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Užmuštas B.
Rusai su kiniečiai.) 
muša japonus; Sibi

ro skerdikas keliasi
Siberijos karuose 

Semenov pražudė 
100,000 žmonių

Dvejopos žinios apie rusų daly
vavimą Mandžurijos kare
Charbinas, lapkr. 13. vakare. 

Smarkus mušis, kurs gali nu
lemti šiaurės Mandžurijos liki
mą, tęsiasi pagal upės Nonni, 
Sovietų Rusijos kontroliuojamoj 
teritorijoj. Generolo Ma Chan 
Sham pranešimais, Kinijos armi
ja visas pozicijas laiko; kitomis 
žiniomis japonų kariuomenė ta- 
pa žymiiai nustumta atgal.

Kova prasidėjo šį rytą, kuo
met japonų ultimatumui pasi
baigus, japonų artilerija pradė
jo visu smarkumu bombarduo
ti kiniečių pozicijas, žiniomis 
iš Tientsin, komunistų brigada, 
sudėta iš kiniečiu.. korėjiečių ir 
buriatų nuo BlagoVeČenktcb, Si
beri joj, netikėtai užklupo 'japo
nus ties Nonni upe ir nuvijo 
juos atgal. Komunistų trupės 
nušlavę visą gelžkelio liniją apie 
Tsitsihar.

Amerikos konsulo žiniomis, 
rusai nedalyvauja kiniečių ka
riuomenėj ir gen. Ma turi ne
daug amunicijos.-
Japonai ginkluoja 5000 vyrų, 

kuriuos Semenovas koman
duos

Shangai, Kinija, lapkr. 13. 
Generolas Gregori Michailowič 
Semenovas, “Sibiro Skerdikas’’ 
organizuoja Mandžurijoj balt- 
gvardiečių rusų armiją, kuri 
bendrai su japonais veiks, jei 
pavyks paimti Sovietų Kinų ry
tų gelžkelj. Semenovas galįs 
surinkti 5,000 baltgvardieČių 
vyrų, apginkluotų japonų gink
lais.

Semenovas naujas čenghis 
kanas

Semenovas yra pasauliui ži
nomas kaip tas žmogus, kurs 
buvo priežastis 100,000 žmonių 
mirties. Jis yra tikras naujų 
laikų Genghis Khan, atsiradęs 
iš nežinios greit po 1918 metų, 
caro režimui Rusijoj griuvus.

Semenovas kariavo aficieriu 
didžiajam kare ir Kerenskio 
valdžiai nugriovus, jis su ad
mirolu Ko Iraku ir generolu De- 
nikinu sudarė priešbolševikišką 
triumviratą ir bandė atlaikyti 
Siberiją prieš bolševikus.

Japonai turi išrokavimo f
Pradžioj Semenovas gaudavo 

santarvinių valstybių paramos 
ir ta parama pasinaudojęs be
veik neįsisteigė pats savo ka 
ralystę tarpe Baikalo ežero ir 
Vladivostoko. Kaikurie jį va
dino “slavų Napoleonu”. Japo
nija visą laiką jį vartojo kaip 
savb įrankį, norėdama sutverti 
sau paklusnią valstybėlę (tarp 
Japonijos ir Rusijos.

Vėliau Semenovas pavirto 
“Azijos plėšikas” ir jo bandos 
ir plėšimai privertė visus jo tal
kininkus, santarvininkus, vienas 
po kitam jį apleisti.

Divorsai atpigo:
Rygoj atsiskiria už 

pusantro dolerio
Latvija žadanti įsteigti “širdžių 

ministeriją”

Ryga, Latvija, lapkr. 13. Ry
ga skubiai tampa visos Europos 
Reno, kur pradeda rinktis žmo
nos, pajų tusios, kad vedybos 
kenkia jų grožiui, ir vyrai, pa
matę, kad nėra kitos išeities.

Tuo labiau Ryga pradeda pa
traukti perskirų ieškotojus, ka
dangi čia bile teismas duoda 
divorsą už pusantro dolerio. 
Latvijos įstatymai randa, kad 
tris metus negyvenę sykiu turi 
pilną laisvę persiskirti, ir tam 
užtenka vienos pusės; kita ga
li visai į teismą neateiti.

Kurie nori persiskirti gyven
dami sykiu turi ateiti į teismą, 
kur jiems teisėjas pasako pra
kalbą, ragindamas dar sykį pa
mėginti gyventi, ir ateiti po 
dviejų mėnesių, ir jei tada at
ėję dar nori skirtis, tada di
vorsą duoda.

Rygai pradėjus garsėti kaip 
divorsų miestu, nepaprastai pa
gyvėjo visas gyvenimas. Daug 
svetimšalių pradeda atvažiuoti, 
prekyba gerėja, ir laikraščiai 
turi įdomių temų aprašinėti. 
Juokais ir rimtai pasakoja, kad 
Latvios valdžia žada net pa
skirti ministeri užsienių širdžių 
reikalams.

Pasiūlė ištremti 
visus komunistus 

lauk iš Kanados
♦

Konfiskuoti partijos turtą pa
reikalavo teismas

Toronto, Kanada, lapkr. 13. 
Jury teismas pereitą naktį nu
teisė aštuonis Kanados komu
nistų vadus, išduotus valdžiai 
tūlo policijos seržanto John 
Leopold, kurs per 7 metus da
lyvaudamas jų organizacijoj e, 
surinko apie • komunistų veiki
mą Kanadoj smulkiausias žinias.

Teismo pabaigoj karališkoji 
taryba pareikalavo konfiskuoti 
visų apkaltintųjų ir visos komu
nistų partijos narių turtą ir vi
sus, kur tik galima deportuoti 
iš Kanados. Tai yra pirmas po 
Japonijos toks žygis prieš ko
munistui.

Nuteistiesiems bausmės bus 
paskelbtos šiandien.

CmcagaTir apietiįCei fedira- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Protarpiais giedra, didėjantis 
debesiuotumas; • pavakary šil
čiau ; švelnus vakarų vėjas.

Vakar temperatūra keitėsi 
tarp 41 ■ '—53.

[Acme-P. S A. Photo]

Dreiseris pas Kentucky mainerius
Theodorc Dteiser (po dešinei), garsus Amerikos rašyto

jas, 'kdriš^Tihė.vftlė, Ky.7~tyrinėjo’ angliakasių^ gyvenimą. Da-' 
bar norima Dreiserį areštuoti neva už tai, kad’ jis viešbuty j 
gyvenąs su kokia tai moteria.

Demokratai, sako, 
laimės rinkimus

Garner tikrai bus kongreso 
pirmininku

New York, lapkr. 13. Mary- 
land valstijos gubernatorius Al- 
bert Ritchie, kur rengiasi prits 
kandidatuoti į prezidentus pa
reiškė nuomonę, kad nežiūrint 
j demokratų partijos skirtumus 
prohibicijos klausimu ir ginčų 
su pietinėmis valstijomis, de
mokratai tačiau ims viršų atei
nančiuose prezidento rinkimuo
se.

Garher, Texas reprezentan
tas bus išrinktas kongreso pir
mininku, kaip išsireiškia demo
kratų padėties žinovai.

Nauji žydų pogromai 
Lenkijoj

Lvove, Vilniuje, Varšuvoj ir 
Krokuvoj

Varšuva, lapkr. 13. Naujos 
antisemitiškos atakos prasidėjo 
įvairiuose Lenkijos miestuose 
šiandien. Svarbiausi žydų po
gromai pasikartojo Varšuvoj, 
Vilniuj, Krokuvoj ir Lvove.

Nėra- darbo; nėra lab
darybės!

Lpns Angeles, lapkr. 13. Va
žiuojantieji į Kaliforniją mato 
pakelėmis iškabas ir agentai iš
dalina vagonuose korteles su 
parašu, kad Kalifornijoj nėra 
darbo, tad prašom nevažiuoti 
labdarybės taipgi nėra, kas 
neišgyveno vietoj 3 metus.

Crookston, Minu., lapkr. 12. 
Du vaikai sudegino pradžios 
mokyklą dėlto, kad mokytojai 
davė žemus pažymėjimus.

Paryžiiif komunistai 
r policijos apkulti
Bedarbių Francijoj esą jau 

milijonas

Paryžius, lapkr. 13. Parlamen
tui susirinkus specialei sesijai, 
aptarti bedarbės padėčiai ir 
biudžeto defecitui, ta proga pa
sinaudoję komunistai surengė 
demonstracijas. Prasiveržę į 
Eliziejaus Lauką kokie 200 ko
munistų sukėlė karštas mušty
nes su policija, kur keliolika 
tapo sužeistų. Kitose miesto 
dalyse įvyko panašių susikirti
mų.

Franci jos biudžete šiemet nu
matoma. apie šimtą milijonų 
nuostolių. Bedarbių Francijoj 
neoficialiai priskaitoma j mili
joną žmonių. Manoma, kad 
bedarbiams pašalpos lėšos /bus 
pratęstos ir toliau ir kad bus 
skirti $120,000,000 viešiems 
darbams.

žandarai paskui bandi
tus su kulkosvaidžiais

K ' ■ ' L r '•

Ajjacio, Korsica. Išsislapstę 
franeuzų žandarai su šautuvais 
ir kulkosvadžiais laukiu pasiro
dant buriui banditų, kurie tero
rizuoja Korsikos gyventojus. Vi
so saloje veikė keturios, bandos 
ir, dabar valdžia deda pastan
gas baigti jas naikinti.

La Follette šaukia ek
stra sesiją

•Madison, Wis. lapkr. 13. Wis- 
consino valstijos gubernatorius 
La Follette šarikia ekstra le- 
gislaturos sesiją aptarti bedar
bės klausimams, bankų padėji
mui ir kitiems bėgantiems rei
kalams. , | .

Chicago, lapkr. 13. Grįžda
mas vėlai naktį iš Keistučio 
Skolinimo ir Budavojimo bend
rovės valdybos posėdžio, Bene
diktas Butkus, 58, tapo užmuš
tas jį užklupusio automobilio 
Halsted ir 69 gatvių kryžkelėj.

Butkus buvo Lietuvių Audi
torijos prievaizda ir daugelio 
Chicagos lietuvių draugijų na
rys ir senas darbuotojas. Už
muštas bepereinant Skersai gat
vės lygiai 12:15 valandą ryto ir 
mirė 12:35 vai. vos tik nuvežtas 
į Englewood ligoninę. Velionis 
randasi pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 33Q7 Auburn Avė. 
Plačiau vietos žiniose.

Steigiama trečioji 
partija Amerikoj;
John Dewey vadas

Republikonais ir demokratais 
šalis nusivylusi

New York, lapkr. 13. Naujai 
progresyvei partijai susitverti 
jau pribrendo laikas, pareiškė 
prof. John Dewey, pirmininkas 
lygos ( Independent Political 
Action.

šis 70 metų amžiaus filosofas 
ir ilgus metus kovotojas už 
laisvę, pasakę, kad kaip repub- 
iikonais taip 'demokratais^ gy
ventojai yra stačiai riusibodėje.

“Senosios partijbs r.c~tsako 
dabartinių laikų reikalavimams. 
Jų neskiria jokie pamatiniai 
skirtumai. Nesvarbu, kuri par
tija. laimės, vis tik politika pri
klausys nuo1'būrio, turtuolių 
biznierių”, sako Dewey.

Steigiamoji progresyvė libe
ralų partija programoj turė
sianti visuomeninę nuosavybę 
ir karo pasmerkimą.

Vokietija, reikalaus 
skolų moratorium

Esą Lavai darė pažadų Berlyne

Berlynas, lapkr. 13. Vokieti
jos kancleris Bruening per at
stovą Hoech įteikė Franci jos 
vyriausybei* laišką, kuriuo Vo
kietija reikalauja moratoriumo 
savo skoloms, kaip karo atlygi
nimo taip lygiai visokioms už
sienio paskoloms. Vokiečiai tą 
reikalavimą remią pasitarimais 
tarp Franęuzų ir Vokiečių lai
ke Lavai vizito Berlyne.

Kaip žinot, kada mote- 
rėi ranką bučiuoti?

Kaip Vokietijos prezidentas žino

Berlynas, lapkr. 13., Panelė 
Dorothea Groener, Vokietijos 
karo ministerio duktė, matyda
ma, kad prezidentas vienoms į 
ranką bučiuoja, kitoms ne, jo 
paklausė, kaip jis atskiria, ku
rioms bučiuoti, kurioms ne? 
Virš 80 metų amžiaus preziden
tas Hindenburgas atsakė: “La
bai paprastai. Kai moteris pa
duoda ranką, aš spausdamas 
bandau ( pajusti, ar turi ant 
piršto vedybų žiedą. Jei turi, 
vadinas, yra ištekėjusi, tai ir 
bučiuoju. Jei netekėjusi, nebu
čiuoju”.

Chester, Pa., lap, 12. John 
Bodth dirbo vienoj kompanijoj 
57 metus ir dar nemano pasiil 
sėti. /. , > ■ 1

Planas duoti darbo 
3,000,000 bedarbių 
per dešimti metų

Pogromai Lenkijoje 
pakenkę biznio ir 

politikos reikalui
Tik du Lenkijos miestai apsiėjo 

be pogromų

Varšuva, lapkr. 13. Visos Var, 
šuvos aukštosios mokyklos ir 
universitetas tebėra uždaryti 
dėl žydų pogromų, įvykusių šio
mis dienomis dar ne visai te- 
nuslopintų. Mokyklų preziden
tai sušaukė konferenciją aptar
ti padėčiai.

Vakar dieną daugumoj mo
kyklų padėtis buvo rami, išski
riant Varšuvos politechniku
mą, ktir “krikščionys” studentai 
užpuolė žydus dėl to, kad žydai 
išklijavo prie politechnikumo 
apskelbimą, kad politechniku
mas yra pastatytas daugiausia 
žydų pinigais. Po demonstra
cijų ir riaušių tapo ir polifedn- 
itiHumas Uždarytas.“-;

Bijo važiuoti į Varšuvą
Tapo uždaryti du nacionalis

tų laikraščiai, kurstę prie dau
giau pogromų. Svarbiausia, kas 
privertė lenkų valdžią imtis 
priemonių pogromus sustabdyti, 
buvo ekonominis atsiliepimas į 
Varšuvos rinką, nes, niekas iš 
provincijos nieko į Varšuvą ne- 
beveža, bijodami tapti studentų 
užpulti. Laike riaušių endekai 
ir nacionalistų gaujos mušę žy
dus gatvėse, neskirdami am
žiaus, lyties, nei kilmės.

Panašios scenos įvyko ir Vil
niuj ir daugely kitų Lenkijos 
miesitų. Tik Lvove ir Liubline 
apseita be pogromų.

Amerika statys karo 
laivus

Washington, lapkr. 13. Pre
zidentas Hooveris paskelbė, kari 
Amerikos karo laivynas nenu
stos nė vieno laivo, nė jūreivio 
ir statyba eis sulig biudžeto lai
vynui $343,000,000 arba $59,- 
000,000 mažiau kaip pirma.

Tėmykit!
SPECIALIUS
BARBENUS

Naujienose
ŠIANDIE

, *

Čia gausite viską pigiau 
negu bile kur kitur

Transkontinentalius 
vieškelius statyti 

už $8,000,000,000
Po dešimtį trafiko linijų ves į 

abi puses dėl įvairių vežimu, 
greitumų ir sunkumų

ORLAIVIAMS KELIAS
New York, lapkr. 13. žmogus, 

kurs išrado armotą į orlaivius 
šaudyti, dabar pasiūlė planą 
kaip surasti darbo dėl 3,000,000 
bedarbių nemažiau kaip dešim
čiai metų ir sujungti vienalite 
arterija visą Amerikos konti
nentą iš rytų į vakarus ir iš 
pietų į šiaurę.

A. S. Baldvin, dabar inžinie
rius ir didelės firmos preziden
tas, patiekė prezidentui Hoove- 
riui, 48 gubernatoriams ir vi
siems kongresmanams planą, 
kaip už centus pastatyti trans- 
Ameriką vieškelius, 500 pėdų 
-pU^umo, mylių ilgumo,
kuriais galės važiuoti įvairiau* 
šio greitumo, ir sunkumo veži
mai ir automobiliai skersai ir 
išilgai visos šalies.

Galima bus važiuot po 100 
mylių

Tas kelias kainuos $8,000,- 
000,000 prie jo dirbs 3,000,000 
darbininkų, gaudami uždarbio 
po $2,000 per kokius 10 metų. 
Kelias turės po dešimtį trafiko 
linijų, bėgančių į abidvi puses, 
taip kad viena linija galės va
žiuoti automobiliai, sakysim, po 
30 mylių į valandą, kita linija 
po 50 mylių, trečia po 70 my
lių, kita po 80 ir dar kita net 
po 110 mylių per valandą. Tai 
butų tikrenybėj ne vieškelis, 
bet visa kelių sistema.
Mokėti po 1 centą nuo mylios

Kelio šonuose butų plati juos
ta orlaiviams nusileisti, automo
biliams išsukti, sustoti; pake
liais numatoma pastatyti 300 
viešbučių ir turistams namų, 
kelis šimtus gazolino stočių ir 
kitokių kelionės biznio įmonių.

Kelio pastatymo išlaidos bu
tų surenkamos iš ypatingų mo
kesnių po 1 centą nuo mylios 
ir iš tų šimtų biznio namų, ku
riuos vestų kelio direkcija. Ke
liui žemės išpirkimui reikia 
$25,000,000. Visa kelio juosta 
išilgai kontinento butų skaid
riai ^nušviesta elektra, taip kad 
ateity orlaiviai naktį galės pa
gal jo laikytis. Tokių linijų nu
matoma bent trys iš rytų į va
karus ir kelios iš pietų į šiau- 
r j.

Finansiniai ir industrijos 
sluoksniai tuo projektu gana 
susiinteresavo.

Išžudė šeimyną dėl 
ginčo 

lįMlIUKlili ...

Mexioo. lapkr. 13. ’ Dvi šei
mynos susibarė dėl mažo van
dens sklypelio, kuris lietė jų 
abejus ukius. Po ginčo vieną 
šeimyna, susidedanti iš tėvų ir 
dviejų vaikų buvo išžudyta Joa- 
quino Begerrilo, kaimyno.



KORESPONDENCIJOS
................ — ...... ..... ...........-m

Springf ield, UI
Del SLA. gildomosios Taiyboe 

nominacijų

Brooklyn, N, Y

Susirinkimas reikale SLA. no
minacijų Pildomosios Tarybos

gios rųšies politikieriais, kurie 
vėl nori Susivienijimo vadovy
bėj! užkarti apkaltintus žmo
nes. Iš tikrųjų, yra ir ko pik
tintis; juk jeigu paprastas Su
sivienijimo kuopos narys kuo 
nors. prasikalsta kuopai, tai jis 
nebūna renkamas j kuopos vir
šininkus. Na, o čia Centro ap
mokami viršininkai su bausme 
yra apkaltinti per Pastovią
sias Komisijas ir dar bausmę 
ueišpildę* vėl briaujaąi į Susi
vienijimo viršūnes. Šitokį daly-. v - , r.
kai Susivienijime yra nepaken-atneš daug n uosto iu. 
čiami.

Lapkričio 3 d. įvyko Brook- 
lyno demokratiniai nusistačiu
sių Susivienijimo veikėjų pasi
kalbėjimas reikale nominacijų 
ir rinkimų Susivienijimo P. T. 
Susirinkimas įvyko pas drg. 
Tiškevičių. 27 Norwood Avė. 
Į pasitarimą atsilankė pusėti 
nas skaičius progresyvių Susi
vienijimo narių. Ir nestebėtina. 
Mat, organizacijos žmonės su
sirūpino, kad keturi P. T. na
riai, kurie yra apkaltinti pa
stoviųjų komisiją ir vėl ren
giasi kiurksoti 'ant Susivieni- tikėjimo lietuvių visuomenėje 
jimo sprando.

Pasikalbėjimo eigoje J. Gla
veckas, Kontrolės Komis įjos 
narys, gana plačiai apibudino

Dabartiniu laiku daug rašo
ma apie SLA. viršininkų nomi
nacijas. Noriu, ir aš tuo reikalu 
venų kitą žodį tarti.

Mes visi žinome, kokius mes 
dabar turime viršininkus' ir ką 
jie yra nuveikę. Ta nelemta 

‘Devenio paskola sukėlė didžiati- 
sį skandalų. Bet tai dar nėra 
viskas. Kas gali užtikrinti, kad 
blogų paskolų- nėra daugiau? 
Galimas daiktas, kad jfra ir ki
tų paskolų, kurios musų orga-

šis Brooklyno progresyvių 
Susivienijimo narių susirinki
mas visapusiai apkalbėjęs priėjo 
prie išvados, kad jvykinimui 
Susivienijime tvarkos ir pasi-

• John Oglesby, kuris pats sau pasidarė

šeštadienis, LapEr.14,1931 '

šiai atvyko? Tikrai galiu pasa
kyt, kad jeigu ne tie “nelabie
ji” intįeligentai ir biznieriai, tai brolis Van4upė dar sykį per- 
rengėjai butų giliai į “skylę 
įlindę’^ ' '

Dabar štai ir kitas korespdn- 
dentas, brolis Vandupe, rodosi* 
nenorėdamas užsileist Proleta
rui, “Naujienų” 'No. 262 plie
kia kailį “tėvynainiams” už pa- 
kritikavimų Bagočiaus. Iki šiol 
detroitiečiai labai mėgdavo 
Vandupė s korespond e n c i j a s 
skaityt. Jis dažniausiai aprašy
davo kiek pas savo gerus drau
gus viščiukų suvalgydavo*; kiek 
su draugais bei draugėmis gry
bų rasdavo ir t.-p. (Ir man la
bai gaila, kad tie nelabieji po
litikieriai uelaiku — prieš pat

tik “Naujienų” korespondentai, 
bet ir patys redaktoriai. Lai

žvelgia praeities “Naujienų” 
numerius ir be abejonės ras 
kiek Gegužis/ Strimaitis, Ra
čiūnas ir kiti yra gavę kriti
kos, tai gal supras, kad ir Ba- 
gočių, kuris taipgi nėra “be 
nuodėmių”, galima pakritikuo
ti. Mokyt kitus mand^umo,— 
tai pačiam ne iš bolševikų mo
kyklos mokslų reikia semt.

Štai jo mandagumo pavyz
dys: “Radau ten Ir kelis ge
gužini n kus — Gegužio šleito 
manadžerį...  Išpeikė jie “Dir
vos” ir “Vienybes” liežuvinin 
kų peršamus kandidatus.... Lie-

| tuvoj maloniau butų susidurti 
“chickenday’ galėjo jam apeti
tą sugadini j. Aš asmeniškai
niekinimams nepritariu. Jeigu 
iš tikrųjų tie pusketvirto tėvy
nainio- išvadino Bagočių razbai- 
ninku, oldaperiu ir t. p., tai to
kie lengvai gali atsidurt belan
gėj. Bet kad nebūtų galima pa- 
kritikuot Bagočių ar kitus po
litikuojančius asmenis už pra
eities- klaidas, tai prie to dar 
jie viena tauta nėra “priaugu
si”. Kritikuoja kitų darbus ne

su vakaliu.... visokie geguži-
ninkų klikos klapčiukai”, ir tp.

Kam šitokius “perlus” leist 
į lietuvišką pasaulį? Ar nege
riau tokius nesusipratimus iš- 
rišt ant vietos? Ar jums, vy

ručiai* taip jau malonu tuos 
savo “gražiakalbystės perlus” 
skaityki laikraščiuose? Kur link 
Proletaras ir Vandupe einate? 
Kam pamėgdžiojate bolševi
kus?

“Naujienų” Skaitytojas.

Gandų visokių eina.
: Todėl nariai turėtų įtempti 
savo jėgas, kad j Pildomųjų 

• Tarybą pravesti tinkamus žmo
nes* kurie sugebėtų atsakan
čiai organizacijos reikalus tvar
kyti.

Kiek aš suprantu, blogas da
lykas yra tas, kad statoma vi
sa virtinė kandidatų. Tas gali 
padėti senajai valdybai laimėti. 
Butų gerai, kad nariai kokiu 
nors bud u susitartų remti vie
ną surašą ir už tą sąrašų pa
duotų savo balsus. Kaip dabar 
'dalykai stovi, tai' pasireiškia 
didžiausias balsų skaldymas.

Todėl senajai valdybai nebus 
sunku nominacijas laimėti. Tie
sa, nominacijos dar nėra vis
kas. Bus dar galutini rinkimai. 
Nariai tada turės išrinkti virši
ninkus iš trijų daugiausiai no
minacijose balsų gavusių kan
didatų. Kadangi kiekvienam 
urėdui bus trys kandidatai, tai 
ir vėl įvyks balsų susiskaldy
mas. Dabartinės valdybos opo
zicija turės po du kandidatu,,

-reikalinga ateinančiuose SLA. 
Pildomosios Tarybos rinkimuo
se išrinkti naujus, darbščius* 
energingus ir kvalifikuotus ton 
vieton žmones.

Susirinkimas numatė tinka
miausius Pildomąja! Tarybai 
šiuos Susivienijimo darbino lo
jus: ant prezidento adv. J. Ba- 
gočius; vice-prezidento J. V.

Susivienijimo padėlį ir ištižimų 1 
senosios Pildomosios Tarybos. 
Jisai pabrėžė, kad žinant tų 
laikų P. T. sudėtį (kur ir da
bai tie patys sudaro didžiu
mą) ir imant neteisėtą Deve- 
niui* paskolos davimą, tad per
daug iš to stebėtis nelieka, nes Grinius; sekretoriaus Dr. M. Vi- 
iš tokios Tarybos visoko tikė- nikas; iždininku adv. K. Gugis; 
tis galima. Ir jeigu tie žmo- lizdo globėjai J. Stungis ir S. 
nes ir ant toliau tose vieto
se pasiliktų, tai prie dabarti
nių aplinkybių Susivienijimui 
ateitis pasidarytų tamsi.

Po Glavesko kalbos ir išva
dos, sekė kalbos Tiškevičiaus, 
Micbelsono ir visos eiles kitų 
susirinkusių, kurie piktinosi ne 
vien prasižengusių Pildomosios 
Tarybos narių, bet ir tais pi-

Bakanas; daktaras kvotėjas Dr. 
L B. Broniuša.

Dabartinėse nominacijose mes 
raginame visus Susivienijimo 
narius nominuoti viršminėtus 
asmenis. O išrinkus juos, mes 
užtikriname, kad Susivienijimo 
reikalai pagerės.

— SLA. 38 kp. narys.

Williams,ville, Iii
operacijų. Mašina jaher baisiai sužalojo ranką* kurių jis paskui 

tiupiovė kišeniniu peiKuku.
;------  -"e-;";?;,;-7'

Kokie gali būti rezultatai? i Susivienijimo nariai privaiė- 
Vargu daug apie tai reikta 
kalbėti. Pilnai galima prileisti* 
jog senieji viršininkai ir vėl 
bus išrinkti, nežiūrint į tai* 
kad opozicija sudarys daugu
mą. balsų. Mat, dalykas toks* 
kad< opozicijos balsai susiskat 

■dys ir tokiu budu ji neįstengs 
atsikratyt nuo Devenio pasko
los kaltininkų. J;

Reikia turėti gaivoj dar ir , - \
tas faktas, ka^ visa rinkimų socialistų, san-
mašinerija bus dabartinės val
dybos rankose. O ji tame dar
be turi patyrimo^ Nes žinome* 
jog politikieriai naudoj viso
kius skymus, kad tik pasilikti i 

■savo vietose. Apsižiūrėkime* J
1 kuomet pozicija laikysis vieny- kad tas pat neatsitiktų ir sm 
bes. musų Susivieniiinitt?v> ? ■. 7

tų taikyti* vienybės ir neskai
dyti savo baldus. Tik tada bus 
galima pravesti j (Pildomąją Ta- 
:rybą tinkamus žmones.

, SLA* Narys.
' 1 1

"Detrait, Midi. -
Bolševikų studentai

Per keliotiką pastarųjų metų

žmonių* galima sakyt* bujojo 
kuo geriausia nuotaika. Drau-

musų Susivienijiniu/’ '
......................   ■I.IU n.i . ■ ..I .......................... |I~| ...............

pavyzdingas* jvairinose paren- 
gimuoseį. kaip tai ’ koncertuose, 
prakalbose, vakarienėse ir t. p. 
suėję reikšdavo vieni kitiems 
tkraugingunaų. Nebūdavo čia jo-

KONCERTAS, BALIUS IR TEATRAS
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE.

“ŽENTAI iš AMERIKOS”
2-jų Aktų Komedija-

Rengia Dr-stė Palaimintos Lietuvos.
NEDĖLIOJĘ, 

Lapkričio-November 15,1931 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

313 3 So. Halsted Street i
Nepraleiskite geros progos, nes šiame baliuje bus priimami nauji nariai 

už dyką nuo 18 metų iki 40 metų.
KVIEČIA KOMITETAS.

Dvidešimts du metai 
įrodytos viršystės

Metai iš metų per dvidešimts dvejus metus—nuo 190JK 
iki 1931—Chicagos ir apieliitkių cechų, lenkų ir lietuvių 
šeimynos taupino pinigus, rupesnius ir laiką su tikromis 

Consolidation
MILLERS CREEK 

ANGLIMIS
Jos yra visuomet užtikimos, visuomet ekonomiškos* vi
suomet patenkinančios, kadangi JOS YRA VIEN TIK
TAI ŠILUMA — be akmenų* sleitų* šiukšlių ir klftike- 
rių ir tiktai vienas bušelis pelenų būna ant viso tono 
anglių. Jos patenkino ištisas apielinkes per dvidešimts 
dvejus metus.

JOS TURI BŪTI GERIAUSIOS
PRISIRENGKITE DABAR PRIE BESIARTINANČIOS , 

ILGOS IR ŠALTOS ŽIEMOS.

PASIRUPINKITE-TAUPINKITE PINIGUS
ŠIANDIE PRIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ ARUODį SU

AUTHORIZED
CONSOLIDATION

MILLERS CREEK COAL
BIG LUMP EGG NUT

r , J.. . ; ; • • 1
L...   ,, „     .......... ................. ...HIIlį.llIlMU llllllljll/

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai''^’

"CONŠOLIDATION 
MILLERS CREEK 

Chicagoje ir Apielinkese
SOUTH ŠIDE: /

A1LAS FUEL CO.. ' 1 
Tel. Proopm 7960 

JOHN BIGANE and SONS.
Telefonas Eafayette 0600

CHICAGO LAWN’ COAL CO., 
Tel. Pcospectį 8.944 

DAMEN FUEL CO., T ,\ "
Telefonas Boulevard. 9029

Tel. Lafa^t'ė 4030

^ve. Tel. Lafa)iette?2584 
, and ' SUPVLV CO.X ,

S o.- Wcstern Avė. Tek' Ptospect 3400
WHITE EAGLE COAL CO., 

So. Robey St. Tel. Prospect 0613

WEST ŠIDĖ: i
ALBANY COAL CO.. I .

So. Albany Avė.
BOHEMIAN COAL CO., 

*fy>4 W. 18ch Street '_____ _ ____
CALIFORNIA ICE and COAL CO., 

3334 W. 22nd Street 
3200 Sov Central Park A ve.

1 930

4923 So. Paulina St.

3596 Archer A ve.

3605 W7’59th jStre.et

1828 W. 43rd Še. ' . .
READY COAL and CONS. Op., ’ 

$323 So. Cicero Avė. Tel. Lafayette 4030
VILIJA C Oi,

3700 So. Spaulding Avė.
WESTERN COAL and S’ 

4916

4919

2105 Tet Crawfoįd 3501
ZZr^

Telefonas Cąnal 0315

Tel. Lawnclale 0667
Lavvnfiale 2060 

EASTMAN COAL CO;., i.
W. J7th Street Telefonas Canal 4386 
first National coal co.,

So. Westcrn Avė. , Telefonas }C|ftaJl/2 66 6 
GARDEN CITY COAL CO.'"

So. Morgan, St. -^Telefonas C&hal 4436 
LAWNDALE COAL CO. / '
' Tel. Lawrtdale 3068

UI 4

20il3

2614 So. Whipplc Street-' ---- ------------ _
MONARCH COAL and SUPPLY COl.

222.9 So. Crawford Avė. 
WESTERN FUEL CO.,

2623 W. Adams St.( Telefonas \
360* N. Lanion. Avcnuc At

— » > rf i

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS. 

50th Court and 33rd St. T«l. Cicero 
CICERO FUEL CO 

Austin Bivd. and 3 l'st St.

Tel. Lawndaje 
WESTERN FUEL CO., / 

rist 
(ttH

7072.

0493
1234

1703
EU., 

tėh 'Cicero 29
- Tek Lawndak 060^ 

CLYDE COAL CO„ I
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero- 902

MORTON PARK COAL CO,
2100 So. 52nd Ąvenue . . Tel. ęicero- 89

NOVAk; BROS'. COAL ČO.”' r -
Cicero and OgdenAyes., Te t La žadate 

it’Cięero 120 " >

BERWYN:
E. M. MOLINE

‘ Stanley ir OaR Perk Tel. B«’rwyn> 5J0
ų NJBRAD BROS. COAL COb' 

ZŠ24 RidfteUnd Avė. Tęfefaiw* Bawyn 588

BROOKFTELD:
Broakfiekf; ll|A' iPr',PTelefoMS BrooMield 2B5

BROXbVlEW: „
c SPEEIWAY COAL CCX. v

• . i : -4_ H LJ1 . iif' '.iii ’■

tiškų įsitikinimų. Visi, rodosi, 
suprato, kad barniais bei šmeiž 
tais lietuvių darbininkų būklės 
;jK$pgerinšr, o tik pakenksi lie- 
! tuvių progresuitakioj gra- 
ižijbjt nwtailtoj 'begyvenant* be- 
sidarbuojanit kai. kam, matyt,, 
rūpėjo dėl politinių išrokavimų, 
vienybę ardyt, bet vis laukė 
pa (ogesnio, mdm.eta.to. Ir sula u- 
ke.

■ Dar pereitą vasarą tūlas bol- 
iševikas, SLA, 352-ros kuopos 
i beno direktorius, už tai, kad 
iminėta kuopa atsisakė ant to
jaus beną palaikyt, piktai iš
barė “tėvynainius”, “ura patrio
tus”, “gegužiniais”, ‘‘smetoni- 
ninkais” ir t. p. Po to tuojaus 
“Naujienų” korespondentai, ga
vę inspiracijos, pradėjo niekint 
lietuvius profesionalus, biz- 
įDierius ir abelnai darbo žmones, 
kurie tik nesutinka su jų idė- 

’ jalogija. IPavyzdžiui, pacituosiu 
keletą žodžių iš korespondenci
jų, paiskutiniu laiku tilpusių 
“Naujienose”.

t Tūlas Proletaras “Naujienų” 
No. 243, be kitko, rašo: “Tik 
nesimatė nė vieno mtisi-škių lie
tuviškų ponų patriotų: dakta
rų, advokatų,/biznierių ir kito
kių aukštos garbės vertų inte
ligentų. Mat, jiems sykiu mai
šytis su savo, broliais tautie
čiais yra geda ir pažeminimas 
jų poniškos didenybės. Bet už 
tai jie nemato gėdos ir paže
minimo jų tautiškai garbei, 

'ikuometjie su panieka, sako apie 
isavo* brolius (tautiečius: . “Jie 
■newkyti, tamsus”, ir^tt. Skai
tytojas gal paklaus, ką tie “ne
labieji” daktarai, advokatai, 
biznieriai ir visokie “ponai”> to
kio blogo padarė, kad ant jų 
taip-piktai baramasi? Nagi štai

ri{ų: birželio 28? (i. vietos SLA. 
flįuopos bendrai rengė ekskur
siją ir dėl susidėjusių, aplinky
bių visuomet dalyvaujantys vi
ršuose parengimuose asmenys 
minėtoj ekskttrsfjoj negalėjo 
daly vau t. Tai ir viskas. Bet

Bioakfiekf, Ht

Al \

JKMHHKHMHBRRBHA • ......._■ >i.............. . :

miršo” paminėt, lįad antrame, 
tų pačių kuopų parengime — 
piknike dalyvavo ir inteligen
tų,ir biznierių,"ir visokių “po
nų"’* iš kurių vieni dirbo, kiti 
Svečiavosi — š^ėndinbt; Ar* dėl
to, kąd Umė 
Proletarotatrtfeė

i W -c
& -

1

.. .A
. r 't ’**

TAUPYKIT PINIGUS!
PIRKITE TIESIAI iš dirbtuvės - 

SUČĖDYSĮTę, PINIGUS!
Mes padarom ir parduodame auk- 
šios rųšies matrasus, lovas ir sprin- 
gsus už mažiau negu pusę kainos. 
Bovelnos Matrasas (fO PA 
tik .................. ...........

Good Ręst Mattress Co.
4547 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 6121 Apskaičiavimas DYKAI

MES VALOMEL VISKĄ—
Nuo kauro iki pirštinės 9x12 Kaurai

D“"‘i‘" ”'“523g-"“ •“ f
Patenkinimas Garantuotas

The New Drex,el Čleaners
*4720-22 Cottage Grave Avė.

Telefonai Drexcl 0909. 0910, 0911

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS .

Del žindamų moti- k.> f
nų. Nei vienas ne-
v

gali būti be

MALT TONIC'O
arba

fflVI«ORATMM 
ooo cbnvAi>«»

mn»ssHiN<»

.«TH -*«« J*

duojamas per

DrlMcNiM$
nrroserninko arba aptiekoriaus, jie negali’ Prašykite savo l 

suteikt^ tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 253S 811 W. 3Tth St, Chlcag.

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St Bartkus, 
3824. Dcodor St* Indiana Harborv Indiana

' Indiana Blarbor. Tętephrjsė Indiana Harbor 1627
'T-'l1 ' h"' " l I .1 l ,
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i 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS !
’ Eina kiekvieną. savaitę bendradarbiaujant ' ♦ JL Į
, -------------------------- K AUGUSTUI, J. VARKALA1 ir V. RUŠINSKUI ------------------------ --------- W <

Hooverio planas ir jo 
tikslai

National Credit ' Corporation

mėnesių atgal 
manoma, kad ši

dar 
de- 
bu- 
ne-

Kelctrs 
vis buvo 
presija skiriasi nuo pirmiau 
vusių depresijų tik tuo, kad 
buvo suvaržytas kreditas. Bet 
besitęsiant kritimui vertybės 
popierų ir daiktų, pasireiškusi 
defliacija real estate— žemes 
ir namų vertės—šios nuomonės 
teisingumą labai sumažino. Pa
skolos buvo sunkiai gaunamos, 
o dažnai ir visai negaunamos, 
nežiūrint, kad namų ar biznio 
vertė b“i paskolos saugumas 
dažnai buvo dvigubas, negu po
ra metu atgal. Toks paskolų 
bei kredito sustingimas išdavė 
paslaptį kreditų trukumo ir įva
rė baimės ir turintiems pinigų. 
Tas privedė prie to, kad žmo
nės pradėjo slėpti pinigus. Ži
noma, jie ėmė pinigus iš bankų, 
kas pastatė gana stiprius ban
kus į sunkią padėtį, o kai kurie 
ir užsidaryti turėjo Taip da
lykams esant, kredito klausi
mas pasidarė visoj Amerikoj 
dienos klausimu.

ši kredito būklė ir privedė 
prie to, kad reikėjo ieškoti iš

VISKAS ATPIGO...
f ' .

Naudokitės Proga!
Pas mane dabar galite pasisiūdinti la-- 
bai gerą siutą, su d ve- flrt
jbmis kelnėmis, už....... . OUbUIsJ

Toks siutas pirmiau kainavo $4T).OO' 
) <

Taisau vyrų ir moterų siutus ir overkautus: pamušalų turiu net iš Eu-;, 
ropos importuotų. Taipgi prosinu ir taisau visokius rubus

UŽ LABAI PIGIĄ KAINĄ

F. MICKAS
4146 Archer Avenue.

NEPAPRASTI

BARGENAI
SIĄ SAVAITĘ

The Bridgeport Clolhing Co.
VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

J. PETRAUSKAS, Savininkas.

3312 S. Halsted St Phone Boulevard 1162

eities. Prezidentas HooVeris ir 
patiekė Finansinį Planą, kurio 
tikslas yra ugdyti žmonėse pa
sitikėjimą ir palengvinti kredi
tų gavimą. O tai atsiekti ma
noma pirmiausia sustiprinant 
silpnesniuosius bankus.

žinant kokios sunkenybės 
tenka nugalėti pravedant kokj 
nors planą legislaturos keliu ar 
per Kongresą, Prezidentas pa- 
•tiekė planą privačiai iniciatyvai, 
ragindamas bankininkus koope
ruoti to plano realizavime. Ban
kininkai j tai gan prielankiai at
siliepė ir jau sukūrė 500 milio- 
nų bankini fondą, kurį užvadi- 
no National Credit Corp. Tiks 
las šios korporacijos: pirmiau
sia sujungtomis jėgomis ir ka
pitalu r.ustiprinti kai kuriuos 
bankus, atsidururius sunkioj pa
dėtyj. Tokia akcija bus pasi
tenkinta iki bus galima per 
Kongresą praplėsti korporacijos 
veikimą Kongresui manoma 
pasiūlyti: 1) Įsteigti Finansinę 
Korporaciją, panašią savo struk
tūra ir tikslais buvusiai Wai 
Finance Corp., kuri buvo suor
ganizuota ir veikė karo laiku; 
2) Praplatinti Federal Reserve 
galią rediskauntuoti kai kurias 
bankines ir komercines popie- 
ras, kurias dabar ji neturi ga
lios rediskauntuoti; 3) Sustip 
rinti Federal Land bankas, ku-

Mes kviečiame lietuvius 
atsilankyti šių savaitę j 
musų krautuvę; čia jus 
galėsite nusipirkti sau 
siutų arba ©verkautą 
visai pigiai.

PASINAUDOKITE 
ŠIA NEPAPRASTA 

PROGA,

nes tokių progų labai 
. retai tepasitaiko.

-r 
t

rio tikslas padėti farmeriams 
gauti kreditų. .

žinoma 500 milionų arba ir 
bilionine korporacija tokioj biz
nio ir pramonės šaly, kaip Ame
rika, nelabai daug gali nuveik- 
(i. Bizniui begalo daug kreditų 
reikia. Ir, reikia, manyti, kad 
kiekvienas biznierius ar priva- 
tis žmogus kreiptųsi j tokia 
korporaciją kreditų ieškoti. 
Taip dalykams esant tokios kor
poracijos ištekliai greit išsisem
tų ir ji savo tikslo neatsiektų. 
Bet svarbiausias tikslas 
nal Finance Corp., tai 
žmonėse

Natio- 
sukelti 

pasitikėjimą. .> Jeigu 
depozitoriai bus užtikrinti, kad 
jų bankas yra remiamas visos 
Ameriko? turtu, tai jie ne tik 
netrauks pinigus iš bankų, bet 
neš ten juos padėti. Juk pini
gai gulėdami neinvdstuoti ne tik 
neneša pelnos bet daro nuostolį 
jų savininkui. Ir visas Hoove-. 
rio plano pasisekimas > priklau
sys nuo to, ar jis sužadins žmo
nėse pasitikėjimą ir ar sulaikys 
žmonės nuo slėpimo pinigų.

Ši finansinė korporacija, be 
abejo, bus daug skirtingesnė, 
negu buvo karo laiku ar po ka
ro. Jeigu jai bus suteikta už
tektinai galios, ji galės pagel
bėti įvairiems bankams, skolini
mo ir budavojimo bendrovėms 
ir kitoms finansinėms jstai 
goms. Re to, daug tikimasi iš 
jos pagelbos rel real estate kro

|"|ditų gavimo.
National Credit Corp. pasise

kimas daug priklausys ir nuo 
Kongre*^. Kongresui bus pa 
duoti finansinės korporacijos 
planai detaliuose. Kongresas 
galės duoti daugiau ar mažiau 
Jai galios ir nustatyti jos 
kimo programą.—R-s.

vei-

Smulkmenos
Prieš kiek laiko iš Amerikos 

buvo pradėjęs smarkiai plauk
ti auksas į kitas šalis. Europoj 
buvo leidžiami gandai, kad 
Jungtinių Valstijų dolerio ver
tė turės nusmukti. Tie gandai 
pasirodė be jokio pagrindo. Pa
sitikėjimas Amerikos doleriu 
vėl tapo atsteigtas. Padarinyj 
į Ameriką pradėjo ir vėl plauk
ti auksas. Dabar Jungtinių Val
stijų aukso rezervas padidėjo 
ant $35,000,000. ,

"Sidabro kaina ūme smarkiai 
kilti. New Yorko biržos speku
liantai supirkinėja sidabrą, ti
kėdamiesi, kad jo kaina ateityj 
dar labiau pakils. Sidabro un
cija dabar parsiduoda po 36 
su viršum centų. Prieš keletą 
mėnesių už sidabro unciją bu
vo mokama tik 25 centai.

Bankų užsidarinėjimas buvo 
įvairęs žmonėms daug baimės. 
Kurie dar ir turėjo, kelis dole
rius, tai ir tie skubinosi iš ban
kų juos ištraukti. Dabar pra
nešami, kad bankų biznis: po 
truputį pradeda taisytis, — jų 
depozitai padidėjo.

‘Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Local 8 Long Diitanct Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rea. Tel. Yarda 3408 
b i iii ■■■■......■■■■■■ m i f u....... .
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BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonąi Broliai 
Hornyiių it pianų moteriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus, 
817 West 84th SL 

Tel. Booįeyard 9336

J.SOVETSKY
Užlaikome geriausias « 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Western Avė.
T«l. Hemlock 1582 ’

NAUJIENOJ, Ghięago, UI

Laikraščiai praneša, kad fi
nansinis krizis skaudžiai. užga- 
vei. Sovietų Rusiją; Esą Rusi
ja bandysianti gauti paskolą iš 
Jungtinių Valstijų. •

**

MUSU BIZNIERIAI
4 , „ IH.. . .....  .......................

Jos. F., Budrik naujame 
, biznyje ,

' Jei kam sekasi biznis, t Ai 
bando savo biznį praplėsti ar 
ba įkurti šalę sayo biznio dąr 
kutą. Taip padarė Jos. F. Bud
rik. Jis dabar skelbia, kad ati
daro naują biznį vardu: Bud- 
rik Auto Sales, 9Č7 W. 35 St. 
šiame savo naujame bizpyjc 
pardavinės Plymouth ir Dodge 
automobilius. Reikia manyti, 
kad jam ir šis biznis seksis. 
O seksis svarbiausia todėl, kad 
Jos. F. Budrik supranta svar
bumą skelbimų ir jis daugiau
siai duoda skelbimų Naujie
noms. Patirta yra, kad skelbi
mai Naujienose neša naudą.

'Reikia linkedi Jos. F. Budri- 
bizny-

'Reikia linkėti Jos. F. 
kui pasisekimo naujame 
je.

dienai
Kalakutas (Dykai

Besiartinant Dėkos 
kiekvienas mano valgyti kala
kutą. Jos. F. Budrik, kuris už
laiko radio krautuvę adresu 
3417 So. Halsted St., skelbia, 
kad jis duos kalakutą dykai, 
kas pirks dabar iš jo krautu
vės radio. *

Vadinasi, pirkėjas galės Dė
kos dienoj klausytis muzikos 
ir dainų per naują radio nu
pirktą Budriko krautuvėj ir 
valgyti kalakutą.

Reikia dar pažymėti, kad 
Budriko radio krautuvėj' jau 
keletas metų dirba S. Valan
čius, kaipo manageris. Jis yra 
patyręs biznyje per ilgą laiką 
Prie tokio biznio?* kaip parda
vinėjimas radio, ’S. Valančius 
yra tinkantis asmuo. 

....... ....
šiandjeĮ paskutinė dienia,, špeda- 

lių bargenų
x \ r'

Kaip matote, jdu trečia die
na, kaip Naujienose telpa daug 
įvairių skelbimų. tuose 'skel
bimuose nurodomu daug gerų 
bargenų. Taigi Sa^ primenamo 
Naujienų skąitytojams, kad pa
sinaudotų . .šia nepaprastą ]5roga 
ir eit,į‘ tais krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose ir tuojau

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, r 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserntnką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kyortinčmis bon- 
konlis —• po 20c už bonką.

Išdirbčjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

APTIEK A
Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir Šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Regiitraotas Aptiekoriat

1900 S. Halsted St. |
CHICAGO, ILL

. . . . ‘ • • . « "i • >4

nusipirktų sau reikalingų daly* 
kų. Dabar pirkdami, galite su
taupyti nemaža pinigų.

Ačiū visiems biznieriams
' , 'i . ' . q ■ ■ ■

šiųomi tariu ačiū visiems biz
nieriams, kurie davė Naujie
noms savo specialius skelbimus 
trim dienom. Manau, kad biz
nieriai', kurie dabar šiame Nau
jienų vajuje dalyvavo su savo 
skelbimais, turėjo geras pasek
mes, nes laikas yra patogus. 
Artinasi ruduo ir žiema, kiek
vienam reikės šiltesnių apati
nių ir viršutinių rūbų, arba ki
tokių namams reikmenų ir at
silankę į bargenų krautuves, iš
sirinks sau, reikalingų dalykų 
nupigintomis kainomis.

— A. Zymont.

Brighton Park
Gera žinia dėl brightok- 

parkiečių ■/ ■
Central . Manufacturing Dis- 

triet ' trustisai "nesenai šalę 
Brighton Parko nupirko di
delį plotą žemės — 480 akrų 
statymui naujų dirbtuvių. Prie 
šios žemės prieina 3 geležinke
liai ir upė. Tai bus naujas di
delis industrinis distriktas. Ne
užilgo prasidės statybos darbai 
— pravedimas geležinkelių li
nijų ir statymas dirbtuvių. Da
bar jau yra statomas vienas 
namas prie 47 ir Kildare gat
vių. Jis kainuosiąs apie. $150,- 
000 ir jame bus Atlantic & 
PĮacific Co. fjuonkepykla. Veda
ma derybos su kai kuriomis ki
tomis apie statymą čia savo 
dirbtuvių. Jau padaryta sutar
tis su New York Central R. R. 
apie išvystymą šio distrikto, 
kuris randasi į šiaurę ir vaka
rus nuo 47 ir Crawford gatvių.

Taigi už 20 minučių ėjimo 
iš Brighton. Parko bus didelis 
industrinis distriktas, kur su i * ’ r"
laiku gaus darbo desėtkai tūk
stančių žmonių,, o iš to bus 
naudos ir namų savininkams.

B. R. Pietkioyięzį

KĄ DARYTI SU PINIGAIS?
PIRKITE PIRMUS

• . i* ' ' • ■ •' , ' b ‘ '

MORGIČIŪS 
' ■' "" ; ' • b ' •" ‘ ■ • • r--,;

LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ
* ’

Pasinaudokit dabar nepaprasta Jiroga, nes ‘ tokių progų labai 
retai tepasitaiko •’ t J /

'H .*/ #

SEKAMI MORGIČIAI PARDAVIMUI MUSŲ OFISE;
t i »* s; 1 “•

U ✓

Mūrinis bungalovv, 6 kambarių, karštu vandenilį" šildo- $A
mas, Marąuette Parke, vertės $8,500, pirmas, morgičiūs m* V V1ĮJ

' , .. • <*. , .. .• ’*• J.k.—. */.'.

Naujas mūrinis bungalow, 5 kamb., vertęs $?,500, pir- $£ '

2-000
’1 -000

i ' ' s i e •

2 augštų mūrinis nėmas, karštu vandeniu šildomas, 2 flatai po 5 .

’4.500
25.000
’5.500

mas morįičius užsibaigs į 3,mętus
’j

3 augštų mūrinis namas, vertes $5,500, West Siįie, * 
pirmas morgičiūs užsibaigs ‘į 3 pietus .................’a.......

’ 't

D/2 augŠto mūrinis namas, Wešt Side, vertės' $5,000, 
pirmas morgičiūs užsibaigs į 3 inetus ...............   -

kambarius, Brighton Parke, vertes $Jl,000, pirmas 
morgičiūs.............................................. .......... ..............

.’'***' ■ . ■ ' * • , ■ ■ ... • .*' ■

Naujas marinis namas, Marąuette Park, vertės 
$60,000, pirmas morgijčius....... ....................... ...........

i&riįįhton Parke, 
vertės $15,000, pirmas morgičiūs......... ........... .............

> ' r ■ <

Naujas mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
vertės $8,f500, pirmas morgičiūs užsibaigs į 3 metus ’ $g

Justin Mackiewich
2342 So. Leavltt St Phone Canal 1678-9

Lietuviu valanda
Kiekvieną sekmadienį būna 

smagi ir maloni lietuvių radio 
valanda. Tad ir šį sekmadienį 
turėsime progos pasigėrėti gra
liu radio programų iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Programas yra duodamas 
Jos. F. Budniko radio krautu
vės, 3417 S. Halsted st.

Prcgrame, dalyvauja pagar
sėjęs vyrų Vaidilų choras po 
vadovyste J. Saurio; p-ia Ele
na Rakauskienė, viena žymiau
sių musų dainininkių >ir kiti so
listai. Taipgi bus ypatingai ge
ra muziką. Dainininkas Stasys 
Rimkus irgi sudainuos keletą 
gražių dainų. Tai bus jo pa
skutinis pasirodymas prieš bu
simą jo koncertą, kuris įvyks 
ateinančios seredos vakare, lap
kričio 18 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj su kitais geriau
siais dainininkais, kvartetu ir 
didžiuliu Birutes choiu. —Dr.

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

tas į nuosavybę visuomet buvo ir bus saugiausias ir 
pelningiausias. x

M. J. KIRAS
3335 South -Halsted Street

M. J. Kiras Motor Salos, Ino.
. 3207-09 S. Halsted St. Phone Calumet 4589

Kviečia visus atsilankyti ir pasivažinėti su
CHRYSLER arba PLYMOUTH 

automobiliu; tik pasivažinėję pamatysit skirtumą ir nu- 
sipirksit sali Chrysler arba Plymouth automobilių.
...............ii _____■ . . .-z ■ ■ ....

*

MORTGAGE BANKER

■■ . ir .u, . . ,. ....i...,

Halsted Tailor
J. Klowas,

1711 So. Hallsted St.
Vienas geriausių šioj apie- 

linkėj siuvėjų, pilnai patyręs 
savo amate, 
taip ir siuvime naujų drabu
žių. Specialistas taisyme kai
linių. Geras ir greitos patarna
vimas.

kaip valyme,

Marąuette Manot
J. Savickas, '

6234 So. Western Avė.
Geriausia vieta nusipirkti 

drabužius kaip moterims, taip 
ir vyrams. Turi didelį pasirin
kimą už mažiausias kainas. Kas 
pas J. Savicką perka sykį, tai 
ateina ir kitą kartą. Jis dabar 
turi daug bargenų. Nepraleis
kite progos. —Gaišk is. »

Gar sinkitės “N- nose”

t

X
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NAUJAS PLANAS DEPRESIJAI NUGALĖTI

Vienas Amerikos inžinierius, A. S. Baldwin, sugal
vojo naują planą šio krašto bizniui atgaivinti. Jisai 
siūlo nutiesti milžinišką vieškelį per visą Amerikos 
kontinentą, nuo rytinio kranto ligi vakarinio. Savo pa
siūlymą jisai patiekė prezidentui Hooveriui, ^paduoda
mas ir gana smulkiai apskaičiuotas išlaidas tokiam 
projektui. . ;

Baldwino projektuojamas vieškelis automobiliams 
kaštuotų apie 8 bilionus dolerių. Jo nutiesimui reikėtų 
pasamdyti 3,000,000 darbininkų, kurie turėtų dirbti 10 
metų, gaudami po $2,000 per metus.

Šitoks milžiniškas darbas, anot sumanymo auto
riaus, ne tik suteiktų uždarbį trejetui milionų bedar
bių, bet ir atgaivintų visą pramonę Amerikoje, ir to 
pasėkoje atsidarytų pakankamai vietų fabrikuose ir 
kitokiose biznio įstaigose ir likusiems bedarbiams.

Jeigu Jungtinių Valstijų administracija turėtų tru
putį drąsos, tai ji paragintų kongresą priimti šį p. 
Baldwino sumanytną ir paskirti reikiamą sumą pinigų 
jo vykinirilui. Nėra jokios abejonės, kad jį įpykinti 
Amerika lengvai galėtų. Juk karo metu valdžia įsten
gė sukelti apie 40 bilionų dolerių, ir tai ne kokiam nors 
produktingam tikslui, bet žmonių žudymui! ‘ .

Toks vieškelis, nutiestas per visą Amerikos konti
nentą, butų ir šiaip be galo didelis įdėlis i ekonominį 
krašto gyvenimą. Jisai prisidėtų prie žemės ūkio ir 
pramonės kėlimo krašte, taigi išleisti jo pastatymui pi
nigai nebūtų išmesti bereikalingai.

Amerika turi arba duoti tinkamą pašalpą milio- 
nams savo bedarbitf ^^arba parūpinti jiems darbo; ^Be
darbiai nėra kalti, kad biznis kenčia depresiją!

dėl to, ką jisąĮ arba Jo žmona 
jesą kalbėję savo stuboje, bet 
J“Naujienų” Bendrovė ir jos 
viršininkai dar niekuomet nuo 
to laiko, kaip “Naujienos“ gy
vuoja, pėra bandžiusios savo 
darbininkams diktuoti, ką ir 
kaip jie turi savo stubose kal
bėti ! -

Neva užtardami “Naujienų” 
darbininką, kuris nėra nė ma
žiausios skriaudos patyręs iš 
“Naujienų“, tie begėdžiai ban
do jo vardą panaudoti savo 
tamsiai politikai. , Ar tai ne 
biauru? It jie įsivaizduoja, kad 
šitokiu nekulturingu' keliu jie 
patarnaus savo kandidatui Ra
čiūnui!

• Mes kartą esame pareiškę, 
kad p. BaČiuną, kaipo asmenį, 
mes laikome geru ir draugiš
ku žmogum, nors apie jo tin
kamumą užimti SLA. prezi
dentę ^vifctą mes negalime nie
ko teigiamo pasakyti, kadangi 
toje organizacijoje jisai dar nė 
kartą nėra parodęs savo gabu
mų arba bent noro darbuotis. 
Bet kada mes dabar matome, 
koki elementai prie jo plakasi 
ir kokioiųis purvinomis prie
monėmis jie stengiasi prąskin- 
ti jam kelią. į Susivienijimo 
centrą, tai mes imame abejoti 
apie p. Račiūno sugebėjimą 
orientuotis, su kuo jisai susi
deda. J'feigu p. Bačiunas nori 
pasilikti platesniosios visuome
nės akyse džentelmonu, tai ar
gi jisai gali toleruoti,\ kad jo 
pakalikai Chicagoje, Clęve- 
lande ir Brooklyne varinėtų 
tokias bjaurias intrigas, agi
tuodami už jį?

KAS PLAKASI PRIE “TUR
TINGO KANDIDATO”

Tuose pačiuose fašistų orga
nuose, šalę agitacijos už Ba
čiūnų ir kitus “tautiško šlei- 
to” kandidatus, įdėta, keturių 
špaltų plūdimo litanija prieš 
Grigaitį, *ir ji baigiasi^ šauks
mu, kad SLA. narini privalą 
rinkti žmųnęs, “kurie dega tau
tine, dvasia”. Tai, vadinasi, pm- 
kimų kampanijos “štofas”!

Į tuos ' Simon-Sitnokaičio 
piktžodžiavimus atsakinėti, ži
noma, nėra jokios prasmės, 
nes su glųšais rimto ginčo ne
gali būti. Bet to necivilizuoto 
tipo skeryčiojimasi rodo, koki 
elementai plakasi prie dolerin- 
gojo fašistų kandidato. Ponas 
BaČiunas viešąi gyrėsi esąs tur
tingas ir žadėjo suteikti laimę 
Susivienijimui, jeigu nariai iš

brinktų jį prezidentu. Dabar gi 
matome, kad aplink jį spiečia
si toki asmeųs, kurie ne tik 
neturi jokių idėjinių interesų; 
bet kuriems trūksta ir žmo
niškos sarmatos. Kas fci butų 
su Susivienijimu, jeigu toks 
gaivalas jame 1 įsigalėtų ?

Kalbama apie “tautinę dva
sią” ir jos vardu drapstomasi 
'“išgamomis“ i bei “išsigimėliais” 
adresu tų, kurie yra per dešim
tis' metų Veikę lietuvių visuo
menėje. Ar tai tokią “tautinę 
dvasią” p. Bačirmas su savo 
prieteliais ir pasamdytais agen
tais bando įskiepyti Susivieni
jimui? Kultūringi žmonės pa
sakys, kad tai yra ne “tautinė” 
ir ne kokia kitokia dvasia, o 
tik paprastas chamizmas. 

—........ ■■■■■—— III—— <„■ „M ,iM»

SLA. Reikalai
Senieji SLA. virsi 

ninkai r

NAUJA KOMPLIKACIJA — AR "ANTIS”?

Paskiausios telegramos iš Mandžurijos praneša, 
kad kinų ir rusų kariuomenes būriai sumušė japonus 
Nonni upės srityje ir nustūmė juos atgal.

Jeigu šita žinia yra teisinga, tai Mandžurijoje da
lykai komplikuojasi. Karo lauke pasirodė nauja jėga 
— rusai. Tie būriai, kurie, esą, atėję talkon kiniečiams, 
aprašomi kaipo “tarptautinė komunistų armija0, susi
dedanti iš kiniečių, korėjiečių ir rusų.

Japonijos valdžia paskutinėmis dienomis ėmė sklei
sti žinias, kad Rusijos sovietų valdžia siunčianti Rytų 
Kinų geležinkeliu amuniciją kiniečiams. Kartu iš Tokio 
ėjo gandai apie japonų ruošimąsi maršuoti j šiaūrinę 
Mandžuriją, rusų geležinkelio sritin. • z

Gal visa tai yra tiktai karo propaganda. Bet ji ro
do, kurion pusėn vėjas pučia. Jeigu Tautų Sąjungai ir 
Jungtinėms Valstijoms nepavyks taikiu keliu likviduoti 
Mandžurijos konfliktą, tai į karą bus įvelta ir sovietų 
Rusija. <

■ris*

PUOLA I DESPERACIJĄ

- Tam tikros klikos, norinčios 
pravesti savo kandidatus j 
SLA. Piki. Tarybą, karščiuoja
si tolyn vis labiau ir pastaruo
ju laiku tiesiog puola despera
cijom Matydamos, kad jų per
šamiems “sleitams” SLA, na
riai atsuko nugarą, jos dabar 
bando suvaidinti “tautos gelbė
tojų“ rolę ir kelia šlyktų ne- 
kulturišką riksmą fašistų laik
raščiuose.

“Vienybėje” ir “Dirvoje” 
viekas pasislėpęs po pseudoni
mu slapukas rašo, kad “Nau
jienos” mėginusios terorizuoti 
savo šapos darbininką, kurio 
stuboje jo žmona pasakiusi ką 
tokio prieš Bagočių. Tas slapu
kas pasakoja; . ’

“Žinoma, ‘Naujienų* jiriį* 
teliams tas labai nepatįko! 
žiurjkime, tuoj keno nubčg- 

♦ tg tr apskųsta

Bet 
taip

visa

ir ne tą kas kalbėjo apie Ba
gočių, bet jos vyrą, kuris 
ten dirba. Ant rytojaus p. 
S. jau buvo pakviestas ‘pa
siaiškinti’ kad jo namuose 
kalbėta prieš p. Bagočių. 
Kaip p. &. aiškinosi, Šitą ra
šančiam nėra žinoma, 
faktas yra faktu, kad 
buvo.” 
Faktas yra faktu, kad

šita pasaka yra gtyrtfausias 
melas nuo pradžios Iki galo, ir 
tas “Dirvos” bei “Vienybės” 
korespondentąs, kuris šitokiais 
melais bando diskredituoti 
“Naujienas”, yra begėdiškas 
šmeižikas!

Mes numanome, kad tą šlykš
tų prasimanymą apie “Naujie
nas” sufabrikavo kati# nors iš 
to Simo-Semo pletkininkų 
“bųnčiaus”, / kurio glrsioji 
“dVoika” jau yra pasižymėjusi 
savo liežuvavimu. Kaip jiems, 
trip ir fašistų organams, ku
rie jų kvailas pletkas deda į 
savp ėpaltHjS, mes pasakysime, 

ne, Uk jokių
. . < tu-

vės darbininkui (Grikiui)

kad “Naujienos” 
kvotimų nedarė savo

v; - ' //-

■> < , * ‘ .... i

pavertus SLA., kuris Yra kul- 
turinė apdraudos ir pašelpdk 
organizacija, į republiftonų par
tiją, kur didieji biznieriai poli
tikieriai perka valdiškas vietas 
už pinigus. SLA. nariai tiirėtą 
neduoti nė vieno balso ' tiems 
didiemsiems bižtiiėriąfhs, ku
rie spendina tokias dideles su
mas pinigų, kttd įsiBribvus į 
Pildomą* Tarybą.

Apginkime SLAV garbę ir 
užtikrinkime saugumą musų 
organizacijai, nominuodami se
kamus kandidatus: ant prezi
dento adv. F. J. Bagočių, vice
prezidento J. V. Grinių, sekre-, 
torium Dr. M. J. finiką, iždo 
globėjais S. Bakaną ir Jurgi 
Stungį bei daktaru kvotėju Dr. 
J. T. Baltrušaitienę. Šie kandi
datai yra nuoširdus SLA. dar
buotojai ir jie nemėto tūkstan
čius dolerių, kad nusipirkus’ 
vietą Pildomoje, Taryboje,

Kazys Milleris,
SLA. 90 kuopos narys.

. Šeštadienis, Lapkr. 14, 1931
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[Skaitytoji; Balsai
Ar Tai Pažangiųjų 

Sandariečių Po
litika?T - . 1 ■

Sveikatos Dalykai
Asthma arba dusulis

ji skiria- 
Sandaros 
sau raši- 

patys ne
yra skir-

Tie vadai su- 
podo,<>jpg rpusų 
hižacljbs fthšta

tai’ 
kas“g^ra, gražu,"malonu ir'nau
dinga. Mes smagiai Jaučiamės, 
kuomet apie mus randasi gra
žios apielinkės; mums patinka 
gražus medžiai, namai, baldai, 
drabužiai. Mylime mes ir gyvu
lius už jų gražumą ir miklu
mą.

žmones męs gerbiame ne tįk 
už jų gražumą, mandagų apsi
ėjimą, bet ir už jų gerus dar
bus. Rodosi, taip reikia ir taip 
turi būti. į

Bet tegu su tais gražiais 
daiktais kas nors atsitinka, Ir 
mes į juos pradedame visiškai 
kitaip žiūrėti. Sakysime, tegul 
tampa nepataisomai sugadinti 
brangiausi baldai. Jie nebeten
ka savo vertės in jie mums, 
pasidaro nebereikalingi. Jokio 
pasigailėjimo pas mus jie ne
besukelia, — kaip tik priešihį 
gai, 
bjaurėtis. Pas mus .gimsta no
ras kuogreičtausiai nuo jų at
sikratyti. Ir prieš tai niel^ĄS 
neprotestuoja. Atrodo, jog tai 
visiškai naturališkas dalykas: 
taip reikia ir taip turi būti.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie žmones. / Prie tam tikrų 
apystovų kai kurie žmonės tu
ri progos pasižymėti, iškilti „
aukščiau, negu kiti. Pavyzdžiui,-'* dideli l»znlariaį. Tie didieji

mes' pradedame jais

Visa, ką aš čia pasakiau, tin
ka ir dabartinei SLA. politikai 
bei jo garbingiems ir susitepu
siems vadams. 
klupp.( C? tari» 
garbingas orį
jiems pafcidarė. perdaug sunki 
našta. Naštos sunkumas, ma
tomai, ir privertė' juos suklup
ti. ■ ■ ■ •>»>-**»* ■

Jeigu jįė butų supratę, kad 
nebetinka vadovauti Susivieni- 
j imui,, ir datigiau hebestatę sa
vo kandidatūrų, tai visuomene 
nors galėtų įvertinti jų praeityj 
nuveiktus darbus.

Kai kurie žmonės, apeliuoja 
į SLA. narius, kąd balsuotų už 
susitepusius vadus.a Girdi, tie 
vadai praeityj yra daug nuvei
kę, tad rinkime juos ir vėl. 
Tai labai pigus argumentas. 
Kas iš to, kad jie gali pasidi
džiuoti tik praeities darbais. 
Mes gyvename juk ne praeiti
mi, o dabartimi. Tad tuos va
dus ir turime- vertinti pagal tą, 
ką jie veikia jfcbar ir ką veikė 
netolimoj' praeityj, O čia di
džiausias tų vadų nuopelnas 
yra Devenio-Ąžunario paskola.

žinius.

Artimo Sandarai draugo balsas

Neginčysime, kad Amerikos 
lietuviai yra pasiskirstę. į ke
turias stambesnes grupes: pa
žangiųjų ir atžagareivių, kle
rikalų ir komunistų. Mažesnės 
frakbijėlės tų keturių grupių 
tarpe yra tik taktikos ir gal 
asmenų dalykas, šiaip tos ketu
rios grupės siekia keturių aiš
kiai apibrėžtų siekių. (

Pažangieji, imant plačia pras
me, norėtų matyti Įsigyvenant 
demokratinius Jdealus, žmones, 
saviškius, susipratusius, galvo
jančius, laisvus kaip , ekonomiš
kai^taip neprieta
ringus, ne-fanatiškus ir koope
ratyviškai veikiančius linkui 
visiems lygiai brangių tikslų.

Tai grupei priklauso ovi sro
vės, socialistai ir sandariečiai; 
gal būt pavieniai ar grupelėmis 
kiek skirtingai, bet bendrose 
savo, masėse siekia tų pačių 
gerbūvio idealų ir kovojantys 
prieš tuos pačius fizinius, eko
nominius ar dvasinius pavergė
jus. , s

, Atžagareiviai, reakcionieriai, 
“tautininkai”, “fašistai” ir kaip 
ten jie dar vadinasi; klerikalai, 
katalikai, kriščionys ar dar 
kaip ten, ir komunistai* bolše
vikai — jie visi yra tarp sa- 
vęs lygus tikslais, kurių visi 
siekia, tik kitokiais budais, —* 
būtent uždėti laisvam žmogui 
apynasrį ir jį Vedžiojant pri
versti jį klausyti įsakymų, ar 
tai iš Maskvos, ar iš Rdtnos 
ar iš tokios Brooklyno palėpės.

Praktiškai, kada pažiūrime, 
belieka tik dvi didelės srovės, 
arba du ‘ frontai i vietti, kurie 
kovoja už žmogaus kaip asmens 
ir draugijos, kaip asmenų lais
vo susibtirimo išsivadavimą ir 
nepriklausomybę'; kiti, kurie5 
siekia ir asmeh| it draugiją pa
žaboti ir aklai klausyti įsaky
mų, nežiūrint, kaip kenksmin
gi, atsilikę, nedori ir kvaili tie 
įsakymai butų*

Taš susigrupavimas gana aiš
kiai yra matomas musų drau
gijiniame gyvenime. frJ reikia 
pasakyti, bent ligi paskiitinią 
ląikų, kekviettą grupp savo įsi
tikinimą ąr tikslų sieke gana 
aivirai, nesviruodamos. / Taip 
buvo su “Nauiientačtais”; taip 
buvb su “Sandariečiaią1’; taip 
SU “Draugiečiais”, taip, tik gal
būt kur kas atkaklįaū, su 
“Laisviečlais”. Tik kada teko 
atsistoti akis akįn su draugu 
ir priešu ir pasirodyti pilnu 
veidu, svarbiausiam ihUsų gy
venimo reikalui atėjus, tokio 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj politikoj, iš visų, atsira: 
do vierta grupė, kuri išsigando 
sąvo pareigos it pradėjo keis
tai tūpčioti. DėjlC tokia rolė'fe-'

organizacijose tam tikri žmonis 
įeina valdybą. Jeigu valdybos 
nariai stengiasi' sąžiningai eiįti 
savo pareigas, tai ęakoma, kąd 
jie dirba su pasišventimu ir 
yra atsidavę organizacijos rei
kalams.

Bet tegul tokis' darbuoto j as 
kur nors suklumpa arija sušik 
tepa kodais negeistinais dar
bais, tai į jį pradedama žiūrė
ti kaipo į sugadintus baldus.

Jeigu toks darbuotojas susi
pranta ir laik u pasišalina, tai 
bent palieka gerą atmintį. Jo 
Nuveiktus darbus visi su pasi
gerėjimu nrtini. Bet jeigu dar
buotojas pasipriešina ir steil-r 
giasi pasilaikyti užimamoj vię- 
toj, tai į jis susijaukia visokių 
paniekinimų. Tokiame ntvėjyj 
yra dedamos didžiausioš pa
stangos, kad jį pašalinti iš vie-

’ lt' ■‘'r

Bandų pinigais lai
mėti nominacijas

J ajUitn ■■H.*,i

“Dirvos” ir “Vienybės” per
šami kandidatai esą sėkmingi;

dideli biznieriai. Tie didieji^ 
biznieriai mėto dideles sumas 
pinigų agitacijai už savo kan
didatūrą, kad patekus į Pildo
mą Tarybą. Bėįškia, jie turi' 
išrokavimą tai dėtyti. Manos 
apskaitliavimuį BaČiuno-Tarei- 
loM-Jurgelįutės “sleitas” jau da
bar yra išleidęs savo agitaciją 
apie $1,000. Tos išlaidos ma& 
'daug yra tokios: “DirVab ‘iŠ 
siuntinėjo^ 22,000 laiškų su la
peliais, M 1 ėęntas už laišką 
sudaro $220, o kur Spauda, kur 
siuntinėjimo darbas? čia leng
vai susidaro keturi ftr penki 
šimtai dolerių. O kur dar tos 
vififos konferencijos ir tie vį§i 
ftmdinitaai ir vaišės? Vią t®, 
Įpątomai, ėind iČ tų didžiąją 
biznierių kišenių, — tų bfznie- 
riąį ktHe 'butidm įtaria jšigkUti 
j Pildomąją Tarybą. >

SLA. nari#*tttrHų aprižiu* 
rėti, kol dn nėra vėlu/kad nČ-

Tik kada teko

ko Sandaros organizacijai.
Nežiūrint, kad ir pavieniai 

Sąndariefciai, ir kolonijų veikoj 
jai, ir kuopos yra pakartotinai 
išsirėiškę, kad ŠandarieČių vaid
muo dūri būti ir /ra, stovėti 
ten, kflr musų demokratybės 
įsitikinimus, senai jau įsigyve
nusias laisvės tradicijas reikia 
ginti, ten kur suvienytu fron
tu prieš reakciją reikia atsisto
ti; ir nežiūrint į tai, kad to
kie “Naujienų“ žmonės yra pa
kartotinai parodę, kad jiems 
kur kas mažiau teapeina savo 
grupės, bet nepalyginamai dau
giau bendri pažangiųjų žmonių, 
demokratybės, reikalai, — ta
čiau “Sandaros“ išeina nume
ris po numerio ir jos Centre sė-; 
įtintieji žmoįės kabinėjasi, lau
žiasi į atviras duris, ieško nesa
mų “priešų“, stačiai ligi įkyru
mo.

Paklausus,-kodėl taip, atsa
ko, kad, girdi, jei mes Naujiem 
niečių nekabinėsime, mums už
metinėjo, kad mes nuo jų nie
kuo nebesiskiriame 1 Jei jau tik 
tiek skirtumo teranda, tai, rei
kia. pasakyti, kad patys Sanda
ros centro išminčiai nežino, kas 
Sandara yra ir kuo 
si. Bereikalo tad Jie 
principus ant kaktos 
nėja. Jie jų vis tik 
moka išskaityti. Jei
tumo principė, tai laikinas tak
tikos bendrumas jų nepanai
kins.

Paprastai baimė turi dideles 
akis. Kad Sandaros centro žmo
nės kandžiojasi dėlto, Kad juos 
baimė prie to verčiasi, senai yra I 
aišku. Bet pąžvelgkime, ko jie 
bijosi? — Nagi, pasirodo, koks 
nors “fašlstpalaikis”, arba nu? 
sibankrutavęs komunistėlis bus 
pribauginęs: žiūrėkite, sanda
riečiai, Naujieniečiai jumis su
ėsi Arba vėl, žiūrėk, sandarie
čiai nieko nesibara su Naujie
nomis, vadinas, jie. nesiskiria 
nuo naujieniečių. Na, tai San
daros centro vyrai ir “rady sta- 
ratsia”. Beabejo, jų kiršintojai 
Iš to patys tik gardžiai pasi
juokia.

Tegul jau kurį laiką ir pa- 
sibaimytų. Tik viena bėda, kad 
tokiu \savo betaktiškumu San
daros dabartiniai vedėjai ken
kia ir savo organizacijai ir 
bendram musų tikslui.

Kiti dalykai man nesvarbus. 
Čia turiu galvoj SLA. Tikreny
bėj, ne .tiek čia dabar svarbu 
asmenys, kiek patys principai. 
Kandidatų į SLA. Centrą yra 
daugiau, negu keli sąrašai. Bet 
visi jie yra dviejų grupių; de- 
niokratiniai-pažangųs ar “fašis- 
tūojančiai”' reakcingi. Kurių 
fronte esame?

Jei Sandaros jaunieji vedė
jai vis .dar neišmoko kitaip sa
vo kafldidatų piršti, kaip kitų 
kandidatus niekindami, tai — 
ją pačių reikalas. Bet jei jie 
fttano, kad kabinedamiesi prie 
tą, su kuriais jie privalėtų ieš
koti t kooperacijos svarbesniuose 
iHusį' viešojo 'gyvenimo reika
luos^, aaU ir tiems viešiems rei- 
kalama tarnaują, jie labai la
bai klysta.

‘Klysta dėlto, kad dalį savo 
pasekėją tikrai įbaugins, ir juos 
nlivarys prie reakcionierių, kaip 
jau daugelį yra nuvarę, ir del- 
tp, kad kita dalis, ir norėdama 
likti andarai ištikimais, nega 
J&, kadangi > Sandaros centro 
Žmonės varžo jų laisvą akciją.

šiuose $LA. rinkimuose 
bent aukščiau minėtos dvi sro
vės, Sandariečiai ir Naujienie- 
čifti, neturi asmeniškų interesų, 
bet, kiek iš abiejų pastangų 
matyti,; turf sveiką ir būtiną 
interesą, neprileisti, kad SLA. 
po 45 metų paimtų kokie nors 
UjfoakaUniai ^usiburimai su 
priešingais musų demokrati
nėms tradicijoms tikslais. To- 
del, ir laikydamiesi uz savo 
kandidatų sąrašus, Šios grupės 
privalo JąikytiSį jei jau ne ko- 
pjfįbracįjbs, tai ir ne .puldinėji- 
thų taktikos/ Sekūnt “Naujie- 
nasV, matyt, kad jos ir sten- 
gtasi Jr išlaiko .tą taktiką. Eilė 
Sandarai pasirodyti. .
' Sandariems.

Rašo Dr. A. Mon tvidas
Asthma, tūli odos bėrimai, 

šieno slogos 'ir visa eilė kitų li
gų, nors žymini skiriasi viena • 
nuo kitos, tūri bendrą pradžių 
— tai ligonio jautrumas ko
kiam nors daiktui. Iš patirimo 
žinome, kad tūli žmonės apser- 
ga nuo pieno, arba nuo veršie
nos, arba nuo žirnių ar ko ki
to. Neatsiranda kokia nors ži
noma liga, o tik kokie nors 
simptomai. Tūli žmonės kaip 
tik suvalgo žemuogių, tuoj gau-

■ na odos niežėjimą ir išbėrimą.
Kitiems tai darosi nuo pupų, 
tretiems nuo vištienos ir t. t. 
Tapo ištirta, kad ir asthma di
džiumoj atsitikimų (o gal ir vi
suomet) paeina nuo kokio nors 
daikto, kurio ligonio kūnas ne
gali pakęsti. Kodėl milionai ki
tų žmonių tuoszpačius daiktus 
gali valgyti ir uostyti ir neap- 
serga, o tūli žmonės npserga, 
nelengva išaiškinti. Yra atsiti
kimų, kad asmuo neturi asth- 
mos, kol nėra arklio arti. Kaip 
tik užuodė arklį, tuoj ima jo 
plaučiai karkti, švilpti ir smau
gti. Kitiems tai darosi šunį už- 
uodus; tretiems katę ir t. t. žo
lių dulkių prisiuostome visi, bet 
jos nepadaro pas mus nė asth- 
mos, ne slogų, bet yra žmonių, • 
kurie apserga nuo kokios nors 
žolės arba medžio žiedų dulkių. 
Dar stebėtipiau, kad jiems ima 
kenkti tokis daiktas, kuris pir
ma nekenkė.

šitie dalykai yra gydytojų ty- 
i rinėjami ir kuomet nors taps
■ išaiškinti.

Svarba yra tame, kad jau 
noma, kaip surasti asthmos 
panašių ligų priežastį jjas tą 
kitą ligonį. Daromi yra ant 
tyrinėjimai, kad suradus, kokis 
eitas paš j j ligą padaro. Brai- 

qs. yJ&Į jo .odon įvairios me
džiagos; maisto daiktai, žolių 
dulkės^ paukščių plunksnos, gy
vulių plaukai ir kitokios dalys, 
bakterijų medžiagos. Kartais 
prisieina padaryti didelį skait
lių braižinių, kol užtinki me
džiagą, kuri Nukelia ligą. Pasi
taiko, kad visai negalima už
tikti. Kadriigi pirmiausiai brai
žomos tokios medžiagos, su ku-, 
riomip ligonis kas diena susi
duria, gana dažnai kaltininkas 
surandamas gan greit.

Įbrežus tos medžiagos, kuri 
pas ligonį sukelia» asthma, į- 
brėžtoji vieta plačiai parausta 
ir vidurys kiek papurpsta ir iš
blykšta. (Pakartojus įbrėžimus 
ta pačia medžiaga ir vis gavus 
tokią pat reakciją, darosi aišku, 
kad ligonis yra jautrus tai me
džiagai. Retkarčiais pasitaiko 
rasti, *kad jis yra jautrus dau
giau negu vienai medžiagai.

Tyrinėjimas ligonio neskau
dina, nes tik odos viršus brai
žomas.
• Ištyrus, nuo kokios medžia
gos asthma paeina, įsakoma jos 
šalintis. Tūlos medžiagosx gali 
būti ir yra priruošiamos ligonio 
nereikalingo jautrumo atbukini- 
mui. Pav., jeigu Jautiena suke
lia asthmą, iš jautienos pada
ryti vaistai vartojami jautru
mo atbukinimui.

Vadinasi, pirmu reikia ištir
ti, kas pas tą ar kitą ligonį su
kelia asthma, o paskui jau ne-’ 
sunku patvarkyti, kad jis jos 
nusikratytų. Kol neištirta arba 
nepasiduoda ištirimui, tol gy
dymas netikras. Visokie vaistai, 
vartojami laikinam palengvini
mui, ligos neprašnlins.

' < I
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Nauji Na 19 ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kaina 
10c. Klauskite 'Naujienose.

ži- 
ir 
ar 
jo

ATeJO “Kultūros” No. 9 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 415 centai.

Skelbimai Naujienose 
duodi nauda oeRo, 
kad pačios Naujieną® 
yra naudingos. >
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Garsinkitės NaujienoseCicero
Lietuvos Tautiškos Sesers

LINIJA

Koncertas Pavyko

Gruodžio 1 1931
SUTINKU DALYVAUTI NAUJIENŲ KOtyTESTE

Gatvė

Chica^o, III

NO 
ON GRIME

Bažnyčia, kurioj šis koncer 
tas įvyko, yra švari ir tinki 
mat koncertams.

$1,000,000 x Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

Rakandu Išpardavimas s,

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su Hnimenta 

PAIN-EXPELLER

Organizacijos mitingas Bųild- 
ing and Ixjan Reserve Exchange 
Cook paviete bus laikomas sek
madienį, lapkričio 15 d., ad-

keletas bilių kaip priemonių ti
kslui siekti. - * . '

Bet keletas legislaturos narių 
įnaše sumanymą nukapoti vals
tijos valdininkų algas, jų tarpe 
gubernatorio ir legisląturos na
rių. Manoma tečiau, kad tokie 
pasiūlymai nepraeis. }

Koncerto programų pildė p-les 
Bonds ir čepukaite

Praėjusio pirmadienio vaka
re \ baptistų bažnyčioje, prie So, 
Dearborn ir 52 gatvių, buvo 
koncertas, kuri rengė negrų in
teligentų jaunimo organizacija 
savo talentingai ir pasižymėju
siai pianistei p-lei M. A. Bonds.

šiame koncerte p-lci Bonds 
asistentė buvo p-lė Valerija Če- 
pukiutė.

Publikos daugiausia susirin
ko negrų, viso apie 300. Šios 
jaunos artistes' sužavėjo publi-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išplaukia iš Ntw Yprko
S.. S. "DROTTNINGHOLM”

Gruodžio 2 d. š. m.
M* L. “GRIPSHOLM”

Gruodžio 8 d. š. m.
Kfauakite Kalėdinių clrkuliorių 

Informacijų it laivakorčių kreipkis 
i vietini agentų arba tiesiog i 

SWEDISH AMERICAN LINE,
• 181 N. Michigan Avė.,

• Cbicago, III._______

Musų dirbtuvėj ši) savaitę galite nusipirkt! 
LABAI PIGIAI frbntinio kambario sct). TaS 
setas bus tikras papuošimas jūsų frontinio 
kambario, Pasinaudokit šiais nepaprastais bar- 
genais; atvažiuokite į musų dirbtuvę šiandie.

resu 2343 So. Kedzie avė.1 Mi
tingas prasidės 2:80, vai, po
piet * •

Kiekviena Cook pavieto sta
tybos ir paskolų asociacija kvie
čiama dalyvauti mitinge/

Reserve ~Exchange planuoja* 
garsinimo vajų visame miesto 
naujiems nariams gauti. Ir šia
me mitinge bus svarstoma vi
sas vajaus programas ir pada
ryti galutini sprendimai. 1

Suvienyta spulkų bendrovių 
akcija yra reikalinga apsaugai 
biznio ateity. Taigi visi daly
vaukite.

Kviečia komitetas: John A. 
Sierosinski, Sidney J. Keclik, 
Albert Niedbalski, Jonathan H. 
Pugh.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
? ČFISAS 1R AKIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

nių sirgusių ilgoką laiką. Su
prantama, tai ne geriausia at
siliepia j jo iždą. Bet kitaip ir 
būti negali, nes žmogus 'deliai 
to ir priklauso pašalpoj orga
nizacijoms.

Pora mėnesių atgal buvo at
sišaukimas bedarbių varde, 
kad išrinkti komitetą, kuris 
lankytų kęnferencijas ir gelbė
tų alkaniems bedarbiams. Ir 
šiame susirinkime komitetas 
vietoj raporto pridavė pundą 
popierų. Tai visas komiteto vei
kimas. /

ką, o už tai pastaroji atsimo
kėjo joms ne tik entuziastįniu 
delnų plojimu, bet ir gėlių bu
kietais. x

Beikia stebėtis kaip negrai 
gerai supranta muziką ir mo
ka ją įvertinti ir pagerbti ne 
tik saviškius, bet ir kitos ra
sės muzikus už jų nuopelnus.

P-lė M. A. Bonds. tiesiog gė
lėmis apkrauta. Taipjau Vale
rija čepiikiutė buvo apdovano
ta gėlėmis.

Programai pasibaigus, įžy
mesnieji iš negrų draugijos tar
po, subėgę už estrados pasvei
kino programo pildytojas.

Publika, susirinkusi šiam kon
certui, matyti, buvo inteligen
tija. Jų upsirėdymas švarus, vy
rai daugumoj tuksydoso, mo
ters turtingai pasipuošusios; jų 
užsilaikymas nepaprastai kultū
ringas. Laike programo liepa- 
sijudins ne vienas, Kai dėl tvar
kos, tai iki pasibaigs numerio 
pildymas ar tai pianu, ar smui
ku, ne vienas ir nė viena nelei
džiami į salę. Tik sustojus pia
ną skambinti ar smuikuoti ^bu
vo leidžiami į salę pavėlavu
sieji. Tai daryta, kad nesukel
ti bildesio. •, '■

Spulkų darbuotojų 
žiniai

Na, ir kilo ginčų. Vieni va
rėsi už tai, kad skaityti tuos 
raštus, o kiti, kad neskaityti. 
Buvo net tokių argumentų: gir
di, reikia skaityti, nes kuris 
neskaitą “Vilnies” ar “Laisvės”, 
tai nieko nežiną apie bedarbių 
vargus. A

Butų labai sveika visus tą 
nešvarią komunistų propagan
dą varančius šluoti lauk iš sa
vo tarpo. Ypač tai turėtų pa
daryti nepolitiniai kliubai ir 
draugijos, kurie privalo pirmoj 
vietoj savo pačių nariais rūpin
tis be jokių kelionių į Washing- 
toną. Ir pinigus geriau yra su
vartoti bedarbiams maitinti, o 
ne komunistinių agitatorių ke
lionės kaštams padengti.

Korespondentas.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizme, Ranku, Kojų, 
Nugarod skaudejinui. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroe akau- 
dejima, ir taip visokius akaudejimus 
(tik ne tonaa ).
TukatanCiai žmdhlu yra ilaigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanio Galinga Moatia yra tiek 
▼erta aukao, kiek ji pati averia su
lig naudos gydymo.
Kaina 73 centai, $150 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 1 

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

'•''//ha X Zf .Puikus, vėliausios_ mados ^ŠLI- 
'* M' pVOTl akiniai sustiprins akis, 

pfašalirts jų ntioyargį it galvos 
' ųskaudejiiną, taipgi ■.stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražint išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

JOOTPHViLIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Vathremrio Aw. 

CH1CAGO, 1LL.

Kontestantams bus išdalinta KELETĄ TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ 
Dovanų. Kiekvienas Kontestantas už savo pąsidarbavimą gaus do
vanas GRYNAIS PINIGAIS, nežiūrint kiek jis dirbs.. - -
Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Konteste ir prašomi 
TUOJAUS užsiregistruoti — išpildydami apačioj šio skelbimo patal
pintų kuponą. • ■

Kontesto smulkmenas ir taisykles pranešime gavę jūsų sutikimų.
Kreipkitės laišku arba ypatiškai
NAUJIENOS

1739 So. Halsted S t

Vakarinės žvaigždės Kliubas 
turėjo paprastą susirinkimą 
praėjusio antradienio vakare. 
Tarpe kita ko nutarta dalyvau
ti in corpore Draugijos Lietu
vių Kareivių parengime, kuris 
bus 21 d. lapkričio Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, t. y. už 
savaitės laiko.

Kliubo nariai turėtų skaitlin
gai dalyvauti. Tai yra parama 
vienų kitiems.

Kliubas turėjo keletą ligo-

. ‘47.50

Midland Parlor Furnitūra 
■ ’ *. . j? ■ * 4 • ?" • "

and Mariufacturing Co. •
: , .. ’ A. PATEJUNAS, Savininkas

4140 Archer Avė. : Pitone Lafayette 7404

mote 
Darbas labai ge

ittfe Star Cleaners 
1328 So. Halstod Street 
i , kampas 33rd Plate

Radip re f. $4 E ĘH 
Gramafortu..

' ’ . .

Reikalauja valdininkų 
. algų numųšimo

iĮĮiiiiįiįniž^^

šiuo laiku susirinkusi spe
ciali legislaturos sesija kai ku
rių Illinois valstijos municipa
litetų finansinei krizei pašalin
ti. Yra patiekta leglslaturaiLietuvos Tautiškos Sesers 

savo parengimu pilnai paten 
kintos, nes susilaukė daug sve
čių, ir visi gražiai linksminosi 
iki vėlumos.

Tas parengimas atsiekė, pil
nai tikslą. Mat, buvo skelbta, 
kad merginos ir moters am
žiuje iki 20 metų busiančios 
priimtos draugijon be įstojimo 
mokesties. O senesnėms įstoji
mas busiąs nupigintas. Ir mi
nėtame vakare netoli tuzinas 
merginų ir moterų padavė pra
šymą priimti jas draugijon.

Bet toli-gražu tokio skaičiaus 
neužtenka. Dar yra daug mer
ginų ir moterų, kurios jokiai 
draugijai nepriklauso. Taigi jos 
dabar turėtų proga naudotis ir 
Įstoti kalbamon draugijon. 
Draugijos susirinkimai laikomi 
p. Lukštienes svetainėje pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio.

Valome I
Senas skrybėlės; paskiau 
išrodo kaip naujos. 
Taipgi valome ir prosi- /tok! 
name vymj siutus ir ©verkautus 
rų dreses ir kautus, 
ras ir garantuotas.

." ■ v »•••' .c r • t. 'r' ■ S* . ■
•M ,V t t

r ' , -x’ < • 1 < ■ •
k - • •
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grįžęs kelionės kaštus padeng

DIDIS IŠPARDAVIMAS
DABAR EINA ABEJOSERoseland

Kalėdinis Kliubas
Peoples Furnihire Co. Krautuvėse

inoma

Ant
Pradžia 2:30 vai

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nauji Radios 1932 mados
Joniškiečių Vakaras

Nauja THOR plovykla
Bridgeportas

Setai Parsi

High Boy'

ŠILDOMI PEČIAI

iki $50.00, po

3410-12 South Halsted St

Mažiau

Mergaičių Žieminiai Kautai

■cvttATHlNG ForRegulia^s $9.00 ver

tiktai už

59.50
65.00
79.50

1514.16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lotais Ave.z 
CHICAGO, ILL.

LAPKRIČIO
LAPKRIČIO

LAPKRIČIO

K^hicago
Bargain 
WEEK* 

L END J

KAINOS SUMAŽINTOS 
DAUGIAU KAIP PUSĘ

Nauja MAYTAG plovy 
klė už................. .
Ir daugybes kitų ui lygiai žemas kainas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tema tokia: Kas 
Sovietų Rusijoj?

Dabar taip populia* 
i*aus Alpaca Pilė, 
kad išrodo kaip tik
ro kailio. Pilki ar ru*

RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ, PLAUNAMŲ 
MAŠINŲ, BLANKETŲ ir Visokių Kitų 

Namams Reikmenų!

Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesini susirinkimą 
lapkričio 11 d. Lietuvių Audi
torijoj.

Susirinkimą atidarė pirm. F. 
Bacevičia. Valdyba pribuvo vi
sa. Protokolas priimtas. Išduo
tas raportas komiteto, kuriam 
pavesta rūpintis rengimu ba
liaus ir teatro. Komitetas pra
nešė, kad viskas yra priruošta. 
O A. Gurskis paaiškino, kad 
bus vaidinama labai graži ko
medija, publika turėsianti daug 
juoko, pamatys kaip žentai iš 
Amerikos veikia. Susirinkimas 
priėmė tokį paaiškinimą su už- 
girimu.
v Patarčiau kiekvienam pri
klausyti Draugystei Palaimin
tos Lietuvos. Taį yra tautiška

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia 
Tamstų Peoples Krautuvėse. Atsilan

kykite šiandienų gatavi pirkti-
I DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVES

L bardais 
k PAVSj

Ar visi ji* 
l «i' w»u* 

Laycock, Prezidentas Pe- 
" * * J —* **-», «- 
“Anaiptol ne, nes Kalė-

Neseniai sugrįžusio iš Rusijos 
universiteto profesoriaus pa

skaita apie tą šalį

Gražus naujas Mohair se 
tas, tvirtai padarytas, i 
šmotai.
Kaina tik

Taipjau randasi gerų vietų 
pasigarsinimui ant kortinų. Pa
sigarsinti čia galima nupigin
tomis kainomis. Tas vietas mė
gino paimti svetimtaučiai, bet 
direktoriai nori visus lietuvius 
biznierius paremti.

Išdavė raportą ir koncertui 
rengti komisija. Paaiškėjo, kad 
rengiamas gfažus koncertas,

bus kviečiami keli chorai ir
• . * i

geri dainininkai. ,
Direktoriai taipgi nutarė 

Šaukti visų draugysčių valdy
bas susirinkimpi lapkričio 27 
d. pasitarti apie bendroves pa
gerinimą. —Direktoris.

Apie Chicagos Lietuvių 
Auditoriją '

Pirmadienio vakare, lapkri
čio 9 d., laikė susirinkimą Au
ditorijos direktoriai ir kliubų 
ir draugysčių atstovai.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Balčiūnas. Pasirodė, kad buvo 
visi direktoriai. Perskaitytas 
protokolas iš praėjusio susirin
kimo. Raportas priimtas. Fi
nansų komisija paaiškino, kad 
šį mėnesį įplaukė $1,200. Taigi 
Auditorijos biznis pradeda ge
rėti.

P-as Evaldas paaiškino, kad 
randasi pora tuščių krautuvių. 
Man atrodo, kad gali padaryti 
gerą gyvenimą tas, kuris pa- 
rendavos jas, nes Auditorijoj 
įvyksta daug parengimų įvai
rių draugijų ir vieta yra gai-

Puikiausi Coles išdirbystės pilnai parceliuoti ga- 
siniai pečiai, įvairių spalvų, vertės iki $75. Da
bar, kol jų išteks, tiktai $29 95

Iš tikrųjų, kam čia kapitą- 
lizmo šaly vergauti, jei leng
viau galima švento Stalino ka
ralystėje laisvai gyventi? O ir 
kelionė nieko nekainuoja.

Tad visi ir visos Stalino ir 
Bimbos davatkos pasinaudoki
te proga. O tuomet gal neno
rėsite būti darbininkų provoka
toriais arba klausyti šnipų.

Paskaita bus duota anglų kal
ba. O po paskaitos ^nis galima 
duoti lektoriui klausimus ir ru
sų kalba, nes profesorius Sva- 
niš moka ir rusiškai kalbėti.

Įžanga tiktai 15 centų asme
niui. Tad neužmirškite visi ir 
visos atsilankyti ir išgirsti pra
nešimą apie Rusiją iš lupų ten 
buvusio žmogaus. Ir nesivėluo- 
kite, nes punktualiai kaip 2:30 
vai. popiet paskaita prasidės.

Kviečia A. S. Puškino Ne- 
prigulmingo Kliubo Komitetas.

Roselando korespondentas.

milžiniška pinigų suma? 
nueina Kalėdų pirkiniams^ 
simą p. H. C. T 
oples National Bank and Trust Co 
karnai atsakėt 
doms išleidžiama tik mažesnė pusė pini
gų. Didesnė pusė pinigų nueina į re
guliarus taupimo sąskaitas, pirkimui in- 
vestmentų, apmokėjimui apdraudos, nuo
šimčių už morgičius, taksų ir biskis lab
darybei”. —

Nors pirmykštis tikslas buvo susirink
ti pinigų Kalėdų išlaidoms, bet dauge
lis vartoja šį planą net ir atmokėjimui 
skolų. Jie randa,1 kad lengva yra susi
rinkti pageidaujamą sumą mažais savai
tiniais depozitais ir tuo mažinti skolų 
naštą.

Bankai patyrė, kad daugelis narių pri
klauso prie kliubo metai iš metų. Jie 
gavę čekį iš vieno kliubo, tuoj pradeda 
mokėti ateinančių metų kliubui. Kalė
dinis kliubas gyvuoja visą ketvirdalį 
šimtmečio, bet susidomėjimas juo ne tik 
nemažėja, bet nuolatos auga( kai kur 
net ištisos šeimynos jam priklauso, nes 
jis tapo pritaikintas kiekvieno kišeniui. 
Kliubas, visų nuomone, yra geriausias 
būdas susirinkti pinigų Kalėdų laikui.

Parlor
duoda Pusdykiai

Duos paskaitą apie Sovietų 
Rusiją Loyola universiteto pro
fesorius p. Svaniš. Jo paskai
ta bus Strumilo svetainėj, prie 
Indiana avė. ir 107 gatvės, lap
kričio 22 d.
popiet.

Paskaitos 
dabar dedasi

Profesorius Svaniš pats bu
vo Rusijoj tyrinėti tenykštę 
tvarką. Jis ką tik sugrįžo iš 
Rusijos, kur daugelį dalykų 
matė savo akimis. Jo tyrinėji
mui pagelbėjo daug tas faktas, 
kad jis vartoja rusų kalbą. Tai
gi dabar jis aiškins kokia tvar
ka viešpatauja bolševikijoj.

Svarbu visiems pasiklausyti, 
tada žinosime, ar bimbiniai tei
sybę skelbia apie Rusiją, ar me
luoja.

Kas ypač turėtų atrodyti 
svarbu bimbinėms davatkoms, 
<tai kad profesorius žada apmo
kėti kelionę į jų matušką Ra- 
sėją tiems, kurie ten norėtų ap
sigyventi. Bet jeigu jid norės 
grįžti į Suvienytų Valstijų ver
giją, tai jau tuomet turės su-

Archer Avė. Big Store
4187-91 Archer Avė. Kamp. Šacramento St

American Family Muilas, ne 
daugiau 5 šmotų, su šiuo kuponu 
šmotas 3^c.

Labai didelės mieros, $ 
verti

Naujausios Mados, pilnai parceliuo
ti, dcl visokio kuro, $ag Q QE 
verti iki $35.00 po...... I W«

[Acme-P. K A. Photo]

Lordas Kilsane, kuris turės 
sėdėti kalėjime 12 mėnesių už 
siuntinėjimą prigavingos lite
ratūros apie savo kompaniją.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapleu)oodgatvii

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas rengia rude
ninį rožių balių sekmadienį, 
lapkričio 15 d., Lietuvių Audi
torijos mažojoj svetainėj.

Komisija, pp. Laucaitienė, 
Kazimieraitienė ir Rimdžienė, 
užtikrina, kad bus smagus va* 
karas ir susirinks ne tik joniš
kiečiai, bet ir kitiems svečiams 
bus užtektinai vietos tarp jo
niškiečių. Visi kviečiami atsi
lankyti. Draugas.

LIETUVIŲ KRAUTUVE
3856 Archer Avė, 

Telefonas Lafayette 6195

VAIKŲ FLANELINIAI MARŠKINIAI 
Iš storo pilko ar rusvo FHnelętte, didumo 8 iki 14, 

69c vertės ................. .......... .................................................................

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

T ei. Kedzie 8902

VALGOMOJO KAMB. SE

TAI UŽ MAŽIAU NEGU 
* * < ' •

MUMS KAINUOJA

Puikus 7 šmotų setai, didelis 
pailginamas stalas, 5 kėdės ir 1 
šeimininko kėdė, sėdynės ap
muštos puikiu jacųuard. Re- 
guliarės vertės iki $^JQ 
$75, dabar už* .... VMa I 9

DIDELIS 3 DIENU BARGENŲ 
IŠPARDAVIMAS

KETVERGE, PETNYČIOJ ir SUBATOJ 
Lapkričio 12,13 ir 14

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

VYRŲ UNION SIUTAI
Storo nėrinio, žiemos laikui, švelni apačia.' Reguliares 
$1.00 vertės, dabar ............ *................... . ...............................................

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ VILNONIAI SWEATERIAI
Stori, šilti, slipover styliąus, 6 iki 14 metų. Reguliares 
$1.39 vertės; dabar po ................. ................................................. . ......

MOTERŲ ŠILKINĖS IR VILNONĖS KOJINĖS 
Naujų rudehinių spalvų, puikiausios 50c kojinės, specialiai 
pora ..................... .....J.............. -..........................

! VYRŲ RAYON ŠILKINĖS KOJINĖS
Gražių naujų kfetkučių ir dryžių. Reguliares 35c vertės, 
pora tiktai .......................................................................\................ -......

VAIKŲ ŠILKINĖS IR VILNONĖS KOJINĖS 
Puikiai padarytos, šviesių spalvų, didumo 6 iki 9%, reguliares 
50ę. Vertės, pora,po ............ ........... . ............................ .............. ..............

' ; ; VAIKŲ ŽIEMINIAI UNION SIUTAI
Del vaikų ir mergaičių, visi storai fleęced, 2 iki 16 m. amžiaus.
Reg. 98c vertės, tiktai po .................................................. . ....................

DOUBLE BED BLANKETAI
Pilno lovos didumo. Stori, bet/minkštos bovelnos. Gražių $ 
plaids. Reguliares $2.00 vertės, pora po ................................ ...

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

Silpni Nervai Pada
romi Stiprus

Nuga-Tono turi savy vaistiiR, kurio išva- 
lo kūną nuo ligų porų ir Hustiprlna ir at
gaivina susilpnlijuRiuR nervus, raumenis ir 
gyvaRtinguoHiUH organus. Jis priduoda jums 
geni apetitą, nugali skilvio pakrikimus. pa
salina inkstų ar pūslės patrintus ir leidžia 
JuniH džiaugtis gyvenimo smagumais. Gauki
te bonką ‘ Nuga-Tono be vilkinimo. Jis yra 
pardavinėjimas aptiekininkų. Jeigu aptieki- 
ninkas neturi jo, paprašykite Ji užsakyti dėl 
jus iš savo urmininko. R. C. A. VICTOR kombinacijos Ra- 

dio įrengti naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo, ver
tės $300.00. Dabar $AA E A 
tik už.............. ...... UiOU

■ '

PHILCO Radio įrengtas su tūbom, 
staliuku ir viskuo. $Q^k 
Labai gražus, kaina

Būrelis draugų kalbasi apie draugijas, 
prie kurių jie priklauso. Vienas pri
klauso vienai draugijai, kitas kitai, tre
čias dar kitai, kiekvienas giria savo 
draugiją ir ją didžiuojasi. Vienas gi 
negalėdamas pasigauti savo draugija, pri
simena, kad jis kas savaitę moka ban
kui ir išdidžiai 
irgi priklausau, 
niam Kliubui*1.

Ir jis turėjo 
jis bus tas,

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

draugystė ir turtinga kapitalu. 
Turto ji turi daugiau kaip dvy
liką tūkstančių dolerių, o na
rių priskaito virš 400.

Nutarta, kad tame baliuje 
ir koncerte butų priimami į 
draugiją nariai be įstojimo mo- 
kesties nuo 18 iki 40 metų. Ne
praleiskite geros progos, o bu
site Užganėdinti.

žagarietis.

Žiūrėkit musų Cirkuliorių dėl didžiausių bargenų kokie kada buvo pa
siūlyti. Šis IŠPARDAVIMAS bus didžiausias BARGENŲ PARINKIMAS 
kokis kada buvo LUSTIG’S Sankrovoj. Ateikite anksti ketverge. Ateiki
te kasdie laike šio nepaprastai didelio išpardavimo.

Kainos dabar yra žemesnės negu buvo net 10 metų atgal. Žiūrėkit mu
sų Cirkuliorių. Jie yra atnešami į jūsų namus.

LUSTIG’SdeTtJ™nt

lipardavimas Vai" 
kų Sheepskin 

Kautų 
Padaryti iš stiprios 
juodos “Du Pont” 

/ rūšies Leatherette, 
storai avies kailiu 
pamušti ir su di- 

‘ įj; dėlių avies kąl- 
nierium. Didumo 
4 iki 18. Reg. 
$5.00 kautas, šia
me išpar- $0.98 
davime tik .

Elektrikinis 
tu. gatavas 
dabar už ..
7 tūbų Elektrikinis Radio, su_yiskuo, 
nieko daugiau nereikia 
dapirkti, dabar už .........
Howard Radio. 9 tūbų, ‘ 
kabinete, dabar 
už ......................................
Victor Radio kombinacija. naujau
sios mados, su viskuo 
dabar .................. .....į..*...,..
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti. 

Turime Radios visų iidirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.'

pareiškia 
aš priklausau Kalėdi

pamato didžiuotis, nes 
kuris tikrai turės pinigų 

prieš Kalėdas, kada turėjimas extra pini
gų ypač teikia didelio smagumo. Iš vi
sų švenčių .amerikiečiai daugiausia do
mės kreipia į Kalėdas. Kiekvienas, ne
žiūrint tautybės, prisideda prie tps dva
sios, kuri dabar persimetė net ir vai
kams, delei Kalėdinių Kliubų suteiktos 
pagelbos.

Kalėdinį kliubą sugalvojo vienas žmo
gus rytinėse valstijose. Jam visuomet 
trukdavo pinigų jo reikalais, kada atei
davo švenčių laikas. Jis sugalvojo ati
dėti tam tikrą sumą kiekvieną savaitę į 
dėžutę, pradedant rtho Naujų Metų ir 
sekamoms Kalėdoms jis turėjo užtektinai 
pinigų.

Jis pasipasakojo savo miesto bankie- 
riui apie savo sistemą taupyti Kalėdoms 
pinigus. Bankierius tuojaus sutiko pri
iminėti tam tikslui savaitinius depozitus 
nuo savo kostumerių. Taip gimė pir
mas % Kalėdinis Kliubas.

šis sumanymas taip visiems patiko, 
kad jis pradėta vykinti visoje Šalyje it 
kliubai nuolatos auga, taip kad jie da
bar kasmet prieš Kalėdas išmoka arti 
$500,000,000.00. Kliubai yra nuo 
$12.50 iki $1,000, bet labiausia pra
siplatinę yra nuo $1 iki $5 savaitinių 
depozitų skyriai.

Žmonės visur labai pritaria Kalėdi
niams kliiU>ams. Todėl kliubai savo
nariams ir gali kasmet išmokėti šimtus 
milionų dolerių. Kas atsitinka su ta

NAUJŲ MADŲ
GERIAUSIOS PLOVYKLĖS

Už ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Nauja WOSS plovykla

Daktaras
Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gy*do ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos -skausmas, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 'Jeigu Ipti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį mero ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 8c. kampas Keeler Ave^ Tel Crawford 5571

GYSLOS
; * ■ ■' ■ .. r ' . į . . ų..' Vį-L ' ’ ’ . '

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

IŠRADIMO
81b pastebėtinas treatmentas yra tel

kiamas kai jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturfisite SKAU
SMU. MĖŠLUNGIO, SUTINIMU IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gyslos Iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nors esate turfije vari
uose gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
žaizdos, phlebitis. kojų sutinimai 
Islgydo į stebėtinai trumpą laiką.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino. Vokietijoj Universitetą 

190 N. STATE STREET,

Kasdie 10—6:90. POtnyčiomie uždaryta
SKYRIUS: 2488 MILWAUKEB AVH. 

Utarn., Ketv., Bubatoj 7 P. M.—9 P. M.
Pčtnyčlomis 2 P. M;—6 P. M.

Pasiklausyklt musų kalbos apie. Sveikatą 
iš WJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:1&ZP.M. 
Stoties WED0 Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

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

Gasiniai Pečiai
Kaip Pusę Kainos

IŠPARDAVIMAS B

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys
•Fu iri ir viduriai tinkamai veikia?
F /T JU JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir
Avj susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių Į U**, w

(LČS •’ vnlimosl. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie Į
• \KWk 1F7 kentėjo nuo visokių ligų,; yra dabar pasveikę var-

' p/ todnmi DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIO. 816
\ labai švelnus tonikas yra padarytas iš 20 skirtingų

gydanCių žievių, šaknų, uogų, lapų Ir žolių. Neturi
/ Havy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete- •

( J ' mos reguliuotojas, kūno budavętojas ir kraujo valy- į-J
^*k.rlW tojus. Ateikite J inustj sankrovą nemokamam pasl- r "į /TŪR

\ II tariniui.. Daktaro egzaminacija yra visiškai, dykai y
, , ' kada vartojate Dr. Michaei’s Ali Herb Tonic. Arba ■ *«■ fa*

rašykite mums, priMųsdami 50c, o įneš prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Michacl’R Ali 
Herb Tonic, ir tada patys įHitikineitc. kad jei nlekąs kitas jums nepagclbCjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada perkate 1 
bonką . DR. MICHAEL’S ALL HERĄ TONIO.

•Sših, , , ,

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIG
4740 SO. ASHLAND.AVENUE, 1043 ,W. NORTH AVENUK
1*405 MILIVAI KEE AVENUK, 3842 W. 20th STCRKET

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Radio. 8 tūbų su kabinę 
dėl grojimo, $OQ.5(

A* I Dovanos Vaikams
\ 1K !■' I tiktai Sub a t o j e.

mJA I Motinos atsiveski-
I I >1 Ui te'savo vaikus su-

batoje ir jie gaus

DYKAI DOVANŲ SURPRIZO PAKELI

VARICOSE

Miteli



? « V\ r.‘
jotojtejtos, mago, m

Phone Boulevard 7042

Graborlai

Bažnyčios visgi pelnosi

Akių GydytojaiJUZEFĄ BRAZAUSKIENĖ

su-

Vaikėzas pašautas
Del Baina bankų bomba

Advokatai

Benediktas Butkus

Lietuviai Gydytojai

Hemlock 8151

Namų Td. Hydt Park 3395

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Valandos nuo 10- 
Nedeliomu nuo

Kalbėjo Wisconsino gu
bernatorius La Follette

Sprogo bomba ir truputį ap
draskė narna Davė Evans?, bu

to ifti -8*. vakoro. 
emlock 7691

Antanas P'. Brazauskas ir 
Jošeph Figarska.

METINĖS MIRTIES 
SUKOKTUVĖS

Arkliukų lenktynes, surengtos 
spalių men. 22 d., iŠ kurių pel
nas ėjo bedarbiams šelpti, davė 
$55,882. 7828

i dienas nevalgęs 
bet $30 sugrąžino 

savininkėms

Mn*ų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai it nebrangu* to
dėl kad neturim* flL 
laidų užlaikymui tky-

1646 W,

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Mokyklos užsidarys 
pinigu nebusią

Jeseph Gienda buvo užimtas 
svarbiu jam darbu—nuredymu 
pavogto truko. Bedė jisai t r o

1327 So, 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

po pi et
ragės t 
me
4 brolio dukteris
Mockienę, Kazimierą Bartkevičienę, Mikalyną 
r* • • t f r • • 1 ' • L • •   ““’ * * “

Chicagos Mokyklų Tarybos 
narys Savage pareiškė, kad vie
šosios miesto mokyklos privers
tos bus užsidaryti, jei speciali 
legislaturos sesija nepasiskubins 
išleist patvarkymų, kurie pa
rūpintų mokykloms išlaikyti pi
nigų.

Arkliukų lenktynės da
vė $55,000 bedarbiams

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

James • Ptovell ' buvo jau dvi 
dienas nevalgęs. Bakskary, kn. 
rin įlindo nakvoti, jfe užtiko 
tris šernoles viso si> $30 pini
gų, matyti, kieno tai . pavogtas 
ir kare padėtas. Pa veli patele
fonavo policijai ir atidavė pi
nigus, tik išreiškė viltį, kad už
sitarnavęs pavalgyti. Ir gavo 
pavalgyti.

Iš valstybės gynėjo Swanso- 
no teisman to payogta.... Kas? 
Keletas dešimčių bonkų su ma- 
rinavotais agurkais, tr dingo 
jie nežiūrint to* kad prie vals
tybės gynėjo namų stovi visuo
met policininkas. -

Paliko dideliame nuliūdime 
nų Antaną P. Brazauską ir 
minės. *

Sveikatos komisionieris Dr. 
Herman Bundesen ^teinančią 
savaitę ketina rezignuoti iš ko
ronerio ofiso ir eiti tik sveika
tos.. komisioųi^riaus pareigas. , i

CHICAGOS 
ŽINIOS

vusio International Union of 
Steam and Operating Engineers 
.kasieriaus. Jisai mano, kad 
bomjjja buvusi mesta\ į jo „na
mų • todėl, jogei jis, būdamas 
unijos viršininku, laikęs aipie 
$10,000 organizacijos pinigų 
Raino bankuose, kurie užsidarė 
ir sulaikė tuos, pinigus. Evans 
gyvena adresu 7305 Lafayette 
avė. . ,

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gaza*. X-Ray, etc.

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

* kampan Halsted. St.
4, nuo 6 iki
10 iki 12.

Surado Raino bonus, bet 
ne turtą

r SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Cicero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cįiąėro 5927

ką prie savo namų, 8245 Fox 
Street. Pašautas, * kai mėgino 
pabėgti nuo policininkų,

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer 'Avinus

Valandoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 fe 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonat dieną ir naktį ViTginia 0030

Trys Caponės padėjėjai 
nuteisti kalėti

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Ttf. Pro.Į«ct 1028

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

Ncdėlioj pagal sutartį

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Rezignuos koronerio 
ofisą

Valstybės gynėjo namą 
apvogė

Chieago-, III.
2314 W. 23rd Place 
Tek Roosevelt 2515-2516

Ketvirtadienį Chieagoje kal
bėjo Philip La Follette, Wiscon- 
srn valstijos gubernatorius. Kri
tikavo prezidentų Hoovcrj de
ltai to, kad pastarasis rado 
priešingumo visuomenės darbų 
sistemai kovai su nedarbu. Ki
ti kalbėtojai buvo Daniel Hoan, 
Milwazuke meras, Cląrence Dai1- 
row, Mot Berger, nabašninko 
Viktoro Bergerio žmona. Vakar* 
rfenėj Morrison viešbuty daly
davo apie 1,000 asmenų.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Dentistas 
471Ž South Ashland Avė.

. . T«l< .Boulevard 7589 
Oflio vąbmdo* 1> 

Rujdcnce Phone

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

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

Northvvestem universiteto pro
fesorius Todd praneša, kad Su
vienytose Valstijose kas metai 
paaukaujama filantropiškiems 
tikslams po $2,500,000,000. Kas 
gauna tuos pinigus? Daug maž 
pusė jų eina religiniams tiks
lams. Apšvietai tenka apie 8 
nuošimčiai, sveikatos reikalams 
—9.2 nuošimčiai, pašalpai už
sieniuose 9.7 nuošimčių. v.

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

Tek Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. . dieno* ii 
ubo 6 iki 9 valandos vajure

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

, z aid 47th Street

Pėter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose a/ba studijoj,

730 W. 62 St.
T d. Engle,wood 5840

Nicholas Perisich. 441 North 
Harding avė., turėjo Garfield 
State banke $10,000. Jisai spė
jo išsiimti pinigus pirm bankui 
užsidarysiant. Jautėsi laimin
gas.

Pinigus Perisich paslėpė se
name čemodane savo name. 
Ketvirtadieni jo džiaugsmas din
go, kai jis pamatė, kad vagilis 
išnešė pinigus.

Jt*i. 6600 South Artesian Avimu 
Phone Prospect 6659

- Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, nx.

A. M0NTV1D, M. D.
Wtit Tovn State Bank Bldg. 

2400 W. Madiscm Sfc
VaL: 1 iki 3 po pietų, 6, iki S valu

Tek We«t 2860
Namų telefonas Brua«wick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

W. A. B. BLUMENTHAL
i ^yįv.., 0PT0METR1ST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Ave^ 

kampas 47th St..
Td. Boulevard 6487

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

Td. Kenwood 5107 x
VALANDOS: . .

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
i nuo 6 iki 8- valandai vakarė

2422 W. Marrftutte Rd. 
kampa* 67tb jr Attesian Avė. 

Telefonas GrovehiU 1595 
Valandos nuo 9 iki Į l ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomv po pietų ir 

nėdėlioms pagal susitarimą

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai, nuo $3 x ..... 

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

4631 S. A.hland Avė. Tel. Varde <5780

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9253

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių1'į tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
(atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdėliomis 1.0 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUjp IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Td. Drexd 9191*

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisui 3102 8o. Babud St., Chicag^ 
arti 3 Irt Street

Valandėti ' 1—3 po pietų, 7—S vak, 
Nedėliomh ir iventad. 10—12 diokų, 

o » į z- * .. '■

Tel. Canal 4050 Veneriskod

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

> , CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos , Odot

K. GUGIS 
: , ADVOKATAS

. MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonu Central 4411 ' 
Valandos: nno 9 ryto iii 4 po pht« 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street * 

TeL Boulevard 1310 
Vaiaedost nuo 6 iki 8 vak kiatvfcaę 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedalioj nuo 9 jki 12 ryto

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motera it Vaikų Ligą 

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

Ofiso Td. Lafayette 7337 
Rez. Tefc Hyde Pade 3395

Antanina Gotautienė 
nor tėvais. Kinsg^ilaitė

sisk.\ >ė su šiitą pasauliu lapkričio 18 d.* 1:45 vai. 
1931 m., sulaukus 75 mettf amžiaus; gimus Tau- 

pskr., įPnŠyles rųiestely. Paliko didefiame nuliudi- 
vyrą Liudvikų, sūnų Albiną, dukterį Sofiją. 3 anukus, 

Pulkarijų Vaičikauskienę, Pauliną.
Genienę, 

Broniislavą Kinsgailait^ ir gimjnes, a Lietuvoj 2 broliu — 
Joną ir Benediktą Kinsgailus, 2 seseri — Viktoriją Luko
šienę ir Platsedą" Malinauskienę. . Kūnas pašarvotas ran
dasi 2803 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lapkričio 18 d., 8 vak ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atribos 
gedulingos pamaldos,- oA rvęJionės sielą, o iš Įėji nuly
dėta į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Gotauj;ienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laįdptuve- 
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

' Nuliūdę liekame, Vyras, Sunūs, Duktė, Anūkai, Brolio 
Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius' S. P. Mažeika, tel.
Yards 1138. , , • .. * . • • -- ■:

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotavėie x kuopigiauiia.

Reikale meldžia atsišaukti, o m a h 9 
darbo bosite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tek Cicero 5927

Dr. A. P. KazlauskisĮjOSEPH J. GRISK 
Lietuvis AdvdtahrtA 

. 46Jk So. AMand Ava ->r ' 
, Tri. Boulmrd 2M0 * r ’ 

Rez. 6519*So. Rotkrvett Su ' ’’ < 
Td. Repablic 9723 ___ J I

Dr. P. P. ZALLYS
‘ DENTISTAS

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną Lapkričio-Nov. 1930 
sulaukus 44 metų amžiaus 
mus Lietuvoje.

John Matteis, Martin Aecar- 
ido, abu Oaponės leitenantai, ir 
Leo Shaefer, buvęs Mat Colbo 
tarnautojas, nuteisti už butle- 
igerystę kiekvienas pusketvirtų 
imeitų kalėti. Be to, kiekvienam 
ją paskirta piniginė bausme po 
$1,500. / t

ĄMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
M?e$ visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramty

Phone Canal, <»Z22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

Seredomis ir nedėliomis pagtf jfattrti. 
Rezidendb 662S So. Riehmand Stuet 

Telefonas Rcpublic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos r

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 ikiz9:3O v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago. Ht

Ketvirtadienį teisėjo Feinber- 
gio kambary kįlo sujudimas, ka
da Baino sūnūs paskelbė, jogei 
jis suradęs tam tikrą paketą, 
kuriame senio Baino privatis 
turtas brangių popierių pavyda- 
le laikyta. Pasirodė tečiau 
kad tas “rudas paketas” užtik
ta, bet brangiųjų popierių jame 
nerasta. Tik beverčiai Baino 
bankų bonar pasilikę.

Teisėjas Feinberg rengėsi 
pašaukti liudyti ryšy su Bai
no reikalais buvusį senatorių, 
Charles Deneena.

S. M SKUBĄS
Lietuvis • 

GRABORIUS IR BALSAM (JOTO JAS
Dideli i< graži * koplyčia dykai

718 W. 18 St.'
T'l. Rooimlt 7531

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRffiOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr. 

4645 So. Ashland Avė;
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakar*. 

Nedėlio j pagal* tutarti 
Td. Boulevard 782ė

Namai:

$641 So* Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas 

2420 W. Marųuette Rd.
'arti Western 

Phone Hemlod

■iki, lim

Grabeliai

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai* pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5914

DR. NAKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb & Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiah pagal sutarti

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

Td. Lafayette 4146

VALANDOS t 
nuo 9 iki H valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Telefonas Y ardo 1138
■ ’

Stanley F. Mažeika 
i

Graborius ir .
Balzamuotojas

• Jau me^ai laiko suėjo kai mu
sų brangi motinėlė nuo. mus atsi
skyrė, bet mes Tave musų bran
gioji Motinėlė niekuomet neuž
mirsime. Tu- pas mus. jau ne- 
besugrjši, bet mes ankščiau ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka,

A. A. OLIS
R. A. VASALLE į

ADVOKATAI j
11 South La Šalie Street

Room 1934 TeL Randolph 933^!į 
Valandos nuo 9 ryro iki 5 vai. valu.* 
3241 S. HAted St. Tel. Vietoj 956$

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Oli*—Utanu. Krtv« ic Snbato* valu 
Vasalls—Pam. S**, ic Pėtnyffo* valu.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St 1 
Afil Lsavitt Se. * 

’ Telefonas Canal 2552h 

Valandos 9 ryto iki 8 vatmrcu 
Seredoj ir P&nyčioj nuo 9 iki 6

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tas kaipo patyrf* gydytojau chirurgas 
ir akušeri*.

Gydo įtaigia* fe chroniška* ligas vyi 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray it kitokiu* flektro* 
prietakų*.

Ofitas fe Laboratorijas
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nno 6 iki 7:30 vak vakar*

Td. Canal 3110 
Rezidencijos tdefonai

Hyde Paeis 6755 ar Rnndolph 6800

Tel.-Yard* 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Išgelbėjo $10,000, bet 
vėl neteko

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDLIAI 1 • ■ . .;; fe'

-Visą pagrabo patarnavimu, 
galime atlikti už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai 
Del šermenų ' ' 

Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary 

t . Public reikalus.

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 Soutlt' Ashland AiOenaa 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po picų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Tdepbone Plaza 3200

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS .

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 11 dieną, 12:25 valandą; ii ry
to 193 1 m., nelaiminga mirčia,— tapo a<uto<nobiJte užmuštas, sulaukus 
58 metų' amžiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Raseinių parapijoj, 
Slabados- kaime. ' . fe .

Paliko dideliame nuiittdim* moterį Antaniną ir 3 sesers vaikus — 
Juozapu. Vincentą ir Agniešką Tutultus ir gimines Izidorių, Butkų Ameri
koje. Lietuvoje paliko 3 beohų — Juozapą ir Vincentą.

Kūnas pašarvotas, randas* Masalskio koplyčioj. 3307 S.xAuburn, Avė.
Laidotuves įvyks antradieny, lapkričio 17 dieną, 8 vai. iš ryto, iš- 

kopkyčtOA į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingo*.*pJk 
maldos už velionio sieką. o> iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Butkaus giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paikutnį. patarna
vimą ir atsisveikinimą. ..ife ;

Nuliud* liekame, 1
MOTERIŲ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, TeL Boulevard 4139.

Lietuvės Akušerės

Turiu automobiliui visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama,

3319 Auburn Avenue
CHICAGO^ ILL.

J. F. RAIKIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS

. GRABORIUS CHICAGOJ 
:• E'aidotuvėse patarnau- 

jįj# geriau it/ pigiau, 
liegu kiti todėl, kad' 
priklausau ..- prie gra

bų išditbystė*.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
3 Tel. Canal 6174
- SKYRIUS:
}238 S. Halsted St.. 

TeL Victory 40881

JŪSŲ GRABORIAI - 
. Didysis Ofisą* '

<605-07 South Hėrmjtage-Avenue
: VUl TMfohmi YARDS 174f fr

Lietuviui Gydytojai 
PRANEŠIMAS .

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligoniui 
nuo 10 ryto iki 2 po pistų fe 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 V. Vashmgtorr St.’ 
Room 1542 * Tel Central 297M

■Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
. r IfS I M

v m a c Vakat>Ut UX*MK. K*WU fe SubrtM
GYDYTOJAS >r CHIRURGAS — 6 iki t vaL

2435 We« 69tb Street \ 4145 Anher Avė. TsL Lafayrtts 7397^
VALANDOS: 1

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

------------------ JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunai Borden) 
LIBTUVIS. ADVOKATAS

105 Adoma 8h, Room 211% 
Telephone Randolph 6727 

Vakorou 2151 W. 22nd SL nmą 
Ttfepbom Rooimlt 9090 

Narni* Tek RspubUc 9600

DR. CHARLES SEGAL 
, Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 8oath Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS / 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

tiĄv



Lapkr. 14, 1931
keliavęs iŠ pietų i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užmuštas Benedik 
tas Butkus

penk 
auto 
Bene-

Naktį iš ketvirtadienio į 
tadienį, 12:05 valandą, 
mobilio nelaimėj žuvo 
d ik tas Butkus, Lietuvių Au
ditorijos menedžeris, kai jis 
grįžo iš Auditorijos namo :į 
Marųuette Pariją

Benediktas Butkus buvo Lie
tuvių Audiorijoje menedžerius. 
Tas pareigas eidamas jis dažnai 
turėdavo pasilikti Auditorijoj 
iki gana vėlaus laiko, ypač kai 
joje įvykdavo kokių parengimų 
arba mitingų.

Taip ir praėjusį ketvirtadienį 
jis užtruko darbe ilgokai ir grį
žo namo jau apie 12 valandą.

Grįžo Halsted gatvės karu. 
Kadangi Butkus gyveno Marą
uette Parko kolonijoj, adresu 
6923 South Rockwell sreet, tai 
jam teko mainyti gatvekaris 
Drie 69 gatvės. Šios linijos ka
rai nuveždavo jį iki VVcstern 
avė.

Kada Butkus privažiavo 69 
gatvę, tai prie Halsted kampo 
jau stovėjo tos linijos karas. 
Butkus, matomai, norėdamas 
pagauti karą skubinosi per Hal^ 
sted rytų link neatkreipę^ dė-į 
mesio į tai, kad žaliosios Švie
sos leido automobilistams vaą 
žinoti ta gatve. L ■, v į

Ir štai jam skubinantis per 
Halsted, ant jo užvažiavo au-

tomobilis 
šiaurę. Butkus dar mėginęs 
paskutiniam momente gelbėtis.

' Jisai* šokęs aukštyn, kad užsika
binti automobilio radiatorio ir 
nepatekti po ratais.

Bet ši paskutine pastanga jo 
neišgelbėjo. Automobilis per- 
trenkė jį. Sulaužė krutinę, šon
kaulius, perlaužė dešinę rankų 
ir sunkiai sužeidė kojų.

Po šito įvykio Butkus dar 
gyveno kokias 15-20 minučių, 
bet mirė vos,nuvežus jį Engle- 
wood ligoninėn.

Pavardė žmogaus, kurio au
tomobilis sužeidė Butkų, yra 
King. Jis kokių 32 metų am
žiaus. Jisai ir nuvežė Butkų 
į ligoninę.

Koronerio džiurei įvykį tyri
nėjant policija davė liudymų, 
kad Butkaus buvusi nelaime, ba 
jis ėjęs per gatvę, kai žalios 
šviesos automobiliams ir kito
kiems vežimams davusios Gra
fiko teisę. Ir koronerio džiurė 
išnešė nuosprendį, jogei But
kaus mirtis buvusi—accidental; 
kitaip sakant, kad jis užmuštas 
netyčia ir hie dėl automobilis 
to kaltės.

Butkus ilgus metus buvo vie
nas žymesniųjų veikėjų lietuvių 
draugijose ir kliubuose y^ač 
« a . j.8Q. darbavosi

ir viršininkas šių 
kliubų: Lietuvių 

menedžeris ir di- 
Keistųčio ’spulkos

čiami skaitlingai atsilankyti į 
Lietuvių Auditoriją minėtą va
karą.—Rengimo Komisija.

Stasio Rimkaus 
koncertas

Ateinantį trečiadienį, lapkri
čio 18 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvyks dainininko Stasio Rim
kaus koncertas.

P-nas Rimkus yra tas pats 
dainininkas, kurio dainavimu 
dažani ifyeųka gėrėtis -p. Jos. 
Budriko radio programų kiau
šy tojams.

šį kartų rengiama koncertas 
jam, kad pagelbėti tolimesnėms 
jo studijoms dainuoti.

Programo paįvairinimui iš
pildys dalį numerių Birutės na
riai ir narės ir šaunusis kvar
tetas iš pp. Stogio, Balandos, 
Ažuko ir paties Rimkaus; bus 
ir kitokių numerių. ?

Iš viso matyiti, kad šis kon
certas bus* jaukus muzikos ir 
dainų mėgėjų skoniui parengi
mas.——Viet,

aetiaaieny r. y. lapitnfiio it u. umj 
Kaukių Balius su dovanom. Liet, Tau> 
tiškos BaŽn. svt., 3501 Š. Union Avė. 
čion atvykę prie geros muzikos? pra
leisk Vakarą su šokiais ir žaidimais. Ir 
dar gal galėsite, laimėti grąžtų dovanų. 
Prašome visus atsilankyti ir pasilinks
minti. Pradžia' bus 7 vai. vak., įžanga 
35c. , , KomtMas.

Bridgepoctas. — D'. L. K. Vytauto 
draugija laikys mėnesinį .su»irinkimą*<sek- 
madieny, lapkričio 15 d., 12. vai. d.,' 
Ch. Liet. Ąuditorijoj. Nariai malėnė- 
kite būtinai dalyvauti, nes yra naujų 
ir svarbių reikalų svarstymui, taipgi bus 
raportas iš kuyusio: koncerto.

P. K., nut. rašt.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo mėnesinį susirinkimą Šeštadieny, 
lapkričio 14 d., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd Place. 7.'30 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės budinai atsilankykite, nes 
bus rinkimas darbininkų de| metinio ba
liaus, lapkričio 28} M. Meldažio svet.

A. Kaulakis, rašt.
—, i—mm ■■ ■     n i m M m i u ii i  ............ a —i ■ ■m—i n,

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius avederiua ir 
panėiakaa. Taisėm, eonus avederiua. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfitumfit 
'irt, sutaupyti nuo 76% iki 100%.

\ F. SELEJJONAVICIA
♦ 5 «(te West 83rd St.Netoli Normai ^ve. Tel. VICTOHY S488.

Atdara dienomis ir vakarais...

Automobilės

VILTIS SERGANČIAM
Neftinrint kokia lira yra. nrba kiek tlaus 

daktarų ar vai»tų jua i&band^t be parelboa. 
čia yra viltie dei jua. Musų yyvaatlnroaloa 
Žolėn iA«rydė tukatanėlua. Dr. P. D. Šiman
skis. žymiausias Pasauly žolininkas. 1809 
N. Damen Avė.. Chicago. III., aiuloal suteik
ti jums dykai ft dienų bandymu. Aprašykite 
savo ligų ir jda rausite $1.00 Kraujo To- 
niko arba $1.60 bonką specialių Žolių Gy* 
duolių dykai. Pridėkite 25c apmokėjimui 
persiuntimo. Ateikite šiandie arba rašykite.

DYKAI
Kalakutas!!
Ar elektrikinis laik
rodėlis ar Lempa, ar
ba gražus suolelis šu 
kiekvienu pirkimu ra- 
dios iš Budriko Krau
tuvės.

Bridgeporte. 
kaip narys 
draugijų ir 
Auditorijos 
rėk toris; 
(840 West 33 st.)z pirmininkas; 
Saldžiausioą širdies Viešpaties 
Jėzaus Draugijos pirmininkas; 
Simano Daukanto Draugijos 
pirmiiiinko padėjėjas; Illinois 
<liubo kasierius, Teisybės My- 
ėtojų Draugijos narys; Lietu
vių Draugijų ir Kliubų Bridge
porte Susivienijimo pirminin
kas; Butkus šį Susivienijimą 
paits pirm 25 metų suorganiza
vo ir visą laiką jam pirmi
ninkavo.

Kaip artimi Butkui darbuo
tojai sako, jis dirbęs daugiau
sia Keistučio spulkoj, Saldžiau
sios širdies Jėzaus Draugijoj ir 
draugijų Susivienijime.

Benediktas Butkus paėjo iš 
Slabados kaimo, arti Raseinių. 
Mirė sulaukęs 58 metų. 'Paliko 
moterį.

Butkus Chicagoj išgyvenęs 
apie 35 metus. Buvo vienas se
nųjų chicagiečiij lietuvių.

Jo laidotuvės ; įvyks. . antra; 
dienį, lapkričio Vį d.^ 8 vąjah- 
dą ryto iš šv./Jurgio -.parapijos 
bažnyčios. * < r ,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
jorius Masalskis, 3307 Ąuburn 
avenue.—Rep.

Dr. Drangelis su Dr 
Lauraičiu laikė klini

ką Šv. Kryžiaus 
ligoninėj

Praėjusį šeštadienį, t. y, lap
kričio 7 dieną, Dr. Drangelis 
jo afisas yra 2417 West 63 

st.) padarė net penkiems savo 
pacientams burnoj, operacijas. 
Jam prigelbėjo Dr. Lauraitis. 
Kai kurios tų operacijų ant 
dantų buvo ytin sunkios, vie
nok jos‘ gerai pavyko. Pacien
tai patenkinti, patenkinti i* 
daktarai.'—Rep.

Žinia lietuviams

TheEnglishCoiumn

HALSTED TAILOR 
į J. KLO^Ą^.Šaviniąkas . 
; Valymas -— Dažymas taisymas 
i Męs specializuojame^ Ja n t Fųrkautų

I J711SO. Halsted St.
Tel. Canal 6380

......................... , n,....... y,,,,?;..........................................------  

.n ........ . iiniiiiiiiii ii i ui’....... ... ...............................

; Valymas

\ 'Siuvam tintus ailiit ' užsakymo"

STANKŪNAS
Kas norit gerų pąveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
i T«l. Yards 1546

MOTOR TROKAI VISU MDIRBYŠOIŲ
Didelie pMirinklmM ui kalnai nuo $50 Ir 

augs. Lengvus IšmokBjimai.
MOTOR _ SALES 

827 W. 85tn St. Tel. Yards 0080
*

PARDAVIMUI Dodge sedanas' gera
me stovyje, $50. Apleidžiu miestą.

\3236 Normai Avė.
46*** •  -----------.--I - II." .vi'T iT-~r-f'- " - I.linui ^irna. 11 ijiiminr i i .-.i...

ĄUBURN LATEST MODEL SEDAN
Aš paaukosiu jį tiktai už . $350. Ka

riu yra praktiškai naujžs, *nes aš jį var
tojau tiktai sekmadieniais ir šventadie
niais. Tai geriausias karas kokį esate 
matę, nes jis beveik mano nevartotas. 
Originali visiškai nauji balloon tairai, 4 
ratų brėkiai, Karas yra tiek pat ‘geras, 
kaip visiškai naujds. Kainavo man 
$1,850 tik kelis mėnesius atgal. Pa
aukosiu jį dabar tiktai už $350, Atsi
šaukite nedėlioj. 2231 Nortb Kedzie 
Avė., Apt. 1.
.........L.k,.... . .. U ... .. . .. ....... . . .. ..... -......

> LINCOLN DE LUXE SEDAN
Aš esu priverstas paaukoti savo vė

liausio modelio sedaną, kurį esu išva
žinėjęs 9,750 mylųi ir yra vienas gra
žiausių karų gatvėje. Šis karas turėjo 
geriausią priežiūrą ir jus negalėsite ji 
atskirti nuo visiškai naujo karo. Kai
navo man $3.600. Aš turiu tuojaus 
sukelti pinigų ir pirmas $250 paims jį. 
Malonėkite atsišaukti nedėlioj. 2238 N. 
Sawyer Avė., 1 floor.

Aš esu priverstas parduoti savo vė
liausio modelio Willys-Knight Sedan, 
kurį pirkau tik trumpą laiką atgal ir 
išvažinėjau tiktai 6,500 mylių. . Pui
kus originalis Duco neturi net įbrėži
mo. Tairai yra kaip naųjį. ( Pilnai 
įrengtas. ’ Karą reOciai* pamatysi, kad 
jį įvertinti. Aš esu, priverstas parduoti 
jį, kad tuojaus sukelti įpinigų. $250 
paims jį. ' 2538 North Čailfornia Avė. 
Ist flat.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDŪODA saldainių, ice 
cream fountain, cigarų krau
tuvė. Gražus ir nauji fixtures, 
už Ubai pigią kainą. Tiktai 
$5<}00. Krautuvė randasi ant 
63rd gatvės, ir» ant karų lini
jos. Renda $25.00 į mėnesį su 
šiluma ir elektra.

Kreipkitės: 2839 W. 63rd St.

PARSIDUODA candy ir soft drink 
štoras. Randasi arti 22 ir Crawford 
Avė., prie pat Street kar barnių 
tik $25.00. Kaina $575.00.

3836 W. 22 St.

, Tel. Crawford 0706

Renda

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir de- 
licatessen. 4 pagyvenimui kambariai 
pigi renda. 1045 W. 69th St.

’ Chicago Lithuanian Chorus 
“Pirmyn” is giving a Splash 
Party Sat„ Nov. 14, at 6148 
West 22nd St., Cicero, III. You 
are invited to be there. It’s 
9:30 P. M. —F. K. ' I

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PRANEŠIMAI
DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ 
rengia smagias vakaruškas lapkričio 14 
d., Liet. Auditorijoj. Pradžia 6 vai, 
vakare. įžangą narėms liuosa, svečiams 
25c. Bus smagi muzika, užkandžiai, 
perimai,, dovanų laimėjimai ir t. t. 
’rie to bus priėmimas naujų narių vel

tui nuo 18—25 m. be įstojimo mo- 
cesties, nuo 25—30 metų tik $1.00 
stojimo. * Pasinaudokite proga. Ren
gėjos užprašo plačiąją visuomenę daly

vauti parengime, ypač užprašo tuos, ku
rie moka šokti, bus^ net šešios dovanos 
aimėti. Tad rtepariiiHKitė 14 d. lap
kričio būti Liet. Auditorijoj' ir ten 

smagiai laiką praleisihi. Visus be skir
tumo širdingai kviečia. Rengėjos.

C t i ' ,

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
lankietas bus šeštadienyje, lapkričio 14 

d., MasOnic Temple svetainėje, 154'7 
>Jorth Leayįtt St. t Pradžia 8 v. v. 
Tikietus galima gaud “Naujienose”, 
“Aušros” Knygyne' ir pats Draugijos 
sekretorių Šaikų, 1907 Evergreen Avė. 
Draugijos naujai ir svečiai kviečiami mą- 
oniai dalyvauti. » 1 . ‘ Komitetas.

f. < . \ - ■ '

Joniškiečių L, K.''Kliubo; pirmu šio 
sezono rožių , . vakaras ?su skrajojančia 
krasa ir šokiais įvyks ateinantį sekma
dienį lapkričio 15 d., Lietuvių Audito- 
os svetainėje, pradžia 5:30 vai. vak. 

Maloniai visi esąte kviečiami atsilankyti 
ir su Joniškiečiais linksmai laiką praleis
ti, įžangą tik ’ 35c/asmeniui. J 

» Užprašo Rengėjos.
V '■

Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestro 
praktika įvyks nedėlioj, lapkričio 15 d., 

:45 v. p. p., Gage Parko ivet., 55 ir 
Western gatvės. Visi nariai malonėkite 
būtinai susirinkti laiku.

Rašt. E. Markus.
. ,, - ...........................

Hemoroidai išgydomi 
be operacijos

Garsus Europos Specialistas pasako kaip. 
Garantija duodama. Šimtai Išgydytų - be < peL 
M<1; ,Be1,9XeraelIO8- B« Hgoninčs išlaidų. Ne
reikia išlikti iš darbo, ola jus gaunate tų 
>at| patarnavimų, kų ir garsiame McClflary 
Pilė Institute iš Missouri, tik kainuoja ma
žiau ir jums nereikia išvažiuoti iš miesto. 
Ateikite šiandie, arba rašykite tuojaus dėl 
Specialio Nemokamo Pasiūlymo Egzamlnaci- 
os ir vieno treatmento. arba 5 dienų Zo- 
ių Treatmento ir patarimo <— 25c per paš

tų. Dr. P. D. Šimanskis, Hemoroidų Specia
listas, 1869 N. Damen Avė., Chicago, III.

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Naujas Midget Baby 
Grand Radio — kaina 

$69.00 už $32.00
Naujas Zenith, Victor 

Brunswick, Philco 
radio su gražiu kabi

netu po $49.00

Jos. F. BudrlkJnc.
3417-21 S. Halsted St.

Phone BOULEVARD 8167

Lietuvių dainos leidžiamos per orą 
W. C. F. L., 970 k. kai Nedėldie- 
nj, nuo 1 iki 2 vai. po pietų. W. 
H. F. C., 1420 k. kas Ketvergą nuo

7 iki 8 vai. vakaro.....

Real Estate For Sale
Namai-žemfi Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ĖSTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotna, fannaa, biznius visokios rųšiea. 
Nėra akinamo apielinkės ir knr yra at 
kas yra. T ‘ _ * 2_____
ir parapinam 1 .ir 2nd mortgage leng
vomis filygomu. -------
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
? Td. Lafayette 0455

- ■■»<''■ O1' .....

Perkam notas, 2nd mortgags

Teisingas it greitas

TIKRAS BARGENAS
3 augštų marinis, apšildomas. Ge

ras <įel mažos dirbtuvės, randasi 2005 
Blue Island Avė. Sutikčiau priimti 
mažesnf nuosavybę ar lotus. Ką jus 
turite pasiūlyti?

S. G. TUPONICH, 
1829 Blue Island Avė.

SALDAINIŲ, cigarų, mokyklos reik
menų Storas su namu ant ęemeątinio 
pamato, $7,900, lengvais išmokėjimais.

5603 S. Damen Avė.

—-t-O—-...
PAAUKOJIMAS. 40 akrų prie Musele 

Sboals, gražiojoj Alabamoj. Pribrendę , 
dėl subdįvizijos. Nedaug pinigų tereikia. 
Tel. Lincoln 1858, 425 Roslyn PI., prieš 
11 v. ryto ar po 5 v. v. Taipgi daug 
kitų lotų pigiai.

PARSIDUODA vyrų apdarų krautu 
vė, taipgi valimo, prosinimo įstaiga. Biz 
nis išdirbtas per 10 metų. 

Tel. Republic 10091

A. F. CZESNA’S 
BATUS

TURKIŠKOS, SULFURINES VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS ‘

Troatmentai visokiu kraujo liš'U. .reuma
tizmo, nervu. lumbago, šalčio,. paraly
žiaus! Bclatica ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. Sulfurlnės vanos eutvlrtlna vandeni 
iki 166 ir 176 laipsniu. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—-dienų ir vakarais

1657 W. ‘45th St
Kamp. S. raulina? ' Boulavard 4582 

11,11.. . ..........     imi...m iiiiįi
n....... l,rti.,lįWWl,.,Į,. .............. ..............................
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PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ?, ir ’ miegamojo kamba
rio setus, .kaurus,' lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S, Ashland Ave.,A)2-ras 
augštas. ’ •'' i *i '
--------------.............................................../-Į-------

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

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

j ■ | Lafayette >8780
r

'•F>; Personai i *

Asmenų Ieško ,
PAIEŠKAU apšivedimui i lęidės be 

skirtumo pažiūrų, atsiliepdimos meldžiu 
pranešti apie savo amžių, turtą, iię val
kus. Atsišaukit antrašu: „ ,

» Knygynas, 
3210 So. Halsted St.,

Box 20 
Chicago, III.

. PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų na
rnas. 4 ir 4 kambarių, vyškos, uždaryti 
porčiai. maudynes. Kaina $6,400, tik
tai $2,000 cash. 1446 S. Kariov Avė.

NORIU PIRKTI Soft Drink Parlerio 
fixtures.

Tel. Lafayette 9848

IEŠKAU gyvenimo drauges apie 
amžiaus, iš visų atžvilgių padori, 
norėtų gyventi ant ūkės, 
$2000.00 iki $5000.00. 
paaiškinsiu vėliaus.

Box 1371 
Naujienos 

1739 So. Halsted

reikia 
Apie

pas
kuti
nuo 
save

S t?

Dresių Deząininimas 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas

r: ,aS
Ąi Skrybėlės

Mėa išmokinsime kaip desaL 
ninti lr paffnryti gražias skry- 
bfiles, kol mokinatės. Diplomos 

, V duodamos. ^Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutSa, v MASTKR OOLLEGE
JOS. w. KĄŠNIcąA. .Principal 
,196 N. STATE ■ RAN. $718

CL ASSIFIE D ADS
’ / i

Educational

MOKYKIS BARBERYSTES, ( 
AMATO

; v • > / 'i . . . ,.V

Dienomis ar vakkrais. * De! informacijų 
Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBBR 
COLLĘGB.

672 West Madison Street

Furnished Rooms
/ ■ »

RENDON kambarys vaikinui ar mer
ginai, su ar be valgio. 724 W. 35 
St. 2 fl.

RENDON didelis kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, pavieniems ar vedu
siai porai. 7148 SO^ TMman Avė. T«l. 
Prospect 8921.* ' z

PASIRENDUOJA kambarys prie pa
vienės moteries, vaikinui, merginai ar 
moterej. 1320 Wicker Park Avė. 3 lubos

PASIRENDUOJA kambarys riierginal 
vaikinui ar'ženotai porai. 3249 South 
Halsted St., 2 lubos.

RENDAI gražus kambarys prie pa 
vienios moters. Laiškus rašykit Kny
gynas, Box 21. 3210 S. Halsted St.

RENDAI gražus kambarys prie ma
žos šeimynos, merginai ar vaikinui -su 
valgiu arba be valgio, 2,augštas.

6827 So. Maplewood Avė.

KAMBARYS rendon vienam 
dviem, arba ženotai porai.
/ 7032 S. Campbell Avė.

For Rent

Partners Wanted
Pusininku Reikia■ — —— ~ *- — — - - - — .

REIKALINGAS partneris shoe rapair- 
ing shapui. Nemokantį išmokinsiu, 
galės ir atsipirkti su mažai pinigų, jei 
norės. 922 W..33 St.

Darbininkų keikia
TUOJAU8 reikalingi yra vyrai mokintis 

Elektros ir Acetylene Vaidinimo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $80 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime Jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad iu.s negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus] amaatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums įsigauti i gerą darbų, kaip tik Jus 
pabaigsite lavinimąsi,

CHICAGO WELDING , 
514 Ni La Salk St.

Exchange—Mainai
BARGENAS

Mainysiu grosernf su mažu namuku 
ant privačio namo, nepaisant apielinkės 
ir du lotus ant Archer Avė ir 55 bul
varo. Mainysiu ant gyvenamo namo. 
Atsišaukit greitai.

Republic 9599

Chicago Daily News suma
nymu yra rengiamas tautų kar- 
nivalas gruodžio 12tą dieną 
Chicagos Stadium’e ir rengimo 
komisija kviečia visas tautas 
dalyvauti. \

Pirm to, visos dalyvaujančios 
tautos turi surengti savo atski
rą perstatymą, kaipo prisiren
gimą, ir iš tos priežasties musų 
lietuvių artistai ir chorai ren
gia koncertą ir šokius penkta
dienio vakare, lapkričio (Nov.) 
27tą d. 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių Auditorijoje. Įžanga 5Qc 
ypatai. Likęs pelnas nuo to 
koncerto eis bedarbiams.

Tame koncerte bus paskirti 
teisėjai, kurie perstatys tinka
miausius šokėjus ir chorus daly
vauti visų tautų kamivale gruo
džio 12tą.
- Dėlto visi lietuviai yra kvte-

Iš Radio WCHI. Stoties
1490 kilocykles

Nedėlioj,
Lapkričio 15 dieną

Nuo 1 iki 2 vai. po piet
■ i

Programas bus žingeidus ir 
domus, susidės iŠ giesmių ir 
calbų. Verta girdyti kiekvie

nam.

ST. PAUL’S HOSPITAL 
yra Jūsų apielinkės Ligoninė, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palatas Ir priežiūra 
per 10 dlepų už $60,

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard ė060

■■ ;............ ............... 1

GARSINKITfiS 
NAUJU3J0SE 
/ -■ ■ .r'’

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ Ig VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos lietuvių' Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos,“, ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, grėitaį, gražial-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nu^čome * kaip pas; dirbtuvės 
bo&ą prašyt dąrbo; | išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengtame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. ’ Pradėkit mokytis 
šiandieni (

Amerikos Lietuvių J 
Mokykla 

3106 So. Halsted St 
CHICAGO. ILl~

Financial
Finansai-PaškoloA.

REIKALINGĄ $4500.00 pirmų 
morgičių ant naujo įlamo. /Geras in- 
vestmenas. 6758 Sd. Rakinę Avė., po 
6 vai. vak., Prospect 3680.
...........  ii imi ii    į n  

Business Service '
Biznio Patarnavimas

PASITARKIT su Sampson’s Land- 
lord Service Bureau. 1 Tikrasis vaistas 
nuo negeistinų rendaunmkų. ♦ 1 metų 
narystės kortą dykai. Ekspertų patarimai 
visais dalykais7 dykai/ 
SAMPSON’S LANDLORD SERVICE

BURBAU 
1650 W. Division St.

W Tel. Brunštyičk 6160 
' f ; I

IEŠKOTE kambarių pasirendavimui? 
Persikraustykit dabar, kol dar nėra snie
go. 3 apšildomi flatai, maudynės, 2 
po 7 kambarius flatai, 3-4 kambarių ir 
2-5 kambarių. Rendos yra labai pi
gios ir mes jų turime nuo $8.00 iki 
*$35.00 į mėnesį. Todėl ateikite, mes 
turime lendą dėl jus. S. G. Tuponich. 
1829 Blue Island Avė.

RENDON 3 arba 1 kambariai, ap
šildyti, siu ar be rakandų vaikinams, 
merginoms ar vedusiai porai.

4026 S. Artesian Avė.

dėl beauty 
Gera vieta.

2802 W. 45 St. '
J  .............—» H

PASIRENDUOJA 4 ir 2 kambarių 
apartmentai, garu apšildomi, randasi 731 
W. 18th St. Matykit janitorių.

*"■!" ■" —r—" ... ............... '
RENDON 5 kambarių flitas su mau

dyne. Naujai, išdekoruotas, elektros švie
sa ir visi patogumži. Kampinis narnąs. 
Renda $25. Anton Zalagėnas, 7142 S. 
Racine Avė.

■ ....—.............. . .......... ...
RENDAI 7 kambarių flatas. Renda 

$20.00 į mėnesį. Gali ir kartę lai
kyti. K. Lukšas, 5845 So. Minard Avė. 
Clearing. \ ,

RENDON pusė Storo 
shop.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 kamb. namas, garu šildomas, garadžius,. 
nėra morgiČių, randasi ant Union Avė., 
netoli 33 St., kaina $5,300, mainys 
|nt bite kokio biznio arba lotų.

Mūrinis namas su resauranto bizniu, 
mainys ant farmos arba kitokio namo, 
priežastis savininko liga.

Gasolino steišipas, geras biznis, mai
nys ant namo.

2 lotai, nėra morgičių, išsimaino ant 
bile kokio biznio.

Geras automobilis, ‘ mainys ant lotų 
arba biznio.

Restorantas išsimaino ant lotų arba 
automobilio, kaina $500.

3 krėstų barbernę mainys ant lotų ar
ba automobilio.

Parsiduoda grosernė, priežastis — li
ga. ' Kaina $150.

120 akerių farma su budinkais ir 
gyvuliais, netoli Chicagos. mainys ant 
namo, galima pirkti labai pigiai.

- C. P. SUROMSKIS CO.
,'3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

EXTRA DIDELIS IŠPARDA
VIMAS SEKANČIŲ PRA- 

PERČIŲ
Tiktai per penkias"dienas, 

kiekvieną dieną nuo 9 vai. ry
to iki 1 valandai po pietų.

Bungaldw 6 kambarių, šiltu 
vandeniu apšildomas, lotas 
45x125. Marąuette Manor apio- 
Ijnkė. Kaina $4500.00.

Bizniavas mūrinis, namas ant 
63rd gatvės, tarpe Western ir 
Kėdzie. štoras ir flatas, 2 
karų mūrinis garažas, karštu 
vandeniu apšildamas. Kaina 
$13,500, įmokėti $3,500.

Marąuette Manor, apielinkėj 
du flatai, 5 ir 6 kambariai, 
pirmos lubos karštu vandeniu 
apšildomos, antros lubos pe
čiu šildomos, garažas dėl dvie
jų karų, j > Kaina $5850.00.

Didsjįs Gasoline station, ant 
didelio highway Archer Avė. 
NaAias su štotu, Restoranas, 
Barbeąue Stand. 314 pėdų 
ant Acher Avė., 150 ilgio lo
tas. ^Priimsiu į mainus 4 fla
tų arba biznio namą, Storą ir 
flatą ant bizniavos gatvės.

9 flatai ir štoras, liethvių ko
lonijoj, kampiniai mūriniai 
namai. Kaina $7500.00, įmo
kėti $1500.00.

3 flatai po 5 kambarius ir 
štoras, ant gatvekarių linijos. 
Kaina $4000, įmokėti $1500, 
likusius pirmas morgrčius.

Atsišaukite 2839 W. 63rd St.

Farms For Sale
x Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI kelios augštos rūšies 
išdirbtos farmos. Pačioje kornų juos
tos širdyje; geras juodžemis. Arti Strea- 
tor. "** Bargenai. State Bank of Leonore, 
Leonore, Illinois.

. STEBfiTINI PASIŪLYMAI!
> PARDAVIMUI ar mainymui geram 

stovyje 3. auglių kampinis, muro namas, 
štoras ir' 5 flatai. Randasi ant gyvos 
biznio gatvės. Renduojasi už $165.00 
į mėnesį. Vertas $18,000,. parsiduoda už 
$14,500 su $3,500 įmokėjimo, liku
sią dalį lengvom išlygom. Savininkas 
mainys į bile kokį privati!ką namą ne
paisant apielinkės.

PARDAVIMUI ar mainymui beveik 
naujas 1 augšto muro namas. Štoras 
ir 5 moderniški kambariai užpakalyje: 
karšto vandenio šiluma; randasi netoli 
didelio teatro; tinka bile kokiam bizniui. . 
Savininkas mainys į bungalow ar į bile 
kokį privatišką namą, nepaisant apielin
kės. ’ \

PARDAVIMUI už negirdėtą kainą 5 
kambarių mnro bungalow. Karšto van
denio šiluma ir kiti moderniški įrengi
mai su garadžium. Greitam pardavimui 
kaina $6.000 lengvai* išmokėjimais. Ver
ta $8.000. Naudokitės retai pasitaikoma 
?roga. Atsiliepkite pas įgaliotinį sekan

tai : ‘ '
J. YUSHKEWITZ,

3647 Archer Avė. TeL Virginia 0757 
L blokas į rytus nuo Western Avė.

S' ■ 
> B

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas 
tetio Wąllboards 3c., garažų durys $2, 
Pastatome garažus Ir porČius. Lengvi Iš- 
mokėjimai, ABBOTT^ 5 2Q1 W, Grtnd

■ t

“Business Cliances
pardavimui Bizniai

LUNCH ROOM, pardavimui arba 
priimsiu pusininką vyrą ar motei 
Priežastis — vienai suhku apsidirbti.

750 W. 69 St.
—------------\ --------------------- --——

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
išdirbtas biznis su ar be namo. 246 
So. 13th Avė. Maywood;

’ -- - J ■■■ IT '
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PARDAVIMUI PIGIAI BUČER-
NĖ, i ■

3401 So.' /Ąuburn Avė.

PARDAVIMUI gera 60 akrų farma 
didelėj lietuvių kolonijoj. 40 akrų ge
ros smiltingos žemės ir 20 akrų rie
baus juodžemio, tinkamo daržovėms au
ginti. 9 > kamb. namas ir barni, taipgi 
5 akrai miško. Randasi arti Hart, Mich. 
Kaina $5.000. Rašykite G. B. Rollins, 
Hart, Mich.

.  ..... ........ . 1 ■» 1 'M-.................... ...........  , " 

BANKO FORKLOZINTAS
4 flatų, mūrinis namas, garu šildo

mas, 3-5 kambarių ir 1-4 kambarių fla
tai; 4 metų sennpto. Originale kaina 
$23,000. Dabar $12,900. Taipgi 6 
kambarių moderninė apšildoma bungalow 
$5,500.

R. HLOVKA
5400 S. Sawyer Avė.
Tel. Prospect 6598

pusininką vyrą ar moterį.
L..

ŪKIS, PIRMOS KLESOS
176 akrai geros, dirbamos žemės In

diana valstijoj, 36 mylios nuo vidur- 
miesčio su franeuzišku bungalow ir ki
tais gerais budinkais.- 1 Labai pigiai už 
cash tik $11,500, pirmų morgičių 
$5000.00.

C. ALEKNA 
' Tel.'Fairfax 2475

PARDAVIMUI didelis namas, karštu 
vandeniu šildomas, tinka 2 mažiems 
flatams ir 6 kamb. flatui. garažas. ' 

1529 S. Kedvale Avė. 
—O--------

~ i. -j.,

PARDUOSIU arba mainysiu bnčemę 
it 3 lotus ant nedidelės .farmos ne to- 

rtnd Miauk ^0^«,ylių-...hud- Chicagos/ šaukite 
1 Lafayettt 4557į

' < -
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PARDAVIMUI pigiai' 80 akerių far

ma' ‘pietinėjdalyje Klabamos valstijos. 
Marketas visados geras. Taipgi turiu 
gasolino stotį. Vieną iš šių turiu par
duoti.

107 St. k 96 Avė.
' :w.;; .’JPaloa. Park. lll. .

l>hon^ Worth 19 R. 2.

• ■•j. ’■ r1':?.1 '■ < \

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na 
mas po 6 kambarius. Esu našlė, pri 
vęrsta parduok

6047 So. Sacramento A ve.
• . .................. • • -■ • — —.

M* ' • *

PARSIDUODA medinis 2 augštų na
mas ir 2 karų garažas, arba mainysiu 
ant nedidelio biznio.

2723 S. E merai d Avė. . • .
: s ' ■ , . .



Part Two j
* ■■■■■■■■ ......... .. ■■■iii/

VOL. XVIII Chicago, ūl., šeštadienis",Lapkritis-November 14 d., 1931 No. 269

Mikas Rabatėnas.

KERBTAS'
Vincas Kymantu buvo baisiai 

kerštingas žmogus. Jis atker- 
šindavo kiekvienam tiek, kiek 
tik jo protas įstengdavo kerš
to būdų sugalvoti. Tai buvo 
nepermaldaujamas žmogus. Jei 
kas nors pradėdavo iš jo juok
tis, dviprasmiai kalbėti, jis tuo
jau parausdavo, sugniauždavo 
kumšti, išplėšdavo savo juodas, 
kaip anglis akis ir, rodos, jau 
jau šoks ant to žmogaus ir su
mals jį, kaip girnos sausus grū
dus; bet nešokdavo. Po truputį 
atgniauždavo kurmštį, nuleis
davo akis, truputį pabaldavo ir 
vėl kalbėdavo su tuo žmogumi 
ramiai, nesikarščiuodamas, ne
kapodamas žodžių. •

Kai įvykdavo pas Vincą šis 
jausmų procesas, žmonės žino
davo, jog Vincas tuo trumpu 
laiku yra sumanęs būdą tam 
žmogui atkeršyti. Ir būtinai 
atkeršys, nors tas žmogus die
vai žino kaip saugotųsi Vinco 
keršto.

Beikia pripažinti, jog Vincas, 
nors buvo kerštingas, bet nie
kuomet nekeršindavo taip bai
siai, jog tas žmogus labai nu
kentėtų arba įgytų iš to didelį 
nuostolį. Visiškai ne! Jis steng
davosi tais pačiais pinigais at
simokėti, būtent, jei iš jo kas 
pasijuokdavo, o juoktis buvo iš 
ko, jis taip pat tanY žmogui iš
krėsdavo tokį “šposą”, jog tas 
neturėdavo kur akis dėti suti
kęs savo kaimyną ar šiaip pa
žįstamą žmogų.

Vincas tokiu kerštingu pasi
darė nuo to laiko, kaip pradė- 
jo gerai suprasti žmonių kalbą, 
suprasti, jog žmones, pratę-dvi
prasmiai kalbėti, kad apskritai 
žmonės mato kito akyse kris
lą, o savo akyse rąsto nemato.

Vinco būdas buvo nepapras
tas mišinys, nieks negalėjo jo 
suprasti, nieks negalėjo su juo 
susidraugauti, nes negalėdavo 
prie jo prisitaikinti. Antra, 
Vincas pats draugų vengė, nes 
kiekvieną žmogų jis skaitė sa
vo priešu, norinčiu jį pajuokti.

Gal Vincas todėl žmonių ne
kentė, kad jį nuo pat mažens 
visi erzindavo, vadindami žy
duku. Kaimo vaikai vydavosi 
jį kelias varsnas su lašinių ga
baliuku, kurį norėdavo privers
ti suvalgyti. Kadangi Vincas 
nuo pat mažens buvo silpnos 
sveikatos, silpnų jėgų, tad bėg
davo nuo piemenų, pusbernių, 
jei bent kur juos pamatydavo, 
nors jie ir žadėdavo jam nieko 
nedaryti.

Kartą, taip žmonių lenkda
masis, Vincas vos neprigėrė 
upėje. Jis ėjo, kaip visuomet, 
kažko užsimąstęs. Staiga pakė
lęs nuleistas akis, pamatė atei
nant iš miestelio įsigėrusius 
kaimo vyrus. Vincas aiškiai 
no j o, jog jie pro jį ramiai 
praeis, būtinai jį susigriebę 
zins, vadins žyduku, o jam
to titulo ginantis prašys įro
dymų, kad jis nežydukas, o tai 
buvo jam daug sunkiau pada
ryti, negu saulei iš vakarų pa
tekėti.

Matydamas, jog vyrai jį jau 
pastebėjo ir pradėjo šaukti: — 
Ei, žyduk, eikš, duosim tau la
šinių! — nutarė iš kelio pasi
traukti į laukus.

Vyrai, pamatę Vincą norint 
nuo jų pabėgti, pradėjo jį vy
tis visą laiką šaukdami:

—Ei, žyduk, žyduk, palauk, 
mes be kryžiaus!

—Gha-cha-cha! — nusijuokė 
kiti bernai, lyg rodos ne šio 
pasaulio būtybės.

Tas juokas,, bernų šauksmas 
Vincą, rodos, koks kairiausias 
vėjas vertė dar greičiau bėgti

ži- 
ne- 
er- 
ši-

ir jis, pribėgęs upelį, ilgai ne
galvodamas metėsi į vandenį, 
kad perbristi.

Pakliuvo j gylę. Plaukti ne
mokėdamas pradėjo skęsti, bet 
ir skęsdamas nerėkė, — bijo
damas, jog bernai jį gal gelbė-f 
♦ i iv nrnHnc ivniriniapradės įvairiaisti ir išgelbėję 
budais

Gal 
smarki 
greitai 
priplovė prie karklais apaugu
sio kranto. Vincas susigriebė 
už karklų ir kybojo vandenyje, 
bijodamas ant kojų stoti* kad 
vėl nenugrimsti į gylę.

Pribėgę vyrai pajuokavo, pa
erzino, sakydami, jog Vincas 
jąu* nebusiąs žydukas, bet bur
liokas, nes puolė j vandenį ap
sikrikštyti. Jie, girdi, patys ma
tę kaip Vincas tris kartus bu
vo vandenyje panėręs, kas ir 
reikalinga norint burliokiškai 
pasikrikštyti. |Pajuokavo ir nu
ėjo į kaimą palikę Vincą van
denyje įsikibusį karklą.

Vincą krėtė 'drebulys. Jis 
pradėjo įsikibęs karklus slinkti 
m’ie krauto iki pasisekė iš van
dens išlipti.

Nors jį visi žyduku vadino, 
bet jis buvo ne žydukas. Jo 
motutė gyveno čia pat kaime, 
į kurį persiskraustė iš bažnyt
kaimio. Mokė jį taip pat lietu
viškų maldų, kaip ir kitus vai
kus, vedė į bažnyčią ir dargi 
kartą buvo nusivedusi pas 
nigą, nes jo motutė rudenį 
vo kasus klebonijos bulves, 
nuėjo užmokesnį už darbą 
siimti.

Vincas dar visai 'mažas bun
damas keletą kartų prisispyręs 
prašė savo motutės, kad ji jam 
paaiškintų, kodėl jį vadina žy
du. Motina arba nutylėdavo 
pažiurėjus į jį gailestingomis 
akimis, arba nuramindavo sa
kydama:

—Paaugsi — sužinosi...
Ir iš tiesų: juo«jis augo, juo 

daugiau pradėjo sužinoti apie 
kilmę, o būdamas pusberniu — 
jis žinojo savo kilmę daug ge
riau, negu jo tikroji motina, 
nes žmonės jam pripasakojo 
be galo daug apie jo tėvą, apie 
jo tėvo santykius su jo motute 
ir t. t.

Jis sužinojo, jog jo motutė, 
dar jauna būdama, buvo labai 
graži ir ją įsimylėjo bažnyt
kaimio smuklininko-žydo sūnūs 
Meiškiš1 ir suviliojo. Suviliojęs 
ją pametė ir pabėgo j apskri
ties miestą. Netrukus po Meiš- 
kės pabėgimo iš bažnytkaimio, 
jis gimė.

Kunigas nenorėjo jį krikšty
ti, keikė ir dargi sumušė jo 
motutę, bet pagaliau, gavęs 
penkis rublius, pakrikštijo Vin
cu.

Reiškia, jo tėvas buvo žydas, 
jo tėvo tėvas taip pat Meiške 
vadinamas, gyveno čia pat ir 
vis dar laikė smuklę, nors bu
vo jau senas, senas, pražilęs, 
su akiniais, pro kuriuos taip 
maža ką tematė, nes 
50 centų klausdavo ar 
centų tas žmogus davęs, 
centų gavęs klausdavo ar 
10 centų duota...

Taip klausinėdamas, jis 
siškai nemanė sunkčiauti, nes 
nors jis buvo smuklininkas, nėi 
vienas žmogus negajėjo juomi 
nusiskųsti. Jis taip darydavo, 
kadangi neįžiūrėdavo pinigo 
skaičiaus, numanydavo tik su
lig dždžio, tad visuomet saky
davo mažiau, negu jaučia, nes 
tuomet žmogus užprotestuos ir 
pasakys daugiau davęs, gi pa
sakius daugiau, negu iš tiesų 
yra gavęs, žmogus sutiks ir su
teiks jam nuostolį ko jis bijo-

erzinti.
butų ir

upelio
neišnešus iš gylės. Jį

prigėręs, jei 
srovė butų jį

ku- 
bu- 
tad 
at

gavęs 
ne 
gi

20
20
ne

vi-
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Princas Eugerfb, Švedijos karaliaus brolis, kuris yra pasižymė
jęs kaipo piešėjas,

jo labiau, negu valgyti kiau- 
l’cną, nors tiesą pasakius ne la
bai buvo pamaldus žydehs.

Kiekvieną kartą einant Vin
cui pro smuklę buvo kažko 
graudu. Jis ilgai, ilgai žiūrėda
vo pro langą į smuklę, kur 
vaikščiojo sulinkęs, pražilęs žy
delis. Jei pamatydavo, jog jį 
kas mato, Vincas bėgdavo pro 
smuklę dargi nepažvelgęs į tą 
pusę, nes žinojo, kad žmonės 
jį erzins rėkdami:

—Ei, Mauški, žiūrėk, tavęs 
tavo anūkas laukia! |

Senas smuklininkas Mauškis 
būdavo nusišypso, mostelia ran
ka ir eina į savo kambarį.

Negalėdami Mauškės paer- 
zinti, griebdavo Vincą:

—Na, žyduk, ko žiopsai? Ar 
skaitai palaikus, kurie teks po 
Mauškės ?

Ir taip nuolatos diena į die-

Jis

Vincas nepyko, jog jo tėvas 
žydas, nepyko, kad jo tėvas 
apleido jo motini, bet paaugė
jęs pyko ant savo tėvo už tai, 
kad jis j j leido krikštyti,
norėjo būti žydas. Jei jau lei7 
do jį krikštyti kataliku, tad 
ko jį tėvas paliko čia, šitame 
bažnytkaimyje, kodėl jis jo ne
pasiėmė kartu su savim? Jis 
suprato, jog tėvas negalėjo -jo 
motiną vesti, nes buvo skirtin
gų tikybų ir viskas įvyko prieš 
karą, bet, kuomet jis gimė, juk 
jokios dar tikybos globdje ne
buvo? Juk galėjo jį lygiai taip 
žydiškai pakrikštyti, kaip pa
krikštijo katalikų bažnyčioje 
piktasis klebonas? Juk visvien 
tėvas daugiau teisių turi prie 
savo sunaus kaip motina. Ko
dėl jis tai nepadarė?

-Reiškia, jis, jo tėvas, norėjo, 
kad iš jo sunaus juoktųsi, kaip 
juokėsi iš motinos! Ir padaręs 
tokią išvadą pasiryžo tėvui už 
tai žiauriai atkeršyti, atkeršy
ti taip, jog jo visa dabartinė 
šeimyna, jei yra, verktų metų 
metus iki karsto lentos!

Taip jis galvojo jaunas bū
damas, bet paaugęs, kuomet 
jau jo nedrįso erzinti, keršto 
troškulys po truputį nyko, ny
ko ir galutinai pranyko.

Kuomet jis paaugo, išmoko 
amatą, nutarė ilgiau nepasilik
ti tame bažnytkaimyje, kur te
ko tiek, daug pakęstti, Kur tiek 
liūdnų prisiminimų teikia kiek
viena vieta, kiekvenas kelias, 
pieva ir takelis. Jis nutarė per
sikelti į didelį miestą, kur jį 
nieks nepažins, nieks/nežinos jo 
kilmės, tėvo, motinos.

Persikėlė į Kauną.
Vyrukas buvo gabus, greitai 

gavo'gerą vietą ir, dėka savo 
įgimtų žydiškų gabumų, jis 
dargi pasidarė turtingas. Pats 
jau nebedirbo, dirbo tik darbi
ninkai, o jis vaikščiojo po mieš
tą ieškodamas naujų pasipelny
mo būdų, naujų biznių...

Kartą jis vaikščiodamas žu
vų rinkoj sutiko vieną *jau se
nyvą žydelį kuris nešė ant ran
kos pasiutus rubus.

veido ir plohų, švelnių pirštų, 
apiplyšusių rūbų 'buvo galima 
pažinti siuvėją, kuris dirba ru
bus į kažkokią ‘‘gatavų rūbų” 
Krautuvę gaudamas už savo 
darbą tiek, jog įstengia tik vie
ną šeštadienį per mėnesį val
gyti prastą žuvį, blogai išvirtą, 
bet gardžiai valgomą.

Bet veidas, to žydelio bruo
žai buvo Vincui pažįstami ir 
jis instinktyviai nusekė paskui 
jį, norėdamas geriau įsižiūrė
jęs prisiminti, kur jį matęs, 
kur su juo susitikęs.

Žydelis pasuko į Seimo gat
vę, iš ten į Prezidento ir užė- 
jo į “gatavų rūbų” krautuvę, 
kaip iškaboje spalvotomis rai
dėmis buvo parašyta.

Vincas vaikščiojo šaligatviu 
pro krautuvę, bet jokiu budu 
negalėjo prisiminti, kur šį žy
delį buvo sutikęs* ar matęs.

. Sustojęs prieš krautuvės lan
gą pradėjo tėmyti žydelį, ku
ris savo lyg nušalusiais pirš
tais, nors buvo vašara, ' čiupi
nėjo susiūtas siūles rodyda
mas savininkui jų stiprumą ir 
gražumą. Bežiūrėdamas jis pri
siminė sąvo bažnytkaimio, kur 
buvo gimęs, smuklininką Mauš- 
kj, ir dabar, geriau įsižiūrėjęs 
į žydelį, pažino savo tėvą, seno 
smuklininko sūnų, siuvėją, su
viliojusį jo motiną.

Vincas paraudo, sugniapžė 
kumštį, bet greitai husišypso- 
jo ir pasuko į Seimo gatvę.

Pažinus tėvą jam vėl kilo 
keršto noras, bet arčiau prisi
žiūrėjęs pamatė, jog jo tėvas, 
paprastas siuvėjas, rūpestingu 
veidu ir įvairiausiais gestalš 
priverstas įrodinėti krautuvės 
savininkui, kad rūbai gerai pa
siūti, ir jam pagailo savo tėvo, 
kuris, matyt, gyvenimo buvo 
pakankamai nubaustas už savo 
niekšišką darbą, gi Vinco kerš
tas galėjo tik pagreitinti galą 
to vergiško, skurdaus tėvo gy
venimo.

Jis jau norėjo sukti į žuvų 
rinką, kaip atsigrįžęs pamatė 
ateinant savo linksmą tėvą.

Vincas pyktelėjo. Jis norėjo, 
kad jį nuolatos persekiotų ne
laimės, vargas, kankintų pa
juoka. Ir šie 
primintų jam 
įstūmė Vinco 
'ją be skatiko
juoktą. Vincas vėl buvo begal
vojus, kaip atkeršyti tėvui ir 
tuo kerštu nuginus nuo savo 
tėvo veido šypseną, kad ji nie
kuomet daugiau jo veide ikį 
mirties nepasirodytų, kada ga
lės nusišypsoti džiaugdamasi^ 
jog baigiąs savo skurdo pįlną 
gyvenimą. ' <

Bet pamalęs tėvo apiplyšu
sius rubus, rišklypusius batus, 
jam vėl tėvo pagailo, nors kerš
to jausmas dar virė jo sveiko 
kūno kraujuje.

Kovodamas pats su savimi, 
Vincas nei nepajuto, kaip įėjo 
j kažkokį kiemą, kuriame bu
vo aukštas, trijų aukštų na
mas ir virš vienų durų, vedan-

aukštą, kabojo iškaba:
M. Valavickis

Siuva vyriškus ir moteriškus 
rubus.

Tai buvo tėvo pavardė.
Jo tėvas įėjo pro duris- ir 

Vincas pamatė pro langą, kurio 
tik trečdalis tekyšojo iš po že
mes, tėvo žmoną ir siuvamą 
mašiną pastatytą prie pat lan
go.

Vincas dar kartą pažiurėjo 
į tą rūsį, kuriame gyvena ir 
vargsta jo t*ėvas, apsisuko ir 
išėjo į gatvę instinktyviai pa
žvelgęs į namo numerį.

Eidamas gatve sutiko kai
mietį, vežantį supjaustytas 
plauskomis malkas?

Vincas nusišypsojo, skubiai 
pažvelgė į tą vietą, kur gyve
no jo tėvas ir priėjęs prie kai
miečio užklausė:

—Ar parduoti malkas?
—Parduodu! — apsakė kai

mietis, šnairomis pažvelgęs į 
Vincą.

—Kiek nori?
—Trisdešimt penkis litus.
—Gerai, vežk paskui mane.
Vincas nužingsniavo atgal tė

vo buto linkui. Liepė kaimiečiui 
įsukti. į kiemą ir sustoti.

—Ot čia, pro langą, mesk 
stačiai į kepyklą, o aš einu pi
nigus atnešti.

Kaimietis nulipo nuo vežimo, 
iš tolo pažvelgė pro langą, ku
ris buvo atdaras ir pro kurį 
girdėjosi lyg siuvamos mašinos 
barškėjimas; išžabojo arklį, pa
davė jam šieno ir paėmęs 
plauską, kad toli nereiktų eiti 
iš tolo nutaikęs metė pro lan
gą, kuriame girdėjosi mašinos 
barškėsis.

Vincas buvo pasislėpęs už 
kampo ir žiurėjo kuo viskas 
baigsis.

Prie mašinos sėdėjo jo tėvas 
ir siuvo kelnių1 kiškas.

•Plauska, atlėkus < pro ’ langą, 
tokiu smarkumu kirto į siuva
mąją mašiną, jog ją sumušė ir 
pataikė jo tėvui, kuris su kede 
užvirto aukštininkas. Prie lan
go pribėgo kažkokia išbalusi, 
rudais plaukais žydelkėlė, bet 
nesuspėjo prieiti prie lango-, 
kaip antra plauska atlėkus kir
to jai tokių smarkumu į kruti
nę, jog užvirto be žado.

Tuo kart kambary pakilo ma
žų vaikų klyksmas ir netrukus 
duryse pasirodė kruvinu veidu 
tėvas. Jis rėkė ne savu balsu, 
šaukdamas pagalbą. Per jo jau 
žilą barzdą tekėjo raudonas, 
garuojantis kraujas ir capsėjo 
ant jo įdubusios krutinės.

Kaimietis, pamatęs kruviną 
žydelį, liko lyg pastyrąs stovė
ti su plauska rankose, 
subėgo kaimynai, kiti 
lio namo gyventojai, 
ant kaimiečio rėkti,
policija, areštu už pogromą!

Vincas žiurėjo ir šypsojosi 
už kampo pasislėpęs.

Vartuose pasirodė policinin
ko kepurė. Policininkas priėjo 
ir areštavo kaimietį, nors pa
starasis teisinosi esąs nekaltas, 
jam liepę čia pro šitą langą 
mesti malkas į kepyklą...

Vincas slapta, pasinaudojęs 
žmonių sąmišiu, išspruko pro 
vartus į gatvę, pats sau tarda
mas :

—Vienu kartu du kiškiu nu
šoviau: tėvui už manęs aplei
dimą atkeršijau ir kaimiečiams, 
kad ir ne tiems patiems, už 
erzinimą.

Kaimietis su vežimu buvo nu
gabentas j policijos nuovadą, 
o jo tėvą, kuris vėliau apalpo, 
ir jo žmoną, greitosios pagal
bos automobilis nuvežė j mies
to ligoninę.

Vincas, susikišęs rankas l 
palto kišenes vaikščiojo gatvė
mis, ieškodamas naujų pelno 
šaltinių, o jo dirbtuvėje dirbo 
toki pat, kaip jo tėvas, išbalę 
darbininkai.

tėvą su randu ant kaklo, bpt 
Vincas pro jį praeidavo ramus. 
Jį nekankino nei keršto, nei 
gailesčio jausmas, jis sau gal
vojo:

—Taip atkeršijau, jog nei jis 
perdaug nenukentėjo, nei per 
mažai gavo! Vidutiniškai!

Nusišypsojęs» ieškojo naujų 
pelno šaltinių, naujo biznio, o 
jo dirbtuvėse, dirbo nuo tam
sos iki tamsos tokie pat išblyš
kę, išbadėjusiais veidais, su 
įdubusiomis krūtinėmis darbi
ninkai, kaip jo vargšas tėvas...

Sveikinu Jus 
Mano 

įf) Gerieji 
Draugai!
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Kalėdinio Kliubo

Naujas Kliubas Dabar Pradedamas
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Peoples J^ational Bank 
and ^rust Co'mpany 

of Chicago 

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE '

PINIGŲ SIUNTIMAS . . . LAIVAKORTES

Iš raudonų akių, išbalusio

visl atsitikimai 
į kokį vargą jis 
motiną, pametęs 
visų žmonių pa-

Tuo kart 
to dide- 
pradėjo 
grąsinti

Keletą kartų po to atsitiki
mo jam teko sutikti savo senų

NAUJAS
PLYMOUTH

kaina $535.00 f. o. b.

UŽPRAŠOME
Visus apsilankyti jr pamatyti naujus 

DODGE ir PLYMOUTH 
Automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių 
žemlapių knygą.

SUDRIK AUTO SALES
907 W. 35th St.

Telefonas YARDS 0405.
X **

Visi, kas' kovoja prieš juodą fašizmą 
' SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
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300 Milijonų Gyventoj ų Nusikaltėliai
Su rytų kriminalistika mes 

labai mažai esam susipažinę. 
Čia šiame rašiny aš noriu tru
putį supažindinti skaitytojus su 
rytų nusikaltėlių veikimo dir
va, jų papročiais ir siekimais.

Kaip žinome, Kinija, kuri tu
ri virš 300 mil. gyventojų, dar

iki šioliai yra apgaubta įvai- 
riausjomis senovei tradicijomis 
ir paslaptimis. Toj všąly, kuri 
vėžio tempu vejasi “kultūringą
jį Europos pasaulį”, dar iki šio
liai nėra tvirtai įsigyvenęs tei
sėtumo įstatymas, todėl, aišku, 
visokie nusikaltėliai savo dar-

APTIEKA 
Iškilmingas, Atidarymas
Perkratisfymb Aptiekčs į Naują Natftą 

ATIDARYMAS TĘSIS O3/I blĖNA'S 

Pfel'NYčIOJ ir StiaATdl,

Lapkričio-NoV. 13 ir 14
Per sius dvi dieiias kiekvienas ką nors pirkdamas musų 

Aptiekoje GAUS n\)VAN4

J

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

Phonc REPUBLIC 8222

:

PER 3 DIENAS
I •’ i , ,,‘įMusų krautiibej laikrodeliai, 

žiedai, deimantai, karoliai ir 
( tt. bus parduodami specialiai 
4 PIGIAI.

KVIEČIAMI-: ATSILANKYTI I MUSŲ KRAUTUVŲ

JUOZAS A. RIZCEN
LAIKRODININKAS

3255 South Halsted Street

~7“ »•

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Turim dideli pasirinkimą žieminių aprėdalų dėl vyrų, 
moterų ir vaikų ir parduodam labai žemomis kainomis. 
Kviečiam širdingai atsilankyti ir busit užganėdinti musų 
kainomis ir patarnavimu. _______ ____

i

Vvrams ir vaikams žieminiai 
Union Siutai, stori ir dailaus 
padarymo 65c 

Vyrams išeiginiai marškiniai, Broaddoth Balti, Mė'yni 
ir Žalios spalvos, šioms dienoms už z..................... 89c
Vyrams Darbiniai vilnoniai marškiniai, labai nužemin
ta kaina. vertes du sykiu daugiab. šičms dienoms už 95c 
Moterims šilkinės pančiakos. full fashioncd, dailaus pa
darymo. visokių spalvų, pora už ........................... 69c
Moterims stubos dresčs dailaus padarymo ir gražių 
coalvu .......................................     59c

ŠIĄ 
Savaitę

J. SANDAROS, Saviftinkjs

Mid-West Ory Goods Store
3305 So. Hnlšted Sh'ėėt

SPECIALU PEČIU 
špardavimas

bui čia randa gerą dirvą.
Jei garsusis lAiestaš Čikdgo/ 

įvairių plėšikų de% turi įgijęs" 
pasaulinį vardą, tai< Kinkos įžy
miausias miestas ^anefiajlis, tu
rįs 3 mil. gyventojų, yra pa
garsėjęs savo tamsią reputaci
ja nė kiek nemažiau, kaip či- 
kago.

Tiesa, čia nežaidžiama svai
dymu bombų, nepuolama die
nos metu triukšmingiausiose 
gatvėse šarvuotais automobi
liais ir kulkosvaidžiais...

Šanchajaus gyvenimas slenka 
žymiai ramesniu tempu ir, vi
sų pirma, dideliu saiku, čia dir- 
bąma ne taip triukšmingai, bet 
užtat paslaptingiaif, negu Čika
goje. Nors, tiesa, pats pavojus 
ir gludi tame, paslaptingume, 
tose konspiratyvinėse, gerai or
ganizuotose plėšikų gaujose, ku
rios veikia Šanchajuje.

, Šanchajuje, l&fp ir pridera 
lliėlivienarh padoriam miestui, 
prėtenduojančiaih į “eiii’opėjiš- 
ki&lą”, ėsti $lnh įValH^bsio 
plauko gaiyaliį, p^ėfaauj'ančių 
opiumu, ginklais, gyVą'ja. preke 
ir t. t. žimmia, visos tos “dpe- 
raĄjbs” atlickairibs nelegaliu 
keliu, nes įstatymai, nors it Ki
nijos, tomis opeėadijbniis drau
džia yėrstts. Tbdėl supranta
ma, Ičodbl kinijbj taip plkčįai 
yra i&iįlėtę dįiltffflb prekyba, 
prostitucija, kortaviiną's ir kiti 
nelegalus darbai. Juk tai vi‘d- 
rtintelis pelningiausias pasipel
nymo šaltinis Kinijbjė!

Šanchajuje nuo senų laikų' 
pirmą vietą nušiitaltimo pasau
ly užirha gerai ir plaČihi orga
nizuota plėšikų, vadinamų “Me- 
lynų-raudonųjų” draugija. Riėl< 
toje draugijoje yra stiprios po
litines tendencijos, matosi iš to 
fakto; vienas'šių dienų Kinijos 
valdovų — garsusis Sun-Ja- 
Tzen — buvo kadaise žymiait 
siu tos „rg.anizacijos ndriu. Net 
1'^12 riie^ų llinieci'ų reVblitiėija 
buvo subšidudJaiHH iŠ “M/Čly' 
nų—raudonųjų” fondo pajhnitj, 
kurios buVo gaunamos už par
duotą opiumą ir kt.

Dabartiniais laikais “Mėlynų 
—raudoniju” draugija tiiri pei 
40,000 agentų. kuFiiį viena pti 
sė dirba pačiame Šanchajuje, o 
kita — kituose miestuose.

Šidji draiigijė savo vidujiniam 
siitvarkyrhui vadovaujasi seno
vės “Molinųjų reglamentais”, 
kurie yra išdėstyti dviejubše 
įstatų tomitdsė.

Dabar draugijos priešaky šito 
vi -visagnb's prezideiitaš “mister 
V.”,‘ kuris dirba drauge su 3 
padėjėjais ir 6 kaSinet renka 
maišiais tarybos nariais.

“Mėlynų Raudonųjų” d^;au 
gija savo veikimui bazę yra pa
sirinkusi vieną Šanchajaus apy
linkę, gi savo biurą yra įstei
gusi pačioje triukšmihgiaiisidje 
miesto, vad., Vagnerio gatvėj. 
Toje gatvėje, apskritąi, koncen
truojasi visas tamsusis padug
nių elementas...

Kalbamoji, organizaciją Šan
chajuje, ypač prancūzų kvarta
luose, išlali c kęletą šimtų opiu 
mo rūkymo klubu — pritbnų. 
Tie opiume- rūkymo prįtonai 
mažiausiai primena paslaptingą^ 
landynes ^r. paslaptingomis du- 
riniis, požėipio įeiimads ir kiįąiš 
Ijąntaštiškaiš įrenginiais. Ąt 
virkščiai — tie pritoiial išlai
komi višū? viešai, naktį juos 
galima užtikti kiėkViėname

se

a 'W'riuosS 
.mai.

Prie sies ruMėa itanėj ynr 
vitfas 

kuiūij perėiįa ji?a litw<y rt1 
rišlia j<4 
jų IbšSIų, ,.W<^ 
kat'tė, Šis lis iAloŠtt,
stųmbias feiflįf «-uttlAb. .

Tfe, va'dinšttbs rfaiAMš, M 
■tinai, privaro oirffaniWcįį:ds rtėii. 
dai išgaiiii liors dalį išloštų $1- 
nigų.

13c “Mėlynų — raūta^Ū’;
kldbų', svetimšalių kvąį*'^^^ 
veikia dar trys dideli “KliįbHĮ”/ 
Pats vyriausias jiį yra. Kanto
no klubas, kuris tuYi per 8*,000 
nffrių. Kantono' klupai sWo or
ganizacijos sutvarkymu ir vei
kimu yra tolygus “MėiyAiį -~ 
raudonųjų” draugijai. T^š di1- 
ganizacijbs priešaky štoVi Pa
slaptingas “mister Li”. Jis'gy
vena labai ištaigingą! Vienoj1 
puikiausioj viloj, pačiąmė elė- 
gamiškiausiame šan c h a j a u s 
kvartale; 1L to, jis išlaiko ke- 
tių’ias žmonas ir du automo
biliu, , ... , (

Šanchajuje. — jei tikėti ąiv 
ghj laikrasęj'ąhis, ■— yrą ša.Vo- 
.tiška jiii'sikaltėlių . o^gainzacila, 
Iturinl’i vardu ‘fa kfc 
bas , i kuri, esą, einą, daugiąu- 
šiai bedarbiai, ■’fąs .lilūiidš bįi- 
vo įsteigtas prieš 40 m. yiefio1 
gyvosios prekes pit'lėli'tk TOk 0r-

■ • - * I K *■ f 

yrą savo

jkiū-

jįnfty pr:.ky^ą; yrą so dietų šė- 
n'tb C-., gyveikutis pate

Yra ir tokių prgąnizacijų, ik^ut 
y’ių versjąs yrą .tiesioggrobti 
įžmones, J^ad* vėliau galima bt| 
tų pareikalauti ,Jš pagrobtoji: 

‘giminių išperkamą!į‘ i^okesipį'.,. 
Į Policija prjes Juos yįį 0^“ 
gė. Mat, Šantažąvimaš. pas juos 
lyra įsigalėjęs iki' mąVsimhihu^ 
’ir valdžios organai yra ^Pi^i1-* 
isti į visus tuos reiŠliiįUųs zi(Ū; 
reti pro pirštus', nes kitaip, la
bai lengvai galima padėti ir sU-' 
vo'galvas bei prarasti saV6 tuV-' 
ItuS. . ■ ■ , , ,-L.

Kinijoje yra ir tikrų juros 
piratų. Jų i'ostaš yra užpaka
ly nedidelio Jaii-TžO iškyšillib,' 
kuris įt'ikišą į Geltonąją jŪV'ą. 
■Piratų vadu yra garš'tis geiiė- 
irdlks Vang, btiv^s šiaudės ad- 
•itiijos vadas. „ i
\ Kalbamieji jUVos piratai sa- 

Įvo žinioje turi gausų laivyiiij1 
ir yisuęmet yra pasiruošę što-r 
ti į kovą su savo, priešais.

Pagaliau dar Verta priminti 
apie šahchijaus stiprią elgetų 
organizaciją, turinčią, virš. 12,- 
■Q00 narių ir nuosavų “kara-

■ ..... .

’Uąip gyveną šitas, savotiškąs 
'viduramžių romantikos pašau-, 
lis, kurio dvasia senoj Ėūropoj' ! "1«, ■, į, "-.J I»mi n * v
seniai jau yra dingusi. .

•'į.1. ,..<.1. T .M.l; ,,lį;
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AKYKITE DABAR, 0 SUTAUPYSITE
' ' i. . . a

Pilnas šiltu vandeniu apsildy- < jj Kfl 
mo plantas, tiktai medžiaga <9® # «vU
Del 4 kambarių ir maudynės, 750 pė- ff S S 
dų radiacijos boileris, 210 kvadr. pe- |s g
dų naujo staliaus radiatoriai, paipos, sujungimai, velvos ir 
aiitdinathiČ vandens kontrolė. Smulkmeniški pienai ir nu
rodymai su kiekvienu užsakymu apšildymo plauto.

Sis Pasiūlymas Yra tik Trumpam Laikui 
Telefonuokitc CALumet 5200 ir vienas musų apšildymo 

t ekspertų inžinierių apsilankys pas jus 
laiku, dienų ar vakare.
Musų inžinierystės departamentas yra 
gęs noriai jums patarnauti.
Gausite tinkamą dovaną su kiekvienu 
parduotu iš šio apgarsinimo.

patogiausiu jums

visuomet prisiren-

apšildymo plautu

I

. jM • l.a ... i * ..a*

GASINIS ŠILDY
SIĄS

Naujo styliaus gasinis vandens 

šildytojas su dvigubu variniu 

coil. 30 galionų talpos.

SpEČfAtlAl PO

S4.75,
<*/........ . t. ’IMU III 1 " ■    !:■'

A Vįsa$ iš žalvario, ^nikeliuoti 
kr».:s“<;! 
muilui, spęci 

5 1

Ii
Ls«-'

Toileto Sėdynės

Baigtos golden ąžuolu ar ma- 
hogany, su nikelio fl? 4 
zoviesais ..... ■ »wU
Mėlynos, ružavos, žalios ar

.....52.50
Blizgančios baltos sėdynės su 
storais zoviesais $2.50

MAUDYNĖS AUTFITAS
Pasirinkimas 4 pėdų didumo, arba 4 pėdų ir 6 
colių ar|aa 5 pėdų Roll Rim vanos ant kojų ir 
su fittingais; iš vienos 17x19 colių nulenktomis 
briaunomis prausyklos ir, iš porceįano klozeto 
autfito, su ąžuolo ar mahogany Rfl
sėdyne, kaip aprašyta, specialiai N*“ I •

k- -t ė»D -*'»■*»*{ » ri'*T'-’*-V4 4 .> 4 • A * •’ :Wta’*faĮr . , .... ,
: Sųua^ Heal PMRi Supply Mše 
... ia faiumet 52# CltfOGO

J/AK A AQįicj.t,fe į.

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

Šie pečiai yra padaryti labai gražiai; šildo ge
rai ir sutaupo anglis. Jie tinka pastatymui į 
froiitinį kambarį. Tokių pečių paprasta kaina 
$33.00, bet šiame išpardavime ■Jgy .75

Dėl išsprendimo problemas apšildymui 
savi įtaiko; Krdfplčitės $Tš"mus

B ars kis Furniture Hoiise
“KRAUTUVĖ PUIKIAUSI^ mfKAfafeU”
1748-50 Wes£ 47th Street

Pbone YARDS 5069

h

*

v

Kitas “Molynų — i-adddhLJ- 
jų” verstas — prekyba . mb- 
teriniiš. Ivup’ žinorde, dhdgėlis 
kiniečių saVo vtiš gimilsia’s diik 
toris parduoda į vad. kančių na
mus. Tuo būdu jos tampa pil
na to žodžio prasme sAVb l)lr- 
kSjų v'etįčrriis.

*rik viemtme Šanchajuje, ei
nant stdtĮsllkos daViuiąlš, yrą’ 
nė mažiab 70—80. tuktetąilčiy* 
vergių,', kinių 2/5 dalys esti1 
prancūzų kvartaluos^; tttb bu- 
du visos vergus, kurios esti 
prancūzų, kvartaluose, aišku, 
yra “Mėlynų — raddohųjiį?’ 
rankose. , . _ x , L ?

. 13ė «to. “Mėlynų — 
jų” draugija turi. kdrtavima. 
kjgbųs. Kin i$ių • .pątįdf ąąlfe: 
“Kada; Fįinieti^ Jiųb^tąj^ 
jam laikas dirbdiątis kąrstą’’.

■ >. / t

kltįda &rpfaiiįihė
dvasia,, t'ąš klysiteū Nforš, tiesK 
•Šioj5 tdlimŲjij' rytų šaly; sŪsfkr'y-' 
žihoja jv'ąiHų
jidealąi, p žmoųes iš vištj1 pą 
saUtio IdSttį .t’ėbėiioša į‘ tų’ Ža
lį civilizacijos Vaisiui tdČiHir 
Kini jos lii’šiltdiliilib pasatilik''
yrą srtvaim’iiįa^, iiiliiškaŠ, iie 
toks, kokį įnės eš^me ptat’ę nik- 
tytį Europoj ar AftiėHkojb.

Dalgelis aiškiną;’ ešĄ bešiplė’1 
čihntifeji nilši'khltelių klttbii it 
organizacijos yra glatidžiitf su
sieję su sociališka ir morališ
ka .kihiečių gyvenimb biikle. 
Toks alškimihasj bene, yra tik
riausias. !

Tačiau kup ten nebūtų, se
novišką .rytų kultūrą pastabi 
sįaįs ...laikais yis daigiau ima 
dp^etijį Europa, o K'iųljos nu-, 
sikaltėlių d«saulių vis darosi 
įgąrsesnis savo krimiiialine iš-;

bc„..4&ai. ki----------- ..... .z
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I INTERLUDE S
I WHO’S WH0 ,

^vd^K^dOšė-fcriauČiuftas
NOTRE-DAMES STAR TACKLE

AS SEEN BY HIS ROOMMATE 
By AL MčGUFF. 

Notte Dame ’34

rife
A* '** jv Kazis Kriauczunas t

,, .. ..............
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NOVEMBfcft 14, 1931 NUMBER 3 The First Lithuanian Judge 
in the United States

This vveek we will continuef Along with football, Ed is a 
to give our readers a vivid Varsity man in basketball. Be,^

I .ITI IUANIA-Me Etiigma
Copyright Tiuentieth Century and After 

by VALENTINE J. O’HARA
Membcr of British Political Mission to Lithuania

Lithuanian Starring at Notre Dame

The Lithuanian įveli deserves to hold his oivn, not 
only on account of his distinetive individuąlily,t būt oii 
account of the purity of his lanyiiage, ivhich slionld, be 
encouraged by us in school and seminary as an excellent 
means of developing ęritical taste and refįnement,.. Apart 
froin the advantage the State can reap froin a people so 
etidoįved as^ are the Lithuanians, not the least benefit 
įve can deri ve from the study of a tongue rertiarkable fbt 
ils frecdom from admixture of foreign elements and, 
spoken by one o f the most ancient o f races, Aotv isdĮated 
and reduced to the very slightest of ethhic areas, is tįie 
contribution it offers to . our knoivledge of the hišiory g f 
folk migralions. — IMMAĄlUĖL KANT, ivriting bf triė 
Prussian Lithuanian in 1800.

The Lithuanians have only 
recently emerged from a long 
cnforced scclusion. The problem 
of their actual origin is as 
fascinating a subject of spec- 
ulation for the philologist aą, 
for the historian. One wbuld 
likę to know more of the my- 
stery race which at the stalt 
of the fifteenth Century form- 
ed an empire stretehing wide 
from the Baltic to the Black 
Sea, and about the tongue of 
which Professor A. Meuillėt 
has said: “Whosbevcr wbuld 
yet catch on the lips of man 
an echo of what the original 
Aryan speech Was likę mUSt 
listen to the Lithuanian pėa- 
sant of to-day.”

For many centuries it was 
the accepted opinion in West- 
ern Europe that the Lith
uanians were just as Slav in 
origin as the Russiahs and the 
Roles, the šame opinion being 
entertained about the Letts 
and even the Estonians. The 
union .of Lithuania with Poland 
and her • later subjection to 
Russia helped to foster this 
error, an error stoutly refuted 
among others, by the Russian 
Professor Maximov, who has 
pointed out that there is really 
nothing in common between 
the Lithuanian, the Russian, 
and Polish languages beyoiid 
certain words denorriinatirig 
vegetables, plants, tools and

implements for aįi’icUltural' 
purposes, which ttiėfėly įtoVe 
a common development as the 
corinexion durihg later periods of 
history. Philologists now recog- 
nize that the Lithuanians', tb- 
gethėr with the Lėtts and' Old1 
■Prussians or BoVUsfeikiis, loilk 
fnrmed a compabt family 
khown “as the Aeėtidiis or 
Balts, which for many ceht- 
uries preserved a distinetive 
uniformity in lanįiihgė, ctiš- 
toms and traditions; It was a 
non-ŠlaVonic grbup of tlie Ary
an stock.

It is impossiblė to speafcwith 
certaihty aboilt the ėarliest 
settlements of this rakė. One 
of these has been very plau- 
sibly traced back to the shorės 
of the Caspian Sea, whence the 
race is supposed tą HaVe mi- 
grated westwa/rd and to have 
been associated with Grcek 
tribes for a considerable period, 
The tribes . lat^r to be, known 
as the Ąeoliąrtė, įoriahs, 
lonians, Thracians, Spartans 
etc., subsequently made for the 
South, the Aėstiariš divėrgiriį 
to the nbrtli and settlirig down' 
eventually alpng the shbrės bf 
the Baltic Sea where they 
dwelt almost complefely eut off 
by vaš’t swamps ahd fbrests 
from the main routes of mi- 
gratibii betvvebn ėiiPdpe dnil 
Asia. . . . a

(To be continued Monday)
• ... I V 'H ** ■' * ■ ■** A <«

C^urtesy Chicago Evening American

Ed Krause-Kriaučiunas former De La Šalie football and 
basketball lunlinary haS already earned hiš sjiurs as a tackle 
at Notre Dame by virtue of hiš. brilliaht work ih the fbrward 
line of the fanious Irish elevėn. (Sėe story).

■;wIa I

Who driyes tite horsęs of the sun
Sliall lord it Būt a day;'• ' ■ I i ■ ■ ■ { n,!; j J "
Better the lpwly decd were done, 
And kėį)t the humble way.

,Ui. v / 41- , T.,. .

The rust wilį fįnd the sword of f ame, 
The dust wiįl hide the ęrown;
Ąy, none sliall nail so high his name 
Tiriie will not tear it down. .

. . >., ■ ■ v. s -

The happiest heart that everisheat
Was , i n osmp (įtiiet breašt
Tliat folini the common dbylight svveet, 
And left to Heaven the ręst.

BITS of GOSSIP
AMONG OUR IRSTANT 

FRlfcNDS

If anypne is lopgįng fęr 
mother’s knee, the baby bottle 
with sweet, warm milk from 
contented cows, hair ribbons, 
the carriage and dolls that say 
“mama“, all you have to do įs 
to take a trip to Albany, N. Y.' 
and go to one of the* Baby 
parties of the Lithuanian Glee 
Club. The ’ittle boys ’n girls 
are said to have a wonderful 
time. In case of emergency 
once can take along... No, 
babies shouldn’ read of thįngs 
likę that. 

* * *
The Albany groUp, inspite of 

its short existance, has already 
managed to proeure a club 
hotise, stage Severai sWows, a 
few dances and end a year 
thriving vvith activity with a 
concert. And all without 
structor or a choir. 
That’s ! 
of.

Tourndnient, ribw pkvlliį 
way to the top in the TdiikS 
of the pfofesiondls, hks sįlf- 
fered severe injuries in his lašt 
bout and is forced to wear a 
brace an<i t linfįįis becatise of tįie 
spraihed ligament iri his anKle. 
Heli be well soon, thoiiįh.

♦ ♦ ♦

Phlladeibiii^s “Dairiu0 i&ušic- 
al Sociei 
ibsš iri tbe.
ii t?au.

ty sustainęd a seyere 
;he <!ėath of ofle bf its 

i Ve riįęniriė?s, Adam 
_The Kųtįai yvhs 
vęry iiH tfesšivė, y H jidll tdke

r —
sbmethiriį to Bė pfoud

wKo ąt^ględ for nii&tHs Mhd 
nibiitiĮš ttying to hrcalize the 
dtribition bf their lifetime.’

atk6B
•a

A date to remember: Con- 
cert of Sjj 
nesday, N 
Lithuanian 
and,( Hą|ste

dįhiaii .Symphbny Ore’
♦ ♦ ♦

We’re sorry to learn^ tHat 
Justin Sirutis, formęr boxter pf 
Ne\v York Universįty and lu- 
minary of the Goldeu Gloves

s Rimkus.. Wed- 
iSih: .Chicago

Mditorium. 82t!d 
__„ _ _ . J&eet. • L

1 fe- M • ... >» į Y

The K, R’s wę hear. ate .al- 
fesidy getting rė'ady fbr thėif'

annual dance, which is to take, 
plače iii the early part of tlie 
new year. Birutė Briedis, Gęn- 
ėvieve Zelnis, and Jpsėphlhe, 
Scliuitz are the ones who afe 
doing all the planning.

’ ♦ ' $ ♦
Introducing The Lithuaniah’ 

University Club. It doesn’t mat- 
ter vvhether our bit qf advjce 
Was of any help^ the fact is, 
thKt the, clūb riow. ekists ąiįd 
ulillbr tnė leadeTsliiįi of the. 
truly able prėšiding officers it 
will go very far.-

* * * .
•Į^ėriiaps the only disebrdant 

rietės of the meėting werie 
brought in by personages, wpb/ 
priding themselves with i yearš

1“51) :~Mvė , 
marired tnė , plėas^n^, atmo^į- 
phere of the' gathėr’hig jby 
lengthencd disdourses of their 
:dW' žiėdbhipiishhiehts and uri- 
pleasant remarks diręcted to an- 
dividuais wlio werė uhfbr'tunįiite: 
enough to gain their disfavor.’ 

♦ f * ♦
We - wondėr whether . terpia 

erudition and joUrnalistic ethUV 
are familiar tb the ;journalistic 
prodigee, V. A. š. who torikį 
pains to describe “Birutės” 
Concert iiį Nov. 9th issue 
Dircct Echoės. Evidently fdui’ 
years of journalistic įtraining' 
węrenot sufficieūt to ( enable 
liiiri tb riiakę. a diėtįnclibn be- 
tween pęrsoi^i prėjudice aii& 
honešt criticišm' / „ 

,♦ * «
:My, rwė „goiiig

on between Hazel McClosl^ęy 
and his honor Georgie Simohį. 
Another Lošt Chord. (Aptilo- 
giėfc to .the Mad Nfbnk.) i’ a ;

'■ ' '-T- • • ♦ ♦

njiteptile tįradual ek- 
riansloti^ iif. Stelthok’s Bui‘iį- 
ing Bits aml fear 'that in tnfe 
lįįįr futurę he will•eiicountėri- 
thę cdahllty of the editor’s 
blue pencil.’ Beware, dear friehd.

ėe and irti

ing Bits a

. ..L

k
. 1 \

1_ .....

PKui SfaiM By

We are glad to inform. ouri 
' ' ’• 1 ■' ! 1 7 ' "jfi »*’ I

readęrs, that stanting, next Wėd- 
nęsd^y The Interludę yyill bei 
publishcd * every week. The rc- 
špbnšė, whįch pie page received 
from the readers inducęs us tp 
take this stop. If you likę The 
Interlude . and have any sug- 
gestions. to offer let uš knowį 
about it. We will be glad tb 
hear from you.

* >. * *

The Encyclopaedia Ėritanriiėa 
•speakš of Prbšper Mėnmėe, as 
a FrericK nbveiišt, hiŠtbHkįi, 
di’airiališt apd crific bohi iii 
Paris Septeriibėr 28, 1803, and 
aiithor, besidęs othęr works, of 
Carmen, a Šp . // 1

’mance and subject of a j)bp- 
ular opera by Bizėt, and tliree 
vplųmes of short stories of re- 
markable polish 
valtie.

Since immigration of Lith
uanians to the United States 
began relatively late, some of 
the pioneers are štili alive and 
very active. A great majority 
of thėse, Lithuanian immigrants 
were of peasant folk deprived 
of edUcation and liberty under 
the Czaristic rule of Russia. 
GiVen the opportunities of 
America, our people have re- 
vealėd potential abilities not 
only in adapting themselves to 
this new environment, būt also 
in attaining a sočiai and cult- 
ural level equal to that of high- 
ly ciyiiižed natibns. In fiejds 
of hii'mąn activity and endea- 
vor, Lithuanians have achieved 
ėith'er financial or intellectual 
success or, in ‘many instances, 
joth.

Take for illustration, Kazis 
Kriauczunas — Kay who, in 
1890, son of a peasant, came 
to fight his own way from an 
ordinary laborer to judgei of 
the superior court of the statė 
of Washington. Although, Mr. 
Kay was more fortunate in that 
He had more ėducation than 
the average immigrant, he, 
nevertheless, had to dig his 
way up by performing odd jobs 
in the minirig fields of Penn- 
sylvania. In his spare moments, 
he mačįe contributions to vari- 
ous foreign nėwspapers. He 
forged ahėad until in 1903, he 
was appointed inspector at 
Ellis Island, New York. He was 
later trąnsfered to Alaska, aš 
chief immigration inspector. 
Another forward ’ stride was 
made when he began his law 
practice in partnership with J. 
G. O’Bryan, who, at present, is 
□rofessor of law at the Uni- 
yersity of Washington. As a 
awyer, Mr. Kay bechme eli- 
gible for appointment .to a ju- 
liciary position.

As far as can be leai’nęd 
Tom his friends and Trom hiš 

ppmments, Judge Kay is very 
bęoad-minded and Progressive. 
He does not pride himself over 
lįs eleetion būt is happy in 
that he has been chosen.

We< extend our hearty con-j 
^ratujations to Judge Kay and 
may he keep on iii his march 
of progress!

Euphrosine Mikužis.

story of the life of Ed Krause, 
a Lith, at Notre Dame. This 
story is given to ūs by his 
roommate.

Did Ed have a hafd time 
getting to the Varsity?

Anyonę who can get to the 
top of this team here is bound 
to have a hard time. of it and 
I believe that Ed Kad the hard- 
ėst fight of them all. Al Cul- 
ver, the regular tackle from 
the lašt year squad, was hard 
pushed by Ed all through the 
training term and when Al was 
handicaped in the Indiana game 
by a sore knee, why, Ed just 
stepped in and played the kind 
of bąli that he was taught here 
under Mr. Anderson.

Iš Ed the possessor of any 
other ability?

He has h wonderful sensc of 
humor. A story goes that after 
eating two steaks on the train
ing table and then asking for 
another one he turned to his 
fellow player a t his side and 
said; ‘Taul, you know I don’t 
think the steaks were very good 
tonight”. That will give you an 
idea as to how he can eat, ;

Ed considers the greatest 
thrill he ever had in his two 
years here at Notre Dame waš. 
when the late Mr. Rockne špoke 
to him for some time at rprac- 
tice one day. No one būt they 
;wo know what the subject of 
;hat talk was.

cause of his marvelous ability 
which he displayed lašt spring 
and in his Freshman year, he 
has been granted a position ofl 
this year’s Basketball team. j

This all seems small in print 
būt just stop and think of the 
standing that Notre Dame

' • * 4 , • .

teams have in the athletic■ * • " * I* - '
world and try to see how easy 
it would be to make Notre 
Dame a la Ed Krause.

After graduating from De 
La Šalie Institute with honors, 
both scholąstįe and; athletic, Ed 
entbred Notre Dame with' 
marked success from the very 
outsęt. His great ability as a 
scholar, a gentleman, and an 
athlete was noticed by all. It 
was his display of talent in the 
Freshman year that was a 
great factor in making him a 
regular on our team in his 
present Sophomore year.

, After the season is over Ed, 
likę the ręst of £he stars here 
at Notre Dame, becomes one 
of the common herd. His oc- 
eupation is that of a waiter in 
the schbol dining halls. 
Through the seasons he gerves 
his fellow students with thrills 
on the field and off-season he 
serves. them with food. I won- 
dėr which they appreciate the 
most ?

VERONICA
* '*

A Short Story of Lithuanian Kūrai Life,

ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS
Translatcd from the Lithuanian by A. V.

ėrilšli gypsy rp-j

and artistic'

Onė of \thbse short stprieši 

wiil appear ip next issue of thę 
Interlbde ,̂ Drawn from Lith- 
dariianlifę ofalmost a cent
ury ago and written by a pen 
of a waster, it is certain to 
appeai to syou and keęp you an 
iptėrested . reacier throughputl 
its entire length.

■ * *

Sėverdl
a letter ffOip1 the E; 
uš U plėįsrfni shdck 
ftiaf the. lįjtė Aiidy U 
was 'rdsddh^lėjYoė') d

ehtttied “Lokis”

3rail days a^o we received

r.'1t

, was

proud of the fact that he wa^ 
one of.our own.

* * *
Dp you know what are thę 

wędding pūstoms in Lithuania? 
Do you know that. a young 
man will not marry a giri, un- 
ess her father includes in the1 
bargain Severai thousands in 
money and gi^es it to hįm 
along with the bride. You may 
think that lovė and money 
aren’t congrous, būt after you 
read the artiele on marriagd 
customs, week 
niay chaiige your 
valdės.

(continued)
It was the powder the jewess 

lad given her. She tasted it. 
It wąs just likę salt: a bit 
sour, a bit bitter and smėlling 
iii of he jewess. . f. ..

“And after boiling it with 
leaves’ bf rue I‘m to drink this 
foul thing all at onCe”, shiveT- 
ed Verbnica with aversiėn, and, 
firigering the .paper ,ih the palm 
of her haiid, “qiiiėtly recbuntėd 
;he other instructions the 
jewess had given her.

“Will ;it SO If npt^’’ X 
and, as if some pne had drąsia 
a blade oi a kmiė aeross lier 
ieart.

With trembling hands fshe 
folded the paper and stVėchirig

I • . ■»

įeršelf būt pn the grašs> elosed 
her eyes and let loose the sad 
thoughts run astray.

Palauk, palauk, bernuželi, 
dar ne tavo valia”...

The shepherdess song inte- 
ruptedi’ her sad thoughts once 
more. • She opencd , her( eyes; 
above > her, streching faę be- 
yond her reach and cloąkipg 
all, hung the limitless depths 
of the zbluę sky,. wįiere the 
gay lively swallows wėre mark- 
ing a trail with their nįmble 
wings, a stork here and there, 
swarms of flies buzzing around 
and, as it tied: oA invisible

after hext, yoU
’ sense of

* *
Valentine J. O’Hara, author 

of today’s leadįrig artiele is an, 
Eriglishman. Born in Portar- 
Hingtdn, (Jueen’s Co., England, 
he received liis college educa- 
iibit in ii/elafid and aftęr leav- fcinstitutlon of learning

a Lįthųdiiihm If you' do nbt 

lsslW^ 

Smitn^yas a .Knute Rockne oį 
hiš time and' we may well • be

tied on invisibie 
ithreaiĮ of the shider web, hurig 
the larkš, chirpirig gdily theft 
joyous cerefree tune. Every- 
where a sweet aroma of honey, 
pjovęs, of chamomile, Around 
he meadow, a wall of with 

the ybiingi greenish ęaYs sway- 
ing from siile to side,
oofcing at. Veronica and whis- 

pėring: “Veronica, Veronica, 
yoūr shame, your šhanie...”

“...Eik, dukrele, Kiihlo, eik 
aaW>,

žada thve t&?el&'... ■

ep.ntįnued thę, shėpherdess^ and 
Veronica foldihg her hands 
under her head, elosed her eyed 
once more... , f

(to be contlhiied)
«.||» >.I* —>1-. ■

At Once Terider and 
Infotaftative

Yoiir littie htfnds, 
Your littlė feėt, 
Yąur.zllttle mouth — 
Oh, God, how sweet!

Xpur littie nose, 
Yoiir littiė ėars, 
Yoiir eyes tHat shed 
■Such littlė tears! • K.
Your littie voice, 
Šo soft and kind; . j

Your littlė niind! <

as if 
ooking at> Veronica and whis- 

***•; “ Veronica, Veronica,
“Ant kalno rugiai, pakalnėj 
/,kvieaąi_—.

šukavo ūkavo močia dukrelę:
. ■> s .‘.j . .

—Eik, dukrele namo, eikj 
jaunoji namo,

žada tavo -tevutelis už kriau- 
čiuko duoti”...

a shepherdess following 
a clamoroiis. flėpk of geese, not 
far froin the field bf rye.

For a long, lorig time Vero
nica was thus lyirig on the 
ground, restless, unhappy, lis- 
tening to the song of the shep
herdess. Būt the iriisfortune, 
|he dreaded misfortune was 
towering mercilessly before 
g ££ ,O“. 3 

pbt think of it withoūt a feėl- 
įng of dread, of repulsiyeftess 
overcome heY ahd' a fĮiięh of 
red color her cheeW, biit ri3w.?

,<r 
sang

of tlie British Political Mission 
tb Lithuania, wherę hė had ari 
bpport’ųriity to gather his ma- 
teriąl for the sęries of artięlęs' 
on Lithuania. Publishcd a num- 
ber-bf boofcs, among them pne 
entitled “The Lithuanian Fot- 
est”, Later op we will prę'sent 
more of his works. ,Ed.

■

“N<k aš^isįu namo, nei aš 
mšiti iii jb,L-



PIRMIEJI ŽMONES EUROPOJE

įvairios 
augalai, 
medžių 
gyveni-

Gilioj senovėj visa Šiaurinė 
Europos dalis yra buvusi ap
dengta storu sniego ir ledų 
sluoksniu. Tuomet šiaurinėj 
Europoj buvo taip šalta, gal net 
dar žymiai šalčiau, kaip dabar 
yra pačiam šiaurės ašigalyje. 
Žemė buvo taip storai sniegu ir 
ledu apklota, kad jokių augalų, 
kad ir menkiausių samanų, bū
ti negalėjo. Suprantama, kad ir 
kokia nors gyvybė tokioj šalčio 
ir ledų karalijoj gyventi nega
lėjo.

Bet tie sniegynai ir ledynai 
ne amžinai taip' vienodai pasi
likdavo — kartais oras dėl kaž
kokių priežasčių atšildavo, snie
gai ir ledai, ypač pietinėj daly^ 
pradėdavo tirpti, pasirodydavo 
vėl juodoji žemelė. Tuojau pra
dėdavo kišti galvutes 
želės, pradėdavo želti 
pasirodydavo įvairių 
medelių. Sujudėdavo 
mas.

Bet oras vėl atšaldavo, snie
gynai ir lendynai vėl kaskart 
daugiau ir daugiau pasislinkda
vo į pietus, vėl apklodami nau
jus žemės plotus. Gyvybė turė
jo trauktis, bėgti į pietus, arba 
būdavo užnešama ir palaidoja
ma sniegynų ir ledynų. Vėl vis
kas apmirdavo, vėl viešpatau
davo šaltis.

šitie laikai moksle yra vadi
nami ledų gadynėmis. Tos ga
dynės, žinoma, tęsdavosi ne 
metus, , ne dešimtį metų, ne 
šimtų ar keletu šimtų metų, bet 
jos tęsdavosi gal po keletu 1 ar 
net keliolika tūkstančių metų. 
Tokių ledų gadynių Europoje 
yra buvusių keletas. Jas beveik 
galima butų palyginti su dar 
bartine musų žiema ir vasara.

Baigiantis ketvirtai ledų ga
dynei, prieš kokius 20 iukst. ar 
25 tukst. metų, Europoj atsi
randa jau ir žmonių. Į Europą 
greičiausiai jie atkeliavo iš Af
rikos ar Azijos. Dabartinės Vi
duržemio juros, kuri skilia Eu
ropą nuo Afrikos, tais laikais, 
kaip spėjama, dar nebuvo. Vi
duržemio jura turėjb būti ap
semta vėlesniais laikais. To
dėl ir tiems žmonėms atkeliauti 
iš Azijos ar Afrikos kliūčių ne
buvo. Europoj oras švelnėjo, 
sniegynai ir ledynai tirpo, trau
kėsi kaskart daugiau ir daugiau 
į šiaurę. Tose vietose atsiras
davo daugybė įvairių gyvulių, 
žmogus, sekdamas gyvulius ir 
augalus ir veržėsi į šiaurę.

Šitie žmonės yra vadinami

Homo sapiens (išmintingas 
žmogus). Homo sapiens Euro
poj jau rado begyvenant kito
kios rųšies žmonių Neanderta-: 
lio žmones (Homo Neandertha- 
liensis). Bet homo sapiens buvo 
nepalyginamai aukščiau už Ne
andertalio žmones. Neanderta- 
lio žmogus dar turi daug pana
šumo j kokių beždžionę, o ho
mo sapiens jau yra tikras žmo
gus, ir patys homo sapiens sa
ve laikė nepalyginamai aukš
čiau už rastuosius Neandertalio 
žmones — homo sapiens vyrai 
visiškai neėmė Neandertalio 
žmonių moterų (nors šiaip lau
kiniai žmonės, užkariavę kitas 
žmonių padermes, paprastai pa
siima sau jų moteris).

Homo sapiens griaučių yra 
rasta netoli Kromaniono ir Gri- 
maldžio. Tarp Kromaniono ir 
Grimaldžio urvų rastųjų skele
tų yra šiokio tokio skirtumo. 
Kromaniono žmogaus rastas 
skeletas yrą nepaprastai dide
lis, pats žmogus, matyti, buvo 
labai aukštas, didele galva, di
deliais smegenimis; o Grimal
džio • žmogaus skeletas daugiau 
panašus į negrų (negroidas). 
Bet pati kaukolė, dantys, griau
čiai yra jau tikro žmogaus. Ir 
smegenų išsivystymo, protin
gumo atžvilgiu 
tikri žmonės.

Svarbiausias 
šaltinis ir homo
maniono ir Grimaldžio žmonių) 
taip pat buvo medžioklė. , Bet 
jie jau mokėjo pasidaryti daug 
tobulesnių įrankių, kaip Nean
dertalio žmonės. Jie akmenį 
paėmę mokėdavo geriau jį ap
dailinti, padaryti patogesnį 
rankoj vartoti. Jie jau pramoko 
akmenį prisitaisyti prie medi
nio koto. Pirmiausia tų akmenį 
augalų šaknimis, gyvulių gys
lomis ir k. pritaisydavo, pri
rišdavo prie medinio koto. Vė
liau akmeny išmoko iškalti 
skylę ir maute užmauti’ ant me
džio; o kad stipriau laikytųsi, 
taip pat rišdavo, įvairiais at
saltais sutvirtindavo.

Su tobulesniais ginklais ho
mo sapiens jau pradrįsdavo 
medžioti ir didesnius gyvulius. 
Jie jau kartais medžiodavo 
mamutų, žiemių elnių, bizonų, 
laukinių arklių. Arklienų tais 
laikais žmogelis net pasigar
džiuodamas valgydavo, ir 
džiaugdavosi, jei kuomet pasi
sekdavo koks arkliukas nudėti.

tai jau buvo

pragyvenimo 
sapiens (Kro-

VIENYRE-STIPRYRE
Ačiū musų lietuviams už jų pritarimą; šian
dieną jų banka auga aukštyn ir viskas eina 
geryn kasdieną.

Pora savaičių atgal UNIVERSAL STATE 
BANK prisidėjo ir yra pilnu nariu National 
Credit Korporacijos, sulyg Amerikos Prezi
dento Hoover’io užmanymo, kur geriau sto
vinčios bankos tapo priimamos ir reikalui 
prisėjus jos gauna paramų. Tas žygis jau 
pagerino reikalus visoje Amerikoje.

Delto-gi musų Tautiečiai turėtų nesibijo
ti pasidėti savo pinigus kur gaus treti (3%) 
nuošimti; taip-gi turėdami ir laikydami pi
nigus baksųose arba kitoje nežinomoje vie
toje, pirktų pirmus morgičius nešančius 
šeštų (6%) nuošimti; norėdami gauti pa
skolų ant atsakančios nuosavybės malonė-

- kitę kreiptis į

šeštadienis, Lapkr. 14, 1931

SIUTAI IR OVERKAUTAI
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šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 
žemas kainas pardavinėti už $35.00

■

PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI
■ *

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šių juokingų 
žemų kainų $4 A
liktai, v ............   |

Puikiausios kokybės vilnonų, šioje gru
pėje yra didelio pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa-

"k“'.......   ’J 9.45

ktaųjieno^ m 

juk visgi tai buvo nęlęngvas 
darbas!

Tie žmonės, galima sakyti, 
buvo pirmieji šių dienų Europos 
gyventojų protėviai. Tiesa, vė
liau į Europą aitsidangino dar 
įvairių nadermių, vadinamieji 
“teramarų” gyventojai, /iberai, 
ligurai ir k. Vieni jų būdavo 
kultūringesni, kiti ne taip kul
tūringi. Viena padermė užka
riaudavo kitų, sumišd.avo su ja, 
ir taip pradėdavo veisti naujas- 
padermes.

Prieš kokius 6000 ar 7000 
m. Europoje žmonės jau pra
dėjo vartoti varį, šviną. Daž
niausiai darydavo itam tikrą iš 
tų .dviejų metalų lydinį, vadi
namąjį žalvarį, žalvaris visiš
kai išstūmė akmens įrankius— 
visi įrankiai, kuriuos pirmiau 
darydavo iš akmens, dabar pra
dėta daryti iš žalvario. Savai
me suprantama, kad žalvariniai 
įrankiai jau nepalyginamai bu
vo tobulesni, kaip ir už geriau- 
siuosius akmeninius įrankius.

Taip tai pamažu Europos gy
ventojai žengė prie kultūros. Ir 
pats žmogus, galima sakyti, 
kaskart vis randasi tobulesnis 
ir tobulesnis. Koks dar visiškai 
biaurus atrodė Neandertalio 
žmogus! Jo smegens taip pat 
visiškai neišsivystę, jis dau
giau artimas gyvuliui, negu 
žmogui. Jį pakeitęs homo sa
piens jau nepalyginamai už j 
tobulesnis. Jo smegenys jau 
žymiai daugiau išsivystę, jis 
jau visiškai artimas musų lai- 
kųtv žmogui. O homo, sapiens 
pakeičia dar kultūringesni žmo
nes, jau tikri šių laikų Euro
pos gyventojų protėviai.

Bet iš kur kildavo tos nau
josios ?monių padermės? Ar 
jos viena su kita yra artimai 
giminingos, ar? visai atskiros 
rųšys? Pradžioj rašinio jau bu^ 
vo pažymėta,' kad homo sa
piens, kaip spėjama, yra atėjęs 
Europon iš Azijos ar Afrikos. 
Taip pat iš Azijos ir Afrikos 
smelkdavosi Europon ir kitos 
žmonių padermės. Bet kaip jos 
atsirasdavo,. kAip 1išsivystyda
vo Azijoj ar Afrikoj šiandien 
mokslui dar sunku atsakyti.

Apie šiokį ar tokį žmonijos 
atsiradimų paprastai yra kalba
ma kiekvienos tautos tikyboj. 
Iš žydų tautos istorijos, pavyz
džiui, žinome, kad visa žmoni 
ja yra atsiradusi iš dviejų pir 
mųjų žmonių, pirmųjų tėvų’, 
Adomo ir Ievos. Dievas, su
tvėrė iš molio Adomą, įkvėpė 
jam dvasią, o iš jo šonkaulio 
padarė jam draugę, moterį' Jie- 
vą. Ieva, žalčio sugundyta, pri
kalbėjo Adomų 
sidėjo žmonija.

Kitų tautų tikybose yra visai 
kitokių pasakojimų apie pir
muosius žmones. Bet dažniau
siai daugumoj tikybų figūruoja 
Dievas, kaipo pirmųjų žmonių 
sutvertojas. žmonės negalėjo, 
neįstengė kitaip sau išsiaiškin
ti, kaip galėjo atsirasti žmogus 
ant žemės, kaip tiktai pasigau- 
dami tikybos, kaip tiktai pri- 
sileisdami, kad tai turėjo pada
ryti visagalintis Dievas, amži
noji esybė.

Ar tie pirmieji žmonės buvo 
panašus į šių laikų žmones, pa
vyzdžiui. į europiečius, į rau
donodžius indėnus, į malajus, į 
juoduosius negrus ir k„ ar, jie 
daugiau buvo panašus į homo 
sapiens ar Neandertalio žmor 
nes, iš tų tikybų istorijų mažai 
ką tegalime sužinoti. Daugiau
sia yra taip, kad baltieji žmo
nės įsivaizduoja, kad pirmieji 
žmonės yra buvę balti, tokie 
pat, kaip dabar gyvenahtieji, 
tuo tarpu negrai mano, kad 
pirmieji žmonės yra buvę juo
di, panašus į juos, indėnai — 
kad raudoni ir t. t.
Palyginę šių laikų žmogų su 
žmonėmis, gyvenusiais prie 10, 
20 ar daugiau tukst; metų,

Ugnį pasigaminti jie jau mo
kėdavo. Greičiausiai trindavo 
medį į medį (kaip kai kurios 
visiškai laukinės tautos Afri
koj ar Polinezijos salose ir šian
dien dar taip daro). Bet taip 
pat ugniai gauti gal būt" nau
dodavo ir titnagų. Buvo rasta 
tam tikrų iš akmens padarytų 
lempučių; tai galimas dalykas, 
kad jie jau buvo pramokę de
ginti ir gyvulių taukus.

Bet virti valgyti sau dar jie 
nemokėjo. Kaip ir Neandertalio 
žmones, kaip ir šių dienų lau
kiniai, jie valgydavo žalių mė
sų. i '

Rėdydavosi vien tiktai už
muštųjų žvėrių kailiais. Medžio
klėse daugiausia dalyvaudavo 
vien tiktai vyrai, o moterys ur
vuose pasilikusios siūdavo iš 
gyvulių kailių rubus. Siūlams, 
tur būt, vartodavo tų pačių gy
vulių stipriąsias gyslas, bet taip 
pat galimas dalykas, kad var-. 
todavo ir augalų pluoštų.

Gyvulių prisijaukinę dar ne
turėjo. Greičiausiai, kad jie jau 
mokėsi prisijaukinti. Gal būt, 
bemedžiodami jie suvarydavo 
gyvulius į kokias aptvertas vie
tas ir, kol turėdavo užtektinai 
prisimedžioję maisto, juos tenai 
stengdavosi laikyti, žolėdžiams 
gyvuliams, kad per daug1 nesu
liesėtų ar badu nemirtų, žmo
gus pradėjo prirauti įvair. žolių 
ir jas į aptvertų vietų sumesti. 
Bet turėti atliekamų gyv. žmo
gui buvo be galo naudinga: ne
sumedžiojai kuomet žvėrių, 
pradeda rodytis badas — štai 
sau ir nusidobi vienų turimųjų 
gyvulių.. Taip palengva, paleng
va žmogus pradėjo mokytis lai
kyti ir prijaukinti gyvulius (ir 
šiandien mes matome, kad 
žmonės daugiausia turi prisi1 
jaukinę įvairių žolėdžių gyvu
lių, nes senovėj jiems' būdavo 
daug lengviau surasti maisto — 
juk šieno visuomet būdavo pil
nos pievos ir lankos).

Homo sapiens jau mokėjo ir 
‘įvairius paveiksliukus braižyti. 
Jie braižydavo net kauluose. 
Turėjo pasidarę nei įvairių da
žų — pigmentų: juodų, baltų, 
raudonų, geltonų ir kitokių.

Kiek ilgai Europoje gyveno 
homo sapiens (Kromaniono ir 
Grimaldžio žmonės)., tikrų žinių 
nėra. Bet spėjama, kad jie pra
buvo Europoj gal kokių 10 tūk
stančių metų, reiškia, bent iki 
12—10 tukst. prieš mus. Tuo 
laiku Europoj pasirodo dar nau 
ja žmonių padermė, šitie žmo
nės jau buvo šiek tiek pažengę 
kultūroj: jie jau turėjo lankų, 
strėlę, turėjo prisijaukinę kai 
kurių gyvulių, net mokėjo žemę 
dirbti.

ledų gadynės Europoj pasi
baigė pasidarė maždaug toks 
pat klimatas, koks jis 
dien yra. Mamutai ir 
tieji taurai Europoje 
nykti. Taip pat retai 
urvinių lokių ir Hutų.
elniai p etinėj ir vidurinėj Eu
ropoj nyko — jie vis daugiau 
traukėsi į šiaurę. Bet už tai 
miškuose daugiafr pradėjo atsi
rasti stirnų, žiobrių, bizonų ir 
kt. •

Patys žmonės buvo žymiai 
mažesni, kaip Kromaniardai 
(Kromaniono žm. — homo sa
piens). Jie buvo žema kakta, 
mažomis, įdubusiomis akimis, 
atsikišusiais skruostikauliais. 
Smakras taip pat žymiai atsi- 
kišęs.

Jų įrankiai jau gana dailiai 
padarytu Akm?niniai kirviai, 
kaltai ir k. jau gerai nudailin
ti. Jie jau mokėjo iš molio nu- 
silipinti puodų. Valgį jau vir 
davo. Jau turėjo šunų, avių, 
ožkų, kiaulių ir k. gyvulių, že
mę dirbdavo daugiausia medi 
niais įrankiais. Ir tai, žinoma, 
tik mažais sklypeliais. Pirmiau
sia pats žmogus kokiu mediniu 
įrankiu .švarpydavo žemę ir jo
je paberdavo grudų. Vėliau į 
tų darbą pradėjo įkinkyti ir gy
vulius — jaučius, arkliūs ir k. 
Išlauždavo žmogus kokį dviša
kų medį, prie ilgesniosios šakos 
prikinkydavo gyvulį, trumpes
nio jį šaka turėjo knisti žemę. 
Taip žmogelis pradėjo^ mokytis 
arti, dirbti juodųjų žemelę. O

ir taip pra-

ir šian- 
gauruo- 
pradejo 
bebuvo 
žiemių

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

- juokingai žemas kainas
įlankomis Siūti Viemj .Vilnų Tikrai 

$20 ir $25
SIUTAI IR OVERKAUTAI

•Pirkite du ar daugiau už $Q "J E 
šia žemų kainų, tiktai už b 5?

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI'IR OVERKAUTAI

Pasiūti iš puikiausių vvorsted vilnonų, 
naujausių stylių, paau- $4 0 A E

• kojami už .... ................... | OhAf iŠ
Musų puikiausi $50.00 ir $55.00 

Custom. Siūti
SIUTAI IR OVERKAUTAI

K ‘ f

Parinktiniausių importuotų ir vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
MAN ir kitų augštos rųšies išdirbysčių. 

. Naujausi styliai įvai- $OO WE 
riaušių patternų, už tiktai W

Štai yra viso gyvenimo proga nusipirkti drabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužių ateičiai.

DAVID SUFFRIN, Ine.
1171-77 Milwaukee Avė., prie Division Street

Šios Savaitės Pabaigos BARGENAI
Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoje, Lapkričio 12,13 ir 14

PIRKDAMI DABAR JUS SUTAUPYSITE NUO 10 
IKI 40% ANT DOLERIO 

Atsiminkite, kad

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

RADIO IŠPARDAVIMAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

■■ ■ 1" - 11 ' ■

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^

IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHOIMHfflllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

$9QC.OOL
Pirkite dabar iš

yra praeitas

me.

Lipskio Krautuves
4916 W. 14th St., Cicero, III.

Atdara- vakarais iki 10 vai. Nedeliomis nuo 10 iki 2 v. p. p.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

20 ai-
mes matome, kąd ir kūno ir 
proto atžvilgiu visgi jie yra be 
galo skirtingi — yra praeitas 
ilgas tobulėjimo kelias. O ko 
dar gali pasiekti ateities žmo?- 
gus, mes, gal būt, šiandien nė 
saįmuoite apie tai nesapnuoja

nt. U.”




