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Svarbi konferencija 
tarp prezidento, se

nato ir kongreso
Pakviesta abi partijos, bankininkai ir 

biznieriai
Nori suderinti finansus su reali dėčiai. Rytoj panaši konferen

cija įvyksta tarp prezidento ir 
bankierių bei real estate atsto
vų.

Nors konferencijų programas 
laikomas paslapty, bot yra aiš
ku, kad jų turinys yra pakin
kyti į darbą federalines pajė
gas ir suvesti į savitarpę pa
galbą biznį ir finansus, nuo 
kurių priklausys ir bendras dar
bo pagerėjimas.

estate ir bizniu

VVahington, spalio 6. šiandien 
prezidentas Hooveris susikvie- 
tė abiejų partijų republikonų ir 
demokratų senatorių ir kon- 
gresmanų vadus konferencijai 
j Baltąjį Namą, kur jiems pa
tiekė programą, kaip sutvarkyti 
Amerikos industriją ir biznį ir 
pagelbėti Amerikos vidaus pa-

Ateities karas per 
keletą valandų su

naikins valstybes
Nuo orlaivių užpuolimo 

būdų atsiginti
nėra

I ta
kam 

karo istori-

Roma, Italija, spalio 6. 
lijos oro,manevrai su 900 
orlaivių, pirmieji 
joj .parodė, kad ateities karas
bus baigtas laike kelių valan
dų. Pergalė bus tos Šalies, ku
ri pirmoji suspės užpulti, šalis, 
kuri turės gintis, bus sunai
kinta. Oro karas bus agresi 
uis, ne devenzyvis. ,**%—*-—

Nei ant žemės, nei-ore. ap
sauga nieko negali gelbėti. 
Priešas su lygiu skaičių orlai
vių, o kartais net su mažesniu 
skaičių, gali būti pilnas nuga
lėtojas. jei tik jo orlaiviai su
spės numesti savo bombas pir
ma, kol apsaugos orlaiviai pa
kils į orą.

Norint paskelbti karą šalis 
galės nulaukti ūkanotos ar kiek 
debesiuotos dienos, visą savo 
oro lavyną išsiųsti gatavai į 
orą, ir vos tik karą paskelbusi 
pradėti naikinti priešo laivynų 
ir orlaivių bazes, industrijos 
centrus, transporto priemones 
bei griauti jo miestus.

Toks karas per kelias va
landas gali paversti pelenais iš
tisas civilizacijas ir padaryti 
skerdynes, kokių dar pasaulis 
nežino.

Atsisakė Vokietijos už
sienių ministeris

Berlynas, spalio 6. Opozocijos 
smarkiai atakuojamas dėl nepa
sisekusios muitų unijos su Aust
rija, Vokietijos užsienių reika
lų ministeris Julius Cūrtius pa
davė kancleriui Brueningui at
sistatydinimą, kurs, manoma, 
bus priimtas.

Aukščiausias Teismas turi 1,000 
bylų

Washington, spalio 6. Prasi
dėjo te*smo metinė sesija, ku
rios laukia 1,000 bylų.

Anglijos rinkimai 
paskelbti; įvyks 

spalių 27 dieną
Parlamentą paleidžia 

virtadienį
ši ket-

Londonas, spalio 6. 
įvyks rinkimai naujo parlamen
to spalio 17 d., tapo oficialiai 
paskelbta tuojau po MacDonal- 
do pasikalbėjimo su Lloyd Ge
orge. Dabartinis parlamentas 
bus paleistas šę ketvirtadienį.

Tai bus pirmi generaliai rin
kimai no gegužės 30 d., 1929 
metų, kur kenservatorių val
džia vedama. Balęlwino tapo nu
galėta ir darbiečiai pastatė. Mac- 
Donaldą valdžios priešakiu, 
antrą kartą po penkerių metų.

Anglijoj

Ateities laivai bus 
varomi raketomis

Išradimas rodo, kad bus pasiek
ta nepaprastos greitybes

Londonas, spalio 6. Laivai per 
okeanus ateityje galės plaukti 
su ligi šiol net neįsivaizduoja
ma greit y be, jei tik pilnai pa
vyks kapitonui černikevui iš
tobulinti savo išradimą, žino
mas rusas išradėjęs Černikev 
baigia statyti tokį modelinį ro- 
ketlaivį.

Išradimas turi povandeninę 
raketą, kuri varys laivą pa
akiui, šaudama gazus paskui lai
vo; laivas plauks atbulas, šau
dant reketas iš laivo priešakio; 
pasisukimai taip jau bus daro
mi sukinėjant rokėtos kryptį.

Japonai mobilizuoja; 
siunčia daugiau laivų

Kinijoj prasidėjo didelės 
riaušės

Tokyo, spalio 6. Laivyno val
dyba paliepė pradėti mobiliza
ciją vienos laivyno bazės ir 
siųsti sustiprinimų į Kinijos 
vandenis ir j upę Yangtse, ap
ginti japonų piliečių nuo kinie
čių riaušiinnkų.
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Lenkai užatakavo 
latvius; reikalauja 

sau satisfakcijos
Reikalauja atsiprašyti ir nuostolius 

atlyginti
Lenkai giriasi ir Latvijai laisvę 

iškovoję

[Acme-P. U A. Photo]

Hooverio bedarbių šelpimo komitetas Chicagaii
Paveiksle yra prezidento Hooverio bedarbiams gelbėti komiteto Chicagos skyrius, susirinkęs 
posėdžiauti. Sėdli iš kaires: Alex. Legge, Fred ęroxton, Harry Wheeler„ S. P. Bush, pulk. 
Starret, William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas; Johnston.

Stovi: E. N. Hurley, Homer Ferguson, T. H, Banfield, Geo. Devenau, L, R. Smith, W.
Rufus Abbott ir Charles Dawes. c

Federacija apkaltino 
industriją dėl su

laužymo priežadų

Gubernatorius vėl sto
vėjo ant galvos

Tai esąs oklahOmiškas sveiki
nimo būdas!

Dingo profesorius 
numėtės ant Romos fe

daug proklamacijų

Varšuva, spalio 6. Lenkų te
legramų agentūra praneša: Tuo 
tarpu Lenkijos valdžia dar ne
siėmė žinksnių, kuomet apie 
tai oficialiai dar neturi prane
šimo, bet visa Lenkijos spau
da su pasipiktinimu mini Lat
vių valdžios neteisėtumus ir ne
dėkingumo žygius prieš lenkiš
kąją mažumą Latvijoj, areštuo
jant lenkiškų organizacijų va
dus, uždraudžiant lenkišką kal
bą mokyklose, net giedojimą 
lenkiškų giesmių bažnyčiose.

Varšuvos “Ekspress Pora- 
ny” primena, kad dvylika metų 
tam atgal, kada bolšęvikų in
vazija buvo apėmusi Latviją ir 
jos sostinė Ryga buvo atsidūru
si rimtame pavojuje, Lenkija

Svetimas Meksikoj pa 
siekė mases

Darbininkai niekuomet neiti pa
sižadėjimų sulaužę

Vancouver, B. C., spalio 6. 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijos antrąją dieną pre
zidentai Greęn pareiškė apkal
tinimą Amerikos industrijai, 
kuri apgavusį ir prezidentą 
Hooverį ir darbo žmones, su
laužydama savo duotus Wash- 
ingtono konferencijoj pasižadėk 
jimus nekapoti darbininkams 
algų. Darbininkai niekuomet 
nesą sulaužę savo pasižadėjimų.

Konferencija pradėjo ruošti 
rezoliucijas ir kritikas, sykiu su 
naujais sumanymais norma
liems laikams grąžinti.

Linkoln, Neb. spalio 6. Apsi
lankęs su oficialiu vizitu pas 
Nebraskos gubernatorių Bryan, 
Oklahomos gubernatorius “Al- 
falfa Bill” Murray atsistojo ant 
galvos 
nutės. 
grafai 
pozoj, 
stojęs
apie 74 metų amžiaus ir yra 
pagarsėjęs kaip labai didelis 
originalas.

Patirta, kad paslaptingasis la
kūnas buvęs amerikietis

Pavyzdys, kada tauta išsiva
duoja iš tamsintojų

Kiek kainuoja artisčių 
vyrai?

Marlene Dietrich turės 
keti $600,0000

užmo*

60,000 mainerių gra 
sina streiku

Jau 29,000 angliakasių 
streikuoja

6.Wilkes Barre, Pa., spalio 
Jei Glen Alden kompanijos 29,- 
000 mainerių streikas nebus 
baigtas susitarimu ligi šio tre
čiadienio, tai, kaip praneša 
United Mine Workers viceprezi
dentas Murray, bus paskelbtas 
dar 60,000 darbininkų streikas.

ir taip išstovėjo virš mi- 
Kuomet atbėgę foto- 

norėj o>4į • pagauti tokioj 
Murray jau buvo atsis- 
ant kojų. Murray yra

Kinų karo vadai 
tariasi kariauti

žada paskelbti Japonijai karą

Nanking, spalio 6. Čia įvyko 
nacionalės Kuomimtang partijos 
komiteto slaptas posėdis sykiu 
su karo vadais ir valdžios at
stovais, kur tartasi paskelbti 
Japonijai karą. Po tarybų mar- 

I šąląs Chang Hseuh Ling išsku
bėjo į Peipingą pranešti valdžiai 
apie nutarimus. *

Du Rooseveltai bus kan- 
. didatai

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

Chicago, spailo 6. Net rfepub- 
likonai žada pasinaudoti garsiu 
Roosev?itų vardu, ir prieš de
mokratų Franklin Roosevelt, 
žada pastatyti pulk. Theodore 
Roosevelt, Porto Rico guberna
torių.

Farmerio bernas užmu 
; šė 4 žmones

9,000 streikuoja 
rence

Law-

Lawrence, Mass., spalio 6. 
9,000 audyklų darbininkų metė 
darbą, nesutikdami su algų nu
kirtimu. Savaite atgal visos 
audyklos paskelbė algų nu
kirtimą darbininkams. Dabar 
Lawrence audyklą savininkai 
teisinasi, kad jie yra priversti 
kirsti algas, jei nori išlaikyti 
konkurenciją su kitomis.

Paryžius, spalio 6. Paslaptin
gasis lakūnas, kurs tiek baimės 
įvarė Italijos fašistams, nu- 
mesdąn&9a_$- orlaivio .šimtus 
tūkstančių proklamacijų ant 
Romos miesto ir į paties Musso- 
lini rūmų kiemą, buvęs profe
sorius Lauro de Bosis, seniau 
mokytojavęs Columbia univer
sitete ir buvęs Amerikos Italų 
draugijos sekretorius.

Prof. de Bosis slaptai išsimo
kino lakstyti ir nusipirkęs savo 
oriai vį iš Marseilles, Franci j a, 
nulėkęs į Jtaliją padarė savo 
sensacinį proklamacijų “bom- 
bardmentą”. Bet jau nuo sek
madienio jo niekas nebežino, ir 
bijomasi, kad grįždamas nebū
tų nukritęs į jurę. Italijoj jo 
niekas nepagavo.

Prof. de Bosis buvo suorga
nizavęs Nacionalę Laisvės Są
jungą, kurios vardu ir prokla
macijos buvo rašytos. Paties de 
Bosis motina, buvo fašistų tri
bunolo teista, bet tapo paleista, 
kuomet kiti du tos sąjungos na
riai tapo pasmerkti po 15 metų 
kalėti. Pats prof. de Bosis vos 
nepateko fašistams į nagus per
eitą gruodžio mėnesį, bet per
spėtas draugų sugrįžo nuo sie
nos atgal į Franci ją.

Auksas pradėjo grįžti į 
Europą

Karvių kąrąs prasidč 
jo iš naujo r.

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

Debesiuota; galimas lietus; 
vakarop šalčiau; švelnus, vidu
tinis pietinis paskiau šiaurva
karinis vėjas.

Vakar tempertura 79 iki 2 
vai., vėliau 69.

New York, spalio 6. Marlene 
Dietrich. krutomųjų paveikslų 
Įsakytojams jau gerai pažįsta 
ma vokietė artistė, yra apskųs
ta Supreme Court ant $500,000 
už “pavyliojimą” vyro iš Mrs. 
Šternberg ir $100,000 už “šio- 
vės nuplėšimą”.

Racine, Wis., spalio 6. Sku
bus teismas įvyks šiandien f ar- 
mos darbininkui Frank Grey, 
40, kurs pereitą sekmadienį nu
šovė patį farmerį, jo sūnų, jo 
brolį ir tarnaitę už tai, kad jis 
vienas turėjęs -‘perdaug karvių 
melžti”, žmogžudys nerodo jo
kio susijaudinimo ir kalėjime 
rūkydamas cigaretą pareiškė, 
kad jis “dar sykį tai padarys 
tų”.

Dės Moines, la., spalio 6. 
Cedar apskritis dar 'tebėra ka
ro stovy dėl “karvių karo”, ir 
jau prasidėjo .toks pat karas 
Muscatine apskrity, kur farme- 
riai pasipriešino vetęrinoriams, 
pradejusiems tirti jų gyvulių 
sveikatą.

Londonas, spalio 6. Prasidė
jo nepaprastas aukso plauki
mas į Europą. Vien 'tik šiomis 
dienomis laivas Aųuitania išve
žė iš Amerikos $10,000,000; 
Majestic $10,000,000; Stuttgarr 
$6,000,000; Ile de France $7,- 
000,000; Rotterdam $6,000,000; 
dar keli dideli aukso siuntiniai 
išplauks šį mėnesį. Kita dide
lė aukso srovė plaukia iš Indi
jos.

Bostone 1,090 mokytojų be 
darbo '

į —— ’ <
Boston, Mass., / spalio 6. Šis 

miestas turi mokytoju pervir
šį' Ir apie 1,900 jų įiup laikų 

-yra bedarbiai.
", '■ '■' V.1' ' ■'

išgelbėjo Latvijos nepriklauso
mybę. Maršalkas Pilsudskis iš
siuntė dvi divizijas lenkiškos 
kariuomenės, kuri žaibo greitu
mu įpuolė j bolševikų okupuotą 
kraštą, lenkiškais kardais at
vadavo ją iš bolševikų okupa
cijos ir nustatė šių dienines 
Latvijos sienas.

Varšuvos spauda pabrėžia, 
kad Lenkija yra vienintelė Lat
vijos nepriklausomybės garan
tija ir reikalauja iš Latvijos 
valdžios tuojau pat sustabdyti 
persekiojimus zlenkrškų mažu
mų ir už padarytus 
tinkamai atlyginti.

(Prie šios progos 
minti, kad Lenkijos 
atstovas Mrozowski
niame Teisme gyrėsi, kad Len
kiją ir Lietuvai nepriklausomy
bę iškariavusi. Red.)

nuostolius

verta pri- 
oficialus

Tarptauti-

Monterey, Meksika, spalio 6. 
Vienoj tik Nuevo Leon valsti- 
jėlėj šiai žiemai užsirašė į pra
džios mokyklas 75,000 moki* 
nių. Valštija turi 722 mokyk
las su 2,000 mokytojų.

Kareiviai sušaudė 
meksikonus?

“Pilsudskis jums 
siunčia dovanų”

Lenkai papirkinėja latvių 
kaimiečius

Daugąvpilis. IX. šeštadienį 
vakarą buvo sujaudintas visas 
Latyjškas Daugavpilis žinia, kad 
lenkai prieš rinkimus Latvijos 
seimo dalina pinigus.

Dalintojai esą visiškai atvirai 
pareiškia, girdi “Pilsudskis jums 
pasiuntė dovanų” ir duoda po 
6 latus kiekvienai vaiko galvai. 
Duoda ne <tik lenkuojantiems,

Meksikos Miestas, spalio 6. bet ir sentikiams.
Trys dešimts penki darbininkai 
San Carlos kaime, Tabasco vals
tijoj tapo paskersti raitų sar
gybinių už tai, kad jie atsisakė 
be algos dirbti prie valstijos 
kelių statymo. Tie sargybiniai 
esą gubernatoriaus Canibal 
samdiniai. Keli šimtai kaimie
čių spėjo pabėgti į kalnus,

Pasiteirąvus sužinota, kad 
toks papirkinėjimas varomas 
plačiu mastu .

Chicagos vengrai minės 
demokratizmo ko

votojus

Mirė už norėjimą patek
ti j dangų

Pa-Newport, R. L spalio 6. 
kėlęs aukštyn galvą laike 
ganymo armijos” mitingo 
las Herbert Northrup, 73 
tų, pasakė “Aš laukiu, kad aš
ten pateksiu”, ir tuo pačiu mo
mentu krito negyvas.

tu
me-

Lietuvoj gamins persi
škus kilimus

Bolševikų partija priė
mė milijoną narių 

i —■ ■ — ■ —1—» i
Maskva, spalio 6. Komunistų' 

partija, kurį valdo arti 150,000,- 
000 žmonių Rusijoj, nuo pra
džios 1930 metų priėmė 1,000,- 
000, naujų narių ir dabar turi 
2,240,000 narių.

žemės ūkio rūmai nutarė dar 
šiemet suorganizuoti trumpa
laikius persiškų kilimų audimo 
technikos kursus. Jei , tokie 
bandomieji kursai nusisektų, 
rūmai numatė organizuoti ir 
daugiau panašių kursų. Kursai 
busią prieinami ir neturtin
goms vietos ūkininkaitėms. Da
bar esantiems Kaune žemės 
ūkio kursų klausytojams —pra
džios mokyklų mokytojams, su
radus atitinkamą specialistą 
persiškų kilimų audimo techni
ka jau dėstoma. •

Washington,. spalio 6. Laivy
no sekretorius Adams-paaiški
no, kad 600 dėžių su svaigina
mais gėralais rasta ne jo nuo
savybėj, bet Gladės kliubo ga
raže.

Chicago, spalio 5. Ateinantį 
sekmadienį 30,000 Chicagos ir 
apylinkių vengrų kilmės piliečių 
apvaikščios trylikos generolų 
•atminti, nužudytų 1849 me
tais,' spalio 6 d. Tie generolai 
tapo sušaudyti už padėjimą 
Vengrijos demokratijos vadui 
Kossuth atimti iš Habsburgų* 
valdžią ir įsteigti trumpam lai
kui demokratišką režimą, kurį 
vėliau kaip ir visoje Europoje 
nušlavė atsigavusi reakcija.
Vengrų monaridstas pasikorė

Budapest, spalio 5. Belą 
Friesberger, Vengrijos monar- 
kistų organizacijos generalis 
sekretorius, pasikorė šiandien, 
kaip policija sako, dėl nedatek- 
lių. Jo sesuo ir trys broliai 
taip pat mirė ne savo mirtim.

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

Parduodame Laivakorte* 
ant visą Liniją.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL
Ofisas atdaras kasdis nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nno 
9 iki 1 valandai.
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

Visokios žinios.

Antradienį, spalių 6 dienų, 
prasidės angliakasių U. M. W. 
of America 12 distrikto Illi
nois valstijos konvencija.

Manoma, kad delegatų su
važiuos apie 500. Konvencija 
bus laikoma K. of C. svetainė
je. Šiuomi tarpu Illinois vals
tijoje randasi 70,000 angliaka
sių be darbo.

» » »
Iš U. S. Census biuro prane

šimas. Springfielde yra dau
giau moterų nei vyrų. Svetur 
gimusių ateivių 6,245. Lietuvių 
svetur gimusių yra 727; latvių 
4; vokiečių — daugiausia 
1,416; anglų, 633; škotų 328; 
velšių 58; iš Northern Ireland 
airių 18, Irisli Free States 326; 
norvegų 33; švedų, 85; danų 
3-1; liolandiečių 21; belgų 31; 
šveicarų 37; franeuzų 162; len
kų 107; čekoslovakų 118; aus
trų 324; vengrų 179, jugoslavų 
187; rusų 216; finų 1; rumunų 
52; graikų 64; italų 790; pales
tiniečių ir syriečių 25; turkų 3; 
Kanados franeuzų 11; Kana
dos anglų 139; kiniečių ir me- 
ksikonų 9. Dar visokių kitokių 
116. Moterų 37,320; vyrų 
31,54 I. Pasiekusių amžiaus 75 
metus ir viršaus Springfielde 
randasi moterų 696; vyrų — 
498; negrų moterų, 1,681; ne
grų vyrų — 1,643. Baltų žmo
nių rasės 62,272. Baltieji suda
ro 86.7 procentą. O likusiuo
sius negrai ir kiloki.

Lietuvių prieš 10-tį metų 
(1920 m.) buvo suskaityta 1,- 
110. O dabar tik 727. Žymiai » * 
sumažėta. Pastaraisiais keliais 
metais lietuvių daug išmirė ir 
darbams sumažėjus angliuką-

Nevirškinimas 
Lengvai Patai- 

somas šiuo bildu
Kai jus pradeda kankint’ 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas —- 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnj kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš ' penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

VARICOS
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

IŠRADIMO
Sis pastebėtinas treatmentas yra tel- 

k i amas kai jųa dirbate ar vaikštote. Jin 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Pu 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMU. MĖŠLUNGIO. SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Vąrieoso Gyslos 14- 
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų. kad jus kada nors esate turėję vari- 
<ow iryslas. KOJŲ ULCKRTAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS. PHLEBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo į stebėtinai trumpą laiką.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Balses Berlino. Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STREET. 
CHICAGO. 1LL.

Roum 834. 8-tas Ausėtos
Kaedje 10—6:30. Pėtnyčiomls uždarytą

SKYRIUS: 3483 MILWAUKEE AVR. 
utarp.. Ketv.. Subatoj 7 P. M—0 P. M.

Pėtnyčiomls 2 P. M.—-6 P. M.
Pasiklaiisykit musų kalbos apie Sveikatą 
ii WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:16 PiM. 
Stoties WEDC U t ar u. ir Kętv. 8:40 A..M-

................. S |l ...................... Si| ■■■!!/
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syklosc, kitur išvažinėjo. Kiek 
lietuvių čion gimusių, cenzas 
nepaduoda.

• . * ♦ ♦

SLA abi vietinės 275 ir 158 
kuopos nusitarė bendrai reng
ti apvaikščiojimą SLA 45 me
tų įsisteigimo ir 30 metų nuo 
klerikalų atsiskyrimo. Kalbė
tojas manoma kviesti iš Chi- 
cagos. ApvaikšČiojimas bus 
rengiamas lapkričio mėnesyje. 
Kokią dieną — dar nežinia. 
Nes nežinoma kada svetainę 
bus galima gauti.

B » »
Spalio 4-tą dieną sustreika

vo Strand ir Senate teatrų 
darbininkai. —V. Černauskas.

“Naujieną” Redak
cija

Gerbiamieji:
Kiekviena įstaiga stengiasi 

patobulinti-pagerinti savo tru
kumus, jei jai nurodoma tiks
liai nedateklius — ir ne tik 
kad už nurodymą nepyksta, 
bet dar (lekuoja.

šta iš D-ro Margerio tilpu
sių “Naujienose” žinių, apie 
Lietuvos įstaigas ir jų truku
mus buvo pasiųsta nemažai 
iškarpų atatinkamoms įstai
goms ir, matomai, kad krei
piama domė — tas įrodo til
pusi “Naujienų” apžvalgoje 
pastaba už spalių 1 d., 1931 
“ApiCf Lietuvos geležinkelius.”

Turiu pasakyti atvirai, nors 
iš manęs'nemažai daroma pa
šaipos už siuntinėjimą iškar
pų, bet tuo pačiu laiku daug 
ir labai daug, kai kurias Lie
tuvos įstaigos patobulėjo ir 
sumažino trukumus.

Leiskite man atkreipti “N.” 
redakcijos dėmesį į du labai 
svarbius ir reikšmingus apsi
reiškimus, kurie reikėtų dides
nėmis ir juodesnėmis raidė
mis painformuoti visuomenę, 
tai: 1. Porą metų atgal aptie- 
kininkas Smailis iš Detroito, 
Mieli, pirmas paaukavo $1,000 
į Lietuvos Universiteto stipen
dijų biedniems studentams į- 
rengimo fondą—štai vakar 
“Naujienose” tilpo žinutė apie 
prof. D-ro Radzvicko, mano 
Maskvos laikų draugą, begalo 
gražų pasielgimą (pridėta iš
karpa. — Red.)! 2. Tai “Savas 
pas savą” — mes perdaug lep
šiai ir kvailai-nelogiškai tole
rantiški išauklėjom biznisma- 
nus ir profesionalus, kurie iš 
lietuvių praloba ir čiulpia pas
kutinius lašus gyvybės lietuvio 
— o lietuviams apšvietos ir 
kultūros reikalams neatjaučia 
neduoda nei prakeikto cento. 
Štai laiškas adv. F. J. Bago- 
čiaus.

Ne sykį tame klausime esmi 
rašęs, kad mes parazitus ant 
savo lietuviško kūno išaugi
nant betiksliai. Mano straips
nius tame gyvame klausime 
malonėjo gerbiamos redakci
jos: “Naujienos”, “Vienybė”, 
“Sandara” ir “Tėvynė” įmesti 
į gurbą! Gal redakcijos turėjo 
teisę ir tiesą tai daryti, gal per 
anksti ir per aštri straipsniai 
buvo. Bet kada jau pasigirsta 
balsai ir kitų, tada išdrįsau į 
šį: “Savas pas savą” klausimą 
kreipti Tamstų dėmesį.

That’s all.
Viso labo,

Dr. A. L. Graičunas.
Dr. A. L. Graičiunas, 
3310 So. Halsted St., 
Chicago, III.
Re:—Kupiškio Laisv, Kapinių. 
Mano Mielas Daktare: —-

Viršuj minėtame reikale, 
kaip ir kituose musų lietuvių

- Del Silpnų 
Inkstų

Jeigu jų« turite silpnas i&lcstus. jus be 
atidAliojimu turite imti Nuga-Toue. Šie 
puikus vaistai sustiprins Jūsų silpnus inkjK 
tns Ir kitus organus ir neprikiš daugelio 
lirų ir vargo. Nuga-Tone pašalina 11 kūno 
ligų perus ir nuveikia konstipadis. Jis su* 
teikia Jums sveiku skilvi, stipresnius ner< 
vu* ir raumenis ir pagerina ateiną sveika
ta. .Būtinai gaukite Nuga-Tone. Jis yrą par- 
duvinfljumas aptieki ninku. Jeigu aptiekluhi- 
kas neturi jo. paprašykite ji užsakyti dėl 
jus iš savo urmininko.

. ■■ J > < '
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Dės Moines, Iowa. — Civilio karo veteranų paradas.

viešuose darbuose, negalėjau 
nepatėmyti Tamstos entuzias
tiško ir energiško veikimo. Pri
imkit čionai nuo manęs čekį 
$5.00 to reikalo pradžiai. Ti
kiuosi, kad gyvenimo aplinky
bės pavelys man ir toliau š] 
ir panašius musų viešus reika
lus remti. Vedant sąskaitą, pa
sirodo, kad per paskutinius 28 
metus aš esu išaukavęs, kaip 
aš rubrikuoju, “tautiškiems 
reikalams” $7,345.00!

Musų spaudoj tankiai ma
tom kylančius balsus apie rė
mimą “savas saviškius” arba 
“savas pas savą”. To mes visi 
profesionalai ir biznieriai trokš
tame, ir liaudis didelėj didžiu
moj mus remia ir palaiko. Bet 
kiek iš tų profesionalų ir biz
nierių remia musų viešus,rei
kalus? štai mano profesijos 
draugų Amerikoj turime apie 
100. Kelių advokatų vardai yra 
matomi aukautojų tarpe? Tas 
pats, mielas daktare, yra ir su 
Tamstos profesija. Tas pats 
yra ir su kitų profesijų ir biz
nių žmonėmis.

Kaipo patriarchas musų 
Amerikos lietuvių profesionalų 
su kitu patriarchu, mūšų Ame
rikos lietuvių biznierių, kaip 
pp.- Olševskiu arba Hertmana- 
vičiu, ar negalėtumėt pradėt 
judint tuos mūsiškius apsilei
dėlius ir priminti jiems jų sko
lą tai liaudžiai, iš kurios jie 
puikų gyvenimą padaro ir sau 
ateitį kuria? Jei mano aprube-' 
žiuotos spėkos tame darbe kiek 
galėtų prigelbeti, jos visada 
bus “ant pašaukimo”.

Jumis gerbiąs,
F. J. Bągočius.

IŠ BEDARBIU
GYVENIMO

Juokdariai pasakoja, kad 
prezidentas Linkolnas paliuosa- 
vo juodveidžius iš vergijos, 
Henry Fordas arklius ir mulus 
nuo sunkaus darbo, o Hoove- 
ris 10,000,000 darbininkų pa- 
liuosavo iš dirbtuvių.

Well, ar Amerikoj yra 10,- 
000,000 bedarbių, aš tą klau
simą nediskusuosiu. Tačiau aš 
tikrai žinau, jog bedarbių šian
dien yra milionai. Daugelis jų 
neturi nei kur galvos priglaus
ti. Jie važinėjasi prekiniais 
traukiniais kartu su bulvėmis, 
kopūstais, anglimis ir gyvu
liais. Jie važiuoja iš miesto į 
miestą, iš kaimo į kaimą. Bet 
tik mažas jų nuošimtis gauna 
kur farmose padirbėti kelias 
dienas ar savaites. Dirba jie už 
mažiausį atlyginimą. Pasitaiko 
ir tokių geraširdžių farmerių, 
kurie laiko darbininką per žie
mą ir vasarą, bet nieko jam 
nemoka. Vadinasi, darbininkas 
priverstas yra dirbti vien tik 
už pilvą.. Ir dirbti tenka diena 
iš dienos, laukus arti, kor- 
nus rinkti, karves melžti ir t. t.

Na, ar negeradariai tad yra 
tie farmeriai? Duoda tik pa
valgyti, ir nieko daugiau. Dar
bininkas turi, net savo drabu
žius dėvėti.

Esu dhbar Odebolt, Iowa, ir 
gyvenu bedarbių “viešbutyj”. 
(Prie geležinkelio bėgių keli de- 
sėtkai vyrų gamina sau valgį. 
Gamina kas ką turi: vieni ver
da kavą, kiti daržoves, treti 
kažką kepa.1 Kai kurie skalbia 
savo drabužius, skuta barzdas 
ar skaito Kalifornijos blanketų 
antgalvius. Vadinasi, rausiasi 
po laikraščius. Tie žmonės jau 
visą vasarą bastosi ir miestuo
se bei farmose ieško darbo. Bet 
visur tas pat? darl^o nėra.

k Man jrtu.tpko kelias valstijas 
aplankyti. Net mažuose mies
tukuose užtikau bedarbių. Ir 
kai kur gana daug.' Žmonės ap
leidžia didmiesčius Tr leidžiasi 
vendravoti. Kai #UriP j U yra

(mechanikai-, i^kvalifikuoti dar
bininkai. Ji$ ^paliko šeimas ir 
iškeliavo sau duonos ieškųti.

BUKITE BUČIUOTINA 
f 

«<

OLD GOLDS
moterys pirmos buvoŽavingosios 

laimėtos OLD GOLDS patraukiau- s 
čio skonio. Bet jų entuziazmas pa
tapo dvigubai didesnis kada jos pa- 
ipate, kad OLD GOLDS nedvokina 
kvapo negi nenurudina kaip perlai

Tai todėl, kad OLD GOLD yra gry
no tabako cigarctai. Padaryti iš 
puikiausio natūralaus skonio taba
ko.' Taip gero, kad nereikalauja 
primaišymo prieskonių.

Ne geras tabakas, bet “svetimi prie
monių i” palieka. nepageidaujamas 
pasekmes. Laikykitės saugumo. Rū
kykite gryno tabako OLD GOLDS. 
Jie nieko po sayipi nepajieka, tik 
malonius atsiminimus.

NfeRĄ SUKOSEJIMO
".'■s

W OIKBUNU I-K1ESKO.NU- DVOKIMPKVAPĄ

Rugsėjo 25 d. teko sustoti 
Carrol miestelyj, Iowos valsti
joj. Pirmiausiai nuėjau j pro
letarų viešbučio virtuvę, kuri 
randasi apie pusę mylios nuo 
miestuko, bedarbių ten radau 
apįc tris desetkus. Kai kurie 
jų skaitė laikraščius bei kny
gas.

Šalia geležinkelio bėgių pa
stebėjau užrašą, kad tai bedar
bių knygynas. Paeinu po tiltu. 
Žiūriu, pečiuj sudėta, keli de- 
sčtkąi knygų. Ir vėl užrašas: 
“Pasiskaitykite knygas ir vėl 
jas padėkite į vietą, — tegul 
skaito kiti.” Pradėjau apžiuri
nėti knygas. Užtikau ir “Census 
of Iowa. 1925.”- Pavarčiau ją ir 
užtikau gana įdomios medžia
gos, kurią sunaudojau savo ko
respondencijai iš Dės Moines.

Nors juokingai atrodo Ifis

. . . • 
knygynas džunglėse, bet kar
tu jis yra ir naudingas-: kny
gos šiek tiek įvairina bedarbių 
gyvenimą.

Knygas ir laikraščius auko
ja geležinkelio darbininkai. 
Mat, Carroll nemažai yra ir ge
ležinkeliečių, kurie neteko dar
bo. Tad draugai juos atjaučia 
ir aukoja knygas.

Senas Petras.

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet Štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.Kenosha, Wis.

Keno broadeasts one more— 
news of the great 30th and 45th 
Jubilee of SLA: 212 and 338.

October 11, 1931 is the big 
day folks. The speaker will be 
Doctor Margeris of Chicago, 
Illinois.

Dailės Ratelis is to warble a 
few songs.

The younger generation is 
to be reprešented by three 
young pianists. Ona and Biru- 
ta Tellesha will play a duet or 
pernaps a couple of them. Isa- 
bel Bastic, a talcnted young 
lady, will»also play a fcw num 
bers.

A string orchestra is anothei 
dandy feaiture. It’s .tunes 
haven’t been heard for awhile. 
I don’t know just what kind 
of Instruments it is made up 
of. I believe they’rc callcd 
Russian Ukcs.

A sočiai get-tdgether is to be 
held for members of SLA, 212 
and 338 October 9. A jolly en- 
tertaining evening is in store 
for all.—Amelia Bagdonas. GARSINKITfiS NAUJIENOSE

Įvynioti Į Vi^jniuną Nepras t
leidžianti Celloplfane

(C) P. Lorillard Co.» Ine
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Trečiadienis,

Pasižiūrėkit j šias atgabehiiho skaitlinės

CALIFORNIJOS
Lietuvių valanda

North Side
Dar apie Bijūnėlį

Atvežta į San Ftanoisco
sezonų

tinka

dienai

mi

Buvo Girdėtis už Visos Mylios
POST OFFICE BOX 777

GARSINKITES “NAUJIENOSE

IN OUR OFFICE

L--, n.'

10 Ir $3.00, 
persiuntuna.

1514-16 Roottvelt Rd, 
•rti St. Louii Avc. 
CHICAGO. ILL.

831 vagonai 1931 (iki rugsėjo 28 d.)
510 vagonų 1930 (iki rugsėjo 28 d.)

gali pavy 
tokio pasi

\NAXX N'l' 
ADAM TH6 
VIRST MAN

Nėra 
gus ir 
Penkių 
Puding;

WELU '
r UE UOT H >
UISTOfeN SAUS THE
F.lfcST MAN

\N INDIA

Amerikon išsiral; 
pusei metų 1 dol

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Pranas Jakavičius, baritonas 
Dainuos Vilniaus apvaikščioji 
mo vakare-koncerte spalio 9 d.

Lietuvių Auditorijoj.

GO-ON GC-OR.GE 
WA5U\NGT0N V9VZ-T- 
TUE M&N y

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvSjų atvėjais ir 
palaikyti su ja ryžius.
Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

risidčti prie Lie- 
Tokia dovanaPagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS*.PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI ' 

PAGERINS REGĖJIMĄ.

Atstovauja 85% visos Californijos Vynuogių 
Produkcijos. ,

SULČIŲ 
VYNUOGES

mokytis, idant iš to butų juo 
daugiausia. užuitos.

Iki pasimatymo.
' Plunksnogjiaužis.1

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeąpai Broliai 
Fornyšių it pianų muveriai vietoje it 

coli, patarnavimas geras it pigus. 
817 West 34th St 
T ei. Boulevard 9336

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

NAMŲ SAVININKAI — Mes suteikiame dykai nariams ir juos išpildome — 
Lysus, Penkių Dienų Pranešimus, Tris deimt dienų Pranešimus. Dykai pata- 
rymai-nariams, kurie ateina į musų ofisą, apie nesusipratimus su rendauninkais 
ir kaimynais. Naryste $1 su šiuo apgarsinimu.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS ASSOClATION
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenue, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878 Chicago Atdara Vakarais.

Taigi San Francisco šiemet paėmė 321 vagonus 
sulčių vynuogių daugiau negu per tų patį lai
kų pereitais metais. Faktas apie ankstyvą 
trumpą derlių yra gerai žinomas ir įvertina
mas šiame dideliame markete, esančiame taip 
arti Californijos sulčių vynuogių distriktų.

Dabar kaip tik yra laikas jums pirkti tiek 
sulčių vynuogių, kiek jums šį sezonų bus jų 
reikalinga. Atgabenimo sezonas gali užsibaigti 
greičiau negu jus manote.

(LOME ON.^e’LU
LEkNG LT TO .
< * /

jos meliodija, 
diegų kilnes- 
gaus kulturi- 
pamatų.

tiek priau- 
dažnai negali 

Prie svetimtaučių nepri- 
vaikučiai ne visi au-

Jeigu kiti at
jotas gali padaryti. 

Patarimas 
aoo 19 valandos ryto iki 1

Radio programas, kurio per
eitam sekmadieny teko kiaušy-, 
tis iš radio stoties VVCFL, tei
kia pripažinti, vėl atšižyrhėjo 
savo įvairiu ir gražiu turiniu. 
Jau seniai bebuvome girdėję 
per radio Anelę Salaveičikiut^: 
šį kartą ji rodos dar gražiau 
dainavo, nei visados. Pranas 
Jakavičius irgi gerai pasirodė 
savo stipriu baritonu. Taipgi 
buvo gražus duetai ir trio. 
Pirmyn dvigubas kvartetas gra
žiai ir harmoningai sudainavo 
dvi dainas “šėriau žirgeli” ir 
“Op, op Nemunėli”. Bejp, pa
įvairinimui, programų buvo iš
pildyta keletas labai gražių or
kestrus numerių.

Rengėjas ir leidėjas šių ra* 
dio programų yra musų tautiė- 
ties Jos. F. Budrikas, kuris už
laiko radių ir fornišių krautu- 
tę Bridgeporte—3417 S. HaL 
sted st., Chicago. Taipgi p. 
Budriko lėšomis yra duodama 
kita lietuvių radio valanda, ket
verge vakarais iŠL stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai., visados su gra
žiu ir įvairių programuį

—Svetys.

Kovingas Darbininkų Organas,. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau, 

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
OKLAHOMA CITY. OKLA

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

artistų nepadarančius. Teisy
bė. Bet Bi j linelis' ir nesiekia 
to, ir nežada. Kas tiek daug 
tikisi, tai tikrai nusivils. Bet 
Bijūnėlis yra tas rasodfiinkak 
kuriame sėjama , ir auginimą 
dailės ’r kultūros diegai. Gi 
iš mažų grūdelių ir ąžuolai iš
auga.

Neigi Bijūnėli® išauklės karš
tus patriotus, musų gimtinės 
garbintojus. Bet prie Bijūnė
lio jaunuoliai išmoks teisingai 
suprasti tėvų kalbą, ją kalbė
ti, pamėgs ir susipažins su lie
tuviška daina, 
gaus ta pradinį 
nėms idėjoms— 
niam gyvenimui

Namuose tėvai 
gančiai kantai 
duoti 
tinkame 
kštesnes mokyklas pasieks, čia 
Bijūnėlis kaip tik ir užpildys 
tuos visus trukumus— jei ne 
visiems, tai bent didžiumai sa
vo narių. O kiek pasitenkini
mo, kiek džiaugsmo galima ma
tyti vaikučių sielose, kai jie iš
pildo programą, t. y. padainuo
ja choru arba sulošia skirtą 
jiems rolę. Tai yrk jų dvasinė 
puota. Kurie tėvai 
dėti savo vaikams 
tenkinimo?

Bijūnėlis rengiasi 
vo darbuotę su ateinančiu sek
madieniu. Pirm to, spalių mėn. 
7 dieną, 7:30 vai. vakare įvyks
ta Bijūnėlio tėvų metinis susi
rinkimas pp. Sliauterių bute, 
3221 Crystal st. Ten bus išdirb
tas šio sezono darbams progra
mas. Kiekvieno auklėtojo pa
reiga tame susirinkime dalyvau
ti, prisidėti su savo nuomone, 
idant sutvarkyti užduotis, ku
rių vaikai turėtų daugiausia

Atsiminkite, kad vynuogių sunka dėl savo 
namų yra legalė. Californijos sulčių vynuo
gės šiemet yra nepaprastai turtingos cukrumi.

Naujas desertas

reikalo, kad dezertas butų bran- 
labai sudėtingas. štai skanus 

Minučių Individualis Oboliu 
s. Aptepkite Uneeda Bakers 

Grabam Crackcrs sviestu ir apiberkite 
cukrum. Ant viršaus uždėkite gerą 
šžukštą obuolių soso. Apiberkite cina
monu ir įdėkite penkioms minutėms į 
karštą pečių. Paduokite karštą su kie
tu sosu. Keturi šių individuolių dezertų 
kainuos . apie 8c.. o jus pasigardžiuosite 
riešuto skoniu, kurį priduos dezertui 
Uneeda Grabam Krekės.

miegodami apie 
nuoja. Kad 
draugų butų 
P-nas Kaulinas 
iaiko Bijūnėlio gerovei. Jis ii 
laiškais, ir telefonu, ir asme 
niškai atsilankydamas vis su

Ir dagi toliau. Nes kada 
Tarno Tėvas telefonavo 
jam po žaidimo, jis beveik 
galėjo girdėti triukšmin
gus šukavimus žiūrėtojų 
kai jo sūnūs sujudinančiai 
atpasakojo ką tik 
m a tyto žaidimo 
eigą. Bet ne vien 
apie footbolą jie- 
’du kalbėjosi., apie 
sveikatą. mokslą 
ir, žinoma, finan
sus!

Geras užkandis *
■

Gerą užkandį lengvą greitai paga
minti su Uneeda Grabam Crackers. Su
dėkite tomačių riekutes ant tiek Grabam 
Krekių, kiek jų bus reikalinga. Apibar
stykite smulkiai sukapotais • žaliais pipi
rais ir uždėkite po plona riekutę sūrio. 
Padėkite į karštą pečių iki surjs ištirps. 
Paduokite po du ar tris piragaiČius kiek- 
viėn

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET .Mara 

Tel. Kcdzie 8902

B i le valandą 
dieną ar nak
tį mes Kalime 
HUjllIlKti JllHI| 
t e 1 e foną hii 
beveik ki e k- 
vienu kitu te
lefonu panau- 
1 y J e. Kantai 
visuomet yra 
nedideli.

Francuziškas skanumynas
■ l

Sumaišyt 1 puoduką nusunktų, piau- 
stytų pyčių (iš keno) su po pusę puo
duko kiekvienų: supiaustytų marsbmal- 
low, whipped cream ir/Sutrupintų Unee
da Grabam Crackers. Paduokite, pilnai 
atšaldytą, sherbert stikluose. Šį dezertą 
galima pagaminti į minutę laiko, bet 
jis bus didžiausias jūsų triumfas.

CALIFORNIA GRAPE
CONTROL B0ARD,Ltd.

SAN FRANSISCO, CALIFORNIA

kad Amerikos lietuviai^ butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meili 

dabar stengias: 
Artinantis 

padaryti "malonumą savo giminėms Lietuvoje ir 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraš . 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių. 

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir Įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ, n 
1 Tokia pinigų suma | 
rengimo. * r

Kadangi 50 centų i Lietuvą 
keli pažįstami f " * ' _ "

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
{pratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokto 
apseiti be laikraščioI . •

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui* 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką“ 
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 do

Patarimai šeiminiu 
kėms

W1SSIG, 
r ■

Pasauliniame Kate
Seno Krajaus
PER 26 METUS.

randa, kuris Bijūnėlio narių 
kodėl neatsilankė, kas šaltį pa
gavo, kas tinginiu serga. Yra 
ir daugiau širdingų darbuotojų. 
Bet butų geistina, kad jų ras
tųsi juo daugiausia. Tas Bi
jūnėliui eitų i sveikatą .

Ne be to, kad pasitaikė ir 
tokių, kurie mėgino Bijūnėliui 
pakenkti. Bet manau, kad iki 
šiol tokie asmens įsitikino, jo- 
gei iš to nė sau, nė kitam nau 
dos nepadarė. Ir manau, kad 
rankas padavę vėl imsis kons
truktyvų darbą dirbti.

Lietuvių posakis sako: Kas 
nieko neveikia, tą niekas ne
peikia. Tenka išgirsti išsireiš 
kimų, kad Bi j linelio pamokos

Daktaras r “i
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER’ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. „" ' 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką ju 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
valandai ir nuo 5-S valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Ave.. T e L Cravfotd 5573

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

mokslo. Visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas,, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi .Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai: ir kt. “•/

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok ji kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Ku/turos” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž., 
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian

1

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

Yra geras paprotys šei
mynoms “palaikyti ry
šius” su išvykusiais į mo
kyklą jaunuoliais. Pasi
imkit keletą minučių lai
ko patelefoų^oti k i e k- 

vieną savaitę sa
vo sunui.arduk- 
terei. Jums pa
tiems įdomu vis- 
kas ką jie daro ir 
trumpas pasikal- 

yA bėjimas kiekvieną
k Isl s a v aitę palinks-

JsJ mins ir paakstins
juos tarp vakacijų

Karštas dezertas

Atėjus vėsesnėms dienoms, vis 
mesniu darosi karštas dezertas. 
Uneeda Bakers' pasiūlymas šiai 
Atidarykit keną pyčių ir virjnkit sunką 
iki tik pusė jos teliks. Tada į ją įdė
kit pyčių puses ir kepinkit penkias 
nutes. Uždekit kiekvieną pyčės pusę ant 
Uneeda Graham Crackers ir paduokit 
kiekvieną apipylus su karštu pyčių sy- 
rupu ir apibarsčius su sutrupintomis 
Graham Krekėmis.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nucaroe ekaudejima, šalti. Ranku, 
Koja, tirpimą. DusuH, Galvoe skau
dėjimą. ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, 
ir 10 centu extra

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN'S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

Patėmijęs kitų atsiliepimus 
apie Bijūnėlį, noriu ir aš savo 
/trigrašį pridėti.

Pastaruosius porą 
man lemta buvo kiek arčiau su 
sipažinti su Bijūnėlio choru ir 
jo darbuotojais. Kiek žinau, 
Bijūnėlio choras North West- 
sidėje gyvuoja jau apie 12 me
tų. Pirmiausia, rodosi, buvo 
suorganizuotas pastangomis S. 
Danilevičiaus ir p-lių Viščiu- 
liutės ir Rugiutės. Per tą ei
lę metų Bijūnėlis perleido jau 
daug mokytojų ir keletą šimtų 
narių; iš jų turime kai kuriuos 
jau suaugusius darbuotojus.

Kiekvieną metą Bijūnėlio na
riai ir narės buvo mokinami 
dainuoti, lošti, deklamuoti ir 
per keletą metų po vadovyste 
Dr. Montvido buvo mokinami 
lietuvių ■ kalbos. Paskutiniais 
pora metų, nesirandant tinka
mo mokytojo, kalbos pamokos 
buvo apleistos. Vietoj to Bi
jūnėlis gan šauniai pasirodė 
savo gabumais scenoje. Pasta
ruosius metus jis pasirodė su 
apie tuzinu puikių parengimų.

Kas nepamena paskutinio jų 
vakaro įvykusio gegužės mėne
sio 16 d. Masonic Temple salėj? 
Tai buvo sezono pažyba. Kiek 
ten buvo įdėta stropaus prisi
rengimo ir kaip puikiai jiems 
pavyko parengimas!

Gaila, publikos tą kartą ma- 
žHi susirinko. Choras ne tik 
kad nepelnė, bet dar finansiš
kai nukentėjo. Na, toks jau, 
matyti, likimas, kad geros pa 
stangos nesukelia pakankamos 
finansinės paramos.

Bet nusiminti nereikia.^ Bi
jūnėlis yra North Sidėje visų 
mylimas ir turi daug širdingų 
rėmėjų. Busiantis Bijūnėlio pa
sirodymas yra laukiamas.

Noriu dar tartį žodį kitą apie 
Bijūnėlio darbuotojus. Choras 
neturi didelio skaičiaus pasi
šventusių darbuotojų. Bet kū
rinos turi, tai tie yra atsidavę 
jam kimu ir siela. Pavyzdžiui, 
pp. Smaleliai per metų eilę ir 

Bijūnėlį sap 
tokių Bijūnėlio 
juo daugiau! 

irgi nesigaili

i 7 i- ; i

kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI -r nfi/mTT
paskirti ^^arp iMMhmku, reikia tik pasi- 

__ . ~ * j dusti nepatogu, tai susimeskite 
ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

{pratinsite skaityti gerą 1;
apseiti be laikraščio!■ r . :___ ... _. __
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki-
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NEDARBO APDRAUDA IGNORUOJAMĄ

Amerikos Darbo Federacijos vykdomoji taryba pa
tiekė delegatų konvencijai, susirinkusiai Vancouver’e, 
Kanadoje, eilę sumanymų nedarbo pašalinimui. Tarpe 
tų sumanymų apdraudos nuo nedarbo nėra. Vadinasi, 
Federacijos vadai dar vis tebesilaiko savo senojo nu
sistatymo, kad valstybė neprivalo rūpintis bedarbių 
padėtim.

Bet p. Green ir jo draugai, tarp kitų dalykų, rėk 
kalauja, kad butų užtikrintas darbas tiems, kurie dir
ba dabar. Kas gali tokį užtikrinimų duoti? Atskiri 
darbdaviai? Bet darbdaviai pernai buvo davę žodį, kad 
darbininkų algos nebus kapojamos, o dabar jie tas al
gas kapoja ir nieko nepaiso. Taip pat butų ir su dar
bo užtikrinimu, jeigu kapitalistų kompanijos prižadėtų 
darbininkų iš darbo neatleidinėti.

Amerikos Darbo Federacijos vykdomos tarybos su
manymuose yra vienas, kuriuo reikalaujama uždrausti 
vaikams dirbti fabrikuose. Kas gali tai padaryti? Aiš
ku, kad tik kongresus, išleisdamas tam tikrų įstatymų. 
Bet jeigu galima reikalaut^/kad butų įstatymais už
draustas vaikų darbas, taf į<Qdelųegalima* reikalauti 
įstatymo, įvedančio apdraudų nuo nedarbo?

žodžiu, Federacijos vadų nusistatyme nėra jokio 
nuosakumo. Kapitalistiška propaganda, kuri skelbia 
nedarbo apdraudų esant kokiu tai “pavojingu” valsty
bei ir “demoralizuojančiu” darbininkus dalyku, apsuko 
ponui Green ir jo bendradarbiams galvas.

LITERATŪRA VIETOJE BOMBŲ

Mussolinio priešai aną dienų iškirto .šposų Italijos 
valdžiai, paskleisdamf ‘ 'Romoje pundus atsišaukimų 
prieš fašistų diktatūrų. Tuos atsišaukimus kažin koks, 
juodmarškinių policijos nesugautas, lakūnas, mėtė iš 
aeroplano, skraidydamas viršum Romos trobų. Vienas 
pundas pataikė į paties “diuče” kiemų.

Italijos juodmarškiniai dabar apimti baimės, kad 
fašizmo priešai gali tokiu pat būdų, kaip kad jie mėtė 
iš oro literatūrų,, paleisti į Mussolinio rezidencijų ir ke
letu bombų. Ir apsisaugoti nuo šito pavojaus nėra kaip.

Bet Italijos laisvės kovotojai, matyt, i kruvinų te
rorų netiki. Jie nori ne išžudyt fašistus, . bet sukelti 
prieš fašizmų žmones. Prieš kiek laiko, tiesa, keliuose 
Italijos didmiesčiuose buvo įvykusi visa eilė bombų 
sprogimų, bet kiekvienų kartų tos bombos būdavo pa
dedamos tokiose vietose, kur negyvena žmonės, ir todėl 
beveik niekas nuo jų nenukentėjo.

Despotai žmonių gyvybių nesigaili. Bet despotizmo 
priešai greičiau stato į pavojų savo gyvybes, negu žu
do tuos, prieš kuriuos jie kovoja.

KOVA ANGLIJOJE .

Premjeras MacDonaldas paskelbė, kad parlamen
tas bus paleistas šiandie ir nauji rinkimai įvyks šio 
mėnesio 27 dienų. : j

Šis Anglijos valdžios nutarimas reiškia konserva
torių laimėjimų ministerių kabinete. Darbiečiai buvo 
priešingi rinkimams; dauguma liberalų taip pat. Pats 
MacDonaldas irgi manė, kad rinkimus daryti dabar dar 
yra peranksti. Bet konservatoriai, kaipo stipriausia 
partija valdžios koalicijoje, paėmė viršų.

MacDonaldas ketina atsišaukti į balsuotojus, rei
kalaudamas, kad jie suteiktų galių “nacional^i valdžiai” 
tvarkyti krašto reikalus taip, kaip ji geriausiai išma
no. Spauda vadina tokį įgaliavimų “gydytojo mandatu”.

Tuo gi tarpu Darbo Partija, kuri dabar laiko kon
vencijų Scarborough mieste, nutarė j savo rinkimų plat
formų įdėti reikalavimų, kad butų nacionalizuota ban
kų ir kredito sistema. Tai butų pirmas stambu^ žįnkS’ 
nis prie panaikinimo privatinio kapitalizmo siateipos, 

t Anglijos darbiečių platformai dar niekuomet nebu
vo tokia radikališka.1 žmonės dabar turės progos pasi
sakyti, kam jie labiau pritaria: ar krašto “gydymui” 
tomis priemonėmis, kurias sugalvojo MacDonaldas kar
tu su konservatoriais, •— ar bapkų nacionalizacijai.

Rinkimų kovos išdavos gali nulemti ateitį ne tik 
Anglijos, bet ir viso kapitalistinio pasaulio.

4—...... i.

Uislsakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams ---------  $8.00
Pusei metu -------- 4.00
Trims mėnesiams .... ........... 2.00
Dviem mfinesiams ----------- 1.50
Vienaip mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija --------- --------- , 8c
Savaitei ....................... .......... .  , 18c
Minėsiu! — ..................... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštui

Metams   $7.00
Pusei metų.............. .... ...........  8.50
Trims minesiama ................... 1.75
Dviem minesiama ______   1.25
Vienam minėsiu!------------------ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginu)

Metams ......  „ $8.00
Pusei metu     4.00
Trims minesiams     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ApžvalgaĮ
“KENKĖJŲ” BYLOS 

ATGARSIAI

by-Garsiojojev “menševikų” 
loję, kurioje sovietų prokuro
ras Maskvoje kaltino keletą 
buvusių socialdemokratų kenki
mu pramonei ir organizavimu 
užsienių intervencijos Rusijoje, 
buvo dažnai minimas Rapolo 
Abramovičihus vardas. Kalti
namam akte buvo tvirtinama, 
kad Abramovič, kuris yra Ru
sijos Socialdemokratų Partijoj 
centro komiteto narys ir gy
vena Berlyne, 1928 m. slaptai 
atvykęs j Maskvą, liepos ar 
rugpiučio mėnesį, ir laikęs eilę 
konferencijų su, sąmokslo va
dais.

Abramovič pareiškė spaudoje, 
kad tie kaltinimai esą melagin
gi nuo A* iki Z, nes nuo to lai
ko, kai po bolševikiško per
versmo Rusijoje jisai išvažia
vo į užsienį, jisai nė vienų kar
tų nebuvo sugrįžęs Maskvon. 
Kai dėl 1928 m. vasaros, tai 
rusų socialdemokratų vadas su 
pagelbą liudininkų įrodė, kad 
jisai per tų vasarų buvo visą 
laiką Vakarų Europoje.

Bet sufanatizuoti Vokietijos 
komunistai šoko už tuos Abra
movičiaus pareiškimus kolioti 
jį “melagium”, ir Abrųmovič 
patraukė vieną komunistų or
ganų. Berlyne “Welt am Abend” 
tiesęn už šmeižimą. Antroje 
pusėje rugsėjo mėnesio įvyko 
bylos svarstymas vokiečių teis
me, ir komunistų organas bu
vo rastas kaltu ir nubaustas 
loo' ’mąrkių. Skundėjai, be to,' 
pripažinta teisė paskelbti spau
doje nuteistojo lėšomis šmeiž
to atšaukimų.

Tuo budu teisme tapo įrody
ta, kad Abramovič nemelavo, 
sakydamas, kad jisai Maskvon 
nevažinėjo. Iš to išeina, kad 
bolševikų prokuroro prasima
nymai apie Abramovičiaus lai
kytas “konferencijas”* su ko
kiais ten sąmokslininkais Rusi* 
joje, buvo paties prokuroro su
fabrikuotos. Tai parodo ir ko
kių vertę turi “prisipažinimai”, 
kuriais žvalgybos apkaltintieji 
buvę “menševikai” bandė įgyti 
susimylėjimą ir smulkmeniškai 
pasakojo, kaip jie “susitiko” 
su Abramovičium, kur jisai 
Maskvoje “gyveno”, kur įvyko 
“slapti mitingai” ir t. t. Aiš
ku, kad teisiamieji 
tribunole papasakojo 
jiems iš anksto buvo 
tusi žvalgyba.

Maskvos 
tų, ką 

palikta-

“PASIŠVENTUSIAI TARNA?
VAU BE JOKIO ATLY

GINIMO’!

Prieš kiek laiko musų kraš
tutinių dešiniųjų tautininkų 
spaudoje pasirodė p. Jono Ta- 
reilos, iš Waterbu?y, Conn„ pa
sipasakojimas, kų jisai esąs nu
veikęs ir kų ketinąs nuveikti 
SLA. labui. Mat, tautininkai 
remia jo kandidatūrų į SLA. 
iždininkus. Savo “platformoje” 
p. Tareila pasigyrė esųs didelis 
ekonomijos (taupumo) šalinin
kas, ką jisai esąs įrodęs savo 
darbais, kuriuos “istorija yra 
jau įvertinus ir teigiamai at
žymėjus”. Kai jisai anais lai-, 
kais buvęs Susivienijimo cent
re, tai (sako jisai) “pasišven
tusiai tarnavau orgųųizacljai 
be jokio ųtlygįnimo”* Gir4i> 
nęt Pildoma Taryba dėt ekono
mijos nedarydavusi suvažiavi
mų, bet vis|cų atlipdavusi\“kri- 
vulėmis-laiškąis”. ToĮjąusJv sa
vo pasigyrimuose p. Tarėilų 
dar ąapė:

“SLA. 4-tam Apskričiui
jau per daugelį metij .tarnam

Ta apskritis, beje, yra “pą- 
aižymėjus" kg) kuriais daly-

nariai jau antri metąi, kaip nei' 
paliauja kalbėję, Tenai ranfe

y '!' . .. (l.lįl|Į^.;Į[ĮlljIĮ]įl lĮllIlIillipj............................................................... .'■■■■■

mas paskolino $25,000 ant na
mo ir kurio tą namų dabar Su
sivienijimas valdo, nes negavo 
atgal paskolos. Tenai buvo pa
daryta antra $25,000 dolerių 
paskola tam pačiam Deveniui, 
užrašiusiam kitų savo namą 
švogeriui Ažunariui ir sufalsi
fikavusiam “morgičio” popie- 
ras. ši paskola kartu su kele
tu tukstųnčių dolerių nuošim
čių visai prapuolė, ;

Toje apskrityje randasi ir 
Makoveckas, kuriam ^Susivieni
jimas paskolino anąmet $20,000 
ir iš jų atgavo tik $2,000, o 
už likusius $18,000 SLA. tu
rėjo “propėrtę” paimti, ir var
giai kada S-mas galės jų par
duoti be stambaus nuostolio.

Paskutinėms dienoms išėjo 
aikštėn dalykai, kurie rodo, kad 
pačioje SLA. 4 apskrities val
dyboje, p. Tareilai “tarnaujant 
be jokio atlyginimo”, buvo šei
mininkavimas, labai primenan
tis Devenio-Ažunario aferų. 
Rugsėjo 27 d. įvyko Hartforde 
apskrities konferencija ir pasi
rodė, kad prię senosios valdy
bos buvo išeikvota daugiau 
kaip dvylika šimtų dolerių ap
skrities pinigų, taip kad apskri
tis šiandie yra “broke” ir įsi- 
skojįnusi apie $500. Buvęs ap
skrities iždininkas J. Mikalaus- I 
kas, kuriam valdyba buvo pa
vedusi apskrities pinigus laiky
ti, pražudė visą iždą ir pasi
teisino tuo, kad jisai, laivu be
važinėdamas juroje, įkrito į 
vandenį ir pinigus pųskandųoi 
O kartu su pinigais “paskendo” 
ir iždininko knygos bei kiti do
kumentai.

Kitas valdybos narys, p. Ma
koveckas (kurio namų S-mas 
turėjo, paimti už paskolų), ne- 
pridavė apskrities konferenci
jai archyvo ir knygų su finan
sine atskaita, taip kad apskri
tis šiandie nebežino, kiek pini
gų perėjo per valdybos rankas, 
kam kiek išmokėta ir t. t. Ma
koveckas taip pat, kaip ir Ta
reila, “tarnavo^be jokio atlygi
nimo” apskričio valdyboje per 
daugelį metų.'2;

Bet ar p. %reila, kaipo ap
skričio pirnjiijunkas,’ rūpinęsi? 
kad iždininkė Mikalausko “pa
skandinti” apskričio pinigai bu
tų atgauti? Ne. Jisai,, matyt, 
pasitenkino tįja “fis'h story”, 
kurią iždininkes papasakojo, 
aiškindamas, ’ kaip prapuolė 
tūkstantis ir du šimtai su vir
šum dolerių organizacijos pini
gų, ir nesistengė nei patraukti 
atsakomybėn patį Mikalauską, 
nei išreikalauti nuostolio pa
dengimo iš bonds’ų kompanijos 
(jeigu iždininkas buvo užbpnd- 
suotas).

To negana. P. Tareila nepa
sirūpino net, kad valdyba pri
duotų tvarkoje knygas ir at
skaitas organizacijai, kukiai 
jisai “be atlyginimo tarnavo”* 
idant organizacija bent žinotų, 
kas jai kaltas arba kam ir 
kiek ji yra kalta.

Tareila pašalintas iš apskrities 
valdybos

Nenuostabų,' kad aukščiaus 
paminėtoji SLĄ. 4 apskr. kph* 
ferencija, patyrus apie tokių 
padėtį, paėmė p. Tareila ir ję 
bendradarbius -j nagų. Vięnoš 
kuopos įnešime' buvo reikalą^ 
jama, kad p. Tareila kartu su 
iždo globėjais Vitukyhu ir Ja
nuškevičium butų patraukti 
teisman už iždo praganymą., 
Kai kurie delegatai p. Tareilai 
pareiškė: ,

“Kaip tamsta drįsti skver
btis j SLA, iždininkus, kuo
met/neturėjai mažiausio su* 
privtimo, ką|p apsaugoti ap- 

\ Srities ižejm 4? Ii Pražutftei." 
Bet dėl vėlybo laiko ir tarei- 

linių obstrukcijos nebuvę nię- 
ko nutarta. Tačiau korjfęrenck 
ja iSšM ,p. Ma ir 4WU’ 
nfo ,;iš dpmtieiv. 41’. 
rfyįo'a .iriiSrinKo 
Tupo paskirta, be: to, komisi
ja. ktirj bandys padaryt tvar* 
4 apskrities finansuose.

Tai ve iki ko tareilinių vieš, 
pątąvjipks SpĄ. 4 ąpsWj9

Eilinio amerikono charakte
ristika. —JCaįp amerikonas 
skaito laikraščius. — Ryšiai 
su politinėmis partijomis.— 
Amerikonas yra "amžinas 
žydus" — Begalinis griovė
jas ir amžinas kūrėjas. — 
Eilinis amerikonas neturi 
pas t o u aus įsitikinimo. — 
Turtų krovimo psichologija.

Prieš kiek laiko 
Amerikos rašytojas 
A. White parašė ilgoką straip
snį, kuriame jis apibudina ei
linį amerikoną. Kadangi strai
psnis labai įdomus, tai aš čia 
pasistengsiu jį perduoti su- 
trumpintoj formoj. —-

Eilinis amerikonas, sako 
White, paprastai yra maždaug 
40 metų amžiaus vyras arba 
moteris. Gimė jis kur nors 
Missouri klony arba į šiaurius 
nuo Tennessee. Daugumoj at
vejų gyvena jis ne savo gimti
niame mieste, bet kur nors 
pramonės centre, — gal būti, 
Tolimuose Vakaruose. Jo mo
kslo cenzas — pradžios mo
kykla, o kartais — aukštesnė 
mokykla. Jis priklauso bažny
čiai, daugumoj atvejų meto
distų, bet nėra nuolatinis jos 
lankytojas. Bažnyčia jis prisi
mena ant mirties patalo gulė
damas, o apie kunigą galvoja 
tik laike sutuoktuvių. Jis, ži
noma, yra narys kokios nors 
organizacijos — klubo, unijos, 
masonų ložos, apdraudos bro
lijos. Organizacijoms priklau
so ir jo žmona. Jis turi dveje
tą vaikų — abu mokykloj. Kai 
vaidai baigia pradžios mokyk
lą, tai jis juos leidžia į aukš
tesnę, o kartais ir į kolegiją, 
kurios atstumas ne didesnis, 
kaip 60 mylių.

Jis kas dieną skaito laikraš
tį. Iš pradžių sporto puslapį. 
Paskui kriminalinius ” aprašys 
mus ir juokų puslapį. Prieš 
rinkimus jis skaito apie jų ei
gą ir kartais editorialus. Knyr 
gų jis neskaito. Jis lanko kipo 
teatrus. Turi automobilių, ku
riuo savaitės pabaigoj kartu 
su šeima važiuoja už mieąto. 
Nuo namų jis važiuoja ne tps 
liau, kaip 75 mylios. Atostogas 
eilinis amerikonas praleidžia 
kur nors toli nuo namų.

Paskui jis grįžta namo ir 
per du mėnesiu gyvena labai 
ejcųnęmiškai, kad padengti 
atostogų išlaidas. • \

Eilinis amerikonas, žipoma, 
yra kurios nors politinės par
tijos narys, 
silpnai tėra susirišęs. Kol vai* 
džia neliečia jį tiesioginiai, jis 
nesidoini valdžios darbais. 
Gazolino mokeąniai jį paliečia 
skaudžiau, negu mokesniai 
nuo uždarbio. Iš krautųyės 
jis perka gatavai pasiutus 
drabužius; taip jau daro jo 
žjnpna ir .yųįkąį. t Valgo jįs 
konservuotą maistą. Valgio at
žvilgiu skirtumas tarp turtin
gų ir eilinio amerikono visai 
nedidelis. Jis dažnai maino 
gyvenimo vietą, persikrausty- 
danias ne tik iš vieno miesto j 
kitą, «bęt ir į visai kitą valsti
ją. šiandien jus jį galite su
tikti Portlande, o už metų lai
ko San Diego. Praeina - dar 
kiek laiko ir jus. jį sutiksite 
Ęaįisaą, Minnesota arba Texas 
valstijoj. ĄjjjeFlkąųąs daužau 
pęgu kas kitaa-Krauatofii iš vie
nos vietos j kitą. Tai daro jis 
ne dpi to,< kad ieško ko nop 
geresnio: mainymas vietų jam 
nuteikia pasitęnklpimą ir lai’ 
tnę. Tas keliayiniojgaidas pa- 
eire^kia visoj ekonominėj

■ Jįi Į
$.vaiidi|oti, prtę ko prieltij 
sus Susivienijimas, Jeigu p. Ta- 
re||4 šu kavo bičiuoliaja atšiT 
sėstų Pildomoje Taryboje ir 
iiptų’ SkA. i*ikėlgs Wp “tvąiV' 
kyfi”, kaip  ̂jje “tvgrke" »p-

žinomas
VVilliam

bet su ja labai

Apie įvairius Dalykus ;

Eilinis Amerikonas Amerikonas negali nurimti 
vienoj vietoj, nes pas jį per
daug yra energijos, Jo rasė 
dar jauna, Amerikonas nepa
sitenkina vlen4ik savo reika
lais, Jį interesuoja visokie rei
kalai, Jis mėgsta minią už jos 
triukšmą, siaubūną, Jis juo
kiasi iš tradicijų ir ignoruoja 
jas. Jis nieko nešino apie 
darbuotojus, kurie sukūrė jo 
gimtinį miestą. Jis siekiasi 
prie to, kad kas 30 metų per- 
budavoti savo miestą: išgriau
ti senuosius namus, o jų vietoj 
pastatyti dangorėžiųs.

Eilinis amerikonas begalinis 
griovėjas ir amžinas Kūrėjas. 
Jis griauna trobesius, kad sta
tyti naujus ir stato naujus, 
kad su laiku juos sugriauti. 
Savo valstijos istorija jis be
veik visai nesidomi. Jis neturi 
ryšių su praeitimi. Eilinio a- 
merikono priklausymas kokiai 
nors religijai nėra šeimos tra
dicija. Jo tėvas gali būti me
todistas, motina priklausyti 
kongregacionalistams, o pats 
jis save skaito baptistu, gi vai
kai gali priklausyti kuriai nors 
kitai bažnyčiai. Tiesa, jeigu 
jis yra katalikas, tai kataliky
bės šaknys guli giliai ir laiko
si tvirčiau, negu protestantiz
mo šaknys. Bet tai labiau 'pri
klauso nuo katalikų bažnyčios 
savybės, negu nuo eilinio ame
rikono prigimties.

Amerikos politinės partijos 
susideda paprastai iš kon^glų- 
merato žmonių kuįie ^raTjar 
bąi nepds'toviįš bhvlM įtikini
muose, Ir tarp republikonų 
yra konservatoriai, kaip jie 
yra ir tarp demokratų. Tuo 
pačiu laįku tiek pas demokra
tus, tiek pas repųblikonus ran
dasi liberalų. Tik labai nežy
mus nuošimtis žmonių pasilie
ka ištikimas savo „partijai. Pie
tinėse valstijose yra įsigalėję 
demokratai. Balsavimas už de
mokratus ten, pasidarė tradi- 
Ciniu daiykm Panašiai yra 
New Yorke ir Bostone. Visose 
kitose Amerikos vietose bal
suotojai maino savo įsitikini
mus ir paytinę priklausomy
bę, Jeigu 1912 m. milionai 
balsąyo už Rooseveltą, tai 1916 
m. jie atsigręžę nuo jo ir bal
savo už Wilsoną, kad 1920 m« 
atiduoti savo halsus už Hard- 
ingg,

'‘Atvirai kųjbapt, eilinis ame
rikonas dar neišsirinko pasto
vios sau partijos,,— jįs v|s 
dar tebėra ieškojimų stadijoj. 
Tųip jau sunkp surasti eilinį 
amerikoną, kuris gyventų ne 
tik senuko namuose, bet dagi 
tame mieste ay Uęt valstijoj, 
kur gyveno jo prętčyląi. Ame* 
rikps pramone taip suorgani
zuota, kad .eilinis apięrlkonąs 
nuolat turi maįnytl gyvenimo 
vjetą, atsižvelgįpųt į tęi, su 
kokia pramonėj gųką jis yra 
surištas, šiandien ; jis dirba 
Seattle, už kelių mėnesių St. 
Louis, o daf* penReriems me
lams prabėgus, kur nors Geor- 
gia valstijoj. Jokiu budu eili
nis amerikonas nepasiliks vie
toj, jeigu jam kur kitur siūlo
ma geresnis darbas arba atly
ginimus. Visgi instinktyviai a- 
merikonas stengiasi susikrauti 
turtus. Taip jau priijnta, kad 
sūnūs deda visas pastangas 
turėti daugiau turto, negu jo 
tėvas. Vaikams iŠ pat mažens 
kalamą į galvų, kad jie steng
usi bpti turtingi, nepri|«|ausQ- 
mi ir įtąkjRgi. Be abejonės, 
ne vb|ems tepųsišeka pasiekti 
(o tikslo, tačjąu kiekvienas 
epinis! ąmęrjkouąs stengiasi 
^faut} turtus.;

Prieš šlmt^ metų i Arniką 
pradėjo važiuoti ajrląi (iriau- 
diečiai). Jie Jkąsė žfw» tięąf 
geležinkaliMs, i tąjse gatves.; Sgr 
kamp Į jų geptkartė jau mejė 
tuw ąarjmš ir pMėjo politi” 
Koj dalyvauti. Daugeli ųjr|ų

i W valdžios 
vietas. Trečioji! d|r|n gentk^ 
te pradėjo ? roję vg(- 
dipti ir krašto finansuose. Ai-

riUs pavadavo švedai ir vokie
čiai, o praėjus keliems deset- 
kams mętų švedai ir vokiečiai 
nuėjo airių pėdomis, o jų vie
tą užėmė' italai. * Žodžiu sa
kant, kas atsitiko su airiais, 
tas atsitinka su kiekvienos 
tautos žmonėmis, kurie yra 
apsigyvenę Amerikoje.

1 ............... ■">

Sveikatos Dalykai
Vakarienė

Ėda, kaip kiaulė. Tiesa, 
kiaulė tur būt daugiausia už 
kitus gyvūnus ėda. Kiaulės gy
venimas susideda iš ėdimo, 
miego ir vėl ėdimo. O paskui 
lašiniai, kumpis ir košeliena 
bei dešros. Vienok kas-gi no
rėtų kiaule būti?...

Vienas veterinaras paskelbė 
Šitokį faktą: dvi kiaulės pa
šertos tup pačiu laiku. Viena 
tųojaus atsigulė, o Jptą pieme
nys vaikė tris valandas. Pa
pjovus abi kiaules, miegoju
sios kiaulės pilve maisto ne
rasta, o kitos kiaulės maistas 
dar nebuvo nė pradėtas virš
kinti.

Pavalgę visi jaučiasi kiek 
nuvargę, miego nori. Mųt tada 
penybps aparatas patraukia 
dauginus kraujo, 
mažiaus pasilieka/ tai už 
mes ir. pradedame snausti. Jei 
tuojaus po valgio pradėsi pro
tiškai dirbti, tai tikrai pakrik- 
dinsi virškinimą.

Musų gadynėje vakare ge
riausia daugiausia valgyti, o 
po valgio gulti. Jei gerai pasi- 
vąlgęs negali užmigti, tai reiš
kia virškinimas sugadintas. 
Visj gyvūnai pavalgę snaud
žia. čionais nieko naujo. Už 
tai patartina pietų laike ma
žiaus valgyti, o vakarienei 
daugiaus prisirengti.

—:Dr. Karalius.

galvoj jo
tai

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. . Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

{GALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
L Pervedimui jūsų neju 

dįnąmo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam. . .

2 Pirkimui ay pardąyimui 
Ūkęs,

8. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.,

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti iga 
Jiojimų kreipkitės į “Nau

NAUJIENOS 
1^9 So. Halsted Street 

Chicago. IU.
I    — ■-! Į -IMI   „A ■—»■■■ O

AMERIKOS
PILIETIS

* Būtina ir labai pagel* 
bloga knygeli ritmą, ku
rie nęri tapti lioi šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios i šalies tvarki, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir Viski kas reika
linga prie ėmimo egza- 

. meno rasite šioj knygelėj 
lietuviu ir anglą kalboj 
mis suralyta.

KĄINĄ 5 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. JLL
1 »•

Siųskit! money orderį arba kratos 
ŠeųkiaU^



Įvairus Gydytojai

West Side

Lietuvės Akušerės

Ben. J. Kazamuskas, rast

S. D. LACHAV1CH

Akių Gydytojai

0036

Advokatai

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Cicero
Lietuviai Gydytojai

'./IMI

Viri T.Monrii YARDS 17411, 1741

daugelis 
atstovus 
miestų.

AB priskirsiu 
nežiūrint kai 
pilkuotas •<■ 
■tema yra 
tų studijų 
tiksliausi

Musų patarnavimas lai
dotuvėse lt kokiame rel- 
kale visuomet mi i|ži 
n ingai lt ntbrangUSCO 
deL kad neturime U 
laidų užlaikymui aky

motin) Anatniną, tėvą Joną 
Marijoną ir Anasta- 

Juozapą, Vin-

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724 ‘

Pirmas politinis susirinkimas

dainų, šokių ir- kitų prašmat
nybių. O “Margučio” vakarai 
visuomet būna su daug juoko
ir smagumo.-—<Rep. V.

Nauji “Margučio” 
moving pikčeriai

Telegrafo kompanijos tiki
si, kad joms kasdien teksiu pa
siųsti telegrafu nuo 80,000 iki 
100,000 žodžių apie Caponės by.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet/ Jūsų pato
gumo delei. ’

- cellophane, kuris nors 
šviežius, tankiai buvo

CH1CAG0S 
ŽINIOS

Phgne Lef«v»tCt 'OO98 
Naktinis telefonas Grovshill 1595

Caponės teismas 
prasidėjo

Pataria pirkti Cali 
fornijos vynuoges 

dabar

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

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

12400 W. Madieon St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonai Bruniwick 0597

JOSEPH J. GRISH 
■Lietuvis Advokatas

* 4631 &n Ashland AMs * 
Tel. Boulevard 2800 ’ ,
6513_. 

T*L Rępufclk 9733

Phone Canal 2118 
Valandos:Į 6w-8 vakare 

DR.A. L. YUSKA
• 1900 $o. Hihtti St.

4193 Archer Avė.

Lucky Strike cigaretai dabar yra nau 
juose rūbuose ■ 
laiko cigaretus 
kritikuojamas delei sunkumo atidaryti i 
cellophane įvyniotus, tankiai buvo kriti
kuojamas delei sunkumo atidaryti i cel
lophane įvyniotus pakelius. Betgi ta
po surastas naujas būdas įvynioti, bū
tent, įvyniojimui cellophane padaromas 
su dviem ausikėm, kurių vien? lai k y dar
nus prispaudęs pirštu, o kitą ausykę 
traukdamas, rūkytojas gali atidaryti pa
kelį nepažeisdamas nagų. šis pageri
nimas industrijos autoritetų yra' laikomas 
kaipo naujas žingsnis modeminiuose 
gamybos metoduose, greta gerklės apsau- 
Sjimp. kbrj teikia spraginiinų procesas.

ickyj Strike išimtinu spraginrmo proce
su. kuriame vartojama ir ultra-violeti- 
niai spinduliai, yra pašalinami turi de
ginantys. aštrus erzinantys chemikalai, 
kurie natūraliai randasi kiekviename ta
bako lape. Šie išimti erzintojai būną 
parduodami chemikalų išdirbiams, vie
ton kad juos palikti cigarete eržinti ger
kle. Naujasis pakelis apsaugo rūkytojų 
pirštus, kaip kad spraginamas teikia ąp-j. 
pąugą rykytojo gerklei. (Apg )

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj i pagal sutarti

Kliubų ir draugijų delegatų 
susirinkimas įvyko praėjusio

pastebėjo 
teisėjas Wilkerson, kuris pirmi; 
ninkauja šioj byloj.

Kai dėl spaudos, -tai 
laikraščių turi savo 
atsiuntę net iš kitų 
Yra vienas laikraštininkas at 
stovaująs net Anglijos laikraš

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikui. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Šiandie, spalio (Oct.) 7 d., 
Simano Daukanto Skol, ir Bu
da vojimo Draugija (spulka) 
atidaro 108-tą naują seriją. 
Nuo atidarymo serijos yra ge
riausias laikas prisirašyti ir 
pradlėti taupinti pinigus spul- 
koją. , . į , j

Valdybos susirinkimai laiko
mi kas seredos vakarą. Spulkos 
ofisas randasi 2242 W. 23 Place.

DR. A. J. KAKALIUS 
r Gydytojas ir Chirurgas 
«8147 So. Halsted Street 

•Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 

' nuo 6 iki 9 valandos vakare

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) • 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 Wtst 69th Street 

VALANDOS;
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motei 

4145 Ar
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

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

Vakar prasidėjo Al Caponės 
teismas. Jis yra kaltinamas 
nemokėjęs taksų valdžiai, nors 
per šešerius metus turėjęs dau
giau, kaip milioną dolerių pa
jamų.

Nužiūrima, kad Caponės by
la -tęsis apie porą savaičių.

Capone atvyko teisman kaip 
ir nematonąas. Nors jo lauke 
didžiulė minia žiopsotojų prie 
teismo trobesio lauke, vienok 
jam pavyko įeiti trobėsin lyg 
nepastebėtam.

O ir prie 'teismo kambario 
durų susirinkusi didžiulė minia 
nespėjo pastebėti jo. Net, gir
di, teismo kambario durų pri
žiūrėtojas kuone paklausęs, ar 
jis, Caponė, turi leidimą įeiti.

O įeiti teismo kambarin, kur 
Caponės byla nagrinėjama, tik
rai sunku. Mat, perdaug no
rinčių klausytis jos yra.

Reporterių šią pirmą dieną 
susirinko apie tris dešimtis ar 
daugiau. Jiems buvo padėti 
specialiai stalai. Caponės ad
vokatas Ahern išreiškė deliai 
to teisėjui Wilkersonui protes
tą: girdi, toks skaičius repor
terių ir tokie priruošimai jų 
patogumui galį padaryti į džiu- 
rę (į prisaikintuosius) įspūdžio, 
kad byla nepaprastai svarbi ir 
todėl jie, džiurė, galį pakripti 
neprielankion Caponei pusėn 
dėl garsinimo.

Paskui prasidėjo džiurės rin
kimas. Pirmą dieną iki pietų 
buvo išrinkti septyni prisaikin- 
tieji. Vienas iš prisaikintųjų 
kandidatų pareiškė, kad jisai 
tiek daug skaitęs ir girdėjęs 
apie Caponę, kad bijąs, jogei 
jo sprendime pasireikš spaudos 
įtaka. Jis tapo paliuosuotas.

Kiti tečiau esmėj pareiškė, 
kad jie galį žiūrėti | bylą taip 
bešališkai, kaip kad Porėtų, 
idant žiūrėtų kiti prisaikin tie j i 
j jų bylą, jeigu jie patys bu 
tų teisiami.

Vienas prisaikintųjų pareiškė 
(ir, matomai, su jtfo sutiko ki
ti) tokius žodžius: “Kai dėl ma
nęs, tai kaltinamas! sėdi čia ne
kaltas, ir valdžia turės įrodyti, 
jo kaltę, pirm negu aš sutiksiu 
pripažinti jį tokiu’

—Visai teisingai

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu užganėdinti, 

Tel. Roosevtlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl., Chicago
SKYRIUS t

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

JUx« 6600 South Artesian Ateenua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TcL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dar vienas pageri 
nimas

sekmadienio vakare 
no svetainėje. Delegatų ir de-l 
legačių dalyvavo 64 ir atstova
vo 22 organizacijas. Visi kaip 
vienas pasisakė už reikalingumą 
turėti miesto vyriausybėj lie
tuvį. O tai galima atsiekti tik 
bendrai veikiant.

Kai visi tie klausimai tapo 
apkalbėti smulkiai, tai buvo 
skiriami kandidatai. Jų statyta 
5. . Didelė balsė didžiuma teko 
Jonui F. Kimbarkui. P-nas 
Kimbarkas plačiai yra čia žino
mas, populiarus asmuo, tinkąs 
bet kuriai vietai vyriausybėje 
užimti. Lietuviai neapsivils 
remdami jį. O jis ir šiame su
sirinkime padarė pareiškimą, 
kad jeigu taptų išrinktas, tai 
visuomet stosiąs už lietuvius ir 
kelsiąs lietuvių vardą.

šiame pirmame susirinkime 
pasirodė daug entuziazmo. Kaip 
vyrai, taip ir moters išsireiš
kė už bendrą veikimą.—D.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampai Halsted St.
Valandoj nuo 10—4, nuo 6 Iki 

nao 1.9 iki 12‘

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Dr. P. P. ZALLYS 
’ DENTISTAS 
30 E. lllth St

Kampas V/abash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue 

Valandoa: 12 Iki 2 it 6 iki 8 P. 11 
Seredoi vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

KATAR1NA ŽEBRAUSKIENĖ 
po tėvais Jesaičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 4 dieną. 5:45 valandą ryto 
1931 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Vilkaviškio apskr., Atvyto 
parap., Gutkaimio kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Petrą, sūnų Joną, 2 dukteris »• 
Oną Larimorz ir Salomiją, žentą 
Fredrik, brolį Juozapą Jesaitį, 
brolienę Oną, seserį Petronėlę Kve
darienę, ivogerį Juozapą ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį, 3 seseris ir 
gimines.

Kūnas, pašarvotas, randasi 3231 
Lowe Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, spa
lio 8 d„ 8 vai. ryto' ii namų į 
šv, Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už. vilionės siel^, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Katarinos Žebrauskie
nės giminės, draugai, ir .pažįstami 
esat' nuoširdžiai < kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. '

Nulipdę liekame,
Vyras, Vaikai, Žentas, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. > ’

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— B RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Randolpb 6800

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 -metų 

patyrimas 
Akiniai nuo

Valandos:’ 9 ryto iki 9"vak. kasdie.

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. HaUted St., Cbico^ 
arti 3 Ist Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—-8 vali, 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dien*

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY 
. MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

. Phone 
Hemlock 9252

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu j naują vietą po nt.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 4310 
Valandos: nuo 6 iki 8 tat kiekviąa| 

vakarą, išskyrus ktfvcigą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Jungt. Valst. Agrikultūros Departa
mento paskelbtomis skaitlinėmis, vien 
San Francisco miestas iki rūgs. 28 d. 
paėmė 831 vagonus Californijos sulčių 
vynuogių, kuomet pernai tuo pačiu lai
ku paėmė tik 510 vagonų.

Taigi San Francisco šiemet paėmė 321 
vagonus daugiau, negu pernai. Tai de
lei trumpo ir nedidelio derliaus. Cali
fornijos žmonės tą žino ir todėl stengiasi 
anksti apsirūpinti vynuogėmis, tuo gau
dami geresnės kokybės uogas už žemes
nes kainas, nes kainos vėliau turės pa
kilti.

Surinktomis žiniomis, Chicagoje žmo
nės betgi nesiskubina apsirūpinti vynuo
gėmis, nors 85% visų Califonijos vy
nuogių augintojų visokiais apgarsinimais 

Į skelbia, kad dar niekad Californijos vy
nuogių derlius nebuvo taip trumpas, 
kaip šiemet, delei karščių ir sausros. Ir 
iš jau gautų siuntinių aiškiai matyti, 
kad niekad nebuvo geresnės kokybės. 
Cukraus vynuogės viduriniai yra 27 iki 
28 nuoš., kuomet kitais metais būdavo 
daugiausia 22 iki 23 nuoš.

Kalbėdamas apie vietos marketą, Jay 
H. Twitchell, pirmininkas vietos komite
to Californijos vynuogių priėmėjų ir dis- 
tributorių, pareiškė: “Išrodo, kad čia 
žmonės dar neperpranta, kad Californi
jos vynuogių derlius tikrai yra trumpas. 
Žinoma, tokie žmonės vėliau ne tik 
mokės augštesnes kainas, bet daugelis jų 
visai negaus Californijos vynuogių”.

Betgi pastaromis dienomis pirkimas 
padidėjo. Tečiaus pirkėjai turi gerai 

{suprasti Californijos vynuogių industri- 
|jos padėtį ir pirkti ■ vynuoges dabar, kol 
dar galima gauti geriausias kokybes už 
žemiausias kainas, o kiekvienas gi žino, 
kad gamtinis vynuogių sunką sunaudoji
mui savo namuose yra legalis dalykas ir 
dabar yra kaip tik laikas ją pasigaminti.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

A. A.0US
R. A. VASALLE

ADVOKATAI ' '

11 Soatb La Šalie Street 
Room 1934 TeL Randolpb 0333 
Valandos nuo 9 ryto 5 raL rak. 
3241 S. Hahted St. Tel. Všrtory *<H69 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Oli*—Utarn., Ketv. ir Subato* rak, 
Vasallc—Pan., Ser. ir Pštnyčios vak.

1931 
žiaus, 
apskr. 
kaime 
metus, 
dime moterį Sofiją po tėvais Sud 
way, 
2 seseris 
ziją, 3 brolius 
centą ir Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4935 
W. 18 St„ Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadieny,! 
spalio 9 dieną, 9 vai. ryto iš na-.; 
mų į šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vladislaw Janoskey 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Tėvai, Seserys^ 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Jau gatavi “Margučio” nese
niai įvykusio, Tabor Farmfld, 
turnamento krutami paveiks
lai. • Paveiksluose parodoma vi
si turnamento dalyviai ir j y 
golfo lošimas. Pavcisklai esy 
gana įdomys, “foniški” ir gerai 
nusisekę padaryti.

Tie nauji “Margučio” mOviai 
bus rodomi ateinantį sekmadie
nį, vakare, Lietuviu Auditori
joj. Tą vakarą .bus galima ne 
tik “Margučio” turnamentą ma- 
tyi, bet bus daugybes juoką,

S. M.SKUDAS
Lietavią 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. į 
T«L Ro««»«lt 7532

Telefonas Boulevard 1939 ‘

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Cbicago, IU.

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

JOHN B. B0RDEN 
(Jobą Bagdiiuaas • Bocden) 
UBTUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams Jtoom 4|17i 
Telepbon* Randolpb 6737

VoJbmds 1151 W. 22a/d srat 8-1 
Td«pbott* Roortirit 9090 / 

NamU 8-9 ryt«* TtL Rw$lic 9600

GrOboriai

VLADISLAW JANOSKEY

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
ilio 5 dieną, 9:30 valandą vak. j 

m., sulaukęs 33 metų am-', 
gimęs Suvalkų red., Seinų* 
Lazdijų parap., Bruniškių* 

Amerikoj išgyveno 32 
Paliko dideliame nuliu-

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš '20 m.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Boulevard 6487

VYRAI IR MOTERYS 
• J t » . •

Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną, 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirguliavimų,, kraujo ištyrimo, įčirškimų 

k ‘ ‘ American Medical Institute 
2418 W. Madisoii St Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro, kasdie-

Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
-Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. P. Atkočiūnas 
DENTISTAS 

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

7—9 P. M.
Telepbone Cicero 6756 

CICERO, ILL.

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

jutu] akinu, 
butų korh- 

s. Mano 
ęasekmS 20 me- 

r tyrimo. Tiktai 
... , „ instrumentai yra

vartojami. Mano akiniai sugražina regėjimą 
ir padalina Įtempimą.

SPEOIALfi DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akiniu ir Egaamtnaeijos Kaina Nuo SS.
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
6hnoflC1 °8’ len8rvl iSmokSjlmai, nSra ragai- 

Stiklai duplikuojami ir rfimai sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D.
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS t 

Miesto Ofisas 77 W. Waihington St. 
Room 1502 T«l. Central 297f

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv.» ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TaL Lafayette 7337(

Namų TeL Hyds Park 3395 l

Chicago, III. . Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So* 49 Court
Tel, Roosevelt 2515-2516 Telęf. Cicero 5927

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rttidepcę Pbons Hemlock 7691 . 

•* “

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS tHICAGOJ 

1 Laidotuvėse patarnau- 
. jo geriau ir . pigiau, 
negu kiti todėl, kad

* Paklausau prie gra- 
bų išdirbystės.

‘ OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
d .■ Tel, Victory 4088

Graborlal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4<th St*|^SM|£
T.lefonri , ž',- JI

Boulevard 5203 ''

Boulevard 8413

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius / 
nuo 10 ryto iki 2 

nuo 6:30 Iki 8:
Sekmadieniais nuo 10 Iki 12 

3421 So. Halsted St. 
Phon* Boulevard 8483

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729' South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midsvay 2880

AMBULANCE PATARNAVIMAI DIENĄ ir 'NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame* Širdingu simpatingąi,įr ramų 
patarnavimą, kuomet jis tar* labiausiai /reikalingas. 

J. F. EUDEIKIS & C0
' JŪSŲ GRABORUI 1

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGBABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai ' j

Del šermenų 
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

, Public reikalus. T

John Kuchinskas
K

Lietuvis Advokatai 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

Tel. ’ Kenwood 51Q7
VALANDOS;

Vnuo 9 iki 1 b valandai ryte; 
nuo 6 ikį 8 valandai vakare 

apart fventadienio. ir ketvirtadienio
■ 4 IL 110. IIIHI.I ! 1—1| >Į>

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DUBERTASH
1756 W. 35th St. f (Cor. of SJ«h’H Hrirted St.) 

Ofiso valandos; ntio l-3, nuo 0:30-8:30 
Nedildieniais pagal |u<artj

Ofiso |r Rez. Tel. Bpulevard 5914

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Apmnm 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 13
Rez. Telephone Plaza 3200
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Vilnius Tapo Pagrobtas
Spalio 9 Dieną, 1920 m

ATMINKIME, KAD SPALIŲ MEN. 9-TA 
YRA VILNIUI MINĖTI DIENA

NAUJIENOS, ęhięągę, III. tre$Wienis, ąpaKų 7, 1901
..... —i " ■ ■ ■■ *■............. ii

Keletas pastabų ryšy su sukaktuvėmis 11 metų 
nuo to laiko, kai lenkai užgriebė Vilnių

galima kalbėti: Lietuvoj gimę į Lietuvą ir

gyvename 
j Lietuvą.

nesuklysiu pasakęs, kad juo ilgiau 
dažniau skriejame, bent mintimis,

kad šalis pasidarė nepriklausoma valstybė, kad

Yra sakoma: girioj gimęs j girią ir žiuri. Apie mus, Lie
tuvos išeivius, 
žiųrim.

Ir manau 
Amerikoj, tuo 
Gal būt todėl,
nors vargsta jos žmonės, jie vargsta savo vargais ir džiaugiasi 
savais, o ne svetimųjų, džiaugsmais.

Gal būt. Bet man rodosi, kad yra ir kita, sakysiu, gilesne 
priežastis musų mintims Lietuvon skrieti.

Ne mes viėni tokia “silpnybe” pasižymim. Dar pinpųjų 
ateivių Amerikoj raštuose, kokie jų užsiliko, dainose, kurias 
pavyko surinkti, jų padavimuose matytis gilus ilgėsys tų ša
lių, iš kurių jie atvyko čia... laimės ieškoti ar nuo persekioji
mų pasislėpti.

Tokiu ilgėsiu sirgo kiekvienos tautos ateiviai, kiekviena 
imigrantų banga. Juo tebeserga ir šiandie ateiviai, jų tarpe ir 
mes, lietuviai. Ir nieko nepadarysi: toks jau didžiumos išeivi
jos likimas. i

Mes, lietuviai, pasiliekame dalis Lietuvos. Gal ne visai 
paiųišj^r ssavo broliams ir seserims užjury.
neprigiję. Sakytum, žmonės be tėvynės. Bet gerokai pakratyti, 
pasirodysime vfsų pirma lietuviai. Taip, lietuviai.

9 . • I L

Ir nors gyvename Amerikoj, bet sergame Lietuvos var
gais. O vienas didžiausių Lietuvos vargų — tai netekimas Vil
niaus. Jis mums čia yra taipjau opus, kaip musų broliams ir | jos mato. Užsimerkę laumijiė- 
seserims Lietuvoje. Gal būt opesnis, 
idealizuojame padėtį.

Kaip musų broliai Lietuvoj, taip mes Amerikoj
Vilniaus Lietuvai. Ir spalių mėnesio 9 diena yra 
simbolis to troškimo.
Bet ji turi būti daugiau, negu tai. Spalių mėnesio 
būti Vilniaus istorijos, pačios Lietuvos istorijos

P-lė Aldona Norvidaitč, balerina 
Ji įšoks Vilniaus apvaikščiojimo vakare-koncerte, spa

lio 9 dieną Lietuvių Auditorijoj.

D-RO DAVJDONIO “YELLOWSTONE 
PARKE” PASIDAIRIUS

Bet ir ^Amerikoj | Botanikos, geologijos ir acheo- 
logijos miniatiūra dviejuose 

lotuose.

Miriadai akių kasdien žiuri, 
bet kaip apverktinai mažai

ba mes išeivijoj labiau da,ni žengiame išilgai ir sker- 
sai žemės kamuolio, trypdami 
akmenis ir žiedus bet keli pa- 

trokšta- sĮĮen|<ę pasiklausėme jų slap- 
ženklas, tingos šnektos?... Svaiginanti 

stebuklai mus pasitinka kiek- 
9 diena viename žinksny, musų žemė 
pamokų P mus ^ne^a milijonus metų 

sena kalba ir įvairialapiai au- 
0 e galai prieš musų akis sklaido 

I žavingų pasaki] knygą, bet ke- 
raportų I1* musų staPte|«jo pasiklau- 

-x. . t, i • vi • x • -i . syti, pasiskaityti, ką raibieji
pranešimų diena. Pranešimų, kaip Vilniaus atgavimo reikalas akmeneiiai sako, ką marguo- 
stovi šiandie, kaip jis metas po meto keičiasi, kur kripsta. Ne igs gėlės rašo...
išsvajotų, niekuo neparemtų pranešimų. Bet rimtų Avinių, Turime simbo_
rimtų informacijų, kad kiekvienas lietuvis išklausęs jų pats pgrekišką, slavišką, loty- 
suprastų ir galėtų papasakoti apie Vilniaus padėtį kitiems — nišką, ihdijonišką, kinišką al- 
taip lietuviams, kaip ir kitataučiams. fabetus, kuriais vos per keletą

Ir manau, kad ateinantį penktadienį, spalių mėnesio 9 d., tūkstančių metų žmonių gimi- 
Lietuvių Auditorijoj kalbėtojai nušvies Vilniaus klausimą aiš- "5 aatronomiškas skaitlines 
, . ... . , . , .L . . , . . xr tomų prirašė. Kas gi yra tie
kiau, giliau, nei kuriame kitame susirinkime Chicagoj. Nes lnirija(lai kristalėlių, l^lizgan- 
k ai bes žmonės pažįstantys šį klausimą. • pįų mažiausiame akmens tru-

Tą patį vakarą, minint Vilnių, bus išpildytas puikus kon- piny, tie tūkstančių tukstan- 
certas. Kai kam gal būt koncertas bus įdomesnis ir už prane- &ai medžių, krūmokšlių, žo- 
šimus apie Vilnių. Lai būna ir taip. Spalių mėn. 9- d. parengi- P“1 *r S^lių lapeliai, kurių vie- 

.... ....... . .. , . . . . . ni debesų siekia, kiti jūrių gelme Vilniui minėti, bus sujungti du dalykai: smagumas ir nau- _ . . x. . .
da. Smagumas arba malonumas — tai šaunusis koncertas. O milžiniškas> misteriškas alfa- 
nauda, tai pranešimai ar prakalbos apie Vilnių — nauda visai betas, simboliai slaptingai 
Lietuvai ir mums patiems, kaip jos vaikams. Gamtos knygai skaityti? Jei

Taigi bukime spalių mėn. 9 dieną Lietuvių Auditorijoj Inusll alfabetai turi po kelio- 
visi. Visi kas tik galime! -Iks. Pįk« * ke,.ias ‘leši",ts' r“idžilJ

‘simbolių, tai Gamtos knyga 
jų turi tiek, kiek yra pajūriais 
smilčių ir ant viso žemės ka- 

Jau galima paduoti dalį Vilniaus apvaikščiojimo progra-1 muolio augalų. To negana, 
mos. ‘ ] Gamtos knygyno rezervas dar

Dainuoja Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, p. Steponą- supakuotas aukštuose 
vičiui vadovaujant.

Adelė Salaveičikiutė-Steponavičienė, 
lietuvių soprano.

Aldona Briedžiutė, jaunutė, pasižymėjusi pianistė.
Julia Gapšys, chicagiečių mylima soprano.
Aldona Norvaišiutė, viena nedaugelio lietuvaičių > balerinų, 

Šokėjų. 
, ' Stasys Rimkus, populiarus baritonas

• •• i • i ’ ■ * •’ : ■

Pranas Jakavičius, jaunas baritonas
Be to p. Jozavitas parinks būrelį Birutės meno pajėgų ir 

žada dar prisidėti viena kita šiandien nepaskelbtų dainos pa- 
j£gy.

Kalbėtojų jau žinomi du: P. Grigaitis, “Naujienų” vyr. 
redaktorius ir adv. Kazys Gugis, SLA iždininkas.

Kas iš kitataučių prisidės, programą priduos vėliau. >

1 J i. . 1 1,11

7:30 vai. vakare.. Susirinkimas 
Bus pp. Sliauterių bute adresu 
3221 Crystal street.

Butų geistina, kad susirink
tų Visi, kurie tik yra užintere- 
suoti Bijūnėlio palaikymu, nes 
lai bus lemiantis susirinkimas 
ir nuo jo priklausys šio sezono 
darbuotė; Kviečia Valdybai

me
yra

turi
diena. Tą dieną reikia dar ir dar kartą iškelti faktai, 
Vilnius turi priklausyti Lietuvai.

Daugiau net. Spalių 9 čliena turi būti, sakysiu,

PRANEŠIMAI
Naujienų S pulko3 36 serija prasideda 

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

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

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus 

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

St.

Pranešimas Cbicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims, Paduoti prašymą 
įstoti Cbicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną • šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 4754 — nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų — vyrai ir moteris. 
Cbicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 — savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur gy
venantiems Jungtinėse Valstijose, Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu.
Cbicagos ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos.

Cbicagos Liet. Dr-jos S. P,

Kviečiami

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Symphonijos Or
kestro praktika įvyks seredoj, spalio 7, 
7:45 v. v., Gage Parko svet.
Western gatvės.
būti, nes turim rengtis
Lietuvių choro Pirmyn ateinančio kon
certo.

55ta ir 
Visi nariai malonėkite 

prie Chicagos

— Valdyba.

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

Malo-

/■
BERNARD PETKA’S

MENS FURNISHING 
Vėliausio styliaus kepurės ?5c., $1.45 
$1.95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...............   “

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų' blizgėjimą, ga

lionas už- ... ...........  $2.50

Hardware and Wall 
Paper

■ WHOLESALE IR RETA1L
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius mc- * 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St

TEL. VICTORY 7261

$1.40

p.85

$1.49

n

Fumiture & Fixtures
Rakandaj-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.
«■ -O-

I

TURIU PAAUKOTI brangins rakandus, 
vartotus 4 ' mčnesiuš. seklyčios, valgomųjų 
inleramąji setu*. Vibtor radio, 0x12 Domės
ite Orienlal kaure. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu Ubai pigiai.

5042 w. Wasbtn<ton 8t. 
Tsl. Columbus 4180 

■- ------- O—
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PAAUKOJŲ tavo rezidencijos rakan

dus. Puikiausias seklyčios setas, įvai
rios kėdės, 9 šmotų riešuto valgomasis 
setas, 3 šmotų riešuto miegamasis setas, 
elektrikinis radio, Baby Grand pianas. 
Dideli ir maži vietiniai ir Oriental kau
rai, lempos, įvairus staliukai, dreiptai. 
Pigiai, geriančiame įtėvyje. 8052 So. 
Marshfield Avė., 1 blokas j vakarus nuo 
Ashland Avė. Tel. Raddiffe 4982.

GERA proga dėl janitorių arba dėl 
savininkų. .Pardavimui Keewanijos 
boilerio mažai V^rtpti* 6 greitai, 33% 
colių ilgumo, po $1.50, o jeigu visus 
paims tik po $1.00.

ANNA. 
Tel Hiymarket 3761

Furnished Rooms
RENDAI šviesus apšildoma* kamba

rys, vienai ar ‘dviem ypatoms, Mrs, 
Kuntz, 3800 S. Emerald Avė., 2 la
bos.

PASIRENDUOJA gražiai. fornišiuotas 
kambarys, su valgiu ar be. Pigiai. 6545 
S. Talman Avė., 1-mas augštas. Tel. 
Prospect 5493.

Dresių Dezaininimos 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertų Instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 

erai apmokami. Rąžykite dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 

■^jus įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla 8peiKMtav5ltįno< 
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 

4 V kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 
* Rašykite dėl knygutės, 

MASTER COLLEGE
1OO N. STATE RAN. 2718

20 
šelpos 
lio 7 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. 
nokite atsilankyti visi laiku. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn dai
nų pamokos atsibus ketverge spalio 8 d. 
7:30 vai. vakare, Meldažio svetainėj. 
Visi choro nariai būtinai susirinkite lai
ku. — Valdyba.

Ass. of Lith. Property Oivners oi 
Bridgeport, laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, spalio 7 d., 7:30 vai. vak., 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi nariai ma
lonėkit laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų. Taipgi turėsim iš
rinkti darbininkuįt ateinančiam baliui.

Rašt. S. Kunevičia.

KAMBARYS ant rendos, su valgiu 
ar be; priimsiu vyrą ar. moterį, kad ir 
su vaiku. Tel. Hemlock 1655.

gę; kaikurios žydi, kai kurios 
ne; kitos peržydėję, kitos dar 
nepradėję. Žiedai įvairus, la
pai dar įvairesni; didesni, ma
žesni, dailesni, paprastesni; 
šakoti, tiesus; susisukę, išsi- 
skėtę, ir kiemo gale koks tai 
uolos kauburėlis, miniatiūri
nis prūdelis, j kurį iš akmens 
sroVena mažutis upeliukas. 
Tai tiek atrodo pirmą kartą 
akį užmetus ir niekuomet ne
bandžius Gainios alfabeto pa
simokinti. Bet Daktaro viena 
antra pedagogiška pastaba 
palengva lyg kokį šydą prade
da nuimti, ir su kiekvienu 
parodymu pamatai, vis naujų 
dalyką. Ir pats sįebėsi, kaip 
tai yra, kad be vadovo lyg ak
las miške nieko-, nematei.

Atkreiptas dėmesio pradė
jau matyti, kad tas uolos kau
burėlis susideda-iš šimtų įvai
riausių geologinių formacijų 
pavyzdžių; kiekvienas akmuo 
atgabentas iš kitos vietos, 
kiekvienas garsiai kalba šimtų 
milijonų metų sena kalba! 
Ana suakmenėję trigloditai, 
ten skambančiu titnagu pavir
tęs medžio gabalas, kitur vėl 
primityvio indijono kirvio ko
tas, čia vėl dinosauro staib- 
kaulio suakmenėjęs šmotas; 
keli gabalai stačiai nusilieję iš 
krūvos primityviškiausių gy
vūnėlių, ’krutėjusių saulėgrą
žų vandenyse dar prieš nugar- 
kaulinių gyvūnų atsiradimą ir 
turbut pirmiau,. nei sausumo
se gyvybė pradėjo dygti.

Tas pats upeliukas, žiuriu, 
teka akmens šonu, kuriame 
kaži kur, kaži kuriais amžiais 
kitas toks upeliukas gilų vin
giuotą r avelį išrausęs... “Prū
de” ir gi pilna.gyvybės; pliau
kši kelios nepažįstamos žuvy
tės, ana lugnąs>’burbulas, dar 
kažk'as toks pradeda dygti. 
Šalę “prūdo” yra ir “bala,” 
kurioj* jau ir lietuviški ajerai, 
ir maudo ir vilkodalgės, ir žą- 
sinkulas, keliolika maudų ir 
vilkakulės grumiasi dėl vietos. 
Iš kiekvieno akmens plyšelio 
stiepiasi į viršų vis kitokios 
žolių galvutės; visos dirba, 
plečiasi, jaunontfs šakninėmis 
šiupinėja, kur stipriau atsi- 
spyrus, kur giliau į veją įsi- 
rausus, kad aukščiau į saulę 
galėjus lipti! f

Bet čia mano4 paties žinoji
mas ir pradėjo išsekti. “Kaip 
senai, Daktare, tą darželį už- 
vedėi?” — Dar neužvedžiau, 
dar tik treti metai, •— atsako 
Dr. Davidonis, Švelniai kaup
damas kokį tai buinų krūme
lį. “Ar pažįsti jį?” klausia ma- 
nęs, “No, ne”, sakau.

(Bus daugiau)

•O

ŽOLES JUS IŠGYDYS /
Motiiia Helena, Didžoiji žolininkė, papa

sakos jums viską apie jos 50 metų di
džiojo Gydymo patyrimus Ir kaip jos pas
tebėtinos žolių Gyduolės paliuosuos jus nuo 
kentėjimų Ir padarys jus sveikų — už ma
žus kafitus. Sužinokite jos pastebėtinas žo
lių Namines Gyduoles tuojaus. Pamatykite 
jų tuojaus. Jos nemokami patarimai bus 
verti jums daugeli dolerių.

MOTINOS HELENOS ŽOLIŲ SANKROVA 
1721 West 47th St., Chicago, III.

Vyriausias ofisas: 1860 N. Damen Avė.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svcderlus ir 
panėiakas. Taisom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 (vest 33 r <1 St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3486. 
Atdara dienomis ir vakarais.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Specialistas gydyme chronlžku ir aauju li
rų. Jei kiti negalėjo jumis i&rydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegžaminavl- 
mas atidengė jūsų tikru ligą ir jei aė apsi- 
imslu jųe gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistu, kuris neklaus jusq 
kur " ----- " * ----- ----- *“
po

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama . kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot,. skait
liuoti, taip pat prirengiamu prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

For Rent
STORAS ant rendos, gera dėl Dry 

Goods, 110x30, Pigi renda. 4920 W. 
14 St., Cicero.

GARAŽAS paiirenduoja, 45 karų 
pigi renda. Kreipkitės 

3857 Archer Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

TUOJAUS reikiHngl yra vyrai mokinti* 
Elektros ir Aoetylene veldinltno ir dirbti 
pasidarant po $40 thL $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mm išmokinsime jua į kelias a»> 
v ai tęs. Mes nepaisome, kad jus necalite
kalbėti angliškai. Tai yra reriausias pas
tovus amatas 
Jums ,M*anU , ,___ , ______________
pabairsite lavinimas!.

CHICAGO WELDING, 
5 If N. La Saite Su

< < .j■' 7 ...j,1 1 " -""T-
PASIDARYKIT $35 į dieną farda- 

vinėdąmąs, n^vją pastebėtina rtiažą elek- 
trikiių vaodeną. šildyto ją, korį prideda
ma prie šalto vandens krano. Kiekvie
nas parodymas yp pardavimas. Kainuo
ja jums $2.45,- parsiduoda už $3:95, 
jus pelnote $1.50 aut kiekvieno par
davimo. ’

HOT WAT£R HEATER CO.
222 N. tWelis St., Room 1521

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINĄ ir ^moteris del abelno na
mų darbo, prižiūrėti vaikus. Patyrusiai 
$6-7 savaitėje. Atskiras kambarys su 
maudyne. Tel. Kedzie 3367.

St.20

Vilniaus vakaro programa

Šiandie ir Rytoj>

“Transatlantic”
Labai {domi meilės drama

ligonių priimi-

North Side
Bijūnėlio susirinkimas

Miscellaneou#

63 Št. Room 4,priau-

g«»l
-it$775 

605 
545 
515 
745

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

po 
NedJ-

1030 Buick business Coupe —.....
1020 Buick Master Sedan .—......
1028 Buick 51. 5 pasaŽierių -----
1028 5 pas. Buick Coupe ---------
1030 Chrysler 77 De Luxe Sedan 

Klauskite M. HOUDA 
FAGET BUICK CO.

0455 S. VVestern Avė. 
Tel. Prospect 0500

M. « K. MOTOR SALES
Pasiūlo 50 gerų karų už pratuštinimo 

kainas. Visų modelių, visokių kainų. 
6811 So. Halsted St. Wentworth 2727

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, ice ertam 
kampinis Storas, geras biznis. Didžiau
sias bargenaj. 2500. W. 39 St.

SVARSTYKLIŲ (SK6LŲ) APTAR- 
TARNAVIMAS 

Visų rūšių ir didumų 

LOUIS GARBUS 
818 W. 18tb St. 

Telefonas Canal 0229 

EKSPERTO

ALBANY MAUDYNES IR MASAŽAS 
Ploninantys —- Subudavojantys, Ra

minantys Masažai ir Maudynės^ Moteris 
patarnautoja. 807 E. 
tel, Mldway 43781

SPECIALIS SPALIO SUTAUPIMA8 
Namu statymas, remodeliavimas, garažai, 

porčlal, visas taisomo ^dartmau pigiai.
2536 1L Sacramento 
Dykai apskaičiavimas. 

Tel. Spaulding! 0180

nis namas su grosernt ir bučeme. 
parduosiu vien biznį, be namo. Ge- 

_ rieto j. Taria parduoti iš priežas
ties ligos šeimynoje. !281 W. 71 St.

Dalyvaujant

EDMUND LOWE, LOIS MORAN, 
Myrna Loy, Greta Nissen, 

Jean Hersholt ir k.

DAMOVAI ItheatreF1!
35 & Halsted Sts, 

DIENOMIS IR VAKARAIS

Automobiles______
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBY80IŲ 

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

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

11 J-.i.
&

ir kaa jutus skauda, bet pats pasakys 
galutino ižegzamlpavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

•iol nnn 10 rvtn «k» 1 oo pieta

GERA proga nedirbančiam pirkti ar 
prisidėti prie restauranto biznio su ma
žai pinigų. Priežastis — nemoku lie
tuviškai. Biznis geras.

804 W. 31st St.

Spalių mėn. 7 d., tai yra šį 
vakarą {vyksta Northsidės jaų- 
nuęlių Bijūnėlio choro tėvų 
metinis susirinkimas; Pradžią

I kalnų sluoksniuose ir pačioje 
... žemės pjutoje ir kiekvienos

geriausioji Chicagos aUgaių klasės daiguose bei.sa
ikiose! Tad kur platesnė dirva 
pasiskaityti? Spėkime patys...

i

Kelis syk teko užsukti j nuo
šalią rezidenciją, prie Michi- 
gan bulvaro ir 49 gatves, kur 
ant durių aukso raidėmis pa
rašyta “Davidonis, M. D.” Jau 
pats namas atrodo lyg juod- 
žalės vejos kalnelis, kurio šo
nus laiko apsikabinę kelioli
ka laukinių vynuogių šeimynų.

Yra valandų, kada Dr. Davi
donis pasiliuosuoja nuo savo 
profesijos, 
nėjimo namie ir profesoriavi
mo Chicagos Medical School. 
Tomis valandomis D-rą Davi- 
donį amžinai rasi triusiant sa
vo dviejų lotų kieme, jei ne
pasitaiko išvažiavęs kur į gi
rias ir kalnus naujų augalų ir 
akmenų rūšių parsivežti.

Kieme pasieniais ir patvo
riais, klpmbose ir tarp margą 
akmenų atrodo prižėlę.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
ARUODUS DABAR!

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALI© PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ir 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M’KENZIE LAKEVIEW 5029

Fanng For Side 
Ūkiai Pardavimui
PARJOS — UKfiS

Extra paliūtimis, kurie ' nori 
ūkių, tai rasite čia.

40 akrų uk|, gera žemė, geri budin-
kai $1800. . ,

120 akrų, gera žemė, geri budinkai 
$3800. -: -

40 akrų ūkė, geri budinkai, gyvuliai, 
padargai $1800.

16 akrų Vištų farma, pačiame mieste 
$1700. Taipgi turiu ir ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pentw*ter, Mich.

Rea! EsUte ^or Šalę 
_____ NamąMfrjnąė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ĮSTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduosim, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios n|Bea. 
Nėra skinamo apylinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam uotas, 2nd mongage 
ir parapinauą l ig 2nd mongagt leng
vomis fllygotnis. Teisingas it grsįus 
patarnavimas. f

4425 So. Fairfield Avė.
TA Uflyettt 0455

"■ 11 ........... ..... . "t. ......
PARDAVIMUI pigiai vieno augšto 

mūrinis nainM su grosernt ir bučtnje, 
arba i 
roj vietoj.

JUS GALITE PELNYTI $3,500
Savininkas turi parduoti didelį 2 

apartmentų namą ąnt Wallace St., 6 ir 
7 kaoibaria, naająi malevotas ir deko
ruotas. Abu W«<*entai dabar išrtn- 
duoti. Gera transp^rtacija. Kainavo 
man $8,000, paaukosiu už $4,5Č0; 
reikia $300 caab. Tikras batgenas. Del 
rakti) Uukitą Mt» Baker; Central 33531




