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Abidvi Kariuomenės 
Atsitraukia Kinų Ja

ponų Susitarimu ..

Išrado medvilnes 
renkamą mašiną

Negrų dainos nustos, skambėję 
Amerikos pietuose

Amerikos-Japonijos 
diplomatiniai san
tykiai vos netruko

Stimsonas paskelbęs japonų 
slaptus pasižadėjimus

Mukden, Mandžurija, lapkr. 
29. Nuo šeštos valandos po 
pietų vakar japonai pradėjo 
traukti savo kariuomenę lauk 
iš Chinchow fronto, atgal už 
Pietų Mandžurijos gelžkelio li
nijos. Toks staigus padėties 
pakrypimas ne tik buvo netikė
tas, bet ir stebinantis. Spėja
ma, kad nuo pereito šeštadienio 
baigėsi antroji karo fazė Man- 
džurijoj. Pirmoji buvo Rusų 
Kinų konfliktas dėl Mandžuri
jos du metai atgal.

Kas privertė susiderėti?
Japonijos staigus nusistaty

mas pasitraukti iš Peiping-Muk- 
den zonos aiškinama tuo, kad 
šiomis dienomis turbut tapo pa
daryta slapta sutartis, kadangi 
Tienstine ėjo derybos tarp ki
niečių, japonų ir svetimų šalių 
diplomatų. Manoma, kad taikų 
atstatyti paveikė Wall-stryčio 
bankieriai, AngHjĄjt-Tputų 
Sąjungos grasinimas skubiai 
siųsti tarptautiŠką tyrimo ko
misiją, kurios ypač japonai la
bai nepageidavo.

Pasitrauks gruodžio 15 d.
Peiping, Kinija, lapkr. 29 d., 

4:48 vai. ryto. Derybos tarp 
kiniečių ir japonų*pasibaigė su
sitarimu, kad kiniečiai atitrauks 
savo pajėgas už didžiosios Kinų 
Sienos ir ligi gruodžio 15 d. ja
ponai ištrauks savo kariuomenę 

• iš užimtųjų sričių.
Washington, lapkr. 29. Vals 

tybės departamentas ligi vėly
bai nakčiai neturėjo patvirtini
mų, kad kokių nors susitarimų 

•tarp kiniečių ir japonų butų 
pasiekta.

Stimsonas išdavęs paslaptis
Washington, lapkr. 29. Dip

lomatiškas konfliktas tarp Su
vienytų Valstijų ir Japonijos, 
kuris vakar dieną vos tik nepri 
vedė prie diplomatinių! santykių 
nutraukimo, šiandie išsiaiškinu 
savotiškai juokingoj formoj.

Suv. Valstijų sekretorius 
Stimsonas buvo padavęs per 
Associated Press pareiškimą, 
nusistebėdamas, kad Japonija 
viešai pažadėjo nedarysianti 
naujų karo žygių, tuo tarpu Ja

ponijos kariuomenė žygiuoja i 
Chinchow. Japonijos užsienių 
ministerija dėl to pareiškimo 
davė įžeidžiantį ir griežtą at
sakymą, kaltindama Stimsonę 
intrigavimu'ir slaptų pažadėji
mų išdavimu.
Japonai nepatenkinti Amerika

Po karštokų diplomatiškų pa
sikalbėjimų su Amerika, Japo
nijos užsienių ministerija šian
dien padare antrą pareiškimą, 
kad ji dariusi įžeidžiančius pa
reiškimus Amerikos adresu su 
tikslu patenjtinti japonų publi 
kos nedraugingą nusistatymą 
link Amerikos.

Washington, lapkr. 29. Suv. 
Valstijų karo laivyno sekreto
rius Adams šiandien pranešė 
prezidentui Hooveriui kariškų 
sferų nusistatymą, kad Ameri
kai reikalinga daugiau karo lai
vų ir kad jų statymui turi būti 
skiriama lėšų. >

Amerikos bankieriu 
nuostoliai Ven

grijoj
Vengrijai bankrutuojant neteks 

$91,000,000

Budapest,. Vengrija, lapkr. 29. 
Šiemet Vengrija turi išmokėti 
$52,500,000 skolų ir turksta 
$175,000,000 saVo biudžetui. Jei 
negaus moratoriumo, Vengrijai 
gresia bankrotas, dėl kurio 
Amerikos bankieriai netektų 
$91,000,000, kuriuos yra ten in
vestavę.

Ispanijos seimas gali 
nusitęsti 2 metus

Madrid, Ispanija, lapkr. 29. 
Nors konstitucija jau ir bai 
giama, bet Socialistų frakcija 
seime reikalauja pravesti dar 
13 pamatinių svarbiausių įsta
tymų, tokių kaip žemės refor
ma ir provipcijų savivaldybių 
tvarka, pirmiau negu bus eina
ma prie bau j o seimo rinkimų. 
Tų įstatymų pravedamas užim?fc 
tų porą metų laiko.

Daktaras numarino 40 
ligoniu 

' f

Berlynas, lapkr. 29. Numari 
nęs savo 39 ligonius, kuriuos 
jis manė nebeišgysiant, Dr. Bu- 
kow galop numarino ir savo 
pačią, bet patyręs, kad j t sirgo 
tik lengva liga, tiek susijaudi
no, kad ir pats nusinuodijo.

NAUJIENOS
Sako:-

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS DAIKTUS
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Visuomet Pirkite

4

SAVO APIELINKES 
KRAUTUVĖSEi

*

&

Washington, lapkr. 29. Nuo 
šiol keturį iš penkių darbininkų 
neteks darbo medvilnės laukuo
se, išradus naują mašiną, kuri 
per tris valandas surinks tiek 
medvilnės, kiek vienas žmogus 
surinkdavo per 72 valandas. 
Naujos minios bedarbių negrų 
atsiras Amerikos pietinėse vals
tijose.

Baltasis Namas 
ruošiasi svečiams 
* , ■ *

Komunistų “bado maršas” pla
čiai organizuojamas

Washington, lapkr. 29. Slap
tos policijos dalis paskirta sau
goti prezidentą Hooverį nuo 
“bado maršo armijos”, kuri tu* 
ri atkeliauti J Washingtoną 
gruodžio 7 d-

Visoj šalyje sekamas “bado 
armijos” maršo organizavimas. 
Chicagoj policija perėmė slaptą 
komunistų aplinkraštį, kur pa
rašyta “Perskaitęs sunaikink!” 
Aplinkraštyje raginama, ' kad 
kiekviena “bado maršo” veži
mas turėtų po tris parinktus 
vyrus susirėmimo reikalui, .

\ _

Kada Afrikoj ir Euro
poj atsirado žmonės
London, Ipkr. 29. Rytų Afri

kos ekspedicija svfig iškastų 
kaulų nustatė, kad Afrikoj žmo. 
gus atsirado maždaug tuo * pa-* 
čiu laiku kaip ir Europoj.

Geri deimantai už 10 
centų

Berlynas, lapkr. 29. Vokieti
joj prof. George Senftner išra
do dirbtiną, sintetinį deimontą, 
kurį gauna sutirpius geležį su 
grafitu prie 3,000 laipsnių karš
čio. Jei tai pasirodys praktiš
ka, greit dešimties centų krau
tuvėse galima bus pirktis ge
riausių deimantų.

Laikas turi pradžią, bet 
neturi galo

London, lapkr. 29. Prpf. Ja
mes Jeans, garsus Anglijos ma
tematikas fizikas pareiškė, kad 
materiališkas išaiškinimas apie 
pasaulio pradžią ir pabaigą ne
pasitvirtino. Dabar yra aiški
nama matematiškai, būtent kad 
laikas kada nors prasidėjo, bet 
niekuomet nebesibaigs.

Lenkų kunigai meldžia
si prieš divorsus

Varšuva, lapkr. 29. Kunigai
kštis Sapeiga, Krokuvos arci- 
vyskupas įsakė visiems kųni* 
gams kiekvieną sykį sukalbėti 
po tam tikrą maldą, kad val
džios partijos kairysis sparnas 
seime negalėtų pravesti įstaty
mo, kuriuo piliečiai įgalėtų civi
liškai vestis ir persiskirti.
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Per 2 savaites 27/dre- 
i bėjimai 
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Valentinę, Tex., * lapkr? 29. 
er dvi savaites 
mes drebėjimus.

Šis miestelis 
pergyveno 27
Visi 620 gyventojai miega lau
ke. •• , '

.* ’’’ ’T ‘ x z
Naujas Peni prezidentas * 

. -T------- •
Lima, Peru, lapkr. 29. Luis 

M. Sanchez Cerrt), 41 metų ka
rininkas laimėjo prezidento 
kimus.

rm-
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Mandžurijos Žemlapis, kur dabar japonai kariauja su kiniečiais
- - ? ■ / '
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Visą dieną korė 
septynis žmones

Lenkų kalėjime
—------------ -______ ,L.

Suokalbis Įvesti 
naują diktatūrą

Vengrijoj nevyko
Dar suimta 60 iievą Sovietų 

šnipų, dalis ekzekutuota

Baranavičiai; Lenkija, lapkr. 
29. šio miestelio kalėjimo kie
me vakar visą dieną ėjo viena 
Šiurpiausių šiais motais ekzeku- 
cijų. Tapo pakarta 7 žmonės, 
apkaltinti špionavime Sovietų 
Rusijos naudai, šiurpios korimo 
scenos tęs&i penkias-<yaUndks, 
nuo 9 valandų ryto ligi 2 po 
pietų. Tokia ilga korimo pro-t 
cedura įvyko dėlto,, kad Lenki
ja, neturi pakankamo Skaičiaus 
patyrusių korikų. Nuteistieji 
buvo padavę prezidentui malo
nės prašymus,.< kurie tapo at
mesti.

Berlynas, lapkr, 29. šešios de- 
šimts žmonių suimta ant Rusi
jos Lenkijos sienos ties Skala; 
visi kaltinami esant Rusijos 
šnipai. Kaikūrie iš suimtųjų 
galbūt jau yra ekzėkutuoti.

lapkr. 
dabar- 
kurios

Nusižudė 'generolas betardant 
dej suokalbio

Budapest, Vengrija, 
29. Suokalbis nuversti 
tinę Vengrijos, valdžią,
priešaky stovi grafas JKarolyj, 
ir įvesti radikališką diktatūrą 
tapo susekta, šiandien, kuomet 
vienas iš perversmo vadi;, ge
nerolas Raįęs, suimtas ir betar- 
domas polįįijbs stotyje nusižu
dė. • ,

Vengrijos ; policija jau visa 
savaitė veda tardymus, bet ligi 
šio suokalbio daviniai buvo lai
komi paslaptyje. Kalbama, kad 
perversmo rengėjai dar nėra 
galutinai išaiškinti ir pavojus 
dar nepašalintas.

Dykai teatrai bedar 
; z biams

Airiai teisia 3Q dėl iš 
davimo

Dubiln, Laišvos Airijos Vals
tybės, lapkr. 29. čia prasidėjo 
karo teismas, kurį, sudaro 3 ka
rininkai. Atvesta 30 žmonių, 
kaltinamų dėl rasto ginklų ar
senalo ir valstybės išdavimo.

Vokietijoj 50 nuošimčių 
mažiau automobilių

..... ! ,

Berlynas, lapkr? 29. Del de
presijos p^iBė automobilių ir bu- 
sų Vokietijoj nebekursuoja, ka
dangi savininkai nebeišgali pirk
ti gazo,

* Berlynas, lapkr. 29. Vokieti
jos filmų kompanijos nutarė 
tšią žiemą duoti 60,000 tikietų 
bedarbiamsdykai. Sako, bedar
biai mažiau eis į karčiamas.

\ --------------------------------—

Viso kaimo moterys ga
vo juodas akis

Morą te de Tajuna, Ispanija, 
lapkr. 29. šio kaimo vyrai su
sitarę išvijo savo majorą ir pa
tys išėjo į dapbą, bet sugrįžę 
rado, kad jų žmonos susirinko 
protestuoti prieš savo vyrų žy
gį. Įvykusiose muštynėse vy
rai visoms savo žmohoms 

> * v' *
mušė akis.

už-

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

10 bolševikų sužeista 
Detroite

Detroit, lapkr. 29. Dešimts 
asmenų sužeista komunistų 
riaušėse Grand Cirpus parke, 
miesto centro sekcijoj.

t .' ■ T
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Sovietai pravijo farmų
šefą

Maskva, lapkr. 29. M. G. 
Herchikov, Sovietų farmų ir 
grudų faktorių viršininkas pa
varytas dėl suktybių ir blogo 
ėlgėsio.

u Dbcon, 111,, lapkr. 29. Mrs. 
John Ni^on per klaidą paėmė 
nuodus ant dančių šepetuko ir 
išsivaliusi dantis, ihit&

*-

Persijoj sudrebėjo žemė
Teheran, Persija, „lapkr. 29. 

Labai smarkus Žemės sudrebe- 
jimas labai pergazdirio šio dis- 
trikto gyventojus labai pergąs
dino ir padarė daug nuostolių.

New York, lapkr; 27. Dvi 
merginos 20 ir 25 metų susi
tarė nusižudė Padėkavonės die
ną..

Vilkai medžioja lietu- 
. - . . ■ vius '

-- -------------------- T.

> š Kaunas. Pranešimai *ir skun
dai* iš įvairių Lietuvos kampų 
ateina> kad vilkai tiek pasidau
gino, jog vis labiau ima užpul
dinėti gyvulius ir žmones. Da
romės tankios medžioklės, ku
riose dalyvauja ir pats prezi
dentas p. Smetona.

“Bado maršuotojai” 
traukia į sostinę:

turi gerą kelionę
f

Chicagos Varmija” ištraukė va
kar; • Washingtone rimtai 
ruošiasi “svečius” priimti

Washington, lapkr. 29. Ame
rikos komunistų “national coun 
cil of the unemployed” ruošia
masis “bado maršas” į Wash- 
ingtoną visai nebusiąs kokių 
nors išalkusių žmonių maršas, 
bet tikra komunistų pasisma
ginimo ekskursija automobi
liuose ir busuose. . /

Jau 1,114 busų ir 92 priva
čiai automobiliai mobilizuoti, 
kuriuos lydės po tris stiprius, 
gikluotus komunistus “apsau
gos reikalui”. Ekskursijos 
trauks per miestelius, darys de
monstracijas, sakys prakalbas 
ir kitokius viešus spektaklius. 
Tai busiąs gigantiškas komunis
tų paradas, pirmą kartą toks 
Amerikos istorijoj.

“Armijos” vadai bolševikai
Visos šalies detektyvai pasta

tyti į kojas, kurie jau paskel
bė* kad Herbert Benjamin, vi
sos “bado armijos” vyriausias 
vadas New Yorke yra ilgus 
metus komunistų vadas; kitas 
Cihcagos -“maršuotojų” vadas 
Thomas Callaghan esąs taip 
jau didelis raudonas komunis
tas.

Chicagoj pagautuose komu
nistų atsišaukimuose sakoma, 
kad kiekvienas vežimas turėtų 
apsaugos grupes reikale nuo 
“fašistų arba Amerikos legijo 
no gintis”.

Įdomus Chicagos įsakymai
“Akmenys yra labai svarbus 

apsigynimo įrankis”, sako ap
linkraštis. “Kiekvienas vežimas 
privalo turėti pakankamą kiekį 
akmenų”.

“Dieną, kada bus įteikti rei
kalavimai Suv. Valstijų kongre 
sui Washingtone, maršuotojai 
padarys demonstracijas miesto, 
apskrities ir' valstijos vaĮdžiiį 
prieangiuose, ir tos demonstra
cijos turi būti paremtos visose 
vietose.

Chicagiečiai išvažiavo pro 
Detroitą

“Visi Chicagos maršuotojai 
turi susirinkti prie Peoples Au 
ditorium, 2457 W. Chicago 
avė., sekmadienį, lapkr. 29 d., 
iš kur prasidės bado maršas i: 
trauks per šiuos miestus: Gary, 
Michigan City, South Bend, 
Elkhard, White Pigeon, sustos 
Kalamazoo, iš ten Detroitan ir 
lapkr. 30 d*įtrauks į Washing- 
toną.

“Ypatingos domės kreipti j 
Amerikos Darbo Federacijos 
vietos lokalus, atsitarnavusių 
vyrų lygą, fraternales organiza
cijas, smulkias farmas ir 1.1.

Du Chicagos komunistu va
dai, Rubici ir Nates busią de
portuoti.

LIETUVOS ŽINIOS
Balagano artistai 

nebus įleidžiami
Sutvarkys gastrolierių reikalą

Iš kompetentingų šaltinių te
ko suž’noti, kad atatinkamose 
įtaigose iškeltas klausimas su
tvarkyti gastrolierių reikalą at
silankančių Lietuvoj. Mat, pas
kutiniu’ metu pastebima, kad 
tarp atvykstančių Lietuvon ga
strolierių pasitaiko gan daug 
balagano artistų, iš kurių nieko 
gera, o valiutos išveža. Numa
toma šj reikalą sutvarkyti ta 
prasme, kad panašus gastrolie
riai Lietuvoj nesilankytų. Jei 
mažoji scena reikalinga, tai tą 
uždavinį reikia atlikti savo pa
jėgomis.

Ordinas už Kybarto 
nušovimą!!

Teko patirti, kad pasienio po
licijos Trakų baro 5-to rajono 
sargybinį Kybartą Jurgį nuko
vė lenkų pasienio apsąugos 
jaun. puskarininkis Palacas Ka
zys. Už šį “žygdarbį” Palacas, 
buk tai, apdovanotas aukšto 
laipsnio kryžiumi, kurį įteikė 
pats Vilniaus starosta.

Lietuviai perką Vilnių!
Lenkai išsigando Amerikos 

» , lietuvių

Varšuva. Elta. “Gazeta Hand- 
lowa” ausirupięu^ kad lietuviai 
Vilniuje paskutiniu laiku siste- 
matiškai supirkinėja nejudamą 
turtą. Lietuviai pinigų gauną iš 
Amerikos lietuvių ir perka na
mus centre. Naujų šeimininku; 
tarpe esą daug svetimšalių, ku
rie nedraugingai nusistatę Len
kijos atžvilgiu. Del dabartinėj 
krizės pirkėjai namus nuperka 
labai pigiai—už 15—20% fak
tiškos vertės, Per metus mies
tas pardavė lietuviams net 18 
namų. Namų pasiūlymas labai 
didelis. Kai viename laikrašty - 
pasirodė advokato pardavimo 
tarpininko skelbimas, kitą die
ną jis gayo jau 30 pasiūlymų.

Voldemarininkai duoda 
malonės prašymus

Visi voldemarininkai nuo ka- 
sacijos skundų atsisakė ir kai 
kurie Jru rašo Respublikos pre
zidentui malonės prašymus. Vol- 
demarininkui Ramančioniui jau 
esanti bausmė dovanota.

Persų vyriausybė 
pasiūlė paskirti savo ambasa
dorių Maskvoj Fathollah Khan 
Pakravan nepaprastu pasiunti
niu ir įgaliotu ministeriu Kau
ne su rezidencija Maskvoj. Lie
tuvos vyriausybė savo sutiki 
mą ministerio paskyrimui jau
davę. ,,

—— .......

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT
- DOVANELĘ PINIGAIS.

A L

' SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA.
GREITAI IR SAUGIAI.

• ■ ’ ' ' ■■ •

NAUJIENOS
' 1739 So. Hąlsted Street ,

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vaL po piet.

TeĮ. Roosevelt 8500.
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Garsina Lietuvių Vardą Argentinoje
laiklraŠtį, jis išsisu

abu

BRAM STOKERIO
apysaka

Grafas
DRAKULA

NAUJIENOSE

RADIO TRIUMFAS!
nai

sese

MtMinriVua'

LIETUVIŲ PROGRAMAI

25 ounėė» for 254 nuo

—A

nuo

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

keikimu musų minimos, nes lyg 
juodos šmėklos, maža, kad Lie
tuvoje mus kankino, atsekė ir 
čion, kur ir taip sunku prasi
mušti, sunku vargus nugalėti...

Liūdna, liūdna...
Buenos Aires, 
1931-X-2 d.

nio, tai bebraidžiojome purvuo
se. Viena laimė, jog tie žmo
nės ir Lietuvoje būdami .nebu
vo geresniais, tad bent nekyla 
apatija pagalvojus apie tuos 
tūkstančius, kurie iškeliavo sve
tur laimės ieškoti...

šių žmonių pavardės su pra-

streikieriai pastojo

streiklaužių netruko

HatsCk&iied 
& Blocked

Skelbimai Naujienose 
duodi naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Naujas Išradimas
Dabar fus galite skalbti 

savo drapanas

Pailsusiem^Muįkūia  ms 
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinamo kaip

KAS BUVO GRAFAS DRAKULA? KIEK ŠIMTŲ METŲ GRAFAS 
DRAKULA GYVENO PASAULYJE?

Astrauskų ir kitus Nuteisė, pa
bėga i$ Lietuvos.

Kur ? Sunku suprasti, nes ijo 
laiškai lekia iš visų pasaulio 
kraštų.

Ir štai, atvykus j Argentiną 
tenka vėl apie, jį išgirsti. Pasi
rodo, jis gyvena Buenos Aires 
mieste ir vilioja, meilinasi prie 
lietuvaičių žadėdama jas ves
ti. B'ėsimeilihd^rhas stengiasi 
paskolų pavidale iš jų išviliotu 
pirtigus. Tč iŠVifibjjp nemaža ir 
gal butų/da^ daiigia'u> išvilioję^, 
jei viena panelė,, kuri jam pai- 
skolino virš 300 pezų butų! nei- 
pasigedus savo: jaunikio, kūriš 
užstatu jai paliko savo užsiėnid 
pasą. Mergina nunešė pasą į 
Lietuvos konsulatą ir pasiroį 
dė... pasas netikras, padirbtas..;

Būt gera, kdd kai kas pasi
mokytų iš to... Reikia spėti, jog

šiokias tokias 
pradėjo Ūkininkauti, 

atjojo kažkokį žmonės 
vargšus kolonizatorius 
Tie į policiją. Policija 

Jokūbaičio ir Lavickio.

palen

PAIN-EXPELLĖR

Pietų Amerikos lietuvių “gar
senybės”. šundaktariai, “In
žinierius”. Cenzoriai; I>aivą 
agentūra. Kaip policija gali 
sutrukdyti darbą. Lietuvos 
darbo žmonių vargai sveti
moje šaly, širšės iŠ Lietuvos.

Naujas 1932 RCA Victor Radio 
ir Fonografas Krūvoje

KNYGA, KURI NUSTEBINO PASAULI! 
UŽKERĖJO MILIJONUS ŽMONIŲ.

nemažą šio tipo nekaltai įskų
stų žmonių Lietuvoje dar šian
dien neatgauna jėgų po gelto
nosios! ir elektros srovės lai
kais...

Tai ' tokios žinelės- apie lie 
tuvius Argentinoje, Neįstengia
me įsigriebfi į ką nors gėrės-

Taipgi valome ir prosi- Į 
name vyrų siutus ir ovėrlcautus; mote-, 
rų dreses ir kautus. Darbas labai- ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Piace

Kodėl šiurpuly s PERIMDAVO žmones lik' suminėjus jo vardų? 
Pradėk skaityti "Grafą Drakiūą” NAUJIENOSE.

Dykai gyvas kalakutas ar 
gražus suolelis arba elektri- 
kinis laikrodis.

WHFC 1420 kiloc. kas Ketvergą
7 iki 8 vai\ vakare.*>■ . • i

“lituano’ 
ko, pasakąs jog savo< agentūrą 
jis pardavęs Lavickiui, taip pat 
lietuviui. Lavickas gi spyrėsi, 
jog pirkęs tik vardą, bet ne vi
są biznį.

Nors mes gerai žinojome, 
kad čia tik amerikoniškas triu-1 
kas, bet vis dei to, kaip mažai 
nusimaną paragrafuose nieko 
negalėjome padaryti.

Išsisukęs iš šios bėdos Jo
kūbaitis su Levicku*, padedant 
K. Norkui, čiučėtfui ir Raudo
nikiui pradėjo kolonizuoti lie
tuvius pardavinėdamas „Men- 
dozos provincijoje gan pigiai 
žemes.

Na,- manome, dabar pralen
ksime ir šiauriečius įsteigę lie
tuvių koloniją. Bet kur tau, vėl 
ta nelaiminga policija...

Keletas lietuvių, lenkų ir uk
rainiečių įmokėję šiems “kolo
nizatoriams” po 300 pezų iš
dūmė į savo sodybas. Iš šakų, 
žemių susitaisė 
trobeles 
Bet štai 
šunimis 
pravarė, 
prie 
Tie teisintis, policija j Uos į ka
lėjimą ir laikraščiai didelėmis 
raidėmis skelbia, jog lituanai 
pardavinėja svetimas žemes, 
nori išlicituoti Argentiną...

Ir su kolonizacija išėjo kon
fūzas, bet lietuvių vardas šį 
kartą, matyti ilgiau bus links
niuojamas laikraščiuose, ir šie 
broleliai, turbut jau taip grei
tai laisvės nepamatys, nes per
daug jau bylų turi.

Ar menkai išgarsinome lietu
vių yardą?

Tiesa, kartais visai nenoro
mis išgarsiname lįetuvių vardą, 
visiškai to nesiekdami, bet ir 
pliusas.

Štai, nesenai Rosarijoje vi
sai netikėtai pasigirdo lietuvių 
vardo linksniavimas ir pasiekė 
dargi sostinės spaudą.

Bet tai visai kitos rųšies gar
sinimas.

Aš savo laiku rašiau, jog 
mus Argentinoje labai daž- 
darbo konfliktai rišami pei- 
ir revolverių pagelba, tai 
kas didžiausią skandalą pa

kėlė ir apkaltino mane dargi 
šmeižtu.

Bet pasirodė, jog “Lietuvos 
Žinių’’ korespondentas neužsi
ima šmeižtais ar melais, ką pa
tvirtina šis faktas.

Rosarijos mieste, Las Lo
mas distrikte yra argentiniečio 
Juozo Pinai plytnyčia. Šis fab
rikantas seniai pasižymėjo sa
vo žiaurumu ir darbininkų iš
naudojimu ir jau ne kartą ten 
kilo gan rimtų konfliktų tarp 
jo ir darbininkų.

Ir štai, naudodamasis karo 
stoviu, nutarė vėl numušti dar
bininkams uždarbi.

Darbininkai, nežiūrėdami, jog 
padėtis labai bloga, nes nedar
bas ir karo stovis, nutarė ne
pasiduoti ir paskelbė streiką. 
Aišku, jog tokiai nedarbui siau
čiant

’ir Pinai vėl turėjo pilną darbi
ninkų sąstatą, kurių tarpo dau
giausia buvo argentiniečiai.

Streikuojantieji darbininkai, 
kurių tarpe buvo daug lietuvių, 
nutarė kaip nors streiką laimė
ti. - Iš karto gerumu kalbirio 
streiklaužius nepakenkti jiems, 
bet nieko neįŠėjo,- tuomet, nu- 
tarė neleisti išvežti iš plytny- 
čios plytų. Ir devynioliktą rug
sėjo susirinko alginiai vergai 
nutarę bent tuo priversti darb
davį nenurrtušti jiems vėl atly
ginimo.

Kuomet pasirodė iš plytny- 
čios vartų pirmas plytų trans
portas 
kelią ir v/ertė grįžti atgal. Tuo
met atbėgo pats savininkas it’ 
su brauningu rankose įsakė “li- 
tuanam” išsiskirstyti. Kilo 
skandalas, Streikieriai, maty
dami, jog savininkas gali pa-? 
vartoti ginklą, kas pas muš iau

WCFL, 970 kiloc. kas Ncdėldienį
. I

1 iki 2 vai. po pietų,

šiaurės Amerikos lietuviai, 
rašo St. žiemys “Liet, žiniose’’, 
labai smarkiai garsina lietuvių 
vardą. Nuo jų nenorime atsi
likti ir mes Pietų Amerikos lie
tuviai, tik, deja, mums nesiseka 
išgarsinti jį iš gerosios pusės, 
bet vis dėl to garsiname.

Štai, Šiaurės amerikiečiai 
turi savo boksininką Šarkį-žu- 
kauską. Jis savo kumščio iškėlė 
lietuvių vardą į padanges, nors 
kai kas tvirtina, jog jis ne labai 
nori save lietuviu pripažinti.

Bet maža to. Iš Lietuvos nu
vyko boksininkas Vinča taip 
pat kumščia garsinti lietuvių 
vardą. O mes? O... mes turime 
taip pat nemenkų boksininkų, 
bet jiems nesiseka, po kiekvie
nos kovos juos “paguldo“ vie
tos policija knokautu nuovadi- 
joje, ir apie juos skaitome ne 
sporto skyriuje, bet... policijos 
pranešimų skyriuje.

Šiauriečiai turi žymių lietu
vių gydytojų, mes du buvome 
beįsigyją, bet ir nepasisekė. 
Vienas, Pranas Sačikauskas, 
pasivadinęs daktaru nuvyko į 
Boliviją ir ten pasivadino jau 
ne daktaru, bet inžinieriumi / 
ir pulkininku ir buvo bemėgi
nąs užkariauti Boliviją Lietu
vai, bet tai nepasisekė. Antras, 
Stasys štabinskas buvo bepra
dedąs daktarauti, bet netikėtai 
pamačiau bevedant surakytą ir 
tą pat vakarą laikraštyje per-z 
skaičiau, jog “lituanas” neturė
jęs gydytojų teisių už šundak- 
taravimą areštuotas. Pikti lie
žuviai sako, jog buvo neteisin
gai įskųstas ir tik norėta jo vi
suomeniniai karjierai pakenkti, 
bet faktas, jog ir jis liefuvių 
vardą pagarsino.

Bet kai kuo mes šiauriečius 
pralenkėme. Jie rodos, negali 
pasigirti žvalgybininkais, ku
rie lietuvius parduotų už dole
rius: tur būt nėra tinkamų są
lygų, o pas mus jų keletas, du 
gana žymus: Staškauskas, ku
ris buvo “Rytojaus” pirminin
kas ir karštas bolševikas dabar 
Buenos Aires mieste, ypač Ave- 
llandoje vaidina tokį pat vaid
menį, kaip kad savo laiku vai
dindavęs “tėvas Kostantinas”, 
nes be jo raštelio nepaleidžia 
iš kalėjimo nei vieno lietuvio, 
dargi konsulatui prašant, ir an
tras, — senas bolševikas Bal- 
tušninkas, buvęs Angariečio 
dešinioji ranka. Pietų Ameri
koje dabar užsiima lietuvių lai
škų ir laikraščių cenzūravimu 
ix>licijos departamente!

Su biznieriais mums taip pat 
nesiseka. Turėjome grynai lie
tuvišką Įstaigą, laivų agentūrą 
vedamą J. Jokūbaičio. Iš karto 
atsidūrė kalėjime už lietuvai
čių ir rusiukių pardavinėjimą į 
prostitucijos namus. Mergaitės 
ištrukusios iš žaUangų vargšą 
įskundė policijai. Už keletą tūk
stančių užstato jis išėjo iŠ ka
lėjimo iki teismo ir nutarė į- 
stcigti lietuvišką linksmą barą, 
pavadinęs “Rūta” ar "“Birute”, 
bet greitai ten susipešė lietu
viški broleliai dėl merginų su 
ukrainiečiais, ir biznis neiždege. 
Bet vis dėlto keletą kartų jo 
vardas su prierašu “lituano” 
pakliuvo į laikraštf. Po to, jis 
nutarė likviduoti šį biznį pasi- 
likdamas žmonių įdėtus pinigus 
sau. Kilo skandalas ir dėka 
Lenkijos, Lietuvos, Bulgarijos 
ir dar kažkokio konsulato pa
stangų jis vėl pakliuvo į kalė
jimą, o tūkstančiai lietuvių, uk
rainiečių ir bulgarų neteko pa
skutinių savo skatikų, kuriuos 
buvo pasidėję minėtoje Jokū
baičio laivų agentūroje. Mat 
agentūra atliko ir banko funk
cijas. Bet šį kartą, nors vėl pa
kliuvo jo pavardė su prierašu bai paprastas fėiškinyš

■ DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVE CHICAGOJE 

3417-21 S. HALSTED ST.
' v \

BUDRIKS REX KRAUTUVE 3343 SOUTH HALSTED ST 
Telefonai Boulevard 8167-4705

VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.,

Klauskite pis Savo geoserninką 
linco wąshn ?

Pardavinėjamas kvordnintis bon- 
komis —■ po 20 c už boriką.

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago,IlL
Tel. Pullman 6201 
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lė jį nuginkluoti. Kilo peštynės 
per kurias pasigirdo šūvis ir 
savininkas sugriuvo paplukęs 
kraujuose; Tuohiet atbėgo 
streiklaužiai iš fabrikos vidaus 
ir pradėjo papliaupomis šaudy
ti į s’treikiėrius. Atbėgo polici
ja, streikieriai pabėgo palikda
mi du užmuštus, kuriuos poli
cija nugabeno į nuovadą. Pa
sirodė, jog užmuštieji 
du Lietuvos piliečiai: žydas iš 
Kauno ir Stasys Simanavičius.

Sužinoję užmuštųjų piliety
bę — policija pradėjo areštuo
ti. Iki šiol areštuota apie pus
šimtis darbininkų, kurių dau
guma Lietuvos vargo sūnus at
ėję svetur laimės ieškoti. Ir vie
ton laimės vieni mirtį rado, Įei
ti baigia savo dienas kalėjime, 
gi Argentinos laikraščiai ta pro
ga gauna palinksniuoti lietuvių 
vardą kaltindami bolševizme, 
kas nei mažiausio pamato' ne
turi. /

Galėčiau ir baigti savo juo
kingą pro ašaras pasakojimą 
apie, lietuvius; bet negaliu pra
eiti nepaminėjęs dar vieno he
rojaus, būtent Kajetono Povy- 
laičio, kilusio šakių apskrityje, 
kažkur apie Sintautus ar Nau
miestį. /

šio tipo biografija labai mar
ga ir gan įdomi, nors daug kas 
pridengta paslaptimi arba bent 
ne visai drįstų viską apie ;šį 
žmogų papasakoti, nes smar
kiai kompromituotų tuos, kurie 
turi šiais laikais galią. •

Kajetonas Povilaitis pradėjo 
savo karjierą Naumiestyje, Ša
kių apskrityje, progimnazijoje 
iš kurios jį pašalino už kai ku
riuos prasižengimus. Iš ten j iš 
atvyko į Vilkaviškį ir susidrau
gavo su vietos mokiniais, kurie 
dirbo slapta bolševikų kuope
lėse.

Matydamas, jog červoncai 
nelekia, nutarė bent litų gauti 
ir vieną gražią dieną (1922 m.) 
savo draugus įduoda policijai.

Pabijojęs keršto išbėga ga- 
vęs pinigų j Šmitai
iš ten parsibaladojęs su padir
btu gimnazijos šęšių klasių bai
gimo liudymu Įstoja Į karo mo
kyklą, kur taip pat pasižymėjo 
savo įžūlumu ir nesąžiningumu. 
Pagaliau iškyla aikštėn doku
mentų padirbimas ir jis atiduo
damas teismui, kuris jį nubau
džia, rodos, pusantriems me
tams drausmės kuopos. Bet 
žvalgybininko karjieros neme
ta. Maža to, pats išmokina, sa
vo motiną pasirašinėti ir /išgau
na iš jos vekselį 3000 litų su
mai, kurį vėliau vienas bankas 
išieškojo. Maža to, mėgina vog
ti tėvo arklius, bet jį sugauna 
policija žaliojoje ir jis kaip tai 
išsisuka, tur būt gerlj kademų 
laiku viršūnių dėka.

Vėliau dingo iš Lietuvos, ra
šinėja laiškus iš Belgijos, Pran
cūzijos, kol prieš trečio Seimo 
rinkimus vėl iškyla Lietuvoje, 
būtent Šiauliuose prisidengęs 
Ūspenskio pavarde leidžia lai
kraštį '“IPramonės darbininkas” 
ir sudaro provokacinę sąrašą, 
labai panašų i bolševikų seimo 
rinkimams, žodžiu ir raštu puol
ia socialdemokratus, liaudinin
kus kaip buožes ię fašistus ir 
gyvena pragerdamas per naktį 
šimtus litų... Yra kas moka...

Bet biznis/ neišde^ė. Buvę 
valdovai rinkimus pralaimėjo 
ir Uspenskis bijodamas atsako
mybes už savo darbus, nes be 
jo neapsiėjo ir kalinių' kankini- 
maj už ką Vyriausias Tribuno
las Ūspenskio viršininkus Kežį, yra: naudingos;

Iff^BAKING 
IWP0WDER
Pastebėkite puikią tėl^ 

lą .... k. kaip piragai 
laikosi švieži.

PAŽIŪRĖK Iš UŽPAKALIO
KĄ ŠIS RADIO TURI:

Synchronized tono sistemą, 4 Green Grid Tubis. Tono 
Kontrolė, 8 Tūbą Circuit. Plačiai iliuminuota Diah Elec- 
tro Dynamic Spcakeris.

Dabar tiktai už *.

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

Į KAUN4 IR ATGAL
PE/R HAMBURGĄ,

$179.00 Tf6 K 68
j Ui Si Karo Mkė^iaP Alškita^ 

VIRŠMINBtA KAINĄ DABAR GALfiJB ANT
■ > • VfSŲ.MUSV LĄIVŲ. . \

£)M irtfotmtfciją (kreipkitės j lokalinius '
\ ... musų, agį^tup . ' ;V, ‘ 4

177 N. M1CHIGAN AVĖ., .. CH1CAGO .

Padarytas parduoti už $129.00, 

$99.50 Su viskuo 
Su 8 • RCA Tūbomis

DOUBLE
ACT1NG

MILLIONS or POUtoDS UŠED 
BY. OųR Cpyftęį.NMEH'T. ,
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LIETUVOS ŽINIOS
■ulini MliOli

kame
Šiaulių 
dytojui

prisipažino. Perduota
apygardos teismo tar-
Joniškyje. Rep.

Komandiruojami į už 
sienį kiaulininkystės 

studijuoti
Ruošiamas pastatyti 
naujas poeto Liudo Gi

ros veikalas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tui.. Tai bus Kliubo dovana 
savo nariams ir jų draugams.

žemės ūkio rūmai komandi
ruoja Į Švediją agr. Aleksandra
vičių ir agr. Ambrazą kiauli
ninkystės situdijuoti.

Tuodu agronomai komandi
ruotėj prabusią D/j merų

Pasmaugė savo kūdiki 
du kartu palaidojo, o 

vienok pakliuvo
Diržių kaime (Žeimelio vai

sė.) ūkininko J. Navicko tarnai
tė Liucija Survilaite vieną bir
želio mėnesio naktį pagimdė 
kūdikį. Pagimdžiusi, kūdikį pa
smaugė ir, nunešusi, pakasė jį 
savo šeimininko galalaukyj. Bet 
kadangi jai atrodė, kad palai
dojusi savo vaiką neganėtinai 
saugioj vietoj ir jos nusikalti
mas galis būti susektas, tai, ne
ramios sąžinės vedina, į kelintą 
naktį kūdikio lavoną iškasė ir 
nunešusi net į kitą valsčių 
(Kriukų), palaidojo jį (antrą 
kartą) šašų kaimo šile. Bet pa
slėpti savo nusikaltimą jai vis- 
tiek nepasisekė — žmonės ėmė 
įtarinėti, skleisiti gandus, kuriais 
susidomėjo policija ir Survilai
tę suėmė. Tardoma ji visame

Atsargos karininkų sąjunga 
trylikos metų kariuomenės su
kaktųjų paminėti lapkričio 23 
d. ruošia valstybės teatre pa
statyti naują, L. Giros vieno 
veiksmo veikalą, kuris dar nie
kur nebuvo vaidui tas. Veikalo 
turinys paimtas iš lietuvių ko
vų su bermontininkais ties 
Radviliškiu. Veikalui suvaidi
nus dar bus atitinkamo turinio 
gyvieji paveikslai ir koncertinė 
dalis, ‘ ‘
sioms musų operos solistų jė
goms.

Town of Lake
Ir antyje ne saugu

Po Padėkos Dienos, t. y. 
penktadienį, visi nedirbo, nors 
dabar ir taip inažai kas dirba. 
Bet didžioji Węstern Electric 
kompanija penktadienį dirba. 
Ir ątrodo, kad povai darbai 
ima eiti gerojon pusėn. Visi 
laukia to su išsilgimu.

Pirmas susirinkimas pripuo
la Raudonos Rožės Kliubui 
penktadienio vakarą gruodžio 
4 d. Susirinkimas įvyks p. 
Lukštienės svetainėje. ‘ Kaip 
dėl tokio didelio kliubo, tai 
vieta susirinkimams lya butų 
]>er maža. Bet kaip patarlė 
sako,-iš meilės ir ant lentos 
gerai.

koriai čia užima pirmą vietą 
i/ prieš rinkimus skaitlingai 
lanko susirinkimus.

dalyvaujant

Mirė 115 metų amžiaus 
sulaukusi

Spalių 30 d. Gruzdžiuose mi
rė pil. I. šijnkaitū, kuri sulaukė 
gražaus amžiaus — 115 metų. 
Senutė beveik iki pat mirties 
vaikščiojo elgetaudama ir mirė 
būdama visai sveiko proto.

Trečiadienį prieš pietus, 
lapkričio 25 d., p-nia Maurie- 
riė išsiėmė $125 pinigų iš Pe- 
oples State banko, kad apmo
kėti morgičių nuošimtį. Ji 
tuos, pinigus padėjo į antį.
.Kada ji mėgino jau eiti į 

savo triobą, tai kas ten sušu
ko angliškai: “Palauk!”’

Moteris atsigrįžo ir pamatė, 
kad jai revolverį atrėmė į 
krutinę ir pareikalavo iš jos 
pinigų.

Plėšikas nieko nelaukdamas 
savo ranką įkišo moters už
antin, pinigus ištraukė ir nu
keliavo, savo keliais, palikda
mas

Su pradžia gruodžio .męno- 
šio prasidės įvairių Organiza
cijų priešmetiniai susirinki
mai. ' , , • '

Visi nariai kviečiami tiems 
susirinkimams atvirutėmis. 
Bet ar vjsi atsilanko? Jei tei
sybę pasakyti, Irti butų getai, 
kad nors pusė susirinktų. Bet 
kas daryti — taip buvo ir taip 
tur būt bus: tinginiai.neišny
ko ir neišnyks. \

Antras susirinkimhs tai Lie
tuvių Republikonų Kliubo. Ji
sai įvyks pirmadienio vakare, 
taipjau p. Lukštienės svetai
nėje,
vieta čia 
paranki, 
kėlimąsi 
svajoja.

Politikos žvilgsniu repnbli-

Trečiadienio vakare susirin
kimas Lietuvių Improvement 
Kliubo. ' šiais metais namų 
savininkų kliubas labai bruz
da. Kliubo narių tarpe maty
ti pasiryžimas visus sutraukti 
prie organizacijos, kad. dides
ne jos įtaka gyvenimo pasi
reikštų. “N.” Rašė jas,.

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

PROBAK-

moterį persigandusią.
' ' Vikis.

Cicero

Lietuva vėl apaugs, 
miškais

de
di- 
to-

Nauji Lietuviški
Lapkričio 12 d. miškų 

partamentas buvo paskyręs 
dėlės miško varžytynes, bet 
se varžytynėse niekas nė vieno 
pagalio nebepirko.

Rekordai Apskrities kasininkas— 
kontrabandininkas

Kaip dėl to kliubo, tai 
susirinkimams labai 
ir šis kliubaš apie 
kiton vieton nė ne-

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO .

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau) Avė. 

CHICAGO. ILL.

suteikia - 
barzdaskuty klos 
— komfortą

I skutimos 
namie

.(PROBAK BLADH

Po 35c Vienas arba 
3 už Dolerį.

Rekordo Numeris

26083

26086

26038

26078

26080

26087

26094

2602-2

26106

2610/

26107

26081

26056

26053

26042

26092

26071

Greitas Žirgelis, Polka.
Neskubėk, Polka

Nauja Polka, ir 
Bučkio Valcas.

Josiu Jomarkėlin. Gieda 
nas Butėnas.

Teka Upė Per Beržiną. Gie
da Jonas Butėnas.

Panemunės Valcas ir 
Plikas Kaip Tilvikas. 
Urėdas Maiše ir Godelės

Sibiro Tremtinys. Gieda Juo
zas Olšauskas
Bernužėli Nevesk Pačios.
Gieda J. Olšauskas.
Oi. Čia-Čia. Gieda Marė 
Strumskienė ir Petraitis duet.

Ganėm Aveles—Strumskienė
ir Petraitis duetas.
Linksma Giesmę Mes Už
trauksim. Mišrus kvartetas. 
Sveikas Jėzau Gimusis.
Mano Tėvelis, Valcas.
Ar Žinai Kaip Gerai. Polka. 
Džiaugsmo Valandos, Ma
zurka ir Kraic Polka.
Senelis Ganė Aveles, Valcas 
ir Žaliojoj Girelėj. Sarsevi- 
čius.
Gieda Gaideliai, Gieda J. 
Olšauskas įr E. Rakauskienė 
Gražus Bernelis. Gieda Elena 
Rakauskienė.
Visiems Tinka—Polka, Kau
no Orkestrą.
Sesutė — Valcas.
Sena Jaunystė — 
tanas Vanagaitis. 
Sharkis.
Šimts Velnių — Polka — 
Kaimiečių Orkestrą.
Lakštingala.
Ant Marių Krantelio — Gie
da J. Butėnas.
Prirodino Seni Žmonės.
Gaidys — 
kas Benas.
Klaipėdos — Valcas
Onytė—Polka — Armonika 
Solo.
Meilės Sapnai — Valcas 
Tėvynės Polka — Okeb Tar
ptautinė Orkestrą.
Ku Ku — Valcas.

Jo-

Gieda An-

Polka — Kariš-

26061

26085

Jos. F. Budrik
3417 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

"Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE S PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyiių Ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tek Boolevard 9336

■ shl.^33

Direktorijai pavyko, išaiškin
ti,/kad Klaipėdos apskrities ka
sininkas Richmannas išeikvojo 
apie 160,000 litų, o kalėjimo 
viršininko pavaduotojas Krie- 
ger — apie 20,000 litų. Pada
rius kratių pas Richmanną bu
vo rasta ne maža kontraban
dos, būtent: 18 pakelių po-500 
gr. olandų itabako; pas Kriegerį 
— 1,000 cigarų, 8 buteliai kon-. 
jako, 300 papirosų. Visi šitie 
daiktai buvo įvežti į 
kontrabandos keliu.

Trečiadienio vakare, 
prieš Padėkos Dieną, 
paranku rengti pramogos. Ta 
proga pasinaudojo Raudonos 
Rožės Kliubo veikėjai su V. 
Paulium priešaky. Pramogos 
tikslas buvo pagerbti besbolo; 
lošėjus, ir tai latiai puikiai nu
sisekė. * f A?' b

Nežiurįnt depresijos* vien 
jaunuolių buvo užpildyta di
džiulė ĮJuosybės svetainė.

Sekantis Raudonos Rožės 
Kliubo j parengimas bus Kalė
dų šventėj. Visi kliubo na-

t- y- 
buvo'

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Elektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu. gatavas dėl grojimo. $QQ.5O 
dabar už ................................... CsW
7 tūbų Elektrikinis Radio. su viskuo, 
nieko daugiau ^nereikia $OA.OO 
dapirkti, dabar už ........
Howard Radio. 9 tūbų, “High Bdy” 
kabinete, dabar 
už ....ji................. ....................
Victor Radio kombinacija, 
stos mados, su viskuo 
dabar  f,......
Musų krautuvėj įgalite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po .$2 .ą savai
tę; nuošimčių nereikia mokėtu

Turime Radios visų ‘Hdirbysčių., 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

J '

$69;00 
naujau- 

- sgg.oo

•■■ ■ ■...
LIETUVIŲ .KRAUTUVĖ*

3856 Archer Avė.,
Telefonas Lafayette 6195

r

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
/- Deimantai,' Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 

mus parsiduoda nuo 25% iki pigiau.

PETER NOVER 
DEIMANTAI? LAIKRODŽIAI IR 

BRANGMENYS
Brangmcnų ir Laikrodžių'Taisymas

4148 Archer Avenue
- Phone Lafayette 3847

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

W1SSIG, 
Pasauliniame Kars 

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje,. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Kertei Avė., Tel Crawford 5573

Lietuva v

Dvi universiteto 
tės

savai-

kultūros 
šią žie-

“Aukuro” draugija 
kėlimo tikslais rengia 
mą Klaipėdoj dvi universiteto 
savaites ir kelias atskiras pa
skaitas.

Sovietų Rusijos konsulu 
Klaipėdoj - ;

paskintas L Terleckis. Naujam 
konsului jau suteikta egzekra- 
tura.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų \ lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 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 skaudėjimą. Rankų. Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują. nikstelejimą 
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, pinigas gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, C^NN,._________

čia 1 mii

Sanitarinės Priemonės ''Apsaugo

Geresnį Skonį
didžiųjų bonk’oms plauti mašinų, &ixŪhzu< 

u at?,na_ uždengtu taiku į šias tikslias pilstymo masinas, j.ia 
ikl, pat virJaus pripilja Bowman Pieno, ją automatiškai 

uždaro ir išsmnčia k’elian į jūsų stalą.

Čia, kaip ir visuose Bowman Dairy 
Company ' departamentuose, švarumas 
yra svarbiausias dalykas. Net oras yra 
išskalbiamas pirm negu jis įeina į pas- 
teurizavimo ir pilstymo į bonkas sky- - 
rius. Tai kitokios ekstra ' rūpestingumo 
smulkmenos ir neduoda persimainyti 
originaliai geresniam Bowman Pieno 
skoniui. ' . ' ,

Jeigu jus niekad neragavote šio ska
naus pieno, 'išbandykite jį šiandie. Pa
matykite pMtys kodėl jis yra taip labai 
giriamas jūsų kaimynų ir draugų. »

' TELEFONAS:

Superior 6800 ,

BOWA\
DAIRY COMPANY

MUK

sterilizuotos Bovvinan 
mašinas.' čia

gjTg or ar fzavor
^JS£OŲROFFICE

OOC.H

■m

■I ..................................

•i
“‘J1 I1

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

Joks jumoro, žurnalas neturėjo tpkio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams TO litu, trims mėnesiams 2 lt.
< 50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.

Rašykite:
“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6. •

................... ...A....         ..Į ........................... .......... .... ........................................................-.................... ... ............................ .............

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. / Išleista 1926 metais. Ąpdaryta .......----------..... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai

■ MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro....... $1.50
: Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
valkams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS __________________ $8.0(1
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu-

■ / vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai,
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau-,

- sias paštas.
KAUNO ALBUMAS _______ ________________ .t_______

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose — 

, LIETUVIU KALBOS RAŠYBA .............. ...... .........~............
Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista

, . 1926 metais.
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........~------ --------------------

Namų darbai, naminė sąskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

. .50

$Yoo
- .5$

193 Grand Street Brobklyn, N. N.t

-i—

OH GOęH- 
. ooo n.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
OTT nosyje, burnoje 

ir gerklėje

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

YoirEYES
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy
Įįor Ffte Care”
i ©r “Eyc Beauty* Book

M trrtne Co^ Dept. H. S., 9 E. Oki« St, Chkats

C)igestible 
asmilk 
itself!

KRAFT
Velveeta

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- . 
vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake^ 
liuose.

/EEL

W TALk LIKĘ 
v A FISH /

o- ■

oop

j.' ■ s',...... , ... . ' '



NAUJIENOS
The Uthoanlan Daily News 

PubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

"" Editor P. GRIGAITIS
- .? ■ 1 ■ ■ i ■'.........— ............. —;

Subecription Katėsi
18.00 per year fa* Canada
87.00 per year outsid* of Chicago
18.00 per year fa* Chicago

8c 
180

Batertd m Second Claaa Mattcr 
Karcfa 7th 1914 at the Post Office 

ChfaMio. Dl. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujieno# eina kasdien, išskiriant 
Nkmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 9. Halated Stį Chicago, 
III. Telefoną* Roosenrelt 8500.

Chicagoje — paltu t ,
Metams- . 88.00
Pusei metu - - .... , 4.00
Trims mėnesiams , 2.00
Dviem minesiams 1.50
Vienam minėsim ........„...........' ,75

Chicagoj per iineHotojus: 
Viena kopija—-----------
Savaitei --- -------- ------------
Minėsiu! -■ .... ' - ■

Suvienytos* Vaistuose, m Chicagoj, 
paltui

Metams —-.....—~ ________   87.00
Pusei metu ...... .................   8.50
Trims mtaesiams , 1.76
Dviem mtaesiams----------- --- 1J25
Vienam mtaesiui ........................ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginu)

Metams ..........   88.00
Pusei metą       4.00 
Trims mtaesiams .. .......... .  .. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money, 

Orderiu kartu su užsakymu.

tenai surengi pikniką su pra
kalbomis ir svarbiausiu kalbė
toju tam piknikui Sandara pa? 
sikvietė p/ F. J; Bagočių.

Tai ar Bagočius dėl to buvo 
kviestas, už kalbėtoją Sandaros 
šeiminiame piknike, kad jisai 
“turi gerą gerklę’* ir “užganė
dina ignorantus”?

TEOLOGIŠKOS GUDRYBĖS

riomis bandoma senos stabmel-.siėmimas esąs žmones iš gero
džių (pagonų) pasakos “išaiš
kinti’’ taip, kad jos neatrodytų, 
perdaug juokingos šios gady
nės žmonėms. Oi, jie. ir “aiški-AAX3O AlUVllVlUūt VFV| 1*. UAOU*

na”, jogši Dievas esąs visagalis • ' t « • Va • a a

Dėkų dienos aukos

Kai tik žmonės pasidaro kiek linksmesni, tai grei
tai užmiršta visą atsargumą ir užtraukia nelaimes ant 
savęs ir kitų. Pavyzdžiui, pereitą Dėkų Dieną įvairiuo
se Amerikos miestuose, Associated Press daviniais, žu
vo nuo nelaimių 100 žmonių. Didžiausia dalis tų nelai
mių įvyko dėl neatsargaus važiavimo automobiliais, ki
etus ištiko mirtis bemedžiojant, dar kiti žuvo nuo 
nies, ir t. t.

Panaši statistika yra skelbiama po kiekvienos 
jpesnės šventės Amerikoje. Atrodo, kad švęsti yra 
ypjjngiau, negu dirbti.

ug-

zy-
pa-

DAKO “KAPOTINŲ GALVŲ” SĄRAŠUS

sutartį arba tą sutartį įvykino, 
stengėsi Vokietiją sutaikyt su

laikraštis Bavarijos sostinėje 
centralinis ofisas), “Muenchener

Vokietijos fašistų vadas, Adolf Hitler, pernai vie
ną kartą viešame mitinge pareiškė, kad jam paėmus 
valdžią į savo rankas “išdavikų galvos risis žeme”. Iš
davikais tas maniakas vadina visus, kurie po Didžiojo 
karo pasirašė taikos 
arba kitokiais budais 
buvusiais jos priešais.

Socialdemokratų 
(kur randasi Hitlerio
Post”, paskelbė jau ir sąrašą tų galvų, kurias fašistai 
rengiasi nukapoti, atėjus “trečiosios imperijos” gady
nei. Trečioji imperija “pranašiškoje” Vokietijos fašistų 
kalboje reiškia Hitlerio viešpatavimą. Pats Hitleris, be
je, yra net ne Vokietijos pilietis; jisai yra austrijokas.

Laikraščiui paskelbus tą fašistų “giljotinai ’ pa
skirtų aukų sąrašą, “rudmarškiniai” pakėlė triukšmą, 
šaukdami, kad tai esanti falsifikacija. Bet policija vis- 
tiek padarė kratą jų centre, ir netrukus gal bus iškel
ta aikštėn daugiau fašizmo planų.

Prieš keletą dienų Prusu vidaus reikalų ministeris 
Severing paskelbė hitlerininkų “veikimo programą”, 
kuris iššaukė didelį sujudimą visoje Vokietijoje. Hitle
rio leitenantai pradžioje bandė jo išsiginti, bet doku
mento tikrumą patvirtino patys fašistų šulai, kurie jį 
rašė arba jo turinį žinojo. Taigi veikiausia ir tas “ka- 
potinų galvų sąrašas” yra tikras.

Reikia stebėtis, kaip tokia papaikusių avantiūristų 
gauja galėjo apdumti akis milionams Vokietijos žmoJ 
nių. Tarytum juos kas užkerėjo! Tautinis šovinizmas, 
išbujojęs Vokietijoje po pralaimėto karo, ir prislėgtas 
keršto jausmas nuvargintose masėse yra ta dirva, ku
rioje iki šiol tarpo beprotiškos Hitlerio “idėjos”. O 
stambieji kapitalistai, radę jo gaujose įrankį prieš dar
bininkų judėjimą, jas šelpė savo pinigais. Tuo budu ir 
susidarė jėga, kuri pastatė pavojun Vokietijos respub-

Bet tOr paskutinių dienų reveliacijos, reikia tikė
tis, Vokietijos visuomenę prablaivins.

KAM TIE KANDŽIOJIMAI?

Rašydamas apie p. Bačiupo 
šalininkų agitaciją SLA. kuo
pose, vienas nuolatinis “Sanda
ros” bendradarbis pastebi:

“Apart to, jie siuntinėja 
grupes apmokėtų artistų, ku
rie įvairiose kolonijose gar
bintų ir šlovintų^ p. Bachu- 
ną, šioj skrajojančioj tru
pėj atsidūrė net “N.” ben
drovės sekretorius, nors tas 
dienraštis ir įdėjo korespon
denciją iš Grand Rapids, 
Mich., kur toji taktika aiš
kiai ir neabejotinai pasmer
kiama,”
Retai išeina sandariečių or

gano numena, kuriame nebūtų 
tup arbą kitu budu kandžioja- 
mos “Naujienos” ir naujienie- 

. čiai. Dabar, kaip matome, jo 
bendradarbis jau kabinėjasi 
prie “Naujienų” Bendrovės sek
retoriaus, p-ios Noros Gugie-

nės, kuri dainavo Grand Ra- 
pinds’o SLA. kuopos surengto
se jubiliejaus iškilmėse. Nors 
ją kvietė kuopos rengimo ko
mitetas, bet sandariečių -rašy
tojas deda ją į kokią ten “skra
jojančią trupę”, kurios tjkslas 
esąs “garbinti ir 'šlovinti p: Bal
čiūną”!

Tai yra bereikalingas užgau
liojimas ne tik p-ios Gugienės, 
bet ir kuopos, kuri tą vakarą 
rengė.

So -Bostono “Darbininkas” 
vėl grįžta prie klausimo, ar yra 
išmintinga žmonėms melstis, 
kad Dievas duątų lietaus arba 
giedrą, Bet apie lietų jisai jau 
kalba mažai, o, bando paaiškin
ti teologų “mokslą” apie “nuo
dėmes” ir kuriuo budu jos yra 
baustinos, žmogus yra, anot 
teologų, Dievo tvarinys. Jeigu 
Dievas žmogų sutvėrė tokiu, 
kad jisai “griešija”, tai už ką 
Dievas tui’i jį bausti, — juo 
labiau, kad Dievas jau iš anks
to žino, ar tas jo tvarinys “su- 
grie’šys”, ar ne. Kam Dievas 
sutvėrė jį tokį netobulą?

šv. Juozapo sąjungos orga
nas aiškina:

“Teologai, niekad nesakė, 
kad Dievas . sutvėrė žmogų 
netobulą ir kad žmogus ne
gali išvengti nuodėmės. Kaip 
tik priešingai, jie sako, kad 
Dievas sutverė žmogų tobu
lą ir tik pats žmogus per, 
pirmapradę nuodėmę pasida
rė netobulas ir nuodėmingas. 
‘Darb.’ ir tą patį tvirtina.”
Mes neabejojame, kad jisai 

tatai tvirtina ir kad teologai 
taip skelbia. Jeigu jie, taip ne
skelbtų, tai visas kunigų biznis 
neturėtų jokio pagrindo. Juk 
jie gano “sielas” nuo paklydi
mo: reikia gi kaip nors išaiš? 
kinti, kaip tas “klydimas” pra
sidėjo. Na, ir tapo sugalvota 
“pirmaprade nuodėme”.

Bet logikos tame aiškinime 
visgi nėra. Viena, jeigu žmo
gus buvo sutvertas tobulas, tai 
kaipgi jisai galėjo paklausyti 
“piktos dvasios” gundymo ir 
nusidėti? Tobulybė juk reiškia 
ne tik susilaikymą* muo nuodė
mės, kuomet nėra progos nusi
dėti, bet ir sugebėjimą pasi
priešinti blogai įtakai arba ap- 
inkybems, kurios gundo nusi
dėti. Jeigu pirmieji Dievo su
tverti žmonės šitos pasipriešini
mo jėgos neturėjo, tai jų pro
te arba jausmuose buvo stam
bių ydų. Ir ^išku, jogei ne jie 
buvo kalti, kad jie išėjo iš Su
tvertojo rankų su tokiomis ydo
mis.

Antra vertus, jeigu pirmuo
sius “tobulus” žmones sudagi- 
no pikta dvasia, pasivertusi j 
žaltį, tai kam tai piktai dva
siai buvo leista tokį biaurų 
darbą atlikti?

“Darb.” ir jo teologai gali, 
ką nori, šnekėti, bet Jų “aiški
nimai” nėra nieku budu sutai
komi su sveiko proto logiką. 
Jų pasakos apie, žmogaus “su
tvėrimą” ir “pirmapradę nuo
dėmę” yra palikimas laukinių 
žmonių, z kurie nesuprasdavo 
gamtos reiškinių ir įsivaizduo
davo, kad visur veikia “dva
sios”, geros ir piktos. Vieną 
galingiausią tų dvasių jie laike 
pasaulio “sutvertoj u” ir virši
ninku ant kitų dvasių. Iš jos, 
laikui bėgant, 
vas”,
turėjo įvairius tardus: pas žy
dus Jahu arba Jahve, pas grai
kus Zeus, pas Tomėnus Jupiter, 
ir t. t. Bet šalę gerų .(žmogui1 
palankių) dvasių, ląukiniąt žmo
nės tikėjo ir į piktąs dvasius. 
Toms piktoms dvasioms iygi 
buvo duotaą (žmonių vaizduo
tėje) viršininkas arba, vyresny
sis, t kuris mažesnįasiaą piktas 
dvasias valdo ir jomis koman- 
dąvojo. Iš to išsivystė “šėto
nas” arba, “Liucipięrius” (loty
niškai; “Liuaifet” irklai “Švie
sos NiešojpsVh ir ‘Mnįąi”..

Ta laukinių 7 žmonių palikta
ir laiko eigoje šieję-ti^ Radai mų išleista, prieš visokias kom- 
lintą ir pamarginu tikėju pahįjfts, kurios vartoja. Suv. 
šių dieąų teologą} ir šMbta. ValstijUi paštų siuntinėjimui ar- 
Nieko, naujo esmėje jie nėra, ba garsinimui‘savo, apgavingų 
išgalvoję, bet jię sukombinavo, produktų, 
begales visokių k“teorijų”; ku-

V jogėi Dievą
ir viską žinąs/ ir nors jis rei
kalauja, kąd visi pildytų jo 
“įsakymus”, bet jisai leidžia ir 
peržengti jo “įsakymus’7 Te- 
čiaus kas “įsakymą” peržengia, 
tas turi .arba bausmę atlikti, 
arba eiti pas kunigą, kad jisai 
nusidėjėlį paliuosuotų (“išriš- 
ta”).
. Jie mokina, kad Dievas pyk
sta už blogus darbus, bet jie 
kartu: sako, kad iš pačių Dievo 
sutvertų angelų esą pasidarę 
“velniai’

kelio vesti ir prieš Dievą kurs
tyti. Nuo tų piktų dvasių rei
kia gintis, ir čia vėl patarnauja 
kunigai — maldomis iš tam tik
rų lotyniškų knygų, švęstu Van
deniu ir t. t.<

Tai ve kokią prasmę turi tqs 
teologiškos gudrybės, kuriąs 
mums dėsto “Darb,” rašytojas, 
teisindamas tą Francijos kardi
nolą, kuris liepė parapi jonams 
melstis, kad Dievas sustabdytų 
lietų. Be>reikalp jisai sako, kad 
mes darą jam kompeticiją tikė
jimo dalykų dėstyme. Ne, mums 
tas visai nprupn Mes tikf paro
dėme, kad tas, ką jisai dėsto,

kūnų vienintelis už- prieštarauja sveikam protui
• ' * ■______________ 1 . > '■>
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tas darbas ir jį, kiekvienas pa
tyręs daktaras gali tinkamai 
atlikti. Visai kitoks reikalas 
yra su vedimu sveikatos sky
riaus “Tėvynėj”, čia reikalinga 
tam tikrų gabumų, — gabumų 
sklandžiai rašyti. O tokiais ga
bumais Dr. A. J. Karalius kaip 
tik' pasižymi. Jis moka apie 
svęikatą rašyti tąįp, kad jp 
raštus kiekvienas lengyai gap 
suprasti. Jo kalba yra labai 
lengva, ir. sklandi. Toj srityj 
Dr. Karalius 'galėtų įdaryti 
kur kas, daugiau, negu bile vie
nas iš statomų kandidatų.

Visi žino, kad Dr. Karalius 
yra parašęs kėlioliką knygų ir 
gal kelis tūkstančius įvairite, 
įvairiausių straipsnių. Jeigu 
mes jį išrinksime ■ Susivienija
mo daktaru kvotėju, tai jis sa
vo straipsniais bus didelis pliu
sas ir “Tėvynei”.

Man atrodo, kad iš visų kan
didatų į daktarus kvotėjus Dr. 
Karalius yra tinkamiausias. Už 
jį tad ir balsuokime.

SLA. 36 kuopos narys.

Dr. A. J. Karalius
iPer sekamas . kelias* savaites 

eis SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijos. Kiekvieno nario 
pareiga yra balsuoti už tokius 
kandidatus, kurię galėtų Susi
vienijimui atnešti kuo daugiau
siai naudos. f 1

šį kartų aš paliksiu nuoša
liai visus kitus kandidatus, o 
kalbėsiu išimtinai apie daktarą 
kvotėją. Kaip žinia, daktaro 
kvotėjo pareiga yra tarti galu
tiną, žodį, priimant naują narį. 
Aplikantas paprastai eina pas 
kuopos daktarą/ kuris išegza- 
minuoja jo sveikatą ir išpildo 
tam tikrą blanką. Tą blanką 
kuopos daktaras pasiunčia dak
tarui kvotėjui, kuris sprendžia, 
ar aplikantas gali būti priim
tas Susivienijimo nariu, ar ne; 
Jeigu iš prisiųstos blandos ma
tosi, kad aplikanto sveikata 
yra prastame; štovyj, tai dak
taras kvotėjas,* yra priverstas 
tokį' aplikantą atmesti.

Tai nėra jau labai komplikuo-

išsivystė °Die-
kuris įvairiose tautose

APIE “1GNORANTŲ 
UŽGANĖDINIMĄ”

Tame pačiame “Sandaros” 
numeryje įdčifla, vięno jos Ko- 
resp. agitacinė žinia iš Bostono, 
kur šitokiais “gražiais” žodžiais 
atsiliepia apie geriausią Ameri
kos lietuvių kalbėtoją, F. J. Ba
gočių:

“Žinomh, apart to turi, ge
rą gedftlę ir lengvai ignoran
tus apeina — užganėdinu.” ( 
Bet, jeigu mes neklystame, 

tai 1928 m., SLA, seimo metu, 
laiku savo seimą ir Sandara, 
Baltimorėje. Po. savo seimo ji

rasta, kad tie „žmonės niekad 
nesirgo tomis ligomis.

šitų apgavingų gyduolių par
davinėjimas gal yra aršiausias 
iš viaų apgaudinėjimų, nes su- 
.daro pavojų žmonių sveikatai. 
Žmogus, sergantis džiova, vėžiu 
arba kita baisia liga gal grei
čiau privedamas prie mirties, 
nes tol vartoja visokias gyduo
les, kol jau pasidaro pervėlu 
juos begydyti. Jeigu sergi, tai 
nuvyk pirmiausia pas savo gy
dytoją ir sek jo patarimus.

PLIS.

tęnkn dvigubai užmo
kėti*, Bet? yra* ataitikimųį kad 
tie lotai randąs! visai neapgy
ventose vietose, bet nuo žmo- 
Si reikalaujamą visvien pėsč

iai pinigų.
Kiti panašus atsitikimai su 

lotais — nekurtos kompanijos 
,plulo lotus, tiems, kurie išriša 
lengvus galvosūkius, arba siūk) 
laikrodžius prie kokiooors 
gavingo pardavinėjimo.

“Pągąlbps reikalaujama 
‘Dirbk Namie — Užsidirbk 
nlgų, liuosląiku”. Patyrimo 
reikia. Bet visvien reikią 
siųsti, krąsoženklį - informaci
joms., * . • 
f KaiP) puikiai tąą skamba 
žmogui, kuris per ilgą laiką ne
gali rasti jokio darbo? Arba 
moteriai, kuri namie turi pri
žiūrėti vaikus. Tas užtektinai 
žmonių prigauna. Žmogus pa
siunčia krąsoženklį; ir gauną 
paaiškinimų. Tai patarimai, 
kaip gali užsidirbti pinigų ad
resuojant korteles arbą konver? 
tus», piešiant korteles, siuvant, 
mezgant, pardavinėjant nami
nius daiktus arba drabužius, 
kerpant iŠ laikraščių straip
snius arbą pradedant kokį nors 
biznį. Pirmiausia, reikia nusi
pirkti reikalingus daiktus arba 
medžiagą, tokiems darbams, ir 
už tuds daiktus, privalai pasių
sti nors $10.

■ ’T*!' ‘ ' a- *>■

Kuomet tik lengvatikiai pa
siunčia pinigus, daugiau, ik kom
panijos nieko nebegirdi.

: Prigavikai / paprastai veikią 
iš tolimesnių vietų* kad sunku 
kas nors apie juos butų patir
ti. Jie speciąlizupjąsi apleisto
mis farmomis Naujoj Anglijoj, 
Floridoj, Indiarioj, Illinois, Mi- 
■chigan ir net TeKas arba Cali- 
fornijpji. Tas faktas, kad imi
gracijos aktas duoda nekurtas 
pirmenybes ūkininkams imi
grantams* duoda galimybės že- 
.m§s apgavikams pertikrinti at? 
eivius, kad> jie gąlir parsitrauk
ti. savo šeimynas ir net gimi
nes, jeigu tik pirks ūkį ir taps 
ūkininkais;

Nei viena teisinga kompani
ja nebando parduoti ukj per 
“paštą”. Gera kompaniją nesiu- 
; o ir nepataria, partraukti arti? 
miauaias. gimines ir neparduoT 
da “už akių”. ^Knygutės ir am 
garsinimų medžiaga yra nau
dingos, bet vistiek, rejkja asme
niškai ūkį apžiūrėti. Viena ko
lonizavimo kompanija savo kny- 
gytėję pasakę,, kad aplink že
mę yra apelsinų ir citrinų so? 
dai, puikus keliai, šaltiniai, na? 
mai, mokyklos, viešbučiai ir t.tį 
Tikrenybėje žemės, buvo aršiau? 
siose vietose,f toli nuo kitų vie
tų ir toli: nuo visko.

Yra labai daug valdžios ir 
vietinių agentūrų,' kur galima 
gauti teisingas informacija^ 
aplė> ukiiife žemes, aplinkybes 
ir vieką*

. žmonėm gali kreibtiš į Stata 
Agricultanili kolegijas ir gauti 
;kbk% tik. nori, informacijų apie 
žemes* iii* tos agentūros pasiųs 
.vardbs. vietinių ągenfutĮI* kuT 
rių darbas yra pagelbėti, norin- 
tiem f .

Vėlesniais metais medikališ? 
ku ir patantuotų gyduolių gar- 
sintojąii šiek tiek sumažėjo, gal 
toddb kąd valstijų sveikatos* 
departamentai ir medikališkos 

įvedė varžingesnes 
jegultarijas. Bet prie gero dar?, 
bo ir- l>atys ląikrąščių savinin
kai prisidėjo. Daugelis laikraš
čiu visiškai atsisako priimti tcx 
kiup apgarsinimus.

Vienas norvegų laikraštis ry? 
tuose visus medikališkus garsi?, 
riinms pirmiau pristato sveika
tojbjurui. Bet net ir šiandien 
suvirš $(00į000,000 praleidžia
ma kas mot Amerikoje viso? 
kiomą "pptent” gyduolėms ir 
visokiems.humbugicriškiems gy- 
dymams.

Fąąyrimai išgydytų žmonių 
svaresnę dalį apgavin- 

gų* apgartinįmų. Reikią atsimin-. 
ti* kad bevęik visuose atsitiki- 

tik bandyta - tyri-.
nėtil W Wynnių teisingumą, 
našta*, kad* vartoti vardai pri
guli nuirusiems žmonėms arba/ 

■ ' i ■
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ROMO SAPIENS
Viena dirbtinė koja, kita tik

ra vilko gatve tuščią pilvą ir 
nuo rūpesčių sprogstančią gal
vą. Languose išstatyti valgomi 
daiktai gundyte gundė šitą dvi
kojį, bet draugijos saugumo 
atstovas savo piktomis akimis 
užsmaugė visus geidulius...

Kojos vilko dvikojį be jokio 
tikslo. Šimtai jo veislės narių 
stumdė jį į visas puses ir iš jo 
tyčiojosi... Gražinus apsirėdę jį 
dar? apkeikė ir j peklą eiti pa
tarė.

Kąi temo, tai jisai vis dar 
svyravo; į kaktą sulindusios 
akys vis dar į langus žiurėjo; 
pilvas vis dar duonos prašė. O 
kai. sutemo, tat automobilius 
per jį* persirito...

Gražiai apsirėdęs žmogus pa
žiurėjo į savo veislės nario 
stiklines akis ir perskeltą gal
vą, nusispiove, apsidairė ir nu
važiavo...

Už pusės valandos draugijos 
saugumo atstovus įmetė jo šal
tą kūną į vežimą ir nusivežė.

Mat.

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

ATeJO ‘'Kultūros” No. 10 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.
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Reikalaukite “NAUti. su. prikalbinėjimais įdėti kiek 
pinigų^ Viename atsitikime 
agentas bandė prirašyti narius> 
prie ypatingai garsios draugy
stės už tokią sumą, kad prisi
krovė pilnus kišenius pinigų.

Kitame atsitikime tūlas žmo
gus tapo “universitetu”, kuris 
su gražiai, skambančiu vardu 
siūle kolegijų diplomus. Kartais 
šitie atsitikimai labai juokingi, 

j , f

Vienas žmogus.. Kanadoj, ra
šydamas konfidenciajiškus laiš
kus tūkstančiams žmonių (pra
vardes jis pasiriijkdavo $ tele
fonų knygų), siūlė per paštą 
dvyliką pilnų kvortų “Caųadian 
Rye” (degtinės),, kuris tik jam 
pasiųs $15.00. Kurie siuntė pi
nigų, tai gavo ruginių grudų 
su paaiškinimu kajfy galima pa
daryti. dvyliką kvortų kokio ten 
gėrimo.

Better Business; Bųreau jvaįr 
riuose miestuose veiltia ant vie
tos ip stengiasi susekti ir nu? 
bausti; apgaudinėjimus komer
cijoj ir industrijftk Tūkstančių 
visokių, kompanijų ir asmenų 
veikimas buvo per, siups biurųą i 
sdstabdyta^ '

Bet nepaisant to, kipk yrą 
nuveikiama/ atsiranda lengvati
kių/ ir gana. Nežiūrint, kas taTJ 
vęs prašys; ąriaat siūlys ką nors 
parduoti, pirmiausitt' bandyk iš
tirti dalyką pirm, negu duosi 
savo pinigus.

čionais pąrpįnčsime tik kelius 
apgąųdipejimus, kurie, ištuština 
lengvatikių kUcuius.

Pirmiausia tai “už dyką« ga
li. gąuti lętą tavą namui”.. Ka
dangi apgarsinimas-tokių lotų 
tapo sustabdytas, taį dabar tie 
pątys. žmonės barsto metalinius 
modalius ant $atvjųi Kuris tik 
randa toki medalių, tas. gauna 
lotą.. Jeigu toks lotąs, rąndasi 
geroj vietoję tai huo žmogąuą 
prašoma daug piųigų, ųfe yiso^ 
k|us pervedimus, ka<į. gąlų’( gąr 
lą to modalią rądėjąa ujbnoką 
daug, daugiau,, negu/tąs lotas 
kainuoja, Kartais, lotas, £ra toks, 
mažas, kad pirm negu galimu 
.siątyti; namą; fetą z

Tie pašiųlYrnujįp8Prftstąi ^uriš- nusipirkti.* Ir už. tą antr< lotą

PRIGAVIKAI
Tyrinėto j as. tapo pas lustas į 

kompanijos ofisą, kuri per laik
raščius siūlė naminius darbus 
moterims- Jis surado, kad ta 
kompani j a zpardavinėjo įvairiau
sius daiktus, bęt nedavė nau
dingo naminio ,darbo moterims.

Kita kompanija pranešė, kad 
“goitre” arba kaklo gylės pasį- 
didinimą zgali sumažinti į sep? 
tynias- dienas Specialiu gydy
mu, Apgarsinimas laikraštyje 
šakė, kad tūkstančiai galėjo pri
siekti, jog tapo išgydyti. Bet 
kompanija priversta buvo .pri
pažinti, kad tai nėra teisybė ir 
turėjo sustabdyti "apgavinga 
garsinimą.-

Du pardavėjai “medikališkų 
diržų” tapo išvyti iš tarpvalr 
stiškos komercijos. Viename, at
sitikime parduotojas garsino jo 
produktą kaipo “jaunystės dir
žą”, kurio vartojimą esą užgy
nė garsiausi šalies, atletai ir net 
gydytojai.

Tūla moteriške garsino gy
duoles pilvo ligoms. Ji buvo pri
versta pripažinti, jog tai ne tei
sybė ir faktai7 iškraipyti. Ji tu
rėjo pasirašyti po sutarimu su
stoti klaidingai. garsinti gyduo
les. , ■ /'•

Kita kompanija -siūlė gyduo
lių dusuliui, šalčiams ir gerk
lės uždegimui, taip gi ir šita 
kompanija priversta buvo prir 
pažinti, kad tos gyduolės be 
vertės.

Viršminėti atsitikimai Fedc- 
rąl Trade Cdmmission susekti 
tik per vieną savaitę. Tos ko- 
misijos užduotis yra sekti vi
sus? apgavingus apgarsinimus 
tarpvalstiškoj; komercijoj.
, Bet ir Paįito Departamentas 

’ prisidedą prię šio svarbaus dar
bo, vesdamas kovą prieš šiuos 

< kurio7 nori \ pritraukti

< - Z
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po; kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui; bet Jusy pato
gumo, delsi.
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ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinąmo'turto, ar dalies Lie
tuvoje kitkam.,

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3 Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turtu,

4, Paskyrimui globėjo tur
tui. 1

Norėdami padaryti įga 
liojjmą kreipkitės į “Nau 
jienas”' asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, IU.
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AMERIKOS |
PILIETIS

Būtina it labai p«g«l- 
binga knygelė tiem*, ku
rie nori tapti šio* Šalie* 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie šio* šalies tvarką, 
apie jos viršininką rin
kimu* ir viską ka* reika
linga prie ėmimo egva
rnėno rasite šioj knygeli] 
lietuvių it anglų kalbo-

KAINA. TIK 25 CENTAI

tlMSIlENOS1 /

1739 So. Halstod St
CHICAGO, ILL.

Siekite m.<r> Iumm
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Pirmadienis, lapfe 30, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

Traukinys užmušė ke 
tunus

Dvi jaunas merginas ir du 
jų palydovus užmušė Chicago, 
North Shore & Milwaukee elek- 
trikinis traukinys vadinamoj 
“mirties kryžkelėj” šiaurinėj 
Chicago daly. Užmuštųjų var
dai yra: Harold Beschell, 21 
m.; Joseph Habjan, 20 m.; 
Thelma Lackbaun, 18 metuku’ 
Dorothy Olson, 16 m. Dvi mer
ginos iš tos pačios grupės su
žeistos ir randasi ligoninėje. 
Grupė važiavo į parengimų, kai 
traukinys užgavo jų automo
bilį. s

20-nuošimčių mažesnės 
taksos

Ateinantį antradienį bus pa
tiektas miesto tarybai biudžeto 
sumanymas 1932 m. Komptro- 
lieris Szymczak laiške prie biud
žeto sumanymo nurodo, kad 
galima tikėtis, jogei busiančios 
numuštos 20 nuošimčių taksos 
ant nekilnojamos savasties ir 
padidintas įkainavimas perso- 
nalės savasties ir kapitalo Šerų 
bent $150,000,000.

Siūlo uždėti taksas par
duodamiems dalykams

7?nį

Graborlai

Ct

Lietuvės Akušerės

Grab&riai irt

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Bonlevard 5201 

Boulevard 8413

Garsinkitės “N-nose”
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Garsinkitės “N-nose’; Lietuviai Gydytojai

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŽ pažiūros 
daiktu.
[pAI yra piuku Jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaui 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but tok;s pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalai, valo 
dantį* nauju budu. Muiu che
mikai pagalios surado suitata 
kur* iltikro žveičia nedraiky
damas dantų emale* -— tas sunto 
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per \savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Louii. U. S. A.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

1 Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

IGN. J . ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

[Acme-P. B A. Photo]

Delavan, III. — Viduryj stovi Nellie Mason, 50 metų amžiaus, 
kuri prisipažino prisidėjusi prie savo vyro ir dukters nunuo- 

' dijimo.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai lai
dotuvėse k kokiam* jt*i- 
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangu* to
dėl,
laidų užlaikymui aky

kad neturime ii-
nu. Juodu čia mėginsią iŠby- 
1 ucti Caponę ir paleisti jis iš 
pavieto dėlos iki jo teismo aukš
tesnėse instancijose.

Bain rezignuosiąs

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Illinois valstijos senatorius 
Kessinger, įnešė sumanymų dėti 
pusę nuošimčio taksų ant visų 
parduodamų daugmenomis ir 
mažmenomis dalykų. Jo ap
skaičiavimu tokios taksos su
keltų apie $150,000,000 metams. 
Sukėlus tokias sumas šios rų- 
šies taksomis galima butų, pa
sak senatorio, numažinti taksas 
ant nekilnojamos savasties — 
namų, lotų, įvairių . trobesių.

Atsidarė gyvulių paroda
šeštadienį atsidarė gyvulių 

paroda stokjardų pavilione ir 
kituose trobėsiuose. Pirmų die
ną parodos pažiūrėti atsilankė 
apie 5(1,000 publikos.

Vice-prezidentas kal
bėjo

Suvienytų Valstijų vice-pre- 
zidentas Curtis kalbėjo Chica
gos realcstatininkams šeštadie
nį. P-nas Curtis ragina ban
kininkus paliuostioti pinigus ir 
paleisti juos darban. Jis, be to, 
tikrino realestatininkams, kad 
jų biznis pagerėsiąs nepaprastai 
kai tik sugrįš pas žmones pa 
sitikėjimas pilnai.

Mokytojams užmokėsią 
mėnesio algas

Pranešama, kad John Bain, 
buvęs dvylikos užsidariusių ban
kų galva, ketinus dar šią savai
tę paduoti rezignacijų iš South 
Parkų tarybos.

ta

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Miesto taryba užtikrino, kad 
Kalėdoms Chicagos mokytojai 
gausių viso $3,143,000. Tai bu
sianti jiems Kalėdų dovana ir 
ta suma užmokėsianti viso mė
nesio algas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Akių Gydytojai

Žada naujas šviesas
To prašo Lietuvos žmonės r 
iaip pataria Lietuvos bankas

Šiuo laiku yra daromi tyrinė
jimai ir norima išrasti tokias 
liampukes, kurios, šviestų še
ši us mėnesius be sustojimo ir 
be elektros srovės. Sakoma, kad 
bandymai rodą, jogei. tekios 
liampos galinčios būti išrastos 
artimoj ateity.

Jau pusaštunto miliono 
turi

Bedarbiu Fondui Chicagoj 
ir Cook paviete,jau buvo pri
žadėta iki praėjusio šeštadienio 
$7,495,808. Fondo gi tikslas yra 
sukelti $8,800,000. Reilškia, ti
kslas atsiekti yra jau nebe da
bai. toli.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

20 W. Marųuette Rd
arti Weitern Avė.

Phone Hemlock 7828

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš i Lietuvos ir priiminėja 
ligonius 

nuo 10 ryto iki 2 po pietų is 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12
3421 So. Halsted St

Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Ntdėldieniaii pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 0 Halsted .Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Avenue 

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

Dr, Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

'Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, 111.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avtnue

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

k * iki 1
Tdephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rea. 6600 South Arttsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 W. Madison S&
VaL t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Bruuswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai: ,
6641 So. Albany Avė.

Td. l’rospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES x 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road
* i 

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

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Gtovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms <po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

Phone Bonlevard 7042

Dentistas
So. Ashland Avė.

arti 47th Street

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomai pet 25 arti 
ta* kaipo patyręi gydytojai, cbtastga* 
ir akušeris.

Gydo įtaigiai ir chroniška* lig** vy 
rų, moterų ir vaikų pagal .1 
metodui X-Ray ir kitokiu* 
prietauus.

Ofisai ir Laboratorijai
1025 W. 13th St., netoli Morgan St. 

Valandoi: nuo 10—12 pietų i* 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Park 6755 *r Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 luhUH 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i 

Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 Iki 4 
v*L po pietų it nuo 7 iki 8i3O vaLv 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 <U«M 

Phone Midway 2880

Iii

K

■ I 1
Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenest 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki 3 po pM.

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

■................. .......................................       -i..... nuw

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS IR 

' CHIRURGAS
Specialistas Moteriikų, Vyriiką, Vaikų 

ir visų chroniiką ligų 
OFISAS 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 3 1 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir Svetnadieniais 10-12.-

■<

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iP Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. SpecialŠ atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl^ Chicago
SKYRIUS:

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

-- ------—. ..... ................ y....... .............  ..... ■ ...
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir " 

Balzamuotojas
i Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinapaa

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. "

T^l. Canal 4050 Veneriko*

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

• CHICAGO • 
Valandos 9 ryto iki 9 vakar*

Varicose Gyslos Odos
--------- o————

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Advokatai

ALEKSANDRAS 
KASILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 26 dieną, 8:30 valandą va
kare 1931 m,, sulaukęs pusės
imžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap., Patilčių kaime. A- 
merikoj išgyveno apie 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agniešką, po tėvais Kruvi- 
liutę, sūnų Petrą, 5 dukteris—Mag- 
deleną, Heleną, Prancišką, Agotą 
ir Oną, triį žehtus — B. Smith, 
B. Becker ir A. Roman ir du anū
kus — Junior 7 metų ir Ronald 
ir giminės, o Lietuvoj dvi seseris 
— Oną ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas, randasi 2125/ 
W. 23 St.

Laidotuvės įvyks panedčly, lap
kričio 30 dieną, 9:30 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas į Šv. Kaži- ’ 
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kasiliaus- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel, Yards 1741.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Roonr 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandos; nuo 9 ryto iki < po pktl 

Gyvenimo vieta - 
3323 South Halsted Stent 

Tel. Boulevard 1310 • 
Valandom nuo 6 iki 8 vaL kiekvirtf 

vakar), iiikyrui ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 13 ryto

'I

l
Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

1

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie7 gra

bų išdirbystėsr 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tek Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

I

Lietuviai Gydytojai
■

■

ir Cook pavietas ture-

Žydai

nur.

bro-

mes

■' -J

y Šepučio bus laiko- 
išios Šventos Sympho-

Miesto Ofisas 77 Ir. IVaaMngfon 4t. 
Room 1502 Tel. Central 297U

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų^

— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Art. T*L Lafegatte 7237, 

Namų TeL Hyd* Park 3395

Phone Canal 6222

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandai: 1—3 ir 7—-8

Seredomia ir nedėliomis pagal sutarti, 
Restidtncija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Rtpublic 7868

i»SAum

Deneenas dėsis su Lun- 
dinu

Prašo pripažinti legis- 
laturos tarimą

Generalis Illinois valstijos 
prokuroras Carlstorm kreipėsi 
į valstijos vyriausįjį teismą 
prašymu pripažinti paskutinio
sios legislaturos sesijos tarimą, 
kuriuo iš naujo pertvarkyta 
kongresiniai distriktai valstijoj. 
Tą legislaturos tarimų neseniai 
apskričio teismo (Circuit Court) 
teisėjas Shurtleff pripažino ne- 
konstituciniu. Esmėj kalbamas 
legislaturos žygis buvo šutei 
kęs daugiau teisių Chicagai ir 
Cook pavietui', ne kad iki šiol 
Chicago 
jo.

Bepublikonų partijos Deneeno 
vadovaujama frakcija, praneša
ma, ruošiasi prisidėti prie Lun- 
dino šalininkų busimos nomina
cijoms balandžio mėnesį.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI - ,

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kaidie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Aihland Are. Td. Yard. 6780

R. A. VASALLE
ADVOKATAI ■ 

11 South La Šalie Street 
Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL Vrfu 
3241 S. Halsted Tel. Victor* 0582 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Ucarn., Ketv. ir Subtto* fak, 
Vasallt—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa rtk, 
. ...... . ui Nu II .mirt

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatu*

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ
DR. A. J. KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9/iki 12 vai. dieno* it 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

protestuoja prieš 
lenkus

Chicagos žydai vakar laikė 
masinį, mitingą Douglas 
auditorijoj protestuoti 
žiaurų elgės; su žydais 
joj.

Parko 
lenkų 

Lenki

Mėginsią išbyluoti Ca 
ponę

Einaxgandų, kad iš Newarko 
išvykp Chicagon advokatas 
Weinberger kartu ?u bondsma-

JURGIS ŠEPUTIS

persiskyrė su šiuo,pasauliu 26 die
ną lapkričio mėn. 1930 m., palai
dotas gruodžio 1 d., sulaukęs 34 
metų amžiaus, gimęs Al i josiški ų 
kaime, Pagramančio parapijos.

Paliko dideliame nubudime bro
lį Jonų, seserį Uršulę, švogerius 
ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus Jur;
mos Šv.
rosa bažnyčioje, West 62 ir Ma- 
son Sts, Chicago 1 d. gruodžio 
mėn. 1411 m., 8 valandų ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyt į pamal
das, o paskui ir į namus po 
5940 W. 63 PI.

Mes Tave Musų brangusis 
lį niekuomet neužmiršime, 
pas mus jau nebesugrįš* bet 
ankščiau ar vėliaus pas Taye atei
sime. Lauk mus šteinai

Nuliūdę lieka,

Brolis, Sesuo 
. ir Giminės.

ta
n rV

fivtufl-rt**'*’***’1'1 * "■ *******rt**^*iW*^

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vili Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

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

Tel. Kenwood 5107 '
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*} 
nuo 6 iki 8 valąndai vakar* 

apart'1 Šventadienio ir ketvirtadienio

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

UtarninRais —- 2. iki 3 po piet tiktai
Dr., Vincent C. Steele

DENTISTAS 
4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko

Dn A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofbo valandoi 10 ryto iki 8 vakaro.
Ruidence Phone Hemlock 769.1

Arti Leavitt St.
Tetefonae Camd 2592 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj k Pftnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Z " _s 77 WaMopfon <t.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117/ 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao M 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryt*. Tel. Republic >600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava. 
'Tel. Bculevard 2800 

Rez. 6515 So- Rocktvell St, 
Tek Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Karnivalas

Dalyvaujant Birutės, Pirmyn 
chorams ir visai eilei žymiau
sių lietuvių solistų, penktadie
nyje, lapkričio 27, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyko 
lietuvių karnivalas, suruoštas 
Chicagos dienraščię Daily Newą 
iniciatyva, kurį suorganizavo 
minėtas laikraštis, ir kurio vi
sas pelnas eina bedarbiams. Lie
tuvių vakaras buvo vienas pir
mųjų parengimų didžiulio Tau
tų Karnivalo, kuris nusitęs iki

Lietuvių karnivalo programa 
buvo Įdomi ir vykusiai atlikta. 
Pirmyn orchestras, kuris ati
darė programą su Shuberto Ne
užbaigta Simfonija ir lietuvių 
tautinių dainų rinkiniu yra ga
na toli pažengęs ir pasirodė ge
rai. Tiek Pirmyn choras, tiek 
Birutės choras, tiek kvartetas 
darė malonų Įspūdį 
jų išpildymu.

Visas programas 
ir smagiai.

kaip paprastai, 
sudainavus Ty- 
ir ariją iš ope- 
publiką prabilo

dainomis i;’

ėjo labai
Poniai Ste-

teiktinai įvairumo, ^urį dar kiek 
daugiau paįvairino jaunos šoki
kės Marija Griniūte ir būrys 
mergaičių iš Ruta Gay Girls 
grupelės.

Bendras dviejų Birutės ir 
Pirmyn chorų dainavimas pub
likai buvo nanjanybė. Įspūdis 
buvo šiek tiek jaudinantis. Ma
tant didžiulį, su virš šimto jau
nų dainininkų būrį scenoje trau
kiant tipingą lietuvišką daine
lę šėriau žirgelį, lietuvio šir
dis turėjo suvirpėti truputį 
smarkiau, ir noroms nenoroms 
pagalvoti, ar nebūtų galima kas 
panašaus turėti kiek tankiau, 
bent kelius kartus į metus.
Kenoshiečiii, Vaidyly, “Birutės” 

ir Pirmyn chorai 
i

Dabartiniu laiku, besiren
giant prie šio Tautų Karnivalo 
užbaigimo, kuris įvyks Chicagos 
Stadijone, šeštadienyje, gruo
džio 12 d., ir kuriame visos 
tautos dalyvavusios karnivalo 
parodys savo geriausias artis
tines jėgas, tas klausimas turi 
būti itin svarbus tiek chorų 
vedėjams, tiek komitetui, kuris 
prie to karnivalo ruošiasi, tiek 
plačiajai lietuvių visuomenei. 
Kaip ir visos kitos tautos, lie
tuviai stadijone stengsis pasiro
dyti kuo geriausiai. Lietuviai 
nenorės palikti kitų užpakalyj 
bent dainos srityje, kuri yra 
vienintelė sritis, kurioje lietu
viai visuomet 
pirmąją vietą, 
visuomet buvo 
vo dainomis ir
tiek susipažinę su lietuvių kul
tūrine istorija ,tuo atžvilgiu iš 
musų tikėtis daugiau, negu nuo 
visų kitų.

Bendras Pirmyn ir Birutės 
chorų pasirodymas davė tam 
gerą pradžią. Bot vien tų dvie
jų chorų toli gražu neužtenka. 
Nelabai didelį įspūdį tegalės jie 
padaryti į klausytoją didžiulia
me stadijone, kur tūkstančiai 
visų tautų publikos' susirinks 
tikėdamies išgirsti nuo lietuvių 
ir kitų ko tai'“nepaprasto. Ne
kalbėsime čia apie kitus, bet 
apie lietuvius galime drąsiai pa
sakyti! kad mes galime lengvai 
atsiekti to nepaprasto, kuomet 
kitos tautos tuo atžvilgi ii nėra 
tiek laimingos. /

Mes urime chorų ir visi jie 
skaitlingi. Turime Birutę, 
Pirmyn, Vaidylų chorą ir Ke- 
nošiečių meno ratelį. Lengvai 
du, trys šimtai dainininkų., Jr

todėl, atmetus visus asmeniš
kus reikalus į šalį, pamiršus 
momentui visas asmenines am
bicijas, ar musų chorvedžiai, 
susitarę su Lietuvių Karnivalo 
komitetu, negalėtų sujungti vi
sas savo jėgas į vieną ir suda
ryti didžiulį,lietuvių chorą, ku
ris galės drąsiai pasirodyti sta
dijone prieš tūkstančius ir nusi
nešti tą* garbės aureęlę, kuri ar 
vienai ar kitai tautai turės 
tekti ?

Mes paprastai skundžiamės, 
kad kitos tautos ir patys ame
rikiečiai mažai apie lietuvius te
žino ir juos, kaipo mažai žino
mus, visuomet stumia užpaka
lin. Bet štai turime progą pa
sirodyti, turime progą pralauž
ti tas barjeras, kurios musų 
pačių daugiausiai pasta
tytos, skuria mus nuo kitų. 
Nepraleiskime progos. Jos labai 
retai tepasitaiko.

Dar turime dvi savaites lai
ko. Atrodo mažai, bet užtek
tinai suorganizuoti visus cho
rus į vieną ir kiek smarkiau 
pavarius repeticijas prisiruošti 
prie įvykio, kuris lietuviams tu. 
ri būti ir yra labai svarbus. -

Viešnios iš Grand 
Rapids

turėtų užimti 
Lietuvių tauta 
pagarsėjusi sa- 
klausytojai šiek

vikriai 
ponavičienei, 
kuogeriausiai 
kiai Nemunėlis 
ros Ernani, į
Lietuvos konsulas Chicagoje, p. 
Antanas Kalvaitis. Trumpais 
žodžiais išaiškinęs šio vakaro 
tikslą ir jo reikšmę, vedimą pro- 
gramo perėmė į savo rankas, 
išvesdamas prieš publiką musų 
jauną smuikininkę virtuozą p-lę 
V. čepukiutę, kuri buvo bene 
didžiausia vakaro pažiba. Jau
noji smuikininkė dabartiniu lai
ku tebesimokina muzikos ir 
specializuojasi smuikoje North- 
western 
nekartą 
puiki 
mingas 
Hubby’o 
smuikininkės kompozicijoje Ža
ra, pastato ją į geriausių musų 
lietuvių smuikininkių eiles.

Dainų programas buvo labai 
gausingas. Du 
kvartetas, 
solistai K.
Vanagaitis su savotiška aktorių 
grupe programui pridavė už- 
——————• ................

universitete, kur 
teko pasižymėti.
technika
griežimas
Hejre Kati ir pačios

jai 
Jos 

ir jaus- 
pa rodytas

chorai, vyrų 
mergaičių trio ir 

Sabonis, Stogis ir

Praėjusios savaitės pabaigoj 
atvyko Chicagon pasisvečiuoti 
pp. Aleksynienės, Margarita ir 
Agota, iš Grand Rapids, Mich.

Pp. Aleksynienės yra žymios 
ietuvių darbuotojos Grand Ra- 

pidse.
Chicagon' jos a*tvažiavo ypač 

atlankyti- pp. Valulius, 6752 So. 
Campbell avenue, ir Pažauskuą, 
7117 South Rockwell Street.

Kaip vakar viešnios Grand 
Rapidietės rengėsi jau apleisti 
Cliicagą ir grįžti namo.—Rep.

Aš bedarbis
• įl

štai aš esu jau dų metu be
darbis. Jau du metu kaip vai
kštau niekur negaudamas užsL 
dirbti duonos kąsnį. Nustojau 
vilties ^eieškoti. Nuplyšęs ir 
dažnai alkanas. Mintys mane 
Margina. z •

Jau artinasi Padėkos' Diena. 
Matosi iškabos languose; kvie
čia jos pirkėjus vidun. Prie 
krautuvių kletkose ir net krau
tuvių languose prigrūsta vištų, 
žąsų, kalakutų. Aš sustoju prie 
lango, pasižiūriu, atsidustu, 
skausmas širdį veria. Manau 
sau: valgis tai valgis, bęttuos 
paukščius turtuoliai valgys, o 
ką aš bedarbis gausiu paval
gyti ? ? '

Nieko neturiu. Kartais ma
nau, kad geriau butų buvę nie
kuomet nevažiuoti į Ameriką 
laimės ieškoti. Pareinu namo... 
Nors namų aš nęturiu, visgi 
skaitau “namais” vietą, kur 
gyvenu. NAmų tšeimininkė pa
duoda laiškutį Atsiplėšęs skai
tau jį.

HPrašo pribūti į “Naujieną” 
ofisą. Kodėl, kokiu tikslu? Pri
buvau. čia suteikę man adresą 
ir sako: nuvažiuok tuo adresu 
Padėkos Dienai. Tamstai bus 
suteikti pietus.

“N.” prisiuntė du biednus be
darbius, kuriems suteikė pie
tus Padėkos Dieną p-nia Pet
ronėlė Labanauskienė, 5255 
Princetofi avė. Pasitiko mus p. 
Labanauskienė ne kaip suvar
gusius bedarbius, bet kaip drau
gus ir vaišino kaip svečius. 
Tokių pietų jau seniai nebu
vau valgęs. Popiet p-nia Laba
nauskienė apdovanojo cigarais, 
cigaretais ir pinigiškos pagelbos 
dar žadėjo- parūpinti. Man ro
dosi, kad tokių gbraŠirdžių ma
žai yra.. Ačiū p-niai Labanaus
kienei.—Bedarbis*

Thankšgiving eve at the Ham- 
ilton Club. Indeed, it was a 
great pleasure to be, included 
ampng the guests who were 
enjoying themselves greatly. 
The subdued lights, the gay 
decorations, the silks, satins, 
and jewels of the womcn, the 
contrasting black and vvhite of 
the men’s clothes, enhanced 
the festivity of the occasion. 
Coupled with the above, were 
the gay spirits of the guests 
and the really good dance music 
of Stephen’s Orchestra.

Were 1 to list the guests, it 
would read^like a Lithuanian 
sočiai directory. I doubt whe- 
ther Naujienos would give me 
space enough for that or whe- 
ther I could remember the 
narnės of all who were present. 
Suffice it to say, that I truly 
believe every one spent an en- 
joyable evening (and part of 
the morning, too.)

I -was ’unable to catch the 
narnės of the children who as- 
sisted on the program. Their 
demonstration was uniųuc, to 
say the least. Mrs. Stephens, 
appearing stately in black vel- 
vet, sang in her usual fashion. 
Some young woman whose, name 
I do not rccall danced a little.

ing public does not hear more 
of these acts of charity under- 
taken by this club. I am sure 
they would make interesting 
reading. Since the club has been 
i n existence some several years, 
thcre mušt be a wealth of ma
teliai upon which to draw for 
a written account of lis activ- 
ities. I, for one, shall eagerly 
await any news of, this nature 
which the club sljall deem 
worthy of sufficient interest 
for publication.

— Louise P. Narmonta.

B. AND M. CAFE
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

PRANEŠIMAI
N. W. Lietuvių Moterų Kliubas lai

kys savo prįelmetinį susirinkimą antra
dieny. gruodžio 1 d.. Almira Simons 
svetainėj; 1640 N. Hancock St., kai 
7:30'vai. vakaro. Visos Kliubo narės 
malonėkite atsilankyti į šį 
nes yra labai 
svarstymui.

SLA. 226 
metinį susirinkimą antradienį, gruodžio 
1 d., 7 vai. vak. Association House. 
2150 W. Nortb Avė. Visi kuopo< 
nariai yra kviečiami atsilaukyti į susi
rinkimą. Bus Pild. Tarybos nomina
cijos ir kuopos vaidybos rinkimas atei
nantiems metams.

— M. J. Šileikis, sek r.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo A- 
merikoj 'priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d.. 
Sųuare Parko 
S. Halsted St. 
kyti. nes yra

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

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

knyruKs apie kurtų, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip deral- 
nintl ir padaryti aražiaa skry
bėlės, kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knyrutSs.

MA8TER OOLLEGE
JOS. F. KASNICKA, Principal 
HM) N. STATE RAN. 8718

daug svarbių 
Kliubo

kuopa laikas

susirinkimą, 
reikalų ap- 
Valdyba.

savo prieš-

A. F. CZESNA’S 
BATUS 

TURKIŠKOS, SUI.FURINfiS VANOS IR 
ELEKTRTKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų. lumbaro. šaldo, paraly
žiaus. sciatica ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinte vanos sutvirtina vandeni 
Iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

1657 W. 45th St
Katnp. S* Paulina. Tet Boulevard 4552

Lietuvių studentų - 
vakarėlis TheEnglishColiimn

Ali iri all, the' evening was 
highly successful, in my estim- 
ation, as far as the entcrtain- 
ment of the guests was con- 
cerned. Whether the proceeds, 
which were to benefit charity, 
were large or small, that I do 
not x know. Perhaps the mem- 
bers will inform us.

With such a capable pres- 
ident as Mrs. Nora Gugis, this 
women’s club should have a 
very successful year. Mrs. Gu
gis was telling me that the 
club is concerned very much 
in charitable work. She men- 
tioned Severai points that were 
highly interesting to me.
. Now, I wonder why the reAd-

8 vai. vakare Mark White 
svetainėje, ant 29tos ir 

Malonėkite visi atsilan- 
svarbių nutarimų ir bus 

renkama nauja Kliubo vadyba 193 2 me
tams. A. Zalayėnas, prot. rast.

. ’ ----------s------
Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 

priešmetinis susirinkimas įvyks antradie
nį, gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Sandaros svetainėj, 3236 S. Halsted St. 
Visos narės susirinkite laiku, nes yra daug 
reikalų aptarti.* Sekretorė.

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

, sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 83rd St.

Netoli Normai Avė. , Tel. VICTORY 8480. 
Atdara dienomis Ir vakarais.

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1546

Kas

ICLASSIFIED ADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
iank arba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison. Street

šeštadienyje Gage Park sve
tainėje įvyko pirmaą naujai su- 
sikurusio Lithuanian University 
Club studentų vakaras, suruoš
tas sutraukti visus lietuvių 
studentus ir universitetus bai
gusius profesionalus į vieną 
draugišką būrį. Tuo atžvilgiu 
vakaras buvo pilnai pasekmin-

Wn i i >■ i i i ................. ......
.I-, -V-...... , -r, * .

The Lithuanian 
Womeris'Club

\ I J :

I had occasionlto be present 
at a dance giveri by the Lith.- 
uanian Women’s Club this lašt

. • • .•J'.. ■

MADOS MADOS MADOS

. ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam gy- 
nančiam šioj šaly. Kurie kalba gerai 
angliškai visur turi pasisekimą ir pirme
nybę. Anglų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietybės, ir daug 
kitų dalykų galite lengvai ir greitai iš
mokti pagfl naują būdą mokinimo Ame
rikos Lietuvių Mokykloje, čia yra mo
kinama tokiais budais, jogei pradinį 
mokslą užbaigiama į devynis mėnesius; 
aukštesnį mokslą į vienus ’ metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla ■

3106 S. Halsted St.,

Chicago, III.

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.

Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Koii-» 
teste ir prašomi TUOJAUS užsiregistruoti — išpildyda- 
mi apačioj šio skelbimo patalpintą kuponą.

Kontesto smulkmenas ir taisykles pranešime gavę 
jūsų sutikimą. . '

Sutinku Dalyvauti Naujienų Konteste'
Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Parašas

1931

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.

IMAUIOENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, UI.

Sukviestieji svečiai, kurių 
tarpe matėsi daugelis iš Chica
gos lietuvių inteligentijos, 
jaunieji studentai pirmu kartu 
pasirodydami prieš visuomenę 
sukėlė labai jaukią atmosferą, 
kuri nenuslūgo iki vėlios nak
ties, kuomet svečiams prisėjo 
išsiskirstyti, šokiai ir žaislai 
prie to jaukaus ūpo sukėlimo 
prisidėjo bene daugiausiai, nors 
nereikia praleisti nepaminėjus 
jaunųjų šeimininkų < pastangų 
tam palaikyti.

Clement J. Svilow trumpa 
prakalbėle atidarė oficialę va
karo programą ir perstatė kal
bėti dr. Zimontą, kuris prisaig- 
dino klubo pirmininką, studen
tą Lidy. Įžengdamas į naiijįjį 
darbą, pirmininkas skambiais 
žodžiais apibrėžė klubo tiksią 
ir numatytu^ darbus, kurie yra 
narių planuojami. Be jo trum
pai į susirinkiisius prabilo Lie
tuvos konsulas A. Kalvaitis, 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, adv. K. Gugįs, Dr. M. 
T. Strikolis ir vaistininkas J. 
F. Rakštis. ! L Ą ' į

Visi kalbėtojai .linkėję naujai 
susirinkusiai grupei kuo di - 
džiausio pasisekimo ir gausiu 
vaisių visuose jų darbuose, ku
rie be abejo atneš naudos lie
tuvių visuomenei. “Naujienų”" 
redaktorius ir konsulas Kalvai
tis pabrėžė, kad Ant1 jų pečiiį 
nupuls naštja, kuomet senesnie 
ji veikėjai pasitrauks iš 
aktyvių eilių, užleisdami vie
tas naujoms jėgoms, kurių 
branduoliu, Lietuvių Universi
teto Klubas ir yra.

Kad klubo gyvavimas bus pa
sekmingas, galima jau ir iš an
ksto spręsti, nes, nors trumpai 
gyvavęs, jis jau įgijo visuome
nės patarimą ir paramą.—X.

PATKNTS
Laikas daug reiškia 
prie patentų. Nerlzi- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 

, KUtšs “How to Ob-
X tai n a Patent” . Ir “Record of In- 

vention” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

f

DYKAI 
KNYGlGL.fi

CLARENCE A. O’BRIEN 
Rcglųtered Patent Attorney 

43-A SecuHty Savlnt* A Ccminerclai 
Bank Bullding

(Dlrectiy acrMS Street irom Patent Offlcei 
VVASHINGTON, D. C.

Jie niekad jos 
f nekviečia

Ar jas žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos w 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo,, turėti 
halitosis. Gerklės plovi- z 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį* kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, 
Mo.

^ISTERINE
pašalina halitosis

Užmuša 200,000,000 perų

ę i t •.&.*»

3203 -— Paskiausios mados spaniško modelio suknelė. Tinka iš vienos 
spalvos šiįkinės arba vilnonce materijos sijono, ir šilkinės, baltos arba kitokio vie
nos spalvos šilko bliuzkos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo' vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 , centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So

NAUJIENOS Pattren^Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No ....______ .....

Mitros ..................... ...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
V ■ J. ' ; . - '

(Adresas)

Halsted St..-. Chicago. III
(Miestas ir valst.)

?■' ' . '*■'. I,v.: '•>

. ;.l;.;l^r.į;.Wį...gaaag=;

' ■
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• PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- , 
PANDOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocabontas Mine Run .•... $6.75 tonas 
Pocahohtas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50 tonas
Gren Vaiky Lump ............... $9.50 tonas

. Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams. tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG 'AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO. ILL.

For Rent
GERA PROGA dėl bučeriaus. Visi 

bučernės fixturės. 3 kambariai karštu 
vandeniu šildomi. Rendos $35.00.

2138 W. Coulter St.

Situation Wanted
Darbo Ieško >

JAUNA * mergina paieškau prie na
mų darbo. Šaukite

Boulevard 2651

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barberne trijų krės
lų, vieta išdirbta per daug metų. Taip
gi reikalingas barberis. Kreipkimės 

' 2351 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA restau rantas ir Lunch 
Ruimis, labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų, parsiduoda iš 
priežasties mirties brolio. Antanina
Lukauskaitė 734 W. 35 St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemČ Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius ^visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfiela Ava
) Tek Lafayem 0455

"‘i. i, ifeM.fr
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