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Fašistų Ministeris
Pildavo Ricino Aliejų

Politikos Kaliniams
Fašistu ministeris 

•r 

kalbėjo su Hoveriu 
apie tris valandas

Nusiginklavimo ir karo skolų 
klausimai

Lenkija-Francija ruo
šiančios karą

Sovietų spauda pilna kaltinimų

VVashington, lapkr. 18. Itali
jos užsienių reikalų ministeris 
Dino Grandi, lydimas Suv. Vals
tijų sekretoriaus Stimsono ap
silankė pas prezidentą Hooverį 
Baltajame Name, kur kalbėjosi 
per pustrečios valandos ir va
kare žadėjo dar susitikti. Pasi
kalbėjimų turinys buvęs nusi
ginklavimas, karo skolų ir re
paracijų pertvarkymas ir kito
kie pasaulinės ekonomijos klau
simai.

VVashington, lapkr. 18. Tarp
tautinis anti-fašistų komitetas 
nutarė neberengti protesto de
monstracijų prieš Grandi pri
ėmimą Amerikoj, vietoj to'su
siorganizuoti nuolatiniam budė
jimui, kad fašizmas Amerikoj 
nesišaknėtų.

Protestuoja dėl ricininko 
priėmimo

VVarren G. Montross, komite
to atstovas, pareiškė, kad pats 
New York Times sekmadienio 
numeryje paminėjo, kaip Dino 
Grandi vadovavo tai fašistki ek- 
zekucionierių šaikai, kuri savo 
politinėms aukoms pildavo į 
gerklę ricinos aliejų. "Muši
mas, šaudymas ir kalinimas yra 
paprasti autokratų valdžios į- 
rankiai, bet prie to dar pilti ap- 
alpusiems kaliniams į gerklę 
ricinos aliejų, tik parodo kokių 
šlykštybių fašistų režimas gali 
imtis”, ir stebėtina, kaip prezi
dentas Hooveris galėjo priimti 
tokį svečią. Tos grupės ir jų 
vartojamos priemonės, kurių 
pryšaky stovi toks Grandi, yra 
įrodymas, kad jokia laisva šalis 
neprivalo tpkių svečių įsileisti”, 
pasakė Montross.

komitetas gaunąs šimtus te
legramų iš darbo'unijų, bažny
čių, civylių ir liberališkų orga
nizacijų pareiškimus prieš fa
šizmą. 350,000 organizuotų 
žmonių šioje šalyje remią anti
fašistų pastangas.

Darbininkas pagarsėjo 
su fotografija

Maskva, lapkr. 18. Franci j a 
ir Lenkija šiandien apkaltintos 
sovietų spaudoje už pastangas 
išpusti Mandžurijos karą į pa
saulinį karą. ' Pravda, pusiau 
oficiozas, tvirtina, kad Franci- 
ja norinti karo, kad galėtų gau
ti iš Japonijos kariškus kon
traktus.

Japonijos armija 
užėmė Tsitsihar;

sumušė kiniečius
Europoj sąjūdis dėl japonu išsi 

veržimo Rusijos srity

Moteris pirmaeilė 
astronome

Medalis pirmai moterei moksli
ninkei

New Haven, lapkr. 18. Annie 
J. Cannon iš Harvard observa
torijos gavo žymiausią dovaną 
už mokslo darbus, Henry Dra- 
per medalį už tyrinėjimą astro
nomiškos fizikos dirvoj. Na- 
cionalė Mokslo Akademija dar 
niekuomet nebuvo davusi tokios 
dovanos moterei. iMiss Cannon 
nuo šiol yra narys Hali of Fame 
(Garbės Rūmą), kur randasi 
biustai tokių mokslo vyrų, kaip 
Mičlielson, Eddington ir kt

Jos mokslo darbai bus pama
tas sistematiškam žvaigždžių 
mokslui ateityje.

Butlegeris pražuvo Nia
gara Falls

Bebėgdamas nuo policijos pate
ko į srovę

Niagara Falls, N. Y. lapkr. 
18. Du butlegeriai pereitą 
naktį atplaukė iš Kanados pu
sės laivelių prie Coat salos, vos 
keli šimtai žinksnių atstu nuo 
milžiniškojo vandenpuolio. čia 
jų laukė policijos agentai. Vie
nas tapo pagautas; jo vardas 
Mike Pyzyski iš Niagara Falls; 
antras iššoko iš laivelio ir pra
dėjo plaukti skersai upės, bet 
smarki srovė pagavusi bema
tant jį nunešė į vandepuolį, kur 
jis žuvo.

Karalius Karolis atsi 
statydinęs .

Kažkas netvarkoj su Rumunijos 
karalių šeimyna •

Gieneva, Šveicarija, lapkr. 18. 
Charles Powell, audyklų darbi
ninkas Šiandien gavo $16,500 
dovanų iš kelių tarptautiškų 
fondų už amatorių fotografų 
geriausiai padarytą fotografijos 
nuotrauką, kuri rodo saulėlaidą 
prie ežero ir paties Powell mer
giną sėdinčią ant uolos.

O R H S.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galima lietus; temperatūra 
nuo pavakario pradės kilti; vė
jas atsisuks iš pietų.

Vakar temperatūra 53-52.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:- 

27; mėnuo leidž, 1:07 ryto.

Tokyo, lapkr. 18. Japonų ka
riuomenė, padariusi prieš ata
ką, smarkiai sumušė kiniečius 
ir išvaikiusi gen. Mah armiją, 
užėmė Tsitsihar miestą, šiaurės 
Mandžurijos sostinę, ktiri ran
dasi Rusijos įtakos sferoje.

Paryžius, lapkr. 18. Tautų 
Sąjungoje kilo didelis susirūpi 
nirtias dėl japonų kato žygių ir 
įsiveržimo į Rusijos sferą.* čia 
gauta įspūdžio, kad japonai ap
gavo viešąją opiniją, kalbėdami 
apie norą susitaikinti, gi iŠ tik
rųjų* gilindami karo pavojų.

Amerikos nusistatymas pa
aiškėjo iš atstovo Dawes pareiš
kimo, kad Su v. Valstijos tvir
tai laikysis taikos ir karo išven
gimo sutarčių, kas reiškia, kad 
Japonijos žygiui ir Amerika ža
da pasipriešinti.

Sovietų krautuvių 
revizija"ir* kratos

G. P. U. agentai surado didelį 
graftą kooperatyvuose

Ryga, Latvija, lapkr. 18. 
Maskvoj, Leningrade, Chatkove, 
Kieve ,ir daugybėj kitų Rusk 
jos miestų slaptosios policijos 
agentai daro nuodugnias kra
tas valdiškose krautuvėse. Ras
ta, kad dauguma 'valdiškų krau 
tuvių tarnautojų darė dideles 
suktybes su produktais ir dar
bininkų krotelėmis. 15 valdi
ninkų jau ekzekutuota.

Budapest, lapkr. 18. ‘ Tele- 
graph Union gautomis žiniomis 
Rumunijos karalius Karolis va
kar pavakarį atsisakęs nub 
sosto naudai savo 9 metų sū
naus, Michael. Buchareste apie 
tai tvirtai kalbama, nors iš ka
raliaus rūmų ne tik niekas ne
atsiliepė, bet ir telefonas buvo 
nutrauktas norint susikalbėti. 
Oficialiai nuneigiama, kad Ka
rolis butų atsistatydinęs.

.................. T ........ ..

Žmonės praranda skonį 
' ---- ---------------------------r— b ■'

New Haven, lapkr. 18: Ylale 
universitete bandymai su žmo
nių skonio pajautimu padaryti 
ir rasta, kad didelė daugybė 
žmonių praranda tą skonio jaut, 
rūmą. Pavyzdžiui, tą patį da
lyką vieni vadina karčiu, kiti 
rūgščiu, vieni vadina tyru van
deniu, kiti aiškiai atskiria prie- 
maišalus ir t.ti

Sao Paulo nori sude
ginti kavą

Nuvertė savo valdžią, kuri de 
ginimui priešinosi

Sao Paulo, Brazilija, lapkr. 
18. Kavos augintojai su pagal
ba vietos kariuomenės patylo
mis nuvertė savo valstijos val
džią pereitą penktadienį dėlto, 
kad ji nesutiko sudeginti 18,- 
000,00b maišelių kavos. Kavi- 
ninkai, reikalauja apdėti išve
žamą kavą 10 šilingų mokesniu, 
kad padengus sudegintos kavos 
nuostolį. / (

3 metų vaikąs apkaltino 
motiną

>• ’ ’' [Acme-P. B A. Photo]

Dino Grandi, Italijos užsienio reikalų, ministeris, kuris 
Šiomis dienomis atvyko į Ameriką tartis * su prezidentu Hoove- 
riu. Kartu su Grandi stovi ir jo žmona. Paveikslas buvo nu
imtas New Yorke. • ,

Bolševikų šnipai
Suomijos rytuose 

gerai organizuoti
šnipų teisimas atidengs pavo- 
į jingą Sovietų darbą ’

. y ■ ■■ ------------

Helsinskis, Suomija, lapkr. 
18. Nubaudus 8 komunistus il
giems kalėjimo terminams dėl 
krašto išdavimo, dabar Vibur- 
go aukštasis teismas, svarsto by
lą kitų. 8 komunistų, kaltinamų 
dėl moderniško špionažo Sovie
tų naudai. r

Tardymas parodė, kad sovie
tų šnipai turėjo nepaprastai ge
rai išdirbtą špionizmo sistemą, 
vadovaujant sovietų valdinin
kams. Rihkta planai nuo tvir
tovių, kelių sistemos, kariuome
nės padėtis, sandėliai ir varyta 
prisijungimo Rusijai propagan
da. Kaikurie. suimtųjų yra 
baigę Sovietų Rusijos šnipų mo
kyklas. Suimta daugybė bol
ševikų literatūros.

Komunistų armija 
užsisakė pietus 

pas prezidentą
į --- ----- T" ' s .

Bado į maršo vadas pareikalavo 
Hoverio ,2 dienom provizijos

Washington, lapkr. 18. Prezi
dentas Hooveris gavo "įsakymą” 
parūpinti maisto ir nakvynių 
dėl 1,500 "bado maršuptojų*’ 
dviem dienoms ir naktims pra
džioj ateinančio mėnesio.

Reikhlavimą laišku prezideri- 
tui'atsiuntė Herbert Benjamin; 
"bado maršuoitojų” vyriausias 
lauko vadas. Benjamin taip gi 
pareikalavo prezidento, kad jis 
duotų progą "bhdo maršuoto- 
jams” pasikalbėti su juo pačiu 
ir pasakyti prakalbiį kongrese.

Laiške pranešama, kad "ba
do maršas” atkeliaus į Washing- 
tohą gruodžio 6 dieną.

Bemokslis kalinys 
bar advokatas

da-

Depresija sunkiai palie 
tė kriminalistus

Neustadt^ Austrija^ lapkr. 18.
Adolf Beer, 3 metų vaikas ap
kaltino savo motiną, Jošefa 
Beęr nužudžius 2 met; amžiaus 
vaiką Hermann. JLaike laido
tuvių, Adolfas pradėjo plepėti 
“Mama įmetė Hermaną į kana
lą”. Motiųa suimta. 

----——
Suomija gaus paskolą 

vieton prohibicijos ' 
'» '> i l i A

Copenhagen, lapkr, 18. Fran
ci j a pasiūlė Suomijai $19,5Q0,- 
000 paskoloj su sąlyga, jęi Suo- 
mija panaikins prohibiciją ir _ 
duos Francijai privilegijąs im- Į nuo šiol k 
portuoiant;<&alusįi',y ■' -...-„.a

f * ? ..

Washington, lapkr. 18. Mote
rų mados ir sumažėjusios pro
gos kriminalistams yra svar
biausia žiu dienų nedarbo prie
žastis, tokią savotišką nuomo
nę pareiškė Oregon representas 
Willis Hawley. Moterų madų 
supaprastėjimas sumažinęs vij- 
nų, medvilnės .ir kitokių gami
nių suvartojimą ir šimtus tū
kstančių darbininkų netekę dar- 
bo. Negana to, pusantro mili
jono žmonių, kurie gyvenę iš 
kriminališkų "uždarbių” dabar 
dėl depresijos netekę savo pro
gų-

Pennsylvanija reikalauja bedar
bės paskolos

' ■ ' f' '■■■ 1 '■ ' ■ ■

Harrisburg, Pa., lapkr. 18.
Abudu, legislatura ir senatas 
priėmė rezoliuciją reikalauti 
kongreso, kad priimtų įstatymą 
$5,000,000,000 paskolai viešiems 
darbams.'

z ■' s ■ ... ■. . ... ,
. < .. | . M,. ......... ............— '■ ■■ ?

Meksikos Miestas, lapkr. 18.
Querotoro valstija paskelbs, kad

Lietuvos Naujienos
Nesąžiningų banko tar* 

nautojų bylh
Spal, 23 d. Kauno ap. teis

mas pradėjo spręsti buv. Lie
tuvos tarptautinio banko tar
nautojų Fel. Stepulionio ir 
Leon, Jasimavičiaus baudž. by- 
u.

Stepulionis su Jasimavičium 
kaltinami tuo, kad 1921—1923 
m. laikotarpy, būdami minėto 
banko tarnautojais, surinko pi
nigus — Stepulionis 2,962,58 
lt., Jasimavičius 5,967,20 lt. — 
ir tų pinigų bankan neįrašė.

Teisman iššaukti ekspertai, 
kurie turi nustatyti kai kurių 
banko knygose esančių rašyse
nų.

Teismas padarė ligi pirma
dienio pertrauką, kad ekspertai 
savo darbą galėtų padaryti.

- Teisiamuosius kaltina valst. 
gyn. pad. p. Sasnauskas, gina 
pris. adv. p. Z. Toliušis.

Vyskupų konferencija
Katalikų dvasininkai rengiasi 
pradėti "derybas su valstybe”

Užklojo patalais ir 
apiplėšė

Spalių 20 d. 6 vai. vak. Luo
kės miestely į pil. Judelio Me
lo namus įsiveržė du revolveriais 
ginkluoti plėšikai ir, radę na
muose tik savininko seserį, lie
pė jai gultis j lovą, užklojo pa
talais, o patys ėmė šeimininkau
ti kambary. Radę 300 litų pi
nigų, vekselius ir įvairių pini
ginių raštelių, , pasiėmė juos su 
savim draugė, išėjo.

Policija plėšikų ieško.

Spalių 20 d., Kaune, prasi
dėjusi vyskupų konferencija in
tensyviai tebedirbanti ir .dabar.

Be ko kita vyskupų konfe
rencijoj kilęs klausimas dėl su
sitaikinimo su Lietuvos vyriau
sybe. Susitaikinimo su valdžia 
klausimu vyskupų konferencijoj 
nesą vienos nuomonės, tačiau 
bažnyčios su valstybe susitaiEi

tos gana rimtai.
' šiam klausimo išsprendimui 
priduodama labai didelės reikš
mės. Mai, jei pavyktų bažny
čiai su valstybe susitarti, tada 
turėsianti susilpnėti arba visai 
išnykti, imant plačių mastu, ir 
kr. dem. kova su tautininkais. 
Tačiau kol kas tie klausimai te
besą įvairių galimybų stadijoj.

Kiek išmokama pašalpų 
ir pensijų

Civilinių įstaigų ir Krašto ap
saugos ministęrijos tarnauto-1 
jams pašalpų ir pensijų išmo
kama:. 1

> 1926 m. 480,290 lt.,
l, 590,823 lt., 1928 m. 
lt., 1929 m. 2,960,707
m. 3,470,916 lt.
x Šiemet per pirmuosius 6 mėn. 
pensijų ir pašalpų išmokėta 2,- 
421,200 lt.

1927 m. 
2,317.09 
lt., 1930

Smarkiai susimušė dėl 
žemės

12 d. Troškūnų valsč. 
vnk. pas pil, Vincą 
susiginčijus jam su

Spalių 
Klumpių 
Petkuną, 
savo švogeriais dėl žemės, įvy
ko muštynės, kurių metu jis 
buvo sunkiai sužalotas. Pada 
rius gydytojui apžiūrėjimą, ras- 
tąJjukad nukentėjusia buvo mu
šamas kažkokiu aštriu daiktu, 
nes nukirsta dešinės rankos "di
džiojo piršto viršūnė, padary
tos kelios įvairaus didumo gal
voje ir nugaroje žaizdos ir, be 
to, iš apžiūrėjimo spėjama, 
kad yra sulaužytas kairiosios 
rankos kaulas. • * 1 *

New York, lapkr. 18. Benny 
Sabatinb, beraštis kalinys, be
sėdėdamas tiek prisiskaitė tei
sių knygų, kad dabar laimėjo 
bylą prieš parole board, gavo at
lyginimą $7,500 už išsėdėtus 8 
metus viršiau termino ir paleis
tas užsiims advokatūra*.

> ■.,. ; I

Kentucky nori išgauti
Dreiserį >

Poneville, Ky., lapkr. 18. Šios 
valstijos teismo nariai stengiasi 
kuogreičiausiai gauti ekstradin- 
ei ją, parsigabenti pas Save The- 
odore Dreiserį ir Dės Passos, 
kad galėjus juos nuteisti pagal 
savo įstatymų. Kaltinainieji de* 
da visą viltį į savo gubernatorių 
Roosevelt, kad jis jų neišduos.

.... A' Z-' ■'
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Anglijoj policiją apkūlė 
bedarbius r

" I:.-"'.v ’ 'j ■■■ X

Londonas, lapkr, 18. Polici j a, 
vartodama bpožęs, išvilks 500 
■bedarbių, Londoiio neturtingųjų

r 

*’7 
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Papa protestuoja dėl cif 
vylių divorsų Ispanijoj

, ------------------------ z

Madridas, lapkr. 18. Papos 
nuncijus Ispanijai įteikė Vati
kano protestą prješ vyriausy
bės įstatymą, leidžiantį teisė
jams suteikti piliečiams perski- 
ras be katalikų bažnyčios pa
galboj. ' i

Mašina nutraukė koją J ■' ,s i '• ■-

Spalių 21 d. Verdulių kaime, 
Šiaulių valsč. kuliant javus ma
šina nutraukė piL Remeikiui ko» 
ją. Koja nutraukta aukščiau 
kelies. Nelaime įvyko dėl pa
ties nukentėjusio neatsargumo. 
Remeikis atvežtas į4 Šiaulių li
goninę.

Rado ginklų

Meksikos prezidentas 
neskiria giminių '•

Meksikos Miestas, lajJkr. 18. 
Ortis Rubio, Meksikos prezi
dentas, gavęs žinią, kad du' jo 
giminaičiai areštuoti už netvar
kingą elgesį, parašė valstybės 
gynėjui, kad nedarytų jokių 
privilegijų ir baustų visu įsta
tymų griežtumu, nežiūrint gi
minaitis ar ne.

A

rt.

*

Šiaulėnuose (Šiaulių apskr.) 
policija, darydama kratą, pas 
ukih. Jankauską rado du šau
tuvu, du revolveriu ir aštuonias 
granatas. Radinys konfiskuo
tas, o jo savininkui surašytas 
protokolas Už ginklų laikymą be 
leidimo.

Spalių 17 d. pil. Akvilė Pliar- 
paitė, gyv. Panemunėlio valsč. 
Mesteliškių kaime, buvo išėjusi 
j sodželką skalbinių plauti. Ki
tos dienos rytą ji rasta prigė
rusi.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU 'ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČ1ANT ■ 
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KORESPONDENCIJOS
Bėnton, III.

Traukinys užmušė lietuvi

Lapkričio 17 d. čia tapo už
muštas Juozas Krikščiunas> 22 
metų amžiaus angliakasis. Vi- 
mušė jį lUIupis Central pama
ži erinis traukinys.

Detroit, Midi
Ką aš mačiau prie bažnyčios

datą? Juk tie “raudoni maižie- 
ftiai” nuolat1 girdavosi, kad jų 
surengtose - “demonstracijose” 
dalyvavo 30,000, *50,000, 100,000 
darbininkų simpatikų. Tai ko
dėl jie nebalsavo ?*Dabar aiš
kiai pasirodė, kad tarp Šio mie
sto pi|ieč|ų kOmUpidtų mąrkete 
švento Lenino šėrąi nupuolė že
miau” ajero. Mat, blogi laikai iir 
prižadų mftkąs neklauso. 0 ko
munistai viską' prižada, o nie
ko neduoda.

kiuriu, netoli bažnyčios du
rų stovi diK proletarai ir dalina 
lietuvių kalba spausdintus lape
lius, kuriuose agituojama bal
suoti už komunistų kandidatą 
John Sehmies į majoro vietą, 
Parapijonai ima lapelius lp ritau 
to. Tik štai iš kažin kur stai
ga uždusęs atbėga vyčių gene* 
rolas prie lapelių dalintojų, Pa
ėmęs vieną lapelį, jis paduoda 
parapijonųi ir sako: “Paskai
tyk, kas čia rašoma, kieno-tie 
popieriai?’“ Parapijonas skaitot. 
“Masinis mitingas.- Rengia ko
munistų partijos lietuvių frak* 
cija“. Vyčių generolas griebė tą 
lapelį iš parapijono rankų ‘ir 
kumščių sugniaužęs pribėgo prie 
lapelių dalintojų: “šalin, atsi- 
traukit, greičiau! čia jums nor 
valia tas jūsų gazietas dalint,” 
ir tt. Na, ir nuvarė juos p ki
tą gatvės pusę. Pats vyčių ge
nerolas tą lapelį suglamžė, su
draskė ir numetė ant žemės. •

Miesto viršininkų rinkimait

lapkričio 8 d. įvyko miesto 
majoro ir kitų viršininkų rįn: 
kimai sekamų dviejų metų ter
minui. Miesto majoru tapo iš
rinktas dabartinis miesto ma
joras Frank 'Murphy (katali
kas), nes jis rinkimuose gavo 
166,748 balsus. Jis gavo >75,- 
691 balsą daugiau už kitus kan
didatus.

Dabar katalikai turės, kuo 
pasididžiuoti: ve, kok|e mes 
esame galingi ir įtakingi '^iame 
didmiestyj, miesto majorą iš- 
rinkom kataliką. tas jų par 
sigyrimas liks be pamato, tuš
čias. Frank Murphy yra geras 
žmogus ir gudrus politikierius, 
ir tas jo politikavimas ' duoda 
jam gerą atlyginimą. Jo plat; 
forma yra tokia: visiems šio 
miesto gyventojams . pasitar
nauti lygiai, be skirtumo tau
tybės, pilietybės, rasės, tikėji
mo ir politinių įsitikinimų. 
Tuos savo žodžius jau jis yra 
parėmęs ir gerais darbais, bū
damas šio miesto gaspadorium. 
Tai dėlto šio miesto piliečiai 
jį rinko antram terminui mie
sto gaspadoriaus vietai. Aš ge
rai žinau, kad daugelis šio mie
sto svetimšalių-nepiliečių rėmė 
F. iMurphy, agitavo savo drau
gus, gimines ir pažįstamus, kad 
už jį balsuotų. ’ Todėl kad jis 
yra daug gero padaręs ir svc- 
timšaiiams-nepiliečiams, šio mie
sto gyventojams.

Antras kandidatas buvo mie
sto majoro vietai Uarold iH. 
Emmons (protestonas); jis ga« 
vo 91,657 balsus.

Komunistai irgi statė savo 
kandidatą miesto majoro vietai 
“draugą” John Schmies/Tiesa, 
jo vardo ant oficialiom balsavi
mo balioto nebuvo. Bet komu 
nistai vistiek balsavo už savo 
kandidatą, lipindami ant bal
savimo balioto Hstikerius” su 
John Schmies vardu ir surinko 
viso labo tik du balsus.

Man rados, visąm mieste ko
munistų visgi yra daugiau, nd- 
gu du. Tai nežinia kodėl 4jo 
savo draugub negalėj o / surinkti 
daugiau balsų, nagų tuos, įp? 
Išvada gaji būt tokia: ga| ;tic 
“raudonai karšti revoHuoionie- 
riai” ignoravo balsavimą • kaipo 
kapitalistinį išmislą ? O jeigu 
neignoravo, tai jię balsavo u| 
aiškius buržuazijos kąpdid^tua, 
ir ignoravo Zava’rh^ugą 
nistą. O gal visam mieste yra 
tik tie dū komunistai, kurie 
turi piliečių teiseą ęcląlyvoti 
rinkiniuose. Na, o kažiąJkodei 
komunistų -rimpatikai Apiheeiai

—r Pyoletaras

Margumynai

Pas mus dabar eina visokios 
kalbos'ir kalbelės ;■ apie tai, ’ kas 
laimės ' nominaci jas, ’ Fašistai - de- 

Kda visaa pastangas, kad 14 kuo
poj laimėti urėdus ir paskui 
pervaryti1 savo peršamus kan- 
didtrtus į SLA. Pildomąją‘ Ta
rybą. Bet ir kiti nemiega, Dar
buojasi ir demokratiško nusista
tymo žmonės.

Pasireiškia nesusipratimai ir 
kitose organizacijose, štai lap
kričio 14 d. įvyko Moterų Ra
telio susirinkimas. 'P-ia Birutė 
Žiurienė, J inžinieriaus žmona,' 
be niekur nieko pareiškė,, kad 
ji iš Ratelio visiškai pasitrau
kianti, nes, kaip anglai sako, 
turinti “a^better fish to fry”.

Narės dėl to pareiškimo nei 
kiek nenusiminė. Nebandė net 
prašyti, kad jizto nedarytų.-Re? 
rignaciją pasitiko tylėjimu. Va^ 
dinasi, nori priklausyti, — ge* 
rai, Q jeigu ne, tai mes kitą į 
jūsų vietą, gausime.

Reiškia, nesutikimai eina ne 
tik'tarp vyrų, bet pradeda pa
sireikšti ir tarp musų .gražio
sios lyties, priežastis viso to, 
tai perdidelis savo aš statymas. 
AŠ — tai viskas, o jus visi nie
kai- Kaip sau norite, bet tai 
labai negeistinas apsireiškimas.

—r N.’ Kumutis. <

Kaip minėjom SLA, 60 kuopos 
dvigubas sukaktuves

NAUJIENOS,

Yozavitau/ P. Stogis ir J. Čepo
nis. Dar 15 minutų iki aštuo- 
riių. o jaut publikos | svetainę 
tij^k prisikimšo, kad kcjjaį vie
tos1 nėra, ir dari vis jos^ rehkasf 
daugiau, 
pasentais eilės' žmonių nustojo.

Lygiai g valandą1 išeina kuo* 
pos pirmininkas T. Aleksynas ir 
paaiškinęs rengimo tikslą, per
statė vakarę pirmininku A. Ber
notą. Kelis '■ žodžius prataręs, 
Ą. Bernotą pristato pianistą' M. 
Yozavitą, kuris skambina Lie
tuvos himną. Visa publika su
stoja. Pertam dainavo dujėtu 
vietiniai dainininkai K. Le
kas ir'M, Medžiukienė, akompa
nuojant panelei M. Zalenjukei. 
Sudainuota neblogai. Pirminin
kas perstato J. J/ Bačiuną— iš 
Sodus, Mich., kalbėti. Bačiunas 
publikai pareiškia, kad aš, gir
di, kaipo toks didelis oratorius, 
tai jums skaitysiu iš popieros. 
J. J, Bačiunas ■ pusėtinai ilgoj 
paskaloj' palietė nemažai SLA, 
reikalų. Baigdamas savo pa
skaitą, ragino lietuvius rašytis 
į Susivienijimą ir sakei kad kas 
šį vakarą prisirašys, iai tam 
tik pusę įstojimo reikės mokė
ti.' Po Bačiuno paskaitos dai
nuoja P, Stogįs, akompanuojant 
Yozaviitui, <8togiui baigus Kdaį i 
nuoti,( publika ^griausmingu 
delnų plojimu įšaukia antru 
kartu dainuoti, : Btogis sudai« 
nuoja rusų kalboj a MEi, uriv 
pem”. Publika vėl jam nesigai
li delnų. Reikia pasakyti, kad 
3togis turi stiprų balsą ir ga
na gražiai dainuoja, >

A, Bernotas pristato S, Nau
džių kalbėti apie SLA, istoriją. 
S. Naudžius trumpoj formoj-pa 
žymėjo, kas $LA. sumanė^or- 
ganizyOti, kaip; jis augo, kodėl 
ąkjlo, ir . koks jis yrą šiandie, 
Kalbėtojas pasakę, kad SLA, 
yra stipriausia lietuvių organi
zacija kaip nariais, taip ir tur
tu, bet ir toj - stiprioj organi 
zacijoj turim daug tokių daly
kų, ’ kurie turi būti taisomi iir 
gerinami. Tą visą galima at
likti tik turint sąžiningus vir
šininkus. Todėl dabar, kuomet 
eina Pildomosios Tarybos no
minacijos, nariai jnjivaJo nojni- 
nuoti kuo '*’tittfca%rf&iftdus žmo
nes. !

Paskui kalbėjo D. Gjreičaitis 
apie SLA. 60 kuopos istoriją,

Pritruko Jiėdžių, tąi

GREIČIAUSI
” PASAUUY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

MaįtĄu Negu 5 Dienuf Ant 
V^ntįenf per ęherbpurg—6 

dienos per Bretnen
TIK 7 DIENOS l LIETUVĄ 
Čpeęiąlis trūkis iš Bremerhapen 

' 'Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Suntąžintpp trpgfas kleaoa kutuos 

'abi. pusi -dabar galfije.
Informacijų klauskite 4^ 
pas btle vietini auen- ajj 

tą arba y Mg >■
130 w. Randolph 
su chicRgo; in< UaįM?

Kaip jau ne vieną kartą buvo 
spaudoje rašyta, musų kuopa < 
rengėsi apvaikščioti dvigubas ■ 
sukaktuves, tai yra 45 motų nuo 
įsikūrimo SLA. ir 30 mėtų nuo « 
Skilimo. Tas parengimas įvyko’ 
lapkričio 14 d. Nors komisija J' 
buvo-pilnab viską prirengus, bet: 
turėjo šiek tiek ir baimės. Vosv 
tik kelios minutės po septynių, 
a jau publikos, prisirinko, pilnai 
fcv. Jurgio P-jos svetainė. Tuo 
tarpu mu#ų< artintų vis da ne
simato, 4r neturim jokios ži-;j 
nįos, ar jie yra atvažiavę, ar 
ne. Jau buvom net pradeję-tar- 
tis, ką darysim, jei jie neatva- , 
Žiuos, Bet tą baimę neilgąį 
reikėjo kęsti,—šitai įeina į sve- 
tainę kartu su kuopos pirmi* f 
ninku T. Aleksynu J. J. Ęa-t 
liuh^s, pmia Nora Gugienė, P. . 

,.į,Įi »IIWĮI,I i,i,>i|il lĮiųjįJ
- KARAL|EN6$ EUGENUOS MOTINA BUVO AMERIKIETĖ

tulfa Winterhalter 
patintu.

dąpgelis žmonių žino, kad ’ ilgo
Marie-EugenĮe-Augustine de^MĮpn- 

’J ' > N«po-.
III, motinu buyo amerikieęMduktė 
m KirkpatpcĮę. Amerikos tkpniulo 

Malagoj, Ispanijoj. Augštosjos ‘l4vąro 
damos nemėgo blandos prie dvaro am*t

var' 
lijo, Francijos karalienės, žmonos

Amerikos ylc^ulo 
Augštosjos ''dyąro

fjdižje. <Ka(aĮiūs 
ir rambi atraki ' 1 
^3’Iogeflijri. *:'

ntto. Karuti 

jnfco žmonos 1 
Neries . rūmuose. 
Hlibusg paslikąl 
luęenijii: VAI Į 
r teijų 'dieniu jis

Eugenijos gražumas' ir grakštumas ni| 
uaiy4«v<>‘budri Uhkanųjri Uncijos $6 
stinei. ;Dabar, po ------ " “** ’
stafo madąs/’ nes ’ 
t»V W 
cigaretus ir sugriovė 
taip, krip <biiM 
Easinaudodamos tu

ųcky Stęf 
kudo 
aptyttylįti, 

Wus • prieš’ moterų \sUkym). vM*į«r 
f W.« • meks|as. yri

» 60 metų,> ji vė| inų 
Eugenie skrybėlės į da 

aHrfojt'' —J“ "G
' gogeli 

ilitf Amerikos 
tt}o, kad 

raginimo procesu, 
virtajam* ir '*ww*vl© 
i, palipu; iš «WWU

kės” kidžu Ttjljylv Mk 

kaht'vieną ausykę ir p

pažymėdamas, kokie žrponBs' fią 
kuopą suorganizavo, iir vkęjcio 
veikėjai ■ daugiąų^ai darbo yrą 
padėję, kad šią kuopą išauklėti. 
Tarp kitų veikėjų D. Greičai- 
.tirpažyrnėjo, kad T» Aleksynas, 
būdamas organizatorium, dam 
ginusiai darbo*nuveiki prfrašy? 
damas daugiau, negu >200 narių 
r suorganizuodamas . jaunųjų 

kuopą, ' ; ' z
Po D. Greičaičio rkalbos pqr- 

statoma dainuoti p-nia-Nop* 
Gugienėr SLA. iždininko K; G|i- 
gio pitoną. Vos Spėjo. p|rp|i- 
ninkas pasakyti, < kad^dainups 
Gugienė, kaip publiknjp>paB|pyl6 
didžiausias delnų plojimas, Dai
nininke sudainavo porą; dainelių 
ir tiek publiką • užžavėjo, b kari 
jai pabaigus dainuoti,'pasigiri 
do griausmingas delnų plojimas, 
Po jos dainų skambina pj Yo- 
zavitas pianu: gana sunkų ‘ mu
zikos , kurini.
klauso, tos jo muzikos, kiek tė- 
mija» kaip jo pirštai, lyg1 Mr- 
mėlės, narsto po piano^Hlavi- 
šius, Užbaigus jam skambinti, 
pasipylė delnų plojimas ir kojų 
mušimas i grindis,^taip,5 kad, 
rodos, nuvers visą svetainę. Iš
šaukia pianistą aritru kartų. Jis* 
paskambino dą vieną i^kavĮalką. 
Fotam dainuoja N, Gugiefcė ir 
Btogia ariją operos,? Vėl ipubr. 
lika ' juos palydi i griausminga 
delnų plojimu.

Fo koncerto' pirmininkus A.:' 
Bernotas pranešė, kad dabar 
visi artistai Hr’ tie, - kurie* turi 
tikietus, ėltU; į žemutinę f. sve- 
tainę, kur ym prirengta vakak 
rienė, o likusieji; gaW 'pasišoku 
ti prie . S.,. Reglaičio Orkestro. 
Prie -vakarienes visi* svečiai ' 
/kaip vietiniai, 4aip> ii? člkUgiečiąl 
—• pratarė .pp^kąiis, žudžius.

ilgini ■■> iwwiv I iyiwiwi'-w inwwn">w 

įRėikia /makyti, ted ***!' kii< 
įlle vii

i< Utai f 
darysi

*labhhisiąi, -patiko ^ponios 
‘G«glmiė8^kalba? Jittpa»akė, kad 
Grand-Rnpids^miestą įsivaizda
vusį visai kitokiu, negu jis iŠ- 
tiesų<■ yra, ~/i 4abai stebėjosi- 

iittio,Akįd>’mes čia turime tiek 
daug ’ lietuvių jaUhimo. ‘ Pareiš
kė, kad juodu su ponu Yozavį-

Ketvirtadieniu, lapk. 19, /SI

mo^Hr 
išimtiną^ 
j, Įniks 
ioletįMaį

niai kalbėjo ne visai 
kai kurie šve

do įsižeisti. Bet* ką pa- 
— meldžiame atleisti.

tas musų jaunimas butų svori 
ganizuotas į dailės ratelius. ' ; ' ; ,i -į;, .

Pq vakarienės visi nužjom į 
viršutinę »svetainę 'pasišokti, 
bet kjaipj ?tu 'žmogus šoksi,1* kad»1 
ne apsisukti negalima, ■«- to
kia didele minia. Jeigu lietu
viai visuomet taip ®kait|ingai 

; lankytų parengimus, tdi Grano i 
Rapids lietuviai turėtų lupinti&į 
įsigytu sau 
kur igatetU ’ sutilpti kąli« ^uk»- 
tąnčiaU»žmoniŲ-

Šokiams ^paėibaigus- pasiskir.-j 
ątėme, — vieni nuvykome pas 
kuopos -pirmininką T. ’ Aleksy
ną, kiti pas ^Bernotus, o kurift 
iŠ Muskegon buvo htvažlavę^iej 
pas GrėiČaičiųs. Tai taip užbąi-, 
gėm tą istorišką vakarą. Anfe 
rytojaus' visi -maloniai>pasikai«i 
bėj ę Išleidom svečius * namo, f

Komisija taria ačiū visiems 
: 'musų rėmėjams,. kurie 'pagelbė
jo vienokiu ''ar 4 kltpkiu ‘ budu 
surengti Šitą milžjnišKą ap- 
vąlkžčlojimą, ■ Taipgi ačiū musų 

f gabioms g, 
. ‘draugei' Kriukienei, ^Mnrčiplai- 

■ tienei ir panelei Anelei Marčiu- 
'jaįčįUt’ei- -Už, pagaminimą ‘sku- 

: nįos- vakarienės,
Vienas iŠ Komisijos.

didesnę svetainę,

LOCKIES
As negąlIuTlzikuot 

sugĄdiriti savą baką, <Todei- sk
saugių
met palankū</Y«arn<^'^<>rkl^i.-'Aš^Uiif>a 
dvigubai $ d&kthga už^tbbuIinH 
Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip

• Gražl’ffioHris friapdovsitets vaidintoja, 
-Mary Astor,UI ' f~ 
vipna it Hollywobdo ^arterty 
užmiršo roki, kyHm Vaidino ne 

’fllmiplaikair ~ dabar |bnuvMkla 
darbus pidHril ' ’^įndrt ^Wmnan,' 
Radio paveiksiąs vienai ii jos vėliau

' MPeigMninlš’U gamuai^ tabakų -, viso 
DerĮiuusGrteMn^J-VUCKYSTRlKEvifmint^ 
liai •p»*Mg<rid»'»Sl'4«’,wę’ P»' ** 
išimtinę “SPRAGINIMO” procesę. “Spragi- 
nimo” proceso naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai - procesas,, kuriuo pašalinami tam 
ijktįftyt-i Aiyfciimai.. Į|S 31 TftriKtrbcSIf 111*01

narnos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
“Mišiįjii - n»a^Nenutfstat>u, <ifaicl

H»iO«^ĮMįW' w? TtH

"SpraginimĮ," vskohį Šviežiu

1tytyifaių, 4
IĮII ’ĮI III ... ..........

ATIDA® YMAS
ANTON STANKUS SERVICE station

6456 S. Cicero Avė.,'kampas 65 St.
Texaco GasoHnasir Texaco Aliejus

High Pressure Tepimas ir Aliejavimas
DOVANOS: Visiems atsilankiusiems per šias 4 atidarymo iškilmių 

bus duodamos vertingos dovanos. VI----------  ...
kųpgeriausias patarnavimas,

j dienas 
Visuomet bus teikiamas

Dftiėlts'Atfdarymolšpardavimas
Pėtnyčiej ir Subatoj; Lapkričio. 20 ir 21

DAR VIENO

iRRIABLE POULTRY & EGG
MARKEI

3432 S. Hal8ted St. 
j, Į DYKAI 

<JĮ '
; Mes nutaisome paukščius jum, belaukiant

Brangius 
Dovanos Duodamos

'VIENINTELIS LIETUVIŲBR AZILIJO J 
neprikjausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra . - 

LIETUVIŲ '

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

lHl1

Ar p-lę« Astor 
Pareiškimą* 

"Apmokėtas?

p,l> Arior ui ridini- 
ngtR fpartUkimt 
ringavo ’ tilmolriii rii 
canto. Mp Asfpr jau 
» metai r ū k o

STRIKE clgare- 
tus.‘ Mff riHmis, 'kad 
mūsų.pKRlĮHnN^ĮP?* K 
bus jai ir jos Radio filmų 
gamintojam* iflok« n«u.

Ir mum*.
ims

f»0

>;C e t L OPH A N E
Fisuamet Gerai — Tvirtąl U id ar y tas 

Ypatingas tjurnidor Pakelis

Atkreipk dėmęip j naują, •<! 
ikvėtą pakelių viršuj. Vien- 

1 prilenkęs pirštu prilaikykj 
žpapyaita. Greit, i Zipdįlr| v 
Pakelis • įvyniotas jį ‘bėperšlamp 
popierą, per kurią neįeipa t.“ 
perai ir kiti nešvarumui. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIAI - kas gsdėtų būt daųghu madąraykai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 

tgip lengvai aWyti! -i Štf lUCKY
mrąosnuga nagoms.

ypatingą 
ieną jo dalį 
irplėškiMtą 
j- vifkas.; La

iampamą ! Cellofaninę
popkrą, per kurią neįeina dulkė, slapumas, ligų

J Įfcį^iįĮ V V

—-— ........ ... ..   ——....... - ____ __ —



MM*

DAVID SUFFRIN, Ine
PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!

greičiau

SIUTAI IR OVERKAUTAI

SHILLS

payri

šie drabužiai buvo. nupirkti už naujas 
\ žemas kainas pardavinėti už $35.00

Salavęičikiu- 
padainuoti, 

su gausiais 
jai padaina- 
buvo Iššauk-

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

■Ji Lt

Vkpefc hame 
MOV AT HOME

— kenčia nuo širdies ėdi 
gasų, nevirškinimo — de

5514-16 Roosevelt Rd, 
ant St. Loou Avė. 
CHICAGO. 1LL.

Pasaldink Rūgštų 
Skili v į Šiuo 

Maloniu Budu

Iš Chicagos Lietuvių
S. P. bankieto

MES VALOME VISKĄ
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai 

Domestic ąr Wilton nuodugniai iėvaolmi, abi pusės

1171-77 Mibvaukee Avė., prie Division Street

GEU — o IV
GREKT , U

LIKĘ tAOM 
bu- uK.es

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB t) PIANO MOVING 

Local £ Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office TeL Calnmet 3399 
Ret. Tel. Yards 3408

Tarp Chicagos 
Lietuvių

< vne X,

šeštadieny, lapkričio 14 d., 
Chicagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpinės Pašalpos turėjo bari- 
kietą, kontesto užbaigimo tik
slu, Masonic Temple svetainėj, 
1547 N. Leavitt St.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad ši draugija jau gyvuoju 
daugiau kaip 20 metų ir yra 
pergyvenusi daug visokių prie
tikių, ypač 1919 m. frakcijinio 
skaldymosi laikais. Ačiū ener
gijai ir sumanumui draugijai 
vadovaujančių žmonių C. L. D. 
S. P. ne tik nugalėjo visas tas 
kliūtis, bet šiandie yra viena 
didžiausių ir turtingiausių lie
tuvių lokalių organizacijų ne tik 
Amerikoj, bet gal ir Lietuvoj, 
ir yra ketvirta organizacija iš 
eilės po trijų didžiųjų lietuvių 
organizacijų susijungusių po vi
są Ameriką.

Bankietui buvo paimtos abi
dvi Masonic Temple svetainės.

Receptų pildymas—musų. specia- 
lumas. Kiekvienų receptų patikri
nam tris Sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių Ir šaktfų. Siunčiame ir i kitus 
miestus. Rašykite mums laiškų 
arbą atsilankykite ypatiškai. .

Adv. blis pasakė, kad jis ži
nąs Chicagoj apie 70 lietuviš
kų draugijų, bet jos nei viena 
negali susilyginti suz Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P. inteli- 
gentinėmis spėkomis. Adv. Olio, 
manymu, ši draugija pradėjo 
jungti visa čia gimusį lietuvių 
jaunimą ir jam turi surast; 
ką veikti, nes, jis sakė, jauni
mas visuomet myli kuo , nors 
^Užsiimti, ši,-organizacija yra 
stipri ir turtinga ne tįk kapi
talu, bet ir inteligentiškomis 
spėkomis ir ji gali ir turi prie 
jos ateinančiam jaunimui sura
sti užsiėmimą dainose, muzikoj, 
sporte ir kituose kultūros ir ap
švietus darbuose.

Adv. K. Gugis pasakė, kad 
nors jis ir esąs iždininkas vie
nos didžiausių lietuvių organi
zacijų, tai yra SLA., bet vi
suomet laiko už didžiausią gar
bę būti nariu Chicagos Liet. 
Draugijos S. P. Jis sakė, kad 
kuomet jam tenka SLA.' orga
nizacijos reikalais susitikti ir 
dirbti su jos veikėjais, tai iš
eidamas iš tų susirinkimų daž
nai jaučiasi nervuotas, fiziniai 
ir dvasiniai nuvargęs. Visai at
bulai su Chicagos Lietuvių 
Draugija S. P. šios ’ organiza
cijos susirinkimuose, koncer-

BRIDGEPOR.T MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Porayiių ir pianų muveriai vietoje lt 

toli, patarnavimas geras It pigus, 
' 817 West 34th St.

. Montvi- 
numatyta 

gana daug kalbėtojų ir laikas 
buvo aprubežiuotas keliomis mi 
nutėmis, tai Dr. Montvidas sa
vo trumpoj kalboj palietė tik 
nekuriu Draugijos 'darbuotojų 
“keistas ypatybes”, kaip jie dir
bo ir dirba draugijos labui, ne
atsižvelgiant, kad iš to neturi 
sau jokios ypatiškos naudos, o 
dar susilaukia priešų.

Po to, buvo pakviesti pra
tarti po keletą žodžių buvęs ii 
gą laiką draugijos kasierius p. 
Degutis ir buvęs vice-pirminin- 
kas p. Rugis. Jiemdviem pasa
kius po keletą žodžių apie nu
veiktus draugijos darbus ir pa
linkėjus draugijai kuo geriau
sios ateities, buvo, pakviestas 
padainūdti draugijos narys dai
nininkas p. J. Čepaitis, kuris 
yra vadinamas Northsidės lie
tuvių, Karuso. ,P-nas J. Čepai
tis perdaug dainomis neužsiima 
ir, kaip žmonės sako, iš to duo
nos nevalgo. Bet jei jis norė
tų ir daugiau lavintųsi, tai nė
ra abejonės, kad galėtų užimti 
vieną iš žymiausių vietų Ame
rikos lietuvių dainininkų tarpe. 
P-nas J. Čepaitis, akompanuo
jant p-lei Birutei Briedžiutei, 
sudainavo porą dainelių, o pu
blikai neatleidžiant dar turėjo 
sudainuoti ir trečią. '

Po to vėl buvo pakviesta pra
tarti po keletą žodžių visa eile 
draugijos senesnių darbuotojų, 
o taip pat ir naujai į draugi
ją įstojančių: pp. Markūnas, 
Yankus, Dr. Karalius, Dr. Blo- 
žis, legalis draugijos patarėjas 
(dabartinis SLA. iždinijikas) 
advčkatas K. Gugis, adv. Olis 
ir dar, kaip jau minėjau, buvo 
numatyta daug kitų, jų tarpe 
dabartinis vice-pirmininkas p. 
P. Galskis, buvęs vice-pirminin-

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

štai yra viso gyvenimo proganusipirkti>teahužius—už žemiausias kairias per 20 m. 
4-Mcs patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra * pilnas. Skubėkite—-nevilkinkit 
/-jis greitai i$eįs. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužių ątėičiai.

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio 
mo, 
viniuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas 
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaiuausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios-atide
da milionai žmonių per^O^me- 
tų nuolatos didėjančio vartoji* 
mo.

šaukštas Phillips Milk of 
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

J. P. RAKŠTIS 
kegittruotas Aptiekoriue 

1900 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Waiht9naw AiM. 

CHICAGO, ILL?

Pirmiausia p. J. Mickevičius, 
kaipo Draugijos pirmininkas ir 
kontesto vedėjas, savo trumpoj 
kalboj supažindino susirinku
sius svečius ne ftik su kontes
to darbais, bet ir su, praeities, 
o taip pat ir ateity numato
mais atlikti darbais. Iš jo kal
bos 1 paaiškėjo, kad neatsižvel
giant į dabartinę bedarbę, šis 
feontestas davė Draugijai dau
giau 300 naujų narių, pakelda
mas narių skaičių iki 1,000. 
Vien tik čia gimusio jaunimo 
laike kontesto buvo prirašyta 
daugiau kaip 100 ypatų. Už
baigęs savo kalbą, p. Mickevi
čius pirmiausia pakvietė drau
gijos narę, gerai žinomą lietu
viams, o ir daugeliui svetim 
taučių, dainininkę 
tę-Steponavičienę, 
Ją svečiai sutiko 
aplodismentais ir 
vus porą dainelių, 
ta padainuoti daugiau.

Po dainų pirmininkas pakvie
tė pratarti kelis žodžius buvu 
sj per ilgą laiką Draugijos dak- 
taru-kvotėju ir vieną iš tų or
ganizacijos stulpų, į\ kurį atsi
mušė visokios reakcinės ir frak 
cijinės audros, norėjusios supai 
kinti draugiją — 1 
dą. Kadangi buvo

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šią juokingą 
žeiųą kainą M C QE
tiktai, .............................. |

kas ir v
Ascila, čepukas, Briedis, Paš- 
kauskas ir kiti. Bet kadangi 
jau šeiiAįninkės pradėjo neri
mauti, ba kitoj svetainėj vis
kas buvo prirengta ir sudėta 
ant stalų, o taippat ir patys 
svečiai, pajutę skanų kvapą, 
ėmė ryti ąeilę, tai pirmininkas 
dėjo pastangas, kad kuo grei
čiausia užbaigus su kalbomis.

Iš žymesnių kalbų reikia pa
minėti keletą žodžių iš adv. K. 
Gugio, adv. Olio ir p. Yankaus 
kalbų. P-nas Yankus pasakė,, 
kad jam net pasisekė neku- 
4^)ms suvargusioms lietuvių 
šeimynoms išgauti šiokios, ar 
tokios pagelbos nuo miesto tė
velių paminint Chicagos Lietu
vių Draugijos vardą, ko, jis sa
kė, nėra galima padaryti nei 
su vienu kitos draugijos var-

. -n-i
M W <

POTL ‘THE A4

Puikiausios kokybės vilnonų, šioje gru
pėje yrą' didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND: drabužių. Rankomis siūti, pui
kus paihušas>' Celanese ir Skinners sa
tino, tiktai $i|A JĮ g
už........ ..................... tl9.40

savo groserninką

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $00-00 
'dabar ......................................
Musų krautuvėj* galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę ;> nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios vibų iidirbysčių, 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri- 

žiūrimi inžinieriaus

/ Patenkinimas Garantuotas

The New Drexel Cleaners
4720-22 Cottage Grove Avė.

Telefonai Drexel' 0909, 0910, 09H

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per įimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta is 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų Svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimu. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio .Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment C6
HARTFORD, CONN. , j

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO,

Klauskite.
LINCO WĄS 

Pardavinėjamas kvortinėmis bon 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai J“'

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Ketvirtadienis, Tapk. 19,’31
Ji ----- -- —_;_„įj . jį Apie 9 vąl. vak. p. J. Micke

vičius, Draugijos pirmininkas, 
pakvietė visus susirinkusius į 
viršutinę svetainę,, kur ir buvo 
išpildyta pirma programo da

WISSIG,
Pasaulioiame Kare 

Seno Krajaus

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą D. Suffriri, Ine., staką parduoti nežiūrint kiek jis kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudeninių prekių už žemiausias kainas per 20 metų. Nieko nepa
liekama—kiekvienas drabužis bus parduotas —- tūkstančiai naujų Siutų, Overkautų, 
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gerus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir augštumo kokybės pirkti 
pusdykiai. " . ■
Niekad pirmiau drabužių biznio istorijoj Society Brand ir Simon 
Ackferman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip 

juokingai žemas kainas

Hats Cleaned jQr)z
& Blocked

50c
Taipgi- valome ir prosi-ffl&UHK^ 
name vyrų siutus ir ©verkautus: mote
tų dreses ir kautus, Darbas labai ge
ras ir garantuotas. .

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

Rankomis Siūti Vienų Vilnų Tikrai 
$20 ir $25 *

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Pirkite du ar daugiau už $£| "ygĮ 
šią Žemą kainą, tiktai už Va I

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI

‘' I1. į į

Pasiūti iš puikiausių worsted vilnonų, 
naujausiiį styliįų, paau- $4 O A E 
kojami už;........L.................3 |
•ė - w<. J l'\\" V . ii t . x " * . * I

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00
‘ Custom Siūti
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pavinktiniausių importuotų ir vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
MAN ir kjtų augšfos rųšies išdirbysčių. 
JilaujausL styliai įvai- *7FĮ
riaušių patternų, už* tiktai £■ Į v

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2« METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖNĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas,, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
4ykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West/26 St., kampas Keeler Ave^ ( T et Crasrford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

TeL Kedzie 8902

\

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 SOft.OO 
dapirkti, dabar už .......... CsV
Hovvard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar , Sf>ft.00

tuose ar • bąrikietūose ; žmogus 
atsilsi ir. atgaųni . spėkas. Pa
junti norą veikti draugijos la
bui, nes šios, draugijos nariai 
yra kaip vienos šeimos žmonės, 
nepaisant', kad daugelis iš jų 
priklauso įvairioms poli^inėmš 
organizacijoms, religinėms sek
tam s ir tam panašiai. Bet jie 
visi moka save tvarkyti ir pri
derančiai apsieiti rišant Drau
gijos klausimus.

Užsibaigus visoms kalboms, 
buvo padaryta susirinkusiems 
tikras siurpirzas. Tai vyrų due
tas iš buvusio p. Stogio mažiu
kų kvarteto nario V. Ascilos 
ir dabartinio Draugijos sekre
toriaus X. šaikatis. V. Ascila 
per keletą metų buvo, visai pa
sitraukęs iš' dainininkų tarpo ir 
tik dabar pradėjo pasirodyti 
Chicagos Liet. Draugijos S. )P. 
susirinkimuose ir bankiete. 
Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn ir simfonijos orkestro ve
dėjas, p. Steponavičius, deda 
pastangas įtraukti V. Ascilą į 
Rirmyn Choro • rengiamą pasta
tymui scenoj operetę, šiam du
etui tai tikrai publika katučių 
nepasigailėjo.

Po visų “ceremonijų” viršu
tinėj svetainėj visi buvo pąr 
kviesti j kitą svetainę prie sta
lų, kur jau nekantriai šeimi- 
hinkjjs laiikė stf gardžiais dal
giais ir. skaniais gėrimais.<A Dar 
susirinkusiems apačioje besi* 
vaišinant, jau viršuj pasigird^ 
linksma muzika ir kas tik my
li šokius- pasileido šokti.

Ir taip visi linksminosi lig

w ,z, ...... . . .
’8 vai. ryto. Apie trečią valan
dą visi sotus ir linksmi pradė- 
jbrb skirstytis kas sau.

PHe užbaigos reikia pasaky
ti, kad baigiantis'šiems metams 
jr pradėjus rūpintis busimu 
metu nominacijose į visokius 
komitetus teks draugijai susi
durti su nauju klausimu, tai su 
jaunimo darbo klausimu. Kad 
čiagimis jaunimas, o taipgi iš 
Ųietuvos atvažiavęs jaustųsi, 
jogei Chicagos Lietuvių. Drau
gija Savitarpinės Pašalpos yra 
jt|; draugija ir kad' ji yra ne 
tik pašalpos, bet kartu apšvie- 
tos ir kultūros draugija. Drau
gijai augant ii’ įvedant jon 
naujus skyrius bus reikalinga 
pasiskirti' vieną iš progresyvių 
Chicagos laikraščių savo orga
nu įr išrinkti nuolatiniu/ taip 
lietuviško, kaip ir angliško sky
riaus korespondentus. Ba ne 
viena didesnė organizacija ne
gali, sėkmingai veikli be laik
raščio pagelbos.

. 'Matyti, per nekurį laiką už
snūdęs lietuvių: organizuotas 
veikimas pradeda atbusti, įsi- 
liejant į senas organizacijas 
naujoms čia gimusio jaunimo 
jėgoms. Ir tenka manyti, kad 
darbą pradėję jaunieji jo ne
mes, «o varys, ir toliau. \

- Jonias A—la.

Padaro 
/’■ Skalbimą 

Lengvą .

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

General
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NAUJIENOS
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Telephone RooSevelt 8500 4.

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas 1 , 
18.00 per year in Gonada 
|7.00 per year outsida of Chfcafto 
$8.00 per year in Chicaro 
8c per copy

Entered aa Seeond Clau Matttt 
March 7th 1914 at the Port Office 
pf Chleago. III. undar the act ©f 
March 8rd 1879.

m. .-m ............. ....................
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. LeidMa Naujienų Bea- 
drovi. 1789 S. Halrted St., Chfcaao, 
Ilk Telefonas Rooeevelt 8500.

Chicagoje — paltas
Metama ............. ..  *
Pusei meta -r [-'-n-n, 
Trima mineriama 
Dviem mineriama 
Vienam mtneriui .... ......

Chicagoj per iineiiotojua:
" jbc

Mlneriul  750
Suvienytai Valstijose, ne Chteagoj, 

■’ paltas
Metams —---------17.00
Pusei metą J2___ u........ .... ..... 8.50
TrimS mėnesiams w. 1<75
Dviem mineriama 1.26
Vienam mineriui - ------------  .75

Lietavon ir kitur nirieniuose 
(Atpigta) 

ketams _ 
Pusei meta

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

2.50
Pinigus reikia siųsti nešto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

FINANSINIS KRACHAS ITALIJOJE

Įi
'A'* » ' '•••’ * A > J A 'fl

■ l> .......... , , f J.

LIETUVOS S.-D. ŠUVA-.
■ ŽUVIMAS' '

Pirmose lapkričio mėn. die
nose Kaune įvyko Lietuvos so
cialdemokratų partijos, šuva* 
žjavimals. Tėi buvo pirmas su
važiavimas ‘ pp <į926 pi; ^gruodžio 
perversmo, kuomet susidariusi 
tautininkų vyriausybė panaiki* 
no ? socialdemokratų teises. (

Suvažiavimą sveikino tarpe 
kitų ir* Vokietijos socialdemo* 
kratų partijos vadas, Crispįen, 
kuris pasakė kalbą apie politi
nę padėtį Vokietijoje.,

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoje pasirodė ke
letas telegramų iš Italijos, kuriose buvo kalbama apie 
naują didelę fašistų “reformą” i buk valdžia sudariusi 
vieną centralinę kompaniją, kurios rankose bus visų 
pramonių akcijos (Šerai) ir kuri tuo budu kontroliuos 
visą ekonominį Italijos gyvenimą. Bet ta kompanija 
esanti valdžios priežiūroje, taip kad visų Italijos pra
monių šeimininku patapsianti fašistų valdžia.

Atėjusieji iš Europos laikraščiai paduoda smulkes
nių ir aiškesnių žinių apie tą dalyką. Pasirodo, kad tai, 
kas buvo skelbiama, kaipo didelis rekonstrukcijos dar* 
bas Italijoje, tikrumoje yra didelis finansinis krachas.

Susmuko stambiausias Italijos bankas — Banca 
Commerciale Italiana, Milane, kurio resursai 1930 me* 
tų gale siekė milžiniškos* sumos — aštuonių su puse bi- 
lionų lirų. To banko reikšmė yra tame, kad juo rėmėsi 
visos stambiosios pramones Italijoje. Jisai laikė di
džiausiųjų pramonės kompanijų šėrus ir tas kompani
jas finansuodavo. Fašistų valdžia, su pagelba to banko 
Stengėsi industrines įstaigas išvystyti, įdėdama per jį 
dideles sumas pinigų į chemijos ir metalo ?pramones, į 
dirbtinio šilko pramonę, į< elektrikos pramonę ir'į pre^ 
kybinių laivų'linijas. * *

Prieš keletą savaičių Banca Commerciale Italiana 
pasijuto tokioje keblioje padėtyje, kad valdžia buvo 
priversta imtis ūmių priemonių skandalui išvengti. 
Bankui pritruko pinigų. Kompanijų Šerai, į kuriuos 
buvo sukisti jo pinigai, yra labai nupuolę* todėl jų ne
galima parduoti be skaudžių nuostolių, kurių bankas 
negalėtų panešti. Padėties išgelbėjimui valdžia sudarė 
naują kompaniją, kuri “atpirko” pramonių šėrus iš 
Banca Commerciale, užmokėdama už juos pilną kainą 
vekseliais (notomis), už kuriuos užtikrinimą dūoda val
džia. Banca Commerciale tuos vekselius gali iškeisti į 
pinigus ir tuo budu gali papildyti savo ištuštėjusią 
kasą.

Taigi Italijos valdžia, norėdama išgelbėti tą didžiu
lį banką, užsikrovė ant savo pečių keleto bilidnų lirų 
skolą. Ji dabar turės atsakyti savo iždu Už vekselius 
(notas), išduotus bankui už pramonių šėrus, ir turės 
padengti banko nuostolius, pasidariusius dėl šėrų kai1- 
nos puolimo rinkoje. Italijos piliečiams, vadinasi^ teks 
taksais užmokėti už privatinio kapitalo* nepasisekimus; 
Bet klausimas, ar valdžia galės tiek taksų išsunkti iš 
gyventojų, kad valstybės iždas pajėgtų apmokėti prisi* 
imtas ant savęs obligacijas? Italijos fždas jau ir taipi 
turi nuolatinį deficitą, kuris iki šiol buvo padengiamas, 
paskolomis. Užkrovus iždui tą naują finansinę. naštą, 
fašistų valdžia. turės kaip galint greičiau gautiAstam* 
bią naują., paskolą * užsieniuose, o kad ne, tai jai teks 
pradėti infhftciją (popierinių pinigų dauginimą).

Dabar, tur būt, bus aišku, kodėl Italijos fašistų 
' ministeriš Grandį svečiuojasi Washingtone ir kbdėl ji

sai, kaip nekaltas balandėlis, burkuoja apie “nusigink
lavimą” ir “pasaulio taiką”. Jisai čia atvažiavo žvejoti 
dolerių, kadangi juodmarškinių karalystėje griūva visi 
Mussolinio ekonominės politikos stulpai.

i _______—__—- -1--

AR JIE NEIŠMOKS RAŠYTI 
TEISINGAI? ■

“TAUTŲ LYGA” CHIOAGOJE

Komunfstas (Bimba) “Lais* 
vėje” rašo apie žydų pogromus 
Lenkijoje, paskui ’ daro tokią 
pastabą: '

“Vienoj, Austrijos sostinėj, 
taip pat eina pogromaivpriėš 
žydUs. O Viena yra sočialis* 
tų rankose— jų rankose 
miesto valdžia ir-policija (? ' 
— “N/’ Red.), Viena žino
ma, kaipo < pasaulio ‘spcįaliz- 
mo’ tvirtovė, 
Taip • bando tas lietuvišku 

komunistų lyderis apjuodinti 
socialistus. Bet kur jc^ logika? 
Juk ne Vienus miesto valdžia 
kėlė riaušes prieš Žydus univer
sitete. Argi miesto valdžia yra 
kalta, kad tarpe studentų atsi
randa fanatikų ir juodašįmčių,; 
kurie padaro skandalą univer
sitete?

Komunistų Bimba* be to, ra
šo ‘netiesą apie Vienos policiją. 
Ji nėra miesto adminištracijoš* 
rankose. Vienos miesto polici
ją kbntroJiuoja federalinė Aus i 
adj'cs valdžia, o ne miesto ad
ministracija. ,

Tokia tvarka .tenai jau seniai 
vesta. Austrijos klerikalai ir 
eitos buržuazinės partijos, tu< 
rėdamos parlamente daugumą, 
pravedė įstatymą, kad sostinės 
pol’cija yra išskiriama iŠ mieš
to administracijos žinios ir pa
vedama tiesioginei ’ federalinės 
žaidžiąs kontrolei. Taip jos pa
darė, žinoma, tuo tikslu, kad 
polio:ja nebūtų rankose social-s 
demokratų, kurie valdb miestų.

Komunistų vadai pirmiau* ga
lėjo- šito fakto nežinoti, nors 
jie ir mėgsta • “šviestF’ dačrbb 
ninkUs tokiais klausimais, apie 
kuriuos patys nieko neišmano. 
Bet prieš keletą;metų, kada 
pralotas Seipeliš, budimas Aus
trijos kancleriu, surengė dar
bininkų skerdynes Vienoje, 
spaudoje buvo plačiai- rašytu, 
apie tai, kad Vienos policiją, 
kontroliuoja federalis ministe* 
ris Šjhober, o ne miesto admi
nistracija. Tatai buvo bfent po*« 
rą kartų nurodyta ir “N art j ie
nose”. Taigi jau ir tamsuoliui 
generolas Bimba turėjo būt 
apie* tai girdėjęs^ -

Būt ką jisai, paisys tiesos. Iš 
melo ir humbugo jisai dalo 
biznį, todėl vargiai galima ir 
tikėtis, kad jisai rašytų tiesą 
apie Vieną, kurią valdo jo ne* 
apkOnčiamin socialdemokratai.

ypač sodžiuje, nacipnalspcia* 
listams.” *
iPilhi rinkitpųM daviniai roddj 

tad nacionalsocialistai * (fašįs* 
tai) nepaveržė baĮsų .spciajde* 
mokčktams. Hitlerip nacionAl* 
socialistai padidino sato balsų 
skaičių buržuazinių partijų lė* 
šomis. Buržuazinės partijos 
pražudo 45,000 balsų, o hitleri* 
ninkai laimėjo ^ 33>00Q naujų 
balsų. Taigi pas fašistus nuėjo 
dauguma- tų balsuotojų, kurie 
atsimetė nuo buržuazinių par* 
tijų.- /

Bet lobai > įdomu; kad atža* 
gareiviškhs “Deutsche Zeitung” 
rodo: didelį džiaugsmą dėl dal
ies balsuotojų persimetimo nuo- 

socialdemokratų prie kbmunis* 
ų. Socialdemokratų Vokietijos 
atžagareiviaiv bijo, o komunis* 
tų ne. Komunistų jie-ne tik 
riebijo; bet trokšto, kad komu*- 
riistai sustiprėtų; suardydami 
socialdemokratų1* partiją^1 Tuo* 
mot buržttažijei butų -lengva iš* 
jrovokuoti pilietinį karą;* ir ji,* 

turėdama < savo* rankose- armib 
, ą, komunistus sutriuškintų ir 
steigtų h panašią’ “‘tvarką”', kaip 
talijoje arba Vengrijoje, 

- • !> 
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“ŠMKIilKAS^” ŠLItlPAS
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“Vienybė” įdėjo tokią, žinią 
iš; Patengost 
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S£Aį. Reikalai
.............................11» ■■ii-iii ■■■ ii.il i

ir tas Vižnis, bet J. Januške* 
vičius, Jr. mesti jį laukan jau 
neišdrįso* Mat; buvo padarytas 
tarimas; kad senuosius ŠtA. 
narius leisti Į svetainę, tik ne
duoti jiems balso.

Jaunuolių apskričio suvažiah 
virnas atidaryta prie užrakintų 
'durų. Tokį patvarkymą bŪV4> 
padaręs tas garsus" jaunuolis, 
kurį mes, SLA. seni veikėjai, 
išrinkome -j SLA. Pildomąją 
Tarybą, butėrit, iždo globėju.-

Tas pusžilis SLA. Veikėjas 
štai ką pareiškė: Mes mylime 
jaunuolius ič musų pareiga jUoš 
remti** Bet negalime< toleruoji 
tokias nešvarias politikas, kO* 
kią varinėja itas garsus jauny b* 
lis, kuris net- jatthuęlių' apskil*

" ’ mnnis brr šliupai /.vienoj 
jp kifygųj bk pamato ain 
hiėiiė (i ka*

" toliW^> įjvasinihltoš
Red.), už M Ji SiHųlių apy* 

4 gardos teismas buvo nubįuP 
dęs vienu mėnesių kalėjimo/ 
Dr. Šliupas apeliavo aukš
čiau. šiomis dienomis Vy* 
riausias Tribunolas Šiaulių 
teismo sprendimą patvirtk

. no.”
Vadinasi, Dr. Jonas š|ihpas 

yra šmeižikas ir, .kaipo tokfc, 
gaus atsėdėti mėhesį “tautiš* 
kame” kalėjime. . **

Tikrumoje šliupas savo kny* 
goję rašė nė apie Lietuvoš dVa*- 
šlninkuš, bfet apie “tiktos* ir 
hetiknis šventuQdhte*\ Piritto*- 
ji jos laida išėjo Amerikdjė) 
kada Šliupas da^ čia gyveno iri

i C jo už, tąi niėkas nėbaud&į 
fet kada šliupas išlaido* savo 
knygos antrą laidą, Lietuvoje,! 

tai Jisai buvo patrauktas teis^ j 
mo atsakomybėn ir pripažin
tas nusidėjėliu^

Tai pirmas nubaudimas; už 
laišvamanybę nepriklaugbmbjfe: 
Lietuvoje. Kol tautmmkų Val
džia nebuvo pasirašiusi, kon- 
kbrdate su Vatikanu, tol reti* 
gijos priešai tenai* i nebuvo p^v 
sekibjamh

'* '-r:

.......   . ■■■II. .11. u Į   .■■■II» —

<A,

ftms duoną, pyragaičius; Žod
eli), ką gaudamas; nuo ryto iš- 
Važiuoja* 6 aht 4 popiet te-

Kųn. Linkui tuo sunkiau, 
kad jis kunigauja neprigulmin- 
gai bažnyčiai. Lietuvių parei
ga yra paremt kunigo Linkaus 
Užmanymą; Reik ne vien mai
sto, bet ir drabužių; ateina žie- „ 
ma; daugelis neturi šiltų dra-

- apatinių nė viršuti
nių apvalkų. Daugeliui yra at- 
Hekamų ar nebetinkamų drapa
nų*. Tbkiė gali nunešt ar pa
siųst1 tautinei bažnyčiai* 36th 
ir- Union avemie, o kun; Lln- . 
kus įteiks; kam reikia.

SttskUrdęs bedarbis • nepaiso, 
..... J kad drapanos butų naujos. Nors

vargusiais bedarbiais; teikia skylėtą susitaisys, susilopys, 
bite tik galima. Atminkime, kad 
daugelis yra tokių, kurie nė 
Siūlų, nė lopų nebeturi, — vaik- 
&O nuskurę it ne žmonės. Anot 
Vieno — ir kalėjime geriau, ne-

* gu likt išmestam be nieko, Die- 
TVO valiai. O tokių, Dievo va-

rtej* kelių; o keliolikos darbas, j tagoj musų* brolių lietuvių, 

tai* darbas, kas aukauta i

'' tellllMMa>*Hlliu '■įll<į lOAįl.... ♦' :

Bedarbių Šelpimas
. . . ...II ?!

Be valdiškų, Cėrihftko ir^ErtiK 
hiersono bedarbiams leipti ko*-: 
Misijų, yra apšČiėi’ mažesniu 
įstaigų, kurios tai maistu, tai 
drapanomis suvargusius bbdar* 
bius Šelpia.

Velk visos mato ir Šelpia pir* 
miausia artimus‘savu»stttjs, o ki> 
tUs tik pažadate džiugina. Jį 

1 Daugelis tautų ttiri savu žmb* 
nių . sukurtas tam* tikslui įstai
gas, kurios rūpinasi’savais su**

bužių,

Šis tas apie SLA. 
jaunuolius - /

ConnecticutValstl ja ir jos • 
SLA. veikėjai

jiems maistą, dtabilžius* 
Lietuviais iltį, šiol rūpinasi < 

«o V.C* vienas tautlnfe bažnyčios
skelbė laišvamanybę,. Amerikon Į tclkla

j iem s maistą; urabueiUS.
I Nemačiau dar tfek' pasišvem 
itiiOittf dirbančio, dtebl v _ __
kum Linkus.^ Tai ne vieno- ir litai 
Pelkelių; o keliolikos darbas*jtagoj* musų* brolių lietuvių, 
(teškąs pasakys, kM-menkas MdistO; jei tūli* ir gauna du 
tai darbas, kas aukauta išda-4gy^ dienoj; tai su drabužiais 
įinti. Dejrifnielto neprašius ne-jie stuntinėjami 
Aukauja, neatneša, o pačiamįlluv VWIVO 

1 kunigui reik važinčt-iandyt, ieš- įteikimo įstaigos, 
kbt aukotojų. . braudami natenk

L Teko* girdėt, jurytei maž^ 
Įkhs teankhuja<ne tod^, kad-ne- 
tegttli’ o tik Uodei kam tautinis, 
6 ne rymiokas kunigas btehb- 
blate rūpinasi! A >

Kunigas Lihkrts pats vienas 
dirba suriką ir kilnų darbą; jią 
kibk” išgalėdamas šelpia visos 
Hetttvhib, be skirtumo pažiūrą 
ir įsitikinimų. ChicagOj yra apš*-lyra,,gelbėt, savo artimus* - 
štai paeltiirinčių-iiėtuvių lr vm y Kurie, gali)*.tai privalo gelbė- 

Įtelgų* kurie gali bėftt nuotrm Lj kunigui* Linkuj šelpti auskur- 
pas nuo to, ’ kas atlibka;' atikkūt lietuvius,

į šuvargusiems; kaip tai; maistą, 
drapanas. Tito jie • palengvins 
kunigui darbą ir atliks kilnią 
žmogaus pareigą*.

šelpimas skurttiių yra vienas 
I Iš kilniausių žmogaus dorybių 
Jrik ir katalikai poteriuoja “my* 

Į lėk savo artimą, ■ kaip pats sa* 
ve”.' Bloga tik tai; kąd?Visa tai 

1 tosiiidkk* liik poteriuose; j ų ar* 
tittrtta — turčius, o' skurdžius 

Ipapizmo < apaštalams tiek, arti* 
masv kiek šiaurė pietums! 
į kunigas; Linkus • husiskundei ATĖJO “Kultūros” No.* 10.
kad-’ ieškant reikataujantiems Galima gauti “Naujienose”. 

___  maisto; tntes įstaigos kalbinę Kaina *45 <^entai>
čio suvažiavimus atidaro t prie paaidUoti kardinolo MUnddėino 
Uždarytų durą, bijodamas, kad Į£W, o tada gaustus pašeL 
neateitų senieji - SLA. nariai;
kurio tvėrė kuopas ir augino I Tai daroma todėl, kad pats 
susivienijimą dfel tų pačių jatb pton*' Linkus neturtingas, nors 

jo darbas, atsvėrė' šimtą papis * 
taip? tas pusžilis SLA. -VeM^ kunigų: Lietuviai jo neto4| 
k ‘ * i. - p), o jei mato, tat neigia, Igno*

nuolitii yra viskas galima. Jie ruoja. Tėgu sari bus riėtiiftiri^! 
pats bodamas suaugusių kito* bilfe tik'j6 pasišventimas 
pos narys, tuor pačiu laiku yru te darbas kilnus. Mano nuožlu* 
j aunuolių * * apskričio plrminiriv
/kas* Dagai to pa)ties patvarky-1 tihgM kUkliži ir skurdžiai pati 
mo, jis neprivalėjo/turėti bd* [gyvens; Žmogus jauslus Ir nuo* 

pasirengęs , su alkanu 
skrieto* piminiatetah Vtemk jte ukurdžium' dahhtik kąsnių mafc 
nuo -to Vietos neataitoė. Kad pate .tur^tama&
užbėgti ’totetad Witik^ *UŽ akių; ’ kimaus Mtontite matuoja* 
jaunuoliai'-padarė tarimą, jcigpm-tte^ulig* jo įsigyjtn tobta— 
jaumtoltei tori 7 prigulėti prie du o sulig, jo, rim kilnu*

TTT*

Hub vienos prie kitos pnMpos 
, ir nieko ne- 

. gaudami patenka { Žiauraus 
IŽatete nasrus.’:.
L Skaudžiausias vaizdas bedar 
bių skurdo matoma kaip tik 

I šio j'gai^kame turtingiausi pi- 
niguočiai yra susižėrę milžiniš- 
kt!8 turtus. Apie pašelpą, gere- 

nah&ta laikus jau du metai kai- 
] bama, tik nieko nedaroma.
|« žmoniškumo jausmo pareiga

1930 mu žmonių surašinėjimo skaitlinės, kurios bu«- 
vo vakar paskelbtos spaudoje, rodo; kad Cook kauntė- 
je, t. y. Chfcagoje ir priemiesčiuose, įgyvena viso 3,982,- 
123 žmonės, iš kurių 1,198,154 baltieji gyventojai turi 
tėvus, gimusius Jungtinėse Vąįstijose, o-kitų tėvai yra 
gimę svetimose šalyse. Ateivių ir jų-vaikų skaičius tuo 
budu yra kokius tris kartus „didesnis, negu\“ameriko* 
iių”.

Tarpe atėiviųJr jųjv^ikų pirmą vietą ^ulig skai
čium užima vokiečiai, kuriu cenzo (surašinėjimo> škait- 
linėee paduodama 458,95*7. Lietuvių padubta 72,14’6,/ — 
kas, be abejonės, nepabodo pilno skaičiaus. Bevelk vi
si lietuviai atvyko į šią šalį tais laikais, kada Lietuvoj 
respublikos dar nebuvo, ir daugelis jų, atsimodami,! 
kad jie gyveno po TUsų arba vokiečių valdžia; sakbėi 
atvykę čia iš Rusijos arba* Vokietijos. Lietuvių iir -jų 
vaikų Chicagoje it jo^apiėlinkėseryra veikiausia daU«* 
giau, kaip. 100,000.

DŽIAUGSMAS MONARi 
CHISTAMS 

/ ■' 
i>Nir<įli..i ,**<■* .

Po rinkimų Vokietijos val
stybėlėje Mecklemburge, kur 
laimėjo . daug balsų fašistai* ir 
pustrečio, tūkstančio balsų ko
munistai/Vokietijos monarchię- 
tų laikraštis “Duetsche ŽeL 
tung” išreiškė savo didėlį pa
sitenkinimą tokiais žodžiais: 

lonui turint 
minčias k<H

Vas Prūsuose ir reiche* (viso^ 
je šalyje), kad nesulaikomas*

“Ypa 
galvoję

!»< fyi?a sehųjų.. api 
sodaldemokraąos smukiu . J.ttfan^vi®

pasireiškė ir Mecklembufgo iž Kalno buvo pareiškęs ti 
kųrfcffe ^moliftmsv kad 0U W 

gaktose.sdciMaemokrAttii pra« kati, mesiąs, jetarnsVlimik 
žudė iki 40^ nuošimčių «at- 
vo balsų dalinai komunistams 
ir tainvnat.. kiek iŠ nenil-

Draugiškame susirinkime prie 
gražiai ir skaniais užkandžiais 
papuošto stalo man teko kartu 
pietauti su tūlais Conn. valsti
jos senais SLA. veikėjais. Aš 

puotąr pakliuvau- visai nete
kėtai ir, taip, sakant, neprašy
tas ir nelauktasJNa, jeigu kviet
ėja prie , pietų, 'tai reikia eiti. 
Atmesti prašymą) bintų viski) 
nepatogu. ■ y

Sėdėdami* ir dilgindamį apės* 
titą valgiais ir vynu, kalbamės 
apie dienos įvykius. Vynas ,sU*i 
kelia-žmoguje daug naujų mihH 
čių, kurios paprastai Kuosai yra 
pareiškiamos. Tddel, kas- nori,: 
gali lengvai tų paskleistų mins nUolių labo, 
čių' pasirinkti. ^Kalbame apie ' ,. 
Susivienijimą Lietuvių Ameri^i|kėjas; k teisybę, kalbą. Tam j 
koje. Kalbame apie SLA. rėW 
kalus, tūlas ir gana garsias pa*1 
skolas. - Kalbame apie* tas gar
sias centre muštynes. Galų . ga-? 
le paimam rišti jaunuoliu 'kląti** 
šimąe ypatingai CdnnecticU^ 
Valstijoje, kur randasi-atskiras- 
$LA. jaunuolių apskritys, čiaį 
Viehas pusžilis lietuvis pradedat 
pasakoti apie nesenai įvykusi 
SLA. jaunuolių^ suvažiavimą;) 
kuris, jeigu gerai atmenu, bu* w_____ _  ____ ___
Vo Nfcw Britaine. Jis sakb: Pb'-* jatmtmlių kuopos, jei nori W romiški .kunigai bent
litika tarp įuių, jaunuolių yra<Įf - ; ' 1 
dar prastesnė, negu tarp senų^/ tfybos vietą* dt tib 
jųi marlųa Seniejii sav/j suvažia^ 
Vime barėsi, už .pinigus, tiž žUm 
vusį iždą, — apskričio pirmi-* 
trinkas J. Tareilą gavo daug vė
jo už prtlganimą apskričio ife* 
dm Jaunuolių^ šuvažteivimė jato> 
nuolių pirmininkas J, JanuŠke< 
vičius, Jr< j irgi gavo karšto vė*i 
jo »ūži neišdavimą atskaitos . i$ 
j aunuo'lių iš važiavimo*pikniko
ir už t $100.00, gautų iš SLAė 

’centto jaunuolių'reikalams, šta
me jaunuolių suvažiavime bu
vo laukta net įr muštynių, bet 
jos i. neįvyko^ ■ ir r tūli jaunuoliai 
dėl to gana’ skaudžiai apsivy
lė. Dalykas vbUVc ve! koks: J. 
Japuškėvičiūs,, Jr. buvo suma* 
hęfe iiuteUėisti''; į j auiiliolįų su* 
važiavimą senesniųz SLA. na- 
rhk/ypatlngni A. J. Viznįo, ku- 

ifckričip 
JaMš^vį^a,-Jė

_ įęaift& bUVb pareiškęs tulįems 
jį lau-

p mesiąs, jėįgmtVįžniš atsį* 
lankys į pusėd|;> Bet ant? laimės^ 
kuomet atsidarė jaunuolių. pb-

kas mai
stu, duona, pyragaičiais, pienu 
ir kt, o kas drabužiais. Kun. 
Linkus šelpia visus lietuvius, 
kurie tik pašalpos yra reika
lingi, nepaisant jų -tikybinių ar 
kitokių 'įsitikinimų.

i — Arimantas.

. Nhuji * No. 19 ir 20 “Ko- 
VOtft gauti šiandie* Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

ĮGALIOJIMAI
Padarome {galiojimus se

kamuose reikaluose:
<

L Pervedimui <jūsų neju 
dinamom turto ar daliegLie- 
tov&ekitami: .

2< Pirkimui ar, pardavimui

& Išieškojimui paskblų ar 
kitokio turto?

4. Paskyrimui globėjo tur-
• a *

. Norėdami - padaryti jga 
lidjima i kreipkitės ų “Nau 
jienaa” asmeniškai pr laiš-

pusębot pnsig^ntą, kiėhlw*

netektų kas kunigams] NAUJIENOS 
•Z-.- SĄ 

sfeme-ant męs kilnų ir sun-L 
ktMskUi'tttiį* šėipihio darbą. Jis Į 
pasitfnfi tai ne Visai litiVbkdfl'i 

iiiniškas ir ne

imti j Uunliolių / apskrityje ; Vali 
■ jaunuoliai)

kilriei ’̂tori senųjų* apskrityje 
valdybos vietas, privalo MaisaJ^ 
kyti hito jų arbūi.'apleisti jau* | 
nuojtusr

Ką^dabar turės daryti Jj Ja* 
nuškevičius, JriV' At jis phsi* 
likfe prn vsenųjųi-kur jfc iMlM ,
bar ym ar^ersikm prie jatt4vienu4a^l^;.Bė^0i jU nieku 
nuolių? A'tditiš parodys. Basi*- ’ J * ’ -u*.—-t
ryžimas mesti;; senuosius lauk 
ii iaHndolik‘>pbBėdŽlU yra gana|ulU 1S aoiu imu,
prasto darbus. Meš, sėniėjrmu-. Bernai’ neprikkittBomas tokį pla
nai; kurie. pe,f daugelį metų tų darbą Varo. ; 
dirbome Susivienijimo lafoui, > Skaudu tai girdint. j 
turėtumėm kreipfetų tai’ |au- Pernai, “Naujienoms” suma-4 

nipa teikt '.bedarbiams pagelbą.į 
J radosi kW šimtai pašalpos no-3 

‘ .‘./m 
pfų, oedarbe trfeti metai tęsias.; 
Labai gęįstina, (kad visi, ar da-u

ViUistttsmUo šalčlOv lis1 pernykščių Bedarbių Šelpi*-! 
darbuotojų; šiernet gelbėtų 

įąto?pat darbe kunigui Linkus 
š<i)tekurdžiuš, j“1" 1 1
{. VHhąm\sunku, ir negalima? 
pasirodo,. kad<; mažuma (labai 
mąM)’ liėtoviųftcąukaųja mahk^.,.,. . 
sto,1 Jiš>pUtš ’ i vienas savo autu U* 
Važinėja, ĮaUdd >ey dienas P<q f MM tiACa’3
svėtimtaučių a įbtąigąs, rinkda< Ual OlUim DrllUDv

tam. Linkt®

ifciiflMIi *<ii| 

.

asiJbudu nenumatė,'rasis tarti;
. hm toOii ■« klHH

ana Čių iš pavydo* kam kunigas nuo

dirbome Susivienijimo labui, | 

giau domės.
-i.*,..*......  »n...

— Rytieti^ M*
. ..........Ui ri ,IW—I

Z -i 'Vi . ♦' i' .i ' ■ v

Pernai, “Naujienoms” suma-į

III AtT l'tki Šiemet yra -daugiauJjU UII A O J treti metai tę.

J o n a b : > (beveik vetkdmr 
išr-sk^RUk: 
taiMi'ušalatt'rankaąl

' P?ė t ras: *4 Aš žmauuv&įrl 
W nuoA šaldei, į

JO n a s: ^Xar d toygu? 'Štai 
šihift dam as^ ' pasakyk h

# o t . tor’ft'ėįkter • pirš to J
*'• ' * u

SftIKOS.
LEi 11^ j

b latSi** ■ - 
binfct.k#nielžiftitmw ->k»* -

PMbkinimai 
apie Šio» Šalies tvarku 
apie jos viršininkį rin- 
kitftuM ir viskį kas reika
linga prie Imtino cg«a- 
metao rasite lioj knygeli] 
lietuviu ir anglų kalbo* 
»b«ntaiyus

KAINA- TIK* » CBNTAT

NAUJIENOS
!Ift^SHaMed St

chickoo, ill.

- iMtUtliu*.

. ........... ...................... M*

. ,n*,.



Automobilis sužeidė

Nušauti du banditai
Grand Crossing

Dr.'P. M. ŽILVITIS
Teisingus vaikinus

pra

Grabeliai
Traukinis užmušė

metu
Akių Gydytojai

šuva išgelbėjo

S. M. SKUDAS

Advokatai

apskaičiuojama, apie $25

Pats nieko nejautė

4631 S, Ashland Avė. Tel. Yąrds 6780

'adienio

Phone Canal 6222

lemloclc 749K

Bain prakišo $500,000 
spekuliuodamas biržoj

pasi
nesu

7153 
savo

ir Vaikų Ligą 
er Avė.
4, iki 6 po pietį
Ketv. iki 8 vai

įborato 
netoli

Liepia areštuoti ubą 
gaujančius gatvėse

Coop pavieto gyvento 
jai sulig tautomis

Little Rock, Ark 
rius T. H. Caraway, kuris Šio 
mis dienomis pasimirė.

United States (White) 1,198,154
Germany ...................... ' 458,957
Poland ........................... 436,230
Ireland ....................... 209,592

Valandos 
Olb—Utarn., Ketv.

1327 So.- 49th Cę. 

‘ Telefonas 

Cicero 3724

sinėti jį, tai Bruce i pareiškė, 
kad jis nesąs sužeistas, tiktai 
išsigando. Bet nuvežtas j South 
Shore ligoninę jis tuojau mirė.
Vagiliams naudingas ir tabakas

Margaret Barton gyvena ad- 
6007 Dorchester avenue 

police dog veis-

morfltl BOo ar 
f auti gerą dantų 
ne Tooth Pašte, 
parsiduoda ui

Šuniukų draugai 
laimėjo

208,356 
177,876 
172,537 
161,591 
132,657 
89,098 
72,146 
62,459 
60,517 
36,569 
34,787 
38,098 

.32,693 

. 29,101 
21,497 
21,087 
17,998 
11,898 

. 56,233

CHICAGOS 
ŽINIOS

I II )l

Valandos
7—9 v. Ncdčliomis ir švent

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKI

[Acme-P. 8 A. Photo]

Senato

John Kuchinskas
; Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt 'St.

Telefonas Caod 2553 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Stredoj ir Pėtnyčioj nuo9 iki f

Miesto tarybos teisių komisi
joj 11 balsų prieš 2 užgirtas 
sumanymas iš miesto kiemo su
gautiems šunims laikyti duoti 
šunis mokslininkams eksperi
mentams daryti. Nužiūrima, 
kad ir visa miesto taryba su 
manymų priims.

AMBUtANCE PATARNAVIMAS DIENA ir'TlAKTI 
*Me8 visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rąruų 
pataynavituą, kuomet jis yra labiausiai reikalingą^

Policijos komisionierius Ali
nčiau davė įsakymą policinirb- 
kams areštuoti ubagus prašan
čius išmaldų gatvėse. Meras 
Cermakas išreiškė nuomonę, 
kad 95 nuošimčiai tokių ubagų 
esą iš kitur atvykę, o likusieji 
5 nuošimčiai susidaro iš profe
sionalių ubagų.

Peter Conrad
FOTOGRAFES 

Fotografuoju jutų na
muose arba studijoj. 

730 W. 62 St. 
Tel.; Englewood 5840

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

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

kampas 67th ir Artesįąn Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki H rytą, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, sertdoms po pietų ir 
( nedėliotus pagal susitarimą

John Bruce, 40 metų, gyv. 
7618 Cottage Grove avenue, ėjo 
namo skersai gatvę. Autamo-* 
bilis atvažiavęs visu smarkumu 
smogė jam. Kuomet subėgo 
žmonės ir apstoję pradėjo kiau4

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

2400 W. Madison St.
VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

T«L West 2860
Namų telefonai Brunswkk 0597

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėbom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

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

4608 South s Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

. i , . Lietuvi* . <
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. 
/Jei, Roosevelt 7532

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių'Specialistas. Virė 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto, iki 9- vak. kasdie.

Harry Thompson 
gyvena adresu 2468 East 72nd 
Street. Jisai ėjo skersai Illinois 
gelžkelio bėgius, kurie nėra, iš
kelti. Vieną elektrikinį trauki
nį praleidęs, Thompson nepa
stebėjo, kad iš kitos pusės at
bėga kitas, žmogus pateko po 
traukiniu ir likosi vietoj už
muštas.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western A venos

Tel. Lafayette 4146

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

resu
Ji turi 'šunį 
lės, kuris išgelbėjo daugiau, nei 
šimtą žmonių iš mirties nasrų. 
Mat, naktį apartmentas užside
gė kada jau visi miegojot

Šuva, pajutęs durnus, prade-, 
jo daužytis ir loti. Joz lojimas 
prikėlė savininkę iš miego. Jos 
pačios kambarys buvo jau pil
nas durnų. Moteriškė išbėgo is 
kambario šaukdama ir belsda- 
ma kaimynų butų duris, kad 
trobėsis dega. Pranešta ir Ug- 
negesiams ir policijai, kurie pri> 
buvo ir visus išgelbėjo. ?

Tą gaisrą gesinant keletas 
ugnegesių buvo sužeista. Nuo-, 
stolių turtui gaisras padaręs, 
kaip 
000.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas ' 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevlrd 7589 v

Ofiso valandos 10 
Reridracy--Phone

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

iNuosirdziai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Broliai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius Lachavich, TeJ. Roosevek 
2515.- '

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampai Halsted St.
Valandos nuo 1'0—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 3330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Ncdėlioj pagal sutartį

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale medžiu ątyišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS'

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
T.l. Ck«o 5927

Tel. ęanal 4050 Veneriikoi

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Du banditai nušauti, kai juos 
užtiko policija plėšiančius Labes 
& Newmark krautuvę aaresu 
444 West 63 Street. Vienas nu
šautųjų buvo George Meyers, 
o kitas Roy Blackburne. Abu— 
jauni vyrai.

Netherlands
Denmank ...
Hungary....
Greece........
Rumunia ...
Mexico .....
France .....
Switzerland
Ali others ..

Cook pavietas šiandie priskai
to tik 246 indėnų kilmės.

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 

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

Joseph Goldblatt, 19 metų, 
gyvena adresu <6852 fMervill 
avenue. Eidamas į darbų pačia
me vidurmiesty Madison gat
ve, tarp State ir Dearborn gat
vių, didelėj žmonių minioj jisai 
pastebėjo moterišką šernolę, 
kurią pasiėmė ir paėjęs į už
kampi atidarė, šernolėje rado 
$285.25 pinigais ir kitokių ver
tybės popierų.

Radinį’ jis nunešė į Daily 
Times laikraščio ofisą. Pagal 
bankos knygelę surasta, kad tie 
pinigai priklausę Mrs. Francės 
Kane. Moteris buvo pašaukta 
per telefoną ataiimti pinigus. 
Ji ir atsiskubino. Iš džiaugsmo 
moteriškė vaikiną pabučiavo ir 
pasiūlė jam radybų $20. Bet 
pinigų vaikinas nepriėmė. Pa
sakė, kad šiais sunkiais laikais 
užtenka ir bučkio.

Vaikinas dirbą rašomųjų ma
šinėlių sandėlio raštinėje, 189 
VVest Madison street, kaip knyg.. 
vedis. Sandėlis priklauso jo tė
vui.

„ Mrs. Elizabeth gyveno 
Constance avenue. Ties 
namais norėjo pereiti skersai 
gatvę. Greitai bėgantis automo
bilis permušė ją. Moteris buvo 
nuvežta į Jackson Parko ligo
ninę. Automobilį valdžiusi mo
teriškė, Mary Trimley, buvo 
areštuota už greitą važiavimą.

B. S.

JŪSŲ graboriąi 
Didysis Ofisai t

4605-07South Hermitage Avenue 
. „ Vįd TtMonaii YARDS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
• tenMi 4

DYKAI DEL ŠERMENU

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius / 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.h 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį 

4145 Ard
Vai. 10 iki 12 ryto
(Vakarais: Utarn. ii
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Musų patarnavimas lai' 
dotuvčse lt kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimi ‘ il- 
laidų .'*> užlaikymui sky
rių,

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

2420 W. Marquette Rd. 
arti Western Avė. 

Phone Hemlock 7828

JARtJSH
♦

PHYSICAL
THERAPY

V MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemloek 9252

Rta, 6600 South Actesian Avansų 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 1

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adome St„ Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

VfMmia 2lf 1 W. 22nd 8t. 441
Telephont Roostvelt 9090

Namie 8-SPryts. TtL Republic

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halated Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo € iki 8 vaL klekvisM 

vakarą, iiskyras ketvergi 
Nedilioj nuo 9 iki 12 ryte

ANTANAS PLUNGIS

Mirė lapkričio 16 1931 m.
6:30 vai. vak. 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių apskričio, Šedu
vos parapijos, Žibartų kaimo. A- 
merikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Pauliną, dukterį Mądestą, 
sūnų Kazimierą, du broliu—-Juo
zapą ir Kazimierą, seserį Karoli
ną Krivickienę, -o Lietuvoj 3 se
seris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6038 So. 
Prairie Avė., Tel. Normai 7295.-

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj lap
kričio 20 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Visų Šventų, parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, Po 
pamaldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Teisėjo Fenbergio kambary 
klausinėtas Charles Deneen, bu
vęs Su v. Valstijų senatorius. 
Teisėjas Feinberg klausinėjo jį 
apie biznio reikalus, kuriuos jis 
turėjęs su Baino bankais. Bet 
nieko ypatingo iš buvusio se
natoriaus nesužinota,

Harry Oppenheimer, kuris 
yra padaręs analizą Baino pri
vačių reikalų, pareiškė, kad jo 
manymu Bain prakišęs speku
liuodamas biržoje laikotarpiu 
nuo gegužės menesio 1929 me
tų iki liepos mėn. 1931 metų 
apie $500,000.

Dabar gi, Oppenheimer ma
nąs, kad Bain neturjs turto.

Bet Bain buvęs pirmiau duos- 
Oppenheimerio, 
metais šutei-

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkeli abu savo ofisu į naują vietą po ns.

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

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
* TeL Prospect 1930

The Shergo Drug Store, 2561 
East 51st street, lango stik
las nakties laiku buvo išplau
tas. Vagiliams gal buvo nepa
ranku vaistai imti, tai jie nors 
visokio tabako ir cigarų 
ėmė $150 vertės. Vagiliai 
gauti,

BALTRAMIEJUS GERČ1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap* 

kričio 17 dieną, 1:40 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Pa
gramančiu parap.. Laukininkų 
kaime. Amerikoj išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Stanislovą. 5 brolio dukteris— 
Julijoną, Oną, Marijoną, Juzefi- 
ną ir Magdaleną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Del platesnių žinių šaukite 
Canal 3394.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioj. lap
kričio 20 dieną. 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Baltramiejaus Geę* 
čiaus giminės, draugai ir pažįstartli 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti J jam 
paskutinį patarnavimą ir> atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Brolio Dukterys 
it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja > 
rius Eudeįkis. Tel. Yatds 1A1

Tel. Yarda 1029

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ < SPECIALISTAS

Italy............... ....
■Russia ...... .........
Czescho-SlovaJcia 
Sweden ...............
Englarid ............
Canada ............... 
Uthuania ..... .
Austria ............. .
Norway .......... .

Hemlock 8151 ’
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Maręuette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

JOSEPH J. GRISK 
. Lietuvio Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 2300

Rot. €3 |5 RotJupell SU Į
Tek Republic 9723 I

SPECIALISTAS 
Sugryžo ii Lietuvos 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tobregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely i atsitikimą akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

KAZIMIERAS MOCKUS

Mirė lapkričio 14 1931 m., 6 
vai. vak.. sulaukęs pusamžio. Kilo 
iŠ Raseinių apskr., Gedviškės par., 
Mankaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime bro
lienę Rozaliją Lazauskienę po pir
mu vyrų Mockienė? 8 brolvaikius 
— Kazimierą, Povilą, Sįųąęiną, 
Juozą ir Joną Mockus, Oną Ba- 
kies, Jogąną Dolong, Rozaliją Pe- 
kuraitis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2126 West 
22 PI.

Laiodtuvčs įvyks pėtąiyčioj lap
kričio 20 d., iš namų 8 valandą 
bus atlydėtas į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv, Kazimiero kapines.

Nuožirdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nųliudf:
Ąioliąnė,- Brolio Vaikei
it ■ Giminės,

UMntūvims p^ąrnąują ąjąbo- 
liųą 44fife?v|f|j» TtL JUpievelt

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
•rd 47th Stmt

GYDYTOJAS ’ IR CHIRURGAS 
'• 2201 West 22nd Street 

Vąlandos: l-w»3«-7,*-8 
įdomią iL ;

. - X»lefonaa Republic* 7868

1930 metų cenzas rodo, kad 
Cook paviete gyveno tais me
tais 1,198,154 baltveidžių gimu
sių Amerikoj. Sulig 1930 me
tų cenzo klasifikavimu Cook 
paviete gyveno 3,982,123 asme
nų, kurių tėvai gimę šiose šaly-.

Telefonas Yatdi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems <eika- 
lams. Raina prieinamą

8319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Victory 8893 
Rez. TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Halsted St.t Cbicagą 
arti 31at Street

11 ryte, 2—4 po pietų,
* 12 d.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T>TT nosyje, burnoje 

it gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimŠdsias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti bgų. 
Labai naikinantis pe
rus, Raminantis plėves

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Anonsų 

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

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

nūs. Pasak
Bain 1930 
kęs Kalėdų dovanų savo šeimos 
nariams net $35,000.

A. A SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W, Wasbington St.
Room 1502 Tel. Central »v« 

Valandos: 9 ryto iki 4 po piątų

Vakarais: Utaru., Ketv., ir Subates 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė, Tel, 4ff<pc|re 7337?

Namų Tel, Hyde Park 3595

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me< 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vya 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. t

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18tb St„ netoli Morgan St. 

Valandos: nno 10—12 pietų ią 
nuo 6 iki 7:30 vak vakarą 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdo Perk 6755 ar Randolph 8800

A» A* OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI - 
11 South La -SaUo- Stooet 

Room 1934 TeL Randolph 0|33 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL ’tek* 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 

7 ilsi 9 vakare 
___ ____ ir Subatos tek. 
Vasalle—Pan», Ser. ir Pitnyčioe *9^k.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiais pagal sutarti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Graborlal

IGN. J. ZOLP 
’ Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646' W. 46th St

Telefonai 4

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

T«l. C»|n>n.t 329.
Nuo 9 iki 12 vąlr dienos it 

*<nuo 6 iki 9 -valandos vakare
■ 11 nm i i i-ri

AJ L. Davidonis,BD. 
4010 ; So. Michjgan Aveiiue 

Tri. Kenwoo'd 51Q7 
VALANDOS:

■ < nuo 9 'iki '11- valandai ryteI 
nųp 6 >įk 

apafaMwtadiėfiįp

■ 1 ^.,,<..1.111 i,, į .. ..'„i

. Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMEJRIST

Praktikuoja vjrš 20 m.
4649 S. Ashland Ava.

kampas 47th St. 
Boulevard 6487

Buy gloves with what 
it savęs 

kM6ra reikalo 
daugiau, kad 
koiele. ŪiaU 
didelis tūbai 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite |U|aupiwt» 
28, u* kuriuos galite nusipirk' 
ti plrlUnMtes ar ką kita.

' Lambert Pharmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoją 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, dieni 

Phone Midway 2880

■K"



lapk. 19,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

18 gatvės apielinkė
Holdapas lietuvių valgykloj

Trys banditai padarė holdapų 
p-nios Domicėlės Najulienės val
gykloj, 2113 South Halsited st. 
Holdapas buvo padarytas ant
radienio vakarų apie 10 valam 
dų. x

Banditai užtiko tris namiš
kius ir vienų svetį. Banditai, 
vyrai kokių 25 metų amžiaus, 
suvarė namiškius ir svetį į kam
barius gyventi, surišo šniūrais, 
kuriuos turėjo kišenėse. Ir su
rišo drūčiai, J<ad net ant ryto
jaus buvo užsilikusios žymės 
dėl suveržimo ant surištų ran
kų.’

Paskui ėmė kraustyti kišenes. 
Pas 'vienų užtiko 32. Pas* kitų 
—tik kvoterį. šis vyras pasisa
kė esąs bedarbis ir prašė ban
ditus palikti tų kvoterį jam. 
Banditai kvoterio neėmė. Tre
čiojo vyro kišenėj teužtiko 17 
centų.

Valgyklos savininkė prašė 
banditus nerišti jos. Sakė, im
kite viską radę, tik nekankin
kite. Banditai jos nė nerišo. 
Užklausta kur pinigai,' p. Naju 
lienė pasakė, kad registery. 
Banditai atidarė registerį, bet 
čia rado vos 75 centus.

Po to jie pradėjo viską vers
ti ir jaukti.. Išmetė drabužius 
iš šėpų ir komodų. Atsidarė 
stalčius. Surado auksinį laik
rodėlį vertės $60. Užtiko žiedų 
ir kitokių gražnų. Pasiėmė jas. 
Viso išsinešė auksinių dalykų 
vertės kokių $200.

Vienas namiškių mėgino pa
sipriešinti banditams. Tai tą 
jie apdaužė.—Rep.

benų. Jie turėjo orkestrų ir 
orkestrėlių. Bet iki šiol nebu
vo ne vienos, kuriai, nors ir 
didžiausių nusileidimų darant, 
butų buvę galima duoti simfo
nijos orkestros 'vardas. P-no 
Steponavičiaus vadovaujama or
kestrą, kuri ateinanti sekma
dienį duos savo koncertų, pir
moji užsitarnauja to vardo.

Mes jau ne kartų gėrėjomės 
jos pasirodymais. Bet jie daž
niau buvo tik koncertų dalimi, 
tik priedu. Dabar, stropiai pri- 
siruošusi, Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą duos ištisų koncertų. 
Verta jos pasiklausyti, verta jos 
pažiūrėti, verta atkreipti į jų 
dėmesį kaip į vienintėlę tokia 
liettuvių orkestrų Amerikoje

—NN.

Įspėjimas lietuviams
Atkreipiama dėmesis tų lietu

vių, kurių vaikai lanko mo
kyklas.

“Naujienose“ tilpsta praneši
mų, liečiančių problemas, su ku
riomis tenka susidurti Chicagos 
Apšvietus Tarybai, ypač kaip 
sumažinti išlaidas mokykloms 
užlaikyti.

Nurodoma, kad žymi išlaidų 
suma butų galima sutaupinti, 
jeigu vaikai, lankantys mokyk
las įvairiose miesto dalyse, bu
tų atsargesni ir dėtų pastangas 
apsaugoti stiklus nuo išdaužy- 
mo.

Tėvai žymiai galėtų prisidė
ti prie išlaidų sumažinimo pa
mokindami savo vaikus neda
ryti žalos mokyklų turtui.

Pranas , JakaviČius.
Jis dainuos Schumano 

grenadierių“, su orkestrą, 
tuvių Simfonijos orkestros kon
certe, Gage Parko salėje, sek
madienį, lapkričio 22 d. Prad
žia koncerto 3 vai. popiet.

“Du
Lie-

P-nas Mastauskas 
kalbėjo per radio

Chica- 
ko jis

tauta

Milžiniškas masinis
1 mitingas

Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą

Lietuvių Simfonijos Orkestrą 
rengiasi pirmam savo koncertui 
ateinantį sekmadienį, lapkričio 
22 d., Gage Parko salėje, prie 
55 gatvės ir VVestern avė.

Lietuvių Simfonijos orkestrą 
dar yra jauna. Bet jau spėjo 
atkreipti į save dėmėsi visų, 
kurie lanko musų parengimus. 
---------------------------------------------------------- ‘

Milžiniškas masinis mitingas 
šaukiamas yra ryšy su teismu 
Kentucky mainierių, kuriems 
grūmoja mirties pavojus.

Mitingas šaukiamas sekma
dienį, lapkričio 22 dienų, 8 va
landą vakdro. Mitingas įvyks 
Workmens Circle Labor Lyceum 
trobesy, prie Kedzie ir Ogden 
Avė.

Kalbėtojai bus: John Cara- 
ker, Dr. R. B. Green, Herbert 
Mahler. \

Už įžangų mokėti nereikia. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Mitingų rengia Kentucky 
Miners’ -Defense and Relief 
Committee of Chicago.

NAUJIENŲ
KONTESTAS

Prasidės Gruodžio 1,1931 ir tęsis 
iki Kovo 31 d., 1932

Kontestantams bus išdalinta KELETAS TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ Dovanų. Kiekvienas Kontestantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovanas GRYNAIS PINIGAIS, nežiū
rint kiek jis dirbs.

• f *

Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kbri- 
Įeste ir prašomi TUOJAUS užsiregistruoti — išpildyda- 
mi apačioj šio skelbimo patalpintą kuponą.

Kontesto smulkmenas ir taisykles pranešime, gavę 
jūsų sutikimą. . . , / ■ -f

< > -■ •• ir, i j ' ■ > f T ■

Sutinku Dalyvauti Naujieną Konteste.
Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas

P-nas Frank Mas! (Mastaii- 
skas), valstybės gynėjo padė
jėjas, kalbėjo per radio lapkri
čio 15 d-, iš stoties WCFL rei
kale Pasaulinės Parodos 
goj 1933 m. Tarp kita 
pasakė:

“Kiękviena pasaulio
yra reprezentuojama plačiose 
Chicagos municipaliteto ribose, 
ir ne paskutiniai jų tarpe yra 
lietuviai, kurių skaičius siekia 
100,000.

“Jų komiteto Pasaulinei Pa
rodai priešaky stovi Joseph J. 
Elias, Universal State Banko 
prezidentas. Jo vadovybėj tapo 
užbrėžti planai, kurie sutrauk? 
Chicagon 1933 m. kiekvieną na- 
cionalę lietuvių konvenciją. Su
vienytose Valstijose yra 20 gy
vuojančių visu šąlies plptu lie
tuvių organizacijų, kurios pri
skaito šimtus tūkstančių narių.

“Be to, kiekvienas lietuvis 
gyvenąs Chicagoj bus raginamas 
atsikviesti savo draugus ir gi
mines į Chicagą 1933 m. ir čia 
dar kartą jais susitikti.

“Musų du dideli dienraščiai, 
“Naujienos“, ir “Draugas“, abu 
leidžiami Chicagoj duoda pro
gos plačiai naudotis jų slapto
mis tikslu įtikinti kitur gyve
nančius atvykti, pamatyti ir 
persitikrinti, kad Chicaga yra 
jaukiausia^ pasauly miestas gy
venti. Kad ji yra Suvienytų Val
stijų širdis — duosni, libera
liška,, tolerantiška (pakanti)“...

P-no Mastausko kalba buvo 
ilgesnė, čia, dėliai vietos sto
kos, paduota tik dalis jos.

Rep.

Iš Joniškiečių Kliubo 
Rožinio Baliaus

i - > , - 5 . - «■

Praėjusį sekmadienį Lietuvių 
Auditorijos žemutinėj svetainė
je įvyko pirmas šio sezono Jo^’ 
niškiečių L. K. Kliubo paren
gimas

Apie 8 valandą vakaro pilna 
svetainė j aunipio ir nuaugusios 
publikos, šaliniai muzikai gro
jant, kiekvienas ir kiekviena 
raudoną rožę prisisegę, šoko 
lietuviškus ir amerikoniškus ■ šo-? 
kiūs. Kiek’vėliau .prasidėjo .ir 
skrajojaptr Veikti?. ‘ į

Štai buvusieji baliuj Joniš
kiečių Kliubo jaunieji nariai ir 
kandidatai: A. Zigmantaitė, V. 
Brazinskiutė, A. Kazimieraičiū- 
tė, Reg. Vaitiekunajtė, EJmpo- 
liutė, Gunčįutė, Vinskunaitė, 
M. Lauciutė, K. Laucius ir dauT 
gelis kitų jaunų panelių, kiirhj 
vardų nesužinojau. Tai musų 
jaunimas, tai gėlės. Malonu bu
vo matyti jaunuomenę gražiai 
šiame vakarėly besilinksminan-

... . •
Ve vėl joniškiečių grupė, ku

rių vieni buvo darbininkai, o 
kiti dalyvavo, kaip svečiai: A. 
Rimdzius, J. ir Y. Kasparai- 
čiai, Vaitiekūnai) 'ii ir Y) Vai-

- rožinis balius

Valstija

Parašas

1931
• M

Kreipkitės laišku arba y pat iš kai

HALUBEMIOS
Chicago, III.1739 So. Halsted Street,

’čiuliai, V. Buknius, .T. Ėutaib 
tis, K. Kipšas, K. Laucius, A. 
Buniickicnė, Kaniušiai, Povilai- 
tienė ir kiti. Tai nuoširdus Jo
niškiečių Kliubo darbuotojai. Iš 
svečių teko matyti Joniškiečių 
Kliubo rėmėjus ir jų vakarų 
lankytojus: p-nią Empolienę, iš 
Melrose Parko; p-lę R. Pike- 
liutę, pp. Rudienę, Martinaitie
nę, Firantą, Nainių, Pliuškų, 
Chepulį, SLA. 178 kuopos pir
mininkų ir darbuotojų B. Va- 
larttinų; brightonparkiečius I;eo 
ir Kazį Baltus, ciceriečius pp. 
Baltus, p-lę Ančiutę, Demenčių, 
ir P. Deniušį?

Reikia pasakyti, kad šiame 
vakare dalyvavo daug naujos 
publikos, kurios pirmiau netek
davo matyti Joniškiečių/Kliubo 
pdrengjmuose. .

Dabar kai dėl tvarkos. Dide
lis kreditas priklauso rengėjoms 
pp. J. Kazimieraitienei, V. Bim- 
dziuvienei ir M. Laučienei. 
Smagu matyti ne tik musų 
darbščių Joniškiečių Kliubo 
draugių nuoseklų ir gražų dar
bą, bet ir malonu, kad jos mo
ka puikiai šeimininkauti.

Prie progos tenka priminti, 
kad pas joniškiečius seniau pa
sireikšdavo kaip ir kokia ver
gijos dvasia. Būdavo, atsilankys 
jų parengiman koks pasipūtęs 
ponas arba išdidi ponia ar pa
nelė, tai, žiūrėk, jau jiems ko
mitetas klonijasi ir vergauja. 
Deliai to kai kada būdavo ne
patenkinti ne tik kliubo narįai, 
bet ii’ atsilankiusieji į vakarą 
svečiai. Ale šis vakarėlis buvo 
tiesiog draugiškas ir demokra
tiškas? Visi jautėsi kaip darbo 
žmonės, kaip Lietuvos broliai 
ir sesers, susirinkę draugiškai 
pasikalbėti, pasimatyti vieni su 
kitais ir linksmai laiką pralei
sti.

Jau vienas Joniškiečių Kliu
bo vakaras praėjo, dabar lauk-* 
sime kito. Mano supratimu bu: 
tų gerai, kad Joniškiečių Kliu- 
bas šį sezoną tokių pasilinks
minimų vakairelių su prieinama 
įžanga surengtų juo daugiau, 
o nauda bus visiems. \

/ Karveliškis.

Albinai Briedžiutei 
padaryta operacija
Susirgo apendicitu p-lė Albi

na Briedžiutė, 16 metų, gyv. 
1916 Wėst 48 court, Cicero. 
Praėjusį šeštadienį buvo pada
ryta operacija. Operacija pa
vyko. Ligone guli šiuo laiku 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Jau
čiasi geriau. Tikimasi, kad 
neužilgo galės grįžti ^namo.'

Kolei kas draugai ir pažįs
tanti prašomi atlankyti ją. Li
gonės tėvas, p. Briedis, yra Jo* 
niškiečių Kliubo narys.—Rep.

North Side
Iš Humb.oldt Parko kolonijos

Patarimai Šeiminin 
kėms v

■ Sriubos mylėtojams

{barstykite Premium Soda Krekių 
savo sriubą ir pastebėkite, kaip sriubos 
skonis pasigerins. Arba valgykite Pre
mium krekes su savo sriuba. Premium 
Soda Krekės yra nepaprastai skanios.

-..........* 4
Tinka kiekvienam valgiui visą dieną

Del pusryčių — sutrupinkit Premium 
Sodą Krekių į bliudelį pieno ir bananų 
Pietums -p- Premium Soda Krekių sūrio 
sandvičių. Vakarienei—Smetonoj keptas 
kumpis ant Premium Soda Krekių.

I

Business Service 
Biznio Patarnavimas

' NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystes mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedaliom 9 iki pietų. 
SAMSON’S LANDRORD -------------

BURBAU
- 1650 W. Division

T ei. Brunswick 6160

SERVICE

St.

Mary McCormick, kaip Salo
me, operoj “Herodiade“. šį 
Massėneto veikalą Chicago Ci- 
vic Opera statys scenoj ketvir
tadienį (padėkos dieną), lap
kričio 26, vakare. Kitose rolė
se dalyvaus Maria Olszewska, 
Rene Maison, John Charles 
Thomas ir Chase Barbmeo.

Ketvirtai operos savaitei nu
žiūrėta vaidinti': 
lapkričio 23, vakare - 
and Delilah; antradienio vaka
re 
kitų ims

Del sveikatos

Sumalkit pusę svaro kepenų ir 1 ža
lią pipirą. Sumaišykit su mayonnaise 
ir storai užtepkit tarp Premium Soda 
Krekių.

pirmadienį,
Samson

La Boheme, kurioj tarp 
dalyvumą Glaudia 

Muzzio ir Jan-Kiepura; trečia
dienio vakare —- Tristan und 
Isolde; ketvirtadienio yakare — 
Herodiatė; šeštadienį popiet — 
The Magic Finte.

Po mokyklos

Kada sugryžęs iš mokyklos vaikas nOf> 
ri' ką nors užkąsti, paduokite Premium 
Soda Krekių ir bananų sahdvičių. Su 
Šiuo sandvičių labai tinka stiklas pieno.

Vaikų sandvičiai

Leiskite patiems vaikams pasigaminti 
sau sandvičių ir nesibijokite, kad jie įsi
pjaus pirštą. Paduokite Premium So
da Krekių — visuomet prirengtos, vi
suomet šviežios. Tegul jie užsitepa 
peanut butter, sūrio ar dželes. Kartu 
tegul išgeria ir stiklą pieno. Premium 
Soda Krekės yra sveikos, maistingos ir 
skanios.

-u,' ....-U.,,.

PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE COAL COMPANI- 
JOS. Gausite geras anglis ir pigesne 
kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ..... . ....... $8.50 tonas
Gren Valley Lump ........ ...... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams. tai pirkite GREEN VALLEY, 
GREEN VALE Y yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdąras nuo 5 vai. ryro iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaiftai

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

Town of Lake
Apdegė lietuvių šeimyna

Apdegė Telešiai, vyras 
žmona, gyv. 4633 South Wood 
Street. Nelaimė ištiko juos an
tradienio vakare. Juodu pylę 
kokį tai greitai užsiliėpsnojantį 
skystimą iš vienos bonkos į ki
tų. žvakės liepsna pagavusi ga
rus ir kilusi maža ekspliozija.

Pats Telešis nukentėjęs leng
viau. O jo žmonų tekę išnešti 
naščiais į ambulansą. Abu nu
gabenti į pavieto ligoninę?

v — Rep.
---- ———------ -

Žavėjantis radio 
programas

J........................ į-’

“Kitas aiiti’ddienis, kita Lie
tuvių (Radio Valanda“. Tai yra 
tiesa: kita valanda, taipjau įdo
mi, graži ir tvarkinga, kaip ta, 
kurių girdėjome lietuvių pro
gramų praėjusio antradienio va
kare iš stoties W,G.E.S., ir gal 
dar įdomesnė ir gražesnė. Šie 
programai yra leidžiami Peoples 
Furniture Kompanijos pastan
gomis^

Minėtas programas todėl ža
vėjo klausytojus, kad jį, pildė 
pilnai patyrę dainininkai. Tą 
valanda prabėgo labai greitai, 
palikdama klausytojų mintyse 
atbalsius gražių dainų ir mu
zikos melodijų. .

. Muziką Mylinti.

U’

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 

mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny, 19 d. lapkričio, Almiros Simons 
svetainėj, 1640 Hancock St., lygiai 7:30 
v. v. Bus valdybos kandidatai n o m i 
nuoti dėl 1932 metų ir daug kitų svar
bių reikalų, bukit laiku. ,

—. Sekr. A. Walskis.

Liet. Teatr. Draugystė Rūta No. 1 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
nedelioj, lapkričio 22, 1931, statys
scenoj veikalą Milijonai Vandenyje, taip
gi bus įstojimas už dyką nuo 16 iki 
30 metų, senesni sulig įstatų. Pradžia 6 
vai., įžanga 50c. Kviečia Komitetai.

HALSTED TAILOR
J. KLOWAS, Savininkas 

Valymas — Dažymas — taisymas 
Mes specializuojamės ant Furkautų 

Siuvam siutus ant užsakymo 

1711 So. Halsted St.
Tel. CanaI 6380

PARDAVIMUI bučernės ice box, ne
brangiai, 

*4405, So. Wood St.
—. 6.....

IŠ PRIEŽASTES išvažiavimo ’ iŠ 
miesto esu priverstas paaukoti 4 kamba
rių rakandus, vartotus du menesius. 
2803 N. Kedzie Avė., arti Diversey.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

* ' REIKALINGAS PARTNERIS 
pagelbėti operuoti modemišką šokių sa
lę. Tiktai $350.00 pinigais tereikia. 
Atsišaukite arba rašykite.

E. J. SIMON, 
2440-42 Lincoln Avė., 
tarp 6 ir 9 vai. vakare.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Tatsom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 83rd St.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetylene Veldlnimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes iimoklnsime jns į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tat yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes parelbSsime 
jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik jas 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

, STANKŪNAS, 
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Help Wanted—Female
REIKALINGA motinai pagelbininkė, 

tokia, kuri yra reikalinga gerų namų, 
amžiaus 17 iki 20 metų, šaukite Tel. 
Republic 6975.

Furnished Rooms
GARU apšildomas pavienis kamba

rys dėl vaikino, merginos ar vedusios 
poros. 6515 So. Talman Avė. Tel. 
Prospect 10210.

.....- 'O.......—■
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šioj apielinkėj/ yra graži lie
tuvių kolonija jr pusėtinai pa
siturinčių lietuvių. Dauguma 
turi nekilnojamą nuosavybę ir 
visi gražiai sugyvena.

Bet, kaip ir visur, nelaimin
gesni yra tur būt tik senber
niai. Ir ot šioj musų kolonijoj 
neseniai vienas ^senbernis pa
puolė į sląstus. z

žinote kaip .yra: neturėdamas 
savo guštos, jisai dažnai lanky
davosi pas kaimyną kaip išti
kimas ' draugas. , Ale perdaug 
dažnas svetys* kaimynui įsipy
ko, Taigi šeimininkas sugĄlyo- 
jo skymą.xVieną dieną jis sut 
manė anksčiau iš darbo pareiti 
namo.

Sumanė ir padarė. Ir ąųrado 
parėjęs katiną prie lašinių. Kai 
senbernis pamatė šeimininką, 
tai nuvirto pastalėn lyg girtas 
butų buvęs. Bet šeibiininkas nie
ko nelaukdamas griebėsi darbo. 
Pasiėmęs mašinukę karpetams 
šluoti; jis pradėjo senbernį dul
kinti iš pastalės. Kada senber 
nfui pasidarė ankšta, tada, jis 
dūmė 'žaibo greitumu pro duris 
ir ^nepasijuto kaip atsidūrė nuo 
$ęach avenue ąpt Lemoynę s t. 
Reiškia, mašina gerai šluoja.

1 Agentas, '

Bargenų dienos 11 f' . . .
David Sufrin krautuvėj, Divi- 

sion ir Milwaųkee avės., dkr 
tebesitęsia išpardavimas? vyriš
kų siutų ir overkautų. Tai di
delis išpardavimas su' nurhažin- 
tomis 'tainomis. Naudokitės

J ' ' 1

proga, nes tokių bargenų labai 
retai būna. Tėmykite garsini
mą. “Naujienose” šiandie ir se- 
kaįną dienų. — Vietinis.

Pagelbsti gamtai gydyti
. Del pagelbos vartokite

MICHELS W0NDER
? OINTMENT ■'

dėl ihažesnių rektumo įdegimo. ' 
75c. už tūbą, su ptįsiųntimu.?

Michels 'Laboratories
5430 S. Dearborn St., Chicago, 111.

Pinigai gražinami, jei nepatenkintų

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertu instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo
- jus Įdomaujate.

Skrybėlės
F Mes išmokinsime kaip dezai- 

nlnti ir padaryti gražias skry
bėlės. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTFR COIAKGE
JOS. F. KASNICKA, Principal
190 N. STATE BAN. 9718

BATHS
TURKIŠKOS, SULFURINfiS ^VANOS 

ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
Treatmentai visokiu 
tizmo, nervu. T
Uuinu >u oicnviya luaapn „uioiiinnn 
spinduliais, sonūsoldal elektros prietai
sais. Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsniu. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

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

m
“kraujo’ lūū~ reuma

tizmo, nervu, lumbago, Baldo, paraly
žiaus, sciatica Ir visas panašias ligas gy
dome su elektręs therapy. violetiniais

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS.
Educational 

Mokyklos

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino. prie mažos šeimynos, apšildomas, 
antros lubos. 3427 S. Emerald Avė.

For Rent
PIGIAUSIA RENDA 

WEST SIDEJ
2 ir 3 kambariai. Matykit janito- 

rių 3-čiam augšte.

1705 S. CanaI St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ICE CREAM, saldainių ir smulkmenų 
krautuvę parduosiu pigiai. 1343 South 
49 Čt„ Cicero, UI.

DELICATESSEN ir grosernė, gerai 
išdirbtas biznis, pigiai. Savininkas iš
važiuoja Europon. 4434 Archer Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

FARMĄ parduosiu arba mainysiu 
ant namo Chicagoj, 12 karvių, 100 viš
tų, 3 kiaulės ir kalakutai. Žemė gera, 
juodžemis su moliu, triobos geriausiame 
padėjime, .6 kambarių namas, didelė bar
ni, garadžius ir vištinyČia.

Savininkas .
A. KISSEL. v 

Route 2, Custer, Mich.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rašyk*

INTERNATIONAL BARBBR 
COLLEGB.

672 West Madison Street

Keal Estate lį'or Sale 
_ /: ?_■■■Nątt>ai*’ž0ĮnB ' VardavimĮii

Paul M. Smith & Co« 
REAL ESTATE 

LOANS 0 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotos, farmas, biznius visokios rųšies \ 
Nėra skirtumo apielinkės it kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ IBDIRBYBOIŲ 

Didelis paslrlnkhn&s už kainas nuo $5( 

Garsinkite. Naujienoj - rSSSS,.™. ■. .

iO ir

■U-
887 85th Sh T»l. YMrds 6080

PARDAVIMUI UŽ BARGENĄ
’ Aš esu priverstas parduoti savo dvie

jų augštų mūrinį namą, 2 flatai, randa
si 3730 S. Parnell Avė.

4 blokai į rytus nuo Halsted St.
" Parduosiu už $250 cash, likusius po 
$25 į mėnesį.

FRED BUTTON , 
2od floor

s.




