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Fašistų Ministeris
Bijo Demonstrantų;

Gabenamas Slapta

Švedijoj pradėtas 
tardymas slaptos 

fašistų sąjungos
Į skandalą įvelti karaliaus gi

minės ir ministeriai

Šios šalies italai 
rengia visur prieš 

jį demonstracijas

Francijoj įsteigtas kri 
minalo kabinetas

New Yorke, Philadelphijoj ir 
Baltimorėj nebus rengiama 
jokių sutikimų

Ne\v York, lapkr. 10. Italijos 
fašistų užsienių reikalų minis
teris Dino Graudi bus skubiau
siai gabenamas uždarame auto- 

• mobilyje, stiprios policijos sar
gybos lydimas, stačiai iš laivo 
j Pennsylvania gelžkelių stotį, 
ir iš ten be sustojimo gabena
mas stačiai į Wnshingtoną.

Oficialia priėmimas, kokį New 
York o miestas rengė, tapo vi
siškai atmestas. Dino Graudi 
nebus leista išlipti iš laivo net 
Ųuarantinos skyriuj, kur pa
prastai visuomet yra pasitinka
mi atvykusieji svečiai. Kai tik 
laivas priplauks prie Hudson 
upės kranto, tai prie pat kranto 
lauks uždarytas automobilis su 
stipria policijos sargyba, ir į tą 
automobilį bus skubiai įvestas 
fašistų ministeris, kad jo ne
gautų pamatyti demonstrantai, 
susirinkę jc savotiškai-pasitik- 
ti.

-t .-M.'.,.

New Yorkas buvo pasirehgęs
New Yorko miestas buvo jau 

galutinai pasirengęs priėmimui 
Komitetas buvo sudarytas iš 125 
žymių bankierių. pramonininkų 
ir fašistuojančių italų organi
zacijų lyderių. Prie laivo prie
plaukos buvo žadėta padaryti 
ofiiealis priėmimas, toks kaip ir 
Franci jos premjerui Lavai ir 
paskui triumfaliskas važiavimas 
miesto gatvėmis į miesto salę 
banketui.

Anti-fašistai veikia visur
. •

Visi tie planai tapo atmesti, 
dėl to, kad New Yorke gyve
nantieji italai pradėjo organi
zuoti milžinišką protesto de
monstraciją. Nebus taip jau 
jokių priėmimų nei sutikimų ir 
kituose miestuose, per kuriuos 
Dino Grandį pravažiuos, kaip 
tai Philadelphijoj ir Baltimorėj, 
kur anti-fašistai taip gi rengia 
demonstracijas. Valstybės de
partamentas dėl tokio dalykų 
pasvirimo labai nesmagiai, esą, 
jaučiasi.

Anti-fašistų komitetas, vado
vaujamai žinomo italų demokra
tinių organizacijų vado, žurna
listo Girolamo Valenti, skubiai 
susirenka aptarti priemonėms, 
kaip ir kur surengti protesto 
demostracijas, kad svečias gau
tų jas pajusti.

Pagautą nusikaltėlį atiduoda 
dvylikos inkvizicijai ‘ 

-J____ iii '
Paryzms. lapkr. 10. Policijos 

prefektas įsteigė savotišką “kri
minalo kabinetą” iš dvylikos žy
nių profesorių, chemijos, bota
nikos, farmacijos, elektros, fo
tografijos. ultra-violent spindu
lių, nuodų ir k«t. specialistų.

Kai tik įtariamas nusikaltė
lis pagaunamas, prefektas pa
spaudžia elektros guzikėl| ir ka
binetas susirenka posėdžiui, ku
riame ekzaminucjamas pagau
tasis: .i.'s šviečiamas įvairiais 
spinduliais, chemiškai ištiriamos 
mažiausios dulkės ir dėmės jo 
rūbuose, panagėse, tiriama jo 
kraujo sudėjimas, širdies reak 
ei j a ir tZ. žmogžudžiai ir va
gys įgavo didelės baimės prieš 
ta kabinetą. •• •

Ligi 15 metų už deg 
tinęs bonką

Aukščiausias teismas bausmę 
patvirtino

, Lansicg, Mich. lapkr. 10. Pe
ticija paleistų Palm, nu
baustą amžiui kalėjimo už ket
virtą kartą rastą pas jį degti
nės bor.ką, tapo Michigan Su- 
preme court atmesta. Palm tu
ri sėdėti nuo pusaštunto ligi 15 
metų.

Stockholm, Švedija, lapkr. 10. 
Didelę sensaciją krašte sukėlė 
pasekmės tardymo slaptos fa
šistų organizacijos, kurią, pasi
rodo, dar 1927 metais buvo į- 
steigęs admirolas Arvid Lind- 
man, buvęs Švedijos konserva
torių ministeris pirmininkas.

Tardyme paaiškėjus, kad tą 
nelegalę ginkluotą organizaciją 
įsteigė Lindman šis išleido pa
reiškimą sakydamas, kad stei
giąs fašistus dėlto, kad bijojęs 
“raudonųjų revoliucijos”.
Fašistus vedęs karaliaus giminė

Tardymas tačiau parodė, kad 
1927 metais tam tikri žmohės 
tyčia buvo sufabrikavę tam tik
rus dokumentus; kuriuos ir pa-, 
skelbė’neva esą komunistai Šve
dijoj rengia revoliuciją. Ta 
fabrikačija tiek paveikė j kon
servą tonus, kad jie nieko ne
laukdami sukurė slaptą, nelega-. 
lę fašistų organizaciją, kurią 
vadovauti pasiėmė paties kara
liaus Gustavo brolio, princo 
Bernadotte švogeris, general- 
leitenantas Munck.

Stockholmo policijos virši
ninkas slaptai parūpino fašis
tams ginklus ir pavedė jiems 
dar iš Vokietijos gautus 500 re
volverių. Fašistų organizacija 
jau turėjdši 2,000 narių.

Demokratiniai ir pilietiškai 
nusiteikusi švedų visuomenė la
bai sujudo it smarkiai atakuoja 
savo vyriausybę už rėmimą ken
ksmingos nelegalės organizaci
jos. Pradėtas energingas, or- 
ganizac^os steigėjų tardymas.

. • 7 [Acmę-P. « A. Photo]
Charles ĖdišOn (po kairei) ir Theodore Edison, mirusiojo 

Thomas Aiva Edison’o sūnys. Tėvas jiemdviem paliko beveik 
visą savo turtą, kuris siekia nuo 7,000,000 iki 10,000,000 do
lerių. ’

Atlantiko audros lino laivus suvė-
New York, lapkr. 10. Labai 

/ smarkiom audros šiauriniame 
Atlantike suvėlino laivus 36 
valandoms, ir tie kurie turėjo 
atplaukti į New Yorką šiandie, 
ląukiam tik ketvirtadienį.

Paliko vaiką automobi
ly; abudu pavogė

Paterson, N. J. lapkr. ^10. 
Mrs William Lampe palikusi 
savo 18 mėnesių vaiką automo
bily įėjo į krautuvę, tuo tarpu 
vagis nuvažiavo automobilį sy
kiu su vaiku ir viskuo.
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Ispanijos prezidento 
alga

Madridas, lapkr. 10. Minis- 
terių kabineto nustatymu Ispa
nijos prezidentas gaus 1,000,000 
pesetų metams algos, tai yra 
apie $90,000 arba daugiau ant 
$15,000 kaip gauna Suv. Vals
tijų prezidentas.

Militaristai išleido Coo- 
lidge kalbą /

Washington, lapkr. 10. Navy 
league ai spausdino Calvin Cool- 
idge kalbą, pasakytą dar 1928 
metais, kur jis ragino statyti 
daugiau karo laivų. Tas pam
fletas platinamas sąryšy su ka
ro paliaubų sukaktuvėmis. Kal
bama, kad kongresas imsis lai
vyno re.* kalą tirti

Birdas vėl plauks į ašy 
galius

Cope?hagen, Danija, lap. 10. 
Adm. Eird, pietų ir šiaurės ašy- 
galių nugalėtojas,^rengia naują 
ekspediciją ir gaminasi laivą 
keliauti i ašygalių kraštus.

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

Bendrai giedra: naktį žema 
temperatūra su šalna, galbūt li
gi 28 laipsnių aukščiau zero. 
V{dutinis,, Švelnėjantis pietinis 
vėjas.

Vakar temperatūra «iekė iš 
ryte 63, vakarop 49.

V " 
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Kalnas užvertė Pa 
narnos kanalą

Bile progresyvus su 
muštų Hooveri

Kelios dešimtis laivų liko 
užtvenkti ,

Vakarinės valstijos radikalė- 
jančios

Fordas darbininkam 
užpirko daržus

Pririšti prie daržo darbininkai 
nusiramins

Escanaba, Misch., lapkr. 10. 
Ford Čompany užpirko 500 ak
rų žemės arti žadamos statyti 
Gladstone, Mieli, dirbtuvės. Ta 
žemė bus padalinta sklipelikis, 
darbininkų daržams, kuriuose 
jie galės kultivuoti liuoslaikio 
valandomis. Fordo teorija yra. 
kad turėdami savo darželius 
darbininkai lengviau ir bedarbės 
depresijas pakels

Portugalijoj dar viena 
revoliucija

Lidikevičiaus byla 
plečias; apkaltino 

ir karo veteraną
Chicagietis Lidikevičius vėj 

areštuotas už naminį alų , 
__________ >

vakare, 
šį va-

LIETUVOS ŽINIOS
Komunistai atidavė 

policijai konmin- 
terno agentą

$
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Balboą. Kanalo zona, lapkr. 
10. Apie 200,000 kubiškų yar- 
dų žemės ir akmens nugriuvo i 
Panamos kanalą ir *300 pėdų 
kanalo plotį suąiaurino ligi 80 
pėdų. Jau apie 70 laivų susi
rinko abiejbse kanalo pusėse ir 
negali toliau plaukti. Atvežti 
milžiniški semtuvai dirba dieną 
naktį, žemėmis ir akmenims iŠ 
kanalo pašalinti

Washington, lapkr. 10. Sena
torius George Morris, Nebras- 
ka republikonas pareiškė, kad 
jo Nebraskoj ir bile vakarinėj 
valstijoj bile progresyvus kandi
datas į prezidentus lengvai su
muštų HooVerio kandidatūrą. 
N.orris pats yra “insurgentas”.

Pagavo Hooverio gi
minaitį butlegeri

Matė 41 žmonių toli 
vandenyne

Santa Monika, Cal., lapkr. 10. 
čia areštuotas Van Ness Lea 
vitt, prezidento Hooverio švo- 
geris, su 19 bonkų degtinės. 
Lęayit yra vedęs Hooverio se
serį Mary Hoover. Kai du pro

Balboa, Kanalo. zona, lapkr. 
10. Pašto lakūnas, skrisdamas, iš 
•Panamos -kanalo zonos j Colum- 
bia, pastebėjo Karibejų jurose hibicijos agentai atėjo į drug 
valtelėj 10 žpionių ir vieną be- krautuvę, Leavit pasitaikė 
silaikantį ant pagalio. Del di
delio vėjo jis nieko negalėjo pa
daryti. Pasiųstas laivas jų iėš-

Chica'.’o, lapkr. 10. 
Boleslovas Lidikevičius 
karą vėl nugabentas j apskri
ties kalė i imą, kadangi federalis 
teisėjas Barnės atmetė jo pe
ticiją leisti ištraukti jo pirmes
ni kaltu prisipažinimą, Charles 
L. Wiley biznierius ir karo 
veteranas, buvo sulaikytas teis
mui po to, kai jis pareiškė tei
sėjui, kad Lidikevičius gamino 
alų ne pardavimui, bet sau ir 
.legijonierių susirinkimui.

Veteranas Wiley patrauktas 
teisman

Lidikevičiaus peticija buvo 
paremta faktu, kad jis neturė
jo tinkamo advokato teisme, kur 
jį nubaudė 60 dienų kalėti ir 
sumokėti $100 pabaudos ir kad 
jo prisipažinimas kaltu įuvo iš
reikštas žodžiais “Jei yra nusi
kaltimas gamintis alų savo rei
kalams, tai aš kaltas”. Suv, 
Valstijų prokuroro padėjėjas 
Walter E. Wiles pareiškė teis? 
mui, kad Lidikevičius pilnai pri
sipažino kaltu ir pareikalavo 
patraukti veteraną Wiley teis
man už konspiraciją.
lidikevičių suėmė be waranto

Lidikevičius atvestas liudyti 
teismui. Jis yra lietuvis ir jis 
pasisakė negalįs gen|i kalbėti 
angliškai, todėl advokatas Jq- 
seph' W. GHgM pakviestab— 
vertėja. 'Per vertėją Lidikevi
čius pasakė, kad jis jau areš-r 
tuntas sutikęs adv. Grigalių ir 
paprašęs jį ginti, ir Grigai pa
taręs jam prisipažinti kaltu. 
Grigai tai patvirtino priesaika.

Teisėjas Barnes rado, kad 
Lidikevičiaus peticijoj pareiš- 
Kimai yra neteisingi ir kad 
dikevič;aus areštavimas be 
ranto neįeina į šį klausimą.

Panama Vilniaus komunistų 
partijoj

Laikraščiai praneša, kad Vil
niaus komunistai atidavė poli
cijai atvykusį komenterno agen
tą, kuriam buvo pavesta pada
ryti reviziją vietos komunistų 
partijoj. Revizorius susekė 
stambių išeikvojimų. Partija 
buvo gavusi iš kominterno 
stambių sumų rengti mitingus 
ir streikus, bet atsiskaitymui 
buvo pariekti fiktyvus doku
mentai. Kominterno agentas 
taip paf susekė daug kitų pana
mų, dėl ko Vilniaus komunistų 
organizacija nutarė išduoti po
licijai, kad nebūtų kominterno 
nubausta Jis buvo suimtas 
tuo momentu, kada norėjo iš
važiuoti iš Vilniaus.

Rimtai rūpinamasi hyd 
roelektros stotimi

Hydrcelektros stoties priruo
šiamiesiems statybos darbams 
pradėti (galutiniems tyrinėji* 
mams, stoties projektui išdirb
ti etc.). Susisiekimo ministeri
ja įnešė 80,000 lt. į 1932 m. 
valstybės biudžeto projektą.

Iš Marijampolės jau at
vežė lietuviško cukraus 

> . • ■ a 
r.,

Spalio 28 dieną iš Marijam
polės Kaunan jau atgabenta pir
ma Cukraus partija.

Paleido “Vatolito” 
vininką

L:
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Li- 
va-

spal. 23 dieną pa
kai ėjimo už užstatą

su 
krepšiu beeinantis pro duris, ir 
pats krepšį atidavė agentams.

Partneriai pranašauja 
gilią žiemą

Kaunas, 
leistas iš 
80,000 litų “Vatolito” fabriko 
savininkas inž. Glikmanas, ku
ris buvo suimtas sąryšy su gais
ru jo fabrike.

Tardymas tęsiamas toliau.
M

Londonas, lapkr. 10. Lisbono 
valdžia energingai slėnia naują 
suokalbį sukelti neva komunis
tų revoliuciją Portugalijoj. Vi
soj šalyj įsakyta panaikinti ko
munistines organizacijas.

Dar vienas Rumunijos 
princas pabėgo

Budapest, Vengrija, lapkr. 10. 
Prinoks Nicholas, Rumunijos 
karaliaus Karolio brolis, kurs 
nesenai yažinėjo su motina, ka
raliene Marija po Ameriką, da
bar pąbėgd su tūla atsiskyrusia 
ponia Jana Deleti ir apsivedė.

Karalius Karolis, kurs pats 
buvo pabėgęs su ponia Lupescu 
ir panašiu bildu dabar baisiai 
įpyko ant Nichclas, ir paliepė 
sunaikinti visus Nicholas vedy
bų rekordus. *'

• « . , I ■

Piccard vėl siųs balioną 
į aukštį

Kulkosvaidžių išradę 
jas mirė

Hoboken. N. J. lapkr., 10. 
Pulk. Isaac N. Lewis, 73, išra
dęs kulkosvaidžius, mirė vakar 
nuo širdies paraližiaus. tLewis 
išrastų kulkosvaidžių apie 100,- 
900 alijantai vartojo didžiame 
kare ir Lewis už juos pelnė 
milijonus dolerių.

Brusoels, lapkr. 9. Prof. Pic- 
card, kurs, pereitą vasarą pasi
kėlė balione 10 mylių į stratos
ferą, slaptai rengia naują eks
kursiją i aukštybes. Dabar jo 
tikslas bus ištirti 
spindulius, ir profesorius tvir
tina; kad tuos spindulius ištyrus 
ir išmokus vartoti, bus atideng
tas naujas milžiniškos energijos 
Šaltinis.

kbsmiškus

Šiandie lygiai 11 va 
landą

Pasaulinio karo paliaubos 
- \

• Lapkričio 11 diena, 11 valan
da priešpiet yra pasaulinio ka
ro paliaubų sukaktuvės'. Lygiai 
11 vai. visas judėjimas sustos ir 
visi dviem minutėms atsigręš į 
rytus, milijonams žuvusių karių 
atminčiai pagerbti.

Chardon, O., lapkr. 10. Far- 
meris Miller pareiškė, kad šie
met žiema bus gili ir ilga, nes 
į tai rodą šie ženklai: riešučių 
derlius didelis; komai storesnį; 
kirmėlės rausiasi giliai į že
mę; katerpilarai (plaštakių lėli
kės) turi daugiau juodų ratų 
aplinkui.

Roma, lapkr. 9. Mussolini sa
vo vizitą Vatikanui atidėjo ki
tam laikui. *

Kunigų bylos
Spalių 28 d. kariuomenės 

teisme buvo sprendžiamos bau
džiamosios bylos kunigo J. Ma
tulevičiaus, kun. VI. Kupsto ir 
V. Prauskuno. Jie visi kalti
nami Baudž. stat. 129 str. ir 
Yp Vai t. Aps. Įst. 14 § 2 p.

KAUNO BEDARBIAI 
NERIMSTA

Galvosūkis giminystės 
žinovams

Oslo, Norvegija, lapkr. 10. 
Tūla 49 mątų moteris, jau pra- 
bobutė, ištekėjo už 23 metų am
žiaus dailydės. Ji turi 33 metų 
amžiaus dukterį, kuri dabar yra 
savo dukters dukters teta. To
ji dukters duktė, 17 metų, iš
tekėjo už minėto 23 metų dai
lydės tėvo. Kaip dabar jie va
dinasi giminiškai ?

70,000 meksikonų grjž 
ta namo

T ė myki t!

SPECIALIUS
BARBENUS

Naujienose

ii

I
*

m
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Sausasis apkaltintas 
žmogžudyste

4 ’ - ii r ri-------

Denver, Col. Henry Dierks, 
sausasis prohib.cijos agentas 
užmušė G. Smith'20, už tai,

Meksikos Miestas, lapkr. 10. 
Del bedarbės Siiv. Valstijose 
apie 70,000 meksikonų ligi sau
sio 1 d. grįžta atgal j Meksiką. 
Valdžia kelia milijono, pesos fon
dą sugrįžėliams pagelbėti.

LAPKRIČIO

Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:- kad tas benorėjo jam paduoti
34, rnSpuo leidi. 4:49 popiet l<’egtinSs bonkos
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Vartoja kailius vietoj 
pinigų

j- Perth; Australija, laįikr. 10.
Prirrukps pinigų vietos gyven
tojai prhdėjo vartoti laukinių 
šunų kmlius vietoj $10 ir are
lių nagus Vietoj $1.

■ ;

V.-.

*'Neapolis, Italija, lapkr. 9.lBe- 
kasant Pompejos griuvėsius, 
rastas gerai išsilaikęs senovės 
Romos >mperatorių vežimas.

1

12,13 ir 14
Čia gausite viską pigiau 

negu bile kur kitur
....... ........................................................................................................................................................... II

Spalio 23 Kauno Rotušėj vėl 
buvo susirinkę apie 70 bedarbių, 
kurie griežtai reikalauja darbo. 

 

Burm. padėjėjau p. Pflęčilingis 

 

ir inž. Reisonas jiems il^ai aiš 
kine, kad savivaldybė 
kalui neturinti pinigų iri dėlto 
negalint* bedarbiams niekuo 
padėti, tačiau bedarbiai laikosi 
užsispyrę savo: sako, mes ne
turim ką valgyti, ką duoti vai 
kams, 
ir t.t.

rei-

•mus meta iš butų ir <t.t

Visi j Vilnių
Gal nėra Ldnkijoj tokios or 

ganizacijos, kuri nebūtų pada
riusi savo susivažiavimo Vii* 
nuje. Tą ęiadą pasekė ir mies 
tų darbininkai, kurie lapkričio 
mėn. 7 d. mano cuvažiuoti iš vi
sų Lėni; j jos kampų.

Švenčionių apskrity, Kaltinė
nų valsčiuj atsirado daug vilkų, 
kurie neduoda gyventojams ra
mumo. Nėra dienos, kad 
vilkai nepadarytų šen ten ža 
los.
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vilfvj paverčia

KELIONĖ j SAULĖTĄ KALIFORNIJĄ

rėti
virtuvė gatava. narystės mokesniu

>tiek, kad visi

finu

N 1 II I I E U II W U wb ■ t H V

Gruodžio 1931 1932
sutinki; dalyvauti naujienų kontbste

pavardė

ChicnRo, III

go-tęs.
Bet

Amerikos Lietuvių Spaudos 
(laikraščių Dirva, Naujienos ir

pasibaigę 
iš turėjau A. B. A. če- 
banko išsi pirkęs. ReiŠ- 
pinigais buvau apsišau

siu vergų, Bet tuo pačiu laiku 
raminau save, kad tai nebe pir
mas kartas. Pasitaikė ir pirma 
keliauti su tokia publika, ir nie- 
kuomet nieko blogo su manimi 
neatsitiko. Tiesa, šį kartą padė
tis buvo kiek skirtinga. Dau
gelis keliavo iš' farmų. Vadina
si, turėjo su savimi vieną kitą 
dolerį. Tokiems kartais pasitai
ko kelionėj ir’ nemalonumų to

juos apkrausto ir pini
gus atima. Išeitis buvo viena: 
neišsiplepėti, kad aš grįžtu nuo 
farmų. Farmų darbai jau buvo 
prieš tris savaites 
Antra, 
kius iš

(Vaizdeliai iš bedarbių 
gyvenimo)

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai, asmeniški susipažinimai ir 
pasivaišinimai Anglijos skanu
mynais, dainos ir žaidimai. Sve
čiai nei nepasijuto,, kai rytas 
prašvito...

Ant rytojaus tikintieji eks- 
kursininkai nuvažiavo į lietu-

apdaužyti bliudai ir kitokie da
lykai, sunešti pirmiau buvusių 
“turistų” iš miesto wdumpų”. 
Turistų niekuomet netrūksta,— 
kai vieni išvažiuoja, tai į jų 
vietą nauji pribuna. Tačiau pa
sitaiko, kad naujai atvažiavę 
“džunglčse” neberanda nei vie
no keno. Mat, daugelis miestų 
užlaiko labai narsią policiją. Jei 
pasitaiko banko ar kokios įstai
gos apiplėšimas, tai policija 
tuoj šturmuoja “džungles”. To
kiame atsitikime nelaimingiems 
vergams tenka nukentėti. Jeigu 
jie verda kavą i r kokį kaulą su 
bulvėmis, tai viską policija su- 
konfiskuoja ir išverčia į sąšla
vyną. Tuo pačiu laiku visus ke-

Apsilankymas Londone — tai 
įdomiausia ir maloniausia ke
lionės dalis. Iškilmes lietuvių 
Kliube, londoniečių svetingu
mas, jaunikaičių mandagumas 
bei lietuvaičių gražumas ir ma
lonumas niekad neišdils ekškur- 
sininkų atiminimuose.

O jau tenykščio Lietuvos Ge
neralinio Konsulo pono Gylio 
darbštumas 
tinas. Jis savo draugingumu ir 
energingumu sužavi kiekvieną. 

•Jis nuolat su žmonėmis, Tai 
Londono lietuvių gyvenimo sie
la. LondonieČiai teisėtai juomi 
didžiuojasi.

užpuolimo, matotnal, nebuvo da
ryta, tad visokių kemį buvo de
vynios galybėS,-U ąpmkę, tau
kuoti ir kažin nuo kiirid lalkįo 
jau ncfoeplauti. Kai kurie musių 
tuoj pradėjome ruošti sau “pie
tus”. Su kenu prisisėmfme 
vandens. Kad ir nelabai, švarus, 
bet tai niekis. iPasistatėme du 
akmenuku, į ir ;
Karštas variduot žiupsnis kavos, 
—ko daugiau bereikia? Pieno į r 
cukraus nėra “mados” vartoti. 
Pasak jų, kava be tų prismožų 
geriau “teistiną’*.

(Bus daužau)
...... ... .. ................. „mm,, , Ii

Spalių 11 d. atvykau į Sacra- 
mento. Farmą North Dakotoj 
aplaidžiau rugpiučio 21 d. šį 
kartą bandysiu parašyti apie 
savo kelionę j saulėtą Kalifomi- 
jąjr apie visus savo patyrimus. 
Aš manau, kad daugeliui Žmo
nių, kurie gyvena miestuose, vi
sai mažai kas tėra žinoma apie 
tikrąją padėtį Amerikoj. Šian
dien yra keliavimo gadynė, 
žmones keliauja iš vienos vie
tos į kitą. Keliavimui naudoja
ma įvairios priemonės,— auto
mobiliui, tavorniai traukiniai, 
busai ir t. t.

Pasitaikė proga iš formos 
važiuoti automobiliu su McCor- 
miek’o agentu, kuris mane pa
vežėjo iki Abardeen, S Dak. Vi
so padarėme 120 mylių. Mies
te sužinojau, jog neužilgo išeis 
traukinys tiesiai į Seattle, 
Wash Tai buvo, kaip ameriko
nai suko, “hot ’shot”. Bijojau, 
kad nepasi vėlinčiau nes toks 
traukinys tik kartą per dieną 
eina. Skubiai nusipirkau reika
lingo maisto ir nubėgau į fPull- 
mano “steeper’ius”. Kai bai
giau prie jų artintis, tai pasi
girdo signalas, jog traukinys 
greit išeis. Jis susidėjo iš apie 
100 vagonų. Iš jų tik du buvo 
neprikrauti prekių. Bet užtai 
jie buvo pilni žmonių. Gavau 
pakvietimą, kad pasirinkčiau, bito 
viena. Kvietimas buvo toks: 
“Eikš į Hooverio vagoną! Dar 
dėl vieno vietos pakaks. Kur 
gavai tą duoną su dešromis. O, 
boy! O aš esu tiek išalkęs, kad 
galėčiau suėsti tavo koutą”.

Įsiritęs į vagoną, radau ten 
rpie 40 žmonių. Kitame vagone 
irgi buvo apie tiek. Iš pradžių 
maniau, kad pateksiu į bedą, 
atsidūręs tokiame būryj išalku-

žo, žodžiu 
griuvėsiais.

Naujai pribuvę tuoj pamato, 
jąg ant “džųnąlįų^ 
butą. Bet dabartiniu laiku nie
kas' to nepaiso,, Jte eina. į m tos-, 
to “dumpas” ir misineša naujų

Vardas
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derevičius atlaikė speciales pa-i 
maldas ir pasakė gražų patrio- 
tingą pamokslą. Didžiuma, vie
nok, saldžiai miegojo iki prieš
piečių, kol Cunard Linijos at
siųsti busai paragino pasivė
žinti po miestą.

Kitą vakarą tame pat lietu
vių Kliube buvo parengtas ba
lius, kuriame vėl veik visi eks- 
ktirsininkai linksminosi su lon- 
doniečiais per kiaurą naktį.

Pagalįaus, kupmet vakarop 
ekskursija nuvyk© į laivą “Bal- 
tavia”, tai jos atsisveikinti ve! 
atvažiavo Kliubo pirmininku p. 
Kairys ir panelė Q. Ričkiutė. 
Ir taip, londoniečių linkėjimais 
lydima, ekskursija išplaukė sta
čiai į Klaipėdą po plevėsuojan
čia nuo laivo stiebo lietuviška 
vėliava.

Konteslantarns bus išdalinta KELETĄ TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ 
Dovanu. Kiekvienas Kontestantas už savo pasidarbavimą gaus do
vanas GRYNAIS PINIGAIS, nežiūrint Kiek jis dirbs,; f ;
Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kpnteste ir prašomi 
TUOJAUS užsiregistruoti —išpildydami apačioj’šio skeibiibo patal
pintą kuponą. . .

Kontesto smulkmenas ir, tai^des pranešim© gavę jūsų sutikitn^1; 
Kmpkites laišku arba y patikai,

NAUJIENOS
1739 s«. n»ist,a st.

riau, negu jų jėgos leidžia. To
dėl įr vaidinimas ėjo sklan
džiai ir įspūdingai. Tąi didelis 
režisęrio p. Bulaičio nuopelnas.

Tięsa, vaidintojų didžiumos 
dikc|ja buvo labai angliška, 
tokia, kaip mes Amerikoje tu
rėdavom prieš dvidešimt metų,- 
vįenok tas vaidinimo negadino, 
tik darė jį dar charakteringes- 
nįu: publika net raičiojosi be
sijuokdama. Londoniečių pa
stangos vaidinime — tikrai pa
girtinos.

Po vaidinimo atlikta dar ir 
koncertėlis su klasiniais šo
kiais -(mat, komedija trumpa, 
nors ir penkių aktų). Čia pasi
rodė parapijos choras, solistas 
J, Radzevičius i r,’šokines 0.) 
Kasparavičiūte ir A. Degesiu- 
tč bei pianistas L. Bujauskas..

Koncertui pasibaigus, ekskur- 
sininkai buvo pakviesti į viršu
tinę Kliubo salę, kur rado pui
kiai papuoštus stalus su skania 
vakariene bei svaiginančiais ir 
blaivinančiais gėralais. Malo- 
nioms šeimyninkčms buvo pa
nelės M? Liaubytė ir E. Petke
vičaitė,

Vakarieniaujant pąsakė labai 
jautrias ir patriotingas kalbas 
pp. Kliubo garbės pirmininkas

Kaip londoniečiai 
priėmė spaudos 

ekskursiją
|UŲO»WiĮl">H

Rašo P, Rukšnaitia,

galėjome prisigrūsti prie durų,i 
žiūrėjome į North Dabotos tyr*i 
laukius. Tyrlaukiais tas vietąs 
vadinu todėl, kad joą tajp (įko-i 
do. Pirma tai buvo tikrai kvie
čių aruodas, bėt šiemęt tpš Apy
linkės'labai skaudžiai nukentė
jo nuo sausros. Visur matosi' 
tušti laukai. Tik kur-ne-kur ga
lima pastebėti krūvelę šiaudų 
tokio didumo, kad vienas žmo
gus galėtų ją panešti, šiurpu 
įgrosi, kai pagalvoji, jog fer
meriams teks ir su badu susi
durti, r f

Ant galo, pribuvome j nedi
delį miestuką Mobridge, Trau
kinys sustojo. Sužinojome, kad 
jis tik už poros valandų trauks 
toliau. Mat, tai yra punktas, 
kur vienus vagonus palieka, o 
kitus prikabina. “Pasažieriu” 
galvatrūkčiais pradėjo virsti 
lauk iš vagonų. Jie bėga į mies
tą pasimatyti su bučeriais, gro-: 
•šerniukais ir kepėjais bei papa-; 
šakoti jiems apie savo vargus* 
ir bėdas. Kiti nutraukė i 
♦Mžungles”, kurios paprastai; 
randasi netoli gelžkelio stoties, i

“Džunglčse” visuomet galima 
rasti “virtuvę” su įvairiais 
įrankiais. O tie įrankiai yra še

rnas j Londoną praėjusią vasa
rą buvo vienu .svąrliiaurtų' įvy
kių Anglijos lietuviu istorijuję. 
To įvykio pažymėjimui š. pa-’ 
zimicro lietuvių toli ubas Londo-' 
ne labai uo)iai surengė didetos* 
iškilmes, kurios bus ilgai v|-! 
aibmš minėtuio^ Mat, tai bu^1 
vo pirmutinis Žygis suartinai i 
musų išeivius,.. *' gyveiančius 
dviejose gahngiausiose valrity-' 
bėse — Amerikoje'iy Anglijoj©.;

' v ■ !<«* • • J - -;,r ! !

Milžiniškuoju Cunard laivui 
Aųuitaniu ekskursija, atvyko j; 
Southamptoną, kur atvažiavo 
jos pasitikti pas Jąiyą kl'iub©' 
Urmininku? p, R 
sekretorius p.-J..•Baijulis.
dviejų ekskur-^

nūs ir kitus prietaisus sudaU- sija, po pusantros \ valandos va- jai savo roles mokėjo net ge- tas iškilmes surengti ; ’U. , į. ''t 0.4 , 'Ui; -7' J ;

šlavimų ^lUtyikiiįfti, ątvyfco į 
Londoną, W didžiojoje V/a- 
terioo #WI«' Paluko ir 
Lto»tuw» Ck 
Londone, p.
Čią\ autobusai nuvežė keleivius 
Ir jų rankinius bagažus ij gar
laivių kommmjos apmokėtus 
viešbučius.

, Viešbučiuose pp. Kairys ir 
Baruiis išdalino:;;, ekakursinin- 
kams kliubo narystės, korteles.* 
Mat, Anglijos įstatymai reika
lauja, kad norintys naudotis 
kliubo lengvatomis, turi būti 
jo nariais. O tos narystės mo
kestis tik 25 centai. wUž tuos 

is p. Kairys 
nusamdė didelį autobusą ir nu- 
vežino svečius-amerikiečius j! 
kliubą kitame miesto gale.

Ruiminga kliubo salė buvo 
kupinai prikimšta vietos ir iš 
toliau atvažiavusių lietuvių. 
Ekskųrsininkams, žinoma, vie
tos pirmose eilėse buvo užre
zervuotos. Amerikiečiams įėjus 
į salę, visi sustojo ir pasveikL 
no delnų plojimų, Tai .buvo iš
kilmingas Ir jaudinantis mo- 
tnęptaa,

Vjsiems susėdus, amęrikie- 
čįus pasveikino nuo apęnps kniu
bo garbes pjiminįnkas kun. Se- 
derevičius ir kiti valdybos na- kun. Sederevičius, Lietuvos Gė
riai. Po sveikinimų tuoj pra- 
aidėjo vaidinimas, kuq surengė 
vietos draugija “JiuU”> Vaidi- 
no Seirijų Juozo penkių aktų 
komediją “Bajoias Gaidys”. 
Rotos atliko veik visi Anglijo
je gimę jaupuodai; lįajorps 
Gaidys -- P. Bulaitis; Bajorie-; 
nė r— Q. Kasikauskiūtč; jų duk
tė ’**!r M. iBiaMidiutė; Ląpinskis

V, Karulis; Meškauskas — 
J, Kalinwka«; žydas ——- J, Ką- 
aitoiuiskas; Motiejus —- A. Ru- 
daevtoius; Arnoldas — A. Ba- 
rulis;' Jaunikis — J. Rudzevj- 
čius. r

Vaidinimui, matomai, buvo 
vengtas! labai rimtai ir triūso 
-padėta be galo daug. Vaidinto-

Jau ji j ą į.į >

VILTIS SERGANČIAM
Neilurinl kokia lira ;

(Invuru »r yai»*ų ja« i 
čia yra viltis dėl jtf«.

kas, iš tiesų, buvo tie 
žmonės, su kuriais man teko 
važiuoti? Ilgai neėmė patirti, 
kad tai darbininkai, kurie nete
kę dirbtuvėse darbo, dabar va- 
žiuoja kitur, manydami kokį 
nors “džabą” gauti. Teko' su 
jais plačiai išsikalbėti apie da
bartinį skurdą ir surėdymą. Pa
sėkos buvo gana liūdnos. Iš to
kio būrio žmonių nei vienas jų 
neturėjo kiek nors aiškesnio su
pratimo apie nedarbo priežas
tis. Tai buvo tipingi ameriko
nai, kurie galutinai yra nusi
bankrutavę tiek fiziškai, tiek 
protiškai. Jie gyvena, skursta 
ir svajoja kada nųrs sulaukti 
geresnių laikų. O geresnių lai
kų esą bus galima sulaukti iš 
rinkus gerą prezidentą ir išva
rius iš šios šalies visus ateivius. 

Diskusavome
gerokai privargome ir musų 
burnos pusėtinai išdžiuvo. Mu
sų gi vagonuose vandens nėra 
įvesta, tad troškulys ėmė k a 
muoti. Užviešpatavo tyla, o 
traukinys vis traukė ir trauke 
pirmyn, darydamas apie 50 my
lių per valandą. Visi, kurie tik 

. ,_______ - • L
7H. l»ll»l.l|^TW .,1 joj.

,. arba Jdek daup 
be nagolbos.

^jrvMtĘŪroirioe 
Žolininko.
IB.. tUteik- 
irtymą. AprafcyklU; 

_____________K’-

neralinis Konsulas Londone 
Vytautus Gylys, Lįet. Ambasa
dos sekretorius J. Kajackas ir 
buvęs Anglijos konsulatas Lie
tuvai p. Harrison (irgi lietu
viškai). Ekskursininkų vardu 
kalbėjo šių žodžių rašytojas, 
vadovavęs ekdkurmjai Cunard 
Linijos tamybininkas ^P. Bukš- 
naitis. LondonieČiai pareiškė 
ypatingo pasidžiaugimo, kad, 
nors daug ekskursijų iš Ame
rikos keliavo į Lietuvą per 
Londoną, bot tik šioji yra pir
mutinė, oficialiai aplankiusi 
Londono lietuvius. O tas įvyko 
tik dėka Cunard Linijos ir Liet. 
Geperalinio Konsulo pasidarba
vimui bei Kliubo pasišventimui

dupliu
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Musų Biznieriai Bargenų Savaite

Kiek man tenka susitikti ir 
pasikalbėti su lietuviais biz
nieriais, tai reikia pasakyti, 
kad jų bizniai dabar yra mo
derniškai įrengti. Kiek paste
bėjau, musų biznieriai labai 
mandagiai patarnauja savo ko- 
stumeriams.

' Kuomet “Naujienos” prane
šė, kad bus skelbiami nepa
prasti bargenai per tris dienas,
— ketverge, pėtnyčioj ir su
batoj, lapkričio 12, 13, ir 14,
— tai daugelis lietuvių biznie
rių maloniai sutiko tą žinią ir 
davė savo skelbimus minėtoms 
dienoms.

Tai yra labai malonus reiš-

tumeriai yra patenkinti, šią 
savaitę, ketverge^ pėtnyčioj ir 
subatoj, J. Petrauskas savo 
krautuvėj pardavinės vyrams 
rublis ir kitokius pasipuoši
mus nupigintomis kainomis. 
Pasinaudokite nepaprasta pro
ga-

Čia tik paminėsiu kelis 
neirius, kurie jau spėjo 
duoti savo skelbimus dėl 
nėtų trijų deinų. štai jie:

BARSKIS FURNITURE 
HOUSE 

1748-50 West 47th St.
ši graži ir moderniška ra

kandų krautuvė randasi Town 
of Lake apielinkėj jau per 
daugelį metų. Kuomet Town 
of Lake apielinkės lietuviams 
reikia ką nors namams nusi
pirkti, tai jie pirmučiausiai 
kreipiasi pas savo viengentį. 
Ypač dabar Rarskis Furniture 
House turi labai gerų barge- 
nu. €

BRIDGEPORT CLOTHING 
COMPANY 

3312 S. Halsted St.
šios vyrų aprėdalų krautu

vės savininkas yra J. Petraus
kas. Jis Bridgeporto apielin- 
kėėj jau per ilgus metus pa
tarnauja lietuviams ir jo kos-

pri- 
mi-

JUOZAS A. RIZGEN 
3255 S. Halsted St.

Jis yra iš Lietuvos patyręs 
laikrodininkas. Laikrodėlius 
puikiai taiso. Taipgi turi įsi
taisęs puikią krautuvę, kurio
je pardavinėja * laikrodėlius, 
žiedus, karolius ir t. t. Per 
šias tris dienas jis savo prekes 
atpigino. Užsukite į jo krau
tuvę.
MIDLAND PARLOR FURNI- 

TURE AND MANUFAC- 
TURING GO.

4140 Archer Avė.
Savininkas šios puikios 

krautuvės ir rakandų dirbtu
vės yra A. Patejunas. Jis pir
miau turėjo kitokį biznį, bet 
dabar išdirbinėja rakandus, 
sako, kad jo dirbtuvėj pada
ryti rakandai yra tikrai geri. 
Reikia tikėti, kad taip, iš tik
rųjų, ir yra. Taipgi jis savo 
krautuvėj pardavinėja ir 
dio. Laike trijų dienų, 
savaitę, kainos visų prekių 
pigintos. Nuvažiuokit j 
krautuvę ir dirbtuvę,
pirksite sau reikalingų dalykų 
ir sutaupysite pinigų.

F. MICKAS, SIUVĖJAS 
4146 Archer Avė.

Jis jau Brighton Parko apie
linkėj daro biznį per daugelį 
metų. Savo darbą atlieka kuo 
puikiausiai. Jo kostumeriai 
visuomet būna pątenkin|i. 
Ketverge, pėtnyčioj arba su
batoj nuvažiuokite į jo krau
tuvę ir nusipirkite sau reika
lingų rūbų arba nuveškite se
nus pataisyti ir išprosyti.

Čia tik suminėjau keletą 
musų biznieirHįr^Kitą sykį pa
rašysiu apie .kiklls biznierius.

A. Zymont.

Per ateinančias tris dienas 
Naujienose tilps skelbimai, 
kuriuose rasite dar iki šiol ne
būtų bargenų. Tokių kainų, 
pasirinkimo ir įvairumo pre
kių ne galėjome jums suteikti 
per ilgų laikų. Galit sakyti 
drąsiai, kad niekur kitur ne
gausite tbkias pat prekes už 
žemesnę kainų, o ir kainos yra 
taip žemOs, kaip kad jos buvo 
prieš didįjį pasaulinį karų.

• Pasinaudokite tais skelbi
mais ir nueikite į tas vietas, 
kurios skelbiasi Naujienose. 
Ne atidelioktie, nes prieš Ka
lėdas kainos gali vėl pakilti.

krautuvėse yra susispietę ga
bus ir sumanus lietuviai. Jie 
jau per daugelį metų veda 
sėkmingai sdvo biznį. TdH 
pasistatę nuosavus krautuvių 
namus ir jų krautuvės yra tik
rai moderniškos.

šią savaitę atsilankę kostu- 
meriai į The Peoples Furnitu- 
re Co. krautuves tikrai galės 
pasirinkti sau reikalingų da
lykų ir sutaupinti pinigų. Da
bar yra labai geras laikas pirk
ti, kuomet viskas pigu.

— A. 7,ymonl.

Senas Petras pas 
graborių Masalski

spaudoje per 25 metus. Nors

pondentams
4

Lapkr. 6 dienos "Naujieno
se” patėmjjau straipsnį pasira
šytą “Žemaičių Jonis“. Gerbia
mą. rašytoją prašau pakeisti 
savo slapyvardį “žemaičių Jo
nis“, kadangi mano slapyvar
dis “žemaičių tanas“ yra jau

vienoj raidoj skirtumas, bet to 
niekas neatskirs ir tuomi gali 
būti ir Tamstai ir man kartais 
nemalonumų.

Lietuvos laikraščiuose taipgi 
tik pereitą metų kas tai atsi
rado pasirašąs J. K. M. Jo taip
gi prašau pakeisti tų parašų,

kadangi irgi ilgųę laikus mano
tomis raidėmis pasirašoma, ir 
aš jau dėl ano turėjau šiokių 
tokių nemalonumų.

Kiekvienas spauda sekąs pa
žįsta tuos parašus ir Žino, kas 
rašo, ir nauji pradėję pasira
šinėti turėtų kreipti į tą dėme-. 
sį. —žemaičių Jonas.

VisuAtydai

Rū
šių 
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Nuo Šalčių— 
Pabandykit šitą

Naują Gyduolę
Daktarai visur prirašinėja šį 

//»anJą’lryHy m^'nue^sftlė iųf TF j is 
tukstan&ams - suteikia ^smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėki t kai jus jaučiate be- 
‘ siartinantį šaltį. Paimkit šauk- 
• štuką Phillips Milk of Magnesia 

stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali* 
numą jūsų sistemai..

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės jį 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

Lietuvių bankai
šiomis dienomis laikraščio 

“Chicago Tribūne” finansų 
skyriuj teko pastebėti praneši
mų apie bankus. Paduodama 
taip pat įvairių bankų šėrų 
verte. Man buvo įdomu pa
tirti, kaip stovi Universal 
State ir Metropolitan bankai. 
Pasirodo, kad jie randasi tarp 
Chicagos tvirtųjų bankų.

Apie tai galima spręsti iš 
Šerų vertes. Lietuviškų^ ban- 
kų šėrų rinkos kaina įvairuo
ja tarp 160 ir 170 dolerių. Per
žiūrėjęs paduotą lentelę, aš 
pastebėjau, kad tik nedaugelio 
bankų Šerai yra taip, aukštai 
įkainuojami. - .4

Kiek man žinoma, a’pie ban^ 
kų stovį paprastai y|a ‘spren
džiama iš jų šėrų vertęs. Kuo
met šėrų-rinkos kairia yrą 
aukšta, tai galima sakyti, jog 
ir bankai tvirtai stovi?

Taip dalykams esant, tenka 
pasakyti, jog lietuvių kontro
liuojami bankai tvirtai laikosi 
ir yra gerai vedami. — Y.

JUSTiN MĄ(?KJEWIČH 
2342 S. Lėavitt St.

Justin Mackiewich yta labai 
gerai visiems žinomas morgi- 
čiu bankierius. Jis sako: “Jei 
lietuviai žinotų, kokie geri in- 
vestmentai dabar yra į pirmus 
morgičius, tai aš negalėčiau 
paspėti juos parduoti. Eilių 
eilės stovėtų prie mano ofiso 
ir kiekvienas reikalautų 
mų morgičių.”

Manau, kad Justin Mackie- 
wich tikrą tiesą sako. < Kas 
turi pinigų, lai nieko nėlarik- 
damas nuvažiuoja ir pasikal
ba su juo.

S. F. MARTINKUS
331.3 So. Halsted St.

I
šis sumanus žmogus turi 

įsitaisęs jaukią vyrams pasi
puošimų krautuvę. čia atsi
lankę vyrai gali pasipuošti 
įvairiais marškiniais, skrybė
lėmis ir t. t. Jo krautuvėj šią 
savaitę daromas didelis išpar- 
daviipas. Vyrai gali < nusi
pirkti sau reikalingų dalykų 
beveik už pusę kainos. O pre
kės visos naujos mados ir nau
jos. Užeikit į S. F. Martin- 
kaus krautuvę.
ARCHER AVĖ. BIG STORE 

4187 Archer Avė.
šioje krautuvėje dirba dau

giausiai lietuvaitės ir lietuvių 
kostumerių turi nemažai. Da
bar ten- iiupigiiT-
tos. Gera proga sutaupinti 
pinigų.

MID-WEST DRY GOODS 
STORE 

3305 S. Halsted St.
Savininkas šios krautuvės 

Sandargs, patyręs biznierius. 
Jo krautuvėj šią savaitę gali
ma rasti daug bargenų. • ■

LUSTIG’S DEPT. STORE 
3410 S. Halsted St, ' :

Tai yra didelė Bridgeporto 
apielinkėj krautuvė. Dabay 
'pas juos prekės atpigintos.

SĖKMINGI BIZNIERIAI I !
Bent sykį į savaitę tenką 

man atlankyti The pęoples 
IFurniture Co. .krautuvę,:; 4177 
Archer Avė. , Kitą krautuvę 
jie turi, 2536 63rd St. Kuor 
met tik nuvažiuoju, visuomet 
randu jų krautuvėj •' kostumej 
rių. Kodėl jie patraukia į sa* 
vo krautuvę kosfuriierius? 
Svarbiausia turbpį: todėl, kad 
vedėjai šių krautuvių plačiai 
garsinasi, o garsinimai, kaip 
žinia, atneša naudą.

The Peoples Fiįrniture Co.

Ąnų dieną užėjau pas g^a- 
borių A. Masalskį, 3307 So. 
Auburn Ava. Jo erdvioj ir 
moderpiškai įrengtoj koply
čioj gulėjo du nabašninkai. 
Vienas jų Adolfas Jackūnas, o 
kito pavardės neatsimenu.

Koplyčia tikrai šauniai pa
puošta ir daro gilų įspūdį, čia 
jau randasi vargonai, kurių 
švelnus garsai jaudina susirin
kusius, Jautiesi žmogus, lyg 
į Kauno katedrą patekęs.

Teko su p. Masalskiu pla
čiau išsikalbėti. , Tai labai 
mandagus žmogus ir patyręs 
gįaborjus. Ir iš kitų teko gir
dėti, kad jis visuomet suteikia 
ktipgeriąusį patarnavimą. O 
ptiegtam jis laidoja už labai 
prieinamą kainą. ,

— Senas Petras.

Padaro
• Skalbimą

Lengvą /

Naujas Išradimas;
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauikite pai tavo groierninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis boft- 
komi/ —'■> po 20c UŽ bonką„

... - Išdirbėjai . ( ;

[ LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, UI.
Tel: Pullman 6201

......... .. lyfclIM» IĮIIIH.!

Skelbia, kad dabar yra

Viskas Pigiau
l

Negu buvo dešimts metų atgal 
Eikite į tas vietas, kurios Garsinasi

NAJIENOSE

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
PURNITURB « PIANO MOVIMO 

Lotai B Long Dietance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408 .

Žmones, Kurie Yra 
Susilpnėję

Vyrai ir moterys, kurtę yra seni ir su- 
niegalSJe ir tie jaunesnių metu, kurie jau
čiasi ausilpnBJę. bus maloniai nustebinti 
kaip greitai Nuga-Tone suteiks jiems naujų 
JSrų- ir ryvumą. Jis stimuliuoja ir - sustip
rina visus organus , ii*' jų funkcijų#., sutei
kia jums stiprius, vienodus nervus ■ ir daug 
pajėgesnius raumenis. Nuga-Tone iivalo kū
nų nuo ligų perų, nugali konstlpactją ir su
telkia jums geresne sveikatų. Aptieklninkai 
pardavinėję Nuga-Tone. Jeigu aptiekinlnkas 
neturi jo. paprašykite ji užsakyti ' dėl jus 
iš savo urmininko.

VARICOSE

.... . 1 ' ........... ■—
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšią ir pianą maveriai vietoj* ir 

toli, patarnavimas geru ir pigus, 
817 West 34th SL

TeL Boulevard 9336

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Westem Avė.
Tek Hemlock 1582 

..........   iZ

Senas skrybėlės; paskiau.
i J rodo kaip naujos.
Taipgi valome ir p rosi- 
name vyrų siutus ir overkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.
Little Star Cleaners

3328 So. Halsted Street

GYSLOS
AMŽINAI (IŠGYDOMOS PAGELPA

f ■> ' <■ ' ’
Sis pastebėtinas treatmentas yra tei

kiamas kai jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMU. MfiftLUNGlO, SUTINIMŲ IB . NUO
VARGIO JAUSMO. Variuose Gyslos iš- 
nylts ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nors esate turėję vari- 
cose gyslas. KOJŲ ULCBRIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
islgydo t stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigės Berlino. Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO. ILL. , 

Room 834, 8-tas Augštas
Kasdie 10—5:30, Pėtny&omis uždaryta

SKYRIUS: 2488 MUAVAUKEB AVE.
u,*rap..SSiJ'.uW. “•

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reutūatfrpui, Ranku, Kojų. 
Nugare* skaudajima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpoma. Dusuli, Galvos iskau* 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimu* 
(tik na ronae ).
Tūkstančiai'įmonių yra Uslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Detanto Galinga Mostie yra tiek 
vertfi aukso, klek ji pati sveria *U» 
lig' naudos gydymo.
Kaina 78 centai, |1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą. |

Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

i O1NTMENT. |
DEKEN’S O1NTMENT CO.

P. O. Bos 3S2
■v-,;
• m ■ • t«kv ’ ‘ f į \ ,

. i ■ ■■

APTIEKA
Receptų pildymas—iųusų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekbje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir j kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS 
♦ 

Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St.
< t>į

l‘-»ii»!ii.> 'ilii

“Tu Esi Pavaromas 
, K Darbo!”

Sušunka darbininką prižiūrėtojau jei 
tu begali pasilaikyti kartu su kitais

/Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. ^Užsilaikyk prideramo j padėty. 
Kiekvienų vakarą naudokit garsųjį

V-' PAIN-EXPELLER*
,į Ireg. J. V. Pat. Biure. ' *-

Mat&žuokit savo muskulus su juo.
Išvepgkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę, 
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.

* PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės. '
Kaina 35c. ir 70c. r - , <r •w.. Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi 'INKARO vaisUženldj.
:.....—............... —........ 1 - “ -. ■

Mark 
’f . 51

. pi

1 11 
---------- —,

Pagrąžina išvaizdą.

Patenkinimas
* <

■1 ♦M >. , .

Puikus, Vėliausios ’ Mados šli-

fuoti Akiniai Sustiprips Akis,
* -A' * f

Prašalins jų Nuovargį ir, Stebę- 
lihai Pagerins Regėjimą. ^ > ■

Serner
35 Street

©» G
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

AS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 

Telefonas Yards 181829756

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Saęaitraltis •

The American Guardian
. 'Į

Kovingai Darbininkų Organai, Gyvai, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST

Skaitykite Kasdie

NAUJIENAS
ir Tėmykit

Nepaprastus Bargenus
1 ■ ”,

rr^=r<ETVERGEF^N¥ČIOJ ~
IR SUBATOJ

November 12,13,14
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtųji kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

z Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, Išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo laimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI w
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tiktos šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu; jnargumu’ i# Įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas“ šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko“ kaina visiems metams tik 5 litai, TĄIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ. . _ ,

Tokia pinijęų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visĮ jftpdovahokite Savo gimii

Už 50 centų Jus padarysite didiki dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, jr paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio 1 ' ; - i

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

♦‘LIETUVOS UKINtNkO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gatu 88 Nr... J <

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 don. pusei metą 1 doL

nes.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir puslb. nžnnodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklčs skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jns išgydyti, ateikite čia h persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metą ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlioinia nuo 10 ryto iki 1 vai.

<U Z'i
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atateigimui pasaulyje, ibet Vokietijos ^smaugimui. Darl ingtono universitete.’y Per ko-Ji^sišveh^ušių darbuotojų. Vie-lvenęs 80 metų. Viduramžiais 
ilgą laiką po to, kai ginkhri jau buvo formaliai padėti,»?. . N » rt,. ... . . , sųonienėš darbe. Buvo Lietuvių kolonijoj, hU vuku Amerikos £2--2$ metai. Kad ritienų lai-

.. . j ... . ,r . , . . rlnfprmacijų Biuro' vedėjas ir lietuvijoj. Vieni leido" ir lei- kais imonės nebuvo didesni,
neįleisdami į ją net maisto ir marindami jos Atstovybės sekreto- džia laikraščius ir knygas, kiti galima spręsti iš palikusių šar-
-. u i, h ' riup Wąshingtone. ( i redaguoja, treti platina. Vie* yų, kurie, tinka tik vidutinio
Plėšįmb lr kerštų tąika, kurią Europos militaristai į iždininkus Kazys P. Gu- m «0ko prakais, kiti iių dieną ūgio žmonėms, fcmo- 

padiktavo šumU8tiemsHk^ro laukuose 'priešams ir ku- 4^ kp., 0hicag3niuJ DfiibąM^^aitas, treti orgatuzuojaJ padidėjo ir žmonių amžius 
riai, deja, pritarė ir Amerikos valdžią, pasėjo mllžinįsr
ka žmonių neDasitenkinima dauirelvie šalių ir to re- kvarkė , Susivienijimo iždą Jriwafc‘na kamuoti, kiti lavina ]amą patobulėjus. Išnykus ma- 
ką žmonių nepasitenKinimą daugyje ?a^^^ atskaitų Bi.jmužikos, treti dirba dramos ramg y kokioms užkračia-

. i • . ’VftMfrsi ■! ’ K rP*** nuolati-* finansuose. Benas ir vi-Ty^ri* _
mus pilietinius karus, ekonominę bei fmąnsinę suirutę Loje Amerikoje žinomas lietu- da zinoyų. 1 
ir nepasibaigiančius tarptautinius susikirtimus, kurie lvių visuomenės darbuotojas. Dąrtmotųjai, kaip Ir visi grieš- 
ne kartą grasino įtraukti žmoniją ] naują visuotiną .Skųs krizio laikais .ypač svarbu, ni klaidų ir
skerdynę. ’ kad toks patyręs žmogus, kaip]i^a'įąm no^ * S-nel

Šiandie Amerika ir Jutos šalys mini tryliktas meti- adv- Gugis, stovėtų organizaci-L kolioti ir neretaį p^to 
nes mūšių paliaubų sukaktuves. Minėdami jas, mes pri- pos s»wboje^ šineižto. Ne vienas Amerikos
simename tą neapsakomą džiaugsmą, kuris lapkričio * f °Uri'XpViii7 Pn lieluvių darbuotojas nepralo-
11 d. 1918 m. buvo ^8 visą pasaulį, išgirdus, kad| 2 J 1 skurdft
, M ’ CU man ’ m-isimena Dr. J.|ilgėj° visa 13 m*tų! Ilgiausiai

Stasys Bakanas jau 20 matų] ŠIiupas, kun. Dcinbskis, vidutiniškai, Europoj žmones 
s ..... ? Burba, kun. Miluku, š<frnas, gyvena -lį*®'vfljstybėse: ^vej"

diena buvo sužadinusi, j KoL našauji Valdys, išnaudoto jai wtiwpl‘ dapg.-t^ko paąįdar*|A. Lalis, adv. Gugis, adv! Ba- 
• ' ■ ‘ ..................... buoti -Pittsburghe irapielinflįie- gočlus, p. Crigaitis, S. Michel-

t t įj x tm, i u , f i ] Be> gibant SLA. apskritų ir kuo- sonaS4 perkūnas, .Sirvydas, J.
kiui ir Jo kl&gai.:|Pulk. Sko fpaB ®.wo skal^toj^ Apskričio Baltrušaitis, Mikas Petrauskas, Šveicariją su 57 metais! Kito- 

; organizatorius. ■ v ” ] Stasys Šimkus, Antanas Va- ~ x “~
] Geo. J. Stungis yra SLA. (Fi-J nagaitis, p*lė Babickaitė, Juo- 
i hansų Komisijos sekretorių^ Irisas Babravičius, Pilka, Anta-
J 6., apskrido, Cbicagoje pirminių- Į aias Pocius, Kastas Sabonis,] Prancūzijoj

,1 
J
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talkininkai tęsė blokadą ąplink Vokietijos krantus ir 
sienas, : 
gyventojus badu.

_______________  . '.|~ J Į --------- ------- - --------------------- , —ra<

. KARO PAVOJUS AŠTRĖJA - i1
I “ ’ * *

Kova Mandžurijoje ne tik nesiliauja, bet vienas ki
niečių generolas, armijos vadas Šiaurinėje Mandžuri
joje, Ma čansan, jau paskelbė japonams karą. Dabar 
tik trūksta to, kad tą gen. Ma Čanšano deklaraciją pa
tvirtintų Kinų nacionalė vyriausybė, ir atviras karas 
tarp Kinų ir Japonijos bus įvykęs faktas.

Prie to gal dar neprieis, nes Tautų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos deda visas pastangas konfliktą su
laikyt. Japonijai duota laiko iki šio mėnesio 16 d. ati
traukti savo kariuomenę j Pietinės Mandžurijos gele
žinkelio zoną.

Du dalykai tačiau prisideda prie karo pavojaus, 
aštrėjimo. Viena, vadinamųjų rusų “baltagvardiečių” 
veikimas Mandžurijoje. Tame, krąšte. gyvena daug pa-

• bėgėlių iš Rusijos; jų tarpe yra didelį skaičius buvu
sių caro armijos karininkų. Jie labai norėtų sovietų 
valdžiai atkeršyti* įveldami ją į karą su Japonija, šitie 
“baltagvardiečiai” gali padaryti kokią nors provokaci-; 
ją ir supiudyt japonus su bolševikais.

Antras pavojingas dalykas yra tas, kad japonų 
pusę pradėjo atvirai remti Anglijos konservatoriai. Iki 
šiol Anglijoje nebuvo girdėt balsų, priešingų tai pozi-? 
ei jai, kurią Mandžurijos klausimu yra užėmusi Tautų! 
Sąjunga. Bet užvakar dešinieji anglų laikraščiai pra
dėjo teisinti japonus, sakydami, kad Japonija turinti’ 
teisę ginti savo reikalus Mandžurijoje ir jeigu ji nusR 
leistų, tai butų suduotas “smūgis tarptautinei taikai ir! 
pre&ybai.” Tai nėra Anglijos valdžios nusistatymas, 
bet konservatoriai turi didelės įtakos dabartiniame! 
MacDonaldo kabinete, o dar daugiau parlamente, ir 
japonai gali tikėtis, kad Anglija dėl to nebus griežtai? 
priešinga jos žygiams Mandžurijoje. Tai yra didelis 
padrąsinimas Tokio militaristams.

Jeigu tarpe Japonijos ir Kinų kiltų^formalis karas, , 
tai Rusija vargiai galėtų stovėtr, rankas sunėrus. Jai] 
tektų eiti talkon Kinijai. Kitos didžiosios valstybės] 
tuojau skUbintųsi sustiprinti savo karo laivynus Ra- ....
miamjain vandenyne ir žiūrėtų, kad nenukentėtų jų , < Jįv Tif 
“interesai” Kinijoje. Pinigais ir amunicija anglai ’rem-L^*”^ • įnr A
tų labiau japonus, negu Kiniją, o Amerika priešingai - K» CillglS IfUMll,
— daugiau kinus, negu japonus. HOminWJQSe •' '

karas pasibaigė. Bet mes negalime užmiršti, kad vai- eago, III.. 
dovy žiaurumais ir godumas neleido įsikūnyti gyvenime 
toms šviesioms ^mohijos viltims, kibias lapkričio įl ^buojąsi Susįyiępijime.; Jam

ir despotai, tol tikros taikos jame nebus.
'  ......—„i i ra»,w,., R ii,  ...................
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DĖL SKORUPSKIO KNYGOS

irupskis buvo pareikalautas 
duoti savo paaiškinimus, bet. 
jo .paaiškinimuose, surašy
tuose begalo negramotriai ir., i • L • V *> ■ I ||Z,Afi 1be jokios minties, ’ nieks ne- 
galėjo susigaudyti. Tada bu-, 
vo pašauktas asmeniškai par 
slaiškinti. (Bet vietoj aiškini
mosi Skorupskis pasitenki
no parodęs ‘tautos vado’ raš
tišką sutikimą knygą leisti! 
Aukštieji karininkai, kurie] 
jau buvo pasiryžę reikalauti,] 
kad Skorupskis apleistų dip
lomatinę tarnybą, pamatę 
‘tautos vado’ raštą, rankas 
nuleido ir nutilo. Skorupskis 
ir šiandien itebėra diplomą-] 
tinėj tarnyboj, o aukšti ka-! 
rinittkai ir daba/ neišdrjsta 
prieš jį nieko sakyti. Visa 
spauda apie Skorupskio kny
gą tylėjo — opozicinė dėl 
cenzūros, o pozicinė dėl gau
to įsakymo. Tilt emigrantams 
pasigavus tą knygą, turėjo 
prabilti spauda ir Lietuvoje.” 
“Kova” praneša, kad taip jai 

rašo laiške viejyis Lietuvos k a-1 
rininkas, kuri^ jpavdrdčs ji, ži
noma, dėl Visiems suprantamų

Pulk. Skorupskis išleido Pa
ryžiuje franeuzų kalba, knygą 
“Vienos tautos prisikėlimas”, 
kurioje jisai agituoja už Lie
tuvos uniją su Pilsudskio Len
kija. Berlyne einančioji “Kova”, 
kuri' apie tą knygų pirmiausia 
prabilo, dabar apie ją ir jos 
autorių paduoda dar tokių ži-. 
Jiių: . j1

“Pasirodžius .Skorupskio 
knygai pulk. Škirpa pirmas! 
pakelė gvoltą. Skorupskis jį 
savo knygoje labai išnevoži- 
jo. Pulk. Škirpa parašė ge
neraliniam štabui raportą 
apie Skorupskio knygą ir pa
prašė dėl tos knygos pasisa
kyti kariškąją vyresnybę. 
Gen. štabe, gavus pulk, Škir
pos raportą, buvo pavesta 
vienam karininkui tos kny
gos turinys referuoti. Refe
rentas raštu patiekė savo re
ferato sutrauką, kuri iŠpuo-?
lė labai nepalanki Skorttps- aplinkybių neskelbia, 

ra-ra

SLA. Reikalai
■r

MŪŠIŲ PALIAUBŲ SUKAKTUVeS . MAMMOND,

Rašo J. tyfaskvytis
Lapkričio 8 d. SLA. bp,; 

laikytame audrinkime buvo no
minuojami kandidatai į SLA. 
'Pildomąją Tarybą. Pasekmės' 
balsavimo buvo sekamos:

Į prezidentus

F. J. Bagočius ....... 12
Juozas Bačiunas .... 2

I vice-prezidentus

J. V. Grinius ...... .
M. Vokietaitis .......

J sekretorius

M. Jurgeliutė .......
Į iždininkus

K, P. Gugis ..... į.... M
i " l

Į iždo globėjus
J. Januškevičius .... 13
St. Bakanas ...........  4.1
MaŽiUkna . ........ r. 1

j < \ ' 1 .
Į daktarus kvotėjus

Jonas Stanislovaitis 9 -balsus
Antanas J. Karalius 5 t
Neabejoju, kaip balsavo Iiam- 

mondo SLA. kuopa, taip bal
suos didžiuma 'kitų :$LA. kuo-i 
pų. Mes esam pirmosios kregž-

Prieš 13 metų, kaip šiandie, buvo sustabdyti Pa
saulio Karo mūšiai. Vokietija ir jos sąjungininkai pa
dėjo ginklus, priimdami tas pagrindines taikos sąly-į 
gas, kurios buvo išdėstytos Jungtinių Valstijų prezi-į 
dento Wilsono “keturiolikoje punktų”.

Tuose Wilsonb punktuose buvo iškilmingai priža
dėta, kad taika bus be aneksijų ir karo kontribucijų, 
kad buvusioms po svetima valdžia tautoms bus duota 
teisė pasiliuosuoti, kad pasaulio valstybės sudarys są
jungą, kuri spręs bendrus tarptautinius klausimus ir 
rūpinsis taikos palaikymu; kad bus pašalinta slaptoji 
diplomatija, įvykintas “jurų laisvės” principas, ir t. t.

Visi žinome, kad dauguma šitų prezidento Wilsono 
prižadų nebuvo'įvykinta, nors visos kariavusios prieš 
Vokietiją valdžios buvo davusios sutikimą, kad Jung
tinių Valstijų prezidentas juos paskelbtų, kaipo bend
rą talkininkų taikos programą. Darant taiką' Versalėje 
sekančiais metais, franeuzų ir anglų diplomatai padik
tavo sąlygas, kuriomis einant iš vokiečių buvo atimti 
dideli plotai žemės, Vokietijai buvo įsakyta išduoti I 
Santarvei kaizerį ir kitus “kriminalistus”, per kurių 
kaltę kilęs Pasaulio Karas; Vokietija, nors ji jau buvo? 
nusikračiusi monarchijos ir pasiskelbusi respublika, 
buvo priversta prisiimti kaltę dėl karo 'kilimo, ir jai, 
kaipo bausmė, buvo uždėta milžiniška pabauda pimgais, 
ir daiktais; šitą bauamę taikos sutarties autoriai pava
dino “reparacijomis į !

Bet reikia pasakyti, kad, nors šita taika ir buvo 
be galo neteisinga, pergatetęjai vėliau padarė ją kai 
kuriais atžvilgiais dar blogesne. Versalės sutartyje, 
pavyzdžiui, sakoma, kad pirmiausia turi nusiginkluotikuopoms. Nors musų 
Vokietiją, -ę po joS eis prie nusiginklavimo ir Santa?- b^“
ves valstybės. Bet buvo nuginkluota tik Vokietija į nucS&i^ffteyvhyo 
Austrija), o Jaunėjusios šalys ®ė .nemanė mažinti Lusirinbime, 
savo armijas arba faro laimus. ■ '

Mūšių paliaubų pergalėtojai panaudojo ne talkos’tauapėįe anuitja MlkUnuiuo
• K ■

balsų
19

&

12
2

14

balsų
>>

balay

balsų

balsų
99

Visose.srityse atsiran- momg Hgomg> pagertj,,^ svci. 
žinovų ir pasišventėlių. atžvilgiu, gyvenimo saly- 

.v x- * 4 . , . goms, sustiprėjo ir žmonių gi-
J,dl“ Įminė, -vaizdžiai parodo gy-

.. vybės draudimo draugijų sta-
Jie gauna |tj8tika

Prieš karų vidutinis žmonių 
amžius Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse buvo 44—45 metai, 
o dabar—jau 57! Vadinasi, pa-

1

carįjoj, Norvegijoj, Danijoj ir 
Anglijoj, kur vidutiniškas am
žius siekia 55 metų, išskyrus

se Europos valstybėse žmones 
gyvena kiek trumpiau. Vokie
tijoj ir Austrijoj — 50—48 m.,

47. Einant į ry- 
| Petras Sarpidius ir visa «ilė| tus, Europoj -žmonių amžius 

J daktarus kvotėjus — žymių darbuotojų. Jų trumpėja, bet vis yra daug di-
5. B. Biomišas, O kp., Haiti- tekis skaitlius, kad vien tik dėsnis, negu seniau. Yra maks- 
more, Md. Buvęs SLA. dakta-'l pavardėmis geroką knygutę liniukų, manančių, kad XXI! a. 
ras kvotėjas ir pasižymėjo są- Ipripjjdytum. Nesvarbu, kad Vidutiniškai žmpnės gyvens po 
piningu pareigų 'atlikimu.’ 1 4vieni kunigai, kiti bedieviai,; 140 metų.

...... , J,n H Hr-y-J,.,.,: ;-4socialistai, tautininkai ar ki-Į
VlnU’ - 4' -*< 14tokie. Vieni dirBo vienoj sri-|

VISUOMENES j... iJtyįj, kiti kitoj, vienok Ameri-
ADUI TATAI kGS hetuviai iš to aukuiturėjo,

v v/avjJxViI.;I apąišvietė, gyvena ir elgiasi 
kaip augštai civilizuota tauta.

Rašo Dr. A. Męntviaas Amerikos lietuvių ateivija
ija jawna jos vaikai vos tikį - -

Amerikos liejuyiai yru puse- subreu(lilno anižių pradeda sienio prekybos .btdansui. Celu- 
a-'“7 ■■ pusieltU. Didelio Skaitliuos. ta»« eksportas iš Lietuvos tiek 

-«'ayL2Sr^ąrbuotojų iš<jų <ia .negalimakiekybės, -tiek vertės atžvilgiu 
šen ir ten jau. prade-į lįsi 1^6 metų vis didėjo. 1925 

metais buvo išvežta užsienin

CekitaBOft gamyba 
Lietuvoj

Celulezos gamyba yra labai 
svarbi Lietuvos pramonės šaka, 
daranti žymių įtakų musų už-

tinai kultūringi ir pilnai civi
lizuoti žmonės, 
atsilikusios ir per kelis šinrt- 
mečius slėgtos ir tamsintos vi- . . ._ V ,. 1 • • 1 I*“* <AVP**«OV*. ruain.m W&gHUl Į UIUVM.O .w-.
šokių jėgų šalies — .ūkininkų .daugiau. Jų darbo 37 tukst. tonų celulozo už 21
šalies, m«sų žmonės padarė hjwkn|e# žinoma, skirsis nuo 
;tokio Stebėtino .progreso,..kadLeAos|o^ nes .pačioj musų atei- 
laisvų ir -.apšviestų kraštų Inu-1 yjjgj dalykai kitėja. Be to,

. 1. ,. .« . • auga skaitlinga minia, čia gi
namai įrengti sveikam ir ^pa- ^Ųsių lietuvių, kurie savo 

n ^rtisj,pskhologija/ skirsis UUP ^i-
(tiftko skonix>;r ųdėtn. Retame] džiumos ateivių. Tečiaus A- 

Į name apsieinama be muzikos.^erikos lietusiai visuomet bu-
Bile kokia muzika <ar dama 
lietuvių jau nęgąlima šerti, jie

tikėtis.
da atsirasti. Laikui bėgant

žmonės padarė hįnkluef žinoma, skirsis nuo mil. litų. 1929 metais išvežta 
net 60 tukst. tonų jau už 38 
milijonus litų. Tik 1930 metais 
eksportas sumažėjo, šis suma
žėjimas iš dalies įvyko dėl ru
sų . konkurencijos ir - bendrai pa- 
blogėjusios popieriaus rinkos 

, .būties visam pasauly. 1930 me- 
vo laimingi susilaukti vis nau- tais beišvežta 54 tukst. tonų 

išmoko atskirti m>ra nuo nra darbuoto^ iš LielUVOS. Net cejulozos, už 33 .milijonus litų, 
išmoko atkirti gerą nuo pr laikais, kuomet Palyginant su musu bendro
stos, Jodei ir jų duirai ir or-Lik allkll -hUrguĮ beužklvsda- , ginant. su musų nenoro 
keštros1 iau tiek natobulėdo r aukų rinkėjai neuzKiystia Sporto maždaug 300 mil. litų SU°WZiamCk yra mU-

'.l^ Bintui S11.vo n4vra *u° P«si^6«; Solistai,6le. s« P0Zlc,Ja-

nirikals 'butu tinkami žmonės, L • J *• n •• . v .nuobodų, rimtą ir sunkų dar-nmKuis omų .imuumi žmones, weprttstl mefeterMUt kad I. w nAŠnnsairti n«
jkad (Orgąn^ttciją .auglių, ‘buuo- Amerikos * lietuvius patenki- , pa^posairti, p a■ 
tu nariais ir pinigais "Esam iri- W m ♦ T ui- 1 r »DUekti ir ipašiąpli geriau už
&• S‘pXX ,x SSSW! a“* :«■**-„ Į“ *~"li A»» • N«. s.
išrinkus adv. Bagočių, SLA. L,wg; koncertus ir■. <uet ’w pįSgJ

reikalai .pFOgeeauoa, .«i gamzaci- plulCehs j«d lr M radjo pra-Lla uįa muzikttliu w«kalų, K#ma 45 centai. • 
ja turfe žmogų priekyje, kuris i gramų išmoko atskirti genį . “■*“ J* -- --------------------------------------
univuhna itiHlrnmni vnrlnvniTti l ■„ n<U.-»« .»»«•«. l'P MUaSIIia »C1 ^tluUS) S ill£lU .| __ v   1    

vius iiritu’asuotib lietuvių ipa- iulSOUkOjl * OpiBtR
• Tyro- kond Tapomoji popie- 

„ v.a.,, Op-Į!,nu..y ™ v™.. pj|fc jiartatyto ,4ra-L» tinkam laiStauna ir kito-
mirų vien todėl, kad mūšų pre- via, h- lalimi sk^M Sm rZU ®taZ», naiše-
?identaB yra žmogus be mirn^ noUnų. n ^U«i M^rui. fiateavi-U m enktata
tyvos, nesugeba vadovai.h or- kW ungh^ Msus tikUįKU
gamzacuai, .neaųgeba tinkamai '•M'onikmčiiia. «
organteaoijos .ftu^inti — na-| Uioka pasirinkti geras knygas.1 
riais,i finansais nei teisiniai. Tote ir Amerikos lietuvių ląį]-

---£ kraščidi savo rašyba ir fcuo Jietuviai' 
ai i i-------------------tz Jau tun atitikti inteligentiškoSU Vukainų VM Krante- ^aMytojp reiktflavimul. W 
tas įr Naujos Angljįos redaktoriais ir 'bendradarbiais* 
KrariMas rekomenduoja Nra 1 llegaH ..blrti b}ie kbkie iguo- 
kandidaitus į WWoimj lai^bą.: I raniaį. Jeigu yra da .užsilikęs 

Į prezidentus — r .
ėiuis, 860 kp., Milton, Mass. $8Į|lkraštM, jis jop skursta, 
yra .SLA. Skundų ir Ape|iaci-d mirties artinasi, 4 
jų Komisijos pirmininkas. Nuol iBro'kalbas pirma galėdavo] 
1903 matų aktingai '^alyva^a guolis, apie
Amerikos J lietuvių <viįuoiį6įi- Pra~
piamp eikime;, gabiausias ar-. W»U periodą? dabar yrą tel 
ganizatoiiiųs ir k&lbeti>jas, «p-1 vjenok jš pptvarHauąl,

Nauji No. 19 ir 20 “Ko- 
~|vos” gauti šiandie. Kaina 
’■ 10c. Klauskite Naujienose.

aiigebes (tinkamai vadovauti muziką ir dainą -nuo prastos. į;
•tūkstančiams SLA. narių. Mes Angliškus 'laikraštis jaųf Atvyksta ir lar’tiėtas'
dabar .esam apsnūdę, esam ap- | skaito netoli visi vyrai aW-l~-^ - • - - -
mirę vien 
zidentas yra žmogus be inicią-] moterų.
tyvos, nesugeba vadovauti pr- knygas anglų'kalboj škaito. Ir’

naJ moka pabrinkti gera? knygas. 
. ] Todęl ir Amerikos lietuvių laLTodęl ir Amerikos lietuvių IpL titulo ifcuto diettrviaitosjclidžiuo-'

at“‘i^„in^ntl!kSl buti{ imtefcę. jie mebu- l 
tų tiuĄ.ę pari&Mentumų dąr-| 
buotują. 
■»*<>..... '»»■"■ » «««»■«................ II II II. II,

F. J. Rago-1 vienas kitas žemos ryšięs idi-'
• prie

Kvąnti £0 «entų 
Uniavata svarui 40c 

Konventai reguliari miera 
180 tfE 25 centui 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
_ 1739 So. Elateted St
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ĮVAIRENYBES fAMERIKOS
Ar žmonės ilgiau 
, , gywen#2

■|| < ■ J 1 ■' 1 ' ‘ - L ■;! ■ 1 ! i '
bendrai manoma, senelių pa-

1X «** Įkalbeiimo publika tik iudkud’^Mimis pustopiant,. kad.organizavęs .dftUg ^ugijjj iir •>ub,,Ka tlk 3U^U8įžman& senimi dang Mjp-
0LA. kuopų visoje/ Amerikoje./ ” ” * ’ * “ *
Iš profesijos advokatas., z j

Į vice-prezidentus — J, W
.. . I • » .’•« < . k . .L • . ' - _ • . I,’ -ii... _ . .'v _ - . . A*' •-

. Neapgalvotos, betikelios pr- R68™1* algimi gyvenę, flš
: ganiządjos baigia išmirti. ^ašto žmoni» ^ad ^rmieji 

i«r u? mui A inkų' rios tp ‘tčbiiįjpi- žmones gyvenę po kelis šimtus
Griidua, 185 kp., ffHiiladelphįa,i luląS eįwas(pm$iu tempu. 1 metų. Tačiau metais tada va-. 
Ra, Jis yra ŠIA. Kontrolės Jfe žodžiui ar* atsižvelgsime į dindavo .mėnesius .Uų^ kad da-' 
ntišijos pirmininką^' Veteranas AM$fc AP^iredjBą, T f T
ųdsuomenės darbuotojas ^ur ar 1)UIUUS, ąr ęĮĮggsj, ar kiauri“! #VS dvylikai anų laikų imętų. 
•nuo 1906 metų. Energinga? y^y-j mus, kuriais jis uit’er^suojaįitor ŽlUėnių amžiaus ilgumu ^u- 
.«ųs 4r .patyręs (u^ftįižęęijų $ęi- ik^iąijis ^aiteį įsidomėjo ir 4 mokslininkai. iBet

Butent, jpaeiradė,

k
t™iai yienęri metai buvo, ly- j 
p dvylikai anų laikų anęty 1 
įmanių amžiau* Ugumu

seimuose. „ x ^ mėgstu guulėtį, inuziį
I sekretorius^ W. jp. H’ uUoi’ius,

Įcą«, 33ą Jcp., BičKitiond JJiillJiąiHps jję
L. L, N? Jiiu yra S LA. JĄp- iii jo ^yuių^ukwHm»6}iiną.
šviėtos> ^rnynb^d-
tGavęs Daktaro .laipsni kįu, ’kokįu jis ytm d€ka ę

Į)a gyvendavo -trumpiau. Vląnas 
įtondkriUmikas, 'ištyręs šimtą jio-

.. - \ >L3... :'V'. f ./*’ -■ f

Balina ir labai pagtl- 
binga IcnygeH tiems, ko
de nori tapti Šios ialiet 
.piliečiais* Pamokinimai 
ąpie 4io» iaiies tvarką, 
apie joj vietininko rin- 
kimm ir viaką k« reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuviu i(r anglų kalbo- 
,mi« auraiyu.
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Trečiadienis,' laplč lt, 1931

Šuniui medalis

KRAFT
CHICAGO,

Velveeta
JARUSH Phope Midway 2880

Advokatai

ran

Garsinkite NaujienoseGrasina merui byla ryte

Valandos nuo 10
’ .^.T J ■ai* ___ -<

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Pljone Canal

Rtsidence Phone emlort 7091

Valandos
4 it 6

k
ii!i>—kmiuiii

jffyti. nacionfllės svarboj įvykio 
potudj.

AMBUĘĄNCE PĄ.TARNAVIMAS DIENA ir UAKTJ 
Mos visuomet teikiame firdjngų, ąimpatingą ir ramij 
patarnavimą, kuomet jis m ląbia.ttyįig. reikalingas,

— lengvai 
tyras kaip

GREPELIS, 
šiuo pasauliu lap 
9:40 valandą va 

sulaukęs pusės am 
Tauragės 
ir mieste.

1327 So. ’49th Cl 
Telefonas 

Cicero >724

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
Čių. Jusi) groserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boufevard 5203 

Boulevard 8413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. iLL.

Įvairus Gydytojai

D R, HERZMAN

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Paleido Lydikevičių iš 
kalėjimo

1 sutelkia 
barzdaskutyklos 
■įm komfortą 
K skutimus 

namie

_____ „ a jį*
Tel. Boulevąrd 2800

Rep. 6Hį $•-
Tel. Repubfic 9773 *

Cecilia sakosi, kad reikalai! 
siųs iš mSro atlyginimo už ji 
garbės įžeidimų

DR. Ai L. YUSKA 
2422 W. Afaręuette Rrf. 

kampas 67th ir Artesįau Avė. 
Telefonas GrovehUl 159?

Valandos nuo 9 ikį 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, serędoms po pietų ir 

nedėliotus pagal sųritarima

Bažnyčių užduotis 
šiandie

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood^5840

Chicagos miesto advokatas 
Sexton paruošė legislaturai bi- 
iių. Jeigu Illinois legislatura 
priims tų bilių, tai jis, tapęs 
įstatymu, suteiks galios miesto 
mčrpi dėti veto ant biudžeto 
skiriamo viešosioms mokyk
loms palaikyti, šitoks įstatymai 
labai padidintų mėrų galių, ka 
dangi Chicagos viešųjų mokyk
lų biudžetas kas metas siekią 
dešimtis milionų dolerių.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
'*»—4, nuo 6 iki 8

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų Ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSi 
Nno 10 iki 12 vai. ryti, nno 2 iki 4

North; idiečiams gerai žino
mai lietuvis, Lyoikevičius, bu 
vo nubaustas 60 dienų kalėti niž 
tai, kad^ jis išsivirė sau ir savo 
kaimynai alaus. Prieš toki 
teismo sprendimų kilo tiek pro
testų. kad vakar federalis tei
sėjas Barnes paleido Lydikevi
čių iš kalėjimo iki tolesnio by
los perkratinėjime. Lydikevi- 
čiaiis b Ja, kaip vakar “Naujie
nų” bendradarbi*: rašė, pradeda

Ieško daugiau galios 
mėrui

ir valkų pagal naujausius 
■Ray ir kitokiu flttaot

Ofisas ir Laboratorijai 
18fb St., netoli

; Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. B. BLUMENTHAL 
. OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m, 
4649 S, Ashland Aut, 

kampas 47th St.
Boulevard 6487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

444? South Avenue

Tel. Lafayette 4146 

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

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame Mi
kais visuomet esti sąži
ningas ir nebrangu to
dėl, kad neturimą iš
laidų užlaikymui eky- 
rių. J .«ssdl

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

Kūnas pašarvotas, randasi 958 
W. 36 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
lapkričio 12 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o ' iš 
ten bus nulydėta į šv, Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Jurkevi
čienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat- nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, ,
"Vyras, Sūnūs, Duktė, 

Žentas ir Giminės.

Laidotuvine patacųąuja grabo- 
rįys A. Masalskis/ Td«fauas 
BoulevMd 4139.

Hęmlock 8151 i ■

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Av«. 
T,l. Boulevard 7589

Xei.’6«0fr'ta» Artntai 3MUI 
Pbone Prospere 0650 

Ofiso Tel. Canal 0257

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENU

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motera ir Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Scredomis ir nedėliotais pagal susitarimą 

Ofiso TeL Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Pračji’?i sekmadienį Clucagoa 
ruošta bniaiklių lenktynės. Pirm 
jom* prasidSsiiant meras Cer- 
makas mėgino kalbėti. Bet kai 
kurie iš minios pasitiko jo kal
bų su “boo!” Meras tokius pa
vadino “hudlumais”. Tuomet 
k’lo dai didesnis užimąs. O po
licija areštavo keletą asmenų.

Dabar viena-s areštuotų, nors 
tuoj paleistų, asmenų sakosi 
trauksiąs Cermaką teisman. 
Tas asmuo yra Louis CeciHa: 
turįs valgyklą adresu 1409 'Ra- 
cine avė. Jisai yra pasaulinio 
karo veteranas ir turi tris gar
bės ženklus.

Dr, P. P. ZALL YS 
DENTISTAS 

30 E; lllth St 
Kampae Wabash Aoenat 

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

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

2400 W_. Meduty Sn 

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

Namų telefonas Brunsvrick 0597

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS / GRABORIUS 
Patarnauju laidotuves* kuopigiausia.

Reikale^ meldžiu atsišaukti, o mano 

Tel, Rooseyąlt PHYSICAL 
THERAPY K MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone * 
Htmlock 9252

’ P-nio;, Albert Frost šuva į- 
spū’o savo šeimininkę apie gaiš 
rų namuose. Kaip šiandie 
šuva bulius apdovanotas moda
lumu.

Tik kažin ar šuva mokės į- 
vertinti tą garbę, nors tenka 
pasakyti, kad kai kurie šunys 
tokios garbės užsitarnauja la
biau, nei kiti žmonos.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T T nosyje, burnoje 

it į^rkleje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis, plėves

. . Didysii

4605-07 South H
Visi Tehfonah TA

LEONAS
Persiskyrė su 

kričio 8 dieną, 
kare 1931 m., 
žiaus, gimęs Tauragės apskr.. 
Vainuto parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 21 metus. Paliko 
dideliame nubudime moterį Oną, 
po tėvais Katarskąitę, 2 sūnūs -- 
Juozą ir Pranciškų, 2 dukteris— 
vienuoles Julietą ir Lucianą, bro
lienę Žukienę ir gimines, o Lie
tuvoj 2 brolius — Juozą it Jur
gį. Kūnas pašarvotas, randasi 
3553 So. Wj!lace St.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 11 dieną. 8 vąl. ryte iŠ 
namų į $v. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurtoje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Leono Grepelio gi
minės, draugai ir pažįstami >sat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jąųi pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sanai, Dukterys, 
Broliam it Giminės.

MARIJONA YUTK1EWICZ 
Po tėvais Zatkievvicz

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 9 dieną, 7:40 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Taura- 
?ės apskr-. Laukuvos paritp., Vąi- 

iulaukų irime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Priklausė prie 
draugijos Šv. Onos. — Kviečia 
drauges atsilankyti į šermenis.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Vladislovą, vieną synų Joną, 
dukterį Agniešką, žentą Kazimie
rą ir anūką Moier, du broliu 
Juozapą ir Valerijoną ir brolienes 
Zatkevičius, tris švogerius — Do
miniką ir Julijoną Yųtkiewiczius 
ir Adomą Zupelį, ir švogerkas 
Amerikoj, Lietuvoj gi seserį Emi-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

1 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
d 8 vak. Nedėlios* nuo 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktj Virgiui* 0036

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

NedHdienlab pagal sutarti

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiais pagal sntarti

dalbų busite užganėdinti. 
Tel, Roooeyąlt 25 if arba 3516 

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tąl. CIcwo W7

" I"" ' 'H , ' I , i . i. i,    »■

Telefonas Yarda 1138
- ■ ■ * ■ i■ ■

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugcyio ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvoi skaudėjimo, svaigimu 
akių aptemimo,, pervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589
TV—

itage Avenue
1741 il, 1742

Ofiso TeL Victory 6853 
Rez. Tel. D«xel 9181

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofierns 3102 So. Halsted SL, CMmK 
erti 3 lot Street

VmImSoh 1—3 po pi<^» 7—8 JUK

Gerai lietuviams žinomas pet 
tus kaipo patyrąs gydytojas, 
ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška I 
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18tb 8t.t netoU Morgan 8tt 

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

Tat Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 tą RąnMpb 6100

Kitas dalykas Teisėjas klau
si nė įo anie Balno turtus p-lę 
Auna E.inson, buvusią Baino 
sekretorę. Išklausinėjęs jų pa
leido. Bet jam pasirodė, kad ji 
daugiau žinanti, ne kad teismo 
liudydama pasakiusi. Taigi tei
sėjas vakar dar kartą pakvietė 
ją liudyti.

Ir štai kas paaiškėjo. P-lė 
Eunson prisipažino esanti kalta 
tnms Kaino bankams $25,000 
už staką. Tuo laiku ,kai Baino 
bankų stakų pirko, mergina už
dirbdavusi po $250 mėnesiui. Ji 
pirkusi ta staką notomis, ki
taip sakant, paskola.

P-lės Funson planas buvęs 
tok?: mokėti' už kai kuriuos 
serus, o paskui, stakūi kįlant, 
parduoti dalį jo ir tuo budu 
įsigyti jau pildai išmokėto sta 
ko. Teisė Jas' Feinberg paklau
sė jos, su Baino žinia ji tai 
dariusi. Mergina atsakė, taip.

Grand džiurė išnešė įtarimus 
senio Baino sunai John Bain 
ir dviems buvusių Baino bankų 
kasieriams Nužiūrima, kad 
grand džiurė pradės visų Bainų 
biznį tyrinėti.

S. M. SKUDAS 
; ‘ Lietuvis • 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Te|. Rooeevslt 7532

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Cbicago. Ilk

R. A. VASAUB 
ADVOKATAI < ‘ 

11 South 4trwt 
Room IW4 Td. taMto I 
Valandos sM»p R rvto igi 5 vaL 
3241 S. Halsted 8t. TeL Victcey I

Valandai -* 7 iki 9 vakar* 
CMb—Utanu Ketv. ir Subato* 
Vasalle—Pan., Sėt ir Pėmytioe

Bain, vedėjas 12 bankų, ir jo 
šeimyna buvo prisiskolinę iš tų 
bankų virš $2,000,000, pirm ne
gu jie užsidarė birželio 8 d.

Tolian, kaip pasirodė teisėjo 
Feinberg kambary iš liudymų, 
senis Bj»in turėjęs turto 1 die
ną biržai o, tai yra 8 dienas 
prieš bankų užsidarymų, $8c 
920,623.42, Jis teėiau turėjo 
ir skolų. Bet atėmus skolps iš 
turto pasirodo, kad 1 d. bir 
želio Baino turtas siekęs $1,- 
600,490 41.

Kur dingo tas turtas? Tatai 
ir nori patirti teisėjas Fein 
I erg, kuris daro tyrinėjimą 
Bain, Ine. kompanijos reikalų 
sulig prašymu Strauss kompa
nijos. resyverio Bain, Ine.

Yra žinoma. bad Baino tur
tas, susidedąs iš vadinamų se- 
eurities laikyta vidurmiesčio 
banke. Bet i>o užsidarymo Bal
no bankų tas turtas buvo išim-

PRANCIŠKUS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 10 dieną,, 8:00 valandą ry
to. 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęrJ Rastinių apskr., 
Skirsnemunės parapijoj, Venslaviš- 
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
30 metų. Paliko dideliame* nu
liūdime moterį Antaniną, dvi duk- 
teri 
Bronislovą, brolį Juozą, seserį Ve
roniką čakaitienę. švogerį Joną, 
pusseserę Prancišką Pažereckienę, 
švogerį Pranciškų Pažereckį, du 
pusbrolių — Pranciškų Petraitį 
ir jo moterį ir Viktorą Pocių ii 
gimines, o Lietuvoj bęplį Jurgį 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
dasi 1866 S. Avers Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. 
kričio 14 dieną. 8:00 vai. 
iš namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Sesuo ir Giminės., 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
r ju geriau ir pigiau, 

.[ negu Liti todėl, kad 
pri< gra- 

ri- bų Bdirbystėl.
OFISAS: 

668 W. 18tb Street 
T»L Canal 6174 

lUfc1 SKYRIUSa
3238 S. Halsted St. 

TeL Victory 4088

T'"1" ' T-’1................. p ■ ............ i ............ ,

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimą? 
.Akiniai nuo $3 

Valandos:. 9 iLi 9 vak. kaodie.

Dr. Henry A. Atkison, genc- 
ralis sekretorius organizccijob 
VVerld Alliance for International 
Friendship, pareiškė ve kų:

Kadai"? buvęs kunigų biznis 
pasakoti savo para pi jonams apie 
dangų ir peklą ir įspėti juos 
apie bu«imą gyvenimą. Viena 
gi svarbiausiu šių dienų bažny
čios 'užduočių esanti studijuoti 
ir rišti žemės problemas, kad 
pasaulis butų harmoningas ir 
tinkamas gyventi.

Telefonas Varde <>994

Dr. MAUKICE KABN
4631 South Ashltmd AttHMI 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 ikl 3 po pK 

7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki U| 
Rez. Telepbone Plaza 3200

' Tk'*Canat 405U ' Ven<r*ko,

M. H. Rohwedder, M. D.
| z 1800 S. Halsted Sti 

CHICAGO
Valąndos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odo»

Laidotuvėse pątąraaųja grą 
riws Einiki*, te]. Yards lAj

lietuviai Gydytojai__

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

Td, CMumet 3294 • 
Nuo 9 iki 13 Va|- dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

II >11,1,11.11,     lUyĮB.I,. Iįlw  

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai rytą: 
nuo 6 i|ri > valandai vakari 

apart ėveptaditmiig it ikatykfdilipokt

— —     į> i   i nūn y, .i

Graborlai
M^M^^M^VM^V^MĮM-****^*^*^*****^***“*****“

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

LACHAWICZ IR SŪNŪS
. . PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimų 
galime atlikti už $100,00 

Dvi Koplyčios Dykai 
Del šermenų

1 Padarome ąffidayitus' reika
le Insurance įr visus įlptayy 

Publįc reikalus,
ęhieago, UI. • Cicero, III,

2314 W. 23rd Placę 1439 So. 49 Cpurt 
Tel. Roosevęlt 2515-2516 Telei?. Cicerų 5927

i r į • • ? ■ > .

GYDYTOJĄS IR • CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

V»hn4iĮ»t 
Seredomia ir net 
Retidendjp 6638

...........Taltf<MW Rapųblte 7868

Lietuviai Gydytojai__
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius ,
nuo 10 ryto iki 2 po pietų u 

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

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

|05 W. Mm, SL

TeląpboiM Roostvdt 9090 
Namie *8-9 gyte. TeL RtpgMk 

wi»<n " . ...........   ■*■**!■'

JOSEPH 3. GRI
Lietuvis Advokatas

463 i 6o.

*M*MMMMMMM*MM<vM>i*****y<**-MM*****M**iMS*NIM** **

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Westera Avė.

Phone Hemlock 7828

NAUJUMO.

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatai:)

Digestible 
usmįlk 
itself!

m«oa|BPMWI8^*MM*****^*A*R******■

K. GUGIS ii 
ADVČKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 11|| 

Telefonas Central 4411 
Valandoj: nno 9 ryto iki 4 po pkt| 

Gyvenimo vifca
3323 South ffaįsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 ikr 8 vai. kitkvlf* 

vakarą, išakynp ketvergi 
Nekėlioj nuo D iki 12 rytų

GrftbC'riti
Phone Boutevard 4139 

A. MASALSKIS

CHICAGOS 
ŽINIOS

■ i» aiumh1 w 11

Kur Baino turtai?

Tel. Yards 1829

DK. G. SEKNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR, J. J, KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Brite 8 
Tel. Prųspect 1028

Rep. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutari j
1  ............................. ............ . .................. . ,11,11^,1 „i 'HI.JI-

Pbone Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Strur

SVARBI ŽINOT®
DR. M. T. STRffiOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu javo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedalioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Projpect 1930

■......... . 1 ;w, p i,,, , „»

ĄO1 Leavitt Sl f f 
Tetefonee CanH 2562

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seętdoj ir Pitp^oj ngų j ^ki f 

'■e......... . "' ... ... '"""..... ......... " 11 ŠHĮF

A. A. SLAKIS
Room 1502 TaL CeWQ« 2*|l 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pitifg

VAapui Utip., Ketv., ir ftubat«i 
| iki > vai.

4145 Atchet Avė. ftl LffttyefĮtf 7$>3Į

Namų ,T«|. Hyde Park 3395 .
-------------- ZJ—---------------------

JOHN B. BORDĘN 
(John #agdžiuaas Bbtdaa)

lis apskr., Laukuvos par»P-. Vai 
Amerikoj iš

Kviečia



4- » ■m* -u—*-a.

& Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai, tarptauti 
niam karnivale

Jau bus keletas savaičių, kaip 
“The Chicago Daily Nėws” dien. 
rastis pradėjo organizuoti tarp
tautinį ’amivalą. Pirmą dieną 
buvo paskelbta, kad prie to-kar- 
nivalo prisidėjo daugiau 15 ai
škini tautų, tik nesimatė lietu
vių. Keliomis dienomis vėliau 
pasirodė ir lietuvių atstovas, p. 
J. 1. E’as, Amerikos lietuvių 
vaizbos buto pirmininkas.

Bet ir vėl kažin 
b- tik penktadieny, 
ki’ičio vėl pasirodė 
cago Dady News” 
raidėmis antraštė

kur dingo. 
6 d. lap- 

“The Chi- 
didelėmis 
“Camival

planą a»e announccd by Lith- 
uamans . Tame straipsny pra
nešta apie lietuvius kaip apie 
pagarsėjusią savo dainomis ir 
šokiais tautą.

šis karnivąlas yra ruošiamas 
kaipo pagalba bedarbiams ir 
kartu pasirodymas busimai 
Chicagai 1933 m. pasauliniai 
parodai. Ir galima numanyti, 
kad tos spėkos, kurios dalyvaus 
šiame karnivale, taipjau daly- 
vair- bu imoj pagodoj.

Atrodo, kad yra gera proga 
Amerikos lietuviams parodyt 
savo mnno jėgas ir sukelti ge
rą sumą pinigų Pušelpimui be
darbių. Nes yra sakoma, kad

kiekviena tauta gaus savo be
darbiam?, tiek, kiek ji pasirodys 
verta.

Nuo pat pradžios šio karni- 
valo paskelbimo kuone visos 
tautos, taip sakant, nėrėsi iš 
kailio, kad sutraukus kuo didės, 
nes spėkas ir kad kuodaugiau- 
šia * atsižymėjus. Slavai, Uk
rainai, švedai, vokiečiai, čekai, 
kinai, japonai, lenkai, latviai ir 
kitos tautos yra pasiryžusios 
sutraukti Į vieną vietą po ke
letą ir Kelioliką chorų, iš kurių 
susidarys didžiuliai chorai «r 
kitoki scenos pamarginimąi.

Lietuviai gi, reikia pasakyti, 
organzuojasi tyliai ir, tenka 
manyti, nepastatys save ant 
juoko pHeš kita; tautas. Chi
cagoj r mdasi keletas neblogai 
pralavintų lietuvių chorų. Su> 
jungus tas visas spėkas į vieną 
vietą, butų ko pasižiūrėti ir pa
siklausyt’. Reikia tikėtis, kad 
rengėjai numano, jog geriausias 
vienas kuris choras bus tik še
šėlis prieš tas spėkas, kokias 
žada pastatyti kitos tautos. Bet 
ar lietuviai sugebės tą padary
ti. tai jau kitas klausimas.

Daugelis dailės mylėtojų lie
tuvių jau seniai manė kada nors 
pamatyti ir pasiklausyti tų su
jungtų dainos ir muzikos spė
kų, bet visokios intrygos neda
vė galimumo jom<' susijungti. 
Dabar, kuomet yra rengiamas 
šis tarp.autinis karnivalas, rei
kia tikėtis, kad bent laikinai 
bus užmiršta tos visos klintys, 
nes bado ir skurdo dievaitis pa
liečia lygiai visus. Visi, kurie 
šiokiu ar tokiu . budu savo 
protinėmis ar fizinėmis jėgomis

■

PRANEŠIMAI

pelno pragyvenimą, turėtų prU 
sulėti prie šio dnrbo.

Pirmiausia kiekviena tauta 
turės savo karnivalą atskiVa'.. 
Lietuviams yra paskirta 15 d. 
lapkričio. O 12 d. gruodžio bus 
Chicagos Stadione sujungtos 
vises to*’ tarptautinės spėkos į 
vieną vietą, čia tai jau bus tik* 
ra tarptautinė meno paroda. Iki 
pirmo bandymo, tai yra iki 15 
d. lapkriičo, jau liko labai ma
žai laiko ir reikia smarkiai 
dirbti, kad bent kiek* tinkamiau 
prisirengus. Aš abejoju, ar lie
tuviai be pagelbos savo laik
raščių galė« sutraukti žymes
nes jėgos programai pildyti, 
kaip ir publiką.

O kol kas musų laikraščiuo
se apie tai nieko nesimato, nors 
jau visi pritaria labdariams tei 
k iamai pagalba i. Tiesa, šešta
dieny. lapkričio 7 d. “Narįjie 
n^se” tilpo trumpa žinutė, kad 
ir lietuviai prisidėjo prie tarp
tautinio karnivale.

Matomai, rengėjai turi kokį 
kitą būdą šiam dalykui išgar 
s’nti, ir reikia tikėtis, kad pa
rengimas bus pastatytas tinka
moj aukštumoj, kaip yra sako- 
na, nesuduos veidu į purvą.

Kiekviena tauta demontruo- 
dama savo meno jėgas laikys 
kaip ir kvotimus prieš ki
tas tautas ir parodys savo kul
tūrinį pakilimą. Nes kuo aukš
čiau stovi civilizacijoj pakilusi 
tauta, tuo yra aukštesnis ir jos 
menas.—Jonas A—la.

Fridą Leider, kaip Mona Lisa, 
Max von SchiUigo operoj 
“Mona Lisa”, kurią stato sce
noj Chicago Civic Opera kom
panija
Max von Schillingo opera 

“Mona Lisa” bus statoma sce
noj pirmą kartą Chicago j Civic 
operos kompanijos šio sezono 
trečioj savaitėj,

Siužetas imtas iš padavimų 
apie moteriškę, kurios paveikslą 
piešė garsusis Leonardo da Viii- 
ei; tas paveikslas ir šiandie 
skaitomas kaip vienas garsiausių 
kurinių pasauly. , ,

Monoa Lisos rolėj vaidins 
Fridą Leider. Kiti vaidintojai 
dus Marion Rajdi, Paolo, Oscar 
Colcaire, Rudolph Bockelman ir 
Chase Baromeo; 
konduktorius.

Pirmas šios operos vaidini
mas įvyks ^šeštadienio popietį, 
lapkričio 21 d.

Tą pačią savaitę statoma Vag
nerio ‘^Tristan ir Isoldc”. Fri 
da Leider vaidins Isoldės, o 
Paul Althouse Tristono rolėj.

Visas operos savąitės progra
mas bus teks: 16 d. lapkričio 
—11 Travatore.) 17 d.—Tristan 
ir Isoldc. 18 d—Rigolelto. 19 
d.—Boris Cįbdunov. £1 d. — 
popiet Mona Lisa, o vakare Ai
da. ‘

kėlė į Chįcagą gyventi, čia 
laikui bagamt pradėjęs sirgu
liuoti. I'ekę ir ligoninėj pagu
lėti. %

Bet laukęs ir didesnės bėdos. 
Mat, jam koks ten gydytojas 
pasakęs, kad turįs atsidūsti 
operaci jai, ba sergąs apendicitu 
Ale pasitaikę taip, kad pas jį į 
namus kartą užsukęs Dr. Kara
lius. Ta.;p kitko drg. Poška pa
sisakė Dr. Karaliui, kad ser
gąs apendicitu ir kad teksią va
žiuoti į ligoninę operacijai.

Dr. Karalius išekzaminavęs 
dr-gą Pošką pasakė, kad jis 
neserga apendicitu ir kad nėra 
reikalo eiti operacijai, Drg. Poš
ka nėjo, jaučiasi ir šiandie ge
rai, o D r. Karatui yra dėkin
gas už t<’i, kad jo patarimas su- 
taupinęs jam mažiausia kokį 
šimtą dolerių, o gal būt ir daug 
daugiau. —Senas Petras.

Roseland
SLA 139 kp. susirinkimas

Trečiadienis, lapk. 11, 1931
—imu  m*UIiiiihi>1'I        I--— ■ -L ■ - -n -  

Egon Poliai

Lietuvių Valanda
i

RADIOS

Didelis Parodos Iškrovimas

Pereitajn sekmadieny, lapkri
čio 8 d., su tikru malonumu te
ko klausytis lietuvių radio va- 
andos ’š stoties WCFL nuo 1 

iki 2 vai. po pietų, kurioje vėl 
gėrėjomės artistiniu dainavimu 
p-nios Noros Gugienės, sopra
no, ir Stasio Rimkaus, barito
no. Jų išpildyti solos ir duetai 
darė maloniausi įspūdį į klausy
tojus. Dainos irgi buvo rink*-, 
tines, gražios. Taipgi laike pro
gramų šauniai grieže Budriko 
trio- pianas, smuiką ir akor- 
dina. Nors nedidele orkestrą, 
bet labai gerai išpildo lietuvių 
gražias melodijas.

Reikia pastebėti, kad jau tre 
ti metai lietuvių valanda yra 
duodama ir finansuojama Jos. 
F. Budriko korporacijos, kuri 
užlaiko didžiulę radio ir namų 
rakandų krautuvę adresu 3417 
S. Halsted st. Dabar jau turi 
visus ateinančių metų radio mo
delius ir parduoda nupigintomis 
kainomis prieš Padėkavonės

Sekmadienį, Japkr. 1 d., Pal
mei’ Park svetainėj SLA 139 
kp. turėjo mėnesinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo skait- 
lingesnis, ne kad būdavo vasa
ros susirinkimai, nes Ūda na
riai vieton ateiti į susirinkimą, 
važiuodavo kur į miškus pra
leisti laiką tyrame ore.

Šiame susirinkime prisirašė 
du nauji nariai prie SLA, bū
tent, L. Matikonienė ir S. Staš- 
kauskas. Taipgi nutarta, per
mainyti kuopos susirinkimams 
dieną, būtent, vietoj nedėldienio 
perkelti j paprastos dienos va
karą. Svetainę gauti pavesta 
valdybai.

Priesmetinis susirinkimas nu
tarta šaukti atvirutėmis, nes 
be kuopos . valdybos rinkimų 
bus nominuojama, ir SLA. cen
tro valdyba.

Pasikalbėjime su nariais apie

Dr. C. K. Kliaugos 
pranešimas

Trr'* ‘ 
auga ' atidarė

MADOS

SLA. centro valdybą galima 
suprasti, kad keturi Centro 
Valdybos nariai, kurie yra pra
sikaltę Devenio-Ažunario pa
skolos davime, musų kuopoj 
neras pasekėjų, kurie už juos 
balsuotų. Todėl numatoma 
gruodžio menesį turėti didelį 
kuopos susirinkimą ir pasisa
kyti kokios Centro Valdybos 
musų kuopos nariai pageidauja.

DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ 
rengia smagias vakaruškas lapkričio 14 
d., Liet. Auditorijoj. Pradžia 6 vai. 
vakare, įžanga narėms liuosa, svečiams 
25c. Bus smagi muzika, užkandžiai, 
gėrimai, dovanų laimėjimai ir t. t. 
Prie to bus priėmimas naujų narių vel
tui nuo 18—25 m. be įstojimo mo- 
kesties, nuo 25—30 metų tik $1.00 
įstojimo. Pasinaudokite proga. Ren
gėjos užprašo plačiąją visuomenę daly
vauti parengime, ypač užprašo tuos, ku
rie moka Šokti, bus net šešios dovanos 
laimėti, 
kričio būti Liet. Auditorijoj ir 
smagiai laiką prakišim, 
tumo širdingai kviečia

Lietuvišką Teatrališką 
Rūtos No. 1 mėnesinis 
įvyks lapkričio 11d. 
re. Ch. Liet. Auditorijoj, 
rėš skaitlingai atsilankykite, nes bus 
renkami darbininką^ baliui lapkričio 22 
dienai. y- Va/dybtf.

... . ............. .................. /

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lietu
vos susirinkimas įvyks lapkričio 1 1 d., 
8 vai. vak.. Lietuvių Auditorijoje. Malo
nėkite laiku pribūti, nes bus rinkimai 
darbininkų koncertui lapkričio 15 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Valdyba.

Tad nepamirškite 14 d. lap- 
teų 

Visus be skir- 
Rengėjos.

Draugystė 
susirinkimas 

7:30 vai. vaka- 
Visi na rai

nės

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus Ir storus vilnonltte svederius Ir 
pančiakas, Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIčIA
. 804 West 33rd St/

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 
Atdara klienomis Ir vakarais.

8488.

STANKŪNAS
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Kas

CLASSIFIED ADS
—iii i '.............................a

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba raly k t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Business Service

PASITARKIT su Sampson's Land- 
lord Service Bureau. 
nuo negeistinų rendauninkų. 
narystės korta dykai. 
SAMPSON’S

*

1650
Tel.

Tikrasis vaistas
1 metų

LANDLORD SERVICE
BUREAU
W. Division St.

Brunswick 6 1 60
-*—■-O———

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wa1lboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi iš
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321. 

•X

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYBCIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 Ir 
augs. Lengvus ISmokėjlmai.

B. & W. MOTOR SALES .
827 W. 36th St. Tel. Yards 6080

Furniture & Fixtures
DIDELIS RAKANDŲ BARGENAS

Paaukoji! gražius importuotus kaurus, 
Oriental dczalno. didumo 9x12. Puikus Con- 
Bolo Radio. seklyčios setas, valromojo kamb, 
setas, rieftuto miegamojo kamb. setas, lempos 
ir t. t., kaip nauji. Parduosiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawyer Avė., Ist 
apt., arti Divcrsey.

-------- O—

i

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

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe

čium šildomi. Taipgi 2 karų garažas. 
Pigiai. 4250 S. Artesian Avė.

BUDRIKO 
KRAUTUVĖJ
ATWAtER KENT, R. C. A. VICTOR, 

SPARTON, MAJESTIC, ZENITH, 
BRUNSWICK ir PHILCO.

Kainos dabar žemos sulig pirkėjo reikalavi
mo, gali išsirinkti nuo $2400 iki $300.00’

Joniškiečiai ir jų 
kaimynai

NAUJOS ELEKTRIKINĖS 
PLOVIMUI MAŠINOS,

Vertes $110.00
PO ............. -.... 49.00
Didelis pasirinkimas THOR 
ir MAYTAG plauna- ftft 
mų mašinų po Ow«UU

■ 79.00
Tereikia įmokėti $5.00, o po tam 

kas mėnesis.

Personai
Asmenų Ieško , ,

PAIEŠKAU apsivedimui leidės b« 
skirtumo pažiūrų, atsiliepdamos meldžiu 
pranešti apie savo amžių, turtą, ir vai
kus. Atsišaukit antrašu: 

Knygynas.
3210 So. Halsted St., 

Box 20 
Chicago, III.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINRS VANOS IR 
ELKKTRIKINIS GYDYMAS

TreatnientaI visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbaro, žalčio, paraly
žiaus, eciatk-a ir visas panašias ligas gy
domo su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki, 106 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa^ 
tai-nautojus ir masažistus. 26 {vairus 
treatihentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

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

3348
— Prie kiekvienos naujos

HUDMH

ma-
bu-

šil-
20,

bą. 
ko.

Situation Wanted
Darbo IeškoDr. C. K. Kfiauga atidarė 

naują dontisterijos ofisą Marq- 
uete Piyd: kolonijoj. Ofisas 
randasi naujame name po nu
meriu 2420 West Marųuette 
Road, arti Western Avė. Tele
fonas Hemlock 7828. Ofisas į- 
rengtas atitinkamai, sulig hi
gienos v teknikos vėliausių rei
kalavimų ,

Parankumui ųekurių šaVo pa
cientų, laikinai priėrriimo laikas 
paskirstyas šekamai:

Pirmadienį 
penktadienį sename 
So. Halsted St., vai. 
iki 8:00 P. M.

Naujame ofise: 
ketvirtadienį ir šeštadienį; vai. 
9 ryto iki 9 vakaro.

V ..... ... - ■- "
Ką matė ir nugirdo 

Senas Petras
i* 

..... . ii ■u<y"»>»■■ —

šiomis dienomis senas “Nau
jienų” draugas/ p. Kasparas 
Poška, patelefonavo “Naujie
noms” ir paprąšė atsiųstipas 
jį (7200 So. Wood st.) &ną 
Petrą su jo keliaujančia l^au- 
tUVO. .y’įr į;*’. >• ”

Senas PetrAą tuoj,au ir pribu
vo. ’ atnaujino
^Nąuji|n^ prenumetat^i še
šiems , mėnesiams ir' užšlsakč 
^Keleivį” šie’ ( du laikraščiai 
lanko dr-gų, Poškų namus į jau 
geroką metų skaitlį,. Ą J

Drg. Poška pąpa^l^Jb; kaip 
jis nuo “Naujienų! gitnimo'die
nos, dar gyvendamas Batavia, 
III., užrašinėjo ^Naujienas” ii1 
darbavosi lietuvių tarp^ tokioje 
kolonijoje. J *

Vėliau jis su šeimyna persi-
■ ................ ■>

IEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką arba kam reikalingas supran
tantis žmogus prie namų, suprantu vi
sokį darbą ir pataisymą, •galiu važiuoti 
Fordu, dar jaunos vyras, dirbsiu už ma
žą atlyginimą. A. Smith. Tel. Lafayette 
7383. šaukit vakare 6 vai.

trečiadieni ir 
ofise, 1821 
9:30 A. M.

antradienį,

■■'•■"V .............. ...... ....
Dresių Dezaininimas 

Dresių Siuvimas
Skrybėlių Dirbimas

Mes teikiame ekspertų instruk
cijas Aluose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
serai apmokami. RaBykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus Įdomaujate/

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezai- 
nintl ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos.. Ateikite ar raSykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTĖS COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE RAN. «7i8

Help Wanted—Malė 
_________ Darbininkų Reikia_______

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldlnimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad Jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas- 
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums įsigauti i gerų darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi. .

CHICAGO U/ELDING . 
514 N. La Šalie St.

--------O--------

REIKALINGAS dishwasheris, apyse
nis žmogus, $5 į savaitę ir valgis.

1203 W. 63 St.
-------- O--------Joniškiečių Kliubas rengia 

prašmatnybių vakarą, kuris, j- 
vyks lapkričio 15 d., it. y. atei
nantį sekmadieni Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Pradžia 5:30 vai. vakare.

Girdėjau, kad nusitarę yra 
dalyvauti šiame vakare joniš
kiečių kaimynai, kaip tai gruz
diečiai, žagariečiai, šiauliškiai, 
meškuitiečiai, pašvitiniečiai ir 
kiti artimi joniškiečių kaimy
nai. Reikia tikėtis, kad žemai
čių taipgi atsilankys, nes žemai 
čiai joniškiečius žabai gerai pa
žįsta.
i Taipgi patartina būti ir pa- 
nevėžiškiąms ir kupiškėnams,; 
kurie s‘.»kq “auria merga bėga; 
miškan; kuria;>veliiiąs ant gau- 
^ėą .jNepątingėkite nę!
suvalkiečiai. ^ ’ K?ui įe nepasižįs- 
tato su joniškiečiai, tai bukite 
vakare, o susipažinsite, gi sy
kiu ir linksmai laiką praleisime.

Vilniečiai, kurie nesate užmir
šę lietuviškai kalbėti, busite 
nuoširdžiai priimti kaip ir visi 
kiti svečiai.

šoksime, dainuosime, užmirši
me nors trumpam laikui visus 
rupesnius ir vargus.—Ka-kfe.

3348 __________  . ____
dos šilkinės arba kitokios suknelės 
tinai reikalinga turėti tokį apatinį ru- 

Jisai geriausia pasisiūdinti iš 
Sukirptos mietos 14, 16, 18, 

taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir - aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

CLASS1FIED ADS
Educational

Mokyklos

REIKALINGAS jaunas vyras, apie 
23 m. amžiaus, turintis raštinės darbui 
sugabumų. dėl abelno banko darbo. 
Turi būti gerai rekomenduotas ir turi 
liuosai kalbėti lietuviškai. Atsišaukite 
laiškais.

Box 1370.
Naujienos.

1 739 S. Halsted St.

Help Wanted—Fetnale
REIKALINGA ^mergina prie abelno 

namų darbo. 20 iki 26 metų amžiaus. 
Mrs. E. Line, 7244 Greenwood Avė.

Business Chances

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

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir 3 lotus ant nedideles farmos ne to- 
liaus 50 mylių nuo Chicagos. Šaukite 
Lafayette 4357.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 prirengiame 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, įtU

Real Estate For Sale

Paul M. Smith & Co.
* REAL ESTATE
LOANS 8 INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra., Perkam notas. 2nd mortgagi 
ir parupinam 1 ir * 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

z Tel. Lafayette 0455

*

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
Čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No; ----- ....
‘ ,'"į; ■'

Mieros ....................... nėr krutinę

PARDAVIMUI 2 augŠtų medinis; 
storas su 4 kambariais užpakaly ir 5 
kambarių flatas viršuj. 2 karų garažas. 
Kaina $6,200. Šaukite po 6 v. vak. 
Ccdarcrest 1966.

(Miestas ir valstija)

Rūky
tojų

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Lietuvių dainos per radio iš stoties W. C. F. L., 790 k. 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais nuo 

7 iki 8 valandos vakare iŠ stoties W. H. F. C.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j- tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Didelis smagumai 
dėl

Pypkės ir
Cigaretų

(Vardas ir pavarde)
•••••••••••••eąs•••ee•••••* *•' , J (Adresas)* ■ '




