
karo kalėjimu. —J. G.

Antradienis, spalių 1931

Vairia arklius

Colutnbia Rekordai Kaina 75e Vienas
* J J ■- . •

16228—Elžbietos Polka \ ••
Našlaičių Vakas — Worccsterio Lietuviška Orkestrą. 
Jurgio Polka
Ūkininkų Polka — Pcnnšylvanijos Angliakasiai;

1'6226—-Garbys Atplėsdcno — Stasys Pautas
Sunku Gyvent Našlaitėliafrhs S. Paritas it J; Antanėlis. 
easisejau Žalią Rūtą ’ \

iyvai -— Jonas Butėhafr.
J 6222-—Artojaus Daina ■ 

.'Svajonių Naktys
16221—Aš UŽ jūrių

Kazokėliai —A.
16208—Patarimai Ūkininkams-— 

Aitvarų Polka — V.
16200—Sėnn Duok Tabokos

Eiva, Boba Pupų Kult — 3. Butėnas. • '*■’

Victor Rekordai. Kaina 75c^Viettaš
14042-^-Užriiidai Tėvų Kapus ' •

Jbnas Butėnas. . ......
14031
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Lithuanians in America
An Old Rače On New ^hores

Copyright The Century Co., Ntw York 

By

Mm

, 8

Author of ”THE VOLGA BOATMAN" ,

8o much were they isolated in 
Europe from the other natio
nalities about them that their 
langūage was >but littlę *in- 
fluenced by the flux and the 
eurrents of the languages in 
Europe. It is to-day what it 
was hundreds of years ago. 
The sanskrit roots aro štili ko 
clear and traceable as they 
were a thotosand years ago. ,

The Lithuanians were the 
lašt people of Europe to ac- 
cept Christianity, having be- 
come Christian only four hun- 
dred years ago. And that not 
because they were moi-e back- 
ward than the others būt be
cause they had their own civi- 
lization, their own traditions, 
their own mythology and reli- 
gion. In the deep forests of 
Lithuania there are numerous 
groups which even todhy are 
devotees of their own heredi- 
tary code rather than the ($)de 
that has been more recently 
accepted. Firc-woršhip is štili 
practised by many of the 
people in Lithuania.

Oncc settled here, they im- 
medintely began to organize 
their sočiai life on the šame 
lines it has follovved for many 
centuries in their ėoumry. The 
expression of their sočiai life 
here is through sočiai, reli- 
gious, literary, beneficial, and 
cooperative societies. The spi- 
ritual and the , .ęconomiės are 
not separated as with other 
nations, būt are combined to- 
gether. In Chicago Ąhe Lith
uanians have tvyelve very beau- 
tiful churches. There are five 
chųrches in Pittsburgh, four 
in New York. There are about 
325 Lithuanian churches 
throughout the country. There 
is hardly a mining camp, whe-

the Lithuanians

(cont.)
Among the inhabitants in 

this country, 
are the most prone to become
fixed settlers whereever they 
go. They dislike moving from 
place to place. ' Many of the 
descendants of the original 
settlers of the Fourth Ward 
of Chicago, when it was a 
village of Hamburg, are štili 
living there. i

It is presumed that the Lith- 
uania is the oldest living na- 
tion in Europe. Unlike other 
nationalities who arrived long 
after them, the Lithuanians 
remained fixed almost in the 
šame spot for thousand«s of 
years spreadin# very slowly as 
they multiplied from within.

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuojaus

ther in the Mesabą. Rangę,. Įn 
Pennsylvania, in loiya, or in 
Montana, without a Lithuahįain 
gVoup bf its dwb? i Tjie Lith
uanians • are the foundry-men 
in western Pennsylyania. They 
aro te^tile workers in ,Ne'w 
Engianti, silk-weavers in Pa- 
terson. The packing-housės |n 
Chicago, • Kansas City, and( 
Omaha are fiiled with them. 
They are. tanners in Phila- 
delphia, hat workers in Neb
ark, dock-vvorkoi’s iniCIeveland; 
and the ncedle trade of Ne^v 
York, Rochester, and Chicago, 
a s well a s the sugar refįneries 
in thb outlying localities of 
New York City, and the shoe 
factories in Binghamton, New 
York, Brockton, Massachusetts, 
are anything būt strangers to' 
the Lithuanians; everywhere 
they are preferrcd vvorkęrs. 
Not because they are easier to 
handle b\it because |hey are 
skillful and inteligent. There 
are few illiterates among them.

If one were to expect bri- 
lliant coups from Lithuanians 
one would be sorely dissapoint- 
ed. As vvorkers as well ar thin- 
keps and artis t they are of a 
slow, plodding nąture, gettirig 
there in time because of the 
rhythmic persistency with 
which they drive forward. It 
is - perhaps because of that 
that their efforts lack spon-x 
taneity. They have a subeons- 
cious’ reliance on their longe- 
vity. While men and women bf 
a. shorter-livėd nation would 
hurry to get conclusion in the 
shortęst time possible, the 
Lithuanians, taking for granted 
the longer span of life that is 
his, get there long after the 
other one has arrived, būt gets 
there fresher and ‘ younger, 
with štili more .aheaid of hįm.

(To be continued tomorrow) •

nępąken^.tų žmogaus.
hfhi.1 ‘Jurų vanduo var^jįmųi 
pritaikomas filtvdbjąų^ 
lizuojįint ir, atmieįiaht * gėlų 
vandeniu. Tada gė<
rimas, sukeliąs ppetitą ir 4°ng’ 
viliančiai vęįkiąs į žnioglj. 
-• Olivięrio teoriją rpnsų Jajfeų 
medicinoj vatJĮhap18 “teorija 
druskos revoljųęijos.” Daug 
gydytojų yra įąįiikipę, kad vįr* 
ta druska žalingai veikia j 
žmogaus organizmą. Tuo pat 
remta ląbai populiari VokįętL 
joj Gęrzono dieta, rei^alatv 
janti, kad maistas butų varto* 
j amas ^e druskos.

OĮiviąro tvirtina, kad v|r|a 
druska yra tik blogas juros 
druskos surogatas. Jurų vųm 
deny be paprastos druskos dar 
yra kalciaus, magjiezijaus ir 
kitų druskų, kurios fiziolųgj* 
niai neitrąlįzuoja paprastos 
druskos veikimą. Hamburgo 
universiteto profesoriai Ęeir 
iiing ir Gonf' seniui jau dįde-' 
liil pasisekimu gydo įvairias 
odos ligas jurų druska. Jurų 
druska, jų manymu, yra geriau-j 
šia priemone gydti' irstančioji 
kūno ląstelėm. ' r

tam A fatėnt” lę '‘Re^ord of Jn- 
VNitloa’* fonuos. Nieko neimam 
ui Infotmai’lJaa ką dafjtt. 
raimnimai Jalkomt - paslaptyje. 
Greitas, atsargus,' rupeitidgas ha- 
tarnatitnas, ■ e ■ 
•1.4 i 4 , i.* f ‘ 1

CLARENCE A. O;BRIĖN 
Reglutercd Pat*nt Attorney

<3-A 8«eurltf Savlnga A Cosomsrdsl 
Sauk Solldlnr

CDlrcctly aeross Street from Patent Office) 
lVA8tUNGtON. D. C.

T*”*.............   ■ — —r ■■ til.l  .................................... .

ĮVAIRENYBES
* « *
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Pradeda Nujausti 
, Vynuogių trukumą

Spekuliatyvio pirkimo, kuriuo pir
miau pasižymėdavo vynuogių industrija, 
papk Cąlifornia Grape ContrpĮ Board 
viršininkų, ‘ Šiemet nėra ir negali būti. 
Tai yra lygiai delei kelių priežasčių, 
daugiausia dėlto, kad didelė dąlis CaU- 
fornijos sulčių vynuogių tapo supirkta 
ir bus suvartota pačios Californijot ir 
jps industrijų. Be to derlius buvo ma
žas, .taip kad jo nedali visiems ištekti.

-Pirmiau šiuo laiku taarketai'* rytuose 
b.udavo užversti vynuogėmis, šiemet gi 
atgabenimas taip kontroliuojamas ir pa
reikalavimas Califbrnijoj yra taip dide
lis. kad kiek atsiunčia į rytus, toli ne
užtenka patenkinimui rytų pareikala
vimo. •

Tečiaus -kainos šiemet yra nustatytos 
prisitaikant prie ekonominės padėties' ry
tuose. ’ Keblumas yra tik tame, kacl 
jeį pirkėjas nepasirūpins greitai nusi
pirkti kiek jam reikia sulčių vynuogių, 
jis gali1 Visai; vynuogių nebegauti, nes 
delto kad vyrtųogės anksti prinoko, at- 
C*“-“;-— --------- -
ga špilio ‘ mėti.* *

Varicose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už kiekvieną treatmentą. šis 
meęodas yra jčirškimo. Jis yra be 
skausmo, tikras ir saugus. Jums bus 
smagu matyti, kaip šios didelė?, ne
gražios gyslos pastebėtinai išnyksta, 
kad niekad daugiau nėsugryšti. Su
tinimai. skausmai, nuovargis ir at
daros žaizdos, kurios paeina nuo $ių 
padidėjusių gyslų, išnyksta šias gys
las išgydžius. Palieka kojos švel
nios ir lygios kaip kūdikio. Aš 
Vartojau šį t nfetodą /be', paliovos ir 
Sėkmingai per daugiau kaip tryliką 
mętų; . j ■

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL ■ 
MOTERŲ.

Ruptura .Išgydoma 
$25,

Aš taipgi išgydau rupturą be peilio, 
skausmo ar ištikimo*'iš darbtyr ^ŠirHtaf* 
liudijimų išgydytų, patenkintų-.paci
entų randasi raštinėje. *■ < :

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

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

kambarys 11Q5 

CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4;00 po 
pietų. ...Pangdėly ..ir._Ketverge.. . 

iki 8:00 vai. vak.

apsis,os u pa,”i Garsinkitės“N nose”

NAMU SAVININKAI
Mes gutelltiatne dykai- nariam* ir juoe Ifcnildpme —r Ly»U«. Penkių Dienų Pr*ne*im»e. 
TriedeAimt dienų PraneSimn*. Įlykgi •atarymal narigma, kurie ateina i muiu ofiea. apie 
neauaiprntimua mi rendauninkah- ir/kaimynąla. NarfiH* $1.00 art Muo apgarsinimu.

City oį Chicago Laridlords Associafion, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue. arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas noULEVARD 7878 ginęAGO Atdara Vakarais.

LIETUVIŲ KALBOJE
> PAMATINES BIBLIJOS PRAKALBOS IS RADIO STOTIES

W-M-B4
- f 1080 Kilocydes 

įvyks

Trečiadieny, Spalio 21 z
nuo 3:30 iki 4 y. po piet ir toligus tęsis kas antrą trečiadienį tuo pačiu laiku 

vadovaus A. J. GILLIES Evangelistas 
Programa įvairi. įdomi ir įkvėpianti! Klausytojai apturėsite didesnį 

gyvybės veiklumą. Nepraleitkit lot progos.
I •

Ill.lllll' J ■ | ■■■* UI ■■■I——..............  I.HHHMII i
---- *........................ .............. ..  <""• * ' ................. ..... .... ..... ....——

CEVERYKAl
‘ ■'Vk . •'

Musų krautuvėj* jus visuomet ga
lite gauti puikius, stiprius ir mo- 

i derniskus čevery^us. Visuomet 
f turime didžiausį pasirinkimą. Ma

loniai kviečiame savo viengenčius 
* atsilankyti į musų krautuvę.

UNIVERSAl SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

De Soto ir Plymouth 
Chrysler Išdirbystės 

Pirm negu pirksite, 
ateikite į musų įstaigą 
pamatyti musų naujus 
De Soto ir Plymouth 
Automobilius.

Visi žino jų ge
rumą ir jie patys 
kalba už save. Taipgi 
turim daug vartotų 
automobilių už priei
namas kainas. •

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Airchef Avė., Tel. Virginia 1334

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

Jokio 'kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį, įr jums nereikia abejoti apie šių tab- 
letelių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go. rtūnriiiimo’'ar inluritlv '4. Skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų 
suramintas; šalčio 
ti įšVengti.

Tikras Aspirin 
dingų vartojimų t— viskas aprašyta iš
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes — ir bukite tikras.

kentėjimas gali būti 
nemalonumai gali bu-

turi ir kitokių nau- 

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

TĖVAI SUPRATO ŠIO KUDI
KIO KALBĄ i'

NAUJAS IŠRADIMAS-
DEKSN1O GALINGA MOSTIS

Kojų, tirpimu. DusuH, Galvot akau-J 
dėjimą, ir taip rUokitw akaude^mva 
( tik no ronaa ).
Tukatanžial žmonių yra Ualcyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mottia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina . 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiokorius toip 
DEKEN*S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN S OINTMENT CO. 

P. O. Boa 852
’ Hartford, Conn.

“Mes manėm, kad. mes netek
sime kūdikio, pantims dygs
tant“, sako Kentucky motinu 
‘Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus jų įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis“. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Flefcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių,ir vaikų liy 
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus vedimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų; 
Fletcher parašai yra ženklas 
tikros Castoria. /

Gerkite jurų vandeni
Neseniai buvo rašyta, • kad 

prof. Glessneris išrado, jog 
destiliuotas vanduo yra vais
tai. Jo bandymai su desti- 
liuotu vandeniu gydyti kai kai
rias ligas davė' gerų rezultatų.

Dabar, prancūzų (farmaceu
tas, Oliviero? skelbia naują;.teo
rijų. Jis tvirtina, .

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

' TeL Bonlevard 9336

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
ui žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582 ‘______

P. V0LTERAITIS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas' 
Seniausias Cbicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Tel. Lafayette

. . __________ J;
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, .......
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmh bon- 
komis — po 20c už bonką. r 

Išdirbėjai *

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.

Dabąr. prahpuzų (farmaceų-

Jis tvirtina, ., kad ’jurų- 
duoi yra imiversalus vais

tai, beveik gyvybės; ėlekšįraš?
— Visas orgąninis gyveni

mas yra kilęs-iš jin^ų,tyk-r 
tipą Oliviero. — Visos medžia
gos įeinančios į žmogaus kimo 
sudėtį yra tos pačios, kok|ų 
turi ir jurų vanduo. • Druskos 
sudėtis, kuri yra žmogaus or
ganizme yra tokia pat, kokia 
ir jurų vandeny. Kaip tik 
sūserga žmogaus Bent vienas 
narvelis, tuojau jį reikia gy
dyti jūsų vandeniu."

Pradžioje Oliviero darė ban
dymas jšvirškdamas juį*ų- 
vandenio į kaują. Bet, paga
liau, jis priėjo išvados, kad ge-, 
riausiai jurų vanduo gydomai’ 
veikia tik tada, kuomet žmo-' 
gus ■ j į geria dideliais, kiekiais. 
Bandymai, kuriuos jis darė, 
pasisekę geriausiai. , Taip bent 
tvirtina pats farmaceutas Oli
viero. . • t • 4

Bet pasirodo, kad tiesiog iš 
juros pasemtu vandens geirti 
negalima. Pirma rejkia jį tąin 
tikru budu t perdįrbtj,, kad jis

■ "--r-t..j '"r—
Draugai Amerikiečiai!

Skaitykite pažangiųjų Rygos 
lietuvių žurnalą , - M

Laisvas Žodis
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar- 

bininkų ir valstiečių, kovą už švie
sesnę ateiti it* jų

“L. ŽODIS” k____ - ______
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L ŽODIS” savo tur < 
(vairus, talpina daug > paveikslų , iŠ 
viso pasaulio gyvenimo. į

“L. ŽODIS” eina kartas per mč- 
nesi ir metams kainuoja • >• 

tik 1 doleris
Dar gaupami šių pietų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, 
nebutų^er y Siu

aisvo z<
adresas

•U X

CALĮFORNIJOS 
SULČIŲ

V Y N U O G Ė S
y ■ * .-r

v

z t ’

Tik 10% derliaus 
bepasiliko valstijoj

it

t

į’ •'

7.^;

■..v-' . f ■■■■• i ■ . . ■
■ » • , ’ j ' . M-t

- * . pIRRlTE šaų Sulčių Vynuogių išteklių, pirm negu bus per
T į1 y«hi.; Didžiuma derliaus jau tapo išgabenta, r Geriausios / 

. ; ^Sulčių; Vynuoges .dabar; jau yra markete,*.. Siuntinių nepar-------
;A^.į4iiotų yra šięmet , 50 nuoši mažiau negu buvo šiuo laiku * 

*'i4i^'p«rf,ts0S' metais. ‘ v - ’ ■ • - . . ■ ..
i7 ■ V ' ■ • \ ■ ■ ; . ,

Ątejųs. šaltesni^m orui jnebėra reikalo, ilgiau vilkinti-su nu- 
. v’į* y^ipiįkimu/kiek jums bus reikalinga, sulčių" vynuogių Išspau- 

aimtib šupkos,' • Calįfornijos, Sulčių Vynuogės šiemet turi 
. daug .daugiau cukrausr>nė tųrėčĮavė hithis'Metais, todėl jus 

galite būti užtikrinti.'kad dąbar sunka bus kuogęriausia.

Atsiminkite,: kad vynuogių sunka dėl namų yra JegaR. 
' '■'Jf ■ ,

Matykite šiandie savo pardavėją ir, ąpsirupipkite Sulčių Vy-
h.upgėmįs;. Derlius diętia iŠ dhnos nuolatos mažėja.
styydl lietus gali bite kada Sustabdyt! išsiuntimą/

Ank-

4

už švie- 
visokiai*

turiniu. labai

Daktaras
Specialistas is

WISSIG,
Pasauliniame Kart

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

; NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga

' roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel j metų ir išgydė tukstaųčius ligonių. Patanmae 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie. nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir.nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto iki. t vai 
4200 West 26 St* kampas Keeler Ava. , Tel • Cvavford 5 471

X

■; * * 4 - • f * z , j

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
l2th STREET 
( TeL Kedzie 8902- ‘

; i į " i

<514-16 Roouvelt Rd 
arti St. Louis. Avė. 
CHICAGO. ILL.

C 0 NT R 0 £ BOA R D, L t d. ;

Ątst^vanja 85% visos Calįfornijos Vynuogių 
y v* *j*ŲV9*

: - > • '< •,. u
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MES VALOME VISKĄ
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

I^omestic Ar Wilton^nųodujjniai išvaolmi, abi puses

. Patęnkiniipą# Garantuota?

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottagę Grove Avė.

Z • ; L? /Telefonai Dre?«| 0W/;Q910>..*0911^ ■ < \

$100.00 už 25 c
z 'v ' k t ’ • • e •, Laikyk pinigus saugioj vietoj

Naujienų Spulka yra saugi vieta .'dęl pasidėjimo jū
sų su taupintų centų? • ' . / .

' Milijonus dolerių yra žmones; pražudę, dedami į 
, dėmutes arba laikydami iiamie. Bet ne vieno žmogaus 

nėra Chicagoje, kuris butų ' pražudęs1 nors $1.00 spulkoje.
\Už įdėlius didesnėmis, sumomis mokame; 4%. • tJjt 

taupmimo sąskaitas mokame 6% ir daugiaus. Mokant 
po 25c. savaitėj per 325 savaitės gausi $100.00. {

Dabar kada gyvenimas atpigo 35%ę* dirbantiems 
darbininkams {geriausias laikas praduti taupyti, dėl se
natvės ar kitos tokios bedarbės.

! Del platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas ar
ba prie įilo vieno iš šių direktorių: /
T. RYPKEVįČIA •*— sekretčrius, 1739 S. Halsted St.

. A. LECHĄVjčJA prezidentas, 818 W. 18 St.
A,; SHfLlM -i— vice-prezidentas, 3202 S. .Halsted St.

' K. AUGUSt - kasierius, 1739 S. Haltsed St.
Df REKTORIAI t

T. GRIGAITIS, 1739 S. Halsted St.
J, CHEPONIS, 4111 S. Richmond St
J. MARKUS, 2350 W. Lake St.

s' 7 ' - ' » ■

Ofisas atdaras nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakare
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NAUJIENOS
The Uthoantai Daily Neva

1739. South Habted Street a 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

18.00 per yeor

8c per copy • •*, į

Entered as Secohd Class Matter 
March 7th 1914 *t the Post Office 
of Chicago, III. undsr the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, baid/tia Naujienų Ben
drovė, 1789 a Baistad SU Chicago. 
Ui. Telefonas Rooserelt 8500.

Chloagoje patai:
Metamą $8.00
Pusei metu „■<».....„h.-.,, 4.00
Trims minėdama 2.00
Dviem minėdama .... ..........  1.50

.75Vienam mėnesiui
Chicagoj per išnešiotojus t 

Viena kopija .. ..............
x Savaitei -------------—

Minėsiu! -------------- ---
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštai
Metams-------- ----- —-------- 17.00
Pusei metų ...........  8.60
Trims mėnesiams .............. . 1.75

' Dviem mėnesiams _________  1.25
Vienam minėsiu!-------- -------- .75

Lietuvon ir kitur ušaieniuose 
s (Atpiginta)

Metams  ........ 18.00
Pusei metų ............... — 4.00
Trims mėnesiams _____ ----- 2.60
Pinigus reikia aiųstį našto Money

IU.Orderiu
• i

ŽYMUS LIETUVOS LAIMĖJIMAS

Tarptautinis Tribunolas Haagoje savo sprendime 
Tranzito Byloje parėmė Lietuvos poziciją, pripažinda
mas, kad Lietuva turi teisę neatidaryti lenkams Kai- 
šiadorių-Lentvaravo geležinkelio, kuris buvo uždarytas 
192(1 m., kai Želigovskis užgriebė Vilnių. Tai yra dide
lis/Lietuvos laimėjimas ir skaudus smūgis Lenkijai.

Pirmą kartą po triukšmingų 1920 m. įvykių, kai 
Lenkija atsisakė kraustytis iš Vilniaus, nepaisydama 
Tautų Sąjungos įsakymo, Lietuva dabar paėmė viršų 

' ant savo priešo svarbioje tarptautinėje įstaigoje. Pir
mą kartą tapo pripažinta, kad tas “nereguliaria” stovis, 
kurio Lietuva nenori atsižadėti santykiuose su Vil
niaus užgrobikais, yra Lietuvos pusėje teisėtas. Šituo 
pripažinimu Tarptautinis Tribunolas pareiškė, kad dėl 
to nenormalaus stovio yra kalta Lenkija! . ,

Reikšminga yra tai, kad Tribunolo sprendimas bu
vo priimtas vienbalsiai visų jo narių, ir net Lenkijos 
atstovas teisėjas Rostworowskis, nerado galima balsuo
ti prieš. Dviejų kitų valstybių atstovai Tribunole, ispa
nų ir italų teisėjai, pareiškė atskiras nuomones, kurios, 
anot “Eltos”, eina dar toliaus,.,nęgu visas Tribunolas.

Apie istoriją toš bylos, kurinę Haagos ^teismas pa- 
, darė kalbamą sprendimą, skaitytojai ’ rds 'platesnį pa

aiškinimą straipsnyje, kuris ,yra įdėtas kitoje vietoje 
šiame “Naujienų” numeryje. Mes čia betgi norime pa
brėžti, kad ši byla buvo tiesioginė pasėka tos rezoliu
cijos, kurią Tautų Sąjunga priėmė 1927 m. gruodžio 
mėn. 10 d. — po to, kai tuolaikinis Lietuvos premjeras 
ir užsienių reikalų ministeris 'Augustinas Voldemaras, 
atstovaudamas Lietuvą penevoje, sutiko be jokių kom
pensacijų lenkų pusėje Atšaukti karo stovį tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

Tas Voldemaro nusileidimas Pilsudskiui be galo 
padrąsino lenkus ir jie nuo to laiko pradėjo visą eilę 
diplomatinių ir juridinių atakų prieš Lietuvos poziciją 
Vilniaus klausimu. Lenkai privertė Lietuvą eiti su jais 

- į derybas ištisa eile įvairių) klausimų, liečiančių Vil
niaus padėtį, ir Lietuva turėjo kuone kiekvienoje Tau
tų Sąjungos sesijoje aiškintis . ir teisintis, kodėl ji su 
lenkais nesusidera. Iš to dalinai buvo ši'okios-tokios 
naudos Lietuvai, kadangi tatai laikydavo Vilniaus klau
simą prieš pasaulio akis. Bet iš kitos pusės tatai buvo 
Lietuvai labai pavojinga, nes pasaulyje galėjo susida
ryti nuomonė, kad Lietuva “išsisukinėja” nuo savo 
tarptautinių pareigų ir “sabotažuoja” taiką. Tokiai 
nuomonei plačiai pasklidus pasaulyje, Lietuva butų nie
kur neradusi užtarimo, jeigu Lenkija butų padariusi 
prieš ją kokį nors naują smurto žygį.

• Gerai, kad galų-galez Lietuvos ginčas su Lenkija 
atsidūrė teisme, kuris, kaip ten nebūtų, visgi negali 
vadovautis vien politiniais sumetimais, bet yra privers
tas atsižvelgti ir j teisėtumą. Haagos Tribunolas dabar 
atitaisė tą žalą, kurią Lietuvos pozicijai Vilniaus klau
simu buvo padariusi Voldemaro kapituliacija 1927 m. 
gruodžio mėnesį.

Kadangi Tribunolas pripažino, kad Lietuvą, užda
rydama susisiekimą su Lenkija, ginasi nuo neteisėto 
lenkų pasielgimo su Vilnium, tai reiškia, jogei dabar
tinė Vilniaus padėtis nėra paremta teise. Tai reiškia, 
toliaus, kad Ambasadorių Konferencijos tarimas, ku
riuo Vilnius buvo paliktas Lenkijos rankose, priešta
rauja tarptautinei teisei. \ 
r : Tuo budu Vilniaus klausimas tapo ir vėl atidary
tas!

- -' Haagos Tribunolo“ sprendimas, beje, turi šiame at
sitikime tik patariamąją reikšmę. Tautų Sąjunga gali 
jį priimti arba ne. Bet ji vargiai galės jį paniekinti, 
kadangi, taip elgdamasi, ji pati save diskredituotų pa
saulio akyse. Lietuva dabar didesne drąsa, negu iki 
šiol, kovos, kad Vilnius butų jai grąžintas.

dujėsi tais jo išradimalįp. 
yra lengvesnis, pfttbgeen
) -Dabartinėje >yisuoine

liniukų išradimai pasidaror žmonėms v prieinami tikt 
tuomet, kai juos kas nors gftli ėuVartęti bizniui ir pi 
no darymui. Skaitlingieji Edisono , išradimai pagini* 
visą eilę didelių pramonių, kųrfęs davė progos kapit 
listams ’ susikrauti neauskdtbinus dolerių. 1

Bet afteis laikas, kad^ tos pramow^us1 paimtos 
visuomenės rankas,* ir> tuomet .Edisono genijaus vaisi 
bus daY labiaus įventinanp, megu''šiandie^ t Jo varčias i 
tori joje pasiliks, kaipo viįno di^žfetisiįįjų žmonijos g 
radarių. a i ' ",z .T4,* . . . , ..
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žmonijos gyvenimas 
lis ir "Kulįjuringesnis.
ties sistemoje naudingi moks-

Sveikatos Dalykai
ROŽĖ

Lietuvos-Lenkijos Tranzito 
Byloslstorija

ši byla tarp'Lietuvos ir Len
kijos yra tik atskira dalis di
džiulės bylos, kuri atkakliai 
yra Lietuvos vedamą prieš 
Lenkiją jau nlio 1926 m., t. y. 
nuo to laiko, kai lenkai, sulau
žę dar neišdžiuvusius parašus 
po Suvalkų sutartim, klastin
gai užgriebė Lietuvos sostinę 
Vilnių, ši byla, trumpumo dė
lei ir atskirimui nuo visos by
los su 'Lenkija, vadinama 
“Tranzito” ar “Susisiekimo su 
Lenkija byla”.

Jos pradžia siekiai 1927 me
tų gruodžio mėnesį, kuomet 
Gcnevoje Tautų Sąjungos Ta
rybos’ posėdyje jvyko drama
tiškas susikirtįtyas tarp' Lietu
vos delegato prof. Voldemaro 
ir maršalo Piilsudskio.1 Tame 
posėdyje Maršalas Pilsudskis, 
trenkdamas kumščia į stalą* 
akyvaizdoje nustebintų ir ne
pripratusių prie tokio elgesio 
Tarybos narių, dramatiškai su
šuko, kreipdamasi skersai sta
lą į prof. Volldemarą: “Taika, 
ar karas? Jeigu taika, tai aš 
iepsiu vįsais varpais Lenkijoj 

skambinti...” Į ką Lietuvos de
legatas (turėdamas omenyje 
prieš-kalėdinj laiką^^ atsakė: 
“Jeigu turima omenyje žodžius 
‘Taika visiems geros valios 
žmonėms’, tai taip: sakau, Tai- 
<a!” Ir šiame posėdyje, Tautų 
Sąjungos , Taryba priėmė gruo
džio mėn. 10 d. rezoliučiją, ku
ria esamas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos karo stovis panaikin
tas. Atatinkamos šios rezoliu
cijos dalys' skamba sekančiai:

“Tautų Sąjungos Taryba, 
reikšdama-, kad karo stovis 
tarp dviejų Tautų Sąjungos 
narių yra nesuderinamas su 
dviasia ir raide' Tautų Są
jungos Pakto, kuris 
Lietuvą ir Lenkiją,
“priima domėn iškilmingus 
Lietuvos Delegato pareiški
mus, kad Lietuva neskaito 
save karo stovyje su Lenki
ja ir kad, \ konsekventiškai, 
taika yra tarp šių dviejų ša
lių, ■ ‘ .
“priima domėn lenkų delega-, 
to iškilmingą pąreiškhną, 
kad Lenkijos respublika pri
pažino ir kad ji pilnai res- 
pektuęs* Lietuvos respublikos 
politinę nepriklausomybę ir 
teritorinę čielybę, 
“siūlo abiem vyriausybėm 
pradėti galimai greitesniu 
laiku tiesiogines derybas 
tikslu užmegsti tokio pobu- 
džio santykius, kurie užtik
rintų tarp dviejų kaimynių 
valstijų gerus santykius,., 
nuo kurių taika priklauso.” 
šios rezoliucijos gale vienok 

yra dar posmas, kuris skamba^ 
sekančiai: ’

“Taryba pareiškia, /kad ši;
rezoliucija nieku buįu nepa
liečia tų klausimų, kuriais, 
abidvi Vyriausybės t viri skir
tingus pažiūras” (reiškiu 
Vilnius klausimu). ; ’ v *

į ^pasireipihnt šia Taųjį 
jungos' Tarybos .rąžulį! 
Lenkija tikėjosi ' ųžmcffs 
Lietuva di$oiįutinius, hollšii* 
liarįus ir /.^anty-e
kius, Rurip. dera misoms valstiw I 
jom, ĮĮiiv$Įi

» toltM-trtrdtrpiS-’-
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vers Lietuvą, jeigu no forr 
liai, tai faktiriai nuo Vilnii 
atsisakyti,

Lietuvos Vyriausybė šit< 
kias Lenkijos viltis greitai p 
šarvojo, pareikšdama, kad 
tuvos Vyriausybė- priims Len
kijos diplomatinį atstovą, bet 
ne kitur, kaip Vilniuje...” To- 
kij pat poziciją Lietuvos Vy
riausybė užėmė j ir dėl. Lenki
jos konsulų. Kuomet Lietuvai 
pradėta prikaišioti, kadzji, prL 
imdama 1927 m. gruodžio mėn. 
10 d. rezoliuciją, visgi šio savo

. « a • W V • ne- 
bu- 
pa- 
tai-

Kairieji Anglijos Darbo Partijos vadai:. Jimmy Maktbri (po 
kairei), p-lė Jennie Lee ir John'Beckett. Manoma,4 kad šflc rin-

kimal sustiprins darbininkuose Jų įtakų. •

riša

EDISONAS
► iiiivm -r" ‘**il hm* •

1 Thomas Aiva Edison, kuris- mirė ankstį sekmądie*. 
nio rytą, buvo didžiausias Amerikos išradėjas. Jisąi 
pasižymėjo ne abstrakčiu protavimu,, ne naujomis 
mokslo teorijomis, bet nepąpraetu puvo gabumu pri
taikyti mokslą praktiSkam vartojimui? ? savo Ils, 
amžių jis# padarė apie 1,800 {vairių iši'adimų.

■ Ne tik Amerika, bet ir visa žmonijd šiandie natt-

tarptautinio pasižadėjimo 
pildo, Lietuvos atsakymas 
vo: Taip, karo stovis yra 
naikintas; jeigu norit, ir 
ka tarp Lietuvos ir Lenkijos 
yra, nes karo veiksmų > nėra, 
bet būklė (stovis) tarp jų vi
siškai nėra reguliarė; diploma
tiniai ir konsuliariai santykiai 
yra užmezgami tik esant re
guliariems * tarpvalstyoiniems 
santykiams, . ko tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nėra ir tol, kol Vil
niaus ginčas nęlrfcviduotas, ne
gali būti, šitoks 'Lietuvos nu- 
sistatymasi aišku, neprieštarau
ja nei raidei, nei dvasiai gruo
džio mėn 10 dį rezoliucijai, 
juoba; kad' Liet^yo^1 Vyriausy
be neatsisako pradėti tiesiog!-, 
nių su Lenkija* derybų, kaip 
tai numatyta kalbamojo] rezo
liucijoj. Dar dądgįaau Lie-

4 B J- jf (k 

tuvos Vyriausybe karštai pa
geidauja, ’ kad derybos duotų 
pageidaujamų yęzultaįų, kad 
Lietuvos-Lenkijos ilgas ginčas 
butų patenkinančiai išrištas ir 
Lietuvos-Lenkijos santykiai iš 
nereguliarių galėtų virsti re
guliariais, kuomet ir diplomati
niams ir- konsuliariems santy-. 
kiams užmegsti bus atviras ke
lias.

Toks Lietuvos “standpunk- 
tas” išmušė iŠ rankų ginklą ne 
tiljC Lenkijos .politikams, bet ir 
visiems jų draugams-užtarė* 
jams Europos politinėj arenoj.

Tiesiogirtčs derybos 
f.. » >> y

Lenkams nepasiliko nieko ki
to, kaip tik, einant ta pačią 
rezoliucija, pradėti tiesiogines 
derybas, kurios, 'kiek tai liečia 
diplomatinių ir f konsuliariiįių 
santykių užmezgimą, jie gerai 
Žinojo, yra iškalno nepasiseki^ 
mui pasmerktos.^Lietuva' dery
bas vesti, negalėjo atsisakytu 
Jos priimta' rezoliucija tokią 
pareigą jai uždėjo./Jai nebuvo 
jokio išrokavimo^ų nei vengti: 
negalėdama jokiu kitokiu bū
du Vilniaus klausimo išrišti, - jį 
tokiomis tarptautinėmis dery
bomis galėjo savo kruviną 
skriaudą laikyti; nuolatos prieš 
pasaulio akis. Tuo budu Uetib 
va ilk gątėjo neleisti padary
tai žaizdai užgyti ir nuolatine 
pasauliui lodyti, ; kad lenkų 
tvirtinimas, buk '‘.Vilniaus kUĮiu 
simaą yra Ambasadorių , nuta

rimu galuįtriai įrištas ir- biig* 
tas”, nėra teisingas.

derybas vedė p. 
Lietuvos Minis-

pasekmės

■. am

Derybomt buvo pasĮdrstytos, 
aulyg uw^tomų klausimų, į 

tferyMš poli-

.... ........... ->■.../ 

tiniftis klausimais ir: derybas 
ekonominiais klausimais. Dery
boms politiniais klausimais 
(sudarymas politinės sutarties 
ir žėligovskiados nuostolių at
lyginimas Lietuvai) pirminin
kavo iš Lietuvos pusės p. B. K. 
Balutis, anuomet Užsienių Rei
kalų Ministerijos generalinis 
sekretorius. Jos ėjo Kaune.
^.Derybas ekonominiais klau
simais vedė, iš lietuvių pusės, 
ekonominio departamento di
rektorius Dr. Zaunius (dabar
tinis Užsienių Reikalų Minis
teris) ir jos ėjo Varšuvoj. Tuo 
pačiiu laiku ėjo dar ir trečios 
derybos Berlyne — smulkiam 
susisiekimui, per demarkacijos 
liniją sureguliuoti, t. y. perė
jimui per demarkacijos liniją 
lauko darbams tiems žmonėms, 
kurių ūkiai buvo; tos linijos 
perkirsti, šias 
Sidzikauskas, 
tėtis Berlyne.

Derybų
Kauno, derybos politiniais 

klausimais, kiek tas liečia lietu
vius,* žinoma, turėjo, nuo pat 
pradžių “visomis keturiomis” 
atsistoti ant Vilniaus klausimo. 
Kol ,Vilniaus^ klausimu nepa
siekta abiem pusėm priimtinas 
nusistatymas, tol politinių san
tykių tarp dviejų šalių sutvar
kymui (diplomatinių santykių 
užmezgimui etc.) nėra jokio 
pamato. Derybų valties dugnas 
iškrito ir pati valtis nuskendo 
nepasisekimo bangose, — be 
jokių rezultatų. , 1

Nedaug geresnes pasekmės 
buvo ir Varšuvoj, kur derybos 
ėjo ekonominiais klausimais. 
Korisuliarių santykių užmezgi
mas ipat priklauso nuo diplo
matinių, ergo politinių* santy
kių sureguliavimo, pirmon vie
tom Kauno derybos tą galimyr 
bę palaidojo, taigi klausimas 
ir čia turėjo žlugti. Drauge su 
konstillariais ' klausimais žlugo 
ir prekybos bei pramonės tarp 
dviejų kraštų sureguliavimas, 
nes jis galimas tik turint vię-; 
nas kito krašte savo konsulą^ 
tus. Tas pats tenka • pasakyti 
ir apie p’asažierinj susisiekimą 
geležinkeliais, nesi paisnžierianjs 
reikalingas vizos,' duodamos tik 
konsulą^* -

' U; j,? ’i - •' v ■■ '<■ ' i

• Liko dar prekybinis trauki
nių j itdėjimas. Ir čid leifkii 
mane turėsią progos daugiau 
laimėti. Negalėdami pr^l0Už|i 
Lietuvos pasipriešinimo šlcpds 
Ūlp sakant \ fronttniu 
(užmezgimu t dij^rt^infe ,iw 

Vpnsųi^M
.gaMsją' atsieti' 

d^filtracijos metodu: išgrįžę ’ 
pradžiai skiiutę Uėtųvos sįe- 
Wj, jie tikęjp|l laikų ją 
praplęst|. {'Jie > pyki buįw> 
ająę- tatai padaryti,- reika- noma kdipo

aiin ‘ Nėmuhė*'" afidarym ,̂*w*1b**~ '■ffirsa
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(sulig * Versailles sutarties pa
rėdymo). Lietuva tą jų atoką 
tuomet vikriai atmušė, pati iš
leisdama taisykles plukdymui 
sielių Nemunu ir leisdama len
kų sieliams laisvai Nemunu 
plaukti, bet prisilaikant tų tai
syklių, y Lenkija turėjusi tiks
lų ne sielių plukdymą (nors 
taip ji Tautų Sąjungoje argu
mentuodavo), bet politinį san
tykių užmezgimą, nukando ak
menį: jos atakhs su Nemuno 
atidarymu subyrėjo. Negeresnį 
pasisekimą tūrėjo ir šis, Var
šuvoj iškeltas, antras jos ata
kas. Lenkija, lyg pripažindama 
negalimumą pasažierinio judė’ 
jimo tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
užsispyrė priversti Lietuvą 
(vis tos pačios rezoliucijos dva
sioje) leisti prekybinių trau
kinių judėjimą — ypač tran
zitinių traukinių.

Lietuva, kad demaskuoti tik
rus Lenkijos tikslus ir parody
ti pasauliui, kad jai rupi ne 
prekyba, bet politinių planų 
pravedimas, pavartojo panašų 
metodą, kaip ir Nemuno klau
simu. Ji sutiko praleisti per 
Lietuvą Lenkijos pfekes (taria
mai, Klaipėdon ir tbŲaus), bet 
tos prekes ir traukiniai priva
lo pasiekti Lieituvą per Ryt> 
pruslūs, ar per Latviją — tik 
ne per demarkacijos liniją. 
Lietuva priparodė, kad Lenki
jos prekyba, kiek jos butų per 
Lietuvą, nuo to nei kiek nu
kentėti jiegąli ir kad Lietuva 
todėl neužkerta kelio laisvam 
lenkų prekybos (tranzitu) pie
toj imuisi. Kitais žodžiais, kad 
Lietuvos užimtoji liukuix Lenki
jos neturėjimo sąntyld.ų' pozicb 
ją, nei kie^ neįnėšą suirutės 
nei į Lenkijos, nei į rytų Eu
ropos ekonominę būklę. Per de
markacijos liniją gi Lietuva 
nemano leisti jokių traukinių, 
nes tam reketų statyti mujtb 
nes, stotis, daryti išlaidas per
sonalo užlaikymui ir \t. t. Bet, 
kas svarbiausia, ji nemano da
ryti nei vieno tokio žygio, ku
ris iŠ laikinos dem'aHcacijos li- 
hijoš darytų pastovią sieną ir 
tuo budu patvirtintų Vilniaus 
užgrobimą. s

Toks Lietuvos rezoningas 
klausimo pastatymas vėl užmu
šė gudriai lenkų atakai, vaiz
dingai kalbant, / jųųdą antakj. 
Pralaimėjusi antru ^tu, Len- 
kij^; pą|i|y|p (“griebti bulių «uŽ 
ragų”: priparodyti, kad Lį^U’ 
va. •darantl^ k^tis ; turptaūtL 

8u8|»id^imui Ir tranzitui 
irAkftd?'W .

Rašo Dr. A. Montvidas

Lietuviui kalba apie ligą, va
dinamą rožę, vienok ne kiek
vienas bmenyj turi tą pačią li
gą. Vieni rože vadina bilc ko
kį lokalį apsikrčtimą, nuo ku
rio pasidaro opa ,(rona); kiti 
net ir blauzdų prakiurimas dėl 
išsipūtusių gyslų vadina rože. 
Tikroji rožė yra staigi liga ir 
paeina nuo apsikrėtimo žinomo
mis bakterijomis. Retkarčiais 
ji prasideda nosy j arba burnoj, 
tėčiu us netoli visuomet veido 
odoj., Yra atsitikimų, kad ji 
pasirodo ant blauzdų, kulšių ir 
kitose vietose. Nuo kitų odos 
apsikrėtimų ji skiriasi tuomi, 
kad »pirmiau negu apkrėstoj 
vietoj pasirodo žymės jau pra
sideda kūne liguistumas. Jeigu 
ne tikrą šalčio krėtimą, tai 
bent šiurpulius, gauna netoli 
visi. Dingsta noras valgyti, ga
li darytis koktu, ir net vėmi
mas nėra retenybė. Karštis pa
šoka iki 102 arba 104 ir dau
giau laipsnių. Kol ant odos li
gos žymės nepasirodo,net ir 
gydytojas nėra tikras, kokios 
čia ligos esama, kadangi ir ki
tos tūlos ligos pradžioj taip 
pat pasireiškia. Dalykas pasida
ro aiškus, kada charakterin
gas šiai ligai odos įdegimas 
prasideda. Jis yra taip charak
teringas, kad kas sykį jį ma
tė, tas klaidos nepadarys, 
{degtoji odbs dalis yra raudo
na, todėl ir vardą ligai lietu
viai yra davę rožė —- raudona 
rožė. Net ir kitose kalbose žo
dis “raudonas” bandoma neiš- » 
leisti. Taip anglai šią ligą va
dina erysipelos. Rusai ją vadi
na roža.

Lietuviai, rusai ir leąkai ti
ki, kad rože gaunama iš išgąs
čio. Nežinau kokia ’ nuomonė 
yra pas kitas tautas. Ištikrųjų 
šitos ligos jokiu kitu keliu ne
galima-gauti kaip tik apsikrė- 
timu. Jau yra atrasta ir bak
terijų, rų šis, kuri šią ligą pada
ro. Be odos prabrėžimo, pratri- 
nimo arba dėl kokios nors prie
žasties susilpnėjimo apsikrėsti 
negalima, žaizda odoj gaH būti 
taip menka, kad pastebėti ją 
nelengva. Pešimas plaukų iš 
nosies gali atidaryti bakteri
joms įžangą į odą.

Pradžioj jos padaro viso kū
no apsirgimą ir neužilgo ap- 
sargina apkrėstąją odos dalį. 
Odos įdegimas laipsniškai ple
čiasi. Kartais ji ima puti ir at
siranda opos. ITivima^ gali pa
siekti ir gilesnius mėsų sluoks
nius. Ki&tais atsiranda pulia- 
vimas ir pūlių tvankos. Yra 
vartojamos įvairios priemonės 
rožės plėtimosi odoj stabdyti. 
Kartais gelbsti, kartais ne.

Visokie užkalbėjimui ir bobų 
žinomos “liekarstos” rožės nc- 
prašalina. Jeigu pats ligonis 
pasveiksta, kas paprastai ir 
įvyksta už kelių dienų arba sa- 
vaites-kitos, tuomet visokias 
kvailybes galima girti, kaipo 
gyduoles. Tikro gydymo net ir 
gydytojai netiiri. Geresnių re
zultatų gaunama gydant* ultra
violetiniais spinduliais, šiek-tiek 
gelbsti tam tikslui pagaminti 
skiepai, šiaip gydpma pagal 
simptomus, reikalą ir sulig at
siradusių komplikacijų. Įdegtos 
vietos kaitinimas, tepimas an
tiseptikais ir ramintojais, me
chaniškas odos įdegimo plėti
mosi stabdymas yra išmintim, 
gi dalykai. Koktumo ir vėmi
mo stabdymas, nuodingumo ša
linimas vaistais, vandeniu ir 
maisto patvarkymu negali būti 
praleisti.

Kūdikiams rožė yra iąbai pa
vojingu ir dažnai mirtina liga. 
Blijga,; kuomet ja apserga ligui
sti ir ligoti žmonės ir seniai. 
Stiprus ir jauni Žmonės papras
tai pasveiksta.

dai'yti sMs>pi<ikĮm
jos ii" LwtU‘ ŠJ bylu yra ži 

byla..-

A A ’ L.

No. 17 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klaus
ute Naujienose.
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Grabortai

Įvairus Gydytojai

lf/*BAKING
KWP0WDER

Vaikų Lipu

Jb .Akinių ,,Dirbtuvė

ami

Tel. Prospect 1930

Autotnobiliais ritpirtasi Cidcė

alštėdšt

Užtroško grdžu

Nori Caponfc kaltinti

Nori viską apžioti

Valandos

Nhfttt

5914Ofiso

3238 & 
Tel. Victbry

otuvese kuopigiad* 
a atsišaukti, o mano 
lite .užganėdinti.

1327 So. 49th Ct 

Telefonu 

, Cicero 3724

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
btau: 3102 So.Hol»tad 8t., ČMi

Pastebėkite puikią teš 
lą .. , kaip piragai 

laikosi švieži.

Valandos 2 
Medi

i — suma 
Anot Wol

nėra augi

12 4al. dieno* ir 
9 Mhndol lakate

Paskyrimas bausmės 
Caponei atidėtas

Insullo interesai $$00, 
000 bedarbiams

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rėi 
kale visuomet esti oąži 
dingas if nebrangus tO 
dėl, kad neturim* 11 
laidu užlaikymui sky

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vatentfoi 
vakarą, išskyrų* ketvei 

. Nedalioj ano 9 iki 12
Bedarbių fondas jau tu 

ri .$3,000,000

ei. Boulevard 7589 
o iH 8 vakaro 
cmlock 7691,

[A«he-P. 8 A. PbbtoJ

New York 
žinomas bankininkas 
švedų 
$500,000. 
atmetu.

Sekmadičhi btivb nušautas 
Mat Ko]b, Morton G rovė' rod- 
hauzės savmitikasi Dabar poli
cija ieško pėdsakų, kurie liudy
tų ,ar tik negalima šios užmd- 
šystės prikergti Ckpoifes sirl- 
dikatui. - v

Ofiso valandos: nuo 2 <-4, nuo 
Ncdeldiauiais pagal sutatlj

1900 So, HiltiiH St. , 
•’ , 4193 Anhn At>,.

Valandom 2—4 po plot 
Phone tafayette 0008 

Naktinis telefonas Grovehill 15 W

Laukiama taikos teatrų 
savininkų — unijistų 

kovoj

Manoma, kad kaip šiRndiė 
bedarbių fondui Cyok paviete ir 
Chicagoj jau sumankė $8,0.00;J. 
000 su viršum, r •'

Teisėjai; Lyle buvo paskyręs 
bausmės vienus metus kalėti 
Terry Druganui, seniau žymiam 
Chicagos butlegeHui. Dabar ape. 
iiacijų teismas atmetė teisėjo 
Lyle $ Oreli d imą.

' PATAltNAVlMAS Oa 'ir
Meai visuomet Teisume iimpatitigį IF
patarnavimą, kuomet jife \yt& labiausiai rbltmirifia#,

Paliuosavo buvusį būt 
legerį '

439 S.4»T»te .
T«Lti«ro 5927

Eina derybos tarp teatrų sa
vininkų ir krutamųjų paveiks
lų operuotųjų unijos. Konfe. 
rencijose dalyvauja ir valsty
bės gynėjas Swanson. Manoma, 
kad taika tarp teatrų savinitikų 
ir paveikslų operuotojų linijos 
vizai arti esanti.

- Valstybės ginėjo ofisas gavo 
informacijų per telefoną^ bhk, 
kokios ten sektos “Church df 
the Sacred Hbart of Jesus’* 
bažnyčioj esama palaidota daug 
kūdikių, kurie bUVę nužudyti 
kaip aukos Dievui. Pranešėjas 
atsisakė pasakyti sayo pa Va r-

Mokyklų taryba .apteikė nusi. 
skundimų tų mokytojų, kurte 
neturi darbo, šitie bedarbiai 
mokytojai h urenk), kai! dtfloa 
goj esama 715 rhdkytbjų, kiltie 
mokytojauja lt ttteu&fttis ir va* 
karais Bedarbiai * mokytojai 
reikalauja, idant' btvtų Įvesta 
tvarka sulig kttfm vfdhts mo
kytojas privalėtų pasitenkinti 
mbkyfojMvitnu dtbM tik diėtto* 
mis, arba lik vakarais. Aeiu lam 
keletas šimtų mokytojų gautų 
prpgos šiek tiek gyYei^khūl 
t įdirbti.

Viešosios įtnonės^ kurioms Va
dovauja Samuęl Inslill, davė 
prižadų aukauti bedarbių šėlRi. 
mui C. h i dagoj ateinančią žierhą 
apie $800,000.

Wolf prašo naujo 
teisino

. VALANDOS 
10 iki ii ryto. 6:30 I 
kpatt’ Šventadienio it

Kūdikiai — Dievui 
aukos

Palenj 
priežastį 
akių aprėminto 
akių karštį, 
trumparegystę 
teisingai akiniu; 
egzaminavimas daromas 
dančia mažiausias klaidas Speciali atyda 
atkreipiama į mokvkln 
nuo 10 iki 8 v. Nedčliomis 1-0 iki ,12 ▼ 
KREIVAS AKIS ATI I A1SO1 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Ate;

Phdrie Boulevard 7589

Waiter E. Wolf, banko kler
kas nubaustas kalėti ntio 10 
iki 100 metų už išeikvojimą pus. 
ketvirto miliono dolerių banko 
ittfto, prašyš naujo teismo.

• \Volf dabar Užgynė, kad jisai 
išeikvojęs pusketvirto milioni 
dolerių. Pasak jo, advokatai 
įkalbėję jį prisipažinti, buk jis 
tą turtą išeikvojęs.

O ųž prisipažinimą jie žadėję 
pasirūpinti jo likimu 
žinti j n m bausmę. . 
fo, išeikvota buvo ne paskei 
virto miliono ir net ne trys mi
lteliai. Išeikvota btivę mažiau

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taipptarra Lietuvos bankai

DR: A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So Hateted Street 

' T< 
. Htio 9 

. ? - nuo 6

Metas Ceėmakas įsakė pada
ryti ivrinėjimą, ar daug auto
mobilių paliekama gatvėse per 
naktį Dalykas toks, kad ait- 
draudos kompanijos ketinančios 
kelti mokertį už automobilių ad- 
draudą. Pasak apdęaudos korri< 
pa'nljų. daugiausia pavagiartif» 
tokių autdiAobiliij, , ktirie yya 
laikomi gatvėse per ifiiktį. .

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIPB

6109 South
Albany Av.

Phone 
' z Hemlock 9252

Kaip šiandie teisėjas Wilker- 
son ketino uždėti bausmę Capo
nei, kurį prisaikintųjų teismas 
tado esant kaltą nemokėjus 
taksų. Caponės advokatui 
Ahetn prašant teisėjas Wilker- 
son bausmės paskyrimą atidėjo 
iki penktadienio. Ahetn prašė 
duę>ti jam daugiau laiko ap
svarstyti klausimą, ar reikalau
ti Caponei naujų teismų.

SVARBI ŽINUTE
IIR.M.T. STRIKO!

Lietu Vys Gydytojas 
ir Chirurgas

PerReR sveb bffsu | oabją vi/t* po th.

4645 So. Ashland Avė.
4 ir 6 iki 8 vakar* 

i pagal tdurtį 
dblevard 7820 
Nanub ..

Dr. P. M. ŽILVITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šalčiai krutinėjo at gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
jdds i 5 minutes tin •‘Mustėrole’’,

■ “counter-įrritant” ! Uždedamas 
karti, | vnlAhiii), jis turi sutelkti 
pagreity. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomoiidūdjainus dak
tarų ir šiaudų.

VAlaridoc 9—12 A. M., 2—6 Ir 
7—9 P. M. 

Telepbone Cicero 6756 
CICERO, ILL.

3307 Auburn Avė 
CHICAGOi ILL.

Otto H. Kohn, 
iš kut’io 

dainininkė ’ * reikalavo 
Teismas reikalavima

Lietuviai Gydytojai x• . m-t .■i*

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminlja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 pa pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniai* nuo H) iki 12

3421 So. Halsfed St.
Phone Boulevard 8483

S4

OrioKial teatre— pradedant 
penktadienių, spalių m. 23, buš 
rodoma paveikslas “The Sob 
Sister”; paveikslas vaizduoja 
laikraštininkų gyvenimą; sce
nos nurrtėbiai. t

United Artistą teatre —šiiio 
laiku rodoma paveikslas “Palmy 
Days”, kuriame svarbiausią To- 
lę vaidina Eddie Cantor; kito
kie mihiėfriai.
' McVickers teatre—šiuo laiku 

rodomų paveikslas “Alėxander 
Hanlilton”; paveikslas Imtas iŠ 
paskubusio Amerikos valstybi* 
ninko gyveninio epizodo; kito
kie numeriai.

Roosevelt teatre—artimoj at
eity brs rodomas paveikslas 
“The Mad Genius”, kuriamo va 
dovaujančią rolę vaidina. John 
Barrymofe; kitokie numeriai.

Chicago teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu asme
niškai pasirodys paskilbusi kru
tamu jų paveikslų aktorė Ruth 
Roland linksmoj produkcijoj 
“Cozy Corner”; paveikslas “Get 
-Rich-Qi)ick Wallingford”; ki
tokie numeriai.

A. MONTVTD. M. D. 
We*t TdWn SUt* Birik Bldg 
* 2400 W Uadison Sb

VAI.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Ttl. 2860
Namų telefoną* Branfwick 0597

tema yra pasekmė 20 me 
*, Jų *tudijų ir tyrimo. Tikta

SPECIALI DOAŪi VĄhCŲ AKIMS

open " * • -
Simo

DR. VĄITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

\ 'Sugryįo iš Lietuvos 1 
$vins akių įtempimą, kuris esti 
mi galvos skaudėjftno., svaigimo 

! nervudrumo^ skaudamą 
nuima kataraktą. . atitaiso 
ir 1. toliregystę Prirengia 

us. Visuos* atsitikimuose 
elektrą, paro

vailco* Valandom

ttoom 1934 , Tel Randolph 0332
Valaddoi ano 9 ryto Ud 5 vai. fok, 
)24i;S. HaMd St, Tel V teta" PMl

Valandos — 7 iki 9 fakacv j 
C^-UtadL. tf Srttito fa
Vasalie—pbn.. Sėt k PtaMtoft

Dr. Siizana A. Slakis
Specialiste Moterį 

4145 Archer Avė.
Vii 10 iki <2 ryto 4 iki 6 po pietų 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai) 
šeredomik i» oedėliomt* pagal 5USitanm.

Ofiso Tel. Lafayetre 7337 
Rez Tel Hvd* Park 330*

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

, 30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenus 

Tel. Pulhnan 0856, 
Gazas. X-Rav. ete

Phont Canai 62Z2

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

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Seredoniit ir- nedėltomis pagal tarsni 
Rezidencija 6628 So Richmond Stree 

Telefoną* Republh 7868

felėfohi. Y1M> 0994

Iii MAURO KAHN
♦63» Soatb AshUbd 

Ofiso valandoa:
Niuo 10 iki 12 dieną 2 Iki 3 po 

? iki 8 vai Necffl ddo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

fetifonas Yards 1138

Stanley T* Mažeika 
lt1/ 

Balzamuotojas
lUddėfkklžŪa KdkplyČia DoVzhii 

Turiu automobilius visokiems reika 
Jam*. Kaina prieinama

SS19 AtihU|fU Avėkite 
ČHiČAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. tt.!
4442, South Westam Aventse

A-el. Lafayett* 4146

VAtANDėS* 
ntio 9 iki 11 valandai ryto 
ndb 6 iki 9 valandai fakito

-Įf ....... .

DR. J. J. KOWARSKAŠ 
GVbYtbiiAS ir cHirurGAs 

2403 W. 63fd Suite 3
Ttt. Prolpect 1028 , _

Re*. 2359 S. Leavitt St. Canai 2330 
Ofilo valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedelloj ^gal sutarti

f. Kadžius
’ PifeiAbšiAŠ

GRABORIUŠ CHlbAGOJ 
dHtaks , Laidotuvėse patarnari- 

jii .fceriati k (iigiad 
n<į8^ kiti tbdel, kad 

^priklausau > prie gri-

Pbdtae Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
1 arti 47th Street

Telefoną* Boulevard 1939 .

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d- ir 6:30 iki 9:30 «

4608 South Ashland Avė.
. Nėtbli 46tb St Crficago. 111

4654 S. AtahH AVe 
VALANDOS: 10 v. ryto

Rasi' užtroškę gazu Adolph’ 
Meister ir jo pati namuose, ku
riuose gyveno, 8958 • West 1G 
Street.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai eiti sugadinama ko
kiu nors mkžu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 
7_J daddryt, idg kitiem patiktum, 
b vietlbk, dažnai kbksi mdžas 
datikas gali neteisti jums Titi 
pirmih. ......

pavyzdžiui, jeigu žindgatiii 
dantis yra nesvarus, tai jhs au
roms ,ar henorotąa turčsRe ta 
kalifo tįžntetfaia tarti, žmogui, p 
tuo tarpu gal-but .toks pat už
metimas yra darptrias ir jums.

Uaterino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurą iltikro iveižia ,nedra*ky- 
daniaa dantų emalea tas sun
irus uldavinia pagalios tapo iš
rištas. 17..'

Didete tubS Listęriftc -dantų 
tepalo, kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaoal Co^ Saint 
Lotflsi U.' S. - A.

K. GUGIS
' ADVOKATAS 

MIESTO OFtSM
127 N, Dearbofa St,t RooW H13 

Va|ando.TeIafuona*9 tftftki4 V įtf 

Gyvenimo Wl#»

Phone Armitagt 2822

DR. W, g. KALISZ
1145 UUtdaukee , Auentse 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki « P. M 
Sėrtdo* vakare Sfabr^ta 

Nedčlioj pagal sutirti
- •• —•» r tl—*

D R. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 Mie
tą* kaipo patyrę* gydytoja*. - chirurgas 
lt akušeri* 

‘ Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
yų. moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodu* X-Ray ir kitokius elektros 
^netaisai <

Ofisas it Laboratorija >
1025 W I8tb St., netoli Morgan 8t. 

Valandos: nuo (0—12 pietą ir 
ouo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel Canai 3110 
Rezidencijos telefonai 

W(/d» Perk 6755 ar RanMlph 6800

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Duokite savoc,akis • išegzaminuoti 
bYKAI 

Registruotam O£t 
Akių Specialistas.

’ tfatyr
... Akihiii nbd $3
V1IinDR’

4631 Š. Ashland Avė. Tel. Yards 67^0

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS . . ,
4729 South Ashland Acte., 2 Itsbot 

CHICAGO. DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų it Vaiku Ugi 
OFISO VALANDOS« 

Nuo 10 iki 12 4sl. r>r«. nuo 2 fld 4 
«al po pietų ir nuo 7 iki» 8:30 <a|, 
-akaro Nedėl nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phodė Mtthtav 2880

Buy niovęs wlth yrfittt 
it savo*

»• «sHJ3SUp“a 

2fto. Jt valoya. Be to rante snunpĮatl
S8, ui kurtuos r*Ute ■usipirk- 
U birlUnaitos er M kita. 
Lambwt PharmscaJ Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

A. k Otl 
R. A. V ĄSA 

ADVOKATAI 
11 South u sw»

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«Ih St. agyyaay"
Tiltfdul , '

, BoullVard 5203 '

Boulšvard 8413

JOHN B. BORDEN 
(idte BigrMtenrt ŽMHbd) 
LIETUVIS ADVOKATAS

katulai Halšted Si. 
Valandos nuo tO4—4, nuo 6 iki 8 

Nedelioitil* nttd 10 iki 12.
-.y . ' -•— u...h,L-.r.,

Duokite sivo akis išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMENTHAt
' - OP’TbM^TtUŠl 

dtfffisSIĮhk. PriktikhOja fftš 20 rti 
r 4649 S. Ashland Ade

kampa, 47tb St L 
' TH. Bbultvard 6487

tJKABORliif 7 .
.. ... . uuti; t : : '

4605-07 South Hermitage AvenueVisi ^efdnait VAROS 1741 $4^2

Tėl. Yards 18Ž9

DR. € SERNER
LIETUVIS AkJiŲ SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

--FOROVER JT : 
40YEARS

25 oti neės for 25*f

-y,--t- • . r v

Dr. A. P. Kazlauskis
: Deiitįstas

471Ž South Ashland Av&
’ ’r.: ‘ '

Ofiid vatfitfoš 10 
Rcsldcuce’ Pilone

MARUaRET NOTRiMtENg
. (po tėvais Frankaitė)

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Spalio 17 dtttfą, • 4 :00 valandą ry
teJ931 m., sdląukus 30 lhėtiį 
jnižiaus. gimus Londoų, England. 
Paliko ttidHtarffė ndiltidlmC 
VladišloVą, 3 brbtiUs, — Kazi
mierą, Vincentą ir Joną, seserį 
Dėlla Piiėhnėt ir šv^o^ferį Gebfg* 
Puenner, dėdę Jdfią ChivVėnšką it 
ciocę Veroniką Chivvenską ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 7758 
iiŠo. Chalppfet^Avfe.

Laidotuvės įvyks stredoj spa
lio 21 dieną, 8:0Q vai. ryte iš 
haititi į Šv^tfto Jurgio įiaUplibs 
bažnyčią, ktirtejė atsibus gedhlm- 
gos pamaldos už ^velionės sielą, 
b iŠ ten bus ntilydeta į Sv. Kaži- 
iti’ierb kapinės.

Visi a. a. Mafgaretos" Notrilnie- 
nes gitnihės, draugai ’ 
Hat nuoširdžiai kviefiartii daly
vauti laidbtuvėše ir< suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei'- 
Kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Broliai, Sesuo, 
švogėriš, 
ir ęitnin\

Laidotuvėse patarnauja grabo-, 
rfUs Eudėlkis, Tėl. Yards 1741. ’

Akių Gydytojai

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wėst 22nd St» 
Arrt Unttt U. 

Fele/ono* Čoootf 2552 i 
Valančio* 9 ryto iiu ž vakaro. . 

Serfclbj ir Pftnyftol M 9 4
.at. <■„..rKi~.iį ia.i,ft>i<.fc..*nai faa,iii.nį»8

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

liesto Ofisas 77 Vfshington i 
bbrti 1502 Trf. ČHrtrt! L 

Valandom 9 ryėo iki 4 pMnį

S. M. SKUDAS
Lietuvi* .

GRABORjUS IR BALSAMUOTOJAs 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 Št 
Te1: RbbieVėlt 7532

>... r.’r-, a ■■■-i --

S. D. LACHAVICn
I.IHTUV1S CltABOlUOS
Patarnauja; t 

Reikale/ mel 
darbu ______ _

Tek Rooaėveit 25į^ arba 2516

2S14 Vit 23rd M, Chicago
SKYRIŪSi 

irt» Cicerb, UI.

A. LOavidOliiš, M,D. 
4910 Šou Michigan Avėtthtel 
yĄlmB nor: ‘ ■ 
’ f aha 9 fici it valandai ryki: 

npo 6 Iki 8 valandai vakW 
.apart toentaatenio. ir ketvirtajliehio

■W -—r,;?;ii <
Wiab ir Rez. Tėl; BouĮcvatd 5913

DR. BMifASII
756 W. 85th St. 

K v (Cėfe ® fiblsM M . 
Ofišto valandoj: l&Į^ud 6»30-8t30

jąęįnviai Gydytojai

Dr. P. Atkočiūnas 
v DENTISTAS

4145 Archer Avė. TeL Lafagatte 7131 
"V*' ludįf—

NMbq Tėl. Hydt Park 3395

Garsinkitės “N-nose
Graboriai

Hemlock 8151 i

DR. V. S NARES
GYt>YTO<JASy’”CCHtRtlRGAŠ 

2435 West 69cb Street

8 *30 fat 
tvfttadlhHd 
-■ .....* ‘ ' i

Phont Canai 2118 
___ :_j: 6—8 ^»Wri . ’

išttil 
irš 15 metų

DR. T.. DUNDttlJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.414^ ArchSr Avehiie

Viteudo. 11 lyto iki t po pietų, i fc« 
4 if 6 iki 8 vak. Nedaliom Htto 10 

' tkl 12 dieną.,
Telėpbonai diena ir naktj Virgiaia HM o 

■- ii. ,,P Li .y; t.„h Ja- 

Km. 660d tfotetfr Arti&n AoėbB" 
Phone Prospeci 6659^ 

Ofi*o Tel. Canai t)257

DR. P. Ž. ZALATORIS 
GYDYTOJAS fe CHIRURGAS 

1821 kO. Halsted Street 
CHIČAGO. a>L

drti 3 Irt StMt

Valandos: i—3 po piftų, 
NHUlidmto te Henad. 10

mraiiitaiiJi     "t,
Advokatai
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Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Choro 

šventė
Northsidės Lietuvių Respublika 

susilaukė puikių svečių

Tai. dviejų giminingų “res-» 
publikrFų” širdingos sąjungos 
(entente corcfiale) apvaikščiojo 
mąs, tai Chicagos Northsidės ir 
Kenosbfl, Wis. broliškos uni
jos pasirašymas buvo pereito 
sekmadienio vakaras-koncertas 
Almira svetainėj, Chicagos 
miesto šiaurinėj dalyje. t

Atvykus į salę, kuomet jau 
pilni suolai šventadieniškai pa* 
sirėdžinsios publikos buvo pri
sėdę. avanscenoj Chicagos Lie
tuvių Simfonijos Orkestrą grie
žė kokią tai overtiurą ir bema
tant prr.siskcleidus skaisčiai, 
raudonai užlaidai, scenoj pasi
rodė nuikus pulkelis KenošĮiaus 
Dailės Ratelio Choro, įspūdis 
buvo perimantis.

Pereitą sekmadienio vakarą 
įvyko draugiškas koncertas (tri
jų muzikos pajėgų, vadovauja
mų gerb. Steponavičių poros: 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn, Simfonijos Orkestros ir 
Kenošinus Lietuvių Choro. O to 
jaunimo, jaunimo. Jau ta va
dinamoji “senoji karta” skęste 
skendo linksmuose, saulėtuo
se jaunuose veiduose. Dviejų 
chorų ir orkestros narių vien 
galėjo bu*ti arti pora šimtų, o 
kiek jų draugų, draugių, gimi
naičių. sesučių, brolių; su jais 
motinų, tėvų, dėdžių, tetų. Nie
ko stebėtina, kad ir visai sye- 
timi ir negiminės susiliejo į vie
ną puikią, jaukią lietuvių šei- 

• myną!
Tai buvo savo rųšies tyriau

sia kultūros kompeticija. Sve
čiai apsilankę su savtr geriau
siomis dainos pajėgomis ’ (Jų 
atvažiavo pilnos 10 mašinų) iš 
pradžių prisibijojo, kad juoa 
chicagiečiai “subytins”; chica- 
giečiai, irgi teko girdėti, rūpi
nosi, kad juos svečiai kenošie- 

JJiai “nudainuos”. Bet ekzame- 
nus išlaikė visi lygiai ant A! 
Koks po to visų džiaugsmas, 

■ draugiškumas. Kai po koncer
to prasidėjo šokiai, tai choris
tės, choristai, orkestros muzi
kantai, publika, chicagiečiai, , 
northsidiečiai, kenošiečiai ir kė
li net reciniečiai—visi smagiau
siai šurmuliavo dailioj, švieso
mis užlietoj Almira svetainės 
salėje.

Gaila, mažai man liks vietos 
’iesti detalius. Tad ir bendriau
siais bruožais. Už programos 
parengimą ip jos išpildymą, — 
bravo Kazy! Steponavičius pa
jėgė suderinti mums artimą 
liaudies dainą su klasiškų mu
zikos perlų ištraukomis iš ope
rų, kur visi turėjo ir darbo ir 
pasirodymo, —kaip chorai,, taip 
pavieniai solistai, taip visa or
kestrą Negana to, ir baleto 
pora numerių buvo įvesta, kur 
p-lė Jozaičiutė nustebino sve- 

\ čius savo per porą metų atsiek- 
I tą puikią tekniką balete, rithmo 

gracioziškumu bei mimikos nuo. 
taika. Vakaro ensamblis, kaip 

> teatro specialistai sako, ‘buvo 
kuodarniausia. Stepondvičiua 
parodė, ko gali pasiekti rienuilS'. 
tarnas darbas.

Neprošalj bus čia p*at pridė
jus, kad p. Steponavičiai susi
laukė puikauš padėjėjo asmeny
je Kazio brolio, jaunojo Stepo
navičiaus, nesenai atvykusio iš 
Montello, Mass. Tai buvo gy-

Išgydė savo Rupturą
Keli metai atgal a& gavau sunkią ruptu

rą keldamas skrynią. Daktarai saM. • kad 
vienatine mano viltis iisigydyti yra operaci
ja. Diržai man nieko gero nepadaro. Pa
galios a>‘ įsigijau tai. kas mane greitai ir 
pilnai ižgydė. Jau daug metų praėjo ir 
rupturą nebesugryžo, nors aA sunkiai dirbu 
ĮuNpo karpenteris. Nebuvo jokios operacl- 
.jfs. sugaliimo laiko ar nesmagumų. AS 
neturiu nieko parduoti, bet tiktai suteiksiu 
pilnas žinias apie tai kaip Jus galite- pilnai 
iSeigydyti be operacijos. Jeigu tik parašysite 
man. Eugene M. Pullen. Carpenter.’ 382-N

AIe” N. J. Geriausią
IMkirpkite l| pranešimą ir parodykite lt vi
siems -kitiems. kurte turi rupturą —- lys 
galbūt ĮSgelbgaite gyvastį, arba bent -MiStąb- 
ciysite kenpRimus. nuo rupturos ir rupesni 
K pavotĮi gperMąei,

ė* ‘tQlaikytaštraksas/" f ” 
r- ’ ' ^tšlvienfiuslų 1 Rtūho bankų 
; dępnzitoriųjkomitetą?I.denąi to 

: ŠĮėįkčjąi turbįjt, ^kĮ’oipč domės sąkčl ^ąt ką. Q, Pavieib pinigai 
.. ■ . ... * .. . ištraukti iš .jĮtaino,

bąnlcų jie vėliau,. kaip 15 d', ge 
gūžės mėnėšibi liet pavieto iž- 
dinir.kns McOonnugh paliko

va <igura ir sgjistąms akc 
PO koptelį >^<5kii 

kėstrąj piano aktobiqti.i 

į p,nikų špjdij ąrkįąfrą ?iš‘kokio 
tuzino jaunuolių, ’kuriąm entu
ziastingai vadovavo-pi Steponą- 
vičius Jr. h* musų gerasis ba
ritonai Jakavičius! Kaip jau 
chicagiečiai girdėjo, Steponavi
čius Jr.'yra profesionalas šokių 
orkestrų narys ii* ačiū jam iš 
Simfonijos orkestro narių jau 
susilaukėm - puikaus šokių or? 
kestrėliof

Kaiknric ckici’giečiai kuo no- 
barė šio koncerto rengėjus, kam 
su tok{u puikiu programų ir su 
•jkiomis pajėgomis nešurenge 

Koncerto Bridgcporte, taip vadi, 
namoįpj Chicagos lietuvių “so
stinėj”, Bet nortsidiočiai visai 
į vietą atsake, kad “savi marš
kiniai arčiau kūno”, tad ir 
Northsidė visų pirma! Tik tiek 
—bravo, northsidės respublikai!

Tie, Kurie nešokome (labai 
gailėjomės!), kalbėjome: O, 
kaip puiku butų, kad tokių ko
lonijų daugiau butų. Kas ken 
kia Cicero^ Roselando lietu
viams turėti savo chorus, ir pa
našiai pasikvietus svečių iš ki
tur, arba patys vieni, arba sy
kiu su kitų Chicagos/kolonijų 
chorais surengti kad ir ne tiek 
tobulu? muzikos vakarus! Per
eito sekmadienio vakaras paro
de. kad visi tie, kurie į kon 
certą apsilankė, daugiau jau nė 
į “saliuną’, nė J “pokerio kliu- 
bą” nebeeitų, jei tokių koncer
tų vakarų kas šventadieni tu
rėtų laimės pasiklausyti.“

Dideliais žinksniais musų 
jaunuomenė mums neša švarią 
kultūrą!

— Svečias iš Southsidės.

ką, nereikalaudamas iš bąnkų 
padėti pakankąpią > apdraudą 
jiems. Todėl dabar depozito^ 
tių komitetas ir sako, kad ne
privalėtų būti duota pavieto iž
dininko reikalavirnui pirmenybe 
prieš kitus dopozitorius,.

Kom’tetas mano, ka'į mora
lės teisės dauginiu kaip 100,000 
depozitorių ir piliečių* yra aukš
tesnes, nei vieno pavieto iždi
ninko McDonough doliąi;»*šio 
$887,000 fondo. . •Komitetas 
taipgi mano, kad pavieto adnii • 
nistracijos pareiga ęsanti atsi 
sakyti nuo reikalavimo šios pir
menybes ir darbuotis kartu su 
piliečiais depozitoriaiš, idant 
gautii,iš bankų turto likvidaci
jos ,juA didesnes pajamas ir pa
sidalinai lygiomis kiek kam pri-' 
valo tekti. ’ \

Šiandie bus Lietuvių 
radio programas

iLifik »

, 7?ita brgahįzęiėU^i jlfįT Viena 
iš stąipbiauąiįį Ijįi^vjįĮ drau
gijų įChicągdje. pą4t|ęti 
šyiną įstoti W”fa
pas bile - vieną, Šios Pyaugijbs 
narį arba kręįphįtės į “Auš
ros” Knygną, 3633. $<įu Halstęd 
St. klnušjįtię; ^icbėvičiaiis. 
Jis suteiksi rejkąjingas infor
macijas, ir išpildys aplikaciją. 
Arba galite pašaukti Mickevi
čių telef^nii; .ątęis tiesiai į Jū
sų nanuis, suteikę. Fcikalaujh- 
rnus pa 
aplikacijij 
4754./V

s
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BURNINI BITS..

PRANEŠIMAI
Naųjlenti SpulKpt 36 atrija priiMech 

Spalio ‘ 1} ditn?, Galima t tižairaSjrti ki<k< 
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 va!, vak. 
Napjienų Spuika i yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant. $1,000,000,00.

Yra saugiausia vieta pinigams pasi- 
dfti, nes rnes skoliname pinigus tiktai 
ant Imo mokafao motttfagiaus. I

Kreipkitės prie Sekretoriau?
T, Rypktviiiaut 

1730 So. Halsted Sr.

"Birutė^’ . , . ,
pyks šj vakaru lygiai 8 vai. Gage Park 
i 
taiku.

..lyi ■ ■ .as . i■ ■

Choro» speciali pamoka
1 . ii • • A . . I

svetainėje. Visi choro dalyviai pribukite 
laiku. '' Valdyba.*

■ Minui ■ M ■ niy i■■<!!■!■■ ■

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 

---------- ----------- X-__________________

The Brldgeport Knittihg 'Shop
Netia pienus ję /tomr vilnonius arederlus ir 
pnnčiakąs. Taisorti senU4 BvedetiuS. Mas 
parduodam žemom ItAinom Idabt ralžtumM 

sutaupyti nno 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIOIA
Netoli t«l' vtbronT mso.

Atdara djohomle ir ralrarąls.

SpmnaiiėtM erdrme nbrnnltkų ■«.< 
i. Jei kiti necaMlo jumis iicytttl. a 
klt pas mane- Mano pilnas ifetsau

„šrAjiM-- ---------t
spaliui 20, 1$31

> Business Service
Bisnio Patarnavimas

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
rz ARUOPVS DABAR1

Jus galiu pitkti 10 tonų ar bau
giau SULIG MUSŲ liberalio PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose. ' ' -

Taipgi kraustymas arti ir tųli.
MRS: M’KENZIE LAKEVIEW 5029

HMM. II. "« 1 I

Ką veikia Raino < 
bankų depozitoriai

I*. . ... „• ■,

Neseniai buvo laikomas mi
tingas .sųsiviehijušių paiųo 
bankų depozitorių komiteto. Mi
tingas priėmė planą,, komiteto 
darbbotei ir mano kaįLjtam pla
nui pritara plačioji visuomenė, 
valstijos ahditoriuš Oščar; Nel- 
soii ir Baino bankų resyverls 
Irwih T. Gilruth. , 
z ^Dalykas štai koks. Daugiau 
kaip šlaitui tūkstančių Baipo 
bankų depozitorių grūmoja ga
limybe prarast? vįrš ‘trijų mi
lijonų dolerių iš bankų tunto, 
jeigu nepavyks ta suma iŠko- 
lektuoti iš paties Baino, iš jo 
šeimynos, iš John Bain Incor- 
porated, iš Lew .CompanyTr įš 
kitų Raino biznio organizacijų, 
o taipgi iš Baino draugų, jo 
bankų samdinių ir direktorių, 
kurie yra visi bendrai išėmę to
kią sumą; pinigų fš bankų pa
skolomis. . /

John Bain dviem atvejais yra 
paskelbęs spaudoj pareiški
mus, k«d jo skolos jvairiem.s 
bankams busią atiduotos ir kad 
depozitoriai gausią dolerį už do

Komitetas todėl nusitarė ne
kelti Bainui kriminalės bylos 
per tam tikrą laiką, lapkričio 
mėnešio 1 dienai praėjus, kad 
duoti galimybės taip pačiam 
Bainui, 
biznio 
bapkų 
riams, 
depozitoriams tuos tris milionus 
dolerių, kurie buvo paimti iš 
dvylika? bankų. Šiuos pinigus, 
sugrąžinus, depozitorių intere
sai butų apsaugoti ir reikalas 
iškelti Bainui kriminalę bylą bu 
tų pašalintas. '

Depozitorių komitetas nori 
betgi Įspėti John Bairią, jo 
draugus buvusius bankų per- 
dėtinius ir direktorius, kurie 
yra ^skolingi depozitoriams, kad 
jeigu jie nepadarys sąžiningų 
pastangų atsiteisti, tai, jis, ko
mitetas. reikalaus, idant vals
tybės pynėjas iškeltų bylas 
kiekviename atsitikime, kuria
me tik faktai garantuos • tokią 
akciją . . ‘
v Tolimus, depozitoriams grū
moja praradimas ■ $887,000, i jei
gu teismai spalių mėn. 22 d. su
teiks pavieto, iždininkui pirinė> 
nybę prieš depozitorius iškolek- 
tučtt '‘tuos pinigus kaip pavie-

taip pačiam 
kaip jo šeimynai, jy 

organizacijoms ir jo 
samdiniams ir direktb- 
atsiteisti —sugrąžinant

šj va kąrą taype 7 iki 8 vai. 
iš stojos VV.G.E.S. 1366 kilo- 
cycles įvyks nuolatinis duoda
mas kas antradienį Pcoples 
Furniture Kompanijos progra
mas,

, Kaip žinoma, khd “Peoples” 
duodami radio programai pą- 
siŽymi tvarkingesnių ir parink- 
tesphr dainų ir muzikos turi
niu. Todėl ir šį vakarą tarpe 
senųjų radio dainininkų, sykiu 
dalyvauą ir naujų ir dar negir
dėtų radio. . Kas duos didį 
žingeidumą juos visus išgirsti 
dainuo j ant. Pri s tcC bus kai - 
bos; j u okai, ir sugro j ita kaip 
musų tajp ir pąrinkteshės tarp- 
tautiškoš muzikos j šmoteliai. 
Todėl turėkime mintyje šį va
karą, užsist^tyti savo yądio ant

IIOW TIME FįĮES! - Just 
tbink of all tjie misery and 
torhirc you liave j)ccn end- 
uring. This is thė seventl^ edi- 
tion of BURNIN0 BITS, būt 
the aųthor is stjĮį ąlivę, and 
eontinues to bofo anjį exaspe- 
rate you in evėry way Voncei- 
vable. The oųfy why to stop 
these outrages, is to spnd in 
contributions; tlien ybu cąn 
read your own‘ and gldat. - Of 
coursc, if soineone thinks your 
efforts are nil, ydii can liavė'a 
nice murderous battle of your 
own, thus enlarging yy$>iįr cir- 
cle of ac(|uaintancbs ąttd ene- 
nries, at the samb z tinie you 
will take soiiie .of the latter 
off mv trail. - ,

M

z » b ' ą
CONGRĄTULATIONS 

RUTE’.’, 
vetfsary, 
returns.

■-11 *■ 1 H" ..........  ’ . ’ , . .

ANlt N0W FEROCIOUS 
READER,/ Rosy and I are 
being threatcncd, and it’s all 
Annus* fault. Cąn you ima
gine: ils riding ln.a trailer? 
Wcll you won’t^nee^ imagi- 
nation if cthe following turns 
out to be truc. a

Dcar BURNING BĮTSI
The trailer is in the making, 

and some cbld rainy night 
you and Rosy will have to take 
your ride bome. So don’t for- 
get your slickcrs. and inufflers

OpMnaimtM gyovme cbrnnltka .«...u u 
B. Jei kiti neraięjo juinli ii«y<frtL ateilan 

klt pm mane* Mano pilnas lieczamiuavi- 
maa atidenn juitj tikra Ura it iet*aa apai 
imsiu, jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei 
klt pm tikra specialistą, kuris nokiant jusi 
<ur ir kas t Jums skauda, bet pato pasakyt 
po galutino llerzamlnavimo—kM jums vra

, Zaremba
St

klt pas tikrą specialistą, kuris neklam jusi 
<ur ir kas, lame skauda, bet pate paeaky, 
r —

J Dr. J
20 W. Jackson Blvd., netqli State 

Kambarys 1016 į 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
■ )ftso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 -vakaro.

lioj nuo 10 rvfn Iki 1 oo oietn.

.SPECIALIU SPALIO SUTAT1PIMA8 
Namų etalytpaR. rcmodeliavlraa*. garažai.

por«aL -gtąyjic^ar^ pigiai. 
2536 N. SacrAmento 

, ' .Dykai apskaičiavimai. 
/ T«l- gpaulding 01.39

—- ■ll 1 ■■
.‘V < ‘

EKSPERTO
SVARSTYKLIŲ (SKfetŲ) APTAR- 

, Tarnavimas 
Visų rūšių ir didumų 

LOŲIS GARBUS 
818 W. 18th St.

Telefonas Canal 0229
'r —-C---------- ’

“Bi-
on your sįlver arini- 

and many hapįy
— Pirmyn.

po 
N ėdi

— Ainelia of Trailer Fame. 
. » •

■ h Z\' ■ ■■ . ■ •

Bridgeportas
■ . U

Bomat buvo užpuolę lietuvę ;
'.iinotterjy ■ ' Į'’’,

t : '' --------------------------

Ptąėh’sį šeštadienį, apie 9 v. 
vakaro, lietuvė moteris, p. Rai
nis (3850 So. Union Aye.),, ęj.o. 
namo iš bučemės Halsted gat
vėj. . - ' ‘ t

34 gatvėj netoli Union Šit. 
ją užpuolė du bomeliai. Jįę mė
ginį ‘ įtraukti • moterį į alej|. 
Bet p. Raima suhlyko šaūkda- 
mosi ipĄgęlbos., \ \ ( ? į

flomeliaį pabėgo nespėję at
imti pinigų iš moters, tik su
draskė Jos drabužius.' J ' 

Bridgeportiečiai turėtų būti 
juo atsargesni .vaikštinėdami 
gatvėmis vakarais.—Vietinis.

Paskutinis Žodis Chi
cagos Lietuviams 

. •.... ....v—.;..-1; .

Pirmeliau buvo pranešta, 
kad padavimas prašymų įsto
ti Chicagos Lietuvių Draugi- 
jon S\ P.| užsibaigė su. spalio- 
Oct. 13 d, Dąbar likosi pail
gintas terminas iki Tąpkričio- 
Nov. ;8 dienai; Taip, k$(T pa
davę aplikacijas iki nužymė 
tam laikui galėsite formaliai 
įstoti Draugijon <lapkričio-Nov.^ 
10 d. Šitoje dienoje baigiasi 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. vajus.

J To^el dar sykį mes kviė- 
čiarii Chicagos ir apielįnkių 
lietuvius — vyrus ir moteris^- 
skubiai priduoti prašymus lik
ti Draugijos nariais, taip kad 
lapkričio 10 dięnos apšiririki- 
me galėtumėt formaliai būti 
priimti. Nariais ■; priimami 
;nub 16 iki; 45 metų :; aipžiaus. 
Įstojimas šitame laike-yra žy
mi AP sumažiiįtaš^ \ Draugijoje 
yra trys /skyriai ligoje • pašal
pos $6, $10, $16 -- Savaitėje. 
Pomirtinė $250, nariai- liuosį 
nuo visų kitų- pareigų,; 4pari 
mokėjimo mėnesinių duoklių. 
Pašalpa sergantiems nariams' 
mokama bile kur gyvenan

tiems.

LIKĘ .\“A 
hopes to be 
“Birutė” in 195(>, \ve hoį)e to 
be on hand ĮĮo cop^rątūlate, 
you on yoiir Gbį^en Ahhivėr- 
sary,. M ■

• •L'’.,

WIIY, OI I W1IY ? ‘ Ncarly 
everyone wKo sendin a ębntrL 
butięn, prefers ęin. aliaš to his 
or her authėntic’’įtąp)į.' Maybe, 
afler reading * som’e of the 
contribs, yoij can guess why.

SS > vvho 
about

TONY “ROSY” WENCKUS 
is enjoying and un-looked for 
popularity era. IIc has been 
mentioned in tw'o contribs 
already and now he gets one 
all for hiinself. “Four-Finger” 
is wondering: —

Dcar Bits; .
4 A ‘ ’ 1

' What’s Bosy’ idea of trying 
to breąk all bf bis friends 
thumbs ahyway ? r >; t

\ _L.‘ Poiir^inger.

WHY DON’T YOU put your 
two cents in alsp? * Write in 
and philosophize, muse,wonder, 
or šuggGst*' And lęt me rertiiųd you'agjn ® 2 ,you dort’t 
necessarily ha ve to A be a 
Chorus membįr to contHbutę. 

y'- - ’ ‘

pos ».,• $0, $10, $16

BATHS
TCRKIRKOSf SVLFURlNftS VANOS IR 

KLKKTRIKINI8 GYDYMAS
Treatmentai visokiu kraujo litų, reuma
tizmo, , nervų, lumbago, AalMo, paraly
žiaus. sciatica Ir visas panagias ligas gy
domo su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. SulfurinAs vanos sutvirtina Vandeni 
iki 106 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turimo'‘ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. - 26 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir Vakarais

1657 W. 45th St.
Kamp. R. Paulina. Tel. Itoulevard 4352

.   Illlliy lllUmilllIlMIiSii-iiiS—ląmąy. ■■ III. i ......... ....      -         —
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LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terip Wa|lboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčįus. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT. 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321. (

RAMOVAI ItheatreFb
35 8 Halsted Sts* 

DIENOMIS IR VAKARAIS

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocahontas, Mine Run .................... $6 75
Petroltam. Nut Coke ...............  8.50
Pocghontas, Lump or Egg .......... 10.25
Heritage Coal Co., Tcl. Englewobd 2606

- , -------—J--------  ------------------------ ---- ■ -------------- ' ----------- -----

SAMPSON'S LANDLORD SERVICE 
BURBAU., Mes pašaliname ar iškelia
me prastus it nepageidaujamus rendau- 
ninkus. Nuo įteikimo pranešimo iki 
galutino, pašalinimų bile kada ir bile kur 
Chicagoje ir Cook paviete. Už numa
žintas narystės mokestis. Ekspertų pata
rimai visuose dalykouse dykai. Tel. 
Brunswick 6160. 1650 W. Division St.

r

Ji

Šiandie

“Silence”
pasirfaM> ■*““ 
Jo gyvastis už g«rį jos var*

i

ar

Miscellaneous 
. įvairus 

-**ą*MU^**^m^^MW**^*-**miiX*******w*^**wwwwwwwwRa 

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys. Ra

minantys Masažai ir Maudynės. Moteris 
patarnautoja. 807 E. 63 St. Room 4, 
tel. Mįdwąy 4378.

Lest and Foųnd 
Rasta Pamesta

MANE apvogė spalio 17 d., išvogė 
svarbias dokumentus — gal kas ras pa
mestus*-— prašau gražinti -r—’ atsilygin
si ii. C. Preglauskas, 3325 Emerald Aye.

* -A- i* f < • tef

OF ČOURSE I KN0W/ the 
reaf narnės, since, othcrwisc, 
thefr offerings would not be 
printed, bųt t likę ą family 
doctor, I keep all secrets.

j ;.' ' ?1V ' "c : < f. . . ; > 
# » » '■ r> , 

HERE’Š ONE froiri “¥fes”J
Bits of Phiiosophy.

The one who siis idly būt 
šilently, sneering ąt otherš, 
who t a Ik and plan, and who 
later criticizes these others 
who attenijit w ąccomplish, 
with an altitude of cyhicism 
which plainly meąns: u ‘Tis I 
who is ever-lastingly right, 
and . thou i 
wrorig;” who sąys: “Blessed 
be the inan whd knows what 
t<3 say, būt who; eąn be -per- 
sua-ded not to say lt” The 
reciprocal of sųčjį ,Ū ųudtation 

“Merited ihdeed, is tbe 
aloof hypocrite, Avhose philo- 
sophical powers ;|o direct 
others is comentlhbly jjpsitive, 
būt whose meriii1are hojjlessly 

lihegativė and unb^lAnced by 
1 his 6wn failure, tp perfdrni,

DID YOIJ SfOTICĘ the “In- 
terludė” in . ląst Sąturday’s 
“Naujienos ?” < If you didn’t, 
keep an cye ori the paper 
from now on. Although it 
hąsn’t bėen advertised before 
hand, it Iboks good to yours 
truly, who hopes . to find out 
more about it.

■' 'i/'’- .

meilę, 
dą. Ką jiedu pasirenka? 

.. i !• J ' ' ■ - ■ 
Dalyvauja 

CLIVE BROOK, 
Marjorie Rambeau. Paggy Shannon, 

* Charles Starrett.
•; ' A

Taipgi . 
Komedija, Ziniot, Pasakėttoe, 

'■ Margumynai.
•...f--,' ■ • •*

Dykai'moterims indai po 6 v. vak.

Furnitijre & Fixtures
‘ R»kąnd»i-lUisai - • .

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

6348 S. Campbell Avė.
, .i...-—i...i_  ...... ......................

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba. 
setus, laurus, lempas ir tt.. biskį vano
tus. 641 Oi S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

is:

art ‘ everį-laštingly 
' “Blessed

is tie

LAŠT TUESDAY, ’ dųring 
the špecial rehearsak Frank 
Jakavich becaine so enthusi- 
astic in his singing, that he 
began sneeZing on .each beat; 
or maybe Calways a maybe) 
he had a cold. If so, wę sug- 
gest, as a eure, an aspirin 
tablet in a coke; flavored with 
cigarette . ashes. We assure 
you, that besielės effecting a 
eure, you will get quite a kiek 
out of it, for it has been diseo- 
vered by experimerit, that this 
eoneotion is even better than 
somė of the cočktails .you gęt 
in the speak-easies.

BERNARO PETKA’S
‘ MENS FURNISHING

Vėliausio styliaus kepurės 95č., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklarailčiai 65c„ 95c, 
Marškiniai $1.00, $lv50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

Dresių Dezaininimas 
| Dresių Siuvimas 
. Skrybėlių Dirbimas
į Mes teikiame ekspertų instruk-
1 eljas Aluose kurtuose. Dienomis 
k ar vakarais, žema kaina, 61e 

amatai yra patraukiantys ir 
gvėrai apmokami. Ra&ykite dd 

knygutes apie kursą, kuriuo 
^*‘jųs Įdomaujate.

k Skrybėlės
■ Mės išmokinsime' kaip desai- 
r ninti ir padaryti gražias skry- 
[ Mles, kol mokinatės. Diplomoe 
J duodamos. Ateikite ar rašykit 

dėl nemokamos knygutes.
► MASTKR rOELKGK

JOS. F. KASNICKA, Principal 
IUO N. STATE RAN. «718

Garsinkites “N-nose”

Business. Chances 
Pardavimui Bizniai

BUČERNS pardavimui, šalę A. 8 P. 
sankrovos. Geroj vietoj. $700 pa
ims jl« •

• 6655 S. May St.

PARDAVIMUI groserne, saldainių 

4ce cream kempinis štoras, pilnai įreng
tas, pigiai. 2500 W. ,39 St.

PA*RDAVlMUI valgykla, sena įstaiga, 
prieinąpu kąiųa. šaukite Boulevard 
2786.
—_ ... . ■■■■-,■. ' . .i............ — ■ .j ; f

PARDAVIMUI barbernė už cash at 
išmokėjimais. Turiu prduoti šią sa
vaite. Kreipkitės

. 3236 W. Ulth St.
'.............. ....................... i Vii ii i i' ■■■■■■-

Fartns For Sale 
Ūkiai Pardavimu* ■

PIRKITE DABAR! ŽEMES KAINOS 
EINA AUGSTYN , 

65 akru farmn. gyvuliai, padargai,- -paža
ras. arba 500 5armų Michigane ir Indiana 
valst. visokio didumo, už vfaokią kaina. 
Arti South Sborc Line. Chięaroa traukiniai kas 
2 valandos. I&mok&jimala. G. H. Kimmerle, 
Apt. 15—Oliver Kote). South Bend, Indiana.

to obtain resni t, and to Tolio vv 
his own advice.”. ---''T'es.

WE RAMBLE* ON from phi- 
lošophįcal musipg^ tp iritimate 
every-day musings *v b 
is dding 
writes: -

. 'K 7

/ Dear Bits t
I wonder whąt, \vould hap- 

peri, If Mr. Stephens got ą pipe 
of his own;; , DąnięĮ Kezes 
reąd; a bdok jot _ėįįgiie|ter i f 
“Rosy” Wenckus had a giri of 
his own; i f Georgie Stephens, 
Mr. Stephens’ hrųthė^, sųč- 
ceeded in gcttįng a blonde.” <

R

M

RĘMINDERS: “Hard Times*’ 
Party and -Dance at Meldažis 
Hali, given by The Chicago 
Lithuanian Symphony Orche
stra, Oct, 31.

PIRMYNJS Spląsh Party, 
Nov. 14, at the Olyiripjc Pooir 
ĘvetybOdy is invited to both 
bf these “enjoyeties,”

. * ... /■" .p-*'?.* *

< iv
-fcfr

■< ■

the ląttęr
•Z

yyhėn she
ONCE AGAIN we sign off. 

(Aretichya ’-glad?) tĮnd. as' a 
fellow colyumist once JsftĮd: 
“Unlike the Arabs, I pack my 
pick and shovel, V leave my 
‘Mirt*’, alid noiąily steal away4*’

Auf. WIedersehėn! '
? — A. Stelmok.

________

■ ■ ».v. ,t

A.
“’M* '...v D',. - .'Ijf'

.....V.------
,---------------- ■ ■■ r:------------------------------------------------ ----
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e , n į s e. r

CLASSIFIED APS.]
Educational

. ... Mokyklos ________
**MmRmRRAR^MWWMWWMWV^*******'*****»*

MOKYKIS ‘BARBERYSTfiS• AMATO
■V . ■■■ i, ■
Dienomis ar vakarais, /Del informacijų 

Šauk arba rašyk:
i.'- ■ ■ “ . .
INTERNATIONAL BARBER

> COLLEGB.
v672 West Madison Street■ W ■ ' " • ' -■ *■ -

v f Automobiles
MOTOR TROKAI VISU ISDIRBYBOĮŲ ‘ 

Didelis pąsirlnkimas ui kainas nuo $50 ir 
augs. Unirvuą IšmokSjlmaį.
887 W. 35th 8t.‘ BTd^IYard6 6080

V mAiNYSIU Chrysler Imperial 80 ką 
ra, 1928, ant* kriaučių bizniaus. Atsi
šaukite 5019 Kolin Ąve.

i'

A

1O akijcį*
■ f.

$

■. < &■ MOTORS .'S ALES 
•Pasiūlo 50-gerų karų už pratuSUnlmo kainae. 
Visų modeliui visokių kainų* - 
j.;,;Į8*«W:! '

Real Ęatate For Sale 
Namai-žem* Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam parduodam, mainom namai 

lorną. fermas, .maniu? visokios rųšies 
Nėra slprramo apieliokės ir kur yra ai 
kas yra- Pęrkans notas, 2nd motegafe 
ir parūpinant i ir Žnd mortgage leng
vomis filygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
. ' TA Ulanm 0455
- -- .. - - - - *------2—. - - ■. - - - - -

BR1GHTON PARK
Bą^enas. 2-6 kasbarių naujas mū

rinis namas, kąrštu vandeniu šildomas; 
beismantas ir viškos. Parduosiu labai 
pigiai. Savininkas.

2912 N. opringfield Avė.
Afb? šaukite

4 ' Spaulding 3651 *
i........................L........... ...... -.. ......................................■-......

GERAS BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

Našlė turi parduoti grocery, notions, 
candy —- ice ertam štorą, biznis iš
dirbtas per 7 metus. Namas ant dviejų 
florų —• 3' ruimai žemai. 5
iritiiųąi viršui. Didelis skiepas, didelis 
garažas ir' 2 Totai. Real estatininkai ne- 
ątšišau^Įt. 4605 So. Washtenaw sAveį




