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Japonija siunčia kariuomenę 
į Rusijos pasienį

LAPKRIČIO 16 KRITIŠKOJI DIENA
Tą dieną Tautu Sąjunga įsakė Japonams 

išsikraustyti

Anglijos kabinetas 
gaus valdyti be 

jokios opozicijos

Mukdenas^ lapkr. 1. Gresia 
pavojus, kad Japonijai tikrai 
siunčia kariuomenę į Rusijos 
kontroliuojamų šiaurinės Man
džurijos teritoriją. Tokio žygio 
Japonija ėmėsi tuoj po pasikei
timo notomis tarp Tokyo ir 
Maskvos. #

Trys rusų oficialai apleido 
Charbiną ir skubiai išvyko j 
Maskvą, pranešti apie gresian- 
čią padėtį. Baltosios rusų ka
riuomenės dalys pradeda trauk
ti Charbino link.

Japonija pradėjus susirašinė
ti notomis su Rusija, Kinija tuo 
tarpu smarkiai stiprinasi ir 
rengiasi apsigynimui. Japonijai

Per rugsėjo mėnesį 
daugiau nukapota 
darbininkams algų

• t

* Paliesta virš 60,000 .naujų 
darbininkų

VVashington, lapkr. 1. Dau
giausia algų nukapota ir dau
giausia darbininkų tas nuka- 
pojimas palietė per pirmųjų da
lį rugsėjo mėnesio, darbo de 
partamentas praneša.

Per pirmąjį pusmetį 326 fab
rikai nukirto algas dėl 61,582 
darbininkų. Laike liepos, rug
pjūčio mėnesių 221 fabrikai nu
kirto algas dėl 20,739 darbi 
ninku.

Bendras nukirtimas buvo 10.6 
nuošimčių.

Illinois ir Chicagoj nors per 
rugsėjo mėnesi darbo operaci
jos buvo labai nupuolę, bet pas
kutiniu laiku esu žymu kįlimas, 
ir tai ypatingai dėlto, kad daug 
viešų darbų, prie kelių ir sta
tybos paimta darbininkų.

Danija išrado prieš- 
gazo kaukes

žada pasiūlyti visam pasauliui 
nuo karų apsiginti

Kopenhaga, Danija, lapkr. 1. 
Danijos chemikas N. L. Nan- 
sen išrado naujų filtrų nuodin
giems gazams, kuriuo bus ga
lima apginti ne tik pavienius 
žmones, bet ir ištisus miestus 
nuo nuodingu gazų atakų ka 
rui užėjus. Filtras sulaiko 99.8 
nuošimčius nuodų. Ligi šiol vi
sokios gazo kaukėb praleisdavo 
į plaučius po 20 nuošimčių nuo
dų. ■ ,

šis išradimas padaro revo
liuciją visoj karo technikoj. Da
nija žadanti pasiūlyti išradimą 
viso pasaulio valstybėms, kad 
reikale galėtų apsiginti prieš 
nuodingų dujų atakas.

-------- 4--------
Tolstojaus duktė at

važiavo
Chicago. Pas Jane Adams, į 

Hull House atvažiavo iŠ Japo
nijos grafaite Aleksandra Tols- 
toj, garsiojo Rusijos rašytojo 
ir filosofo duktė. Kanados “du- 
choborai” ją kvietė, bet Kana
dos valdžia jos neįsileido.

artinasi terminas pasitraukti 
lapkričio 16 d. iš Mandžurijos, 
bet ji nesirengia, o tuo tarpu 
organizuoja įvairias vietos gy
ventojų frakcijas ir jas finan
suoja bei rengia sau talkinin 
kus 1

Japonija jau turi užgirebusi 
Mandžurijos teritoriją per 450 
mylių į pietus ir 400 mylių i 
vakarus. Visa ta okupacija 
padaryta per pirmas 8 valandas. 
Okupacija japonams buvo len
gva, nes jie turėjo didelę at
sargą Korėjoje. Tokiu budu 
japonai iš sykio sukėlę į 50,000 
geros kariuomenės, o kaip pa
šaliniai šaltiniai praneša, tai 
ir visų 100,000.

Texas 37 žemės drebė
jimai

Valentine, Tex. lapkr. 1. Va
kariniame Texas, Davis kalnuo
se per paskutinį mėnesį suskai
tyta 37 žemės sudrebėjimai. Vi
si to miestelio 620 gyventojai 
gyvena lauke ir meldžiasi. —

Capone teisėjas gaus 
paaukštinimą

Washington,’ lapkr. 1. Fede- 
rails teisėjas Wilkerson, kurs 
nesenai nuteisė 11 metų kalėti 
Al Capnne, rekomenduotas į 
Circuit Court of Appeals, ku
riame yra tuščia vakancija.

Fordas numažino
algas iš $7 ligi $6

»* - —   ■

Vietoj 100,000 bedirba mažiau 
kaip 20,000

Detroit, spalio 30. Fordb Mo
tor kompanija paskelbė, kad jos 
dirbtuvės numažino darbinin
kams dienos uždarbį iš $7 ligi 
$6. Doleriu daugiau buvo pa
kelta 1929 metais depresijai 
prasidėjus; dabar vėl numa
žinta, kaip “atsigavimo priemo
nė”. nes kompanija turėjusi 
kas mėnuo išmokėti po $1,600,- 
000.

Gerais laikais Fordo dirbtuvė
se dirbdavo po 100,000 darbi- 
uinkų; dabar nebedirba nė 20,- 
000. '' /•’

12 valstybių sustabdė 
ginklavimosi

Gene va, Šveicarija, lapkr. 1. 
Pradedant nuo lapkr. 1 d. dvy
lika valstybių sutiko liautis 
ginklavimosi per vienus metus. 
Tos valstybės yra, Suvienytęs 
Amerikojs Valstijos, Japonija, 
Rusija, Vengrija, Holandija, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Čekoslovakija, Egyptas, Albani
ja, Latvija ir Liuksemburgas.

Francija ir Šveicarija taip 
jau neoficialiai sutiko.

Reno per 6 mėnesius 3,000 
perskirų

. , A

✓Reno, Nev. Suskaityta,. kad 
per šiuos? 6 mėnesius čionai duo
ta perskirų 3,000 poroms. Ad
vokatai, per tų laikų praturtėjo 
ant $500,000. .,

![Acme-P. W A, Photo];

Nicosia miesto gatvė (Kipro saloj). Toj saloj šiomis dienomis jvyko sukilimas, kurį anglų ka
riuomenė sutriuškino.

Italijos fašistai 
visus profesorius 

verčia prisiekti
Dauguma mokslininkų rengias 

apleisti Italiją

Roma, lapkr. 1. žymus skai
čius garsiausių Italijos profe
sorių ir mokslininkų turės ne
tekti savo .vietų šį lapkričio 
mėnesį. Fašistų valdžia išleido 
įsakymą, kad visi* mokytoj ai ir 
profesoriai .prisidktiF'jštikimai 
tarnauti fašizmui. Ta priesaika 
turi tikslo išnaikinti Mussolini 
opoziciją, A • • . ■

Visa eilė žymiausių profesoę. 
rių ir mokslininkų pareiškė pro
testą ir žada verčiau netekti, 
vietų, kaip prisiekti fašistų par 
tijai tarnauti. . .

Atrodo, kačį protestas nieko
negelbės, nes fašistai su tikslu nuošimčių. Taksų neturės mo- 
tai daro, kad nusikrašius savo 
mokslininkų opozicijos.

Dėdės .Šamo bėdos pra
sideda ir Haiti saloj

Nenori priimti patarimo nuka
poti algas

Washington, lapkr. 1. Haiti 
salose Suv. Valstijų finansinis 
patarėjas pasiūlė visiems tar 
nautoj ams nukapoti 3 nuošim
čius algos, bet Haiti vietinė vai 
džia pareikalavo, kad ir Suv. 
Valstijų jurininkams bei valdi
ninkams butų lygiai nukapoja- 
mos algos, kitaip patarimo ne
priima. w .

Paprastos merginos 
perdirbamos gra

žuolėmis
SuvienytosPaseaana, Cal 

kosmologistų asociacijos kon- 
yencijon tapo pakviesta 20 “pa
prastų mergaičių”, kurių vei
dams ir figūroms padarius i- 
vairius naujai išrastus masažus 
bei pagražinimus, iš jų . visų 
padaryta tikros gražuolės.

Macomb, III. lapkr. 1. Du 
mongre! šunes užpuolę 9 metų 
mergaite, Doris Frankes, įkan- 
do ją 100 kartų. Mergaitė dar 
pati pajėgė pareiti pusę mylios 
namo, bet sako kad nuo žaiz
dų turės mirti

La Bourget, Francija, lapkr. 
1. Miss Peggy Salaman, 19 me
tų lakūnė, viena pati skrenda 
iš Anglijos į Cape tTown, Pie
tų Afrikos miestą. *' K* -r

Mrs. Judd laukia kar 
tuvių

Phconix, Ariz., spal. 31. Ruth 
Judd, pagauta su dviejų mote
rų lavonais, vežamais čemoda
nuose paslėpti, dabar smarkiai 
tardoma. Jos laukia dvejos 
kartuvės, nes ji bus teisiama už 
abidvi žmogžudystes atskirai;

Illinois rūkytojai 
turės; mokėt nuo 

; -tabake mokesnius
Svarstys planą, kaip padidinti 

pelno taksas

Springfield, I11U lapkr. 1. Gu- 
bernatoiiaus pajamų komisija 
paruošė planą valstijos finan
sams gelbėti, būtent:

^Pajamų 'taksos nuo 1 ligi *6 

keti nevedę nuo $1,000 pajamų 
metams ir vedę nuo $2,000 me
tams. •

Tabako taksos.
Specialus mokesnis nuo busų 

ir sunkvežimių.
Numažinimas real estate nuo. 

savybės taksų.
Panaikinimas board of re- 

view ir asesorių ir vieton jų pa
skyrimas trjų narių.

1930 metų taksų išrinkimas 
šešiais terminais. Tokiu budu 
manoma padaryti $50,000,000 
pajamų.

Dešimts punktų bizniui 
' pagerinti

Valdžios priežiūra industrijai ir 
anti-trustinis įstatymas,

Washingtonas, lapkr. 1. Suv 
Valstijų prekybos rūmai patie 
kė 10 punktų, kurie turėtų pa 
dėti gerbūviui grąžinti. Tarpe 
jų yra prieš trustipių įstatymų 
revizija ir valdiškas tribunolas, 
kurs prižiūrėtų nąturalįhių re
sursų industriją, taip kad ga 
myba butų derinama su suvar> 
toj imu ir visokia nereikalinga 
gamyba butų suvaržyta.

Rado “suakmenėjusią 
moterj”

Edinburg, Tex. šešty pėdų gi. 
lumoj žemėj š’omis dienomis 
buvo rastas moteriškas kūno 
liemuo tiek tobulas, kad dar 
neištirtą ar tai yra akmens 
stovylos palaikai ar galbūt “su
akmenėjęs” kūnas; Spėjama, 
kad tai bus palaikai buvusios 
katalikų koplyčios stovylos Rio 
Grande pakalnėj, pastatytos pir
mųjų ispanų ateivių.

Gerbūvis nebetoli 
sako Hooveris ir 
parodo pavyzdžius

Bankų bankrotai pasiliovę ir pa 
sitikėjimas grižęs

Washington, lapkr. 1. Staigus 
padidėjimas pasitikėjimo savim 
gyventojų tarpe, sustojimas 
bankų bankrotų ir pinigų grį
žimas j biznį ir apyvartą, Wa- 
shingtone skaįtoma geru ženk
lu ir gerbnvio^grjžimu. Jau veik 
dviem metams praėjus po 1929 
metų stako kritimo, pastebėta 
pagerėjimas grudų ir medvilnės 
kainose. Prezidentas Hooveris 
pareiškė korespondentams, kad 
po sudarymo $500,000,000 kapi
talo bankams gelbėti, kredito 
situacija žymiai pasitaisiusi ir 
aukso išvežimo pavojus pra
ėjęs. Visa tai esą geri ženklai 
grįžimo į normalius laikus.

Pietinės Illinois 
k a r a s dėl pieno

Bus iššaukta valstijos kariuo- 
i menė

Hillboro, III. lapkr. 1. Pietų 
Illinois valstija stovi karo aky- 
vaizdoje dėl pieno rinkos. Nėra 
mumai jau senai brendo, bet 
paskutiniu laiku prasideda tik
ri smurto žygiai ir pieninių bei 
tvartų padegiojimai.

Karo priežastis yra dvi kom
panijos. Sanitary Producers’ 
asociacija ir Pevely Dairy kom
panija iš St. Louis, Mo., kurios 
viena kitos nenori pripažinti.

Apskričių šerifai nebegali 
riaušių suvaldyti, ir laukiama, 
kad bus iššaukta kariuomenė.

Vienas riebus žmogus 
už 6 jaučio galvas

. Ron>a.. Itali j a. Iš Liberi j os, 
nepriklausomos negrų respublbl 
kos Afrikoj pranešama, kad ten j 
vienas riebus žmogus yra bran-Į 
gesnis už šešis raguočius. Kani
balizmas Afrikos laukinių tar
pe, nors žymiai sumažėjęs, bec 
dar gana plačiai vartojamas.

4 Europos valstybės pa
daugino auksą

/

Paryžius, lapkr. 1. Daugiau
sia iš Amerikos ir Anglijos 
per Šią vasarą pargabenta auk 
so už $1,000,000,000. Tas auk
sas tekp Francijai $350,000,000; 
Belgijai $155,000,000; HolandL 
jai $155,000,000 ir Šveicarijai 
$800,000,000, ?

Pieno karo frontas plc 
čiasi

Benton, III., lapkr. 1. Jau 
trečiame apskrity, Franklin 
county irgi apsireiškė “pieno 
karas”. Dvi pieno kompanijos 
kovoja ne tik ugnimi ir smur
tu, bet ir ultimatumais. Vietinė 
Sanitary Milk Producers asocia
cija pasiuntė ultimatumą Pevely 
Dairy iš St. Louis, kad ta išsi- 
kraustyų iš šios valstijos.

Gaidys laimėjo pa 
saulinį karą

Gaidys prikėlė anglų kareivius 
ir nulėmė karo pabaigų

Londonas, lapkr. 1. Anksty
bas gaidžio kakariku! buvusi 
priežastis kodėl karą laimėjo 
jungtinės valstybės.

Generolas Rafael de Nogalis, 
kamandavęs turkų divizijai, pa
sakoja savo atsiminimų knygo
je, kaip 1915 metais turkų di
vizija buvo slapta perėjusi į 
Suez kanalo zoną ir jau buvo 
gatava atkirsti Anglijai susisie
kimą su Indija ir Australija ir 
Franci j ai su centralinės Afri
kos žemėmis.

Divizijos pirmųjų sargybų 
būryje kaikurie kareiviai buvę 
pasivogę vištų ir gaidžių mais
tui. Vienas gaidys, netikėtai 
iškišęs galvą iš maišo anksti 
rytą sugydo “kakariku!” Tai 
išgirdę anglų kareiviai tuojau 
suprato kas dedasi ir paleido
kanonada, išnakindami dlvižlją komunjatų partijos
lyg dar. nesusitvarkiusi,. ... . I^^us. komąetp pimunm-

Iowa valstijoj žydi gė
' lės

Indiana valstijoj du syk nunoko 
obuoliai

Sioux City, la. lapkr. 1. lo- 
wa, Nebraska, South Dakota ir 
Minnesota valstijose prasidėjo 
•tikras pavasaris ir žolė išaugo 
bei gėlės pradėjo žydėti geriau 
kaip pavasarį.

Noblesville, Ind. čia žmonės 
išaugino antras avietes, o Co- 

į lumbus, ind. pradėjo rinkti ant
rus obuolius, kurie nors mažes
ni, bet puikiai nunoko.

Kanada plėšo negražias 
iškabas

Toronto, Kanada. Visos devy
nios Kanados provincijos susi
tarė nudraskyti nuo lentų ir 
stulpų visas negražias iškabas 
bei plakatus. Taip pat bus už
drausta teršti kelius bei mies
telius reklamomis. x

Daugelis miršta i paėmę 
'nuodus vietoj vaistų
Harrisburg, Pa. Pernai me

tais Pennsyjvanijos valstijoj mi
rė 90 žmonių dėl neatsargumo, 
paimdami ne tuos vaistus arba 
stačiai nuodus vietoj vaistų.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:10 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Tel. Roosevelt 8500.

Pozicijos devyni prieš vieną 
opozicijos

Londonas, lapkr. 1. Ramsay 
MacDonald energingai užimtas 
naujo kabineto papildymu. Da
bar Anglijoj atrodo, valdys ne 
parlamentas, bet kabinetas, ka
dangi valdžia turėdama .9 po
zicijos prieš 1 opozicijos, netu
rės reikalo klausytis ilgų dis
kusijų. Pozicijos atstovai par
lamente žada rinktis tik nedau
giau kain penktoji dalis, kiti 
galės po keturias dienas savai
tėj visai neateiti į atstovų rii- 
mų posėdžius.

Opozicija, atrodo, bus juo la
biau silpna, kadangi niekas iš 
darbiečių vadų neliko išrinktas.

Sovietai išvarė 8 of i 
cialus už graftą

Vogė ir konfiskavo valdžios it 
žmonių turtą

Maskva, lapkr. 1. Aštuoni au. 
kšti oficialaik iš Skopin distrik- 
to, netoli Maskvos, išvaryti iš 
komunistų partijos ir atiduoti 
teismui už kyšius, už. nelegalų 
taksų rinkimą, žmonių turto 
konfiskaciją ir už valdiškų faiv 
mų grudų vogimą. Kabinamieji 

tas ir milicijos Šefas. Kiti vie- 
nuolika išvaryti iš partijos ar. 
ba pabarti.

Lapkričio 11 visi nusi- 
maukit kepures

Karo paliaubų dieną apvaikščios 
. visa Illinois

Springfield, III., lapkr. 1. Gub. 
Emmersonas išleido proklama
ciją, reikalaudamas, kad lapkri
čio 11 dienų, kuomet sukanka 
didžiojo pasaulinio karo paliau- 
bų paskelbimas, butų apvaikš
čiojama su vėliavų iškėlimu ir 
procesijomis bei vakare paskai
tomis.

l ygiai 11 valandų dieną per, 
dvi minutes kiekvienas'privalo 
nusiimti kepurę ir stovėti ra
miai, nusigrįžęs į rytus, atiduo
damas pagarbą žuvusiems toli
muose karo laukuose.

Permatomas žmogaus 
kūnas bus parodoje
Milwaukee, Wis. lapkr. Per

matomas žmogaus kūno modelis, 
pirmas pasaulyje toks ekspona
tas, rastas Dresdene, Vokietijoj, 
medicinos parodoj. Dr. Carey 
iš Marųuette universiteto žada 
tų modelį atvežti į Chicagos pa
saulinę parodų, 1933.
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kalbą -ištaisydavo Urbonas. Tad 
nors buvo galima suprasti, ka& 
ten rašoma. Vadinasi, kalba 
buvo -lietuviška*

Laikraštuko • redaktorium ir 
leidėju pasirašo Wall#a. Jfey- ne
tekus > korektoriaus',- pradėjo ra
šyti tikrai-17 šimtmečio kalba, 
štai ant pirmo puslapio* ir *piri
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vietoj rytais ir vakarais mel
džiasi prie. Lfeuino. >
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Irgij Extra Rūpestingumas Užtikrina 

(Geresnį Skonį

Neiškenčiu kelis žodžius ne
taręs apie Detroite 
Karjerą. Leidžia j 
brošiūros du jąuni 
Seniau, matomai, 1

ddlėrių 
Tždp buvo 

Bet kai tik 
suma, tai

Pagaminta iš geriausių tabakų - visot
<Įi . • ‘ . •

ko $373.33 draugijai priklau
sančių pinigui- Tuo tarpu na- 
bašninko pomirtinė turėjo.‘bu- 
ti itokiai $199 iš-narių, $50 iš 
išdo ir $35-pašalpos už sirgi
mą. per 7 savaites. Reiškia, 
viso $284/ Kaip*'matote, dėl 
tos bylos draugijai pasidarė 
pusėtinai nuostolių.

Nariai - sužinojo,- kad drau
gijos pinigai-jau iš banko bu
vo ištraukti; žinoma, kilo di
delis nepasitenkinimas. O ko
munistai, tai pradėjo piautis, i 
kaip katės-maišec vieni sako, i 
kad tu kaltas, o kiti 
tu. Man gi rodosi, kad kalti j 
yra patys nariai, kad- jie išrin-1 
ko tokią valdybą,- kuri nemo
ka draugijos reikalų tvarkyti ir 
per savo žioplumą lik nuosto
lius daro.

maa- išdėpontūotos.' Matomai, 
ppnak i mano,*, kadd fermose c bfe- 
ddrbiaiv galėss gyventi i vėjpu ir. 
Idukųų tuštuma;’.

Dabar > eina*< vajus,vkaddsurin^ 
kus -keturis < milibnus 
bedarbių šelpimui, 
daroma ir pernai, 
surenka paskintą 
tuoj visokie poneliai prisišlieja 
prie fondo ii’ pasiskiria iš jo 
gana riebias sau algas. IPasi- 
naudoja, fondu- salveišių armi-’ 

, ja, Y. M.’C. A; bei Y'*. W‘. C. A|, 
Katl 1 Raudonasis - Kryžius ir ligoni

nės. Kai visos tos organizaci-' 
jos prisipildo sau < maišus, tai- 
fondas pasilieka beveik’ tuščias. 
Vadinasi, bedarbius nebėra , iš 
ko šelpti. Milibnai khip bemąs
tant išgaruoja.

Prieš kiok laiko buvo toks 
atsitikimas:- į bedarbių, šelpimo 
raštinę susirinko- pusėtinai di
delis būrys žmonių.. Prie stalų 
sėdi sau raštinės darbininkai. 
Prieina.-.vienus nuskurusis žmo
gelis su vaiku h«-THttldauja pa-» 
šalpos. Pasakoja, jog. moteris 
ir vaikai neturi ko- valgyti. 
Raštinės darbininkė ėmė? klau
sinėti to žmogelio, kiek jis vai
kų turis, kaip.fsenai;'; netekęs 
darbo ir t. t. Klausinėjo, klau
sinėjo, o: paskui pareiškė:- gjr- 
di, mes tokius nešelpiame. Su
sikrimtęs - žmogelis klausia: tai. 
ką aš turiu daryti su badau
jančiais vaikais? Ta; ponia vi- 

ramiai atkirto: esą daryk, 
mesk į upę.

sai 
ką - nori

Tas biaurus atsakymas tiek 
užgavo žmogų, kad-tasai drožė 
moteriai per veidą ir pastaroji 
sugniužo prie stalo. Tuo dar 
nepasitenkindamas, jis buvo pa- 
sitvėręs krėslą. Tačiau kiti jį 
sulaikė. Tuoj tapo pašaukta po
licija, kuri ir išgabeno vyrą su 
vaiku į stotį. Nei vienas didlan 
pis apie tą įvykį neįdėjo nei 
menkutės žinutės.

Taigi dabar matote, kaip 
tiems ponams - rupi bedarbiai. 
Laike balsavimų jie gerinask 
prie darbinjnkų,/ bet kak tampa 
išrinkti, tai bts kepurėš • prie" jų 
reikia, eiti.j .

FTIOKIUOSE pąsteurizuoiojuose,- kaip paradyta v iriu j. Bowman’o. Pienas 
1h btrna akuratiikai, moka! ii kai šildomas-ir atvėsinamas, kas užtikrina, 
kad ‘jame absoliučiai* nėra jokių-kenksmingų’ bakterijų. Painus rekordavimo 

nuodugnumu šios svarbios apsaugos. Nieko

JTa naudingoj jį.

...... ... i

N««P>E R-ŠlftMP AM A S 
CI4*L O P HA N E 

rhttomet ęerai - Tartai VidaryOu 
i ; Ypatingas Humidor Pakeli* 

Zip — ir jis atsidaro! 
ią». ypatingu 
ieną jo dalį: 
ir piešk, kitą 

* .viskas. La’ 
nepėršlatt>p|im^

■■.i;-.:..;! ’

•Neimtiląnm^n^as, Ce|/op/mneUž/a7fco <ą
. ■ Į ■

tUrime»eMfpąKbl4mos^gąlėsime 
Lietuviszibt . s u d žiu m Į va d i h ti s tobu 1h i s mbkhį'. Tad 

i nu vakhrinbr1 mokykla.”
• Kaip-' saunoritėr • bet tam, 
Detroito Kurjero redaktoriui/ 
tikrai-- reikia*.lankyti*, mokyklą 
Ir lankyti tokią mokyklą, kur 
mękbma lietuvių kalba, o ne 
kokia mozūriška. TiČsiog sau-, 
mata, /kuomet - kklba> yra.« taip, 
darkoma: • 1 •

r *i »
>, Betrc išrkitx)&z pusės?,gal t įvaU 

ritmas ir 'gcrai. Juk' yra sako- 
maakad^gpnysr maugas, o svie
tas dar margešniš.

Visiems darbininkams aš pa
tariu nevažiuoti į Detroitą dar- 

priteisė išmokėtii, bo lakoti, nes jo čia negdlT^

Bet lai dar ne visi komunis* 
tų vargai. Jie- sukūrė- “Lyros” 
chorą,< kuris jau išgyvavo še
šerius • metus. Chorą mokino 
jauna mergina Wilimana Jė- 
seliuuiutė^ dabartinė Navalin- 
skienė. Viskas ėjo gerai, kol 
nepersimainė gyvenimo sąly
gos. Mat, jaunoji Navalins- 
kienė sumanė atidaryti “beau- 
ty parlor” ir to amato, ėmė 
mokytis. Bet asmenyj Matu- 
žinskienės atsirado jai ir kon
kurentė. Matužįnskicnė yra 
“Lvros” choro dainininkė. Ji 
pasimokino kiek laiko ir sa
vo namuose atsidarė “parlor”. 
Suprantama, kad iš chorisčių 
pradėjo pas ją eiti pasigra
žinti. Biznis jai ėmė eiti ga
na gerai. Girdėjau, kad per 
savaitę uždirbanti ligi $30.

Tai labai nepatiko Navalins- 
kienei ir pradėjo ji į savo 
konkurentę šnairuoti. Kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, bet Ma- 
tužinskienė tapo įskųsta ir tu
rėjo užsimokėti pinigišką bau
smę. Matomai, neturėjo lei
dimą tokiam bizniui. Dėliai 
to įvykio pas komunistus kilo 
rietenos. P-ia Navalihskienė 
tapo pašalinta iš choro, moky
tojos vietos-. Girdėjau, kad 
dabar norima gauti Kvedaras. 
Ar neatsitiks kartais, kaip su 
Waukegano choru, kurį Kve
daras -mokino, mokinot ir tiek 
numokind, kad idabar jot visai 
nebesigirdi.

nioj špaltoj atšpuusdihta'A diiodft^ lietuviszkaa Alėkčijas 
dalykas: “Lietuvys -atėivišvpra
buvo ink amėrika:: 415 metuvate 
gal- aplaiky damas d a r ba prie į szy t i ? m es k aipo t au ta j dar toli 
muldriu . pasiliko ^ana- dibna,\pir-r 
mutiniu 
Amerik'e1

• Tar raidė' raidčn parašyta- 
taip, kUip-tame laiktaštfuke. At
rodo,/. kad reduktorius* yru visai 
šveplose ir : joj liežuvis < pridžiū
vęs, jeigu jis vartoja tokią 
kalbą. O gal /tas WaĮldš-Valdte 
kėvičiukhsi! yra iš. Minskbs^ gu
bernijos arba/Karaliaučiaus mo
zūras, jeigu--jiustekią mozuris* 
kąj kalbą;/:varįojaA .• ' Į

O štaLka$$parąšyta;Hintramei 
puslapy j: “Pirancszkietasr*; Sese
rys . szventovj jytgidn mokykldj

» ■■ ■ —1............ . i j.

Prieš-kiek- laiko komunis
tams-čia buvo labai- užaugę 
ragai;- Jie. persistatė' kukiais 
tai didvyriais. Dirbo jie viso- 
kiausiais bhdais, kol užvaldė 
per smurtą Lietuvos Balso 
Draugiją^ kurioj randasi apie 
200 įvairių pažvalgų žmonių. 
Draugija jau gyvuoja netoli 
20 metų ir turto turi apie 
$1,500. Kol prie vadovybės vai
ro stovėjo tokie pažangus žmo
nės,- kaip,.Kazys Brazevičius, 
tai nebuvo, jokių nesusiprati
mų su nariais .dėl pomirtinės. 
Kam reikėdavo^ tai pomirtinė 
tuoj būdavo išmokėme.

Bet štai- nuo *1928 m. J val
dybą ; įsiskverbė komunistai ir 
tuoj pradėjo savotiškai besan
ti. Mirė, draugijos narys Ni- 
kodimas Janavičius,- kuris gy
veno Racine. Žmogus jis bu- 

■o bemokslis, tad ant įstoji
mo blankos neparašė, kas tu- 

i gauti jo pomirtinę. Tačiau 
mirdamas jis padarė testa- 
nentą ir visą savo turtą užra- 
ė moteriai, pas kurią gyveno.
rgo jis 7 savaites ir visą lai

ką, buvo tos moters priežiūroj.
Amerikoj jis jokių giminių 

neturėjo. Gyveno pas rusus, 
tad ir savo pomirtinę bei kito
kį turtą paliko rusei (jos pa
vardės neatsimenu). Kadan
gi bolševikai yra dideli rusiš
ko kvapo mėgėjai, tai tokis na- 
bašninko patvarkymas jiems 
turėjo būti kaip tik artimas 
prie širdies.

Išėjo betgi kitaip. Janavi
čius mirė 1929 m. Vadinasi, 
tai gana senas dalykas. Bet 
skaitytojai atleis, kad pirma 
nieko negalėjome pranešti, nes 
tik* dabar visas reikalas tęuž- 
sibaigė.

Pasiremdami testamentu, ta 
moteris iš draugijos pareikala
vo pomirtinės. Komunistai 
ėmė piestu stoti: girdi, ta rus- 
kė negali gauti pomirtines ir 
t. t. Mes pasiųsime pinigus į 
Lietuvą jo giminėms. Na, ir 
prasideda giminių ieškojimas. 
Matydama, kad geruoju ji nie
ko nepeš, moteris kreipėsi į 
teismą. Pereitą pavasarį drau
gijos valdyba gauna pakvieti
mą stoti į teismą. Komunis
tai rašo Lietuvos konsului, 
kad jis paimtų tą bylą vesti. 
Reiškia, byla eina savo keliu, 
o komunistai savo.

Ateina ir diena stoti į teis
mą. Advokatas pasiunčia 
draugijos pirmininkui laišką. 
Bet tasai, kaipo mokytas vy
ras, jokio dėmesio nekreipia 
į advokato laišką. Teismo 
dienoj nuvažiuoja poliemonas 
į šapą ir atsiveža pirmininką į 
teismą. Teisėjas klausia, ko
dėl draugija nemoka pomirti
nės.- Pirmininkas Vj Naruše
vičius tik. pečius trauko, ir 
daugiau nieko. Mat, nesupran
ta anglų kalbos. Teisėjas pa
reiškė, kad .ta. pomirtinė turi 
būti išmokėta. O pirmininkas 
ir vėl tik pečiais, truktelėjo. 
Tąsykipoliemonas, teisėjui pa
liepus, nuvežė Naruševičių at- 
gal j šapi>.

Sekamame draugijos, susi
rinkime reikia išduoti rapor
tas apie tą pomirtinę/ Pir
mininkas sako, jog nieko nau- 
o. Esą mane buvo- nuvežę į 

’ ortą. Pasižiurėjo ir paliko? 
’.aip durnių stovinta BUt, gir-* 
’j. rūpintis nėra ko: Vąlys ir 
Mačiukas tvarko visą' reikalą 

ta ruskė pinigų, negausu 
O tuo tarpu ant draugijos 

urtęKtapo,uždėtas “lynas”/ Ad
vokatas prisiuntė draugijos ižr 
dininkui laišką, pranešdamas, 
kad teismas [ 
pomirtinę. Jis taip patarei* 
kalavo, kad pinigais bubH ’ geltonlapiaii
mokėti. Iždininkas, matomai, 
pamanė, kadrtai Stalino ątsi* 
šaukimas ir visai nieko neda
rė. Tąsyk advokatas, teismo

^Nieka^.+aipvbalso.savybrųjįoiškeliar 
kaib milcfofdnas.i DėL+o aiMsuomehi 
ieilęąlaųju L’ucky> Strike^ cigare+o; 
kur^s./tikraižinau^buspalankusmano 

gerklei; Tamsta savo kreditan turiterv 
dar vieną laimėjimą į vesdami nau
jos rūšies Celofaninį pakelioJvyni- 
. . L' I ’į-.’ N •, •••■>' • • . ' J .

ojimąy. kuris taip lengvai atidaro-

i. Det
roite randasi daug bedarbių ir 
miestas kai kuriuos’ jų rengia-, 
si išgabenti į apleistas farmas^ 
Sakoma, kad jau susidarė api& 

patvarkymu, iširaukC 'i^ baa^^OOO ’šeknų^ kurios-* bua į far-

BOWMAN
DAIRV COKtPANY

MHdL

ii Atkreipk dėmesį į w 
skyetątpakriių viršuj, 
prilenkęs pirštu prilaik:

7 paprasta. Greit. Zip!
V PSkėlfc įvyniotais ) į #

pOpierą, per kurią nejeine'dmke, s
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 

‘ ŠVIEŽIA! - kas galėtų bfiV daugiau modemiškri 
> kmp, LUCKIE5 patobl>HMa»' HumMor pakUh - 
| taįi^V lengvai atidaryti. Pon vos 819 LUCKY' 
i. apsauga jūsų piritą nugoms.

_ _____ _______________ * iimri- . i. JJiiTin I.......—----------------------------- ““

SfekartumynaiireKJmančiorypątybėspąšalif 
namoą iš;jūat^LUCK¥ STR^EI, jų juose nėra.

tod&fjų ir nyra?* Nėlnuostabtrp kfcdl 
LUČklES visuomet paldnkūs jūsų '■ gerklei.

1 n i IHMHHIMIM ... .

Afjųs nenorėtumėt pabandyt i n pnn|, 
taip rūpestingai paruošų, taip-rupestin- 
gai ant kiekvieno žingsnio prižiūrimu? 
Padarykite tai šiandien. Pamatykite pa
tys kodėl *Bowman’o Pienas yra teisin
gai-vadinamas "geresnio skonio pienas."

Patelefonuokite ■ artimiausiai jūsų na
mams Bowm«rfo -pristatymo stoėiaū Ar
ba užsisakykite iš mandagiu* Bowman’o 
Pienininko, kuris pravažiuoja jutų 
namų. z

. r a 
tingumo8 
Padar°r«r<l 
Etctra Ge

»WOSS; y__________

g«.

įrr~«i "S* e

■S * Ar p-lės Eilert f
& Par«i«kimM JkpaMskitas.?

S. fe m
x<: a•?: ’*įj x

Reikia paminėti, Icad*p4i'- 
» Eilert ui4t savo pareiškimų 
fe negąyc apmokėti nė cento, 
įįLUCKr STRIKE i a ir rūko 

K*pl« - pusantrų-m«fų. Mes 
S tikimės, joędiieiopie* į^pse- 
i nešimas bdt tleh|afo tiek fos 

&filmų gamintojams, Fd« naw» 

Si dingas, kiek jis naudingas 
jums ir mums.



Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

Lyg paklausė kas

ei a

KRAFT

Velveeta

kam

aristokra

$3.00
vari*

193 Grand Street Brooklyn, N.. N.

PAIKAGE

MUS1! HJ8g

tai iššau- 
nejaukias

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

(Tęsinys) 

Palanga,

inaat-cmk 60NA DO

* Kojų, 
Ranku,

Kaselio 10: 
SKYj

Ųtąrn

HUM S

MiSStK

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

aukštas nei 
ir be galo 
prisimeni

— lengvai 
tyras kaip

them Clean, Clear and Healthy 
Wrlte

Ant krašto marių Palangos 
miestely, ,

Kur gyven mųsų broliai že-

as milfr 
itself!

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Re«. Tel. Yarda 3408

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

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

» • b Ruip pirayai 
laikosi švieži.

Birutės kalnas. Stebiu jį iš 
vienos pusės, stebiu iš kitos, 
stebiu, viršunėn įkopęs, ir iš 
viršaus, ir vis tik ne toks, ko
kį buvau įsivaizdavęs iš pada
vimų raštuose, ypač “Birutės 
daina.”

Juk dainuojama —

1 ViAVVT 
T’SEE. ’VHS’ 
EFFBCT 
X'bA ■PAMIU • kNM 
TV4ENTM

FOK KT s-"''

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai, 
Pornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

buvo labai skaisti 
ir kunu ir siela. Vai- 
kurstė amžinų Lictu- 

Ir tie die

tai šauliai, 
susirūpinti 
niai, D-ro 
vaujami. ♦

suteikia 
barzdaskutyklos 
bbm komfortų 
■ skutimos 

namie

tus. Tai įvyko 11(93 n). O jau
1795 m. Lepkija-Liėtiiva, kai
po nepriklausotna valstybė, 

gyvavus. Rusija, Vg-

GYSLOS■ ' I * •
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VĖLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

t . . ' ‘ '
Sis pąstebėtinas treatmontap yra ' tel

kiamas kak Jus dirbate ar vaikštote.: Jis 
yra be skausmo 
kelių t»e~*---- *•
3MŲ, Mf 
vargiu 
nyks^lr., 
tų. ka&jį 
cobo (rysi 
ŽAIZDOS,

Lietuvos (sykiu ir 
ponus —* didikus, 

— ir bajorus, kurie

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Phone Hemtock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So, Washtenau) Avė. 

CHICAGO, ILL.

karaliayo, darydamas su kai
miečiais kų norėdamas ir 
prieš niekų už tai neatsakyda
mas.

Bet šiandie, štai, tų baud
žiauninku ainiai čia laisvai 
vaikšto! Da daugiau: jie yra 
nepriklausomos Lietuvos pi
liečiai ! •'

2347 W. Madison St
• • Kampas . Wetsern Avė.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, ReutnatiMna, 
Nukaro, skaudejiroa, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos alcau> 
dėjimą, ir telp visokius skaudėjimu. 
(tik ne rona. ). 
Tūkstantiai Žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnlo Galins. Moatls yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati .veria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 7S centai. $1.DO ir $3.00. 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pa. aptiekorius telp
DEKEN’S NEW D1SCOVERY

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 3S2 
Hartford, Conn.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

‘Savas Pas Savą
— sako bižnieriai

g®

YOUREYEd
Night and Moralus to kecp 

a j» "i- U a _•

w Free “Eye Care** 
ye Beauty” Book

Maria* C<^De^.ELS49B. Olos SLCkicsf.

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

it gerklėje

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

Einu toliau. Sėdi suole po
relė. Sėdi ji čia sau visai lai
svai, jokio pono nebijodaipa, 
negi besirūpindama, besi- 
kriinsdama dėl pirmosios 
nakties teisės, „kuria dažnai

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
T.l. 1582

Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvienų receptų patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir j kitus 
miestus. Rašykite mums laiškų 
arba atsilankykite ypatiškai.

Palanga ir parkų turi. Jame 
riogso grafo Tiškevičiaus rū
mai. Tai nususęs, matyti, ap
leistas, vis dėlto stilingas ir 
išdidus pastatas. Čia pat įdo
mi terasa, oranžerija, idėja, 
takai, kanalėliai, urvai, pušy
nas ir jura. Rodos, viskas, ko 
tiktai gali išlepinta 
to širdis trokšti.

Bet kažkodėl visit 
kč manyje labai 
mintis, skaudžias emocijas?

Ach, taip! Aišku.
Juk šitie visai aristokratiš

ko tono rūmai ir jųs atributai 
gyvai primena Lietuvos po
nus ir bajorus.

Taip, 
Lenkijos) 
magnatus 
tik save mate, tik apie save 
galvojo, tik savimi rūpinosi. 
Jiems, tarsi aršiausiems gro-

vals- 
r akai to, ašarų

Furnišiuoti kam- * I
bariai, pavieniai 
ir su virtuve, 
nuo $3.00 savai
tėj ir augščiau. 
Garu apšildomi.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis —- po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

VVISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

ryte rijo priimnų ir 
nuvažiavęs 
neberadau 
bei žavių 

sugadintos

buonims, gyvenimo kelių terb 
dė tik savisaugos ir savinau 
dos instinktai. Jie nepasigailė 
jo paprastųjų žmonių 
t iečių 
kraujo ir net gyvybės. Ne! Jie 
nebepaisė net ir savo tėvy
nės! ‘Ir po Liublino unijos 
(1569 m.), apsikrėtę Lenkijos 
didikų ir bajorų nesulaiko
mos degeneracijos mikrobais, 
patys pradėjo smarkiai dege
neruoti'. Amžinai išsižadėję 
net ir menkiausio altruistinio 
jausmo klausyti, jie tik byli
nėjosi, tarp savęs kariavo, iš 
valstybės viskų ėmė, o nieko 
jai nedavė. Net mokesnių ir 
muitų jai nemokėjo! O tuo 
tarpu buvo jie neribotais kraš
to viešpačiais, nes tik jų ran
kose glūdėjo visa valstybės 
valdžia, visa valstybine galia.

Bet ta valstybės galia nuolat 
dilo, menkojo. Matė tatai (Ru
sija, Vokietija ir Austrija. 
Tai nedėkingi, stačiai pražū
tingi Lietuvai ir Lenkijai kai
mynai. Ir jie trys susiuostę, 
susitarę, pasidalino Lenkijos- 
Lietuvos valstybes kraštais.

Tai buvo pirmasai Lietuvos 
ir Lenkijos padalinimas, įvy
kęs 1772 m. ,

Dabar jau nebe juokais 
pradėjo ir kai kurių ponų bei 
bajorų kinkos drebėti. Nors 
kartų pamatė, mat, žlibiai, 
kad jų valdoma valstybė am- 
žinon pražutin grimsta. Šoko 
jos gelbėti. Rct jau per vėlu 
buvo. Juo labiau, kad dau
guma ponų bei bajorų ,vis dar 
tik save tebematė, tik apie sa
ve tebegalvojo, tik savimi te
besirūpino, o prieš kiekvienų 
baisiai išnaudojamų ir plaka
mų valstiečių lengvatų piestu 
stojo. Ir šitie ponai bei bajo
rai buvo ir protiškai ir tautiš
kai taip išgverę, taip t dęgęne- 
r^vę,. taip suišgainęję, JĮcad. net 
su Rusijos' cariėiie Katrytią;ll 
bendradarbiavo! Ir kaip gir
tuoklis, alkoholio suėstas, ny
ksta, taip ir Lenkijos-Lietuvos 
valstybė, ponų bęj bajorų ne- 
išjjeįškiamos wvj^yĮp^ -įr^e- 
rilbotos sauvanos suėsta, nyko. 
O grobuonys kaimynai — Ru
sija su Vokietija — vėl at
kando nuo Lenkijos-Lietuvos 
valstybės didelius žemės plo-

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL,

NAMŲ SAVININKAI
Mes nuteikiame' dykai nariama ir juos iSnildomo — Lynus, Penkių Dienų Pranefitmun. 
TrindeAimt dienų PrnneAimuH. Dykai patarytnab nariams, kurie ateina | musų ofisų, apie 
nenusipratimus su rendaunlnkais ir kaimynais. Narystfi $1.00 su Šiuo apgarsinimu.

City of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor, 4654 S. Ashland Avenuc, arti 47 St. ir Ashland Avė.

Telefonas BOULEVARD ,7878 CHICAGO Atdara Vakarais.

Getą transportą 
ęija ir visi pa 

i togumai..

Yr aukštas kalnas, Birute 
vadintas,

žalioms pušelėms viršuj ap
sodintas. *

Bet kalnas nei 
platus, tik gražus 
įdomus, ypač kai 
tų romantingų ir garbingų jo 
praeitį.

Ir pušelės jau nebe pušeles, 
bet aukštos, storos pušys.

Ir kalnas ne tik “Žalioms 
pušelėms viršuj apsodintas,’’ 
bet ir visas apaugęs didelėmis, 
galingomis, tartum Kęstutis su 
narsiais žemaičiais, pušimis.

Kyla mintis po minčiai į 
šitų kalnų bežiūrint 
Kęstutis 
maitijos 
karto ją 
sau per 
garbingiausia Lietuvos istori 
joj pora, nes iš jos gimė Vy 
tautas.

Birutė 
mergaitė 
dilute. Ji 
vos dievams ugnį 
vai, kurių globoje puikiai Lie
tuva gyveno, nepamiršo jos. 
Davė jai garbingiausių vyrų— 
Kęstutį ir sūnų — Vytautų.

Ir Birutė nepamiršo duos- 
nių Lietuvos dievų. Kęstučiui 
mirus, grįžo ji Palangon ir iš
tikimai tarnavo geriems Lie
tuvos dievams.

Kalnas, kur sutiko jų Kęstu
tis, matyti, niekad iš jos sięlos 
neišdilo. Gali būt, kad pagal 
jos norų ji ir tapo šitame kal
ne palaidota 1416 m.

Kalne aukuras ir kryžius! 
Ach, kaip šitas kryžiuočių 
simbolis čia netinka! Kaip 
skaudžiai užgauna jis šventų 
Birutės’ ištikimybę Libttavfos 
dievams!! Lauk jį iš Birutės 
kalno!!! Nejaugi negalima iš
saugoti bei išlaikyti visoje 
Lietuvoje nors Birutės kalnų 
nuo kryžiaus laisvu?!

Jeigu žįituo svarbiu klausi
mu nesusidomi ir nesusirupi- 
na aktyviausi Lietuvos patrio

tai turėtų, rodos, 
Lietuvos laisvama- 
Jono Šliupo vado-

paliov 
kietija ir' Austrija jų visų išsi
dalino, paversdama jos žemes 
savo provincijomis.

Toki tai liūdni prisimini
mai skaudžiai veikė mano 
sielų, varstė širdį...

Einu toliau. Sutinku vyrų 
ir moterų, dabar, čia laisvai 
bevaikščioj ančių.

—Bene tai bus valstiečių — 
baudžiauninkų, jungvilkių — 
aihiai?
manęs.

Taip.. Ainiai tų valstiečių, 
kurių gyvybę ponai lygino gy- 
vulio gyvybei, nes »tada juk 
veikė gyvybės ir mirties teisė, 
kuria išimtinai naudojosi po
nai. Juk ponas sodžiuje tada

Juk 
sutiko gražiųjų 
mergaitę, Birutę, 
pamylėjo ir paėmė 

žmonų. O tai buvo NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$179.00 Trečia Klesa 
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ. 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

H AMBURC-American Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

$7.00
................  .60 
Išleista *

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel] ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimą* 
dykai. OFISO 'VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200:West 26 St., kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Palangos miestelį supa Bal
tijos jura iš vakarų, o kalne
liai ir pušynai iš žiemių ir 
rytu.

Taigi, kas galėtų ir pamany
ti, kad Palangai kvėpuoti sun
ku, kad oras troškus?

O vis dėlto taip yra, ypač 
vasarų, kada smėlis, sausas, 
minkštas, lengvas ir, tarytum 
pukai, vėjo nešiojamas.

Tada Palanga dulkėmis pa
springsta ir būna jai trošku...

Reikėtų, rodos, šaligatvius 
cemento padaryti, o gatves 
pavasarį tam tikru aliejum 
arba smala sulaistyti. Vande
niu laistant, pastebėjau, maža 
naudos tebūna.

Bet kitokiomis civilizacijos 
prašmatnybėmis, regis, nerei
kėtų per daug Palangos, ypač 
jos kurorto, taisyti, aiškiau 
tariant, gadinti. Kurortas, ma
no išmanymu, turi būti, tarsi, 
liete nusiliejęs su nuoga gam
ta. Nes tik tada jis gali būti 
vasarotojui tikrai įdomus.

Todėl ve ir vilos turėtų būti 
kuo paprasčiausios, kuo ar
čiausia plikos gamtos. Vadina
si, jų kambarių sienoms ne
reikia tinko ar popierio, o tik 
plikų, šakotų lentų, kurios pa
prastai išduoda sveikų kvapų 
ir nedarko grynų bet turtin
ga, gamtos vaizdų.

Kai pirmų kartų nuvažia
vau Palangon, tai pataikiau 
vila, kurios kambarių sienos 
buvo visai plikutėlės: tik len
tos, visokių formų storomis 
šakomis margaliuojančios. 
Kaip jauku buvo! O plaučiai, 
tartum 
sveikų kvapų. Bet 
antrų kartų, jau 
tų visai gamtiškų 
sienų, — jos buvo 
tinku ir dažais!

Kam imti atostogas 
važiuoti į pajūrį, jeigu negali
ma gauti su nuoga gamta san
tykiuoti, jeigu reikia ten, kaip 
ir mieste, su baisiai įkirėjusia 
civilizacija zulintis?!

Dažnai tenka skaityti laik
raščiuose korespondentų ir 
šiaipjau žmonių verkšlenimus, 
kad, girdi, visų pirmiausia 
reikia Palangai daug pinigų, o 
jau paskui, suprantama, aruo
dų civilizacijos prašmatnybių. 
Vadinasi ,reikia įkišti Palangų 
į civilizacijos maišų ir visas 
žaviausias vasarotojui jos sa
vybes uždusinti.

Bukite žmonės! Nedarkykite 
tokio šventvagiško darbo! Pa
likite Palangų, ypač jos ku
rortų, tiek gamtiškų, kiek tik 
galima!...

k., i,mm ir mi jiii i|«! uiuiJJ 
f* .r
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SEMT ęio,t> 
tremty bcuiars

■©OSV f >

4OYEARS 
25 ounces for254

NAUJOS KNYGOS
: Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE, Išleista 1926 metais. Apdaryta ---- ------- ------- $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro___  $1.50
Mokykloms ir šeimininkSms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIĖTUVOS APGYVENTOS VIETOS . ................. ..1_____ _
šioje 785 puslapių knygoje telpa dayiniai 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 KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose 
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ...........................

! Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. 
, 1926 metais.

riAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ---------------------_____ ____
5 ‘ Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

pigiai šeimynų užlaikyti. x

pasinaudodavo žiaurusis po 
nas!

(Bus daugiau)

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St!
Tel. Englevvood 584Q

ii1 absoliučiai saugus, 
jus nebeturėsite SBIO, SUTINIMŲ IR S 

O. Variuose Gyslot 
okio ženklo, kuris r 

„ ___a nors esate turėję
KOJŲ ULCERIAI, ATDĄ 

’HLEBITIS, KOJŲ SUTINI 
lebėtinal trumpą laiką.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo,

DR. L. A. BEHLA ,i 
Baigęs Berilno, Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STREET, i 
CHICAGO, ILL.,į , >

Room 834, 8-tas AųgBtas
į. Į !

•5:30; Pėtnyčioihls uždarytą 
___ 2483 MILWAVkEE Atffflj 

Utarn., K&v-., Subatoj 7 P. 0 p. M. 
• Pėtnyčiomis 2 P. M.—o P.

3 ■* 1 '"L V"' v *

Pa^klaUsylrit musų kalbos, apie Svėikatą 
iš WJKS stoties Pan. ir Serędoj 1:16 P.Mi 
Stotįpė,WED0'Utkrn, ir KetV. 8:40 A.,M. 
.......... .......
... ,į , .m.,.,

VARICOSE

PROBAK

( PROBAK 6LADE)

DOUBLE 
ACTI N G

M1LLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT
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UiaiMkynio kainai 
Chicagoje —‘ pašto:. 

Metams • —...... .
Pusei meto M 
Trim* Tnlnuriama 

I

(The Uthuauian Newa Pub. Co., Ina t ‘
i<7qq vyiem menesiams ,1739 South Halsted Street 
Telephone Roooevelt 8500

' Edltor P. GRIGAITIS
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>8.00 per year in^Canada
>7.00 per year outeide of Chicago
>8.00 per year in Chicago
80.per copy

Vienam rafinadui TTrr., n—
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Viena.kopija ....

>8.00* 
4.00- 
2.00 
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Naujienos eiaa kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidtifc Naujienų Ben- 
drovl. 1789 9. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

__ __  ________ 8c 
Savaitei _________     18c
Mtoesitii ...........   75c
Suvienytose Vhlstlioee, m ĮChfcagtj,

Diltnit ♦
Metama .......     17.00
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KVIEČIŲ KAINOS KYLA

kaip,, buriutčs, ir bimbininkai > ir> pruseikiniaiT ir netvar
kos, tapo išvengta.
I Iš to matome, kad komunistai kartais taip; pat ne
gali apseiti be “kapitalistiškos 1 policijos”, kaip ir kiti 
žmonės. Tiesa,, šiame atsitikime “guzikuočio” pagelbos 
Šaukėsi pruseikiniai,,kuriuos bimbininkai laiko ne tik
rais komunistais,.,bet; “renegatais”. Bet- SLA; seimo lai
ku Pruseika buvo vienas didžiausiųjų skalintojų prieš 
“policijos* smurtą^ seime. Kiek griausmingų straipsnių 
jisai tūomet prirašė'; “lenincų” spaudoje, kiek prakalbų 
vėliaus jisai pasakė' apie “darbininkų kraujo pralieji
mą” Auditorijoje! O ^už“leninizmo,? principus jisai juk 
da ir šiandie tebesikfcyžiavoja.

Antra vertus, ar; bimbininkai i nebūtų pasielgę taip 
pat, kaip pasielgė pruseikiniai, jeigu pastarieji butų 
atėję į jų prakalbas skandąlfnti?' z

Komunistų riksmas prieš- ppliciją., yra toks pat tuš
čias ir-veidmainingas blofasj kaip ir visa jų propaganda.

Amerikos biznyje pastaromis dienomis ėmė reikš
tis daugiau optimizmo, nes iš įvairių vietų ateina ži
nios apie gamybos padidėjimą ir prekybos atgijimą. 
Šitą optimizmą dabar dar sustiprino prasidėjęs kviečių 
kainų kilimas biržoje. Chicagoje, kuri' yra vienas di
džiausių javų prekybos centrų pasaulyje, pereitą penk* 
tadienį kviečių kainos pakilo daugiau kaip dviem cen
tais už bušelį. Tikimasi,. kad toliau tos kainos kils dar 
labiau, nes Europa neturi pakankamai savo duonos, o 
Pietinė Amerika dar tik už kelių mėnesių valys laukus.

Javai, ir pirmoje eilėje kviečiai, yra žemės ūkio pa
grindas. Šiandie javai yra labai‘pigus, ir tai paraližiuo- 
įja žemės ūkį Misose šalyse. Krizis žemės ūkyje slegia ir 
pramonę. Dabartinė biznio depresija pasaulyje dėlto ir 
yra tokia aštri, kad įvairios šalys kartu su finansiniais 
keblumais ir viršprodukcija pramonėje pergyvena da 
ir žemės ūkio krizį. Kol žemės ūkis neatsigrieos, tol 
depresija nebus nugalėta.

Taigi kviečių kainų kilimas turėtų būti geras ženk
las bizniui. Tačiau yra klausimas, .ari galės daug1 pasi
naudoti aukštesnėmis kainomis tie, kuriei dirba žemę? 
Kolkas kviečių brangėjimas neša pelną tiktai speku
liantams, kurie yra supirkę kviečius žemomis kainomis 
iš farmerių. Iš to, kad pralobs keli šimtai arba tuks* 
tančiai “perkupčių”, kurie spekuliuoja javais biržoje, 
pramonei nebus nei šilta, nei šalta.

KOVA DĖL EDISONO PALIKIMO

Edisonas buvo genialis žmogus, bet jo-genijus jam 
nedaug tepagelbėjo, rišant testamentą. Vos jisai spėjo 
būti palaidotas, kai tarp jo vaikų prasidėjo kova dėl 
tėvo palikimo.

Didelis Amerikos išradėjas prieš mirtį užrašė sa- 
yo 12 milicnų vertą turtą dviem sunam, kuriuos jisai 
turėjo su antrąja žmona. Trys pirmosios žmonos vai
kai ir antrosios žmonos duktė negavo nieko. Dabar tie 
tėvo testamente apeiti sūnus pasisamdė advokatus ir 
rengiasi nabašninko raštą sulaužyti. Reikia pasakyti, 
kad tai nėra labai malonus reginys žmonėms, kurie 
gerbia didžiojo išradėjo atmintį.

Kol Edisonas buvo gyvas, mažai kas težinojo, koki 
yra santykiai jo šeimoje. Tik dabar publika patiria, kad 
He visiems savo vaikams jisai buvo vienodas, ir kad jo 
vaikai taip, kaip ir paprastų žmonių sūnus ir dukters, 
dėl tėvo palikimo neatsisako ir po teismus pasitąsyti.

KOMUNISTAI IR POLICIJA

Mikas Rabatėnas.

SAUŽUDYBE,
7? Lyy ir įžanga,

šiais laikais savžudybė yra 
paprastas * gyveninio reiškinys; 
Žudosi visi dėl įvairių* priežas
čių. Laikraščiuose pilna apie 
savžudžius. Būna įsteigti dar* 
gi i savžudžhi klubai. Ypač 
savžudybių-' skaičius padidėjo 
pp Didžiojo* karo, kuris, ma* 
tytk visai išardė žmonių> ner
vus.

Mes šiais laikais taip įpratę 
skaityti laikraščiuose,. chroni* 
koje apie-savžudžius, .kad la* 
bai dažnai nekreipiame' į tai* 
jokio dėmesio. Mes dargi nie
kad, ncbbnt žymiam asmeniui 
nusižudžius, nepagalvojame 
apie savžudybių; priežastį. O 
tai yra svarbus klausimas, pro 
kurį mes neturime praeiti.- 
Mes turime ieškoti šio žalingo 
reiškinio priežasčių ir vėliau 
su tuo kovoti, rauti iš pat šak
nų.

Bet mes to nedarome, mes 
neįvertiname šio dalyko svar* 
bumą. Antra, mes patys iš da* 
lies sieloje esam įau -savžud«- 
žiai. Labai dažnai tenka išgir* 
sti: šitokį posakiai: “Nepasise* 
kus—virvę vis gausiu!” ir tam 
panašiai.

Mes turime sau pastatyti 
klausimą: ar gera yra, kad 
savžudžių skaičius nuolat dile 
deja, ar ne? Juk kai kas sako, 
jog ir taip per daug 
pasaulyje yra* Aš 
į šį klausimą yra 
kymas:

Ne! Jokiu budu 
ma!

Jei nusižudai, reiškia bijai 
gyventi, esi bailys, gyveninio 
dčzertyras; Jei mes užgirtume 
savžudybę, mes turėtume> at
sisakyti? nuo kovos už geresnę 
ateitį, Juk tuomet kiekvienas, 
pakliuvęs į didesnį vargą • — 
žudytųsi. Tokiu i bildu turėtų 
visi darbininkai išsižudyli, nes 
nieks tokio vargo- nekenčia^ 
kaip mes.

Bet iš musų tarpo žudosi tik 
tie, kurie yra silpnavaliai; 
trumparegiai; kurie puola < į 
beviltę prie* pirmo nepasiseki
mo.

Klasiniai susipratęs darbi* 
įlinkas galvoja ne- apie saužu*- 
dystę; bet apie kovą už geros* 
nę ateitį, apie kbvą prieš -ka
pitalą.

Tik kovodami prieš kapįta* 
lizmt suglaustomis jėgomis 
mes galėsime sau iškovoti ge
resnę ateitį, tad kiekvieną sav- 
žudį mes turime pasmerkti, 
kaip dėzeriyrą papitliaukhsį iš 
kavos laukb.

Bet visgi ne pro šalį .arčiau; 
plačiau? susipažinti suf šiuo 
klausimu, geriau* jį ppnagpU 
nėti. Gal galimą rasti i kokį 
nors vaistai, kurie suniąmutų 
savžudžių skaičįų. Pasiatengsi- 
me ieškptį,. nęs tai | pasidarė kas nors “cha*
OPUS kląutiiiuafc kad

žmonių 
manau, jog 
vienas atsa*

nepateisina*

>

Hankou,: Kinija.
[Acme-P. 8' A.- Photo]

Potvynio vaizdelis.
t

I

Atsimenate, kiek buvo riksmo komunistų spaudoje, 
kuomet į SLA. seimo > salę buvo pašaukta policija da* 
ryti tvarkią ?'Rėkė Bimba, rėkė Pruseika, rėkė Straz
das-Valonis, rėkė Andriulis ir visi jų vienminčiai — 
kam “gegužininkai” vartojo “smurtą” prieš tuos, ku
rie kėlė triukšmą • salėjoj neduodami seimui savo darbą 
dirbti!

Bet dabar jau ir komunistai daro tvarką savo su
sirinkimuose su policijos pagelba. “Laisvė” aprašo Pru- 
seikos šalininkų surengtas prakalbas Wilkes Barre’je, 
įPa., kuriose Bimba ir jo sekėjai bandė gauti balsą, bet 
tegavo ir buvo policijos išmesti iš svetainės, štai, kaip 
tatai įvyko:

“Kalbėjo jis (Pruseika) apie valandą ir pusę? 
Pabaigus, paprašo balso d. A. Bimba atsakyti į už
metimus ir melus. Pirmininkas šoka nuo platfor
mos ir liepia sėstis. Puola lovestbnietis Vratarič ir. 
rėkia: ‘Šit down, or get out/ Subėga kiti-sargai. 
Drg. Bimba neklausu jų ir atsišaukia į publiką; kad 
nubalšuotų, ar leis jam atsakyti tPruseiklaiy ar* ne 
(vadinąsi, Bimba ėmė pirmininkauti svetingam- mi* 
tinge! — “N ” Red.). Balsuoja: už leidimą visą sve
tainė, o prieš tiktai , trys rankas, pakelia. Pirminiu? 
kas šaukia/ kad jis uždaro susimkimąnr visi turi 
eiti.laukan, nes jis neleis Bimbai įkalbėti.. M.nie* 
kas jo neklauso. Tada pasišaukia <poličistą/ kad*'iš
varytų, publiką-” .
Tas policistas ir. išvarė publiką.’ Kadangi mitinge;

inatyt, nebuvo- tokių <"narsių kovota jų*”, kaip4 kadcfChU 
cagos seime,- tai poljcįstuL nebuvo nė ranka^-perkąsta^ 
^iicistuiJižkąmandavojusy išdūlino - iš/ salės paklusnų^

negalėdamas žūti kovoje, pats 
save nusižudydUvo,

Panašus paprotys senovėje 
buvo ir pas lietuvius, kurie, su
laukę žilos senatvės sudegin
davo save lauže. Kiti patys 
save aukodavo dievams susi
degindami, pavyzdžiui- - indai, 
senovės germanai ir kitk-

Bet šiais visais atvejais bū
davo savžudybė su savo rū
šies išskaičiavimu: savžudžiai- 
tikėdavosi geresnio pomirtinio 
gyvenimo arba atlikdavo 
jiems gyvenimo, tautos papro
čių uždėtą pareigą.

Visai su kitos rųšies savžu- 
dybe tenka mums susidurt® 
šiais laikius. Dabar žudoinasi 
ne tam, jog tikisi geresnio po
mirtinio gyvenimo, kas per 
kvaila XX-tame amžiuje, bet 
žudosi tam, kad- užbaigtų; gy
venimą, nes mirtį skaito daug 
lengvesniu dalyku, negu ,gyvc- 
nimą, taip. sakant, mirtyje 
mato visoko galą.

šios rųšies savžudybė alsi* 
rado daug, vėliau, žmonėms 
pradėjus “kultūrėti1.”

Su pirmąjs^ .takios savžudy* 
bes atsitikimais mes susitin* 
kame tik Graikijos ir Romos 
imperijos laikais, kuomet se
novės filosofai pradėjo įver
tinti gyvenimą ne tikybiniais, 
bet praktinio gyvenimo krite
rijais. Kaip matome, visgi, pas
kutine savžudybės rųšis atsi
rado1 ne labai senai.

Ir nors šios rųšies savžudy
bė atsirado senovės Graikų ir 
Romos imperijos laikais, bet 
gan gausią pintį ji turėjo. 
Žmonės lyg rodos atakę pama* 
te išeitį iš šio žemiško pasau
lio. žudėsi ne tik paprasti 
•vergai, kurie dargi savo gyvy* 
bes savininkais nebuvo, b<et 
žudėsi ir to laiko žmonijos 
vadovai, švietėjai. Taip pavyz
džiui, nusižudė garsus ir gabiu* 
senovės karvedys Ganibaldsr 
garsus graikui - kalbėtojas De- 
moslenas, Temistoklas, žymus 
tragediji] rašytojas Aristidas^ 
Zenonas,' vergų - sukilėlių ,; va
das Spartdkhs < it? i tt ir' tt 
i Ypač\ savžudybių* i skaičius 
padidėjo viduraiAžiais, kadii 
apskritai buvo žiaurus papro
čiai.

Ir juo žmogus daugiau “kuL 
turėjo”, juo kilo civilikacija? 
juo savžudybių skaičius iitiold-i

o būt galima pamatyti ko* 
kiu laiku daugiausia buvo 
savžudybių. Būt galima spręs
ti apie tų savžudybių. priežas
tį. Vėlesniais laikais'jau ran
dame statistikų; nors ji dar 
gan smarkiai šlublioja.

Jei pažvelgsime į statistiką— 
pamatykime; < jog v savžudžių 
skhičiuš* nuolatos’ didėjo.
, Prūsijoje nuo 182fr m. iki 
1890 nu savžudžių skaičius pa
daugėjo 411;nuoŠ. arba dai
giau khip keturis kartus; 
Prancūzijoje'385 nuoš. per 62 
nietus, nuo 1826 m. iki 1888 
ni.; Vokiečių* Austrijoje nuo' 
1841—1874 m. 318 nuoš.; Saki- 
šonijojc', nuo 1841—1875 m. 
238 nuoš.; Belgijoje nuo 1841- 
1889 m. 212 ntioš.; Šveicarijoj 

"nuo 1841—1871—75

daugiausia veikia, jame vis
kas gludi.

Galiodami apie savžudybę, 
kai kurie “specai” priėjo išva
dos, kad savžudybių priežastis 
yra beprotybė.

Negalima visiškai šios nuo
monei užginčyti, bet negalima 
jokiu budu ją priimti už tiesą, 
už tikrąją savžudybės prie
žastį?

savžudyljč. Mat gyvenime pa
sitaiko dviejų rųšių savžudy- 
bė: viename atvejyje savžudy- 
bė būna priemone pasiekimui 
kažko kilnesnio, geresnio; ant
rame atvėjyj pati savžudybė 
yra -tiklslas, t. y. mirtį skaito 
viso ko galu.

Be to, kai kus maišo savžli- 
dybę su pasiaukavimu. Jiik 
pasitaiko gyvenime, kad žmo
gus žūva gelbėdamas kitą, bet 
tai bus ne savžudybė, bet pa
prastas pasiaukavimas. Mes 
apie šį trečią atsitikimą visiš
kai nekalbėsime, nes jis neįei
na į savžudybių kategoriją. 
Pavyzdžiui, negalima skaityti' 
savžudžių žmogų, kuris žuvo* 
gelbėdamas kitą. Taip pat ne
galima laikyti savžudžių dar
bininką, kuris žuvo barikadų 
kovoje, nors darbininkai nie
ko nelaimėjo*: ^iais visais atsi
tikimais žmogįs turėjo tikslą 
pagelbėti kitam arba pats sau-, 
rizikuodamas savo gyvybę^ 
Bet jame dar >buvo viltis, jog 
jis nežus. Jis, tiaų)psakant1,1 ne
ieškojo sąuAgąjSiti, , .

Ateityje me^t kalbėsime' tik 
apie pirmutinius du atsitiki
mus..

Daugelis tyi$Wi» joggsavžu- 
dybe yra gyvuliškas reiškinys. 
Labui klysta * taipĮ sakydami. 
Gyvulių; žveriųą tarpe- nepasi
taiko sąmoningo nusižudymo; 
Tik žmonės, kurie skaito save 
išmintingiausiais tvariniais pa* 
šaulyje, žudosi, žudosi gan dd* 
žnai dėl menkniekių.

Aišku,- žiloje senovėje nebu* 
vo savžudybės, nes tuo laiku 
žmonės maža ką tesiskyrė nuo 
gyvulių. Tik vėlesniais amžiais 
atsiranda jau savžudybė, bet 
ir ne tokia, kaip šiais laikais.

Senovėje žudėsi ne lodei, 
kad, pavyzdžiui, nusibodo gy* 
venti, nepakenčiamos gyveni-' 
bio sąlygos^ bet todėl, kad to 
reikalavo papročiai arba tiky
ba.'

Pas daugelį tautų buvo pa
protys, jog ponui mirus ant 
jo kapo žudydavosi jo tarnai, 
vergai, žmonos. Tuo jie išreik
šdavo ir savo gailestį, ir savo 
tikėjimą ,į poių)rtinį gyvenimą, 
kuris pagal jų supratimą buvo 
toks pat kaip čia žemėje, tik 
laimingesnis ir amžinas.

Toks iŠ gailesčio žudymasjs 
yra i pas kai- kuriąs tautas už
silikęs1 ir iki šių laikų. Ir kas 
nuostabiausia, dargi pas gan 
kultūringas, pavyzdžiui, japo
nus, kuriem kanu - nors iš arti
mųjų ar.garbipgųjįį mirus pa
daro sau “chąrikiri” ant jų 
kapo. (Charikiri i— paleidžia 
ąau su durRlu ^vidurius).

Japonas “charikiri” darų ir 
tuomet, kuomet jįs yra su kuo 
įpykęs, nes pagal vietos pa- 
pročius^ jei vtiedtkiąno nors du- ’ — J .    • 1 . . ■> 1 Z£1

tuid pats, tų narnų gy- 
ventujųs j pasidaryti; H “čhariki-

; TM yra savo rųšies dvikova, 
kpdmetisąvo mietimi garan-. 
tuojama priešo ntfrtia.

Rhs senovės danus buvo gėn 
dą kariškiui mirti- 'savo/ mirti-1 
mi,. tad sulaukęs senatvės ir

(Bus daugiau)
f ..................................... ... ...... ...... ..........

PASTABOS

reikiatiesjuosųstotii

1L Ktli iodiiat ii sayžudybes 
, i istorijos.

Pirm* neguukaibėti Japje sav* 
žudyki bendrai, mes .turima 
nusistatyti ką* mes vadinamu

mm. 72 
nuoš.; Ddnjjoje.35 nuoš. tame 
pat -laikotarpyje; Italijoje 
1870—1890 m. 100 nuoš.; 
sijoje .nuo 1870^—1908 m. 
nuošimčių.

Petčapiiyje- per tris > metus 
nuo >1906 iki 1908* nu 25 nuoš. 
OHgyvdntojų* skaičius per- tą 
patį!-laiką padidėjo tik-10 nuo
šimčių.1 1906 nu> ant 10,000 žm. 
savžudžhy buvo 5-žmonės, o 
už keturių metų, t. y. 1910 m. 
jau 11 ^žmonių. New Yorke į- 
vyksta savžudybė veik- kas 10 
vaidndą.i. Petrą pilyje 1911 m. 
vieiv<tik» gegužės* mėnesį -nusi* 
žudė 105 žihoiiės.

IV jei mes-gerai panagrinė
sime f statistikos davinius, tai 
pamatysime, jeg juo krašte 
kįlo pramone/ sparčiau augo 
kapitalizmas, didėjo*' miestai, 
jūo ’daugiaiu buvo >savžudybių.,

Tai* reikia gerai įsitėmyti. 
ši- 'išvada-' galu -reikšminga. Rei- 
Škiai‘-shvžiidybių skaičius lenki* 
tyniuojiu su**kapitalizmo augi
mui

Savžtidybė' yra viena išsku- 
pitulizmo^ ypatybių;- jis yra 
priežastimi. •

Ilh Saužudybių .priezasiis.
Jau- anksčiau^ sakiau, jog 

savžudybėčfs priežasčių , turime 
ieškbti!’ kapitaližino sistemoje. 
Jdu»^vfehu tėi? jog- savžudybių 
Skaičius didėja augant kapita
lizmui, rodo, kkcl'jame1 (kapi
talizme) tttrhhe' ieškot® savžu- 
liybiųi priežasties.

Bet'yFdbžfhonių,* katrie* neno
ri i niekuomet dėft’ matyt® prie* 
žasHės, kur»jr iš tiesų-yra, nes

nuo 
Ru^- 
500

o

Kada bolševikai susiriejo 
tarp savęs, tai jie' atrado ir 
pamate, kad jų tarpe yra dva
siškį pašlamėkų gengvė, idio
tai, judošiai ir provokatoriai, 
kurių “karalium” yra Bimba, 

“Laisvė”, — tai purvina
mazgotė .

Kodėl gi jie pirmiau* to ne
matė? ' Aišku kodėl. Gi to
dėl, kad pirmiau jie visi iš vie- 
np* susidėję su pašlemėkų gen- 
gve per’tą savo purviną npiz- 
gotę, “Laisvę” ^niiežė.ir purvi
no visus tuos, kurie tik jiems 
nepritarė. Tada viskas buvo 
ąlfriglrt!

----- o*-----
Kad pas bolševikus dvasiškų 

pašlemėkų gengvė, idiotai ir 
tt.‘ randasi, tai tas jau senai 
buvo “Naujienose” įrodyta, ir 
niekas apie tai neabejoja. Bet 
kad* tą pašlemėkų gengvę ir 
purviną mazgotę rėmė dabar
tiniai pruseikiniai (su savo ge
nerolu ' Pruseika priešakyje), 
tai tas irgi visiems gerai žino
ma. ” — Kalviu.

Nauji No. lO' ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No, 9. 
Galima gauti'"Naujienose”,, 
Kaina 45 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS? antį bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jtims patarnauti- Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Liudviko XIV-to laikhis^žnio-
4iės > žttdėšU dėl d mažiausio-tai libčia Jų*'interesus, bfet’ieš- 
menkniekio. Ypač šia liga sir
go aukštesnysis luomas, kuris 
buvo1 be galo ištižęs. XVII ir 
kviILtame amžiuje savžud- 
>iiįi sąrašą papildė toki žymus 
įmonės kaip Urielas Akosta, 
Ždn žank Rūsso ir kiti.

; XIX-to amžiaus pradžipj^ 
savžudybė galima- sakyti-, pa* 
siekė savo kulminacinį1 tašką, 
jei neskaityti.pokarinio perio
do, kuomet' savžudybė virto 
epįjdei^ija^

ku • pasaulį, buvo apėmęs peši* 
mįzmas, nusivylimas mokslui 
kuris neįstėirgė į daug svarbių 
klausimų atsakyti?.

Gaila, kad mes neturime 
statistikos davinių aš tų jdikų,

ko kitur, nuošalėje. Prie tokių 
žmonių dažnai priklauso ir 
mokslo žmonės, kurie prisiekį 
dar^ universiteto suole tarnąų- 
ti šio pasaulio galiūnams. It 
9ie</žiuoųės ieško savžudybės 
priežasčių pačiame žmoguje, 
bet/ne žmogų apsupančiame 
■pasaulyje^.

Jei nesutiktume su jų nuo* 
mope pamiršę tigrus gyveni
mo faktus, turėtume drąsiai 
PįĮsąkyti,' idįipi^lyje Mskąs 
gffra/ tik uįps < pąfysXpegeri; 
musų nelabųjų priežastis ne 
aplinkiniame gyvenime, bet 
mumyse. \

Tiesą, išį dalies taip yra, bet 
jokiu 'negalima sutiktu 
kad4mus; apsupantis pasaulis 
neveikiau ;mns. Priešingai, jis

AMERIKOS 
PILIETIS

t
H

Būtina lt- labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori* tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarka, 
apie jos viršininkų rin- 
kitnos- ir viską kas veika- 
linga prie- ėmimo egza- 
raeno rasite šioj knygelėj’ 
lietuvių.ir anglų kalbo- 
mis surašyta-

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1789 So.* Halšted SL

I CHICAGO, ĮLU .
Siųskite' mouey ordelj arba krato? 

t ženklelius.*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šaukia-, specialę. legisla 
toros sesiją

Gubernatorius Emmersonas 
šeštadieni išleido neoficialį pa- 
šaukimu Illinois valstijos legis- 
laturai susirinkti specialei sesi 
jai ateinant; ketvirtadienį, lap
kričio 5 d. 10 valandą ryto. 
Oficialia pašaukimas, manoma, 
busiąs išleistas šiandie.

Specialė legislaturos sesija 
yra šaukiama svarstyti įstaty
mų sumanymus ir priimti to
kius įstatymus, kurie suteiktų 
pagelbos įstaigoms,, pasilaikan
čioms taksomis taip Chicagoje. 
kaip Illinois valstijoj abelnai.

Kaip visiems žinoma, Chica- 
gos ir kai kurių kitų Illinois 
valstijos municipalitetų finan
sai buvo pastaruoju laiku visai 
pakrikę. Miesto tarnautojams 
algos nemokėtos, už reikmenas 
municipalitetams bilos užvilktos, 
pasiskolinti pinigų išsemtos veik 
visos galimybės, o skolų našta 
didėjanti.

Buvo paskirta specialės ko
misijos padėčiai studijuoti ir, 
išstudijavus ją, patiekti legisla- 
turai sumanymus įstatymų (bi- 
liūs), kurie dalykų eigą page
rintų. Tos komisijos labar už- 
baigusios darbą. Jų rekomen
dacijos įteiktos gubernatoriui 
Jis ir šaukia specialę legislatu- 
ros sesiią rekomendacijoms už- 
girti ir priimti jas kaip įsta
tymus, vas patašius priimti ar
ba jų vietoj išleisti geresnius 
įstatymus, kurie liečia taksu 
klausimus.

Gubernatorių komisijos, kuri 
studijavo Chicagos ir Cook pa
vieto taksų padėtį, noras esąs 
palengvinti Chicagos ir Cook 
pavieto nekilnojamos savasties 
taksas kokių $50,000,000 suma 
metams Tam tikslui komisija 
siūlo tarp4 kita ko uždėti tak
sas ant tabako, įvesti taksas 
nuo pajamų (inceme taxes), ku
rių iki šiol Illinois valstijoj ne
mokėta, ir duoda dar kitokių 
patarimų

- gai ir Cook pavietui buvo pa* 
i skirta < i4 • distriktų, o- down 
b statė—13;;

Bet'dabar Circuit teismo 'teil
sėjas Edvvard D. Shurtleff (iš 
Belvidere) išnešė nuosprendį1, 
kad tas-naujas padalinimas esąs 
nekonstitucinis. Ir ve, įstaty* 
irtas teisėjo plunksnos pabrauk 
kimu panaikinta^.

Vargšams politikieriams, ypač 
kai kuriems jų, teisėjo Shurt- 
lefl’o žygis padarė daug trube- 
Įio. Jie, mat, jau buvo prisi- 
ruošę ateinančioms nominaci
joms savo kandidatūras statyti 
naujų apskričių ribose. O čia 
viskas aukštin kojomis apvirto.

Teisėjas Shurleff surado kab 
barnų įstatymą priešingą kon- 
s'titucijai. B£t4 Chicagos ir 
Cork pavieto gyventojai tu? 
birt skaitys teisėjo žygį grei
čiau kaip dmvnstate IHinojaus 
pastangomis trukdyti Chicagos 
galiai.

HallOveen. žaismėse;
žuvo

kur gyveno, 2855 By- 
žaidė su keletu kiti; 
minėdama Halloveem 
iššoko iš ažu automo-

Roscmary* Bronsiian, 6 metų 
mergaitė. ant kampo gatvių, ar
ti namu 
ron st. 
vaikučiu 
Mergaite
bilio į gatvę ir pateko po ra
tais važiavusio pro šalį automo- 
bilio. Sulamdyta vietoj.

Automobiliai šiemeta per de
šimtį mėnesių užmušė Cook pa
viete 1 /? asmenų daugiau, ir) 
kad per tą laiką pernai.

pavakarieniauti ra
miai nebegalima

Joseph Steni su šeima vaka
rieniavo savo butCį 451 Aklino 
S’treet, šeštadienio vakare. Kuo
met šeima vakarieniavo vienam 
kambary, tai tuo pačiu laiku 
iš kito kambario,'būtent iš bed- 
ruimio, piktadariai pavogė'Ster
ilų šeimos daimantų vertes $18, 
000;

a I

•J

i

^okatag/ yra prisirengęs; patar4 
nauti kiek galima savo tautie* 
Čiams.* K’ho didesnis profėsiona* 
1U’-skhičiUSf tūO' didesne' garbė 
musų i tautai. Remkime- 
pregai > pasitaikius.-

Nekalti dėl ’ lietuvio 
mušimo

juos

UZU

Keturi vaikezai kaltinta už
mušimu lietuvio TAmo Dūdas# 
Praėjus; sausį, 29 d., ties kliu- 
bu, kuriam vaikėzai priklausė; 
biivo nušautas muštynėse Tarnas 
Dūdas, 
kežai.

Įtarti buvo keturi vai- 
Pabar jie rasti nekalti.

Komunistų demonstra
cijai

šeštadienį komunistai buvo 
surengę bedarbių1 demonstraci
ją^ kurioj dalyvavo apie 2,000 
asmenų. Jie išrinko delegaciją 
eiti' pas merą Cermaką.

Bain> traukiamas' teis 
mani

Panaikino priimtą Įsta
tymą

Praėjusį birželį Illinois legis- 
latura priėmė sumanymą (iv 
gubernatorius pasirašė jį kaip 
įstatymą), kuris padalino valsj 
tiją į naujus kongresinius dist- 
rikius.

Matote Illinois konstitucija 
sako, kad tokie padalinimai tu
ri būti, rodosi, kas dešimt me
tų. Be: jų nedaryta pas pas< 
tavuosius 30 metų. Taigi Chi- 
caga ir Cook pavietas skaitė 
tai laim 'jimu sau.

Laimėjimu skaitė ve kodėl. 
Seniau buvo 25 kongresiniai 
distrikt'i Iš jų Chicagai ir 
Cook pavietui teko 11, o vadi
namai downslate daliai — 14< 
Sulig nauju padalinimu Chica

Areštuotas

Kaip šiandie grand i džiurė 
klausysis skundų prieš Jobu 
Baiiv Jr; Jis yra sūnūs John 
Bain, Sr. dvylikos užsidariusių 
bankų viršytos. Skundžiamas 
Bain yra ryšy su tų 12 bhnkų 
užsidarymu:

Juozapo ir 
gimęs balan- 
m. Daugelis 
be abejonės, 

šeimyna, ku-

Policijos stoties, kuris randa* 
si prie 47*ir Paulina gatvių, ka* 
pitonas Panik areštavo penkius 
jaunus vyrus.> Jie nužiūrimi 
kaip plėšikai. Areštuotųjų tar
pe yra ir Franto. Degi tis, 4085 
So, Artesian avė. žinoma, po
licijai dar teks- įrodyti, .kad 
areštuotieji tikra i yra plėšikai.

Adv. George J*' Mėnkas
Dar vienas lietuvis jaunikai

tis,- kuris atsiekė profesionali) 
eilę, yra Jurgis J. Menkas. Jam 
duota leidimas praktikuoti ad* 
vokaturą spalių (October) 15 
d. 1931 m. Tą leidimą davė 
Illinois valstijos Supreme 
Court.

Jis yra sūnūs 
Onos Minkevičių, 
džio 23 d/ 1909 
brightonparkiečių, 
yra susipažinę su
ri gyvena šioj kalanijoj dvide
šimt penkius metus suvirs ir 
šiuo laiku randasi adresu 4718 
So. Karlov Avė.

Jaunas būdamas, George J. 
Menkas baigė Šv. Agnietės pra
dinę mokyklą ir įstojo į Lind- 
blom Iligh School. Šią moky
klą baigė 1926 m. Jausdamas 
patraukimą mokytis toliau, 
įstojo j De Paul universitetą. 
Šioj mokykloj ir gavo advoka
tūros laipsnį.

Mokslo metai Menkui buvo 
ne lengvi. Be savo kasdieninių’ 
mokyklos pareigų, jisai laikas 
nuo laiko turėjo mokamą. uŽ4 
siėmimą. Vienok jo energija ir 
noras užbrėžto tikslo siekti per
galėjo sunkumus.

Šis jaunas, energingas, ma
lonaus, atviro ir rimto budo ad-

asaui

4
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KOTRINA MASON 
(MAS1DONSKIS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spa- 
f'lio 31 dieną. 3:15 valandą ryte 

1931 m., sulaukus pusės amžiaus, 
' gimus Kauno rėd., Jurbarko para- 
" P*j°j- Raseinių apskr. Amerikoj 

išgyveno 3 2 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris — Oną ir Alice, sūnų 
-^Pranciškų, seserį Rozaliją Stankie- 

nę ir brolį Antaną Ptucinską ir 
gimines.-

Kūnas pašarvotas, randasi 5 846 
So. La Salk St.

* Laidotuvės įvyks seredoj lapkri
čio 4 dieną. 8:00 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž- 

Jnyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 

•*ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero* 
kapines.

Visi a. a. Kotrinos Mason gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

4 Nuliųdę liekame, 
Dukterys, Sūnūs, Sesuo, 
Brolis ir Giminėse

» Laidotuvėse patarnauja grabo- 
« rius Lachavičia, Tel. Roosevek 
|2515.

GAUBA

šiuo pasauliu 
10:20 valandą 

sulaukęs 36 mc-

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
spalio 29 dieną, 
ryto, 1931 m 
tų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Pakruojo parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 2 
pusbrolius — Antaną ir Joną 
Miškunus, draugus ir pažįstamus, 
o Lietuvoj brolį ir 3 seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė.

* Laidotuvės įvyks panedėlyj, lapt 
f kričio 2. dieną, 1 vai. po piet iš 
^ koplyčios bus nulydėtas į Tautiš* 
•4 kis kapines.
.j. Visi a. a. Juozapo Gaubo gi- 

minės, draugai ir pažįstami esat- 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

'•*j laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikini-,

į

H
■ r

Niiliudę liekame,

Pusbroliai* Draugai ir 
Pažįstami.

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

*"1138.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A; MASALSKIS
Musų patarnavimai lai
dotuvėse-ir kokiame rei- 
kalevisuometestisąži- 
ningasir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidųužlalkymal sky
rių^ ..i •

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvii i 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė k graži koplyčia dykai

718TV.18 St .
TiL Rooievelt 7532/

Eachavičhp ir Sūnūs 
LIETUVIS ; GRABORIUS 
Patarnauju'*- laidotuvėse« kuopigiausia.

Reikale 'meldžiu atsišaukti, .< o maųo 
darbu busite užgapėdinti.

i TebJRbosevelt' 25f5 arba <2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
į SKYRIUS p
1439 S. 49 Court^ Cicsro^ Ill 

Tel. Cicero 5927 
J

... ............... . ............................... .............. .m..................................   ,,„.n , ■■■■>< 

Telefonas'YardsM 138

{< Stanley B. Mažeika 
Graboriusir 

Balzamuotojas
i . •

ModerniSka Kbkplyčia Dovanai 
Turine automobilius j visokiemr * reika

lams. Kaina - pritinama ,<

3319 Auburn Avenue
CHICAGO; ILU

•ii

j

f

i
i

CAIKINKITES 
NAUJIENOSE

Lietuviai Gydytinai i 
'PRANEŠIMAS-

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiais pagal sutarti

EiettiviaFGWt6jai

Dr; .Ai. RKazlauskis
Dentistas

4712 Southi Ashliind Avė.
TeL Boulevard 7589

I Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Rcsidence Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 7042

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

Graborlai

IGN. J. Z0LP 
Pigiausias Lietuvis 
Grabortus Chicagoj i

1646 W. 46th'St

Telefonai 

B6ulevard 5203 

Bbulevatd’ 8413 /

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1327 So. 49thCt

Telefonai >< 

Cicero >3724 f

Lietuvės Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY 

« MIDWIFB

6109 r South 
Albany A v* 
JĮ Phone 

Hemlock-9^52*

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 it 7-—8 
Seredomis it nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond 5trwr 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
h- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 25 me-i 
rai kaipo patyręi gydytojai, chirurgai 
ir akuieria.

Gydo staigiai ir cbroniikas ligas vy^ 
rų, moterų ir - vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray it kitokius v ęlektroi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija*
1025 W. 18th St., netoli Morgan 8t« 

Valandos: nuo 10—-12 pietų i< 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakare* 

Tel. Canal-'3H0v 
Rtzidencijoi telefonai

Hpde Park 6755 ar RtttMph 6Md

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllthSt 
Kampas Waba»h Aveniu 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS - 
4729 South Ashland Ada., 2'lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyrišką ir Vllkųr ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone- Midvray 2880 /

Dr. Suzana A; Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų į

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland AiOetnea 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza* 3200<

Phone Armitage 2822

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH; OPT..
LIETUVIS > AKIŲ- SPECIALISTAS 

Sūgryžo iš Lietuvos
Palengvins-1 akių . įtempimą, kuris - esti 

priežastimi galvos 'skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių ir karštį, nuima- kataraktą,. atitaiso 
trumparegystę it toliregystę.Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas- daromas su? ’ elektra, paro* 
rįančia mažiausias klaidas. Speciali -atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki- 8 v. Nėdėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM* 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daiugely ■ atsitikimų1 akys - > atitaisomos bt 

akinių. Kainos^ pigiau kaip »kitur.
4712 South; Ashland- Avė.

Phone Boulevard ,7589

Telefonai Boulevard 1939

DR S. A. BRENZAl
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Cbicago, I1L

. -----------------—---- d

DR. T, DUNDULIS!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

1145 MtfuMokeeo
Valandos: 12 iki 2 k 6 ild 8 P. H 

Seredos 'vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso TeL Victory 6193 
Rez. > Tek Drtrrf 919t

DR. A. Aą ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 Sd. Halsted St., Cbicagų
arti *3i«t‘ Stre*^

Valandos: 1—3 po pietų. 7^—8*v«k< 
Nedėliomis it - iventad. - 10-4-12^ dK^

Re*. 6600 South Artesian AoenttĄ 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR; P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS»IR' CHIRURGAS •

■i 1821 Sd.^ Haltted Stteet< 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

K. GUG®
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS >
N. Dearborn St., Room 1113

Telefonas Central 4411

X D KADŽIUS?
PIGIAUSIASLIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaut 
ju geriau'i ir. i pigiau, 
negu kiti todėl,» kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėl, a 
OFISAS: <

668 W. 18th Street 
Td. Canal 6174'

' SKYRIUS: «
’ 3238'S.-Halsted Sl 

Tel. Victory 4088

-

■ ' .... O’ *........
Teist Yards r 1829 *

DRs G. SERNER
LIETUVIS- AKIŲ SPECIALISTAS
't

i*

V ’

ir JNAKTU

Ofisas -»ir >' Akinių Dirbtuvė 
75fr West ’35th' ŠL - 

kampais < Halsted I St, <
Valandos nuo 10—4/ nuo 6 iki 

Nėdėliomii’'nuo 10' iki 12.
8

POVILAS SK1STENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu spa

lio 31 dieną. 4:45 valandą iš ry
to 1931 m., sulaukęs 48 metų 

, amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
^Smilgių parap., Pagaišpilių ,kaime, 
s Išgyveno Amerikoje 18 metų ir. 
„ priklausė prie draugijų: Simano 

Daukanto ir Saldžiausios Širdies 
. Viešpaties Jėzaus. Paliko dideliai 

. me nuliudime moterį Justiną.- 1 
(podukrę Marijoną. .» broliu ----
Kazimierą ir Stanislovą, gimines B.< 

\ Kilevičius ir M. Praninskius ir 
gimines Amerikoje. Lietuvoje pa
liko 1 brolį Juozapą, 3 seseris — 
Oną. Olesę ir Karoliną. Kūnas pa- - 
šarvotas, randasi 7527 Douglas 
Avė., Summit. III.

Laidotuvės įvyks antradienyje, 
lapkričio 3 dieną. 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Šv. Kryžiaus pa
rapijos* bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.' . /

Visi a. a.’ Povilo Skistcnio g’i- 
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paikų-- 
tinį- patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Podukrė, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

į' Laidotuvėse patarnauja grafctt-
A. Meskis. Tek BNd.-4139

AGOTA GAIŽAUSKIENĖ 
po tėvais Šataitykė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 29 dieną 6:30 valandą va* 

'-kare 1931 m., sulaukus pusės am- 
j|žiaus. gimus Tauragės ap., Tau- 

ragės parapijoj ir mieste. Ameri- 
! koj išgyveno 21 metą. Paliko di- 
‘ deliame nuliudime 3 dukteris — 

Anelę. Marijoną. Juzefą. 2 sūnūs 
Juozą ir Vincentą, 2 žentus 
Juoz. Kazėną ir n Vincentą

10
* 

Adomovicz, 2 brolių — Augus
tiną ir Vincentą ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Oną Sadauskienę.

■mi Kūnas pašarvotas, randasi 4607 
*S. ■ Honoce St.
*• Laidotpvės įvyks utarninke 

lapkričio. 3 dieną.. 8 -rvąU. ryte iš 
namų ■ į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus*gedu- 

7 lingt» pamaldos >:<už vėlidnfrssielą, 
♦ o iŠ’-teų bu». nulydėta ^ fit. Kaži* 

mkro. kapinis.
I Vili a. e a.. Agotos Gaižlpskie* 

nės gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- 

l *vauti laidotuvėse ir : suteiktu jai 
Ii paskutinį patarnavimą- ir uatiisvei- 

|# kinimą.
e Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sanai, Broliai, 
L Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
L riua Eudmkis. Tė|.» Yirda 174 k

j#

MODERNIŠKOS-KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

V. 1 '

I į visuomet teikiame; širdingų,, simpatihgą .ir. ramų. 
| patarnavimą^ kuomet jis yra -labiausiai- reikhlingąify 

J. F. EUDEIKIS & CO.
r JVSU GftABORIABk
P Didysis -Ofiias>
Li 4605r07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonais YARDS 174» J^lZ42>v ________

•**

Duokite >*sav£ akis (išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST

Pfaktikuoja 'virJ 20 m,
i 4649 S. Ashland^Ave. 

kampai 47th‘ St.
Tel.’ B du Ieva rd '6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Rėgiltruotam - Optomctristut 
Akių .Specialistas^ Virš; 15 metų; 

patyrimas 
Akiniai nuo $3- i

'Valandos: 91 ryto ikb'9vak. kasdie.
t DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė, Tel. Yards 6780

*' Lietuviai: Gydyto jaif

41’

1

A. MONTVIDj M. D,
West' Towtt. State Bank - Bldg.» 

2400 Madison

Vai.: 1 iki 3 po pirtų/ 6 ikįkScvak. .

Tel. West 2860 •
Namų telefonas . Brunswick- 0597

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

SVARBI ŽINUTE*
DR. 1 h-SUUKOL.

Lietttvys- Gydytojas 
ir. Chirurgas^

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr«

4645 So.. Ashland- Avė.
Valandos 2 iki 4 Jr 6 iki 8 vakare* 

Nedėlioj pagal sutartį 
TeL Boulevard 7820

Namai:
664L So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
........  H ■—«*■ Į—L— Į ■

Ali K. Rutkauskas, M; D.
4442 South yVestern Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

127

Valandos: nw> 9 ryto iHh4vpr<pHų 
Gyvenimo vieta a 

3323 South HritM'SKT 
Tel. Boulevard 1310 e 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL'kiekvienų 
vakarą, išskyrus kėtvffgr 

Nedėlioj nuo-9 ikM3«|W

IT

R. Ai VASALUI J
ADVOKATAI1

11 South U SaU**Sfa** 
Room 1934 TeL RaaM*M»>3 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL .valu 
3241 5. Haltfd St^

Valandos — 7 iki 9 *valdBoe* 
Olb—Utarn., Ketv. ir Subatoa- valų 
Vasallu—Pan^ Sėr. ir Pėtėyėida^ vak.

John Kuchinskaa!
Lietuvis Advokatai*

2221 ■ West 22ndSt>
Arti Leavitt-St.

Telefonas Canal -2552 *
Valandos 9 ryto iki 8' vakaro.

Seredoj ir' Pėtnyčioj n«o‘-9’*iM* «

;DR;XJ. KARALIUS
< Gydytojas; ir: Chirurgas 
« 3147 So. Hilsted Street '

Tel. Calumėt * 32?4*»
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it / 
nuo 6-iki 9 -valandos vakare ;

■ aii n ii—im. .. ............................................... ■ .i im ir--

A. L. Davidonis, MJ)J 
’4910 Sd; Miėhigąn Avenue 
r Te!/ Kcntfood, 5107
VALANDOS u

> 11 nuo,-9 ikh 1L .valandą! t ryte;
[ *' - nuo 6 iki 8 vaizdai,.vate 

-’ M&arMnio te

DRJ. J.KOWARSKAS 
x GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403-W» 63rd SL, Suitę 3 
Tel. Prospect 1028 *■

Rez. 2359 S.‘ Lėavitt Sf. Canal 2330 
OftSo*valandos2iki 4, 7 iki 91 

Nedėlioj pagal sutarti
—....................................  -■■■................  > .n <

A. A . S U AK I S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. W*bihgton St. 
Room 1502 Telr CėMni^m 

Valandos: 9 ryto iki 4 po .pbtųą

Vakatab: Utarn- KėtV4 ir Sdbatoa 
— 6 iki »9 ■ vaL 

4145 Archer A*r TėL Lafdyetta 7357

Namų Tel. Hyde Park 3355

J*

ii

Hemlock. 8151

DR.V.S.NARES 
(Naryauckls) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
i 2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 i ryto, 600 tiki 8r3O‘vak. 
Apart Šventadienio) » ir Ketvirtadienio t

I aunu ' oagazronaai ooroeny
IBTUVIS ADVOKATAS
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........ .. ......  , III.* IIl»l ĮI , IIĮĮI IĮ .1!

DR.. A.-L,YUSKA.
4193 Atcheė Aite,

, Valandos: -2—4* po piet
< •

Phone •Lafayette 0098 -

Rfyidencijos telefonas Grovehill 1595

i*

LaetttvigiiAdvdcataS'.
4631160.. ' f.

Tik Bonkfafd' 2800-* M 
Rnjk. 6511 ’
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PRANEŠIMAI

1

Iš Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa
šalpos Kliubo darbuotės

Educational 
Mokyklos

atsitiko? Nagi
pasirodė gat- 

tai jis sumanė
Stulpas

Nepamirškite dienos ir va
landos, nes' tai . daromą pačių 
lietuvių gerovei.

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomii ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

lapkr. 2, 1931
*"■    I Ih ! ■       -   ■■

*

CLASSIHEDADS

6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

no- 
pa- 
va- 
tie

Golden Sta Kliube komunis
tai bimbukai (Bimbos sekėjai) 
pradėjo triukšmauti, tuo pas
kelbdami rinkimų kampanijų 
1932 m., kad įsigavus Į Kliubo 
valdybų. O paskui, sako Kliubas 
turės padėti- jiems, komunis
tams, kelti revoliuciją. 

♦ * *
“Vilnies” No 239-me tilpo ko

respondencija apie Golden Star 
kliubo susirinkimą, kurioje ko
munistai paskelbia savo obalsį. 
O tas obalsis yra esmėj toks: 
Eiliniai nariai budėkite! Tai na
rių privalumas, priėjus laikui, 
tokią valdybą pašalinti, jos vie
ton pastatyti tuos žmones, ku
rie pildys komunistų valia ir 
gerus norus.

Taip kalba bimbiniai komu
nistai. O kokie tie komunistų 
“geri norai” yra ant kiek jie 
liečia Golden Star Kliubą? To- 

. jo korespondencijoje apie tai ve 
kas sakoma: Iš musų pusės bu
vo nurodyta, kad jei komunis
tų partija dirba gerą darbą ir 
jos siekiai geri, tai kodėl kliu
bas, kuris susideda veik išim
tinai iš darbininkų, tarpe kurių 
yra didelis nuošimtis bedarbių, 
negali prisidėti tą darbą varyti 
pirmyn.

Matote kokie komunistų 
rai: kliubas turi prisidėti ir 
dėti komunistams jų darbą 
ryti pirmyn! O kas yra
“geri žmonės”, apie kuriuos 
kalba mama korespondencijoj ?
Atsakymas: tai Petronis, kuris 
praėjusiais metais kandidatavo 
į dvi Golden Star Kliubo valdy
bos vietas ir skaudžiai pralai 
mėjo rinkimus. Petronies rekor
dai, kaip darbuotojo, yra tokie: 
Jisai buvo 1930 m. SLĄ. 139 

. kuopos kasierius. Ir štai apie 
$70 tuos kuopos narių mokes
čių iki šiol dar nepasiųsta Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
Centran. Tai “geradaris”! O ve 
kitas jo rekordas: Jisai buvo 
išrinktas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vice-pirmininku. 
Vėliau betgi tapo pašalintas pa
čių komunistų už žioplumą, 
kaip netinkamas. Ir štai dabar

• jis pradėjo skandalyti Golden 
Star Kliube, kad įsigauti į val
dybą ateinančiuose rinkimuose.

Praėjusiame Golden Star 
Kliubo susirinkime, kuris įvyko 
spalių 2 d., Petronis, su keliais 
savo sekėjais, buvo pakėlęs di
džiausia triukšmą. Kodėl? Ogi 
todėl,kad Ivanas, Kliubo pirmi
ninkas, duodamas raportą iŠ be
darbių konferencijos, įvykusios 
rugsėjo 13 d., pastebėjo, jogei 
minima konferencija buvo gry
nai partyviška, kuriai vadovavo 
komunistai. Ivan nurodė, kad 
musų kliubas negali tokiose 
konferencijose daugiau dalyvau
ti, ba konstitucija draudžia 
kliubui maišytis į partijų ar re
ligijų reikalus.

Komunistai, išgirdę tokią pir
mininko pastabą, sukėlė didelį 
triukšmų ir ėmė reikalauti, kad 
pirmininkas leistų susirinkimui 
balsuoti, ar kliubas siųs dele
gatus, ar ne. Pirmininkas pa
sakė, kad neleis balsuoti, ba 
jis, kliubo pirmininkas, / turi 
susirinkimus vesti kaip konsti
tucija rodo.

Komunistai su keliais pase
kėjais, patriukšmavę aptilo, nes 
patys žino, kad kliubas negali 
maišytis į partijų reikalus.

Bet kodėl komunistai atėjo 
j Golden Star Kliubą reikalau
dami, idant jis prisidėtų prie 
jų organizuojamų bedarbių ir 
dalyvautų tose konferencijosę ? 
Kodėl jie nesikreipia prie kitų 
vietinių pašalpinių draugijų?

Ot čia ir yra paslaptis, ku
rios daugelis narių nežino, nes 
gal neseka komunistų veikime 
visokių skandalų, kokių jie pri
daro kur tik įsibriauna. Reika
lauti ir paskui skandalyti, kad

£
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kliubas, kaip kolektyvia kūnas, 
prisidėtų prie, komunistinio be
darbių organizavimo, iš Golden 
Star Kliubo negalima. Jo, kaip 
kliubo, naria
O ir kitokį tikslų kliubas turi, 
nei bedarbius organizuoti.

Tą komunistai žino labai ge
rai. Bet jų tikslas yra kitoks, 
tiktai paslėptas po bedarbės 
priedanga. Kaip jau visiems 
yra žinoma, pus lietuviškus ko
munistus įvyko skilimas, pasi
dalinimas į dvi dalis. Vieni pa
sidarė bimbiniai, o kiti prusei- 
kiniai. Bimbinių lyderiai Petro
nis ir Pažarskas, o pruseikinių 
Pakaušis ir Bašinskas. Jie visi 
yra Golden Star Kliubo nariai.

Neperseniai komunistai ir jų 
pritarėjai turėjo susirinkimų 
apsvarstymui arba išdiskusavi- 
mui kurios grupės teisingesnis 
programas — Bimbos ar 
seikos? Tose diskusijose 
aiškėjo, kad komunistai 
bukai daro suokalbį prieš 
den Star Kliubą.

Petronis, bimbukų lyderis, 
darė smarkių ' puolimų prieš 
Pakaušį, kaip pruseikinj, išva
dindamas jį bailiu, parsidavė
liu ir kitokiais vardais už tai, 
kad Pakaušis nedalyvavo Gol
den Star Kliubo susirinkime 
rugsėjo mėnesį. Na, komunis
tai buvo nutarę reikalauti ta
me susirinkime, idant kliubas 
prisidėtų prie komunistinės be
darbių organizacijos. Jie tai ir 
buvo dalinai laimėję. Bet Pa
kaušis tame susirinkime nepa
sirodė.

Dabar aišku kodėl komunis
tai kliube 
lenktiniuoja tarp savęs, 
pasirodyti kurie geresni r-re- 
voliucionieriai yra. Tai betgi 
ne viskas. Petronis rengiasi 
įsibrukti, kaip minėjau aukš
čiau, į kliubo valdyba. O kad 
gauti pasekėjų, tai dabar, po 
priedanga bedarbės, kelia be
tvarkę kliube. Gi komunistinė
se organizacijose jisai puola 
pruseikinius, ba šie buk nesą 
taip karingi,--kaip bimbukai.

Reiškia, peštynėms tarp sa
vęs komunistai susirado 
Golden Star Kliube. Kaip 
žiuri kliubiečiai, parodys 
tis. —Kliubietis.

Pru-
pa- 

bim-
Gol-

kelia lermus. Jie 
kad

vietą 
j tai 
atei-

Ukrainiečių Baletas
Sekamą sekmadienį, lapkri

čio 8 d., Chicagos Civic Ope
roj įvyks ukrainiečių liaudies 
baletas. Tai bus tikrai gran
dioziškas dalykas, sprendžiant 
vien jau iš to, kad dalyvaus 
500 šokėjų, kurie išpildys įvain 
riausius ukrainiečių liaudies 
šokius. O visi juk žino, kad 
ukrainiečiai tiek savo daino
mis, tiek šokiais yra plačiai 
pagarsėję. Kam neteko gėrė
tis jų nepaprastai gyvu ir rit
mišku šokiu “Hopak”?

Ukrainiečių baletui . vado
vauja Vasilius Avramenko, pa
sižymėjęs baletmeisteris. Tai 
ne pirmas Avramenkos ban
dymas. Kanadoj jis atvyko 
1925 m. ir tuoj įvairiuose mie
stuose pradėjo organizuoti 
liaudies baletus, kurie turėjo 
nepaprastai didelio pasiseki
mo. Paskui jis atvyko Ameri
kon. Čia irgi keliuose mies
tuose surengė baletus. Apię 
New Yorkė įvykusį baletų Neto 
York Evening Post balandžiu 
27 d.1931-m. rašo’ sekamai;

“Al! in ąll, įhis performancę 
provided an abundance 1 of 
melody, harmony, rhytbm, 
color, energy, startling ability 
and amazing mass effects, 
both in tableau and violent 
motion. Ir was ant is extre- 
mely important, beyond almost 
any other event this season, 
as a great denrtonstration of 
music and dancing of the 
people, by the people and fpr 
the people/*. ’

Jeigu taip entuziastiškai at
siliepia amerikonų spauda, tai 
pilnai galima tikėtis, jog uk
rainiečių liaudies baletas yra 
verta pamatyti, čia pravartu 
dar bus pridurti, jog taip pat 
dalyvaus ir ukrainiečių cho-
ra«.

*,♦<■'.*■ • < •>. !•
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Šokėjai iš Avramenkos liau
dies baleto, kuris įvyks lapkri
čio 8 d., 8:15 vai. vakaro, Chi
cagos Civic Operoj. (

Iš Henry Fordo dirb
tuvės

Spalių 30 dienų Henry For
do automobilių dirbtuvė, kuri 
randasi prie 126 gatvės ir Tor- 
rence avenue, atleido iš darbo 
vėl gerokų skaičių darbininkų, 
ir sakoma, rengiasi uždaryti 
dirbtuvę neribotam laikui. Kai 
kurie kiti kalba, kad dirbtu
vę uždarysiu tik trims savai
tėms, ,o paskui jau dirbsiu 
naujus karus. Dabar, esu kei
čia karų modelius.

Iki šiam laikui ši* Henry 
Fordo dirbtuvė dirbo mažai— 
po vienų dienų, arba kelias 
valandas savaitėj. Spėjama, 
kad ka^ pradėsiu dirbti prie 
naujų karų, tai dirbsiu po pen
kias dienas savaitėje.

Senas Petras.

Bridgeportas
______ -luaYr r v < c

Ar tai kerštas, ar neatsar
gumas?

Ne labai seniai šioj koloni
joj, adresu 3456 So. Halsted 
sfreet, A. K. Aleksandravičius 
(Alexander) užsidėjo valgyk
lą. Kadangi p. Aleksandravi
čius yra patyręs vyrėjus ir ka
dangi jisai yra taipgi senas 
biznierius šioj biznio šakoj, 
tai valgykla greitai įsigijo ko- 
stumerių ir pasidarė viena la
biausia publikos patronuoja
mų vietų pavalgytį.. t

Šiuo laiku', sakoma, maįsto 
produktai, kai juos perkama 
daugmenomis (wholesale), 
esantys žymiai pigesni, ne kad 
seniau. Taigi Aleksandravi
čius nupigino kainas už val
gius palyginus su tuo, kokios 
jos buvo pirmiau. Tatai dar 
padidino jo kostumerių skai
čių, nes Bridgeporto kolonijoj 
lankantys valgyklas žmohės 
didžiumoj yra ne kažin kaip 
pasiturintys, ir penktukas ar
ba dešimtukas, sutaupintas 
per pietus ar vakarienę, reiš
kia jau pinigų.

Štai šioje valgykloje naktį 
iš ketvirtadienio į penktadienį 
kilo gaisrus, šeimininkams biz
nį uždarius ir iš valgyklos iš
ėjus. Gaisrų ugnėgesiam už
gesinus, surasta’ kenas* huo ga
zolino. Iš ,to/daromą išvados, 
kad kerštininkai iuvo padegę 
valgyklų.;'/ . c ;; .-i ;•

Kai kas net spėja, būk Val
gykla buvusi padegta delįai 
to, jogei Aleksandravičius nu
piginęs maistų. Visgi nesino
rėtų tikėti šitokia keršto prie
žastimi. Antra tečiau vertus, 
musų Chicagoj keistesnių da
lykų pasitaiko, ir bomba, pa
degimas arba ir revolverio šū
vis ne naujiena.

* ' . i........... .......... r

Re p.

Marquette Park
Viena plačiausių gatvių Chi

cago j tai Westerų avenue, šio
je apielinkėj e. Kada, kiek 
seniau, reikėdavo . jų pereiti, 
tai ji atrodydavo* ypač auto-

S

NAUJIENOS, gKlcfiga, m 
mobiliams . šaujartt pro šalį, 
bent pusės mylios platumo., 

Well, dabar įtaisytos joje 
puikios šviesos ir platformos 
pėštininkams gatvekarių lauk
ti. Puikus ženklas: musų gar
siojo miesto tėtušiai, pasirodo, 
dar ir neturinčius automobilių 
piliečius skaito žmonėmis.

O kaip su automobilistais? 
Jiems, matyti, ir Western gat
vė pasidariusi jau persiaura. 
Tų liudija, pavyzdžiui, stulpas 
šalygatvy ties banku prie 71 ir 
Western avė. Pasvyręs tas 
tsulpas, stora geležis palenk
ta. Stulpo kepurė arba Kam
pa sudaužyta.

Kas su juo 
automobilistui 
vė persiaura, 
šalygatviu važiuoti, 
atsilaikė, nors gerokai nuken
tėjęs. Abejoju tečiau, ar atsi
laikė atuomobilislas. Abejoju 
tdipgi ar atsilaikė jo mašina. 
Kad palenkti tokį stulpų, tai 
reikėjo ^smarkiai trenkti į jį. 
Stulpas Stovi, nieko nesako.

Re p.

Bridgeportas
Kasdientfis gy v ritimas, kasdie

niniai uargai

Užėjau pas draugų 31 gatvėj 
arti Union avė. žodis kitas 
— kasdieniniai reikalai- . 
staiga įbėga vidun mano drau
go kaimynas. Pašauk, girdi, 
policiją.

— Kas, kaip? — klausiu.
— Nieko — atsiliepia kai 

mynas. — Kasdienis gyveni
mas kasdieniniai vargai.

Pasirodo, kad kaimyno te
nantas parėjo namo. Rado 
vaikutį į ligoninę išvežtų, tur 
būt todėl, kad vaikutis susir
go skarlatina ar kita kuria 
limpančia liga. Na, tai pradė
jo žmonų, kulti. Matyti, te- 
hanto gyvenimo filosofiją yra 
tokia: juo daugiau žmona ve
lėsi, tuo jį tave, labiau mylės.

Išvijo tenantas savo žmonų 
gatvėn su mergaite dukterim. 
Namų bosui pagailo moters, o 
ypač mergaitės. Tai jis ir 
atbėgo pas mano draugų poli
cijos pašaukti.

Už kokių dešimties minučių 
atvažiavo policija. Dabar jau 
pats tenantas išbėgo iš namų, 
d policija įgyvendino bute mo
terį su mergaite. •

Ant rytojaus vyras su mote- 
re susitaikė. Susitaikė iki ki
to panašaus įvykio, 
dienis gyvenimas, 
daugelio vargai.

Tai kas- 
kasdieniai 
Vietinis.

18 gatvės apielinkė
Statybos ir/paskolų bendro

vių — spulkų — gyvenimas 
jau nebe jaunas, šiais metais 
yra minima šimtmętinės su
kaktuvės nuo to laiko, kada 
pirmutinė spulka buvo suor
ganizuota Pennsylvanijos val
stijoj 1831 m.

Per savo šimto metų amžių 
spulkos padarė milžiniškų pro
gresų ir šiandie jos yra pripa
žintos kaip vienos saugiausių 
finansinių įtsaigų kiekvienam 
taupyti ir auginti savo turtų, 
kad įsigijus pastovių nuosa
vybę, ramius namus Ir gali
mybę gyventi ramiau. Mat, 
lai būna prasti laikai ar ne
darbas, o turto turėdamas esi 
visgi sau viešpats}. . ■ ’ J ,

Lietuvių, spulįca šioj kolo
nijoj buvo suorganizuota 190į 
m. Turėdama lietuvių užsiti- 
kėjimų ji pasekmingai plėto
josi ir išaugo į didžiulę finam* 
sinę įstaigų. Jos turtas šian
die siekia daugiau, kaip pusę 
miliono dolerių. ■)

Kad arčiau supažindinti su 
spulkų darbuote šiąs kolonijos 
lietuvius ,tai spdlkos valdyba 
rengia nepaprastų vakarų lap
kričio 6 d. 8 vai. vakare Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 
kur geri kalbėtojai aiškiai iš
dėstys visų lietuvišku spulkų 
siekius. Be to, bus išpildytas 
muzikėlis programas ir suvai
dinta trumpa komedija. IŠ 
pildys Ki Sabppiiii

Spalių 11 dienų įvyko Lietu
vių Vyrų ir Moterų Kliubo su
sirinkimas. Oras buvo gražus, 
bet narių susirinko mažąi.

Susirinkimų atidarė vice-pir- 
mininkns G. Medalinskas. Bu
vo perskaitytas praėjusios susi
rinkimo protokolas, kuris ;ir 
priimtas vienbalsiai.

Priėjo ligonių klausimas. Pa
sirodė, kad kliubas turi viena 
ligonę. Iš ligonių lankytojų su- 
sirinklman nepribuvo ne vienas. 
Taigi šis klausimas liko atidė
tas . ateinančiam susirinkimui.

Kadangi susirinkime narių 
dalyvavo nedaug, tai ir nepa
sirodė daug kas svarstyti apie 
kliubo reikalus.

Vice-pirmininkas uždarė susi
rinkimų. Sekantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 8 dienų 1 valan
dų popiet, Lawler Hali, 3929 
West Madison strcet.

MADOS
Tik

33S0

3350 — Juoda ir balta rudeninė 
suknelė. Šios žiemos paskiausis mode- 
lie. Sukirptos mieros 16, 18. taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

Naujienų Pkttern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept*
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir* prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. •••••••••••• 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Miestas ir valstija)

(Adresas)v

Rudeninė madų knyga. Joje rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik

> 1Q
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Ar/netenka, stebėtis iš Gar
field Parko pašalpinio kliubo 
narių, kad esant kliube daugiau 
kaip šimtui narių j susirinkimą 
atsilanko tik 13—14 asmenų? 
Nors kai kuriems nariams yra 
paskirtas atlyginimas už patar
navimų mitinguose, o kiti na
riai yra apsiėmę patarnauti, gi 
dar kiti yra paskirti ligoniams 
lankyti, bet ir tie neateina į su
sirinkimų raporto išdubti.

Gerbiamieji kliubo nariai, at
einančiame susirinkime bukite 
visi ir užimkite savo vietas, ku
rias esate prisiėmę. O kurtų 
mokestys yra nemokėtos, tai 
turite užsimokėti. Be to, bus 
renkiami sekantiems metams 
kandidatai j valdybų.

—Kliubietis

SLA. 36 kp. laikys susirinkimą lap
kričio 4 d., 8 v. v., Chicagos. Lituvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
šome visų narių atsilankyti it užsimo
kėti užsilikusias mokestis.

Taipgi bus paminėjimas 45 metų nuo 
SLA. susikūrimo. Todėl visi nariai at
siveskite ir savo draugus. — jie suži
nos daug jiems naudingų dalykų.

— Valdyba.

Dar Vienas Žodis — Chicagos Lietu
viams. Nupigintas įstojimas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Savitarpinės Pašal
pos, pratęstas iki Lapkričio-Nov. 8 die
nai. Visi lietuviai — vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45, metų yra priimami Drau
gijon. Yra 3 skyriai ligos pašalpos — 
$5, $10, $16 savaityje. Kurie norite 
įstoti į šitą didžiausią Lietuvių pašalpos 
organizaciją ,***’-’ 
skubiai kreiptis į ‘ 
3653 So. Halsted St. 
kevičių. 
Yards
Laikas trumpas - 
kiam.

Lietuvių Moterų Dr-jos "Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 3 d., 7:30 v. vaakre. Sanda
ros svetainėj, 3236 So. Halsted St. Vi
sos narės susirinkite laiku.

Chicagoje — malonėkite 
'Aušros” Knygyną, 

Klauskite J. Mic- 
Arba kreipkitės telefonu — 

4754 — atsilankys į namus, 
pasiskubinkite. Lau- 

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P.

Valdybei*

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo A- 
merikoj susirinkimas įvyks lapkričio 3 
d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
Parko svetainėj, 29 St. ir Halsted St. 
Visi malonėkite atsilankyti.

— A. Zalagėnas, prot. rašt.

Roseland* — L. D. Namo Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 3 d., 7:30 vai. vak.. Liet. 
Darb. svetainėje, 10413 Michigan Avė. 
Yra svarbių klausimų, kurie reikės ap
svarstyti, 
šėrų, tai

Taipgi kurie dar neatsiėtnėt 
atsilankykit jų atsiimti. 

—Sekt. P. Raianskas.į ’ . . 1 f

Side. SLA. 226 kuopos , susi- 
įvyks ąntradieny, lapkričio 3 

2150 W. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi

North 
rinkimas 
dieną, Associapon House, 
North avė. . - . ___
nariai yra prašomi skaitlingai atsilan
kyti, nes susirinkimas bus svarbus tuo 
kad P. Tarybos nominacijos ‘jau arti. 

, — Sekretorius.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus Ir storus vilnonius svedorius ir 
pančiakas. Taisom senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galStumCt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33 r d St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8488. 
Atdara dienom!* Ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų, atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFUBINES VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, lumbago. Balčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panaBias ligas gy
dome su -elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—-dieną ir vakarais

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

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

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

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezaL 
nlntl ir padaryti gražias skry
bėlės, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
■190 N. STATE RAN. 2718

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUSLIETUVON 

1b preso Lietuvos žmonės r 
Bepataria Lietuvos bankai 

t

Garsinkitės “N-nose” PARDAVIMUI pigiai namas 5 flatų 
po 4 kambarius, storas su grosernės biz
niai 3320 So; Fisk St.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai dykai. At
dara nedėlioms nuo 9 iki pietų.

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

• --------- O---------

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c., garažų 
Pastatome garažus ir porėtus, 
mokėjimai. ABBOTT. 5201 
Avė., tel. Berkshire 1321. 

■■■ --o--------

durys $2.
Lengvi ii- 
W. Grand

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar
Pocahontas. Mine Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lurnp or Ecg .......... 10.25
Heritage Coal Co., Tel. Englevood 2606

Furniture & Fixtures
» Rakandai-Italsai
TURIU paaukoti gražius 4 kamba

rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

Personai 7"
Asmenų ležko 

PAIEŠKAU Ivogerio Jono Legeckio, 
pirmiau gyveno Brighton Parke, Chi
cagoj. dabar neturiu jo antrašo ir ne
žinau kur gyvena. Kuric ii žinot, 
malonėkit prisiųsti jo 'antrašą, arba jis 
pats teatsišaukia adresu.

JOHN SEAMAN
R. No. 1, Hart, Mich.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

GERŲ BENDRADARBIŲ reikalin
ga atstovauti gerai žinoma lietuvių biz
nio įstaigą visose dalyse Chicagos. Ge
ras užmokestis. Nereikia patyrimo 
Proga bedarbiams arba veikėjams tarp 
laikų. Ištirkite toliaus apie šią pro
poziciją atsilankydami į ofisą dėl pasi
tarimo.

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO 
KRAUTUVĖ 

4916 W. 14th Street 
Cicero, III.

Furnished Rooms
MYLINTIEMS gyventi Bridgeporto 

apielinkėj, turiu vietos dėl 8 vyrų, val
gis, guolis tik už $1.00 j dieną. 724 
W. 35th St. 2 lubos.

RENDON puikus, moderniškas kam
barys prie inteligentiškos šeimynos. 
Mrs. H. C. Harvey, 3209 S. Auburn 
Avė. Yards 0936.

Ęo r Re n t
PIGI RENDĄ. 2 ir 3 kambarių 

apartmentai. naujai dekoruoti, $5 ir $7. 
Matykit džianitorių 3 augšte, 1705 S. 
Canal St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai
IŠDIRBTA BEKERN& 

arti Chicagos. Savininkas pasitraukia. Puiki 
8rogra pirkti 6| paatebfltiną bizni. PardavinP- 

maa namas nuo namo bu i) pelningais rau
tais. Reikia apie $10,000 cash. Likusius iš
mokėjimais. Rašykit Box 1364, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė, sy
kiu ir kriaučiaus biznis — Valymo ir 
taisymo. Viską atiduosiu pigiai, priežastį 
patirsit ant vietos, 4501 S. Wood St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

i Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšits. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas *yra. Perkam notas. 2nd mortgag* 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455




