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Demokratai laimėjo
daugumą kongrese;

visi atstovai šlapi
1932 m. prezidento 

rinkimus laimėti 
tikisi demokratai

tu j Manhattan distrikto prezi
dentus; ’šrinktas tapo Tamma- 
ny salės pastatytas demokratas, 
Samuel Levy.

Kongreso prezidentu buk 
nėr, Tex.

Gar

Lloyd George atsisako 
iš liberalų vadų

Gali-Washington. *apkr. 4. 
mybė, k«d l?)32 metų preziden 
tų rinkimus laimės demokratai, 
pasirodė rimta po vakarykščių 
rinkimų, kuriuose demokratai 
daugely vietų paėmė absoliučias 
daugumas.

Demokratai atėmė iš republi- 
konų New Jersey ir Kentucky 
gubernaturas, užvaldė New Jer
sey ir Connecticut legislaturas 
ir pasistatė demokratus majo
rus daugely Massachusetts, Con- 
necticul ir New York valsti
jose.

Bet didžiausia demokratų 
pergalė įvyko Michigan valsti
joj, toje nuo 1898 metų repub- 
likonų tvirtovėje, kur demokra
tų kandidatas į kongresą gavo 
250,000 balsų daugumą. Kon
grese demokratai užtikrinti, kad 
pirmininkas bus jų, ir tokiu jau 
turi numatę J. Gar nėr, Texas 
atstovą. ♦

Paėmė republikonų tvirtovę
Lansing, Mich. lapkr. 4. De

mokratai paėmė pilną pergalę 
šios valstijose aštuntame kon
greso distrikte, kuriame per 33 
metus viešpatavo republikonai. 
Čia išrinktas kongresmanu de
mokratas Michael Hart. Demo
kratai taip jau laimėjo New 
York 7 distrikte ir Ohio 20 dis
trikte. Republikonai laimėjo 
Pennsylvania 2 distrikte. 
išrinktieji yra šlapi.

Detroito majoras liko
Paėmus Michigan republiko- 

n ų tvinovę, dabar demokratai 
kongrese turės 217, ir republi
konai 215. Tokiu budu ir kon
greso pirmininkas bus demokra 
tas.

New Jersey valstijoj 
kratas A. Harry Moore 
jo prieš republikoną 
Baird i gubernatorius.

Detroite laimėjo senasis mies
to majoras Frank Murphy.

Cleveiande'atpuolė miesto ma 
nagerio reikalas, kaip buvo ligi 
šiol planuojama per 8 metus, ir 
nuc ateinančio pirmadienio grįž
ta prie majoro rinkimų ir war- 
dų sistemos, kaip senovėj.

Tam many tigras laimi
New Yorke gubernatoriuj 

Roosevelt laimėjo prieš A; 
Smith, abudu demokratai; jų 
ginčas ėjo dėl miško pramonės 
toje valstijoje.

Norman Thomas, socialistų 
kandidatas į prezidentus 1928 
metais, išėjo trečiuoju kandida-

l4>ndonas, lap. 4. Liberalų 
partijai nuėjus paskui kitų va
dų, Herberto Samuel ir John 
Simon, buvęs karo laiku Angli
jos premjeras, Lloyd George at
sisako iš liberalų partijos va
dovybės. Su išrinktais savo 4 
pasekėjais, jis žada pasilikt par
lamente opozicijoj, su darbie- 
čiais

Gandhi vizituos karalių 
be kelnių

Londonas, lap. 4. Mahatma 
Gandhi. kurs rytoj vyksta su 
vizitu pas Didžiosios Britanijos 
karalių Jurgi, griežtai pareiš- 
' ė, kad jis nepirks nei uodeguo
to švarko, nei kelinių, o eis sa 
vo kasdieninėj lininėj marškoj.

10,000 ricerių valgė 
žalią mėsą

Karalių karalius apvaikščiojo 
savo metų sukaktuves

Visj

demo- 
laimė- 
David

Adis Ababa, Abysinija, lapkr. 
4. Dešimts tūkstančių narsių ri- 
cerių puotavo, valgydami žalią 
mėsą laike metinių sukaktuvių 
nuo įžengimo j sostą Haile Se- 
lassie I, “Ethiopijos karalių ka
raliaus, Judėjos giminės perga
lingojo liutp, Dievo išrinktojo 
pasaulio šviesai”.

Tai buvo milžiniškas valgy
mas, panašus kaip metai atgal 
laike karaliaus apsivainikavimo. 
Nors dauguma žalios mėsos val
gytojų paskui serga juostiniu 
kirminu, bet nuo jo gydosi tam 
tikra karčia žole, dėkosią.

šia proga karalius Selassie 
atidarė dviejų rūmų parlamen
tą, kurį buvo pažadėjęs liepos 
16 d. savo pagamintoj konstitu
cijoj.

Lietuvos Naujienos

[Acme-P. « A. Photo]

Pasižymėję lakūnai: (iš kairės į dešinę) komendantas A. C. Read, Dr. Hugo Eckener, 
Arthur W. Brown ir admirolas Richard Byrd.
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Sir

Kun. K. Rankelė už agitacijų bažnyčioj prieš vy 
riausybę nubaustas 750 lt arba pusantro 
. mėnesio arešto

Kauno I nuov. taikos teisėjas 
šiandien išsprendė kun. Kaziui 
Rankelei iškeltą bylą už agita
ciją bažnyčioj iš sakyklos prieš 
valstybęs vyriausybę. Tai agi
tacijai kun. K. Rankelė išnau
dojo š. m. vasario mėn. 22 d. 
per sekmadienio pamaldas vie
noj Kauno bažnyčioj jo sakytą 
pamokslą
i-iętuvoi esą “kaip Meksikoj”

Kun. K. Rankelė į teismą ne
stojo. Nebuvo ir jokio* jo gy
nėjo. Taip pat niekas nestojo 
kaltinti iš kaltinimo pusės. Sto
jo 8 liudininkai. Visi aštuoni 
patvirtino, kad kun. K. Ranke
lė tikrai tą dieną • bažnyčioj per 
pamokslą agitavęs prieš vyriau-

kas- draudžia
Ar Tamstos

Jėzuitų generolas 
Ledochowski gavo 
iš papos pagyrimą

Vaikai reikalauja prak
tiškesnių lėlių

žada nenutraukt santykių su 
Ispanija

Vatikano Miestas, lapkr. 4. 
Pastebiama, kad papa Pins lai
kosi labai atsargios ir diploma
tinės taktikos santyky su Ispa* 
nija. Del parlamento priėmimo 
konstitucijos paragrafo, kuriud 
bažnyčia atskiriama nuo vals
tybės, pana pasiuiįtė tjk papras
tą protestą, ir tai ne Ispanijos 
valdžiai, bet per savo nuncijų.

Laiške, adresuotame jėzuitų 
ordeno generolui Vladimirui 
Ledochowskiui papa išgiria jė
zuitus ir jų “pasitarnavimus” 
Ispanijon mokslui ir kultūrai, 
ir komplimentuoja ispanus, kad 
jie galutinai nesutraukysią ry
šių su Vatikanu. Iš to spėja
ma, kad papa bando lošti į is
panus ne karu, bet diplomatiš
ku budu.

Žydų mikinių pogro
mai Lenkijoj plinta

Krokuvos universitetas uždary
tas; Varšuvoj riaušės

New York, lap. 4. šiemet pa
daryta 300 naujų rųšių žaislų 
nei “lėb.ų” vaikams Kalėdų do
vanoms. Didžiausio lėlių kon
cerno vice-prezidentas Kirkman 
pareiškė, kad šią gadynę vaikai 
reikalauja, nebe lėlikių ir ble- 
kos kareivukų,
torpedų, ir tokių mechanikų, 
kurių ir augusieji 
prasti, žaislai parodę, kad juo
se gludi didelė ateitis vaikams 
protiškai įaįvįnti.

Gyvačių New Yorke 
yra daugiau negu 
visame pasaulyje

Vėjo lenktynės su auto
mobiliais

bet orlaivių

negali su-

Lenkų koridoriuje 
gyvena 1,250,000 

lenkų ir mozūrų
Pamarius vokiečiai pasiėmė 18 

šimtmetyje

2 žmones 9 dienas vaite
lyje Atlantike

» New York, lap. 4. 125 my
lias nuo New York rasti valte
lėje, be maisto, du Brooklyno 
piliečiai, išbuvę Atlantiko van
denyne 9 dienas. Abudu bai
siai nuvargę ir mėlynomis ko
jomis. Daktarai bijo, kad gaus 
retą jurų keleivių ligą “drėg
mės gangreną”.

Varšuva, lapkr. 4. Padrąsin
ti Krokuvos studentų pavyz
džiu. Varšuvos universiteto stu
dentai endekai ūžatakavo žy
dus studentus ir išvijo juos vi
sai iš universiteto distrikto. 
žydai studentai atsišaukė į švie
timo ministerj juos apginti. 
Krokuvos universitetas dėl riau
šių tebėra uždarytas.

New York, lapkr. 4. F. Sim 
monds, kurs ilgesnį laiką lankė
si lenkų koridoriaus teritorijoi. 
Dancigo krašte, paduoda tokių 
žinių: Tas kraštas, vadinti Pa
mariai tapo atimtas Fridriko 
Didžiojo laike pirmojo Lenkijos- 
Lietuvos padalinimo, tai yra 18 
šimtmetyje. Ten dabar gyvena 
apie 1,250,000 žmonių, iš kurių 
yra apie 900,000 lenkų, 175,000 
lenkams arti giminingų mozu 
rų ir tik 200,000 vokiečių. Jei 
butų reviduota Versalės< sutar
tis, reiškia 1,750,000 slavų tap
tų vėl atiduota vokiečiams.

Kojos išsikiša per sieną, 
tai nepilietis

Lenkai siunčia protes 
tus Borah’ui

ORBt

Chicagai.ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Giedra pastoviai vėsu; 
peratura kris ligi 36-32.
nūs šiaurvakarių vejas. Vakar 
temperatūra 55. Saulė teka 6: 
26, leidžiasi 4:42, mėnuo 
12:57 ryto,

pra

tem-
švel-

teka

Gdynin Dancigo kraštas, lap. 
4. Iš kelių Pamario krašto pro
vincijų atsiųsta protestai Suv. 
Valstijų užsienio komisijos pir
mininkui senatoriui Borah, kui 
sakoma, kad Borah verčiau su
sirūpintų Vokietija, kuri dar 
laiko 1,500,000 lenkų kuriems 
mokyklų neleidžia. Senatorius 
Borah atvirai laikosi už Dan
cigo koridoriaus reviziją.

Maya indijonai gyveno 
pirm Kristaus

Washington, lap. 4. Carnegie 
institucijos mokslinė ekspedici 
ja Gentralinėj Amerikoj rado 
Yukatan valstijoj griuvėsius 
Maya giminės miesto Uaxactun, 
iš kurio matyt, kad Maya gimi
nė atkeliavo iš šiaurės apie 600 
metų pirm Kristaus; Maya sta
tė piramidas visai panašias kaip 
Egyptėnai.

-Geneva. lap. 4. Gavus atsa
kymus iš Pietų Afrikos ir Uru- 
guay, jau yra 39 valstybės pa
sižadėjusios sustabdyti vieniem 
metams ginklavimosi.

•Lima, Peru, lap. 4. Ginkluo
tas sukilimas prasidėjo šioje 
valstybėje; nors valdžios auto
ritetai sakosi laiką kontrolę, ta
čiau streikai cukro plantacijose 
plečiasi. 1

New Delhi, Indija, lap. 4. J 
Kashmhą pasiųstą kariuomenė, 
kadangi ten iškilo kruvinos ko
vos tarp moslemų ir hindusų; 
16 jau užmušta.

Nuodingų yna tik aštuntoji dalis 
—t--------

New York, lapkr. 4. Dr. Ray- 
mond i/tmar paraše knygą 
“Pasaulio Gyvatės”, kur jis pa
skelbia, kad New Yorko miesto 
apylinkėse yra daugiau gyvačių, 
negu bile kurioj kitoj pasaulio 
dalyje. Gyvatės daugiausia 
veisiasi New York valstijos ry
tuose, New JCrsey ir Pennsyl 
vania valstijose, arčiau New 
Yorko miesto. Dauguma jų yra 
nenuodingos; nuodingų gyvačių 
yra tik 8 dalis, ir iš tų tik pu
sė yra mirtingai pavojingos. 
NeKalčiausiai atrodančios yra 
pavojingiausios.

’ Visų didžiausios pasaulyje gy
vatės, yra rytų Indijos pytonas, 
33 pėdų ilgumo, pietų Amerikos 
anaconda 24 pėdų, Indijos kal
nų pytonas 25 pėdų ir Afrikos 
akmeninis pytonas 20 pėdų. Vi
same pasaulyj yra 2,000 
čių rusių

Londonas, lap. 4.« Anglijos 
'salose, jau 24 valandos kaip 
siaučia didelė audra su vėju, 
kurs skrenda po 75 mylias per 
valandą; daug nuosavybių su
naikinta .jurose laivai pagalbos 
Šaukia.

sybę. Kun. K. Rankelė, būtent, 
papasakojęs pamokslo klausan
tiems žmonėms apie katalikų 
persekiojimus • Meksikoj, Rusi
joj, Francijoj ir dar kai kur ki
tur. Paskum pasakęs, kad, gir
di, ir Lietuvoj paėmę į savo ran
kas valdžią asmenys pradėję 
visapusiškai persekioti katalikų 
bažnyčią ir katalikų organizaci
jas...

šnipai klausą pamokslų
—“Ar Tamstai 

eiti j bažnyčią?
nemuša, kai eini į bažnyčią?”— 
paklausė vieną liudininką tei
sėjas p. Jodelis.

--“Ne, anaiptol!” — Tuo tar
pu kun. K. Rankelė anądien per 
pamokslą, pasak jo žodžius gir
dėjusių liudininkų, skundęsis, 
kad, girdi, policija ir šnipai 
bažnyčioj stovį prie sakyklos ir 
gaudą kiekvieną žodį...

—“O gal Tamstai kas liepė 
eiti į bažnyčią tą dieną?” — 
teisėjas paklausė kitą liudinin^ 
ką, pasitaikiusį kaip tik polici-

“Ne, niekas. Aš pats nu
ėjau sekmadienį j bažnyčią pa
simelsti: esu katalikas”.—
Prašė pinigų už “šventą žodį”

Kųp. K. Rankelė vis dėlto, 
anot liudininkų, graudinęs “tė- 

Kaip. Jtulijos piliečiai, nusikratė veliufu^kad šiė girdi, “neiš-

Šnipo keliai ir ne ro 
žėmis kloti .

savo sekiotojų

gyva-

Canastota, N. Y. lap. 4. Pi
lietis Buhrig turi savo namelį 
ant pat šio miestelio sienos, taip 
kad jo lova per 4 pėdas randa
si miestelio teritorijoj, o trys 
likusios pėdos išsikiša per sie
ną; Po ilgų diskusijų miestelio 
majoras Strough nusprendė, 
kad Buhrig gali būti miestelio 
pilietis tik su ta sąlyga, jei jis 
sutilps gulėti keturiose pėdose 
ilgumo lovoj, nes valstijos įsta 
tymai reikaląuja, kad pilietis 
turi pilnai gulėti savo valstybės 
teritorijoj. ’ . '

Francija siųs emisarus 
pas Hitlerį

Vištvagiai , virsta poe
tais ar poetai virsta 

vištvagiais
Ashgrove, Mo. Vištvagiai 

virsta poetais, pranešė ferme
riai policijos šerifui. Tūlas Ash 
grove ūkininkas šį rytą nuėjo 
į vištininką ir iš viso vištų pul
ko rado tik vieną vištą ir gai 
d j, ir žymioj vietoj padėtą, po
pieriaus lakštą su tokiomis ei* 
lėmis:

Vagiam iš , turtingų, vagiam 
iš bednų,

Bet paliekam vitšą gaidį, 
Kad viščiukų jums butų.

I -■ - —

Komisarų diplomai in
teligentams

Maskva, lap. 4. Tūlas inži
nierius parodė dokumentą, ku
rį jis gavo iš Kremlio, su 6 ko
misarų parašais, vardu centrali- 
linio ekzekutyvio "komiteto ir 
liaudies komisarų tarybos, pa- 
giirąntį ‘ jo darbą ir duodantį 
jam privilegiją gauti pigiau 
maistą, drabužių ir vaikams mo
kyklą. Tokių diplomų komisa
rai siunčia tūkstančiais.

Roma, Italija. Sunkus laikai 
net šnipų “profesiją” palietė. 
Tai jausdami Italijos piliečiai 
išsigudrino įvairių būdų jų nu
sikratyti. Turtingesnieji, norė
dami be šnipo šešėlio išeiti iš 
namų, ima taxi; šnipas irgi tu
ri imti <taxi. Pilietis davažia 
vęs ligi kokio nors siauro skers
gatvio, taxi paleidžia, išeina į 
kitą gatvę ir ima . kitą taxi. 
šnipas tokiu budu arba pameta 
pėdas, arba ne visuomet išgali 
kitą taxi samdyti.

Dviračiais važiuojančių šnipų 
piliečiai nusikrato tokiu budu: 
jie įsėda į gatvekarį ir važinėja 
po kėlės valandas; paskui išsė- 
dę paima taxi. Nuvargęs šni
pas, besivaikydamas gatvekarį 
nebepajėgia tytis automobilio ii 
atsilieka.

šimtai Romos piliečių yra to
kiu budu kasdieną sekiojami.

207 žmonės plaukė oro 
laivu

New York, jap. 4. Akron, 
naujasis Amerikos laivyno oro 
milžinas, šiandien paėmė SU 
savim į orą 207 žmones iš sy
kio; pirmiau buvo paėmęs 112 
žmones.

kęs”, kada *jų sųnųs kalėji
muose sėdi”... Graudinęs “mo
tutes, kurių dukreles policija 
tardo”... Pats kun. K. Rankelė 
šuktelėjęs: “Testato daugiau 
kalėjimu, bet nesiliausim skel
bę šventą žodį’. Toliau kun. K 
Rankelė kvietęs “tikinčiuosius 
katalikus”, o ypač jaunimą, į 
kovą už katalikybę, prieš kata
likų prispaudėjus... Pridūręs 
dar kun. K. Rankelė, girdi: 
“Manau, kad jus esate pasiren 
gę kovoti. O jei negalite akty
viai, tai bent paremkite auko
mis I”—Ypač senesniuosius ti
kinčiuosius kun. K. Rankelė 
kvietęs prisidėti pinigine para
ma.
Rankelė norėjęs pasiimti valdžią

Vienas liudininkų parodė sta 
čiai, kad kun. K. Rankelė siū
lęs kovoti taip, kad katalikai 
paimtų, į savo rankas valdžią 
(?)... Tačiau ir vienas ypatin 
gąi dievoto kataliko tipas, pa
prastas, bet rimtos išvaizdos ir 
nebejaunąs žmogus, teisine liu
dydamas, kategoriškai pareiškė: 
“Keletas Žodžių buvo ne vietoj 
tame pamoksle”, —nors tiksliai 
ir nebeatsiminė tų žodžių.

Taikos teisėjas už akių nu
baudė kun. Kazį Rankelę 750 
litų pinigine bauda arba pus
antro mėnesio areštu.

u iw*

Paryžius, lap, 4. Grįžęs iš 
Amerikos preipjęras Lavai žy
miai pakeiti nusistatymą link 
Vokietijos nacionalistų-fašistų- 
hitleristų, ir rengiąsi siųsti sa
vo patikimus žmones pasitei
rauti Hitlerio, ko Francija ga
li tikėtis, jei hitleristai įeis* į 
valdžią Vokietijoj.

Peniche, Portugalija, žvejų 
vai :is atgabenta užlopyti, ;po to 
kai didėlė 14 pėdų k^rdžuvė ją 
užpuolusi pradūrė; bet kardžu- 
vė pati nusilaužė savo kardą.

Washington, lap. 4. Farmeriai 
patenkinti, ... Jcad aliejus pakįlo 
ligi 85 centų ant bačkos į ir 
kviečiai ligi 40 nuoš. laike pas* 
kutinių savaičių. . J ; <

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIUffNES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIJUNČIANT ’
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJOOS
1739 So. Halsted Street

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

Tel. Roosevelt 8500.
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Kenosha, Wis
Visko po friskį

Spalių 17 d. pasitaikė 
pyie |1 gatvės. Kaipo “Nau
jienų” žinių rinkėjas, aš su
maniau patirti, kas dedasi toj 
miesto dalyj. “Tripas”, tąip 
sakant, nenuėjo nįęka^s> Su
žinojau, kodėl moterys ten 
traukia su bunduliukais po pa
žastimi. Pasirądė, kąd jos 
traukia pas gerą pmsų tėvy
nainį p. P. Valvikį. Kai prj- 
ėjau arčiau tos vietos, tąį pa
stebėjau, jog njpteręlės Ygflo 
visokius kūdikiui ręikąliųgup 
dąiktus. Tadą man diųg^Jp“ 
jp į galvą, kad ponai Vąjyi- 
kiąį, tųr būti, ląųkift dpvąnų 
iš garą i o. Mąt, jie gyvena 
toji parko, tad ir garniui 
rankų juos ąp|ankyti. Na, 
Žiurėgįuj kQHio^ doyąnos 
susilauks.

būti

ne-

BF- 
jie

!’iS Lyros choro mokytojos vie-Į 
įoą. Tai irgi kažkaip keistai 
Mrodo-

Apie Matužinskienę galima 
tiek pasąkyti, jog ji yrą rimta 
moteris ir niekąm nieko blo
go nevelija. Jeigu ji pąsidaro 
kokį cępją p ąyq draugėms 
plaukus houisydmnuf tai tas, 
rodosi, niekam neprivalėtų už
kliūti. Ypatingai šiais bedar
bės laikais niekas neprivalėtų 
pavydėti vieną kitą centą užj- 
si(}įrl)ti. Pct pas Balino b™- 
stvininkus yra priimta daug 
kalbėti apie vargšą darbinin
ką įr jq bet ku9mej
ręikįą viepąs ąptrąpi padėtį, 
tąi jie tuoj traukiasi atbulj. 
Jie ne tik nesirūpina savaį- 
sjąią, bet dąr tykoja iš jų pa
skutinius ceątus išvilioti, kad 
suteikus almų?ną Bipbai ir 
Andriuliui. Kuoinet visokiem^ 
kontūram? dųpdi aųkų, tąi 
psi smąrkųs kovotojus ir tik- 
rą$ daybiniųkas, o kitaip jię 
ąpie įąye nenori pei pinoti.’

žiwM bę‘«Įj ir i P9- 
keswis«j <e«‘?s *HF* skol,i 
Tpd kokiu hųdu ,r ppje gę- 

Borų jis gaji jj^ti 
iains 25 dolerius per sa-beda

įrftUgįjai silailfyti bešališkumo, 
jąą$$pki- ir apie kitokių įsitikin 

įikią f1**" nes: je^u nors

kalbant daro 
mų'žmo-
S^o p,ą-

atiduoti
- tai-reikia jiems už tąi 

kreditas.
Buvęs vakarienėj.

Spalių 20 d. pastebėjau vie
tos anglų laikraštyj, kad musų 
geras lietuvis yra traukiamas 
atsakomybėn ųį neva nesusto- 
jimą kryžkelėj, kur raudąsi įš- 

. kabą “Stop”. Vėliau sužino
jau, kad p. Martip vjsą reikąlą 
išdildė ir nusikaltusiam vi-

• siškaj ųereikėjo nei į Įeisiųą 
stoti. Tuo tarpu policistąs bu
vo net varant® išėmęs.

tas turėjo koĮizija su Untaliu, 
kurio truputį automobilius nu
kentėjo. Del to įvykio poli- 
cistas buvo kaltas, bet, žino
mą, jis visą bėdą suvertė ąn| 
Lntalio. Paprastai sakoma, 
kad policisto pusėj visuomet 
teisybe. Tačiau šį kartą ki
taip išėjo.

Unlalis, kdr*s l>yvcna P° 1IU" 
meriu 4910 — 25 Avė., turi 
pusipirkęs naują Nash ir, ži- 
ųpma, vengia, kąd kas J9 ^a" 
rą ųųbrąižytų. Bet kąrtąią nuo 
neĮaimęs sunku yrą apą.^Įi- 
gQti. Ir ne tik apsisaugoti, 
bet dar nekaltai galima ir į 
b,ėdą papulti.

norėjo musų miesto rotužp 
aukštyn kųjomis apversti. Da
lykas buvo toks: atvykau į vi,- 
duripiestį apie 7:30 vai. vaka
ro ir pąsatebėjąu, kąd apie ro
tušę yra susirinkę pusėtinai 
daug žmoųių. Kai prislinkau 
ąrčiąu, tai pasirodė, kąjl Juozo 
Staliųo drąugąi rengiąsi revo
liuciją kelti’ Į bųrj įsimaišę|> 
trypinėja ir lietuviu skyriau^ 
kapitonas S. V. į pirmas ei
les jis uepiną. AJąlp|iiąi,^eką s»a- 
vo vado Ąmįriulm pėdomis, 
kuris pavojui ištikus sprunka

vaįtę?
Bet . tuščioms, kojuuiiislų 

galvoms tie kjąų?jn)ąi yiąąi 
nerupi. Jie moka rėkti, kaip 
pž liežuvio kariami, ir dau
giau nieko. Pęibaląųtj, griąu- 
ti, tuščias revoliucines frazes 
k aploti — įąi j ų amatas. Q 
«» K’IS U te w "te>
— tai jĮmh* «p gaivu.

ftute. ŠMJM»a> iw»iw sa
kyti. K“d dabar visKas tvarkoj 
ir ‘lieko nereikia veikli. Veik
ti rcjKte, fet rinksi ir 
vyjųą, 9 nępasivertus) į darnių 
pŲSįĮkŠli visoj: ius nicįtųs-

lįęji karštagalviai komunis
tai inapū, kad jie čia gali kal- 
nųj iiyversti. <> tuo tarpu jie 
pqs ipps tyri labai menka reik- 
šnię. Tatai parodė l.alsavimai, 
laike kuriu jte yas baisu * 

w ttertvi uii^ija.

Ru?tWiu Juta jpus mus 
s'WkiW pradedą gųgtl gųcįą- 
■i?t‘ui? judajiuias- avė- 
lailifj, Idi? — 4><1 $}•> kiekvie
no ketvirtadienio vakarų įvyk
sią i«it.i‘Wt. MeJijyteHis day- 
bininkaujs tųus JjjifŪV
gus lankyti. Jie turės progos

prakalbų, ir tąsyk $upras, jog 
ant “ura” nieko negulimą nu
veikti. — Ex-Komunistas.

East Chicago, lad

Taip Visiems Patiko, Mes Sitai Pakartojame
VAWl§-i-WINUTĄ

Pas mus įėjo į madų taip 
vadinamos įkurtuvių parės. 
Jeigu kas nusiperka naujų ar 
seną namą ir persikelia ten 
gyventi, tai tuoj rengiama pu
rė . Pastaruoju laiku įvyko 
net dvejos įkurtuvės. Kadan
gi apie jas jau buvo rašyta, tai 
vardų neminėsiu. Pridursiu 
tik tiek, kad rengėjąi dąžnai 
nuperka tokias dovanas, ku
rios šeimininkams visai nėra 
reikalingos. Todėl aš čia ir npr 
riu patarti, kad rengėjai pir
ma ištirtų, ko namų savinin
kams labiausia reikia, o tik 
paskui .pili pirktų dovanas. 
Tada ir vieniems ir kitiems 
butų geriau.

tebėjau iš musų kolonijos Ke- 
noshiečio korespondenciją, dej 
kurios noriu padaryti kelius 
pastabas, kad kartais nekiltų 
bereikalingų nesusipratimų. 
Pirmoji korespon(|encijos da
lis, kur kalbaipa apie L. B.

sai teisinga. Ne visai tiksliaj 
perduota Lyros cl|pyo nesusi
pratimui. Mąl, koTcsjponde;)- 
cijoj sakoma, kad p-ia tylątu- 
žinskienė, kuri laiko “beauly 
parlor”, turėjo stoti į teisiną

prieš karo pąskeįbimą buvo 
duotas ukaząs, kąd visi darbi
ninkui butų leid^ąmi į njies- 
to rotušę, kurioj gali sųtįlpti 
apie 200 žmonjų. O tuo tąr- 
pu bedarbių Kenosboj priąr 
kaitoma ligi 3,000. Antras la
bai vožnas maskvinių rcikala- 
yjipas buVP> kad vįsietną bf- 
darbianjs bųtų mokama 
per savaitę. Aš manau, ka(J 
lietuviško kapitono S. V. net 
Širdis sušilo, išgirdus tokį rei
kalavimą. Ot, tai butų gyve
nimas, — nieko nedirbti, o čia 
tau kas savaitę 25 červoncai 
plaukia. Tuo labiau tam ka?- 
pitonui butų gerai, kad jis tu
rėtų dvigubą įplauką: moters 
uždarbį ir pensiją...

Prislinkau ir aš prie S. V. 
Trepsi va abudu ir laukiava, 
kas čia hus- I1’ 1,Ja» bųtų visai 
ne pro šalį 25 červoncai neę 
Savaitę gauti. Bet štai staiga 
pąsirotle buržujų policnionaą 
ir capt boĮŠ^yikižkos armijos 
vadui už kalnieriaųs. Įviti gų-

Del Ten Buvusio .
korespondencijos

$25

Tikrumoj taip nebuvo. Byla 
buvo nągriiiėjąipą 22 d. 
pas teigėją Calvin Slęwąrt ir 
p-ia yĮalužinskičųė byąj ištei
sinta ur jokjp.s jtųk^ulos įąi 
nereikėjo mokėti-

Kai dėl p-ios Mųlu/iį^kfcją^ 
santykių su Navulinskiepė, 
Lyrųs ehorp mokytoją, Įąj nie
ko tikro negalėčiau pą^akyjj. 
Vienok man atrodė keista, 
kad Navulinskienė Jąjką ,tęią- 
mo jautėsi labai gerai ir sėdė
jo kartu su kąlUųl^ajf. 
teismas pasibaigė ir pįatužms- 
kiepė tapo i4t(?isjpj j. ’lįi "M 
lies žiūrint atrodė, į<M pi 
inokytojui tųi labai įjepatgio. 
po te ii Jusi

. ■ . ’ ■ ♦

leitenantų. Ir visus juos tara- 
banija į Bastiliją. Mes visu 
frontu pradėjome slinkti ar
tyn, kad savo lavorščius gel
bėti. Bet tuo tarpu vienas ne? 
labasis policniohas pametė 
verkiančią bombą. Bomba, 
tiesa, neverkė, bet mes visi, 
kurie ųph4jpąe slP.YČjo.m^, l>rar 
dėjome ašarąs šlims^yb ir bėg
ti, kur kojos nešą.

Man pirmą kartą pasitaikę 
ašąriųės bombos paragąų|i. 
Daugiau tc^jų vaišių nebeno
riu. Pasiutęs dalykas: neno
rį, o turį vęrkli. Taip pąt pa- 
0durč aiškų, kad vjsps Įop 
^prošepijos” gąųįi 25 pervop- 

yrą »l#unfes-
Ju«ūi i to M hUp- 

dė, kad komunistai norėjų ą.M" 
pirstyli <liirb.Huii|<us prįęš po- 
Ufiiitt. Kai! utduū iš te «mw-

Spalių 26 d. “Naujienose” 
pastebėjau korespųndenciją apie 
Sv. Oųps Draugijos vąkąrieuę. 
Ten bųyęs rąšo, kad bolševikŽ- 
lįs J. M- rekjąmavęs tą draų- 

kdri nieko gero nėra nų- 
yęifcųsi.

Ykferipčj bųyąu nųų pat 
pražiosi Įįgi gą)o įr nięko blP- 
go pepąstęhėjąųr Tieąa, J. M. 
pagyrė (I ra ugi j ;i ■ b< • jbs darbuo
tojas. Bet jpupp supratimu, jis 
Uąrąi ir padapę, |v. Onos 
draugiją yęa nemažai pasidąr- 
bayųąi tarP vičtpS lietuviu. Ji 
ne tik arnotys ir kąrąnas per
ka, bet nepamirštą sušelpti 
varguolius ir nelaimės ištiktus 
Žmones Gyvuoją ji jau per 20 
metų ir daug per tą ląiką yra 
nuveikusi. N.ors prie tos drau
gijos aš nepriklausau, bet kai
po senąs šios kolonijos gyven
tojas aš esu gerai susipažinęs 
su draugijos veikimu.

Korespondentas tiesiog išter
liojo J. M., išvadindamas jį iy 
šiokiu ir tokiu bei primerkda
mas jam bolševizmą- l’uo tar
pu J. M. yra rimtas žmogus ir 
geras tautietis. Ji visokių pa- 
žiųrų ^mpnęs gerbia, kadąpgi 
jįs daug veįkią ir nęra fanati
kas- Ęet, mątomąi, juo žmo
gus daugiau veikią, tuo jąm 
lenką nuo Vilkių tąmsuqįių 
nukentėti.

Kaip jau minėjau, Vakąrie- 
ąčj ąš vįs;ą Įąiįią išbųyąų, bet 
nemačiau, kad J. M. butų ką 
nors j b9iW.nH WW‘S- ?aiP 
tik n^ai^tąbųrms gąli .rąžyti.

Nors Ten buvęs ir gana ne- 
gyažįąj pąrąše apįę ^irąugiją iy

Taupyme p.irkjęe
kite naujus receptus Mt_.

SJBT-T <T
cal-a-

ciju į>>Hų prįdėjufti švaistyk 
iŠ* eil«j bųjų 

vipai neĮca}^ 
t!urJlŪ>ipk!l įĮ»!vVJ!.' V !»p Vigp,-

tų gerai, jei kas per jų įąs 
Utjčjftiį ^ygžiuolų. ■.

TIK pagalvokite: jie reįkų- 
lauja, kad miestas mokėtų p£-t 
dąrbjąm-s 25 dolerius per 
vaitę. Bet kokiu budu miestą

.1 ; 1

ipfo ,esmm jau ir dabar 
‘j- Kai; Uųrje

i ■

KEPALĖLIS
UH HJlklipotOH jlllltieilOH 
|H cititillH (minevd)

mitini Soda Kreklų 
tini?' Saukitiikag dm akos

PridCkl to cibuli. dlTiską. pipirus ir 
kidttMhniH pdr hiChoh. Sutrinkite kre- 
Btmilkiftl- į inltebu miMnj. Sumai- 

ViAklj kartu 'ir sudarykite ke- 
jcKikite' | ifinvle«aotft Jtėpinifii 

AfMTOKltc toniatčniiB. Kepkite yl- .
thi Inialp RarMniuc pecinie (3?fto r.) 
rtitid 'tbĮaMdd*. 2 ar 3 kartu; ąnver- 
dlafit. ft‘ ppVbljoH. Duokite Valgyti 
h'rtCMa ariniu. arba galima Huraiky- 
tl1 KŠlidViįttimH. Ar pabandykite fi| 
bUdĮtY'Aptepkite plonas Premium Mfl- 
ftdh KdpaŪIIp riekules su mufitarda. 
PhdSRIte‘lndk!>tcs aht Preniium Soda 
Kittror. EaklMcite po snirglntūbiu 1|te- 
liornA 'inirittteniH. kad šuRiltų.’' Duokite

, V^Įjy,ą“'Ki|i|fq apet^zerlus. ‘ '
(Jįjll}|ljo B^iausdi^aina daugeliui

aš nieĮęųonicJ nęsapnavau, 
4 ką4 galima padaryti tie|< daug 

ęĮąJyįų su Prcpiįųm kręjcėmis!” Ir 
mes nesapnavome, kad Pręinium ska- 
nupiynai sutiks tpĮ<j p.asiseĮtįnią, kuo
met juos pas|<eįbęn| prąeiją liepos 
mėnesy.

Jie pasiekė tpkio pasisekimo, kad 
grpąprpjpkąi vfj giria didelę vieno 
svaęo Pjemįuių Sųda KręĮębj dežiilę. 

’ Ir ru ja šiuo kurtu jus gaunate “Nau- 
jMS ’V^gįs-į-Mįųųtą Skanumynus” — 
visiškai naujus, įąiką taupančius re-

"Žinoma, aš 
rūkau LUCKIES 

» • • .• • i 1 - . , lt. i ■ .

juos riįkdu kdeta

t-uGki^.
Tm Cdofąnmis įvynioji- 

ikvelu, greit atidaryt 
tiesiog “nokautas.” Aš 

tik trukteliu ąkvėtą ir pasiimu

; Vieną dten^ pasirodė paveikslas 
“Brown of Harvąrd.” Tuo momentu 
girna aėup ąĮurW žvaigždė -

1 n’tf.i*
>»• WJ 8H feplis yra Vienas vadavauianęių sportiškų

Į pamatyt Metro-Uoldwyn-IVlayerip
.’pįyftik^e “The Adventnręs qf

I: Wiwrf®R^ :

.- o
. * # f

t
A ■ • 5 5

Tas JįiUC. pk vėtąs! Ne peršlampą- 
ophpne. Visuomet gerai -

fflgs

j tįsiam rudenio apetitui.*Ir koks ska
numas ITemium kiekių, valgant tie
siog iš d^utęs. Lęjigyos, minkštos, 
iškoriję. Ir Įokįps švįėžios ir trapios, 
kad net triokštęrčją, kupmet jas per- 
lauži. Visuomet turėkite užtek.|įnąi 
visiems ir nusipirkite didelę dėžutę. 
Tai yra pinigų taupymas!

NATIONAK B1SCU1T COMPĄNY

“ Uneeda; Bakers”
KLAUSYKITE! KLAUSYKITE! Uftus
kiekvieną paprastą savaitės dieną Ui.ceAa Kepėjų 
Miesto Šauklys suteiks jums žinių gabalėlius ber 
WMAQ,

t. '■ ,:>n’ ► į V <F». -v ♦
K. ■ { * f ‘.T ’ * ' ’

★ Ar p. Hai^es 
fcareiiJtijp»aw

ę-nui H^ipe, ui, y 
raisaimę nerykite ni 
tuc’KYSKyf' S*’’*’ 

jog šis paskolbimas .bus
. pJ" 

artistui ir |© filmų aa- 
rnintojjtąs kiek
I? p.fręiikimas apie 
LUCKY naudingas mums 

k k iyms:

GREIČIAUSI
MSSU1.Y LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Ątbą keliąuhit eksprfsįniii ląivų

4BBR.

J30 w. HundWph
St., GMfMV |U- '

- t f .___

t> y

i O

."T, '

: J 7'- - <

k •’

.f h’

l ‘IX-

mas Cello
l'yij’laį'ųš
dor. Pąkel
A^tireipfci

.alpi, prasta. Greiti Zip i Ir viskas. 
Į M«h» fryfii®iw į neperšlam- 
įW$ pojįĮerą, ppr neiei»a 
ift ligų perai ir kiti nesvarumai.

• -aa..,,, • ŠVIKŽIA! - ka» ga]«|U
būt dąugiaų Mtoderniškai kaip, LUGKIES patą- 
l>"I1»'i-’ Huipi.lor pakelis - taip lengvai mitla-

: ryti.. Poruos įu ' t.tI€K¥s'SKF^4$..-.

K---: ' ' ■■

. Zip ~ Ir jis atsidaro! yA 
įpiesj į naujų, ypatingų .

i. Vienų jo dalį
i*&tn ikrilnilcvVir ml£alrl

rTO’P'F

Pagaminta iš geriausių tabaku - yūę derliu* grijs 
tinęs - LUČKT ŠĮTRIKp vi«ąintjdiai 
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną “SPRAGINI- 
MQ*» procesą. ‘‘SprMffta'o" proeesp njųdęisjąi 
Ultra-Violetiniai SRUJPW " •PfMRft-ffRTO 
pašalinami tam tikri kartumai ® ęrziųan&os 

kiekviename žaliame 
tabąkp. Šie k^u^yiihir erzinančios ypatybės 

" '’TRJKE, jų juose 
į. jų ir^rp!” h 
uomerpaląnkūs jūsų

‘,‘SprW‘P«no
i Spinduliai 

_ _ __ įiMkąrtumai 
hės, burių, naturaližkai, yra

p®«l«wm9» >» ftte kUc^Y _s

kadVUEKIES 
gerklei.

IMPERFECl IN ORIGINAL
/ '--t

VI'lM'iiaiiĮHIlOIlĮim 
. b ’l . , • . I jjjįįįiįi
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Politikieriai norėjo aptfdllii

Wešt Pullman

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

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

2347 W. Madison St 
Kampas Wet$ern Avė.

- ' k *»' i •

ova turi būti 
luje: *'-^galirha

aš eksperimenta- 
treatmentais, iki 

Aš

Furmsiuoti kam
bariai, pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo $3.00 savai
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi. Mes suteikiame dykai nariams ir Juos iftpildome — Lysua, Penkių Dienų Pranešimas. 

TrisdeAimt dienų Pranešimus. Dykai pa Varymai nariams, kurie ateina i musų ofiM. apie 
nesusipratimus su rendaunlnkais Ir kaimynais.. Narystė $1.00 su 6iuo aprarsinima.

City of Chicago Landlords Asšociation, Ine.
Second FlOor, 4654 S. Ashland Avenue.‘arti 47 St. ir Ashland Avė. 

.Telefonas BOULEVAKD 7878 CHICAGO Atdara Vakarais.
*

Daug kentėjimo nuo taip vadinamo “ne
virškinimo” ar rūgštinės dispepsijos gali 
būti išvengta, jei kiekvienas galėtu žinoti 
tą ką tūkstančiai to
kių kaip p-lė Lillian 
Ralston patyrė, ši 
New York City biz
nio moteris, kuri gy
vena 1160 P a r k 
Avenue, sako:

“Aš kentėjau nuo 
galvos skaudėjimų ir 
širdies deginimų po 
valgio: negalėjau 
miegoti kaip bučiau 
turėjus; niekad nesi
jaučiau gerai.

“Per penkis metus 
vau su gyduolėmis ir 
aš patyriau apie Pape’s Diapepsin. 
dabar esu suvartojusi tris pakelius; lai
mėjau penkis svarus ir jaučiuos puikiai.”

Jeigu jus irgi kenčiate nuo rugštumų, 
gasų. išpūtimo, vėmimo, galvos skaudė
jimų, kvaitulių, ar skaudėjimų po val
gio—ar reguliariai ar tik protarpiais, 
gaukite dėžutę Pape’s Diapepsin nuo sa
vo aptiekininko. Tada jums niekad ne
bereikės rūpintis apie tai ką jus valgote.

t ■ ■ ! t
Greitai Susidomėkite Inkstų ir 

Pūslės Nereguliarumais.

IZurtus strėnų skaudėjimas sų 
lės nereguliarumais ir jautimasi$ 

nuvargusiu, prislėgtu, galbūt įspėja J 
niekurius inkstų ar pustės pakrikimus^ ' 
Vartotojai visur atsideda ant Doan’s , 
P<7/s. ( ' ; , ■ •

Giriamos per daugiau'kaipk50 mq-r 
tų. Pardavinėjamos pardavėjų ; visur. 
Gaukit Doan's šiandie. / . Į

; . V, —

Burnsider . r ‘ 1 ’

lh»an*N Pilis u-C
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Pirm negu pirksite, 
ateikite į musų įstaigą 
pamatyti musų naujus 
De Soto ir Plymouth 
Automobilius.

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

KALAINIS MOTOR SALES
3962 Archer Avę., Tel. Virginia 1334

Ketvirtadienis, lapk. 5, 1931 '

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Birutė—25 metai jos 
darbuotės

musu 
dievą 
Balti-

Daug, daug metų atgal 
stabmeldiškoj Perkūną 
garbinusio] Lietuvoj ant 
jos juros kranto netu
žvejo bakūžėj gimė dukra, ku
ri tapo pavadinta Birute. 

♦

Tas vardas paliko gilių Įspū
džių ne tik Lietuvos istorijoj, 
bet ir mintyse visų lietuvių, 
kurie nesigėdi vadintis lietu
viais. šiandie tą vardą nešioja 
ne tik daugelis lietuvaičių, bet 
ir šiaip visokių įstaigų. Bet gal 
niekas neužsi'tarnavo tiek gar
bės nešioti tą vardą, kiek Chi- 
cagos lietuvių dainos ir muzikos 
draugija “Birutė”.

Pirm dvidešimt penkių metų 
kornp. Mikas Petrauskas (“pa
simeldęs dievui Perkūnui”) su
organizavo buri Lietuvos jau 
nimo j dainos 
giją, kuri ir 
Birute. Ir, 
stabmeldiškas
tis išklausė Petrausko meldimo, 
šiandie ne viena lietuvių dainos 
ir muzikos draugija čia Ame 
rikoj ar kur kitur negali susi- 
lygmti su Birute.

Kiekvienas dainos mylėtojas 
ar mylėtoja ne tik Chicagoj ir 
visoj Amerikoj, bet net ir Lie 
tavoj ir kitur žino kas yra Chi-

ir muzikos drau- 
buvo pavadinta 
maitomai, buvęs 
Lietuvos dievai-

cagos lietuvių dainos ir muzikos 
draugija Birutė. '

Pirmą dieną lapkričio Birutė 
šventė savo 25 metų jubiliejų 
pilname žydėjime ir subrendime. 
Nors • siaučianti didelė bedarbė 
atsiliepė ir į musų viengenčius 
ir dėlto daugelis negalėjo 
lankyti i Birutės jubilejinį 
certą, bet kurie atsilankė, 
visi kalba, kad jie gavo 
ginu, negu tikėjosi.

Birutei komplimentai nereika
lingi; j’ turi jų užtektinai, bet 
vis tik reikia, pasakyti, kad to
kiu koncertų, kokius duoda Bi
rutė, neįstengė duoti nei viena 
lietuvių dainos ir muzikos drau
gija.

J Birutės Draugiją yra su-, 
trauktas gražiosios Chicagoj 
lietuvių muzikalus spėkos ir jo
mis Birute gali didžiuotis.

šį 25 metų jubilejinį koncer
tą trumpa, bet gerai momentui 
pritaikyta kalba atidarė p-nia 
Nora (Ingis.

Po prakalbos jį perskaitė gau
tus Birutei pasveikinimus ir 
linkėjimus ne tik iš Amerikos, 
bet net ir iš Lietuvos.

Peikia pasakyti, kad p-nia 
Nora Gugis, yra viena iš dau
giausia oasidarbnvusių Birutės 
išauklėjime veikėjų, kaip daly
vaudama sykiu su jos nariais 
scenoj taip ir rašydama į laik
raščius reikalingas recenzijas ir 
kritikas, be kurių nei viena me
no draugija negalėtų gyvuoti.

Toliau, kai dėl paties koncer
to, tai imtų perdaug vietos, kad 
bent paviršutiniai paminėti tą 
visa įvairumą-margumą, kokį šį 
kartą Birutė suteikė savo sve
čiams. Jau neskaitant Birutės 
choro, susidarė visa eilė solis
tų, šokėjų, duetų, pianisčių. Bet 
gal didžiausias suprizas buvo 
vyrų kvartetas, susidedantis iš 
p.p. Kaminsko, Ažuko, Rimkaus 
ir Stogio. Jiems publika sukė
lė tikras ovacijas.

Kas atsilankė į šį Birutėš 
koncertą tai ilgai jo neužmįrš, 
o kurie dėl šiokios tokios prie^ 
žastieę negalėjo atsilankyti, tai 
gali vien tik pasigailėti.

Aš irgi nuo savęs linkiu daug, 
daug ilgų metų Birutei gyvuo-

atsi- ti ir kelti tą gražų meną Ame- 
kon-į rikes lietuvių tarpe.—J. A—Ja. 

tai
dau-

ii^;iičliMfcullįfiSii ,n;n«>ę|rawiira«iiMCminTirtm i i 
ne kokie laikai. Visi bėdavo
jo, Vienas po kito vis bankro- 
tuo.ja. Daug biznio namų ir 
gyvenamų stubų stovi tuščių. 
Nėru kam randuoti. Rodosi, 
žmonių skaičius nesimažina. 
Bet kad nėra darbų, tai visas 
gyvenimas lyg ąpmiręs. Vis 
tat Hooverio prosperity, kaip 
rcpUblikonąi skelbia. J. I).

North Side

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LLNCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

MĖGO VALGYTI, IR 
DABAR VALGYTI

JI JAU GALI! ’ 4

Ką Daryti su Pinigais?
Chesterfield Improvemcnt 

Club buvo sušaukęs vietos gy
ventojų susirinkimą (net 
zika), kad suminkštinti jų Šir
dis. Susirinkimą šaukta š|)R* 
lių mėn. 13 d. Tulley Batk 
svetainėje.

Kurie į susirinkimą atsilatiy 
ke, tiems buvo duotos korteles 
pasirašytu Dalijusieji korteles 
sakė, buk jie (norį žinoti kiek 
žmonių esama susirinkime.

Susirinkime taipjau bųvO 8 
wardos alderitianas Sutton, 
kuris aiškino, kad reikalinga 
gatvės taisyti, uždedant špe*- 
cialius asesmentus. Kitaip sa
kant, kad ggtvės reikia taisyt 
piliečių pinigais. Kalbėtojai 
įrodinėjo, kad ir bedarbiai 
gausią darbo ir kad daugiau 
visokių gerybių busią iš to.

Kai kurie susirinkusių pra
dėjo priešintis. Jie nurodė, 
kad žmonės ’ negali taksų pa
prastų užsimokėti, o apie ne
paprastus (ekstra) mokesčius 
tai ne kalbos neturėtų būti 
šiais prastais laikais.
' Ponai politikieriai tuomet 
pareiškė, kad jus norite ar 
nenorite, o jau pasirašėte ant 
kortelių, jog reikia gatvės tai
syti. Kilo didelis sujudimas 
prieš tokį pasielgimą? Vos ne 
vos klausimas buvo atidėtas 
iki naujų metų.

Piliečiai turėtų kitą kartą 
apsižiūrėti už ką jię sayo pa
rašus duoda. Šitokš škymas 
jau antrą kartą yra padaro
mas. Kai priklausėme dešim
tai wardai, tai tam panašus 
kliubas ir skymeriai norėjo 
gatves taisyti iš 'piliečių kiše
nių. Prijungus mus prie 8 
wardos dabar ir vėl ta pati 
giesme, giedama. Visokie po
litikieriai jn skymeriai suka 
sau Įizdus ir taikosi išnaudoti 
piliečius. . • j ’

Yra teisybė, kad gatves rei
kia taisyti. Bet kur gatvės 
iuvoi pataisytos praėjusį metą, 
tai didžiausi trokai ir vėl,, jas 
Išdaužė. Kada didžiuliai tro
škai vaduoja, tai net namų 
langai iŠbira. Tad turėtų jų. 
trokų savininkų, pinigais 
gatves taisyti.

Kitas klausimas, tai ar
darbiai gaus darbo? Ar tai 
nėra sena pasaka? šaly gai
vius taisė ir platino. Ar nors 
vienas *it vietos gyventojų ga
vo darbo? Ne, jei neskaityti 
kokius politikierius, jy skyme; 
rius.* Vietos bVdaęBiiu 
kiausia ir dabar negaus dar? 
bo. mfikesčius turės mo
kėti. Iš ;;kitlir atgabenti dar
bininkai dirbs, gi mes žiūrėsi
me susivaržę diržus kaip jie 
dirba, š ’ M

’ Visiems, prasti laikai

Darbininkai neturi darbo ir 
nedirbau, Tai dr biznieriams 

..<i. I. , L. I Į I MM..■■.Į,m    
1 ' 'j .......... ......į" ............... .........

' Kadangi SLA. viršininkų no
minacijos prasideda su lapkri
čio mėnesiu ir kadangi įvairių 
kolonijų ir įvairių komitetų su
daryti yra si eitai, tai ir nonth- 
sidiečiai darbuotojai spalių 30 
d. susirinko skaitlingu buriu pas 
P. Pru-į aptarti, ar jie rems 
bent vieną tų sleitų.

Padiskusavę klausimą jie nu
tarė remti Vakarų Veikėjų Ko
miteto sleitą tik su pakeitimu 
dviejų to sleito ^kandidatų — 
vieno į iždo globėjus, o kito, tai 
daktaro kvotėjo.

Ir vienu balsu nutarė į iždo 
globėjus vietoj G. Stungio rem
ti kandidatūrą Januškevičiaus, 
kadangi p. Januškevičius dar 
tik vieną terminą tėra išbuvęs 
Pildomoioj Taryboj ir nėra prie
žasčių delko jis negalėtų būti 
renkamas iš naujo. 

’ I

Vietoj Dr. Eronušo, kaipo 
kandidato į daktarus kvotėjus, 
susirinkimas nutarė palaikyti 
kandidatūrą Dr. Klimo.

Northsidiečiai nutarė palai
kyti nominacijas į SLA. Pildo
mąją Tarybą šitokį kandidatų 
Sąstatą; į prezidentus adv. F. 
Bagočių, į vice-prez. J. V. Gri
nių. į sekretorius Dr. Viniką, į 
iždininkus adv. K. Gugį, į iždo 
globėjus p. S. Bakaną ir dabar
tinį Januškevičių, į daktarus 
kvotėjus Dr. Klimą.

—N orthsidiškis.

PIRKITE PIRMUS MORGIČIUS 
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ!

Sekami morgičiai pardavimui musų ofise
6

2

6

3

2

kambarių naujas mūrinis bungalovz, karštu vandeniu šildomas, 
vertas $8000.00, morgjčius ............. ... ...... ..........................

augštų, mūrinis naujas namas, karštu vandeniu Šildomas, 2 
flatai po 5 kambarius, Brighton Parke, vertės $11.000.00, 
• morgičius ............................ ...... ............. .............................

kambarių naujas mūrinis bungalow, karšiu vandeniu šildomas, 
Marųuette Parke, vęrtės $8500.00, morgičius ........

augštų mūrinis namas, West Sidėje. vertes $5 500.00, 
Čius ■ .. ..................................... ................................... ......

augštų mūrinis*naujas namas ant 2 lotų. 2 flatai po 6 kambarius 
Brighton Parke, vertės $10,000.00, morgičius .. ..............

Naujas namas, 2 flatai po 4 kambarius, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, Brighton Pajke, morgičius 3 metams ......... ...

2 augštų mūrinis namas, 2 flatai po 4 kambarius, Brighton Parke, 
vertės $9000.00, morgičius ......... *........,........... ..................

TAIPGI TURIME IR KITOKIŲ MORGIČIŲ PARDAVIMUI.

morgi-

$2000

$5000

$2500

$2000

$4000

$3 000

$3000

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 So. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

MES VALOME VISKĄ
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ar Wilton nuodugniai išvaolmi. abi pusės 

$2.00
Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė 

Telefonai Drexel 0909, 0910, 091 1

De Soto ir Plymouth
Chrysler Išdirbystės

Didelis optimistas
Biznis gėrėja

Mac-

ir

be-

pUS-r

45c ir./ąugsčiau

rytį...,; to

v

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIS

'.j a> .1

• Teko-kalbėti su Justin 
kiewich, morgičių bankieriu, 
2342 S. Leavitt St. Jis tvirtina, 
kad biznis nuo spalio 1 dienos 
jau pagerėjo. Kuomet ateis 
gruodžio mėnesis, biznis eis vi
su smarkumu. Jis remia savo 
optimistinę mintį tuo, kad ar
tinasi šalies rinkimai. Republi 
konąi . noręs pasirodyti. Darbų 
atsiraą tiek, ^kad kiekvienas mu
sų turės pilnas rankas.

Amerika prisidėjo daugiau- 
^iay,ka,d dabar visame pasauly 
yra sunkus, laikai. Amerika tą 
savo klaidą atitąisys. Kaipo 
turtingiausia šalis • pasaulyje, 
Amerika gali biznį pataisyti ir 
pataisys I

Kaipo patyrusio biznieriaus 
ir vedančio plačiai biznį, reikia 
tikėti, ką jis sako. Pamatysime, 
ar Justin Mackiewich, optimis
tinė mintis išsipildys V

—A. Zymont.

Pereitą sekmadienį West PulL 
man Parko svetainėje įvyko 
SLA. 55 kuopos jubilejinės pra
kalbos. Publikos prisirinko vi
dutiniai. Pirmininkas A. Stat
kus po trečios valandos po pie
tų perstatė advokatą A. OI i. 
Jis kalbėjo trumpai ir aiškiai, 
pažymėdamas Susivienijimo is
toriją nuo jo susiorganizavimo, 
jo seimus, kiek kuriame seime 
dalyvavo delegatų ir kokia ko
va būvu tuose seimuose. Pasak 
adv Olio, kova buvo ir bus, ir 
jos negalima panaikinti. Ta ko
va turi būti Susivienijimo gero
vei. Ateityje Susivienijimas 
turėtų įsigyti prieglaudos namą, 
jis turėtų pasirupihti daugiau 
įtraukti jaunuolių, juos prala- 
vinti ir jiems suteikti Susivie
nijime vadovavimo vietą. Jau
nuoliai auga geresnėse sąlygose 
ir jie geriau yra išsilavinę, tik 
kitoje kalboje. Jeigu juos pra- 
lavinti lietuviškai, tai jie galės 
geriau tvarkyti Susivienijimo 
reikalus, negu jie buvo tvarko
mi iki šiol.

Antras kalbėtojas buvo advo
katas K. Gugis, dabartinis Su
sivienijimo iždininkas. Jis nuo 
to ir pradėjo kalbėti: Daugelis 
sirgusių narių gaunate čekius, 
bet nesate matę Susivienijimo 
iždininko. Dabar matote asme
niškai iždininką. Adv. Gugis 
patvirtino pirmojo kalbėtojo 
nuomonę, jis daug nekartojo, 
nes, sakė, užimtų perdaug laiko. 
Kovos Susivienijime negalima 
išvengti, ji buvo ir ji bus. Bot 
ta kova turi būti Susivienijimo 
gerovei. Ir jeigu tos kovos ne
būtų ,tai gal mes ir apsnūstu- 
mem. «Bį 
•Su^ivienij
kiek ir pasiginčyti, pasidalinti 
nuomonėmis, bet negriauti, tai 
yra, neskelti ^Susivienijimo. Ir 
jeigu Susivienijimas šiandie ne
atstovauja lietuvių visus reika
lus, tai reiškia, kad mes dar tą 
padaryti nesugebame. Bet prie 
to einame. Kada nors sugebė
sime. Seniau Susivienijimo pir 
mas tikslas buvo statyti bažny
čias. Dabar tą tikslą išmetė. 
Dabar pirmas tikslas yra su
teikti pašalpą nelaimėn pateku
sius. Turėtų būtinai atgaivin
ti našlaičių fondą, kuriame jai 
buvo $7,000. Gal kada nors 
galėtumėm pasistatyti prieglau
dos namą.

Trečias kalbėtojas buvo Dr. 
Graičunas. Jis seniai yra kal
bėjęs Westpullmaniečiams. Jis 
yra Susivienijimo veteranas, 
tryliktas organizacijos narys. 
Jam teko, musų kuopai susior
ganizavus, pirmus narius’ ekza- 
minuoti. Trylikti metai kaip 
musų kuopa gyvuoja, ir buvu
sio daktaro kvotėjo Graičuno 
tryliktas numeris « yra centre. 
Pusėtinai jis ^užvažiavo dabar
tinei centro valdybai už Įdavi
mų Devenio-Užunarib paskolos 
be jokių dokumentų; už tai, kač 
panaikino našlaičių fondą, 'ma
riams nieko gero nesuteikia'. To
dėl, sakė kalbėtojas* kada at
eis rinkimai, reikia šluot Vąl-( 
dybą lauk, paliekant tik , vieną 
iždininką K. Gugį. i' '

Kaip matyt * iš pųblifcįsj ųpo, 
tai manau, kad įCentro. Valdybai 
bus duota “atstaukli”. Visi trys 
kalbėtojai kalbėjo gerai. Jų kal
bas atpasakoti laikraštyje nėra 
vietos. Kurie neatsilankė j 
šias prakalbas, tie paliks nesu
žinoję daug dalykų apie Susi- 
vienijimo istoriją. Kurie buvo 
šiose prakalbose, liko užganė
dinti. . >

Gera transporta- 
cija ir visi pa
togumai.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boolevard 9336

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Lonf Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Caiomet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St 
CHICAGO. ILL

Kenčiate Nuo Strėnų Skaudėjimo?
x - *• >

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė
Tel. Jkmlock 1582

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą. Ranku, Kojų, 
Nugaroa akaudajima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa ritau* 
dėjimą. Ir telp visokiu* ritaudojinMM 
(tik no ronae ).
Tukatanžiai'žmonių yra ilatgydo O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekenio Galinga Moetie yra tiek 
verta aukso* kiek ji pati sveria eu* 
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu antra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorlus teip ,
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO

P. O. Bos 3S2 
Hartford, Conn.

Kojų,

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

......
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Grand Opemng
PRANEŠU LIETUVIAMS, YPAČ MARŲUETTE- 
PARKIEČIAMS, KAD. ATIDARAU LIETUVIŠKĄ 

KRAUTUVŲ

Subatoj, November 7,1931 
TURĖSIME LABAI GERŲ BARGENŲ 
1. Vyrų Ceverykai už $1.95, labai geri; 
kainos skirtingos ligi Florsheim čeverykų.

2. Vyrų viršutiniai marškiniai labai yra nupiginti, buvę vertės $1.50,
parsiduos už ..............      $1.00

Turėsime motėrų ir merginų čeverykų, gerų ir ptgtų.
3. Pirmos rųšięs “Chiffpn” pančiakos vertės buVę 95ę, dabar parsiduoda

už 65ė. Bus taipgi ir ant FanČiakų skirtingų kainų.
Duodu žinoti savo senienis kostumeriams, kad iš kur ne atvažiuosite, lė
šos bus atlygintos. Kiekvienam atsilankiusiam ant pradžios atidarymo, duo- 

, siu “souvenir” arba dovaną/

J. REMDZUS DEPT. STORE
2444 WEST 63rd STREET, CHICAGO.

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 8 d., 2 Vai. po pietų West 
Pulman Parko svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Bus, svarstomi svarbus reikalai! 
Visi nariai, narės ir kurie nori
te prisirašyti, atsilankykite. ,

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
" PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. ■ Jeigu kiti ne
galėjo jue išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 ▼$!« 
4200 Weet 26 St., kampas Keeler Ave.» TeL ,Crawford 5573

a

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Mli



•į.
■

...

....
/ <• ’ 'f

EMaaHHHMRHĮKIRIMKPMĮMP^

■■ ■ >

j ' ’ "* ■'!

HAUngNOB, CWago, AL
lllH4njlillWI||*|lW**|lW IĮI»<VllUI 4lR>W»l»IIH»WIIĮMI^JWIiyH

NAUJIENOS
The 

PubUshed 
Che Lith

1739 80 
Telephoaa R

t»y

I

T .....
IM|rtigkwiaa kaišai

Chicagoje — paltai

Vienam z

Chicagoj pc
mtor p. WCAITI8

17.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ta Chicago 
8c per copy

ce
©f Chicago, m. ondsr the act oi 
March 187».

i'to iialh J>i> JnJli ■ ■ iJif. ii>« ..... ■■■i.i.I

Naujienos eina kasdien, iiekiriant 
sekmadienius. LeldUa Naujiena Ben- 
drovl. 1789 S. Habted 8U Chicago, 
Di. Telefonas Rooeavalt 8100.

I ii....... 'i ............ ......................... ..........

g'iw

.Į.Į.IH IMĮHHJ.HI |ii | 

iineiiotojuat
l ■■■»■■■>**»»u i........... . j

...............

Suvienytose Vatetlieset m Chicagej* 
paltai

Pusei metu ............................   «.w
Trims mlnesiams —1,75

ii,' M« 1*5Dviem minėsi
Vienam minai

Lietuvon Ir kitur ulteeniuoM

Metama ............... . ..................  as.vu
Pusei metu ............-...... .. .......... 4.00

2.10
Ptaigua reikia staitį vaito Moncy

Orderiu kartu su atsakymu.

GRAFTAS IR BALSAVIMAI

New Yorko valstijos legislatįuros nutarimu, yra 
.vedama New Yorko miesto administracijos tyrinėji
mas. Buvo, mat, susekta, kad kai kurie miesjto teisėjai 
savo vietas yra gavę už pinigus. Spaudoje kilo triukš
mas. Bet kadangi garsioji demokratų partijos mašina 

(Tammany Hali laiko savo saujoje New Yorko politi
kierius, tai padaryti bešališką miesto administracijos 
darbų tyrinėjimą pats miestas negalėjo. Turėjo įsikišti, 
valstijos legislatura, kurioje daugumą turi republikonų 
partija.

Tyrinėjimas atidengė nuostabių dalykų. Surasta, 
kad net menki miesto valdininkėliai ir policijos tarnau
tojai yra pasidėję bankuose šimtus tūkstančių ir mi- 
Jionus dolerių. Iš savo algų jie tiek sutaupyti negalėjo, 
tai aišku, kad New Yorko administracijoje yra baisiai 
daug grafto. ’ 1

Bet kuomet tyrinėjimas šitą dalyką iškėlė aikštėn, 
ir laikraščiai diena iš dienos apie tai rašė, atėjo New 
Yorko miesto ir valstijos rinkimai. Rodėsi, kad žmo
nės, patyrę, jogei demokratų partija New Yorke yra 
šitaip purvina, atsuks jai nugarą ir balsuos už priešin
gus jai kandidatus. Bet kur tau! Telegramos iš New 
Yorko praneša, kad antradienio rinkimuose Tammany 
Hali nušlavė savo priešus ir ne tik atlaikė visas savo 
yietas miesto valdžioje ir valstijoje, bet dar laimėjo 
didesnes balsų daugumas, negu kada nors pirmiau.

Tai ve kaip elgiasi dauguma balsuotojų Ameriko
je. Nors jie žino, kad tas arba kitas kandidatas priklau
so vagių, sukčių ir grąfterių gaujai; nors jie tais ne
švariais politikieriais piktinasi ir juos keikia, ■- bet 
kai ateina rinkimų diena, tai jie ir vėl už juos balsuoja!

Kodėl balsuotojai taip elgiasi? Todėl, kad jie netu
ri pasirinkimo. Jie žino, kad republikonų partija nėra 
geresnė už demokratų partiją arba demokratų partija 
už republikonų partiją. Jie žino, kad tikrumoje tarpe 
tų dviejų partijų nėra jokio principialio skirtumo, to
dėl jie ir galvoja: ar ne visviena už ką balsuoti?

Jungtinėse Valstijose šiandie yra valdanti partija, 
nėra opozicijos. Yra tik dvi valdančios klikos, ku- 
viena vadinasi republikonais, antra demokratais.

bet
rių
Darbininkai ir farmeriai, deja, beveik visai nėra poli
tiškai susiorganizavę. Kada viena kapitalistiška klika 
kelia aikštėn antros klikos šunybes, tai žmonės sako: 
“O bene jys kurie esate geresni !”

Kol šitoks bus žmonių nusistatymas, tol Amerikos 
politikos gyvenimas nepasidarys švaresnis.

Ketvirtadienis, lapk. 5, 1931
I..I.............. ....... ....... . ..... ...

Bet juk išradimų ir mokslo pirmyn^a dar anaiptol! 
nėra pasibaigusi.

Svarbų yr» pąbrėW tąi, kad Edisonas nelaikė >da- 
bartinės k^pitklisįiškos sistemos tobulą ir galutina. Ji-; 
sai buvo įsitikinęs, kad ateityje pasaulio santvarka tu- 
ršą būti gėreįnš, tieįįa dabar — įygįai taip, kaįp dabar-! 
tinė sistema kad yra geresnė UŽ praeities vergiją ir 
baudžiavas. ■; < ■ /' ,.k

Edisonas visų savo amžių pašventė, stengdamasis; 
pritaikyti mokslų darbo įrankių pagerinimui ir prak-I 
tiškiems gyvenimo patogumas. Jeigu jisai butų turė
jęs daugiąus laiko visuomėųės problemų tyrinėjimui, 
jisai, be abejonės, butų priėjęs daugelį tų išvadų, ku-’ 
rias yra padarę socialistai.

....       i   1 i i ■■ ■ i r; i. ......... ......

SLA. Reikalai
patarnauja bimbininkams, ku- 
Hų visa “armija” buvo suva
žiavus į Chicagą Susivienijimą 
“užkariauti”, bet jisai nepasi
duoda ir gana! Ant galo, nega
lėdami jį perkalbėti, visi susi
rinkusieji nubalsuoja, kad kan
didatai turi pasiduoti daugu
mos valiai, paręikštai visuoti
name balsavime (kur Gugis bu
vo gavęs bęvęik keturis kartus 
daugiąu balsų, negu Tareila). 
Bet ir tada Tareila tik numy- 
M/ o savo kandidatūros vis
tiek neištraukė.

Gerąi dar, kad bolševįkąi 
greit pabėgo iš seimo, o kad 
ne, tai balsuojant kandidatus j 
Pild. Tarybą, butų buvus kebli 
padėtis. Ąr pereito seimo de
legatai neatsimena tos pavojin
gos situacijos? Ar cJeyelandie- 
$ai neatsimena, įtiek “trobelio” 
jie turėjo su to žmogaus kan
didatūra? Aš netikiu, kad bent 
vienas jų, po tokio patyrimo, 
galėtų jį pripažinti atsidavusiu 
organizacijai veikėju.

Savo apskrityje Connecticut 
valstijoje ponas Tareila pasta
ruoju laiku “pasižymėjo” dar 
tuo, kad praganė visą apskri
čio iždą iš 12 šjmtų dolerių. 
Jisai buvo apskričio pirminin
kas, o jo geras * “f rentas” Mi
kalauskas —f apskričio iždinin
kas. Mikalausko privatiškas 
biznis subankrot&vo, ir iš nu
liūdimo jisai nuėjo pasivežint 
laivu juroje. Laivui beplaukiant 
vakaro laiku,, kažjn kas pasida
rė, kad Mikalauskas atsidūrė 
vandenyje. Kada 7jisai buvo iš 
vandens ištrauktas, tai jisai 
pasakė, kad jisai turėjęs su sa
vim daug pinigų ir jie vande
nyje pražuvę, feąškųi Mikalaus
kas pasiaiškino apskričiui, kad 
ir apskričio iždas paskendęs 
juroje. Jeigu apskričio valdyba 
butų pareikplavusk kad bond- 
ing kompanija, kuri buvo :už- 
stačiusi kauciją’už iždininką, 
padengtų tą nuostolį, tai ji bu
tų ištyrusi, kokiu būdų Mika
lauskas “paskandino” .tūkstan
tį ir du šimtu dolerių apskri
čio pinigy. ‘Beit apskričio pir
mininkas Tareila,! mątyt, neno
rėjo daryti nesmagumą savo 
prieteliui, nes nesirūpino at
gauti pinigus iš bonding ;kom
panijos, ir organizacija tuo 
budu turi panešti nuostolį. Pa- . v' • 1
skatinėję apskričio konferenci
joje Tareila,. buvoi pašajintas iš 
apskričio valdybos ir kai ku
rta delegatai reikalavo, kad ji
sai butų1 patrauktas j teismą 
iiž neatlikimą sąvo pareigos. .

Dabar imkime kitą to “dirvp 
ninku” ir “vienybininkų” sąra- 
šp kwliitatą — p-lę ?. Jurge- 
liųtę- JU Vtaų atsakomingesnių^ 
jų senosios Bijomos Tarybos 
Midų, jie Į w j“staitą” įdėjo 
tik vių^ą Jurgelįutę. $ayo iš
leistame lapelyte jta y iškelta, 
kąlpo rimčiausi^ argumentu uč 

Hąndiduturą, . tokį dalyką: 
M Itay^nio-AžMnarta ^skolos 
pyarądlmo ym Mto tee viena 

Mie ir jL4W nebuvo

i i. m. ii

Politikuokite, vyrai, 
bet su saiku!

EDISONAS TIKĖJO j PASAULI BE IŠNAUDOJIMO
IH.I

Didžiojo Amerikos išradėjo Edisono artimas draur 
gas ir bendradarbis, Edwin E. Slosson, užrašinėdavo 
Edisono atsakymus į įvairius klausimus, ir ant tų už*- 
rašų išradėjas uždėdavo savo inicialus (pirmas vardo 
ir pavardės‘raides) pažymėjimui, kad jo žodžiai buvo 
teisingai išgirsti. ;

Slosson mirė pereitą rudenį, bet jo užrašai pasili
ko, ir kai kuriuos jų dabar paskelbė Amerikos žurna
lai ir laikraščiai.

Ypatingai įdomių ifiinčių nabašninkas Edisonas 
kartą išreiškė savo draugui sekančiais žodžiais:

“Naujieji pabūklai sparčiam ir visuotinam ži
nojimui paskleisti revoliucionizuoja politišką ir fi
nansinę praeities būklę. Pasaulis dabar yra perei-: 
narnoje padėtyje. Seniaus buvo ūkininkų ir peonų 
(baudžiauninkų) pasaulis, kuri išnaudodavo' mo
narchai, mijįtaristai, pirkliai, religijų skelbėjai ir 
piniguočiai, be t kinematografas (moving pictures), 
telefonas, laikraščiai ir mokyklos keičia dalykų^ 
sparčiai. Artinasi mokslinio tyrinėjimo inžinierių 
ir eko^oipjstU gadyDČ- IšW»dotpj|iį ų^||s
vi laikai, kaip praeityje. Jo etika (dorovės supratu

Paskutinis sakinys Ędisopo payeįškime 
baj aBve. Atrodo, 
dotojaj ateityje bus “^rpvįųgesi 
Jin# Jaukti. Ęet tąj yra

firmoje Edisoųap prarpatė ^tęįtj, |ųrjoje >wąur 
išnykti, nes jau tos technikos priemonės, 

kuriąa v
naudotojų^ ^ąot

Tūli žmonėm užsispyrė pada
ryti Susivienijimą “laimingu”, 
įpiršdami jam į viršininkus tam 
tikrą setą ąąvo “geriausių” 
kandidatų, ir dabar agituoja 
už juos kta.k ^uti spaudoje, la
peliais ir kitokiais budais. Aš 
čia kalbu apie kai kuriuos as
menis Chicągoje, taip pat apie 
Ctevelando ^Dirvos” redakto
rių ir Brooklyno “Vienybės” 
štabą. Jie susitarė pravesti į 
SLA. Pildomą Tarybą Juozą 
Bačiuną iš Sodus, Mich., Vo
kietaitį iš New Haveno, Conn., 
Tareilą ir Dr. Sta^nislovąjtį iš 
Wąterbury, Conn., JurgeJiutę 
iš New Yorko, Pavariuną iš 
įPittsburgho ir Januškevičių iš 
Hartford, Conn.

Šitame “sleite” keturi kan
didatai yra paimti is Conn. 
valstijos. Visoms kitoms valsti
joms duodama tik trys vietos. 
Didžiausiai lietuvių kolonijai, 
Chicagai — nė vienos. Kodėl 
gi Connecticut valstija čia. pa
sidarė tokia populerišką: ar 
dėlto, kad tenai kitąsyk gyve
no “garsusis” Devenis, kurį 
per metus su viršum . laiko 
Pild. Taryba “gaude”- ir nega
lėjo pagauti?

Tai grupei čikagiečių ir MDir- 
vos” bei “Vienybės” žmonėms, 
kurie šituos kandidatus rėkia-' 
muoja, matyt, labiausia patin
ka toki kandidatai, kurie su
kelia daugiausia vaidų ir nesu
sipratimų tarpe narių. Kas yra 
ponas Tareila, už kurį jie taip 
“stikina”? Apie jo profesiją ir 
“trejankas” aš čia nekalbėsiu, 
nes tai man neatrodo svarbu. 
Bet imkime jo paskutinių lai
kų “veikimą” Susivienijime. 
Kai organizacijoje ėjo aršiau
sia kova su bolševikais, tai tas 
žmogus užsimanė pasinaudoti 
ir pareikalavo, kad jam butų 
užleistą iždininko vieta. Girdi, 
turite mane rinkti, o kad ne, 
tai aš vįstiek “runysiu” ’ ir, kai 
balsai susiskaldys, tai tegu lai
mi bolševikų kandidatas!

Tai šitaip tam žmogui “rū
pėjo” Susivienijimo labas. “Dir
va” ir tuomet stojo piestu už 
p. Tareilą ir niekino kaip įma
nydama iždininką Gugi, kurį 
rėmė visos sroves, išskiriant

rinkti j tą pati urėdą!
Kaip sau norite, bet tai jau į 

yra “limit”, kaip sako anglai. 
Atrodo, lyg kad Susivienijimą* 
neturėtų žmonių, apart tų, ku-! 
rie yra “susipeižoję” su Deve-į 
nio paskola! Juk tiė keturi vir-' 
šininkai, ir jų tarpe pirmoje, 
vietoje Jurgeliutė, buvo vien-’ 
balsiai apkaltinti SLA. komisi
jų suvažiavime. Seimas turės 
tarti apie juos paskutinį žodį. 
Kaip dabar ,Susivienijimo na-’ 
riai gali balsuoti už tuos as-( 
menis, kurie yra po apkaltini-į 
mu? Ąr tai nėra žemiausios rų-i 
šies politika bandyt agitacijos 
keliu pervaryt j viršininkus to-! 
kius žmones, kuriuos atatinka-: 
mos įstaigos surado kaltais? 
Kam tada pereitas seimas nu
tarė, kad butų paskirta specia-! 
16 tyrinėjimo, 
privalo surasti 
venio-Ažunario 
Susivienijimas 
Komisiją jr Skundų ir Apelia
cijų Komisiją, jeigu visų šitų 
įstaigų nuosprendį galima su
naikinti rinkimais, išrenkant jĮ 
Pijd. Tarybą tuos pačius virši
ninkus, kurie yra prasikaltę? į

I sąrašą, kurį “puošia” Tarei-: 
los ir Jurgeliutės vardai, įdėta 
ir ponas J. J. Bačiunas — “nau-i 
jas žmogus”, anot Oevelando ir 
Brooklyno laikraščių. Straips-. 
niuose ir lapeliuose apie jį pa
sakojama, kad tai esąs labaiį 
sėkmingas biznierius ir žiemosi 
metu turįs labai dąug atlieka-' 
mo laiko. “Jis ir taip žiemos 
laiką praleidžia Floridoj, nieko 
neveikdamas, važinėdamas au
tomobiliu”, rašo apie jį Karpa- 
vįčiukas, kuris vasarą gauna 
p. Bačiųno farmoje. už dyką 
pavalgyti ir palošti golfą. Tai 
ve dėlko Susivienijimo nariai 
privalo rinkti poną Bačiuną į 
prezidentus. Todėl, kad jisai; 
žiemą neturi ką veikti ir iš 
nuobodumo važinėja automobi
liu Floridoje! Bet ką gero tas 
nuobodau j ąs žmogus kada, nors 
yra padaręs Susivienijimui ?

* porą šitokį kandidąty '“sete”
atvirai piršti? Sakytum, kad 

teorima iš organizacijos pa- 
sltyžtatj. Bet aš manau, kad 
už to “tautiško” sąrašo slepia
si kaa nors, kuris trūkčioja 
siūlus ir bando, nariams ne-
I III1.I T., I IIIH1H n .......... , I. I m II .m ,1,

juntant, pravesti organizacijo
je savo politiką. Taigi tegu 
SLA. nariai apsižiūri. Tie poli
tikieriai, kurie nori įstatyti j 
gildomą. Tarybą tokius kandi
datus, aišku, nevelija gero or
ganizacijai. —SLA. narys.
. , r, 1—... , .................... „ ■ ■ —Ą

j................................  i ■ ........ m, ............ Jin . i —

Mikas Rabatėnas,SAUŽUDYBE

ij tiktui, jogei iinap.
” vjsjęas, ,io gft.

komisija, kuri 
kaltininkus De-> 
paskoloje? Kam 
•turi Kontroles'

reme visos sroves, 
bolševikus, ir visi .rimtesnieji 
Susivienijimo veikėjai. Cieve-’ 
lando SLA. kuopą darbuotojai 
turėjo tuomet daug vargo pasi
priešinti' tai demoralizuojančiai 
Karpavičiuko agitacijai,bet jie 
vistiek laimėjo, nes Tąreilai ga
lų gale nepasisekė aptraukti 
tiek balsy nuo Gugįo, kad. prąiį 
eitų bolševikų kandidatas.

Tareila šijįąip arde aptl-bolšc- Mk ViglM Jurgelmtj.. Sayo is- 
vikišljo franto jėgas |ei«tiWe lapely^- jia-., iškelia,
tingiiiųgiu Susivienijimui' 
meniu, dabar, jį rejįtia rinkli fĮ 
Pildama Taryto#? Argi Sįtoki 
egoistai ,įr.uiaispyr$iiij 
ikamiamd Sti?lvjetijjįn^ 
vadovauti ? AS gera) dtaltpenV.. e • .1 J ... . t •« t SLA

.1

dirbo Susivienijimui iš pasi-; 
Šventimo, bet Ctevetando “Dir
va” bando įtikinti SLA. narius, 
kad tas, kuris dirbs- iš nuobo
dumo, bus tinkamiausias dar
bininkas organizacijai! ?| 

Pagyrimus p. Bačiuno Ma
niškiems gabumams aš pralei
siu, nes tai juk neturi nieko 
bendro su veikimu organizaci
joje. Daryti biznį sau ir daryti 
biznį organizacijai yra du vi
sai skirtingu dalyku. Bet štai 
ką papasakojo apie Bačiuną 
vienas. SLA. 843 kuopos narys, 
kuris dirbo pereito seimo ren
gimo komisijoje:

“Aš pas jį nuvažiavau 
gauti apgarsinimą į /musų 
surengto SLA. Seimo prog
ramą. P-as J. Bačiunas gana 
neprielankiai atsiliepė apie 
Susivienijimą. Girdi, su lai*: 
ku - Susivienijimas turėsiąs 
būti kitaip sutvarkytas, negu

♦ dabar. Jis griežtai atsisakė 
duota kad ir mažiuką apgar
sinimą, .pareikšdamas, jog 
nematąs reikalo garsintis 
tarp lietuvių, nes ta liefcmų 
biznio nedarąs- Po to dar 
pridūrė,; kad ita garsinasi tik 
ainerikoniškuose laikraščiuo
se. Esą, jeigu pradėtų gar
sintos tarp lietuvių, tai li«-

. tuviai tok atbaadytų Ameri
konus.” (žiur. “Nauj.” No. 
255.) _ ••;
Jeigu p. tiąčiuhui atrodė 

“perprasta” garsinti savo biį- 
nį tarpę SLA. seiipo delegatų
ir svečių, • tai jisai butų gaįš-i 
jęs bent išreikšti programų sa
vo “komplimentus” organizaci
jai, duodąnt b^ųt.kokU 
kę” seimo rengimo kop..^JW+. 
pet jr tąi jam bjjvp W 
bodu”, nes čįu, mat, ne FJmjįl- 
da. Ot, jam dųpMta Susivieni
jimo
tuomet te dirbs už ’dytaį 
teiwijil te dar iš Wvo

. pHmokčsl. ' r ! ' 
, Kada šitokius dalykus 
M d«teotf te < jltofcafc te 
Aigftete SfctA. nariai yra. tolei

Zacij.li UŽ ulgų; kad buvo klau
siemsapie jo pašalin/mij iš 

ps, bėt jisai nebuvo pašą* 
. i.’Ąjra ir daug imi 

vfrftnMlI. įw4te,puti PW’

.....  Į..... . ......JI I Ui 
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(Tęsinys)
Ir iš tiesų, vos tik blyksteli 

krislelis vilties, vos atsiranda 
šiek tiek didesnis žmonių 
bendradarbiavimas, kaip tuo
jau puola savžudybių skai
čius.

Paimkime revoliucijų laiko
tarpį ir pamatysime, kad tuo
met savžudybių skaičius žy
miai puola. Pavyzdžiui, per vi
sas Prancūzijos revoliucijas 
savžudybių nuošimtis žymiai 
puolė. Dargi kituose kraštuo
se savžudybių skaičius suma
žėjo, nes ir ten su viltimi lau
kė geresnių laikų.

Pavyzdžiui, 1848 ir 49 me
tai yra revoliucijų metai ir 
šiais metais savžudybių skai
čius žymiai puolė.

1847 metais, metais prieš re
voliuciją, Prancūzijoje nusi
žudė 3447 žmonės, Danijoje 
845, Prūsijoje 1852, Bhyąrijoje 
217, Autsrijoje žmonių. 
Gi 1848 metais prasidėjus re
voliucijų bangai Prancūzijoje 
nusižudė 3301, Dan. 305, Prus. 
1642, Bavarijoj 215. 1849 m. 
kuomet revoliucinė banga per
simetė į Vokietiją, joje savžu
džių buvo tik 1527, Bavarijoj 
tik 189, veik pusiau sumažėjo, 
Danijoje 387, Austrijoje 452, o 
Prancūzijoje tas pats skaičius 
3801 savžudis. Tą patį mes 
matome ir Rusijoje 1905 metų 
revoliucijos laikotarpyje. Pa
vyzdžiui 1905 m. per pirmus 
septynis menesius nusižudė 
vos 85 žmonės Petrapilyje; 
1906 m. savžudžių skaičius pa
didėjo, 1907 metais vien sau
sio mėnesį nusižudė 43 žmo
nės, reiškia, tris kart daugiau 
kaip 1905 m., o jau '19J.1 me
tais, kuomet visos viltys, visas 
revoliuciuis judėjimas žuvo, 
vėl reakcija -užviešpatavo, 
mes jau matome, jog sąvžudy- 
be padidėjo 900 puoš. Petra
pilyje 1911 m. yien gegužės 
jnėn. nusižudė 1.96 žmonės.

Revoliucijoje žmonės labiau 
susjbęu* 
žmones 
savęs, raudu bendrus reika
lus už kuriuos kovoja, įtempia 
visas jėgas tai kovai, mato 
šiokią tokią viltį iš šio skurdo* 
vargo, bado ir nelaimių išsi
sukti*

.Ne rimas žmogaus atšali
mas nuo žmogaus yra savžu
dybių priežastimi, tai tik ant-' 
raeito ijrięžariis, kuri kartais 
puguritma patį įvykį. .Gali jei 
mes labiau įsižiūrėtume į vei
dus tų žmonių, kuriuos mes 
Sutinkame, jei mes daugiau 
kreiptume dėmesio į musų arr 
Urną, mes gal daugelį sulaikys 
klote' tiuo savžudybės, bet tai 
MČ galutinas vaistas žmoniją! 
išgydyti iš visos ligos, kuri pra-* 
deda virsti epidemija.

■ - • -y ■ i

SvarbiąuriOl savžudybčs' 
priežastys gludi pąijąum ka-, 
pitatizme, kapitalistinėje siste-;

, KapitaUzme daugelis žmo
nių netenka savo gamybos' 

,{ mrndy. virsta proteiarais. 
Del miotatbuo .. daridpiijku 

ni8įci#,‘iW^. 4ia^“
dešimt

gamybos. atsiranda ura- 
teop|s krijsįM, UI 4»»'

,r.

drauja, vieno luomo
labiau susigyvena tarp

pats gyvenimas, tai patvirtina 
ir statistika.

Iš visų savžudžių, nusižu
džiusių Petrapilyje 1911 m. 
buvo 23,12 nuoš. bedarbiai. 
Šis nuošimtis dar labiau padi
dėtų, jei mes atmintume, kad 
darbininkai ir valstiečiai žu
dosi daugiausia iš skurdo, dei 
nepakenčiamų gyveninio są
lygų. Petrapilyje nuo 1905 me
tų iki 1909 nusižudė 9510 žm. 
Iš jų 57,3 nuoš. sudarė valstie
čiai, 114 nųoš. aukštesni luo
mas, 10,7 nuoš. moksleiviai, 
valdininkai, 74 nuoš. kareiviai 
ir policininkai. Drąsiai galima 
sakyti, kad valstiečiai veik 
daugumoje, jei ne visi nusižu
dė iš vargo. Juk rusų valstie
tis ėjo į miestą uždarbiams, 
negavęs jų žudėsi, nes kaime 
nebuvo kas veikti.

Veik pusė valdininkų ir 
moksleivių taip pat nusižudė 
iš vargo. Juk visi, kuriems te
ko gyventi prieškarinėje Rusi
joje gerai žinojo kokias mi- 
zernas algas gaudavo žemes
nieji valdininkai. Del to jie 
dažnai gyvendavo iš kyšių ir 
išeikvodavo valdžios pinigus, 
ko pasekmė būdavo savžudy- 
bė. .

Moksleivija gyveno ne ge
resnėse sąlygose: skurdo, ba
davo, gyveno iš pamokų, buvo 
persekiojama policijos dėl sa
vo kairių pažvalgų ir tt. Paini- 
khųe kareivius ir policiją. Tai 
ir buvo tikros vargo pelės. 
Zemskiai buvo aukštesniųjų 
taniši, ujami, gaudavo men
ką atlyginimą, dėl to plito’jų 
:tarpe girtuokliavimas, o to pa
sekmė — savžudybė. Apie sav- 
žudžių kareivių nusižudymo 
priežastį visai netenka kalbėti 
atmenant kokios buvo karei
vio sąlygos prieškarinėje Ru
sijoje: kvaila, bet begalo grie
žta disciplina, antausių daužy
mas, menkiausias atlygini
mas, pavertimas žmogaus gy
vuliu yrą geriausios savžudy- 
jbei priežastys. Juk rusų ka
reivis neišdrįsdavo įeiti į kiek 
nors padoresnius namus, jo 
vietą buvo arba traktieriuje 
arba pas prostitutes, o juk to
kiose vietose ieškoti atspirties 
prieš savžud^’bę netenka.

Tokiu budu gausime, jog 
85 nuoš. savžudžių nusižudė iš 
vargo, ko priežasUmi buvo to 
taiko visuomenių tvaiku, kn- 

pUąlizmąs.
<Bus (taugtam)

^.-,^—,^^,,„,,1, i,,,,,,, „„m„.i ,

Nauji No. W Ir 20 “Ko
vos” gauti šfauMlie. Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

ATeJO “Kultūros” Ne. 9. 
Galima gauti “Naujienose”, 
Kaina 45 centai.

biskutodį’ te

Uantuai susipratęs, pę-

AMERIKOS 
PILIETIS 

j
■ J Būtina Ir labai pagel

ti nga knygeli tiemi. ku
rk pofi .tapti «io« ialici 
piliečiais. pamokinimai 
apie šįos v Šalies tvarka* 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską kas reika- 

š M 

lietuvių ir 'Ui* Ulbo-

KAINA TIK J5 CĘNTAI
p. aį ... <

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
pelnui, Wwt# užuojautos 
''‘frlpntae ‘w .

H? kelįą. Mą
^įu

savite*
tyargas, M-

paMdo
i

W ja« tos tedmikos prtentonėą Kiek ’m.
išmetinėjama, kąd

eatk



Valandos:

Akių Gydytoj

Clarcncc nuo

Šalčiau ir vis šalčiau

Patąrnau.

JUOZAPAS DUGNAS

pradedant

®afeaŽŽiXX

paveiksiąs' ‘’Fįve 
kitokie numeriai.

Vakarais

Chicagoj kalbės guber 
BUtPriys Lą FoJĮettę

vakąrie- 
vietas iš

Lamba Kappa Gamina again, 
anouitccs iti? appual fall dance 
lo be held in the Venetian Room? 
of the Southmoor Hotęl, Ęrį-

3241 S.

Veneriškos
- * ■ ... ■

M-D-

McVjckep teatre 
ku rodoma 
Star Fmal’

ČMjcągo teątrt

S>yo J^ikų yrą 44 p^įiiię AW* 
rikos da hninkų-pieščjų irskulp 
torių

1 ryto, nuo 2-4 
lonV. P? if 
susitarimą

Bob will haye

etuvis Ą
«Jl So. Ąa

TeJ. Boųlėva

B- Pj
* PĘon? Boųlevarį 7589

ADVOKATAI
D South La &Ua 

»>>

■ *■ r t « i*$-v 4- M f Ari U V.o • 1

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Valandos 9 r;
Seredoj ir Pėtn1

CRICA8O3 
ŽINIOS

DR. A. L. YUSKA
2422 W\ Marųuettf Rd> 

tampąs 67ęh ir Ąrttsian Avė.
Telefonas Grovėhtll 15 95 

Valandos nuo 
it 7-9 no pi

Algų kąuęjiiuąų gięsia 
600^)00 dąrbjĮĮįpkąms

SuąiyifMįjiW9 MfitoiU 4^ 
rįkojp |7« kWWM# 
•nim Mm ra*
nfecJie? šukėtų,Vėms

upinių paroda. Paroda 
i gruodžio pjęn. 13 <1.

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos

asauliu ląiį>- 
jand^ ryt< 
sės 'amžiaus

y.pjpl 

y'iw" įtekės 
kęJWi tete, sų- 
krusti ir rengtis traukli i ši

l’pskajtą ir s>p,|tlyyoti pąvpjRiį- 
lai, nušviečiantys Meksiką, bus 
rodomi šeštądįenį, lap^rįčįp 7. 
Paskaitos pradžią 3 vai. popiet. 
Įžanga veltui.

“Maizik of the South Seas” 
ir “Magi c .Gęrųč” — tai dp 
krutamieji pu veiklą i vaikam^. 
Pradžia rodymo 10 ir 11 vą|. 
ryto šeštadienį, įaphričio 7 d- 
Vąikąi kYi£#ąmį palypėti. Tė
vai gali khftu h.yti-

šalies gelžkelių yącfeb 
rikos gelžkelių asociacijos vir
šilos, sayo metiniame suvažia
vime Chicagoj, vakar nąsika- 
pojo algas 10 nuošimčių. N,u- 
žiūrimą, kąd tąi esąs pirmąs 
žinomą jų pląnupjąmam vajuj 
nukapoti tįęję pat nuošimčių alr 
gas 600,000 gelžkelių darpinin-

diena kuoua te 
v«w ptetei 8»v<> gmte 
ktete lute te- & 
ir Mte? PMfflte- & ki
ti '

iP« šokis, gi
tete ifei rytmečio.

DR, KARCERIS
Sugrįžo iš Lietuvos it priinffnėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

DR. X X ROTE 
gydytoją? ir ęH^tjRGįi 

Ofįsasi 3102 So. fttef* ftv 6M

Chicggųg PąHės 
tute

ione Canal 6222

10 iki

$$$

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu javo ofisu į nabją vietą po nt.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Mldton Sh

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va|r.
Tai. W<»t 2860

NamiJ t^fppat PrunjjKick Q597

yW Uvi^ia?
mę į SLA. atlaidus.

Pąrępgįmąs įvyks ląpįLjrįčip 
8 dięną Adomo Mažrimo salėj. 
8926 West lllth st., Mt. Green- 
wood. Prakalbos prasidės 3 
yąląndų popiet.

jg. Wą|antinąs, SLĄ. 178 kp.
pirm.

Tlęt teisėjas Feinber^ dar 
totą eaii^rto w ii? sw>m 
bųmį norėdamas sučiupti, ar 
yra subankrątąyusk^ k^Paui- 
jos ir subankrutavusių dvylikos 
bąnk^ turto, ip jei yrą, lai kur. 
Gi Bąinų h’ JV bendrų advoka
tus teisėjas jspejo? kad jisai 
neįeisiąs jiems tyyipčjimą truk
dyti vadinamais ‘‘objections”.

Senį Rainą teigėjas Feinberg 
paliuosavo iš liudininkų tąrpę, 
kadangi šis einąs operacijai.

Hamne’s,
Rolfe^’8, te Pft’Ph Wil-, 
r. It iš ^corĄtęd \vith ftR 

tįp rjcl^es ąn<J fibėry neseccąry 
to win for itself the name o f 
finest a.id most luxurious bąli 
rpo.mą Qn tfįę soųth ąįdę. Tįu^ 
is thę first timę thąt tlje ręgrij 
hąs įeen ąiveii pyer to a frą-i 
ternity for a dance. Tįie tables

ekaujjamą 
> atitaiso 
.Pf^ngb 

|snOje atsitikimuose 
egzaminavimas daromas* eu elektra,* paro-

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halstvd Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rezi Tel. Hemloek 2615
Ar*»- - v i • i ,r> . , . ••

A. K. Rutkauskas, M. D
4t>fw

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9

• m <

Oriental teatre 
penktadieniu, lapki’įčįę Q jį, bus 
rodoma '“Platinum
BJonde” iš dabartinių dienų pa- 
ruikt^jf^ 
scenos jumienaj.

United ĄftįąĮę te^trę— jau 
an t rą sa va i tę yįįftma paveiksiąs 
“Unholy Gardeifkitokįe pu

Z 5 J l 1' '

Ttl. Čanal 4050

M, H, R0hwj
■ iąov»< ,

Valąndps 9 ryto iki 9 vakare
Vftfcptt Gyslos Oą^s

sj.4.,te»k 
te.te te »j» tote 
spteŽDl VH te®? iv 
te.e tejjliis, te,$s ww>- 
mtelte MEtei kftiP »latc- 
rialiu žvilgsniu butų pasekmių- 
ęas i?. ntete%?- tai šitos ffii 
lietuvės pasilieka neišdildomp 
pavyzdžiu musų ateičiai.

Aš esu tikras, kad kiekvie
nas sips kuopoj uąyys į pąręp- 

U są-
yo ^įpyięsi ?r

143d S. 43 Court, Cicero, UI 
; Td.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Ąlbany Av.

Phone 
Htmlock 9252

.4 > I-**’ .>( ■

Dr. Ą, P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė. 
TH

Am. 6600 Soatb Arttwn Avnuį 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. čanal 0Ž57

IR. Ė Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Stręrt

Telefonas Boulevard 1939

M s. x BRĘNZA
Ofiso yąlandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th S t. Chicago. III.

Y^atą4» 2 iki 4 U 0 iki 8 vaį|<f.

Namai:

6641'So. Albany Avė.
T4

Oną ię ąrpnislayą 
Lietuvoj |eserj' Jie- 
gerį Andriejų įr gį- 
[ PnJa.'

-- w-. , 
ubątoj Ijip- 
ryte iš na- 

imo Panelės

«« 4«slw fiv- UbvMt fUJ
Namą T«l. H,dt Park 339J

*****

Oro blųrp pranašayimas va
kar nafcčjąi Lįuvo |oks, kad 
temperatūrą nųkrisįąpti iki 32 
laipsnių ^dtas
busiąs ir ketvirtadieni;;.

Dązug žmmpy, dMiąijAiy Qh- 
cagųj, iryveną pjiemjąaįĮiųose. 
Kada jie pirmiau pirkdavo me
nes? nius Gilėtus važiuoji j Chi- 
cagą, tai gaudavo juos žymiai 
pigiau, negu pirkdami biletą 
kiekvienam važiavimui atskirai.

Dabar Ghicago Nprth Shore 
Line ir Milwaukec gelžkclis nu' 
mušė kainą biletams dar dvide
šimčia nuošimčių. Ir tokiomis 
numuštomis kainomis biĮeįąms 
naudosis ir tie keliaunipkai, 
kure pirks susyk ne visam me
nesiui, <> tik vienai savaitei,11, 
y. 12 biletų iš karto.

• • vj!- £7*9 
randuos pi 
te-Hiltlid?, ... 
•. s’te>»w e?m»v 
pitf o is ten

1 '. K?2imjero

»r, P. P. ZALLYS 
DENITSTAS .

30 E. lllth st.
Ktmpai Wabath Avtntu 

Tek Pullman 0856 
Gązas, etc.

<to* Ute
Tę> i^ątęh thę beąuty of the 

^ąiįrt^m, aę ęqųąlly popųĮąr 
ąnd tąĮcnetd ąrchęstrą hąs b,ee.n 
oblnineci. The music \vill b j 
supplied by Bob Peąry apd 
orchestrą 
ent.re orchestra for thię cven-i 
įng., the šame one with w|iięh 
he v?on the city championship 
lašt yęar at the, Triarįop anc| 
Ąrųgon Ballrooms. He hąs, 
promlšed ąeyerąl. novellies ąnę| 
music ti sati^fy ai! dancers.

Tąi^ba .Ęąppa panarną ,ąt pre- 
sent įs compoąęd Qf young men 
of Lithųąniąn pąrentage. Most 
of the men whom reside in 
Marouette Manor. The frater- 
nity has gojie Įo a great cx- 
pense to mąkę posible tins 
dance. J t poW*fęels apmly rc- 
paid because of the willing re- 
sponse by ąll thosy who attend- 
ed theiy daneps įu the past. 
Many frąleVblitUs r.nd sorori- 
ties of hhe ę,į|y ,hąvę promised 
their s.ųpppr4 ąf.tendance. 
The ątągę $ ą|l fer one of 
the biggę$ cyciils of the 
year.

Won’t yųų §įiąre įn this even- 
ing of męryiment? Remember 
the date— ,thįs coming Friday 
ęyerinX Noyenihęr the sixth7 
You arę ąl) cpydlally invited.

—ęommittee.

reika 
Įinū

33J8 AuIjutb Axeniw
. mCĄGQ. JĮU„ l

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

Am. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
Vfįfdoi 2 ik| 7 iki 9 
jjHjįpj paą|l ^^rtj

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas)

. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS '2435 Wcst 69th Street* 1 
VALANDOS:

10 iki 12 ryty, 6:30 iki 8:3p vak.
A^art Šventadienio ir Ketvirtadienio

pOfąjbllbiKAS fIBUTĮS

Pęrsiskyrė ęu šiuo 
tonu I 

J$31 m.,, suĮąpfas i 
Sm^s Siąąlju ąąskr.;

ųftiniskių kaime. — r
liame nuliudiinc myt^rf .^m|(ij 
po tėvais Laukmonaįtę. sūnų 
ną, seserį Marijoną Ivanaūskįe^ 
švogerį Izidorių. 3 sesers dukje, 
— Marijoną, 
ir gimines, o 
v| ®Y9<

tą. mote 
metodus 
prietaisus.

Ofisai ir Laboratorij 
1Q25 W. «t., ostoU Jį 

Valandosl nuo 10—12 
ūno 6 ikT 7:30 vai ’vi

Td. Canal 3110
Rezidencijos tdefonri 

Hydt Ptk ^755 "tff 'RMtfd

Ketvirtadienį, lapkričio 12 d.. 
Chicagoj kalbės Wisconsin vals* 
tijos gubernatorius Philip La 
Follebte, buvusio garsaus Suvie
nytų Valstijų scųatorįo sūnūs.

gaunąsis ^pbęrųatoriųs kalbės 
vakarienėj, kuri rengiama ną- 
bašpipjcp Viktoro Bergerio (so
cialistų yądę) ątmiučiąi pagerb
ti. Yakarieijė 
sun vješbu^y, Cąpięp kąmUąry-

Kiti kąų^ojąi bpą: Dąnicl 
lįaap, Wlwaukee puetįto mčw, 
p-nia Metą Bergei*, Bergerio 
našlė; Uųnii$ JVchbęrg, žymus 
Chįcągus adYQkMąs.

Toątmasteris bus 
Darrow.

Norintieji dąlyvąutj 
nej gali užsisakyti jai 
anksto. Telefonuoti reikia Mor 
rison viešbučiui, Franklin 9600 
Koom 539; E. J. Costello, sek
retorius.

i_ ________

dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti s|ži-
?”«?. fe .»■
Jei.' kad ■ Mtnrlm, U- 
laidų užlaikymui skp
ril«. >.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 4
vai. 'po pietų ir nuo 7 iki 8i30 vai 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki' 12 v. ditM

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchtt Avtntu '

Valandos 11 rytą iki 1 po pietų, 2 iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 10 

iki 12 dien|.
Telepbonai dieni ir naktį Virginia 0036

madieny,* lapkričio ' 2’djėni, 9:20 
valapd| vakare 1931 uį.» sulaukęs 
47 metų amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Paneęnunpio pjrap5 Mar- 
tiniškėnų Ūaifhe. Amerikoj išgy- 
veno 24'tflętus: >

Pąffltp JidelHIUe ^liūdime 
moterį Aųrif- Pa
brolį M«euh Z’/ą. įVpgerį ą 
švogeęKi Sh9siv’ h sįmiąrs.

-Aunas paMrfoH?, raudasi £06 
Hpmedeę Ayf.; Chiciąą. Ind.

iąidfttuyės įvyks pfttąyijpj, fop- 
krą$ 6 tfUna. 9 yg. ęy^ iš jįa- 

rnu į, f K*. .3 Mahy/h' .Įd 
kulĮojt 4t»‘įį 
dos yg YW£. - . ,A , 
bus : nulydėtas i Šy.

lapkričio 0 d. rodeųną 
ląą Wcę a Ladyv? kur SW- 
biaųsią rplę vaidiną Rųtb Chą>t: 
terton; kitokįe nųmerįąi .

RoosaycĮt teatre'— pradėjus 
su vakar diena rodoma paveiks? 
las “The Cisco Kid”; kito nu
meriai.

127 N. Deatborn Si., 

y^”SlS
Tel. Boulevard 

Valandos: nuo 6 iki 8 
stakyzns

■AJ

John KuchiiĮgMg
Lietuvis Advokatai 

2221 West 8&u| St,

Tel. Yards 1829

DR, & SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. Sutana A. Slakis
Sptcialiftė Mottra if Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė. "
Vai 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. i; Ketv. iki 8 vąl) 
Seredomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 733/ 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai

Ęaįno kombinųotės yir- 
aflų
Vakar tęsėsi . klausinėjimas 

liudininkų ryšy su John Bain, 
Ine, pųvgįne įstaigą, kuri su- 
bankrotavo.

Bendrai, lįudininjiai pasižy- 
tep ypątij)gv įiteties trųni- 
pumu. O klausinėjami buvo šįe 
asmens: Robert A. Bain, John 
Baipo 8 M*Ms; W Fįsher, 
John Balno žentąs Jr Roy Mąą- 
sęną, buvusio senatoriaus Dc- 
nceno partneris advokatų fir
moj

Kari kurtėmis jaunasis Bain, 
kląvsi^ėjapias teisėjo Fęinber- 
gįp, pąrįįškėt W B8 U^bepąme-

ąąlyfrtas | Sv- Ka^tfjo &p»r^.
. Yiy t ?‘b»

. ^V.iecum: <feiyfviį»y 
Ar. sHWkh O.TMH:

Nubudę liekame,
M°WW> SWM' .
Sesers tr Gimuięs.

Laidotuvėse’ patarnauja' grabo- 
rius S. P.' Mažeika, Tel. ' Yards 
H38.

J>lr* ■»' U-*') ''rį • >♦. • W

4« *♦>**•*■ »*;■( ■»*, ,t w 4 .4 "* » » » ■ ■•

9??W »Y^ū»k»AI«BWiWti 

Registruotam Optometristui
¥$ 15 ąwtų

Gydysiąs y Chirurgas
3147 Su. Hąlsted Street

Nuo 9 tki |2 vaL dienot it 
nuo 6 iki 9 Valandas vakare

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALŠAMUOTOJAS 
Didelė it graži 'kdplyėia dyįui 

į:W8W.18St. 
J Tel. RoOsevelt 7532

Ufihąvich ir Sunus 
LIETUVIS GRABORIUS

2314 W. 23rd PL, Chicago

•į',f- •»*. s v—** • ♦-«■*>*

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

Tel. Keuw9.p.4 5107 ’ *VALANDOS: 7
/ ..... ... ųuo 9 iki 11 valandai rvte;

Ęyįetkų pąr®f|a
Kvietkų parodą rengiamą 

ląpfcričio 12, 18 ir 14 dd.'Sįe^ 
man yięšbuty Chicagos Kviet- 
kių Kliubo rupesnių.

Nąujienų skąįtytojai ir jų 
drąągąi yrą kviečiąpū atsiįąp- 
kyti |qs pąjęcįos pažiūrėti. Pą- 
rųęlą ęųg ątięįąryta hąądien ąųq 
11 valąndoą pą’ięšpiąt iki 1Q 
valandos vąkuro. įžanga vi
siems yeįfui.

ĮRąrodft bus ląbai .turtingą. 
Iš tikrųjų veytą pamatyti ją. 
Nes retąį ątrodb
gražesni, skaistesni, švaresnį 
už kviętkus. O čia, parodoj, 
jįę cĮąr išątąįyti kąjp grą- 
žiąųąi pąyy^įąi, kokiui gąji 
Chicagos kvietkiąi parodyti.

I 1 .III|IJJ'W1 i.lUi|.4.i/.WlB,..l,!»W"!'''.y'

The English Column

Peter Cop»d
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jpsų na- 
ąiųbse ąrba studijoj.

730 W. 62 St,
Tel. EnglewooJ 5$40

a*».» 
-r. 'j.,,- f;"-» , ■>

Sieteli* 4> /®81j
>. A beąutiful bąli.įjotai, hwy 
ątmųsphere, gay surroudiugs, 
ąnd melodious music is promis-, 
ed to ąl! jyho atend.

TJie Veąetian Room until re-t 
oentjy has beęn operątęd as ą 
bąllrpųm for dining and dąncii^ 
aild įąą such famous pr^ 
chcstras as Johuny Hampe’s, 
Ben . 
!W

< v Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir
ĘąlMmotofas

Moderni
Turiu aut<

^hone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldicniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St

- (Cof. of 35tb B Halittd Su) 
Ofisą valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedlldianiais pagal sutarti

-U- ■<“ >* 0 ■ >. ' -v« •- ’A.
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O. X ZOLP 
Pigiausias LtętavM 
Orahooui Chicagoj

f, 
W8»1

Bo»l«v«d 5203 .

Ofi..,, it Akinių Dirbtu.,

766 West 35th St.
kampas J” * 

Valandos nuo 10— 
Nedėliotais nuo

Akfo

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m.

f-kampas 47th St.
Td. Boulevatd 6487

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

fnkv
DR. HERZMAN

I--4 IŠRUSPPS-
Gerai lietuviams žinomas pa 29 

tus kaipo patyru gydytfido/ 
“&žr smigias ir chronflį|pi Ugu vy« 

it vaiką pagal naujanriw

Mt Greenwood

DR. VAĮTUSH, DPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo ii Lietuvos
Pilęngyiąs akįų įtempimą, kuris esti 

priežastimi, gaty$| jkąu^ėjimo, 
akių aptemimo, nefvuotdmo, 
akių karštį, nuima kataraktą 
trumparegystę ii 
teisingai k a kinius

įžįaųsįai Speciali atyda 
a į mokyklos* vaikus Valandos 
i 8 y. Nedėliomis 10 iki 12 v. 

J Ak(S ATITAISO 1 TRUM- _ ,;ą su nauju išradimu.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

PVią* 4«‘P
4712 South Ashland Avė.

l^,p
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

turtingą ir įdomių prakalbėlę. 
Juokdarys, Galis Kepurė, patie
kė skanių juokų. Prie to buvo 
graži ir rinktina muziką.

Smagus vakarėlis

Kaz. Duba užmuštas 
dirbtuvėje

Brighton parkietis Kazimieras 
Duba, 43 m. amžiaus, gyvenos 
4501 
laukė 
vėje.
rytn, bedirbdamas savo darbų, 
jį prie liepos prispaudė trokas 
ir ant vietos užmušė. Kūnas ta- 
pa parvežtas' graboriaus Eudei- 
kio įstaigon, 460.5 S. Ilermita- 
ge Avė., kurioj tų pačia dienų, 
2:30 vai. po piet, įvyko koro
nerio tyrimai. Tyrimai nusta
tė, kad velionis žuvo delei kom
panijos kaltės.

Velionis paliko moterį Juzefi- 
ną, sūnų ir dukterį. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau. Kū
nas bus pašarvotas savo namuo
se.

S. Fairfield Avė., susi- 
belaikės mirties dirbtu- 

kurioje jis dirbo. Vakar

18 gatvės apielinkė
Holdapas lietuvio bučernėj

Trečiadienį, lapkr. 4 d., apie 
fi vai. vakare ar kiek vėliau, 
ties p. Antano Liepo bučerne 
(kampas 17 gatvės ir S. Hals- 
ted st.) sustojo automobilius 
su trimis vyrais.

Vienas atvažiavusių vyrų 
pasiliko ore. Du įėjo į bučer- 
nę. Vienas vyrų sustojo krau
tuvėj, o kitas, ginkluotas šau
tuvu, įsivarė p. Liepų 4 kam
barius, kuriuose * gyvena.

Atėmė iš Liepos apie $200 
pinigais ir čekiais.

Tuoj po holdapo p. Liepas 
telefonąvo Canalport st. poli
cijos burini žinomam kaip 
“Scotland Yards Squad”. 
policija paklausė jo:

Pereita šeštadienį, vėlinių 
naktį, M. Meldažio svetainėje, 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras, vedamas p. K. Ste
ponavičiaus surfengė * linksmų 
“Hnrd Time Party”. Abiejų ly
čių jaunimo ,kaip iš paties or
kestro, taip ir iš irgi p. K. Ste
ponavičiaus vedamo, “Pirmyn” 
choro susirinko gana apsčiai ir 
visi gražiai linksminosi iki po 
vidurnakčio. Ypač įdomus bu 
vo dainininko F. Jakavičiaus 
išvestas savotiškas “grand mar, 
šas“, tiksliai pritaikytas tai 
dienai. F. Jakavičius yra pasi
žymėjęs ne tik kaipo geras dai
nininkas bet ir kaip labai veik 
lūs žmogus. Jis yra muzikan
tas,—griežia smuikų, dalyvauja 
Stephen*. Revelers šokių orkest
re, yra veiklus’ Pirmyn choro 
vice-pirmininkas ir visur, kur nė 
pasisuka, priduoda gyvumą ir 
linksmumų.Tai neužvaduoja
mas darbuotojas tarp jaunimo.

O tas Stephens 
kestras šokiams. 
K. Steponavičiaus 
brolio Jurgio ,<tai 
tokio nerasi: jis 
grojo be jokios
duodamas šokėjams nė minutei 
sustoti, taip kad šokėjai turbut 
atsisuko iki sočiai, 
taip., kad net ir seniai 
jas kilnoja.

Tai buvo pirmas 
Simfonijos Orkestro 
kas vakarėlis ir ,buvo
sėkmingas—draugiškas, 
mas, jaukus.—Bk. '

Revelers or- 
sudarytas p. 

jaunesniojo 
turbut kito 
visa vakara 

paliovos, ne

O ir groj i 
ir tie ko-

šį rudeni 
draugiš- 

pilnai 
links-

Bridgeportas
• Didelis parengimas

' [Acme-P. E5 A. Photo]

Pittsburgh, Pa. — šuo veda akluosius iš degančio prieglaudos 
į namo.

atsilankiusiam į vakarų duoda
mos veltui.

—Karveliškis.

Čia 
Ar ne

galėtum ateiti pas mus ir ra
portuoti? t

P-nas Liepas telefonavo tuo
met Maxwell stočiai 
kį jo krautuvėj. Iš 
stoties policininkai 
greitai, bet, žinoma, 
r iii neberado.

apie įvy- 
Maxwell 

atvyko 
piktada-

Vietinis.

“Birutė”

Tas vakarėlis atsibus

Rudenio laikas yra įvairus vi
sokiais išėjimais. Vienas la
biausia įprastas išėjimas yra 
grybauti antras medžioti, o tre
čias rengimas koncertų, šeimy
niškų vakarėlių ir kitokių pa
silinksminimų.

Ateinanti subaitos vakarų, 
lapkr. 7 d., Įvyks šeimyniškas 
vakarėlis, rengiamas musų “Bi
rutės”.
Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj j kurį susirinks “Bi
rutės šeimyna praleisti, (taip 
sakyt, atliekamų laiką linksmai 
ir ^magiai su savaisiais.

Rengimo kimisija užkviesda- 
ma narius ir pritarėjus užtikri
na smagų vakarų ir kad atsilan. 
kę tikrai jausis savųjų tarpe. 
Kuris dar nėra jos nariu, (tai 
pajus vertę būti skaičiuj narių 
jei galima choro nariu arba rė
mėju. Pasitikiu ir jumis, skai
tytojau, matyt tam vakarėly šo
kant suktinį.—Genutė.

Dėtuvių Dainos ir 
Muzika

. T--------------------- - ,! , • _

Skampa gražiai per radio

Antradienis—muzikos šventė. 
Taip jaučiasi radio klausytojai, 
pamylėję klausytis gražių ir į- 
domių lietuvių radio programų, 
kuriuos savo lėšomis ir pastan
gomis leidžia lietuvių įstaiga 
Peoples Furniture Kompanija.

Taip ir praeito antradienio 
vakaro lietuvių radio progra 
mae iš stoties W. G. E. S* gra
žiai skambėjo ir įdomino klau
sytojus, nes jį pildė asmens dar 
'negirdėti per radio, arba jau 
senai grdėti. Gražiai dainavo 
ponia Anėlė Zabukienė ir Pra
nas Sadauskas. Dr. Kazys 
prangelis pasakė trumpį, bet

au-

Be

Kiek teko nugirsti viena 
sim. tai Draugija Lietuvos Dūk. 
terų ruošia ką tai nepaprasto 
lapkričio 14 d. Liet. Auditori
joj. Bus smagios vakaruškos, 
kokioms retai tepasitaiko būti. 
Paimti geri muzikantai, bus 
proga pasišokti iki soties pa
dainuoti ir dar užsikąsti,
to, bus duota dovana tiems, ku
rie geriausia pašoks tikrai lie
tuviškai ; antra dovana už ame
rikoniškų šokį. Ir dar turiu 
priminti, kad laike baliaus bus 
priėmimas naujų narių nuo 18 
iki 25 metų be įstojimo mo- 
kesties, o nuo 25 iki' 30 m. tik 
vienas doleris įstojimo. Tad, 
gerbiamas, pasinaudokite proga. 
Įžanga narėms liuosa, o sve
čiams—50c.

B engėjos užprašo plačiųjų vi
suomenę dalyvauti parengime, 
ypač užprašo tuos, kurie moka 
šokti. Bus net šešios dovanos. 
Tad nepamirškite 14 d. lapkri
čio Liet. Auditorijoj. Ten sma
giai laiką praleisim. Visus šir
dingai kviečia Draugija.

—A. D—nė.

Cicero
Ketvirtadienio vakare įvyksta 

paprastas spulkos susirinkimas. 
Jei tamsta dar nepriklausai 
spulkai, tai -įstok jon dabai’ ir 
padėk taupyti juodai dienai.

Patark tų padaryti ir savo 
draugui. Tai geriausias pata
rimas. šiais laikais .yra nepa
sitikėjimo finansinėmis įstaigo
mis. žmonės neišmano ka da
ryti su atliekamais centais ir 
kartais tas neišmanymas jiems 
brangiai kaštuoja. Spulka yra 
saugi vieta jų sųtųųpoms. r v 

--------------- ------- ' į

Penktadienio- vakare, lapkr. 6 
d., R R. Kliubas turės susirin
kimų p. Lukštienės svetainėje. 
O sekantį pirmadienį įvyks svar 
bus SLA 301 kuopos susirin
kimas taipgi p. Lukštienės sve
tinėje. Nariai, rengkiitės prie 
Centro viršininkų nominacijos. 
Nominuokite žmones, kurie tik
tų

kolas) duoda bankai, jie gali 
duoti tiek kredito, kiek žmonės 
pasideda juose pinigų —ne dau
giau. Jeigu pinigai yra ištrau
kiami iš bankų .tai ir pramoni
ninkams, ir pardavėjams ir tas,, 
kuris perka ,turi grąžinti pa
skolos, o naujų paskolų .negali 
gauti. Tokiu budu sumažėja 
darbai ir sumažėja pardavimas 
bei pirkimas, žodžiu—eina siau-: 
ryn visas biznis.

Sunkiausiam x.»laikui praslink 
kus, biznis dabar taip greitai 
ims kilti, kaip greitai žmonės 
atgaus pasitikėjimų ir pradės 
grąžinti į bankus savo pinigus, 
idant jie butų paleisti apyvar 
ton. šiitup atžvilgiu padėtis 
šioje apielinkėje atrodo neblo
ga.—Ak— su

Apie Juozą Zakarą
Automobilis sužeidė spalių 23 d.

toms vietoms,—Dev.

Bridgeportas
Persilaužimo punktas biznyje

Jau man teko čia prieš dve
jetų dienų pastebėti, kad pas
kutiniu laiku biznierių ūpas žy. 
mini pasitaisė. Jau ir drąsiai

Jouzas Zakaras spalių 23 d., 
vai are, buvo išėjęs pas savo gi
minaitį Urboną, kuris gyveha 
tik bloką nuo Zakaro namų.

Pabuvos pas Urbonų, .Zakaras 
grižo namo kaip 9:45 vai. Jam 
einant per gatvę ,automobilis 
sutrenkė jį taip smarkiai, kad 
jis daugiau nebegalėjo kalbėti

Patarimai Šeiminiu 
kėms

Joniškiečių pra 
mogos

Bus jau laikas pasakytu kad 
žieminis sezonas važiuoja, savo 
keliu— lietuvių parengimai, va
karai, pramogos pradeda įsisiū
buoti pilname maštabe.

Laikas jau yra ir Joniškie
čiams subrusti prie savo ren
giamų vakarų. Ir štai iš tikrų 
šaltinių f sužinojau, kad trys ge
ros, veiklios joniškietės (komi
tetas) rengia šaunų rožinį va
karų su skrajojančia krasa ir 
puikia muzika.>■ Vakaras įvyks 
lapkričio 15 d. Lietuvių Audito
rijoj pirmo aukšto svetainėje.

ši žinutė yra džiuginanti 
ypač Joniškiečių L. K. Kliubo 
nariams, prie to, žinoma, ir vi
siems Joniškiečių vakarų lanky
tojams. Taigi visi turėkime o- 
menėje Šį vakarų, rengkimės 
pirmame Joniškiečių Kliubo se
zono vakare būti.

Prie progos priminsiu, kad 
įžanga visai pigi: tik 35 centai

pasidarė visai optimistiški. Na, 
žinote, artinasi Kalėdų sezonas, 
kada žmonės daugiau perka ir 
biznieriai padaro pinigų. Bet ne 
vien tai. Daugumai atrodo, kad 
jau yra pasiektas, arba gal net 
ir peržengtas, tam tikras persi-’ 
laužimo punktas depresijos, nuo 
kurio turi padėt dalykai krypti 
geresnei! pusėn.’

Stamoiausias šioje apielinkėj 
lietuvių biznis tai a 
bankas. <

Vakarėliui jūsų namuose ’ •

Tiktai supiaystykti 1 puoduką dates 
be kauliukų ir 1 puoduką nusunktų ke- 
nUotų apricots — sumaišykit ir užtepkit 
ant Premium Šdda Crackers. .

ir tų pačią naktį nuvežtas ligo
ninėn mirė . /

P-nia Zakarienė su savo šei
myna laukė visą naktį Zakarų 
pareinant namo. Bet jau ne-; 
besulaukė. Tik 10 valandų se
kantį vytų policija pranešė, kad 
jos vyras sunkiai sužeistas guli 
ligoninėje. Bet ištikrųjų jis jau 
buvo mrręs tuo laiku.

Juozas Zakaras buvo 49 metij 
amžiaus ir jau* 30 metų kaip at
vykęs Amerikon iš Lietuvos, 
Taurage:: apskričio, Batakių pa 
ralp’jos, Eidentų sodžiaus. Pa
liko Amerikoj moterį Mortų, 
dvi dukteris ir sūnų. Visi jau 
paaugėję Paliko senų motiną 
Lietuvoje.

Juozas Zakaras ilgų laiką iš. 
gyveno Worcester, Mass., ir, be 
abejonės, turėjo ten daug drau
gų. Jis priklausė vietinėms 
draugijoms, kaip tai “Sūnų ir 
Dukterų Draugijai” ir kai ku- 
rioyns kitoms.

Bet darbo aplinkybių verčia 
mas Zakaras apleido Worceste- 
rį ir savo draugus ir persikėlė 
Chicagon gyventi, čia buvo ga
vęs džianitorio darbų ir mane 
geriau pagyventi. Nors/Chica- 
goj jam neilgai teko gyventi, 
bet spėjo daug draugų įsigyti.

Spalių 27 d. Juozapas Zaka-

ras buvo palaidotas lietuvių 
'tautjnėso kapinėse be religinių 
apeigų su prakalbomis ir su di
deliu apgailestavimu jo giminių 
ir didelio btfrio draugų,

—Jonas Bardauskas.

PRANEŠIMAI
Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu

viams. Nupigintas {stojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, oratęstas 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, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją Chicagoje -r malonėkite 
skubiai kreiptis j “Aušros” Knygyną, 
3653 So. Halsted St. Klauskite J. Mic
kevičių. Arba kreipkitės telefonu — 
Yards 4754 — atsilankys į namus. 
Laikas trumpas — pasiskubinkite. Lau
kiam. Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Jai/nų Liet. Am. Taut. Kliubas laikys 
mėnėsinį susirinkimą penktadieny, lap
kričio 6 d., 7:30 v., Ch. Liet. Audito
rijoj. Visi nariai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reikalų, 
kuriuo? būtinai turime aptarti.

' Rast. S. Kunevičia.

MADOS

3400

Šilkinė, juoda su baltu, suk-

Ketyirtadfenis, lupk, 5, 1931

CLASSIFlED ADS.

The Bridgeport Ėnitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pabėiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75% ik! 100%.

F. SELEMONAVIČIA
604 We»t 88rd St.

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

8486.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
KLKKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Balčio, paraly
žiaus, sclatiea ir visas panašias ligas gy
dome sir elektros therapy, vlpletlnlais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais.., SulfurinCs vanos sutvirtina vandeni 
iki 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja* Turime ekspertus pa
tarnautojus Ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulerard 4552

Dresių Dezaininimas
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertu instruk
cijas Muose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 2>ema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursu, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nintt ir padarytT gražias skry
bėles. kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER OOLLEOE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
1OO N. STATE RAN. 2718

SPECIALI BARGENAI

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ MDIRBY80IŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 ir 
augs. Lengvus išmokėjimai.

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

NORIU pirkti automobilių. Jei kas 
turite naują karą ir neišmokate morgi- 
čių, teiksitės atsišaukti. Karas turi būti 
Fordas, Pontiac, Chevrolet ar Willi$. Ra
šykite Box 1367, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo iš 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus, vartotus du mėnesius. 
2803 N. Kedzie Avė., arti Diversey.

DIDELIS RAKANDŲ BARGENAS
Paaukoji! gražinu importuotus kaurus, 

Oriental dozaino. didumo 0x12. Puikus Con. 
sole Radio, sekiyėios setas, valgomojo kamb. 
actae. riešuto miegamojo kamb. (tetas, lempos 
ir t. t., kaip nauji. Parduosiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawycr Avė., l«t 
apl., arti Diversey.

Furnished Rooms
RENDON puikus, moderniškas kam

barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Auburn 
Ave.s^ Yards 0936.

REIKALINGA moteris arba mergina 
kuri norėtų su mumis gyventi ir būti 
musų draugu — duosiu gerą kambarį už 
dyką. Tel. Prospect 3167.

1
RENDON kambarys, šviesus, ir ap

šildomas. prie mažos šeimynos, 2 lubos, 
frontas. 7012 S. Maplewood Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 ir 4 kambarių 

flatai, pigiai. Randasi 4250 South
Artesian Avė. Kreipkitės 2501 West 
43 St.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU moteries kuri turi farmą, 
noriu nusipažinti per laišką, vėliaus gal 
apsivesime. Kreipkitės laišku. Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, Box 1368.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGA partnerka su nema
žiau $1500. , Smulkmeniškas žinias 
suteiksiu laišku arba telefonu. Kreipkitės 
laišku, 1739 S. Halsted St., Box 1366.

*

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite ėia ir mes išmokinsimi? jus j kelias sa
vaitei. Mes nepaisome, kad jus negalite
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas. 
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelb&rime 
jums jsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinim$ai.

CHICAGO WELDING .
514 N. La Šalie St.

Help Wanted—Female
REIKALINGA merginą ar moteris 

prie namų darbo 3 dienas į savaitę. Tu
ri būti apsukri. Tel. Fairfax 4899.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

10321 So. Michigan Avė.

‘ PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir 3 lotus ant nedidelės farmos ne to- 
liaus 50 mylių nuo Chicagos. šaukite 
Lafayette 4357.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
su mažų nąrnu.

Tel. Lafajtette 8780

PARDAVIMUI geras, pelningas siu
vėjo biznis, biznis išdirbtas* daugelio 
metų. Savininkas apleidžia- vietą. 809 
W. 35th St., Boulevard 0774. 

-- -------------------- ■■■ -------------- -------------—

PARSIDUODA pigiai bučerne it gro- 
sernė, tirštai lietuvių apgyventa, apie 7 
metai išdirbta vieta. 2553 W. 69 St.

Jteal Estate For Sale 
Namai-žemd Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOAN8 B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųliea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam uotas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis filygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po 4 kambariu^, Storas su grosernės biz
niu. 3320 So. pisk St.

it

3400 — Šilkine, juoda su baltu, suk
nelė. Tinka iŠ šilko arba kitokios leng
vos vilnonės materijos. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduot* blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mier* ii* aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adrer*. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
,kartų su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Buy gloves wlth what 
it savęs

NBra reikalo moa«U 50o ar 
dauslau. kad rauti rera dantų 
koRele. Listertne Tootb Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
25o. Ji valo ir apsauro dan
tis. Be to raute sutaupiau 
$8, ui kuriuos kalite nusipirk- 
u plritinaltes ar kų kitų. 
Lambėrt Pbarmąca) Oo.

USTERINE
TOOTH PAŠTE 

25<..y, f* •’ < ■
SUris prii arbatos

Sumaišykit minkštą', ar tarkuotą 
su biskučiu prirengtpk muStard°s- 
tepkit ant Premium SodĮ'-Crackers. 
barstykit l 
pečiuje. Paduokite šilt^.;, , %

Popietinis Užkandėlis ; 
-' ■ ■ ■' '' » 

; Premium Soda Crackers paduoti 
ęmetonos suriu ir džele yra greitas 
Skanus užkandis, tinkantis partijoms 
netikėtiems svečiams atėjus.

Pineaplle užkandis
1 ‘V 

Sumaišykit po lygią dalį sutrintų pineap- 
ple su smetonoss suriu ir netepkit ant 
PretniunV Soda Craękers.

surj 
Už- 
Už- 

paprikos ir biskį pakepinkit

Ųniversal 
Jišąi laikosi ir veikia, 

žmonės įeina ir išeina, kas pa
sidėję pinigų, kas užmokėjęs 
nuošimti.. už pąskolą arba atli
kęs šiaip kokį finansihį reikalų. 
Malonu yrą inatyt, kad tie-‘pa
nikos laikai, kurie šią vasarų 
siautė !<&icagojje, šitos įstaigos 
neįveikė. Labai daug kitų :ban- 
kų turėjo užsidaryt duris, bet 
Univebsal pasirodė stipresnis už 
juos. O tai, be abejonės, yra 
dėlto, kad jisai buvo atsargiai 
vedamas ir—neįklimpo.

Bet vis dėlto reikėtų palinkė
ti, kad žmonėse greičiau išdiltų 
tas susirūpinimas, kurį pas juos 
sukėlė pereitos vasaros bankų 
nepasisekimai/Kol pinigai bus Padekit ‘šiitą' 

laikomi stuboąe, o ne bankuose, 
tol visas biznis negales' įfeiti j 
normales vėžes. Nes šių dienų 
biznis yra vedamas kredito pa
matu. Be kredito negali ap
sieiti nei dirbtuvė; nei krautu- 

asmeniui, o ir rožės kiekvienam vė, nei pirkliai. Kreditų,, (pas-

su
ir 
it
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NAUJIENOS Pattern Dept...
’l* « ■ f

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

atsiųsti man pavyzdi No. ------
Mieros ...............   per krutinę
««ba••••••••••

(Vardas ir pavardė).
• «

, (Adresas), '/
’ ■ ■ / ’ ‘ ,

(Miestas ir valstija)
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CLASSIFlED ADS.
^MssitaUNisMseasBiBaisssaisaMHMBaMMasaHMag

Educational 
Mokyklos

‘t- i
. < Mm ■

Naujany^paįtijai

Dauguma mdtęr^ nori, kuo nors nau
ju pavaišinti svečius. ; Kaip jums pa
tikrų šis užkandėlis? Sumąišykit Sme
tonos sūrį su smetbna iki .tįrlfto tepalo. 
Dalį jo nudažykit žaliai/ o dalį rudavai. 
Užtepkit stotai ant premįum Soda Cra- 
ckers ir apibarstykit smulkiai sutrupin
tais riešučiais. / ‘

■ ' ’ --------------į.l.,--

'Su vaisių salada

Supiaustykit stųffed olivers ir sumai- 
'šykit su* lygia dalimi minkšjto geltonojo 
sūrio. 1 Užtepkit £ht Premium Soda 
Crackers ir biskutį pakepinkit , pečiuje.

.f,
——— .............r— 1 - ,.-1 ;

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arl?a rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

. —■■■■■■I >■”*   !H.'»W ...... II 4

Phone Hcmlock 2323

JOSEPH VILIMAS
3 NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenaw Avė.

FALLFASHIONVA)RLD

*.................. . ' .
Rudeninė madų knyga. Joje rasite 

daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių, Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
1JQ centų

M :
■■.'j V. V: .

• x> “ :• v ■_< , y -j Y- ? f • . ■ v

Business Service
BiznioPatarnavimas_______

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na; 

mų savininkams, reikale nesusipratimu
su rendauninkais. Maža narystes mo
kestis. Expertų patarimai dykai. At
dara nedėlioms nuo 9 iki pietų.

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BURBAU 

. 1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

■ n- ■ ........... ... ....

, LUMBERIS 30-50% nuolaidus. Plas- 
terio Wallboards 3c.» garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porėtas. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.
................ ............ .................. '___
Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabai 
Pbcahontas, Mine Run .. 
Petroleum, Nut Coke .
Pocahontas, Lump or E:

.. $6 75 

... 8.50 
Pocahontas, Lump or Egg 10.25 
Heritage CoaJ J>1, EngĮ«wood 2606

2-6 
tųas, 2 
kas. ,

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

Specialis bargenas
$7,450

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 
ir mainų.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th St.




