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Karo Paliaubų Tryli
kos Metų Sukaktuvės 
Plačiajame Pasaulyje
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Dvi minutės laiko 
žuvusių milijonų 
atminčiai pagerbt

Taika galima tik tautoms 
susipažinus

Washington, lapkr. 11. Di
džiojo karo paliaubų tryliktų 
sukaktuvių kalboj prezidentas 
Hooveris perspėjo, kad po try
likos metų taika dar nėra už
tikrinta ir kad taika negali bū
ti užtikrinta vien tik rezoliuci
jomis ir formalėmis sutartimis. 
Pastoviai taikai reikalinga, kad 
įvairių šalių vadai, finansų, pra
monės, lyderiai ir socialių or
ganizacijų veikėjai tankiau su- 
seitų ir akis akin išsikalbėdami 
pažibtų vieni kitų šalies reika
lus ir problemas.
Milijonai gyvųjų ir milijonai 

žuvusių
šiandien visoj Amerikoj ir 

anapus vandenyno daugelyje 
šalių vienuoIikfą'^Valtrnd^ per 
dvi minutes milijonai žmonių 
nuogomis galvomis stovėjo ra
miai, atsigręžę į tą pusę, kur 
trylika metų atgal kiti milijo
nai žmonių tapo kare nužudyti. 
Chicagos mieste apie 500,000 
žmonių miesto centre dalyvavo 
toje trumpoje, bet rūsčioje ce
remonijoj.

Paryžiuj, Briusly, Londone, 
Lisbonoj, Buchareste, Pragoj ir 
bene visuose mažesniuose Eu
ropos miestuose dvim minutėm 
gyvnimas buvo sustojęs. Tik 
Vienoj, Balkanuose ir Sovietų 
Rusijoj dirbtuvėse ir farmose 
darbas ėjo kaip ėjęs.
Kaip fašistai paliaubas minėjo

Roma, Italija, lapkr. 11. Ita
lija apvaikščiojo karo paliaubų 
sukaktuves dideliu kariuomenės 
paradu, dalyvaujant 10,000 ka- 
reivių, 534 aficieriams ir 264 
karo automobiliams. Pats Mus- 
solini kariškai pasirengęs priėmė 
paradą.

Sąjungos posėdy, kurs susirinks 
Paryžiuj lapkr. 16 d. Ši diena 
yra Tautų Sąjungos paskirta, 
iki kurios japonai privalo iš
traukti savo kariuomenę iš 
Mandžurijos.
Rudai numušė 3 japonų orlai- 

/ ‘ vius *
Tokyo, lapkr, 11. Naują bri

gadą kariuomenės ir keturis 
karo laivus paties Japonijos 
imperatoriaus įsakymu išsiuntė 
į Mandžuriją, sustiprinti ten 
jau esamą kariuomenę. Vakar 
naujame mušyj prie Nonni upės 
nukauta dar 300 kiniečių ir tik 
3 japonai. Viso kiniečių prie 
Noni žuvo 600. Čia tapo nu
mušti trys japonų karo orlai
viai. Japonai kaltina, kad tai 
padarė rusai, padėdami kinie- 
čims.

Japonija vėl išsiuntė notas 
valstybėms, aiškindama, kad ji 
negali trauktis iš Mandžurijos, 
kur esą įdėta $1,000,000,000 
japonų kapitalo.

Japonai traukia i Rusų 
įtakos; sritį
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Geneva, lapkr. JI. vakare. 
Skubioj kablegramoj, atsiųstoj 
šį vakarą, Kinijos valdžia pra
neša, kad Japonijos kariuomenę 
Nonni upės apylinkėse traukia į 
Sovietų Rusijos įtakoj esamą 
teritoriją ir jau yra vos 12 my
lių nuo kelio į Tsitsihar, šiau
rės Mandžurijos sostinę.

Japonija tyčia po priedanga 
neva pataisyti Nonni upės tiltą, 
Čia jau atgabeno |,000 kariuo
menės su daug karo orlaivių ir 
anuotų.

4.

Nepriklausomybe ar 
karas Indijoj

Kongresas šaukia Gandhi 
dėti “karą”

pra-

Kinijos ultimatumas 
Tautų Sąjungai

Sugriaus ir nusiginklavimo 
konferenciją

Geneva, lapkr. 11. Kinų ‘Vy
riausybė atsiuntė ultimatyvę 
notą Tautų Sąjungai, perspėda
ma, kad ji imsis daryti galingą 
armiją ir pati mokės apginti sa
vo šalies neliečiamybę, jei Tau
tų Sąjunga neparodys, kad ji 
moka ir gali būti taikos ir tei
sėtumo apsauga. Be to Kinijos 
nota primena, kad Kinija su
ardys visą nusiginklavimo kon
ferenciją vasario mėnesį, jei 
pirm to priešas nebus išvarytas 
iš jos teritorijų.

Amerikos atstovas Tautų 
Sąjungai

Washington, lapkr. 11. Kini
jos grasinimas oficialiu karu 
kaip tik trylikos metų karo pa
liaubų dieną, Europoj ir Ame
rikoj padarė įspūdžio, ir Wash- 
ingtonas tuojau įsakė savo am
basadoriui Charles Dawęs vykti 
j Paryžių ir dalyvauti Tautų

Londonas, lapkr. Tl. šiandie, 
didžiojo karo paliaubų sukaktu
vių proga, didelis būrys žurna
listų aplankė Mahatma Gandhi, 
klausdami apie derybas su Ang
lija pasekmes.

“Mes. esme karo paliaubų pa
dėtyje. Apskrito stalo konfe
rencija yra tik paliaubų dery
bos. Jei konferencija sugrius, 
tai mes arba turėsime nepri
klausomybę arba vėl kariausi
me”, atsakė Gandhi. “Anglijai 
lieka du keliu, arba duoti In
dijai nepriklausomybę, arba j- 
vesti Indijoj pilnos kariškos au
tokratijos valdžią.”

“Mes boikotuosime viską, kas 
yra angliška. Mes boikotuosime 
visus Anglijos audinius”. Gand
hi dar palauksiąs keletą dienų, 
ir jei nieko nesulauks, grįš na
mo, kur Indijos kongresas jį 
jau Šaukia, pradėti “karą”.

.................. 1 . ..... ... ..... *.......... 111 -'

Kokių priemonių 
imasi Kentucky 

prieš T. Dreiserį
Norėdami nusikratyti nepagei

daujamo svečio, iškėlė savo
tišką bylą

PinevJle, Ky., lapkr. 11. The- 
odore Dreiser, žinomas šios ša
lies rašytojas, atvykęs j Ken
tucky tirti darbininkų padėtį 
anglių kasyklose, susidūrė čia 
su daugeliu nesmagumų iš vie
tos va.džios ir pramonininkų 
pusės.

Pirmiausiai vienas vietos laik- 
rašitis užatakavo Dreiserį, kad 
jis pats uždirbdamas per metus 
ligi Jf35.000 ir būdamas turtuo
lis, neturįs moralės teisės būti 
“skriaudžiamųjų darbininkų gy
nėju”. Negana to, šio miestelio 
valdžia išdavė varantą ir pra
dėjo prieš Dreiserį tardymą, 
kaltinant jį dėl “intyfnių santy
kių” su tūla moteriške viešbu- 
tvje, kur Dreise^ apsistojo.
šnipas, moteris ir- dantų pa

galiukai
Prosekutorius Walter Smith 

pasakė vietos grand jury, ko
kiu budu jis surinkęs “faktus”. 
Dreiserini apkaltinti, būtent tū
las šnipas pabeldus į kalti
namosios moters kambario du
ris, bet ji neatsiliepusi. Kai- 
kas matęs, kad ta moteris bu 
vo užėjusi į Dręlsėrio llambari. 
Tada širpas pastatęs prie Drei- 
šerio kambario durių kelis dan
tų krapštomuosius ' pagaliukus 
ir po kelių valandų pažiūrėjęs, 
kad tie pagaliukai 1 tebestovi, 
nenuveikti. 1$ to sudarytas kal
tinimas, kad. ta moteris visą lai
ką buvo pas Dreiserį. Į

Visi žmonės gimsta kri
minalistai

Tik auklėjimas suderina in
stinktus su draugijos reika
lavimais

Berlynas, lapkr. 11. “Kaip vi
si žmonės gimsta lygus, taip vi
si gimsta kriminalistai”, pareiš-. 
kė Dr. Franž Alexander, garsus 
nervų specialistas. Visi gimsta 
su savo instinktais ir impul
sais, kurie nėra suderinti su vi
suomenės reikalais,! ir tik ilgas 
auklėjimas, pradėtas iluo pat 
pirmų kūdikystės dienų, išmo
kina žmogų nugalėti savo pri
gimtus palinkimus.

KTca^ai ir apielinlieT teŽtėfti- 
lifc oro biuras šiai dienai pra
našauja:

LIETUS; temperatūra kįlan- 
ti; vėjas didėjantis, pietinis A

Vakar temperatūra buvo 54.
Saule teka 6:36, leidž. 4:88; 

mėhuo leidž. 5:86 pp.

Rado šeštą “mėlynbarz- 
džio” auką

Clarksburg, W. Va., lapkr. 
H. Miške rado senai dingusio 
Stamatias Sfikas, 40, lavoną. 
Sfikas buvo kompanijonas Har- 
ry ’Powers ,nužudžiusio ‘ dvi 
moteris ir 3 jaunuolius ir te
belaukiančio savo teismo.

[Acme-P. & A. Photo] 

Didžiojo kairo paminklas
Columbia distrikto karo monumentas, kurio atidarymo iškil

mes įvyko lapkričio 11 d.

Vilniuj uždarytas 
universitetas dėl 
studentų pogromų

Vienas žydas studentas užmuš
tas, keli sunkiai sužeisti

Vilnius, laukr. 11. Vienas 
studentas užmuštas šiandien į- 
vykušiame žydų studentų po
grome ir laukiama, kad dėl ne
siliaujančių' jĮĮaušįių universite
tas šią naktį bus1 uždarytas. Ne
žiūrint į universiteto rektoriaus 
perspėjimą vakar, kad klasės 
bus suspenduotos, jei riaušės 
nesiliaus, šiandien studentų bū
riai stovėjo prie universiteto 
vartų, neleisdami žydų studen
tams įeiti. Įvykusiose mušty
nėse keletą žmonių- sunkiai su
žeista. ’ ..

Bažnytiniai Ispanijoj nerimsta
___ :

•Madridas, lapkr., 11. šiaurės 
Ispanijoj iššaukta artileriją nir. 
kavalerija, kur nacionalistai su
kėlė daugely miestų pavojingas 
riaušes. Bilbao policija paleido 
Suviua į* riaušininkus.

20,000,000 voltais 
dys atomą!

r - - -

Mokslininkai tikisi suradę 
katos šaltinį

skal-

svei-

New York, lapkr. 11. Apie 
“gamma” arba sveikatos spin
dulių ne tikėtą suradimą pa
darė pranešimą Chicagos univ. 
profesorius Arthur Compton, 
Amerikos Fizikos Institutui. 
Tie spinduliai kjla iš atomų 
“širdies”. Dabar mokslas de
da didžiausias pastangas nuplėš
ti iluo tos atomo širdies įvai
rias elektros “sienas” ir gauti 
“gamma” spindulius sulig 
kalo. Atomui suskaldyti 
vartojamos ligi 20,000,000 
tų mašina.

Kongreso “insurgentai” 
reikalingi

rei- 
bus 
vol-

nebe-

Washington, lapkr. 11. De
mokratams paėmus daugumą, 
dabar republikonų “insurgen
tų” grupė, kuri tikėjosi balan
suoti n u sveriamą pusę, nebetu
ri jokios reikšmės/ kadangi de
mokratai nusveria daugumą 
be jų pagąlbos.

ir

Išrinko bedarbį majoru
GoerkaU, Čekoslovakija, lapk. 

11. Carl Sterzl, kalvio padėjė
jas, bedarbis, tapo išrinktas šio 
miestuko majoru, ir tuojau pa
reiškė, kad visi miestuko be
darbiai gaus kasdien po 45 cen
tus pašalpos įr kalėdoms po $15 
pyrago. ;

Paryžius, lapkr. 11. Franci- 
jos gėlžkėMai šiemet atnešė mil
žinišką deficitą, Sumoje $200,- 
000,000. Gelžkelius operuoja 
patį valdžia, >

■ ■■ ■■■ 
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Ryga pasidariusi 
“Europos Reno”: 
lengvos perskiros

Amerikos ir Europos divorsų 
ieškotojai renkasi

Ryga, Latvija, lapkr. 11. Ed- 
ward B. McLean, “Washington 
Post’ milijonierius leidėjas, at- 
važiayo į Rygą ir apsigyveno su 
tikslu užvesti bylą prieš savo 
pSčią'^dėl divoršO, kadangi Lat
vijoj perskirų įstatymai yra ga
na prieinami. Sulig Latvijos 
perskirų įstatymų, vyras, ar mo
teris gal gauti pęrskiras, kada 
tik įrodo, jog trejus metus ^yra 
išgyvenę skyrium. ;' *

Advokatas Huberich, ’patš 
Newyorl0ętis, apsigyvenęs Lat- 
vjoj sugebėjo iš Rygos jau pa
daryti -“Europos Reno”, ;ir į. 
Rygą vis labiau pradeda trauk
ti vedybų atsikandę garsenybės. 
Tarpe tękių Rygoj perskirų ieš
ko Alięė Ąstor nuo savo vyro 
kunigaikščio .Obolenskio,. Euge
ne Albert, garsus. Vokietijos 
kompozitorius ir Jacob Wašer- 
man, rašytojas. ,. / . I

5

Sulaikė antifašisįtų or- 
laivį Vokietijoj j

Constance, Vokietija, lapkr. 
11. čia nusileido paslaptingas 
orlaivis, prie kurio tuojau pri
važiavo automobilis su keliais 
vyrais. Policija visus sulaikiu
si. rado didelius pundus prieš- 
fašistinių atsišaukimų italų kąl- 
boj. Nors areštuotieji visai ne
atsako į klausimus, bet spėjama, 
kad tas orlaivis turėjo paimti 
atvežtus atsišaukimus ir gaben
ti Italijon išplatinti. *

Melionas pirko paveiks 
lų Rusijoj

Atpirko visus klasiškus už 6 
milijonus dolerių.

derybosFra nei jos Vokietijos 
paskirtos

Berlynas, lapkr. 11. 
ir Vokietija sutiko

New Yorko Tammany Hali ly
deriai tebetardomi

Tėmykit!

SPECIALIUS
BARBENUS

Naujienose
ŠIANDIE

K

Suomijoj prohibicijos 
krizis LIETUVOS ŽINIOS

Helsinskis, lapkr. 11. Vieno 
valdžią palaikanti partija pa
siūlė kabinetui pašalinti prohi
bicijos įstatymą. Pačios val
džios specialė prohibicijos ko
misija reikalavo leisti lengvą 
alų ir vyną. Laukiama, kad 
dėl prohibicijos bus kabineto 
krizis.

Sudegė 50,000 litų
Buvo paslėpti krosny nuo eko

nominės krizės

Kaip $15,000,000 
iš bedarbių fondo 

išleido politikai

New York, lapkr. 11. Kaip 
$15,000,000- bedarbiams šelpti 
fondas tapb išleistas pareitą žie
mą šio miesto demokratų, bal
suotojams pašelpti ir kaip iš to 
fondo visi Tammany Hali kliu- 
biečiai gavo darbus; šiomis die
nomis aiškina specialė legislatu' 
ros komisija., *

Pasirodė, kad Tammany Hali, 
garsioji New Yorko demokratų 
partijos bustynė, buvo pristei
gusi distriktuose kliubų ir per 
juos šelpusi iš minėtos $15,000,- 
000 fondo išimtinai savo tų kliu
bų narius.*?

Be to dar patirta, kad pats 
Tamany Hali lyderis George 
W. Olvany per puspenktų me
tų savo lyderiavimo pasidėjo 
j sutaupų “dėžutę” lygiai $2,- 
000,000.. Tardymas ir tirinė- 
jimas toliau ir giliau eina. f

Didelės sniego audros
Europoje

. London, lapkr. 11. Visais An
glijos, Franci jos ir Ispanijos pa- 
jęraš<&aią ir šiaurinėj Europoj 
siaijčia nepaprastai stiprios 
sniego audros, dėl kurių, bijo
ma, jūrėse bus daug žmonių 
aukų.

Suėmė Ispanijos ex-dik 
tatoriaus sūnų

Madrid, lapkr. 11. Juan An- 
toriio Primb de ’Riyera,' sūnūs 
buvusio diktatoriaus šiandien 
sūihlčas, spėjama, dėl prieš re
spubliką veikimo. Daugelis mo- 
narchistų sulaikyta tardymui.

Francija 
paskirti 

gruodžio 14 d. konferencijai dėl 
rdparaci j ų, r kuri turi įvykti Pa
ryžiuje.

London, lapkr. 11. Andrew 
Mellon, Amerikos iždo sekreto-, 
rius, nupirko iš Hermitage mu
ziejaus Leningrade už $6,400,- 
000 tokius paveikslus, kaip Re- 
mbrandt, Van Dyck, Van Eyck,. 
Rubens,* Botiticelli ir RaphaeĮ. 1

Anti-fašistai bombarda- 
■ vo Italijos konsulą

Scranton, Pa., lapkr. 11. Ke
li žmonės sužeisti ir daug nuo-A 
stolių padaryta sprogus bom
bai Italijos vice-konsulo;. Fortu? 
nato Tisčar name. .Policija sp& 
ja, ka4 anti-fašistai tfoL padrę.
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• Netolimam nuo Kauno mies 
tuky vienas žydas vietos banke 
turėjo padėjęs 50,000 litų. Eko- , , 
nominės krizės bankas jį išgąs
dino* ne tik jį, kiek jo žmoną. 
Moteris šeimoj įtakingas asmuo. 
Privertė vyrą paimti pinigus iš 
banko. Juos paslėpė į nekuria- 
namą pečių. Apie tai žinojo 
jis ir ji.

Užėjus šalčiams duktė mėgi 
no pečius. Pakūrė ir tą, kuria
me paslėpti pinigai. Kai jau 
malkos gerokai įsidegė, motina 
pastebėjusi apalpo. Ištraukė 
smarkiai apdegusius, o kai ku 
rie jau buvo beveik nepažįsta 
mi.

žydas atvyko Kaunan ir aša
rodama? kreipėei į emisijos 
banko direktorių. Peržiurėjus 
t’k apie 30 nuoš. pinigų rasta 
su mažai pažįstamais nume- n 
riais. Juos pakeitė naujais 
banknotais, gi 70 nuo. jo pini
gų taip ir liko pelenų vertės.

Studijuoja pieno milte 
lių fabriko klausimą
Piėnoeentro paskirti inžinie

riai studijuoja pieno miltelių 
fab o statymo klausimą.

rtkas numatoma statyti 
jioąsarj, provincijoj, kur piges
nis pienas. _ _ v

Bankrotai, bankrotai..*
1 ' ' X

Vilniuje skurdas nemažėja. 
Del ūkio krizio labiausiai trau
kiasi prekyba ir pramonė. Šio
se srityse dabar daugiausia ir 
bankrutuoja. Pereitą mėnesį 
Vilniuje susibankrutavo pramo
nes ir prekybos 38 įmonės, ta
me skaičiuje 6 amatų dirbtuvės.

Vilnius pagerbė 
Edisonų

šiomi? dienomi • Amerikoj mi
rė garsus elektros lemputės iš
radėjas Tomas Edisonas. Jo 
atminimui' pagerbti spalių mėn. 
21 d. 18 vai. visame Vilniuje 
buvo dviem minutėm užgesinta 
elektros šviesa.

Didėja bepročių 
skaičius

Nors Vjlniuje sergą proto li
gomis žmonės dažnai vis išve
žami į kitų miestų speciales li
gonines, tačiau šiuo metu Vil
niaus ’ miesto ligoninės labai 
daug turi bepročių ligonių. Pa
lyginti su pernykščiais metais. 
Šiemet šios rųšies ligonių skai
čius žymiai padidėjęs.

Dolerius parduoda, auk 
są perka

Patyrėme, kad šiomis dieno 
mis Lietuvos Bankas pirko di
delį kiekį aukso. Tuo budu Lie 
tuvos Banko aukso fondas žy 
miai padidėjo, svetimos valiu 
tos, ypač dolerių, ištekliai, su 
mažinti.'

SSSR atstovas Lietuvai p. 
Kars kis lankėsi pas ministerį 
t irmininką.

v
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Čia gausite viską pigiau 
pegu bile kur kitur

Sovietų laikraščiai kurį laiką 
nebuvę įleidžiami Lietuvon, da
bar vėl įleidžiami ir pardavinČ- . 
jami kioskuose.

K.-’ wX* '!A'
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[KORESPONDENCIJOS
Hartford, Conn.

•.. ■ »■    r y.
Susivienijimo narių dėmesiui

Aš manau, kad busi vienijimo 
nąn&i, darbuotojai ir bendra
darbiai turėtų rimtai atkreipti 
savo domesį į kai kuriuos per
šamus kandidatus. $į kartą, aš 
kalbėsiu Jik apie vieną jų. m

Peršama Hartfordo jau nuo* 
Ils į Pildomąją Tarybą. Jis esą® 
labai tinkamas iždo globėjo pa
reigoms eit’. Tačiau man rodo
si. jog io negalima rinkti tol. 
kol jis nepasirodys gerais dArs 
bais. Dabartinę jo darbuotę 
tenka neigiamai įvertinti. _

Nutarimų raštininkė apig.':;tp 
jaunuolio darbuotę atsiliepią 
gana ncnriealrikiai. Ji raštinin^ 
kės pareigas ėjo nuo 1928 ligi 
1929 mėtų. Per tą laiką Tar? 
riffville. Conn., buvo surengti 
2 baliai-šokiai. Abu parengimai 
nusisekė -kub puikiausiai, žmo
nių biįvn pilna svetainė. Buvo

■■ -1;- •: -f

I GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI* .

i

'J

. »SKĮ 
jaunuųilš jiii ja' taip'yeįkimį 
tų, kaip, pųdąrė,

■■ • \ t.

t

„ i ’ - 
manoma, kad nuoTciekyieno pa- 
fėWfto 'pgiąonir^IYiffžiąusiąi 
f*0 ???* Prlė reiigifc'ų'arčiausiai 
steyjjo^iiąųiHioIis. kuris pasiel
gė labai savotiškai: niekam jo
kių atskaitų neišdavė. Net vak 
dyįa* neturėjo tikru atskaitų Jš 
tų a’viėjC p^Wihų.‘ ’ 1
J Surengė.grybų vakarienę

Bu^o .sumanyti stireHgti giįy- 
btf: vftkh^ėnę. Jdįnų1 ibergafcftįf 
mritinbsJr dirbo’ su' psrsišyėptįmų? 
fefif tfSJ ^arien^' g^riali- 
siai pavyktų. Jos suhukaVo gry- 
btiŠ?* mėsa ir iflltraf' vakarienei 
reikąlįngus datkius; iŽW6nių sti^ 
iraffiKlu® taip pat * irerrtaiat Bu
vo manvta, kad šį kartą pel
no tik ra»' d fitJT Uks.’s kadangi 
išlaidos paly^iblrpaĮ i^bii^d dį*

Musų jaunuolis ir vėl paši-. 
elgū, savotiškai, niekam jųkių 
atskaitų .neišduodadmą..u Kada 
griežtai iš jo. buvo Ipareikalau- 
^.JJduptt ąt^kąltą^lpi jiM ’tJa- 
reiškė, kad ‘ pelho likę ti k k e - 
turj centai. į

rvykti <SLĄ.

t BREMEN N’aktiiif^&>♦

Mažiau Ntgu 5 Ditnot Ant 
Vandeni per .Cherootirg—-6 

dieno t per Btemen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Speciatit trūkte ii Bremerhaven 
Arba keliaukit ek$presinių?tahni,' > 
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Ėmė prirašinėti narius
S L A. 124 kuopos

*■; • « i-.-m gį

Nežinau, ąr' jis ką "priė1 tOs 
kuopos prirašė, ar ne. $n&u, 
tik tiek, kačl jaunuolis iš kai 
kurių paėmė pinigus, bet tie 
žmonės dar ir šiandie nėra, prie 
Susivienijimo' prirašyti. Kaipt 
Įtai- atsitiko, —• pats jaunuolis 
^alj6tų''phaI3fcinti.

i- Dabar patys galite spręsti, 
‘kiek sinarkUs darbuotojas yra 
,taš jaunuolis. „Daryti kukį nors 
•įtarimą aš visiškai nemanau. 
[Takiau jau vien tas fs^ctas, kad 
'jis1 nesiskaito šu nieku ir ne- 
iraAda net reikalingu išduoti at
skaitas, Į j, ; , .
šviesoj. Jeigu jis tik taip orga

' X - '• »

I
Į

^Mtuoj t pradėjo 
jaunuolių kuo- 

► . • , r ** " if l • r .

| , • - ;. ■’• y < 7 y » - -

r Buvo surengtas naftinis pik

parodo jį tinkamoj

• , • . ' p •'
A-Kup^iSIs

“ ♦ •A
J. ,1.1 ....................

(Vaizdeliai iš bediarbių 
gyvenimo)

galima toki juriuolj
Pildomąją Tarybą į. Atsakymas 
griūti

gerovės.

.-M*II

tinkamąžfttogų

iausia pra- 
j yra ang

lies kasyklos. Dabartiniu laiku 
‘^id7’6, 

oJkunos. dirba,,.tai. nepilną lai-/ /7 K ■ V r r j , ■ j ' ' ' 1 . - ” w

..J Susiyiejtij įn)o.. valdyba rpi- j*ką. Kitokių .dirbtuvių beveik 
kia rinkti tinkamu J ir u^ftŽr- Lm- 
na^usius žmonės. Tok|d,' pavyz
džiui, yra Jonas Šelcys,4 sėpiaą 
Susivienijimo darbuotoja^. yi* 
sų narių privalo; bįjti pareigų 
į viėtį jaunuolioįrišti jį Su?
si vienijimo iždo^Įobj^ų.į ®nia- 
mesnio kandidato,‘ fkan> Jonas 
Sekys, vargu meš ’ ferffiinė ' su
rasti. “ ''

—• SLA? 1Ž4 ktiopos narys, 
’ "V; •• 22: •’

(Tęsinys j-
1 ■ ■ ■ : > ' "
> ‘ C ; 1J L* 1 " * A i"r '• ,,»v*

! I restoraną^ kuriame aš bu
vau sustojęs pavalgyti, atėjd 
met keli maldauti vajgio, ųž k(u- 
<rj'jie. žadėjo atidirbti. Piję- 
.miemsiems dviem davė po kavos 
[puoduką ir donaeų, bet kitiems 
atsakė. * Savininkas* aiškinosi^ i
kad kas dieną J Užeina; po kelio: 
liką vargšų ir * jis, ’ prįe u geriau
sių norų, negalįs -j^ yisų aprū
pinti maistu: •

. Daiku ^ef vJsįrJ^lsifink^me. 
Traukinys sušvilpė ir .pradėjo
dulkėti. {yadinąsi, mes ir yėl Į- 
kažiuojame. Valgęs arįnęyalgęs, 
o važiuoti reikią. Prasidėjo 
jiiaujos\.ką|bos.A iįt,^ąujį- ąiipjina- 
ivimai. - Pasažięrai ėmė skųštįsy 
kad šis miestas yra. labai; 
rttough^;^- ijiekįir nei

rauti. Kiekvienas turi

•' • < ’ -> -.4 t ' H* ‘ > - •

ntkįš, kuria, sutraukė , 200 su 
viršum įmonių, čia irgi jau
nuolis savotiškai pasįelgė, — 
su valdyba j iš nesiskaitė ir nie
kam jokių atskaitų iš pikniko 
neišdavė.^ Nutarimų' raštininkų 
daliai to ne tik rezignavo iŠ 
valdybos, bet visiškai paąitraįi 1 
kė iš jaunuolių organizacijos? 
įN„Uq. to laiko jaunuolių choras 
/visiškai pakriko, kadangi kartu 
suy sekretore pąsitraukė nema 
žąį ir kitų narių. Tokiu HtidU 
tiaunuolis • chorą, suardė, • SLA ' 7, , ■ .< - cju- u««.«- a
'370 jaunuolių kudpa tf^tėb^-l^ėfcalima gauti. Kiekvienas turi

-- »$*v. . ’z. .

kur bus galima prikimšti pil7ą.
Prasidėjo ir MdtįtaKds vAls ti- 

ja. Juo tolyn taįiąydmė;1, tuo 
traukinys latŽąii •* 11$) aukštyh 
j kalnus. Kalnai aukšti? o jų 
viršūnės sriižįu aįdlerigtoš.* va- 
gofiubše pasidarė, šafttį, o drabu. 
žitj Hetdfim’e pakankamai. Tas 
nevidonas ( šaltis ‘ kąmąvo mu^ 
per ,visą pąktį. Apie miegą ne
buvo galima nei manyti, — te
ko kalenti dantimi: < u*

<■ Ant
traukinys^ pb *b&k(‘ pradėjo( 

leistis žemyn,’ raitydamasis ąpie 
kalnuš, kaiįl; g^^tė. 
visiškai atsisveikinome? su? kj& 
! J>.p ’■: ■>;, ''į-RA-

T

IK
h.m. aifiianUiiaiiMri ■ <ž?,ąjy'r>r‘«n»Ma> i .>iii.i»>iiiilia>>aai.~' iĮ>»Ąl»nil,lįi.iĮtilijwĮ ,jį;.;,, r^.t^i,>niĮ,^i,.^,i^į|:,
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DAVID SUFFRIN, M 
PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!
Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visų 1). Suffrin, Ine., .stalių parduoti ^nežiūrint kię^ kaina'Vo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudępi.nių prekių už, žęiiiiausias kainas per 20 įdėtų. Nieko nėpSr 
liekama —kiekvienas'drabužis bus..parduotas — tūkstančiai naujų Siutų, Ovcrkautų, 
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinfųttių’i būti pai’duotų. štai jūsų proga gėrus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir! augštunio kokybės pirkti 
pusdykiai. ... . . ... .. . . . j t.'b' ' J?.. .:,
Niekad pirmiau drabužių biznio 'istorijoj Society Brand ir Simon 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparšidUviftieja' Už taip 

juokingai žemas kainas' ,, 7*. į ■ -nvul /■ • H--' 'H ‘-rs; .■ ^G.'.r<4' (Cff/i wrr>'

' - , : '•J ■-■ » 4- 4»« g F • X ’’ 41 •’ « V . <• ■ r • 1 • t ,

Rankomis Sinti Vienų Vilnų Tikrai 
$20.ir $25 , ■ ; J / ' . '

SIUTAI IR O VERKAUTAI
Pirkite du ar daugidu už $ft- "yg- 
šią žemą kainą,1 tiktai už w'h"I

. , MiisV REGUŪAJU’•!-■«),00 . ..

SIUTAI IR O VERK AUT AI
Pasniiiciš puikiausiu worsied~vilnOnii;.’ 
naujausių stylių, paau- $4 0 f!1
kojini už ........... ... | y(4w ■

Musų puikiausi $5Q,00! ir $55.00 ;
(ųiįitoni Sinti j

SIUTAI IR O VERK AUTAI 
Parihktiniausiųv iinjorfįotįl! ir Mėtiniu ; 
vilnonų. Tarp šių yri Š1M0N ACKER- 
.VIA N' ir kitų aūgŠtos rį'šlėą! išdįrbysčių. 
Nattjausi styliai įvai-b' $ J 
riaųSių pafternų, už tiktdi

4

f r ’ .f
1 f

NACKER-

Ketvirtadienis, lapič -12, *31
TcT

šie drabužiai1 buvo nupdrlkti už naūjas 

žemas kainas pardavinėti už $35.00

SIUTAI IR O VERKAUTAI
■ .-'■<« ■' '.i ■ -i ;i-4 ,! k

Kurie nustebins jus savo puikiu kokybe 
ir rankomis pasiuvimu uz šių.jpokjjig|į 
žemų kainų 
t iktaTf

PUOŠNUS $40.00. ir $45.00

5- ^Č^AI IR oVEkkAŪTAf' 
i;‘. ' t '■■ ■ ji- ■ ■; •;

T

i

vp*Mc yra’ did
BRAND dra
]

* fino, tiktai

'X <j H
..... <9 ' ■ -------

kus pamušas Celanesc įi*^

p J-.-
Pį

štai yra' viso gyverrirno^jiroįa ‘nusipirkaiU^W$us~-u^ lyįįnas per
Muk .'patariame pirkią anksti kol pasiriiminuis yra piįnęSyų$Kųjį^^|ę

—jjs greitai isęi^. norėsis; nusmir>ti’yfįdis^ių drųįužhį ateičiai. -
• ‘ . toj..! v4 > J • . Ji i; JI PI.- ■ja.'tO' L /J ■■ - < J .t lt J v *■■ *. i

117147-!MaIwaukee Avė., 1
.caocrzaohL impfc __.............       iin.i,«y^J

i

iJfajĄ'ŽžžžŽfc •' **'»«»

nėra. a ■'

Sekamą idieSžią apfeiifėti Buttė. 
•Buvo 3 vai. po pietai Susitikau 
! daug chicagiečių, ypaįf iš North 
Sidės. Kelionės nuotykiai bė- rveik • feuO
tik tas;' kaa gamtos'viižŽIai^ ki
toniški. Važiuodamas per 
[ir Waęhįngjtono valstijai 
riaijs į visis pų&efc 0auL 

įrumo. Auga ' milžiniški medžiai 
ant aukštų4 akmeninių kalnų. 
’Gėižkėlią, raitosi* aplink kainas. 
Vietomiš j iš / Ubai žemai eina, 
o kituį kopia į aukštus' kalnus. 
Kur; tik' ^žfutį, 4 1WUmų 
iyišuV’ pilną. Vienoj\ gelžkėlio 
pW: p”-
aiigęs medžių,j^ kįtęj — kalno

j %
wift ws?-. SHai«o 
Jkiir traukinys beveik siekia ak 
meninę ' kalno, ^ieną. Pasidarę 
nęja.uku. Ot, tąjp ir rodosi, kad 

galį, bile valandą , nu: 
Slinkti |r{paląįd^ti bėgantį trau
kinį,; sutriuškinti jį, kaip mu-'

^Stebina neiįtik gamtos vaiz- 
idą^..bėt ir ęjvilį^acijoš * padarai. 
Gelžkelis, kuriuo važiuojame,

’ paįal’ytas;: ‘ ddrbo žmonių. 
pBuvb .laikįi,fkada* čifl tukstan- 
ičiaf 'žmonių įliejo1 prakaitą,1 ties-1
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darni kelią per akmeninius kal
nus ir kasdami ilgus kanalus, 
Galimjs daiktas, kad kati kutid 
darbininkai ir gyvastį čia pra
rado. I Šlėnyj matosi mažiukų 
apgriuvusių namelių, kur prieš 
keletą metų žmonės gyveno. Jie 
kirto inedžius ir siuntė į mies
tus. Dabar visur ramu: gelž- 
kėliš užbaigtas, medžiųprikir
ta., kiek.. tik reikia, o darbinin
kai paleisti “poilsiui’7.

* Traukinys skubiai ritasi že
myn,1* peikdamas miškus ir kak 
nūs užpakalyj. Pasirodo lygu
ma ir cementinis kelias, kuriuo 
sklandžiai bėgą gražus automo? 
bftiai. Tai yiėnur, tai kitur ga
lima pastebėti Seattle’o biznfe-R 
rių,, iškabas. Privažiuojame di
delį mūrinį namą su iškįba, 
kad tai gera vieta gyvenimui. 
Esą kambarių kainos prieina
mos, patarnavimas mandagūs, 
garažas čia pat. Muins tokilT 
vietą butų labai: reikalinga, nes 
visi1 esame pavargę. Pavargo- 
me, kol pravažiavome tuos auk
štus/kalnus. Tačiau dauguma 
pasažiėrių* svajoja ne apie tuos 
puošnius kambarius, bet apie 
tai, ar jiems ' pasiseks gauti 
duonos kąsnį, kad ntfiųarinti 
alkį. Gali juk atsitikti, kad po
licija \ pasigąiis pirm begu pa- 
sieksime miestą. , *

i Traukinys sustojo prlemies- 
■tyj. Išlipau iš jo ir tuoj gatve- 
ikąrįu nutraukiau į tą miesto 
dalį, kur vaikštinėjo“ tūkstan
čiai .^edarbių. Dideli jų būriai 
'apstoję' pigios, rųšies restoranus 
ir seilės varvindami skaito dį- ; 
idelėmiSp raidėmis: ant. langų uže 
rašytus skelbimus: _ du kiauši^-

. niai ’ ĮS centų, Hamburgas 10 i.' ■ i *' i" •: '■ '?*

centų, sriuba 5 centai, kava 5 
centai ir trt.

Mariau, kad didelė dauguma 
tų bedarbių ir pasitenkino tuo, 
kad perskaitė tuos viliojančius 
garsinimus. Krautuvių languo
se irgi pastebėjau daugybę gar
sinimų. Vienoj vietoj uždėta di- 
džfduših iškaba.' $100,000 ver
tėsšlakas parsiduoda labai nu
piginta kaina. Pirk dabar; pirk, 
kolpigu. Aš einu iš biznio, ir, 
todėl viską* turiu kuo greičiau
siai išparduoti?

Visur tik pirk ir pirk* Bei*

vaikšto aplink restoranus ir 
vkrVinžl’ seiles; Jie neturi nei 
dešimties centi 
sipirktr, — tai

kur tuos pinigus gauti ? .Tuk
si

urgui nu- 
i Bekalbė-

3 Tai buvo nigpiučio 2T d. 'Ant 
rytojaus 11 vai. po pietų pa
siėmiau autobusų ir nuvažia
vau | Tacomą: Tas" miestas 
daug mažesnis, negu Seattlė.

M * 0 . . ■•

Vyriausia praiponė — tai lent
pjovy klos. Bedarbių" įr Čia pil- 
ų'tt, uote miestas ir nelabai di
delis.' j Teko su vienu piliečiu 
susipąžintį. Iš amato jis daįly- 
:tfe, bet jau' treti metai, kaip 
patiltėse nakvojęs. Žmogus dar 
p alyginamai jaunas, -į- apie 40 
^etų, amžiaus, $ianie mieste, U- 
buvau dvi dienas. Rugsėjo 28 
d. išvažiavau traukiniu j Port- 
lahd, Oregpri. .

(Bis daugiau)
į».t r-»—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą - dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .
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£ Vieuoniet Gerai - Trirtai Gžttarylas 

j Ypatingas Humidor Pakelis 
.s Ir jis atsidaro!

'-Atkreipk dėmęsį L naują,, ypatinga

' prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai
p paprasta. Greit. Zipl Ir lyįskas. Ląbai ypatingai 

Ifą^Iis, įvyniotas j >nėbą^lampamą Celjofąnmę 
popierą, per kurią; hąų

, perai ir kiti nelvaruAiai. Svėrė, apsaugota, gtąku.
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J'« P«h>nkfcs mano gerklei|<
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ttęlis jūsų naujsuii 
—4 pakely parankus ir naudingas.
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,piiWbe Amerikos t&tro scenos .kara-
- dabar ji pįįėV^ft#!įi)|^oodą. 

ji, apsivilkus .vienu nepaprastų

. 7 ..„ rrj,,
Aį^bts paveiksle. Nepraleiskit1 pro^ds'7 
pamatyt šį paveikslą, *- ------
.•' , '! 'fjį/kįjtz• . ..j,,' ■■■:»•:.«. ■
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Spinduliai n pr^ėėaafo, kuriuo pašalinami tam
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Svarbu praneiti, kad pUS 
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tkimą nsęsvo uimbkiti.
► ni <^nto.--P44. Clėiro 

LUCKY STRIKE ci9ar«- 
tu» i«M penli mstai, kai^l 
rūko. Mos tikimi*, jog 
ii* paroiikkna* s pi 07 H} 
bu* tiek joi. k jo* filmų

• gamintojoms S XI • I , 
< Goldwyn > k} U«ito4įAr.>

fį»h noudinsM.,^ įM 
poroisktmAi apie LUCR- 
IES naudl"”*b.mijmJ »r

J

S^Ęgr^S, - nj^nniA. . ,



Ketvirtadienis, lapk, 12, ’31

Nemokslumas tarpe 
svetimtaučių

Skaitydami nemokslumo sta
tistikas Suv. Valstijose, kurias 
ką tik Cenzo Biuras išleido, 
matome, kad nemokslumo rata 
yra didelė tarpe augusių sve
timtaučių, bet tarpe Ameriko
je gimusių vaikų visai maža. 
Read Lewis, Foreign Language 
Information Service direkto
rius, pagamino sekantį prane
šimą spaudai apie nemokslumą: 

“Nemokslumo statisx’k> ja?, 
gatavos. Jos parodo, kad yra 
4,283,753 žmonių Suv. Valsti-

jose suvirs 10 m. amžiaus, ku
rie negali skaityti ir rašyti jo
kioj kalboje. Mažiaus kaip 421,- 
000 yra tarpe 10 ir 21 m. Tas 
aiškiai parodo, kad nemokslu- 
mas yra augusių apšvietos pro
blema.

“Stebėtina, kad nemokslumo 
rota tarpe vietinių baltų sve
timtaučių arba maišytų tėvų 
yra tokia maža. Yra tik 116,- 
665 nemokšų šioje grupėje, ar
ba 0.6% sulyginus su 086,469 
beraščių, arba 1.8% tarpe vie
tinių baltų tėvų.

“Bet nemokslumo paveikslas 
tarpe augusių svetimtaučių nėr 
toks gražus. Teisybė, kad kas-

NAUJIENOS, Chicago, fll 
tyti. Bet negalimą kaltinti at
eivių, turime . kaltinti sociąles 
aplinkybes, kurios produkuoja 
nemokslumą.

“Svetimtaučiai per savo fra- 
ternales, sociąles ir apšvietos 
draugystes gali daug nuvęikti 
ir išnaikinti nemokslumą iš sa
vo tarpo. Tegul prisideda prie 
kovos, kurią dabar veda Na
tional Advisory Committee on 
llliteracy per^ savo valstijų ko
mitetus. Ta draugyste tiki, kad 
nepaisant žmogaus amžiaus, jis 
į trumpą laiką gali pasimokin
ti skaityti ir rašyti.

FLIS.
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valstijose, nuo 67.2% Missouri 
valstijoj iki 76.3% Kansas ir 
82.4% North Kansas.

Bet Maine, Vermont, Connec- 
ticut ir West Virginia valsti
jose mažiaus kaip pusė svetim
taučių buvo pilnai na+uralizuo- . 
ti * FLIS.

(sulyginus su 47.5% 1920 m.), 
16.9% turėjo pirmas popieras, 
28.7% arba 241,152 asmenys 
buvo ateiviai ir pilietystės sto
vis dėl 21,930 neraportuotas.

Didžiausias nuošimtis natų- 
ralizuotų rasta tarpe svetim
taučių vakarų-šiaurų centralėse

met nemokslumo rata puolą, 
darosi vis mažesnė ir mažesnė, 
bet tas nupuolimas priguli be 
nuo to fakto, kad svetimtau
čiai imasi prie mokslo, bet. kad 
visokį įstatymai sulaiko į lei
dimą beraščių ateivių. Atsi
minkime, kad šio šimtmečio 
pirmais dešimt metų, kuomet 
Suv. Valstijos įleido apie mili
joną ateivių į metus, 23:5% 
naujai atvykusių buvo beraš-, 
čiai, kuomet vėlesniais metais 
mažiaus kaip 1% įleistų ateivių 
negalėjo nei skaityti nei rašy
ti. Sumažėjimas nemokslumo 
tarpe svetimtaučių baltų nuo 
13.1% 1920 m. iki 9.9% 1930 
m. nepriguli apšvie|os progre
sui. 1930 m. meksikiečiai, ku
rių nemokslumas augštas, buvo 
atskirai klasifikuoti, kuomet 
1920 m. priskaityti prie sve
timtaučių. f

“Bet nemokslumas tarpe sve
timtaučių vis gana aukštas. 
Yra suVirš 1,300,000 imigrantų 
įvairiose šios šalies dalyse, ku
rie negali nei rašyti nei skai-

T

Rakandu lipardavlm u

Senas Draugas Naujoj DėžutėjVISKAS ATPIGO
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Naudokitės Proga!
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BARGENAI
SIĄ SAVAITĘ
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Taisau vyrų ir moterų siutus ir overkautus; pamušalą turiu net iš Eu
ropos importuotą. Taipgi prosinu ir taisau visokius rubus

UŽ LABAI PIGIĄ KAINĄ

Į - ■*■■■.

BAGDONAS BROS. 
FURNITŪRA B PIANO MOVING 

Local B Long Dutance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office TU. Calumet 3399 

Res. Tel, Yardf 3408

pasisiūdinti la-

30.00
Nepaisykit dietos;
Vartokit Pape’s

i •>. ..."

■ Lm.'.... ii<« -ii.ą
r* -O-ą*-"** 'A' c

u. f į .a

Garsinkitės “N-nose

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

tas į nuosavybę visuomet buvo ir bus saugiausias ir

F. MICKAS 
’r . . •• - • •

4146 Archer Avenue.

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

Kviečia visus atsilankyti ir pasivažinėti su
CHRYSLER arba PLYMOUTH 

automobiliu; tik pasivažinėję pamatysit skirtumą ir nu- 
sipirksit sau Chrysler arba Plymouth automobilių.

:<w:

M. J. KIRAS
3335 South Halsted Street

Pas mane dabar galite 
bai gerą siutą, su dve
jomis kelnėmis, už .....

Toks siutas, pirmiau kainavo*$45.0(fc

Mes kviečiame lietuvius 
atsilankyti šią savaitę i 
musų krautuvę; čia jus 
galėsite nusipirkti sau 
siutų arba overkautą' 
visai pigiai.

PASINAUDOKITE, 
ŠIA NEPAPRASTA 

PROGA

nes tokių, progų labai 
retai tepasitaiko.

The Bridgeport Clothing Co.
VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

J. PETRAUSKAS, Savininku.

3312 S. Halsted St. Phone Boulevard 1162

NEVIRŠKINIMAS
štai gera naujiena dėl jūsų skilvio! Nau
jas, patogaus kišeninio didumo Pape’s 
Diapepsin. Valgykit ką jus norite ir 
kiek jus norite, be jokio nesmagumo nuo 
nevirškinimo. Tiktai nešiokitėš . šį ne
kenksmingą skilvio stimuliantą. ’ Paim
kit dvi ar tris tabletes po valgio. Tada 
pasidžiaugsite geru virškinimu.

Pape’s Diapepsię* tabletes tiek pat ma
loni valgyt#, kąio^ sald^iniu^ ^Nebųga 
rugirtio, gasų, nesmagumų u ztfviejų ba
landų po valgip — nieko kito, vien al
kis kitam valgiui, 
nevaržykite savęs. 
Diapepsin.

‘Savas Pas Savą”
— sako biznieriai .

/■ — ■ ■■!■■■<■ m.............*...... III

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muvedai vietoje ir 

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

Tel. Bonlevatd 9336
...............-.............................

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas 

6234 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 1582

Svetimtaučių pilie* 
tyšte

Nepaisant natūralizacijai pa
didintos kainos ir visokių ke
blumų, kuriuos ateiviai turi 
pergalėti beieškant pilietystės, 
68.1% svetimtaučiu šioje šaly
je tapo nattiralizuoti arba ėmė 
žingsnius įgyti pilietVstę. Tatai 
parodo paskutinis cenzas, im
tas balandžio męrf; 1930 m.

Pilietystės skaitlinės, kurias 
Cenzo Biuras ką tik paskelbė, 
aiškiai parodo, kad svetimtau
čių natūralizacija žymiai auga. 
Sulyginus su Cenzo skaitlinėms 
iš 1920 m., skaitlius naturali- 
zuotų ateivių pasididino net 
11.6%j skaitlius pirmų popierų 
prašytojų 0.4%, kuomet skait
lius ateivių nupuolė net 9.8%.

. Tas aiškiai rodo, kad senas 
posakis, jog “ateivis visuomet 
pasilieka ateiviu“ neturi jokios 
teisybės, ir sena pasaka, kad 
milijonai ateivių nelegaljškai 
atvyko čion nėra faktais pa
remtas. Cenzas rodo 3,787,000 
ateivių, kurie , neėmė žingsnių 
būti pilnai naturaliziiotais, bet 
tūkstančiai iš tų prašė pirmų 
popięrų nuo paskutinio cenzo. 
Balandžio pirmą dieną 1930 m. 
“ateiviai“ sudarė tik 3.08% vi
so šios šalies 4£yYęątojų skait-

Bal. 1 d , 1930 m. iš viso bu
vo 13,366,407 bąltų svetimtau
čių gyvento j i£$io j e šalyje, at
stovaujant net 10.9% viso Suv. 
Vai. gyventojų skąitliaus. Iš tų 
suvirš 7,859,000 arbą 58.8% 
buvo natdrąlizudti, beveik 1, 
247,000,' arba , 9.3% išsiėmi 
pirmas .popįeras, suvirš 3,787, 
000 arba 28.3% buvo ateiviai

..... ....... -— ' ! - Į 1 1 
kuonąet 473,000 arba 3.5% pi
liety stės stovis nepažymėtas.

Mažiaus ateivių kaimuose
Prisilaikyti prie natūralizaci

jos įstatymo reikalavimų, kurie 
kartais priverčia ateivį įvairiais 
nepatogiais laikais lankyti Na
tūralizacijos ofisą ir teismą net 
tris sykius yra daug sunkiau 
ateiviui, kuris gyvena kaime, 
negu miejste gyvenančiam. Ne
paisant to, svetimtaučiai kai
muose greičiaus tampa pilie
čiais, negu miestų gyventojai. 
Iš svetimtaučių miestuose, 
57.7% tapo naturalizuoti, kuo
met gyvenantieji kaimuose net 
68.6% įgijo pilietystę.

Nuošimtis naturalizuotų sve
timtaučių mainosi sulig valsti
jų. Svetimtaučių daugiausia gy
vena trijose vidurinėse Atlan- 
tiko valstijose. Iš 3,192,000 sve
timtaučių New Yorke 54.9% 
naturalizuoti, iš 1,233,000 Penn- 
sylvanijoj 62% ir New Jersey 
iš 844,000 net 57.3% naturali- 
zųoti.

Buvo 1,218,158 svetimtaučių 
Illinois valstijoj, iš kurių 64.8% 
buvo Amerikos piliečiai ir 644,- 
000 Qhip su 58.5% naturalizuo
tų. štai skaitlinės, paskelbtos 
Michigan valstijoj. Tos skaitli
nės yrą ypatingai įdomios, nes 
toje valstijoj tapo registracijos 
įstatymas priimtas. Iš 840,268 
svetimtaučių Michigan valstijoj 
51.8% buvo Amerikos piliečiai

YOUrTyES
Nlght and Moming to keep 
thetn Clean, Clear ana Healthy 

Write fot Free “Eye Care”
> or “Eye Beauty” Book 

taurias Co„Dspt.H. S„9 KOMoSuChlcjo

Padaro 
< Skalbimu 

Lengvą

Naujas Išradimas

Valome t* , *■ i / 1

Senas skrybėlės; paskiau 
išrodo kaip naujos. 
Taipgi valome ir praši
name vyrų siutus ir overkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.
Little Star Cleaners

3328 So. Halsted Street 
kampas 33 rd Place

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas 

bej 
VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURK AVIMO.

Klauskite pas, savo graserninką 
LINCO WASH. .

Pardavinėjamas '^vertinėmis bon
zomis «— po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą. Ranku. Kojų. 
Nugano* akaudejima. Salti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galva* skau
dėjimą, ir taip visokiu* skaudėjimu* 
(tik ne rona* ).
Tuk. Amžiai Įmonių yra Hsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudo* gydymo. /
Kaina 75 centai. Ir 83.00. 
ir 10 centu antra ui persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekoriusi t«p 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Be 
Hartford,

AP TIEKA
f . v ■

Receptų pildymas—-musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. NĮusų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 

miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Keffittruotat Aptiękotitu 

1900 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

*47.50Musų dirbtuvėj šią savaitę galite nusipirkti rrontiniai 
............................j. _ getaį

Radio su $ Ji C Efl 
Gramafonu...

LABAI PIGIAI frontinio kambario setą. Tas 
setas bus tikras papuošimas jūsų frontinio 
kambario. Pasinaudokit šiais nepaprastais bar* 
genais; atvažiuokite į musų dirbtuvę šiandie.

Midland Parlor Furnitūra
and Manufacturiną Co.

A. PATEJUNAS. Savininkas

4140 Archer Avė. Phone Lafayette 7404
aaMMaaasMmM. i s ——a«^——i—

KĄ DARYTI SU PINIGAIS?
- , • v ' • ; . • -’<» - •

PIRKITE- PIRMUS
A• v • • . - * < ‘ 1 ■ ” ■ «i r '

MORGICIUS
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ ;

Pasinaudokit dabar nepaprasta proga,. nes tokių 
' retai tepasitaiko.

X • i *■

progų labai

SEKAMI MORGIČIAI PARDAVIMUI MUSŲ OFISE: 
e . ' -S ? ■ ' „ ;

Mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandenių4,šildo- $^ Eftft 
mas, Marųuėtte Parke, vertes $8;500, pirmas morgičįiis v

Naujas ftiurinis bungąlow, 5 kamb., vertės $7,500,.,pir-. $g ‘

’2-000
•1,000
2 flatai po 5

4-500
*25-000

5’500
Naujas mūrinis bungalow, 6 kambaęių, karštu /vandeniu šildomas, 
vertės $8,500, pirmas morgičius užsibaigs j 3 metus $ 2.500

’-mas morgičius užsibaigs į 3 metus .....
• . j ■■ . '/ ■* a .

3 augštų mūrinis nhmas, vertes $5,500, West Side, 
pirmas morgičius užsibaigs į 3 įlietus...................... ..... .

I * , , 1 ‘

11/^ augšto mūrinis namas, West Side, vertės $5,000, 
pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus.............. -......
2 augštų mūrinis namas, karštu vandeniu šildomas

• kambarius, Brighton Parke, vertes $11,000, pirmas
morgičius...........?............. ....................... .........................
Naujas mūrinis namas, Marąuette Park, vertės 
$60,000, pirmas morgičius............ ..... -......... ................

• ■ ' '

2 augštų mūrinis kampinis namas, Brighton Parke, 
vertės $15,000, pirmas morgičius .......... .....

Justin Mackiewich
Į MORTGAGE BANKER

2342į So. Leavitt St

r

Phone Ganai 1678-9
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Daily * Nm 

>|Sundayby 
b. Coų Ine. 
Street

Rooaevelt 8500
. ?>litoT ORIGAms

r
.00 . pct ’r v , r- i
.00 per ©ataidi of Chicago
,0į per year to Chiauro

UfelMkymo laimi
Chicagoje — paltai

Pusei 
THmi 
Dviem
Vienam m ________

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija . .......................  8c
Savaitei ................. .. ...............  18c
Minėtini .. ..........................    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chfcag

Metams 
Pusei meta ——

18.00
4.00
2.00
1.50

. .75

Jeigu šis “maištas0 įvyktų dabar, tai ką gi Mac- 
Donaldas galėtų daryti? Pasipriešinti, paleidžiant par
lamentą, dabar (butų negalima, kadangi tik-ką buvo 
rinkimai ir naujos rinkimų kampanijos kraštas, žino
ma, nenori. *

MacDonaldo padėtis todėl yra kebli. Bus nuostabu, 
jeigu konservatoriai jo neapgaus.

tai “reikia daug drąsos, o ne- obalsis, kuriuo vadovavosi A- 
turSti visai sarmatos.” merikos lietuviai socialistai nuo

*

į Second OlaM Matter 
114 at the Post Office

1 ,'3 ■

lieiL išskiriant 
Naujiena Ben-

1.75 ________ a _______iii 
Vienam minėsiu! ______ ___ .75

*■ . - * ’ * r'* vz* •**** *<> .*?• •• • '

Lietuvon Ir kitur uirieniuose j
• (Atpiginto) 

Metams 
Pusei meti

A
MORALINES KARO PASĖKOS

t, j

’* »dgerįatorius Thomas J. Walsh, kalbėdamas “geros 
valios kongrese” Chicagoje, pareiškė, kad moralinės 
karo pasėkės esančios daug aršesnės, negu tie mate
rialiniai nuostoliai, kuriuos karas padaro žmonijai.

. ? “Tauta”, sakę jisai, “negali meluoti, apgaudi- 
. nėti, žudyti, vogti, stengdamasi nugalėti priešą, ir.

tuo pačiu laiku pati nenukentėti dorovinio puvimo, 
. o kuomet elementarinius moralybės principus trem

pia visas pasaulis arba visos svarbiausiosios val
stybės,'tai rezultatas yrą tikra katastrofa.”

y Tikra tiesa. Nežiūrint, kiek daug gyvybių ir turto 
sunaikino paskutinis Pasaulio Karas, bet jo moralinės 
pasėkos yrą dar baisesnės, žmonės pasidarė žiaurus, 
įprato statyti nuožmią jėgą virš teisėtumo, ir šiandie 
mes. matome visoje eilėje valstybių diktatoriškas val
džias, kurios susidarė smurto ir klastos keliu ir elgiasi 
dažnai aršiau, negu pikčiausieji praeities despotai.
. Tos.moralinės žaizdos, padarytos žmonijai, dar il
gai neužgis po toį kai ekonominė pasaulio gerovė jau 
bus atsteigta.

• <■ . < j .. ........ —" ■   — -
KUR REAKCIJA, TEN ANTISEMITIZMAS• ——--- -

Lenkijos mokyklose vis dažniau įvyksta riaušės 
prieš žydus; Antisemitizmo banga pasiekė jau ir lenkų 
okupuoto Vilniaus universitetą, taip kad vyriausybė 
buvo priversta paskelbti studentams, jogei mokslas bus 
sustabdytas, jeigu lenkų studentų puolimai „ prieš žy
dus nepa^iliausią. - 12 J

’ Lenkijoje siaučia ir nuolatos stiprėja reakcija. Po 
Pilsudskio “pučo”, prieš penketą su viršbm metų, žmo
nių teisės vierta po kitos buvo siaurinamos, ir galų gale 
visą galią pasigrobė į savo nagus karininkų klika, kuri 
dabar šeimininkauja valstybėje kaip tinkama. Antise
mitizmas yra tos reakcijos vaisius.

Kitąsyk, kai caras valdė Rusiją, tai policija orga
nizuodavo juodašimčius, kurie rengdavo žydų pogro
mus. Tai buvo carizmo priemonė nukreipti žmonių ne- 
apykaritą nuo savęs. Tuo pačiu keliu dabar instinkty
viai eina’ir Pilsudskio diktatūros šalininkai, nors, už
sienių opinijos bijbdama, valdžia ir bando 
antisemitines riaušes.

Apgailėtina, kad, pasiliuosavusioje 
jungo šalyje dėdasi toki dalykai.

neva

nuo

’ KONSERVATORIŲ “MAIŠTAS”

stabdyti

carizmo

Tik susirinkus Anglijos parlamentui, konservato
riuose jau prasidėjo bruzdėjimas prieš MacDonaldo po
litiką, kuri Jiems nėra pakankamai griežta protekcinių 
mUitų klausime. Trys šimtai konservatorių atstovų par- 
lainente yra nariai “Empire Industries” (imperijos 
pramonių) sąjungos, kuri reikalauja aukštų muitų sve
timų šalių prekėms, kad būtų “apsaugota” praūionė 
namie nuo /užsienių konkurencijos. Pranešama, kad tos 
sąjungos pirmininkas išsiuntinėjo laiškus visiems savo 
ndriams parlamente, ragindamas juos vykinti balsavi
muose pasireiškusį “rinkikų nusistatymą”.

Kad Anglijos rinkikai norį aukštų muitų, to jie 
balsavimuose dar nepareiškė, nes-valdžia savo .atsišau- 
Kibiuose į piliečius , nesakė,, jogei ji esanti pasiryžusi 
įbesti muitus. -Todėl tos “Imperijos Pramonių” sąjun- 

vado pasaka apie rinkikų nusistatymą yra tuščia. 
Bėt konservatoriai tūri jėgą parlamente,f ir šitos pro- 
^os jie nenori praleisti, nejvykinę savo tikslo. v ?

. | Oficiale ? konservatorių partijos vadovybė, t. y. 
Stanley ‘£ąl* Ą^rįš atyįrąi eiti prieš
naldą,' kuriį tapo išrinktas į parlamentą, kaipo “naeio- 
l^& iyąldžjoš” galva. MacDonaldas siūlo pirm> “nuo- 
dūgniai ištirti” muitų klausimą ir tiktai tuomet eiti

i konkrėČių sumanymų. Bet jeigu B aid winas neno
rėt' pasi " " i' ūblojalus ministatiui ^irmininkūy tai 
K

minįstatim ^irmininkū^ tai 
ititavai lengvai gdlės ’ duoygaį|zuoii 

į”‘ pneį' 8įvo‘ vadą, priimti atatinkamą rezoliu 
“priversti” partiją, kad ji padiktuotų MacDo 

tiji’l ■d^yti su. muitais.
vkonservatorių partija I 

gTįoyę kiaįiciją su įiįierąlais ir nuvertė Lloyd George’ą, 
khŽMtav^a’tos-kd^cijos priešakyje ir buvo laimėjęs 
rinkinius ^tautos” vardu.

rvato
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Apžvalga
GERIAUSIA PATIEMS

ĮSITIKINTI

Neperseniai “NaujienosNeperseniai “Naujienos” iš
leido Untulio parašytą knygelę 
“Kodėl prarastas Vilnius”, apie 
kurią labai palankių recenzijų 
davė kai kurie 'laikraščiai Lie
tuvoje ir Vilniaus krašte. Bet 
dabar “Draugas” bando įtikin
ti savo skaitytojus, kad toje 
knygelėje nesą nieko gero, o 
vien tik išlieta autoriaus “ne
apykanta prieš kunigus ir jų 
politiką”, nes šitaip apie ją at
siliepė koks ten kitas klerikalų 
leidinys.

Gaila, kad Chicagos klerika
lų organas tiki kitų žodžiais, 
bet nebando pats sprąsti tiesą. 
Jo cituojamas autoritetas sa
ko, kad p. Untulis savo veika
le “iš Lietuvos istorijos surin
ko visas pasakas apie, kataliky
bės ir kunigų veikimo žalingu
mą.” Bet tai juk netiesa. Kny
gelėje “Kodėl prarastas Vilnius” 
paduota ne pasakos, bet tikri 
istoriški fak|aį,J, parehiti isto-į 
riškais dokumentais, kurie yra 
paties autoriaus nurodyti.

Mes siūlome “Draugo” re
daktoriui tą knygelę perskai
tyti ir paraginti savo skaityto
jus, kad ir jie ją perskaitytų 
ir patys įsitikintų, ar tęnaig pa
rašyta tiesa, ar ne. Knygelę 
“Kodėl prarastos Vilnius” gali
ma gauti už vieną kvoterį — 
tai nėra didelis pinigas norin
čiam susipažinti su. tokiu svar
bu klausimu. '* " ’;

SUGAUTAS BEMELUOJANT, 
IR VĖL MELUOJA

Musų skaitytojams jau yra 
žinoma vieno P. Daniušio isto
rija, dėl kurios kilo ginčų spau
doje. Tas asmuo, būdamas 
Pittsburghe, turėjo keblumų 
su Jungtinių 'Valstijų imigraci
jos vyriausybe, skundėsi saVo 
pažįstamiems, kad jį įpainio
jęs vienas lietuvis biznierius, 
ir prašė, kad jie apie tai para
šytų laikraščiams, o vėliau ji
sai užsigynė savo žodžių ir 
“Sandaroje” apjuodino kores
pondentą, kuris buvo aprašęs 
jo prietikius taip, kaip jisai 
pats buvo pasakojęs.

Tas veidmainis, viešai sugau
tas bemeluojant, bando sanda- 
riečių laikraštyje naujais nie- 
lais pataisyti savo “garbingą” 
reputaciją. Jisai tvirtina, kad 
apie savo nemalonumus su imi
gracijos valdirilnkdis jisai rie- 
pasakojęs įvairiems žmonėms 
įvairiu budu ir kad' todėl pada
rytas jam “Ną.ujienose” prie
kaištas apie intrigų varinėji
mą esąs 'neteisingas. Gerai, pa
žiūrėsime. • 1 .

, Paimsime tik. vieną dalyką, 
kurį pi Daniušis . nuolatos Hr 
nuolatos mini savo, viešuose p£k 
reiškimuose, stengdamasis i jį 
“nušviesti” taip, kad neišrody- 
tų, jogei jisai tūrėjęs ką nors 
bendro,,su kaltinimais prieš p. 
Pivaruną. Jisai pareiškia:

’ “Aš savo straipsny para
šiau; lojj fiktai skundo autoL. 
rifas hėi maū/'hei korespoįi? 
dentui nėra žinomas, ir tikrai 
tvirtinti, jog tai {P. Pivarfa- 
nas padarė, reikia daug drą*

, sos', 01 
utds;*/f *
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niušis) man prisiminė, jog 
žinąs, kas informavo imigra
cijos vyriausybę apie, jį ir 
kad aš su tuo reikalu nieko 
bendro neturiu.” (“Nauj.” 
spalių 17 d.)
Čia aišku, kad laikraštyje p. 

Daniušis kalbėjo apie jo skun
dimą vienaip, o priviačiam pa- 
sikalbėjime su Pivarunu — ki
taip. Pastaram j am jisai sake, 
kad jisai žinąs, kas jį skundė ir 
kad tai nesąs p. Piyarunas; o 
“Sandaroje” jisai griežtai tvir
tina, kad skundo autorius jam 
nėra žinomas. /Prieštaravimas 
aiškus.

šitaip išsišukinėja .melagiai, 
kuomet jie būna viešai sugau
ti ir ‘ nori pasirodyti “nekal
tais”.'

Betį mes turime da ir kitų 
žmonių liddijimų apie tai, kaip 
p. Daniušis apie tą patį daly
ką pasakojo. Musų korespon
dentas, kurį Daniušis žino, už
tikrino mus, kad apie Daniu- 
šio skundimą jisai rašė, pasi
remdamas paties Daniušio žo
džiais, ir kad pastarasis mate 
korespondenciją pirma, negu ji 
buvo į pasirodžiusi spaudoje, ir 
pats prašė ją pasiųsti “Nau
jienoms” ir “Keleiviui**. O štai 
pareiškimas kito pittsburghie- 
čio, J. K. Mažuknos, kuris .sa
ko:

“...aš priėjau prie Daniu
šio ir paklausiau, ar tai tei
sybė, kas toj korespondenci
joj rašoma. Jis lenkdamas 
galvą atsakė, kiad teisybė.” 
(“Nauj.” spalių 30 d.)
Taigi matome, kad bent dve

jetui žmonių į Pittsburghe Da
niušis apie tą jų įskundimą pa
sakojo vėl kitaip, negu Piva- 
runui arba “Sand.” (skaityto
jams. Tiems pittsburghiečiams 
jisai kaltino Pivaruną, o paskui 
Pivarunui jisai sakėsi žinąs 
skundiką, bet tai esąs ne Piva- 
rdnas; o “Sandaroje” jisai, ga
lų gale, pareiškė, kad jisai apie 
skundiką nieko nežinąs. Ir pa
daręs šį paskutinį 
jisai dar pastebėjo, 
ti žmogus, dalyko

v ■

Mes nemanome, kad Daniušis 
turi “daug drąsos”, nors jisai 
ir kaltino Pivaruną, nežinoda
mas, ar jisai kaltas. Kas turi 
drąsos, tas šitaip heišsisukinė- 
ja ir savo žodžių neužsigina. 
Bet kad Daniušis “visai neturi 
sarmatos”, tai kiekvienas su
tiks.

Jisai, nabagas, įsivėlęs, kaip 
tas viščiukas į pakulas, mėgina 
dabar asmeniškai atakuoti T. 
Grigaitį, kartodamas seniai 'nu
dėvėtą melą apie “Lietuvai nei 
cento”. Tokių ©balsių, kad Lie
tuvai nereikią duoti ne cento, 
“Naujienų” redaktorius, žino
ma, neskelbė ne tik Lietuvos 
nepriklausomybės kūrimosi lai
kais, bet nei prieš tai, nei po 
to. “Naujienose” pirmiau, ne
gu kuriam kitam laikraštyje 
,(dar 1916 m.), buvo iškeltas 
pilnos Lietuvos nepriklausomy- 
bes reikalavimas, ir oficialis

1914 m., buvo lietuvių' tautos 
teisė spręsti savo likimą, — 
kuomet musų tautininkai dar 
vos tik drįso svajoti apie “au
tonomiją”.

Ignorantas Daniušis plepam 
kad “Naujienų” redaktorius 
turėjęs dėl Lietuvos nepriklau
somybės atmesti “marksinį so- 
cializidą”, o tuo tarpu kiekvie
nas žmogus, kuris bent šį tą 
nusimano apie' lietuvių tautinio 
atgimimo istoriją, žino, kad so
cialistai marksistai Lietuvoje 
(t. y. socialdemokratai) buvo 
pirmutinė politinė partija, ku
ri Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimą įrašė į savo pro
gramą. .Socialistai visuomet sto
vėjo pirmose eilėse kovotojų 
,už tautos teises, bet jie nepri
tarė ir nepritars tokiems veid
mainiams, kurie, kaip Daniu
šis, spekuliuoja “tautiškumu” 
ir bando po jo priedanga dary
ti nešvarų biznį.

v., . . . •, .J' . . „M... ' ■ ■ ■ ' »

SLA. Reikalai
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A. KARALIUS STATODR
SAVO KANDIDATŪRĄ f SLA

DAKTARUS KVOTĖJUS

Gerai žinomas Chicagos ir 
visos Amerikos lietuviams Dr. 
Karalius priėmė patarimą sta
tyti kandidatūrą į Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje dakta
rus kvotėjus, ir ateinančiuose 
Susivienijimo rinkimuose Dr. 
Karalius bus kandidatas minė
tai vietai. J •

i i v. į ■

Aš esu 36-tos kuopos narys 
ir esu 25 metus išbuvęs šitoj 
kuopoj. Patarčiau, kaipo tos 
kuopos narys, balsuoti už Dr. 
Karalių, kuris stato savo kan
didatūrą j SLA. daktarus kvo
tėjus ir advokatą K. Gugį, ku
ris yra kąndidatas į iždininkes.

Patarčiau xyisomS kuopomą 
Amerikoj remti Dr. Karalių ir 
adv. Gugį. —W. Plakančius*

BEDARBES KRIZIS IR SLA. 
FONDAS ŠELPIMUI NARIŲ 

IR JŲ ŠEIMYNŲ.

pareiškimą, 
kad kaltin- 

neištyrus*

§ j V i

neturėti visai šarma/- '■. 1 U:
’ Tai šitaip jisai rašė “Sandai j_ $**•* v.>. ■.'•vi ‘ -t ■_ ■ -rKr .. u .roję”, šmeižiamas "‘^N.” kore^ 

įiondentą, kuris buk nonėjęs p. 
Pivaruną “apjuodinti ir nužę- 
.minti e yisuomfeiiės^ akysė”. O 
stai*ką apie tą patį 'cfalyką pra
nešė mums savo laiške p. Pi* 
varunks: ’ ’i

“Faktinai jis (Povilas Da-

te* IK

■H

i

šis straipsnis jau tilpo “Tė
vynės” 45 num., bet jo auto
rius, J.’ Marcinkevičius (Mar
tin),'kuris yra nuolatinis mu
sų bendradarbis, nori, kad į

jo straipsnį atkreiptų dėmesį 
ir “Naujienų” skaitytojai. 
Svarbiausia mintis,- kurią ji
sai iškelia,.yra ta, kad SLA. 
nariams, kurie dėl nedarbo 
neįstengia užsimokėti mėne
sines duokles, skolintų tie
siog Centras, o ne kuopos, ir 
kad Šituo tikslu butų sumo
bilizuota visos galimos lėšos 
į fondą šelpimui narių ir jų 
šeimynų nelaimėje. Tai yra 
įdomi ir svarstytina sugges- 

“N ” Redakcija.: 4 ' 'tija

Man rodos, kad SLA. istori
joje ir gal aplamai Amerikos 
istorijoje neturėjom tokio sun
kaus krizio, kaip dabar,kad tu
rime, Galbūt, kad buvo sun
kių laikų turimose Amerikos 
^valstybės ir civilio ’ karo lai- 
kais, bet tas. visiems žinoma, 
jokiuose laikuose arba laiko
tarpiuose visuomet ir visur tu
rime nukentėti, vieni daugiau, 
kiti mažiau pakelti vargo. Bet 
kuomet mumis užpuolė* šis kri- 
zis ir ši bedarbė ir dar nesi
mato šios bedarbės galo, o žie
ma jau čia, tai ir musų SLA. 
narius, sykiu su kitais, dar dau
giau prispaus vargas, nes lau
kų darbai užsibaigia ir daugiau

Ketvirtadienis, lapk. 12, ’Sl
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bedarbjų traukia į miestus, bei 
miestelius.

Dabartiniu laiku yra mini
mos dvejopos svarbios SLA. 
sukaktuvės, \ būtent 45 metų 
nuo SLA. susitvėrimo, kuomet 
musų geri tėvynainiai matė, 
kad musų broliai lietuviai, at
vykę į šią šalį yra išnaudoja
mi ir vargo spaudžiami, stvė
rės darbo ir sutvėrė 1886 me
tais SLA. Nors ir biskutį bu
vo vardas netoks, kaip dabar, 
bet tikslas buvo pagelbėti na-» 
rius visokiais budais kaip dar
be, taip ir apšvietos žvilgs
niais. Taip jau šiemet sukan
ka 30 metų nuo atsiskyrimo 
nuo kunigų ir padėjime pamar 
to, ant kurio ir šiandie Stovi 
musų ta milžiniška organizaci
ja. Padėtas toks pamatas, kad 
prie SLA. gali prigulėti kas tik 
yra doro pasivedimo ir sveikas 
lietuvis bei lietuvė, nežiūrint 
kokių įsitikinimų nebūtų. Sma
gu yra, kad musų SLA., ta 
milžiniška organizacija, per
gyvenus įvairius laikus, kar
tais ir labai sunkius, dabar 
yra išaugus į vieną iš didžiau
sių lietuvių savitarpinės pa- 
šelpos organizaciją, netik Ame^ 
rikoje, bet ir pasauly netu
rim lygios lietuvių organizaci
jos.

Bet labai yra nesmagu, kuo
met matai,, kad nariai bei na
rės daug dirbę dėl SLA. ir per 
daug metų būdami nariais šios 
musų organizacijos, užėjus 

. šiam bedarbės krizlui daugelis 
neįstengia p užsimokėti narines 
duokles ir daugelis turės ap
leisti musų SLA. .vien tik del- 

. to, kad neįstengia užsimokėti 
duokles. Kuopos po įvairias 
kolonijas stengiasi palaikyti 
narius skolindami pinigus iš 
kuopų iždų kad ir mažus iždus 
turėdamos ir dažnai be jokio 
užtikrinimo, kad kuomet nors 
galės gauti pinigus atgal. Pa
vyzdžiui, jeigu’ narys paėmęs 
pėąkplą iš /kuopos užsimokės 
už 3 arba už 6 mėnesius duok
les, bet vėliaus negaudamas 
daugiaus iš kūopos paskolos, 
sakysime kuopa neturi dau
giau pinigų, apleis SLA., to
kiam atsitikime bus sunku 
gaut iš buvusio nario pinigus 
atgal. Reiškia, kuopa nustos 
nario ir sykiu paskutinių gal 
pinigų, kuriuos buvo paskola 
nūs tokiam nariui?

(Pabaiga ryto)

A.
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KTAI delko ji visūdūiet rtatidOja Prt- 
inium krekes! Mat ji kasjdten padaro 

po “Valgis-į-Minutą Skanumyną” su jo
mis. Gudri moteris! } ■

■ - ■ ■ ■ Vį...
• * .• .» . • . ,-2<. x Su'LU .. 1 ,<į te i '
♦ 3 • ® .

Kepeniai, soufflcs, mėsos intnklės ... 
visokių rųšių dalykai, sfpiė kokius nie
kuomet nesapnavote?’gadinto dabar len- 
gViU padaryti su sod&'kraitėmis. Visoje 

. Cbicagojcr moterys atranda labai nau- 
dingomis Premium Soda Krekes.

štai dabar jūsų groserninkas gall su
teikti jums (labai, labai mažąjs iškaš- 
čjais) Premium krekes VljŪlO 'staro di-

. pagaliau^ ~ Jg|_ 
ir nenorėčiau!

TAUPYKITE PINIGUS, pirkite DIDELI PAKELĮ ir 
gaukite naujus “Valgis-j-Minutą” receptus DYKAI 

' ■ - ■ 1 • ' ‘ ' (j...
■T

Šios Dienos
Valgis-(-Minutą

Skanumynas■ .. ... '. !...

, | į' . • ■/ ji ; • A . • Įi'.

j ----------gi"i;■. į1"
5 * . * S *»•.* * » v•» ' V* u * ’ < '/i-'

118 Premium Soilft'. Xrel4.v Sųuilklul tjulrinlęite krekėsi prldfi-
A puoduko cukraus kito cukrų, pUtįiJi vanilę ir bak-i,

i|įlBi>kit' Bitą mlBi, 
džioviiąonda - 

jųrūrintpis rieButų, ;bran- .
’. Supilkite | 16-’ 

taukuotą kepinjui indą ir kepki
te vidųtiųiąi ! kąrštaino • r- pėfiiųjo

* - ‘ 
iikleUs. Duokite i 
<a'ar išplakta stne- ,

A puoduko cuk'rąim 
į >/.■ puoduko pl<-no 
i ąrbutln _ ,r

ylMlIlOH , „s
RaukStuko buklng pow 

' į dor :««> ’ <'
% SuųkStuko „virtu ,džio- 

' I vintu slyvų sukapotu 
% puoduko su purintų tio- 

Sutų branduoliu • 
i'1* stiklavai! ’ BaukStas ' ištir

pinto sviesto.

kito ęukrt|; pičtią
■ ■ i-. ■.,/! .. M'! ■

batlnls g»ukBtukas7>i'' su suljapotop 
slyvomis, tpųrurtutpi 
duoliaitf ifl aviespj.

■' ' ,j * ' ' '

-te vidutiniai
(U76O FJ- ; pdhuua, at> 
kol ‘ miBinya ' bu''*“4*“ 
stalą su paprast: 
tona. 0 porcijos.

w

. delėjA dėžutėj. Su kiekvięn<’ dėžutė gau
nate parankiausią mažą receptų' knygų-- 
tę kokios niekuomet neskaitėte — 
“Nąuji Valgis-į-Minutą Skanumynai..” 
Nusįpirkite sau pinigus taupančią dė
žutę šiandie ir pasidto^kito “Valgis-į- 
Minutą” skanumyną šį vakarą!

■ 'i r * ■r 1 r f v
• ' NATIONAL'BISCUIT COMPANY

“Uneeda Bakers”
KLAUSYKITE! KLAUSYKITE! šešis kartus kiek
vieną paprastą savaitės dieną Une<4» Kepėjų Miesto 
Šauklys įteiks jums žinių gabalėlius per WMAQ.
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Birutė

of no mean abi

Išpardavimas
A. Stelmok

Atention!

; U i r ■ ! L

PER 3 DIENAS Barskis Furnitūra Housb

kviečiame ATSILANKYTI I musų krautuvi,

S. F. Martiniais, Men’s Shop
Šios Savaites Pabaigos BARGENAI
Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoje, į Lapkričio • 12, 13 ir 14

Dabar parduodame už labai nuže

RADIO IŠPARDAVIMAS
llllllllllllllllillliuilllllllllllllllllli

Pirkite dabar iš

.... $1.00 
parsiduoda

Oh yeah!
- The Mad Monk

Schnukas nevetf
Well. v

SVEDĖRIŲ, 
SKRYBĖLIŲ

NAUJIENA
PINIGUS LIETUVE

, tt A 

Leisi

Vertės $1.51), dabar 
50c. Kaklaraiščiai

park Blvd., or. phonį Keystonl
$286 any evening aftėr 7 P. M.

Clement J. Svilow, 
. 1 ’ ’ ’ Vice-Presideiit

em.
Lite gentleman 

and

MES VALO!
Nuo kauro iki pirš

Domestic ar Wiltbn tttaodi

Vilnų šu Šilku maišyta, 
baltos spalvos, pirųųau 
parsidavė • po • ‘ $ JĮ .00 
$5.00; dabar .... ■> 

-a . ’i t? ,
Paskui ; kiti \ ^žieminiai 
iŲnjoii Siutai^
POfnis arbata: 
rankovėmis p 
po $1.45 ir 9 

į. ,■ •,

< Musų krautuvėj laikrodėliai, 
/ žiedai, deimantai, karoliai ir 
»< lt. bus parduodami specialiai 
■5 PIGIAI.

The 
Club was 
lašt 
when 
were 
name

Šatuidny. November the 7th 
the Birutė was whooping thingt 
up at the Lithuanian Audito 
rium. The occasion was the 
first jubilee party, for the be- 
nefit ot all, būt more to re-

M r. and Mrs. Puizas, to- 
gether with our. geniai secret- 
ary, Gcrevievė, appeared to be

'.įsu |rum- 
ilg o m i s 
parsiduoda

Leiskit* Zohiie 
lyJ sudklmšdslaS 
mataji, 
tus, i keptilristb ' b«q.c 
Labai . naikinantis pe** ... i 
rus. Raminantis' pKyei^

tinęs 9x12 Kaurai 
xafliaL »»vaolmi, abi pusės . /

submitted after that- time will
receiye no consideration.,;4<*

Supgeštions should be sent to
Clpiųepk J. SyiĮį>w,, 3861 Iryipg

The Lithuanian Uni 
versity Club

•ieve the Jrigh. ijtrung nęrvęsį 
of the alto section.

The crowd was exceptiohally 
jolly and plumb full *of devĮIri 
ment. It was one of those ral’S 
evenings, we all strive to ajr~’ 
range, būt so seldpm sucęeed. 
A fitting tributo to Our1 rb- 
sourceful committėė who worjk- 
ed so hard to makc the affair 
poosible. , . S į i

KRAUTUVĖ PUIKIAUSIŲ RAKANDŲ’ 

1748-50 West 47th Street
Pbone YARDS 5069

Viršutinių marškinių... laikome 
geriausių kompanijų, kaip tai, 

AVilson Brothers, tMahhaUan 
kitų, •;^Turime didelį pasi

rinkimų

šie pečiai yra padaryti labai gražiai; Šildo ge
rai ir sutaupo anglis. Jie tinka pastatymui j 
frontinį kambarį. Tokių pečių paprasta kiina 
$33.00. bet šiame išpardavime $21.75

Taipgi turime didelį pasirinkimą kitokių įvai 
rių pečių ir visokių spalvų: žalių, rudų, juo 
dų ir tt. .... .. ,

SVĘujfeRIAlV JlkMV 
parsiduoda

, f « J; PatedkiniMasj Garantuotas * - - —

The New Drexel Cleaners 
4720-22 Cottage Grove Avė. > : 

Tflefonai >1■ hsLOĄt'

' Plans for the informal 
gathering to be held Friday 
evening, November 2yth, are 
being completėd, and it is im- 
perative thit the narnės of 
suggested p^trons for the af
fair be submitted at tne earli- 
est possible date. Jn order to 
allow the entertainment ■. com- 

’mitteė to complete its plans in 
due time, the deadline for the 
acceptance of these narnės has 
been sėt for 6 P. M. ųf Tues- 
day, November 17th. Narnės

Vyrams išeiginiai marškiniai. Broaddoth Balti, Mėlyni 
ir Žalios spalvos, šioms dienoms už .......  89c
Vyrams Darbiniai vilnoniai marškiniai, labai nužemin
ta kaina, vertės du sykiu daugiau, šioms dienoms už 95c 
Moterims šilkinės pančiakos. full fashioned, dailaus pa
darymo. visokių spalvų, pora už .............................. 69c
Moterims stubos dresės dailaus padarymo ir gražių 
spalvų ....................    59c

Del išsprendimo problemos apšildymui 
. savo namo, kreipkitės pas mus

Kaklaraiščiai, tikro šilko, ran
komis pasiūti, įvairių spalvų, 
vertės $1.00, parsiduoda

Lithuanian University 
officially organized 

Sunday, ^November 8thi 
the presiding officers 

eleeted and the present 
adopted.

Albert B. Lidy was 
chosen President. Mr. Clement 
J. Svilow *— Vice President; 
Miss Adeline S. Gilajson, Re- 
cording Secrętąrif ,’ Miss Anna 
Kairis, Correšponding Secret- 
rry; Mr. Ray D. Zimont, Trea- 
surer ; Mr. Vladas Jurgeloni's, 
Editor; and Mr. Joseph Var- 
kala, Sergeant-at-Arms.

Students who have fifteen 
hours college credit o r more, 
are eligible for membership.'

President Lidy wishes to in- 
form all of those who have 
been to many of our preyioiis 
meetings, and are really in- 
terested, būt who were uriablė 
to attend lašt Sunday’s meel- 
ing, may štili bėcomė chartėr 
members if they are present 
at the next meeting Novembėr 
29th. 1

When the elections were 
ended refreshments were ser- 
ved, produeing a pleasihg ih- 
terlude to an lįūally pleasing 
meetipg. Business and pleasurę 
can be combined successfully.

The softėst chairs werė l ’ > r . i I ,
monopolized, the,< coffee wąs 
excellent, companionship wds 
above par, and* the. dclicious 
cake was being anpihilated 
happily, when the talk turneįd 
to the discussion o f plaus for 
a sočiai gathering of the Club^s 
members and the leading Lith
uanian men and women .of the

,■ i*V Jį I ėv A' ■
u p ..4 ■ -v!-.; !><•>%.».;•<■.! oh "»■.>

Visas musų tavorą»> yra vėliausios mados

>; ' '■' >'- •’ . . • • • • ■ . .. s- ■ ' r * .>
Nuoširdžiai prašome visus atsilankyti, o -■* mes stengsimės jumis užganėdinti

PIRKDAMI DABAR JUS SUTAUPYSITE NUO 10 
IKI 40% ANT DOLERIO -

Atsiminkite, kad _ ...„ O-L

Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvė 
skiria 10% pelno nuo kiekvieno lietuviams parduoto 1 radio seto 
dėl musų lietuvių bedarbiu ir vargdienių, per Lietuvių Labdarin
gos Sąjungos Centro Iždų, kuris išdalins tiems, kuriems pagelba 
yra labiausia reikalinga, be skirtumo.^.

\W (ff Apatiniai 
tt )■ Union 
fljjal Siutai

Stonį baltų tiknį vilnų 
pirmiau parsidavę tpo 
$6.00; dabar $>.50

the masters of Jhe cuisine and 
refreshrųeht salon. The latter 
institiiĮlidu being *’ accorded 
lieaVy ’ support throughout the 
evening.,v,.
- Our adorable Vannie, the 
master nf ceremonies, present- 
ed a) diversified program of 
entertainment, featuring locai 
talent, that won’t be ločal long.

.Adolph • Ažūras, our high- 
powered ėrooner, sent the fe- 
minine hearts present all aflut- 
ter with his rendition of eur 

;rent bahads. He was so dif • 
ferent, that we up and pro
senis him with the Lošt Chord, 
emblematic of tenor supremacy, 
and power to tell the altos and 
fsopranos where to, get off at.
i '■

Another of our noted tenors 
explained tovthe girls just why 
he was so afraid to tell them 
that h e loved

We assisted 
out of his predicament, 
then pushed Irene out onto the 
floor. Tap, tap, tap, went her 
little feot, and oh well: the 
altos know they can’t approach 
the tenors i n singing so they 
send out Irene (to show us up 
in dancing,

The sopranos, bless their 
little hearts, did their bit in 
the person of Genevieve, who 
rendered several popular folk 
rieces. By this time we were 
rarin’ to eut loose, and im- 
plored the old Maestro to tiekio 
the ivones as only the Maestro 
can.

The Birute had a number of 
distinguishcd guests sharing in 
the joltification and lending 
color to the occasion. Mrs. 
Gugis and Mrs. Biezis went 
around renewing old acųuaint- 
ances, and that jolly gang from 
the frąternal order, known the 
world o’er as the Padaužų 
Respublika were there in all 
their glory. As were several of 
the Naujienos editorial staff. 
Then we had Mr. Rimkus, the 
riOled singėf*,“ and tlist“but not 
least the jiolder 6f the. world’.s

JUOZAS A. RIZGEN
1 laikrodininkas

* 3255 South Halsted Street r

ATY-

’ 4916 W. 14th Si, Ciceru, III.
Atdara vakarais iki 10 vai. ,Nedėliomis mtd lQaikL2 v. d,m

KAKLARAIŠČIŲ, 
MARŠKINIŲ ir tt

t 
Šaltesniam orui užėjus. Vertėtų jums nusipirkti šiltų svedėrių. 
Mes turime didelį pasirinkimų: storų tikrų vilnonių su kaime
liais ir be kalnierių. Taipgi plonesnių svederių, per galvą velka
mų, su rankovėmis arba be'• rankovių; įvairių spalvų. Galima pri
taikinti prie kiekvieno sko 
mintąkainą. * j

J. SANDARGS, Savininkas

Mid-West Ory Goods Store
3305 So. Halsted Street

NAUJIENOS. Chicago, UI' 
*..* . -r.............. .  '‘r — r— ■

perfect mustgene and leading 
banker, Joe Kaulas. , >

Lošt Choras : z \ ..
. What’a nite. What’a nite.

. Tony Banis talka Vannie in- 
to, going horse-back riding.

Nice kid, Vannie. Gives ye 
ėd at least 1 dance a yr. 

Isn’t that Julie person the 
charming hostess.

And that Billy Lynchester 
g'iy swines my women. Viper 
you. 1

Wonder what happened to 
Paul Whiiteman. More blondes?

Know ye that Tony Gedvil 
from Pu<j Rentner’s home town, 
be a tumbler 
lity. No.

Ąnd Tony
kissed a giri?

Some of these days I’m gonna 
ask that blonde for a dance.

Now if I could tend door lik*}
Al, or wear an apron likę John, 
ny, Td have a chance.

Son of a guns seem to have 
a drag with the blondes.

- My -life’s ambitionf bTo get 
Chuckie soused and sheak 6way 
the lašt dance with Al Narvid.

They think me mad, būt Į 
need mo bodyguard bad.

Name’s “Cyclone^ and very 
handsome, though playful.

Ali right you sinners, Ope- 
retta noxt.

What say tenors. Let’s sta.v 
kome.

Nupigintos 7
. ■Skrybėlės

Skrybelės-Mallory yra vi
soje Amerikoje žinomos, ka|pd 
geriausios. Visuopiet pasida
vė po $7.00; dabar $4 
pųęsidųdį4a po
Kitų kompanijų ištjirfaytfėš 
skrybėlės parsiduoda po $3.'45, 
$2795, .$Ž.45 ir $1,95.

■■ ■■ v .. t > L i . ’’

iiiųš,“ was/ike first pflicial 
/uAction of /the first adminis- 
trątioų beguri.

Out of thę discussion gfew 
thę decision to jfulfiŪ thęse 
plans. An acknowlė<lgement of 
Mišs Loųise’Norni&hta’s help- 
fui suggestiotis is • due here. 
Miss Normantą was one of the 
organizers of that students or- 
ganižation z which flourished 
some years ago. Shė was also 
responsible for the Students 
Comer which used to appear 
regularly.

It was decided to hold just 
such a gathering which will 
also be something of an instal- 
lation of officers event. Vice 
President Svilow iš in charge 
of the details. In all probability 
it will be held at the Great 
Northern Hotel, > November 
27th. Howover this is not de- 
finite. - f.

f -t ; * #v j

\Our Editor, Mr. Jurgelonis, 
for whom yours truly i s sųb- 
sfituting, wi!l itiform you of 
all the Lithuanian University 
Club’s activities through “Nau
jienos.”

už kiekviehį daiktų pas

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
- • ■ • • - r r

Turim didelį pasirinkimą žieminių aprėdalų dėl vyrų. ..
moterų ir vaikų ir parduodam Įąbai žemomis kainomis. |KJkc P’yBM 
Kviečiam širdingai atsilankyti ir busit užganėdinti musų / 
kainomis ir patarnavimu.___________________ į / ('fui™

Vyrams ir vaikams žieminiai
/ XV Union Siutai, stori ir dailaus 

padarymo iffl
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Ketvirtadienis, lapk. 12, ’31

DIDIS IŠPARDAVIMAS
DABAR EINA ABEJOSE

Roseland

Roseland

DaboK Savo InKstus!

Namams Reikmenų!

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nauji Radios 1932 mados

Iškilmingas Atidarymas
NAUJŲMarųuette Park

Nauja THOR plovykla

ucago

Žiūrėkit musų Cirkuliorių dėl didžiausių

mu

vrĮanlįnik

Svet

pora už

Mergaičių Žieminiai Kautai

tiktai

Ha

59.50
65 00
79.50

WEEK 
END

Ketverge, 
Pelnyčio j, 
Subatoje,

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO, ILL.

Parlor Setai Parsi 
duoda Pusdykiai

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

LAPKRIČIO
LAPKRIČIO

LAPKRIČIO

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Nauja MAYTAG plovy 
klC už.........................L...
Ir daugybes kitų už lygiai žemas kainas

Kautų
i 

“Du Pont” 
Leatherętte, 

avies kailiu 
ir su di- 

avies kal- 
Didumo

J. Podžiunas
V. Kristoff

E. A. Waitcbes;
J. Grigula.

Ateinanti penktadienį, lapkri
čio 13 d., 341 Kensington Avė

Išpardavimas Vai
kų' Sheepskin 

Kautų 
Padaryti iš stiprios 
juodos “Du Pont” 
rūšies 
storai 
pamušti 
dėlių 
nierium. 
4 iki 
$5.00 kautas, 
me išpar- $< 
davime tik 1

cija, tai United 
uilding and Loan 
- lietuvių vedama

American ‘ Family 
daugiau 5 šmotų, su 
šmotas 3^c.

—• naujas ir J. 
E. A. Waitches 
jie vėl išrinkti, 
direktoriai yra: 
J. Raila, B." A.

Narbutas, V.

lOOOi

VYRŲ RAYON ŠILKINĖS KOJINĖS

Labai dideles mieros, $ėF| Q f* , į 
verti iki $50.00, po .... CObU d

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

įvyks Kliubų ir draugijų Susi
vienijimo susirinkimas. Bus 
svarbių raportų ir pranešimų. 
Visi nariai atsilankykite, taip
gi nepamirškite naujų narių at
sivesti prirašyti prie Susivieni 
jimo- Sekretorius.

VALGOMOJO KAMB. . SE

TAI UŽ MAŽIAU NEGU 

MUMS KAINUOJA

Puikus 7 šmotų setai, didelis 
pailginamas* stalas, 5 kėdės ir 1 
šeimininko kėdė, sėdynės ap
muštos puikiu jacųuard. Re
guliarės vertės iki $QQ 7^> 
$75, Uabar už

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia 
Tamstų Peoples Krautuvėse. Atsilan

kykite šiandienų gatavi pirkti
Į DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVES

:Bbargaih 
L PATSJ

Patarimas 
nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel Crawford 5573

Muilas, ne 
šiuo kuponu

Nauji tciobėsiai—nauji biznie 
riai

United Lithuanian Building 
and Loan Association — lietu

vių spulka

krautuvėj galite pirkti" Radio 
$10 įmokėjus ir po $2' į savai- 
nuošimČių nereikia mokėti.

Turime Radios visų išdirbusiių. 
dusų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

___ .

I IIOTIP’O DEPARTMENT
LUOlIbO STORE

3410-12 South Halsted St. v

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Elektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, $OQ.50 
dabar už ................................ *. ■'*
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia 
dapirkti, dabar už ......... tv
Howard Radio, 9 tūbų, “Higb Boy” 
kabinete, dabar $00*00

Gasiniai Pečiai už Mažiau 
Kaip Pusę Kainos

Puikiausi Coles išdirbystės pilnai parceliuoti ga
siniai pečiai, įvairių spalvų, vertės iki $75. Da
bar, kol jų išteks, tiktai $£Q QI<Z
DO .. ...................................

DIDELIS 3 DIENU BARGENŲ 
IŠPARDAVIMAS

KETVERGE, PETNYCIOI ir SUBATOJ
> Lapkričio 12,13 ir 14

imtos. Ve tame naujame Dr. 
Yu$kos name atidaryta daili 
Bielskio vaistine: gražus fikčie- 
riai. šiai Bridgpportietes Nan- 
cy’s beauty shope. čia vėl vis
kas up-td-date. Ve ir gerai ži
nomas batų taisytojas A. Kri- 
siunas šiame name atsidarę* 
dailią krautuvę. Pas jį galima 
gaut ir iiftujų batų.

šiame naujame name i? pat
sai Dr. Yuška atsidarė ofisų; 
taippat Dr. Kliauga. Na, ir kas 
gal sakyt, kad ši apielinkė ne
auga, negražėja?)

Ve užeinu į brolių Matkų 
bučernę. ant Artesian ir 68th 
St., ir, vyreli, nustebau kaip 
išgražinta. Naujai išjnalevota, 
naujos ’eintynos, pagražinimai 
suderinti. Vienu žodžiu, jauki 
krautuvė,

O netoli Parko pabudavotas 
didžiulis namas. Beveik kuone 
gražesni? už šios apielinkės lie
tuvių dievnamį.. Kašgi tasai na
mas? Tai klebonija, kurioje ra
miai ir šiltai gyvena Dievo vie
tininkai. Bet jeigu Kristus ap
sidairytų šiame name, tai gal 
pastebėtų milžinišką gyvenimo 
skirtumą nuo jo ir šių dienų 
kunigėlių. Juk čia modernus 
patogumai, pagražinimai, o Kri
stus gyveno (jeigu gyveno) ne
puošniai, paprastai, patsai ne
turtingas, apskuręs.

Girdėjau, šioj apielinkėj 
draugai senberniai tveria sen
bernių kliubą. Nieko smulkme
niškai apie tai nežinau, bet vei
kiausia jų kliubo tikslas, tai 
pypkių parūkymas. iAš iš ank
sto abejoju, ar šio kliubo atmos
fera daug kuo ąkirsis nuo kū
mučių beismentų, nuo kurių 
bėgdami ir kliubą tveria. Vie-. 
toje organizavimo panašių kliu- 

ar negeriau,? butų M. X.

Victor Radio kombinacija, naujau 
sios mados, su viskuo Sflfl.Ot 
dabar 
Mus

Tarpe visokių lietuvių orga
nizacijų Roselande, kaip tai pa
šaipūnių draugijų ir politiškų 
kliubų, randasi ir viena finan
sinė organi 
Lithuanian 
\ssociation 
spulka. Kada geri laikai ir dar
bai eina gerai, tai visi pinigų 
turi užtenkamai. Mažai yra 
kreipiama atydos į finansines 
organizacijas-spulkas. Gal ne 
vienas yra pasakęs, kam jos 
reikalingos. Juk ir be spulkos 
pagelbos galima pinigus susičė- 
dyti; kam čia kitiems rupinties 
apie mane. Tokie ir panašus 
atsakymai galima buvo išgirs
ti pakalbinus prisirašyti prie 
spulkos.

Kada geri laikai, visi dirba, 
visi pinigų užsidirba. Vienok ne 
visi moka pinigus sučėdyti juo
dai dienai, kaip tai nelaimei at
sitikus, bedarbei -užėjus arba 
senatvės sulaukus.

Vienas iš viršpaminėtų atsi
tikimų, tai bedarbė, katra da
bar mus visus sunkiai palietė. 
Vienok, kurie buvo taupesni, 
tie mažiau jos yra panešti, ir 
ne tiek sunkumo teks jiems pa
nešti.

O kaip yra su tais, kurie ne
sirūpino rytojaus diena? šian
dien mes matome daug gyvų 
vaizdų, apie kurios nereikia 
daug kalbėti. Tiesa, daugelis 
negalėjo išsigelbėti nuo bedar
bės naštos taupumu, nes turė
jo daug visokių nelaimių.

Bet tenka matyt ir kitokių 
vaizdų, kurie mums leidžia su
prasti kokią svarbią rolę lošia 
musų gyvenime taupumas. Vie
ną vakarą man pasitaikė būti 
Waitches Bros, raštinėje, kur 
United Lithuanian Building 
and Loan Association turi savo 
buveinę. Spulkos raštininkas 
B. Waitches paduoda vienam 
jos nariui čekį $1,000, kuris 
jau pabaigė mokėti. Reiškia^ 
tas žmogus gyvendamas su šei
myna, kai buvo geri laikai, mo
kėdamas po kelis dolerius per 
keletą metų, sutaupino tokią 
krūvą pinigų. Jisai šiandien ba
do nekeptos, ir jo visa šeimy
na jaučiasi laiminga.

Tas žmogus ir vėl užsirašė 
keletą šorų mokėti, kad ir vėl 
susitaupinus kelius šimtus do
leriu. Arba ve kitas pavyzdys. 
Kitas Š os spulkos narys, ku
rie jau turi įmokėjęs $800, į 
spulką, oasiskolino iš jos $400 
ant 3 mėnęsių. Reiškia, jo pi
nigų ten yra, tai jisai atėjęs

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

Phonc REPUBLIC 8222

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
,12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Dabar taip pppulią- 

raus Alpaca File, 
kad išrodo kaip tik-

• ■

ro kailio. Pilki ar ru
svi. bidunio 3 iki 14

Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, 2

Kaina tik ‘fH'iiUU

KAINOS SUMAŽINTOS 
DAUGIAU KAIP PUSĘ

Ant
RADIQ, RAKANDŲ, PEČIŲ, PLAUNAMŲ

Pbone H.mlort 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenau> Avė.

CHICAGO, ILL.

ir pasiima kada tik jam rei
kia jų.

Tokiai baisiai bedarbei siau
čiant, kokia, siaučia dajjar, tau 
pinusiems centą prie centoĮ sun
kus laikai daug lengvesni, įVe- 
gujtieir.s kurie nemokėjo nau
dotis iš gerų laikų.

Spalin 27 d. ši spulka laike 
metinį susiripkimą savo rašti 
nėje, 52 E 107th St. Spulkos 
raštininkas, B. Waitches, išda
vė raportą iš jos finansinio sto
vio. Iš raporto pasirodo, kad 
-pulką stovi stipriai, nors ir 
prasti laikai. Spulką tik tiek 
paliete nedarbe/ kad keli nariai 
dėl bedarbės dšntojo iš jos ir 
mažiau gauta naujų narių. Pa- 
jkolas, kurie turi pasiėmę iš 
spulkos, užsimoka visi gerai. 
Jokio blogumo nesijnato.

Išrinkta 3 spulkos direkto
riai • J. Raila 
Žukauskas ir 
— buvusieji; 
Dabar spulkos 
J. Žukauskas, 
Waitchj6k A.
Kristoff J. Grigula, A. Ziniaus 
kas^. J. Podžiuna? ir A. Drau 
gelis.
. Pirmininkas 
pagelbininkas. 
raštininkas — 
kasierius

Spulkos adresas: 52 E. 107th 
Street. • , Narys.

Perkraustymo Aptiekos į Naują Namą 
ATIDARYMAS TĘSIS DVI DIENAS 

PĖTNYCIOJ ir SUBATOJ, '

Lapkričio-Nov. 13 ir 14
Per šias dvi dienas kiekvienas ką nors pirkddmas musų 

Aptiekoje GAUS DOVANĄ

Ant kampo Marąuete Rd. ir 
Artesian Avė. kaip grybas po 
lietaus išdygo Dr. Yųškos na
mas Namas didelis, modernus, 
su 5 krautuvėmis, ir 4 jau už- bų

R. C. A. VICTOR kombinacijos Ra
dio įrengti, naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo, ver
tės $300.00. Dabar $ftft gft 
tik už ....................
PHILCO Radio įrengtas su tūbom, 
staliuku ir viskuo. $O/į Eft 
Labai gražus, kaina vO«OU

Žiūrėkit musų Cirkuliorių dėl didžiausių bargenų kokie kada buvo pa- 
siųlyti. šis IŠPARDAVIMAS bus didžiausias BARGENŲ PARINKIMAS 
kokis kada buvo LUSTfG’S Sankrovoj. Ateikite anksti, ketverge. Ateiki
te kasdie laike šio nepaprastai didelio išpardavimo. *,**'.'

Iv A' ! A. a a a a m * * L - * * * ~ ~ * A. N A A a * A a ■ a a a m 1 . . A - - — a a
Naujausios Mados, pilnai parceliuo
ti, dėl visokio ktiro, $a| Q O K 
verti iki $35.00 po ....... 1-0 b

WISSIG, 
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas .pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali jpadaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 We*t 26 St.. kampas Keeler Avė., Tel Crawford 5573

Archer Avė. Big Store
4187-91 Archer Avė. ■ Kamp. Sacramento- Št.

Mockaus parapiją tvert? čia 
baisiai reikia laisvamanių baž
nyčios. Brldgepbrtiečiai turi to- 
kįą bažnyčią, o mes ką? Bažny
čių Čia porą yra, bet jų ir dau- 
giaus reikia, ries čia nesuval 
domų Velnių privisę, kurie ir 
gerus parapijomis kantais iš ge
ro kelio pakreipia.

Bastūnas.

Neužleiskite Inkstų ir Pūslės jĮĮffiįįh
Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kelimasis naktimis ir kurtus, strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inkš- .1^. 
tų ar pūslės pakrikimus.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi
vartotojai atsideda ant Doan’s Pilis. Gi- į
riamos visoje šalyje. Gaukite Doan’s 
šiandie.

Doan’s Pilis

PILNAS LOVOS AUTFITAS 
UŽ TIKTAI $12 95 
Jūsų pasirinkimui kokio norite 
didumo lova, garantuoti coil 
springsai ir 45 sv. bovelninis ma- 
trasas. Reguliarės vertės iki $25. 
Dabar viskas tiktai už $12.95.

VAIKŲ FLANELINIAI MARŠKINIAI
Iš storo pilko ar rusvo Flanelette, didumo 8 iki 14, 
69c vertės ................ ;....... ...'.j..........................  )

VYRŲ UNION SIUTAI
Storo nėrinio, žiemos laikui, švelni apačia. Reguliarės. f
$1.00 vertės, dabar ......•.............................................................. ....

VAIKŲ IR^ MERGAIČIŲ VILNONIAI SWEATERIAI
Stori, šilti, slipover styliaus. 6 iki 14 metų. Reguliarės .
$1.39 vertės, dabar po .........................................    t

MOTERŲ ŠILKINĖS IR VILNONĖS KOJINĖS 
Naujų rudeninių spalvų, puikiausios 50c kojinės, specialiai 
pora

Gražių naujų Ijdetkučių ir dryžių 
pora tiktai ..................... . .......... . .......

VAIKŲ ŠILKINĖS IR \VILNONĖS KOJINĖS 
Puikiai padarytos, šviesių spalvų, didumo 6 ikL9%, ’ reguliarės 
50c. vertes, pora po .................... . .............. . ............... . ............................

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

DOUBLE BED BLANKETAI
Pilno lovos didumo. Stori, bet minkštos bovelnos. Gražių 
plaids. Reguliarės $2.00 vertes, pora po .........4..........

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ CEVERYKAI
Perdėm grynos skutos, augšti viršai. Didumo 8 iki 2.
Reguliarės $1.98 vertės, pora už ..................................... . ...................

69c
’ _ 4. 4 -

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatves Kampas Mapleufood gatves

Lafayette 3171 , Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

RegUliares $9.0Q ver-

4 J5

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
3 Dienos 

KETVERGE, PĖTNYCIOJ ir SUBATOJ

MADŲ
GERIAUSIOS PLOVYKLĖS 

Už [žemiausias kainas
Nauja W0£S ^plovykia

Daktaras
Kapitoną*

. •

NAUJIENOS, Chicago, HL

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBO

ROŽINIS BALIUS
su ŠOKIAIS ir Skrajojančia KRASA

ĮVYKS ATEINANČIOJ NEDĖLIOJ.

Lapkričio-Noveniher 15 d., 1931
LIETUVIŲ AUDITORIJOS 1-mo fl 

3133 South Halsted Street.

Pradžia 5:30 vai. vakaro. Įžanga 35 centai vienam.
Smagumas, draugiškumas visiems atsilankiusiems į šį vakarą užtikrintas,

Nuoširdžiai Kvieiia KOMITETAS,

J ■ 1 .1,   

IŠPARDAVIMAS

Olf|> A ■ Dovanos Vaikams
■ ■ RD BB I tiktai Sub a t o j e.

B Motinos atsiveski-
B 111 BI savo vaikus su

batoje ir jie gaus

DYKAI DOVANŲ SURPRIZO PAKELĮ
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Tarp Chicagos 
įietuviif

Mt Greenwood
Susivienijimo LiėtiiViį Ameri

koje 178 kuopos minėjimas 
organizacijos sukaktuvių.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 178 kuopa buvo suren
gusi minėjimą sukaktuvių 45 
metų nuo organizacijos susikū
rimo ir 30 metų sukaktuvių nuo 
perskirų su klerikalais. Parcn 
girnas įvyko p. Adomo Mažri
mo svetainėje, 3926 West 111 
Street,
būrys, grojo šauni 
svečiai 
augimu 
mu.

SLA.

Dar žbdis apie niusų koloniją, 
Malonu, kad” čia pasireiškia lie
tuviška vienybė* jįęįjcarii pa
sitaiko kokia heįaimė,; jei. 
suserga ‘ ar įniršta, tai kaimy
nai ir draugai atlanko, išreiškia 
uŽu8jaųtą> palydi. Jei pareik 
giamą'koks balius ar piknikas, 
tai lyg po prievarta visi susį- 
renka, linksmai visi pasišneku 
visi vienybę palaiko.

« s

Kuopęs valdyba dėkoja “Nau
jienų’ administracijai už paragi
nimą publikos atsilankyti į šį 
balių, už parėmimą kuopos.už parėmimą kuopos.

—B. WaJantinas, 
SLA. 178 kp. pirm.

Publikos buvo didelis 
prkestra, 

gėrėjosi • Susivienijimo 
ir 178 kuopos bujoji-

178 kuopos pirminin
kas, B. WaĮanfii»aš,, perstatyda
mas kalbėtojus pažymėjo, kad 
šis parengimai reiškia apvaikš- 
čiojimą ir minėjimą 45 metų 
sukaktuvių nuo' Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje įsikūrimo ir 
30 metų sukaktuvių nuo jo pa- 
siliuosavimo iš kunigų globos. 
Kuopos pirmininkas nurodė, 
kad mes, SLA. nariai, iš savo 
pusės turime stengtis šį minė
jimą palikti neišdildomu Susi
vienijimo ateičiai.

Organizacijos iždininkas, ad
vokatas K. Gugis, ragino klau- 
lytojus rašytis prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj. Kalbė
damas, SLA. iždininkas prisimi
nė ir apie Vilnių, kurį prieš 11 
metų užgrobė smurtu lenkai.

Antras kalbėtojas senas SL 
A. narys, P. Pūkas. Jis kalbė
jo apie tai, kaip prieš 30 metų 
Susivienijimas atsikratė ihd 
kunigų, kaip Susivienijimo or
ganizuotoje i važinėjo po kolo
nijas sakydami prakalbas, kaip 

.dešinieji (L y. klerikalų sekė- 
’ jai) “vifisindavo“ ’ juos 'Š.vlfn- 
kiaiš kiaušiniais dar ir pipirų 
užbarstydami. kaip kunigų se
kėjai mėgindavo mitingus išar
dyti.

Dr. Dundulis buvo užimtas, 
tai pasivėlavo atvažiuoti į pa
rengimą. Kuopos pirminin
kas, baigdamas prakalbas, dė- 
kavo kalbėtojams už kalbas ir 
publikai už atsilankymą. Pirmi
ninkas tarp kito ko, pusiau juo
kaudamas priminė publikai, kad 
iždininkas K. Gugis mažai au
tomobiliais važinėja, tai Susi
vienijimo iždo neuždaužys.

Be to, pirminiiikas priminė 
susirinkųsiėms apie kuopos ne
laimę, nes užsidarė bankas ir 
uždarė jos turtą.i ...

Visų trijų kalbėtojų 'prakal
bos pavyko. Publika buvo pa
tenkinta jęfnig. / r.

Nors dabar yra gan sunkus 
laikai, vienok svečių į šį SLA. 
178 kuopos parengimą priva
žiavo gražus būrys. Atvyko jų 
ir., iš kitų organizacijos kuo- 
PU- o '.-

Mt. Greenwood lietuviai yra 
gcrąŠirdžia’ savo tautos gerų 
darbų rėmėjai. Palaikydami 
vienybę buvo visi SLA. 178 
kuopos baliuje.’ šiais blaivybės 
laikais parengimas neturėjo 
bartenderių, kad kartais kokia 
nėlainič neįvyktų. Tik virtuvėj 
“inžinieriai” vieną kitą “recep
tą ” prirašė. Teko sunkiai pa-

nu-
Tai

dirbėti ir net skrybėlės 
įtraukti, kad kiek atvėsus, 
vis kuopos gerovei.

SLA. 178 kuopos narys, Ado
mas Mažrimas, baliui atidaryti, 
padėjo prie baro $5. Jis, be to, 
davė parengimui salę už dyką. 
O baliaus pabaigtuvėms dar pa
dovanojo kai ką. 
parėmimą.

šios , ktfopos 
skyriaus narė, 
gražuolių titulą,

Ačiū jam už

jautaiibnięnė^ 
kuri laimėjo 
būtent Jėva 

G^af^į’u^tagH^ i
dovanų. *3aMpjau suteikė doya- 
i|ųf A.1 Mikšis, C.- Jgrėnik ..f1r 
barbens Yurkus. Ačiū už pa-

' ramą. t 7> ■j
Visi svečiai ir ’ viėšil|6s hpks- 

njai' laik'4 \ praleido. I? visiem £ 
taribnnte aciu, kurie dalyvavote 
baliuje kartu su mtlhriS. '

West Pullman
' • t .

Pereitą sekmadienį Wcst Pull- 
ma” P’irk svetainėje įvyko 
SLA. 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai. Ko
misija pranešė, kad įvyko ju- 
bilijinės prakalbom, kurios nusi
sekė vidutiniai. Buvo trys kal
bėtojai, jie gerai išaiškino Su
sivienijimo istoriją. Nariai, ku
rie buvo prakalbose, užsiganė
dino, bet kurie patingėjo atsi
lankyti, tai paliko nežiną kas 
buvo kalbėta tose prakalbose.

t Musų kuopa neturtinga iždu, 
nedarė išlaidų, pasitenkino ap- 
; eiti be ekspensų. Reikia pri
minti, kad kuopos turtas dar 
tebėra pas komunistus raudo
nojo sojuzo 2 kp. Nors tas so- 
ijuzas neturėtų teisės musų kuo
pos turtą naudoti, pabėgęs su 
■keliais nariais, ba ką padarysi: 
iki šiol dar nesikreipta į buržu- 
ąžišką teismą, o geruoju komu
nistai neatiduoda kuopos turto.

Mockevičius — ligonis. Jam 
prisėjo pašalpos $36. Nutarė 
atmokėti.

Gauta iš Centro Pildomosios 
Tarybos nominacijoms blankos. 
Nurodoma, kad reikia susirin
kimą sušaukti atvirutėmis. $į 
susirinkimą nesuspėta, tai nuta
rė *Žtėin^tpBUsirink1ffhą šaukti 
atvirutėmis ir pažymėti baus
mę pagal konstituciją. Atei
nantis susirinkimas bus svar
bus. Jame bus nbminacija Pil
domosios Tarybės ir rinkimas 
kuopos valdybos. Nariai, gavę 
atvirutę - pagarsiniril^ j susi
rinkimą. būtinai atsilankykite.

Teko no susirinkimtf . jšikal 
bėti su nariais apie raiįckmąjį 
sojuzą. Jie man papaęakojo, 
kad komisarų pampčninįaj dar 
neapmokėjo pašalpą sirgu- 
siems nariams ir miriisiems po- 
mirtinė-".. Paklausiau, ’kodel jie 
neatmoka? Neturi’ girdi, pini
gų. Kįir dėjo sumokėtus na
rių mokesčius?

Komisarai pareikalavę pasių- 
sti pinigus į centrą, pamočnin- 
kai turėję tuos pinigus pasiųsti 
Cer.trąii. Dabar 2 kp. nusi 
plovusi rankas biatirų darbą at- 
likus ir eako nariams, kad nie
ko bendro neturi. Bet rinkti 
mokesnius iŠ .suklaidintų narių 
reiškiu,, kad turį da$ bendra.

Pereitą savaitę mačiau ga- 
zietoje, kad pirmas ,kašėvaras 
West Pullmarie kviečia ^šrįus į 
užeigą,' ):(irioj žadėjo tutėti su
sirinkimą, Tenka manyti,; kad 
ir vėl rinks mokesnius iš su 
Klaidingų narių. O surinkę ati 
duos , juos komisarams, t . i 1 c V’ . ■■ . * ji Raudonoj p sojuzo nariai pą 
šąįhoj3,, kad Jeigu komunistai 
ilgai jtios apgRIidinės, neišmo
kėdami na&iq$š ir pomirtines, 
tai’gal teks‘kreiptis į teisina, 
Pęr teismą reiklaus, kad butų 
uždrausta komunistėmis laikyti 
lĮėjvzo 2 Į',ii.„sa^i.^?>kirnus iy yy, 
lioti iš apgaudinėjamų narių pi
nigus, Il/.i.ijvJ . .1 „Jlil
J. Mat, užėjus blogiems laikams, 
kot*» dhMat \ \gaMi'
P3»>‘n!'tk lra>^tęW«.kpkj^o- 
jfizą ir pp jo priedanga .renka 
f JMiWIas
gyvuoja, tik ant popieros. Ne.3 
J ^yyĮlptų^. .tąi
atmokėtų pašalpą ir pomirtinę.

i dalia* žiūrėti į nuskriauštiis 
liirius? t9^ąmefląikef^ęt;ką pa
darysi, kad patys leidosi komu- 
msiamš save .apgauti ir paskui 
apiplėšti.’ Pasarga kitiems pa* 
i[saugo'ti> kad taip'neatsitiktų.

- Korespondentas.

—r—- 1 111 £ v" ' r • ‘B^RliENAI

Pirkite ^itappysite

■ v, . ' . j' . i ■ . . ■ - A <v'> > V

Gerbiamoji publika, kaip ma
tote, šiandie Naujienose pra
dėjo tilpt? daųį įvairių skelbi; 
mu (jie jilps per tris dienas). 
Tuose skelbimuose • nurodoma 
daug jvaįrių bąrgenų. Meskvier 
Čiamė Naujienų skaitytojus pa
sinaudoti tais bargenais dabąr. 
Nusipirkite sau reikalingų da
lykų ir sučėdykite pinigų.

Kaip žinia, prieš kalėdas, be
veik visos prekės būna biskį 
brangesnės. Todėl nelaukite, 
kol prekęs bus brangesnės, bet 
naudokitės šik proga tuojau.

Eidami pirkti kokių nors bar- 
gęnų, nusineškite su savim 
Naujienas ir parodykįįę, kad jus 
matėt Naujienose tuos, barge- 
nus. , - ’ ’ ’ -

. , z—A. Zymont, ,

ir>'i j ’

CHICAGOS ŽINIOS
Minutes tyla Chicagoj

Vaka^ 11 valandą vienai mi
nutei buvo nutilusi Chicaga. 
Gatvėkariai ir elevatoriai susto
jo, mašinų užimas<diovėsį dirb
tuvėse, o tūkstančiai žmonių 
sustojo ir pasisuko rytų link. 
Tai buvo išreiškimas pagarbos 
ir paminėjimas žuvusių-;pąsąu- 
linio karo laukuose. Po to vėl 
subruzdo, sujudo Chicaga.

Genną 
j. ■'

1 Palaidojo kadaise galingos 
butlegerių gengės narį Džimi 
Geimą.

Palydėjo ji šeši vežimai ge
lių, palydėjo eile automobilių 

.siilesuėįb per tris- blokus.
- , i ■ '■ •1 ■ ■■ ' ' 1

Bet šių laidotuvių negalima 
lyginti prie tų, kurios buvo su
rengtos seniau jo broliui Ailr 
gelio. Tuomet vien gėlių vežta 
j kapines 3(J yežifyų. Tuomet 
25,600 minia sūsiriiiko, \ tuomet

K « ■ / ’”>• •• ,v_-- -—
‘ V'. ...t ' : ■ ■ >- .L.

Paskutinės sulčių
' Vynuogės
j, ■' J .-‘'t':,,.. ''-''C i'/' _7, .

Pasak Jack Lnvęi kuris ' praleido ke
lis mėnesius rytuose .kontraktuodamai 
dėl Californijos. Fruit Echange, kuri pa
kuoja Blue Anchor Brąnd vaisius, sul
čių (vynuogių padėtis yra tokia, kokie* 
buvb galima tikėtis.,;; v. f :

Mažas Californijos vynuogių derliu: 
ir l|etai, kurie prasidėjo į pabaigą spalic 
meų,, sustabdė sulčių vynuogių \prista 
tymą beveik tris savaites pirmiau jpa 
prasto- laiko ir- tie,; kurie peapsirupin< 
vynuogėmis kada kainos buVo,, žemos 
pasiliks visai be vynuogių, Jeij^bsntipirk 
vynuoges dar šią.savjritf, neš jpaskutiuia 
siuntiniai jau iSšIųstiA- iš Califpriįijps i 
tik mažą kiekybė jų skirtą vietos mar 
-ketams,.- - ■. ■■■ : . .,,.z

Nors Californijos vynuogių auginto 
jai aplaikė didelių nuostolių delei saus 
ros ir karščių vasarą, ir lietaus, kuri 
pažeidė jų vėlyvąjį derlių, vynaarią 
rytuose betgi pasinaudojo, nes kaino 
buvo žemos, o vynuogių kokybė būvi 
nepaprastai gera ir dar niekad vynuogė 
nebuvo taip sąldžios ir neturėjo sav 
tiek daug cukraus. <f

1 California Fruit Exj*hahge ypač sten 
giasi ateivius supažindinti su , Blue An 
chor Brand , ir tam tiksįui mano plačia 
naudotis ateivių spaudos pagelba.

11U!

Graboriai
Kivirčai daktarų drau

gijoj
tik šklokininkai su ištikir 
stalincais pešasi ir skal- 
šUi pranešama, kad ga- 

tikėtis skilirho ir Chica- 
jos‘ daktarų dradgijoj. Nešu- ,
sipratimų iškįlant aikštėn lau
kiama deliai to, kad keletas li
goninių kaltinama nevykusiu

) ' Ne 
mais 
losi, 
ima

46 nuošimčių automobi
lių rieriureguliuoti •

■ . r- Sz ■ ■ . ■
*"**“■*■ 1 ■ ’ 41 '■ 111 rL ’ į

6 ‘̂4 4 i .... r a.j’ -k.

Iš padarytų tyrinėjimų, kaip 
tinkami važiavimui miesto gat
vėmis yra autornobiliai, pasiro
do, kad apie 46 nuošimčiai jų 
įuri šiokių ar tokių ydų. J To- 

iais.adtornobfliais važinėti esąs 
pavojus taip patiems jų ppe- 
ruotojams, kaip abelnai publi
kai. •

i Gen^steris nušautas
Oak Lawh' ‘ rotjhdtizejįnusąU; 

įaš Raymond Kaiie,' kuris iki 
šiol dirbęs O’Donnęltio goVėdai 
Kaip biznio parupintojas. Kane 
seniau biivo muzikantas,’ bet vė
liau p^eitė savo užsiėmimą 
an t bu tlegęrio profesij oš.

* 1 - •’
y !.-■ n —.v   —
jį. -L ’?• -i“ • i . .. . ...

GERB. / -N ąu j ienų' skaityto
jos ir skaitytojo! • prašomi 
pirkinių reikalai^ eiti. į?kasc 
krautuves, kurios skelbiasi

Phone Bonlevard 41 
A. MASALSKIS

Musą pAtarnąVinui* W- 
dotuvŽH ir kokiame/ rdv, 
kale visuomet esti s<žl- 
ningat ir neboingui to-, 
dėl, kad neturime ii- 
laidą užlaikymui sky
dą. y..

3307 Auburn Avė.

! S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALŠAMUOTOJJI 
Dideli ir graži'koplyčia dykai 

718 W.18 St.
' . Tel. Roosevelt 7532
——    m ■■■ 1 ■■■■■ n« —1 n 1 ■>

Lachavich ir Siimi
r.' Vi r* \ ?

> m . t-į’ ■*' V;-?
Patamaąju i, laidotuvėse f. kuoptgianri 
i Reikale meldžiu .atisi<a<ilctiff, ,0 mano 

darbn busite užgančdinti.
; Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicag
SKYRIUS!

1439 S. 49Court, Cicero, U 
. T<L Clctra 4427 . .

. r^“1’ ■. .... .
Tdefonu.Yiid. 1138 . r.

Stanley P. Mažeika
' Graborius 

Balzamuotoja^
c Moderniii'a Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius ’ visokiems reiki- 
t- lams.. Kaina prieinama.:

3319 Auburn Avenue
• , H ■

646 W. 46th 8t.

Telefonai 

Bonlevard 5203 

Bonlevard 8413
■■■ » U . / •
1327 So. 49th Ct,

Telefonai 

Cicero 3724 

r- M'Į . \'t

dpvi|^tppt^uv^ ^bntiŪie- 
advokatų/ teisėjų ir gehgs-

Tiesa, ir vaitą? buvęs vaini- 
is nuo Cap'Onės. Bet pats 
apdnė pavieto kalėjime. Ketu- 
kiti Džimb broliai jau kapi- 

5se, ir paskutinis išlikęs gy- 
is brolis Šamas, tur būt grįš 
;gal j Italiją.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠEViAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminija 

ligonius ./ . .
nno 10 ryto iki 2 po pietą h 

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

3421 So.. Halsted St
Phone Bonlevard 8483

Lietuviai Gydytoją!-;..

Dr. C, K. Kliau£d k 
bentisUsJ j 

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė.

• PboneHemlork~78^8 .

Phone Bonlevard ^7 C

CHICAGO, ILL

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

v ■ vvy.y- -

.40* **. V' įh*

SU GRABORIAI
FdB!* - ftO*

U'.'.-

h j, ui

■■■■■■iii. 1 u m »| Ofiso it1 Rež. Tel. Bonlevard 5913

\ Peter Conrad DR.BERTASH
FOTOGRAFAS *^**Y**

Fotogtafuoju jūsų na- 756 35th St» 
mąose jųba studijoj. J (Cot. of 35th f< Halsted Sts) > 

ryon ',nr £»n c<4. Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:301
: 7oU VY. .OZ DU > NedUdienbU pigai sutarti

rr«.u KO a o , , --
- ' - -- 71Į Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5914

DR. NUKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedčldianiais pagal sutarti '<

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

•■d 47jb SttMt ,

Tel. Englewood 5840

....................... '

Graboriai

IGN. J . ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj ( pr p M ŽILVITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

3243 So. Halstvd Street 
Ofiso Tel. Victory 7188 

I Rez. Tel. Hemlock 2615

Lietuvės Akušerės 
p-yt.rvw~ ~~i n*.* a* j*t*^*u*f^^*^fi*a*^ I

Mrs; a. k.
JARUSH Į

PHYSICAL 
- THERAPY' 

S . MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

' Phone
Hemlock 9252

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllthSt 
Kampu Wabash Aveniu 

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

Akių Gydytojai

Ivairm Gydytojai- ?...... . r.. -r.   • ■ -r—mt

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — ..

I Getai lietuviam* žioomaa pef iį 
tm kaipo patyrp gydytojas, chinugae 
it akoieria. . r. A < *14

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy*t 
tą, motetą it vaiką pagal aaujauriui 
metodui X-Ray it kitokiu glekttM 
prietaisus.

Ofisas it Labotatorijai/tr 
1025 W. ISth St., oatoti Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7i30 vaL Takata 

TeL Canal 31 lą . ’
Rezidencijos telefonai - "M 

ffydf Purk 6755 ąr RuMph 6800

’ 0V

Praktikuoja 20 <-
OFISAS > i-. *

4729 South AthUnd Aoi>, 2 fa&oi 
CHICAGO, ILU - - / 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyriiką ir 

OFISO VALAN1
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, ________ __
vai. po pietą ir nno 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedžL nuo 10 iki 12; SŪiM 

Phone Midway 288(f

------ --------------—... .

Telefoną* Yatia;-O99^'& 4 > 

Dr. MAURICE KAHN 
46h South *

Ofbo valandMŠ

Dr. Suzana.A. Slakis'
Sptciaiitti Motorų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avę. f '
Vai. 10 iki 12 ryto:. 4 ik: 6 po pietą. 
(Vakarais: Utarn.-ir:K¥ty. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

Telefonas Ęoulevard. 1939 Įn0O jo ikidiena, 2 ŪŪ .3 ėe ptf.

DR. S. A. BRENZA
c. Ofiso valandos: |

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

4608 South Ashland Avė.
1 3 Netoli 46th St. Chicago, III. -

Ofiso Tel Victory 6893 
< Rez. TeL Drevei -

li^S^ DR. .ir DUNDULISVAkSrfRL GYDYTOJAS IR CHIRURGASVNSSSgg^ - 4142 Archer Airena,

VAITUSH, OPT. Valandos 11 ryto iki .1 po pietų, 2 i|ril
^AKIV SPECIALISTAS ; 4 k 6 iW fl/u ^dhni°“ Valandoj 1—3
via it T.ietuens 1 . .»« Į2 .  J Valandos t 1—3 po-pteafc

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisui 3102 So. Hnfotod gt./ C0WS 

' ■' į .* • erti 31 it Statei « ;
LIETUVIS _____i .„llTdepKluI dSf h .JtoViitaU «<B»įNSEgrte

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, L..-r—  - • ’• ■" “ > VoZ/l'
įikių aptemimo, nervuotumo, įkandimą j R9g. 6600 South Artetiah Aventto Tel. Canal 4050
akių - karštį, nuima kataraktą, atitaiso . Phone Prpspcct 6659 - -Mr -rv
trumparegystę ir toliregyaų. Prirengia . ofjw TeL Canal 0257 M. H. Rohweader, M. D.
teisingai akinius. .4. Visuose atsitikimuose jyv> T> ry rj AT A m 
egzaminavimas1 daromas su elektra,; paro- j JL7jlC. ! • Zi. ZjzAJu/A JL VlvlO

įČia mažiausias klaidas.. Speciali atydal GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <
reipiama į mokyklos vaikus. Valandos 182i Halsted Street
► 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12. V. I , CHICAGO 2LL.
EIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM- I CHICAGO, ALŲ

PĄ, LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. -------7-------  5 *
paugeljĮ atsitikimų akys atitaisomos, be A. M0NTV1D, M. D.
1 akintų. Kainos pigiau, kaip, kitur. ■. •<
4712 South Ashland Avė. - > w“‘ J”” s<«. B..k bm^

Phone Boęlev.rd 7589 2400 W' Mn,‘K,n Sfc
U-u----------------ZUUU-.e--------- ------------ Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

1800 5. Haltted St.
CHICAGO. . j -j- 

, Valandos 9 ryto iki 9 vakare 
Varicose Gyslos * , ‘ . Odos

■ - - " 'G,

Advokatai r ž
.........   “4 * JO *■>

Advokatai

K. G ŪGIS
, į v .vir^ ■- • __ '. f-vf’' ,».......... ~Tel, Yards 1Š29 . i . į , 

DR. G. SERNER 
IETUVIS AK1Ų,;.SPECIALISTAS

Tel. West2860 
Namų telefoną*. Brumwick 0597

• v. H i' j .

> SVARBI ŽINUTE .
DR.KT.STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas;1

PerkHč abu savo ofisu į naaj) vietą po nr.

4645 So, Ashland' Avė.
I Valandos 2dlkix4 ir 6 iki 8 k vakare.

-į . . . -■ .. - - - . , . . ’ Nedėlioj .pagal sutartį
• Tel. Bonleyatd 7820

'.-J. (JO- Namai:

Dr. A. R. BLUMENTHAL 6641 So. Albany Avė.
Jęl, PKOspect 1930 j .

Rutkauskas, M. D.
2n South Wt»ttrn Aveniu

rx v* .v , . i Tel. Lafayette 4146
Duokite savo akis išegzaminuoti . ’ -

DYKAI VALANDOS: 1
Registruotam (Optometristui

Akių Spečialį#a9t; ;Viril 15 metu 
■ patyrimas - . -—--------- -

vA-tai IgMfe D& J. X KOWARSKAS
DR. J. GROUPE GYDYTOJAS CHIRURGAS 

631 S. Ashland Xye. TeK Yards 6780 2 4 03 W. 63fd SL, Suite 3
' '• . ..... . Tel. Prospect 1028

Lietuviai Gydytojai

DR. 1 J. JMALHJS
GydytojasJr Chirurgas;
3147 So. Halsted Street I

Td. Caiumtt J294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 

vąūp; iki 9 valandos vakare .

, Ofin, ir Akinių Dirbttrrt
TBfi^est 35th St.

1 ... kampas Halsted.St.
Valandos nno 10-—-4, nuo 6 iki 8

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
T4— v •« v 4

OPTOMETRIST
l h Praktikuoji virš. 20 m.

4649. 5. Ashland Avt.
•** kampas 47th S t. 

Tel. Bonlevard 6487

nuo' 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6. iki 9 valandai vakaro.

. k , . J j X ■. ri .............     , ...... . iW

Rez. 2359. S$ Leavitt St.Canal 2330 
Ofiio valandos 2 iki 4.* 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151 Y . / •.

DR. V. S. NARES
■ (Nąfyauckysrj i 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West '69th Street 

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

A. L. Davidpnis, M.D
4910 So. Michigan Avėnue

tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: I __ , ; ’’”r— r-
!.•> .. -nuo.^ iki 8f valandai yafa»w ya^?n^,08 nu<* >^ »kt -11- ryto, 

apari Šventadienio Jit ketvirtadienio . ic 7'? ?CM.do“V_p
---------- --------- . ■ ~ r

!s frbone Canal < 6222 ' i < „ • w k- ,

DR. 3^ BIEŽIS Dr. A- P> Kązlauskiš 
gydytojas IR čHirur'6Xs DAntiafnh
2201 Wešt 22nd Street . X™3

;;v -VahndoH l—3^ Ir ‘,7—8 ' n Sopth.s ;ASfllJai|d ( Avę,
Seredomii . jr nedžlipteiJ; pag»1 «ntart|. : .....r^ęl. Bonlevard 7589^ .3
Retideniiia 6628 So.Rithmand ŠteolK

........................................       m „

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir ArUsian Avė.
Telefonas Grovehill Į5,95

to,. nuo 2-4 
pu (Pietų, ivKuunu po pietų ir 

hedėhoms pagal susitarimą .
y l^wnl .u ............ .,Į, ,

2201 West 22nd Street
'/-V '-Valandos:'' 1— 3r lt 7—8

Sercdomi«,,ir nedčlipteiJ , pasai nutartį.k f .... r>ouievara /jo» ,3
6623 ^orRithm^d Steut Offro valandos 10 ryto iki 8 v^karn.

Telefonai Republjc 7868 Reaidcnce Phont Hcmlock 7691

Valandos:

Valandos:

6C U‘

ADVOKATAI - • *
rSoath L*y&&i Sti&tL

V°hodo7 nuo 9 ryto* ikTs’vajf 

3241 5. žfofaed 5r. TaL Wcttfft456|

Vaaalle—Pan^Ser. 1/ PėtnyČio^VdG

John Kuchinska
... .> kv..,.į .-A -„iJ »
Lietuvis Advokate*

! ADVOKATAS!
Ofim. 77

Room 1502 ‘ Td. CeoM
Valandos: 9 iki>4 ,jp££fwti

; VakaraU: sfeo

JOHN B. BO
(John Bagdžiunfa^ 

(UBTUVia^ŪDVOK

NiMl* W
»i 1 11 .......................   1

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas "■

4631 f-
, TeL-Bovlevard 2800 . į 

gez. 65(5 ’So. i
Tel. Rcpublic 9723 £J
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Ketvirtadienis, lapk. 12, ’31

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių radio pro 
gramas ■ffff

Bridgeportas
(Nušautas jaunas yagilis

Vakar rytą turėjau reikalą 
’?ao vieną lietuvį biznierį prie 
Halsted ir 33-čios gatvių. Ei
dama skersai Halsted gatvę pa
mačiau, k-sd didelis būrys žmo
gių stovi prie' Bridgeport 
Clothing krautuvės, 3312 So. 
Halsted St. “Čia, pamaniau sau, 
neišrodo kaip ‘depression’, kad 
taip sparčiai žmonės eina ir iš
eina iš krautuvės”, ir nuėjau 
sau į kitą krautuve .

Man belaukiant kada “ma
no” biznierius parvažiuos, kal
bėjomės su keletu susirinkusių 
krautuvėj. Vienas paklausė ma
nęs: “Ar žinote apie “eksait- 
metą”, kuris įvyko ant Alsted 
stričio?”

“Ne”, atsakiau.
“Na, tai jau esi biskį “slow”, 

kad nežinai kas dedasi tarpe 
lietuvių; geriau nueiki pas Pet
rauską, o jis tamstai išaiškins 
visį dalyką”.

Kadangi dar nebuvo sugrį
žęs p. Z., su kuriuo turėjau rei
kalą, tai nuėjau pas Petraus
ką pasiteiraut.

žiuriu, pristoję dar daugiau 
prie krautuves, ne kad pirma 
mačiau. Įsispraudžiau į vidų. 
Susitinku net su keletą pažįs
tamų. Vienas kitas ramina 
krautuvės savininką, kad jau 
dabar viskas busią geriau, kad 
“nebebaderiuos” daugiau. Man 
jau taip Įdomu pasidarė, kad 
nebegalėjau be iškentėt (ar esą 
te matę moterį, kuri “neįdo
mautų”?)

“Nagi, kas čia tokio atsiti
ko”, paklausiau Petrausko. ...

“Vakar vakare ir vėl mėgi
no mus apiplėšti ir mano sūnūs 
nušovė vagį”, atsakė jis.

“Ką daryti su šituo kotu?” 
paklausė priėjęs senukas.

“Eik čia, žiūrėk, visas aptėkš
tas kraujais”. . 5

Petrauskas nuėjo į .užpaka
lį krautuvės. Aš paskui jį. Pa
laukiau kol 
vėl raginu, 
pasakytų.

“Jau tris sykius per pasku
tinius keletą mėnesių vagys iš
kraustė musų krautuvę. Pasku
tinį sykį mano vyriausias 23 
m. sūnūs atvažiavo apie 12 v. 
nakties į krautuvę, nes buvo
me nuftarę, po keleto išplėšimų, 
kad bent vienas iš musų turės 
visuomet miegoti krautuvėj. 
Jim, vyriausias sūnūs, įėjo į 
krautuvę h* rengėsi paskaityti 
biskutį prieš atsigulsiant, tik 
staiga jis išgirdo: “Hands-up”, 
ir pamatė 2 vyrus stovint prieš 
jį. Jau į trumpą laiką butų 
beveik pusę krautuvės vagiliai 
išvežę. Mano sunaus rankas, 
kojas ir burną abrusais ir no
sinėm apraišė ir vėl ėmė dirbti- 
kraustyti. Tik staiga pasirodė 
“flash light”. Vagiliai išsi
gando, pamanė, kad jau “skva- 
das’ atvažiavo ir išspruko vis
ką palikę, o vaikas išgulėjo vi
są naktį surištas”.

Praeitą naktį abu sūnus pa
siliko krautuvėj. Jim jau mie
gojo, bet Aleksas skaitė kny
gą, kaip išgirdo bruzdėjimą 
krautuvėj, ir pažadino savo bro
lį. Vienas brolių pasiėmė šau
dyklę ir abu tylomis prisiarti
no prie durų. Jim, pamatęs 
vyrą kraustant drabužius lan
ge, šovė į jį. Jaunasis brolis 
pašaukė tėvą ir policiją. Kai 
atvažiavo policija,-tai jau rado 
vagį nebegyvą.

Manoma, kad šis įvykis bent 
kuriam laikui atgrąsins pikta 
darius nuo mėginimo įsibriaut į 
p. Petrausko krautuvę, ir dau
giau žalos jam daryti, z

Vėliau, sužinojome, kad nu
šautasis 
Lionaitis.
Masalskio

užbaigs reikalą ir 
kad man daugiau

yra lietuvis Adomas 
Jo kūnas randasi A. 
koplyčioj. • •

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

Praeito antradienio vakare iš 
stoties W. G. E. S. vėl džiugi
no klausytojus Lietuvių Radio 
Programas, kurie yra nuolati
niai jau treti jnetai leidžiami 
lietuvių įstaigos Peoples Fur- 
r.iture Kompanijos.

Programas buvo įvairus ir 
įdomus pasiklausyti, ųes jis su
sidėjo iš parinktų dainų, mu
zikos, juokų ir kitų įvairumų.

Jonas Romanas ir Petras 
Leonardas gražiai,, dainavo su
los ir duetus. Tuo tarpu asme
niškai moters nedalyvavo pro- 
grame. Todėl pavartota plokš
teles įdainuotos‘žymių daininin
kų, būtent Lietuvos operds ar
tistės 
čiutės 
daris 
naujų

Januškaitės, pp. Sipavi- 
ir Rakauskienės. Juok- 

čalls Kepure papasakojo 
ir skanių juokų.

M. U is.

Marųuette Park
Vaidinimas operetes “Į Tėvynę

sekmadienį, lapk. 8 
‘Dainos” choras sta- 
dviejų aktų opere-

Praei ’.ą 
d., Vyč’ų 
te scenoj 
tę “Į Tėvynę”.

Operetės siužetas paimtas iš 
Amerikos karčjamų būklės, kur 
nusigėrę jaunimas ištvirkauja. 
Petras, pirm keleto metų atvy
kęs iš Lietuvos, pamėgsta kar- 
čiamas. Bet jis susimąsto dėl 
savo khvdingo kelio ir nuspren
džia vykti į Lietuvą, kadangi 
Suv: Valst. klestįs ištvirkimas, 
pijokystė o Lietuvoj dorovė. 
Antanas, kuris galutinai yra 
pragėręs savo protą, meldžiasi 
parpuolęs ant kelių, kad jį Die
vas išgelbėtų. Bet kaip keista, 
tas gerasis Dievas jo maldavi
mo visai nepaiso, o po to An
tanas dar daugiau nusigeria ir 
čia jį užklumpa policija, suareš
tuoja ir nuveda į kalėjimą.

Antras aktas vaidinama so
de. Angelė, - įsimylėjusi, laukia 
savo meilužio Petro. Petras po 
kiek laiko pasirodo ir pareiš
kia, kad jis grįšta į tėvynę ir 
prašo, kad ir ji su juo vyktų. 
Angėlė sutinka. Susirenka jų 
draugai ir dainuoja tam tik
ras dainas, o pačioj pabaigoj 
choras dainuoja “Mes grįšim 
ten”. ’

Veikalas yra parašytas taip 
prastai, kad nesimato jokio li
teratiško skonio. Tai scenos 
žargonas neužsitarnaująs būt 
vaidinamas. Girtų pliovončs, 
Puriomis svaidoma biąurųs žod
žiai be jokio sutvarkymo, kaip 
“rupūžės” ir kiti, tinka gal kar- 
čiamai, bet anaiptol ne scenai. 
Šito šlamštiško veikalo autorius 
yra L. šilelis. Režisieris gi bu
vo L. šimutis. Išrodo, kad taip 
autorius, kaip ir režisoris yra 
vieno kalibro asmenys ir vieno
dai nusimano apie sceną ir sce
niškus veikalus. (Bet artimes
ni vyčiams žmonės ir kalba, 
kad Šilelis ir šimutis, yra; tas 
pats asmuo. — Rep.).

Apie vaidinimą nebetenka 
kalbėti, nes tai buvo išstumti 
scenon mėgėjai tik tam, kad 
save parodyti, o ne tam, kad 
vaidinti. Todėl apie lošėjus pa
vieniai nė, nekalbėsiu. Gal bui 
nekurie iš jų 
ti, jei butų 
rengti.

Dabar apie
šyta A. Aleksio, 
dainos turi gražią muziką, pav. 
paskutinė daina “Mes grįšime 
ten”, kurią dainuoja choras. Di
džiumos tačiau dainų melodi 
jos yra kopijuotos iš kitų mums 
seniai žinomų dainų. Taigi ir 
muzikos atžvilgiu nėra sukur
ta nieko naujo, kuo butų ga
lima džiaugtis. Choro vedėjas 
buvo p. A. Pocius, kuris, re
gis, maŽHi orkestrai vadovavo.

Publikos susirinko ne dau
giausiai: svetainė nekaip dide
lė, o dar buvo daugelis tuščių 
kėdžių; taip .gal buvp apie tryi 
šimtai. Publika' susidėjo iš se
nyvų parapijonų. Nežinia kur 
katalikų - jaunimas: randasi, ku
riuo 
tis.

ir galėtų yaidin- 
tiksliai tatn prh

muziką. Ji para 
Kai kurios

[Acme-P. K A. Photo] '
• . ■ , ,4 i;

Jokūbas Petrauskas, 23 metų (sėdįs dešinėj pusėj), pasa
koja policijos seržantams Frank McNamara.'ir Christie T. Hynes 
(stovinčiam), kaip jis nušovė banditą Įsibriovusį į jo tėvo krau
tuvę adresu 3312 So. Halsted. Street.

P-no Petrausko drabužių krautuvę laike pastarųjų mėnesių 
banditai apiplėšė keletą kartų. Taigi Petrauskai nusitarė daboti 
ją ir dabojo.

Sėkmingi bizniai
... •,

' ' .V1'.
Zaleski ir Martin turi įrengę 

modernišką čeverykų krautuvę, 
vardu: Unįversal Shoe Store, 
3265 S./Halsted St. šie abudu 
lietuviai pradėjo savo biznį 1915 
metais. Pirmutinė jų čeverykų 
krautuvė buvo adresu 3229 S. 
Halsted St. Po keleto metų jie 
persikraustė į dabartinę vietą, 
kurioje pasekmingai veda sa- 
vd biznį. # t', y

Reikia pasakyti, kad jie sa
vo kostumeriams . teikia tikrai 
gerą patarnavimą. Pavyzdžiui, 
jei atsilankęs kosturrieris į jų 
krautuvę mes u randa sau tinka
mų čeverykų, tai jie tuojau jį 
nuveža į čeverykų^ dirbtuvę, kur 
ių kostūmeris gali išsirinkti to
kius čeverykus, kokie jam ge
riausiai ''patipka. '■ O jei pasi
taikytų, kad Čeverykai po kiek 
laiko netiktų, tai atmino į ki
tus.

Jei j urną reikia dabar Čeyery- 
kų, atlankyki t Universal Shoe 
krautuvę,j. gausit gerus čevery
kus ir busit patenkinti.

—A. Zyniont.

Davi d Suffrin, Ine. 
eina iš biznio

PRANEŠIMAI
4,Birutės,‘ choro repeticija įvyks šį 

ketvergo vakaro, Gage Park svetainėje, 
lygiai 8 valandą. Visi choro dalyviai 
būtinai -pribukit laiku. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Bankietas bus šeštadienyje, lapkričio 14 
d., Masonic Temple svetainėje,'/ 1547 
North Lėavitt St. Pradžia 8 v. v. 
Tikietus galima gauti "Naujienose”, 
"Aušros” Knygyne ir pats 'Draugijos 
Sekretorių Saikų, 1907 Evergreen Avė. 
Draugijos nariai ir svečiai kviečiami ma
loniai dalyvauti. Komitetas.

J •

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

Užprašo Rengėjos.

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

Bridgeportas
Lapkričio 8 d. netikėtai pa

kliuvau į sklokininkų parengtą 
vakariene Bendrai imant, štai 
to vakaro tvarka. Apąčįoj Au
ditorium 2-se mažose svetainė- 
!ėsė girdimi armonikos staugi
mas. Vienas kitar šoka.

Kiek po aštuonių vakare pa
kvimpa svetainėj stiprus nykš
čių kopūstų ir Roselando kil- 
basų kvapas. Apie 8:30 vaka
re jau valgėme “Rošelahd home 
made”.

Dainuoja ir vienas kitas dai- 
ninmkas Pirmas (tai P. Vėb
ra, bet jo balsas kaž kaip kei
stai susilieja su lėkščių ir ša
kučių žvangėjimu. Ve dainuo
ja p. A. Zabųkienė; dainuoja 
vertimą iš angliško “Dreams” 
Neblogai Dainuoja p. Stepo
navičienė. O. K.

Pagalinus spyčiai. Spyčių 
sako vienas, paskui kitas, bet 
jie betvarkiai, bereikšmiai,. ko
kie tai karščiavimaisi, tulžies 
liejimai ant vakarykščių kolegų. 
Tiesiai visiems neva šio vakaro 
spykeriams tai didžiausia šmėk
la Eimba-Andriulis,

Pagalinus, pasistiprinęs “ho
me medais”, atsigėręs kavos, 
iižragavęs cigareto ’stimulanto, 
atsikelia ir Leonas Pruseika, 
kaipo vakaro ąntspauda užde
damas cu savo spyČium. čia 
jau ne tik Andriuliui-Bimbai 
kliuvo.

Vyruti- tai Leonas pėrė kailį 
Bimbai- Andriuliui.. Tai buvo 
vienu žodžiu-piltis, o jo vierni 
pasėkėjai jam nuoširdžiai ka 
tūtos plojo.. Toks maž daug va
karo programas buvo, v ;

Man regis, žiūrint iš šalies, 
tai prieis bolševikai prie tokios 
suirutės,, kad besiskaldydami 
nebeturį ką skaldyt. Tuomet 
Andriulic'-Bimba-Pruseika galės 
žandus skaldytis, s

Mat, nesuvaldomas karščiavi- 
masi ir,egoizmas prie ko prive 
dė “darbininkišku” judėjimą, ;

Kad pngerifit sūnkų dtobiniiv 
kų padėjimą, reikią' nė kvailu 
peštynių, bet rimto šalto vėiki- 

Tai taip.

,is ir sūnūs,, tai ir viskas.
. Klausiu kodėl jie pešėsi. Sto
vintis ir vėl paaiškina: nagi lie
tuviškos naminę-s pritagavo,. o 
kai ji juos įkabino, tai ir pra
dėjo jie kumščius dalinti. Tuo
jau pribuvo angelai sargai. Peš, 
tukams pavyko pasitraukti iš 
po angelų sargų kojų. Bet pe- 
šamasis nespėjo pasitraukti, 
tai aniuolai sargai fr pasiėmė jį 
kvostiems VakdSrienei. ‘Vikis.

. y . » ’• ; • ...

' Gerai North Sidės lietuviams 
pažystama didelė drabužių san
krova Dayid. Suffrin, Ine., prie 
Milwaukee ir Division Šts. arti 
Ashland Avė., per 37 metus 
pardavėjus j gerus drabužius, 
dabar delei sunkių laikų, abel- 
nos depresijos ip*- užsidarymo 
banko,, nutarę ' pasitraukti iš 
biznio? Tuo tikslu dabar san
krovoje eina didęlis išpardavi 
rnas, kuriame visi 'drabužiai iš
parduodami beveik pusdykįai, 
tuo duodant progos savo buvu 
šiems rėmėjams ir kostumeriam 
progos įsigyti didžiausių bar- 
genų. . Veytą šią sankrovą., ap
lankyti ir ‘pamatyti pasiūlomus 
nepaprastus bargenus.

mo.

18 gatves apielinke
,r-j - !

Du ant vieno
' ■ V'" /; --''X..:

i'-'

j ie mėgsta’ taip- labai gi?- 
Kazys.

Joniškiečių ’ L. K.
Kliubas

Joniškiečių, Labdarybės ir 
Kultūros Ęliubas ja,u susilaukė 
piissepUntų metų Per tą laiką, 
jis vadovavosi- užbrėžtu tikslu. 
Sušelpė neturtingų, dirbo be
darbių naudai ir šiandie neatsi
sako tą darbą dirbti, kaip kad 
ir Lietuvoje musų tpvai- ir mo
tinos at j ausdavo savo nelaimin
gesnius brolius ir seseris, ir iš
tiesdavo pagelbos ranką vieni 
k’tiems nelaimėje.

Joniškiečių Kliubas, stovėda
mas ant tokio pamato, priima 
visus lietuvius į savo tarpą ir 
kviečia bendram darbui. 

• «

Dabar yra rengiamas Kliubo. 
rožinis balius, kuris įvyks lap
kričio 15 d Lietuvių .Auditori
joj mažojoj svetainėje, 3133 S. 
Halsted st. , Bįiš balius ir šo- 

.k'ai, bus smagiį įnuzika. 
šidės 5:30 val.t'Vakare. 
kviečiami atsilankyti. .

Serbe n tas.
.. ■' ’

r.■. . . .....

,V’' .

Antradienio vftkarcf einu So. 
Halsted gatve. žiUrįįi,. stovi 
būrys žmonių Ha^t^PWygat- 
vy, bloko tarp 2į if 22 gatvių.

Kiaušiu stovinčių Kas čia at
sitiko. Vienas atsako:
’ Nagi nieko, ~ tiktai du pešė 
vieną. / Kaip ten pasakius, bro-

■OI

Pra- 
Visi

Patarimai šeiminin
• 1-i).'- l_. v

t , rvcillo ■ ;"■ . - 7 ■

Štai gerat sandvičius.
’' ‘ įl *./ s.* , ‘

Supiaustykit. pusę tuzino stuffed olives 
ir sumaišykit su puses-.zsvąro sumalto A- 
merican sūrio. ? * Užtepkit storai tarp 
Premium Soda Crackfrs. Padėkit sąnd-

SUŠilth'. bv.-. ’.' vv....'/i . ■

> ;• Vytų^
& jllsų vyras m
aniusipabandy!

f -i r • > r prie-
skonius; pabandykicdM. Sugrūsk it puo-

storai užtepkit tarp Parminti. Soda Cra-

2«/ > S
. .. •

t' jfci ęhinietaki» ijndyj&us,, kuris la- 
bąl ‘patiks jūsų' J' Sumainykite

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius dr 
pandiakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant rolfitantet 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 88rd «t.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8485 
Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F; CZESNA’S 
U ATHC 15 A1110

TURKIŠKOS, 8ULFURINRS VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmentai. visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, ■ lumbaro, Šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panagias ligas tnr- 
dojne su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinfis Vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir J.75 laipsnių. Nuo jų kraujas 
reral cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

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

A

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas. 

VH Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk- 

M djas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina, ftie 
amatai, yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Ra&ykltė dėl 

y knygutes apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės <
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nintl ir padaryti gražias skry- 

J bčles, kol moklnates. Diplomos 
į 9 duodamos. Ateikite ar ražykit 

\ dėl nemokamos knygutes.
* \ MASTER COLLEGE

JOS.' F. KASNICKA. Principal
190 N. 8TATE RAN. $718

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEO ADS.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO •
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

lauk arba raiyk:

INTERNATIONAL BARBER 
‘ COLLEGE,

672 Weit Madison Street

Businesš Service 
Biznio Patarnavimas

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

1650 
Tel.

1 metų

LANDLORD SERVICE 
BUREAU
W. Division St.

Brunsvrick 6160

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

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYfiOIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 Ir 
augs. Lengrvųs išmokėjimai.

. B. & W. MOTOR SALES 
827 W. 35th St. Tel. Varde 0080

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

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

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo iš 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus. vartotus du mėnesius. 
2803 N. Kedzie Ave., arti Diversy.

HALSTED TAILOR
J.,. KLOWAS, Savininkas 

Valymas — Dažymas — taisymas 
Mes specializudjamės ant Furkautų 

Siuvant siutua • ant užsakymo 

1711 So. Halsted St.
‘, '• T«į. CanJ. 6380 '

ir S •

Sutarkuokit suluptas mOrkvis. * Su», 
maišykit su tiek mayonnafce,' kad lai- 
kųtusi,-krūvoj ir užtepkit tarp Premium 
Sodu Craękęrs; />> .^4^>. ■

-.J ' . <• " . ' '• ’

M®

Furnished Rooms

Dažymas — taisymas 
Mes specializudjamės ant Furkautų

LICITACIJA
Mes parduosime 

Nedėlioj, 
Lapkričio 22, 

’ '2 v. po pįet ’ 
, ant vietos

1509-1511 So. Kenneth
Avenue, ‘

per /
NEAPRYB0TĄ 

VIEŠĄ LICL ..
TACIJĄ 

sekamą žemiau aprašytą 13. 
flatų namą: ' ' ’ ,•

LOTAS: ,50x125 pėdų. ',<■

STATYBA^: 3 augštų mūrinis, akmeniu 
minuotas narnąs su Anglišku 
beismentu, turintis 13 apart- 

x ' mentų po 4 kambarius, 3 >š 
kurių turi po 2 miegamuosius 

• ’ kambarius kiekvienas, visi ga-
, rii apšildomi, j . •

SKOLOS: Nėra. Savininkas išduos 
pirtųsi morgičių , 'ant 50% 

> ' įsiūlytos kainos 5 ' metams
•' straigtyt su 6% palūkanų ir 

antrą morgičių ant 20% 
> , įsiūlytos kainos, atmokamus į

'' 60 mėnesinių išmokėjimų ‘su 
6% palūkanų.*

TAKSAI: $978.25 Už 1929 m. už- 
•' % . mokėtu nėra ^specialių asses-

i;... - .į;.. ....
t, _ ■ .
TITLE: Garantuota policy, išduota 

' Chicago Title « Trust Co. 
bus suteikta pirkėjui.

PAJAMOS: Nuosavybė šiuo laiku duo- 
< da į metu? $6,900.00 paja- 

A . mų. Smulkhienos apie lysus 
H’’ir raidas busant P** 

1-J//rtikalavimo.
I5EPOŽITAS: 10% depozito ^us rei

kalaujama nuo sėkmingo pir- 
. \ kėjo. ■ '

^ROKERIŲ KOMISAS: 1.% % komiso 
bus užmokėta lisensiuotiems 

, real estate brokeriams,16? kurie 
raitu užregistruos vardą sek- 
mingo pirkėjo prieš pirkimą, 

b Brokeriams bus suteiktas pil- 
v nas kočperavimas.

arp .

'' r ' ' 
MICHĄĘL TAUBER AND 
COMPANY, LICITUOTOJAI 
; i “ 411-423 S. Markei St:

,r. . ... ,' ■ .. .

mIdos “
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į
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3384 — Sporto modelis. , Patogus, 
lengvai pasiuvamas ir praktiškas. Su
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašome iš- 

arba pri- 
pažymšti 

i savo var- 
ekvieno pa-

kirpti paduotą blankutę 
duoti pavyzdžio numeri, 
miera ir aiškiai .parašyti 
dą, pavardę Ir adreka. Kiekvieno pa
vyzdžio kafnd 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus,arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: *

Naujienų Pattern Dept., ,1739 So. 
Halsted St, Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No, 
Mieros ........ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
tfaiiirmiįĄliisaa^asaaiimtiisisi m «,i ■rm—įa

__________________

4*
RENDON didelis kambarys, karštu 

vandeuiiu.iildomas, pavieniems ar vedu
siai porai. 7148 So. Talman Avė. Tel. 
Prospect 8921.

Situation Wanted
Darbo Ieško .

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.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokinta 
Elektros ir Acetylene Veldinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime jus į kelias sa< 
vaitos. Mes nepaisome, kad lūs negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias paa- 
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbėsims 
jums įsigauti i ger^ darb^, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING .
514 N. La Šalie St.

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.

1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina prie abelno 

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

II II................

Fąrms For Sale 
, Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemft Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiet. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. . Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant l ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 augštų medinis; 
štoras su 4 kambariais užpakaly ir 3 
kambarių flatas viršuj, 2 karų garažas. 
Kaina $6,200. šaukite ' po 6 v. vak. 
Cedarcrest 1966.
______ _______ - —__________________

PAAUKOJIMAS. 40 akrų prie Musele 
Sboals, . gražiojoj Alabamoj. Pribrendę 
dėl subdivizijos. Nedaug pinigų tereikia. 
Tel. Lincoln 1858, 425 Roslyn PI., prieš 
1 1 v. ryto ar po 5 v. v. Taipgi daug 
kitų lotų pigiai,

> ‘ ...
______ ________________ ..MM




