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Anglijos Darbiečiai
Rinkimuos Sumušti;

MacDonald Laimi

Lietuvos Naujienos

Henderson paliko 
neišrinktas; Lloyd

George vos praėjo
Stanley Baldvino konservatoriai 

viską nušlavė

Powers teisinas bus 
teatre

Clarksburg, \V. Va. spalio 28. 
II airy Povvers, apkaltintas 
dviejų moterų h’ trijų vaikų 
nužudymu, bus teisiamas miesto 
teatre išnuomotame su tikslu, 
kad daugiau publikos tilptų.

Nebegrąžins emigrantų 
iš Pietų Amerikos '

Vidaus reikalų ministerija 
praneša, kad šiais metais jau 
pabaigė emigrantų grąžinimą iš 
Pietų Amerikos palengvintomis 
sąlygomis ir nemokamai, todėl 
prašo nesikreipti šiuo reikalu i 
vidaus reikalų ministeriją ir 
Lietuves konsulatus Argentinoj 
ir Brazilijoj, kuris neturi jokio 
galimumo patenkinti piliečių 
prašymus.

Seah-im Harbor, Anglija, 
spalio 28. Ministeris pirminin
kas P.amsay MacDonald šioje 
savo gimtinėj v’etoj^ išrinktas 
į atstovų rumus 6000 balsų 
dauguma. MacDonald gavo 28,- 
976 balsus, VVilihni Coxon, tik 
ras da bietis. jo oponentas, ga
vo 23,027 ir George Lumley, 
komun’stas, gavo 677 balsus.

Londonas, spalio, 28. Lloyd 
George, kurio liberalų partija 
tapo veik visiškai sunaikinta 
vakarykščiuose rinkimuose, pats 
tapo išrūktas Gamavron dist- 
rikte, 'Valės.

Darbo partija gavo tik 49
Londonas, spalio 28. Visas 

Londonas nustebo sulaukęs pir
mas ž;Mas apie nepaprastus 
rinkimų davinius, kuriuose Dar
bo partija tapo veik galutinai 
nušluota. MacDonaldas kaip 
\ nglijos ministeris jįirmininkas 
dabar turės atstovų rūmuose 
apie 590 atstovų daugumą iš vi
so 615 atstovų skaičaus.

Rusija steigsianti
Mongolų nepriklau

somą respubliką
Japonai pasiuntė Maskvai 

perspėjimą

Tokyo, Japonija, spalio 28. 
Japonijos užsienių reikalų mi
nisteris baronas Szidehara pa
siuntė sovietams • memorandu
mą, perspėdamas, kad bolševi
kai liautųsi koncentravę kariuo
menę Mandžurijos pasienyje, 
’ies 'tas erzina kaip japonų taip 
ir kinu kareivius ir gali iššauk
ti nemalonių pasekmių.

Kiniios žiniomis sovietai su
traukė apie 30,000 kariuomenės 
i vakaius nuo nuo Mandžuli ir 
Armuro upe gabena amuniciją 
ir gink’us armijai, sudarytai iš 
kiniečių ir mongolų, iš kurių 
Rusija rengiasi paskelbti Pri- 
Amuro respubliką su Tsisibar 
sostine.
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Ramsiay MacDonald
Anglijos premjer-ministeris

Tautų Sąjunga ir 
nori ir bijo lenkų 

sauvale sudraust
Aukštojo komisaro , sprendimas 

dėl Dancigo

Rusijoje areštavo 
komisarų trustą, 

už grudų vagimą

Voldemaro byla dėl 
kronų

Voldemaro byla dėl kronų 
Vyr. tribunole busianti spren
džiama 1932 m. sausio mėn.

Posėdžiui pirmininkausiąs 
vyr, tribun. pirm. prof. Krikš
čiukaitis, kaltinsiąs vyr. trib. 
valst. r;yn. pad. p. Kavolis.

Tos bylos istorija bendrais 
bruožais tokia:

1919 m. Voldemaras buvo de
leguotas Versalin. Be ko kita, 
tada V ddemarui buvo pavesta 
ieškoti užsieny paskolos. Jam 
pavyko iš vokiečių gauti 200 
mil. mk.
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Lloyd George 
Anglijos liberalų vądas

[Acme-P. « A. Photo]

Stanley Baldwin
Anglijos konservatorių vadas

44 farmų komisarai pavogė 
4,000,000 pūdų

Galutinais daviniais konser
vatoriai laimėjo 472 vietas; na- 
čionai liberalai 70 vietas; na- 
cional darbiečiai 13. Viso, jau 
turima/s daviniais šios grupės 
duos dabartinei nacionalei koa 
licijos vvriausybei 555 balsus.

Anglija prageria už 
$1,300,000,000

Gėrikai vien mokesnių sumoka 
$631,000,000

Dar) o partija gavo 49 vie
tas; lloyd George liberalai 4 
vietas- nepriklausomieji 3 vie
tas. Tos grupės sudarys viso 
56 opozicijos balsus atstovų ru 
muose Valdžios partijos lai
mėjo s:uose rinkimuose apie 
2330 halsų daugiau.
Tik 1 senojo kabineto išrinktas

Artimi- Henderson, dabarti
nis Darbo partijos vadas, liko 
neišrinktas; pereituose rinki
muose jis buvo gavęs 7,900 bal 
su daugumą; šiuose rinkimuose 
konservatorius gavo 8,000 bal
sų daugumą prieš jį.

Iš senojo darbiečių kabineto 
visi tapo neišrinkti, išskiriant 
vienint’li Lansbury. Komunistų 
neišrinkta nė vieno.

Stebėtinas konservatorių pa
sisekimas apsireiškė tokiuose 
manufaktūros miestuose, su 
dauguma darbininkų gyventojų, 
kaip Manchester, Sheffield, Bir 
mingham Leicesiter, Salford, 
Liverpc1 Nevvcastle, Bristol; 
net La icashire ir Yorkshire be
darbiai nuėjo su dabartine na- 
cionale valdžios koalicija.

Londonas, spalio 28. Galinga 
gėrėjų armija Anglijoj sumoka 
visą penktą dalį visų mokesnių 
valstybei. Iš virš $1,300,000,- 
000 išleidžiamų kasmet pinigų 
alui ir likeriui valdžia gauna po 
$631,000,000 mokesniais: alaus 
duoda $556,000.000 ir kiti gė
ralai $81,000,000. Įvairiose gė
rimų įstaigose Anglijoj dirba 
nuolatiniai 617,000 darbinin
kai.

Rusijoj atpigo reikme- 
nos ant 30 nuoš.

Maskva, spalio 28. Valdžios 
ukazu visose privatinėse krau
tuvėse nuo lapkričio 1 d. įsa
koma nupiginti ant 30 nuošim 
čių kainas maistui, tabakui, 
drabužiams, muilui ir avaly
nėms.

^ORHS^i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek pastovus: temperatūroj 
nedaug permainų, galima šalna 
naktį; vidutinis, kiek stiprokas 
pietvakario vėjas.

Vakar temperatūra buvo 59 
laipsnių pavakary.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 4: 
50; mėnuo teka 5:42 vak.

Miręs žmogus vaišino 
200 svečių

San Francisco, Cal. spalio 28. 
August Shleicher, miręs prieš 
2 mėnesiu, paliko testamente 
sumą p’nigų bankietui savo 
draugams ir užrašė, kad banke
te turi būti “gera muzika, ge
ras valgis ir linksma draugys
tė”. Susirinkę 200 svečių vieną 
minute pastovėjo tylėdami, gal
vas nuleidę, paskui prasidėjo 
linksma puota prie stalo, kur 
stovėjo tuščia mirusio šeiminin
ko kėde. *

Buchnrest, Rumunija, spalio 
28. Pilsudskis, Lenkija diktato
rius, pagijo nuo influenzos ir 
išskubėjo j Varšuvą, kur yra 
teisiami jo diktatūros priešinin
kai.

Varšuva, spalio 28. Tautu 
Sąjungos aukštasis komisaras 
Dancige, grafas Gravina, šio
mis dienomis išsprendė Danci
go miesto skundą prieš Lenki
ją, kad ji užvaldžiusi Dancigo 
miestą, 1 į varo į bankrotą, ne- 
siųsdama savo prekių per Dan
cigą, bet statydama ir Gdynės 
uostą ir per j į‘ varydama savo 
užsienio prekybą.

Gravina paskelbė, kad Len- 
gijos pareiga yra naudotis vi
soj pilnumoj Dancigo uostu, 
bet 'taip jau kad Lenkija gali 
statytis ir kitus savo uostus 
prie Baltijos jūrės. Tą Gravi- 
nos sprendimą Dancigas aiški
na, kaip laimėjimą sau, gi*len- 
kai aiškina sau.

Gravina pareiškė, kad nepa
tenkintoji pusė vėl gali skųstis 
Tautų Sąjungai.

Trys “Robinsonai Kru- 
zės” išgelbėti

Balbao, Canal , Zone, spalio 
28. Apie 550 mylių į pietus nuo 
Panamos kanalo saloje Cocos 
rasti trys žmonės, išbuvę čia 6 
mėnesius nuo pavasario, kur jie 
išlipo jų laivukui sudužus. Vi
si paeina iš Suv. Valstijų, vie
nas iš Springfie’d, III.

Sharkey Chicagoje 
imsis su Dempsey;

vėliau Shmelingą
Su Dempsey jau susitarta, su 

Shnieling derisi

Mask.va, spalio 28. Sojuzsac- 
har vadsi. kurie kontroliuoja 44 
valstybines grudų ir cukraus 
fabrikus kalti vogimu ir suk
tybėmis. Komunistų partijos 
centro komiteto priimtoj apkal
tinimo rezoliucijoj sakoma, kad 
tas komisarų trustas falšavo 
grudus, didino swo reikalus ir 
nusuko valstybei apie 4,000,000 
pūdų grudij, taip pat paslėpė 
didelę daugybę cukraus. Dau
gelis tų oficialų areštuota, kiti 
pavaryti iš tarnybų.

Tų pmigų 100,000 kronų Vol
demaras pervedęs Danijon Lie
tuvos atstovybei steigti, kitus 
pinigus Voldemaras palikęs Vo
kietijon bankuose.

Voldemarui sugrįžus iš Taikos 
konferencijos ,valstybės kontro
lė pareikalavo Voldemarą atsi
skaityti. Vodemaras atsakė, 
kad jis atsiskaitysiąs tik prieš 
vyriausybę, o ne prieš valdinin
kus. Re to, jis nurodė, kad 47,- 
000 kronų sunaudojęs atstovy
bei steigti, o kiti pinigai pri
klausą jam, nes tada negavęs 
algos.

10 kubiečių suimti už 
už suokalbi ,

Italija “švenčia” 9 me
tus fašizmo

Romo, Italija, spalio 28. Šian
dien Italijos fašistai apvaikš 
čiojo 9 metų sukaktuves • saVo 
maršo i Romą ir Mussolinio val
džios pasigrobimą. Jau pradė
jo ruoštis kitiems metams, ka
da f aš’štai su didele pompa ap
vaikščios savo 10 metų sukak
tuves.

6 metų vaikas 'Šaudo 
kaip senis

Port Clinton, Ohio, spalio 28. 
William Maulin, 6 metų am
žiaus, atvyko su savo tėvu po- 
licistu į policijos šaudymo kon- 
testą. čia vaikas visus nuste
bino, į šaudamas iš 38 .kalibarų 
revolverio per 20 yardų 78 
punktut iš 100.

Pavasaris Pietų Amerikoj

Sairtiago, Chile, spalio 2(h 
Staigus pavasarinis lietus pa- 
tvindė pakalnes ir. upes Chile 
valstijoj. Bijomasi 4>qtvynių.

Wisconsin valstija 
valdys Ameriką

8 .progresyviai nulems kongresą

Madison Wis. spalio 28. As
tuoni kongresmonai iš Wiscon- 
sin valstijos, vykdami į Wash- 
ingtoną pareiškė, kad jie ne
rems republikonų, jei tie nepri
ims jų reikaalvimų bedarbei ir 
žemės ūkini sutvarkyti.

Visi 8 wisconsiniečiai pri
klauso kongreso republikonų 
progresyvių frakcijai, kuri da
bartiniu laiku nulemia kongre
są, kadangi republikonai ir de
mokratai pasiskirstę veik lygio-' 
mis.

Boston Mass., spalio 28 Jack 
Sharkey manageris pranešė, 
kad jau padaryta sutartis su 
Jack Dempsey kumštynėms tarp 
Sharkey ir Dempsey ateinanti 
pavasarį birželio menesį Chica 
goj; po to Jack Sharkey gaus 
imtis s?. Max Schmeling rudenį, 
rugsėjo mėnesį Madison Sąuare 
Garde?.. New Yorke.

Derybos su Schmelingu, da
bartiniu pasaulio čempionu, dėl 
kumštynių su Sharkey jau pra
sidėjo po to kai tik Sharkey 
sumušė italą milžiną Primo Car- 
nėra.

Havana, Kuba, spalio 28. De
šimts vyrų areštuota Mantazas 
provincijoj, apkaltinti už rengi
mą suokalbio prieš prezidentą' 
diktatorių Machado.

Lavai už Suvienytas 
Europos Valstybes

—.A„ , —

Francija sieksianti nusiginkla- 
1 vimo

1921 m. Voldemarui užvesta 
byla, kuri tęsės ligi 1930 m. 
Beje, 1925 m. Lietuvos vyriau
sybė Hanijoj dėl tų 53,000 kro
nų, iškėlė bylą, dviejose instan
cijose Jaimėjo ir pinigiuP atsi
ėmė.

Voldemaras dabar kaltinamas 
tik už tai. kad jis nenorėjo ati
duoti pinigus, bet Voldemaras 
stengias įrodyti, kad į dalį tų 
pinigų jis ir teisę turėjęs.

Liud’ninkais Voldemaro by
loj šaukiami: dr. Grinius, E. 
Galvanauskas, P. Klimas, Balu
tis, J. Savickas, M. Yčas ir kt.

Visas amžius už deg
tinės bonką

Supreme Court persyarsto pro- 
hibicijos teismo sprendimą

Lansing, Mich., spalio 28. 
Fred Palm, kurs buvo nuteis
tas visam amžiui už vieną deg
tinės tonką, dabar gavo bylos 
persvarstymą Aukščiausiame 
valstijos teisme. * Pasmerktojo 
advokatai reikalauja, kad Palm 
butų visai paleistas, kadangi jis 
yra įkaJintas priešingai kon- 
£<titucijaio Teismo sprendimas 
parodys Paląa likimą.

Republikonai i-inks kon
greso pirmininką

Wasbjngtoh, spalio 28. Lap
kričio 30 d. bus šaukiama kon 
greso atstovų republikonų kon
ferencija pasitarti dėl kongreso 
pirmininko rinkimų. kandidatų 
kol kaj yra apie pustuzinis# Pe» 
mokrat? i sutiko tavo pirminio 
ku rinktis atstovą Garnėr iš 
Texas,.. ..

Gubernatorius atmetė 
Chicagos kelių planus
Springfield, III. spalio 28, Gu

bernatorius Emmerson pareis 
kč, kad jis neįtrauks į ateinan
čio legiriaturos posėdžio dieno
tvarkę Chicagos aukštųjų kelių 
statymo klausimo.

Sausųjų agentė nusižu
dė iš vargo

' Welhville, N. Y. spalio 28. 
Miss Bary Booth, 18 metų, at
vykusi iš Belmont darbo ieško
ti, gavo “darbą” pas prohibici- 
jos agentus ir turėjo su jais 
vaikščioti po sąliunus, apgaudi
nėdama saliupininkus, kurie jai 
pasitikėdami fundydavo gerti ir 
tapdavo areštuoti.

Greit-po to mergina buvo pa 
gauta girta ir teisme ją agentai 
neužstojo. Ji tapo įkalinta už 
netvark’ngą elgesį, paskui pa
leista be darbo ir pragyveni
mo šaltinių, nusišovė.

Rado 87 elementą ;
Cheyenne, Wyo, spalio 28. 

Los Angeles mineralogištas Hu- 
go Rembold paskelbė atradęv 
Wyoming kalnuose samarskite 
sluoksnius* kuriuose randasi 
taip vadinamas “trūkstamas 87 
elementas”. ,

Ule de France laivas, spalio 
28. Fro.ncijos -premjeras Lava), 
grįždama namo iš Amerikos pa
reiškė, kad jis netolimoj atei
tyje numato suvienytą Europą 
ir nusiginklavusią Europą kaiu 
militarškai taip politiškai. La
vai pasireiškė esąs Briando pla
no šalininkas, sukurti Suvieny
tas Europos Valstybes. Pirmas 
žinksnis į tą valstybių uniją 
busiąs santykių su Vokietija 
pagerinimas.

Suimta dviejų moterų 
nužudytoja

•Los Angeles, Cal. spalio 28. 
Mrs. Winnie Ryth Judd, apkal
tinta nužudžiusi ir čemodanuo
se atgabenusi į Los Angeles 
:š Phoonix dviejų moterų, savo 
draugių lavonus, suimta ir ga
benama atgal į Phoenix teismui.

Ispanija atmetė senatą v
Parlamentas pasiliks iš vieną 

rumu • v

Madridas, Ispanija, spalio 28. 
Kokią pajėgą turi radikalis ele
mentas Ispanijoj parodo tokš 
faktas kad konservatoriams j- 
nešus seiman pasiūlymą įsteig
ti senatą, seimas jį aflnetė 140 
balsais prieš 83.

Washington, spalio 28. 176, > 
205 darbininkai bus paimti j 
įvairius paštų skyrius nuo gruo
džio 13 dienos nešioti laiškus 
ir skirstyti juos Kalėdų sezo
nui.

Byla dėl katalikų žur
nalistų sąjungos

Bistrą?, J. Katilius, Grušas ir 
Keliuotis padavė draugijoms re
gistruoti komisijai prašymą, 
kad įregistruotų katalikų žur
nalistų sąjungos įstatus.

Katalikų žurnalistų įstatuose 
be ko kita įrašyta paragrafas, 
kad sąjunga turi dvasios vadą, 
kurį skiria metropolitas; dva
sios vr.das turi veto teisę vi
sais doroviniais t ir religiniais 
klausimais.

Draugijoms registruoti komi
sija priėjo išvados, kad tas 
str. prieštarauja įstatymams, 
nes visas draugijas visais klau
simais prižiūri Vid. reikalų mi
nisterija, bet ne paskinti vadai.

Katal. žumal. sąjungos stei
gėjai draugijos registruoti ko
misijos nutarimą apskundė 
Kauno apygardos teismui. Tą 
bylą Kauno apygardos teismas 
spręs lapkr. 13 d.

LIETUVON
Siunčiame Pinigu Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Paęfaodame Laivakortei 
ant Vitą Liniją.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HAL8TED ST. 

CH1CAGO, ILL.
Ofiala atdaris katdie nno 8:30 iki 

8 valandai, iventadieniab nno 
9 iki 1 valandai
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Indiana Harbor, Ind
Kas turi būti nominuoti ir. 

rinkti į SLA. Pildomąją 
Tarybą?

iS-

važiuos-^- gerai; bet aš jų ne
prašysiu.

Man tada p. Račiūnas pasi
rodė nekoks lietuvis ir dar blo
gesnis SLA.^ rėmėjas. Bet štai 
dabar jis turi aspiracijų patek
ti į SLA. prezidentus! Kaip sau 
norite, bet tai gana keipta.

Kiti? tautininkui periami kan
didatai, mano supratimu, irgi 
nėra tinkami. Apie kai kurių 
“nuopelnus’’ Susivienijimui jau 
buvo, laikraščiuose rašyta (pa** 
vyzdžiui, apie p. Tareilą, ku
riam - bepirmininkaujant tapo 
praganyta.. Apskričio, $1,800).

-~SLA 343. kuopos narys.

nereikėtą 
už “sayuo- 
tikslas Pil- 
rinkimuose 
kuo tinka-

HartfbKd,. Conik

Politika varinėti aš nesu pra
tęs. Tatai patvirtina jau tas 
faktas, kad jokiai politiškai, par
tijai ar draugijai nepriklausau. 
Tačiau skaitydamas laikraščius, 
negalėjau nepastebėti, jog da
bartiniu laiku; yra. varoma savo 
rūšies politika, kad įstačius 
“savuosius” į SLA. Pildomąją 
Tarybą,

Man rodosi, kad Susivieni
jimas nėra kokia politiška or
ganizacija ir todėl 
varinėti politikos 
sius”. Svarbiausias 
domosios Tarybos 
turėtų būti surasti
minusius žmones ir už juos ati
duoti balsus. Reikia pasirinkti 
gerus darbuotojus, būtent to
kius, kurie per daugelį metų su 
atsidavimu dirba Susivienijimo 
labui.

Tiesa, kiekvienas organizaci
jos narys, kuris yra gerame 
stovy j, turi teisės kandidatuo
ti į bile urėdą. Tačiau mes 
taip pi;t turime teisės arčiau 
susipažinti su kvalifikacijomis 
to asmens, kuris stato savo 
kandidatūrą. Nei vienas narys 
neprivalo aklai paduoti savo 
balsą,— jis turi žinoti, ar kan
didatas tinka tai ar kitai vie
tai, ar ne.

Visi juk žino, kr d mes turi
me tokių narių, kuriems organi
zacijos gerbūvis visai nerupi. 
Jie dažnai ir nariais tampa tik 
todėl, kad kas nors juos pri
piršo. Tokiems nariams Susi
vienijimo reikalai ne galvoj.

šiandii n siūloma visokių vi
sokiausių kandidatų į ''Pildomą
ją Tarybą. Vieni jų gerai žino
mi, o kiti stovėjo nuošaliai, tiek 
nuo veikimo Susivienijime, tiek 
bendrai nuo visuomeninio veiki
mo. .Mano supratimu, iš visų 
kandidatų i Pildomąją Tarybą 
šie asmenys yra tinkamiausi:

SLA. prezidentu F. J. Ragu
čius; vice- prezidentu J. V. Gri
nius; sekretorium Dr. M. J. Vi- 
nikas; iždininku Kazys Gugis; 
iždo globėjas Geo. J. Stungis 
bei St. Bakanas, ir daktaru kvi- 
tėju Dr. L B. Bronušas.

Paminėtus kadidatus nėra 
reikalo daug reklrmuoti: jie 
yra gerai žinomi Susivienijimo 
nariams kaipo žymus darbuoto
jai. Toks Pildomosios Tarybos 
sąstatas tikrai atneštų daug 
naudos, musų organizacijai.

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se man teko matyti tautininkų 
kandidatų sąraša. Atskirai apie 
visus juos šį kartą nemanau 
rašyti, nes tai užimtų daug vie
tos. Tačiau visgi skaitau reika
lingu pasakyti šį tą apie jų siu- 
lomą prezidentą p. J. Bačiuną 
iš Sodus, Mich. Juo labiau, 
man teko su juo dėl vieno 
kalo susidurti.

Dalykas toks. Aš pas jį
važiavau gauti apgarsinimą į 
musų surengto SLA. 36 Seimo 
programą. P-as. J. Račiūnas ga
na neprielankiai atsiliepė apie 
Susivienijimą. Girdi, su laiku 
Susivienijimas turėsiąs būti ki
taip sutvarkytas, negu dabar. 
Jis griežtai atsisakė duoti kad 
ir mažiuką apgarsinimą, pa
reikšdamas, jog nematąs reikar 
lo grrsintis. tarp lietuvių, nes 
iš lietuvių biznį nedarąs. Po to 
dar pridūrė, jog jis garsinasi 
tik amerikoniškuose laikraščiuo
se. Esą jeigu pradėtų garsinti?, 
tarp lietuvių, tai lietuviai' tik 
atbaidytų amerikonus.

Tame mudviejų pasimatyme 
apie lietuvius jis labai; neprie
lankiai kalbėjo. Aš stengiausi, 
įrodyti, kad laike Seimo bus. 
daug lietuvių profesionalų, kų? 
rie nei kiek nėra blogcspi 
amerikonus. J, tai jis man atsur 
hp maždaug taip: jeigu jie aį-

Kaip, šimtai žmonių rinka kaip 
didatUK i SLA įšildomąją 

Tarybą

Spalių. 18. d. lietuvių, parapi
nėje mokykloje, 335) Capitol 
Avė., dideliam, mūriniame tri
jų aukštų, name suvažiavo. Nau
jos Anglijos, Ne\V York ir New 
Jersey valstijų SLA veikėjai, 
— apie vienas šimtas savano
rių delegatų. Būrys gana dide
lis. Gi namas, kuriame tas di
delis lietuvių* būrys (vyrų ir 
moterų) turėjo .sutilpti — dar 
didesnis. Bet tas kambarys, ku
riame tie visi svečiai ir patys 
save išrinkusieji SLA kuopų 
pasiuntiniai turėjo sutilpti bu
vo be galo mažiukas, ta: yra 
paprastas klases kambariukas, 
kuriame galima sutalpinti ne 
daugiau kaip 50 mokinių, .šia
me mažame kambarėlyje, tapo 
sukimšta ne mažiau kaip šim
tas suaugusių ir. storų vyrų bei 
moterų. Kad minimas kamba
rys buvo klasės kambarys, to-* 
dėl priešakyje turėjo didelę 
juodą toblyčią-lentą, ant kurios 
galima bųyp ką. tik nori para
dyti.

Skaitytojas, be abejonės, žin- 
geidauja žinoti tikslą šio taip 
nepaprastai skaitlingo lietuvių 
vyrų ir moterų suvažiavimo. 
Suvažiavimas buvo šauktas 
grynai Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje reikalais, kad. pa
rinkti ir apkalbėti tinkamumą 
kandidatų į SLA.
Tarybą. Ar aš čia 
tinkamai išaiškinti
tikslą, ar ne, — lai sprendžia 
pats skaitytojas.

. Na, kaip ten nebūtų, eikime 
visi į tą taip mažytį kambariu
ką ir pažiūrėkime, kas ton da
rosi. Apie pusę po dvylikai P. 
Kupstas, buvęs SLA 4-to ap
skričio vice-pirmininkas, papra
šo visų prie tvarkos ir kad sve
čiai išsirinktų dienotvarkio ve- 
dėją-pirmininką. Laimi V. 
Aksninis, dabartinis SLA 4-to 
apskričio pirmininkas. O. K. 
Raštininku išrinktas Paulaus
kas, rodos, iš Boston, Mass. 
Kh tįsimas pirmas: kiek parink
sime nominacijoms kandidatų.? 
Fašistai rėkia vieną, 
čia i reikalauja dviejų, 
pažangieji siūlo bent 
žangieji laimi, šiame
klausime pasirodo didele siau
ruma iš puses musų fašistinio 
elemento. Beje,, aš kaip, tik į 
hjiką atsiminiau', vieną gana 
keistą įvykį. Būtent, gauta ga
na ilgoka telegrama nuo dabar
tinio. SLA Stovio, Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos nario adv. 
J; P. Uviko, iš. Detroit, Mich. 
čia minimoj telegramoj siuntė
jas pasakė, kad jis kalba ūži 
save. Telegramoj buvo paminė
ta vardai adv. F. J; BagoČiaųs, 
A. B, Strimaičio, Bačluno ir p. 
Griniaus. Kas Čia buvo apie 
suminėtus asmenis pasakytą, 
'čion nepasakau, — palieku, 
spręsti pačiam skaitytojui. Tik, 
tjejc tupu pasakyti, kad tokia, 
'ady. J: Uviko telegyajpa bur 
W atmesta. “Mr. Ųvięl^ Į, apų 
stttąnųscd ąbdut you”, .

laiškai. Vienas drąsuolis 1

—*«*W<*** t _

® &*♦.
Jis rekomancltK>ja
tąt SLA iždui duobę lęaąti, Taip- 
gi< brolis GalinsAnfl* tur būt, 
turi. (r raudono* kraujo sa
vo gyslose, neą jp malonė .su- 
tei&t yiepą. vietelę SLA Plldc 
Taryboje ir d'elk socialistųsiū
lo i daktarus kvotėjus Dr. Mon- 
tvidą iš Chicagos. “I thank 
you, M r. Galinskas, you are 
very. kind,”

. Trečias, laiškas*. kJttio, auto*, 
tipą, savo* rekomenduoja* ii 3LA 
pirmininkus^ buvo, 1# -W. Groti- 
čunp> M;. D/, kas reiškifti “mo- 
ney diggar”. Doc*. wo haye 
so. many money diggęrs< th<it> 

don’ti know whąt? tp* d<*> with 
them. I; thank you, Doc, justi 
the šame.

Ketvirtas laiškas, kurį r«ao, 
nodoaii, S*. E. Vitaitis ar gali A. 
3: Strimaitis (vienas iš. dvie
jų)), bct> po, laišku pasirašo 
‘♦mųčelninkae” Rmlys^ šitas- 
laiškas, dviejų; lakštų* storio ir 
tirštai, mašineta sumuštas,. Jis* 
garsiai; kalba- apie A. B; Stri
maitį,. tat ihj$ liatMvįj in kantu; 
numerio, redhk-
tarjųK kunį». waK ponioa, Ra-. 
Ivanauskienės panei&iumoL “vi- 
sos moterys mvlli’.'. (kadangi a& 
čia. paminėjau! penia, Ttanutoaus-. 
kienę, tai, tutim pasakyta kaa. ji; 
per ponia, Ta pati; poniai Ha-; 
manauskiene, kuri; taip narsiaiį 
gynė panelę Jnngelfatę, nuo> ?o- 
sės, kuomet anai SLA raštimn-. 
kei, plauku^, garbiniavo* SLA. 
raštinėje, aš manam. kadi;SLAj 
nariai visi, atmena tai garsų; 
plaukų garbiniavirhą., kutifc Su-, 
si vieni j imuit kainavo, apie $600). 
šitas laiškas, rekomendavo A. 
B. Strimaitį į SLA pirminin
kus. Laiške yra nurodyto*, “kadi 
ponas Strimaitis galėtų perkek 
ti savo raštinę į SLA centrą, 
ir čia, nereikėtų ponui- Strimai
čiui mokėti rendos.’1 Ant vie
tos galimu* butų: rašinėta “Gy-. 
veninio Ruožai” ir už juos gau
ta gerąi atlyginimą. Čia, galima^ 
butų statyti daugiau atstatymo 
bendrovių ir vėl^jąą .griauti, o 
gal kartu ir pradėti'griaut: pa
tį Susivienijimą. Ar gi jau ne

Tos Angeles, Cal. — Ruth Juddį Kuri nužudė savo dvi- drau- 
ges. Ji dabar* tapo policijas suimta.

buryšj kokis Čion- buvo sųsirjn-. 
kęs, tegalėjo parinkti tik tokį 
kandidatą j SLA iždininko vie
tą, kaip ponas Jonas Tarejla, 
tai dalykai visai nekaip teatro- 
do. Ar tie įsakymai ant tos 
juodos toblyčios paveiks SLA. 
narius, — tai ateitis parodys*

Rytietis.

DU UŽ VIENA 

IŠPARDAVIMAS 
šią savaitę musų aptiekp-v 
je yra didelis išpardavi
mas tam tikrų prekių.

.Pirkdąjni vienų, gausite 
f dm dalyku už vieno kai- 
■ ną» Pasinaudokite šia ne- 
, paprasta proga.

J. P. Rakščiii Aptieka
1900 S. Halsted St.

e u, sp. 29/ 1981 
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pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispųdsiu. 
dažnai esti sugadinama ko» 
kiu. nors mažu, ii pažiūros 
daiktu#
rpAI yra pinku jeigu galt taip 

J padaryt, jo£ kitiem,patiktum.
O . vienok, dažnai koka mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pitmin.

Pavyzdžiui#. Jeigu žmogaui 
dantis yra. nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms’. turėsite ta 
kaipo užmetimą tam Žmogui, O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra čaromas ir jums.

lJatsrins> dantų t<4*alas» valu 
danth nauju budu. Musu chs- 
ndkai pagalios surado, sustato 
kurs iitikru. ivateis nodrasky- 

tas sun- 
tapo H-Inta w 

riitas.
Dijelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25. centai; 
gayMte per savo, aptkkpciu, 
Lambert Pharmacal Con Saint

kad
rei-

mi

gal tik taip buvo, išskaityta, — 
kad A, B. Strimaitis, rašo ant-, 
ro susivienijimo istoriją. Ko-, 
kis tas antras susivienijimas, 
— neteko patirti. Galimas daik-. 
tas, kad‘pats Radys noi etų vie
teles' SLA R. Taryboje, tik gai-. 
la, kad jis nėra Amerikos, pilie-, 
tis ir tik retkarčiais atlanko 
musų naująi šalį Ameriką ir. vėl- 
tuo pačiu laivu, grįžta atgal, iš 
kur atvykęs, šiuo laiku, Radys 
randasi rytinėje Atlantiko pu-, 
sėje. čia. turėčiau, varde visuį 
ten buvusių vyrų ir moterų tar-. 
ti didelį ačiū tam ponui iš anos? 
)usčs vandępynp. už, toJę^ ilgą; 
ir nyobpdų. laišką, kuris, taipi 
garsiai kalbėjo už tą ilgą Metu-: 
v į iš. New Yorko. ,

Užbaigus skaityti taą. visas; 
telegramas ir laiškus,;aš gitiąi] 
atsikvėpiau ir maniau# feta bus. 
jau. viskas. Bet štaL,ant» neini-, 
mes aukštas vyras sti apkarpy-. 
tais ūsais atsistoja ir sakp: 
“Aš dar turint vieną laiškui apie 
penkių lakštų stįrid^’1, Jis išsi- 
taukė iš kišenės pluoštą popie-. 
rių. Tvarkdarys, prašo< vašų< iš
klausyti- ir gali jau paskutinį; 
nuobodžiųjų laiškų. Visi klau-. 
som* akis Užmerkę, šio laiško, 
autorius buvo Dr. Busūkunigo., 
Kaipo gydytojas, jis piršo Su? 
sivienijimui- visokius- receptus, 
—■ viso jų buvo apie 7; Vertę 
tų receptų aš Čia neminėsiu,, 
nos butų perdaug nuųbpdu jUos< 
visus išdėstyti.' V^. tokiųą UraTb- 
įgius. receptus aš tarčiau ' d^k-: 
tarui širdingą ačju. Tokj rwj)*r 
tai geri tik' sergančia^ 
rimui, bet ne Susivičnijirtaiį.7 t ...... A 1 " V \ '1 i

Lujfika, stelom, .«Įiw§inoi 
apie pustreįio^ vnlandos įniko.. 
Bet už tąi visę.liuvp,psrak»i,tx- 
ti, Kij natini^ tffe s^irihKįmiifi 
su vigais, tuis, fūižtais,. — .aži

Iš eilės skaityta gana ilgi tikrpjp tikslo,.kuriam visi birt

Pildomąją 
pataikiau 

šio įvykio

sandaric- 
oh, we!l, 
tris, Pa- 
pirmame

. . . ..

Į-: " V'.......Į1

kiasės kambariuką su. didėle 
juoda toblįčift., priešakyje. Jii 
atrodė lyg tą. garsi; Maižiešiąus^ 
toblyčia, ant .kurios jįs rąšė^ 
savo.pasekėjams įsakymus.; Ant; 
šitos toblyčios buvo? išrašytai 
ingi: tyliems SLA nariams; tam- 
tikiu. įsakymai; už ką jtoi priva-. 
ip, atiduota Wo balsus nomina-: 
ei jose ir potani: rinkimuos^ įj 
Pildomosios Tarybos vietas* To-. 
Ui; jsakymaii buvo. Hninamii 
paminėtos juodos toblyčios. dėl} iįįmkytdį . neatsižvelgiant- į tą 
tų SLA narių, kurta? ptiklauso 
prie Susivienijimo^ <felt matarįa* 
lės ir moralės patalpos,, ih Utai 
rie atiduos savo balsus tamv ūži 
kurį gabus jjolftifeėrius' j O pa-, 
prašys atiduoti. Čia; matįv". irį 
buvo susiburusi tam, tikra kli«< 
ko politikietiųj. kurta kandida^ 
tuos. į SLA Pildomąją. Tarybąv 
Jie ėmč iŠ SgVo.’kiŠęhių ir lipino1 
ant tos juodos toblyčios Itaipoj 
įsakymą SLA nariams duoti 
sa vo balsą .už tą j ųpdą su tVČ< 
rimą. Ir visa tąi buvo daroma 
varde švento fi^įternalizmo idė
jos. Kandidatų skaįtliita buvof 
sutaisytu, iš kata6?'?yisl<as bu
vo prirengta geroje tvarkoje. 
Pastatyta, ir - pora kandidatų, 
kurie nežinia Kada taps šios,. • , • » • ■ ., • ' '?,.•# 
šalies piliečiais. Vienok jie po-, 
litikos stumiantįįganą atsako- 
mingąs SLA mldomoję Tary-. 
boję vietas. Tokie nepiliečiai 
kandidatai < pastatyta, pirmoj e 
eilėje. Nekalbant jau apie tuos; 
asmenis, kurie praeituose rin-. 

, —r- .. .i , —...į į..i. .. , j., 'T'T

kimuose* kaip galėdami darba
vosi- komunistų, naudok Bavyz- 
dziųk tokie,. kaip, taa garsusis 
U^aberburio. Jonas^ Tareila, Jis, 
davė piktinai galvos, skaudėji
mo; nekiltiems SLA veikėjams,, 
kurie stengėsi visokiais., budais; 
išgelbėti, SLA iž<tą nuo komu
nistinio pavojaus, šiandien, tas. 
pats-, JpnM,y>’a- statomas, prie-, 
šakyje kita) SLA veikėjų, ir jam, 
žadamai atiduoti SLA iždas,

faktą,, kadi tas., žmogus vjsaii 
tai, vmtaii nitafc tinkamas. Vie
nok, siiunw politikai stumto stu
mia jį. į iždininkus,, nors jis 
absolųitiškai nėra kompeten- 
tiškas.
1 Kaip ilgai SLA nariai tole-. 

;!ruos tokią fašistinę politiką?- 
Tai .ganą, qpų^'klausimas. Ro-. 
dps, turėtų* butii kiekvieno SLA. 
nąjio, paįeigą, daugiausia dabo-. 
tiį.SLA iždąj ant* kurio kabo vi-, 
są SLA ateiti^.

Susivienijimo, iždas yra musų, 
-visų, sudėti centai/, todėl tas iž
das turėtų. butL tinkamai tvar
komas ir prie. jo. saugojimo pa
statytas žmogus, kuris- supran-. 
ta, kaip: tą ižd^ daboti bei 
tvarkyti, o ne tokis, kuris, at
virai kalbant; nesugebi tinka
mai' čekį išrašyti. Jeigu tokią 
y.ra» politikierių ambicija, tai 
užpakalyje tos ambicijas turi 
būt kas, nors tokio. Jeigu tekis 
'šimtas suaugusių SLA narių

N edelio j, Lapkričio t d.r 2 v.p. p.
IŠ VIEŠOS LICIT.ACIJOS.
KAMPINIS NAMAS 

pilie 72 gatves ir VINCENNES A ve.
Turintis 18 flatų ir 4 storus. Lotas 120x110. 3 augštų namas su vj»aj$ 

pagerinimais, tiktai 5 metų senumo. 1929 taksai užmokhi.
NĖRA SPECIALIŲ ASSESMENTŲ PAJAMŲ $13,380,00, 

Namo savininkus duos 50% pirmų morgičių ųž 6% 
' palūkanų penkių metų terminui.

1 VaKOMISO BROKERIUI, KURIS. ATSIVES PIRKĖJĄ

MichaelTaubter&Co.
L I G I T U O T O J A, l

i 411-423bSoi Markei St. Tek Web»tee 45Q0i
' ... . L\.

UCITACIJOS PARDAVIMAS
w / Z

De Solo ir Plymouth
i Chrysler Išdirbystčs
Pirm negu pirksite, 
ateikite į musų įstaigą 
pamatyti musų naujus 

<De Seto, ir- Plymouth 
v Automobilius.

Visi žinq, jų ge
rumą ir ja patys, 
kalba už save. Taipgi 
turim daug vartotų 

“automobilių už priei-- 
namas kainas.

KALAINIS MOTOR SALES 
-3962 Archer Avė., . Teh Virginia 1334 ibi > ii i i I II •—
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Nauji Sužavėjimai

VĖLINIU VAKARUI
AR BILE KURIAI KITAI DIENAI!

A PETITO paakstintojai. Jūsų svečiai1 pamėgs juos!
Greitai iv lengvai padaromi. su Premium Soda 

Krekėmis. Ir visi jie yra skanus.

E; VALGYMU. TIKRU BALIUM
Lai Ptemfam Krekės pagelbsti 

juros būti svečių vaišintoja. Jos la
bai tinką, su. hors.d’heuvres, sriubo
mis it salotais; Skanios aptepus su 
suriu ir kitais aptepimais. Visuomet 
tokios krumsios ir lengvos ir ska
nios, kad — na-, pavelykite dar vie
ną! A'

PADARYKITE BILEVa^is-į-Jlluuitą.Skunumy,nius\ 

l; Laikrodžio Tuksėjimo . ..
1 Salotos
t 24. Promiuiu Soda Krekės 
, 8 pusės kęnuotų grasių (supiaustylų 
•khfoittainiais) 

•- stpefoninio sarto
1 šfdlttvas iiiikitas sutrinto Roąutfptd sųrįo 

} (jvi-norima')
f- AUO(/hAo . typiaųsMų riešutų branduolių
j 2 stąltufu.,. šaniįtštu

Keli? jg?us cįbųĮįę sunkos, druskoj, ir pipirų.

‘ Smulkiai, sutrjnkit krekei Sumaiiykit su, 
(. kitaųj sutsinČisUv dalykais^, pridsdam- drus- 
.... Ros r ir pjpjyji! sjuligt skpalftv Saukit Lkęp.a-.

• ' !elj, Įdekite Į šaldytuvą sušildymui. Duokit 
<- j (stata am salonų, apdėję su išplakta smeto-

• na. 6 pUKijn^ r

Minutes Pajus A La Mode
fi' •> * ti? ■ '■’* ' ' ■■ \ • i
s*> Ž4 Prcmidm Soda prekės 

I ; ttiMlnč ininceincat.
• V ,'l pjMhtfMb Vf/siUOti šaltokose*.
Įb DJkite užtckiinj slupgsnį nūaccincat. tarpe 
y*' 4yUįų .KrfMUi Uždėkite ploną( siuita 's^ 

inet.'‘,>iu' L;* .Uįiota 40L ■ DuoKiic po du sfuvs #
■ 'K>uėaisyiuui wiekvk#*w asmeniui. 6 porcijos '•

VidUrhakėioKiaušiniėnė
1 * pusės cofi'b riekutė Pfrto' feump^. '
U. aęhpp'^io 9fy/>Ui (šo^ių ar

kęnuotų.) v
3 staldvė šaukštai sviesto

L p,UQ^uk9 t P,i^o , . r i
3 kiaušiniai •• ■ i
Siviihusęy.Kta; ir .grybus.j nas.rie- ; •
kūtes ir, skubiu anMpįnkįte syjęm, Sutrin
kite ktfckėrįr uipimite pienu. Bplakltp k|av,r 
Jinjus ir pridėkite ktekių* mišinį. $upjtkite., 

kumpicrdft grybą- h - virįhkit. VždenSę.
ant - nejliddės . lie^ites' Jki sukietės. Svsuki«' 

na$, mązaĮj, Cibuos, pišmpžinttfj, sv e$te, Pn- 

t^Įink 5 TOW>* Apibarstyk: kiaųphįwtf. sUt a.

>ffW

į i. ■
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Tad geiiau-. nusipirkti didėl® dė
žutę. Tuomet-visi galės gaut$ jiį už
tektinai t Jus, sutaupysite pinigus, 
taipgi,. Ir gausite “Naujus- Valgis-i- 
Minutą SK-anumynu8” veltui; l?a- 
p rašykite savo g-roserninko;

- *- k ; ■ *: * : • ’ * . ‘

NATIONAL Bi&GUIT COMRĄNY 
čia ■_ _  '

KLAJOT KLAUSAI}! Mis kartus 
kiokvieuų paprastą savaite,s dieną< ^ntiodP 

Mta$|o Nuklys, sutaikę j mm žinių ga
balėlius pęr- WMAQi y : j .. . <

IMPERFECT IN ORIGINAL
.ii j n y
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Gene virvePalos Park
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kūnas y pa
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suteikė ska 
visiems la

<51416 Roosrvelt Rd 
srti St Louis Avi- 
CHICAGO ILL .

Birųtęs” Silver 
Anniversary

Barnes suranda 
rūgščių vidurių,

Mi^hneVs Ali 
lai pa-

atgal teko
keliais.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

P-nas Jurgaitis (nuc 
taipjau 

įvairių gėlių bukietą

BOSS .iT S BEBN 
S’LONGr SINCB X 
PAINtED ONE A* THBM 
51GN5 T FER.COT 
HOUI TO SPBLLIT

dar nežino apie tai.
Galinta Moetie yra tięlc

* lėk ji pati sveria su«

music 
composers 

younger gencr-

Gera transportą 
sija ir visi pa 
togumai.

Barney Barnes Dabar 
Gali Valgyti Ką 

Tik Nori

draugas patarė man pa- 
s Diapepsin. Aš beveik 

pagelbos nuo pirmų* 
Dabar kada aš ė- 

aš randu, kad 
beveik viską ir 

i noriu kitiems 
nes jis man cik-

ba, kivi visus suįdomino ir pri- 
uokinc.

Prie valgių gaminimo pasi- 
tarbavo p. Karka ir p. Pušnis. 
P. S. P.upeikia mandagiai pa- 
tarnaV/O svečiatns prie stalų. 
P-lė Elena Bučinskaitė, baigusi 
Dc Paul universitetą, linksmino 
visus skambindama pianą.

Visiems svečiams už jų lin
kėjimus ir dovanas tariame šir 
dingiaurią ačiu.s— Bučinskai.

Civic Lawn Associa 
tion mitingas

VIRINIMO 
TRIN

• LAŽU
Klauskite p;

LINCO WA3H
Pardavinėjamas kvortinėmu

komis

Senas Petras eina i 
bizni

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Lawu Civic Asociation mitin
gas įvyks pirmadienį, lapkričio 
2 d„ 8 valandą vakaro. Vieta 
susirinkimui Lawn Masonic 
Hali, 62 place ir Homan avė. 
šie reikalai bus svarstomi:

Taksų padėtis* komiteto ra
portas apie Baino bankų likvi
dacijos eigą; raportas apie dar
buotę komiteto, >kuris rūpinasi 
Baino bankų bondsų valdytojų 
interesais 
to, kuns priešinasi 
kauntė? iždininkas ' 
gautų pirmenybę 
depozitorius ant 
Baino pankų turto.

Yra der keletas

pranešimas komite.
tam, kad 

McDonough 
prieš kitus 
$887,000 iš

Jis y r* svarbus ir kai kuriems 
lietuviams

mų, kurie bus svarstomi 
susirinkime.

Vartotų Karų Pratuštinimo 
IŠPARDAVIMAS

2347 W. Madison St 
' • Kampas- Ayetsern Ave.f <

BAGDONAS BROS. 
HURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

. Phone Hemlbck 2323 ‘ 
JOSEPH VILIMAS 

NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 Sp. VĮTasbtenau) Avė. 

CHICAGO. ILL.

not want to 
they had 

ahother. 
Undpubtedly, your mother 
and dad as well as mine, havė 
nibre than once spoken of 
those happy “vakaruškas” or 
evening gatlierihgs, where old 
and young vjoįild jbin. in ty 
dancing and singing. It iš no 
worider, then, that these peop- 
1c, although in a foreign

V«*t» aukso.
B* naudot srydymo.
Kaina 78 cantal. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centų eztra už peniuntima.

Klauskite pa* aptiękorfae telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

.. • . OINTMENT. » . ..
•»-: DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bo*3$2' 
Hartford, Cenn. ,’.

cbiintry, wanted to sing the 
šongs dbrir ’fb thetri and fofm 
ehotuses, which woitld rotain 
tiio špirit 
sic.

S t range
from the very beginitfg “Bi
rute” attracted only the more 
taiented singers and actors 
and iii ils nuinbers were 
found artists, who are remem- 
bered todąy. As one of “Bi
rutes” mosi loyal % meinbers 
has said, “Birute” is rcally a 
sčhool of music.” Besieles de
ri, v in g benefits of group sing
ing and acling, the rtietybers 
hąvė tlie plęasure of agrec- 
ablę companionshty and in 
many cases life long friend* 
slity. Every mcinber, pust and 
present, feelš a rcal concern 
and defiriite responsibility in 
every projcct and every sim- 
ple detail in the life of “Bi
rulė,” and, oiit of the work 
accohiplished has come the 
great satisfaction of having 
achieved something worth 
while.

To prbmote a greater in- 
tefrest in Lithuanian 
and Lithuanian 
aniohg the 
afion, ever willing Mrs. G ūgis 
is planning a series of very in- 
terestihg and valuable talks 
to the chorus members. We 
all know, that it is as easy 
and as natūrai to cnjoy inu-

il inny seem

RAVIMO, 
savo groserninką

sic, as it is easy to do any of 
the fundamentais 
such as eating, slceping, gro\v- 
ing, loving and living. Būt, to 
have a finer approciation of 
music and to cnjoy it fully, is 
a possession of priceles.s 
valtie. In her talks, Mrs. Gu- 
gis will not only bring out 
these points, būt, I am certain, 
will disclose many important 
and interesting facts about 
Lithuanian music.

Is it ą wonder, then, that

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKŠNIO GAUNGA MOSTIS 

Gydo, Reumatioma, Ranku, Kojų* 
Nušaipo akaudejlnMi, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpinta. Duauli, Galvoa akau- 
dėjimą, ir telp viaokiua skaudeJimiM 
( tik no ronaa ).
TukatanŽiai žmonių yra Urigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.

“THE INTERLUDE” 
1 ■.

The second issiic of “The 
Interludo” wilL appear in to- 
morrov/’ s “Nau j ienos” i ns t ead 
of Satnrday. \VMch for it.

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

JITB ŽINOTE 
valinio*!.' 'i'’’ 
knitėjo nuo visokių Ilgų, yra įlabar pasveikę 
lodami. DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC 
lydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojatl ir kraujo valy-

A teiki te | musų sankrovą nemokamam pasi- 
. Daktaro egzaminaeija yra vlsižkni dykai 

—Michaei's All Herb Tonie, Arba 
o mes prisiusime jums JI .0<i bonką Dr

-.......kai! jei niekas kitas jums m-pagell>Aj
HERB TONIC.

Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1 
HERB TONIC.

Nor’^e išreikšti padėką vi
siems draugams, kurie susirin
ko mir. pasveikinti spalių 18 d., 
mums sulaukus 20 metų ženy- 
binio gyvenimo-porcelėno, ir su 
teikė puikias dovanas. Gal būt 
bus stoka vietos laikrašty visų 
suteikusui dovanas vardus su
minėti. tad turime 
pažymi“ ę lik kai

Oak Forest
šiuo norime pranešti 

mus vargšus šioj prieglaudoj 
spalių 25. d. aplankė kunigas 
Linkus, lietuvių tautinės para
pijos Chieagoj klebonas, su sai 
vo vargonininku ir j gausiai ap-. 
dovanojo obuoliais ir kai ku
riems padalino cigaretų. Ir ža
dėjo neužilgo, liuoso laiko turė
damas vėl aplankyti ir ką nors 
dovanoti.. < .

Todėl mes lietuviai, šios įstai-. 
gos įnamiai, tariame kun. Lin
kui širdingą ačiū už jo' miela • 
Širdingus darbūs. Jonas Rustei
ka, Institution, Ward 52, Oak 
Forest, Illinois.

Tiktai Šią Savaitę, baigiant spalio 31 d.
Laike šio mėnesio pabaigos vartotų karų pratuštinimo išpardavimas, kiek 

vienas žmogus atsilankęs į musų šioruimius

. 2426 S. Michigan Avė.
Gali laimėti dykai progą pirkti gerą karą už $5.00

VISI GERI KARAI. NĖRA LAUŽŲ
30 DIENŲ GARANTIJA

PEERLESSM
Dirbtuves Skyrius /

2426 S. Michigan Avė. Calumet 0700

Furhišiuoti kam
bariai, pavieniai 
ir su vjętuve, 
nuo $3.00 savai-• " . • • 
tėj ir ąngščiau. 
Garu apšildomi.

NAMŲ SAVININKAI
Mes sutelktame dykai nariams ir juos iftplldoine — Lysus, Penkių Dienų Praneli mus. 
Trisdežinit dienų PraneSimus. Dykai patarytnai nariams, kurie ateina j mušt] ofisą, apte 
nesusipratimus su rendauntnkals ir kaimynais. Narystė $1.00 su 61 uo apgarsinimu 

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue. arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOULEVARD 7878 CHICAGO ' Atdara Vakarai*.

NAUJAS CHEVROLET GARSlMlilŲ 

MANAŽER1S

Fotografuoju jūsų na
muose afba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel., Englewood f>840,

P-na i S. K u ūgis 
nios varškės, kuri 
bai patiko. Pp. Petrauskienė ir 
F. Jakubauskienė—puikų gėlių 
bukietą 
18 ga’v's apielinkės) 
puikų 
Didžians'as dovanas suteikė se
klio ir švogeris Ortakiai^ntio.18 
fc- HataJed gatvių), -kurie /šioje 
apielinkėj yra seni biznieriai. 
P-nia OHakienė atsižymėjo kal-

Senas Petras, “Naujienų” 
bendradarbis, eina į biznį. Bus 
keliaujantis laikraščių atstovas 
ir knygų pardavėjas. Bus taip
jau ir Jos. F. Budriko radio 
krautuvės agentas.

Per Seną Petrą bus galima 
pasipirkti prieš šventes taip do
vanų Kalėdoihs, kaip ir kitokių 
dalykų, kuriuos užtaiko jo atsto
vaujamos Įstaigos.

Senas Petras mano prieš žie
mos šventes aplankyti Chicagos 
lietuvius su savo keliaujančia 
krautuve, užrašinėdamas “Nau
jienas”, “Keleivį” ir parduoda
mas knygas, lietuviškus ginta
rus ir kitokius dalykus.

Knygų bus platus pasirinki
mas iš “Naujienų” ir “Aušros” 
knygynų.

—Naujienų skaitytojas.

X R. H. CKOOKER

Chevrolet Motor Co. vice-prezidentas 
ir generalis pardavybo.s manažeris H. J. 
Klinger paskelbė, kad R, H. Crooker ta
po paskirtas Chevrolet garsinimų maha- 
žeriu, vieton R. K. White, kuris tapo 
pakeltas j Oakland, General1 Motors 
divizijos, pardavybos skyrių.

R. H. Crooker pirmiau buvo pagel- 
bininkas apgarsinimų manažeriui ir to
dėl didelis Chevrolet metinis apgarsini
mų biudžetas yra pavedamas į pilnai pa
tyrusiai rankas.

Pradėjo jis dirbti laike mokyklos ato
stogų prie Detroit News ir nuo to laiko 
visą amžių praleido prie apgarsinimų ir 
pardavybos kėlimo. Jis dirbo prie to
kių gerai žinomų organizacijų, kaip Bur- 
rougbs Adding Macbine Co., senosios 
Cbalmers Motor Co.,kur kaip garsinimo 
manažeris, jis tvarkė pirmą miliono 
dol. garsinimų biudžetą automobilių in
dustrijoje; Federal Motor Truck Co. ir 
ir Campbell-Ewald apgarsinimų agenti- 
joj, iš kurios jis apie metai laiko atgal 
perėjo į Chevrolet už pagelbinįnką gar
sinimų manažeriui.

Jo pagelbininkas bus W. C. Byers, 
pirmiau buvęs Chevrolet pardavybos di
dinimo manažeris Cincinnati apygardoj. 
Abi vietos tapo užpildytos einant Chev
rolet nusistatymu į augštesnes vietas sta
tyti žmones tiktai iš savo organizacijos.

Praėjus j sekmadienį, spalių 
25 d., roselandiečiai ir chica- 
giečiai +urėjo šeimininį išvažia
vimą čin Suvažiavo daug ma
šinų su pažįstamais ir drau
gais. Suvažiavusieji kalbėjosi, 
kad šis tai gal būt bus pasku
tinis išvažiavimas šiemet.

Kadangi čia yra valdžios miš
kai, ta’, biznį daryti ir pelnytis 
įuo negalima. Tad draugai, su
važiavę, vieni kitus vaišino tuo, 
kas ką turėjo.

Pavalgę, paprašė muzikantus 
užgrotu o muzikantai užtraukė 
lietuviškus šokius, šokti tai 
šoko viri, nebuvo tokių, kurie 
atsisakytų nuo šokimo. Be to, 
vėsus oras visus priverčia pa
sismaginti.

Jau eras atvėsęs. Lapai bira 
nuo medžių. Bet smagu dar 
pasivaikštinėti po mišką ir 
tyru nru pakvėpuoti.

Čia yra kalnas daugiau kaip 
šimto pėdų aukštumo, tai no
rintieji prasimankštyi gali kar- 
tą-kitą užlipti ant jo ir vėl nu

Parvažiavę
“good ex-

“Aš priėjau prie to. 
kad nieko negalėjau 
valgyti be nesmagu- 
mų paskui.“ sako 
Mr Barney Barnes. 
populiaris aliejaus 
k r a igių statytojas. O
221’/2 West Grand 
Avenue. Oklahoma Jn
City. Okla. “Aš po 
valgių turėdavau šir- ~
dies deginimą ir ne- 
virškinimą.

Išrodė, kad niekas man nepagelbsti 
Aš viską išbandžiau, apie ką tik nugir
dau. bet mano nevirškinimas laikėsi pet 
keturius metus.

“Tada mano 
imti kiek Parpė 
tuojaus susilaukiau 
jų dviejų tablečių 
miau jas per tūlą laiką 
aš galiu valgyti mėsas ii 
neturiu nesmagumų. Ai 
pasakyti apie Diapepsin. 
rai pagelbėjo.“

Tūkstančiai, kaip p. 
greitą, tikrą pagelbą nuo 
ar rūgšties, vartodami Pape’s Diapepsin 
Sukramtykit tabletę ir tas jautimas pc 
valgio sunkumo ir nesmagumo greit iš-

ipti — to ir užteks, 
namo jausis turėję 
ercise”.

Tik pora mėnesių 
važinėtis tais pačiais 
Į'uomet žemė buvo pasipuošusi 
žolynais. Dabar gi, po poros 
mėnesiu, ji kitaip atrodo. Me
džių tapai pageltę, lyg butų bu
vęs gatavas. Well, ir su žmo
nėmis panašiai yra. žiūrėk, štai 
jaunas žmogus, linksmas, gy 
vas. O ve prabėgo keletas me
tų, jau jis pasikeitęs, jau sens
ta, o n°l nuvyto kaip tie girios 
lapai: Ilgai netruksime ir mes. 
Gal ir iš musų pačių, buvusių 
šiame išvažiavime, kuris nors 
nesulauksime net ateinančio 
pavasaro, ir nuvažiuosime į 
amžinį, ramybės tėvynę. ‘

Tokių minčių kėlė rudens gi-, 
ria . Pavakary draugai, paspau
dę deš'nę vieni kitiems, grįžo 
namo.- R.

MES VALOME VISKĄ— 
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ar Wilton nuodugniai išvaolmj, abi pusės 

$2.00 
Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė.

Telefonai Drexel 0909, 0910, 0911

sidės gyventojams opių klausi- 
šiame

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS Yra 
Speciališkai 'gydo ligab pilvo? plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
ju,odos, ligas, žaizdas, reumatizmą — -L----------  ------- -—
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir .
galėjo jus iUgydyd, steikite'čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarrn 
Praktikuoja pu daugeli merų ir išgydė tūkstančius ligonių.. . Patarimas 
dykai. 'OFISO' VALANDOS: Kasd.t nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai tr nOo 5-8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai 
4200 Wesę 26 St. . kampas K»el*» Avė. Te! Cravford 5471* 
_________ i__________ • ’ -u '  - ~   —  :—-- ———   

Birutė” has z existed ■ / 
life, ąuarter of a century, 

individuals likę Mrs. 
and many others, too numor- 
ous to montion, are so gener- 
ous with their knowledgc and 
devote s6 much thne to “Bi
rutė?”

You, too, altho perhaps not 
a member, I am certain Nvill 
join the rauks of “Birutės” 
boosters and lioost her to 
vour friends here and in other 
eilios

W1SSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

As we consjder the riiem* 
bers now and 'thosė in the 
childhood of “Birutė”, we re* 
cognize the vast difference 
betwecn them. Twenty five 
years ago, America’s Lith* 
uanians consišted, morc or 
less of peoplc, xtho had just 
sėt aside their farming im- 
plements in their native land 
and came to seek better for- 
tunc in this “land of oppor- 
tunity.” Their unders|ąnding 
of organizations, particųlarly 
cultiiral and musical, was 
very šeant.

Nevęrtheless, the Lithuahia* 
ns of the tirne, although lack- 
ing the musical training that 
practically (everjr boy or givj 
is fortunate in having how, 
realized the importance of 
music as a vifal organ of our 
sisfem. Tfiey <iid s 
forget the sohgs 
learned. froiflp one 
Undoiibtedly, your

' , C..1906—1931 •
• J ,■ ' , - . • ■ . '

Ve/y‘ few pęople pause to 
cohsider the importance of 
the fach 'that this year marks 
the tvvcniy fif|h birthday of 
“Birutė”, iri pŲfęr xyords, only 
“Biriifę”, as aį chorai society, 
haš šurvivod 4hė trįals and 
tribulationš, whicli have besct 
every organization during all 
that time. Very fcw, too, are 
aware of the fact, that in “Bi
rute” aro found members, 
whose mothers and fathers 
belonged to this organization 
fiftecn flrid twenty years ągo. 
Quite ari achievement, isrft

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
ui žemiausias3 kainas 

6234 S. Western Avė. 
Tel. Hemlodc 1582.

- - -................................................................................... '

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel.. Kedzie 8902 t ■

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
474« S(». ANHLAND AVENLE, I 1648 W. NORTH AVENVI?
1805 .MIIAVAVKEE AVENVK, t 334« W. 20th STREET

Kad 80 NVOATMČIŲ Vilių ligų Ir 
a v Kiiolrvirnų paeina nuo skilvio ir netinkamo viduriu

valinio*!. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurk- 
• \vtea kintijo nuo viliokių Hku. yra dabar paavelke var-

jodami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. 
labai AvelnuH tonikan yra padarytą* iŠ 26 Hkirtimcų 

? n«vy narkotikų, vaisių ar nikoholfo. Tai yra rinte 
J ' . 1 " ‘ ' .................tojaH.

, UI tarimui _______
) — l kada vartojam Dr. Miehael’H Ali Herb Toni rašykite mutriH, priritindami ftOe-, < 

Herb Tonie, ir tada palyn jritikinrite 
tfelbZM DR.. MICHAEL’S ALI. --------

P<-r dvi HiiValti-H tiktai: 
bonką DR. MICHAEL’S ALL

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
uinyStų n pianų muvenai vietoje i» 

oli patarnavimas geras ir pigu* 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaoen 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos 
atyi pusi dabar sjalSje, 
Informacijų klauskite

, pas bilo vietinį asren- Jns ■ 
ta arba - IMI

130 W. Randolph ĮĮE5ffl| » 
St., Chicago, III.

N O R T H G E R M A N

Is ie O Y D

pu 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tėi. Pullman 6201

” .. ’ •'■A- .
MIUII nu niilirii*iai.-Tiirii.l'wwcmt

• . Padaro .
Skalbimą

r '1" ' Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabąr jus gulite skalbti 

savo drapanas

KM

r lia-HZ-???/“O
» f iL’er f i J| VTpy , f™ ’r”..
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-Ketvirtadienis, šp. 2d, 1981
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Rašant šiuos žodžius, galutiniai balsavimų rezulta
tai dar nebuvo pranešti. Bet pirmos žinios jau davė 
pusėtinai aiškų vaizdą: “nacionalės valdžios” šalmiukai 
laimėjo didelę pergalę; opozicija tapo suhiūšta, tiesiog 
sutriuškinta. Tarpe neišrinktų opozicijos kandidatę 
yra visa eilė stambiausiųjų Darbo Partijos vadų, sU 
pačiu Hendersonu priešakyje. t

Taigi Anglijos balsuotojų masės pasisakė už val
džios ‘"ekonomijos programą*’, j kurį, kaip žinome, įei
na ir algų nukaposimas valstybės tarnautojams, ir be
darbių pašalpų susiaurinimas. Kadangi tos priemones 
valstybės iždui subalansuoti buvo iššaukusios ne tik 
griežtą organizuotų unijose darbininkų pasipriešinimą, 
bet ir smarkius mokytojų protestus ir net neramumą 
laivyne, tai galėjo atrodyti, jogei Anglijos masės yra 
pasiryžusios kovoti ant žįit-but prieš valdžią. Bet pasi
rodė visai kas kita.

Masės nuėjo paskui MacDonaldą ir konservatorius, 
o ne paskui oticialę Darbo Partiją, kuri atmetė savo 
lyderį už jo “perdaug didelį nusilenkimą bankinio ka
pitalo reikalavimams.” Tam pačiam distrikte, kuriame 
Darbo Partija atsisakė remti MacDonaldą, jisai buvo 
išrinktas didelė balsų dauguma! Ji išrinko ne kapitalis
tai, bet angliakasiai.

Charakteringa yra taip pat, kad balsuotojai visiš
kai atmetė tas partijas, kurios laiko oficialius darbie- 
čius “nepakankamai revoliucingais”, kaip tai Oswald 
Mosley “naująją partiją” ir komunistų. Iš šitų kairių
jų grupių nė vienas atstovas nepraėjo į parlamentą.

Čia pasitvirtino, ta sena tiesa, kurios nieku budu 
nenori suprasti įvairaus plauko “revoliucijos amato- 
riai”, nuolatos deklamuojantieji apie tai, kad pramo
nės križis ir nedarbas stumia mases į revoKuėijlą. Pa
sirodo, kad ne. Nedarbas ir skurdas pramoningose ša
lyse stiprina reakciją. Ir suprantama, kodėl. Kada dar
bininkai susilpnėja ekonomiškai, tai jie turi mažiaus 
pajėgų ir politiškoje kovoje.

Didelis vargas gali iššaukti žmonėse desperaciją, 
bet desperacijos apimti žmonės nėra kovotojai už idea
lą. Jie reikalauja pagelbos tuoj aus, jr kas jiems tame 
momente sugeba pažadėti ką nors apčiuopiamo, tas juos 
pakreipia savo pusėn, štai dėlko net Lanshire’o distrik- 
to audėjai, kurių dauguma jau per daugelį mėtų netu
ri darbo, balsavo už konservatorius, o ne už darbiečius. 
Konservatoriai žada muitais “apsaugoti pramonę” ir 
parūpinti daugiau darbų; o Darbo Partija žada bankų 
ir geležinkelių nacionalizavimą ir panašias dideles re-j 
formas, kurias įvykinti imtų nežinia kiek laiko.

Taigi šie Anglijos rinkimai buvo panikos rinkimai. 
Žmonės, nugąsdinti finansiniu krizių ir sterlingo hu- 
smukimu nuo.auksinės papėdės, bijojo," kad kraštą ne
ištiktų dar baisesnė katastrofa. Todėl jie balsavo už' 
saugumo, ekonomijos ir atsargumo šalininkus.

...i ^įi i i rantei

Tie panikos rinkimai sudavė baisų smūgį Anglijos 
Darbo Partijai, — jau nekalbant apie liberalus, kurie 
tapo beveik visai sunaikinti. Oficialė Darbo Partija 
naujam parlamente turės tik apie penkias dešimtis at
stovų. Ji tuo budu atsiduria toje padėtyje, kurioje ji 
buvo prieš pasaulio karą.

Ir šitą baisų smūgį jai sudavė daugiausia tas, ku*1 
ris ją buvo įsteigęs ir išauginęs. MacDonaldas teisin
giau įvertino Anglijos žmonių nusistatymą, kuomet ji
sai prieš dvejetą mėnesių siūlė darbiečių kabinetui “ly
gaus visiems pasfaukojittid pfdgriahl'ą”, negu da’rblhlh- 
kų unijų vadai, kurie sakė, kad žmbnės tokiam progra
mų] niektioinėt hėpfttars. ftisai šiandie yra ipergdlėto- 
jas. Bėt pergales vaisiais kažin ar pasinaudos jisai 5r 
tie,’kūrių Vardu jisai;sudarė “hacioiUlę valdžią . 'Nes 
naujame parlamėhtė milžinišką daugumą turės kdhšer- 
Vatortei. Jie ijates, jėigu nėrės, MactMteldą T>ėt Ikkda 
išstumti iš premjero vietos ir patys Visą galią pasiimti 
j savo rankas.

ninkaį $ų4je yta )ne iusilpninti, bęt ir susKaiayu 
Jeigu MacDonaldas nenorės pasilikti amžinu konservą 
torių “belaisvių”, tai jisai turės rūpintis, kad tas skili, 
mas. butų kaip galint greičiau likviduotas.
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PASTABOS
■n;.-; . .

^Kicrihahj pasidulžiaviinas
•'G»isaš" No. 2 sausio 13 <1., 

1»27 rn„ rašo. "PaškUtinUI 
Lietuvos • persvėrihių . įvykiai 
stfkeiE Ahierįkbs UMitVių 
spauityj bereikalingo trukumo. 
Ypač ląifcVaManUi tatltltiMkAi 
šh ‘Tėvyne’ pHaiifcy, ppMįiiW»; 
savo nArių tarpe 'difižiąušiiį 
pagiežos ir heapyk&iitos 'da
bartinės Lietuvos šeiiiiininkui.

“ ‘Tėvyne’ yra ‘titulinio’ Sib 
si vienijimo organas, bet nuo 
bolševikų spaudos nei kiek 
neatsilieka ir isteriškai pradek 
jo klykt ‘smurtininkai,* Snnųr- 
tininkai,’ ir taip begalo kliks-‘ 
ihas. Rodos, reikėjo truputi 
palaukti, apgalvoti, o -jeigii 
karštis paėmė, užsidėti1 Unt’
I

“Toliau rėkia — nepripažy- 
stUme dabartinės Lietuvos 
valdžios ! Na, o kas »jus prašo, 
kad j ųs ? pripažy tuinėt,. ar ne- 
pripažytumet dabartinį Lietu
vos šeimininką? Jūsų pripa-į 
žinimąs ar n*

........ ............. . ! ...................... ......... .........  ■— 

galemis' renie, garbino dabar
tinius Lietuvos šeimininkus- 
Smurtininkus už tai, kad jie 
nuvertė Lietu vos gyventoj ų 
teisėtą valdžią bei išvaikė Sei
mą, socialdemokratus ir ki
tus laisvos minties žmones 
šaudė ir grūdo į ‘kalėjimus. 
Tada ‘‘Garsui” ‘riskAs buvo 
gerai, grąžu, šventa. O kai da- 
ar tie pAtys smurtininkai at

sisuko atgal ir “neria kilpą 
ąnt kaklo” buvusiems savo 
talkininkams, tai Jau negerai, 
karšta darosi. Dabar jie patys 
to IČdo turėtų sau imt makau
lių užsidėti, kad atvėsus. Tą 
karštį kunigams įvarė ne so
cialdemokratai, ne komunistai 
ir ne šiaip jau laisvos minties 
žmonės, alc to paties “Garso” 
'švehli draugai, katalikai ka
talikams.

, ■ ’t * ų, *

James Canhon ir., metodistų vyskupas,5 kuris tapo apkaltintas 
korupcija. Jam gresia lO^mutų kalėjimo/

.  ..„n; !.    . ...........— .:....■

Giraites lentas

OUMPM APIE

Ar politikai nauduojasi 
.. teisybe?

Spalių 9 dtebą nfes minėjom 
Vilniaus užgrdblmo sukaktu
ves ir guodėines, kad didžio- , 
sios valstybės nesivaduoja tei
sybe ir nepadeda mums tą 
skriaudą atitaisyti.

bet iš politikų, diplomatų, 
aukštų valstybės vyrų tikėtis 
šventos teisybės netenka. Visa 
istorija išmarginta faktais, kad 
kieno galingesnis kumštis, kie
no rankoje kardas, to ir teisy
bė būna.

Tautų gyvenime ne tik mes 
vieni esam nuskriausti. Tokių 
nuskriaustųjų galima butų pri- 
skaityti labai1 daug, čia pami
nėsiu bent vieną.

Prieš didįjį karą Austro- 
Vengrija buvo galinga valsty
be, bet karą pralaimėjo. Nuga
lėtą Vengriją politikos tūzai 
taip “teisingai” nubaudė: pir
miausia vietoj galingos jungti
nės Austro-Vengrijos išdygo 
dvi mažytės valstybėlės Austri
ja ir Vengrija. Be to, didelius 
žemės plbhis I politikai atidavė 
Čekoslovakijai, Jugoslavijai ir 
RumūhIJai. Vengrijai iš turėtų 
22 milijonų gyventojų palikta 
tik 8 ir pusė milijono. Argi tik 
tiek tėte ^vengtų? Ne. Apie 6 
milijonai jų dabar tarnauja ki
tiems. Ir aišku — širdy nešio
ja plktj ir 'kėteto jausmą pa
vergėjams.

Taip dalykams stovint, ar 
gšlima tikėtis taikos? Ar ga
lima iš buržuazijos agentų-po- 
litikų laUkti teisybės, kad ir 
darbo klasės reikaluose ?

Darbininke, pažink juos ir 
buk pasiruošęs lemiančiai kovai, 
nes ir kapitalas viską spren
džia kardu.

" » « ♦
Dar šis tas ,apie vengiiis

‘Vengtus mes truputi pažįs
tam iš praeities. Prieš karą jie 
pasiekdavo musų kraštą, Lie
tuvą, ir ten arklius kastruoda
mi uždarbiaudavo.

Tai energingi ir savo kraštą 
uųįdmtys žmonės, fe žymiai 
skiriasi ntto kitų feuropos žmo
nių. Vengrai paeina iš mongo
lų rašės. Jų kalba visai nepa- 

gomis. Stpka miįngp, tyro oro, naši j indo-europiečių tautų 
kirbas. Jų feodas, papročiai, tra- 

ore su- dičijos lt kitkas Ilgi žymiai 
silpnina sveikatą. /Tuomet slo- Skiriasi.

jbmtmės jie karšto kraujo, 
greit "SUpykšta, bet kartu ir

savo karštų-galvelių leŽo. .MtmAnMų "trendras fi-ontas" 
sa intržii/ais.

“Kova” No. 17 rašo. “Kini- 
pėdos mieste yra komunistų 
fnikcijh, kuri pafcižyriii ric tik 
^bcialdėih’dkratų plūdimu, bėt 
ir saVo ’ltftdiŽku ŠUŠipHlimu.’ 

lępripažlnima^ vdMečių fašistų laikfaš- 
tiek Lietuvai reiškia, kiek per] f fe AVbritch Brmni, So^ė-: 

fer? š. ih. gegužės 26 Aįchą 
;<Vokįečhj pcrgdle Kiab 

pėdėje d'ika kdihUhištų purtl- 
fal. Advdkatas br.' Britt^llinger 
nuo kialp'ėdiškės voikspartijes 
įflttiėštd buržujų pdVtijbs. K.) 
261 Alsais Iš 40 liko išrietas 
bnritiištru. Šita Vdkiečių pfer- 
gdlč ...buvo galima tik todek 
kad kOhiUbištų frakcija pripa
žino vertu supratimu dtsto- 
VUirddma Vokiečių reikalus 
balšaVo Už Dr. Brindigberio 
kah^dtUtą. - •

“Tai tik pbikUs kohiubistai, 
favric bawdjd už aiškų buržu
jų alštdvą ii’ Už Ui susiiaūkia 
fe’ fi&ištų Šiltų pa'gyrinUį?’ ir 
ii- .. . r•

'feai kai kaiA atto’do labai 
Phvdtha tdkis; klaipcdiškių kb- 
AnUfetų partijoš pašiėigitiias, 
Vėl hiūhis, ahierikiečiams, to
kios iUivatnyb^s dėta baujie- 
Ua. M'ės gėtai žinbjm, kaip pas 
mus Amerikos Komuništų 
Partija temiFAiškią butžUa- 
žiją iškrikdyUnii organizuotų 
datbildhkų ėilitį.

* x« *

Koniutiialai satN&ki'H.s ioisina
«

“Baisas” No. T9 W 
moUihgi Uielai. Jaii be * Wmą 
įtart ines tašepi, kad Klaipė
dos krašto darbinibklj 'partija 
bėra komunistų pariijh. Jos 
priešaky Stovi be kbUmtiištai, 
b sočialfašistai. Jie jau ue- 
maža biėkingų datbų UlUko. 
^cr paskutinius burmištto 
rinkimus ?Khiipėd6j tbs ; pdrii- 
jbs atstovai, kaip Rkri Kapita- 
fetų agentai ėjų išvičh :su !M6* 
Ideėtų buržuazija, ir visgi bit- 
ždazinė spauda juos komuihiš- 
tais vadina. VadiUa toįįft, 
•kad už jų juodus darias 
būržuazij ai k p m u uis t U s 
Mneižt.”

VMi nėmisirįgai R. Nedta- 
meycrio “RMsas” saviškių !kb- 
muništų pUftiib's jtmdus tiUt- 
Kųs primena feiaipėdos sdtofei- 
listams, ir tuo neri sumažini 
Wė&IiSlU ifšką dariau žmOhė-

- ... - ... ... .... -'■r' i-J
* »;t * )

Sovietų Rusija darbininkų * 
skerdimui. ,

■ ‘ ,• / ,.:v , >i». ir.'i '■ f • --Vi- . • ■

“Raudonasis Artojas’* No.
43 rįfeo: “šįaįs metais Rau- 

manevrai 
pereįs šiek tįek kitoUesuesc 
lygose, l^įp- praeities mč- 
iąi6. 'Raudonosios armijos ap- 
pi^hvįmo tęębiukos ^vijgs- 

ĮUuddhosiofc armijos da- 
įys Ws,. getais (išpis į ^anev. 
rijs lirnaji tefeimišifcai ap- 
^ipMW. Į Dar iltaaki pąsi-

nykštis sniegas.” į
Kai Lietuvoj 1926 m. gruodi 

žio 17 dienos naktį įvalrųš 
smurtininkai smetoniniai, vijl ^ 
demariniai fašištai ir klerikė4 
lai nuvertė LietuVos žmonių 
išrinktą valdžią it panaikinto 
Seimą, bei įsteigė karb -iaukd 
teismus ir kruviną diktatūrą^ 
tai Amerikos pažangi! IMhVitj 
Visuomenė surengė šimtus Sti- 
si rinkimų protestuoti prlioŠ 
Sihurtininkus ir jų neteisėtą 
valdžią. Bet Amerikos lietu
vių klerikalai tuos smUrtiriin- 
kus rėme; jiems tokie prbtesi- 
tai labai betiko. Xi'c per savp 
organą “Garsą” pasiūlė: “Jei? 
gu karštis piėąiė, tai ant savO 
karštų galvelių,,Užsidėkite lė^ 
do.r :

b » » ' ■’h
Jau verkia Iclertkdlai

“Garsas” No. 3, sausio 16 d.Ų 
1931 m., verkdamas rašėt; 
“Kiekvienas Lietuvos bažny
čios siUius, tikras katalikas1, 
turi susTrupiOti Lietuvos baž
nyčios padėtimi. Toji padėtis 
yra nepaprastai sutiki. Į ją tu^ 
ri atkreipti akis kiekvienas 
lietuvis katalikas patrionas. , 

“Per tris pastaruosius mef 
tus bažnyčiai padarytos dide
lės žaizdos,— Organizacijose^ 
mokyklose ir Spaudoje. Viso$ 
ekonominės katalikų organi
zacijos priešų pasmaugtos, 
Kultūrinės katalikų organiza? 
eijos baigiamos slopinti: drat 
džia ir trukdo susirinkimus 
spaudžia piniginėmis pabai
domis, Veja lauk veikėjus,

ra ir nevalia Miti.
-Dafts ’ltAattailkS 

jų j iki uždarytos

tojams užčiauptos 4ii 
versiteto tvafkbš 4-P 
duoda švietimo

HWli

tašo

Apšigf binto jėgų Jsustiprini- 
mas.” ir tt. t ■ ■ • •

Sovietų Rusija ginkluojasi 
lygiai taip, kaip ir ’ kapitalis
tinės valstybes -busimam -ka
rui Uarbinirikuš skersti. Kai 
mūsiškiai komunistai rėkau
ja, protestuoja prieš kapitalis
tinių valstybių karo pajėgų 
didinimų, tai sykiu jie turėtų 
protestuoti ir : prieš Sovietų 
Ritsijds Rnudoriostos armijos 
karo pajėgų didinimą. - Bet. jie 
tyli, iteprb testuoju. O jei kas 
nors jiems apie tai' prisimena; 
tai1 tuoj, pasiteisindami, sa
ko : v Š6viėtų Rusi jds Raudo
noji armija ginkluojasi tik 
dėlto, kad k’apitalištihės ‘vals
tybės ginkluojasi ir rengiasi 
užpulti ir sunaikinti ‘^darbi
ninkų tėvynę”. Tai Rumbu- 
giškas'ir 
mus.

SOta Dalykai
. ...................—

. Rašo Dr. A. MoPMcids
> M ■ . 1 • ’ -' V . į

Vargiai : rasite /žmogų, ku
ris. Viėra sirgęs slogomis. Tūli 
serga po kelis /Sykius metuose. 
Viėni pasvfeiksta . į' kelias die
nas, kiti' turi - nenusikratomas 
sibgas. • . ' \

Liga pasireiškia tai nosies 
varvėjimti, kartais surištu sU 
čiaiidėjimii; ‘tai gerklės skau
dėjimu, kartais surištu su bal
so; užkimimu afSbd ir kosėji
mu. Galva dhroši 'sutiki, akys 
gali ašaruoto arba b’tili įdegtos.

* Apetitas šumažeja, atsiranda 
4 7cvžumas ir negalejhn’as darbe 

ging s pa eisim- Su^kbnę6UlrdoU. Nors ligonis 
lovoj neguli, vienok jis jau
čiasi suiręs.

Viehi gydosi spiritai, kiti 
arbata su degtine, treti viso- 
kiaiis įpufentiiOtaiš ,Vaitais ir 
žolėmis. ■ Kad sšit6kis gydymusi 
yra deprbtingns, ^pamatysime 
iŠ 7tolešnio -aiškinimo.

Wgas poprastei gattna tie, 
kurių - • šVėlk^ta ^kokios nors 
pricžaStfės tapo ^susilpninta. 
Džibri^biikąi/ J ma&ėktaujai ir 
kili ’ čhrOniški/ ligoniai pasižy- 
titi nėimsikraionioinis ■ arini 
dažnai pasikartojančiomis slo-

saules* šviesos, 'tinkamo mais
to, pasimankštinimų 1

miriišlerųd^ 
atstovams hėftpriboias Teisdš 
prie kvotimų,'D atima iš katą? 
likų mokyklų visas teises. ‘ \ 
-■ “Kunigo darbas * už bažny^ 
čios iš visų pusių suvaržytas.: 
Liaudies mokytojai suvis at-i 
skirti *Wo riratalikiško * veiki
mo: Valdininkai taiUitodamic-' 
įsi "prieškatalįkiškai ? 'valdžią^ / 
šakriąsi riko bažnyčias j Viešų Monošios armijos 
pareigų ątoiktfno. VjUsiybiųė, pereįs šiek tįek 
skauda aiškiai nųstaftįtkj pri<$ <

į savo rankas. / ’ ’
j Taip konservatoriai pad&fle po didžiojo karo, kada

jie koalicijoje su libordlais laimėjo rinkimas.
Jos vadas, David Lloyd George, tuomet buvo pHtčfrs- 
tas rezignuoti is meisterio pirmininko Mėtos ir & Už
ėmė konservatorių lyderis Ęonar Law. įTokį pat tikintą 
daugelis prahasauja ir MacDonaldui.

Bet Hogfaud^K‘dUiykMs įfta, kad

rito 1 
M 
likaš

irtu !lygfti ’tafeio ^ Inetai W:
> ;te •<. .:AJ-.5h.. i i .i • * tj* ..u,

IMo

Opozicijos opozicijas raiii\a.
‘‘Sociaidęmdkratas” Nę. 10, 

1927 m., paduodu ištraukas iš' 
A. VoldėiliaVo kalbos, kuri£ 
jis pasakė gRovo' 8 d., 1927 nfie-; 
taiš: “Tas, kas nusi'dės Lietu
vos nepriklausomybei, tas, kas* 
nusides Lietuvos tautiškiems! 
įsitikinimams, jos tikybai, kas 
hūsides Etehivos tautiškumui, 
tas bus Lietuvai opozicija. 'O 
kfekvi ena: Li etų vai opozici j a 
blis be jokio pasigailėjimo iš
rauta.”

Apie 3 melai tam ratgal > bu-, 
vo labai didėlis, galingas Lie
tuvės patriotas, diktatorius 
A. Voldemaras. Jis be pasi
gailėjimo visokias' opozicijas 
rdvė, ypititt^ai Šo-
ciilldėm^ki'Atiis.

babftr gi yad'fr jį į)įAį 6$o-; 
zicijos piitribtai > VMuHaį ’• naiki- 
pa? — tik ne socialdemokra
tai, ale jo .< paties buvę gėri 
draugai patriotai tautininkai, 
A. Smetona ir jo-klika.

/ktradidatui
“Sandara” ‘ STo. 1’33 ( rAšbt’ 

“StA 7-to aįftškr. Ituė^ų W- 
d^Aį bariai ir veikėjai 
ptUČib 2 -d. Jmvo sUvažiA*vĮę 
^Vilkes Ba^rre, -Pą., - pasitarti 
kaslink kandidatim SLA 1*11- 
Ablftąją tTar^ftį. MimtAi ^i- 
kalą bešvatf&toftt, daugiausiai, 
apsistota ant iždininko kap- 
didaturos.”

Na, ir spradų labai “gerą,
1 khhdidbtą V nuomi- 

jiuoti sekančiuose rinkimuose 
j/SLA Pirdomošibs Tarybos 
iždininko Vietą. Tol adv. L! & 
Lbįatlo iŠ plikęs ‘‘Barre, 
Pkfe ad’v. j J. S. jiems - pasa
kas šitaip: esą į SLA.į urenus

bet kad šio 
rėijcalaųia, 
fctdididatuFa „ .^oi’s, /ŠLA ¥ apskričio

: teikėjai 1^0, Mtba. ils ■ pMai- 
: kaų^i^ura 'į' Sl?A
n|nko vietą, bet aš„ Viso į^ro 
IfeįyduiiSąs J. '•& &$į$atto 
įV: SŠrfU patariuį -lą urėdą be-

■
i

Jų talkias, papročiai, tra-

gomis apsirgti Igbai lengva. 
Paditoėfę ir įdegtiTonsllai, pa
didėję adehoidai, • pūliuojanti 
nosies plyšiai gali būti slogų 
ptiiėŽtft'timl. ’Jmnis galima ap- 
sikrėšti MO1 kito ligonio. Štai- Pabėgęs iš tage-
gibs pbrin,aiAos levituos tem- 
pcWliiroš į ’lęitą karščio į 
šaltį m-ba • atbulai) gšli .pafe-' 
ryti *stoygas, ’ypač pas silpnes
nius žimmės. Taigi ghvus slo-' 
gas rėikin Ištirti, jei galima, 
jų prifcžk^tj.'Grali tekėti Tais-' 
tais ar kitokiu bildu atidaryti 
tr išsttiisittto. ’ nosies plyšius, 
feato teorėto "išimti tonsihis ir 
adenbidus. GAli reikėti sustip
rinti ateiną sveikatą pasilsiu, 
Ohi, tinkamų Amtositi ir kaulės 
'spindeliais, ktirių viėtą Žie
mos laiku " pavaduoja trėskoš; 
kopčmį aiiėjds. Yra ištirta^ 
kad tūli valgiai padaro kunė 
atsparos prieš apkrečiamas 
ligas. Pienas, kiaušiniai, lak 
pdotos daržovės ir vaisiai tuk 
ri ^savyj reikalingų kuriui vif. 
tamiųų ir bnineralų. Reikia 
įasVciraųti, Į kokie valgiai yra 
'reikalingi •* stiprios sveikatos 
«• XI utev tlw a

Vienas mano draugas per 
Didįjį ‘IcAtą •įaktiūVo tm atist-

užlaikymui.1
-Kadangi-dlogų priežastis n|

riisį a jįsjrgęs turi būti 
uai išcgzami n no t as. Ša- 

yŽiitfe'’jris yra nięijka liga, bei 
leiuaža pavojingų

#gu-J ,■■ !•

rtų, ktfr minis gtęse, jis buvo 
pralindęs -net italų pusėn. Bet 
ten gyventi negalėjas Ir, kartą 
per spygliuotų vielų tvoras, 
ptešlMžč Tiėt Vėngrijon, Ir 

- čia, sako mano draugas, aš pui- 
; }ldai gyvenau. Turėjau ką val
gyli ir ikvaliai Vyno gerti. 
Vengrai mane užjausdavo ir 
VMfei&i • neišduodavo.

Pas •> vengrus vyno daug. Kar
kiamos fandasi kiekvienam kai
me ir jose susirinkę vakarais 
žmones girkšnoja vyną (bet 

Inepasigerip) ir svarsto savo 
reikalus.

Vienok vengrai tenka pri- 
skaityti prie atsilikusių tautų 
ir savo reikalų nemoka kaip 
reikiant Atstovėti.

pokarinėj Vengrijoj pteužč 
jau -kelios audros <jų tarpe ir 
komunizmo v audra) ir dubai-' 
valstybe"stoVi he geriausioj pa
dėty.

•Jei kapitulas dir sukrias pa
saulį to ; > iškiai * galima lauk
ti), tai ir Vengtei, man rddos, 
atsistos savo rubežiuose.
’ 'J ’L* ‘ \ 1 * i ■.

No. 17 "aovos'’ -gautas 
šiandie. iC*iha <Wc. Klaus-' 
kitę NėUjitftOse.

liftaviiĮ pažrib^ių 'Mįųbiįebę'nughnfis____
ii5cfcnib^6ir6j'dTtr‘- -visdįlis 13-^^ ’priežasčių.vTaii it-jain

1 T ■*" n .1 ..................................................—,

patlam-bris v geriau ir SLA

iflaHWoWdK^
/

iš^Vengraitinčs
Galima gauti "Na 
Kaina 15 centai.

'i-
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Phone Canal

North Side
Smagus vakarėlis

me

Teatruose
nie

Apiplėšė banką;

Ofisas it Akintų DirbtuvėPaliko knygas
šiuo.

Advokatai

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yard* 6780

w<w»i

Hemlęck

w girniui

SŲ/GRABORIĄIj 
Didysis Ofisas

Vi^ Tifonu YAW£ l74flrtylW*

Valapdoe: 
NrdtltOJOMS

xci 6659. 
anai 0257

yks subatoj, spąjįą 31 tįienų, &vaU.r^ 
urgio

Negavo nauju kailinių, 
mėgino, nusižudyti

šiuo lai-
The

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boolov*rd 5203 

Boulsyard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicsro 3724

Mn«i patarnavimai, lai- 
dorovėse if kokiame rei
kale- visuomet esti sąži
ninga*, ir nebrangiu to
dėl. kad neturime 11- 
laįdų užlaikymų! *ky-

VAIKŲ AKIMS

“t: nb. ...
Zęma- kaiwk bp
—1, nėra aurai- 

sutaisomi

pradedant 
30 d. bus rodoma 
Thę Sin ofi Made- 
’; kiti

Uždarysiu gembleriavi 
virno. kliubą

paveikslas vaizduoja: tam tikros 
£U$ioft laikraščių gyvenimų; ki
tokie numeriai.

Oriental teatre 
spaliui 30 d» bus 
veikslas “Side Show 
numeriuose tarpe lutų pasiro- 
dysSophie Tucker, viena iš tų 
aktorių, kurios vadinamos “redi 
hot> mamos“.

4193 Atchat Aps.

V«|endoit 2r**4» pi* 

Phpoe; kafagaita 0098 

Ratidagcijot telefonas Grovehitl 1595

i; nuo 6 iki 8 
10; iki j 12.

Namų T«l- Hyd« RtA» 389M ■ 
. r—ii   m ■*/ I yjMnm*"•

— pradedant 
rodomas pat 

scenos

A. MONTVU). M. O. 
<Vest r.oyvn St«s, Bank Bldn, 

2400 UZ W«duop St.

Vai,, i iki. L P* Pienu. '6. ikh 8 <ak* 

Tel Wesi 2860 
Namų telefonas Brnnsvick 0597

Kliube, kuo susirinkdavo 
gembteriuoti auksinė pakrantė, 
tūlas nevvyorkietis sakosi išlo
šęs $16-,000. Bet kliubo valdys 
tojai* atsisakę užmokėti jam 
pinigus.. Taigi ncwyorkietis — 
jo vardas, yra Irish. — įskun
dė kliubą policijai. Kliubo sa
vininkai ketina. uJįdaryti savo 
įstaigų. Kliubas randasi 10 E, 
Cedar Street.

John Kuchinskas
*•

Lietuvis, Advokates 
2221 WesL22nd SU' 

Arti beavkl* %i. 

retefonm CmnI 255A 
Valandos 9. ryto, iki 8 nbr*. 

Setedoj ir, Pftayitoj* a»o 9 M t

-ka Arpas* Halsted? St;
Valandos nuo 10- 

Nedėliomil, nuo

A. L Davidoras, MD.
4910 So. Michigan Avenue 

Te|., Kepyrood 5107
VALANDOS*:

nuo, 9 iki 11 valandai ryte< 
nuo 6. ilcL 8 valandai, vakare.

,<p«rf tvantadlenid ir ketvirtadienio

landą po pint. 1931 in», sulaukus pusės amžiaus^ gimus. 
Raseinių apskr,, Šilalės parap,, Norvainių kaime.

Paliko dideliame nuliūdimo sūnų SiiyesIrų Bagolskį,. 
marčių Petronėlę, tris dukteris—Onę Bolyinionę, fifesflh- 
jų Gedminienę ir EUbielų J Onai t ienų,4 žentui lopą. 
Šelviu#, Aleksandru Gedniinip ir Jonų Jonėj*
cius, 13 anūkų ib gimine-

Runas pašarvotas, randasi.Q4§, W, 33. Plucą.
Laidotuves įvyl

te iš. namų į šv. Jurgio p 
bus gedulingos pamaldos

IFAndrea gavo 6 
nesiūs

os bažnyčių, kilnojo atei- 
Htpnės sielų, o iš< ten, hub 

nulydėta į šv. Kazimiero kapinę^
Visi a. a. Marijui 

ir pažįstami esat nuo; 
t u vėso ir i 
kjuimų.

Nuludę Ijekanic,
.Simus, Marti, Dukterys* ^fintui, Ąliufau ir GilMpfo 
LuidoUivūs4i pftianuiuja graliprjtia 3, 1> Mažoji

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4.142 Archer Avinai

V*l*ndoa 11 ryto iki l po pietų, 2, Iki 
♦ i, 6 iki 8 vak Nedėliom ano. IO 

iki 12 dieną.
Teieobonai diena it. n*kd Virtim®. OOln

Teisias Wilkerson paskyrė 
D’Andrea, Gaponės asmeniniam 
sargui 6 mėnesius kalėti džė 
loj už tai, kad jis turėjo teismo 
kambary revolverį ‘ Capouės by
los perkratinčjimo laiku. D’And- 
rea ke’tintas buvo teismo 
kinimu.

O <1111 il|IM»W >1

Sugrįžo iš LietuvotMr priiminėja 
ligonius 

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare 

Stkmaditniau nuo 10. iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phnne Boalevard- 8483

DR, J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Į2403 W.' 83rd Sfe, Saite 3 
Tek Prospect 1028

Rea. 2359 Sk LmujUI. St Canal 2330 
Ofiao valandoj 2 iki 4, 7Z Iki 9

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
> Valandom 1—3 it 7—8

SeredomUi ir n«diliomi» pagal sutarti.
Raatdfnuj* 6628 So. Richmond Straar

Telefoną* Rrpnblk 7868

Gerai lietuviam* žinomu per 25 tefr 
tua* kaipo patyri* gydytojas. chtaugM 
ir. akuieria

Gydo staigiu ir ebronilku liga* Tf» 
rų. moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus XRay ir kitokiu® elektroa 
prteuuu®

Ofisu ir Laboratorijai
1025 W I8th St;, nttoli Morgan 8t. 

Valandos: nuo 10—12 platų, it
nuo 6. iki 7:30. vaL vakar*

Tel Canal 3JI0 
Rezidencijos- telefonai

Hvdg. PatK 6755 at. RandtAob 6*90

AlfeuLANCE PĄTAH^AVlMAb DIENA- u- "RAK 1| 
visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramu 

put^rnavimų, kuomet jis y^ rėikalįngą»<

<•».. 6600 South Ąrtatian 
Phone P 

’ r Of ii^ Td

DR. P.’ Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS' 

1.821; So. Ralstfd Stra^ 
CHICAGO (IX

Pbone, Anuitegs, 2821.

DRL W; F. KALIS#
1145 Miltnaakat Avantu 

w.i®nd<w U iki 2 U' 6. iki * B* A 
Seredos vakare, uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Sekmadienį, spalių. 25. d„. bu
vusioj, kriaučių salėj, prie* Da
mom ir. North avės., įvyko SLA 
226 kuopos surengtas 45 metų 
Susivienijimo sukaktuvėms pa
minėti vakaras.

žmonių buvo pilna svetaine. 
Kalbėjo Dr. A. Montvidas ir p. 
Galskis.

Dr. Montvidas nusiskundė, 
kad Susivienijimas nėra išlei
dęs nė jokios brošiūrėlės apie 
savo praeitį. Tad kalbėtojams 
yra sunku surasti svarbesnės 
ir bešališkos medžiagos iš orga
nizacijos praeities.

Daktaras papasakojo kodėl 
buvo tveriamas Susivienijimas 
— būtent, atitraukimui nuo 
lenkų. Toliau pasakė dolko įvy
ko skilimas su klerikalais. Pa
žymėjo, kad klerikaląi nusine
šė ne tik visus SLA pinigus, 
bet ir seimo delegatų dešras. 
Mat, tais laikais seimo delega-

Duokite lavo akis išegzaminuoti 
DYKAI* 

Registruotam Dptometristui
Akių Specialistai, Virš. 15-, metų, 

patyrimas 
Akiniai nuo $3<

Valandos: 9, ryto, iki 9 vak. kpidie.

GRABORIUŠ I 
Didllii ir,- g tiži ko&lyH» dykai 

718 W. 18 St. ■ 
Tel. Roosevelr 7532

Marijona Ragelskiėnė
Po. tėvais Bernotaitė

29, ■ im_____________________
.»» j.. . - *, • > »1 ■ ■ ' i. , . V • ■ V*. -VmhJI

SVARBI ŽINUTE 
DU M. t STKffiOL 

Lietuvy* Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i nauja vieta po nr 

4646 So, Ashland*' Avė. 
Vsiaudos 2/ iki 4> M. 6- iki 81 vakae* 

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel-’ Boulevatd 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
T<1 Prospect 1930

r. ryr.TH** W*NĮPWir4Wit»l n -i t 
Lietuviai. Gydytojai,

Dr. Suzana A. Slakis
Spac.udiatt Motarų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai 10 iki 12 ryto. 4 iki 6 po pierų. 
(Vakarais-: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Srrrdomis ir nedėliomu pagal insitanm® 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvdt Patk, 330*-

JOHN B. ft
(John Bagdžiuuter
LIETUVIS ADfM

105 W A4«M
Talepbua* ItooM

Mpzikalę pVogrumo dalį iš
pildė šie ąsm.ens. P-lė Kaulinai- 
W skambįųb pianų. Reikia pa
sakyti; knd jj turi: gabumų 
prie piano. Ji vartoju tinkamų 
eksprįšijų ir atėity gali būti 
gerą pianistė./

N; Šmaielis deklamąyo tikrai 
drųsiąi. Jonui Čepaičiui, kpm- 
pMrnęntų, nereikia, ba jį visi, ži
no kaip talentingų dainininkų. 
Gi paskutinis numeris visiems 
buvo siurprizas. Tai gan Star
kių taip išžiūra, kaip balsais 
vyrų duetas. Ir ką jus sakysi
te —r pp, X. Saikus ir V. Asci
te užtraukė tikrai lietuviškas 
melodingas daineles. Ir mes pri
siminėme Lietuvoj girdėtas ne
sumaišytas su kitokiomis gai
domis grynai lietuviškas so
džiaus dMnas. Ot, visi džiau
gėmės ir tiek.

Pianu' akompanavo 
Briedžiutė.

Po programo buvo 
prie švelnios muzikos, 
vakarėly visi smagiai 
Šoko jauni ir seni

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. Ulth St
Kampat Wabath Avantu 

Tel. Pullmao 0856 
Gaza®../' X-Rav. ete

Terry Druggan, buvęs, seniau 
butlegers, yra skolingas $25,- 
000. Teisėjus F’einberg- vakar 
išnešė nuosprendį, kad Drugga-

(Naryaockas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wejt 69tb Street 
VALANDOS)

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vale 
Apari Šventadienio ir Ketvirtadienio 

• . ■■■- ■ 1 ■' 1 .... ..  ...... .

Ofi*o TeL Vietory. 6893 
Rez Tel. Dtezel 9191

DR. A. A. ROTH
Nulyto jas. ir ghirurgasi 

dm*m> 3102’ Seu BaigtaA 8to CMmi« 
arti 31M Stetet

šokiai 
šiame 

jautėsi, 
šokau ir aš. 

Pilietis.

4729, South AMand Aoa* lahM 
CHICAGO. ILL. ‘ 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Motcnikų, Vyriškų ir Vaikų, ligų 

OFISO VALANDps,
Nuc 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 fld 4 
*•! po pietų ir nuo 7 iki 8:30 tat. 
vakaro Nedel. nuo 10 iki 12 w dietų 

Pbone MUdpay 2880

R. K. WHITE

Oakland Motor. Cąj Co. vicę-pręzi- 
denta: W. A, Blees paskelbė, kad’Rs K. 
White tapo, paskirus pardavybos, ma.na- 
žeriu rytinėse valstijose.

šiuo paskirimu, OaklahdiPontiac or
ganizacija įsigija vienų iš labiausia- pa
tyrusių ir išsilavinusių, pardayybos ve
dėjų automotplių biznyje. R.K. White 
perejo prie Oakland iš Chevrolet Motor 
Co.. kur jis per pastaruosius šešis metus 
sėkmingai tarnavo kaip pardavybos di
dinimo.. manažeris, zonų manažpris ir, 
paskiausia, kaipo garsinimų manažeris. 
Prieš prisidfsiant prie Chevrolet, jis tar
navo Delco Light Co.. Daytone.

Kartu, tapo paskelbta,, kad D. U. 
Bathrick, veteranas pardavybos vedėjas, 
tapo paskirtas pardavybos manažeriu va
karinėse valstijose.

no pimgai, jo buto rakandai tu
ri eiti, skolai padengti. Bet 
teisėja*, paliko Drugganui jp 
knygyno. Na, ir ką sakysite 
—Druggauo dvasiniai interesai; 
matyti, nedaug kuo skiirasi nuo 
bet kurio profesoriaus.

MfoitP Offau 77 W. 
Roovay 1502

A. A. OLIS 
fe A, VASAU»

ADVOKATAI 
U Sootb U Salia Straat

Roon, 193* Tek
VaUndo* nuo 9 ryto, iki 5^jr*k 
3241 S. Halatad St. Tai. VUtoty 

i . Valandos, — 7; iki 2 rakmaų , 
Oli>—Uurtu Kttv. ir Subato* vak 
tVaaaUc—Phn.. Ser. ir Pėcnyėio* vak.

9, iki. valandai! ryto- 
6 . ikj 9 valandai, vakaro

Helen, Schneider, 18; metų, 
1444. Cnrmen* avenue, mėgino 
nusišauti, kadangi jos motina 
nesutiko pirkti jai naujus kali
nius. Persišovė, bet susižeidė 
lengvai. Išgis.

BR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo iŠ Liatuvos
Palengvins akių. įtempimu kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumb. skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trujųparegystf ir coliregystę. Prirengia 
reisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daroma* su elektra, paro 
dančia mažiausias klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokvkln* vaiku* Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS AKIS ATI I A1SO į ( KUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daųgelg - ataitikimų aky^ atitaisųmot ba 

akinių Kainof pigiau' kaip, kituf 

4712. South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis 
DentiMtes 

South. Ashland.
Ofto Eta* H*al»‘V7A>l

Šalčiai krutinėjo ar KorkJCjc trall 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
juoa į 5 minutes su "Mitoterolo”, 
—- ‘ voU0t,ęr-irritaut’U Uz4vdaw.UB 
karia | valandų, jis turi HuĮciuti

MiUpnų vartojama* 
20 metų. ReKomcniluojuųiufi, dūki 
tarų ir slųuyių.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN

A. K. Rutkauskas, M. D*
4442* South štatam Aoanua

TU: Lafayett* 4146r

VALANDOS:
nuo. 9. ild; 1L valandai 
ouo C

Dr; P.. Atkoeims 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M, 
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

Telefoną*. Yard* 0994, 

l)r. MAURICE KAffli
4631 South Aahland Apaoah 

Ofi*o ralandoe*
Nuo, 10 iki 12 dknų 2 iki 3 nų M 

’ iki 8 vai Nedil nuo 10 iki 17 
Rez. Telepbone Plaz* 32OG

ii1 « r nu nu,,«»!, »«,,r i  ................ '""r

Duokite *>yot aki*. iš*g?aminuot»

Dr; A. R. BLUMENTHA1 
rfįįfįįįĮffa' OPTOMBTR1S3

praktikuoja virš 20 m.- 
4649 S Ashland, Av* 

" kampas 47 tb St
T^li Bpulevardi 6487

Tel. Yard®. 1829/

DR. G. SERNER
L IRTU VIS AKIŲ, SPECIALISTAS

Telefoną* Boulevard 1939

DR S A. BRENZA
Ofiso, valanda*:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9t30 •

4KO8 South Ashland; Aye.
Netoli 46th St Cbicago. 111Penk- banditai vakar pada- 

rū holdąną Sherman State Ban
kui, pne 4S gatvės ir Ashland 
avenue. Holdapę jie padarė ne
užilgo iph to,, kak įstaigos durys 
atsidarė bizniui. Banditai pa
sipelnė apie $8,000.

Vakarai*: Utarn., Ketv,. Ii Sntatųt 
6 

41451 Atth*. Am*

Ofiao ir Rezt Tel.1 Boulevard 5913

DR. BERTA® 
756 W. SSth. St

(Cop. ųf ' 35tb St*)
nwU-3* ^6l3Ml3.Q

Nedėldieniab, pagal oatartL 
—rt—w -

Ofiąojr Rez,. Tek Bnplfvard 5914.

DR. NAIKIUS
756, W. 35tb. St, 

(Cąr. af 35th 0 Halsted, Sts) 
Ofisp valapdp*: nuo 2-4i nuo 7*9

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

®wįn~'.............. R»Iiliwr

DR. G. MICHEL, O.. D., 
1 URTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

priskirsiu tusų akim*, 
••• nelfeKteO: kaip., butų, kom- 

ppkuptas darbas. Mano alų-, 
i tema, yra, pasekmė 20 mo-.
t tu 4*Udiių ir tyrimo. Tiktai

Mano 
ir

Akinių ir EgzamtnacL.-- 
Zvąiroa akys ątltaispmos^ r 
operacijos, lengvi leniokejimal

Stiklai, dnpilkuojami. ir rSmal 
ttų pačių dieną.

|DR. C. MICHEL,, O., B. 
4654 S; Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: Ift v, ryto lkĮ: 8s30. v*}, vak.

Lietuviai - Gydytojais 
PRANESTOAS

K. GUGIS
ADVOKATAI 

MIESTO OFISAS, 
127 N. Daatbopn St.. Roote U13 

Telefoną* GtattteL 441«i» .
VaUndo*; nuo 9 ryin iki; ♦, p®» BpM 

Gyvenimo viet> _
J9231 South Halatadr- 8ffdl -

Tek Boulevąfd 1 M . __ 
Vnlaodųa: nuo 6 ikj 8 y*! 

vakarų, ihkyrtt*- loetveoųt^ 
Nedėliojt nuų. 9) iki 1&,

* Mihiaį»*Wi.ii,ii. ii.i »i m , i —i

GHICAGOS 
ŽINIOS

f ■ , > • • • •,■ ■ • -

’tftk veždavosi Ir. valgį važiUodar 
fe j seimų^

P-as Galskis papasakojo, kaip 
dvidešimt metų su virš atgal 
buvęs pasilikęs. SLA. 226 kuo
poj jis viępas ir turėjęs čarte- 
rj. Tuo laiku visa kuopa susi
dėjusi. iš jo vieno, kol vėliau 
pradėjo, rašytis į kuopų naujų 
narių ir ji ėmusi augti iš nau-

Phon* Bouleyard 7042

DR. C Z. VEZELIS 
Dentista*

4645 So. Ashland Avft
arti 47tb Strt«t

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

....... ............ ..... . ....r-"*—-'■■nėr....

S; B SKOBAS 
. Ipetuyl* 

BALSAMUOTGJAS

Persiskyrė su šio pasauliu spalio ,27 dienį, 6 valandą iš ryto, 1.931 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių ap., Stakių patapo 
Rupeikių vienkiemy.

.Palįko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, posūnį Julijoną ir mar
čią Mabel Lutkevičjus. seserį ir švogerį Petronėlę ir Mykolą, Ąygiišauskius, 
podukrę Oną ir žentą Motiejų Grimolius. 3 pusbrolius — Joną. Viktorą 
ir Antaną Metelius, pusseserę Gužauskicnę. anūką Julijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3 307 A ubu r p Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienyje, spalio. 30 dieną. 8 vaL iš ryto iš 

koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa- 
me|dp$ už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimieru kapines.

Visi a. a. Viktoro Andtiono giminės, draugai ir pažįstami eąąt nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOtaris, Sesuo, Posūnis, Podukrų ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel: Boulevard* 4139

11 .......

Bachai® ir Simus
LIETUVIS . GRABORIUS
Patarnauju lajdotnvČH kuopigteųaia 

Reikale męldžio atsišaukti, o mano 
darbo., busite užganėdinti: 

Tel. R,oo|*ve]t 25-15 aifah 2516 

2&i4 Wi 28rd Ph, Chicago
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Cięsro, D1 
Tek Ckero 5927 

>j.r • • ,

Telefonas Yard* 1138

Stanlėy F. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj'as
M«d,n>i<ka. Kokui,j!h; Dovanai, 

Turiu automobilius, visokiems teik® 
j lama, ■■ - Kaina prieinama

3319 Auburn Ayenne 
| ’ < v *

CHICAGO,, ILL.

Buy gloves with wh«t 
it savės

M*r®r reikšto «,o<4U «r.(dąųriąa. k*d »»utL rėrą <į*ptu > 
koAeto. Llstoplne Tooth Pa*^: 
dideli* tūba® parsiduoda U« 
asč. . ji valo ir »psw»o 
ti®, Be to salite ■ntoųptuil. 
$3. u* kuriuo® salite m»®ipirk- f. • MAS L a A — M *M MTM V SU-
Lam

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

,inm III nn IIIIIUI Į»wMM|a»ii m ■■■ IĮ. ■«. —I III i-iimį i.,«iiWĮ!jm.

Lietuvės Aku^erėh

Mrs. K. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY - 

» MIDWIFE

6109 South 
Albany A v. 

Phone 
Hemlock; 9252

Chicago teatre 
spalių mėn. 
paveikslas ‘ 
lon Čiaudėt”; kiti numeriai’; 
kalbamas paveikslas, esąs vie
nas iš tų, kurie tik retkarčiais 
pasitaiko išleisti tokiu tobulu
mu.

Koosevelt teatre 
ku rodoma paveikslas 
Mad Genius”; vadovaujančių 
rolę Vaidina jame John Barry- 
more; kitokie numerian

United Artists teatre 
laiku, rodomą. paVęikslas 
Unholy Garden”; kitokie nu 
meriai.

McVickers teatre — prade
'■■■■■ ,!■'» LWP .«L".r T" I1 'g -..... ■■■*

. Gtiąboriajl.,
Phone Boulevard 4139

UR. A J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 

į 3147 So. Hafeted Street 
TeL C*tumei 3294 

Nuo 9v iki M. val- diego* - i> 
Į nup; 6: ikj 9M. vahftdusj vak*re e

Colds

Namie 8*B‘ ryta TO
k i a 11 u i aini w w i u

JOSEPH J. GRU®
Lietuvis. Advokate*

S» MM ’
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rio ISheŽiotdją, kuris sakosi ge 
rai ap*‘pažinęs su valgių viri

Lietuvių
Stasio Rimkaus 

koncertas
Trečiadienį, lapkričio 18 d., 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street, įvyksta musų 
gerbiamo ir mėgiamo daininin
ko, Stasio Rimkaus, koncertas. 
Daugel s esame girdėję p. Rim
kų dainuojant musų parengi
muose ir per radio. Taip sa
kyt, j:s yra palinksminęs mus 
daugybę kartų, ir mes visi 
džiaugiamės jo balsu ir daino
mis. Bet ar mes nors kartą 
supratome, kad už tai turime 
nors š:ek tiek su juo atsiteis
ti ir kad jis galėtų mus toliau 
linksminti,

Gal bot, kad ne visi tatai su
pratome. Todėl leiskite pasa
kyti, kad rengiamas yra Stasiui 
Rimkų5 koncertas ir musų pri
valumas jį paremti atsilankant 
į tą koncertą. O tai padaryti 
lengva, nes ne veltui: jis padai, 
nuos gražių ir malonių mums 
dainų. Gi jam musų atsilanky
mas bi s parama toliau lavin
tis ir dar geriau mums dainuo
ti ateity.

Dainininkas Rimkus yra pasi
ryžęs lavinti savo balsą ir siekti 
tokios- muzikos aukštumos, ko
kios tik tikrus gabumus ir ener
giją turinčiam žmogui galima 
pasiekti Bet tam visam, kaip 
sakiau, reikalingas > kapitalas. 
Todėl mes, įvertindami aukštą 
jo tikslą, privalome kiekvienas 
būti jo reigiamam koncerte 
lapkričio 18 d., Tikietai tik 5Cc. 
ir 75c. asmeniui. Tikietus ga
lima iš anksto gauti “Naujie
nose”.-Kazys.

mu, valgyti duodama du kar
tu dienoj^R. (Tirtas laikas at
gal “Naujienose” tilpo vieno 
roselandiečio korespondencija, 
kurioj buvo pasakyta, kad mais
to reikmenas bedarbiams paval
gyti tame garaže suteikiančios 
United Charities. Jeigu United 
Charities teikia maistą bedar
biams. tai komunistai netuiėtų 
daryti skirtumo tarp bedarbių, 
kurie pritaria jiems, kaip ko- 
munist?ms, ir kurie nepritaria 
Ir, iš Viso, nesinorėtų tikėti, 
kad toks skirtumas yra daro
mas bedarbiams suteikiant val
gį.—Rep.)

iš jų p’nlgiis. O kitos trys to
kio ji^mnlontimo išvengė.

— Žvalgas.
I<į..i..

Lankėsi ‘Naujienose’

Rožių žeme
spaliųPraė’usj sekmadienį, 

25 d., bevaikščiodamas po Ro
žių žeme, užėjau pas savo pa
žįstamus iš Lietuvos, pp. Po
cius. Besikalbant p. Pocienė 
praneš*, kad gavusi laišką iš 
Lietuvos, kuriame sakoma, jo- 
gei miręs jos vienatinis brolis 
Feliksas Šalkauskas. Mirė jis 
spalių 1 d., o palaidotas buvo 
spalių 3 d. Kontųučių kapinė
se. Kadangi aš paeinu iš. to pa
ties knšto. tai Šalkauską paži
nojau iš matymo kol buvau Lie
tuvoj. Jis buvo padorus žmo
gus. cjyveno Gaižupiuose, kur 
turėjo ūkį. čia ir mirė. Gyve
no gan pasiturinčiai. Paliko dvi 
seseris Lietuvoje, o Amerikoj 
tris seseris, gimines ir pažįsta
mus.

P-nia Pociene pasakoja, jei
gu butų žinojusi, kad taip atsi
tiks sv jos broliu, tai butų ga
lėjusi praėjusią vasarą važiuo
ti Lietuvą aplankyti. Butų dar 
galėjusi pamatyti brolį gyvą.

—Pažįstamas.

Rožių Žemė
pilie-Rožių žemėj paprasti 

čiai dar neįbauginti. Dienomis 
ir vakarais pas juos durys at
viros. kada nori, gali ateiti su 
reikalu ir pasikalbėti.

Kas kita su biznieriais. Die
ną jie nebaikštųs, darydami sa
vo vietose biznį. Bet oro pusėj, 
gatvėj rai labai baikštus. Mat, 
Čia pasitaikė keletas apiplėši
mų, ir apiplėšė, daugiausia biz
nierius.

Tad biznieriai buvo privers 
ti nusisamdyti geležinį vežimą, 
kuris snkolektuoja jų pinigus 
ir veža j banką. Kasdien gali
ma matvti tokį vežimą 
jant gatvėmis.

Taiprat, manau, teks 
riams, stropiai saugoti
nio įstaigos, jei tik daugiau a.pi 
plėšimu bus. Laikai darosi vis 
sunkesni. Tad ir desperatiškų 
žygių daugiau pasitaiko.

važiuo-

biznie- 
jų biz-

Vieto? komisarai paskelbė, 
kad g?.raže duodama sriubos iš
tikimiems jų bizniui. Kaševa- 
ru paskyrė vietos Daily Worke-

Pranešimas “Biru 
tės” rėmėjams

“Birutės” rėmėjai, kurie dar 
neužsir^okėjo rėmėjo duokles, 
galite tą padaryti nedėlioj at
važiavę į koncertų ir gausite 
tikietus visam “Birutės” ren
giamų

Birutės 
vakarų sezonui.
—“Birutės” Valdyba. -

25 metai

P-nia GapŠis
P-nia Gapšis dainuos Biru

tes šių metų sezono atidarymo 
koncerte lapkričio 1 d. Lietuvių 
Auditorijoj, 8133 So. Halsted 
st. šiemet sukanka 25 metai 
Birutės darbuotes ir Birutė 
prisirengus yra juo gražiausia 
tas sukaktuves atžymėti. Taigi 
ir. šis koncertas bus tikrai pui
kus.

Antradienį “Naujienose” lan
kėsi pasižymėjęs lietuvis risti- 
kas, p. Jnck Ganson.

Užsuko jis į “Naujienas” va
žiuodamas iš Oklahomos į Bos
toną. Bostone p. Ganson turės 
ristynes spalių nien. 30 d. Vie
ta — Boston Arena. ’
JP-as Gdnsoh mano pasilikti 

Bostono bent per žiemą. Jisai 
Čia turi savastį ir yra pasirin
kęs Bostoną kaip Savo tėvynę.

Bostoną p. Ganson buvo ap
leidęs praėjusį rugpiutj. Apva
žinėjo kelioliką valstijų. Pada
rė kelio daugiau, kaip 16,000 
mylių.

Gal ir nereikėtų apie tai ra
šyti, bet privačiai p. Ganson 

kelionėj tu- 
nesmagumo, 
pametė au- 

užpa kalinę

Boston Arena

gramai davė mums, ji) klausyt 
tojams, kalbėtojas ; aukštai 
komplimentftvo Peoples Furni- 
ture nusistatymą duoti vien ge
resnio turinio musų dainas ir 
muzika. Tą savo užduotį lei
dėjai išlaikė ir jiems priklauso 
didelis kreditas už tai.

'Prie gražių dainų ir k&lbų 
buvo i** gražios muzikos sugro
ta, t. y. išpildyta klausytojų 
prašyt' numeriai. Jukdaris ča- 
lis Kepurė papasakojo keletą 
gyvų ir gražių juokų, kuriuos 
sakydamas net 'pats negalėjo 
tverti nesijuokęs.

Programa , baigėsi liūdna Ži
nia. Pranešėjas pasakė, kad 
Kazimieras Konradas, 20 m., 
žuvęs autdmpbilio nelaimėj, iš-

reikšdamas gilią užuojautą tės 
vnms. Kastas Sabonis sudai
navo solo, o paskui buvo grau
dinga muzika.

Taip, ir baigėsi šių dviejų ra
dio leidimo sukaktuvių progra
mas, neikdamas klausytojuose 
gilių įspūdžių. —N s.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi!! paštų (Clark ir Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobs j nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kair 
kad Šiame, surašė pažymėta. Laiškus 
paštas , laiko tam tikrų laikų, o pas
kui stinaikina.

920 Mihalauskas Martinas
918 Sodonis Matiejius
926 Razomskas S W. ■ •>

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 We«t Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

TURIU 3-jų tūkstančių saugius, pir
mus morgičius. Gal kas norėtų jį nu
pirkti? 46.31 So. St. Louis Avė.

Automobile*
MOTOR TROKAI VISŲ IBDIRBYŠOIŲ 

Dideli* pasirinkimą* už kainas nuo $50 ir 
augs. Lengvų* iimokčjimai.

B. & W. MOTOR SALES
827 W. 35th St. Tel. Yards 6080

SIUSKIT.PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

“Birutės” choras ateinantį 
sekmadienį Lietuvių Auditori
joj išpildys pirmą šio sezono 
koncertą. Su šiuo muzikaliu 
sezonu “Birutė” mini 25 metų 
savo darbavimosi Lietuvių Dai
nos ir Dramos kėlime. *

Istorinis kultūrinio darbo lai 
kotarpis praslinko. Ir per tą 
laiką “Birute” suvaidino lietu
vių judėjime didelės svarbos ro
lę. Praėjusiu laiku ypač “Bi
rutei” prisėjo daug sunkaus 
darbo pakelti. Daug svarbių ir 
reikšmingų momentų pergyven
ta. Reikėjo nemažai kliūčių nu
galėti, kad darbą tęsti toliau 
siekime kilnių uždavinių, kuris 
reikalauja pasišventimo ir ga
lingos ištvermes. Normai, kai
po neprigulmingo meno orga 
nlzacijos, tapo išlaikyta pavyz
dingai.

Lietuvių meno darbuotojai ir 
pritarei i, žinoma, atjautė ir 
prisidėjo darbu ir rėmimu prie 
“Birutės” palaikymo ir jos pa
tobulinimo. Tas taipgi yra po
žymiu ir abelno lietuvių kultū
rinio klestėjimo.

Miko Petrausko vardas ir vė
lesniųjų jo sekėjų, dirbusių su 
“Birute”, paliko neužmirštamą 
atmintį teikiantį impulsą naujo
sios kartos lietuvių meno link
mėj.—KJ.

Brighton Park
A. A Tūlio aptiekoj dabai* 

išpardavimas

Užsukau Į A. A. Tūlio aptie- 
ką, 4113 Archer Avė. žiuriu, 
kad pridėta įvairių prekių. 
Klausiu, kodėl čia prekes taip 
iškrautos ant stalų. P-nas Tu- 
lys man paaiškino, kad dabar 
jis tas prekes parduoda pigiau 
ir tas prekių atpiginimas tęsis 
tik tris dienas: ketvergą, pet- 
nyčičą ir subatą. Prekės, ku
rios kainuoja $1.25, dabar par
duodamos už 79c., ir t. t.

Kam reikia ko nors iš aptie- 
kos, dabar gali nusipirkti A. A. 
Tūlio aptiekoj daug pigiau. 
Verta pasinaudoti proga.

—Kaimynas.

Bridgeportas
Užeinu pas K. Ląucių, 3317 

Auburr avęnue, gerą jpnišjde- 
tj. Jh yra įvairių organižaci- 
jų rėmėjas. Amatu jis siuvė
jas.

Paklausiau jo, kaip einasi biz 
nis. Atsakė, kad biznis neina 
taip, kaip turėtų eiti, bet nė-* 
ra ne taip prastas, kaip kitur. 
Kitose kolonijose,, girdi, net 
bankai užsidarę, o pas mus jie 
išsilaikė ii* mes dar šiaip taip 
gyvuojame ir 'verčiames, vieni 
kitiems gelbime. Bet darbų ma
žai, tai >r uždirbame mažai, alo 
draugiškai sugyvename.

K. Laucius yra mano pažįsta
mas pa* daugelį metų, bet ilgai 
nebuvau jo matęs. Jis geras sa
vo darbo žinovas.—žvalgas.

North Side
Pradėjo daužyti langus

Pastaruoju laiku Northsidė.j 
pradėjo matytis tai vienur tai 
kitur .krautuviti langai išdau
žyti Andai keletas vaikezų, 
eidami Milwaukee Avė. šaly- 
gatviu, prišoko ir išmušė vie
nos čevarykų krautuvės langą* 
išsiėmė po keletą porų čevery- 
kų ir greit pasislėpė tamsumoj, 
štai spalių 27 d. tapo vėl iš
muštas Jangas vienos duonos 
kepyklos. Kiek pajų langų mu
šikai niėmė, nėra žinios, bet 
lango paliko keturias plytas.

Nepatiko komunistų rojus
Apie porą mėnesių atgal vie

nas Chicagos pilietis, kuris yra 
gerai žinomas Norlhsjdėj, o 
taipgi ir plačioj Chicagoj (Zig
mas Songaila), išvažiavo į Ru
siją, kaipų komunistų rojų. Da
bar gi kaip girdėt, jau randa
si Lietuvoj ir šaukiasi prie sa
vo draugų Chicagoj, kad išpirk
tų jam .aivakorte nors iki New 
Yorko. O; iš ten jau į Chica- 
gą galės šiaip taip atkeliauti. 
Gi apL- komunistų rojų papa
sakosiąs kada atvyksiąs į Ame
riką. Kaip girdėt, nekuria 
northsidiečiai rengiasi pradėti 
rinkti aukas nukentėjusiam dėl 
komunetiško rojaus sušelpti.

Brolyt ir draugas Songaila 
keletą metų dirbo pas Western 
Electric kaip profesionalas 
amatninkas ir gaudavo 70 do
lerių algos savaitei, šiais me
tais, pablogėjus laikams, Son
gaila *apo iš darbo atleistas. 
Bet. kaib girdėti, <ta pati kotn 
panija siūliusi jam darbą kita 
me mi'rtuke, tik jau mažesne 
alga.

Užkliuvęs pas, komunistų 
agentus, kurie išmokyti yra 
kuo geriausia nupiešti komunis
tų rojų, Songaila sumanė, pa
sitepti ratus ir važiuoti į tą 
rojų. Bet, matyti, rojaus nesu
rado, tai dabar lauksimę svečią 
į Chicagą atvykstant. —X.

pasipasakojo, kad 
rejęs ir fonių i? 
Dalykas toks, kad 
tomobilio laisnio 
lėkštę.

Taigi, esą/važiuojąs sau ra
miai, mieruojąs mylias ir skai
tąs kiek dar teks važiuotį. Tik 
štai prašvilpia pro jį mašina 
su pora ar trimis vyrais ir pra
dedą prie šalygatvio, spausti.

Jei taip atsitiktų Chicagoj, 
tai žmogus turėtum pamatą 
manyti, kad kas nors taikosi 
“raidui”* ’ paimti. Pasirbdo gi 
kas? Ogi detektyvaiznori žino
ti kur laisnio lėkšte yra. Ir 
tenka aiškinti, kad pasimetusi.

Tokių stabdymų buvę tiek, 
kad pagalios p. Ganson apsipra
tęs ir net fonių pradėjęs turėti 
iš stabdymo. Bet mano, kad ga
lų gale sugrįžęs į Bostoną vi
sų pirma turėsiąįa gauti naujas 
lėkštes. ! *

* i > į y i1

P-as Gansorias ‘dar nevedęs 
ir įsitikinęs bečlęris koks buvo 
iki šiol. —Rep.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną. Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjient? Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vieta pinigams 
dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaus.

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

M. & K. MOTORS SALES
Paninio 50 gerų karų nž praturtinimo kaina*.
Visų modelių, viookių kainų.

6811 So. Halsted St.
Tel. Wcntworth 2727

pasi
tiktai

Gerai atspėjo
šešiiąs, moteris trys vaikėzai/ 

f apiplėš^ '.Ji
■ ' < • t .U ... - ■

Keistas, bet teisingas atsitų 
kimas Daug žmonių tiki lai
mės spėįikų (fortune itellers) 
pasakojimams.

Nuėjo devynios moters pas 
žinomą laimės pasakotoją, kuri 
randasi 14 gatvėj, netoli nuo 
Halsted gatvės.

Kad<< spėjimas buvo užbaig
tas ir v5 sos laimės ar nelaimės 
išpasakotos, tai ji patarė mo
terims būti atsargioms, nes kas 
nors gali jas užpulti, nors lai 
kas buvo dieną.

šešios moters pradėjo eiti

Radio
Paminėjimas dvieju metų lietu

višku programų leidimo su
kaktuvių

Praėjusio antradienio vakare 
j iš stoties W. G. E.‘ S. pastan
gomis Peoples Furnitnre Kom
panijos duota parinktinaš ir 
gražus lietuvių programas.

i Prog^mo išpildyme dalyvavo 
■Kastas Sabonis, Akvilė Ančiu- 
te, Ar? anas Čiapas ir p. Sabo
nio vedamas maišytas kvarte
tas; , ’

Reikia pasakyti, kad per šią 
valandą buvo minimos dvieju 
metų sukaktuvės nuo to laiko, 
kada Peoples Furniture Kom
panija leidžia šiuos programus. 
Tam tikslui pritaikytoj kalboj, 
tarpe^kitų gražiai išreikštų į-

Patarimai Šeiminio
kėms

• ..... i.
Užkandis valgių žinovui

Pakepinkit vištos kepenis karštame 
svieste, pridėkit Smetonos tiek, kad pasi
darytų sosas. Paduokit karštu užpylę 
ant Premium Soda Krekių.

z ! .......... —■

Greitas ir geras užkandis

Sumaišykite Sąlmonus su mayonnaise, 
Storai užtepkite ant Prėmitihi Soda Kie
kių. Turėkit užtektinai1 krekių, taip 
geras jis yra! ų ,

Kiauliniai gūžtoje >

Tai yra nepaprastas, bet geras' valgį*. 
Sutrupinkit 12 Premium Soctyi Kiekių 
ir suberkit į išsviestuota , jądą pajams

s ,irr; į, tiekJieh'ą ’įmųškit kiaušinį. 
attįpHnto^iipilHkenndą pieno., Kep*

W ilci kiaušiniai
— apie. 25 mitate*. y ** .

« , ■ . ...................

Geresnis mėsos kepalas
•I

Kepdami maltos mėsos kepalą, vieton 
duonos trupinių vartokite sutrupinta* 
Premium Soda Kteke*. Mažiau reikės 
mėsos, o ir pats kepsnys bus daug ska
nesnis.

sukietės

H aivai i užkandis f

Smulkiai supiaustykit vėžius (shrimp) 
ir sumaišykit su lygia dalimi nesunktų 
it sutrintų pineappie. Pridėkite tiek 
mayonnaise ,kad padaryti tirštą užtepa-

Ashland gatves linkui, o trys 
ėjo į Halsted gatvę. Tas? šešias1 juĮ^s’ikonFi^ių

Kitas užkandis ii vėžių

1 keną smulkios vėžio (c ra b) mėsos 
pridėkite 
nos soso

prie 2 puodukų karšto smeto- 
ir užpilkite ant Premium Soda 

te krekės priduos

MADOS

f 3361

■ ■ • .fi-

3361 
suknelė. Paskiausis Paryžiaus ptodelis. 
Gražiai isrodys iš šilko padabinta švie
sesniu Šilku. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

' ■ ■

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adreeą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina *15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: 1

Naujienų PatteYn Dept., 1789 So. 
Halsted St., CMcago III.

, , i -J ' «. .
Labai elegantiška rudeninė

NAUJIENOS Pattem Dept.
.• j Vi, ,’j., ■■’. < ■ ■ ■. ’ ■* viVM ■ -,.:v

1789 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No, --------
Mieros ............. . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

FALLFASH10NWRLD

.. Rudeninė madų knyga. Joje rasite 
daug {domių rudeninių ir žieminių mo
delių, Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus, 1 Kaina tik 
JO cįfitų.

St. I

Dat Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, praustas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų yra priimami Drau
gijon. 4 Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, *$16 savaityje. Kurie, norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Chicagoje — malonėkite 
skubiai kreiptis į “Aušros” Knygyną, 
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic
kevičių. Arba kreipkitės telefonu — 
Yards 4754 — atsilankys į namus. 
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn dai
nų pamoka atsibus pėtnyčioj, spalio 30 
d., 7:30 v. v., Meldažio svetainėj. Visi 
choro nariai malonėkite susirinkti laiku, 
taipgi dailės mylėtojai kviečiami prisi
dėti prie choro. Valdyba.

"Birutės" pamoka įvyks šį vakarą, 8 
vai., Lietuvių Auditorijoj. Visi choro 
dalyviai būtinai pribukit laiku.

Valdyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnoniu* svederiu* ir 
pančiakaa. Taisoną senu* avederiu*. Mes 
parduodam lemom kainom idant galčtumčt 

sutaupyti uuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 We*t 83rd St.'

Netoli Normai Ane. Tel. VICTORY 3480. 
Atdara dienomis ir vakarais.

specialistas gydyme chronilkų <> uu 
«ų. Jei kiti negalėjo jumis ligydyti, ai 
kyklt pas mane. Mano pilna* ižeg* 
■hm atidengs jūsų tikra liga ir jei 
<mslu jus gydyti, sveikata jum* sus 
kit pas tikra specialistą, I__ L " \
<ur ir kas jums skaudi 
po i

20

Ofiso 
pietų.

įamiaavi 
. a* ap«'

_ Jum* augryi. Ei 
. kuria neklaus Jusi 

_ _____ __________ _________ la. bet pate pasakyt
galutino ifiegzamlnavtmo—kas jum*

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambary* 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro, 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų •

St

Po 
Nedė

. STANKŪNAS
Kas norit geni paveikslą atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, 8ŲLFURINBS VANOS IR 
ELRKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sclatlca ir visas panažias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. ■> Suliurinčs vapos sutvirtina vandeni 
iki 485, ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoją, ‘Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 85 Įvairus 
treatmontai. Vanos ir kambarys—-SI.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4558

__- Dresių Dezaininimas 
ulū Dresių Siuvimas 
EkM Skrybėlių Dirbimas
■ MM Mos telkiame ekspertų instruk-
■ M cijas 6|uose kursuose. Dienomis

ar vakarais. Žema kaina. Bie 
■kJBi amatai yra patraukiantys Ir 

gerai apmokami. Rafiykite dėl 
knygutė* apie kursų, kuriuo 
Jų* .Įdomaujate.

Skrybėlės
f Me* išmokinsime kaip detai-

ninti ir padaryti gražias skry- 
w bčles, kol mokinatės. Diplomos
4 jį T duodamos. Ateikite ar rašykit 

V dol nemokamos knygutes.
MA8TKR COLLEGE

JOS. F. KASNICKA. Principal 
W. UM> N. STATU RAN. «71S

z Business Service
Biznio Pataraavimas

SPEC1ALI8 SPALIO SUTA0PIMA8 
Namų statymas, remodeliavima*, garažai, 

porėtai, visa* taisymo darbas: pigiai, 
R. M. OIBBON, 

2536 N. Sacramento 
Dykai apskaičiavimas.

Tel. Snaulding 0180

. NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

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

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar 
Pocabontas, Minė Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocabontas, Lump or Egg .......... 10 25
Heritage Coal Co., Tel. Englewood 2606

Čevcrykų Taisymo Įstaiga
Geriausia ir pigiausia kaip kitur. Dar

bas garantuotas. Padarom darbą ant pa
reikalavimo.

922 W. 33rd Street

Miscellaneous 
įvairus

ALBANY MAUDYNĖS IR MASAŽAS 
Ploninantys — Subudavojantys, Ra

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

Furniture & Fixtures»

TURIU paaukoti gražiu* 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbel’ Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU sunaus Felikso Mačiulio, 
paeina iš Vilkmei^ės apskr., Deltuvos 
pat., Etikpnių kaimo, 29 metai kaip 
Amerikoje. Pirmiau gyverio Kenosba. 
Wis., paskui Detroite ir Calumet, Mich. 
Girdėjau kad dirba vario mainose. Jau 
10 metų kaip besimatėm ir neturim jo
kios žinios. Aš. motina Rozalija Ma
čiulienė esu jau ant mirties patalo, noriu 
dar prieš mirti sūnų pamatyti ir pasikal
bėti. Tad atsišauk greitai, arba jį pa
žįstantys draugai meldžiu jam pranešti, 
arba pranešti mums jo.adjpą, už ką bu
sime labai dėkingi. Motina, seserys, švo- 
geris — Juozas Macnorius, 5721 — 14 
Avė., Kenosha, Wis.

Helpi Wanted~--Fernale
REIKALINGA moteris ar mergina 

prie namų darbo, valgis, guolis ir mo
kestis. Atsišaukite 4:30 po piet.

2743 W. 47 St.

Furnished Rooms
MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 

jpielinkėj, turiu vietos dėl 8 vyrų, val
gis, guolis tik už $1.00 į dieną. 724 
W. 35th St. 2 lubos.

For Rent
RENDON 3 arba 7 kambarių 

moderniškas. Renda labai nupiginta. 
3702 60 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

^^^^•D^M^^^***^^*****^**^^^^^**^****1*^*^^*^***

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
išdirbta vieta. Rendos $50.00, penki 
pagyvenimui kambariai.

6600 S. Morgan St.

Real Estate For Sale
---

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus 

orus, farmas, biznius visokios rųšiet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
<r parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

2 PLATŲ rpurinis, namas, 5 ir 6
2 karų garažas. Kaina 
Turi būti parduotas tuojaus. 
3435 Cbicago AvĮ,I kambarių, 

$6,200.
Kreipkitės




