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No. 268

Stalino diktatūra 
neturi pavyzdžio 

net viduramžyje

Japonai marguoja 
į Sovietų miestą;

laukiama kovos
Kredituoti Sovietus reiškia ką 

ir padėti Neronui

landūnas, lapkr. 12. Keturio
likai metų praėjus, kaip bolševi
kai jį nuvertė iš Rusijos mi- 
nisterio pirmininko vietos, Alek
sandras Kerenskis kalbėdamas 
Londone išreiškė, kad “Niekuo
met dar nebuvo tokio bado ir 
prievartos režimo, koks tebėra 
Rusijoj. Diktatoriaus Stalino 
valdžia neturi sau lygaus pa
vyzdžio net viduramžiuose”.

“Penkių metų planas yra ne 
tik Beprasmis, bet ir kenksmin
gas. Jis suardė visus naciona- 
lės ekonomijos pamatus. Bolše
vikai pasirodė dideli bankrotai 
ir nemokšos organizuoti pro
dukciją ir įvarė Rusiją į vargo 
bedugųę”. Visi, kas kredituo
ja bolševikų 5 metų planą, darą 
lyg tie lunatikai, kurie gelbėjo 
Neronui sudeginti Romą.

Peržengė Rytų Kinijos gelžkelį
Mukdenas, Mandžurija, lapkr. 

12 vakare. Japonų kariuome
nė, vedama generolo Shigeru 
Honjo, siaučia Tsisihar miestą 
ir bile valandą gali užimti. Ki
tos kariuomenės dalys perėjo 
Rytų Kinijos gelžkelį, kurį val
do Kinija su Rusija sykiu. Be 
to Japonija traukia į Mandžuri 
ją 10,000 naujos kariuomenės. 
Laukiama pradedant japonų 
ofenzyvos.

Kaip aklas namo 
perplaukė

Jack
0

Londono kapitonas 
apakęs laike audros

buvo

Illinois Senatorius 
užgavo moterims 
skaudžiausią vietą

Siūlo moterų veidų tepalams 
įvesti prohibiciją!

Springfield, III., lapkr. 12. 
Specialė legislaturos sesija šį 
ryt ždda išsiskirstyti savaitei 
atostogų. Pasiuljflhasr* ipdėti 
mokesniais asmeninį pelną ir 
tabaką rado didelį pasipriešini
mą.

Senatorius J. O. Monroe (de- 
mokrat. iš Collinsville) pasiūlė, 
jei jau apdėti mokesniais ta
baką, tai taip jau reikia apdėti 
mokesniais ir čiulpiamąją gumą, 
saldainius, sodos vandenis, near 
beer, malt ekstraktą, kosmeti
ką, kvepalus, toileto dalykus, 
šilkų dirbinius, šilkines kojines 
ir teatrų tikietus.

Duokite moterims jų pačių 
vaistus

New York, lapkr. 12. Kapito
nas H. E. Raabe, 73 metų, kurs 
senais laikais yra buvęs vergų 
pirklys ir Jack Londono bosas, 
prieš keletą savaičių išplaukė 
vienas mažame laivelyje į pie
tines jūres ir dingo. Tik dabar 
gautame laiške jis pasipasako
jo keistą prietykį. Lapkr. 2 d. 
plaukiant jūrėmis vakare saulė 
besileisdama taip nužėrusi spin
duliais jūrės paviršį, kad nebu
vo galima visai žiūrėti. Raabe 
akyse pradėjo žaliuoti ir viskas 
aplinkui aptemę. Tuo tarpu 
didelis vėjas jo laivelį verste 
Vertęs. Visai aklas, ranka ap
čiuopdamas kompasąrjis pataikė 
pasiekti krašto?- *

Laivynų' numažins ant 
17 laivų ir 1000 vyrų
Washington, lapkr. 12. Laivy

no departamentas paskelbė, kad 
dėl taupumo dar šiais biudžeto 
metais bus sumažinta ant 17 
laivų Amerikos karo laivynas 
it bus paleista 1,000 jūreivių, 
Tokiu budu prie $62,000,000 su
taupą dar prisidės $4,000,000.

Lawrence audėjai 
pralosią streiką

Savininkai samdosi pašalinius 
už pigias algas

Lawrence, Mass., lapk. 12. 
23,000 audėjų streikas atrodo 
praloštas, nes daug streikuoto
jų bando grįžti atgal, pikietai 
praretėjo ir, tuos pačius poli
cija neprileidžia nė prie dirb
tuvių durų.

Daugelis darbininkų grįžę yra 
nė nebepriimami; jiems pasa
kė, kad priims darbui padaugė
jus, bet darbininkai turi tikrų 
žinių, kad bosai samdosi visai 
naujus ir tai už žymiai mažesnę 
algą.

Streikas prasidėjo po to, kai 
audyklų savininkai nukirto dar
bininkams algas ant 10, nuoš.

Pasiūlė nukapoti 
Illinois valstijos 

tarnautojų algas
Atstovai žada nusimažinti ant.

50 nuošimčių

Springfield, III. lapkr. 12. Ne
paprastoji legislaturos . sesija 
pagyvėjo prieš pat išsiskirsty
mą, kuomet senatorius Kessin- 
ger įnešė pasiūlymą visiems 
Illinois valstijos tarnautojams 
nukirsti algas ant 10 nuošim
čių; visiems paskirtiems vals
tijos valdininkams po 25 nuo
šimčių ir. legislaturos nariams 
po 50 nuošimčių. Be šio kiti 
senatoriai ir atstovai atėjo su į- 
vairiais kitokiais nukapojimų 
pasiūlymais.

[Acme-P. K A, Photo]

Naujas karo pabūklas. Tai naujos rų'šies tankas, kuris eina *
tiek sausžemiu, tiek vandeniu. Išrado jį anglai.

Japonija daugėja po 
milijoną kasmet

Kiek kainuoja krinti 
nalas Illinois

Santa Maria kaimiečiai 
nukirto Jesus Begerril 

šeimyną

šimet japonų yra jau 66 
milijonai

Pusė valstijos taksų pajamų 
eina labdarybei

iš-

Champaign, III. lapkr. 12. 
Viešojo gerbūvio departamentas 
išleidžia pusę pajamų, kurias

Tokyo, lapkr. 12. Nežmoniš
kas japonų daugėjimas nejuo
kais suka galvas patiems japo
nams ir kitoms šalims. AtskaL Illinois valstija surenka iš nuo- 
tant mirimus ir negyvais gi
mimus, kasmet naujų vaikų pa
daugėja ant 914,234. Spalio 1 
d., 1930 m. Japonijoj buvo 64,- 
447,000 gyventojų; šiemet jau 
yra 66,000,000. '

Vien tik naujų Vedybų per
nai buvo 506,674.'’

Meksikos Miestas, lapkr. 12. 
Susiginčiję dėl upelio vandens, 
Santa Maria Nativitas kaimie
čiai kirviais nukapojo galvas 
Joaąuin de Jesus Begerril, jo 
žmonai ir trims vaikams.

[Acme-P. U A. Photo]

Oliver Wendell Holmes, aukš
čiausiojo teismo teisėjas, kuris 
yra 90 metų amžiaus. Pastaruo
ju laiku jis pradėjo nesveikau- 
ti ir nebepajėgia lankyti teis
mo posėdžius. Holmes yra ga
na pažangus žmogus.

Bedarbės apdrauda bus 
greit įvesta?

La Guardia rado kitų šalių 
pavyzdžius

Kaip New Yorke išaijt- 
vojo bedarbių fondų

Kas laukia gerų laikų— 
teperka čigonę

savybės mokesnių, pranešė Pub
lic welfare direktorius.

1920 metais ant kiekvienų 
100,000 gyventojų kalėjimuose 
sėdėjo po 55 kriminalistus; šie
met jau sėdi- po 111 kriminalis
tų.

Tarpe . 10,600. kalinamų kri
minalistų vyrų ir 134 moterų 
randasi 170 su aukštuoju moks
lu, kurių tarpe yra ir daktarų; 
ir advokatui.ir. bankierių.

155 namų savininkai ir knautuv- 
ninkai gavo pašalpos

Depresija numušusi čigonių 
nuotakų kainas > Caristė Rusijoj turi 

aukščiausią vietą

New York, lapkr. 12. Specia- 
le komisija išbraukė iš šelpia
mųjų sąrašo 253 žmones, ku
riems patalpa duota net nepra
šant. Iš tų 253 rastą, kad 155 
turi savo namus ir lotus; ;._13 
turi geras krautuves, 19 turi al
ga po $50 ir $59 į savaitę ir 16 
uri algas ligi $70.. Miestas 

tokiems ligi šiol išmokėdavęs 
po $10,000 kas mėnuo.

Hooverio švogeris 
bus išteisintas

Santa Monika, Cal., lapkr. 12. 
Policijos viršininkas pradėjo 
tardymą, kokiu budu į preziden
to Hooverio švogerio, Van Ness 
Leavitt, 57, rankas pateko mai
šas su 19 bonkų degtinės.

Leavitt pasiaiškino, kad jis 
užėjęs į drug krautuvę pasl-

New York, lapkr. 12. Repr. 
Florella H. La Guardia išreiš
kė pasitenkinimą, kad visai ne
tolimoj ateity bus ir Amerikoj 
įvesta darbininkų apdrauda nuo 
nedarbo. “Mes turime įsisteigti 
nacionalę sistemą bedarbei ap
drausti, kur visi kiekvienas vy
ras ir moteris ir kiekvienas 
darbdavis, ar tai industrijoj ar 
komercijoj, mokės savo dalį kas 
savaitę bedarbių apdraudai. To
kia praktika pasekmingai yra
išbandyta Austrijoj, Bulgarijoj* 

’ Votfiėtijdj, Anglijoj, Airijoj, 
sverti ir tuo momentu kaš-kas- Jildijoj> Lenkijoj, Belgijoj, Če

koslovakijoj, Danijoj, Suomijoj, 
Queenslande, Francijoj, Holan- 
dijoj, Norvegijoj, Ispanijoj ir 
Šveicarijoj.

“Duokite moterims paragauti 
joms pačioms jų vaistų”, pasakė 
Monroe. Jos yra smarkus pro- 
hibicijos advokatai ir visa ko, 
kas liečia jų vyrų privilegijas. 
Aš noriu pamatyti, kaip jos 
reaguos į įstatymą, kurs pa
lies jų pačių interesus, pasisma
ginimus.

“Aš visai nematau skirtumo, 
kodėl jos galėtų tepti savo veidą 
su daugybe dažų, tepalų ir mil
tų ir kodėl vyras negalėtų vil- 
gyti savo tonsilus su degtine. 
Abieji yra juokingi.

“Jei mes ir toliau drausime 
parduoti padorų likerį, mes tu
rime taip jau turėti įstatymą, 
uždraudžiantį parduoti grožybės 
preparatus. Tuomet moterys 
vaikytusi kosmetikos butlege- 
rius ir vietoj kaip dabar kad 
pusė vyrų yra įstatymų laužy
tojai, jos visos butų įstatymų 
laužytojos”.

Detroite atpigo degtinė 
ir alus

Alaus, puodas 15 centų, whiskey 
stiklas 35

Deroit, lapkr. 12. Alaus ir 
degtinės kainos Deroito “spyk- 
yzėse” nupigo veik ligi 1918 me
tų kainų. Biznio, sąlygos ir 
depresija privertusi saliuninkus 
kainas numažinti ligi .25 ir 
nuošimčių, būtent alų ligi 
ir whiskey ligi 35 centų.

50
15

Monako “karalius” atsi 
sakė diktatūros

Monte Carlo, lapkr. 12. Šian
dien kunigaikštis Liudvikas II 
pabaigė diktatūrą, išleisdamas 
du dekretus, kuriuose pasisako, 
kodėl buvo diktatūrą įvedęs ir 
kodėl jos išsižada. Monako tu
ri apie 20,000 gyventojų. Poli
tinėms partijoms reikalaujant 
Liudvikas grąžins seimą ir sa- 
valdybes.

Toledo, O. lapkr. 12. čigonių 
nuotakų kaina staiga nukrito 
atvažiavus čigonų karaliui Joe 
ruošti savo pavaldinių konven
ciją.

Karalius Joe paprastai gyve
na Detroite ir ten vadinasi Joe 
Marks, bet kasmet nuo lapkr. 
15 ligi gruodžio 15 jis yra vi
sagalis valdovas, visų Amerikos 
čigonų karalius. Per tą laiką 
suvažiuoja apie 15,000 čigonų 
šalę Toledo savo konvencijai, ir 
Joe, pasistatęs ganyklose sostą 
užsivilkęs geriausius raudono 
satino marškinius ir usus pa
raitojęs, skelbia savo pavaldi
niams įstatymus ir atlieka ve
dybų ir perskirų procedūras.

Karalius Joe, kurs skiria kai
nas, po kiek turi kiekvienas 
jaunavedis savo nuotakos tėvui 
sumokėti, pareiškė, kad šiemet 
deT depresijos čigonių kaina yra 
žymiai nupuolusi. Pernai metą 
žemiausia kaina už nuotaką bu
vo $2,500; šiemet yra numažin
ta ligi $1,500, nors kaikurių pa 
vienių kaina pasiliks $2,500”.

Maskva, lapkr. 12. Mme 
Aleksandra Kollantay, turtingų 
aristokratų, caro giminių duk
tė, kuri jauna pavirto bolševL 
ke, užima aukščiausią tarpe So
vietų moterų vietą. Ji buvo 
du sykiit komisarų kabineto na
riu, paskui tapo - pasiuntiniu 
Norvegijai ir dabar yra Rusijos 
ministeriu Švedijai.

Meksika, lapkr. 12. Sierra 
kalnuose' rasta turtingi sluoks
niai su auksu ir gyvuoju sidab
ru.

Gonzales, Tex. J. P. Towns 
turi 28 metų amžiaus karvę, ku
ri dar tebeatveda kasmet po 
vieną veršį.

Tėmykit!

Du broliai sykiu ap 
skundė savo žmonas

Chicago turi daugiausia 
viešbučių

sušukęs jam “šia imk tą mai
šą ir išpešk lauk. Ana Tom- 
my Chrr įeina!” Carr yra sau
sasis agentas. Leavitt, norė
damas žmogui padaryti gera, 
paėmęs ir nešęs pro duris, kuo
met Carr jį sulaikė.

Leavitt paleistas ligi teismo 
už $250 užstato.

šiandien viršininkas pasakė, 
kad jis tiki Leavitt pasiaiškini
mui ir kad Leavitt nėra kaltas.

Nebebus saldainių su 
alkoholiu

Ispanijos diktatoriukas 
rengęs perversmų Kaip vokiečiai apgavo 

aliantus
Madrid, lapkr. 12. Su Juan 

Antonio Primo de Rivera, bu
vusio diktatoriaus sunu, sykiu 
areštuotas Madrido katalikų ka
tedros kantorius, abudu kalti
namu rengimu monarchistiško 
perversmo.

Stockholm, Švedija, lapkr. 12.
Vokietijos mokslininkai,
Bergius
Nobelio 
darbus.

Dr. 
ir prof. Boschen gaus 
premiją už chemijos

Lodon, lapkr. 12. Anthony 
Fokker, Vokietijos orlaivių pa
gerinto  jas, knygoj “Lekiantis 
olandietis” pasipasakoja, kaip 
jis išgabenęs į Holandiją 220 
savo tipo orlaivių ir 400 moto
rų* kuriuos Vokietija sulig su
tarties turėjo išduoti aliantams.

Independence, Mo. lapkr. 12. 
Du broliai, Ernest ir William 
Mitchell, ta pačia valanda, nie
ko apie vienas kitą nežinodami, 
apskundė savo pačiąs reikalau
dami perskirų, kaltindama žmo-, 
nas dėl pabėgimo.

Bomba ties fašistų fe 
deracijos namu

Wellington, N. Z., lapkr. 12. 
Naujosios Zelandijos visuotini 
rinkimai įvyks gruodžio 2 d.

Neapolis, lapkr. 12. šią naktį 
čia sprogo bomba budelėj ties 
pačiomis durimis /fašistų' pro
vincijos federacijos namu.

SPECIALIUS
BARGENUS

Na u j i e nos e
ŠIANDIE

čia gausite viską pigiau 
negu bile kur kitur

Washington, lapkr. 12. Cen
zo žiniomis trečdalis Amerikos 
hotelių randas miestuos su dau
giau kaip 250,000 gyventojų. 
Chicago turi 604 hotelius New 
York turi tik 500 hotelių, už- 
tad turi daugiau svetainių.

Kalėdų kliubuose padė
ta $592,490,000

Gerbūvis grįžta — žmo
nės cigarus ruko

New York, lapkr. 12. General 
Cigar kompanija skelbia, kad šį 
mėnesį tiek pakilo cigarų pir
kimas, kad darbas padidėjo ant 
45 nuošimčių. Chicagos dist- 
rikte išperka cigarų ant 100 
nuošimčių daugiau kaip mėnuo 
atgal.

New York, lapkr. 12. Visoj 
Amerikoj Christmas clubs fon
duose 12 milijonų piliečių turi 
pasidėję $592,490 pinigais, ku
riuos laiko 8,000 bankų ir ki
tokių finasinių organizacijų. 
Vien tik Cook county šiemet iš
leis $18,000,000 Kalėdų pirki
niams. >

Mandžurijos karas pa
gerino darbų Anglijoj

Čigonu “kunigaikštis” 
įkalintas

Už tai, kad nepirko, bet 
ge savo nuotaką

pavo-

Manchester, lapkr. 12. Lan- 
cashire audyklėse dėl karo Man- 
džurijoj žyjniai padaugėjo už- 
sakymai. Jau priimta 404,000 
naujų darbininkų ir 500,000 
pradėjo dirbti pilnas darbo va- 
alndas. Medvilnės kainos paki
lo 100 nuoš. .

Washington, lapkr. 12. Pa
skelbta, kad kitiems metams ne
bebus leista gaminti saldainių 
su likeriu viduj.

Keturi mėsininkai su 
šaudyti Rusijoj

Alma Ata, Kazakistan, U. S. 
S. R., lapkr. 12. Keturi mėsos 
trusto tarnautojai nuteisti su
šaudyti ir 4 nubausti 5 metams 
kalėti už falsifikavimą svarų ir 
atskaitų valdžios' faunose.

___________
Rado 20,000 metų seną kiautą

Paryžius, lapkr. 2. Vienoj 
Francijos uoloj rasta tritono 
kiautas, 20,000 metų senumo. 
Tritonai buvo šarvuoti gyvu
liai, gyvenę senajame akmens 
amžy.

Surado 11 žmonių jurose

Kanalo zona, lapkr.
S. laivas Swan sura-

Cincinati, lapkr. 12. Ephriam 
Marks, 25, čigonų princas, pa
dėtas į kalėjimą apkaltintas pa
vogęs savo nuotaką iš Brook- 
lyno čigono Rauko. “Kunigaikš
tis” sakosi sumokėjęs už pačią 
$2,250, bet, sako, Ranco daro 
su dukterim raketą: jis par
duoda ir paskui skundžiasi, kad 
jam pavogė.

Žmogus be tėvynės 
.. bėra jurose

te

Balbao, 
12. U. S. 
do 11 gyvų ir 5 mirusius žmo
nes Karibejų juroj, išlikusius 
jų laivui Baden nuskendus.

Komunistų fašistų kautynės ■

Asilas nušovė lapę

Londonas, lapkr. 12. Peter 
Russel jau septynis kartus plau
kė skersai Atlantiko vandeny
no ir laivuose gyvena jau ke
lintas mėnuo. Jis yra gimęs 
Anglijoj ir tarnavęs Amerikoj, 
bet niekur neturi pilietybės, tad 
nė viena šalis jo neįsileidžia.

Berlynas, lapkr. 12. Mušty* 
nėse tarp komunistų ir fašistų 
įvairiuose mieštuose 3 užmušti 
ir tuzinas sužeista.

,,New Haven, lapkr. 12. Vakar 
čia pievoje <tapo peršauta Rebec- 
ca Riley, 26. Kadangi ji buvo 
apsirengusi geltonu khaki, me-

Lavai gavo pasitikėjimą

Paryžius, lapkr. 12. Premjeras 
Lavai gavo 39 balsų daugumą 
atstovų rūmuose balsuojant pa
sitikėjimą ginčuose dėl gelžkelių 
deficito.

Helsinkis, Suomija, lapkr. 12. 
Valdžios komisija ruošia seimui 
pasiūlymą modifikuoti prohibi
ciją, leidžiant parduoti vyną ir 
alų. 

■....

Ajaccio, Korsika, lapkr. 12. 
Francijos skvadronAs suėmė 70 
žmogžudžių šioje saloje, valymo 
kampanijai prasidėjus.



Springfi«Id, III
KORESPONDENCIJOS

Cleveland, Ohio
Klaidingi išvedžiojimai

Shenandoah, Pa

su kabinę

Lapkričio T dieną vakare api

UŽTIKRINKIT SAU LAIMINGAS 1932 METU KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie

Ma nu

UNIVEHSAL STATE BANK
Kasieriftus čekiai

Mes Saugojame Amerikos Ša
lies Įstatymus, Bet Nė Rymo

H ELLO 
People

H ELLO 
People

toks 
reik-

prie- 
visgi

Hello' 
B’iopii

Prisidėkite dabar prie musų 1932 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIUDO Kode! vesti savo bankinius reikalus 

kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje batikoje —

Vienykimės ir neduokime save iš 
naudoti visokiems apgavikams.

JIELLO 
PeopleNeatidėliokit Daugiau Nė Vienus Dienos!

Abi vietos SLA. kuopos ren
gia bendrai paminėjimą SLA. 
45 metų įristeigimo sukaktu
ves. Gaminėj imas įvyks lapkr. 
25 d. vakare svetainėje Red- 
men’s Hali, 419 E. Monroe St. 
Už kalbėtoją yra pakviestas

SLA. Pild. Tarybos nomina
cijas abi vietos kuopos nutarė 
laikyti gruodžio menesį. Labui 
daug prisiunčiama agituojančių 
ir peršančių visokius kandida
tus laiškų. Matyt, kad politikie
riai nesnaudžia. Kaip girdėti, 
pas mus visur yra narių griež
tas nusistatymas prieš senuo
sius viršininkus.

Tai dar nėra viskas. “Dirva” 
išdidžiai skelbia, kad už Račiū
ną Viso buvo paduota net 40 
baisų! Kaip tai galėjo atsitik
ti? Visai paprastu budu. |vyko

tą baisų ginklą prieš smarkiuo
sius 2 jaunus plėšikus panau: 
doti. Plėšikai grobio nusinešė 
apie $100. Lapkričio 9-tą die
ną apiplėšė Orpheum teatrą. 
Plėšikai pelnė $5,000. Kuone 
kiekvieną dieną apiplėšimai tai 
vienur^ tai kitur pasitaiko.

Šiemet Chicagos Bankai išmokėjo $24,747,946
gausite savo dalį? Ištikrųjų, tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai vėl atris Kalė
dos. Dabar yra geriausias laikas pradėti taupyti! ArtimiąusiG jums bankas, šiame puslapyje įvardintu bati
kų, yrą geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jtįš prisidėsite pttt oOc j savaitę Kiiubo, ar prie $10 
Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patarnavimas.

Angliakasyklose dirbama su
vis menkai. Tik po 2—3 dienas 
į savaitę. Peabody Co. kasyk
los dirba šiek tiek geriau. Oras 
Šiltas, kaip vasarą, tad anglių 
mažai kas ir perka. —Ainis.

Kaip jau yra žinoma, She- 
nandoah, Pa., lietuviai turi pa
statę vieną iš gražiausių baž
nyčių Amerikoje. Toji bažny
čia iki šiai dienai nėra visoj 
pilnumoj kontroliuojama airių 
vyskupo. Bet rymiški kunigai, 
vyskupo įprašyti, stengiasi per
kalbėti žmones, kad tos bažny
čios “dytus” grąžintų jam. Tai
gi yra nesutikimas tarp para- 
pijonų. Kadangi antroji “tros- 
cių” pusė neturi laiko tam pa
švęsti ir agituoti žmones, kad 
jie. taip lengvai nepasiduotų ry
miško kunigo agitacijai, todėl 
laikas nuo laiko yra surengia
mos prakalbos tiems dalykams 
rtusviesti. Tuo reikalu prakal
bos įvyko šių metų lapkričio 
mėnesio 8 dieną. Kalbėjo kun.

vienas iš geriausių lietuvių 
kalbėtojų (kuris ir apsiėmė), 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis iš Chicago, III.

Wigglėy grosėrį^trautuvę. To
ji krautuvė, nors y ta apgink- 
tantiV ktdknSVaidžiais, bet ma-

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos.
" ’ l-r Pinigų Siuntimas.

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ
3856 Archer Avė

Telefonas Lafayctte 6195

Lapkrieao 6 dieną mirė Manė 
Mikaiiotiienė, amžiaus 32 me
tų. Paliko vyrą Joną, vieną šu
nį Volterį, vieną dukterį Ele- 
anorą, tėvą ir motiną šiugždąs 
bei vieną seserį Mrs. Otto Kir- 

lback.v Velionė frtdaidota lapkri
čio 8 dieną su bažnytinėmis 
Apeigomis Kalvarijos kapinėse. 
Velionė Matė buvo bolševikiš
kai darbininkiško susivienijimo 
nhtėi /

Moterys: dabokite savo 

VIDURIUS
Ką moteris turi daryti, kad jos vi- 

dnriai tinkamai veiktų? Daktaras tu
rėtų žinoti atsakymu. Štai kodėl Syrup 
"Pepsin yra taip geras moterims. Jis 
kaip tik pritinka jų opiam organizmui. 
Jis yra receptas seno ieimyninio daktaro, 
kuris gydė tuksiančius moterų pacienčių 
ir kuris specialiai studijavo vidurių pa- 
prikimus.

Jis yra puikus taipjau ir vaikams. Jie 
mėgsta jo skonį. Duokite jiems jį 
kiekvieną kartą kai jų liežuvis būna pa
dengtas, ar oda išblyškusi. D r. Cald- 
welrs Syrup ’Pepsin yra padarytas iš 
šviežių liuosuojančių žolių, tyro pepsino 
■ir kitų nekenksmingų priemaišų.

Kada jums galvą skauda, negalite val
gyti, turite išpūtimą ar užsikimšimą; ir 
tais laikais kada jus labiausia galite gau
ti užkietėjimą, paimkite biskutį šio 
garsaus recepto (visos aptiekos turi pri
rengtą didelėse bonkose) ir jus sužino
site kodėl Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra mėgiamas liuosuotojas daugiau milio- 
no moterų!

Šie bankai parodo savo draugiškumą lietuviams ir tą jie čia pareiškia. Jums bus malonu vesti su jais visus
' '■ ' ' . • ja.' » /, V i- • '< ’ įl Vii /.y 1 ‘ ; " ’ ' * ' '

biznio reikalus. Atsilankykite artimiausiame jums bąnįce šiandie.
—................. ■

vių Svetainėj spalių 28 d. Į su
sirinkimą atvyko Susivienijimo 
reikalais suinteresuoti žmonės. 
Jokių aprubežiavimų nebuvo 
statoma. Atvyko taip pat ir vi
si tie, kurie dalyvavo pirmąja- 
me susirinkime. Neatsilanke .gal 
tik vienas kitas, kurtam teko 
tą dieną iš miesto išvažiuoti..

Pirmoj vietoj, žinoma,/buvo 
paaiškinta susirinkimu tikslas, 
l^askui buvo balsuojama, kurie 
kandidatai geriausiai tinka .įei
ti į Pildomąją Tarybą. Į pre
zidentus balsų gavo sekamai: 
J. J. Račiūnas 16, S. Gegužis 
15 ir J. Grinius 1; į sekreto
rius V. M. Čekanauskas 22, P. 
Jurgeliutū 3 ir J. Semaška 3; 
į iždininkus J. Tareila 16, Lo- 
patto 9 ir K. Gugis 5; į iždo 
globėjus J. Januškevičius 24, P. 
Pivarunas 17, M. Kasparaitis 
12, J. Sekys 9 ir J. Rauktybū 
5; į daktarus kvotėjus Dr. J. 
Jonikaitas 17, Dr. Štknislovai- 
tis 5 ir Dr. Puskunigis 5.

Turiu priminti, kad per ne
apsižiūrėjimą ir šiame susiriri- 
kime dalyvavo tas pat už sep
tynis mėnesius neužsimokėjęs 
duoklių “veikėjas” ir taip pat 
vienas suspenduotas narys, ku
ris iš visų jėgų agitavo balsuo
ti už Bačiūnų. Tai paaiškėjo 
praeitame 14 kuopos reguliaria
me susirinkime, kuris įvyko 
lapkričio 4 d. Aiškus dalykas, 
kad tųdviejų narių balsai, ati
duoti už Bačiuną, nieko nereiš-

Victdr Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo 5QQ.OO 
dabar ........................................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $'10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę ; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radiot vitų Udirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
• linimentu

PAIN-EXPELLER

Mokėkite savo mokestis reguliariai per 
penkios dešimt savaičių ir gausite nuošim
čius su jūsų Kalėdinio Kliubo čekiu.

CeNTRAL^j^BaNK
ATRUSTCOMPANY 

1110 West 351h Street 
AStateBank • • • • AClearii^ HotaeBaak

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Elektrikinis Radio, 8 tūbų 
tu, gatavas dėl grojimo, 
dabar už ...........................
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia $^A.0C 
dapirkti, dabar už ......... miV
Howard Radio, 9 tūbų, “Righ Boy” 
kabinete, dabar $OQ.0C

TURĖKIT pinigu

Del Kalėdų

“Dirvos” No. 45 vietos žinio
se tilpo žinia, po kurios nie
kas nepasirašo (matomai, tai 
redaktoriaus “pilosopija”). Toj 
žinioj visai savotiškai aprašo
mas SLA. kuopų veikėjų susi
rinkimas, kur buvo svarstoma 
Pildomosios Tarybos nominaci
jų klausimas.

Tenka pasakyti, kad pirmiau
siai tokį susirinkimą šaukė ei
linis Susivienijimo narys K. S. 
Karpavičius. Susirinkimas įvy
ko spalių 18 d. “Dirvos” re
dakcijoj, kur galėjo dalyvauti 
tik parinktos asabos. SLA. 14 
kuopos valdyba buvo visai ig
noruojama. Nepakviesta ir ki
ti Susivienijimo veikėjai, kurie 
per daugelį metų dirba orga
nizacijos labui. Tačiau susirin
kusiųjų tarpe buvo tokių, ku
rie yra suspenduoti už nemo
kėjimą duoklių. Juokingiausia 
buvo dar tai, kad tas neužsi
mokėjęs duoklių narys gavo 
daugiausiai balsų į sekretorius! 
Tik vėliau jis per “Dirvą” pa
reiškė, kad kandidatūros nepa
laikysiąs. Vienok tikros 
žasties ir savo pareiškime 
nepasakė.

Kiekvienam aišku, kad 
susirinkimas neturi jokios 
šmės. Suprato tai ir žmonės iš 
“Dirvos” pastogės. Todėl teko 
šaukti kitas susirinkimas. Šj 
kartą buvo gauta pritarimas ir 
iš Susivienijimo veikėjų. Pavyz
džiui, A. M. Smigelskio, 14 
kuopos užrašų sekretoriaus. Ki
tas susirinkimas įvyk. Lietu-

MIDLAND NATIONAL BANK
: of CHICAGO rl <

' ' ' ! i : ■ ; ''11

Archer Avė. at Sacfamenlo

du susirinkimai, ^kur buvo bal
suojama, ką, statyti į preziden
tus. Pirmas, kaip jau minėjau, 
buvo laikomas “Dirvos” ’ redak
cijoj, o antras Lietuvių Svetai
nėj. Antrame sUsirihkime da
lyvavo beveik visi nariai, kurie 
buvo susirinkę “Dirvoj” ir, ži
noma, savo balsus padavė už 
Bačiuną. Kitais žodžiais sakant, 
tie nariai balsavo du kartu. 
Tokiu budu ir susidarė 40 bal
sų, kuomet tikrumoj Račiūnas 
gavo tik 14, nes suspenduotų 
narių balsai nesiskaito.

Dabar, manau, “Naujienų” 
skaitytojai supranta “Dirvos” 
aritmetiką. Well, patariu “Dir
vai” kas dieną šaukti tokius su
sirinkimus ir vis balsuoti už 
Bačiuną: tokiame atvcjyj iki 
nominacijų jis gaus ne 40, bet 
kokius 500 balsų!

— Dalyvavęs.

Vilkins tintas

’ Lapkriči© 8 dieną {vyko ko- 
nauiristiškų, sosajifeią konferen
cija. ( savo kopferenciją jie 
kvietė ir kitas vietos draugijas 
ir siuntinėjo savo ilgus plaka- 
tup. Tuose jų plakatuose figū
ravo visi bolševikiškų sosaidžių 
vardai: Aukščiausia Prieglau
dą ' ALDLD., Darbininkiškas 
Susivienijimas, Moterų Suslvie- 
riijimas, Komunistų partija, 
LDS. ir t. t. Taip “labai dide
lę savo konvenciją” jie teikė 
bnržuaziškos federelšių unijos 
Labor Temple tnažnje svetai- 
hluk&je. Iš vietinių draugijų 
hei viena prie jų neprisidėjo.

Vakare didesnėje Labor 
Temple, svetainėje jie laikė sa
vo prakalbas. Kalbėjo “Vilnies” 
administratorius tavorAčius Mil- 
lei\ Jo prakalba buvo boUevi- 
šikai bimbiš^a. čia kuone visi 
Lenibo pasekėjai skaitosi Save 
Bimbelio parapijonais ir jam 
tarnauja. Sklokininkų-prust'iki- 
bių kaip ir nesiranda.

33rd and So. Haleted Sts.,
* CHICAGO, HX.

į .1! . ■■<■■■« I

Tiktai KONSEUVATYVlta, 
Draugiškas Ir Saugus Bankas

Valadka iš Sicrintių. ^irm: pra
kalbų kati. Valhdka buvo npiii- 
stojęs pas miesto gaspadorių 
(Šepalių, IfėtuVį) > dėl leidimo, 
tom,s prakalboms. Jįs leido. Pra- 
ki Iboms bemaž užsibaigus, tik j 
žiuri publika (gurios buvo virš 
1,000 žmohių), kad ^tęlba pats 
gaspadorius su policija, tur bū
ti, areštuoti Jdiii. Valadką. Pats 
kalbėtojas bisitl mMyti susiner
vavo, bet veliaų laikėsi šaltai t 
ir ramino įtūžusią minią^ ypač' 
moteris, kurios apstoję gaspa- 
dorių ir policijos viršininką ko-j 
liojo už neteisėtą atėjimą 
IŠn prakalbas trukdyti ir ne-' 
tvarką padaryti tarpe publikos* 
Apipiltas keikstno žodžiais, pa
buvęs tarpe apsuptų motery 
pradėjo trauktis iŠ salės. Gi; 
publika pradėjo baubti, švilpti.) 
klykti, cypti grodama maršą: 
savo viršininkui.

Kun. Valadka po to pasaką' 
kelius žodžius, pridurdamas, 
kad mes nebijome rymiškų: 
agentų ir jie mus nevaldys. 
MES SAUGOJ,AME AMMI- 
KOS ĮSTATYMAS, BET NE 
RYMO! žmonės tam pritarda
mi visi plojo. Vėliau buvo iš- ’ 
nešta rezoliucija ir nutarta par 
siųsti ją Bennsylvahijos valsti-i 
jos gubernatoriui į Harrisburg* 
Po šio visi ramiai išsiskirstė 
namo. Publika paprašė kun. Va* 
ladką atvykti. ąntru kartu su 
prakalbomis ir buvo pasižadė
jimas duota ant Jąpkr. .22 d. • , ».

Del šio įvykio ir tos netvar
kos sukėlimo laike prakalbų vi
si supranta, kad miesto gaspa
dorius buvo rymiško kunigo pa
prašytas tą padarytu Gi kas 
žino kiek Rymas Lietuvai ir lio-' 
tuviams skriaudos padarė/ tai 
tegu jis pats ir Visuomenė tei
sia tokį savo priešą, :kUri« tą 
Rymą užstoja ir jį gin&;

— Dalyvavęs'Sbenhdorietis. bcįeriš Varnės Egėn nesuspėjo
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General
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įvairaus

VISKAS ATPIGO
Midland Parlor FurnitūraNaudokitės Proga!

4146 Archer Avenue.

MORGIČIUS
BARGENAI LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ

SAVAITĘ
SEKAMI MORGIČIAI PARDAVIMUI MUSŲ OFISE

savo drapanas

visai pigiai mote-

APT1EBA
labaines tokių progų 

retai tepasitaiko.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

prisigru- 
kartu su

Mes kviečiame lietuvius 
atsilankyti šių savaitę į 
musų krautuvę; čia jus 
galėsite nusipirkti sau 
siutų arba overkautų

Radio su
Gramafon

Padaro 
Skalbimą

trokus. 
papras- 
Džung- 
randasi

rrontimai
Setai ......

M. J. KIRAS
3335 South Halsted Street

Rakandų Išpardavimas s«aH«

kO. Jeigu dar ilgiau tokie lai
kai pasitęs, tai jie tiesiog bus 
priversti Adomo rūbuose vaikš
tinėti.

Na, šiuo baigiu rašyti saVo 
keliones jspudžius. Kitą kartą 
parašysiu apie miestų gyvento
jus ir, aplamai, apie Kaliforni-

progų labai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long DistžnCe Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

/ • Ree. Tel. Yardi 340$ m J.

kuose, etc. Dabar visur tyla. 
Dirbtuves uždarytos, naujų lai
vų nebestatoma. Pačiame mies
te, tiesa, padaryta nemažai pro
greso. Kai kurios gatvės išpla
tintos ir cementu išltet()sK\ Iš
kasta tunelių, kuriais žmčfnės 
gali iš vienos gatvės j; kitą per
eiti. Pastatyta taip pat daug 
bizniškų namų. Bet kas iš to? 
Iš vienos pusės padaryta dide
lis progresas, o iš kito: 
tosi nemalonios pasėkos to pro

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

■ Goodeonai Broliai '• 
Foruyiių if pianų muvejriai vietoji h 

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

Tel. Boultvard 9336 .

Tai suvyniotos kdldros 
šaukštas, kirvukas

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

Pasinaudokit dabar nepaprasta proga, nes tokių 
retai tepasitaiko. ,

gręso. Visur galima pastebėti 
daugybę tuščių bizniu namų. 
Kai kurių namų lahgai išdau
žyti. Matomai, žmonės ten jau 
seniai nebegyvena, — jie išsi
kraustė j patiltes arba gyvena 
bakskariuose. Šimtai bedarbių 
taip pat . praleidžia naktis par
kuose.

Policijos namas labai Šaunus. 
Apie jį slankioja poliemonai su 
uniformonijis. Pilna jų taip pat 
ir gatvėse. Kai kurie važinėja 
automobiliais ir daboja tvarką. 
Dievnamių irgi beveik ant kiek
vieno kampo. Languose atsklei
stos biblijos, o dideli užrašai 
skelbia: “Jėzus išgelbės. Pri
imk jį j savo širdį. Kur savo 
užgrabinį gyvenimą praleisi? 
Ateik ir išsispaviedok prieš Jč-

Pasiekiau ir Kaliforniją. Ji 
atrodo daug baisiau, negu per
eitais metais. Prisidėjo tūkstan
čiai naujų bedarbių 
amžiaus ir įvairaus plauko. Se
ni vyrai, berniukai ir net mo
terys. Kiekviename mieste ga
lima pastebėti daugiau skur
džių, negu pernai. Kurie dar ir 
turėjo kokį skarmalą ant nu
garos užsimesti, tai dabar jau 
visai baigia nudėvėti. Įsigyti 
naujų drabužių jie neturi iš

MORTGAGE BANKER

Phone Ganai 1678-9

Tai jums, portlandiečiai, ir 
receptas. Maldaukite. Jeruzoli- 
mo pranašo, kurio -jau senai ir 
kaulai' yra supuvę, kad išgel
bėtų jumis nuo bado. Tai tuš
čios svajonės.

“Oregonia” laikraštyj,, kuris 
labai “rūpinasi” bedarbiais, 
skaičiau, kad net kelios labda
ringos draugijos susideda į krū
vą ir steigs restoraną bedar
biams. Esą tame restorane bu
sią galima pietus gauti už ni
kelį. Pietus už nikelį! Tai bus 
puikus pietus, nėra kas ir sa
kyti. Bet ką darys tie, kurie 
neturi nikelio ? « , -

k ' • ■

Tame pat didlapyj rašoma, 
kad per'vieną tik naktį papil
dyta 11 apiplėšimų. Daugiau
siai ąpkraustyta grosernės, — 
išvogta duona, dešros, suris, 
džiovintos žuvys ir t. t. Vienoj 
grosernėj plėšikas iš didelio 
strioko užmiršo pasiimti: koli
tą. Tad dabar policija daro ab- 
lavą ant visų tų, kurie neturi 
koutų. Laikraštis rašo, kad 
jau daug tokių tapo pagauta. 
Vedama tyrinėjimas. Kadangi 
mieste randasi gana daug to
kių, kurie jau senai koutų. ne
beturi, tai policija turi pakam' 
karnai darbą,, f •: į • L-

Spalių 1 dTlipleKlmi-r’drflan^ 
dą ir išvykau į Klamath Falls, 
Ore. Buvo tikMfes*

.< '.V • t} , .> V'

ves 
laiku buvo pilna. Kai kuriems 
rtaljir JpąsĮtdiRė progos' vieną 
Kitą dolerį pasidaryti.

Klamath Falls aplaidžiau spa- 
liių 5 d. ir traukiniu išvykau 
į- saulėtą, KąĮjfornįją. Kai pra- 
vąžiavopję miestuką įr 
ąrtiiiomėš prie JMęyrcsviHe, ku- 
fis randasi Colorados valstijoj,

J.SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tel Heralock 1582

A. Kupreišis

KELIONĖ Į SAULĖTĄ KALIFORNIJĄ

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ų i ir iŠ visų dalių 

LIETUVOS
Nupigintos Kainos 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N, Dearbom St. Chicago.

J. P. RAKŠTIS 
•z L .' ■ • ' •, ’

, •» i j ’>■.

Registruotas Aptiekorius

1900 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Musų dirbtuvėj šią savaitę galite nusipirkti 
LABAI PIGIAI frontinio kambario setą. Tas 
setas bus tikras papuošimas just} frontinio 
kambario. Pasinaudokit šiais nepaprastais bar- 
genais; atvažiuokite į musų dirbtuvę šiandie.

A. PATEJUNAS. Savininkas

4140 Archer Avė. ’ Phone Lafayette 7404

—j----- rr—------------—F’
jos žmonių padėtį, Sacramento 
mieste ketinu pasilikti tik ke
lias dienas. Paskui važiuosiu į 
petus. Turiu ten vieną pažįsta
mą farmerį, pas kurį teko dirb
ti pereitais metais. Gal bus 
progos ir dabar pas jį• darbas 
gauti. ‘

vertės $7,500, pir- $g Q Q f)

2-000
1-000

2 flatai »po 5

4-500
•25-000

*5-500

VIRINIMO, 
TRINIMO, : 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.‘ w 
. Pardavinėjamas 
komis

• Pabaiga
Trys vagonai buvo 

dę žmonių. Važiavo 
mumis ir trys moterys. Į Port- 
landą atvykome 5 vai. ryto. 
Miestas man gerai pažįstamas, 
čia teko gyventi nuo 1918 iki 
1920 metų. Tais laikais darbai 
ėjo, kaip iš pypkės, — dirbtu
vėse, prie laivų statymo, tarto-

KĄ DARYTI SU PINIGAIS?
PIRKITE PIRMUS

mBI I>as mane dabar galite pasisiūdinti la- 
bai gerą siutą, su d ve- ftft

jomis kelnėmis, už .......vUaUU
MII Toks "siutas pirmiau kainavo $45.00 -

Taisau vyrų ir moterų siutus'ir ©verkautus; pamušalą turiu net kiš; Eu
ropos importuotą. Taipgi prosinu ir taisau visokius rubus

UŽ LABAI PIGIĄ KAINĄ

tukas mažas, — gal turį apie 
tūkstantį gyventojų, čia irgi 
tas pat, kaip ir kitm;., Viena 
lentpiovykia po" truputį dirba/ 
o kita prieš keletą' dieną vi
siškai užsidarė.* Prie gelžkelio 
stoties suradau didele? moder
niškas “džungles”. Iš dviėjų 
pusių jos aptvertos aukšta len
tų tvora. Įvesta vanduo. Mal
kų kiekvieną dieną pristatoma 
iš lentpiovyklų po tris 
Ir per dieną tos malkos 
tai yra sunaudojamos, 
lėse beveik ^visuomet 
apie šimtas žmonių. Kai kurio 
suvažiuoja iš kitur, bet nema
žą nuošimtį taip pat sudaro 
vietos gyventojai. Tarp jų bu
vo dvi šeimos. Kada pažiūri į 
tas šeimas, tai .tiesiog šiurpis 
nukrato. Vaikučiai išblyškę, iš
badėję — tik žmogystės pa
veikslas. įlie vos tik kojas gali 
pavilkti. Jei kiek smarkesnis 
vėjas papustų, tai tuoj juos ant 
žemės parblokštų.

Čia galima pastebėti nemažą 
skirtumą tarp taip vadinamų 
hobo. Vieni jų keliauja pėsti ir 
neša ant kupros didelius “ba- 
liunus” 
petelnė 
bliudas, pora kenų ir t. t. Jei
gu turi maisto produktų, tai ir 
tuos į “balioną” sudeda. Kada 
išalksta, tai sustoja tokioj vie
toj, kur randasi vandens ir 
malkų, ir pasigamina sau pie
tus. Nakvynės irgi ‘nereikia 
ieškoti: išsivynioja kaldras, jr 
atliktas kriukis. į

Yra ir kita pabastų rųšis. Ji 
vadinama - “guminiais trem- 
pais”. Ta rųšis susideda iš ve
dusių. Keliauja jie sukliuru
siais fordukais kartu su savo 
šeimomis. Į ford.Ukus sukrau
na ir. visus savo forničius bei 
virtuvę. Keliauja iš vietos j 
vietą ir vis ieško darbo. Dar
bas jų toks: rąsko įvairius vai
sius, kokie tik auga, renka 
medvilnę, Jtą^a bulves ir t. t. 

■ Klamath Fa11#apy 1 i n k ė j yra 
irnds jfeyeifcįšimtinai bul- 
Todėl dar&Jiinkų Čia tuo

Mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandenių šildei.* Efift 
mas, Marųuėtte Parke, vertes $8,500, pirmąs morgičius

Naujas mūrinis bungalovv, -5 kamb
mas mprgičius užsibaigs į 3 metus • *
3 augštų mūrinis namas, vertės $5,500, West Side, 
pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus...... ...........

\ •

augšto mūrinis namas, West Side, vertės $5,000, .
pirinas morgičius užsibaigs į 3 metus..............

t 1 ' •

2 augštų mūrinis namas, karštu vandeniu šildomas, 
kambarius, Brighton Parke, vertės $11,000, pirmas 
morgičius....................................    ^.v.....
Naujas mūrinis namas, Marąuette Park, vertės 
$60,000, pirmas morgičius...... ......... ......... ..... t.............

namas, Brighton Parke, 
vertės $15,000, pirmas-morgičius ............. ..... ...............

- r-

Naujas mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
vertės $8,500, pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus ^2 500

Dabar Proga Pirkti Namą
Kuomet namų kainos yra labai pigios. Jūsų investmen 

tas į nuosavybę visuomet buvo ir bus saugiausias ir 
pelningiausias.

(Vaizdeliai iš bedarbių 
gyveninio)

tai pamačiau tokį reginį; nuo 
kurio mane net šiurpis sukrė
tė. Maniau, kad ten butą dide
lio mūšio, nes atrodė, kad pil
nas laukaš lavonų, šiaudų kū
giai ir pilni grioviai prikritu
sių žmonių. Tiesiog negalėjai! 
suprasti, kame, dalykas. Paga
lios, paaiškėjo, jog jokio mū
šio čia nebūta. Tai buvo ne la
vonai, bet “gyvi nabašninkai”.

Mat, buvo dar anksti, tad 
keliaujantys bedarbiai tebemie
gojo. Jie guli sau į kaldras su
sivynioję, ir tiek. Kojos prie 
tvoros, o rankos ištiestos į ge
ležinkelį. Matosi tik viršugal
vis ir į šalį numesta kepurė. 
Kai kurių iš po kaldros kojos 
išlindusios ir matosi pliki pa
dai. Musės, matomai/i neduoda 
ramybės, nes kojos nuolat ju-

savo 

kvoirtinSmis bon? 
PO 20c ąž bonką. 

' išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, IR /
Tel. Pullman 6201

The Bridgeport Clothing Co.
. VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

J. PETRAUSKAS, Savininku.

3312 S. Halsted St Phone Boulevard 1162

PASINAUDOKITE 
ŠIA NEPAPRASTĄ 
i PROGA,

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, ReumatUma, Ranku, Kojvf, 
Nugarė* akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpinta. Duauli, Galvoa akau* 
dėjimą, ir teipviaokiue skaudėjimus 
(tik ne ronae ).
TukatanUal žmonių yra Hdgyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunlo Galinga Moatis yra tiek 
verta aukso, klek ji pati tveria su
lig naudoa gydymo.
Kaina 76 centai. $1.50 Ir $3.00, 
Ir 10 centu šatra už-perriuntima.

Klauskite pas aptlekorius teip 
DEKEN‘8 NEW D1SCOVERY 

(^INTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT

P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

Valome I
Senas skrybėlės: paskiau Ji 
išrodo kaip naujos. ZM 
Taipgi valome ir prosi- 
pame vyrų siutus ir ovetkautus 
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas. ‘; ,
Little Star Cleaners 

3328 So. Halsted Street
1 kampas 3 3 rd Place

M. J. Kiras Motor Sales, Ine.
3207-09 S. Halsted St. Phone Calumet 4589

Kviečia visus atsilankyti ir pasivatinėti su
CHRYSLER arba PLYMOUTH 

automobiliu; tik pasivažinėję pamatysit skirtumą ir nu- 
sipirksit sau Chrysler arba Plymouth automobilių.
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Karo paliaubų dienoje prezidentus HooVeris laikė 
kalbą apie tarptautinę taiką ir tarp ko kito pasakė: 
,<Taika yra pasiruošimo apsaugai vaisiusi

' Milltaristai lengvai gali tuos Žodžius išaiškinti 
taip, kad taika yra užtikrinama apsiginklavimu. Argi 
ir prežidentas taip mano? Jisai iki šiol buvo Žinomas, 
kaipo nusiginklavimo* šalininkas, Už ką militaristal jį 
dažnai atakuodavo. Tik prieš keletą dienų prezidentas 
ttooveris turėjo aštrų susikirtimų su Laivyno Sujungus 
vadais, kurie jį viešai išniekino dėlto, kad jisai įsakė 
laivyno departamentui šUp^Žjųti savo išlaidas 31 mi* 
lionu dolerių.

Bet aavo kalboje iiooveris dabar- išsireiškė apie 
taikų panašiai, kaip mllitarižmo apaštalai, kurie sako: 
“Jeigu nori taikos, tai rengkis karui.”

Argi jau HooVeris butų pasidavęs ‘Mžingų” įtakai?

GIMINYSTE SU DIDELIAIS ŽMONĖMIS
nevisuomėt Naudinga

išties tattto&, 'tt tifeMrafttlą jSgtjfc,. kuri žihoftiją » taš ' bid^*b
pat pradžių- jis tątfljo Iktą- 

Čiaiflą Nė# Mfrttefteį kerti! Au 
savo ■švpgeNM. ■ YNiėąi ■ p. ■ ,

ta turSjd 1 karstamą Antonijoj,, 
ėąhfi. Po $JMnfcndfe■'•traki 
RTosernę. PAskui Danbiiry tą- 
tojo vėl karčiamą, ir gėlą gė- 
Ife ta ĮSitHjd' -'MAiMMį' Aiisotii- 
joj, kO) žalą gUle pFohiW«ija 
jį išstūmė' laUk iš karkiamos 
biznio, kaip ir daugelį kitą kar- 
Čiamos biznierių. Dabar p. Ta
reilą tufi saVo Vaištiiiyčią Wu- 
terbury.

Kaip matote, pono Tšrėiląs 
praeitis yra ištisai karčiamihė, 
ir Visas jd tas v<tauUš|<ąmo” 
laipsnis ym įgytas tų 
žmonių, kurte tais 'laikais fe ir atsargumas, 
karčiamos visą stiprybę sėmė. 
iPbno Tareilos norėjimas visuo
met statytis labai dideliu žmo
gum ir dideliu tautife&u, yra 
bendra vistems karMmnih- 
kartls ir ekškafčtamninkams 
ypatybe. Juk visi liėtUViŠki kaf- 
čiėmnihkai apie savą taip ma
no, ir tai labai natūralu, nėfc 
toks manymas jiems atlygina 
jų šiaip jau Ubai skurdų dva> 
šios bagažą. Tokie Žmohės,-»d

veliiitiVdg išvestų. /
.Tokią, yrą, ta kapitalizmo sistema, kurioje mės 

šiandie gyvename. • .
i*  —-—f j,!,,, U. !.; ■ iii . I.-.IA. a.

i ■ ■ i j 4
....--—U.

SLA. Reikalai
: iii; .. ........ . IiYIMd/'i.. G /,

(Pabaiga) 
luioftiet įvai-

~ * ■ i, t

Amerikos laikraščiai pilhi: telegramų apie Van 
Ness LeaVitt’o suareštavimą Californijtfsž mieste Santa 
Monica. Policija ir prohibicijos agentai tą >žmogų su
ėmė, benešant iš grosernės per užpakalines duris krep- 

,.šj su degtinės bonkomis. >
Kokio čia daikto, kad valdžios agentai sugavo žmo*- 

gų su “uždraustu skystimėliu”! Tokių atsitikimų šian
die, prohibicijos gadynėje, kasdien įvyksta šimtai, jei 
ne tūkstančiai. Bet spauda apie Leavitt’ę areštą bubni- 
ja beveik taip pat garsiai, kaip apie karą Mandžuriįo- 
je. O dalykas tas, kad to žmogaus esama prezidento 
Hoovęrio švogerio.

Pasirodo, kad giminystė su “dideliais žmonėmis” 
kai kada būna visai nepatogus daiktas.

karas ir Biznis

net ir tam tik-

Telegrama iš Londono praneša, kad karas Man- 
džurijoje atgaivino pramonę Lancashife’o distrikte.

Tas distriktas, kaip žinoma, yra Anglijos attdittio 
pramonės centras. Nuo to laiko, kai Indijoje prasidėjo 
boikotas* prieš Anglijos audeklus,, dirbtuvės Lanca- 
shire’o distrikte neteko užsakymų ir turėjo. sustoti.: 
Šimtai tukstdnčių darbininkų buvo išmesti į gatvę, ir 
jau keletas metų, kąį viehintėlis jy gyvenimo šaltinis 
tai — pašalpos, kurias valstybė duoda bedarbiams.

Bet dabar Anglijos tekstilės pramonė rado naują 
rinką. Kinams susivaidijus su japonais Mandžlirįjoje, 
kinai ėmė boikotuoti japonų prekes ir pirkti anghį au
deklus. Lancashire’as atgijo, Audimo fabrikai pradėjo 
atsidaryti, darbininkai pradėjo grįžti į darbą.

Tai matote, kaip šių dienų pasaUlyjė dedasi. Vie
nos šalies nUoštollš reiškia pelną kitai Šaliai. Jani koks 
nelemtas daiktas yra karas, o pasirodo, kad ir iš karo 
daugeliui žmonių būna naudos. Anaiptol ite tik genero
lams ir amunicijos fabrikantams, bet -
rų šalių arba tam tikrų pramonių darbininkatrm.

Visi gerai atsimena, kaip Amerika lobo pasaulio 
karo metu, kuomet visą / Ėuropa pešėsi, o Jungtinės 
Valstijos, dirbo, vos paspėdamos gaminti jai maistą, 
rubus, geležį plieną ir t. t. Šiandie, kuomet Amerikoje 

. siaučia skaudus pramonės ir žemės ūkio krizis, ne vie
nas žmogus, be abejonės, tų laikų pasiilgsta ir svajoja: 
“Ak, kad taip vėl kur nors kiltų geras didelis karas — 
gal čia pasibaigtų depresija!..0

Tai yra gyvenimo tikrenybė, ir ve dėlto yra taip 
sunku išguiti karą Iš ušios ašarų pakalnės0. Ve dėlko 
yra taip sunku net ir pažangiausioms šalims pašinktl 
to, kad žmonoms butų užtikrintas gerbūvis.

Viso pasaulio žmonija šiandie yra sujungta tūks
tančiais ekonominių ir kitokių ryšių. Jeigu kas žymes
nio atsitinka vienoje šalyje/tai tuo jaus geVon ar blo- 
gon pusėn tatai atsiliopla it kitose šalyse* Bet IdekVfe* 
na šalis elgiasi taip, kaip jai geriausia patinka, neateik 
Žvelgdama, St tai bus naudinga ar kenksminga kitai 
žmonijos daliai. Kiekvienos Šalies vifliijo atskiras 
žmogus žiuri tik savo naudos, kitų nepaisydamas* ;

Nacionalizmas.tarpe tautų ir egoizmas tarpe žmo
nių veda prie to paties liūdno rezultato: nuožmioje 
Visų kovoje prieš visus kenčia žmonių mafiės, . kenčia

Bet 
rias kolonijas sykiu ir mu
sų kuopa 
narius kiek 
reikia gana daug padirbėti, 
kad surengus kokį parengimą, 
kad uždirbus kiek nbrš pinigų 
dėl kuopos it pagelbėjus na
riams, kurie ftegšii ftarinit) 
duoklių Užsimokėti, kad palai
kius horš klek ilgiaūš savo 
draugu SLA. narį. . /

Musų ŠtA. Pildomoji Tary
ba iki šiol visai mažai kreipė 
domės j šią Sunktą narių būk
lę, apart raginimo kuodas, kad 
kuopos gelbėtų narius užsimo
kėjime duoklių, teisybė, pas
taruoju laiku dildomoji Tary
ba nutarė, kad biitų paimta iš 
Našlių it l^ašlaiMų bolido 
$5,000 it tik Su ta sąlyga, kad: 
kuopos turi Skolinti iš Cefitto^ 
it tik kuopos galės gauti iri 
kuopos bUs atsakomingos UŽ 
panašias paskolas. Kitaip sa
kant, kuopa pasiskolina iš S. 
L. A. Centro ir bus < atsako- 
mihga už paskolą, babdf ga
vus kUopa paskolą paskolins 
nariui if UžmokŠs ttkfys duok
lės j Centrą. K’ėiŠkU pinigai 
eina į SLA. Centrą atgal. Na
rys negalėdamas gauti pasko-, 
los daugiau iš kuopos-, lygiai; 
gal ir kuopa negaus daugiau, 
paskolos iš Centro, narys • tam
pa išbrauktas iš SLA. Cent
ras gavo pinigus atgal, nes na
rys mokėjo duoklės su paSkolin-: 
taiš pinigais it hafys buvo .mo
kėjęs per keletą ar kėlįęliką 
metų taipjau į ,*ŠLA. Centrą. 
Reiškia Centras^ nuostolių ne
turi, bet turi pelną. Bet kuo
pa ir joje likusieji nariai tu
rės panešti nuostolius, nes tu
rės užmokėt paskolą į $LA. 
Centrą. *

Mltsiį SLA. įstatuose pasa
kyta (2-ram skyriui), kad ran
dasi apsaugos; fondas, neįįdlė-j 
jiibo ir ligos fondas, lėšų fon
das, našlių ir našlaičių foridas, 
fondas šelpimui narių ir jų 
šeimynų nelaimėje ir mokslei
vių fondas. Kiek man žinbma, 
visi paminėti fondai yra gyvi 
ir veikia, bet “fortas šelpimui 
narių ir jų šėimyhų belaimė
ję” yra tik ant popieros pažy
mėtas ir iki šiol nieko nevfeikė. 
Gali būt, kad tas fondas yra 
dar tuščias, nes nebuvo reika
lo narius gelbėt nelaimėje. Pa
vyzdžiui, kuomet narys pH- 
klauso prie SLA., jeigu apšėr’- 
ga — gauna pašelpą, jeigu įiiM 
§ta — gauna pomirtinę iš kito 
fondo ir viskas gerai einas pa1- 
kol neužėjo ši bedarbe, kttb1- 
mėt hftflai papuolė tiesiog į 
nelaimę, negalėdami ’ uŽšiftlb- 
kėti duoklių, '-tampa sųąpen 
duoti ir vėliaus išbraukti į fe S-. 
L, A. čion kaip tik ir reikblim 
gdS tas tfėiaiihės fondas lt 
Kaip ant nelaimės tas fohdaš 
yra tuščias. Jeigu tam fohde 
nėra pinigų, aš manau, kad bu
tą gerai Ir betikiu, kad nąHai 
psdėširitąs Šio fondo: papĮldy* 
muk. ’ŠLA. Pildomoji Tafyba 
galėtų tai padalyti, jeigu tik 
stengtus it pirmiausiai tuos 
$5,000, kuriuos jau paskyrė fe 
MaMią if Wąfcių Fondo, 
tetą pavesti i fondą šelpimu!; 
haHų ir jų šeimynų nelaimėjo^ 
Po tė, tttfbdt jau randas 
tiškų Centų fonde apie $3XXHk 
galėtų visus paskirti J vH 
minėtą fondą. Tąip jau iŠ 
Moksleivių Fonido kiek rahdaš 
pirtigų ir sykiu pareikalautų iŠ 
AokfefcMb Sflt turi paMfei* 
las ir baigė mokslus, kad gta|r! 
žintų piPiguą, kas sudalytą • 
gal apie kita $4,000. Vietai 
skolinis daiifciatfef nm dabak 
tittiu laikų, turėtume neskolin- 
ti daugiaus ir padarytume ta 
maą ,w

bahdohi gelbėti
galime. Dažnai

bartlniu “ laiku’1 kaip hariUs, 
taip ir kuopas. Taip jau galfe-> 
tą gaunanti nuolatines algas 
ir geras hekurle SLA. Centro 
valdyboj nariai ir raštinės dar
bininkai prisidėti prie šio dide 
lio dafbo. Sakysim kožnas 
Centro ir raštinės darbininkas 
nuo gaunamos algos (žinoma 
iš geros Valios) paaukauti į tą 
fondą 5% nuo savo algos, to*- 
kiu budii mes gautume sukelti 
greitu laiku apie $12,000 ar 
tam panašiai. Jeigu musu ba
riai ir kuopos po įvairias kolb-' 
nijas dirbam, negaudami " jokio 
atlyginimo, kad palaikius ha-> 
rilis, ypatingai senus narius, 
kurie daug dirbę dėl SLA., ko/ 
dėl gi gaudami algas negalėtų 
biskutį pflaukaut šiam prakil
niam darbui, palaikymui narių 
prie S L A., klirlehls būtinai pa-! 
gelba reikalinga. į

Dabar sakysim fondas jau 
gyVaš, tuomet, ’ per kuopas-, 
per kuopą pri^žitirą Centras j 
turėtą Skolinti nariams pihi-' 
gUS, kitaip sakant Centras iš 
Virš fhiriėto fohdb apmokėtų 
nario tlUokles, kuriam būtinai 
reikia pagelbos, it skolintą,1 
kaip sakiau, tiesiog nariui, ne 
ktlopai. šitokiu budtt palaiky
simi narius it nei SLA., nei kuo
pos neturės nuostolių. Saky
sim Patys pamėtė sLA., čia 
btiOstolią nepadarys dėl SLA., 
heš ką jis įmokėjo, pasilieka 
Viskas Centre. Nariui susir
gus Centras, pasilaikys iš jo 
pašalpos, jeigu narys mirtų, 
Oėhtras pasilaikys iš pašelpga- 
vių , natib. v. pomirtines dalį. 
Reiškia SLA, nuostolių netu
rės, ktiomėti; kuopos, kaip sė- 
kiau„ turės 'hiibstoiiUš skolinda- 
mos pinigus, iš Centro ir 
liaiis skolins. naHams. Aš fftk- 
nau, kad šitokiu budu mes ga
lėtume pagelbėt nariams, ku
riems būtinai, teikąiipga pagal
ba ir šiam darbui aš bent nu
manau, kad z Valstijų Apdrau- 
dos Departamentai butą prie
šingi. Ne,sa čia bus pašalpos 
darbas ir, nemanau, kad butą 
SLA. nuostolių, nes paskolinti 
pinigai tuojaUs grįžta į Centlą.

Tik šitokiu bUdu galėsim pa
gelbėti MHamš, Vietoję laiikę 
čtteinančio StuĄ. Seimo, kuHs 
įvyks tik UŽ aplė Š mfenešių, 
kuomet pašelpa dabar btitiąai 
fėikailnga. Vaidyba • tufltą 
daugiau dorbės atkreipti į pa
taikymą narių, kurie jau yrA 
nariais pef daugelį -metų, Vie
toje raginę kuopas, kad gadtą 
daugiaUs narių į SLAk

J. Marcinkevičius (MartiĄh 
212 kp. narys, Kenosha, Wta.

. ir SLA. 86 Sėimb delegatės;
-. 44»,a.4i'.> u a. ;

Ne tai kad butų nfc- 
geras, bet kad ne* 

tinka 
■ ." .....

Kada Tareila apdraudė (in- 
ŠiUriįno) MikfdMuską • ir gavo 
Sui-ety fend, tfti lt Uiomet p. 
T£ręiĮa neatkreipi dėmėšib, kas 
yąmę Surety Bond yra para
šytą ir paskui, .kada iždas žuvo, 
tai ieškodamas iš kompanijos 
pinigus, visai neprisilaikė tų 

■ jgfeyklių, kokios bUvo nurody
toji tame Sūrely Bond’e. Atrb-. 
do, kad p. Taraila visai nemo
ka angliškai skaityti arba jei 
if moka> tai visai nekreipia dė
mesio į tokius dalykus. Bet 
teikia atminti, kad nepaisymas 
net tokio, dalyko, kaip Surety 
Bond, yra įrodymas, kaip pa
vojinga yra tokiam žmogui pa
vesti tokius 'Veikalus, kur rei
kalingas didžiausias atydumas 

Tokie žmonės 
bile otganizacijiai yra pavojin
gi, jau nebekalbant apiė 8LA.į 
kur tūkstančiai ir šimtai tūk
stančių reikia rodyti.

■ ' ‘ < ■

Kaip ten su gyvenimu bevehio 
name

/ , -, ■ 4'1 , i* . .

Tareila yra beveik neišskiria
mas Asmuo 'ir Devenio-Ažuna- 
įfo reikale. Noh jis SLA. 36 
Mme Chicągoj pats pasisten-

Viefta stt Hd jič kair- j
Čiamos ’atntošfefOj išmoksta tik 
s^Ve tematyti ir netenka hU-l 
garkaulio, kur reikia tifctUi Mk- 
ve parodyti, imant p. Tareilą 
atskirai, jis tnrf dar vieną ypk‘ 
tyb^, tai saVo nerangumą Ir atL 
sakomybės jausmo štoką.
. - ■ ■ •■-><.» T s ■ t

Kas atsitiko su SLA* 4 Ap- 
skrittešiždu

Kad ir kaip Atarėtum patei
sinti p. Tareilą dėl žlugimo 
SLA. 4 Apskrities iždo, jokiu 
bildu nėra galima; Būdamas td 
apskričio pirminihku, p. TaVėL 
ia vienu sykitt padavė to pa* 
ties apskričio iždininkui p. Mi
kalauskui $740.00 savo asme
nišku čekiu, ir nėfa1 jdW liu- 
dymo, kad Mikalauskas : tuos 
pinigus priėiftėi '

; ' <

žiupsnelis DtagMft jM žiftių afrfe 
“vietlybiftinkų” krtrtAitlatų

■ |>. ftrtll? ■ :'.y

Musų senojo ^poMbo” taulb: 
ninkai mano, kad rinkimų kam
panijoj tai ;, kitaip negalimu 
kaip tik 

,mąj( peikti^

mandagiai, fiurniydama^ Vitn 
tik, kedel jis netinką į tokį’ 
hr kitokį urėdą, tai tokie “tali- 
tininl^ai” mano, kad ^irdi, ir iš 
to darb savo kandidatui rektel- •

į girti, b sVętl-;
. ...... ....... jfeįjau apie dd- 

‘tinkamą kafeąidątą patašą! 
[ : ;...........
tik, kedel jis netinką į tokį

tinintari” mano, kad girdim ir iŠ 

mą. taip Jie jaupadėly* 
t i sli savo “busimu preziden
tu”; ir jei tarano čia paduodft- 
fni atsimlhimai apie jų “btfeb 
H 
tarnauti, labui prašau,!
| Jonas Tar^ija^ kiek tik aUi- 
menu, nieko tokio bfrri pada
ręs nė Susivienijimui, ne talp
iai, kaip M jo ėmėjai tO

i gv jniW5iii<CTwuvi|? nuu ju vaiuub 
! butui, laikomas švariai toje afe

roje ir ttfežiariftt į tai> kad sei-i 
mas if komisijos tikrai sten- 
gtel tą p. Tarelfoš reikalavimą 
tenkinti, UČiMi — kUr BeVė- 
nis-Ažunaris, ten, žiūrėk, p. Ta
reilą ir minimas. Kitaip sun
ku ir laukti, kadangi p. Tarei
la gyveno ir tebegyvena Deve
nio name. / ; ’

Kaip galima atskirti du da
lyki!: Dėvenm - paskmą, jo da
rytus tai paskolai gauti žygius, 
Devenid dingimą ir atsiradimą 
ir vėl dingimą, ir ‘ p. Tareilą, 
kurs gyvendamas jo namuose 
ir ii£i pašktitinią laiką būda
mas DėVėnio bev^k kUtane bur- 
dingierius, nieko o nieko apie 
tai nebūtų jei jau žinojęs, tai 
nors girdėję®?

Kad reikalų butą, jau ma-

ne kitas kas, o pats p. Tarei* 
la kalbėjosi su juo telefonu, 
t)even!ui atsiradus Ncw Yorke^ 
Ką jis kalbėjosi, tai gali liktis 
p. .Tareilos privatiškas biznis; 
bet kad p. Tareila tik dviem 
dienoms praėjus teprancšū Cen
trui, kad Devenis yra New Yor- 
ke, tai jau negalima neįtarti 
p. Tareilos buvus mažų mažiau* 
šia apsileidus ar kaip kitaip. z

Kuomet SLA. 4 Apskričiu 
konferencijoj delegatai p. Tąį> 
reilą prisispyrę klausė, kode) 
jis neareštavo Devenio, žinoda
mas kur Devenis randasi, tai 
jis tik atsakė neturėjęs teisės 
areštuoti, tai tik pranešęs SLA; 
Centrui. Bet kai buvo paklau- 
sta& ko laukė per dvi dienas, 
nepranešdamas Centrui, tai p. 
Tareila tik nutylėjo. O pats vę- 
lio.u paleido baršbandyti priefc 
sekretorę Jurgcliutę, kodėl tk 
hesuare’Štavusi Devenio.

fcmogUM, kurs savo praeitim 
i tik pats giriasi, kurs maŽės- 
niuose dalykuose yra pasirodęs 
netikęs, toks ir geriausiais no
rais negalimas būti kandidatu 
dideliam dalykui, koks yra mu
sų SLA. iždas.

Tikrai senas SLA. narys.

I AMERIKOS

Butini ir labai pagel- 
bifcga ktfygelč tiems, ka
rte nori tapti iios Šalies 
pitfečižis. Pamokinimii 
apie Šios Šalies tvarką, 
<pic jos virsiiiinKų nn- 
kimus ir viską kas ftika- 
linga prie ėmimo egia- 
tneno rasta Hoj kftygettj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis roralyta.

KAINA TIK Ž5 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Baletai St 

chicago, nx.

[ tytzįš ;to, kad Deveniui grįžus.
>0fli0iiiiiMiiiiil><ii^iii..^Wii<W-».....  ■ į »"i ■ " ■*■»<... ■' .......... ...........  ■*";"■... .., 1. ■ .. ..- >' - ————
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DAVID SUFFRIN, Ine.
PRIVERSTAS IŠEITI IŠ BIZNIO!
bėlėi ėšaričių šUnkių laikų, abelhos d^ręsijos ir Užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą b. Suffriiu jnJČ4 šlaką pardribti nežiūrint kiek jis kainavo. Tai didžiau- 
šiaš paaukojimas ruriėhimų prekių UŽ Žėriiiaiisiuš kuinas pėr 20 metų. Nieko nepa- 
liekama—kiekvienas drabužis bus partidotės — tūkstančiai naujų siutų, Ovcrkautų, 
Topkaillų, Skrybėlių ii* v>rų skalbinių tUH briti pafdiibta. Štai jušų proga gerus 
Sufirlh, inč.4 drUbužiiią Šti 37 metų rėirdt&hijd IViHViftib ir dUgštUbio kokybės pirkti 
pusdykiai V;' ;G -
Niekad #teiah drabužį bizftid.ilrtdrijoj Sodely Brątid ir Simoh 
AckePttiUA nauji ITtttiehiniai drabužiai neparsidavinėja už taip

Juokingai žemas kalnas
■■■Į. H ■•'■

v

Šie drabužiai buvo nupinki! už naujas
- y'*. . *» < '

Žbmas kaibrfs pardavinėti už $35.00
5 1* .G . . •%.

SIUTAI IR OVERKAUTAI

. V v, ___________

riįuikoKlU' SiUli VfcMi Vilnų Tikr.ai 
■V $2O:1F^ ..-V :

SIUTAI IR OVfittKAUTAI ■
Virkite . dii ar daugiau UŽ $ A UFE 
šią žetoų kąih^ Ūkiui UŽ I V

Męsę rtBOOtAAtti ;
SIUTAI SS OVilttKAtITAI

PaŠilUI iš puikiausių ^Ofsted vilnonų, 
naujausių Mylių. ą«au‘ M JlC 
kojami už ........ • r^ą9 -.’

ftiusų Vaikiausi $5(M»i ir $W)0 ' Y
tusiom stoti ‘ "

; U«IWW(itU ir vietinius J

MAN kitą ^att^Štdš, t^šWs išdirbyįsčių.

. .„u,   -Nt,iMifcitaaaiM|irai»fliaiA .žaiai.u.j.   t ,-„m ..............

^nų^įįjr^tidrabužius--už žemiausias kuinas per 20 m.
•Mes patarimne pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 

’rJjSnorėsis; nusipirkti ^kėite Įių-draiHtžių ttteiėiei.
V vi: . .■v-".-.,. - •••'* ’

DAVID SUFFRIN, Ine.
ąukeę Ąv«h prie Divisiofj Street

Jk

V.

.OSUAlUU'JUUi&ASM.

■i
į' į

,V>> '....

Kiirie nustebins jus savo puikia kokybe 
Mr rankomis pasiuvimb UŽ šią juokingą 
Wą kainą 1Q g
tiktai...........r:.......... I

PUOŠNUS MO.UO.ir $45.00

SIUTAI IR O VERKAUTAI
7 .... . . .

•Puikiausios kokvbės vilnonų, šioje jgru- 
bįjiyrė didelis tmšlritiknnas SOClETY 
BRAND drabužių. RuPkvinis siūti, pui
kus pamušas Celanese Ir Skinhefs sa-

T—........ *1 9.45
4—M, Aa Ui. .a,,;.

M
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Savaitę

SPECIALIS PEČIU

KVIEČIAME ATSILANKYTI J MUSŲ KRAUTUVĘ

Šios Savaitės Pabaigos BARGENAI

RADIO IŠPARDAVIMAS

pran

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. p. p Galima gauti W 
Kaina 45 centai.

Nau 
vos” g ( 
10c., Kliųskitė Natijfen

Taipgi turime didelį p«iriilWthą kitokių įVtf 
rių pečių it visokių Spalvų; žalių, rudų, juo 
du. ir tt.

Iš Chica 
vihirphies susi 

rinkimo

PERŠ DIENAS
\ •

< Musų krautuvėj tdikro&ėlidii 
/ žiedai, deimantai, karvliui ir 
[< tt. bus pardiibddmi specialiai 
:i PIGIAI.

ftų prieita 
. Tinanšų

E.AXrATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio BUtehia nepakan
ka riknoB kf fetišų;
liiiostiotdjų j btet Štai yra lafe
tai, kurie kaip tilt Jani atsako^ 
tr Jie atlieka darbą greitai ir 
taip Švelniai, kad kūdikis ne ne
pajaučia. Fltetcheris Častoria 
nuramina piktūš, neramius vai
kus Ir jUbš užmigdo, o turin
čius karščio, konst i pači ją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais niilionuose namą šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikais profesijoj 
imitacijų. i"’J 
parašas reišH&kt£krą:

Šalinkis
& Fletėher 

kitptUkrą Castoria.

Vilnų su šilku maišyta, 
baltos SpalVPj pirmiau 
parsidavė pb $ ji .00 
$5.00; dabar ....

Paskui kiti žieminiai 
Union Siutai, su trimi- 
pąfhiė arba i IgtJtti i s 
rapkbV^nis pasiduoda 
po $L4S ir 95c.

dArėni SPECIALI IBPAHDAVIM4 it uŽUkHhahie 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

Šalteshim orui užėjus, vertėtu jums nusipirkti šiltų *svederiQk 
Mes turime didelį pasirinkimą: story tikry vilnonių su kulnie* 
Hais it W kamieriy. Taipgi plonesnių svederitį^ per galfi Velka
mu, SU Rankovėmis arba be rankovių; įvairių spalvų. Galima pri
taikinti prie kiekvieno skonio. Dabar parduoddme už labai nuže
mintų kainų. ' 1 „

ftevMikj b kitb pavardės hfeftU- 
gWau.

Užbaigus Valdybos raportus 
prieita prtė komisijos raportų. 
P-įa Elena Gramatinė ir Bo- 
ftilėėlė, OatiškUfdiėne pranešė, 
kad imkatni šokiai arba vaka
rai įvyks aubato), 14 d. lap
kričio, Ummohto mtuiftčjte, 
4Č3Č S. RoOktveil Št. Dar pa
aiškino, kad kaip dabar sunkas 
laikai, tai if jžfthgA maža, tik 
26 centai ksmėhiiii, o bus šau
ki Orkestrą, taip jog kiekvienas 
atšiiankįš bus patenkintas.

Po komisijos rapo 
prie Centro reikalų 
sekretorius pranešu kad yfa 
prisiųstos nominacijų blankos. 
Bet Šiandie negalima nominuo
ti, ba nebuvo pranešta nei “Tė
vynėj”, nei kituose laikraščiuo
se. Nominacijos paliktos se
kančiam BUširinkimiiL

Tai gerbiami nariai ir narės, 
turite tėmyti gerai pranėŠimus, 
kad musų kuopos visi nariai 
butų sekančiam susirinkime, 

korespondentas.

niukino darbas bei vargšams 
nupirkta ir paskirta prieglau
dos vieta gali nueiti niekais, 
jeigu nieko nebus daroma. taip 
juk atsitiko BU ftv. kryžiaus 
ligonine, kurią dabar nebe lie
tuviai kontroliuoja. “Naiijiet 
nos” tada teisingai rašė, jog 
lietuviai neturės progos pasi“ 
girti savo ligoninė, kuri bus 
pavesta kardinolo globai. Taip 
ir atsitiko. . .

Jeigu spauddj bus pakeltas 
balsas ir atsilieps šiaip viSUo-

VisaB;MąsųZ^0ira» yra vėliausios mados* ir už kiekvieną daiktą pas mus pirktą* 
iHes atšHkph^i jeigu nesineMoja gerai,uies visuomet ptomaine atgal, arba kitą duo-

Vertės ;$ 1.5.0, 'dabar .... $1.00 
50c. Kakta rAiŠČiai parsiduoda

tuvbs atvažiavusio jaunimu 
Ypač baigiantis koniostui 
gija tiešiOg liko UŽVėrista apti* 
kaci jomis, kad Į trumpą laiką 
taip Valdybą, kaip ir daktaras 
iki šio sliBirinkbho višttB nega
lėjo aprūpinti.

Vaidybai prašant susirinki
mas nutarė užbaigimui kentės
iu pailginti laiką dar 2 sąvar
tomis.

Taigi tie nauji aplikahtąi, 
kurie yra pridavę saVo aplika
cijas, o dėl kokios nors prite- 
žasties negalėjo iki šio stiširitl* 
kimo įstoti, bėgiu šių dviejų 
savaičių dar galės įstoti kon- 
testo nupiginta kaina. O po 2 
savaičių įstojimas bus ir Vėl i 
brangesnis gi senesniems ir Vi
sai negalimas.

Reikia priminti, kad Č. L. 
Draugija S. P.' yra ne tik pa- 
šalpine, bet kartu ir kultūros 
ir apšvietus draugija. Norintie
ji veikti kultūros ir apšvietus 
srity visuomet šioje draugijo
je ras vietos ir pritarimo. Jau 
kelintas mėnuo kaip draugijos 
nariai po kiekvieno susirinkimo 
išgirsta gražių kalbų, patarimų, 
muzikos, dainų; tątai taippAt 
išpildo draugijos nariai.

Draugija netik yra turtinga 
doleriais, bet ir daktarais, Ad
vokatais, dainininkais, muži- 
kantais ir šiaip. prasilavindsiAis 
žmonėmis. Jie savo žinojimų 
mielu nori! dalinosi s(l VisAis 
draugijos nariais. Ir šiame su
sirinkime draugijos hatiai X. 
Saikus ir V. Ascila gražiai su
dainavo porą liaudies , dainelių 
pianu akomponuojant p-lei Bi
rutei Briedžiutei.

Po dainų naujai įstoję į drau
giją p. Valančius pratarė kelis 
Žodžius į Susirinkimą, užvirda
mas draugijos darbą ir pats, pa
sižadėdamas kiek bus galima 
veikti jos labui.

Baigiant reikia priminti, kad 
ateinantį šeštadienį, t. y. lap
kričio 14 d., 'draugija turės 
kontestui užbaigti balių su už
kandžiais, dainomis, muzika ir 
šokiais toj pačioj vietoj, kUr 
būna visi draugijos susirinki
mai, butenUlMT Nortb LteRvilt 
Street, MasonkU Temple trobe
sy.—Jonas- -A—4al

SLA. 238 kitopoš mėnesinis 
susirinkimas įvyko 5 d. lapkri
čio Gramohto svetainėje.

Ai kuopa dar tik antrus imte-, 
tus gyvuoja, ■ ir nors dabar į 
sunkus laikai, bet vis po blSkį 
auga ir nors po vieną narį gait- 
ha beveik kuone kiekvieną Su
sirinkimą. ■

Dabar nebėra tokių triukš
mų, kaip kad pirma, būdavo. 
Dabar kuopa svarsto tik Savo 
SLA. reikalus, o ne politikos. 
Nėra ne ginčų, nė Užmėtinėji- 
mų apt Vienų kitiems. Tad it 
netenka be Veikalo Sėdėti tris 
arba keturias valandas.

Finansų. sekretorius pranėšė, ■ 
kad musų vienas draugas pfety 
ąlskyrė su šiuo pasauliu, tai 
Jonas Aleksandravičia. Dar yrU 
poras ligonių> tai Juozapas Ku-

/ > ■ A » , * ■ ,

Tikriausia būdas atb 
taisyti Konstipaciją

“East St. ;t®Vis, III., Spalio 19. — 
Trincrio - Kartusis Vyhas f ra labai įjėr* 
gyduole. Jis f/atareo icobstipAciją Ir *re- 
gųli’učja visą sistemą. Jūsų. Jos Stą>A-

Gerbiama “N-nų” Redakcija:
Lapkričio 1& d. Dievo Ap^ 

veizdos parapijos svetainėj (18 
St. ir Union Avė.) prasidės 
labdarių Sąjungos seimas. Lie
tuviams reikėtų tuo suširupinti 
ir pasistengti apginti tautos 
vardą.

Gražus ir girtinas kun. Sia-

A Vy rams ir vaikams žieminiai 
oST/\! V Union Siutai, stori ir dailaus 
ągMCjVV* padarymo

už ................  O iJC
Vyrams išeiginiai marškiniai. Broadcloth Balti, Mėlyni 
it Žalios spalvos,. šioms dienoms už .............   89c
Vyrams Darbiniai vilnoniai marškiniai, labai nužemin
ta kaina, vertis du sykiu daugiau, šioms dienoms už 95c 
Moterims šilkinės pančiakos. full Fishioned, dailaus pa
darymo. visokių spalvų, pora už ........    69c
Moterims stnbos dresės. dailaus padarymo ir gražių 
spalvų .......................... •..................................................v...... 59c

10 di lapkričio Chicagos Liet. 
Draugija SavitaVpinės Pašalpos 
laikė mėnesinį susirinkimą, šis 
susirinkimas atrodė gana įdo
mus, nes tai buvo paskutinis 
laike esamo kontesto.

Jau llUo senų laikų ši orga
nizaciją atsižymi savo gražiiu 
sugyvenimu narių tarpe ir pa
vyzdinga tvarka. Draugijoj ga
li sutilpti viii, k Aš tik nori ap- 
sirtipiht huo kasdien atsitinkan
čių nelaimių ir ligos. Nežiūrint 
kokį dievą kas garbina ar ko
kiai politinei organizacijai pri
klauso, visi lietuviai gali būti 
jos nariai.

Viena svarbiausių 'kalbamo 
susirinkimo užduočių buvo no
minacija kandidatų į ateinančių 
metų valdybos, vietas. Nomina
cijoj didžiuma balsų gavo se- 
noš valdybos ftąriai, o tai rei
kia, kad draugija yra pateik 
kinta jų (valdybos) darbu; bet 
tikrus rezultatus parodys patys 
rinkimai.

Bėgiu kelių mėnesių kontes
to į draugiją įstojo keli šim
tai naujų narių. ,Jų tarpe daug 
taip čia gimusio, kąip.,ir iš Lite-

TeL Vičtory 6576

Šie pečiai yra padaryt! libai gražHi; šildo ge
rai ir Sutaupo anglis. Jie tinka pastatymui j 
frontinĮ kambarį. Tokių pečių paprasta kaina 

$D.OO. bet šiame ilpatdivifac $21.75

Kaklaraiščiai, tikro šilko, ran- 
koftiis pasiūti, įvairių spalvų, 
Vertės $1.00. parsiduoda

įffl W Apatiniai 
.111* Union 

Siutai
Storų baltų tikrų vilnų 
pieniau RįršiidaVė po

Del išsprendimo problemos apšildymui 
savo namo, kreipkitės pas mns

Barskis Furniture House

Ketverge, Pętnyčioj ir Subątoje, Lapkričio 12,13 ir 14 
PIRKDAMI DABAR JUS SUTAUPYSITE NUO10 « 

IKI 40% ANT DOLERIO
Atsiminkite, kad - - ■ ■'

Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvė 
skiria 10% pelno nuo kiekvieno lietuviams parduoto radio seto 
dėl musų lietuvių bedarbiu ir vargdienių, per Lietuviy Labdarin
gos Sąjungos Centro Iždų, kuris išdalins tiems, kuriems pagelba 
yta labiausia reikalinga, be skirtumo. '

ČEVERVKAI "“"šeimynai
. '"i Beveik kiekviena* žmogus

perka DOVANAS KAI.fe- 
DOMB. Cevetykai ge- 

: JA ra dovana. Todėl, mes pA- 
kad

imiMiniiiiiiittiMiiiiiHiiiiiiiiHiiiii «
Pirkite dabar

SkrybeUs-Mallory Hats yra vi
soje Ąprtflkojė Žindmbs, kaipo 
Iriausios. Visuomet į parsida-

parsiduoda po ’fivU
Ki?ų - kompanijų išditbystėš 
skrybėlės parsiduoda po SJ.45, 
$Ž.95. $2.45 ir $1.95.

--------

TRINERIO 
KARTUSIS VYNAS 

yra švelnus, ir malonus liuosuotoja^. Jh 
nesupurfo jhsų yidprtų, jis stimutiboji 
jūsų Wsdtetiinį išvalymu vidurių tiKėlti 

■'"""“S, apįiekimkk^ 
di jį ir įrtftai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Turim didelį pasirinkimą žieminių aprėdalų dėl vyrų, 
motery ir vaiky ir parduodam labai žemomis kainomis. ■
Kviečiam širdingai arsihhkyri ir busit užganėdinti mūšų 
kainomis ir patartiavimu._____„ , , • , r „ „ „ _ . „ .

........m.—... ..-.a.fcj . ........... . ......... . ...............

Nupigintos
■; Skrybėlės

. - . , LAIKRODININKAS
3255 South Halsted Street

IĮIĮDIITMĮIĮ

Viršutinių marškinių laikome 

geriausių kompanijų, kaip tai, 

Wilson Brotlicrs, MarthųUart 

ir kitų. Turime didelį pasi- 

rihkimų.
..**.1,... ................... .................. ................ Ilifi „Ibiik

SVEDĖftlAI, tikrai 
patesiduodu po $2.95 ir $2.00. 
u<Mi»tiW Miaftiiu liąa ,,iirri<ii.l.|6rtT<f lĮĮtoanfrem

UNIVERSAl SHOE STORE
’ ZALESKI ir MARTIN', ŠiVininkai 

3265 S. Halsted St

J. SANDARGS. Savininkas

Mid-West Ory Goods Store
3305 So. Halsted Street

Skaitytojų Balsai

Martinkus, Men’s Shop
■o į M • ■ :.v ' •■■'-į:- .. •» i

3&13 ScK Halšted Street

Hitebės d&rbtto’toj&i, trtD gal Lab
darių Sąjungom valdyba neiš* 
drįB BteiglAfoą vargšais prite- 
glaudą pAvešti kardinolui. Jud 
Ublati, kad ūkis ir fttcigiąma 
prieglauda turi tndrgiČių, o sko
las prigimti ir kardiftclas he- 
labai tenori.

Vaidyba privalėtų tos nuosa
vybės neišleisti iš savo rankų. 
Turėtų būti išrinktas komite
tas, kuris tvarkytų prieglaudos 
reikalus.

Tai svarbus klausimas. Rei
kia dėti pastangų, kad lietuvių 
įstaiga pasiliktų lietuvių ran
kose. —Skaitytojas.

Tegu šituo klausimu atsilie
pia tie žmonės, kurio arčiau 
prie to reikalo stovėjo. —fced.

0 West 47th Street 
Phone YARDS 506V

Iniu budu.
turi jį stak^. _ v
jus įsitikinsite, kad TmHiVjHo 
Vyhfcs yra 'gerlauššiis btfdfeš . 
konstipaciją, prastį gi|vos lįtatf*
dėjimus, fie^oiBihg^ Mifegą ft prartdinil 
energijos. Dbkfirai tėkomeąduoją B 
kadangi jfe Žipo, kad jis tikrai paramstį 
Jeigu negaunate savo apįe|ink<je. raIMdb 
Jo., Triner Co.. 1331 S. AAland m 
Clflcso. 111. . ■ ..

......* ■A—H » I fci» mllilldli iltį .l't .1111 iii 

0. 19 ir S® ’W0!

fru (^ii^idi
' ■ : *.’.L
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imAUnA H. iišifrui n.
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DIDIS IŠPARDAVIMAS
DABAR EINA ABEJOSE

Bridgeportas
Bomba lietuvio valgyklai

Marųuette Park

uždaryti iki ją paltai
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nauji Radios 1932 mados

Nauja THOR plovyklavargomnin

PEČIAI

Kamp. Sacramento St.4187-91 Archer

ŠILKINĖS IR VILNONĖS KOJINĖS

Brighton Park 98c
Mergaičių Žieminiai Kautai

1514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Lonb Avė. 
CHICAGO. ILL.

Naujausios Mados, 
ti, dėl visokio kuro, 
verti iki $35.00 po ...

valgyklą.
3456 So

tvarka: Iš 
pirmas at

išdraskė 
žalos

Septyni mielaširdin 
gi darbai kunui

' v^hicago
BAR G Al N 

WEEK*
L END J

Parlor Setai Parsi 
duoda 'Pusdykiai

Joniškiečių Kliubo 
rožinis balius

jau antrą kartą trumpu 
tenka ši valgykla “Nau- 

mineti. Neseniai buvo

tarpe. Lietu 
jos atrodyda 
tolimos. Per 
lietuviai žinu-

Ateinantį sekmadienį Joniš
kiečių Kliubasp sukvietęs visus 
savo narius ir plačiąją publi
ką, duoda vakarą Lietuvių Au
ditorijoj, pirmo aukšto svetai
nėj. šis Joniškiečių Kliubo va
karas suteiks visiems daug ma
lonumo, gražios rožės dabins 
kiekvieną svetį ir viešnią, skra
jojanti krasa bus tarpininkė 
draugiškumui, naujoms pažin
tims. s •

Joniškiečių Kliubo Komisija, 
į kurią įeina darbščios 'moters, 
yra pasamdžiusi smarkius mu
zikantus, kurie rėš šokius iš 
peties. Taippat bus užkandžių 
ir minkštų gėrimų.

Kaip žinote, įžanga pigi, kad 
suteikti galimybės tiems. daly
vauti vakare, kuriuos šių dienų 
depresija yra palietusi, ir sma
giai laiką praleisti.

Taigi bukite visi, busiu ir aš.
Gruzdžių Rakmilkė.

alka-
nepamiršo. Jis

pilnai parceliuo-

. *19.95

Taipgi. daugelis kitokių bargenų laukia 
’ Tamstų Peoples Krautuvėse. Atsilan

kykite šiandienų gatavi pirkti
l DIDŽIAUSIAS LIETUVIU KRAUTUVES

Tarp Chicagos 
Lietuvių

American Lithuanian CHi- 
zens Club susirinkimas įvyks 
Nedėlioj, . lapkričio 15 d. Pra
džia lygiai 1 vai. po pietų. Vie
ta K. Gramonto Svetainėj, 4535 
So. Rockwell st.

KadangĮi praeitas susirinki
mas dėl kai kurių priežasčių, 
galima sakyti, kaip ir neįvyko, 
tai šiame susirinkime turėsim 
užsilikusius ir dabar pripuolan- 
čius darbus atlikti. O kad visą 
tai sėkmingai atlikus, tai rei
kalinga skaitlingo narių atsi
lankymo.

Be to, dar labai butų gerai, 
kad nariai eidami susirinkiman

South West Amerikos Lietuvių 
Politikos Kliubas

>BIGį BAR&AIN
L DAYSJ

Lapkričio-No v. 13 ir 14
Per šias dvi dienas kiekviena^ ką nors pirkdamas musą 

. Aptiekoje GAUS DOVANĄ

Tai 
laiku 
j ienose 
pranešta, kad kas ten mėginęs 
ją padegti. Bet gaisras pavyko 
urnai sulaikyti. Spėjimas aną 
kartą daryta, kad ^valgykla bu
vusi padegta kerštu, šis pas
kutinis įvykis patvirtina pir
mesni spėjimą.

Kodėl gi keršijama? Alek
sandravičius pats pareiškė, kad 
jis nežinąs kas metė bombą, 
nematęs piktadarių ir neturįs 
nuožiūros dėl ko ji mesta.

Bet bridgeportiečiai daro sa
vus išvedimus. O tie išvedimai 
esmėj yra tokie: Aleksandra
vičius numušęs kainą, už val
gius, tai konkurentai “pamoki-

(Čia turiu omenėj pirmą, t. y 
alkaną papenėk.)

Vienintelis musų tautos ku
nigas, klebonas Stanislovas Lin
kus, šio pirmo darbo 
ną papenėk 
pasiryžo ateiti alkaniems be
darbiams pagelbon depresijos 
metu. Jis ir dabar darbuojasi 
šiam tikslui.

Dėka jo ir jo bažnyčios ko
miteto pastangoms parvežama 
duonos, pieno, pajų, retkarčiais 
bulvių, cibulių, obuolių ir net 
saldainių vaikučiams. Ketvirtą 
valandą popiet viskas dalinama 
paties klebono, o pienas mie- 
ruojama kvortomis

APTIEKA
/. " " 1 '■' ■ ■ 1 ' : i •

1

Iškilmingas Atidarymas

Karalius neleido žmogui 
numirti

rinkimų tai jų nematyti. Bet 
kas kaltas deliai to? Reikia įfch 
noti iš anksto koks tas ar ki-t 
tas politikieris yra, ką'jis gero, 
ar blogo padarė.

Naujų sumanymų nebuvo. 
Tik visi rengėsi baliui. O tas 
balius įvyko lapkričio 7. d. J. 
Mežlaiškio svetainėje, 2453 W. 
71 st., kur kliubas laiko susi
rinkimus.

Balius buvo linksmas ir drau
giškas. Visi linksminosi iki 2 
vai. nakties. Girdėjau pageida
vimą daugelio narių dažniau 
turėti tokius parengimus. Tikiu, 
kad ir pelno liko kliubui. Tik 
nežinau dėl kokios priežasties 
vyrai atėjo, o moterų tai ne 
neatsivedė. Kurios moterų bu 
vo baliuj, tos smagiai praleido 
laika. . J. B.

Trečiadienį, 7:30 valandą var 
karo, lietuvių , garaže adresu 
3222 So. Halsted Street, _atva-

DIDELIS 3 DIENŲ BARGENŲ 
IŠPARDAVIMAS

.KETVERGE, PETNYČIOJ ir SUBATOJ 
Lapkričio 12,13 ir 14

American Family Muilas, ne 
daugiau 5 šnlotų, su šiuo kuponu 
šmotas 3^ c.

Išpardavimas Vai
kų Sheepskin 

Kautų
Padaryti iš stiprios 
juodos “Du Pont” 
rūšies Leatherette, 
storai avies kailiu 
pamušti ir su di
deliu avies- kal- 
nierium. Didumo 
4 iki 18. Reg. 
$5.00 kautas, šia
me išpar- $^.98 
davime tik

South West Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubas laikė mė
nesinį susirinkimą. Susirinki
mas įvyko 8 vai. vakare. Ati
darė jį pirm. D. B. Pratapas.

|Pirmininkas paaiškino kliubo 
vertę, t. y. ką lietuviai gali nib 
veikti turėdami politinį kliubą, 
jei pradėtų sparčiau dirbti. 
Mat, naujoj 13 wardoj, kuri 
apima ir Marųuette Parką ir 
kurios ribos nusitęsia iki Ar
cher ir Crawford avės., gyve
na daug lietuvių. Jei visi dirb- 
tumėm išvien, tai už keleto 
metų turėtumėm 13 wardoj 
lietuvį aldermąną.

Nutarimų raštininkas išdavė 
raportą, kuris buvo priimtas 
su menku pataisymu. Finansų 
gi- raštininko raporto nesimatė. 
Mat, jis nieko į savo knygas 
nerašo kito, kaip tik narių duo
kles. Mano supratimu, finansų 
raštininkas turi suvesti į tam 
tikrą knygą visas įplaukas, ku
rios susidaro susirinkime — iš 
ko, už ką ir kiek — taip kad 
butų visa tai sužymėta pas abu 
knygvedžiu. Ir jeigu pas vieną 
įvyksta klaida, tai pas antrą 
butų galima ji surasti, knygas 
peržiūrint arba kitokiame rei
kale. Komisijos raportas priim 
tas vienu balsu.

Susirinkimas buvo neskait
lingas. Kliubas turi, apie 200 
narių, o į susirinkimą atsilan
kė tik dvidešimt piliečių. Ro
dosi, jei piliečiai priklauso kliu- 
bui, tai turėtų ir jo susirinki
mus • lankyti. Aš manau, kad 
kiekvienas gali kartą per mė
nesį būti susirinkime. Kiti sa
ko, kad mus politikieriai at
lanko tik rinkimų laiku, o po

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T<1. Kedzie 89*02

Darbas eina šia 
duodama kortelės; 
vykęs įteikdamas kortelę prie 
stalo sėdinčiam žmogui ir yra 
iššaukiamas pirmas; moters atė
jusios su vaikučiais gauna mai
sto nelaukdamos eilės. Prie to 
paties stalo įrašomi nauji as
mens ieškantys pagelbos.

Kiekvienas norėdamas gauti 
pirmas atvyksta kiek anksčiau 
nurodytos valandos, kad grei
čiau įteikti savotmkortelę prie 
stalo. Bematant susirenka mi
nia vargdienių šimtais bažny
čios svetainėje ir laukia paskir
tos valandos.

Tenka pažymėti, kad kun. 
Linkus neskiria žmonių sulig 
jų tikyba, tauta, partija ar ra
se. Dalina visiems maistą,

ši bažnyčia yra šv. Marijos

žiavęs iš Palos Park švedas mė
gino nusinuodyti.

Skubiai pašauktas ir pribu
vęs Dr. Karalius suteikė pir
mą pagelbą ir nuvežę užsinuo
dijusį į ligoninę. Dėka dakta
ro pasidarbavimui mėginęs nu
sižudyti asmuo jau vakar aplei
do ligoninę ir parvažiavo namo.

Iš- vienos pusės atrodo, kad 
Dr. Karaliui priklauso kreditas 
kaip savo amato žinovui. O iš 
kitos puses žiūrėdamas aš jo 
nesuprantu. Kiek man žinoma, 
Dr. Karalius yra plačių pažiū
rų žmoguš, reikalaująs juo 
daugiau laisvės sau ir pripažįs
tąs tą teisę kitiems.

Ale ve žmogus mėgina va
žiuoti pas Abraomą, o Dr. Ka
ralius, galima sakyti, už ausų 
nučiupęs pasilaiko jį ant že
mės. Tai. kur čia laisvės pripa^- 
žinimas?

Ir toliau. Man rodosi, kad 
daktaras sugadino biznį kl- 
tįems, pav. kokiam nors klebo
nui, vargonininkui, zvanininkui 
ir t. t. Ar ne,? —Kleriktas.

VVISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
1 PER 26 METUS.

Naktį iš trečiadienio j ket
virtadienį, tiksliau bus pasaky
ti, ketvirtadienio rytą, taip 
4:15 valandą, nežinomi pikta
dariai metė bombą į lietuvio 
p. Aleksandravičiaus 
kuri randasi adresu 
Halsted street.

Sprogdama bomba 
visą valgyklos priešakį 
turtui ne. kažin kiek padaryta 
Bet valgyklą teks kelioms die
noms

KAINOS SUMAŽINTOS 
DAUGIAU KAIP PUSĘ

' Ant
RADIO, RAKANDU, PEČIU, PLAUNAMU 

MASINU, BLANKETU ir Visokių Kitų 
Namams Reikmenų!

A. BELSKIS, Ph. G., R. Ph
■ 2422 W. Marąuette Road

Phone REPUBLIC 8222

Pęrkraustymo Aptiekos į Naują Namą
ATIDARYMAS TĘSIS DVI DIENAS 

PETNYČIOJ ir SUBATOJ,

Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, 2 
šmotai. $j|-j| flfl 
Kaltis tik

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
3 Dienos 

KETVERGE, PETNYČIOJ ir SUBATOJ

raus Alpaca 
kad išrodo kaip tik
ro kailio. Pilki ar ru
svi. Didumo 3 iki 14, 
Reguliarės $9.00' ver-

tiktai už

Dabar taip populia-

Pilė,

KAINAS

’59.50
'65.00

Nauja MAYTAG plovy- FA

klc už......... ;.....................į b3U
Jr daugybes kitų ui lygiai Šernas kainas

R. C. A. VICTOR kombinacijos Ra- 
dio įrengti naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo, ver
tės' $300.00. Dabhr $QQ Efi 
tik už..... ................ VViMV
PHILCO Radio įrengtas su tūbom, 
staliuku ir viskuo. I? A
Labai gražus, kaina

Lietuvių Katalikų bažnyčia, 
prie 35 gatvės ir Union avenue.

Be kunigo Linkaiis ir jo pa
rapijos narių darbo, padėka 
tenka tarti ir geraširdžiams lie
tuviams, o taipgi kitataučiams 
biznieriams. Kai kurių vardus 
suminėsiu čia: K,učinskio duo
nos kepykla, Marozo duonos ke. 
pykla, Rytinas duonos kepyk
la, Gordons, White Palace, 
John s Bread.

Prie šių geros širdies biznie
rių reikėtų prisidėti ir dides
niam lietuvių skaičiui, ypač ku
rie labiau pasiturintys yrh, su 
atliekamais drabužiais, o kas 
gali, tai ir su doleriu-kitu. Tas 
padės vargą vargti alkaniems 
bedarbiams žiemos metu.

Jok. Ras.

NAUJŲ MADŲ
GERIAUSIOS PLOVYKLES

UŽ ŽEMIAUSIAS
Nauja WOSS plovykla

Žiūrėkit musų Cirkuliorių dėl didžiausių bargenų kokie kada buvo pa
siūlyti. Šis IŠPARDAVIMAS bus didžiausias BARGENŲ PARINKIMAS 
kokis kada buvo LUSTIG’S Sankrovoj., Ateikite anksti ketverge. Ateiki
te kasdiė laike šio nepaprastai didelio išpardavimo.

Kainos dabar yra žemesnės negu buvo net 10 metų atgal. Žiūrėkit mu
sų Cirkuliorių. Jie yra atnešami į jūsų namus.

LUSTIC^^™™1
3410-12 South Halsted St .

VALGOMOJO KAMB. SE

TAI UŽ MAŽIAU NEGU

MUMS KAINUOJA

Puikus 7 šmotų setai, didelis 
pailginamas stalas, 5 kėdės, ir 1 
šeimininko kėdė, sėdynės ap
muštos puikiu jacųuard. Re- 
guliarės vertės iki 
$75, dabar už I V

atsikviestų savo draugus prira
šyti juos prie khiibo. Be skir
tumo vyrai ir moters nuo 16 
iki 45 metų amžiaus bus pri
imti. Vietos visiems pakaks, 
nes kliubas turi du skyrius — 
pašalpos ir politikos. Ypatin
gai čia gera dirva tiems, ku
rie nuoširdžiai darbuojasi po
litikoj ir per politiką siekia, sau 
ir kitiem gero padaryti. O, ži
noma, su organizacijos pagelba 
kur-kas lengviau dirbti toj ar 
kitoj srityje.

— Anton Jusas.

GasiniaiPečiai už Mažiau
? Kaip Pusę Kainos

Puikiausi Coles išdirbystės pilnai parceliuoti pa
siniai pečiai, įvairių spalvų, vertės iki $75. Da
bar, kol jų išteks/ tiktai $29 95

Daktaras C
Kapitonas - SMy

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spečiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų h pūslės, užnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga 
K role, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

įėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
aktikuoja per daugel) metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 

dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki k 
ralandai n nuo 5-8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
♦200 Wee< 26 St. kampas Kėde* Avė. Tel Ctawford 5

PILNAS LOVOS AUTFITAS 
UŽ TIKTAI $Jg 

jūsų pasirinkimui kokio norite 
didumo lova. garantuoti roil 
springsai it 45 sv. bovelninis ma- 
trasas. Reguliarės vertės iki $25. 
Dabar viskas tiktai už $12.95.

VAIKŲ FLANELINIAI MARŠKINIAI
Iš storo pilko ar rusvo Flanelette, didumo 8 iki 14,
69c vertės .......i................................1.............. ....................................

VYRŲ UNION SIUTAI
Storo nėrinio, žiemos laikui, švelni apačia. Reguliarės
$1,00 vertes, dabar ......................... A............................. ^.............. .......

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ VILNONIAI SWEATERIAI
Stori, šilti, slipover styliaus, 6 iki 14 metų. Reguliarės 
$1.39 vertės, dabaf i 

MOTERĄ
Naujų rudeninių spalvų, puikiausios 50c kojinės, specialiai 

pora :.... .. Vyrų rayon.......
Gražią naujų klctkučių ir dryžių? Reguliarės 35c vertės, 
pora tiktai ........ ............................ ......................... . ................ . ...........

VAIKŲ ŠILKINĖS IR VILNONĖS KOJINĖS 
Puikiai padarytos, šviesių spalvų, didumo 6 iki 9%, reguliąrės 
50c. vertės, pbri po .....................    ..L.........................

’i1 VAIKŲ ŽIEMINIAI UNION SIUTAI
Del vaikų ir mergaičių, visi storai fleeced, 2 iki 16 m. amžiaus 
Reg. <98c vertės, tiktai po ....... . ................................

DOUBLE' BĘD BLANKETAI
Pilno lovos didumo. Stori, beU minkštos bovelnos. Gražių 
plaids. Reguliarės $2.00 vertės, pora po ............. .

1 ■ VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ČEVERYKAI
Perdėm grynos skaros, augšti viršai. Didumo 8 iki 2. 
Reguliarės $1,98 vertės, pora už ................ .. ....... . .............. ..

Iki šiol tokios rųšies “pa 
mokos” buvo daugiausia prak 
tikuojamos italų 
vių apielinkčms 
vo svetimos ir 
skaitys, būdavo, 
tę, kad “dar sprogo viena bom
ba”, ir žiuri kitų informacijų, 
ba bombos jų nelietė.

Ale, matyti, ir lietuvių apie- 
linkės ima mokintis iš italų. 
“Progresas”...

Nežinau kaip kiti, bet aš jau
čiuos, kad šitokios atakos už
gauna ne įtik valgyklos savi
ninką, bet ir mane kaip vieną 
tų, kuriems tenka nuolat mai
tintis valgyklose.

. Vietinis.

IŠPARDAVIMAS S. “

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapltutood gatvės

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

A I Dovanos Vaikams
I W K ■■ I tiktai Sub a c ° J e- 

■ , L1 ■ Motinos atsiveski-
■ ■ te savo vaikus su- 

batoje ir jie gaus

ŲYKAI DOVANŲ SURPRIZO PAKELI

■? • ‘ ■ X; • • ' . t
■ ‘



Dar kartą urą, plikiai!

CHICAGOS ŽINIOS
GraborialTeatruose

ŠIUO

Kaltina politikierius

Kalėdų kliubai

Veneciškos

pavie

dar pri iri 15 metų

AttenUon! i

Phone Canal 6ZZ2

NAU

■mS

kėbli pa- 
ą panašus 
jei narių

susirin 
mokės

Kaiti 
vylia

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Ašmeg'ai Antanui 
GUdelini John 
Kąashas Sarah 
Kraujalis Augustas

Mesraras Jorsef

, Cicero, UI 
J927

k Europos, 
nueina !

ir Adam:

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Iš A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos ‘Apskr. 

susirinkimo

1327 So. 49th Ct. e. ' ‘ ‘ ' e • .
Telefonu

Cicero 3724

Šernui paminklas už 
baigtas statyti

S. K. Grišius, 4312 So. Spaul 
ding Avė., tel. Lafayette 1643

Praėjusį spalių menesį išduo
ta permitų trobesių Statybai 
Illinois valstijoj viso 1,520. Pa
statymo tų trobesių kaštai sie
kių $2,949,905. Šios skaitlinės 
yra žymiai mažesnės taip už 
šių metų rugsėjį mėnesį, kaip 
už spalių mėnesį praėjusių me

ilautos istorija, liau
Eina gandai, kad eksperimen

tai auginti plikių plaukus nauja 
metodą—įšvirkštimu vaistų — 
duodu tikrai šaunių rezultatų. 
Na, tai yra, plikiai! Man ir jums 
nebereikės žiemos laiku kęsti 
šaltis.' Illinois universiteto kli
niką, įrengtą Chieagoj, 1807 W. 
Polk, sakoma, atlankę pusantro 
šimto plikų vyrų ir moterų tik 
vieną dieną. -

United Artists teatre 
laiku rodoma paveikslas ‘‘The 
Age for Love”; kitokie.-numė

tai’ būt yra trečioji su naujais 
patentuotais • išradimais.

Plunksna.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

the deądhne'
been sėt at 6 P. M. on:

Pavieto ekspertas Jacobs kal
tina. Cook pavieto (tarybą, kad 
jos inžinieriai, padariusieji ap
skaičiavimus keliams taisyti, 
tuos darbus įvertino $939^000 
daugiau, negu galima buvę at
likti.

Tad pasirodykime ir mes tik
rai mylinčiais savo dainas ir 
tuos, kurią jas dainuoja, skait
lingai atsilankykime į šį nepa
prastą Stasio Rimkaus koncer
tą, seredos vakare, lapkr. 18 d. 
Priduokime naujam talentui 
daugiau drąsos, energijos pa
siekti pasaulinių dainininkų gar
bingos vietos.

Draugijos “Lietuvos
Ūkininkas” vakaras

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. I. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reg. 2359 S, Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Oriental teatre— pradedant 
šiandie bus rodoma paveikslas 
“Touchdown”; kitokie tiume-

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

Tel. Calomet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

. nuo 6 iki 9 valandos vakare

Mr8. .A.’ K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

K MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Pastebėjome, kad “Draugo” 
No. 255-me tilpo Moterų Są, 
jungos Chicagos Apskričio su 
sirbikimo protokolas ir .prane
šimai iš kuopų veikimo.

Pastebėjome iš to paties pro
tokolo, kad daugelio kuopų de
legačių nebuvo kalbam*#! su- 
siri’akin.e. Jų tarpe nebuvo de
legačių nė Iš 8 kuopos. O p*tria 
Petrošime išdavė raportą, kad 
3 kuopa- sUsiiinkimai įvyksią,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10... 4, nuo 6 iki 8

Nedėliomb nuo 10 iki 12.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 tyro iki 1 po pietų, 2 iki 
4 k 6 iki 8 vak. Nedėliotu n«0 10 

Iki 12 dienų.
Telephonai dienų ir naktj Virginia 0036

A. M0NTV1D, M. D.
West Town Statė Bank Bldg. 

2400 Madison St.

Val.i 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tei. Weet 2860

Namų telefonas Bruuswjck 0597

Duokite savo akis Išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMĖNTHAL 
OPTPMETRIST 

dffiESĮSMiL Praktikuoja viri 20 m. 
T 4649 Ashland At*.

kampas 47.tb St. 
TcL Boulevard <6487

4605-07

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos t !-—? ir 7—8 

gėrėjomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Ricbj*»hprf Strssr 

Telefonas Republic 7868

bfeed WlndbW” lobs j nuo Adams gat? 
vSb, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Siame sąraSe pažymSta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laikai o pas
kui sunaikina.

502

bet j juos nkrtų nėatslfaflkĮį.
Na/ Čią tai jau naujas išra

dimas! Nes kaip gali susirin
kimai įvykti, jei į juos načių 
ncatsilanko? Mes visi ir visos 
galime suprasti kai 
dėtis susidaro ir į 
tokie “susirinkimai* 
į susirinkimus neatsiląnko, tai 
juk ir '’.usirinkimų nįffe.

O, ir išvadas iš to tenka pa
daryti ve koks: jei susirinki
mų nėra, tai ir raportų nega 
Ii būti Iš susirinkimų. Ir ka
dangi žmonės esti, kaip sako
ma, “fahaberni”* tai jie nekal
ba, jei nėra su kuo kalbėti. O 
jei nėra su kuo kalbėti, tai gal 
nevertėjo nė apie 3 kuopos dar
buotę raportas duoti?

Toliau centro raštininkė, 
anot protokolo, padaliusi pa 
stabą, kad kuopų finansų ras 
tininkės po kiekvieno 
kimo tuojau pasiųstų 
čius centrui. .

Ale vėl klausimas i 
nnkti iš narių 
tų susirinkimų, 
rėš nesilanko? Ir vėl kebli pa
dėtis ir bėda. *

Centro raštininkė dar paste
bėjusi, kad narei -susirgus ga
li kilti nesusipratimų, jeigu mo
kėtinai nebūtų pasiųsti į cen
trą, o deliai to ir netnalonu-i' 
mų. Kai kurios gi “veikėjos”, 
išgirdusios tokią pastabą, su
prato, buk jau it yra tikreny
bėj tokių nesmagumų.

Bendrai, įdomiausias reiški
nys kalbamam susirinkime bu
vo tai išradimas kad įvyksta 
nusirinkimai be narių. Jis rei
kėtų Užpatentuoti, kitas gi da
lykas ta’ tas, kad gal reikėtų 
daktaro Sąjungos apskričiui nUu 
mirties išgelbėti. Tai irgi su 
manymas vertas užpatentuoti. 
Tokiu budu apskritis įkigytų 
savų patentuotų vaistų, kaip, 
sakysiu, Father John’s Medi
či ne arba Dr. Solines Corn 
Pado.

Beje, dar tilpusiame “Drau^ 
go” Nu. 2^1-me rašiny Viliją, 
kalbėdama apie susirinkimą, iŠ-

'Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
, Akiniai nuo $3

Valandos : 9 ryto iki 9 vak. kasdle.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na- 
v muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimų 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. UalsUd Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Musų patarnavimas lai
dotuvėm ir kokiame rei
kale Uauomet esti «lžir 
ningas it nebrangus to-, 
dėl, kad neturime il- 
lėidiį Užlaikymai sky
dų* J

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. 1LL.

Again reminding y&u of tye$± 
terday’s /mnonncement con- 
cerhing the submissioę of pa- 
trena’ narnės 
has
Tuesday, November Vftih. Send 
yolir stiggestlons to Člėmėnt: 
J. Sv7low, 3351 Itving Park 
Blvd., o phone Keyfctone 5286 
any evemng ąfter 7 -R, M»

Ctement J.
Vice-prezįdent.

Hemlock 8151 \

’ DR. V* S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
#435 West 69tb Street 

VALANDOS!
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

šernui Paminklą Statyti Ko
mitetas turi garbę pranešti, 
kad paminklas jau baigtas sta
tytis Spalių mėn. 1 d. įdėta šer
no paveikslas paminkiau ir už
mokėta kontraktoriui E. Wun- 
derlich už įdėjimą $90.

‘Komitetai ittirejo daug dery-J 
bų su kontraktoriu, ba tas pa
veikslas netiko dėti paminkiau 
taip, kaip skulptoriaus buvo pa
žymėta. O deliai to Komitetas 
turėjo daug nemalonumo ir dar 
$90 be reikalo išlaidų. Dabar 
betgi statymo darbas baigtas, 
tik liko dar kontraktoriui sko
los $495.

šernui paminklas pastatyti 
viso kainuos $3,900. Iš tos su
mos pats paminklas kaštuoja 
$2,495; lotas $600, kurį Lietu
vių Tautinių Kapinių savinin
kai dovanojo; skulptorio darbas 
$200; art. Bučio darbas (nu
piešimas) $150; šerno kūno 
perkėlimas į tą vietą, kur da
bar paminklas stovi $35; šer
no paveikslo nuliejimas iš bron. 
zos $23.25; Komiteto išlaidos 
(spaudos darbas, telefonas, laiš
kai etc.) $250. Visos tos sumos 
yra išmokėtos, išimant skolą 
kontraktoriui $495.

Brangus broliai ir sesutės, 
Komitetas taria širdingai ačiū 
už aukas. Bet kartu jis prašo 
visų, kurie tik gali 
nių asmenų, draugysčių, S. I 
A. kuopų, kliubų 
dėti -nors po mažą auką, kad 
butų galima išmokėti likusi sko
la. šiais sunkiais nedarbo me
tais tenka mokėti didelius nuo
šimčius už skolą. Prašome pa- 
gelbos garbingai užbaigti dar-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOSt

tmo 9 iki 11 valandai tjut 
nuo 6 iki 8 valandai Vakare 

gpact iventadienia ir hetvittgdiMio

Draugijos “Lietuvos Ukinin* 
kas” šokių vakaras .rengtas 
MeJdažio svetainėje lapkričio 
8 d. pilnai pavyko. Valdyba ir 
komitetai dėkoja fPeoples Fur- 
nituro kompanijai už pagarsL 
nimę per radi© ir lietuvių laik
raščiams dž pagarsinimą savo 
skiltyse.

Tame . vakare prisirašė 10 
naujų narių. Jaunimas pasi
naudojo gražia proga ir buvo 
priimtas be įstojimo mokesties.

Turiu garbę pranešti, kad 
draugijos ^Lietuvos Ūkininkas” 
mėnesinis suąirinkimas {vyks 
lapkričio 15 d. 1 vateuidą po
piet Meldažio svetainėj, 2242 
West 23 placc.

Norinčius įsirašyti šion drau
gi j on valdyba kviečia atsilan
kyti į susirinkimą.

S. Lenkauskiene*

Rėg, '6600 South Artėtiem Avent* ' 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALAfORIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. iLL.

X Ofiso Tek Victory 6»93 
Rez. Tik Drezd 91>1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted CbictįS 
arti 31st Street

Valandos* 1—3 po pietų* 7—8 vak*

Dr. P. P. ZALLYS 
DENUSTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pnllman ,0856 
Gazai,, X-Ray. etc.

Apskaičiuojama, kad iš vadi
namų Kalėdų taupinimo kliubą 
Chicagos ir apielinkės bankai 
prieš Kalėdas išmokėsią apie 
$18,000,000.
.... J.„L1^ ......... ............... ..

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th SL

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiais pagal sutarti

4631 S,. Ashland AVe. Td. Yards 6780 
jtag|g,"i7Ųi.r .-,jjiug—msatfLfti.s.|.ns.il, e. stauramaisi 

Lietuviai Gydytojai

Lietuviai—tai muzikos ir dai
nų tauta: su daina gimė, kūdi
kystę su ja praleido, dainose iš
augę ir senatvės sulaukę musų 
žilagalviai dainuoja, liūliuoja ir 
savo dainų jaunimą'mokina...

Daina
dies veidrodis. Ypatingai yra 
malonu klausytis dainavimo ge
ro, išlavinto dainininko. Aš tu
riu omenyj busimą lapkričio 
18 d. pirmąjį koncertą jauno, 
talentingo dainininko Stasio 
Rimkaus, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Be Stasio Rim
kaus, programe dalyvaus musų 
didysiš Birutės choras, p-n i a 
Elena Rakauskienė, “ba&ila” 
Povilas Stogis, naujausis Biru
tės vyrų kvartetas ir kiti. Tai 
bus tikra dainų šventė, kurioje 
tiek daug musų geriausių artis
tinių spėkų viename koncėtre 
pasirodys. Ir dar Jcaip pasiro-

kaip 
mokesnius 
j kuriuos

Tel?»CdfiHl 4050

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto akį 9 vakare

Varicosc Gyslos Odos

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th Su Cfaicago. III.

(frabcrial C 
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemhnop oiervnottfmo. skaudamų 
akiųz karštį, huima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. .Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nub 10 iki 8 v. Nedifiomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRŲM> 
pą laiką SU Nauju išradimu. 
daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BAtSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai i

718W. 18SL
Tei. Rooseviėlt 7532 į

. MHH.J ■?! ■ II . .'i sžis^
T ' 1 ■ ■ 4 * i** ■ * n ■ ?Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS " GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale RieidžilflhtsiiattktL t> <nano 
. Aarhu bus® užganėdinti. L 

v TeL Roosevtk.<2515 arba 2516 

2314 W. 23rd M, Chicago

Dr. A. .P. Kazlauskis
Dentistaa 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Chicago teatre— pavėikslas 
“Rich Man’s Folly”; scenos nu
meris “Gay Viėnha”.

-Roosevelt teatre—šiuo laiku 
rodoma paveikslas “The‘ Cisco 
Kid”; kitokie numeriai.

McVickers teatre—paveikslas 
“Five S«tai' Finai” } kitokie 41ti-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aommm 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieo|, 2 iki 3 po oM.

7 iki 8 vai. Ncdfl. nuo JO iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

2422 W. Marųuette Rd. 
kampas 67th it Artesian Avė. 

Telefonas Grovthill 1595
Valandos nuo 9 iki U ryto, nUo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotus pagal suskatintų
■ ... II 11*1 ............... . m.... ii ..... ........   iii f—

LITHUAN1AN UMVEtlSITY 
CLUB '

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS 4*0^^

Gerai lietuviams žinomas >er 25 me
tas kaipo patyla gydytojas, efetaugm 
ir akuieria. ,

Gydo staigias ir chroniikas ligas vyn 
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

1025 W. 18t£i St.» netoli litorgan 
Valandos: omo 10—12 pietų if 

npo 6 iki 7:30 vai. vakats

A. A SLAKIS
ADVOKATASMiesto Ofisas 7 f >.

Room 1502 r > - • Tok Graeml 2978 
Valandos: 9 ryto Iki 4 po plet^ •

Vakarabt Utam» Ke«v.> 4c
6 'iki* 0 jral» .

jus xrck« a>». ra
VMiMųMMMMk...."'** 4.. •

Namų Hpde P»rk

Telefonas Yards 1138

StanleyRMažeiką
Graborius ir 

Balzaniuotojas r ’ ‘ ' f '■ .
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu aktotnbbilfac visokiems veika
lams. /Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL

--.J ■, įj^irį^įį.^.,,1^, • ■ ,įrii -1

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OHSA8
4729 South Ashland 1 tatai 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterilkų. Vyriikų ir Vaikų ligg 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 0d 4 
vai. po pietų ir nuo 7 0d 8:30 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Dentinas
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Westerft Avė.
Phone Hemlock 7828

.... ■ .MNeiifcn ■ ■ 1.■—

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas t

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ it 'NAKTl 
Mes kuomet teikiame širdingą, bimpatingą įfe rainų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. 

J F FIIDFIKIS & C0 Va r■ K>UVKallllV <* VVi
iuW'<®mobim ■ ■■ -

South ^Hermitage Avenue
VU TMmai, YARDS 17.41 <i»' 7 ;‘w.

OGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIU8CHICAGOJ

Laidotuvėse pitarnau^ 
Mt ju * gėriau ir pigiau. 

*^8° fc»ti todėl, kad 
priklausau prie graį 

‘ išdirbystės.
DFI&AS:

668 W. 18th 'Street 
; Tel. tartai 61,74

-SKYRIUS: 
RjPy 3238 S. Halsted 'St.

Tel. Victory 4088
. f '

TheEngiishColttmii
, ........  i m <iire'i*

Lietuvės Akušerės 
frfn*wM***^*www^»*w*^*ww**fc*aWM^a*^^^a*^**

PRANEŠIMAS
DR. MARGĖMS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
lįgonius

nuo 10 jryto iki 2 po pietų k 
nuo o:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chieagoj

1646 W. 46th St.
'telefonai

Boulevard 5203
/ 4

Boulevard 8413

JOHN B. BORMM 
<John SakdUntat Uordea) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W W. Adm

Tehphont R0bsWelt 9090
Namie 8-9 Tri. Public 9690
............................... .............      —. ... .m!<»■■■■ .HM.,m , 1,^4 ui

JOSEPH J. BRISH 
Lietuvis Advokatas' .

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevafti J800 v >

_ Reg, 65J5_ 50. Rv^ell SL lt

SVARBI ŽIJJUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

laetuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į nauji vietą po nr. 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai t 

6641 So. Albany Avė.
Tel. Ptotpect 1930

. ........  .. .............................IIIIĮ.I..................... Iii ii I . , Į

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sųuth Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 • 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakar©

Advokatai _ » m   * * 'T |||» I Oty

K. GUG1S
, ADVOKATAS- 

MIESTO OFISAS *
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p© phk* 

Gyvenimo Hfetl
3323 South 'Halsted Strese 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki B vnt Mejtvieh| 

rn fZmLmmhnm ▼mmmilft '
Nedėlioj nuo 9 iki 12 j«t» 

m. ■»'. . ................ ...... . i ii m ii ima i imi

A.«
R. A. VASALL®

AbvfMAtai
11 South Ld sotu 8NM

Room 1934 TeL Rart»l|fr 0312 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 tai.
3241 S. Halsted St. Tel. Vetfoeg 0M3

Valandos -* 7 iki A tatafri 
Oli»—Utarru Ketv« ir Mtata tak 
VasaHe—Pan., «se. jr w£
■t.....—......... .. ,mi 11,»> ą, m i

John Kuchinskas ]
Lietuvis Advokatas 
.2221 w«et tma et 

Arti Leavfrt 'St.
TsMoims touMl

Valandos 9 ryta iki 1 
Seredoj ir JBftnyėita 0 4i 4 

~~ -. -i-a.u.

kričio
to.' 1931 m., sulaukęs pusės am 
žiaus, girnas Raseinių dpskh 
Skirsnemtonės parapijoj, VenslaViš 
kių kaime. ?
30 metų

Prancišką ir Loretą, sūnų 

roniką čakaitiertę, švogerį Joną, 
pusseserę 
švogerį

ir vaikų pagal naujausiu
Ray ir kitokius elektros

Ofisas Ir Laboratorijas 
18th St.

6 iki 7:30 vaL vakari 
Td. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 tu Randolpb 6800

PRANCIŠKUS POCIUS 
Persakyti? ati šiuo pasadliu 'lap 

10 dieną, 8:00 valandą <y 
m., sulaukęs 

gimęs Raseinių

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame nu

liūdime moterį Antahiną, dvi duk
teris -— Prancišką ir Loretą, sūnų 
Bronislovą, brolį Juozą, seserį Vc-

Francišką Pažereckienę, 
Pranciškų Pažereckį, d.u 

i — Pranciškų -Petraitį 
ir jo moterį ir Viktorą Pocių it 
.girnihCs, o Lietuvoj brolį Jurgį 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1066 S. Avers Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lap- ! 
.kričio 14 dteną, 8-00 vai. ryte 
iš hainų į Aušros Vartų parapijos ■ 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulih- ■ 
gos parnakvos už velionio sielą, o . 
iš tėn bus nulydėtas į Sv. Kazi- 
miero -kapines. V j

Visi a. a. Pranciškaus Pociaus 
giminės, draugai jr pažįstami esat 
nuoširdžiai ivieči4mi dalyvauti Į 
laidotuvėse .jr suteikti jam pasku- į 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

' , Nuliūdę liekame, “ I
Moteris, Dukterys, Sūnūs, ' 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- ‘ 
rius S. D. Lachavich, Telefonas į 
Roosevelt 2515. *
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

GERIBARGENAI
Naudokitės proga, pirkite tuo* 

jau sutaupysit pinigų

eilės darau sutrauką 
kokius siūlo savoskel- 
blznieriai jaū antrą

čia iš 
bargenų, 
hunuose 
dieną Naujienose.

■ .............. .. I —

DAVID SUFFRIN, Ine., 
1171-77 Mihvaukee Avė.

Ten dabar gajite nusipirkti 
siutą arba ©verkautą net už 
$9.75.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, 
Ine.

3207-09 S. Halsted St.
Jis kviečia atsilankyti į jo 

įstaigą ir pasivažinėti su Chrys
ler arba Plymouth automobiliu. 
Ir p. M. J. Kiras tvirtina, kad 
žmogus, pasivažinėjęs su tais 
automobiliais, įsitikins, kad tai 
geri karai ir Verta tuojau vie
ną jų nusipirkti. Aš manau, 
kad taip ir yra,—Chrysler ar
ba Plymouth,—-tai tikrai geri 
karai ir nebrangus.

M. J. Kiras dar primena, kad 
namai dabar tikrai pigus, ir 
kam reikalingas namas, lai nie
ko nelaukdamas tuojau nusiper
ka sau namą. M. J. Kiro ofi
sas randasi 3335 S. Halsted Si.

F. MICKAS, siuvėjas 
4146 Archer Avė.

Jis sako, kad pas j j dabar 
gali vyrai pasisiudyti sau siu
tą su dvejomis kelnėmis net už 
$30.00.

THE BRIDGEPORTH 
CLOTHING CO.

3312 So. Halsted St.
šią savaitę siutai ir ©verkau

tai šioje lietuvių krautuvėje 
parduodami pigiausiomis kai
nomis. Naudokitės proga.

J. P. RAKŠČIO APTIEKOJE 
1900 S. Halsted *St.

Galite gauti visokių gydančių 
žolių ir šaknų, o receptų pildy
mas,—tai jų specialumas*

MIDLAND PARLOR: FURNI- 
TURE AND MANUFACTUR- 

ING CO.
* 4140 Archer Avė.

Jie dabar parduoda tiesiai iš 
savo dirbtuvės frontinio kam
bario setus ąet po $49.50. Taip
gi parduoda ir radios.

JUSTIN MACKIEW1ICH, 
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavrtt St.
Jis sako, kad. dabar yra ge

riausias laikas pirkti pirmus 
morgičius, nes pirmi morgičiai 
pigus ir pigesni nebus. Užsuki
te pas Justin Mackiewicb.

MID-WEST DRY GOODS 
STORE

3305 So. Halsted St.
J. Saudargas sako, kad įo 

krautuvėj dabar vyrai gali nu
sipirkti žieminį Union siutų už 
65c. ’ ‘

JUOZAS A. RIZGEN 
3255 S. Halsted St.

Jo krautuvėj laikrodėliai xla- 
bar parduodami specialiai pigiai. 
Nuvažiuokit pas, jį ir nusipirkit 
laikrodėlį arba žiedą.

LIPSKIO KRAUTUVE 
4916 W. 14th St., Cicero, 

Jo krautuvėj dabar galite su
taupyti nuo 10 iki 40 nuošim-

Išpardavimas.
GROSERIŲ

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričio 13 ir 14

III.

KOKYBES PREKĖS UŽ ŽEMIAUSIAS 
KAINAS.

Pirkite dabar ir jus daugiau sutaupinsite!

G'VTT?QrT A Q Pasteurizuotas, padarytas iš saldžios 
oVIUjoIAo Smetonos. Rolėse sv 

r»T TITUI TG! PUIKIAUSIAS
LuKKUo GRANULIUOTAS

33c
10,v 47c

MILKAS
MILTAI

“Midwest” Evaporuotas. O 1 Q A
Augi t i kenai Wuž------- —------------- ----------- ... -j 

“Miduest” Geriausi visokiam sv' jf^
vartojimui 5 sv. maiš. 15c./ maiš.

'T’niVT A T’C’G “Hartford” Labai geros1 ŪMAI hb dideli No. kenai ... 10c
KAVA “Midvvest” 

GOLDEN SANTOS

PALMOLIVE MUILAS
3 49c

-3 Šmotai 1 9C

čių. čia galite nusipirkti ra- 
dio net už $10k Tai gejus bar1 
genas. . -

BARSKIS FURNITURE f 
HOUSE

1748-50 W. 47th St.
šioje krautuvėje dabar galite 

nusipirkti labai gerą ir mo
dernišką pečių už $21.75. Tas 
pečius tinka į froritinį kamba
rį. Užsukite į jo modemišką 
krautuvę.

S. F. MARTINKUS MEN’S
< SHOČ

3313 S. Halsted S<t.
Dabar jo krautuvėj išpardavi

mas svederių, skrybėlių, kakla
raiščių, marškinių ir t.t. Gerą 
svederį dabar pas jį galite nu
sipirkti už $2.

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

šioje lietuvių krautuvėje da
bar yra išpardavimas e radio. 
Gerą elektrinį radio čia galįte 
nusipirkti net už $20. .

LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410-12 S. Halsted St.

šioje krautuvėje dabar ■ di- 
džiausis bargenų pasirinkimas, 
o rytoj vaikams bus. dalinamos 
dovanos.

. A. BELSKIO APTIEKA
2422 W. Marųuette Rd.

Dabar aptieka perkraustyta į 
Dr. Yuškos namą. Tai viena 
puikiausių ir didžiausių lietuvių 
aptiekų Chicagoje ir Amerikoj. 
Užsukite į A. Bielskio aptieka, 
ką nors pirkdami, gausite do
vaną.- . ' '

ARCHER’ AVĖ. BIG STORE 
4187-91 Archer Avė.

šioje krautuvėje dabar galite 
nusipirkti net 5 šmotus Ameri
can Family muilo po 3^2 cento 
šmptą. Tik nusineškite kuponą 
išsįkirpę., iš Naujienų. TaPpgi 
pasirinkimas kitų gerų barge- 
nų.

THE PEOPLES FURNlTtJRE 
comPaM" •• 1 

4177-83 Archer Avė. V ir 
2536-40 W. 63rd St.

šiose didžiausiose -lietuvių 
krautuvėse dabar galite ' nusi
pirkti pilną lovos autfitą net 
Už $12.95. Tai tikrai- puikus 
bargenas. Ir kitokių bargenų* 
j ų krautuvėse didelis pasirin
kimas. Naudokitės proga.
* Nelaukite nieko ilgiau, atsi
lankykite į jums apmiausią vie
tą ir išsirinkite sau reikalingų 
dalykų. Pirkite dabar, kol kai
nos numažintos. Prieš Kalėdąja 
visų prekių kainos gali pakilti. 
Pirkite dabar, sutaupykite 
nigų.—A. Zymont. A

I

pi

Cicero
Raudonos Rožes Kliubas 

nuosavą buveinę
steigs

, DARŽOVIŲ 
SRIUBA
3 kenai 22C

RAUDONI 
BEANS 
Kenai 5 C

TOMAČIŲ 
SRIUBA 

Kenas 5C
UVZitiGJ “Midwest” Parinktinės Californijos. 4 9 f*
X X V-Cjo Riekutės ar pmė». No. 1 augŠti kenai    I fclf

..z:. 16cPEANUT BUTTER
CORNED1 BEEF

”1 .................................... ■■■—■■! I. ■ ■ , i

mTPPirn pt?i?i? Smetonos sose 
InlrrtD "Armour’s “Veribest” 5 unc. kenas 00

19c

CHILI CON CARNE 1 2„, 19C
_______________ S..ži7c
GRAPĖFRUIT SALDŲSrSULTINGI 3ai 14 c
OBUOLIAI ar kepiniui ■

T

SALDŽIOS RULVES 4„ 10C
Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 

kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuviu Skyriaus Komitetą Sudaro:
_ VICTOR SLEPIKAS

4140 S. Maplewobd Avė.
KONŠT. NALEWAYKO

2975 Archer Avė.

PAUL DOMBRAUSKAS 
858 W. 33 Street 

ALEX CEBULSKIS 
836 W. 33 Place

MIDWEST STORES

KOOPERATYVAS 257 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

šiuo reikalu, t. yf pasitarti 
deliai įsigijimo nuosavos vie
tos, Rauddnos Rožės .Kliubas 
šaukia. specialį susirinkimą 
penktadienio vakare p. Lukš- 
tienės svetainėje.

Nariai privalo dalyvauti susi
rinkime visi ir nuodugniai iš- 
diskusuoti klausimus, kurie lie
čia reikalą.

Reikia suprasti,. kad negana 
paimti krautuvę ir ten kelti 
triukšmą, kaip kartais padaro 
įvairus pašlėiųėkos. Tokiame 
aifsjtikimė visk kalte butų su- 
verstĄ: kliūbo, Dąbar kliur
bas tūrį gerą vardą, tat ir pa
laikykime jį.

SLA. 301 kuopa turės šusi- 
rinkimą nominacijoms centro 
viršininkų sekantį mėnesį 14 d. 
Tai bus pusmętinis ^susirinki
mas, šauktas atvirutėmis. Ja
me privalo - dalyvauti kožnas 
vienas kuopos narys ir atiduo
ti balsą už tuos kandidatus, ku
riais pasitiki, Jogei jie tvarkys 
Susivienijimo reikalus taip, 
kaip patys savo, , >

žemiau paduodamam sąrašui

a F. J. x Bagočius*- prezidento 
vietai; . <

J; Grinius*-* viceprezidento 
/vietai; .y > '. './’■< •■•o

Dr. Vinikas —. sekretoriaus 
vietai; /

K. P. Giiigis—iždininko vie
tai; . ■; . ■ - . . -V '

S. Bakanas ir G. Stungis —• 
iždo globėjų vietoms ;

Dr. Bronų^as^-dliktaro kvo
tėjo vietai. ft

šie vyrai plačiai kibomi lie
tuvių visuomenei. Jie tinka SL 
A. Centro valdybai sudaryti.

Ateinantį sekmadienį L. L. 
svetainėje po piet bus Lietuvių 
Kareivių Draugystės susirinki’ 
mas. Nariai, kurie norite, kad 
jūsų draugai priklausytų šiai 
draugijai, dabar turite gerą 
progą įrdšyti * juos. Nes nuo 
naujų metų įeiha galion nauja 
konstitucija ir tuomet jau bus 
kitokios x šilygbs* hąujiems na
riams priimti, l’odel sunaudo
kite tuos liekančius ’ du mėne
sius savo -ih sav6 dHugų gero
vei. —Koresp.- •

, sekretoriaus

Pirmas simfonijos 
koncertas

Jis bus lapkričio 22 d„ 3 v. po 
piet, Gage park svetainėj

Chicagos lietuviai K už savaitės 
•laiko susilauks nepaprasto da
lyko—pirmo lietuvių simfoni
jos koncerto. Tokio koncerto 
dar nesame turėję ir jis bus 
pirmas tos rųšies koncertas 
tarp Chicagos, o gal it visos 
Amerikos, lietuvių. . Duos jį 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras, vedamas K. Stepona
vičiaus, kurį koncertus lankan
čioji publika gerai pažysta, nes 
orkestrai; jau ne sykį yra da
lyvavęs musų didesniuose kon
certuose. >,- šis ' gi koncertas bus 
pirnias. to orkestro, savystpvus 
koncertas,, jšpiįdytąs vien“ sim
fonijos orkestro ..ir ^solistų.

Koncertas ; bus . sekmadieny, 
lapkričio. 22 d.oBnydI* P© piet; 
Gage , parko sy^taUiėj, prie 55 
įr ; VĮZeatern. g&t.yių.1 Tikietai 
šiam kęncertuį neįįus pardavinė
jami prie. jlurĮto, tbdel muzikos 
mylėtojai prašomi įsigyti j uos 
iškdlnp’ųoiip orkestro narių, ar 
“NaUfiėffo^’\,jr<,Jų.t kaina tiktai 
jOc.—■ ■; *■.'( . f ”•

Bndgeportas.
Pasirodė, kad buvusį draugą! 

nūŠbvė
• • ■. ■ .< • . r'

, Jokūbas Petrauskas, sūnūs 
savininko drabužių krautuvės 
adresu 3312 So. Halsted Street, 
atsilankė į pavi£t& lavoninę, 
kur buvo nygabehfas jo nušau
to vyro kūnas. To ; reikalavo 
vyriausybės. formalumai.

Lavoninėje jaunas Petraus* 
kas pažino nušautąjį. Pasirodė, 
kad tai buvo, Adoma# Levįnai- 
tis, 22 metų, 3857 So. Wallace 
Street, su kuriuo Pettauskas, 
jaunesnis .būdamas, j mokyklą, 
lankė ir dar draugavo. x

Išautojo vyjį'd tevįs pažino 
gavo sūnų. - ' v ; /

Ukrainątautiniai §o- 
kiai, choras-dainos- 

giesmės
■;v- •'.• . ■.(įi •'

Išklausiusiam ir prisistebėju- 
? šiam lieka amžinai neišdildo

mi įspūdžiai.

atgimimo veteranais nuo pir
maeilių operų pagrindų (Metro
politan Opera Hoiiše, New 
.York, balandžio z 25, 1981 ir 
Chicago Civic* Opera, lapkričio 
8, 1981), žavėte žavi operų lan-. 
kytojus; Jau nūn tūkstantinis 
ukrainiečių . jaunimas mokina
mas šokti ir dainuoti busimam 
George Washington gimimo 
dienos tąrptaųtiniam chorų 
kontestui. Pirmesniuose tarp
tautinių chorų įkontestuose uk
rainiečiai laimėjo pirmenybę.

Apie kapą ukrainiečių chorų, 
Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje,, jau ruošiasi busimai Pa
saulinei. Parodai Chicagoje 1933 
metais.

Smagu gėrėtis tautos garbei 
ir laisvės idealams atsidavu
siais, kurie savaja garbe , den
gia ir laisvės idealais užgrūdi
na jaunuomenę.

Norėdamas optimisto akimis 
žiūrėti į musų jaunimo auklė
tojus, ,20 amžiaus išradimais 
apšarvotūs, drįstu manyti, kad 
jiems šimteriopai sklandžiau 
sektųsi, jeigu jiems Šviestų Si- 
m'ano Daukanto, Vinco Kudir- 
kos ir Petro Vileišio idealai. 

' Lietuvos Steigiamojo Seimo 
pagamintos konstitucijos išnie
kinto jai pučistai ir sekantieji 
juos smetonlaižiai, smalatepiai 
bei “ponai’* valdininkai, žiųr- 
liai (šnipai) ir Lietuvos laisvės 
šalininkų šaudytojai... Juozo 
Pilsudskio, Rumanijos Karolio, 
bei Jugoslavijos karaliaus pa
vyzdžius sekdami, sako, buk Šį 
pavasarį (1932) vienintelį “tau
tos vadą”, Antaną Smetoną, 
rinksią Lietuvos prezidentu. 
Per penkis metus Lietuvos kon
stitucija , niekinęs, Lietuvon 
dvarininkus, aristokratus par- 
kvietęs, betūrČiams piliečių lai
svę atėmęs, už savas prieš tau
tą kaltes lengviausiai baudžia
mas, kol gyvas iš kalėjimo ne
išeitų... kriminalas, Lietuvos 
Prezidento vieton ' “vienintelis 
kandidatas”.

* šito,' visai musų tautai gėdą 
darančio Šašo nusikratymui, 
mums reiliiS iihti pavyzdį iš 
Vasiliaus Avramenko, uždegti 
visą tautą sayoš tautos garbes 
meile, lai nei vienas lietuvio 
kario šūvis neliečia brolio lie
tu vio kūno. 1

šoviniai lai kliūva tam, kuris 
liepia savuosius šaudyti.

\ . Tylintis.

NorthSide
•y.,-.... ..v .t' 11 ■

\ ‘ f * V V

Pranciškus Lenartas serga 
t*-, t , »• ?/ ; 1 . v

Vienas seniausių North Sidės 
veikėjiį Pranciškus Lenkartas, 
3310 Eevergreen avė., serga 
Lutheran Memorial ligoninėj. 
Pirmadienio naktį jam padary
ta operacija ant apendikso. Jis 
apsirgo išėjęs pasivaikščioti. Dr. 
A. Montvidas atrado, kad apen
dicitas yra tokios rųšies, jog 
•reikalinga urna operacija, kuri 
už kelių valandų ir' tapo pada
lyta. Ligonis randasi Dr. 
Montvido priežiūroj ir sparčiai 
sveiksta. : ’■ j j.;
i Lenkartas'yra iškalbingas, iš
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f Galingas taū|ihife laisvas ver< 
j| saviiųii' pasitikėjimas, 

nuoseklu s tikslo . siekimas ir 
gerais darbais, bei kultūringu
mu sau, laisvės ieškbjimas, hun 
maldavimas, o, jei maldavimu 
laisvė nebus laimėta, tai 45 mi- 
jionų tauta vieriih^u horu pati 
tą švęnią laisvę išlcoVos, Jau
nimas statomas f,pirmonvieton. 
Garbe apdengiamas našlaitis, 
nūn veikliausiu vadovu tapęs, 
Vasiliųs Ąvramenko> 35 m. Už 
jo pečių stovi Ukrainos išėivių 
profesionalai^ ,kunigrai į ir tur
tuoliai. Amerikoje gimę Ūkrai-

prigimties logingas ir gabus 
žmogus. Daugiausiai jte veikia 
katalĮkiškoj lietuvių visuome
nėj, daug yra dirbęs kriaučių 
unijoj ir pagelbėjo sukurti 
Humboldt Parko Lietuvių Poli
tišką Kliubą. Jo sūnūs yra ve
dęs Eugeniją Radžiūnaitę, kuri 
mokytojauja Chicagos publiko
se mokyklose. Dvi jo dukters 
yra baigusios augštesnę mokyk
lą. Ponai Lenkartai gyvena 
nuosavame name ir yra pasitu
rinti žmones.—Kaimynas.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 

Bankietas bus šeštadienyje, lapkričio 14 
d., Masonic Temple svetainėje, *1547 
North Leavitt St. Pradžia 8 v., v. 
Tikietus galima gauti “Naujienose”, 
“Aušros” Knygyne ir pats Draugijos 
sekretorių Saikų, 1907 Evergreen Avė. 
Draugijos nariai ir svečiai kviečiami ma
loniai dalyvauti. Komitetas.

Joniikiečių L. K. Kliubo pirmas šio 
sezono rožių vakaras su skrajojančia 
krasa ir šokiais įvyks ateinantį seknla- 
dienį lapkričio 5 dieną, Lietuvių Audito- 
jos svetainėje,' pradžia 5:30 vai. vak. 
Maloniai visi esate kviečiami atsilankyti 
ir su Joniškiečiais linksmai laiką praleis
ti, įžanga tik 35c. asmeniui.

Užprašo Rengėjos. ,

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lapkričio 
13 d., Am41gamated Centro Name, 333 
So. Asbląnd Blvd., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti — bus no
minacijos valdybos dėl 1932 metų, bus 
ir daugiau svarbių reikalų. Malonėkite 
dalyvauti visi.' F. Prusis, sekt

CIASSIFIED APSTI,
Business Service

PkSITARKIT su Sampson’s Land- 
lord Service Bureau. Tikrasis vaistas 
nuo negeistinų rendauninkų. 1 metų 
narystes kortą dykai. Ekspertų patarimai 
visais dalykais dykai.
SAMPSON’S LANDLORD SERVICE 

.BUREAU
1650 W. Di\ision St.
Tel. Brunswick 6160

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

MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBY&OIŲ 
Didelis paelrinkimM už kainas nuo $50 ir 

augs. Lengvus išmoksimai.
B. & W. MOTOR SALES 

827 W. 36th St. Tel. Yards 0080

Kurni tu re & Fixtures
2 RakiBndai-ĮtaiBai

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Ave„ 2-ras 
augštas.

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo iŠ 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus, vartotus du mėnesius. 
2^03 N. Kedzie Avė., arti Diversy.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar mer

ginai. su ar be valgio. 724 W, 3 5 
St. 2 fl.

Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestro 
praktika įvyks nedėlioja lapkričio 15 d., 
1:45 v. p. p., Gage Parko svet., 55 ir 
Western gatvės. Visi nariai malonėkite 
būtinai susirinkti laiku.

Rašt. E. Markus.

Šeštadieny t. y. lapkričiu 14 d. bus 
Kaukių Balius su dovanč.mt Liet. Tau
tiškos Bažn. svt., 3,501 S/ Union Avė. 
Čion atvykę prie geros •* muzikos, pra
leisk Vakarą«su šokiais ir žaidimais. Ir 
dar gal galėsite laimėti gražių dovanų. 
Prašome visus atsilankyti ir pasilinks
minti. Pradžia bus 7 vai. vak., įžanga 
35 c. Komitetas.

For Rent
IEŠKOTE kambarių pasirendavimui? 

Persikraustykit dabar, kol dar nėra snie
go. 3 apšildomi flatai, maudynės, 2 
po 7 kambarius flatai, 3-4 kambarių ir 
2-5 kambarių. Rendos yra labai pi
gios ir mes jų turime nuo $8.00 iki 
$35.00 į mėnesį. Todėl ateikite, mes 
turime rendą dėl jus. S. G. Tuponich. 
1829 Blue Island Avė.

Hemoroidai išgydomi 
be operacijos

Gareiin Europos Specialistas pasako kaip. 
Garantija duodama. Šimtai išgydytų be pei
lio. Be operacijos. Be ligonines išlaidų. Ne
reikia išlikti iš darbo, čia jus raunate ta 
pati patarnavimų, ka Ir garsiame McCleary 
Pilė Institute iš Missouri, tik kainuoja ma
žiau ir jums nereikia išvažiuoti iš miesto. 
Ateikite šiandie, arba rašykite tuojaus dėt 
Speclalio Nemokamo Pasiūlymo Egzaminaci- 
ios ir vieno treatmento, arba 6 dienų žo
lių Treatmento ir patarimo — 26e per paš
tų. Dr. P. D. Šimanskis, Hemoroidų Specia
listas, 1801) N. Danien Avė., Chicago, Iii.

The Bridgreport Rnitting Shop 
Neria plonus Ir storus vilnonius svederiua ir 
pančlakas. Taisom senus svederiua. Mes 
parduodam lemom kalndm idant ralfitnmSt 

f sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
Netoli Normal0Ave?*t Si? VICTORY ’8488. 

' Atdara dienomis U* vakarais.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldinitno ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes Išmokinsime jus i kelias sa
vaites. , Mes nepaisome, kad Jus negalite 
kalbštl angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums Įsigauti į gerų darbų, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING . 
514 N. La Šalie St.

Help Wanted~Female
REIKALINGA mergina prie abelno 

namų darbo, 20 iki 26 metų amžiaus. 
Mrs. E. Line, 7244 Greenwood Avė.
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"Business Chances
Pardavimui Bizniai 

LUNCH ROOM, pardavimui arba 
priimsiu pusininką vyrą ar moterį. 
Priežastis — vienai sunku apsidirbti.

750 W. 69 St.
uatcjnnvn onattat> JiALblKD IAIIjvK

J. lfCLOWAS, Savininkas ‘ 
-Valymas -— Dažymas — taisymas 
Mes specializuojamės ant Furkautų 

Siuvam siutus ant užsakymo 

1711 So. Halsted SL 
Tel. Canal 6380

LaiktaSčių skaitytojai, paprastai, yra 
pripratę ieškoti, savo dienraštyje įvairių 
išpardavimų apgarsinimų. ’ Ir tas skai
tytojas, kuris atidžiai seka žymesnių 
sankrovų apgarsinimus, visuomet būna 
;p0ži4joj pasinaudoti šitokiais išpardavi
mais, 
. Sankrovos , ir biznieriai visuomet turi 
išpardavimą tam tikrais'tikslais. Jų tik
slas1 yra pasiūlyti kostumęriams patarna
vimą af naudingas prekcs tiž nupigintą 
khiną/ Iš kiekvieno išpardavimo būna 
dviguba nauda; pirma, kbstumieris gali 
sutaupyti ant pirkinių, 1 antra, sankrova 
‘gali padidinti savo patdivimus. (.

$ią sayaitę Midwest Stores turės “pro
gos išpardavimą” visose>savo 257 san
krovose. šis išpardavimas surengtas 
aiškiu . tikslu; Jis duos publikai progos 
nusipirkti, kokybes- prekes už žemiausias 
kainas, kokios buvo, pasiūlytos ir tuo 
pačių laiku suteiks progos Midwest Sto
res sankrovoms parodyti ‘ publikai, kad 
šios sankrovos gali pardavinėti prekes už 
tiek pat džemas, ar net dar žemesnės kai
nas, negu pasiūlo didieji čaįnštorlai.

Nors Midwest Stores, organizacija 
nepriklausomu, groserninkų, dįr neturi 
nė .mėtų amžiaus, ji jąų užėmė vado
vaujančią požięiją biznio strity. Au- 
gimas. u- progresas šių sankrovų tiesio-

niekas negali daruti užmetimo, nięčiij jaunuoliai) labai daug jų Iraavimo

išimant žmones, turinčius ypa- nei dašimties mėtų neturėdami, I Sis '■—— 

tiškumų: ■ 'kartu su žilagalviais tautinio.tiSkumų:
s “progos išpardavimas** yra 

Vienas pavyzdys progresyviškų Šios

PARDAVIMUI routas su troku. Ga
rantuotas pelnas iki $100 į savaitę. J. 
Echte! 2213 W. Monroe St. Kreipkitės 
vakarais. ~

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
išdirbtas biznis su ar be namo. 246 
So. 13th Avė. Maywood.

A. F. CZESNA’S ’ 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFUBINES VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciatlca ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy, vipletiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurines vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 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
Kanip. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4M2

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša
pą, Stitcher Landis No. 12 model F. Bar
genas, 4558 So. Talman Avė,

PARDAVIMUI PIGIAI BUČER
NĖ.

3401 So. įAuburn Avė.

Exchange—Mainai
BARGENAS

Mainysiu grosernę su mažu namuku 
ant privačio namo, nepaisant apielinkės 
ir du lotus ant Archer Avė ir 55 bul
varo. Mainysiu ant gyvenamo namo. 
Atsišaukit greitai.

Republic 9599 i

Farmg For Sale 
ŲlciąĮ 

PARDAVIMUI kelios augštos rūšies 
išdirbtos farmos. Pačioje kornų juos
tos širdyje; geras juodžemis. Arti Strea- 
tor. Bargenai. State Bank of Leonore, 
Leonore, Illinois.

Dresių Dezaininimas
Dresiy Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas šiuose' kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina, flie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezaL 
ninti jr badaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

«ASTER COLLEGE
. KASNICKA, Principal 

iM n. State ran. «7i8

PARDAVIMUI .gera 60 akrų farma 
didelėj lietuvių kolonijoj. <40 akrų ge
ros smiltingos žemės ir 20 akrų rie
baus juodžemio, tinkamo daržovėms au
ginti. 9 kamb, namas ir bamė, taipgi 
5 akrai miško. x Randasi arti Hart, Mich. 
Kaina $5.000. Rašykite G. B. Rollins, 
Hart, Mich.
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[CLASSIFIED APSTI
Educational

M'pĮykj-08- _______
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLEGE,

673 Wat Madisoa Street

Real Estate For Sale 
Namai-Žem6Pardavim ui

Paul M.‘Smith & Co.
RĖAL ESTATE

LOANS $ INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotus, faunas, biznius visokios rųšies. 
Nėra Skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra.. * Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

TIKRAS BARGENAS
3 augštų mūrinis, apšildomas. Ge

ras dėl mažos dirbtuvės, randasi 2005 
Blue Island Avė. Sutikčiau priimti 
mažesnę nuosavybę ar lotus. Ką jus 
turite pasiūlyti?

S. G. TUPONICH,
1829 Blue Island A ve.




