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New York Pradėjo 
Kratyti Valdinihkų 
“Depozitų” Dėžutes

Arklių gydytojas 
vienas pasidėjęs 

dėžėn $2,000,000
Legislaturos komisija pradėjo 

generalį valymų ,

New York, lapkr. 3. šis mies
tas. kurs dar taip nesenai gy
rėsi prieš Chicago, Detroit ir 
Philadelphia esąs doriausia; 
miestas Suvienytose Valstijose, 
jau trečia diena kaip aiškinasi 
pasauliui, kaip paprastas polici. 
jos šerifas gali “sutaupyti” 
$360,000 ir kaip miesto arklių 
gydytojas gali pasidėti j banką 
$2.°00.000 laike dviejų ar trijų 
metų.

Supreme court rūmuose prie 
uždarytų durų specialu legislatu- 
ros komisija atsidėjusi tardo 
New Yorko miesto valdininkų

Clarence Darrow 
daugybę žmonių 
gynęs nemokamai

64 išgelbėjo nuo- kartuvių ar 
elektros kėdės

Chicago, Charles Yale Harri- 
son parašė Clarence Darrow, 
garsiojo kriminalų advokato, 
skeptiko, biografiją, kurioj Dar- 
row perstatomas kaip didis hu
manitaras ir geradaris. Jis per 
savo 50 metų legalės praktikos 
turėjo 1,500 bylų, kurjų bent 
pusę gynė dykai. Jis išgelbėjo 
64 žmogų nuo kartuvių arba 
elektros kėdės; jis be kitų gy 
nė Eugene Debs, garsų Pullman 
streiko vedėją, Dayton, Tenn. 
“beždžionių bylą ir daug kitų 

■ambių bylų, kur kas nors bu
vo politiškai kaltinamas.

Už Leopoldo ir Loeb vaikų 
bylą dėl jų draugo nužudymo 
l)arrow gavęs tik $30,000, it 
dabar e:ąs neturtingas; pragy 
ver.imą užsidirbąs lekcijomis.

“Kad taip mano siela 
subyrėtų!”

Liverpool, Anglija, lap. 3. 
Tūlas kinietis teisme turėjo pri
siekti. Laike priesaikos jis tren
kė igrindis uolos lėkštę, saky
damas: “Jei aš neteisybę kal
bėsiu, lai mano siela taip suby
rės į trupinius, kaip ši lėkštė!’4 
Bet lėkštė buvo per stipri ir ne
sutruko; tuomet kinietis atsine
šė kūjį ir juo sumušė lėkštę, 
kalbėdamas “Teisybė yra stipri 
ir turi imti viršų!”

Tokyo, lapkr. 2 žiniomis iš 
Mukdeno, generolas Linn Yin 
Ching, revoliucionierių vadas su 
visu štabu ir daug kareivių pa
imti nelaisvėn Mandžurijos va 
do, ger. Chang Hsueh Liang.

ORHS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: .

Bendrai giedra, kiek vėsiau; 
Siaurėjantis stiprokas vėjas.

Vakar temperatūra siekė 61 
pavakary.

nepaprasto praturtėjimo šalti-, 
nius ir kasdieną randa naujų 
stebinančių davinių.
Majoro “sutaupęs” dar nežino

mos
Garsiosios demokratų Tam- 

many salės bosų depozitų dėžu
tės atkreipė į save jau ir pra
sek utorių dėmesį. Tardomi 
Tammauy lyderis ir šerifą^ Tho- 
iw Farley, registeris James A. 
McQuade. arklių gydytojas Dr. 
William Doyle, tūlas Rusei 
Shervvood majoro didelis drau
gas ir pats miesto majoras Ja* 
mes Waiker.

Jau susekta, kad šerifas Far
ley per vienus tik metus pasi
dėjo $34.824.17; Kings county 
registeris McQuade $547,254.- 
03; arklių gydytojas $2,000,000; 
kiek majoras Walkeris su savo 
draugu Sherwood pasidėjo į 
bendrą dėžę, dar nepaskelbta, 
tik gana to, kad šių kelių vyrų 
“sutaupąs’ viršija $5,000,000.

Amerika interesuojasi 
nuogumo kultu Į

Berlynas, Vokietija. Edgar 
Mowre - rašo, kad jo straipsniai 

ir knyga “Tarpe nudistų” su 
kėlė dida’io susidomėjimo vokie
čių nuogųjų draugijomis, tarpe 
amerikiečių turistų, kurie ren
giasi grįžę pradėti tokį judėji
mą Amerikoje.

Riebiam vagiui nepato
gu vogti

Ėmė valandą kol iš kamino 
ištraukė

Cleveland, O. lap. 3. Matthevv 
Ralph, riebiai nusiganęs vagis, 
užėjo į vienus namus šio to 
pasivogti, kad jį apsupo polici
ja. Išvytas ant stogo, bebėg
damas jis bandė pasislėpti ka
mine, bet ligi pusės įlindęs, to
liau nei per coli. Policijai ne
reikėjo nė ieškoti,, nes Ralph 
visa galva kyšojo iš kamino. 
Bet ir policijai ėmė visą valan
dą, kol kaminą nugriovė,) nes 
kitaip Ralph negalėjo ištraukti.

Smith nubaudė Smith 
už Smith karą

Hammond, Ind., lap. 3. Tei
sėjas Smith nubaudė nuo 1—-10 
metų kalėjimo brolius Smith už 
pavogimą automobilio iš Percy 
Smith. <

Pelė vaiko bate kėlė 
triukšmą mokykloj

Norway, Mich. lapkr. 3. Ar- 
thur Nelson, 8, tapo nubaustas 
mokytojo’už cypmimį kojos ba
tu i grindis. Parėjęs namo Ar- 
thur pasiskundė motinai, kad ne 
jis, o jo batas buvo kaltas, ir 
kai batą nusiavė, tai iŠ jo iš
lipo gerokai suspaustas jaunaą 
peliūkštis.
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Europos bankų konfe- 
’ rencija

Viena. Austrija, lapk. 8. Pra- 
goj, Čekoslovakijos sostinėj, 
prasidėjo Vokietijos, Austrijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Len 
kijos, Jugoslavijos, Bulgarijos 
valstybinių bankų konferencija 
finansų depresijai Europoje su 
tvarkyti. '

Lietuva prižadėjo 
vieniems metams 

nedauginti ginklą
Ginglavimosi vienų metų mora- 
torium pasirašė 37 valstybės

Gene va, lapkr 3. Dar šešios 
valstybės priėmė Tautų Sąjun
gos pasiūlymą vieniems me
tams sustoti ginidavusis. Vakar 
pasirašiusiųjų šešių valstybių 
sąrašas yra.toks: Anglija, Frau, 
cija, Lenkija, Portugalija, Lie
tuva ir Estonija. Suvienytos 
valstybės pasiūlymą taip pat, 
priėmė.

Tuo tarpu iš 64 valstybių tik 
36 dar tėra pasirašiusios, bet 
Tautų Sąjungoje tikimasi, kad 
didesnės pusės parodytas pa
vyzdys paveiks ir likusias ša
lis.

Gene\a lapkr. 3. Sovietų Ru- 
sjja ką tik priėmė Tautų Są
jungos pasiūlymą sustabdyti vi
sokį ginklavimąsi per ištisus 
metus ir savo atsakyme per ko
misarą Litvinovą pareikalavo, 
kad tas ginklavimosi moratoriu
mas butų ne tik iš geros va
lios valstybių prisiimtas, bet 
kad butų priverstinas ir ga
rantuotas tam tikra tarptautine 
konvencija. t

Illinois legislatu- 
rai patiekta 31 

įstatų projektai
Svarbiausi lies bedarbę, fiarmas 

ir taksas

Springfield, III. lapkr. 3. Le- 
gislatųros specialiam posėdžiui, 
kurs prasidės ateinantį ketvir
tadienį, gubernatorius patieks 
31 įstatyčių sumanymus, pra
dedant nuo įto, kaip apsaugoti 
fazanus, baigiant bedarbės pa
galba, nuosavybes mokesnių pa
lengvinimu, x farmų reikalais ir 
valstijos finansais.

Sesijoj tyis leista kuoplačiau- 
siai diskusuoti vietinius reika
lus ir patiekti bile sumanymų, 
kurie tik galėtų padėtį pagerin
ti. Numatoma išleidimas spe
cialių bondsų viešai statybai ir 
darbams. /

Lapkričio 11 pasaulio 
taikos diena' •

Washington, lapkr. 3. Prezi
dentas Hooveris išleido prokla
maciją, skelbdamas lapkričio 11 
dieną, kurią sukanka 13 metų 
nuo didžiojo karo paliaubų, pa
saulio taikos diena.

Illinois kada nors turės 
12,600,000

. *< •

Chicago. Illinois valstija 1980 
metais jūrės 12,600,000 gyven
tojų, tapo apskaitliuota atsižvel
giant į šios valstijos naujų pi
liečių prieauglį. Chicago turės 
5,544,000 ir valstija 7,056,000.

Išplovė baltinius, tada 
nusišovė.

Denver. lap. 3. Mrs. Lillian 
Monroe, 38, sunkiai persišovė, 
baigusi plauti didelį baltinių 
kiekį. Paklausta ji dar atsa
kė, kad negalėjusi žudytis an
ksčiau, nes, reikėję baigti skal
binius plauti. 

- ■■..

Vokietija turi $1,550,- 
094,000
............ ■ II. ,4 , • 

i • .

Berlynas, lap. 3. Nuo 1929 
metų Vokietijos pinigų apyvar
ta pasiekė ?1,550,094,000 arba 
6,513,000,000 markių.

[Acme-P. & A; Photo]

Laivas “George Washington”, kuris jau “paseno” ir dau
giau nebeplaukios per Atlantiką. Savo laiku jis skaitėsi vienas 
geriausių Amerikos laivų.

Vieškelių Statyba 
Illinois valstijoje 
greitai prasideda

Dar šį rudenį pradės virš 
$6,000,000 kelių kontraktus

' ; 4 ! L

Springfield, Įll. lapkr. 3. Vals
tijos kelių departamentas svars
to naujų kelių statymo ir py
limo planą $6,000,000 sumai. Tai 
yra pirma praktiška pradžia po 
to, kai Supreme 'Court atmetė 
legislaluros įstatymą, nustatan
tį kelių darbininkams algų mi
nimumą

Iš to a sumos Chicagai teks 
$2,770,459 suma ir bus statomi 
bei taisomi keliai per Dės Plai- 
nes lygumą, Ncrthwest kelias, 
Rand kelias, 159 gatvė, 59. raute, 
53 raute, North avenūe, Ijčlgin- 
Evans'ton. kelias. Kontraktai bus 
paskelbti po kebų dienų. *

Pusė bonkos munšaino 
vaikui perdaug

Somęrset, Ky. /lapkr. 3. Opai 
Hankock 5 metų, radęs išgėrė 
pusę bonkos naminės ir nieko 
nelaukęs mirė .

Gandhi 'baigė karjerą 
Londone

. s

Londonas, lapkr. 3. Mahatma 
Gandhi 'pirmą kartą padarė vi
zitą MacDonaldui ir jier valan
dą laikčbpasikalbėjime pasisakė 
nebetekęs vilties atsiekti tikslo. 
Eidamas namo šaltame ore vie
na linine skara apsisiautęs, nuo
gomis kojomis Gandhi londoniš. 
kiam atrodė daugiau negu keis
tas.. t

Amerikos planas Man
džurijos taikai

■______ /
Washington,-Jap. 3. Amerika 

pasiūlė per Taptų Sąjungą nau
ją planą taikai * Mandžurijoj 
grąžinti, būtent kad sykiu pra
sidėtų derybos tarp Kinijos ir 
Japonijos ir 'Japonijos armijos 
iŠtraukiAias.

_________________________ . ■

Reikalaus kongreso ka
ro laivams $750,000,000

Z. K ‘i »/

Washington, lap. 3. Illinois 
atstovas žada reikalauti kon
greso $122,500,000 dėl 22 karo 
laivų statymo. Statyba turinti 
prasidėti dar šiais mokesnių 
metais.

. ■ . .. • • »
North Bend, Wash. čia su

degė 5 .žmonės orlaiviui nukri
tus įr užsidegusi

Pilsudskis busiąs
Rumunijos armijos 
vyriausias vadas

Lietuvos Brastos byla sutrukdė 
maršalo slogą

Varšuva, lapkr. 2. Maršalas 
Pilsudskis, būdamas pas Rumu
nijos karalių Karolį, ten tapo 
paskirtas Rumunijos armijos 
maišalu, kas reiškia, kad karui 
atsitikus, Pilsudskis butų Len
kijos ir Rumunijos armijų vy
riausias vadas, kadangi tos ša
lys turi bendrą karo sąjungą.

Pilsudskis Rumunijoj buvo 
apsirgęs sloga, bet pajutęs, kad 
“Lietuvos Brastos” byla, kuri 
dabar eina Varšuvoj, pasisuko 
jo paties nenaudai, metęs slogas 
staiga sugrįžo Varšuvon.

I n d i j a i savivaldos 
forma paskelbta

Apskirto stalo konferencija 
turės priimti

Londonas, lapkr. 3. MacDo- 
naldas phtiekė mahatmai Gand- 
lii savivldybės projektą Indijai, 
kuriuo Anglija pasižada duot’ 
Indijai federalę valdžios formą 
su tomis pat teisėmis, kaip ir 
kitų dominijų valdžios; iš kitos 
pusės turi tuojau būti sudary
ta tarp Anglijos ir Indijos pre
kybos konvencija ir neprivalo 
bepasikartoti civylio nepaklus
numo kampanijos prieš Angliją.

Aspkrito stalo konferencija 
dar susirinks lapkr. 18, d. J

Beplaudama grindis įsi
gijo $3,000,000

Rockford. III. lap. Mrs. AL 
bert Peterson, 40, kuri su vyru 
laiko mažą restoranėlį ant kelių 
atsiklaupusi plovė grindis kai 
įėjęs pa siuntinis pranešė jai, 
kad jį paveldėjo $3,000,000 tur
to mirus jos tolimam giminai
čiui Dr. Joseph Kellog. t

Užmuštas garsus žmog
žudžių karalius'

Paryžius. Franko Caviglioli, 
Korsikos plėšikų karalius, per 
klaidą užpuolęs su savo 'gauja 
žandarų /vežimą, Užmušė du 
žandaru *ir du sunkiai sužeidė, 
it pats tapo užmuštas. • ■» -

Londonas, lap. 3. Ędward AL 
gernon Fitzroy, buvęs Anglijos 
atstovų rūmų pirmininkas, vėl 
įtapo išrinktas pirmininku pir
mai sesijai susirinkus;

Unijos su Lenkija 
Piršlys Skorupskis

Karininkų Teisme
Japonai maršuoja 
rusų įtakos sritin

Kinai ruošiasi vyti japonus iš 
Mandžurijos

Mukdenas, lapkr. 3. Nors Ja
ponija su Rusija pereitą šešta
dienį pasirašė sutartį, kad nei 
viena nei kita nesiųs karinome 
nes į šiaurinę Mandžuriją, Ja
ponija šiandien pasiuntė stiprų 
kareivių būrį į Nonni paupius, 
šiaurės Mandžurijoj ir sykiu 
įteikė ultimatumą kinų karo va
dui, gen. Ma Chu shan pasi
traukti per 10 mylių. Sovietų 
Rusija esanti geruose santy
kiuose su gen. Ma Chu shan.

Kinija rengiasi pradėti kam
paniją, išvaryti japonus iš vi
sų teritorijų, kurias japonai už 
ėmė po rugsėjo 18 d.

Ar gali Marso žmonės 
matyti žemės šviesas?

mą prisiuntė iš Rygos Vieny- 
Ligi šiol ^nebuvo galima Įbes draugijos vardu inž. J. Ry- 

teris. Telegrama sekanti: “šir-
* dingai sveikinam su Lietuvos di-

Berkley, Cal. lapkr. 2. Neuž
ilgo Marso gyventojai, jei to
kių ten yra, galės matyti sig
nalus nuo žemės, 35,000,000 my
lių tolumo, pareiškė prof. Reu- 
kema.
pasiųsti i dausas spindulių, ka
dangi 60t mylių aukštumo Tan- 
dasi atmosferas sluoksnis, kurs 
nepraleidžia ir radio bei šviesos 
bangas grąžina atgal. Išradus 
vienos tūkstantinės colio dalies 
ilgumo radio bangas, busią ga
lima tą sluoksnį, paršviesti, kaip 
saulės ir žvaigždžių spinduliai.

Paryžius, lap. 3. Lavai grįžęs 
iš Amerikos padarė panešimus 
prezidentui ir parlamentui, ku
rie išreiškė patenkinimo dėl pa
siektų vaisių,

Palermo, Cicilija, .Bažnyčioj 
staiga kilusio j panikoj, 2 žmo
nės suminti, 30 labai sunkiai ir 
100 lengviau sužeistą.

Philadelphia, Pa. čia sude
gė didelis sandėlis su drabu
žiais neturtingiems. Nuostolių 
$100,000. Sandelis priklausė 
katalikų sąjungai.

kas tokie suimti ateiti 
ninkai

Jau buvo pranešta, kad poli
cija. padarius kratas, suėmė 4 
ateitininkus. Teko sužinoti, kad 
suimti šie ateitininkai: Povilas 
šilas, Mikhs Pečeliūnas, J. Pet
rauskaite ir Saviėkaitė.

Voldemaras gavo leidimą iš 
vyriausio tribunolo ir šiandie iš
važiuoja 2 mėn. į Franciga.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI Si! ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT 
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

>. SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

. .. Tel. Roosevelt 8500.

Vienos tautos prisi
kėlimo autorius 

teisman
Kaunas. Mus informuoja, kad 

“Vienos tautos prisikėlimo” au
torių p. Skorupokį kai kurie 
asmenys patraukė teismo atsa
komybei:. Pasirodo, kad auto
rius savo brošiūroj esąs gana 
aštrioj formoj įžeįdęs buv. at- 
sakomįngus valdžios asmenis.

Papildomai informuojama, 
kad tos brošiūros autoriaus nu
sikalstamoji byla perduota ka
riuomenės teismui. “D. N.”

Latvių visuomenė 
pasveikino Lietuvą 

su bylos išlošimu
Reikšmingas Latvių Lietuvių 

Vienybės sveikinimas

Ryšy su Hagos Tribunolo 
sprendimu Lietuvių Latvių Vie
nybės pirmininkui J. Raupiui 
reikšmingą sveikinimo telegra- 

deliu laimėjimu Hagos Tarp
tautiniame Teisme, kurs atme
tė Lenkijos pretenzijas į Lietu
vos suverenitetą susisiekimo ir 
geležinkelių reikalais. Bet svar
biausi yra Tarptautinio Teismo 
motyvavimai iš kurių aiškiai 
seka, kad Vilnius nepriklauso 
Lenkijai ir yra tiktai įžūlia: 
okupuotas. Joks teisingas teis
mas nėra Lietuvai Vilniaus at
ėmęs ir neatims”.

Kas dedasi Lietuvos 
provincijoj

Naminė muštynės, revolveriai...

Kastriškės, Nemunaičio kaim. 
Šičia prasideda savotiška era: 
žmonės pradeda naminę degti
nę virtis. Kam jiems pinigai 
mokėti, jei javai pigus, jei nėv 
už ką pmigp paimti, štai per T. 
S. vestuves piliečiai taip įsišu- 
mijo, jog prireikė policininkus 
iš Nemunaičio kviesti, kad su
rašytų protokolą. Sako, naminė 
kalta.

r
Tą pačią naktį vienas brolis 

A. R. su savo švogeriu apstojo 
kito brolio langus su revolve
riais, norėdami užmušti. Blogai 
daro, kas leidžia tokiems gink
lus laikyti. Jie šauliai, tad ir 
grasina, ant ko tik užpyksta.



KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa

aikomponuojiųit

Grand Rapids, Mich

pn-

Mikėnas prieš 24

nęužmirškitė visuomet būti bučiuotinagarantuotas

Jaunuolių darbuotė

nančias, kvapą dvok i nančias du

■

*Kad prailginti tą medaus mėtų- 
■šio žavės), rūkykite tyro tabako 

OLI) GOLDB. Jokio gerklės de- 

ginhno, nėgi r ūky tojo kosulio ne- 

gali paeiti iš jų tyrų, saulės nu-
• v 'f'.' .<> ’ ♦»

aofcintų, natūralaus skonio ta- 
bakų. Ir jie nepalieka jokio ųe-

• . » > » ' ‘ ‘

malonaus kvapsnio jūsų burno
je, ant drabužių, aę kambaryje.

Puikus, Vėliausios Mados šli

fuoti Akiniai Sustiprins Akis, 

Prašalins jų Nuovargį ir Stebė

tinai Pagerins Regėjimą.

2) kad ūkininkai darbininkus 
blogai motina,

3) Pietų Ąmerrkon ir Latvi
jon enjgrflcija,

4) pranykimas pribuišų (gri- 
telninhuV.

Pagražinj išvaizdą

Patenkinimas

Dieni, ii r link
ti niCH eHanie 
prisirengę sku
biu! perduoti 
Jūsų balsi, gre- 
tliniin mieste
lin ar tollmon 
pasaulio vie
ton—visuomet 
už Zemt,kai-

L. Maizėriųtė. Vaidinama 
Roles iš-

‘etjrai^įo^ M< Čepu- 
irviris^o ir L. Pui-

priimta, 
perkeltas 

Istiją, nes 
valstijos įstaty-

Ka rengia SLA 00 kuopa 
lapkričio 14 d.

Prieš4 Mikėnu, išlošė: stud 
Bernotas, p. Gudiškis ir stid 
Dulmanas; baigė lygiomis —dr 
Chmieliauskas, p. Vaišnoras, p 
Vai tk» mėlis, p. Juškenis, stud 
Kren^vicius ir srfud. Joffe. .

Iš SLA 7-to Apskričio 
suvažiavimo

Nes OLD GOLD yra gryno taba
ko cigaretas ..' 100% natūralaus 
skonio. . x.

Kiek teko patirti, parengimu 
publika buvo pilnai patenkin
ta. Linksmi vaidinimai suteikė 
visiems, gardaus juoko. Nors 
jaunuoliai pirmų išartą pasiro
dė scenoj, bet savo užduotį [at
liko tikrai gerai*. Ateityj/ jie 
žada dažniau ^pasirody ti, Rock- 
fordiečiąi iš to gali tik pasi
džiaugti; nes Jie ‘susilauks Ljau- 
nų, energingų -ir gabių , talki- 
ipnkų. Sakysime, J. Paškevi
čius ir Ed. * Širvinskaą jau ir 
dabar dažną! lietuvių parengi
muose dalyvauja v

Reikia tarti-.ačiū P, P? Šir- 
vinskąms, čepidhųns ir Puido-

Ifru—Mii u i . «—i u ■ ................

ridentu St. Gegužis. PlnmlnUi-

Nutarta, kad rengti sekančią 
vasarą išvažiavimą. Tas reika
las pavesta apskričio valdybai. 
Tarpgi nutarta, kad 7-tas Aps. 
surengtų SLA gyvavimo 45 me
tų jubiliejinį vakarą. Pavesta 
apskričio valdybai. Užsiminta 
apie sekančius Pildomosios Ta
rybos rinkimus* Nekuric dar
buotojai turėjo susirašinėjimus 
su kitais apekričiais dėl sura
dimo tinkamų kandidatų. Po 
išdavimo raporto pasirodė, kad 
nieko naujo nenuveikta. Persta
tomu tie patys senieji su dviem 
permainom. Pirmininkas klau
sia, ką manot daryti su tuo 
raportu. Visi delegatai tyli. Vie
nas senas narys sako: “Ąš ne
žinau kaip su kitais kandida
tais, bet iždininką turime palai
kyti saviškj.” Kalbu svečias 
kun. M. VaTadka iš Scranton 
apie porų minučių, kad pasta
tytumėm tinkamus kandidatus 
f P. Tarybą. Vėliau pirminin
kas klausia, ką darysite su 
nominacijoms i 'P. Tarybą. Vėl 
delegatai tyli. Rodos, kad jie ir 
suvažiavo tik tylėti, o ne svar
styti SLA reikalus. Vienas de
legatas sako, tegul skaito, ko
kie yra kandidatai. Skaito pre-

NIEKS NETIKI, 
kad Amerikos lietūviai butų pamiršę savo gimtąji kraštą Lietuvą,

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $|, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA

Tad-a seka greitas, smulk
meniškas atpasakoji m a s 
dalyko—pilnas faktų— 
kuriuos žmogus 1 kitame 
vielos gale turi teisingai 
"paimti”. Telefonas turi 
būti greitas ir aiškus, kad 
pasitarnautų jūsų 
laikraščiui. Ir jis /ff/ i 
tokis yra! Pasi- [*( 
klauskit bile lai- rel 
kraštininko, ką 
jis darytų be jo.

te po dešiną ranRą. Pakeliauk, 
apie trečdalis delegatų. Kiti sih 
silafko nuo balsavimo.4 Taip 
nominuota visi į P. Tarybų; dar 
lyvaujant balsavimuose trečda
liui delegatų. Tokių tylėjimo 
delegatė kitaip negalima išaiš
kinti, kaip tik nepritarimu se
najai Rild. Tarybai.

Apskričio valdyba išrinkta 
sekantiems metams iš šių de
legatų: pirm. V. Kamarauskas, 
vice-pirm. M. Kapris, sekr. St. 
Žukauskas, iždininkas S. Paukš
tis, iždo globėjai A. Mockevi
čius ir V. Basanavičia ir org. 
J. Derius. Sekantis suvažiavi
mas įvyks toj pačioj vietoj.

Apskričio pirmininkas užda
rė suvažiavimą 6:20 vai. vak.

St. Žukauskas.

Columbus svetainėj, 320 Kent 
St., spalių 18 d. SLA 77 kuo 
posr jaunuolių skyrius surengė 
jubiliejinį apvaikščiojhną pa-> 
minėjimui 45 metų sukaktuvių* 
nuo Susivienijimo įsikūrimo ir 
30 metų ntio skilimo bei atsi- 
kratimo kunigų globos. Tuo 
pąčiu laiku buvo paminėjimas 
ir Vilniaus, kurį prieš vienuo- 
liką 'metų užgrobė lenkai.

Musų darbščios rąotęrys pa
puošė svetainę Lietuvos vėlia
vomis ir* spalvotu popierių, 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas 
įsigijo savo lėšomis jaunuoliai 
Ed. širvinskąs, O. širvmskiutė 
ir K..Simaitis. Keikia tėvams 
atiduoti kreditą už tai, ką.d jie 
auklėja savo vaikus lietuviškoj 
dvasioj. \ ♦ • '

Programas ‘prasidėjo 2:30 
vai. po pietų. Publikos prisi
rinko gįtną daug ^jaunuoliai 
neapvylė jos. PĄ-tfriatU^i jąti-

Pasirodžius spaudoj žinioms, 
kad SLA 60 kuopa rengiasi ap
vaikščioti savo organizacijos 
dvigubas sukaktuves Šeštadienį, 
lapkričio 14 d.> visi lietuviai, 
gyvenantys šiame mieste, 
dėjo rūpintis ir klausinėti, kas 
gi bus tas per parengimas. Iki 
šiam laikui neturėjom pilnų 
žinių, kas tame musų parengi
me dalyvaus, todėl negalėjom 
publikai jų suteikti. Bet dabar 
gavome pranešimą nuo musų 
nario p. J. J. Bačiuno daugiad 
žinių, tai ir gerbiamai publikai, 
kuri tuo suinteresuota, galime 
plačiau pranešti.

Lapkričio 14 d. SLA 60 kuo
pa minės dvigubas sukaktuves, 
tai yra 45 metų nuo įsikūrimo 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje ir 3(k metų nuo skilimu. 
Programas bus nepaprastai 
gražus. Dalyvaus žymus daini
ninkai ir muziką), kurių dar 
Grand Rapįdso lietuviai nėra 
girdėję. Būtent, ponia Gūgiene, 
žymi dainininkė jr . dailės my
lėtoja, dainuos - šiame parengi
me. .Taipgi ponas Yozaviras, pa
garsėjęs pianistas ir choro ve
dėjas, akomponuos ir skambins 
pianą. Dalyvaus ir ponas Sto- 
gis, pasižymėjęs dainininkas. 
Šie visi trys iš Chicagos, III.

Vietiniai M. Mežiukienė ir K. 
Lekas dainuos duetu. Jie yra 
mylimi vietos dainoriai. Pra
kalbas sakys ponas J. J._ Ba
čiūnus, S. Naudžius (iš SLA. 
istorijos), D. Greičaitis, — 
SLA 60 kuopos istorija. Gal 
būti, kad bus ir daugiau artis
tų bei dainorių iš Chięagos. 
Apie tai sužinosime tik tą va
karą. Po programo bus šokiai 
iki vėlumos.

Kadangi įžanga visiems vel
tui, tai prašome publikos atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai ir 
išgirsti tą nepaprasti} progra
mą, kurį išpildys viršminėti ar
tistai. Kviečia SLA 60 kuopos 
rengimo komisija.

S. Naudžius.

Kį telefonas atlieka pre
sai, jh gali tą patį atlik
ti ir jūsų bizniiri. Pas- 
davinėkit jūsų kituose 
miestuose esantiems kos- 
tumeriams per tehfon^. 
Pašaukimas tefefoms "pa- 

h., ima” j«sų pasda- 
vimo pasakojimu 
košt Emeriui rr at- 

k' »] n e I a pasekmei!JšJ Kainuoja mažai,
kur ne šaaktumėt!

Dar rpalių 8 d. galima buve 
pastebėti didelius plotus nenu 
kastų bulvių ir nenurautų li
nų. Tai buvo stambesniųjų 
akių laukuose, nes jie negauna 
darbininkų. Seniau Rokiškė- 
nose bulvių kasėjai į dieną duo
davo 30 sv. bulvių, dabar mo
kama 3—4 pūdai ir valgis duo
dama.

Darl.minkų ti'uksta dėl šių 
priežasčių:

1) mažažemiai pagerino savo 
ūkį ir jau turi užtektinai mais-

gingai • pirmą partiją’ išlošė per 
50 mir.; tai seanse retas atsi
tikima*. Visą seansą p. Mikė
nas sulošė per 4 vai. 10 min. 
Iš 24 partijų pralošė tik 3 ir 
6 baigė lygiomis, o likusias 15 
išlošė, t. y. išlošė 75% visų ga
limų laimėjimų (praeitame se
anse iš'ošė 67,5%), tai yra lai
koma geru rezulfatu. Dar tenka 
čia pastebėti, kad seanso metu 
labai negražiai elgėsi vienas iš 
pirmųjų musų lošėjų, kurio dė
ka vieT aš laimėjimas prieš ma 
estro buvo neužtarnautas.

padaryti malonumą gavo priminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kulturinūno, išrašydami giminėms laikraštj. Tokia dovana savo dmiaa. apdo^oį, dauj^ An^^vk,.

Šitame atsitiki me gali tik seniansis Lietuvoje laikraštis
, “Lietuvos Ūkininkas”

vieuintšliv demokratiškos minties, tikro® šviesos ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio rimtumu, margumu ir įdotntuua “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CINTV.
Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi

rengimo.
Kadangi 50 centų 1 Lietuvą siųsti neoatogu, tai susimeskftą 

keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite sako gimines.
Už 50 centų Jus padarysite dideH dalyką, nes ne vieną lletuiri 

{pratinsite skaityti gerą Mdkrašt|, 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus aiglH
50 centų ir savo giminių adresus
niukas” mokės tinkamai ~

paskui jąu jie patys nemob&h

| Lietuvą “Lietuvos Ūkininku” 
„ -JetuvoJe, o jau “Lietuvos Ukl- 

nrkamai ištisus metus tasndutk 
LIETUVOJ ŪKININKO* adresas: '

Lithuani
P. S. Kas norėtų

NAUJIENOS, Chicago, UI.
H>,I I —milini- III I ■— ||I—»«1 ■

urkeatraš sugrojo , Hętu- 
vių himną ir Lfetįvos rtiaršą 
Orkestras susidėjo iš A. Čepu- 
liūtas, X.f 'z 
liūtės, Ėd.
doKiutės^

Seka P. A;, Deltuvos paskai
ta iš 9LA istorijos. Po to pra* 
sidėjo rhnrikalis programas bei 
“Pono Pusiagalvio- bėdų” vai- 
dinimas>. 1. Gustaitis vaidino 
pono Pustagalvio rolę, Ed. šir- 
vintakas Pustagalvio samanis, b. 
PuidokiutS 
maitis —> :

i..^;'Onytės,- >K. Si- 
Baltraus ir A. Požė

ra — Jokūbo. ' ’ 7
šeštas nųiperis susidėjo iŠ 

dueto. L, Puidpkiutė ir A. 
Aukskalnytė padainavo “Mudvi 
dvi sesytes”, 
K. Deltuvaitei

Vaidinama farsas “Išmintin-
* ’ * • ’ i : 1

gas tarnas”. Vaidinime dalyva
vo Juozas Paškevičius, J. Gus
taitis, J. Rumčikas.

Aštuntas numeris susidėjo 
iš smuiko solo. Išpildė A. Če
puli utė, kuriai pianu akompo- 
navo 7
“Žentai iš Amerikos
pildė J. Siružas, J. Rumčikas, 
O^ Sinkevičienė, J. Paškevičius, 
V. Deltuvpitė ir 0, Širvinskiu-

Vedybą ceremonija to nereika

lauja. Bčt jaunavedžiai, kurie r , ' ■
pasirinks OLD ,G0LI}S už savo *
povedybinius cigare t us, parodys 
vienas kitam gražią pagarbą. "

Šachmatų sąjungos suruošta 
me šachmatų seanse turėjo loš
ti šachm meisteriai Machtas su 
Mikėnu prieš keliasdešimt Hau 
no lošėjų. Tačiau p. Machtui 
netikėtai susirgus ir į seansą 
neatvykus, teko lošti p.'Mikė\ 
nui viepąm prieš susirinkusius 
24 lošėjus-.

šį k ^’tą nors ir mažiau buvo 
lošėjų, nei įvykusiame rugpiu 
čio men. 25 d. seanse, bet už
tat vis5; sitjpresnįeji, o vienas 
net pirmos klasčc lošėjas (ku 
ris .vis dėlto pralošė). Mikėnas 
ši karta tačiau lošė labai eifer-

Spalių 25 d. įvyko 7-to Ap
skričio metinis suvažiavimas 
Union salėj, 12 E. Market St. 
Apskričio pirm. V. Kamaraus
kas atidarė suvažiavimą 1:30 
vai. po pietų ir paskyrė man
datų komisiją iš šių delegatų: 
St. Žukausko, A. Milausko ir 
J. Kreuziio. liol komisija man
datus sutvarkė, buvo pakvies
ta kalbėti SLA prez. St. Gegu
žis ir adv. J. S. Lopatto. Abu- 
du kalbėjo apie SLA reikalus. 
Ii mandatų komisijos praneši
mo pasirodė, kad viso delegatų 
dalyvauja 55, atstovaudami 17 
kuopų. Aps. vedėju išrinkta 
V. Kamarauskas aklamacijos 
budu. Pirmiausia sekė apskri
čio valdybos raportai. Visų 
imti. Iš raportų pasirodė, 
SLA 7-to Apskr. 
$428.09.

Viena rezofiucija 
kad SLA iždas butų 
į Pennsylvanijos va 
to reikalauja 
mai.

j Dr. G. Serner
\ LIETUVIS ,AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 
756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Paimkit Sitai” 
sako Reporteris

Pinigų Siuntimo Skyriui at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieuįaifl 
nuo 9 v. ryto iki J p. p.
Į. ■. ----- l  V....-II

knms už pagelbėjimą jaunuo
liams. t Ačiū taip pat visiems 
darbininkams už pasišventimą 
savo ^organizacijai. *

SLA. 77 kuopos narys.

Del ko trūksta dar 
bininkų

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINĖK Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

Neturi tų riebių prieskonių, ku 

rie sudega į išgeriančias, rudi
- ■ ■■7 ' '

' SUKOSĖJ1MO VISAME VAGONE

Musu tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, liteututos iliustruotas ^mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, tina žymiai padidintas, pntvarkytas it pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su vidum dideliu formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenes 
tiekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai it kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok ji kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros" žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — tiks3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — Z doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž., 
Šiauliai, Aušros at. 15, Lilhuania

v LOfhfc ' u.

■



Trečiadienis, lapkr. 4, 19&1

sve

Ką Daryti su Pinigais?
Lietuvių valanda Sekami morglčiai pardavimui musų ofise

$2000

$5000

$2500

$2000

$4000

TAIPGI TURIME IR KITOKIŲ MORGIČIŲ PARDAVIMUI

Taupykbon

Liudvisė, senmer

Eikvojancią Liepsną

paduotų lengvų nurodymų

Gas Light and Coke Compąny
4200 W..s 26 St.

TOBULA 
LIEPSNA

VANDENS/
ŠILDYTOJAI

*914-16 Roouevelt RdL 
arti St. Louia Avė. ' 
CHICAGO. ILL.

Kandie 10-
SKYRIUS 

Utarn

Ir taip 
vargęs, 

teisybes 
garsiąją 
Chicago 
Šamui,

Kaip Jūsų Gaso 
Liepsna Turi Išrodyti

PIRKITE PIRMUS MORGIČIUS 
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ!

Juodvardis
1 ■ i ' »

A. D..

\^LVC 
OR. 

HANDLS

FLAME BARELY
TOUCHE5 BCTTOM 

OF PAN

EIKVOJANT!
LIEPSNA

Visas sąstatas sulošė savo ro
les gan gerai, o apie pačios 
Dundulienės lošimą reikia pasa
kyti, kad jis tikrai buvo pui-

I, Penkių Dienų Pranešimų*, 
lirie ateina i musų ofisą, apie

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Rornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 
coli, patarnavimas geras ir pigos.

817 West 34th SL s
Tel. Boolevard 9336

mort- 
dari- 
dau- 

negu teisingų žmonių, 
su pinigais yra tikra'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Artistės M? Dundulienės gru
pė spalių 25 d. suvaidino Stru
milos svetainėje komediją “Pa
ieškojimų bjųiras-/kurią^paVaše 
pati p-nia Dunduliene. Komedi
ja-labai juokinga, o veikiačios 
ypatus, joje buvo: biuro rašti- 
riinkasr^- F. Bulow; raštininko 

inkai te; Mor- 
A. Daukšas; 

utkus; 
Dundu- 

mergina paieškant! vai-
- A? J
S. LiutkeviČiene; žydas— 
utkęVįjįČius; Elžbieta, Kat 

rėš sėslioj Q. Julevičiutė; Ve 
Žėjas— A.! Jocius 
raįtintąkp ttarnas-

Jeigu liepsna išrodo šitaip, ji eikvoja gasą 
taip, ji taupina gdsą, verda greitai, palaiko 
puodus švarius -jr neišduoda, smarves.

Jeigu jūsų vandens šildyto jas nėra 
nuvestas į kaminą. tuojaus tai pada
rykite arba patelefonuokite gaso kom
panijai. '

Sveikatos komisionieriaus Dr. Her- 
man N. Bundesen įsakymu, gaso 
kompanija yra priversta uždaryti ga
są nelegališkai įdėtiems vandens šil- 
dytojams.

Dar reikia 
Varkala 
lietuvis 
šakoje.

2347 W. Madison St
Kampas Wetsern Avė.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą. Ranka. Kojų. 
Nugaros skaudėjimu, Salti* Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą* ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tukatanžiai žmonių yra ilslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. I
Kaina 76 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
t Hartford, Conn.

Valve 
oo. 

HAHOUL

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local K Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Chicago j, kurioje dabar eina 
didelis išpardavimas radių nu
pigintomis kainomis.

—Mastas.

nansuojami Jos. F. Budriko 
korporacijos, kuri, užlaiko lietu
vių muzikos didžiulę krautuvę 
adresu 3417 S. Halsted st.,

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tek Hemlock 1582

Skaičiau, kad Senas Petras 
eina j keliaujantį biznį. Nieko 
tame stebėtino: visas platus 
pasaulis žino, kad Amerikas 
yra progų ir pinigų šalis. Lin- 
kolnas iš groserniųko pakilo 
iki prezidento, Garfieldas iš 
grabkasio irgi prezidento kė
dėj atsisėdo. Na, o Fordas su 
Rockefelleriu ar nebuvo ka
daise skurdžiai? Žiūrėk į juos 
šiandien — milioniėriai. Kas 
gali sakyti, kad Šerias Petras 
neturi progų likti tokiu kaip 
ir anie garsus žmonės? Senam 
Petrui, tiesą pasakius, reikėtų

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunką darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.. '

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramo] padėty. 
Kiekvienų vakarų ' naudokit garsųjj 
senų ’ z.

Sekcijos 1903 ir 1904 Chicagos 
municipalinio kodekso draudžia/ var
toti gasinkis vandens šildyto jus - mau
dynės. kambariuose. Jos taipjau nu
stato. kad kiekvienas gasinis vandens 
šildytojas. kur jis ne butų įvestas, 
turi būti sujungtas su kaminu, kad 
iš namo galėtų išgaruoti išdegu pro-

pąsakymo: 
bet žerts 
Tas pąts 

kalbant ripie Seno Pei
lį. Manau,' kad Seną 

Pfetrą “Naujienų” skaitytojai 
parems/Senas Petras minėtos 
paramos yra pilnai vertas. 
“Naujienų” skaitytojai pažįstą 
Seną Petrą iš jo rašinėlių 
“Naujienose”. . Senas Petras,' 
seniau pasirašinėdavęs Pa
saulio Vergu, yra nuolatinis 
“Naujienų” bendradarbis. / Jis 
keliaudamas po. plačią Ameri
ką, gyvendamas blogiausiose 
sąlygose savo įgytais įspū
džiais iš pritirto juodo gyveni
mo dalinosi - sn “Naujienų” 
skaitytojais.

Kuriems reikia knygų, gin
tarų^, pirkti įradio, užsirašyti 
“Naujienas** * bei “KėleiVį” — 
galite pranešti “Naujienoms.” 
Senas J^tra^ tuoj pas jumis 
su savo visu, bizniu atkeliaus.

Chicagos Lietuvių Draugi
jos S. P. darbuotojų bankietas 
bus laikomas lapkričio 14 d. 
Masonic Temple svetainėje, 
15-17 N. Leavitt St. įžanga —- 
$1.50. Tikietus galima pasi
pirkti “Naujienose”, “Aušros” 
Knygne, pas Draugijos sekre
torių Saikų, 1907 Evergreen 
Avė., ir pas kai kuriuos drau
gijos narius. Bankiete pro
gramą užpildys sekami drau
gijos nariai: Anele šalaveiči- 
kiute, Valerija Čepukiutė, Ona 
Biežiene, Jozavitas, Steponavi
čius, Birute Briedžiutė, dr.

Baigęs Bftrllno, Vokietijoj Universitetą 
190 N. STATE STREET, 

CHICAGO, ILL.
Room 834, 8-tas Aug&tas

5:30, Pėtnyėlomls Uždaryta 
2483 MILWAŲKEE AVĖ.

. Ketv„ Subatoj 7 P. M.—9 P. M. 
Pėtnyčiomis 2 P. M.——5 P. M.

Pasiklausyki t musų kalbos apie Sveikatą 
18 WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M, 
Stoties WEDC Utarn, ir Ketv. 8:40 A. M.

[Acme-P. K A. Photo] ..

Beatriče, Ind. — Jaihes 1 J. 
McCaffey dar vis. tebedirba kal
vėj, nors jis jau susilaukė 100 
metų amžiaus;

dar aukščiau lėkti, negu čia 
paminėtiems: jis vargq; ir 
skurdi) daugiau savo gyveni
me prityręs, negu garbingieji 
Amerikos piliečiui.

Jis yra bedarbis nuo gana 
senai. Veik visą pusmetį tran
kės “freitkarįais” darbo' ieš- 
kodaifias po plačią,, turŲngą, 
garbingą Dėdės Šamo žeriięi 
Kai kur farmeriams padėjo 
laukus apsėti, o kitur,"bulves 
kasti, dar kitiems karves mil
žti. Daugiausia prisėjo dirbti 
vien už valgį, o kai kur gavo 
biškį dar primokėti. 
Senas Petras, vargą 
Dėdės Šamo ženiėje 
neradęs, grįžo vėl į 
Chicagą. Tiesa, nors 
irgi priklauso Dėdėj 
bet čia bųtlegeriai, politikie
riai sukčiai, stambusis kapita
las turi iškovoję autonominės 
teisės miesto tvarkyme. Senas 
Petras mano, kad gal čia ras 
bent tiek savo gyvenime pasi- 
sekimo, jog aprūpins gyvena
mą dieną.

Seno Petro biznis: Eidamas 
per “Naujienų” skaitytojus ir 
draugus užrašinės bei panau
jins “Naujienų” prenūmeratą, 
pardavinės knygas ir gintarus, 
taipgi Budrikas yra suteikęs 
jam teisę patarnauti pardavi
me radio, pianų ir tt. Reiškia, 
Senas Petras dirbs ant komi
so. Gerų norų “naujienie$ai,” 
neabejoju, Seną Petrą nauja
me biznyje tinkamai parems.

Senas Petkas savo busimą 
biznį skaičiuoja labai optimis
tiškai. Girdi, Chicagoje yrą

Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpines Pašalpos va
jus eina prie užbaigos. Pra
šymą įstoti Draugijon galima 
paduoti tik iki 8 dienos šio 
mėnesio. Kiek teko nugirsti 
iš Draugijos pirmininko,‘kad 
vajus davęs gana teigiamų re
zultatų. Darbą baigiant dar 
įrašyta Draugijon tokie žymus 
darbuotojai, kaip p-nia Nora 
Gugienū, p-nia Ona Biežiene, 
dr. Dovidonis, dr. Narijaus- 
kas, dr. Šimkus, muzikas A. 
Vanagaitis, St. Valančiuj ir 
keletas kitų.

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 So. Leavitt St. ' Pilone Canal 1678-9

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

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

Karalius, dr. Montvidas, adv. 
Olis, dr. Biežis, K. Augustina- 
vlčius ir keletas kitų.

Bankieto rengėjai: K. Kai
rią, F. Prusis ir Čepukas. Jie 
sajko». kad baijkietas busiąs 
vienas iš šauniausių. Well, 
pamatysime pačiame bankiete 
ką jų tikrinimai verti.

Furnišiuoti . kam
bariai, pavieniai 
ir ‘ su virtuve, 
nuo $3.00 savai
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi.

Labai apgailėtina, kad mes 
nemokame tinkamai apkainuoti 
jos sunkų darbą ir ją pačią, 
kaip nepailstančią darbuotoją 
scenoje, 
timtaučiai 
man

P-nas J. P. Varkala savo 
ofisų 'perkėlė naujon vieton— 
3211 So. Halsted St., telefo
nas C.alumet 1656. Vieta pa
ranki. Manau, kad Chicagos 
lietuviams p. Varkalos profe
sija žinoma: jis ;yra Public 
Accountant. Reikale suvedimo 
biznio atskaitų,'prirengime ra
portų steito ir federaliai val
džiai patarnavimas pas j). J. 

yra kuogeriausiąs. 
priminti, kad p. 

bene bus vienintelis 
profesionalas šitoje

6 kambarių nauja; mūrinis bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
vertas $8000.00, ipųrgičius ............... ....................................

2 augštų. mūrinis naujas narnas^' karštu vandeniu šildomas. 2 
flatai po 5 kambarius, Brighton Parke, vertės $11.000.00,

morgičius .......\............ ............... ...................... ........................................

6 kambarių naujas mūrinis bungalovv. karštu vandeniu šildomas. 
Marųuette Parke, vertės $8500.00, morgičius ....................

3 augštų mūrinis namas, West Sideje. vertes $5500.00, morgi
čius ...........v.....................................................................................

Į
2 augštų mūrinis naujas namas ant 2 lotų, 2 flatai po 6 kambarius 

.Brighton Parkę, 'vertės $10,000.00, morgičius .................

Naujas namas, 2 flatai po 4 kambarius, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, Brightop Parke, morgičius 3 metams ..........  $3000

/ . . į
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai po .4 kambarius. Brighton Parke, 

vertės $9000.00, morgičius ..... .......... .'............   $3000

’ Pereitam sekmadieny vėl gir
dėjome gražu lietuviu radio 
programą iš stoties WCFL., ku- 
Tj davė Jos. F. Budriko radio 
krautuvė. ?

Jauna dainininkė, p-lė Jad- 
viga Oricaitė, savo maloniu ir 
švelniu paišeliu'gražiai sudaina- 
Vo keletą liaudies dainų, taip
gi t Stasys Rimkus ir Antanas 
Vanagaitis tikrai artistiniai su
dainavo keletą duetų. Gražios 
dainos ir geras dainavimas da
ro visados neužmirštiną įspudj. 
Tad 'ir šį sykį girdėtas progra
mas ilgai pasiliks klausytojų 
atmintyj. Budriko radio trio ir
gi šauniai pasirodė. Tai pianas, 
smuikas ir akordinas. Jie labai 
gražiai išpildė kelioliką muzika
lių nupletįų.J Tokie gražus ir 
pagirtini "radio programai yra 
kas sekmadienis rengiami ir fi-

Gera transportą 
cija ir visi pa 
togumai.

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

Sis pastebėtinas treatmentas yra. tei
kiamas kai Jus dirbate ar vaikštote. Jie 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gyslos iš
nyks ir nebus Jokio ženklo, kuris rody
tų, kad Jus kada nors esate turAJę varl
cose gyslas. KOJŲ ULCERIAI,* ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo l stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
’ KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

kUŠ
VinS^^Mįėgąlius—F 
Ona, Vinco žipona— ]\ 
lienė 
kino-

W1SSIG,
Pasauliniame Kan 

Seno Krajaus
PER 26 METUS.

Kad iš jūsų gasinio pečiaus gauti geriausias pasekmes — var
tokite tikslią gaso liepsną. Liepsna turi vos tik siekti puodo 
dugną? Nebandykit pagreitinti užvirimą atsukant gastį perdaug 
augštat, — liepsna nuo to nepasidaro ne biskį karštesnė, negi 
jūsų valgis neišverda greičiau. Jeigu jūsų gaso liepsna apsupa 
puodą iš šonų. jųs sudeginate daugiau gaso negu jums reikia. 
Kad gduti geriausį patarnavimą,L ir daugiausia ekonomijos iš 
jūsų gasinio pečiaus^ 
liams ir prisilaikykit

Padaro 
Skalbimą ■ 

F Lengvą ~

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Priąukit valye ((arba -rąnkeną) iki liepsna^ išrodys 

kaip virgutįnįaipe'paveikslėlyje. Jči^u /jūsų pe- 
čius nepasiduotų šiam paprastam nustatymui.
’ ' ’ v, ■ 4
paprašykit mus prisiųsti inspektorių.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzte 8902

Nugali .
Konstipaciją

Konstipacija iAAųukla daug bereikalingo 
sirgimo ir kentėjimų, kadangi pasiliekantys 
kūne ligų porai atakuoja gyvastinguosius 
organus, iššaukdami skilvio pakrikimus, 
inkstų ar pūslės silpnumų, štokų gyvumo, 
galvos skaudėjimų, aitrumų ir panašias il
gus. Nuga-Tone išvalo kūnų nuo nuodų, ku
rie iššaukia ligas. Jis priduoda naujų stip
rumų ir jėgų susilpnėjusiam kunui ir pri
verčia jus jaustis kaip naujų žmogų. Būti
nai imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėja
mas aptiekininki]. Jei aptiekininkas neturi 
jo. paprašykite jj užsakyti dėl jus iš savo 
urmininko.

Daktaras F n
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTBR .

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu, kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8. valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Weat 26 St.. kampas Keeler Ąve.» Tet Crawford 5573

Jeigu liepsną išrodo šitaip,' ji .aikvoja' gasą 
ir gali susuodinti puodus: / ,

NAUJIENOJ, Chicago, 111.
........................ » d ............. ... .......... I.»

> : ■ ' i i

apie 50,000 lietuvių, jeigu vi
siems užrašysiu bei panaujin
siu “Naujienų” prenumeratą,, 
tai bus man komiso apie 
$100<000; parduosiu visiems 
po radio arba pianą — pada
rysi u komi so a pi C ! $500,000; 
išparduosiu visas “Aušros” ir 
“Naujienų” knygas ir ginta
rus — bus komios apie $50,- 
000. Vieno dalyko lėčiau Se
nas Petras prisibijo būtent, 
kad nėra saugios vietos pini
gams Ųiikyti. Girdi, aš pinigų 
tai padarysiu, bet dar neturiu 
plano kaip juos sveikais iš
laikyti. Bonai vis, ir vis dau- 
biau liekasi beverčiai 
gičiai puola, bankai užąi 
nėja, xžuliukų . atsirado 
giau 
.Reiškia 
bėda. Nemunas pataria Se
nam Petrui dėtis, banką pa
čiam, o Nemuną, kad skirtų 
banko prezidentu arba kokiu 
kitu aukštu valdininku. Ne
munas yra teisingas žmogus, 
Seno Petro įstaigai didelės 
skriaudos nepadarys — dau
giau iš iždo pinigų nepaims, 
negu jo asmeninės skolos iš
neša. Reiškia, Nemunas yra 
teisingas žmogus, pinigų pats 
nepasilaikys: ką paims, tą ki
tiems atiduos.

Anot žemaičio 
“jovks, tai jovks, 
tur būt 'atsablyvai 
ir čia

turėtų jq 
savo tarpe 

atrodo, kad j 
daug daugiau 

puota, nei pas mus lietuvius. 
Mat,, pas mus tik kada numirš
ta koks darbuotojas, tik tuo
met pradedama rūpintis pa
minklą jam statyti.

Butų gerai, kad p-nia Dundu
lienė “PaeiŠkojimų biurą” pas
tatytų sii savo trupe Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Roselande “Paieškojimo biu
ro” pažiūrėti buvo susirinkusios 
publikos vidutiniškai. Dabar 
žmonės lankosi daugiau į kon
certus, o apie lošimus pradeda 
užmiršti. Bet lošimuose yra 
daug pamokinančio, nes vaidini
mui veikalai yra imami iš pa
čių žmonių gyvenimo.

* ‘ A. M-nė.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas . kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

PAIN-EXPELLER*
J- V. Pat. Biure.

Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindafni su juomi teau krutinę.
Apsaugokite savo darbų palaikydami geroj padėty savo sveikata.
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbaženldį.

VARICOSE

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

Telefonas BOULEVARD 7878 CHICAGO - J . Atdara , VakaraU.

NAMŲ SAVI
Mes sutelkiame dykai nariams ir Juos iSpildome, 
TrisdeMmt dienų Pranešimus. Dykai patarymai nht .......... ____ _ ____  ___
nesusipratimus stl rendaunlnkals ' ir kaimynais. NarystS $1.00 su Šiuo apgarsinimu.

—_ ■ » - * • -------- ----- - --- ------------- ------------
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Lithuanian N«wa Pub. Co., Ine. 
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Maita

*... ...... ... .. ...... ......... .. ....... ..........
Obtakymo tauriai

Chicapoje — (aitai
Metama  ......   S8.00
Pu«ei metu    4.00
Trim* mtaeriama ...uu.ą 2.00
Dviem minariama —-   - 1.50 
Vienam minorini ...............   ,75

MMiB

%.5(l
SttienytoM yalrijgee.

Dviem mBneriai__
Vienam mlneriul m

Metama

1.75
1.25 

------u .76

8 Mim fabdietų HskirUtnt 
uh. Lridiia Ben-

vi, 1789 S. Hahted SL Chi 
Telefonai Boomelt 8500.

DREBIŲ PARODA
į

•4

|8.00
. 4.00
4 2.50

Užvakar pradėjo žiemos sezoną Chicagos opera 
'(taip pat, kaip ir New Yorko “Metropolitan” opera). 
To (urmo operos vakaro aprašymui anglų dienraščiai 
pašventė daug vietos. Bet apie dainavimą ir artistas 
parašyta tik Viena, kita špalta, ištisi puslapiai tapo Už
pildyti paminėjimui ponų ir ponių, kurie sėdėjo ložose, 
ir aprašymui šilkų bei deimantų, kuriais tos ponios bu- 
yo pasipuošusios. . •;

Turtingajai “draugijai” (society) opera ^ra dau
giausia tuo svarbi, kad ji duoda progos parodyti viešai 
savo puikius parėdus.

ATAKUOJA SHERMANO ĮSTATYMĄ

Vienos geležinkelių tarnautojų brolijos prezideii- 
tasį D. B. Roberstson, pareiškė sertato komisijai Wa- 
shingtone, kad vietoje Shermano prieštrustinio įstaty
mo turėtų būt įsteigta tam tikra subkomisija, kuri' pri
žiūrėtų trustus ir gintų nuo jų visuomenės reikalus.

Shermano įstatymas prieš trustus, iš tiesų, yra at
gyvenęs savo laiką. Jo tikslas buvo trustus naikinti, 
bet savo tikslo jisai niekuomet nepasiekė. Nuo to laiko, 
kada Shermano įstatymas buvo išleistas, Jungtinėse 
Valstijose trustai kūrėsi ir augo Visą laiką. Juo jau
giau jie buvo “naikinami”, juo labiau jie tarpo.

Užuot bandžiusi trustus sugriauti, valdžia turėtų 
stengtis juos kontroliuoti.

FAŠIZMO APETITAI AŪGA

Fašizmas Europoje šiuo tarpu eiha nė silpriyii, kaip 
buvo tikėtasi prieš keletą metų, bet štiptyti. Vokietijo
je Hitlerio partija kiekvienuose rinkimuose įgįja vis 
daugiau vietų miestų, valstijų ir visos šalies įstatymda- 
vybėse. Ji atvirai daro planus pasiimti »j savo rankas 
valdžią ir jau skelbiasi turinti paruoštą savo “kabine
to” sąstatą.

Pietų Europoje fašistai daro sąmokslus nuversti 
esančias įvairių valstybių valdžias ir įsteigti savo dik
tatūrą. Francijos socialistų spauda tik-ką iškėlė aikš
tėn Austrijos ir Vengrijos fašistų planą atsteigti Aust
rijos-Vengrijos monarchiją, pasodinant į karališką so
stą Hapsburgų princą Otto.

žodžiu, fašizmo banga grasina ' Užlieti ^didesnę 
dalį Europps. šita pavojinga padėtis susidarė daugiau
sia dėlto, kad Europa šiandie pergyvena sunkų finan
sinį ir ekonominį krizj. Kada žmonėms yra bloga gy
venti, tai jie kaltina valdžias ir tą politišką sistemą^ 
kurioje jie gyvena. Didysis karas paliko Europoje bai
sią suirutę. Versalės taika sudarė tokias sąlygas at
skirose šalyse, kad tą suirutę iki šiol /negalima buvo’ 
pašalinti. Todėl žmonės nerimsta ir, neturėdami kan
trybės laukti, iki dalykai pagerės, ima tikėti taiSj ku
rie jiems prižada nebūtų daiktų, arba seka paskui tuos, 
kurie skelbia kerštą ir pilietinį karą.

Pirmais po karo metais didelės minios nesusipratu
sių žmonių pritardavo komunistams. Bet tose šalyse, 
kur komunizmas turėjo daūgiatišia pasekėjų, netrukus 
paėmė viršų reakcija. Italijoje, Vengrijoje ir Bulgari
joje šiandie yra ne tik sutriuškintas visas revoliucinis 
judėjimas, bet if sutrempta visokia laisvė. Vokiečių 
Bavarijoje, kur anąmet Lenino pasekėjai steigė “SbVte- 
tUs”, dabar yra fašistiškos Hitlerio partijos-centras.

Komunizmas prirengė fašizmui dirvą, šiandie jau 
nebėra nė mažiausios progos komunistamsTbent vienoje 
Europos valstybėje paimti, valdžią į savo rankas. Jeigu 
kur įvyks pėfvetsmas, tai ne lenincftf pasihUudoš, \bįt 
hitlerininkai arba koki kiti juodosios reakcijas atsto
vai. Tačiau Maskva da ir'šiandie nesiliauja kursčiusi 
sUvo sufanatizuotus pasėkėjus prieš demokratkję ttai* 
ką ir prieš socialistus?. Tenai, kur šitais kurstymais ta-; 
po suskaldytas darbininkų judėjimas, padStis šiMitdiė 
yra rimta.

Mažiukė Austrija iki šiol sugebėjo atsiginti hurf 
fašizmo atakų — dėlto, kad icomųnstams rtėjjąfelšėkė 
tenai suskaidyti daririninkuB. Bet Vokietijoje, kur dėl 
įvairių aplinkybių Maskvos evangelija randa palankią 
dirvąi ^fašizmas atiga, kaip aijt mielitj. C ‘1

Ant nelaimės, įvyko skilimas ir Ąngįijos dąrbiųin

• _____________ \ NAUJĮENOB^CMSago, III.

mo pavojaus nėra. Bet skilimais Anglijos darbininkus 
labai susilpnino politiškai, it atžagareiviai kitose šalyse1 
gavd didėlj^padręsinimą.

Jeigu ekonominis krizis pasaulyje tęsis ilgesnį lai
ką, tai demokratija gal susilauks skaudžių smūgių. Bet 
jeigu krizis praeis, tai ir fašižtfio banga pradės atslūgti.
"-***""" — ■ ■ ■ iUiii" umimm i i . ......... i i mįii i‘l i'ihįill . *«| ii i n l*i i. ■ niiiini.imi ui .    m.
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ro ir ten telpantiems kandidi- 
tams, kuriė rėkomejiduojaiiu 
klastingai.
r SLA. nariai Cleveland, Ohib.

* ♦ Trečiadienis, lapkr. 4, 1951
i sa

vo darbo jėgą, savo kūno sy
vus, kraują išmušti iŠ savo 
šeimos tarpo bado šmėklą. Vi
sur vyksta žiauri kova dėl 
duonos kąsnio. Jokio bendru
mo, jokio nuoširdumo. Kiek
viena šeimyna, kiekvienas as
muo — atskira valstybė, atski
ra tvirtovė nenorinti jokių de
rybų vesti su tokia pat tvirto
ve. Kiekvienas rūpinasi savim. 
Pasaulio gyventojai virto vien
gungiais, atsiskyrėliais, nesu
taikomais priešais.

Žmogus kapitalistinėje siste
moje ne žftiogUs. Kapitalizme 
žūva pavienis individas, žūva 
jo’ “aš”. Jis virsta firmos, 
kompanijos dalimi, proletaras 
tiršta bevardžiu numeriu,.

Mes vis mažiau ir mažiau 
vartojam žmogaus vardą, pa
vardę, bet sakome vežikas, ne
šikas, paštininkas, policinin
kas, kalinys su tokiu numeriu. 
FabHkafttas tokios it tokios 
firmos. Ar daug ką bendro 
mes turinti* su tais visais žmo- 
nemiš, kuriuos mes sutinkame, 

i pralenkiame, matonie gatvė
je? Niėko!

į Ar suspėjame mes pasiutu
sio kapitalistinio miesto sūku
ryje arčiau įsižiufčti į žmonių 

| Veidą, išškaityti iš Veido, iš 
sakių jo džiaugsmą ar sielvar
tą? Nė!
1 Viskaš verda, kunkuliuoja, 
žūva ashienybė, šeima, viskas!

Ar daug mes vertiname šiais 
laikais sAvo gyvybę? Ar mes 
bijolhe mirties? Juk kasdien 
ir kasdien šuvažinėja auto
mobiliai, tramvajai, gelžkeliai 
žmones. Kasdien ir kasdien 
tiek darbo žmonių žūva fabri
kuose, laivuose, kasyklose, 

I laukuose nuo įvairių nelaimin-

viet’’ kur 8alėtll pardavęsniūraus jiMtrasyniuB vo darbo j6gą savo kuūO
* ia—u> į

Vąkat “l^Aujiėjiose” tifpjisia- 
tfiie Naujdfita Anglįjdd Ptėgrė- 
tyvfcS komiteto atufllėplriie “16- 
Hhkiihė fmbrftua žfttonė’š SLA. 
(riršinittkdis”, tapb, korėktO-j 
Haūš neapsižfu'tejirhu, išleistas 
tarp to Komiteto rėkbihėnduo- 
jamų kandidatų, sekamas pa-| 
ragrafas:

“t iždininkus — adv. KL Gn-! 
gis, iš Chicago. Dabartinis SLA. į 
iždininkas.”

Tuo budu pilnas to komite
to Rekomenduojamų kandidatų 
sąrašas yra:

Į prezidentus — adv. 
Bagočius.

Į vice-prezidentus — 
V. Grinius.

Į sekretorius — Dr.
Vinikaft

Į iždiriinkus — adv; 
Gugis

Į daktarui kvotėjus — Dr. 
L Bronušris t

Į iždo globėjus S. Bdka- 
hasr ir Gėo. J. Stirnute.

1
J» Mistikas, 
Stasys čenauko, 
j. šutais, 
j. Bindokas,

A. JL BrOkėričius, 
Jonas Brazauskai, 
L. PI Baltaukonis, 
V. P. Banionis, 
A. Gedgaudas.

(Kartu su šifuo pareiškimu 
prisiųsta Redakcijai ir ViėnAs 
tų lupelių, apie kuriuos kalba
ma pareiškiriie. tame rėkoriieh- 
du’ojama nominuoti, j SLA. 
fPild. Tarybą p. BaČiunas, p. 
Vokietaitis, p-lė Jurgeliutė, p. 
Tarsim ir -kiti “iJirWy bei 
“Vienybės” bąfašo kandidatai. 
Iš pareiškimo matome,' kad net 
pačlatne ČleVėtahdė veikliausie
ji ŠtA. įtariai to sąrašo bėrė- 
tftia. ~ ; \

\ v

SLA. Reikalai
tj,; t ■ j :/ ‘ ' /

bšame skaitę daugybę. Lietu
vių kulttiriftiame gyvenime 
jis yra daitg kuo prisidėjęs, 
jis pčf iiguš metus yra paly- 
vdvęs liettivių * otgailizacijose 
ir bendrame Lietuvos nepri- 
klattsbmybės atgavime. Kiek- 
Vifends turėtų paduoti savo 
balsą už daktarą, kuris tikrai 
ttŽsipėlno būti SLA. daktaru- 
kvotėju.

Udb Globėjai: 1 JURGIS 
STUNGIS iš profesijos yra 
bah'kO ddrbiiiihkas ir todėl tu
ri plaftį patyrimą ąpiė finan- 
Mhliis reikalus. - Jis yra veik- 
Itiš ŠlA. darbuotojas ir p!a- 
Čįki riušihiaho apie lietuvių 
Visuomeninį darbą. Atras jo 
kolega STASYS B AK ANAS
yra ( visuomenės darbininkas. 
Galinta drąsiai tvirtinti,, kad 
jis pilnai sugebės . vesti jam 
pavestas pareigas ŠLA^ ■ 

čia hOrs ir trumpai aš pa^ 
brėšiii kpie intisų perstatytus 
kandidatus' J $LA. Pild. Tapy
bą. Bet aš, kaip ir daugelis 
; dano draiigtį, manome, kad 
Vakartį veikėjų susirinkimas 
mokėjo tinkamai išrinkti as- 
tiiehįs, kurie pilnai . Užsipelno 
būt išrinktais į SLA. Bitu. Tas 
rybą.

ŠLA. nariai bUdėkit ir pa- 
žinkit ašmenis, kurie ŲkrUi 
yfit Vetti užiiriii SLA. Bild. 
Tarybos vietas. Pažinkit juos 
iš jų darbų ir pagal jų darbus 
veftihkif juos ih skirkit į nuro
dytas vietas. ’

Vakarų įŠrmkto komiteto 
Sekretorius prašo Visus SLA. 
darbuotojus stoti prie darbo 
ir energingai veikti, kad galė
tume atsiekti “užbrėžto tikslo. 
Daugelis'draugų įš įvairių kO- 
lopijų jau yra atsišaukę ir pri
sidėję prie ilatbo, bot dauge
lis dar feo tai *,laukia. Tokia 
anų draugų laukimas gali juos 
pačius šuvilti iiį-Įuo pačiu su
trukdyti musų "platesnį bend
rą veikimą. Vakarų Komitetas 
ttiti pagaminęs tam tikrą lito-, 
raturą, kuri buy reikalinga pU- 
skleisti tarp visų SLA. narių 
ir kuopų. /

BUdekit1 visi, ir atšišauklt 
tuojaus žemiau paduotų adrė- 

' ' •' • A 1 'h 11 . .

su; f

kaz. Liutkus, 
, 6812 S. \Veštern 'Avė.

< Chicago, 111.

Pasarga SLA. m- 
fUflts

Mes, SLA. nariai Clevęfand, 
Ohio, randam būtinu ‘ reika’lii 
persergėt SLA. narius, ypač 
Ohio valstijoj, rS kad pepaliktu- 
mėt prigauti per paskleistus 
Upelius iš po antrašo 6820 Ški
perio!* Avėnuė7?01ėVeWd/' Ohio 
(iš ir “Diyyą”^ęidžią), po 
antgalvitt “Ohib SLA. Komite
to rekomenduojami kandidatai 
į SLA. Pildomąją Tarybą”, kur 
telpa kandidatį vardai iy kiti 
aprašymai. Nematoni reikalo 
ką sakyti apie tame lapelyje 
telpančius kandidatus, ir /tą 

h Virš-
lįiiftŽiuš ląpėlitte; Šios pąšąrgos 
Įtikslctš yrtf t)asakyfi, kad nėra 
Į)uV$. jokio sWažiOTth6/ ne su- 
sirinkimo, kaip kad kuopų rink
tų atstovų/ nė pavienių teikė
jų, kuriame butų buvęs su
svertas viršminėtas kptaitetas 
ty įgaliotas tokias rekotaėrida- 
ęjjas. dalyti. Ola nidkas dau- 
įįain kaip bik savivališkos kie- 
nb jįfcsiVlghnas.
4 Mesi I Mk pąsiį^t 
Wrri toįtį 0atb4 be

SLA. narių dėmesiui
Jau buvo laiktaŠČiuoše, pa

skelbta, kad vakariečių veikė
jų būrelis susirinko ir apkal
bėjo esamą SLA. padėtį, bei 
tinkamumą Ir kvalifikacijas 
kandidatų į SLA. Pildomąją 
Tarybą. > Kad kalbamas yef- 
kejų būrelis vadovavosi pil
nai bešališkai, tai pafėdd jau 
tas faktas, jOg ji ntrihiftavp 
vien tik kompėtehtiškus SLA. 
veikėjus į Pild. Tatybą, ne
paisydami jų partijinio niisi-< 
Statymo. Jis vėngė vien tik 
kraštutinių atžagareivių, ku
rie yra priešai žmonių lais
vės ir demokratijos. Nėno- 
iriinavo taip pat tų, kurie eiria 
išvien su bent kokios diktatą“ 
ros rėmėjais. , Nesvarbu, ar 
tai yfa raudonos ar jhodos 
diktatūros šalininkai, toki 
žmonės būti SLA. Pild; Tary
bos nariais nepageidaujami.

Turėdami virš minėtus mo
tyvus galvoj, susirinkę veik& 
jai perstatė į SLA. Pildomąją 
Tarybą žymius • visuomenės 
darbuotojus, kurie savo ilgų 
metų darbuote pilnai yra įrd- 
dę, kad jie daug naudos ga“ 
lėtų atnešti Susivienijimdi. 
Tokiais užsipelnusiais darbuo
tojais yra sekami:

E. J, BAGOČIUS į preziden
tus. Jis yra žinomas kaipo 
vienas gabiausių kalbėtojų, or
ganizatorių, veikėjų ir visą 
lę metų nenuilstamai dirb 
tis lietuvių visuomenės labtii. 
Iš profesijos, kaip žinoma, jis 
yra juristas. Tokis žmogus 
mums yra pageidaujamas it 
mes jį turim notaSnuot į SLA. 
prezidento Vietą.

J. V. GRINIUS yra perstaty
tas vicc-prczidento vietai. JO“ 
nas Grinius yra kovojęs liž 
žmonių laisvę ir Lietuvos riė- 
priklausomybę, būdamas įjo 
caro valdžia. Del tos prieža
sties jis tarėjo palikti sUa/o 
gimtą kraštą it Atvykti į S. V- 
Čia atvykęs visą laiką dirbo 
dėl lietuvių liaudies progreso 
ir kultUros. Jis giliai pažįsta 
orgaiiižAtyVį veikimą ir uŽsi- 
pelrid išfiiikti į ŠLA. Pild. ta
rybą.

M. J. V1NIKAS, kuris gta! 
perstatytas į sekretorius, yfa 
pilnai kvalifikuotas tai vietai, 
nes yra baigęs New Yofko 
Coopet Institute chemijos sky
rių ir turi daktaro diplomati
jos laipsnį. Jis yra ilgus tak
tus dirbęs tarp lietuvių grybai 
kultdrinį darbą. Vos spėjus 
pasireikšti Lietuvos nepriklau
somybei, jis stojo prie to dar
bo aukodamas savo visą ener
giją X Įsikūrus Lietuvos atsto
vybei, jis buvo ilgus metus ibs 
atstovybes sekretorium. Taigi 
niekas negali pftmanyt, kad ši
tas taip gabus asmuo netufėtų 
būt išrinktas SLA. s sekrėfd- 
Tiiim. •'

KAZYS GUGIS iš profesijos 
juristas. Jiš dabar yra SLA* 
iždininkų ir pasižymėjo šU* 
tvarkymu SLA. iždo, šalia tdi 
jis yra žinomas kaip ijgų tbė* 
tų nenuilstantis darbuotojas 
tarp lietuvių politikas/ ntano 
ir kultūros dirvoje. Sunku iut 
išskaitliuoti visus jo darbtio- 
(ės tfttapėlnlis dėl lietuvių ta* 
bo. Reikia betgi pasakyt trUm- 
pai,\ Jcad vargu buvo-atliktas 
i drs vjėnge k.i)turifii8 darpaš, 
kur Ę. GUgls priede* 
tat tiek šav < nuosabiti dnflųiį 
ttaį ddHMą. lofes asmuo 
sipčlno {j'įtataifripB, parartos

Irtifl ISčlifltfas j sLft 
iždjninko vietą. ; '

pr. I. B. BRONUSAS M 
nuskirtas būti SLA. dakUH 
jttotiM. -1, Jis jyftt Šalia aaM

ta» tiek tavi 
įlėk a;Ukb$įg. 
sipčlno < altai

ei- 
att-

pųshirtas ;

Ant nelaimės, įvyKo sKilimas ir Angluos dąmųm- profesijos gabus literatas;, j6 
kuose. Čia ne bolševizmas juos suBjMldėrjtodėl fąlilP st|ai|inių ; svertą fteš

Jonas

M. J.

. , ■. .........• -■ - ..-t:. v.:- 1.-,

Mikas kababSriaš, ,, '

SAŪŽ11 !/ . B

OWo vąlMijos SLA. narius 
jęąiMti.' L^į btfrta ątiprąsta, kkš 
gaus vįršmhtatų lapelį, kad tai 
yna ąpi^iW'.. V6k6Wtradcija. 

.-dar

(Tęsinys) ..'
Pirmasis pasikoręs invalidas 

tik pastūmėjo, pagreitino kitų 
14 invalidų pasiryžimą kartis 
ir tdo užbaigti saVo vatgiįs 
Šioje ašarų pakalnėje.

Apskritai sAuŽitdis, hUtarįs 
hUsižiidyti dar ttlčjaū nevykdo 
savo nutarimų, bet svarsto kuo 
nusižudyti, šis švarštypias daž
nai ilgai tęsiasi ir kartais tuo 
baigiasi visas nusižtidymo su
manymas. Ąę to, savižudis vi
suomet nori taip nusižudyti, 
kad tektų, mažiausia kėnkint|S 
ir butų garantuota mirtis.

vojant apie, husižjidymo prie
mones 4vykstą sąužudybė, kuri 
nusiseka, saužudžiai. seka pir* 
mojo pavyzdį, Ir ta keturiolika 
invalidų hbšižudėj pasikorė ahl 
td pačio .vagio todėl, kad pasi
seko pirmutiniam. 1 Dėl to’s pa
čios padėties pasikorė ir kaimo 
moteris tame pat medyje;

Pančių faktų/ tik iš kitb 
gaįo galiu ir aš patiekti.

Man būnant Varniuose“ vie
nas iš internuotų, pašto valdi
ninkas iš Lazdijų,' hutafė nuši- 
žudyti protestuodamas prieš 
tai/kad valdžia (alko arėšthb- 
tafš nekatiuš žmones.

Su šia ftiihčia jis seridi ne
šiojosi if apiė tai iheS tate!r- 
PUdtiėji taip pat žinojome ir 
zddrgUtfintatj priŽiitrėjbUie, kad 
jiš riojVykdyttj šio SdvO štithd- 
h^iiio.

Jis dažnai kalbėdavo apie 
saužudybę ir geriausia saužu- 
dybes priemone jis skaitė acto 
esenciją. Kodėl? Todėl, kad jis 
tris žmones mate acto esenci
ja žudantis ir pasekmingai.

jis taip ir pasielgė.
Saužtldyšiė bepasisekė, jį iš

gelbėjo. If tas ftėp&idėkitaite 
siulaikė kitus huo šios hilntlėš, 
nes*musų tarpe buvo daug ta
kių, kurie tokių budi! norėjo 
pareikšti savo pfotėst^ prife'š 
fašistinę Lietuvos Valdžią.

Reiškia, ir čia butų galinta 
takyif, jog pamėgdžiojimas 
priėŽasiiš, be^ skaitytojas kiš
kiai mato, kad nieko panašauto 
Tas pats ir su anais dvfent 
atsitikimais.

Ir kaip mes besisuksime, 
Jędip mės bfevihgiudsimė, visgi 
visi kelįai j Rymą veda, tai 
yįa rodo, jog mes saužudybi# 
pridžašties turime taškdti 
yenitno sjstatnUjč. -

Ir jei jnes išdrįstame iš pa- 
ddhgių nueitais!! žetytah, 
knąįsioti piųsy kasdieninio ;gy? 
venimo mėšlyne,1 mes tųtųab 
įtajuhtainė pb savo kojotais 
tvirtą pamatą.

Jdu VRŠhas tas faktas, - kąd 
natūraliame ūkyje senovėje 

. šaužudybės neWvb, Md ji dt- 
- atranda Romoje lt. Graikijoje 
•7 .'' Z’-:' • ’ M I I • ' '

r 
štai, kuomet savižudžiui begail-

j-,r<7 . .,i
vėlesniais Amžiais, kada ten iŠ- ,, -I'*-' • 1 1 '
sirutuHoja platesnis Visuome
ninis gyvenimas* vedamas pla
tus vergijos ūkis, rodo, jog 
saužudybes priežastis gludi taM 
tiktose ekonominėse sąlygose, 
tam tikrdje ūkio sistemoje, Įta
rią panaikinus tur išnykti ir 
saužttdyBč. ,

Vergijos tikis sutiaikifio, &dgų atsitikimų, 
pfoletarind Šm(ifltU valstietį aL 
imdštnaš iŠ jo gamybos prie-k Juk tar didžiausia žmonių 
fnohes, ^emę. f į suėdĮe valsty- į skerdyne. Ten žūna į dieną . 
bes mokesčiai, karinė prievolė. Muksiančiai, pleška namai, fab- 
Jis virto laisvo žmogaus užĮrikai, dirbtuvės, viskas, ką 
skolas vergu. Prasidėjo vargas, Į mes (statėme liedami prakaitą, 
dalinimasis j klases:^ plebėjus I eikvodami jėgas. Laukuose 
(vargŠ(is) ir patricijus (a*rls- vaitoja sužeisti, gatvėse rėkia 

Jtoįrątus^urtUOlip^) s, jau id bad^^Jįeji^sužehų^ aplin- 
bęndrumo, kuris •viešpatavo na<| km skurdas, vargas, vaitojimai, 
turaiiamė ūkyje — __2_™ 

suirutes verčia žmogų,

O karas?

a nėrti Vįt- kliksmas.
*gas, Suirutės verčia žmogų, Mes į viską žiūrime šaltai, 
Silįiiešhę Valią tutini), išsi- nes mes jau apsipratome, 
braukti iš gyvųjų skaičiaus. mums jau paprasta, jau atbu-

Dar labiau saužudžių skaičiui | kos "uo,atos. ko:
padidėji vidtirafnžldis.

Gi kito gafstiš Viduramžiai^
FėOdaližfhii( , . .
Vierioie biisėiė stambus žein- gyvenilno juros PaviršluJe- JKSSSSLr** 

t"k”\ “•'!;! u1 'u.
baudžiauninkai. Be to sla(ai, sau felausinię.
dygsta trečias luomas velniam gyventi? Kam vargti?
noj! buržuazija, ptadedaMl I Ąr negerįau užbaigti visą gj - 
vesti žūtbūtinę kovą įtfieš iė- venijnį šuviu, virvės galu ar 
odalrtS; kurie minta abiejų šy- u§(riu peiliu? Ir daugelis silp-

Ifiavalių, trumparegių taip du- 
t>W; vėlesniais amžiais jdti ro: baigią savd dichaš šioje 

ules randame proletarą, kuris ašarų pakalnėje, šiame kapi- 
Htči tik krdvą vaikų ir fdtĮ- talistiniame pragare, nes ilc- 
fflfcfiitigtfš rmas, kurtas guli hiato tikslo gyvenk vargti 
pardiiėti kapitalistai; Mes į- kentėti, lieti kfUVtaUši ašutas, 
žengiame į kapitalizmo laikd- (Bus dkiigtatt)
taFįlj. z į .

feį Čta tattdaiiiė? ~S .. kT mRandame dar didesnį savžd- Nauji No^tf Jf ŽO Kb- 
džhi škaičiu. dar rvškesnl ktd- vos ^autl Siartdrei Kalita 
siti ^ttžiškfHtym^, dar židtt- 10C; Klauskite flaUjiehbsė. 
rrng kwą tiž Dttvj; • ................ ......................  ............

Af yte Šiais laj^is ideaimi AtėJO “Kultufos” M 9. 
ž/jioflių bemiradarbiavmias, Galima gauti “Naujienose”, 
kuris buvo natūraliame ūky- hjgjjįg 45 cėfitai 
Je? '

Mrtfl J^taliyko, kaip dil
biai! Jokio bendrumo ndra 
tarp žmonių. Yra griežtas k a- 
sitt paSiskifstyhiaH, Vyksta tdrpj 
tų klastų it pdčibšė klasėse 
kbV& Mituti kųVįi žiitbuthtal 
kova; Konkurencija lyg mirties 
šoktai lyd šėjd itasu-l 
tikimą. kbyą iarp žmotiių.l

Ivojant, žiauriai kovojant už 
duonos kąsnį, st^bgiantieš iš
silaikyti dar bent valandėlę

..................... .... '-p*

ifl »■»■..■■■■■

i. k:kapitalizmą, kapi t
I flBf ■ ■ %■■■■■ -fi'-ia.

nąUjąs imi

.... . t,v<di jMte-;
asi tarp savęs norž4«hi tiž-

« sa«o Wkib 
...............  >.^bri-

kantas sint 
btambds žč:

jfąbrW4t 
ja žvįlgj

B

AMERIKOS 
PILIETIS

fctitina ir labai p«gd- 
btafci khVŽdi tittha ku
rie nori tapti Uos Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos Viršininkų rin
kimus it viską kas reika
linga prie ėmimo e^ta* 
mtrtO tasitt iio j kn^fielej 
lietkvi* ir Anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI 
ifS.-'J a: įV ?•,

NAUJIENOS
1789 So. Halsted St

CHICAGO^ ILL.
Siųskite money orJerj arba ktaaoė 

f enkit Ii n K

g



Trečiadienis, lapkr. 4, 1931 '

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bedarbių fondas arti 
naši $5,000,000 skait

linės
Bedarbiams šelpti 

Chicagoj vakar jau 
$4,500,000. Fondo 
sukelti $8,800,000.

fondas 
turėjo 

siekis yra

Skandalas miešto tary 
boj dėl šunų

Vakar įvyko miesto tarybos 
kambariuose mažas skandalėlis. 
Del ko? Ogi dėl šunų. Ir mies
to tarybos tam tikro komiteto 
posėdis teko uždaryti.

Kame dalykas? Gi ve kame. 
Daktarai, universitetų prezi
dentai ir profesoriai pareiškė 
nuomonę, kad pageidaujama 
daryti operacijos šunims, pjau
styti juos medicinos mokslo 
tikslais.

Bet Chicagoj yra draugija 
Humane Society, kuri rūpina
si neva šunelių ir kitokių, varg
šų gyvulėlių gerove, štai ši

ONA PAKŠTIS 
po tėvais Siminaitė 

šiuo m i praneš giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. jog 
ketvirtadieny, lapkričio 5 d. 1931 
m. 9 vai. ryto kanas mano nu
mylėtos žmonos Onos Pakštis 
bus perkeltas į nuosavą lotą ant 
Šv. Kazimiero

Nuoširdžiai
vanti iškilmėj.

kapinių.

prašau visų daly'

Petras Pakštis.

JUOZAPAS STULPINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio I dreną. 9:30 valandą va
kare 1931 m.. sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., Ža
rėnų parap., Klintinių kaime. A- 
merikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame r ‘‘ 
brolėną Vladislovą, 
draugus, o Lietuvoj 
ronėlę-

Kūnas pašarvotas, randasi 206 
E. Ktnsington Avė., Telefonas 
Pullman 9790.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 4 dieną, 2 Vai. po piet iš 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Stulpino 
giminės, draugai ir pažįstami ?sat 
nuoširdžia: kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisvęikini-

nubudime 
gimines ir 
moterį Pet-

t r

Nuliūdę liekame,

Brolėnas,
Draugai.

Laidotuvėse
rius Eudeikis.

Giminės ir

patarnauja grabo- 
Tel. Yards 1741.

draugija reiškia > priešingumo 
tam, kad šunis naudoti ekspe
rimentams medicinos moksle. 
Ji nori pravaryti miesto patvar
kymų, kuris uždraustų moksli
ninkams daryti eksperimentus 
ant šunų. ; ' ,

• Ginčai pasirodė taip karšti, 
kad kilusiam triukšmui suval
dyti teko ir komiteto posėdis 
uždaryti.

n............................... ii IĮ ii niuiif i ifĮi . .................|Į-»^inįi............

biliš jsfpaiTiioję^ vielų tvorojto tyrinėjimo ligoninę. Ji^ pa
sidavė gydymo metodai,' kuri, Kai policija pasirodė, tai rado 
tikimasi, sugrąžins i ptau- šoferį nb|^vą| aijtombbiiy.
kus — h* ne bet kokius, bet 
tankius, bitinius ir žibančiu. 
Mat, sakoma, kuris laikas at
gal tapę surasta vaistai išau
ginantys plaukas, nors jau ir 
seniai jie butų nuslinkę.

Caponė į džėlą
Laukta kaip yakar, kad į 

Leavenworth katėjimų busiąs 
išvežtas Ralph Caponė, Al Ca- 
ponės brolis. Jis nuteistas ka
lėti deliai taksų nemokėjimo.

Užtiko ginklų sandėlį
............II II hi IRWUI

Trobesy adresu 604 Bhie 
Island avenue policija užtiko 
63 revolverius^ tūlų kiek j me
džiagos bomboms dirbti ir deg
tinės. Areštuoti penki asmenis. 
Policija mano, kad tai buvęs 
Caponės gengės sandėlis.

Rėmą, kad automobilistas pairęs 
dęlįai Širdies sprogimo yatiuo- 
dam^;

------------------ -------------- -----

Illinojui 12,600,000 gy-
' Yeirtc|^ 1 *****

sApskaičiuojama, kad
....  -i... i., Mnni»i«Įy»iy»*ji<wi«it,»iĮ. m u i n* i i

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

/ 0Mat&*vfanM' Iri*ifu ^ , ■ v wi ■ -t*t —

" dotuvčse is kotams mt*

Ura, plikiai!
Penkios dešimtys vyrų, kurių 

plaukai persiskyrė su jų gal
vomis, įėjo į Illinois universite-

Negyvas automobilistus
III* " . ................... I .'

Pirmadieinio vakare auto
mobilis užvažiavo ant šąlygat- 
vio prie Garfield bulvaro ir 
Central avė. Sustojo automo^

* kalt eisnomet esti sąži 
I . iripgM b nebrangus to 

»-» kad netariate 0 
laida alIailmMi dt*

natai

ADOLFAS JACKŪNAS 7

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 2 dieną, 12:30 valandą po 
phtų 1931 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Išgyve
no Amerikoj 20 metų. Priklau
sė prie Lietuvių Keistučio Pašel- 
pos Kliubo.

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj,' 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
lapkričio 5 dienų. 1:30 vak po 
pietų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adolfo Jackūno gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse it suteikti jam pasku-

■ tinį patarnavimą it atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius A. Masalski*. Tel. Boulevard 
4F39.

Laidotuvėmis rūpinasi Keistučio 
Kliubas.

JUOZAPAS DUGNAS

Persiskyrė su lino pasauliu pir
madieny, lapkričio 2 dieną, 9:20 
valandą vakare 1931 m-, sulaukę: 
47 metų amžiaus, gimęs Rokiškio 
ąpskr., Panemunėlio parap., Mar- 
tiniškėnų kaime. Amerikoj išgy
veno 24- metus.

Patiko dideliame nubudime 
moterį Anelę, brolį Kastantą, pus
brolį Mateują Žižą, švogerį ii 
švogerką Siaustus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 5026 
Homertee Avc.. East CbicagoL Ind.

Laidotuvės įvyks pėtnyČioj, lap
kričio 6 dieną, 9 vai. ryto iš na
mų į šv. Pranciškaus parąpijos 
bažnyčią, Indiana Harbor, Ind.. 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už' velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiera 
kapines. *
\Visi a. a. Juozapo Dugno gi

minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam: dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir 'atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
'Moteris, Brolis, pusbrolis, 
Švogeriai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius M. Mislyva.

PADEKAVONfi

KAZIMIERAS CONRAD
kuris mirė spalio 23 d.. 1931 m. ir palaidotas spalio 28 d., 1931, da
bar risis Tautiškose kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atridėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

‘ Mes atmindami ir apgailėdami jo pasišalinimu iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką visiems 'dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vaipikus draugams ir giminėms; dėkavojaane pusseserei Bajo- 
runienei už jos širdingom,} ir užuojautą musų didelio nubudimo valan
doj: dėkavojame dėdei .P. Conradui už nutraukimą paveikslų j^rie namų 
ir kapinėse; širdingai dėkavojame už gėles M. Srubtenei, Gtdartienei. 
Spitliams. riocei Sakaiienci, Ruzgams. Stripeikienei, Slabiam, Priebelaus- 

, kam, Kovaliams, Makaveckąm;. Naudužams, Kežams, Mežiunarru, Marcin
kums ir vaikinams nuo Archer ir Kedzie Avės; dėkavojame grabnešiams 
ir mergaitėms, kurios ėjo šalt grabo ir toms, kurios nešė gėles? dskavo- 
jame p. Bagdonui už gražią prakalbą: širdinga: dėkavojame Peoples rut
ultu re Co. žmonėms už jų šitdingą atsiųešįmą, už gražų programą per 
Radio ir p. Saboniui už gražią daįną, pritaikintą šiai liudtiar valandą!: 
dėkavojame graboriui Eudeikiui ir jo sunams. kurie savo geru patarnavirttu 
garbingai nulydėjo jį į amžmastį,. o mums pafengvįpo perimti nuliūdimą 
ir rūpesčius: taipgi širdingai ^ekavoja m e vįsįems žmonėms už dalyvavimą 
šersaenyM ir laidotuvėse. O tau, musų mylimas suneH, sakome: Ilsėkis 
šaltoje žemelėje. ,• . , '

So didele širdgėla liekame jj labai mįlįntys , ' ,
MOTINA. .T|V/4, BROLIS'IR GltgpU 

S-ajHBŠHUOOBBraiisss8®=sa=assBnaHBB=BHasn!

Labiausia
Patariamas

Liuosuotojas

metais, t. y. už, 50 metų nuo 
dabar, , Chicagos gyventojų r" 
skaičius sieksiąs 5,544,000, of. 
kitose 
downstate, ,7,056,000.
busią Illinois valstijoj 12,600,- 
000 gyventojų.'

.O
vietose, vadinamam

Iš viso

Garsinkitės Naujienose

■>■1,1.1, ■ M

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Įz rių. v

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M, SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli it graži koplyčia dykai

V 718 W. 18St.
Tel. Rnoserelt 7532

Kai jus atsikeliate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimų, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai. ’

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių Šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisi te na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo. ■ . - , / '

i x Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausj 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitftfmo, jis buvo 
daktarų‘ patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitų pagelbų virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką. ’

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas 

l ' 12 " Į ■ c . 
............ —

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdintk 

Tek Roosevelt 3515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS t

1439 S, 49 Court, Cicero, Dl.
Tek Cicero 59^7

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
-v Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

į ■ . *i ■
3319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.
.... ....... .... ■ -Į—- >| ........... . J..... . ............... .........  » L....................... Iii.... ..

LOADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
■GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ki! ju geriau ir pigiau, 
I • negu lįiti todėl, kad 
4' priklausau prie gra- 
w : bų išdirbystes. 
|. OFISAS:, 
f 668 W. I8th Street 

Tel. Canal 6174
M SKYRIUS: 
■T 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

LACHAWICZ IR SŪNŪS
P4GRABV VEDEM1
Visų pagrabo patarnavimų \ 

galime atlikti tiž $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai 

Del Šermenų ( ;
Padarome affidavitus reika
lų Insurance ir visus Notary 

PubEc reikalui*
Chįcago, III.

2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

s v Cięero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mes visuomet teikiamo širdingų, simpatingą ir rami) 
patarnavimą, kuomet jis yralabiausiai reikalingas, 

J. F. EUDEIKIS & CO.
^SŲGRABOMaj

i . z < Didyii. OfilM

4605-07 South Uermitage Avenue
/ Vili Telefonai YARDS 1741it 1742 < \ ■

■r1111*. ....... . ..... .................

Graborlai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1«4« W. 46th SL
, Telefonai 

*. t 

Boulevard 5203 •
■Boulevard 8413

Lietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų it 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

* Nedildieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS 
756 W. 35th St 

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

Nedėlcfianiais pagal sutarti

Pb0M Boulevartl 7043'

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

-'X ■ ■ /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1327 So. 49th Ct.

, Telefonu
' Cictio 3J24

Lietuvės Akušėrės

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTTSTAS 

30 E. lllth st 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaza*, X-Ray, etc.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS — .

Getai lietuviams žinomas per 25 m*s 
tus kaipo patyrąs gydytojai, chitKKM 
it akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgai vys

prietaisus. %.
Ofisas ir Laboratorija f 

1025 W. Utb St., netoli Morpaa «(.
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Perk 6753 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 3 Moi 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 y. dieną 

Pbone Midvray 3880 /

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9253

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė,
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vak) 
Seredomis ir nedėliomii pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: ->

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4142 Archer Avenue

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

i iki 12 dieną.
Telepbonai dieną k naktį Virgiui* 0036

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
Palengvins alpų įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvbs skaudėjimo, svaigimo, ■ —
akių aptesiimo; nervuotUmo, skaudamą Rez. 6600 South Artesian Aoenua ,,-,
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso Phone Prospect 6659
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia Ofiso Tel. Canal .0357
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose t\t> p rj 7AT ATOUTS 
egzaminavimai' daromas su elektra, paro- XV. 1 • A VFIVAO
dančia mažiausias klaidas. Speciali atydą GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 1821 So. Halsted Street
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. CHICAGO. flLL.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM- _________________________
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. . M<rv*TmvrTTA A
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be A. MONTVID, M. D»

ttl  ̂ wm Town St«. Bank Bld,.

4712 South Ashland Avė. 240# u«u«m st.
Phone Boulevard 75891 I ................. .. , , x .

______ _________  - - | Vai.: 1 :k: 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 ( ’ 
Namų telefonas Brune wick 0597

--------- o----- —-
Tel. /Yards 1829

DR» G. SERNER i gvatįrį žinute
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS DVAILIS1

Ofisis k Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo, 10 iki 12.
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
\ OPTOMETRIST 

k Praktikuoja virš 20 m. 
^ 4649 S. Ashland Avė. 
S’* kampa* 47th St.

Tel. Boulevard 6487

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedalioj pagal sutartį* 
Tel. Boulevard 7820

/ Namai:

6641 So. Albany Avė;
Tel. Prospect 1930

Telefoną, Y.rd, 099*

Dr. MAURICE KABN
4631 South AehUnd Aoeout 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pH» 

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 13 
Rez. Tekphone Plaza 3200

Pbone Armitage 2823

1145 Milvoauhee Aveoue 
Valandos: 1/ iki 2 ir 6 Hd 8 R. M, 

Sertdo* vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal tututį

Ofiso Tek Vfctory 6893 
Rez. Tel Dieze! 9101

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted 8t., CMcafS 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 jta
Nedaliomis h šventad. 10—-13 die®%

trelė4ęa»al 4050 Veneriikoi

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. . Halsted St.

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbocn St., Room 1113

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL Hck*i*a<

Ndėltoj
- v ■■ ■

R. A. VASALLE j 
, ADVOKATAI

Duokite savo akh išegzaminuoti 
? DYKAI • 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryt<ą iki 9 vak. kasdie.Tdę. j. gboupe
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

A. K. Rutkauskas, M. D.
4443 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Rez. 2359 o. Leaoitt St. Camd 3330

___________ ___ _ _ j 0J33
Valandos nu® 9 ryto ild B
3241 S. Halsted St. Tel, Victorįf 0*69

Valandos — 7 iki 9 Tatai
Olis—Utanu Ketv. ir Subatot ,va|h
VasaUe—Pa®.. Sec. ta Wk»

»■!! Ii>!>........m—II .................. .......................... .....

John Kuchinskas
lietuvis Advokate

Room 1934 Tek

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

Tek Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 eųk dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare ,

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

Tel. Kenwood 5107 , \
VALANDOS: ;

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

•nųel įveptadienki i* kętuirtgdianio
t ■ , ____

Rt*. 2359 
Ofiso valandos 3 iki 4; 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
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DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 

‘Apart Šventadienio ir Ketvirtadienių
................ ....

Arti Lmitt 6|.
Tehfttgg OmI 3358

Valandos 9 rytų iki 8 vakar®. 
Seredoj ir Pirayiioj nu® 9 fti i

...... .„i.yi lUiMU ■—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS _

Miesto Ofisas
Room 1503 — .

Valandos: 9 ryto iki 4 pf pitm .

Vakarais: Utenu U Suimtos

n

Pbone C

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
'• Valandos: !•—ir 7—-8( i

Jet«domi» h ‘nedėliomi. pagal **Urtį.

s^‘

DR. A. L. YUSKA
2422 W, Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian A've.
Telefonas Grpvebill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą
1 ''M'” "T II! lt ’ ■■■■ ■" i’ ■*" . ............ .

Dr, A, P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 So»th Ashland Are, 
T& Boukvud 7J89

Ofiio valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
T’ RasidĮence vPbone Hemlock 769Jį
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JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas
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PRANEŠIMAI

Kulis.

Politikos 
atsibus

Bus paveikslai imta. 
Centro sekr. Jonas J.

20 
šelpos 
kričio 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. 
nėkite visi dalyvauti.

vyrai ir moterys

Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$10, $ 16 savaityje. Kurie norite

Chicagoje — malonėkite 
Aušros*’ Knygyną, 

Klauskite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4754 — atsilankys į namus.

Chicagos Lietuvių Dr-ja ,S. P.

Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
Kliubo susirinkimas atsibus lap- 
4 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono

Malo- 
— Valdyba.

' ♦ - -

S-mas Namų Savininkų ant Bridge- 
porto laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, lapkričio 4 dieną ,7:30 vak., 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turim aptarti.

Rašt. S. Kūne vieta.

Kupiškėnų Bendro Kliubo Amerikoj 
jubiliejinis 1 metų sukaktuvių metinis 
susirinkimas įvyks trečiadieny, lapkričio 
4 d., 8 v. vak., Sandaros svetainėj, 
3236 So. Halsted St. Bus susirinkimas 
svarbus, nes bus išduotas pilnas rapor
tas org. Joųo J. Kulio apie visas 8 kp. 
jo sutvertas ir bus išrinkta valdyba 1 
kp. kaipo centro; Prašom būt visus 
narius, nes bus svarstoma čarterio, mo
kesčių knygelių ir Liaudies namo reika
lai.

’*• K* -

Trečiadienis, lapkr. 4, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bain ir jo bendrai 
teisme ’

Teismai ima už kudašio John 
Balnų ir kai kuriuos jo bendrus 
ryšyj su užsidarymu 12 jo ban
kų ir subankrotavimu įstaigos, 
žinomos vardu John Bnin, Ine. 
štai kaip dalykai klojasi Bainų 
reikalais:

Circuit teismo teisėjas Fein- 
berg vakar klausinėjo senį Bai- 
ną ryšy su snbankrotavimu 
John Bain Ine. kompanijos. 
Lapkričio mėnesio grand džiure 
taipjau ruošėsi klausyti skun
dų prieš Kainus. Ir dar trečia
me įvyky John Bain Jr., t. y. 
senio Raino sunūs, turėjo užsi
dėti bona kriminaliame teisme 
sulig warantu, kurį išdavė tei
sėjas Lindsay.

Dauginusia atidos atkreipė j 
save vakar tyrinėjimas teisėjo 
Feinbergio kambary. Teisėjas 
reikalavo patį senį Bainą duoti 
liudymus Nors Baino dakta 
ras pareiškė, kad senis sergąs ir 
tod°l pavojinga jo sveikatai 
liudvti, bet senis sutiko kvoti
mams.

Nagrinėjimas Bainų bylos tei
sėjo Feinbergio kambary pra
dėta todėl. kad jo reikalavo 
Straus National Bank, subank- 
rotavusios John Bain Ine. įstai
gos resyveris. ,

Tikslas tyrinėjimo, kaip bu
vo paaiškinta, esąs suprasti, ko
kios rųš’es turto ir kokiose vie
tose užsidariusieji Baino 12 
bankų turi.

Be paties senio Baino teismas 
yra Įsakęs stoti ir liudyti Bai
no sunams, taipgi Charles De- 
neenui, buvusio Illinois valsti
jos sen?torio sunui, ir kai ku
riems kitiems.

Vakar teisme matėsi be kitų, 
buvęs spnatoirus Deneen ir, jo 
partneri* advokatų praktikoj 
Rov Massena. Senio Baino in 
teresus laike klausinėjimo pri
žiūrėjo H. W. Lippincoft, seniau 
buvęs Deneeno partneris advo
katų firmoj.

Bainų šeima ilgus metus bu
vo žinoma politikoj kaip arti 
ma senatorio Deneen vadovau
jamai republikonų frakcijai.

Tenka manyti, kad Bainų by
los tyrinėjimas užsitęs keletą 
dienų pas teisėją Feinbergj.

Bridgeportas
V<jus» susirinkimas, prakalbos, 

. koncertas ir juokai

Tretį sykį Bridgeporte yra 
šaukiamas masinis susirinki
mas. šiame susirinkime bus 
pilnai išdėstyti vaisiai ij* dar
bai pirmutinės lietuvių spul 
kos.

šiame susirinkime išgirsite 
dainų, juokų; bus muzikalis 
programas ir pamatysite “Dzu-

Kalbėtojai yra pakviesti iš 
Illinois skolinimo ir budavoji- 
mo lygos ir iš lietuvių skolini
mo ir budavojimo lygos. Išgir
site gabius kalbėtojus lietuvių 
ir anglų kalbomis, ,{

Masinis susirinkimas Įvyks 
šiandie, (trečiadienį, dapkr. 
(Nov.) 4. 1931 Lietuvių Didžio 
joj Auditorijoj ,̂ 3133 South 
Halsted Street. Pradžia, ,7:30 
vai. vakare. Įžanga veltui.4

Don’t 
neglect 
Colds

Saikiai krutinėję ar rerklėje grali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos j 5 minutes bu “Musterole", 
— “counter-irritant” I Uždedama* 
karta I valanda, jia turi sutelkti 
pagrelba. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Kviečia visus lietuvius skait 
įgai atsilankyti Keistučio 

(Spulkos) Skolinimo ir Būdavo- 
jimo Draugijos No. 1 Valdyba 
ir Direktoriai.

St. Rimkaus koncer 
tas

ditorijoj įvyksta dainininko 
Stasio Rimkaus koncertas.

Daugelis esame girdėję p. 
Rimkų dainuojant musų .pa
rengimuose ir per radio. P-na^ 
Rimkus tai vienas iš tų dai
nininkų, kuriuos gamta yra 
apdovanujusi dainos gabu
mais. Ir štai jią duos kon
certų lapkričio 18 d., trečia
dienio vakarų, Lietuvių Audi
torijoj. Reikia tikėtis, kad 
Chicagos lietuvių visuomenė 
skaitlingai atsilankys į p. 
Rimkaus koncertą.

—Senas Petras.

Kupiškėnų Bendro 
Kliubo Amerikoj 

susirinkimas
Šį vakarą Kliubo metinis su

sirinkimas. Lygiai pirmi metai 
suėjo nuo įkūrimo.

Susirinkimas įvyks Sandaros 
svetainėj, 3236 So. Halsted St.. 
8 v vakare. Bukit visi Kupiš
kėnai ir aplinkinių valsčių žmo
nės, visi nariai, rėmėjai ir pri
tarėjai. Bus išrinkta nauja 
valdyba, daug dažinosit,. išgir
sit naujo nuo sumanytojo 
visi tikslo, Jono Kulio, kuris 
duos visų metų raportą.

Nuoširdžiai kviečia visus
silankyti K. B. K. A. centro 
sekretorius Jonas J. Kulis.

šio 
iš-

at-

Grand Crossing
betSusekta,xkad darė biznį 

nenorėjo laisnių pirkti The 
Dice Motor Delivery Compa- 
ny, 7218 Crandon^avc. Kompa
nija buvo patraukta į teismą. 
Bylos klausėsi teisėjas F. M. 
Padden. Už tai, kad kompa
nija neturėjo savo 30 trokų 
Įtampų ir nė valstijos, nė mie
sto laisnių, ji tapo nubausta 
už kiekvieną troką nuo $5 iki 
$10 ir visus teismo kaštus pa
dengti; kompanija 
išakyta kaip galima 
išsipirkti laisnius.

Sumušė

taipjau 
greičiau

East 77John Davison, 2837
Street, buvo areštuotas ir kal
tinamas tuo, kad revolveriu 
skaudžiui sumušęs gatvėje 
Miss A. McDonald, 27 m., 1328 
East 53 st.

Gavo indžionkšeną
Mrs. Corne W. Anderson, 

7420* Eberhart Avė., apskundė 
savo vyrą, kad jis žiauriai su 
ja apseinąs. Moters vyrąs yra 
dentistas. Jis gyvena gan pa
siturinčiai. Teisėjas Trude iš
davė indžionkšeną, kuris 
draudžia daktarui lankytis sa
vo namuose ir išleisti ^kitokią 
nuosavybę, kurią turi..?

Pats pakliuvo,
Olaf Anderson, gyvenąs ad

resu 7411 Dante Avė., turėda
mas bonų vertės $2,000 ir no
rėdamas juos parduoti, pasiū
lė vienam pirkėjui tuos bonus 
nupirkti. Bet pirkėjus,' ažuot 
bonus. pirkti, , pašaukė , polici
ją, kuri ir areštavo Andetso- 
ną. Policija kaltina Anderso
ną pavogimu bonų iš Wičker 
Park Safe Deposit and Vault 
Co., 1564 Milwaukee avė.

Apšaudė garaią
Paleista keletas šūvių į

Hackel garažą, 1943 East 71 
Street, kurio visi dideli stiklai 
išbyrėjo. Kaip pranešama, 
garažo gaspadorius manąs, jo
ge! jo garažas buvęs apšaudy
tas todėl, kad čia Istikoma Mc- 
Gurn mašina. šaudytojai 
betgi nesugauti, šis apšaudy
mas tai gengsterių darbas. 
McGurn yra, kaip manoma,, 
vienas Caponės šalininkų.

>

The

UKRAINIEČIŲ LIAUDIES BALETAS

SLA. 36 Ap» laikys sdsirinkimą lap
kričio 4 d., 8 v. v., Chicagos Lituvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
šome visų narių atsilankyti ir užsimo
kėti užsilikusias mokestis.

Taipgi bus paminėjimas 45 metų nuo 
SLA. susikūrimo. Todėl visi nariai at
siveskite ir savo draugus, — jie suži
nos daug jiems naudingų dalykų.

■*. —- ,Valdyba.

Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai —* vyrai ir moterys 
nuo 16 iki/45 metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos —
$5, r * ’ _■ “ ■
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją p- • •
skubiai kreiptis į * 
3653 So. Halsted St.
keviČių.
Yards
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam.

CLASSIF1ED ADS
Automobiles

MOTOR TROBAI VISŲ IfiDIRBYA^b 
Didelis pasirinkimas už kainas mio >50 Ir 

augę. Lengvus iftmok^jimai.
B. & W. MOTOR SALES 

827 W. 36th St. Tel. Yards 6080

* i . » • ■ ; i’ V ’’ « *

Paveiksle atvaizduojama “žaporožos mušfc” šokis. Tą šokį išpildys 
Avramenkds liaudies baletas Chicagos Civic Operoj,. 20 N. Wacker 
Drive ir Madison, sekmadienį, lapkričio’8 d. Baletas prasidės 8:15 vai. 
vakaro. Dalyvaus 500 šokėjų. <

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Dr-jos atsi
šaukimas Į lietuvius 
daktarus: gydytojus- 
chirurgus ir dentis- 

tus
šiuo pranešama, kad Am. 

Liet. Dakt. Dr-jos (prasidėjo žie
minis sezonas. Referatai ir 
diskusijos.

Pirmas reguliaris mėnesinis 
posėdis atsibus antradienį, lap
kričio 24 d. š. m. 8:3(> vai. vak./ 
D-rų C, Z. Vežei i o ir M. T. 
Strikulio ofise—4645 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

Iš eilėš pripuola skaitot re
feratai :

Zalatoris— Em-
pyema,

Diskiisantais
A. Šimkus, Dr.
Dr. J. J. Kowarskas.

2. Dr. V. S. Naryauskas — 
Mechanism of Erection.

Diskusantais pasllirta Dr. J. 
Dundulis, Dr. A. J. J. Jovaišas 
ir Dr.v lg. Makaras.

Prie progos primenama, kad 
aikas ptnaujint?’ prenumeratą 

už “Mediciną”.
Valdyba tikisi, kad atidarant 

žieminį sezonų
ingai susirinkiman atsilankys.

kviečia Amer. Liet. Daktarų 
Draugijos Valdyba.

paskirti Dr. V.
A. Davidonis ir

kolegos skait-

The English Column
Students notice

The next meeting of the stu
dents will be 
aftemoon,
1:30 P. M. at the Great North
ern Hotel, Jackson and Dear- 
jorn. Entrance 6n Dearborn St. 
Very important meeting—of- 
ficers to‘be elected. Ali are urg- 
ed to attend. Please „ invite 
others students who are inte 
rested in this organization?

—Committee.

held, Sunday 
November &th at

CHICAGOS ŽINIOS
f . ‘I

Chicagos taksų 
. problema ;

} • P J

(Pabaigia)
'i

S

Kaip sumažinti kaštus Chica
gos ir Coo> pavieto vyriausy
bių užlaikymui? Iš pirmo 
žvilgsnio^rodosi, ne sunku duoti 
atsakymas: reikia sumažinti 
skaičių tarnatojų, reikią panai
kinti eikvojimą ir graftą įvai
riuose vyriausybių departamen
tuose. >

Bet vėl beda : tiek daug vy
riausybių yra, kad vargu tarp 
jų surasti tikruosius kaltinin
kus. Ir ypač vargu todėl, kad 
ieškoti kaltininkų turi <alų ga
le patys piliečiai, patys balsuo
tojai. Varna varnai akies neker-

f . \

nori bausti. Piliečiai prie balsa
vimui dėžių, pamate, yrą tie 
baudėjai: nusikaltusius jų* pa
sitikėjimui valdininkus jie at
meta, o jų vietoj išrep^a kitus.

Tuo gi tarpu, kaip šiandie 
musų 
sybės 
tenka 
šimto 
vardų 
balsuoja jie dažnai nežinodami, 
ar kandidatai yra verti jų pasi
tikėjimo.

Ot, kMd galima butų lenviau 
.kaltę padėti ties durimis tų val
dininkų, kuriems ji priklauso, 
tai mažesnis vyriausybių skai
čius atrodo labai pageidauja
mas. O tai reiškia, sujungimą 
daugelio vyriausybių ir stam
besnes kombinųotes. , Tuomet 
jau /butų galimą [tikėtis mažes
nio tų kombinuočių darbo. (

Antra, vertus- yra pamatas 
tikėtis, kad stambesnėse vyrau- 
sybūs k,ombinuotėse galima tau
piau biznis varyti. Sumažėtų 
trobesių ir ofisų’ skaičius, su
mažėtų ir klerkų kiekis bizniui 
varyti; reįkmenos bizniui vesti 
galima bųtų gauti, pigiau; išnyk
tų žymi darbo dųplikacijos pa
kartojimo) dalis; bendrai — 
galima tikėtis didesnio darbo 
našumo ir ekonomijos (arba 
taupumo) išlaidosę.

Kaip didelio našumo galima 
laukti ? Ekspertų apsKaičiavi- 
mais, kuriais galima pasitikė
ti, efektyvus suvienijimas Įvai
rių vyriausybių . į tinKamas 
komibuotes sutaupytų kas me
tai iš $300,000,000 dabąr išlei
džiamų sumų ne magiau*, kaip 
$50,000,000.

$50,000,000 sutaupą kas me
tai. Graži suma*. Ji yrą penkis 
kartus didesnė, nei ta, kuri 
reikalinga trafiko , šviesoms 
Įtaisyti. 'Per pųsantiAj metų su
sidarytų suma, reikąlinga išmo
kėti ežero vandens bylai sulig 
Suvienytų Valtijiį vyriausiojo 
teismo nuosprendžiu. Per ket
verius metus ji veik padengtų 
išlaidas parkų sistemos, žais- 
maviečių ir ežero pakrantės 
projektų įšpildymui.

Pamate tokios sūtaupos reikš
tų arba taksų samažinjmą, ar
ba vykinimą projektų mięstui 
ir pavietui gerinti, nėkrąujant 
sunkesnės mokesčių ri^toą- ant 
piliečiir pečių.

Bet kaįp pa^itariniai/'ikonfe- 
iuncijos ir atsiklausimai rodo, 
kiek radikališkesnio vyriausy
bių vienijimo Cook paviete bent 
artimoj ateity nematytu■ Ypač 
Chicagos priemiesMąi'MįJgriež- 
tai jam priešingi šiuo laiku.

Todėl aldermano Maššeno ko
mitetas siūlo kitokį planą tiks
lui siekti. Imkime,; pavyzdžiui, 
dabartinio Chicągoš sanitario 
apskričio darbuotę/ Ji yra išsi
plėtusi didesniu plotu, nei visas 
Cook pavietas. Distrikto darbuo
tė reikalauja to. įnikime toliau

miesto ir pavięto vyriau- 
yra renkamos, piliečiams 
kai kada balsuoti virš 
kandidatų, daugelio kurių 
jie net nėra girdėję. Ir

priežiūra— šios darbuotės sri
tis natūraliai apima visą pavie
tą. Ir Ot aid. Masseno planas 
siūlo povai organizuoti dabarti
nių vyriausybių ribose naujas 
vyriausybes daug didesniu maš
tabu, kurios natūraliai, sulig 
savo darbuotės sritimis, pasida
rytų, kur reikia, viso, Cook pa
vieto arba ir viso Chicagos 
metropolio ploto' vyriausybėmis.

(šitokiam planui šiandie ne vi
si pritars. Bus ir kliūčių daro
ma jo vykinimui. Atrodo te- 
čiau, kad gyvenimas stumia tuo 
keliu, taip musų garsiąją Chi- 
cagą, kaip Cook pavietą ir vi
są metropolio plotą.

—Čikagietis.

Naujas ir pigesnis 
naturalis gasas

Įvedimas Chicagoje naujo natūAlio 
gaso, kurį pradėta vartoti pereitą savaitę, 
yra tokios didelės svarbos, kad skaitome 
reikalingu paduoti pareiškimą George F. 
Mitchell, prezidento Peoples Gas Light 
& Coke Co., padarytą per radio. Jo 
pareiškimas, sutraukoj yra sekamas:

Jus buvote aptarnaujami nauju gasu 
per kelias dienas. ' Jo įvedimas yra 
svarbus trimis sekamais žvilgsniais. •

Pirma yra jo industrinė reikšmė. Šis 
naujas gasas yra investavimas astuonių 
dešimtų milionų dol. ir milžiniškas 
konstrukcijos darbas, atliktas nepaprastos 
visame pasaulyje biznio depresijos laiku.

Antra, mes sunaudojame naturalį ga- 
są, atvestą iš Texas, tūkstančių mylių 
atstume, ir sumaišytas su anglių gasu, 
kad suteikti Chicagai geraiusį galimą ga
so patarnavimą.

Trečia, šis naujas jr geresnsi gasas 
leidžia mums teikti jums švarumą, pa
togumą ir komfortą automatiško namų 
apšildymo už kainą, apie kurią pir
miau ir mąstyti nebuvo galima.

Kada keli . metai surasta Texas valst. 
milžiniški gaso šaltiniai, atvedimas jo 
iki Chicagos buvo skaitomas visiškai ne
praktiškų, deki milžiniškų kaštų. Bet 
nuo to laiko, tapo padarytas progresas 
inžinierystėj, plieninių dūdų gamjnime 
ir konstrukcijoj. O industrinis sugabu- 
mas ir drąsa atliko viską kitką.

Ėmė apie $80,000,000, kad išpirkti 
gaso laukus, kelius, pravesti dūdas ir pa
statyti pumpavimo stotis. * Nuošimčiai 
ant tokios sumos yra milžiniški. Ęe 
to dar yra išlaikymo ir operavimo lėšos. 
Tie karštai padarytų Texas gaso varto
jimą Chicagpje neprieinamą, jeigu nebū
tų marketo, kuris galėtų visą liniją iš
laikyti pilname įveikime apskritus metus.

Pėdples Gas Light V Coke Co. , ma
no, kad Chicago ateity dar sparčiai augs. 
Mes manome, kad galima rasti užtektiną 
marketą, kad pateisintų $80,000,000 in- 
vestmentą. Taip manydamos^ Peoples 
Gas Light W Coke Co. ir kitos kompa
nijos, kurioms vadovauja p. Samuel In- 
sull, kooperavo su kitomis, kad atvesti 
jums šį gasą už naujas ir žemesnes kai
nas.

Įvedimas šio gaso įvyko su pilnu pa
sisekimu visais žvilgsniais. Jus galbūt 
ir nepastebėjote permainos jūsų namuo
se. \ Betgi ta permainą reikalavo' dauge
lio mėnesių rūpestingo planavimo ir ty
rinėjimo, kad ją butų galima padaryti 
be neparankumų musų kostumeriams.

■lljik.* busiantieji metai parodys visą 
parankumą naujojo gaso ir jo kainas. 
Dabar' galimas yri tik didelis nupigini- 
mas-'ant namų apšildymo ir pidaro tą 
nepaprastą! švįrų ir ipatčgų .apšildyrtią 
prieinamą' ir/4įems, kurie pirmiau thanf 
jo neišgalėsią. Kada tas parankumas bus 
visų permatytas ir kada prasidės dar di
desnis jo naudojimas industrijoje ir na
muose, Chicago pasidarys švaresnis ir 
sveikesnis miestas gyventi. <
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KAS PAGIMDO EPI-
LESIJA?

Ar galima ją išgydyti?
Nevv York/, N. Y. Knygelė užve

danti nuomones garsių ^laktatu klausi- 

marą) ?” sukėlę didelį susidomėjimą vi- 
Imre iš Budapešto, 

Vengrijos, Dr. Miner iš *New Yorko it

AUTOMOBILIŲ mekanikas Liecu- 
vys ekspertas gali taisyti automobilius 
jūsų garadžiuje arba savo namuose, pi
giai. Patarimai dykai. Tel. Lafayette 
1329.

........ ............ 'hmm. .III I —.

Business Service
, Biznio Patarnavimas

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. Brunsvvick 6160

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

—O—

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar
Pocabontas, Mine Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocabontas, Lump or Egg ......... 10 25
HeritageCoal Co., Tel. Englevvood 2606

 Furnished Rooms
RENDON puikus, moderniškas kam

barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Auburn 
Avė. Yards 0936.

Cicero Lietuvių Pagerinimo 
kliubo mėnesinis susirinkimas 
šiandie Lukštienės svetainėj,- 1500 So. 
49 Avė., Cicero, 7:30 v. v. Kliubie- 
čiai ir Visi vietos lietuviai turintieji nuo
savybes esat kveičiami į šį susirinkimą, 
bus daug svarbių dalykų aptarti dėl rin
kimų, vandens ir taksų. Bus svetimtau
čių kalbėtojų ir. aiškins kaip mes turim 
kovoti šiuos sunkius laikus.

< — A. Tumavich..
--------------- ----------------------------------- -----------------------------------n t ■ 
The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus Ir storus vilnonius svederius ir 
pančtakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfitumSt 

sutaupyti puo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIčIA
604 West SSrd St. 

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

f

RENDON kambarys, šviesus apšildy
tas, % bloko nuo karų linijos, vyrui. 

7036 S. Washtenaw Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA KRIAUČIUS. taisyti 
ir prosinti. I Darbas ant visados. 809 
W. 19 St. Tel. Canal 5185.

For Rent
»

RENDON 4 kambarių flatas, tik už 
$13.00. 5 kambariai už $18.00. Su 
maudynėm. Savininkas ant 2-rų lubų. 
3121 S. Morgan St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus

3315 So. Halsted . St.
• iTel. Yards 1546 

■—■■Į" .. ...................... ......... . ....

A. F. CZESNA’S
BATHS

TURKIŠKOS, 8ULFURINES VANOS 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, 
tizmot nervų, lumbago, žalčio, 
žiaiiB, eciatica if visaž panažias Ilgas gy
dome bu elektros therapy. violetiniais

IR
reuma- 
paraly-

uuiiiu hu uieunuB lugropj, v luieiiiimiri 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurlnfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmeutai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—-dieną ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kantp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4M2

< a

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk* 
eljas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Ale 
amatai yra patraukiantys ir 
serai apmokami. RaAyklte dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jųa Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
nintl ir padaryti gražias skry
bėlės. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos.'' Ateikite ar rafiyklt 
dol nemokamos knygutes. , 

MASTBR OOLLEGB
JOS. F.. KASNICKA. Principal 
li>O N. STATB RAN. 2718

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS

AMATO
Dienomia ar vakarais. Del ipformarijo 

šauk arba rašyk: į

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

PARDAVIMUI moderniška bučernė, 
labai pigiai greitam pardavimui. Mai
šyta apielįnke. 3933% W. 63 St.

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

10321 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa. arba 
priimsiu partnerį, pigiai ant lengvų iš
mokėjimų. 10302 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI pigiai groseris ir de- 
licatessen, 4 kambarių pagyvenimui kam
bariai. Pigi renda. 1045 W. 69 St.

Exchange—-MainaĮ
PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Brighton Parke 50 pėdų kampas, mū

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

tai su budinkais $9.800.
165 akrų farma su visokiais gyvu

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

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

lotų.
290 akrų farma, geri budinkai, prie 

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

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

Tel. Yards 6751

Keal Estate For Sale
----- P^davimnt

Paul M. Smith & Co.
RBAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

TtL Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po 4 kambarius. Storas su grosernės biz
niu. 3320 So. Fisk St.

Knygelė užve- 

mu “Ar galima išgydyti Epilepsiją (nuo- 
!___ >»> -..i.sis ju.i: ____ .u__ _____„•
soje šalyje. Dr.

Dr. Bower$ iŠ Los Angeles visi jie pri-j , i. ur. covvers iŠ los Angeles vist jte pri- 
ppjlClJOS departmentų darbuo^* vgidjjo prie šio įdomaus, svarstymo, kuris 
jai veikti, sakysiu, kriminalis-'w«ria daug žinių ir patarimų tuo . . , . į. . , , . v klausimu. Kiekvienas skaitytojas para-tus gaudant, dažnai tenka ir už ję8 į r : 7: 2. 
ChiCFtgOS.ribų, Visame Cook pa- 'Avcnue, Nevv York City.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST5 IR VARGUS GALIMA 

SUpAUŽYT TIK PER MOKSLĄ! .
Amerikos lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia šokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti kalbėti valdžios 'įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose^ nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo: išaiškiname taisyk
les mainėte rašyt, stenografuot, skait
liuoti taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mdkslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!
. Amerikos Lietuvių 

Mokykla 
3106 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA namas 4 kambarių, 
bargenas, Savininkas. 4003 Brighton 
Place.

SPECIALI BARGENAI

ir
2-4 mūrinis, perdėm moderniškas, 46 
Albany gatvės.

* Specialis bargenas
$7,450

2-6 
mas, 2 
kas.

tus gaudant, dažnai tenka ir už ir

ta. Politikieriai politikierių ne- viete. Arba v^ųpių ir girių
M V"

; P l /

Desk 999, 
šios knygelės, kol jų

mūrinis, karštu vandeniu šildo- 
karų garažas. Perdėm moderniš-

Extra bargenas
$9,900

šie namai turi būti parduoti už mor- 
gičius. Prapertė yra saugiausias invest- 
mentas. Mes turime daug kitų bargenų 

mainų.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St

mu. Kiekvienas skaitytojas para
šęs į EducatioAal Division, 5X)9 Fifth

gaus dykai kopiją 
išteks.
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