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KINAI ATMETA JAPONU PALIAUBŲ PLANA
Tautų Sąjunga 
Buvo Priėmusi 
Japonų Projektą

Kinija netikėtai 
permaino taktiką 

ir planą atmeta
Klausimas dar ilgai nebus 

užbaigtas

Paryžius, Francija, lapkr. 20. 
Japonija ir Kinija sutinkančios 
principuose su pasiūlymu nu
traukti Mandžurijos karo ope
racijas.

Ginklų padėjimas paremtas 
įsteigimu tarptautinės komisi
jos, kuri bus paskirta ištirti vi
są Mandžurijos padėtį.

Kinijos, Japonijos ir visų ki
tų šalių atstovai Tautų Sąjun
goj priėmė šį pasiūlymą, kuris 
atėjo iš pačių Japonų pusės.

Tautų Sąjungoj dauguma žiu
ri į projekto priėmimą kaipo į 
dideli Japonų laimėjimą.

Projekte nieko neprisimena
ma apie Japonijos kariuomenės 
ištraukimą iš Mandžurijos, nors 
tiesa, jos atstovas prie Tautų 
Sąjungos išsireiškė neaiškiai, 
kad jei sąlygos pagerės ir tam 
nebus jokio pavojaus, japonai 
ištrauks savo pulkus iš okupuo
tos teritorijos, kol komisija tęs 
savo darbuotę.

ga oficialiai susitaikys dėl pa
liaubos galutinų sąlygų, tarp
tautinė komisija tuojau pradės 
savo tyrinėjimo darbus Kinijo
je ir per ištisus mėnesius Man
džurijos klausymas paliks ne
užbaigtas, bekybąs ore, kol ko
misijos radiniai nebus paskelbti 
viešai.

Paryžius, lapkr. 21. Vos Tau
tų Sąjungos sekretoriatui pa
skelbus, kad Kinijos atstovas 
Dr. Alfredas Sze principuose 
priėmė Japonijos pasiūlymą su
laikyti karo operacijas Mandžu- 
rijoje ir sudaryti komisiją Man
džurijos situacijai išnagrinėti, 
vakar naktį Dr. Sze, pakarto
tinai pareiškė, kad jis tokio pa
siūlymo negalįs priimti jokiu 
budu. Kiek ankščiau 
rijatas buvo paskelbęs, 
nariai pasiūlymą buvo

sekreto- 
kad visi 
priėmę.

Washington, D. C. lapkr. 20. 
Ekvadoro valstybėje atrasta 
naujas veiklus ugniakalnis, ku
ris, kaip dabar patirta, buvo 
išsiveržęs 1894, 1912 ir 1926 
metais.

OREI

20.
Wshington, lapkr. 80. Laivy

no departamentas pranešė, kad* 
duota užsakymas pastatyti 93 
naujus orlaivius karo tikslams.
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. Belfast, Irlandija, lapkr.
Belfasto uoste, Irlandijoje, su
degė $5,000,000 vertės laivas 
“Bermuda”, kuris važinėjo tarp 
Bermudos salų ir Anglijos. Gais
ras įvyko jį betaisant dokuose. Orlaiviai kainuos $1,744,311.

č:
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus. Po pietų sniegas, 
daug šalčiau. Pietų ir šiaurva
karių vėjai.

Temperatūra vakar buvo 55- 
63.

Saulė teka 6:46; leidžiasi 4:- 
25.

Grąsinimo laiškai 
sujudino New York 

finansų distriktą
Slaptos policijos kordonai sau- 

gojta biržą ir bankus

New York, lapkr. 20. Smar
kiai sustiprinti policijos kordo
nai saugojo visą New Yorko 
finansų distriktą Wall Street, 
ypatingai J. P. Morgano įstai
gas, nes per kelias paskutines 
dienas gauta eilė grąsinančių 
laiškų nuo nežinomo asmens pa. 
sirašančio “komunistas”. Laiš
kuose grąsinama išbombarduo- 
ti garsioji bankinė įstaiga ir 
visas finansinis centras.

Laiškai buvo pasiųsti Morga
nui, New Yorko biržos ir Bank- 
ers Trust banko viršininkams 
ir visuose' pakartojama apie 
rengiamą pasikėsinimą.

Dauguma tvirtina, kad tai 
yra tik kokio juokdario šposas, 
bet prisiminus apie baisų spro
gimą, kuris įvyko Wall Streete 
1920 metais ir kuriame žuvo 
400 žmonių, apsisaugojimo prie
monių turėta būtinai griebtis.

72 metų senukas i karo 
laivyną

šio- 
lai-

Washington, lapkr. 20. 
mis dienomis į Amerikos 
vyno tarnybą grįžo 72 metų se
numo jurininkas, kuris nors ir 
senas, 
pratęs 
be jos

bet stiprus ir tiek pri- 
prie juros, kad negali 
gyventi.

Pats vogė, saugodamas 
krautuvę nuo vagių
Alameda, Cal. lapkr. 20. Carl 

Schmidt, vietos nuovados poli
cininkas prisipažino apiplėšęs 
kelias įstaigas naktį, kuomet jis 
buvo paskirtas (tas vietas dižu- 
ruoti ir saugoti nuo plėšikų.

Šunies gyvybė branges
nė už mylimojo

Kansas City, Kan. lapkr. 20. 
Hazel Blacketer, jauna moteriš
kė, bijodama, kad jos meilužis 
neužmuštų jos mylimą šuniu
ką, pasigriebusi revolverį nudė
jo jį pati. Moteriškė suimta ir 
kaltinama pirmo laipsnio užmu
šimu.

Bomba Italijos konsu
lo namuose

Philadelphia, Pa. lapkr. 20. 
Antifašistai įmetė bombą į Ita
lijos konsulo A. Feranti na
mus ir gerokai jį apgadino. 
Nuostoliai dideli, nors niekas 
nesužeista.

[Acme-P. A. Photo]

Francuzų laivukas Saint Anne, kurį audra išmetė ant kranto.

Šimtai policijos 
saugo Grandi nuo 

antifašistų gaujų
Grįžta atgal užbaigęs pasitari

mus Washingtone /

Washington, lapkr. 20. Ofi
cialus Italijos užsienių reikalų 
ministerio vizitas Washingtone 
pasibaigė pastarąjam paskel
bus, kad tarp Hooverio, Stim- 
sono ir jo susitaikyta klausy
mais liečiančiais pasaulio rei
kalus.

Bendras Stimsono ir Grandi 
pareiškimas parodo, kad jų su 
sitarta laivyno nusiginklavimo 
klausymais ir numatyta, kad 
Londono trijų valstybių juros 
nusiginklavimo sutartis turi bu 
ti įgyvendinta, prie pirmų trik 
jų valstybių, prisidėjus ir Fran- 
cijai su Italija. Iš Grandi ii 
Hooverio pareiškimų matyti, 
kad jie/ abu sutiko kuo labiau
sia naudoti savo įtaką užtikrin
ti ateinančios Genevos konfe> 
rencijos pasisekimui ir sutai
kinti Franci ją su Italija laivyno 
klausymu.

New York, lapkr. 20. Beva
žiuojant Grandi per New Yorką, 
tukštaųčiai policijos saugojo 
visas gatves, kuriomis ministe 
ris važiavo. Didesnių susikir
timų su anti-fašistais nebuvo. 
Keliose vietose žiūrovai Gran
dini parodė didelį antagonizmą 
ir vienoje ir kitoj įvyko menki 
susikirtimai tarp kai kurių 
žmonių, bet bendrai viskas be 
rimtesnių pasekmių.

Nauja žaksėjimo epi
demija

Mansfield, O., lapkr. 20. Vie
ną miestelio gyventoją užpuolė 
žaksėjimo epidemija ir nors 
daktarai deda visas pastangas 
keistai ligi pašalinti, bet visos jų 
pastangos nuėjo niekais. Mote
riškė dabar žaksi be paliovos 
jau tryliktą dieną. Manoma, kad 
priseis jai daryti operacija.

93 nauji aeroplanai ka 
ro tikslams

$35,000,000 Radio artis 
tams

IšWashington, lapkr. 20. 
skaitliuota, kad 1932 metais ra- 
dio stočių savininkai ir progra
mų vedėjai praleis $35,000,000 
dolerių mokėdami algas darbi
ninkams ir kitiems artistams, 
kurie dalyvaus programuose. 
Vien National Broadcasting ir 
ColUmbia Broadcasting stočių, 
koinpanijos per pietus uždirbo 
$35,000,000 nuo finpų, kurios 
garsinasi per jų programos.

Gilotina gręsia 
karaliui Alfonsui 

r grįžus Į Ispaniją
Valstybės / Taryba paskelbia jį 

išgama ir tremtiniu

Madridas. Ispanija, lapkr. 20. 
Don Alfonso de Bourbon, bu
vęs Ispanijos karalius Alfonsas 
XIII, Ispanijos tarybos paskelb
tas tremtiniu ir niekuomet ne
galės grįžti atgal Ispanijon. Po 
ilgų debatų ir protestų nuo bu
vusių karaliaus draugų ir ispa
nų aristokratų, ypatingai seno 
grafo de Romanones, taryba nu
tarė, kad karalius yra išgama, 
nes dėjęs pastangas įsteigti Is
panijoje absoliutiška monarchi
ją ir norėjęs paveržti nuo gy
ventojų visas teises.

Tarybai balsuojant, nutari
mas buvo priimtas vienbalšiai, 
nes karaliaus draugai pasišali
no iš tarybos balsavimams pra
sidėjus.

Daugiau divorsu negu 
vedybų

Los Angeles, l^pkr. 20. šio
mis dienomis Los Angeles mies
to teismai suteikė šimtą tūks
tantinį divorsą. Viso, prašymų 
divorsams buvo įteikta 131,517, 
bet 31,000 su viršum prašymai 
buvo atmesti.

Kinijos vandenyse tebe
veikia jdros plėšikai

) .. _____________

Honkohg, Kiriija, lapkr. 20; 
Kinijos pakraščiuose juros plė
šikai užpuolė ir apiplėšė Anglų 
prekinį laivų f‘Hanyapg”, kuris 
važiavo su prekėmis iš Shan- 
ghajaus į Singapūro uos t ą^ Del 
to įvykio Anglija pradėjo prieš 
juos karą ir žada greitu laiku

, Bergen, Norvegija, lapkr. 20. 
Nautilus, garsusis Wilkinso sub- 
marinas, kuriuo jis mėgino nu
plaukti į s šiaurės ašigalį, b(uvo 
paskandihtąs netoli nuo Norve
gijos pakraščių.

St. Paul, Minn., lapkr. 20. 
Minnesotos universitete pradė
tas naujas ledų (ice cream) dir
bimo kursas. J Mokinių atsirado 

visas piratų gaujas išnaikinti, užtektinai.

Vokietija prašo 
daugiau paramos iš

Pasaulinio Banko
Finansinė padėtis esanti 

■ įtempta
kabai

Berlynas, lapkr. 20.. Vokie
tijos Raidžia pasiuntusi Pasau
liniam Bankui memoranduhią, 
reikalauja,/; kad butų paskirta 
komisija ištirti jos padėtį ir jos 
galimybes mokėti reparacijas 
pagal nąujįjį Ypungo planą. 
Memorandume tęsiama, kad per 
paskutinius metus Vokietijos fi
nansinė padėtis nepagerėjo ir 
vien Hooverio moratoriumo lyg
svarai atnešti nebuvo gana.

Jeigu šis jos pasiūlymas butų 
priimtas, Vokietija numato, kad 
jos padėjimas kur kas pagerė
tų ir padėtų jai galutinai iš
bristi iš pavojingos padėties, ku
rioje ji dar tebesiranda.

Memorandume tvirtinama, 
kad visos priemonės, kurių bu
vo griebtasi situacijai gelbėti, 
buvo tik priruošiamos ir pasku
tiniuoju laiku, Vokietijos finan
sinė padėtis tapo labai įtempta.

Vos pasklidus žinioms apie 
memorandumą, Francija parodė 
didelį susirūpinimą, nes ji ne
nori nustoti tos vokiečių repa
racijų dalies, kuri mokama už 
nuostolius padarytus laike inva
zijos. ’

Šuo skundžia šunį teis
mui, gauna $172.50

San Francisco, lapkr. 20. Ka- 
daugi du poniučių šuniukai nuo
lat pešdavosi ir draskėsi, silp
nesniojo šuniuko šeimininkė ap
skundė didįjį t į teismą. Jis bu
vo nubaustas $172.50 už nepa
dorumą, gerai išbartas ir per
sergėtas, kad niekas panašaus 
vėl neatsitiktų.

Nautilius paskandintas Norve- 
gijoje

Gandhi priešingas 
Britonų prekybos 

varymui Indijoje
Lloyd George remia “Šventąjį 

žmogų”

Londonas, lapkr. 20. Prane
šama, kad Indijos tautinis va
das Gandhi smarkiai susikirto 
su lordu Readingu dėl preky
bos Indijoje. Lordas Readingas 
tvirtina, kad Anglijos pilietis 
turi tiek pat teisės varyti pre
kybą Indijoje, kaip'ir indietis, 
nes jis ten turi vienas teises 
su visais vietiniais gyventojais.

Gandhi tam labai priešinosi 
ir tvirtino, kad visas komercialis 
turtas, kuris buvo įgytas pele- 
galiai, žiūrint Indijos kongreso 
akimis, bus konfiskuotas.

Ginčas rado pradžią nuomo
nių skirtingume, kurias Read
ingas ir Gandhi išreiškė apie 
pilietybę ir prekybos varymo 
teisę Indijoje, šventasis žmo
gus, nedaug ką gali atsiekti ir 
visi jo pasekėjai atlydėję jį j 
Londoną pamažu salą nuo va
do ir primeta jam visų jo iš
reiškiamų nuomonių neaiškumą.

Paskutinėmis žiniomis Mahat
ma Gandhi įsigijo naujį draugą, 
Lloyd George, buvusio Libera
lų partijos vado asmenyje.

Renka aukas bėdai* 
biams “spikizėse”

New York, lapkr. 20. New 
Yorko komitetas, kuris rūpinasi 
pašalpa bedarbiams, kreipėsi į 
spikizių lankytojus, prašydamas 
jų pr^isidėti prie bedarbių šel
pimo. Visuose baruose ir žino
mose dektinės pardavimo vie
tose, komitetas patalpino dėžu
tes, kuriose lankytojai galės pa
likti savo aukas.

Byrd’as vėl j 
ašigąlj

Piety

lapkr. 20.
E. Byrd,

Brockton, Mass.
Admirolas Richard 
garsus , keliautojas, kuris nese
nai buvo nuvykęs į Pietų aši
galį, paskelbė, kad netrukus vėl 
ten trauks ir tęs pradėtus mo
kslinius, tyrinėjimus.

Taylorville, III., lapkr.
Albertui Boles nusibodo klausy
tis kaimyno radio. Paprašė jo re prof. Niemi žmona, žymi suo- 
aparatą užsukti. Kaimynas at
sisakė. Tuomet kilo. gipčas ir 
Boles revolveriu kaimyrfą nudė
jo. Apie tai patyrusi policija 
jį tuojau suėmė ir teismas nu
teisė nusikaltėlį 14 metų kalė
jimo. J

20.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
' DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

Lenkai pasigrobė 3 
Lietuvos piliečius 

ežere bežvejojant
žvejus pavogę lenkų kareiviai 

Lietuvos pusėj

Kaunas. Elta. Trakų apskri
ties viršininko pranešimu, šių 
metų spalių mėn. 14 d. Trakų 
baro IV rajono ribose, Sasonio 
ežere, kurį kerta administraci
jos linija, žvejojo musų pilie
čiai Petras Medveckas, Bronius 
Švedavičius ir Pranas, Ignas ir 
Jonas Steponavičiai iš Semeliš
kių valsč.* Kvieščiznos vienk. 
Jiems bevažiuojant, iš krūmų 
iššoko du lenkų kareiviai ir, pa
grobę musų piliečius Petrą Med- 
vecką ir Praną ir Igną Stepo
navičius, nusivarė į savo pusę. 
Laiveliai ir tinklai pasiliko mu
sų pusėje iš ko matyti, kad pi
liečiai pagrobti Lietuvos pu
sėj.

Piliečių apsaugos departa
mentas davė parėdymą pasienio 
policijos rajono viršininkui iš- 
kyiesti lenkų pasienio apsaugos 
kuopos vadą, pareikšti protestą 
prieš šį įvykį, ir pareikalauti, 
kad musų piliečiai butų grą
žinti.

Importui kreditas bu 
siąs dar labiau su-

■ -> —i—' y £ •magintas
Iš oficialių šaltinių teko su

žinoti/ kad importui kreditas 

 

bušiąs dar Įabiau sumažintas.

Mergina įvažiavo i upę 
ir su arkliais nuskendo

Spalių 24 d., pavakary, pil. 
Ona Valytė, gyv. Kretingos vals. 
Padvarių km., važiavo su pora 
arklių pas savo kaimyną, gyve
nantį tame pat kaime antroje 
pusėj Akmenės upės ir beva
žiuodama per Akmenės upę kar
tu su arkliais nuskendo. Ark
liai su vežimu kitą dieną rasti 
Akmenės upėje, o Valytės la
vonas dar nesurastas.

Mirė prof. Niemi
Spalio 29 d. Helsinsky mirė 

didelis Lietuvos bičiulis, žino
mas suomių mokslininkas, prof. 
Niemi. Prof. Niemi savo laiku 
apie Lietuvą parašė kelis vei
kalus. Prieš porą mėnesių mi- 

mių rašytoja. Patiko du sū
nūs.

Suomių lietuvių draugija 
Kaune sekmadienį, lapkričio m. 
1 d., 15 vai. Karo Muziejuj ren
gia prof. Niemi mirties pami
nėjimą.
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KORESPONDENCIJOS
Canton, Hh

Suorganiiavo Socialistų
Partijos skyrių

■■ <

Nežiūrint j tai, kad Ameri
kos legionieriai grasino daryti 
obstrukcijas, bet jaunam ir 
energingam socialistų partijos 
sekretoriui^ Ben> Larks, pasise
kė čia suorganizuoti socialistų 
kuopą. Kuopa susideda iš ke
turių senų narfų ir septynioli
kos! naujų,, kurie išpildė apli
kacijas.

Organizacinis darbus prasi
dėjo po. to, kai tapo išdalinta 
2,500 plakatų, kuriais žmonės 
buvo kviečiami atvykti į socia
listų rengiamą masinį mitingą 
miesto aikštėj. Susirinko penki 
šimtai su viršum žmonių,
rie entuziastiškai išklausė kal
bėtojus iš Chicagos.

Tą pačią dieną, vakare,-’įvy
ko miesto salėj kitas socialistų 
mitingas, į kurį susirinko, dau
giau jiei šimtas žmonių. Nema
žas jų skaičius išpildė aplikaci
jas, pareikšdami noro įstoti į 
Socialistų Partiją. ' -

Naujai susikurusi socialistų 
kuopa lapkričio 22 d. retfįia 
miesto salėj savo mitingą. Bus 
gerų kalbėtojų. Visi, kurie do^ 
misi socialistų judėjimu, yrą 
kviečiami atvykti. Įžanga vi
siems dykai.

ku

i tą -vtotą prateidžiame. -r-Red.)
Visk W aš Sašąu "dąugiau- 

siai tiems nariams, kurie ma
žai telanko/ igsirįnkiųius. Juo 
labiau, kad ąruodiio 2 d. įyyks 
metinis susirinkimas. Nariai 
-privato—visus tuos iškeltus 
klausimus rimtąį. apsvarstyti, 
kad atėjus balsavimams paduor 
-ti savo balsus ųž tinkamiau
sius kandidatus. Mes privalom© 
išsirinkti tokią valdybą, kuvi 
nevarinėtų savo politiką, bet 
ištikimai tarnautų organizacijos 
reikalams.' ' ‘
— Šenas. SLA. 14 kuopos, narys;

Cleveland, Ohio
Susivienijimo nariams žinotina

Atėjo laikas SLA. nariams 
atbusti ir apsižiūrėti, kas de
dasi šioj milžiniškoj organiza
cijoj. Nariai jąu pradėjo senai 
rūpintis, kaip tinkamai sutvar
kyti reikalus centre ir į Pildo
mąją Tarybą išrinkti tinka
miausius žmones. Tačiau tę dar 
nepakanka. Reikia pirmiausiai, 
taip sakant, susitvarkyti l&rnte‘ 
O apie kuopas mes kaip ,'tik 
pradedame visai pamiršti. To 
neprivalėtų būti. Dabar ateina 
kuopų valdybų rinkimai. Mes 
turime tais rinkimais rimtai su
sidomėti ir apsvarstyti, ar vi
si valdybos nariai yra tinkami. 
Apsvarstykime^ ar valdyba tin
kamai ėjo savo pareigas, ar ji 
prisilaikė konstitucijos dėsnių, 
ar buvo bešališka su nariais?

Tie klausimai yra labai svar
bus, kadangi dėl jų dažnai ky
la bereikalingų diskusijų ir į- 
vyksta asmeniškų nesusiprati
mų. Kurie lankome kuopų su
sirinkime, tai matome, jog tai 
yra faktas. Ir jeigu aš dabar 
tą reikalą iškeliu aikštėn, tai 
niekam nereikėtų užsigauti. Tai 
darau vien tik dėl organizaci
jos gerovės, o ne kokiais poli- 
tikieriškais sumetimais. Na
riams, kurie retai susirinkimus 
telanko, tie dalykai nėra aiš
kus. Jie dažnai nesupranta, ko
de! kuopų susirinkimuose įvyk
sta visokių nesusipratimų.

Pavyzdžiui, imkime SLA. 14 
kūopos paskutinį susirinkimą. 
Susirinkim^ kilo klausimas, kas 
apmokės prezidento S. Gegužio, 
kelionės lėšas. Mat, Gegužis 8«i 
prakalbomis buvo atvažiavęs jį 
Clevelandą. Koks buvo atsaky
mas? Pirmiausiai kuopos, sek?- 
retorius A. Smigelskis, kuris 
buvo prakalbų rengimo komisi
joj, pareiškė, jog jis nesuran
dąs nuo Gegužio laišką, p pir
mininkas šaukė* kad; mes ne
mokėsime kelionės išlaidas. 
Nors triukšmo buvo daug pa
daryta, bet nariai taip ię ne- 
sižinojo, kokia, iš tiesų, sutar
tis buvo padaryta su Gegu^u*. 
Šiaip ar taip, bet rengimo ko
misija visgi turėjo Žinoti, kGr 
kiomis sąlygomis Gegužis suti
ko atvažiuoti. Tačiau pasirodė, 
jog niekas nieko apie tai- be*- v. . ' '4jno. . ;

Ratine, Wis
- ' Ruošiasi prie svarbių

. minėtųvių

SLA. 100 kuopa lapkr.
et. 2 vai. po pietų, Union Hali; 
428 Wiąconšin Str., ruošia pra
kalbas su programų ir šokių 
vakarą. Tikslas pažymėti 43 
.metų jubiliejines sukaktuves 
nuo SLA. įsteigimo ir 30 me
tų. nuo aitsiskirimo dvasios “ne
klaidingų” vadų-kunigų.

Į prakalbas ir programą įžan
ga dykai. Mat, duodama gali
mybė ir gera proga kiekvienam 
lietuviui dalyvauti.

Kalbėtojais bus iš Chicagos, 
žyiųųs veikėjai. Todėl svarbu 
paklausyt, ką jie mums pasa
kys. žinoma, jie pasakys mums 
daug naujų dalykų.

Programe dalyvaus Dailės 
Ratelis iš Kenosha, Wis., p. 
Tadas Bagdonas, p-lė Emilija 
Bagdoniutė ir vietiniai jaunuo
liai, Užsibaigus programui tę
sis šokiai.

Kviečiami yra lietuviai skait
lingai dalyvauti ' paminėjimui 
jubiliejinių sukaktuvių.
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“Tough Tony” Capezio, Ca- 
poųe’s gengsteęis, kurį valdžia 
rengiasi deportuoti. ,

NAUJIEN03, OilcagOr- IU
jokių lydenį, ‘ nes^MSskvoj mes 
turime komunisljų internaciona
lą. Bet visvien Bimbą buvo pri
siuntęs savo ganytojišką laiš
ką. —Marksistai. ' -- ;. .

Šviesus užjūrio 
lietuviai

au-

prantama, kad tai nieko negel
bėjo ir jam dar labiau teko.

Iš raportų pasirodė, kad 
Lajvrence, Mass., yra Prusei- 
kos tvirtovė, į kurią bimbinin- 
kai jokiu budu negali įsigauti. 
VVorcester taip pat pruseikinių 
rankose. Bimbos vikaras Kriau- 
cevičius lawrenciečius eksko- 
mųnikavo už tai, kad pastarie
ji neįsileidžia savo “kriepostin” 
nei • jo, nei Abeko-Šolomskio, 
nei, pagalios, paties Bimbos. 
Tame, mieste esą pruseikiniai 
padėję sulaužyti streiką* Gir
di, jie turi savo namus ir
tomobilius ir > todėl; bijosi ko
vos. . ’ * *

Kriaucevičius visą dieną sau
gojo Maskvos valdinius 
tie'kartais nesuklystu berišdar 
mi. svarbias gyvenimo proble
mas. Rezoliucijų komisija tapo 

.išrinkta net iš penkių .žmonių. 
Ji tuoj nuėjo į laboratoriją 
kepti rezoįiucijas. Tuo pačiu 
laiku. viršutinėj salėj prasidė-, 
jo revoliuciniai liežuvių • ma< 
nieyrai. Tapo<.prįątaji$.j;V net 'še
ši kalbėtojai, kurie, vienas po 
kitam mozejo savo 
vakarykščius draugus, 
ka tapo pakrikštytai 
Iskarijoto” vardu.

Pažymėtina ypač tai, kad 
tarp šešių kalbėtojų trys buvo 
žydaų Vienas žydas, komunis
tų partijos 1 distrikto organi
zatorius, pašventė visą savo 
kalbą Pruseikos vanojimui. Iš 
šalies žiūrint, tai atrodė labai 
keistai. Suvažiayo lietuviai riš
ti savo organizacijos reikalus 
ir pakvietė žydą, kad jis jiems, 
angliškai išaiškintų (Pruseikos 
netikusį veikimą tarp lietuvių. 
Kaip sau norite, bet tai dau
giau, negu juokinga. Daugelis 
suvažiavusių delegatų t vargu 
suprato tą kalbą, kadangi jie 
angliškai nekaip temoka. Kal
bėtojas- išvadino Pruseiką rene
gatu ir kitokiais žodžiais, be 
kurių tikri komunistai negali 
apseiti. /

Visa ta konferencija atrodė 
lyg koks cirkas, kuriame vy
riausią rolę vaidina klounai. 
Sugrįžo iš laboratorijos rezo
liucijų komisija ir paskelbė net 
7 rezoliucijas. Viena rezoliuci
ja specialiai kreipiama į sklo- 
kininkus. 
fašistais 
kalavę, 
kryžius. Antra rezoliucija Ru
sijos gynimo klausimu. Girdi, 
Lavai,. Morganas, Hooveris ir; 
kiti susitarę paskelbti Soyįetųi 
Sąjungai karą. Lenkijoj ir Ru- 
manijoj -' - esą suorgąnizuotai 
70,006 kareivių ir; generolas 
Pilsudskis paskirtas vyriausiu 
yadu. Tačiau kuomut kilo Ru
simas pasiųsti, tas rezolįųf^ag* 
į Washingtoną, tai Vienas po> 
kito, pradėjo abejoti,, ar tai. bus; 
gerai Ant galo, Tiko nųt^ų,; 
kad rezoliucijos turi bųtį; tąį-i 
komos tik lietų’viškai publikai.: 
Vadinasi,, pabųgo- savo. revpUu-į 
cioniškas r^ph^ęijaK siųsti jį 
washįngtoną,.;;; ./. • : ‘

šimto ^^Į^^.bjmbinjnkąi 
dinkite mane sktokininku. Su?1 šaukė,kad, ešą,‘mum^ nąęeipą

Buvęs Aido choras Barine, 
kurį maždaug vairavo komuni
stų šalininkai, laikytam susi
rinkime lapkr. 9 d. J. Kapo
čiaus name nutarė prisidėti prie 
SLA. Jaunuolių 369 kuopos ir 
už mokytojų imti p. Stapona- 
vičių. Tam pačiam susirinkime 
nutarta ruošti “Card party”. 
Į komisiją apsiėmė p. Binkienė 

Povilas Šimonis.
— Koresp.

•ir

Roxbury, Mass
Bimbininkų sorkes

Nau-Lapkričio 15 d. įvyko 
josios Anglijos bimbininkų šau
kiama konferencija. Vieta — 
113 Dudey St. Vyriausias to 
.kermošiaus tikslas buvo nu
gąsdint Pruseikos-Butkaus sklo- 
Ką. Tai buvo savotiškas rezo
liucijų vajus. Nors jau buvo 
11 vai. ryto ir reikėjo atidary
ti konferenciją, bet visais pa
sieniais suvažiavę delegatai uže, 
kaip bitės avily j. Mat, jie karš
tai diskusavo bėgančius reika
lus. Viso į konferenciją suva- 
'žiavo apie 30 asabų.

Delegatų ūpas, kaip gyvų 
nabašninkų. žinoma, laimėti 
revoliuciją ir suvaryti skloki- 
nin^us į ožio ragą tai nėra 

'Juokai/ Marksistas juokų de
ltai irgi nuvyko pažiūrėti, kaip 
bimbihinkai kryžiavos biednus 
pruseikinius. Kad padidinti 
bimbininkų skaičių, tėvai atsi
vežė _ berniukus ir mergaites. 
Mat, jie irgi konferencijos da
lyviai! Tie vaikučiai apie ko
kius nors Tarnus tiek tenusima- 

tnpK kaip; kurmis apie astrono
miją, Ųęt kuomet kai. kurie 
.įkaitę delegatai pere kailį Pru- 
‘ąeikąj, tą! tie vaikučiai kartu 
su savo papėmis plojo katutes.

Sklokininkai Tą konferenciją 
iboikotavo. Atvyko tik trys pru- 
seikiniai, matomai, informacijų 
tikslais. Tuo pačiu laiku jie gy
nė ir savo poziciją. Bimbinin-

kad

buvusius
Prūsei-

. “Judos

Jus visada' išgilindavote kie^’ 
vieną tolimosios tėvynės balsą 
iy ateidavote talkop bet kokį 
didelį ir svarbų dąrb$ dirbant. 
Mes tikimės^ kad; ir dabar nąu- 
sų balsas neliks nėišgifcstas, nes 
dabar dirbamas' ypatingai didę- 
lis musų tautos kultūrinis dar
bas, kuris reikalauja nepapra^* 
štai daug j jėgų- ir kapitalo ir 
kurį Jus jau prieš didįjį karą 
buvote pradėję. Tas darbas yrą 
“Lietuviškosios Enciklopedijos” 
leidimas. Tam darbui atlikti su
sibūrė žymiausi įvairių pažiūrų 
Lietuvos profesoriai, moksliniu 
kai, visuomenės veikėjai, rašy
tojai, ekonomistai, įvairios or
ganizacijos, ] 
žia jau realizuota 
ir išleistas pirmasis “Liet. E- 
jos” sąsiuvinis pasiekė dauge
lį skaitytojų./Tai yra tik pra
džia, nes tokių sąsiuvinių bują 
išleista daugiau kaip šimtas. 
Tokį milžinišką darbą vieni? ra
šytojai ir leidėjai negąli atlik
ti. *

Todėl “Lietuviškosios Entfir 
klopedijos” leidėjas, Kooperaci
jos Sąjunga. “Spaudos Fondas” 
šaukia Amerikos lietuvius į 
bendrą darbą Ir tikisi, kad: už
jūrio broliai tikrai padės tą 
gražų ir brangų musų tautos 
amžinos vertes • paminklą sta
tyti. Visos ku|turinkps tautos 
turi išleidę arba leidžią ©neikto-, 
pedijas, nes gerai žino/ kokia 
didelė yra' jų kultūrine vertė 
ir kaip daug pandos atneša 
kiekvienam šviesuoliui ir norint 
čiam toliau Šviestis/

“LietuviškojiEnciklopedija” 
taip pat ne viepąm; lietuviui, 
atvers naują šviesos langą-, nes, 
joje bus suklaisjįik'uotas vfeasį 
ligšiolinis žmonijoj žilio-jimas 
6ei atradimai. Be to, “Liet. E- 
joje” bus 'daug T'Vdiriauėių ži
nių iš Ųietįivošr' gyvenimo —- 
jos mokslininkų, visuomenės 
veikėjų, rašytojų; vietų paveik 
šiai ir aprašymai. O ypatingai: 
daug žinių, Vaizęių bus- iš Ame-' 
rikos lietuvių gyVcnimo, prade
dant emigracijos pradžia ir ikii 
šių dienų, kas kitose enciklo
pedijose visai praleista arba tik
-------------n. ..................................... ......... į--..;.,. ..-I.f,*,;,-,-,... .......'.......................... ...

matai, įvairios or- 
kurių darbo prad- 

parašytas

vfljz/ių,. įv;

Jums nuolaŲnis, svečias, kuris 
gimtąja R|ilba pasakos apie to
limąją tėvynę. Tad tegul nclie- 
lu “iiž , vfenaę Amerikos lietu
vis' bb '“Liet. E-jos”. Ir mes 
tikime, kad Jus tikrai ateisite 
mums j talką, ir tada visų lau- 
kįąrriįji “Liet. E-ją” geriau ir 
greičiąu bus išleista. O toji tal- 
,ką nėra taip jau sunkį — siųs-j 
kitę visų'lietuvių organizacijų, 
susivienijimų, klubų, drąųgjj.ųJ 
mokslininkų, visuomenes bei 
kultūros veikėjų, rašytojų ii’ ki
tų darbuotojų aprašymus, isto-J 
rijas, biografijas, fotografijas 
“tiet. E-jos” Redakcijai; pre
numeruokite, kitus lietuvius h< 
visokias organizacijas raginkite 
prenumeruotis “Lietuviškąją E- 
ją” ir tuo materialiai ir mora
liai paremsite musų darbą.

Musų kaimynai latviai taip 
pat leidžia enciklopediją ir, nors 
jų tauta mažesnė ųŽ mus,, jau 
turii 11,000 prenumeratorių.

Mes jau turime arti 3,000 
pręnumeratorių ir jei tik Ame
rikos lietuviai prenumeratomis 
rems mus —greit ir mes ga
lėsime daug didesnį prenume
ratorių skaičių turėti.

i Ęrepumeratos tvarka ir sąly-1 
gos tokios, Dabar prenumeruo
jamas iš. karto yisąs pirmasis 
tomas, kurj sudarys 12 sąsiu
vinių. Kiekvienas naujas sąsiii- 
viųis išeis unąždaug kas mė? 
nuo/ Firmas sąsiuvinis jau iš
ėjo. Išėjus pirmam tomui, bus, 
leidžiami. įr lyti tomai. ,

Visp pirmojo tomui prenume
ratos kata* Amerikoje papras
tu popiečiu tik 7 dčleriai. ' 
„Liuksusiniu .popierių 8,5 ^o- 

Įleriai. ' 
' 'Atskiro sąsiuvinio kaina pa
prastu .popierių 80» cenįų.

Atskiro- sąsiuvinio kainai 
liuksusiniu popierių 1 doleris. !

Gay,ę\ pronumeratęs pinigus, 
tuoj 'siunčiame išėjusius “Liet. 
‘Ė-jos’’- sąsiuyiniųsf.( i; ■

: ĘJlĮlguę ir' visokius raštus^ 
prašome, siųsti tokiu adresu: 

, “^pąudoą Fondas” ' 
Kaunas, Laisvės Alėja 62.

Tel? 12-12.
... Su pagarba 

“Lietuviškosios Ę-jps” leidėjas 
Kpoperącįjos Sąjunga

“Spaudos Fondas”.
r1---1 1 -
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NAUJIENŲ
KONTESTAS
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ų kovų Ijpi, vąiks-
i. E-j a” bus

kėliais žįdžiąįs tepaminėta. O 
juk Užjūrio brokams bus ma 
loiįų <rįietuv$k^ios E-jps*'

BAHK

DABAR YRA LAIKAS
l Pasiųsti pinigus savo giminėms ir drau

gams užjury, nes Kalėdos jau nebetoli.

Jus galite pasiųsti pinigus pašto perlaido
mis arba kablegrama. Pasiuntimas kablė- 
graina kainuoja tiktai 50c. Žiūrėkite, kad 
pasiųstumėt pinigus anksti. Ateikite į ban
ką ir leiskite musų Užsienio Departamcn- 
tui pagelbėti jums.

Central^Ct^Bank
ATRUSTCOMPANY 

n!0We^35ti» Street 
ASUte Bank • • • • AClcarti^HoaMB»k

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

DY ■■F • ■
Kalakutas

Kiekvienas dabar pirkdamas Budriko krau
tuvėje Radio, Skalbimui Mašiną, Parlor 

Setą, Elektrikinę Ledaunę, gaus 
dykai didelį Kalakutą.

uz

t

-

4

(Apie vidujinius kuopoa refr JkiktfjM’ai nepasigailėjo jiems;
L . * • . 1 • Tf! . ___ ____________ • 1 •

kalus, o ypač apie jos. fipan&ų 
tvarką kelti ginčus. spaudoje 
neverta. Tai turėtų butWPc£8e 
ta pačioje kuopoje. Todėl pieš

Esą jie susidėję sui 
ir socialfašįstais rei- 
kad “Laisvė” talpintų

.. Valstija.

vanoti.. Vienam pruseiki- 
aiui net karšta, pasidarė ir jis 
ėmė/, protestuoti. Girdi, neva?

1931

T ' ’

Sutinku Dalyvautu Kontes1;e
Verdąs ir pavardę . 

Gatvė 

Miestas.

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

Koatestantaiiip.{bus išdalinta KELĘTĄS; TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ Dęvanų. Kiekvienas Kontestantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovanas GRYNĄIS PINIGAIS* nežiip- 
rint kiek jis dirbs. . 1 ’ r '

Visi NAUJIENŲ draugui kviečiami dalyvauti Kpn- 
! teste ir prašomi TUOJAUS užsiregistruoti — išpildyda- 

mi apačioj: šio skelbimo patąlpipt^ kuponą.
Kon tęs jo'smulkmenas ir taisykles pranešime gavę 

jūsų sutikimą. -

Kr^bitĮs. lql$u arba ypalis/cai.

- ■•-j

h .’■?*

Naujas PHILCO radio ir 
fonografas sykiu, groja 
gražiai rekordus taip pat 
ir radio* Kaina dabar

$110.08
$50.00 duodame nuolai
dos už jūsų seną Viktrolą 
ar Radio,^ nežiūrint ko
kios vertės senas radio ar 
viktrola butų.
Dabar yra gera proga į- 
sigyti naują, ’ puikų PhiL 
co radio, radio kombina
cija, 
tiktai už

Įmokėkite tiktai $5.00, q 
kitus - lengvais mėnesi 
niais išmokėjimais.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevarjd 8167 ir 4705

gražus Programai leidžiam! kas Nedėldienį iš 
GFL 970 kili nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir kas 

3 Ketvęrgaa iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.



šeštadienis, lapkr. 21, 1931 .

Jią Mačiau Nepriklausomoj Lietuvoj
Rašo Dr. F. Puskunigis

Kelionė per Švediją j Klaipėdą

istorijoj nėra 
kuris galėtų 

nors ta tauta

Birželio 27 dieną 1931 m. 
išvykau švedų-Amerikos Lini
jos Gripsholm laivu j Lietuvos 
uostą Klaipėdą su pirmąja A- 
merikos Lietuvių Ekonominio 
Centro Ekskursija. Visi eks
kursijos dalyviai jautėsi sma
giai. Viena, kad laivas suteikė 
geriausius keleiviams patogu
mus; kita, jautėsi kaip namie, 
žinant kad švedų-Amerikos li
nija yra nuosavybė Skandina
vijos, vienos tautos, kuri buvo 
ir yra visą laiką Lietuvos drau
gu, turinčiu užjautimą Lietu
vos reikalams ir gyvena tik už 
Baltiko “ežero”.

Visoj Lietuvos 
nė vieno taško, 
liudyt, kad kada
butų padarius lietuviams žalos. 
Taip ir jautėsi, kad lietuvių 
istorinis kelias ėjo ir turi eiti 
į vieną kryptį su musų priete- 
liais Skandinavų tautomis.

Po ramios ir linksmos kelio
nės visi ekskursantai laimingai 
atvyko į Švedijos uostą Goten- 
burg jau auštant. Jautėmės 
esą Europoj arba, geriau sa
kant, pakraštyj Lietuvos. Ro
dėsi tik patrauksi pėsčias iš 
Gothenburg ir busi Lietuvoj. 
Visi žinojom, kad da Švediją 
ir Lietuvą dalina Baltikes jura. 
Jausmai tarsi priešinosi tokiam 
sveikam samprotavimui; rodė
si, čia negali būti jokios ju
ros, jei ir yra, tai tik ilgas 
“ežerėlis”, nuo kurio kranto 
pasistiepę matysime Klaipėdos 
uostą, ir pamoję ranka gausi
me laivelį, kuris mus perkels 
į Klaipėdą, kur nudžiugę svei- 
kinsimės, kalbėsimės lietuviškai 
ir dalinsimės visokiais malū
nais įspūdžiais su savo Lietu
vos broliais.

Išlipę iš laivo, sutvarkę ba
gažus, likome* pakviest} j^vgaų 
Linijos atstovų ant užkandžio. 
Mums besistiprinant, atstovai 
pareiškė, kad tiek ir tiek da 
liko laiko iki traukinys mus 
išveš į Kalmar, Baltiko juros 
uostą, iš kur gausime laivą ir 
pūškuosime i Klaipėdą. Tą lai
ką, girdi, mes turėsime sunau
dot važinėjime kompanijos pa
tiektuose automobiliuose apžiū
rėjimui Gothenburgo ir jo apie- 
linkių. Tas mums patiko. Kur

čia tu žmogus priešipsiesi. Ži
nom iš kalno, kad tusėsim pro
gos daug žingeidaus Gothen- 
burge pamatyti. Susėdome j 
automobilius ir pasileidome, ly
dimi vadų, į miestą. Palydovai, 
gerai kalbą angliškai, pasakojo 
nuosakiai apie piums žingei
džius dalykus.

I

triniausiai metėsi į akis di
dėlė švara ir tvarka gatvių, 
trobesių, sodnų ir visuomeninių 
įstaigų. Jau nekalbant apie pa
siturinčių pavienių gyventojų 
trobesius, ką mes vadiname A- 
merikoje “cottages”, apsuptus 
gražiais sodneliais ir dailiomis 
tvorelėmis, matėsi dideli plyti
niai murai trijų, keturių, ir 
septynių aukštų. Mums atrodė, 
kad čia turi būt svarbios val
diškos įstaigos budėslai. Išgir
dę paaiškinimą musų vadų nu- 
stebom, kad tokios vietos pri
klauso darbininkų grupėms 
(sąjungoms). Pasirodo, kad 
viename gyvena senos slaugės, 
kitame seni mūrininkai, vėl 
kitame dailydės. Kitur vėl jau
nuoliai gimę arba iš po ligos 
tapę invalidais mokosi atatin
kamo jų sveikatingumui ama
to ir t. t. Pasirodo, kad jokių 
nė karšačių, nė nesveikųjų už
laikymui prieglaudų nėra ir jų 
niekas nereikalauja. Kiekvieno 
luomo, amato bei profesijos 
žmonės yra susikūrę darbingu
mo laiku savo nuosavus vieš
namius, kur jie jaukiai ir pa
tenkinančiai gyvena ir jaučia
si, kad jie yrą tų namų savi
ninkais ir turi kaip vienas taip’’ 
ir visi lygias teises ir parei
gas, 
vadas 
jau 
kių 
kad 
nių
sipratimas padarys visokius ka
rus negalimais.

Pabaigoje kelionės musų 
pareiškė, kad Švedija 

100 metų kaip neturėjo jo- 
karų ir ji nemananti nie- 
kariauti. Reiškia, jos žmo- 
kulturinis pakilimas ir su-

Silpni Žmonės Pada
romi Stiprus

Nura-Tone nuteikė milionams nilpnų. lirui- 
ntų vyrų ir moterų naujas npėkaa ir jč- 
(ran. Jin iSvalo kraują nuo liicų perų, padaro 
raudona, sveikų kraujų. atgaivina silpnus 
nervus, raumenis ir organu*. Nura-Tone nu- 
raii skilvio pakrikimus. Kalvos skaudėjimų 
ir kvaitulius, priduoda naujų spėkų silp
niems inkstams, nuveikia konstipacijų ir 
padaro jūsų mierų poilsinrų ir atKaivinantj. 
Jus ralite rauti Nura-Tone aptiekėje. Jei- 
ru aptiekininkas neturi jo. paprašykite j| 
užsakyti dėl jus iš savo urmininko.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
' HARTFORD, CONN.

Palyginus musų. Amerikos 
lietuvių gyvenimą

Darosi koktu, kuomet ma
tai tokį kultūrišką susipratimą 
musų kaimynės tautos ir ži
nant, kad mes lietuviai, turė
dami tiek įvairių pašalpinių ir 
kitokių organizacijų neįstengia
me įsigyti nė vieno viešo na- 
jno, kur galėtume .sutalpinti 
musų senelius jų laimingai kar
šačiai. Turime SLA. (sakoma, 
milioninę turtu organizaciją), 
bet ar galime pasididžiuoti ir 
pasidžiaugti, kad ką nors kul
tūringo visuomenei per tą 
organizaciją iki šiam laikui nu
veikėme ? Musų organizacinis 
turtas šildo svetimus už mažą 
musų kapitalui rizikingą nuo
šimtį. Ir labai keistai turi at
rodyt nuošaliai stovinčiam, kuo
met girdisi taip garsių karto
jimų: “seni veikėjai”, “nauji 
veikėjai“, “visiems žinomi tos- 
anos kolonijos veikėjai“. Rody
tųsi, kad musų veikimas apsi
reiškia tik tuščiais šukavimais, 
politikavimais, dievai žino ko
kiais sumetimais (jei ne asme
niniais bei ypatiško keršto tr 
karjeros siekimais). Yra musų 
tarpe ir veikėjų su gerais -no
rais savo tautos kultūriniams 
darbams, bet ne visi “garsieji 
veikėjai“ juos paseka ir dirba 
tokioj pat tobuloj dvasioj.

Keriame ( pietinę dalį Švedijos 
traukiniu /

\ Ekskursijos palydovai mus 
nuvežė į gelžkelio stotį ir vie
nas jų, angliškai kalbantis, ke
liavo su mumis į Baltijos ju
ros uostą Kalmar. Pusiąukęly 
sustojom — 
valgykloj, 
apkrautus 
Galėjome 
rojo ir ko norėjo. Kelionė trau
kiniu buvo įdomi. Ekskursan
tai žiurėjo per langus ir žin-‘ 
g*eidavos vąizdu Švedijos pro
vincijos (ūkių) gyvenimu. Visų 
kelią matėsi didelis skirtumas 
tarp švedų žemės ūkio būklės 
ir kitų šalių, kurias musų eks
kursantai buvo matę ir paži
nę. Maži ir dideli ūkiai turė
jo vienokią išvaizdą. Trobesiai 
tvarkingai ir dailiai pastątyti, 
visur matėsi raudoni stogai. 
Gyvenimo namai atrodė ruimin
gi, dailiai apžiūrėti, sutvarky
ti. Nebuvo niekur matyt to 
spaudžiančio reginio gyvenamo
sios lūšnelės, iš kur rodos taip 
ir prabils “vargas“ į tavo au
sis. Gyvuliai, raguočiai, arkliai, 
avys ir kiti ganėsi žolėtose ža
liuojančiose lankose, pievose ir 
dobilienuose. Gyvuliai gražus, 
riebus, dideli, rodos, kad visi 
laikosi pardavimui ar parodai. 
Kur gludi priežastis Švedijos 
ūkininko tokio gyvenimo, kad 
matosi toks ryškus vaizdas jo 
gerbūvio, lai sprendžia daugiau 
patyrę žinovai tos šalies būklę. 
Mano nuomone ekonominė Šve
dijos padėtis yra tiesioginiu 
rezultatų jų kultūrinio auklė
jimo.

Čia daug turėčiau ko pasa
kyt apie musų kaimyną-Vokie- 
tiją ir jos kultūros atbalsius 
gyvenimo reikaluose, palygi
nant juos su aukščiau kalbama 
daug mažesnę už Vokietiją tau
tą, bot matau, kad tie lietuviai 
turistai, kurie, važiuos į Lietu
vą per Švediją galės gaut ge
rą palyginantį supratimą tų 2- 
jų tautų būklės* Tuom dar ne- 
simieruoja tautdš,11,ratWiime ir 
jos kolektyvis gabumas. Tuo 
butų daug logingiau spręst ka
rų pražūtingumą kiekvienai 
tautai ir valstybei turint do
mėję tą faktą,. kad Švedija, bū
dama maža valstybė, koncen
travo savo pastangas kblturai 
per visą šimtmetį, kuomet di
delė Vokietija tuo pačiu laiku 
eikvojo daug Valstybinės ener
gijos militarizmo reikalams. 
Ėmus domėn ir kitas skandina
vų tautas gausime tą patį vaiz
dą. Tas galutiniai sumuša se
niai nusigyvenusį argumentą, 
kad tik didelės tautos gali su- 
gebiai ir gerai tvarkytisi. Mes 
Lietuvai turėtume iš to semt 
savo gyvenimui pamokas it1 ne
pasiduot pesimizmo iliuzijoms, 
kad buk mažumas musų tau
tos neleis mums naudotis vi
sais gerumais, kokiais naudoja
si • didesnės tautos. Lai dides
nės valstybės tik palieka ramy
bėje mažąsias-pastarosios suge
bės, proporcionaliai, duot daug 
daugiau pasaulinio pnogreso 
tradicijoms už didžiąsias val
stybes.
Kelionė iš Kalmar per Baltijos 

jurą į Klaipėdą
(Povakaryj Amerikos Lietuvių 

Ekonominio Centro pirmosios 
ekskursijos dalyviai sėdo į

papietaut puošnioj 
kur radome stalus 

(vairiais valgiais, 
valgyt kiek kas no-

NAUJIENOS, Chicago, iii.
........ m 11

“Rorgholm“ laivą ir pavakarie
niavę leidosi Klaipėdos link. 
Baltijos jura buvo rami. Nu
ėję gult keleiviai nejautė jokio 
šupimo. Atsikėlę ant rytojaus, 
vieni ankščiau, l^iti vėliau taip 
ir dairėsi, paviršiui zerkolinio 
vandens ar nepamatys Lietu
vos pakrančių. Pusiaudieny jau 
buvo matyt žemė tai vienur, 
taj kitur, bet žinojom kad be 
4 po pietų nepasieksime Klai
pėdos uosto. 4tą valandą, jau 
mes slinkome į prieplaukos ga
lą; sustojus^ “Borgholmui“ sa
vo vietoj, mus pasitiko didelis 
burys žmonių, tarpe jų ir Šau
lių Sąjungos orkestrą, kuri gro
jo musų pasiilgusiems tėvynės 
jausmams atatinkamas melio- 
dijas. Ekskursantų ūpas buvo 
pakilęs. Kelionėje visi buvo taip 
susidraugavę, kad jiems rodė
si, kad reikia ir toliau visiems 
sykiu keliauti. Bet, deja, kiek
vienas turėjo eiti savo keliais.
Kelionė iš Klaipėdos į gilumą 

Didžiosios Lietuvos /
Ekskursantai apleido Klaipė-, 

dą traukiniu 8tą valandą vaka
re ir vyko kiekvienas pas savo 
gimines į sodžius ir miestus. 
Nors Lietuvos traukiniai suru- 
šiuoti į klases, bet daugumas 
ekskursantų vyko 3-čia klase 
ir rado, kad ta klasė nors ir 
neturi minkštų dulkių prisigė
rusių sėdynių kaip paprastai 
būna traukiniuose, yra gerai 
aprūpinta reikalingais keliavi
mui patogumais. Sėdynės ir 
grindys švarios, liuosos nuo dul
kių. Suolai platus, ruimingi. To
liau važiuojantiems galima pa
ilsėt, nes kartais tenka vienam 
asmeniui visav kajuta. •

Man-gi prisiėjo keliaut tą pa- 
tį vakarą į Palangą ir rytojaus 
dieną automobiliu vykome drau
ge su keletu Lietuvos publicis
tų Panemune į Kauną. Pratęs 
Amerikoj važinėti gerais asfal
tiniais ir betoniniais keliais ma
niau sau: “čia tai mus gerokai 
patrankys“. -Mūšų šoferis pasi
rodė turi., geresųį' patyrimą kė- 
ravojime, automobilio \už dau
gumą Amerikos šoferių. Kelio
nė plentu ir pirmos rųšies vieš
keliais nedarė jokio skirtumo 
nuo Amerikos ,“jState Roads“.' 
O ir važiavome po 50, 60 kilo
metrų į valandą. Kartais pasi
taikydavo staigus sustojimai, 
privažiavus mažus vieškelių til
tukus, kurie, biskutj aukščiau 
už kelią iškelti. Tas mums ne
teikė jokio nemalonumo, tik šo
feris skundėsi negalįs perdaug 
į šalis dairytis ir turįs laikyt 
omeny tiltukus, kad laiku pa
vartojus stabdžius (brakes).

... .

Kaip atrodo dabar Kaunas 
•n ■ ’ » « ■ K' r ;

Atvažiavęs Kaunan, pasiju
tau esąs Lietuvos širdy. Esant 
Kaunui laikinąja sostine mies
tas ir turi teisės daryt į nau
jai atvažiavusį keleivj imponuo
jantį jšiludį. Judėjimas publikos 
didelis ir energingas. Automo
biliai, autobusai taip ir ūžia 
veik be pertraukos. Laisvės 
Alėja asfaltu išklota gražiai at
rodo ir savo pločiu ir vidury 
medžių alėja priduoda Kauno 
didžiausiai gatvėj atitinkamos 
sostinei reikšmės. Amerikoje 
rasime visai mažai miestų su 
gatvėmis, kurių viduryje butų 
medžių alėjos, ir suolais po me
džiais. Kaune gatvės platina
mos, namai sparčiai statomi ir 
senesni moderniškai remontuo
jami. Jei taip . visos statybos 
darbas ir toliau eis, tai, po ke
lių metų Kauno nebus galima 
nė pažinti.

Statybos darbai sparčiai eina 
ne tik Kaune, bet ir kituose 
miestuose. Mariampolėj, Šiau
liuose, Tauragėj, Klaipėdoj ir 
kitur. Klaipėdoj, anot P. Vana- 
gąičio, yra didelė stoka butų. 
Yra ten planuojama ir galvo
jama kaip ir kokiu budu leng
viausiai butų galima tą stoką 
pataisyti. Del to šiuo nedarbo

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai V Long Dirtance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Ree. Tek Yardi 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornylią ir pianą maveriai vietoje ir 

toli patarnavimai gerai ir pigos.
817 West 34th SL

Tek Bootevard 9336

laiku, kuomet didžiausiose val
stybėse tūkstantinės žmonių mi
nios neturi ką veikt, Lietuvo
je net nepakanka rankų darbo, 
nei medžiagos. Mariampolėj,

statomam cukraus fabrikui pri
truko Lietuvoje gamintų plytų 
ir turėjo kreiptis tuo reikalu 
j Latviją.

(Bus daugiau)

© © ©

tas yra įgimta
bet žmogų reikia išmokinti

Gamtos vaikai... kaip kad bitės ir jų medus...’ 
voveres ir jų riešutai... skruzdelės ir jų sandė
liai ... vaduojasi instinktu, bet žmogų reikia iš
mokinti. Kadangi pirmos lekcijos ilgiausia išsilai
ko atminty, vaikus reikia mokinti taupumo jų 
ankstyvame amžiuje. Taupumas išvysto savygar- 
bą, charakterį ir nepriklausomumą. Atidarykite 
taupimo sąskaitą dėl savo vaikų ir mokinkite 
juos sutaupiųti dalį pinigų, kuriuos jie gauna ar 
užsidirba.

Peoples .National "Bank 
< and ^rust Company 

. Chieago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
KALĖDINIAI PINIGŲ SIUNTIMAI EUROPON 

Čekiais, Kablegrama ar Per Rtrdio.

DAVID SUFFRIN, Ine.
PRIVERSTAS IŠEITI IŠ BIZNIO!
Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą 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, 
Topkautiį,. Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gerus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir augštumo kokybės pirkti 
pusdykiai* \ ,a . v
Niekad pirmiau drabužių biznio istOtijoj Socfcty Brand ir Simon 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip 

juokingai žemas kainas
Šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 

žemas kainas pardavinėti už $35.00
Rankomis Siūti Vienų Vilnų Tikrai

$20 ir $25
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pirkite du ar daugiau už $Q 
šią žemą kainą, tiktai už Wb I V

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI

'i

Pasiūti iš puikiausių worsted vilnonų, 
naujausių stylių, paau- $40 A g 
kojami už .......................... | Oh4

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00 
Gustom Siūti f

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Parinktiniausių importuotų ir vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER
MAN ir kitų augštos rųšies išdirbysčių. 
Naujausi styliai įvai- "JFE
riaušių pattėrnų, už tiktai CiVa ■ 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

SIUTAI IR OVERKAUTAI

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
* ir rankomis pasiuvimu už Šią juokingą 
žemą kainą $4 A Q|J
tiktai, .............................. |

PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI

IN OUR OFFICE

APTIEK A

r r** a..-..

Puikiausios kokybes vilnoftų. šioje gru- 
pėje yra didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa-

........ ’l 9.45
Receptų pildymas—musų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir j kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba . atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 S. Hhlsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkite “N-nose”
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kad savo špaltose įvardijo vi- 
I są eilę SLA. veįkėjų ir juos 
| išplūdo fanatikais, meklerįais 

ir net “prasukusiais”. v.
Asmens, kuriuos tas nešva- 

ruš laikraštis Šitaip dergia, tai 
— A. šmigelskis, J7P. Javai
tis, J. Vilčinskas, J. Miščikas, 
S. čerauka, A. M/ Praškevi
čius, J. Brazauskas, V. P. Ba
nionis ir keletas kitų. Jie už
sitraukė ant savęs fašistų or
gano pagiežą tuo, kad užpro- 
tęstavo prieš neteisingus “dir- 
vininkų” agitacijos budus.,

To negana. Minėtas laikraš
tis apšaukė vienos Clevelando 
SLA. kuopos valdybą aršesniais 
už “sukčiausius politikierius”!

Koktu žiūrėti, kad šitokiais 
šlykščiais “argumentais” ban
doma SLA, nariams įpiršti kan
didatus, kurie žada “su pasi
šventimu dirbti tautai”. Tie 
kandidatai juk šitai nešvankiai 
rinkimų kampanijai diriguoja ir 
duoda savo dolerius. Gerus va
dus turėtų Susivienijimas, jei
gu žmonės, kurių pinigais ta 
purvina agitacija yra vedama, 
butų išrinkti į Pildomą Tary
bą!

kąd parašė. $tai cituojusu B. K. Balučiu ir kitais kar
jeristais susilygintų.

štai “Naujienų” r No. 27b, 
Lapkr. 16> 1931 laidoje paskelb
tą “Seno Petro bi?pis“. Visi 
kilnios dvasios lietuviąi jam 
įduotų neapsakomos drąsos, 
ištvermingai su “kipšų” Kovo* 
t\ jei ta menkutę jam paramą 
suteiktų. Aš geriau nemoku pa* 
rašyti, kaip “Naujienų” Rep.
.a . .^i> i ..... .......  . ....... ................................................................. ........ ... .................... .„j. !■ - 'į

Šis Tas Apie Pasaulio 
Garsenybes -Genijus

kad parašė. Štai cituoju: “Ęa- žmonių be abejo pirmas kas 
IČdoš j£U pebetotb tam rėi- įmesis mums į akis bus 

ypatingi gabu- 
pagal mokslą 

> nuo
Bet smagens sma- 

genims nelygus, kyla klausimas, 
koki turi būti genijaus sma
gens? Gan iš žmonių stebėjimo 
lyg butų aišku, kad juo daugiau 
žmogus turi smagenų, juo jis 
turi būti išmintingesnis, gabes
nis.

Ir iš tiesų garsus rusų rašy
tojas .Turgenevas turėjo nepa
prastai daug smagenų. Jo sma
gens svėrė du kilogramus. To
kių sunkių smagenų retai kas 
teturi, nebent idijotai.

Ir jeigu mes skaitutume gc- 
nijališkumo priežastimi smage
nų sunkumą, tai žinodami Tur
genevo smagenų svorį, turėtu
me pripažinti, jog Nicšė tiesą 
sakė tvirtindamas, jog tarp ge
nijaus ir Jdijoto mažas skirtu
mas, nes daugybė idijotų turi 
sunkius smagenis.

Bet toliau patyrinėjus pasi
rodė, jog žmogaus genijališku- 
mas nepriklauso nuo smagenų 
sunkumo. Pavyzdžiui, Anato- 
lis Franc’as, garsus Francu jos 
ir viso pasaulio rašytojas gali 
drąsiai lygintis, jei dargi ne 
pralenkti Turgenevą genijališ- 
kumu, o jo smagens savo svo
rio lengvumu paėmė pasaulio 
rekordą. Jo smagens svėrė vos 
vieną kilogramą. Tokių lengvų 
smagenų nebuvo užtikta nei 
pas vieną pasižymėjusį žmogų.

Išeina, kad smagenų svoris 
mažą rolę tevaidina genijališ- 
kūme.

Tuomet buvo pradėta žiūrėti 
ne į smagenų svorį, bet į jų pa
viršiaus dydį ir smagenų vin
gelių gausumą. Buvo nutarta, 
jog juo daugiau smagenyse vin
gių, juo žmogus gabesnis, bet 
ir šis dėsnis ne visiškai išlaikė 
kritiką, nes pasirodė, jog ir pas 
genijus ir pas šiaip normalius 

■ žmones vingių skaičius smage
nyse veik tas pats.

Ir panašių dėsnių bus nusta
tyta ir-vėl sugriauta šimtai ir 
tiksliai į tai bus galima atsa
kyki tik gerai supratus žmo
gaus anatomiją, fiziologiją ir 
psichologiją ir jų veikimą vieno 
į kitą.

O iki šiol galima, apie tai tik 
spėlioti, bet tikrus dėsnius, ne
ginčytinas genijalumo žymes 
sunku nuspėti.

Genijai /buvo įvairus protu 
atžvilgiu: vieni daug dirbo, pra
kaitavo kurdami savo kurinius, 
kitiems viskas lengvai sekėsi; 
vieni buvo tvirto kūno sudėji
mo, kiti silpni, mažiausias vė
jelis juos kratė kaip pušės la
pus; vieni turėjo dideles gal
vas, kiti mažas, vieni aukšto 
ūgio, kiti žemo; vieni karšti, 
staigaus budo, kiti lėti, veik 
melancholikai; vieni iš proto iš
ėjo, kiti rodos normaliai gyve
no ir normaliai 
venimo dienas, 
iš ko nofs apie 
jaliŠkūmą ar 
bergždžias darbas, nes greičiau
sia čia Veikia daug jėgų, daug 
priežasčių ir visos šios jėgos 

kas nesu

s į akis 
ypa tingi 
pagal

mums
Jįų proto 
mai. O

ApžvalgaWJ3. Metama — 
Putei metų 
Trim* 
Dviem 
Vienam

...........w
Savaitei ........ .....___ 18c
Mineliui ...., .. ......... Tie

Sarienytosė Valatljeee, ne Ckkagoj, 
* paltai

Metama------,--------------------17.00
Pusei metą  8.50
Trims mlneaiams 1.76
Dviem mtaeaiama 1.25
Vienam minėtini -—.76

Lietavoa Ir kitur afcrieaiaoM 
(Atpigtu te)Metama ____ .7,77________ 18.00

Pusei metų ................. .....___ 4.00
Trims, minaaiama-------- ----- 2.50
Pinigus reikia tinsti palto Money 

Orderiu kartu tu užsakymu.
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“UŽPAKALIN® POLITIKA”

kia pasipirkti Kalėdų dovanų, 
tai kode! pepašąųktf Seno f et-
to Į namus ir pasiteirauti apie žmogaus protas priklauso 
nėrimu* pirkti datykūš. Keikia jo smagenų. Bet smagens

MUSŲ JAUNUOLIŲ KLAUSIMU
,i,i i.............................  ■

Apie jaunuolius, kad reikia juos organizuoti ir 
traukti į Amerikos lietuvių visuomenės judėjimą, yra 
labai daug kalbama ir rašoma. Kai kurie asmens ban
do šitą problemą padaryti net savo politikos arba kar
jeros arkliuku. Nieko nesugebėję nuveikti arba tingė
ję dirbti “senių” organizacijose, jie dabar stoja prieš 
publiką ir šaukia: “Užleiskime vietą jaunuoliams, ku
rie yra musų ateitis' šioje šalyje!” Ir, padarę tokį pa
reiškimą, jie ima jaunuolius girti ir į padanges kelti, 
o senuosius veikėjus niekinti.

Yra suprantama tokių žmonių politika. Jie mato 
dirvą savo ambicijoms. Neturėdami intelektualiu pajė
gų, kuriomis jie butų galėję prasimušti į pryšakines 
musų visuomeninio judėjimo eiles, jie tikisi, kad Juos 
geriau “įvertins" jaunimas, kuris dar neturi pakanka
mai patyrimo praktikos gyvenime ir nedaug* težino apie 
musų praeitį. Ir bandoma tas jaunimas patraukti savo 
pusėn komplimentais ir pataikavimu jo egoizmui.

Tai dar butų pusė bėdos. Gramozdiški jaunų vai
kinų ir mergaičių gyrimai, su aiškiu tikslu, kad tie jau
nuoliai savo girikus pasiimtų už vadus ir globėjus, ro
do tiktai žemą tos “naujos politikos" skonį ir protinį 
jos apaštalų skurdą. Bet yra blogiau, kuomet tie neva 
jaunimo čempijonai ima įmerkti ir net šmeižti musų 
senąją kartą ir jos darbuotojus. Argi mes prirengsime 
jaunuolius visuomenės darbui, terliodami tuos, kurie 
pusę ar daugiau savo amžio praleido, tai visuomenei 

x besidarbuodami ? Argi mes išmokinsime lietuvių sūnūs 
ir dukteris gerbti savo tėvus ir jų dvasinį bei materia
linį palikimą, skiepydami jaunuoliams “idėją”, kad vi
sa, kas sena, yra netikę, kad musų “senoji" kultūra yra 
kenksminga Amerikoje gimusioms žmonėms, kad tie 
asmens, kurie kūrė ir augino musų organizacijas bei 
įstaigas, yra koki tai atgyvenę savo laiką sutvėrimai, 
kurie juo greičiau išnyks, tuo bus sveikiau “lietuvy
bei”? x

Ar tąip reikia auklėti jaunimą, norint paduoti į jų 
rankas musų kultūrinio gyvenimo vadeles?

Vienas laikraštis, kuris pastaruoju- laiku įsikando 
linksniuoti žodį “jaunuoliai” sąryšyje*su savo “tautiš
ka" agitacija už tam tikrus kandidatus į SLA. Pildo
mą Tafybą, skelbia, kad senieji musų veikėjai esą “ru
siškos kūfturos" atstovai, ir jisai deda savo špaltose 
tūlo “Connecticut Jaunuolio’ (Connecticut Yankee’o?) 
atsišaukimą, kuriame senųjų veikėjų adresu drapsto- 
ma ir “dolerių medžiojimas”, ir “skymai”, ir kitokios 
nedorybės. Vienas “jaunuolis” jau, vadinasi, tapo “ap
šviestas" — jau moka tiems, kurie už jį daugiau išma
no, spiauti į akis!

Šitokiu keliu eidami, mes galų-gale susilauksime 
to, kad musų jaunimas į visą lietuvių tautinio atgijimo, 
istoriją kovą dėl spaudos laisvės, kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir t. t.’ — ims žiūrėti, kaip į kokią 
ten barbarfžmo liekaną.

Taigi jau laikas pastebėti, kad tie musų naujieji 
“kulturtraegeriai” ne tautinę sąmonę skleidžia jauni
me, bet tik skiepija jam paiką pasiputimą, bukaprotiš
ką n'etoleranciją svetimoms nuomonėms ir vulgarišką 
kalbos toną.

Jaunuoliai turi būt ne priešai, bet draugai savo 
tėvams! Jie turi suprasti, ką gero yra nuveikusi senoji 
karta, — tiktai tuomet jie mokės paveldėtą jos turtą 
tinkamai suvartoti.

4 
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KARO PALIAUBOS MANDŽURIJOJE
'■ ■ r _ | • . •

Tautų Sąjungos taryba kartu su Jungtiniu Valsti
jų atstovu vis tik sustabdė mušius Mabdžurijoje. ' Ja
ponai ir kinai priėmė “principe" tarybos pasiūlymą, 
kad kąro veiksmai butų pertraukti, iki tarptautinė ko
misija ištirs visą padėtį Mandžurijoje.,

Formaliai ši sutartis reiškia Japonijos pergalę, ka- 
»dapgi iŠ japonų nereikalaujama, kad jie tyrinėjimo 
laiku pasitrauktu iš okupuotų teritorijų. Bet sutarties 
esmė yra palankesnė kinams, negu japonams, nes kinai 
gali tikėtis, kad tyrinėtojAi fas, jogei japonai šiame 
konflikte yrą užpuolikai «

Jeigu ne Tėųtų Sąjungos intervencija, tąį Japoni
jos imperiaJistai butų jau seniai Mandžuriją prariję* /

Vienas asipuo, matyt, iš Chi
cagos bando “Vienybėje” įva-i 
ryti drugį tautininkams, pra
nešdamas “strošną dalyką”, kati 
socialistai jau kėsinasi pasiim
ti į savo rankas visą SLA. ir 
jo miliorią dolerių! Tik pamis- 
lykite, koki baisus sutvėrimai 
tie socialistai. Ir koki gudrus! 
Tas asmuo rašo:

“Išgudrėjo socialistai. Iš 
bolševikų išmoko. Grigaitis 
juos (ką: socialistus ar bol
ševikus? — “N.” Red.) iš
mokė. Jo siekimas SLA. tur
tą valdyti' taip ryškus, jog 
abejojimo negali būti 
gelbėjo
bolševikus 
vienas apsidirbti 
kais...” 
Vadinasi, dabar 

Grigaitis rengiasi
sušveisti.^ Kaip jisai gali tą pa
daryti “pats Vienas”? Gi ve 
kaip: jisai turi porą šimtų sa
vo “išmokintų’.’ pasekėjų. Anot 
to, po pseudonimu pasislėpusio 
“V-bės” rašytojo, —

“Socialistų visoj Amerikoj 
gal rasis pora šimtų, tuo tar
pu tautininkų bus daugiau 
100,000. Kokia iš to nauda?” 
IŠ tiesų, naudos iš tų “dau

giau kaip 100,000 tautininkų”, 
tur būt, yra labai nedaug, 
gu Grigaitis su pora šimtų 
vo šalininkų gali juos visus 
varyti į ožio ragą!

Pavojus tikrai didelis,
yra būdas ntto jo atsigintų tai 
— sutveriant visai 100,000 tau- 

i .

tininkų armijai “bendrą frontą 
prieš tą grigaitinę socia|istų 
invaziją.” Tautininkų išgelbė
tojas, sugalvojęs šitą planą, 
šaukia:

“Socialistams Amerikoje 
atėjo galas. Tautininkai tu
ri galią savo rankose!

, bąr. gęH 
t i jiems

ĮPa- 
tautininkams išėsti 

ir pasiliko pats 
su tautinin-

pats vienas 
tautininkus

Į Skaityto jų Bąlsai

i ' ‘  / * * ’ t

“Naujienų” bendra
darbiai

jei- 
sa- 
su-

Bet

Da
vikas šuduo- 
tautininkams ?

— “N.” Red.) galutiną smū
gį. Veiklesnieji tautininkai 
turėtų perkalbėti kai kuriuos 
sandariečius savo pusėn.” 
Bet pasirodo, kad yra viena 

didelė kliūtis šito garbingo 
“bendro fronto” įvykinimui ir 
“galutino smūgio” sudavimui. 
Grigaitis, girdi, “pasigavo į 
bučių” Chicagos ‘ sandariečius, 
o kitų kolonijų sandariečiai to 
nė .nežino.

“Kada ‘Sandara” persi
kraustė į Chicagą”, pasako
ja tas misteriškas tautinin
kų apaštalas, “sandariečiai 
Virto socialistais. ‘Sandaros’ 
prezidentas Dr. A. Zimon- 

»

tas geras Grigaičio bičiulis. 
Jeigu rytai žinotų ‘sandarie- 
čių’ Chicagoje užpakalinę po
litiką, tuomet butų kito nu
sistatymo...”
Ant galo, visos paslaptys iš

keltos į viršų,, neprieteliai nu- 
maskuoti, ir belieka 
duoti
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“Įvairenybių” gamintojas, it 
saulutės spinduliais, kutineja, 
glamonėja skaitytojaus sielą ir 
ugdo protą, kulturina būdą ir 
vienkart naikina užsilikusius 
kunigų-ragtanių “stebuklus”, 
baubus, “velnius”, giltines, prie
tarus ir fapatizmą. “Įvaireny
bių” skaitytojas, jei įsidėmėtų 
ką skaito, už metų kitų, taptų 
apšviestu, logingu inteligentu, 
ir musų liaudžiai butų, it sau
lutės spindulėlis, savos asmeny
bės spalva spindintis, kartu su 
kitais apšvįestunais, gamintų 
kultūrinę “LAUMES JUOSTĄ“.

S. Bakūnas, rimtumo ir aiš
kaus protavimo pąvyždys,.jame 
vien gerumas spindi. To žmo
gaus gyvenimu žmonija (sielos 
skaistybe) pralobinama. Jojo 
raštuose yra. daugiau, negu saū- 
sų faktų paminėjimas ir teisin
gas įvykio aprašymas; jojo raš
tuose spindi kilnios sielos ypa
tybės: mandagumas, kantrybė 
ir teisybė. S. Bakanas į teisy
bę žiuri, it Mahatma Ghandi, 
kad vargau patekę žmonės, vie
ton užuojautos, nebūtų skriau
džiami. štai S^Bakano aprašy
mas, iš New Kensington, Pa. 
SLA. 192 kuopos, “per eilę me
tų sekretorius ir organizato
rius J. J. Syipas, vienas darbš
čiųjų New Kensingtono lietu
vių darbuotojų....Kinlook kasy
kloj’,

tik patelefonuoti “Naujienomis” 
Roosevelt 85O0r. Apie kitus 
“Naujienų” bendradarbius pa
rašysiu kitą kartą.

, — Tylintis.

tik su- 
galutiną smūgį” Grigai

čiui, balsuojant bendru frontų 
už tautininkų “šleitą”! Ura!

Mums tečiaus rodosi, kad tam 
karžygiui “V.” rašytojui rei
kėjo atlikti dar vienas dalykas. 
Jisai kalba apie “užpakalinę 
politiką” ir nori, kad visa 1001,- 
000 tautininkų armija ją Žino
tų, o betgi jisai pats tuno kie
no tai “užpakalyje” ir bijo net 
savo vardą pasakyti publikai. 
Pjrmiausia jisai turėtų nusiim
ti savo- ftiaską, idant žmonės 
galėtų pamatyti, kokios rųšies 
gyvūnėliai toje ‘‘užpakalinėje1 
politikoje” kuičiasi!

NEŠVARI KAMPANIJA
' I"'........M. •

Nervingumas fąšistuojapčių 
tautinjnkų stovykloje vis la
biau didėja, matant, kaip jų 
Kandidatams, pražilusįems “jau- 
nuoliams”; sprūsta dirva tš po 
kojų. Jie nervinasi, pyksta ir 
vis smarkiau ir smarkiau ko- 
liojasi. Cleveląndiškis tautinin
kų organas jau priėjo prie to,

pirmadienyj’, lapkr. 8 
dieną 1931....sutriuškino dešinę 
ranką.....ligoninėj’...turėjo rilp 
piauti ranką iki alkūnės... Be
vargstant, besirūpinant kitais 
savo draugais, SLA. nariais, 
šiandien ir pats darbuotojas 
gerb. J. J. Svipas yra ištiktas 
nelaimės; ta ranka,, kurį rašė 

■ir tvarkė SLA. 192 kuopos ha- 
Įrių reikalus, yra prarasta....”
šis jautrus aprašymas tilpo 
“Naujienų” 2^1 nūmeryj’, lapkr. 
17, 1931 laidoje.

Gerbiami SLA. nariai, kuo
pų Viršilos iy SLA. labdarybės 
komisijos nariai, gerai padary 
tų, kad tą S. Bakano korespon
denciją ištisai perskaitytų, /tai 
ne vien J. J. Svipui butų ap
čiuopiama (medžiaginė) para
ma, bet ir S. Bakano sielos pra
kilnumą pamatytų. Kad vieton 
vieno S. Bakano, mes turėtume 
tūkstančius, tokių kiltadvasių S. 
Bakaną, kaip daug musų var
gai palengvėtų.

Senas Petras, kitas tyros <dva
sios darbuotojas, h‘}ljiš, it Ma
hatma Ghandi [ nįe^laka prie 
auksu tvazganŽiųjųV ’’ Kad už 
“tautos vado’’ medalį, ar karję- 
risto ‘‘šiltą vietą", veidmainiau- 

xtų'....fašizmą užtąrautų, tuoj’ 
“žurnalistų sąjungos” atstoyų 
butų paskelbtas iš pat “tautbs 
vado” raštinėj ir netrukus...

Nueikime į kurį nors didesnį 
muziejų, apsidairykime apie sa
ve musų paprastame gyvenime 
ir visur, visur pamatysime bu
vusių ir esančių genijų, pasaulio 
garsenybių darbo vaisius, jų 
kūrybos pėdsakus.

Visa mūšų kultūra, civilizaci
ja yra vaisius genijalių protų. 
‘ Yra žmonių, kurie sako, jog 
atskiras, pavienis žmogus taį 
niekis, tai šapas pasaulio juroj, 
tai dulkelė visoję žmonijoje. Vis
kas ir viskas yra visos žmonijos, 
kolektyvo padarinys ir- tąm 
tikrų ekonominių- sąlygų išdąva, 
Girdi,- ką vertąs būt buvęs Na
poleonas, jei jis būt gyvenęs 
šimtą metų atgal, o ne Prancū
zų Didžiosios Revoliucijos lai
kais? Būt likęs paprastu žmo
geliu, kurio vardą būt neatsi
minę žmonės už dešimties me
tų po jo mirties.

žinoma, negalima užginčyti, 
jok kolektyvas, visa žmonija ir 
ekonomines sąlygos neturi rei
kšmės. Jos gal yra svarbiau
sias akstinas, bet lygiai taip pat 
negalima visiškai užtėplioti at
skiro individo reikšmės. Gyve
nimas iššaukia genijus, moksli
ninkus, išradėjus, betjtai nereiš
kia, jog tie genijai yrą lygus 
savo protu, savo gabumais kiek
vienam kitam. Juk jeigu svar
biausią (rolę genijų1 ajsiradime 
vaidintų‘ vien’ ekonominės sąly
gos, tad patogiom ekonominėm 
sąlygom susidėjus-turėtų visi 
virsti tokiais. O nevirsta, nors 
pasitaiko, jog menkai' mokslo 
gavęs—virsta pasaulio garseny
bė, o profesorįus toliau savo 
universiteto taip ir nepagarsė-

Juk jau Kolumbas su sAvo 
kiaušiniu parodė, kad genijus— 
tai ypatinga gamtos dovana, 
ypatingas gamtos jėgų susikon
centravimas viename žmoguj e, 
viename objekte’.

Kuomi Kolumbas atradęs 
Ameriką, sugrįžo į Ispaniją ir 
viename pokilyje išgirdo žmo
nės kalbant, kad* Amerikos 
radimas nėra kažkas ypatingi 
Kolumbas; pasiūlė svečiams pa
statyti kiaušinį. ' visi statf; 
statė ir neįstengė pastatyti,- gi 
Kolumbas trinktėlejo' į stalą ir 
sumuštas Kiaušinis liko stovėtu 
Tuomet visi šaukė, jog taip įr 
jie būt galėję pastatyti, J tai- 
Kolumbas atsakė: “Reikėjo gi 
Ameriką dasiprotętj surasti!” <

Juk mes, eiliniai žmonės taip 
pat stebime daug dalykų, patį 
gyvenimą, bet stebėti—-d^r ma
ža, reikia jį suprasti, reikia su
prasti bendrus gyveninio įsta
tus, padaryti išvadas, iš atskirą 
akmens gabalėlių pastatyti; rū
mus. v

O rumus nę visi pastatoma, 
juos pastato genijai, Žmonės 
y pati ngų gabumų.

Juk daugelis dar prieš Niuto 
ną matė, kad obuoliai, viskas 
krinta žemėm bert tik vienas. 
Niutonas iš to išvedė Žemės 
traukos dėsnį. Dįugelis | matė 
garo jėgą, bet tik vienas iš mi
lijonų suprato tos jėgos naudą, 
Pavergė j garus. Ir šiandien mes 
turime radijų, galime užžiebti 
žiburius esančius už tūkstančių 
kilometrų, skraidome orė vos ne 
600 kildmetrų greitumu, plau
kiame į žemes ašigąlį povąndę-i 
nfiiiu Uivu ir t,t. Ir vW tai 
ačiū genijams. Ir visa tai pa
rodo, joggenijaus mes negulime 
prįlygin w pąpraštam žmogui, 
negalime Užginčyti: jo ypątingu ; 
gabumų, jo nuopelnų... Bolševi-

kai, kurie skaito save didžiau
siais materialistais, didžiausiais 
marksistais savo Vadą Leniną 
pradeda garbinti vos ne kaip 
dievą, laikosi jo skelbtų žodžių 
kaip biblijos raidės, o juk jų 
samprotavimo žmogus —pieška, 
Šiukšle, bereikšmė skruzdė pa
saulyje.

v Ir šitie, ir panašus faktai dar 
labiau patvirtina mintį, jog at
skiro individo reikšmės mes ne
galime paneigti, nors, žinoma, 
nereikia tuojau pulti į antrą 
kraštutinumą ir sakyti, jog ąt* 
skitas asmuo tai viskas, kad 
ekonominės Sąlygos, visas- gy- 
venihnfas, jokios reikšmės netu
ri gyvenimo įtykiams, istorijai.

Ręikia rasti vidurys, reikia 
atidudti karaliai, kas karaliaus, 
dievui, kas /dįevo.u

• ■■ // ■. •

. J H
Tad dabar kyla klausimas: 

kaip galima pažinti genijų? Ko
kios jo ypatingos žymČs? Kuo 
jis skiriasi nūo paprasto žmo
gaus ? • /
\,Tai svarbus it seni klausi
mai, nors kartu Jie ir visuomet 
bus jauni, nes kol žmonija ne
pažins pilnai žmogaus, jo ana
tominės, fizioliginės ii* psicholo
ginės struktūros^ į šiuos klau
simus tiksliai bus sunku atsa
kyti. O apie šiuos visus da
lykus mes bėgalo mažai težina
me ir labai keičiasi musų sų- 
pratifnas. Iš tiesų rodosi, kad 
mes jau dąug žinome apie save, 
bet iŠ tiesų mes nieko neži
nome, palyginus su tuo, kas dar 
reikia žinoti. Bet nors ir liūdni, 
menki musų daviniai, bet rem
damiesi jais rheS darome gal ir 
perdusias išvadas, bet tai ge
rai, pamatę savo klaidą, mes 
arčiau prisiartiname prie tfb- 
sos.

Taigi ir j šiuos,, aukščiau pa
minėtus klausimus žmonija 
stengiasi atsakyti. Dauguma yra 
tos nuomonės, jog genijališku- 
mas nuo idijotiškumo, nuo be- 
prOtystčs yra tik menkas žings-

/ ©iftfi, kraštutinumai susiei
to*. r It gal niekė taip drąsiai 
šio® fihifrties neišreiškė, kaip fi- 
lošofas Nicšė.
;; Jfe šia tema rašė 1883 m. gy- 
vendamš's Turine savo; draugui 
OtVdrbekūi, kuris gyveno Baze-

, Jis rašė:
! “Tarp- genijų nėra ir negali 
but> ,nprmalių žmonių, nes kas 
/iormąlu—-negali sutapti su ge- 
įnyalumU,, ir atvirkščiai. Jeigu 
Šekspyras, Dantė arba Niuto- 
naą išbaigė savo gyvenimo bei- 

' vien todėl, kad 
gudrus ir dirb

tinai slėpė savo beprotybę”.
Kitoje vietoje tas pats Nicšė 

sako: . . . .
“GenijUs-i-tai nukrypimas nuo 

nprmos j viršų, kaip lygiai kre
tinas (idijbUs)— nukrypimas 
•Žėrrtyn?'.’•

Ir Nicšė pirmas savo nusta* 
itytą dėsnį j$dš, nes jis baigį 
gavo dienas. beprotnamy j.
; *Ar teisinga & nuomonė, ar 
ne, bet-reiklį visgi, pripažinti, 
jog. karkas panašaus yra, nes 
kaip idįjotizriias, taip ir genija- 
lUkumas yra kažkas nenorma* 
Jąus, ypatingo, žinoma, ne vi
si genijai sulaukia tokio liūdno 
galo, kaip Ničšė, bet faktai pa
silieku faktais, jog visi genijai 
jrra. keistuoiUi, 
W / •! .
; Bet ••,je|.pieą 
genijų skirtumą

1-1

ypatingi žmo*
... ■ ■ '

kalbėsime jipi 3 
nuo paprastų

baigė savo gy- 
Taigi, spėlioti 
žmogaus geni- 

negalumą yra

priežasčių ir visos 
nelygios, mums kol 
Įprantamos.

(Tęsinys ant 5 pusi.)

==*!

AMERIKOS
PILIETIS

ftutina Ir labai pagel- 
bing* knygelė tiems, ku
rie nori tapti iios Įalkt 
pilieėiais. Pamokinimai 
apie lio< -lalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite lioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis sn raly ta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Kalstei! St

ęRlCAGO. ILL.

Siųskite monty orderį arba ktasoa 
žeakhliaa.

Garsinkitės “N-nose”



(Tęsinys iš 4 pusi.)

skundžiasi

pagarsės

sunku pasakyti

PRIEŠ PADĖKAVONĖS DIENAgaidų vos pratnoko

Make

Peoples Furnitūra Co. Krautuvėse

High Boy’

SHILLS

UŽSISAKYKITE DABAR, ū SUTAUPYSITE

SPECIALIAI PO

tėvas supykęs
MAUDYNES AUTFITAS

bon

32 šmotų 
dabar

NAUJAS ŽOLIŲ
IŠRADIMAS IŠGY

DO TŪKSTANČIUS
tvirtoves, jas
Ypatingai jam

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS

■ po 60c

Bet gal šių dviejų 
ninku vardai ne labai 
mi eiliniam

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė
Telefonas Lafayette 6195

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, I1L 
Tel. Pullman 6201

IŠPARDAVIMAS

nikeliuoti

$2.98

SOUTH 
/ĖST 9105.

patikėjo mokytojui
eiliuoti,, užsiimti

Visas iš .žalvario 
kranai su indu 
muilui, specialiai

Sųuare Deal Plumbing Supply House
& STATE ST

nusi- 
kapų 
sune-

Ir mokytojai matė, jog iš 
Liebigo nieko gero neišeis, prah 
nešė jo tėvam’š šią. liūdną ži
nią, bet nieks negelbėjo. Lje- 
big mokykloje nei iŠ vietos ne
slinko toliau.

Vieną kartą jį mokytojas už
klausė:

aiumet m CHICAGO
ATDARA VAKARAIS NBDĖLIG MIS IKI 1 VALANDOS PO piET-

savo 
visame kultūringame

^ARE DtAl

Parlor Setai Parsiduoda už Mažiau Kaip 
Wholesale Kainas.

[Acme-P. B A. Photo]

— John R. Kissinger, kuris 1900 m. pri

Ir tais laikais, kuomet Lie
big mokėsi — chemija dar ne
buvo pagarbos vertą mokslo ša
ka. ir Liebigas daugiau užsi
ėmę įvairiais dažą mišiniais, 
muilo darymu, negu mokėsi tai, 
ką mokykloje dėstė profesoriai. 
Vieną kartą dargi per pamoką 
sprogo jo Kažkoks gamintas 
cheminis preparatas ir gerokai 
baimės suteikė kaip mokyto
jams, taip jo draugams moki
niams.

džių 
nas 
nojo

—I ........... ............................

Toileto Sėdynės

moksli- 
pažįstą- 

lietuvių skaityto
jui, tad galima paimti pavyz
džius iš mums artymesnjų žmo-

d-ras i^utler 
skundė jo te

mokytoje, jis nepaprastai, pa
sižymėjo peštuku ir kitų skun
dimu. Kuomet įstojo j karą 
mokyklą, jis taip pat ypatingų 
gabumų neparodė, o kuomet 
mokykloje jam kartą1 mokyk
los komendantas pavedė ko- 
mandavot vieną kuopąį, komen
dantas pasakė, jog iŠ įjo bus 
blogas karininkas. Po' šio įvy
kio jis dar labiau savyje užsi
darė ir tik žiemą . pradėjo iš 
sniego statyti 
pulti ir ginth 
sekėsi mokytis tik istoriją, ma
tematiką ir geografiją, gi ki
tus dėstomus dalykus jis labai 
sunkiai jkąsdavo. Ir tik vienas 
istorijos mokytojas pasakė apie 
Napoleoną:

—Jei bus jam patogios ap
linkybės

Visi kiti buvo labai ne ko
kios nuomonės Apie busimą ne
paprastą karvedį, imperatorių 
ir tironą.

Iš šių kelių pavyzdžių aišku, 
kad ne visuomet žmonių nepa
prasti gabumai ir pašaukimas 
pasireiškia jaunose dienose, la
bai dažnai jie išsivysto ir virs
ta pasaulio . pažiba tik subren
dę, gerokai paVąrgę gyveniine...

Lygiai kaip žmonės ne vieno
dai auga;: vieni ' ištyška jauni 
būdami, kiti pradeda augti tik 
bręsdami, taip lygiai ir žmo- 
nįės-genijhi ne vienodame am
žiuj ė pagarsėjo. . .

Aleksandras Didysis, 
Jonijos’karalius ir. žymus kar
vedys, pagarsėjo Savo karo žy
giais būdamas vos 25 metų, 
Hanibalas,' antras žymus kar
vedys, būdamas 26 metų užka
riavo Ispaniją. Romos impera
torius Cezaris būdamas 28 me
tų buvo garsus kaip gabus po- 
litikas ir karvedys. Napoleonas, 
nieku nepasižymėjęs mokykloje, 
būdamas 24 metų laimėjo' pir
mą mūšį. Vokiečių garsus po
etas ir rašytojas Goete būda
mas 20 me,tų parodė pasauliui 
pirmą, savo didelį kufiriį. Vag
neris, kurį muzikos mokytojas

Be abejo, retai kuris nežino 
garsaus gamtininko Darvino 
vardą, kuris taip tampriai su
rištas su teorija apie žmogaus 
kilmę iš žemesnės klasės gyvu
lių* arba kaip paprastai žmo
nės sako: jis skelbė,,kad žmo- 
gus kilęs iš beždžionės.

Darvinas sukėlė gamtos mok
sluose didžiausią f evoliuciją ir 
savo vardą įamžino Žmonijos 
mokslo progreso istorijoje.

Mokykloje jis buvo Vienas 
negabiausių mokinių ir moky
tojas, kažkoks 
nuolat Darviną 
vuį už tinginį.

Vieną kartą 
pasakė Darvinui

— Tu daugiau apie nieką ne-' 
galvoji, kaip tik apie, šaudymą, 
Šunis ir žiurkių gaudymą. Tu 
suteiksi gėdą visai musų Šei
mynai.

Ir, iš tiesų, nuo 9 iki 16 me
tų mokykloje būdamas Darvi
nas Veik nieko neišmoko ir kaip 
jis pats savo atsiminimuose pa
sakoja mokslas mokykloje jam 
buvo- kančia.

Bet už tai jis rinkdavo vabž-

KOMBINACIJOS 
KRANAS

genijus 
parodė, jog daug genijų — bu
vo begalo blogi mokiniai.

Kas susipažinęs su chemijos 
mokslu ir jos vystimosi istori
ja, be abejo, žino garsų moks
lininką Justą Licbig. Chemija 
vos X VIII-tame šimtmetyje 
pradėjo išsirutulioti iš alche
mijos, visokių filosofijos ak
mens ieškojimo prietarų.

Huntington, Ind 
aidėjo prie suradimo geltonojo drugio priežasties. Šiomis die

*** ' ■ L * •

nomis jis tapo apdovanotas kongresiniu medaliu.

Padaro 
Skalbimą

P Lengvą ’

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Baigtos goldcn ąžuolu ar ma- 
hogany, su nikelio fi* 4 
Zoviesais ........ 4* I
Mėlynos, ružavos, žalios ar

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

mokykloje skaitė negabiausi^ 
žmogumi muzikoje, būdamas 19 
metų sukomponavo pirmą savo 
žymesnę* simfoniją. Kotanhbfts, 
Vattas, šėpenas, Bethovenas, 
Mendelsohnas pagarsėjd pasau
lyje turėdami vos 25 mętup 
amžiaus. ,

Bet tai nereiškia, jog sulau* 
kas 30 metų amžiaus reikia pa^ 
statyti ant savęs ar kito gar 
bumų kryžių ir netikėti galimu 
jo pakilimu. Nieko panašaus, 
yra žmonių, kurie pagarsėjo 
toli peržengę 30-tus metus.

Cepelino išradėjas ir kūrė
jas grafas Cepelinas pradėję 
pirmą cepeliną statyti ir vyk
dyti savo sumanymą būdamas 
53 metų. Morsė, pagarsėjęs sa
vo išradimu telegrafe — pagar
sėjo turėdamas vos 53 metus, 
kaip ir grafas Cepelinas. Juo
zas Lister pagarsėjo savo anti
septinėmis priemonėmis žaizdų 
slaugyme būdamas 50 metų. 
Ispanų rašytojas Servantesai 
savo “Don Kišotą” parašė bū
damas 50-ties metų.

Emanuelis Kantas, žymus fi
losofas, pagarsėjo savo svar
biausiu kuriniu būdamas dargi 
57 metų. Henrikas Ibsenas taip

GASINIS ŠILDY 
TOJAS

Daugelis tėvų, matydami, jog 
jų vaikai padykę, anot žmonių 
kalbos eina galva 
dievui ir žmonėms, kad jų vai
kai išaugs ne kam tikę. Bet kai 
kurie mokslininkai tvirtina, jog 
juo vaikas ar mergaitė išdy- 
kesnė, gyvesnė — juo turi dau
giau šansų iškilti į gyvenimo 
paviršių, nes tai parodo, jog jie 
pilni energijos. Bet ši taisyklė 
taip pat netikra. Daug buvo 
mokslininkų, rašytojų, kurie 
buvo tykus, ramus, lėti vaiku
čiai ir išėję į Žmones, į gyve
nimą virto garsenybėmis. Tą 
pat galima pasakyti ir apie iš
dykėlius. O kurių nuošimtis di
desnis

Nemažą rūpestį tėvams su
teikia vaikų blogas mokyma
sis. Dažnai gali išgirsti iš tė
vų nusiskundimus, kad jų vai
kas tikras asilas, ne tik nepra
lenkia kitų moksle, *bet jokiu 
budu dargi nesuspėja pasivyti 
vidutiniškai besimokančius.

Ir jei kas mano, kad kūdi
kis blogai besimokąs negal būt 

klysta. Gyvenimas

Elektrikinis Radio. 8 tūbų su kabinę 
tu. gatavas dėl grojimo, $OQ-5<

tais laikė jis su draugais iš
leidžiamuosius egzaminus, tai 
iš 20 mokinių jis užėmė tik 18- 
tą vietą.

' Be abejo, daugelis girdėjo 
talentingą kompozitorių Rich
ardą Vagnerj. Jis 1822 m. įsto
jo į Drezdeno šv. Kryžiaus gim
naziją, kur tarp kitko mokė ir 
skambinti pianu. Vagneris daž
niausia skambino įvairias uver
tiūras be 
skambinti.

Kuomet 
mokytojas 
kad 
kad nebus.

Vagneris 
iV pradėjo 
poezija. .

Ir vieną 
kažką skambinant vieną Betho
veno simfonijų ir nuo to laiko 
Vagneris pamėgo muziką: slap
ta mokėsi ir slapta kompona
vo. Norėdamas visgi bent gim
naziją baigti 1830 m. įstojo į 
šv. Tomo gimnaziją, bet po 
pusmečio turėjo apleisti, nes 
mokytojai priphzino jį nepap
rastu tinginiu. I

Tuomet, nebaigęs gimnazijos, 
jls stojo Universitetan laisvu 
klausytoju, kaip “studiosus mii- 
sicae”. 'x ' ...

Taip ir baigė savo gyvenimą 
nebaigęs gimnazijos, bet už tai 
pagarsėjęs kaip puikus kompo
zitorius.

‘Paimkime Napoleoną. Jis 
taip pat ne iš karto parode sa- 
Vo' gabumus. Būdamas liaudies

Pilnas šiltu vandeniu apšildy- ja M 
mo plautas, tiktai medžiaga a
Del 4Z kambarių ir maudynės, 750 pė- ff m Ę “ 
dų radiacijos boileris, 210 kvadr. pe- B H
dų naujo styliaus radiątoriai, paipos, sujurtgimai, velvos ir 
automatinė vandens kontrolė. Smulkmeniški pienai ir nu
rodymai su kiekvienu užsakymai apšildyhio plauto. *

Sis Pasiulymas Yra tik Trumpam Laikui
Telefonuokite CALumet 5200 ir vienas musų apšildymo 
ekspertų inžinierių apsilankys pas jus patogiausiu jums 
laiku, dieną ar vakare.
Musų inžinierystės departamentas yra visuomet prisiren
gęs noriai jums patarnauti.
Gausite tinkamą dovaną su kiekvienu apšildymo plautu 
parduotu iš šio apgarsinimo.

■.........ii ii ........ ..... .................. i'■! i............ tu

Dabar prieš Padėkavonės Dieną 
yra stebėtinai gera proga Peoples 
Furniturc Krautuvėse įsigyti gerą 
setą pusdykiai. Gražus naujos ma
dos Mohair setas 2 šmotų vertas 
$30.00 už e ji 4 nn

■sgirdo ji muzikos 
kalbinant, pasakė 

Vagnerio muzikas nie-

HatsCleaned
& Blocked

50c Jvjgį
Taipgi valome ir prosi- 
name vyrų siutus ir overkautus: mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

Gražiausi Mohair 
spalvų verti $125 
dabar tik po

Mes esame patys 
Išdirbėjai

setai visokių

$58.00
Seklyčių Setų

— Kas gf su tavim bus, kad 
tu visai nesimokini? Ką tu gal
voji apie ^ateitį? Kuo tu manai 
būti suaugęs?

Ir Liebig trumpai atsakė: — 
Busiu chemikas!

Visi juokėsi: mokytojai, tė
vai ir mokiniai, nes chemija 
tuo laiku buvo skaitoma šarla- 
tanų pramoga.

Ir slinko metai, Liebigas nie
ko neišmokęs pasitraukė įš mo
kyklos, stojo dirbti į vaistinę, 
kur ir teko pasitraukti, nes p 
kyrėjo savo šeimininkui įvai
riais savo cheminiais bandy
mais.

Pagaliau Liebig stojo į imi* 
versitetą ir jį baigęs dirbo che
mijos srityje. Ir Šiandien Lie
bigo vardas chemijos moksle 
įrašytas aukso raidėmis.

Ir be abejo jo tėveliai 
stebėtų, jei atsikėlę iš 
sužinotų, jog jų nemokša 
lis virto pasaulio garsenybe.

Bet ne tik chemikų tarpe bu
vo pasaulio garsenybių, kurie 
buvo blogi mokiniai. Liebigas, 
nors buvo blogas mokinys mo
kykloje, tai bent buvo darbš
tus vaistinėje, t. y. tame kuo 
jis vėliau pragarsėjo. Bet pa
imkime XIX-to šimtmečio mok
slininką Aleksandrą von Hum- 
boldt. Jis garsus,, kaip žymus 
pietų Amerikos tyrinėtojas, 
jis, rodos, pirmas užkopė j 
Chimborasso iki 5810 metrų, 
jis yra įkūrėju moderniškos 
geografijos ir meteorologijos, 
augmenijos geografijos ir že
mės magnetizmo.

Jį mokęs gamtos mokslų dak
taras Heim tėvams pasakė, jog 
sūnūs blogai mokosi ir vargu 
k?.s nors iš jo išeis.

Ir iš tiesų, jis daugiausia lai
ką praleisdavo skaitydamas 
“Robinzoną” ir svajodamas apie 
keliones po nežinomus kraštus.

Ir kas galėjo pasakyti Alek
sandrui jaunam esant, kad jis 

mokslo darbais pagarsės 
pasauly-

Y0UITEYE3
Night and Momingto keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write fw Free “EyėČare” 
or “Eye Beauty” Book v

Marine Co^Dcpt. H. S., 9 B. ONoSt., Chicago

Siu Hvarbue' praneAlniae ttirfnj Mihrteėe- 
šuoti ii- Sudominti viens Naujienų skaityto- \ 
jos. kurie ISbandA visokios ruAles Gyduoles 
iė Daktarus be pasekmių. Motina Helena 
ir jos sūnūs. Dr. P. H. Šimanskis. Ganius 
Zo)ių Gydytojai, pngrrlbejo tuk*tan&ams Žo
lėmis. Pėr 30 metns tukstantiaL kurie sun
kiai sinro. dabar yra pasveikę. . NėMurint 
kokia yra jūsų lisra ir kiek daur Daktarų 
ir Vaistų JAbandtt be pasekmių, eikite pas 
Motiną Heleną. 1800 N. Damen Avė., kuri 
pasjulo 5 dienų treatmentg Zolftmis dykai, 
taipgi Informacijas (r patarimus kaip ius 
Kalite patys lAsirydytf namie su Zoldmis. 
Eikite pas ją tuojau*, ko! dar nŠra pervltlu 
ir ji j ne Hvc* j kelią j Sveikatą ir Laimę, 
kaip ji padart dėl tūkstantių kitų. Jei«ru 
jus negalite atvykti asmeniškai, rašykit- ap

gavo ligą, pridedami 25c. apmo- 
persiuntimo ir vaistai tAi* jums 

Atsineškite ar prisiųskife š| pra-

Gražus Skarvadų 
Sėtai parsiduoda 

už pusę kainos 
100 šmotų skarvadų setai gra
žiausio padarymo, verti $3 5.00,

£b"......   . $16,95
verti - $6.00

$2.95

pat tik pusšimtį metų pergy
venęs, pagadino savo vąfdą 
kąip pasąulinis tapytojas. An
tanas Hrukner, Liut katedros 
vargonininkas, budatnas 60-ties 
taetų virto garsiu, kuomet Ldip- 
tige jo 7 simfonija išvydo pa
saulį garsų juroje. ■

(Bus daugiau)

Stebėtinas Radio ' 
I’asiulijimas

■ ", t .. ‘ .

Tik prieš Padėkavonės Dieną 
duodame $10.00 dovanos su 
pirkiniu, kiekvieno Naujos Ma
dos pilnos mieroš 8 tūbų nE* 
daugiau radio. Pavyzdžiui: 
Šis R. C. A. Victor Kombinaci
jos Radio 1932 Metų Mados^ 
sti gramafonu pilnai įrengtas 
su Ri C. A. 8 tūbom ir viskuo, 
vertas veik 3 sykius tiek, o da
bar mokėsite $99.50 
ir gausite viršminėtą dovaną.

iNQ fprThft hqm E3 S

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

Lafayette 3171 , , • __ _

kolekcijas, per diehų die- 
mcškeHodavo, gerai paži- 
šunų būdą.
kažin kas būt su Darvinu 

atsitikę, jei jis 1831 metais bū
damas Cambridge nebūtų susi
tikęs su savo mokytoju Ilahs- 
low, kuris patėmijo Darvine ne
paprastą palinkimą gamtos mo
kslams it pasiūlė jam dalyvau
ti kelionėje aplink pasaulį, ku
ri truko keturis metč.s.

Iš šios kelionės sugrįžęs Dar
vinas sutvarkė surinktą med
žiagą, apdirbo ir savo kuriniais 
pagarsėjo visame pasaulyje, sa
vo d'ąrbu ir gabumais prilygo 
genijams.

Garsus vokiečių rašytojas Ši
leris mokykloje taip pat buvo 
vienas iš blogiausių mokinių ir 
mokytojai, jo globėjui Wirten- 
bergo 'gercogui atestavo jį, 
kaip žmoguj iš kurio nieko ge
ro neišeis. “Tai žmogus be ma
žiausio talento” — sakydavo jie 
ir vienas gercogas kažkodėl pa
milo Šilerį ir nuolatos tvirtino, 
kad iš jo išeis pasaulio garse
nybė. Gal būt, jog gercogas ge
riau pažinojo žmones, negu per- 
senę pedagogaL <in ,r , •

Paimkime.!.‘taįp.Įyadpiafųą Vo- 
kįėtijos Geležinį Kanclerį Otto 
Bismarką, kuris sukūrė galin
gą Vokietijos imperiją ir kie
no politiką mėgino tęsti kaize- 
riškps Vokietijos viešpačiai.

Jis mokykloje pasižymėjo ne
paprastu atkaklumu,7 priešginu- 
mu, išdykumu*ir buvo menkas 
mokinys. Visi mokytojai juo 
skundėsi, gi kuomet 1832* mc-

KAINOS LABAI SUMAŽINTOS
Ant

RADIO, RAKANDU, PEČIU 
Abejose

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas tavo groserninką
LINCO wASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c nž bonką.

Išdirbi jas

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

Turime Radios visų išdtrbysčių.
Musų krautuvėj vist Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus

rašydami 
kėliniui 
paniųaU. 
nešimą)

Namai S-M-S Herb-Nu 
Tonic

Naujo styliaus gasinis vandens 

šildytojas su dvigubu variniu 

epil. 30 galionų talpos.

Valgomų Kambarių 
Setai už pusę kainos
Sis gražus 7-rtių šmotų Kombi
nacijos riešuto medžio setas, pa- 
didinantisstalas rr 6 kėdės su gra
žiomis sėdynėmis. Vertas $75.90, 
dabar prieš Padėkavonės Dieną 
kol teksime parduosime tik po

$39.00

• K Pasirinkimas 4 pėdų didumo, arba 4 pėdų ir 6
1 ’ colių arba 5 pėdh Rolf Rim vanos ant kojų ir 

su fittingais; iš vienos 17x19 colių nulenktomis 
k® briaunomis prausyklos ir iš porcelapo klozeto 

ą'utffto, su ąžuolo ar mahogany. ® 4 C A
^sėdyne, kaip aprašyta, specialiai

General
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Paskaita apie Sovietų Rusiją

Duos tą paskaitą apie Sovie
tų Rusiją Loyolos universiteto 
profesorius P. T. Swanish sek
madienį, lapkričio 22 dieną, 
Strumilo svetainėje, kuri ran
dasi prie 107 gatvės ir Indiana 
avenue. Paskaita prasidės ly
giai 2:30 valandą popiet.

Prof. Swanish neseniai su
grįžo iš Rusijos, kur jis buvo 
pasiųstas kai kurių auklėjimo 
įstaigų.

Profesorius Swanish paskai • 
tą laikys paprasčiausia anglų 
kalba suprantama kad ir men
kai vartojantiems ją žmonėms. 
O kadangi profesorius pažįsta 
rusų kalbą, tai klausimai po pa
skaitos bus galima duoti rusų 
kalba. Jisai ir mėgins atsaky
ti į klausimus ta kalba.

Prof. Svvanish kalbės tema: 
“Kas darosi Sovietų Rusijoj“, 
ši paskaita rengiama yra A. S. 
Puškino draugijos pastango
mis.

Užsidarė realestatininkų firma
Paskelbta užsidarymas įstai

gos Earl De Young ir Co., real 
estate. vertelgų, kuri daugelį 
mętų darė biznį būdama adre
su 11030 Michigan avenue.

Keturios kompanijos, kurios 
turėjo ryšių su minėta aukš
čiau firma, persikėlė į kitas 
buveines. Gi Sam Hovvard, nuo 
134 So. La .Šalie street, paskir
tas resyveriu uždariusios fir
mos reikalams likviduoti.

The Mutual Independence 
Building and Loan Association 
laikinai persikėlė į ofisą banko 
trobesy, 11409 Michigan avė., 
kur ji tęsia savo biznį kaip ne
priklausoma organizacija.

The Boersma ir De Young 
Company, statybos korporacija, 
perkelta į Pullman Trust and 
Savings Bank, prie 111 gatvės 
ir Park avenue. Gi kolektos 
Earl De Young investmentų 
kompanijai, antrųjų morgičių 
firmai, yra priimamos Wierse- 
ma State Savings Banke, 11108 
Michigan avė. NN.

T —;..........—............. .......................... ... I I, 77 . ” 
brangesnis/ negu kokis kitas 
apmokėjimas.

Į šį koncertą publika turėtų 
atsilankyti skaitlingai. Ne 
ji pasigerės gera muzika, 
patirs kokis didelis darbas 
įveikiamas, kuomet turime 
rų norų ir takto.

’* — Mėgėjas.

tik 
bet 
yra 
ge-

North Side
Iš Bijūnėlio Pastogės

kaip

r .

R. K

„I--—BL

Lietuvių valanda

[Acme-P. B A. Photo]

Massillon, O. — “Gen.“ Ja- 
cob S. Coxey, naujai išrinktas 
miesto majoras. Savo laiku jis 
pagarsėjo tuo, kad suorganiza
vo bedarbių armiją.

Ryt dieną, t. y. sekmadieny, 
lapkričio 22, iš radio stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų bus gražus lietuvių radio 
programas, kuriame vėl turė
sime malonumą išgirsti naujas 
ir gražias daineles, kurias su
dainuos ponia, Elena Rakauskie
nė, Stasys Rimkus ir kiti. Taip
gi bus graži muzika, šią valan
dą rengia ir finansuoja Jos. F. 
Budriko^ radio krautuvė, 3417 
So. Halsted st. Budrikas pra
neša, kad visi itie, kurie per 
šią savaitę pirks radio, pianą 
arba parlor setą iš Budriko 
krautuvės gaus dykai didelį ka
lakutą.

■-■—■■f*"...... . .... . .......

kad išeikvojęs ’Marcfuette Fin- 
ance Corporation $35,000. Se
niau Mapp buvo tos korporaci
jos galva, o p-le Thomas jo pri 
vati sekretorė. •

Mikas Tomkutonis, merginos 
tėvas, kreipėsi vakar (t. y. tre
čiadienį) į valstybes gynėjo ofi
są prašymu atnaujinti ieškojimą 
merginos.

Mappo bylos nagrinėjimas 
buvo atidėtas nuo spalių mėn. 
15 iki gruodžio 15 d., kad duo
ti valstybei galimybės surasti 
liudininkę.

Tomkutonis pasakė, kad jo 
šeima girdėjusi x netiesioginiai, 
jogei mergina buvusi su drau
gais. Jisai pareiškė, kad ma
nąs, jogei ji laikoma prieš jos 
norą.

Aukštesnės algos, trum
pesnės* darbo valandos

Wisconsin universiteto prezi
dentas Glen Frau k, kalbėdamas

NN.

šeštadienis, lapkr. 21, 1931

trumpinus darbo laiką ir numu
kus reikmenų kainas.

Garsinkites “Nnose”

Chicago Patent Lawyers Asso- 
ciation metiniame bankiete, pa
reiškė, kad šių dienų depresija 
galinti būti pašalinta tiktai pa
kėlus darbininkų algas, su-

ATIDARYMAS
ANTON STANKUS SERVICE STATION 

6456 S. Cicero Avė., kampas 65 St.
Texaco Gąsdinąs ir Texaco Aliejus

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

bus duodamos vertingos dovanos. Visuomet bus teikiamas 
kuogeriausias patarnavimas.

VIDURIAI
reikalingi priežiūros

Leiskite Dr. Caldwell pagelbėti kada 
tik jūsų vaikas karščiuoja ar būna pa
krikęs; ar pagavo šaltį.

Jo paprastas receptas padarys tą aitru
mo, galvos skaudėjimo varginimą, piktą 
vaiką, ar mergaitę smagiais, linksmais, 
s.veikais į kelias valandas. Jis pagel
bės* pašalinti šaltį palaikant ? v?diirius 
liuosus nuo sirginančių atmatų.

Jus turite garsaus daktaro užtikrinimą 
šiam liuosuotojui. Dr. Caldvvell rekor
das pagelbėjimo prie virš 3500 gimdi- 
mų be praradimo nors vienos motihos ar 
kūdikio gyvasties, manoma, yra vienatb- 
nis Amerikos medikalėj istorijoj.

Gaukite bonką Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin iš savo aptiekos ir laikykit jį po 
ranka. Tada jums nereikės rūpintis ka
da kuris jūsų šeimynos narys turės aitru
mą. galvos skaudėjimą ar konstipaciją. 
Syrup Pepsin tinka visokio amžiaus 
žmonėms. Jis pasaldina vidurius; pa
didina apetitą — padaro virškinimą pil
nesnį.

VARICOSE
GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

IŠRADIMO
Sis pastebėtinas treatmentas yra tei

kiamas kai jus dirbate ar vaikštote. Jis 
yra be skausmo ir absoliučiai sausras. Po 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMŲ. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicose Gyslos iš
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų. kad Jus kada nors esate turėję vari
cose rysiąs. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS. PHLEBITIS. KOJŲ SUTINIMAI 
i si gydo l stebėtinai trumpų laikų.

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigęs Berlino, Vokietijoj Universitetų 

190 N. STATE STREET, 
CHICAGO, ILL.

Room 834. 8-tas Augštas
Kamile 10—5:30. Pėtnyčiomls uždaryta

SKYRIUS: 2483 MILVVAUKEE AVĖ. 
Utarn., Ketv.. Subatoj 7 P. M.—9 P. M. 

PėtnyČiomis 2 P. M.—5 P. M.
Pasiklausykit musų kalbos apie Sveikata 
iš WJK9 stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M. 
Stoties WEDC Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M. 

k—..........................   Z

Jau bus antras mėnuo 
Bijūnėlis pradėjo savo darbuo
tę — pamokas kiekvieno sek
madienio rytą nuo 10 iki 12 
valandos Almira Simons svetai
nėj, 1640 N. Hancock St. Bet 
nežinia dėl kokių priežasčių šį 
metų Northsidės lietuviai atro
do lyg apsnūdę ar apsileidę. 
Sekmadienių rytais, rodosi, vi
si turėtų turėti laiko, vienok 
kad atvesti savo vaikučius prie 
Bijūnėlio, tai nepaslenka ar tin
gi.

Praėjusį sezoną Bijūnėlis 
pradėjo darbuotis su daug maž 
penkiomis dešimtimis narių-mo- 
kinių, o šį sezoną vos su kokiu 
tuzinu. Gal būt iš priežasties 
pergražaus oro nepaslenka, nes, 
mat, grybai, riešutai nckurius 
vis į laukus vylioja. Rodosi, 
panašiems prašmatnumams irgi 
sezonas pasibaigė, tai gal nors 
dabar pradės rūpintis apie žie
mos užsiėmimus.

žinau, kad vaikučiai visi mėg
sta Bijūnėlį ir pageidauja prie 
jo prigulėti, lavintis, dainuoti. 
Tik, suprantama, tai priklauso 
nuo tėvų, kad leisti, atvesti, 
kiek laiko sugaišti duodant vai
kams progos lavintis.. Bijūnė
lis per apie 13 metų sėkmin
gai veikė tarpe Northsidės lie
tuvių. Northsidiečiai galėjo pa
sididžiuoti savo kulturingumu, 
mokėjimu rūpintis priaugančiu 
jaunimu. Nemanau, kad jau šį 
metą užsileistų apkempėjimui 
ir sutingimui.

Suprantame,* kad jaunimas 
nenurimsta be kokio nors už
siėmimo. Jei neturi ko geres
nio veikti, tai išėjęs gatvėn 
prasistumdo, gal vieną kitą blo
gą pavyzdį išmoksta. Ar ne 
puikiau butų, kad suaugusių 
priežiūroje susirinkę musų tau
tos vaikučiai pažaistų, padai
nuotų, savo tėvų kalbos kiek 
daugiau pramoktų? Iš to netik 
vaikai turės pasitenkinimą, bet 
sykiu ir tėvai.

Bijūnėlis nėra kokia- politi
kos ar religijos organizacija, 
o yra tik kultūrinio lavinimo
si, ir visi čia lygus, be skirtu
mo tikėjimo, netikėjimo ar pa- 
žvalgų. ,

Tat, northsidiečiai, pakužden- 
kime savo senus kaulus, nu- 
veskime jaunuolius prie Bijū
nėlio, lai Bijūnėlis auga ir bu-

»
joja, ‘kad šį metų butų dar 
skaitlingesnis ir pavyzdingesnis 
už praėjusius metus. Bijūnėlis 
jau (turi pasiskyręs puikų Ka
lėdų veikaliuką vardu “Petiry- 
tė“ ir trumpu laiku žada turė
ti mažą “šurum-burum“, tai 
jaunuoliai turės daug darbo.

šį sekmadienį, lapkr. (Nov.) 
22 dieną, nuo 10 iki 12 vai. 
yra. kviečiami ir tėvai sykiu su 
vaikučiais ateiti į pamokas, nes 
tuo pat laiku, galėsime atlai
kyti Bijūnėlio tėvų susirinki
mą ir pasitarti apie sėkminges
nę darbuotę.

Northsaidietis tėvas.

Muzikalis koncertas
Chicagos lietuviai sekmadie

nį Gage parko svetainėj, 5500 
So. Western avė., 3 vai. po pie
tų turės, galima sakyti, pirmą 
grynai muzikali koncertą. Chi
cagos Lietuvių Jįntyfonijos Or
kestrą, vedama p. K. Stepona
vičiaus yra pirma lietuvių tin
kamai' išlavintos ir suderintos 
muzikos organizacija. Ji 
tinai skaitlinga nariais, 
yra įdėję daug triūso ir 
ža pinigų besimokindami
kos. Kiekvienas narys yra gę- 
ras' muzikantas savaimi. Kiek
vienas turėjo mokintis atskirai 
per metų skaitlių. Sutraukti 
juos krūvon ir išmokinti sim
foniniai groti reikėjo didelių 
gabumų ir didelio pasišventi
mo. Steponavičius tai pabarė 
ir už jo darbą niekas jam ne
apmoka. Darbo nusisekime 
džiaugsmas, manau, jam yra

ganė- 
kurie 

nema- 
muzi-

Prašo ieškoti 
vaitės

lietu

METINIS 
RUDENINIS

BALIUS

IškilmingasTEATRASirBALIUS
Rengia Liet. Teatr. Draugystė Rūtos No. 1

• STATO VEIKALĄ

“MILIJONAI VANDENYJE”

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 22, 1931
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street.

įžanga 50c.

Ketvirtadienio “Tribūne“ ri
dėjo .tokią žinią:

Vakar (t. y. trečiadienį) į 
policiją kreiptasi prašymu at
naujinti ieškojimą Gertrūdos 
Thomas, 22 metų, 7924 Rhodes 
Avenue. -Ji buvo liudininke 
kiltinimams prieš Harry J. 
Mapp, southsidės automobilių 
dylerį. Mapp kaltinamas tuo,

Liet. Vakarinės Žvaigždės Ktiubo

SUBATOJE,

LAPKRIČIO 21, 1931
.  .I...    .u.— -...................................................... .

APVEIZDOS DIEVO SVET.
18-ta ir UNION GATVĖ

Atsilankę bus priimami be įstojimo 
mokestiės.

Kviečia Rengimo KOMITETAS.

$1,000,000 N enupirks 
Pražudyto Regėjimo

Taipgi bus įstojimas už dyką nuo 16 iki 30 metų, senesni sulig įstatų.

KVIEČIA KOMITETAS.

vėliausios ■ mados ŠLI- 
akiniai < sustiprins akis,

LEAVES 
NO MARK 
0N BRIDO E 
0F NOSE

Puikus, 
PUOTI 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829
■..................................................- ..................................———    ----------------------------------------------------- ■■ :-------------------------------------------------- --

METINIS PARENGIMAS

Balius Su Išlaimėjimais
— Rengia —

Draugystė Lietuvos Kareivių, Cicero, III.

Subatoj, Lapkričio-Nov. 21, 1931
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

14-ta Gatvė ir 49th Court, Cicero, III.
Įžanga 50c ypatai iš kalno nuo narių perkant; prie durų 65c 

su drapanų pasidėjimu.
PRIZAS — 26 šm. Sidabrinis Setas
PRIZAS — Golf Outfit ..... ................
PRIZAS

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

u 
newyorko I 

“ Kf KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

KALĖDĮ) EKSKURSIJOS 
-- Išplaukia iš New Yorko 

S.. S. “DROTTNINGHOLM”
Gruodžio 2 d. š. m.

M. L. “GRIPSHOLM” 
Gruodžio 8 d. š. m.

Klauskite Kalėdinių cirkuliorių 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis 

į vietinį agentą arba tiesiog į 
SWEDISH AMERICAN LINE,

181 N. Michigan Avė., .1 
Chicago, III.

Vertės $15.00
Vertės $12.50
Vertės $5.003

Kviečia komitetas visus atsilankyti ant šio didelio laimikių baliaus, šokiai 
iki vėlumos. Muzikantai iš PARYŽIAUS. — KOMITETAS.

Didelis Kalakutas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREE 

T«I. Ktdzie 8902

3514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

WLSSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

r—

/

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su žiuo patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

ST. PAlįL’S HOSPITAL
yra jūsų apielinkCs Ligonini, kur nerei
kia mokčtl karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagas ir priežiūra 
per 10 dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6060

Dr.B.McNictalas
groseminko arba aptiekoriaua, jeigu jie negali

t. 4748 SO. ASHLAND AVENUE,
1805 MILWAUKEE AVENUE,

Daktaras
I

Kapitonas .

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

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

CHVlftORATin® 
TOM COMVAUtSC***7"

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS 
.. NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS 
6504 So. VJashtenau) Avė. 

CHICAGO. ILL.

M. LEVY SONS
Chicagos Didžiausia Pluitibingo ir 

Apšildymo Įstaiga

yra atdara bizniui
Nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vakare 

Nedėliomis iki 1 vai. po piet’.

2117-33 So. State Street
.Calumet 0642-0643—0644^-0645 /

9302 Commercial Avė
Saginaw 4847

TAUPYK1T PINIGUS!
PIRKITE TIESIAI iš dirbtuvės — 

SUČĖDYSITE PINIGUS!
Mes padarom ir parduodame auk
štos rųšies matrasus, lovas ir sprin- 
gsus už mažiau negu pusę kainos. 
Bovelnos Matrasas $3.50

Good Ręst Mattress Co
4547 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 6121 Apskaičiavimas DYKAI
t ‘ ' 1 J ’

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų liirų ir 
BUHirrimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurio 
kontSjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveiko var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis 
labai švelnus tonikas yra padarytas iŠ 20 skirtingų 
gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar, alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojais, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite | musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egsamlnacija yra visiškai dykai 
kada vartojate Dr. Mlohaol’s Ali Herb Tonio. Arba 

rašykite mums, prislųsdami 50e, o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr, Mlchaol s AU 
Herb Tonio, ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbšjo, tai pa- 
gelbSs DR„ MICHAEL’S ALL HERB TONIC. , ...

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nbo Kosulio dykai kada perkate 1 
bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIO. T

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
1648 W. NORTII AVENUE

334» W. 26th STREET

MALT TOHIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

:*lExlra Pale Alaus

mtrscsHiNo 
GOOD FOK THt KO''’*

Jis yra rekomen
duojamas per

Prašykite savo groseminko arba aptiekorlaua, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

I

Del aplinkinių miestelių kreipkitės jjrie St Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627



šeštadienis, lapkr: 21, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

— 11 ■ — I INI I II

Rengia apvaikščiojimą, 
kad duosnesnius chi- 

cagiečius padaryti

Milžinišką karnivalą rengia
masi suruošti State gatvės biz
nio sekcijoj, kad sukelti pagei
daujamą Kalėdų ūpą. Tikslas šio 
apvaikščiojimo, žinoma, bus tin
kamai “priruošti” publiką, kad 
ji pirktų juo daugiau dovanų 
Kalėdų šventėms. Programo 
smulkmenos dar neišdirbtos.

Audra lekia Chicagos 
linkui [Acme-P. b A. Photo]

NAUJIENOS, Chicago, UI

•tuose išlaidų kapojimas siekiąs 
iki 30 ir 40 nuošimčių.

Dar vienas teismas Ca 
ponei ir jo bendrams
Ruošiama byla Al. Caponei ir 

68 jo bendrams federaliam teis
me ateinantį mėnesį. Visi jie 
busią kaltinami nusižengimu 
blaivybės įstatymui. Šioje by
loje busią įvelti taip pats Cą- 
ponė, kaip stambiausi jo bend
rai.

Prašo paliuosuoti jį nuo 
kaltinimo po 23 me

tų kalėjimo

Grabeliai

dėl

Rūky
tojų

Didelis smagumas

Pypkes ir
Cigaretu

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

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto, iki 2 po pietų b 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Į)r. C. K. Kliaugą ’

Dentistas
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė. X 
Pbone Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel.‘ Englevvood 5840

Vakar laukta, kad kaip šian
die audra atneš Chicagon šalto 
oro srovęs. Well, teks tur būt, 
šiltesni paltai užsivilkti tiems, 
kurie turi. Bet kaip bus su tais, 
kurie tokių paltų neturi? O ne
turinčių šiemet yr*a daug.

Buvusis Ispanijos karalius 
Alfonsas, kurį Ispanijos parla
mento komisija apkaltino dėl 
šalies nelaimių.

Pasipelnė $860
šeši banditai padarė holdapą 

Dale rakandų kompanijos krau
tuvėj, 4228 West Madison str. 
Jie pasipelnė $860. Pabėgo.

Iš katro nepavyko Rai
nas iš džėlos išimti

Bainų šeimos advokatas Lip- 
pincot kreipėsi j Superior teis
mo teisėją David prašydamas 
paleisti iš džėlos serpo Baino 
sūnų, Robertą Bain. Jaunąjį 
Bainą džėlon dešimčiai dienų 
padėjo teisėjas Feinberg kaltin
dama jį tuo, kad jis neteisėtai 
prisiekęs ir kreivai liudijęs.

Prašomas paleisti Bainą iš ka
lėjimo teisėjas David pareiškė, 
kad jis negalįs panaikinti kito 
tokio pat aukštumo teismo 
sprendimą. Ir jeigu Baino ad
vokatas norįs išvaduoti savo kli- 
jentą iš džėlos, tai turįs kreiptis 
į aukštesne instanciją, būtent 
į apeliacijų teismą. Lippincot 
ketinęs kreiptis į apeliacijų 
teismą.

Kai drl Englevvood banko 
viršininkų, kurie buvo pašaukti 
duoti liudymų grand džiurei de- 
liai to banko reikalų vedimo, 
tai didžiuma atsisakė pasirašy
ti immunity \vaivers. Tiktai 
keturi iš šešiolikos pašauktų 
sutikę liudyti to banko reika
luose. šis bankas priklausė 
pirmiau Baino vadovautų ban
kų grandinini.

Subytino policininką
Bervvyno policijos leitenantas 

Robert Soldat suėmė du vaiku, 
kurių kiekviena^ yra 13 metų. 
Vienas suimtų vaikų turėjo 
ginklą. Jis yra Vincent Mal- 
nik, 3127 So. 49 count. 0 kitas 
yra Joseph Antonovich, 4919 
31 street, Cicero.

Leitenantas pasakė vaikams, 
kad jie veikiausia busią pasiųs
ti į pataisos mokyklą ir busią 
laikomi ten iki susilauksią 21 
metų.,

Į tai vienas vaikų atrėmė: 
Kodėl mes turime būti pataisos 
mokykloj 8 metus, kuomet Al 
Caponė už nešiojimąsi revol
verio gavo tik vienus metus?

Policininkui toko nutylėti.

Jesse Lukas išsėdėjo kalėji
me 23 metus. Jis buvo pasiųs
tas kalėti pasėkoj kaltinimo, 
kad užmušęs žmogų.

Kitas asmuo mirdamas prisi
pažino, kad tai jis, o ne Lu
kas, papildė galvažudystę. Lu
kas, žinoma, buvo paliuosuotas. 
Jis tečiau dabar kreipiasi į 
teismą prašydamas, kad oficia
liai kaltinimas jam butų nuim
tas. Jo reikalus prižiūri buvęs 
Chicagos municipalio teismo tei
sėjas Uarry Olson.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale ' visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikymai sky
rių. J!

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis •' 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs

Graborlal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 '

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiai, pagal sutarti

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— is RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas pet 25 *•** 
tu* kaipo patytf* gydytoja*, chinugat 
ir akušeris.

Gydo staigias it chroniškas liga* vy^ 
rų, moterų it vaikų pagal naujausiu* 

. metodu* X-Ray ir kitokius *kktr<>.

Dr. P. M. ZILVITISI P Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. IStb St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakan 

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 «r Randolph 6100

4

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

Del ko žmonės miršta
Max Gebler, 57 metų, 4936 

North Kimba!! avenue, buvo pa
žiūrėti Carneros-Levinskio kum
štynių Chicagos stadione. Jisai 
tiek susijaudino deliai kumšty
nių eigos, kad susmuko vietoj, 
kurioj sėdėjo ,ir mirė. Ot dėl 
ko žmonės kartais miršta.

PADĖKAVONĖ

A. A.
VINCENTAS EITMANTIS.

kuris ^mirė Lapkričio 14 dieną 
1931 ir palaidotas tapo Lapkr. 
18 d., o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti . tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasisalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame grąboriui Skudui, 
kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį. o mums palengvino* 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame giminėms, draugams 
ir ypatingai draugams iš Kenosha, 
Wis. ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėsę. 
žmonėms: o tau musų mylimas 
Vincentai Eitmantis sakome: il
sėkis šaltęj žemelėj.

Moteris, Brolis 
ir Giminės.

Digestible 
as milk

KRAFT
Velveeta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
I darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Mirė žymus advokatas
Mirė advokatas James C. O’- 

Brien. Kai valstybės gynėju 
buvo Macley Hoyne, tai jo pa
dėjėju buvo O’Brien. Jam tar
naujant valstybės gynėjo padė
jėju, jis pasiuntė kartuvėms 16 
asmenų. VV-cll, ne taip seni tie 
laikai, o dabar ir paties dienos 
užsibaigė.

Apvaikščiojo gelžkelio 
50 metų sukaktuves
Ketvirtadienį apvaikščiojo 50 

metų sukaktuves Pennsylvania 
Linri'ted traukinys, bėgiojus 
tarį) Chicagos ir N.ew Yorko. 
Tas traukinys per 50> metų per
gabeno tarp Chicagos ir New 
Yorko 6,500,000 pasažierių.

Nukaposią miesto iš
laidas

J. L. Jacobs, paviete- reikalų 
ekspertas, jau prltuošęs biudže
to sąmatą Chicagai 1932 m. 
Visų departamentų išlaidos žy- 
miai nukapotos, išskyrus Ugne 
gesių ir policijos departamen
tus^ Kai kuriuo^ departamen

MARIJONA NIEMAN 
po tėvais Graicaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 18 dieną, 11:15 valandą 
vakare 193 1 m., sulaukus 24
metų amžiaus, gimus Manifold, 
Pa.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Walterį, dukrelę PhilisrLoretta, 
motiną Barborą, brolius — Joe 
ir Benis. seseris Anielę, Annie 
Bertą ir Mildą,, tetą Oną Varna- 
gienę ir krikšto motiną Juliją 
Mockienę.,-

Kūnas pašarvotas, 
džiaus koplyčioj, 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 23 dieną. 1 :00 valandą 
po pietų iš koplyčios bus nulydė
ta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Nieman 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti' jai paskui 
tinį patarnavimą ir atsisveikifii- 
mą. f

Nuliųdę liekame,
Vyras, Duktė,. Molina,
Broliai, Seserys ir Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. J. Bagdonas, Tel. Victory 
4088.............. ' '

randasi Ra-
3238 South

pirmadieny

tarpinti, raikyti, tepti!
Kaip jo pilnas, riebus 

sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
uirškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška KokpIyČia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aūbiirn Avenue
CHICAGO. ILL. (

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

DR. VAITUSH, OPTr 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių i aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, . nuima kataraktą, atitais 
trumparegystę1: 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. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard/ 7589

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABV VBDBJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai , 

Del šermenų 
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir yisus Notary 

reikalus.

---------- o----------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
v Valandos nuo 10—4, nuo 

Nedeliomis nuo 10 iki

Public
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 2515-2516 ‘

Cicero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENLĮ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir 'NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, fiimpatingą ir ramą 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingą*.

J. F. EUDEIK9S & 00.
JŪSŲ GRABORIAI

.s Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vui TMonah YARDS 1741 ir 1742

Dr. P. P. ZALLYS dr. Charles segal
DENTISTAS P“I‘,U‘oFISAS “*“1

30 E. Ulth St £*?•' 3
JUmpu. V.bvl, Ae.no. SPBcSLkTM DŽIOVOS

, v ° ,, MoterUk,. VyrUk, it Veik, Un
Gaza,. X-Ray, «c. j onso VALANDOS,

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4

Dr. Suzana A. Slakis SSyClo’’’^
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

4145

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St Chicago, III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland APMtisą 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki. 12 . 
Rez, Telepbone Phza 3200

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 k 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Duokite gavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S; Ashland Avė., 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard1 6487

Duokite savo- akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 s. Ashland Avė. Tel. Yarde 6780
*0

jf.'.JipiIMTIII . gg',",... L’ljmiR

Lietuviai Gydytojai

DR. A. Į KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halstęd Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vali dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

* Tel. Kenwood 5107 ' 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomfe pagal euteitb 
Rezidencija 6628 So. Richniond Street 

Telefonas Rcpublic 7868

2 iki 
10

0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A.R0TH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S.) HALSTED ST.

Kampas 31 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir švetnadieniais 10-12r

Rez. 6600 South Artesian Avenese 
Pbone Prospect 6659

* Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
< CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 4050 Veneriškos

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

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

2400 W. Madison St.

Valu 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. SĮRIKOL

Lietuvy* Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 .

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Telefonas Central 4411 .
Valandos: nuo 9 tyto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vietų ' 
3323 South Halsted Street ■

Tel. Boulevard 1310 j 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

/ vakarą, išskyrus ketvergę ■ 
Nedėlioj nuo 9 iki 11 rjtp

s , ..............................   — — ■I-II I" ........■I.uny—

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS t 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų

R. A. VASALLE >
ADVOKATAI 

11 South La Salia 8tw*t 
Room 1934 Te^. Randolgb 0233 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorp 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olia—Utarn., Ketv. ir Subato* vak, 
Vasalle—Pan., Sėt. it Pėtnyžios vak.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

I - II p—■■■» i na  

John Kuchinskas ;
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj it Pėtnyčioj nuo ft iki f

1 Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2420 Marquette Road

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

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St.
Room 1502 Tel. Central 297#

Valandos: 9 ryto Ui 4 po pistų .

Vakarai*} Utarn., Ketv., ir Subatoa * 
— 6 iki 9 vaL

4145 Ąrchet Ave. TeL Lafayetta 733į

Namų Tel. Hyde Park 33$5 £

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedilioms pagal susitarimą 
■ \

' ............... ........... ■!"'»■! ..... ■'■■■..... ii 'l' —

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tėll Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakar*- 
Residence phone Hemlock 7691

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžinnas , Boroi
LIETUVIS ADVČKAT

l 105 W. Adams St., Room
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių Simfonijos 
Orkestroš koncerto

programas
Lietuvių Simfonijos Orkest

rus koncertas įvyks rytoj Gage 
Parko salėj prie VVestern ave- 
ir 55 gatvės ir prasidės 3 va
landą popiet. Programas susi
darys iš šių numerių:

Orkestrą: 1. Schuberto VIII 
simfonija; 2. Parinktos lietuvių 
liaudies melodijos; 3. Vengrų 
Lustpiel overtiura; 4. Pilgrimų 
choras iš Tanhauzerio; 5. Pomp 
and Circumstance, maršas.

Solistai: George Steponavi- 
čius-pianistas; Pranas Jakavi- 
čius—baritonas; Marion Gval
dą—smuikas; Arthur Zelmer— 
fleita.

Milžiniškas masinis 
mitingas

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

Mitingas šaukiamas sekma
dienį, lapkričio 22 dieną, 8 va
landą vakaro. Mitingas įvyks 
VVorkmens Girele I^abor Lyceuni 
trobesy, prie Kedzie ir Ogden 
Avė.

Kalbėtojai bus: John Cara- 
ker, Dr. R. B. G<reen, Herbert 
Mahler.

Už įžangą mokėti nereikia. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Mitingą rengia Kentucky 
Miners Defense and Relief 
Committee of Chicago.

Programas Lietuvių 
Karnivalo

" J" 1 ' * »

Penktadienio vakarą, lapkričio
27, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street; 
pradžia 7:30 vai.
1. Lietuvių Simfonijos Or

kestrą—diriguos p. K. Stepona
vičius.

2. Kalba p. Kalvaičio, Lietu
vos konsulo Chicagoj .

3. Birutės Choras, vadovauja
mas p. M. Jozavito.

4. Smuikas solo, gros p-lč V. 
Čepukaitė.

5. Merginų trio, vadovauja
mas p, Steponavičiaus.

6. Solo, dainuos p. P. Stogis.
7. Lietuvių šokiai—grupė.
8. Solo, dainuos p-nia Stepo

navičienė.
9. Pirmyn Choras dainuos va

dovaujant p. Steponavičiui.
10. Solo, šoks p-lė 'Griniūtė.
11. Vyrų kvartetas dainuos 

vadovaujant p. Jozavitui.
12. P-nas A. Vanagaitis.
13. Lietuvių chorai Birutė ir 

Pirmyn dainuos, vadovaujant p. 
A. Vanagaičiui.

- *

Iš 18-tos kolonijos
Neprašyti svečiai

Apie 4:45 valandą popiet, 
penktadienį, lapkričio 20 d., 
sausieji agentai atlankė vieno 
obyvatelio užeigą. Ir pataikė 
atlankyti kaip tik tuo laiku, 
kada užeigoj buvo susirinkę 
gan apščiai svečių. Kas ten 
viduj įvyko, tai kolei kas 
neteko patirti.

Antroj vietoj
Ir antroj vietoj pasirodė ne

prašyti svečiai. Bet jau kito
kios rųšies.

Taipjau penktadienį, bet apie 
3 vai. valandą, 2 vyrai įėjo į 
cigaretų krautuvę Halsted gat
vėj tuoj prie 22, greta gazoli
no stoties.

Paliepė buvusiems krautuvėj 
iškelti rankas. Išsinešė smul
kių dalykų iš krautuves ir tūlą 
kiek j pinigų.—Rep.

K. Steponavičius
Jisai vadovaus Lietuvių Sim

fonijos Orkestrai jos koncerte 
rytoj, sekmadienį, lapkričio 22 
d., Gage Parko salėj prie 55 
gatvės ir Wes<tern avenue. Kon
certas prasidės 3 vai. popiet.

Kupiškėnų pareiga
Kupiškėnų Bendro Kliubo Ame

rikoje pirmininko, Jono Ku
lio, atsišaukimas j visus ku- 

j piškėnus Suvienytose Valsti
jose, Kanadoje, Meksikoje ir 
Pietų Amerikoje.

Brangus Broliai ir Sesers! 
Visi jus žinote, kad Kupiškė
nų Bendras Kliubas Amerikoje 
gyvuoja jau antrus metus — 
nuo lapkričio 1 d. 1930 m. Na
rių rėmėjų Kliubas priskaito 
daugiau kaip 8*t)(>. Pinigų ban- 
koje turi $540.00. Savo siekiais 
kliubas yra kultūros ir apšvies 
tos organizacija. Tikslas geras, 
naudingas ir garbingas.

Tikslas yra Kupiškio mieste 
pastatyti liaudies namą ir ja
me įrengti viešą, laisvą ir ne
mokamą knygyną su skaityk
la, kuriame butų visokių kny
gų kokias valstybės rėdąs pa
velys laikyti.

Prie K.B.K.A. organizacijos 
dedasi apšviestesni, kultūringi 
žmonės, remdami jį pinigiškai 
kas kiek išgali. Mokestis, iš 
anksto apsimokėjus, pilnam na
riui skaitoma 10 centų mėne
siui arba $1.20 metams. Bet 
dauguma užsimoka $2.40, $3.60, 
kiti $5 ir $10. Pats organiza
cijos prezidentas, Jonas Kulis, 
yra užsimokėjęs $100, ir pra
šomas Lietuvos kupiškėnų stu
mia darbą pirmyn. Ir mes tu
rime dirbti tą darbą visi ku
piškėnai petis prie peties.

šiomis dienomis, būtent lap
kričio 4 d., metiniame K.B.K.A. 
susirinkime Centro Valdyba 
buvo pertvarkyta ir suorgani
zuota veiklesniu pamatu. Val
dybą dabar sudaro šie asmens: 
pirmininkas Jonas Kulis, vice
pirmininkas Petras Gura, kasi
ninkas Dr. Jokūbas Kulis, raš
tininkas Jonas Jodakis, orga
nizatoriai Petras Balčunas (vy
riausias org.), Jonas Dulksnis, 
P. Incura, A. Katela, J. Joku- 
bonis, V. Vilimaitė, P. Caplis, 
J. švelnis, D. Tamošiūnaitė 
(Girdvain), Justinas Kulis. Pil
nas valdybos štabas iš 15 na
rių vadovauja Kupiškėnų Ben
dro Kliubo Amerikoj darbui. 
Visi atsakingi pažangus žmo
nės, kuriais galima pasitikęti, 
ir visi dirba iš širdies.

Šiandie organizatoriai kolek- 
tuoja narines metines mokes
tis, prirašo naujus narius, su
teikia informacijų apie K.B.K.A. 
organizaciją. Tie, kurių vardai 
čia paskelbti, yra užtikrinti val
dybos asmens. .

Broliai ir sesers; kupiškėnai! 
Jus dar ;nė visi esate prisira
šę prie šio gyvo reikalo rėmi
mo. Kas jus trukdo?

Jus pamenate patys, kaip 
dar būdami Lietuvoj ir atvy
kę kokiu reikalu į Kupiškį žie
mos laiku šaldovate arba su
lyti daug kentėjote vargo. Tą 
patį pergyvena ir iki šios die
nos jūsų tėvai, broliai - ir se
sers, draugai ir aliukai. Dabar 
prieš mus stovi užduotis pa
statyti Kupišky liaudies namą, 
kur visi kupiškėnai ir visų 
valsčių žmonės galėtų susieiti, 
sustoti, pasimatyti ir gražiai 
ir naudingai laiką praleisti. Su
ėję šioj įstaigoj> pastatytoj sa-

SPORTAS
Lapkričio 24 d. risis Karolis 

Požėla

. Požėlos oponentas, Joe. Mal- 
cewicz, irgi yra žinomas kaipo 
vienas geriausių ristikų.-r-N. CLASSIFIED ADS. |

patys 
Tam-

butu-

viškių, jie didžiuosis turėdami 
tokius vienginčius, kurie neuž
miršo tėvynės ir savo doleriais 
pastatė tą įstaigą.

Bet daugelis iš kupiškėnų už
miršo savuosius, tarnauja sve
timiems, lyg nebežino 
kas jie yra. Kas kaltas? 
sybė.

Jei mes visi kupiškėnai
mėm tobulus, tai stebuklus pa- 
darytumėm. Po $1.20 sudėję 
metams pastatytumėm ne tik 
liaudies namą, bet ir ligoninę, 
ir netektų kupiškėnams vežti 
ligonius į Panevėžį dešimtis ki
lometrų, kurių • ne vienas mir
šta kely. Man teko būti Lietu
voje 1928 ir 1929 m. Pats ma
čiau tokių nelaimių.

Kodėl kai kurie iš musų, ku
piškėnų, esame atšalę kaip le
das? Kas gi mes esame, jei 
savo reikalų nesuprantame? 
Kai kurie iš musų praleidžia 
šimtus dolerių ir tūkstančius 
kai kadą niekams. O čia neno
ri paaukauti ne $1.20 saviems 
reikalams. /

Visus prašau ir kviečiu pri
sirašyti prie K.B.K.A., siųsti 
money orderius ar čekius ko
kia kas išgali suma, tapti Liau
dies Namo dalininkais. Pinigus 
siųskite Kupiškėnų . Bendro 
Kliubo Amerikoj raštininkui — 
Jonas Jodakis, 840 West 33rd 
Place, Chicago, III. Jonas Kulis, 
K.B.K.A. pirmininkas.

Jau pusėtinai senai Karolis 
Požėla bebuvo Chicagoj. Dabar 
tikrai teko patirti, kad sekamą 
antradienį, lapkričio 24 d., jis 
bus Chicagoj ir risis su Joe. 
Malcewicz. Ristynės įvyks Chi- 
cagos Sitadiume, 1800 W. Ma- 
dison St.

Vyriausioj poroj risis Gus 
Sonnenberg su Karol Zbyszko. 
Savo laiku Sonnenberg paguldė 
Ed. Levvis’ą ir laimėjo pasau
lio čempionatą.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Acetyleno Veldlnlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite dla ir mes lAmokinsime jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad lūs negalite 
kalbėti angliukai. Tai yra geriausias pas. 
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelb6sim« 
jums Įsigauti i gerą darbą, kaip tik juo 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 barnė, taipgi 
5 akrai miško. Randasi arti Hart, Mich. 
Kaina $5,000. Rašykite G. B. Rollins, 
Hart, Mich.

Educational

PRANEŠIMAI
Marųuette Park, S. L. A. 260 kp. 

rengia jubiliejinį vakarėlį, paminėjimui 
45 metų sukaktuvių nuo Susivienijimo 
sikurimo, 30 metų sukaktuvių nuo ski- 

rimos su klerikalais ir 5 metų sukaktu
vių nuo S. *L. A. 260 kuopos įsikūri
mo. Vakarėlis įvyks lapkričio 21 d., 
3 v. v., J. Mežlaiškio svetainėj, 2453 
W. 71 St., Chicago. Kalbės S. L. A. iž
dininkas adv. K. Gugis, Finansų Kom. 
pirmininkas adv. A. Olis ir kiti. Taip
gi bus muzika, užkandžių ir kitokių 
inksmybių. Kviečia atsilankyti.

— Rengimo Komisija.

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

Metinis rudeninis balius. Liet. Vaka
rinės Žvaigždės Kliubo įvyks subatoj, 
lapkričio 21 /d., Apveiždo/ Dievo svet., 
18 ir Union Avė. Atsilankę bus pri
imami be įstojimo mokesnes.

— Komitetas.t

Lietuvos Dukterų draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyksta šiandie, lapkričio 
21 d., 7 vai. vakare, paprastoj svetainėj. 
Visos narės malonėkite laiku pribūti, nes 
yra naujų ir svarbių reikalų svarstymui, 
taipgi kurios lankėt ligones, meldžiu 
ateiti su aiškiu raportu, nes kitaip bu
site nubaustos sulig konstitucijos.

A. Dudonienė, nutar. rast,

Northsaidės vaikučių choro Bijūnėlio 
tėvų susirinkimas įvyks sekmadienio ry-< 
te, lapkričio 22 d. nuo 10 iki 12 vai.. 
Almiro Simons svetainėj, 1640 North 
Hancock St. Visi kurių vaikučiai da
lyvauja prie Bijūnėlio arba kurie užinte- 
resuoti yra kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų pasitarimui. Valdyba.

Special 
Pork roast, 
svaras .............
Baby pork 
loin, svaras .... 
Spring lamb, 
svaras ...........
Jauno veršiuko 
mėsa, svaras 
Pot roast, 
svaras ..............
Rūkytas kumpis, 014 f* 
svaras ...............
Lašiniaivsu <
kauliukais, sva “ / L ** 
Šviežių kiaušinių OO#* 
tuzinas < _ , -J' . /■.' - H/.,į.Geriausias švies-. 
tas, svaras ........

121/zc

12i/2c

Vištos, Žąsys ir Antys 
visai pigiai. 

Dykai Cukrinyčia, 
Smetonai Puodu- ’ 
kas arba Shop- 

ping Bag

De Lux Meat 
Markei 

1630 West 47 St.

HALSTED TAILOR
J. KLOWAS, Savininkas 

Valymas 
Mes specializuojamės ant Furkautų 

Siuvam siutus ant užsakymo 

1711 So: Halsted St.
Tel. Canal 6380

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomii ai vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

SALESMANAI. — The Metropolitan 
Casualty Insurance Co. pasiūlo naujus 
viliojančiiu kontraktus ir komisą dėl 
pagelbininTų ir accident apdraudos rin
kėjų. 1337 Insurance Excbange Build- 
ing.

160 AKRŲ farma, gera žemė, su 
namu, gyvuliais ir įrengimais, parduosiu 
labai pigiai už $3500. Harry Marek, 
5425 W. 23rd PI. Cicero, III.

-------- O——

Dažymas — taisymas

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančlakas. Taisoni senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galfitumSt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F, SELEMONAVIČIA
604 West 8.1rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VIOTORY 8488. 
Atdara dienomis ir vakarais. '

Pagelbsti gamtai gydyti 
Del pagelbos vartokite 

MICHELS W0NDER 
OINTMENT 

dėl mažesnių rektumo įdegimo. 
75c. už tūbą, su prisiuntimu.

Michels Laboratories
5430 S. Dearborn St.,- Chicago, UI 

Pinigai gražinami, jei nepatenkintų

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYSCIŲ 

Didelis pasirinkimas už kainas nuo $60 ii 
augę. Lengvus ifimokčjimal.

fi. & W. MOTOR SALES 
827 W. 35th St. Tel. Yards 8080

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino, prie mažos šeimynos, apšildomas, 
antros lubos. 3427 S. Emerald Avė.

-------- O--------

BRIGHTON PARKE pasirenduoja 
kambarys dėl mažos šeimynos, gazas, 
elektra, taipgi apšildytas kambarys dėl 
vaikinų. 3139 W. 40 St. 

--------OH—

PREZIDENTO FARMA
Štock Yardų prezidentas liepė par

duot jo 1000 akrų farmą. Stuba — 
palocius 16 kambarių, kita stuba 18 
kamb. Kiti budinkai yra geriausi. Ma-

Verta 
parduoda' už $75,000.

70 mylių nuo Chi-

RENDON 
kūmais, 'prie 
arba vedusiai 
Street.

kambarys su visais paran- 
mažos šeimynos, vaikinui 
porai. 7121 S. Rockwell

RENDON kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, šviesus, apšildomas, — 
viena moteris, bijau būti. 1661 North 
Oakley Avė. Tel. Humbolt 7935. 

-------- O--------

kamb.
šinos ir gyvuliai yra geriausi. 
$150,000, parduoda už 
Maino į namą.
cagos.

90 akrų farma, triobos ir žemė ge
ros. Kaina $9,500. Maino į namą.
55 mylios nuo Cbicagos.

x400 akrų farma, žemė gera, trioboš 
vidutinės. Verta $20,000, parduoda 
tik už $9,50Q. Tėvai išmirė, vaikai ne
nori gyvent.

Turiu farmų nuo 40 akrų ir dau
giau, mainyti į namus.

šios farmos yra pirmos klesos. Bus 
greitai parduotos, pasinaudokite proga.

KUČINSKAS,
3653 So. Halsted St.

Yards 4754

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus

Kas

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Dresią Dezaininimas
Dresiy Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiauie ekspertų instruk
cijas Šiuose Jęųrauoee. Dienomis 
ar vakarais." 2>ėma kaina. Šio 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. RaSykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezal- 
nintl ir pod/U'ytl gražias skry
bėlės, kol iųpkihates. Diplomos 
duodamos. Ątelklte ar raAykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTĖK COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
190 N. STATE BAN. £718

IR

A. F. CZĖSNA’S
baThs

TURKIŠKOS, SULFURINES VANOS 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo. nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sclatica ir visas panaSias ligas gy
dome bu elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prletai-, 
sais. SulfurlnSs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

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

NAMAI—FARMOS 
KOLONIZACIJA 

SAULĖTOS ALA- 
BAMOS PROGOS

Pamąstykit apie tai, mes pa
siūlome NAUJAI PASTATYTĄ 
NAMĄ su šviežio vandenio šu
liniu ir 40 akrų geros derlingos 
žemės su 1,0 akrų išdirbtos, pri
rengtos ūkininkavimui, sėjimui ir 
sodinimui.

Jus galite auginti kornus, avi
žas, pyčęs, oranžius, vynuoges, 
grušia.s, pupeles, agurkus, meta
nus, saldžiasias bulves, žirnius, ko
pūstus ir žemuoges, galvijus, 
kiaules, paukščius ir tt., ant 
musų žemių arti ATMORE, Ala- 
bama, greitai augančio 4,000 gy
ventojų miesto, 
liai — ’ ‘ 
bažnyčios, 
benimui į 
Šiaurinį ir Rytų marketus.

Saulėtos A'labamos klimatas, 
turintis užtektinai vandens, nega
li būti palygintas. Jus neturite 
praleisti šios progos, kur jus gali
te .auginti ' javus, per 10 mėnesių 
kiekvienais metais. ■

Kainos yra žemos, duo $2,000, 
tik $500 įmokėti, likusius gi į 
5 metus laiko.

■ Kur jus galite gauti 40 akrų 
geros derlingos žemės ir NAUJAI 
PASTATYTĄ NAMĄ už mu
sų kainas ir musų sąlygomis?

• Mes esame tiktai už 2 dienų 
važiavimo automobiliu iš Chica- 
gos iki musų žemių.

Jus galite įsikraustyti į NAU
JĄ NAMĄ į 10 dienų laiko.

. Du geležinke-
viešošios mokyklos —

Puikiausios 'įmones ga- 
Pietų—Centralinį —

Ateikite ir pamatykite sempe- 
lius žemės ir produktų.

ATMORE REALTY
COMPANY

JOHN CHRISTOFF, Mgr.
309 S. La Šalie St.

Saite 207 Chicago, III

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
BUREAU / 

1650 W. Division St. 
Tel. Brunswick 6160

-------- O---------

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaind. j 
Pocahontas Mine Ę.uą .... $6.75 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 
Black Band Lump ...«........ $8.50
Gren Valley Lump ............ $9.50

tonas 
tonas 
tonas 
tonas

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

4 KAMBARIŲ rakandai labai pigiai- 
Apleidžiu miestą. 6420 So. California 
Avė., 2 floor.

NORIU pirkti Groserio arba Meat 
Marketo fixtures. /

Tel. Hemlock 2332

Miscellaneous
įvairus

PRANEŠU šios apielinkės lietuviams, 
,og esu nupirkęs Restauraną ant 2114 
So. Haltsed St. Gaminsiu gerą valgį — 
pigiai. Atsilankykite. Charles Budris.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolį Edvardą Kraujelf- 
Crauleidis. Yra svarbus reikalas. Jei 

gyvas esi, prašau tave atsišaukti. Gy
veno ant Town of Lake per ilgus metus 
ir nuo pavasario kur pražuvo. . Prašau 
draugų man pranešti, kamę jis randasi, 
arba pats atsišauk.

POVILAS KRAUJELIS
4349 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

..............  r“ “ ............... T
PAIEŠKAU gyvenimui draugo ne 

Jaunesnio kaip 35 metų ir ne šenesnio 
taip 45 metų. Nepaisau pažiūrų, bil* 
>utų geras vyras.

Atsišaukit laišku,
Knygynas 
Box 22 

3210 So. Halsted St.

Sįtuation Wanted
Darbo Ieško

JAUNA mergina, nesenai iš Lietuvos 
ieško jdarbo prie namų. Giniotis, 4500
So. Talman Avė,

PAIEŠKAU darbo už veiterką 
jauna ir turiu 6 metų patyrimą.

Hęmtack 6953

e 5 n

GARU apšildomas pavienis kamba
rys dėl vaikino, merginos ar vedusios 
poros. 6515 So. Talman Avė. Tel. 
Prospect 10210.. _ . .... o ........

ReaJ Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

PASIRENDUOJA kambariai vaiki
nams, merginoms ar vedusiai porai, su 
rakandais ar be. Atsišaukit

4120 So. Francisco Avė.

RUIMAI parankiausi, dėl merginų, 
vaikinų ar vedusių porų, šiltas vanduo, 
gali valgyti pasidaryt. 651 W. Madison 
Street.

' Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafayettc 0455

. RENDAI kambarys dėl vaikinų, 
merginai, su visais patogumais.

ar

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino, gali it virtuvę vartoti, pigi renda. 
Pirmos lubos užpakaly.

819 W. 34 Place
(

RENDON kambarys merginai ar vai
kinui ar vedusiai porai su valgiu arba 
be. 724 W. 35 St. 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA didelis ir šviesus 
kambarys, garu apšildomas, atskiras įė
jimas. John Shimbel, 3301 S. Wallace 
St. Tel. Boulevard 7963.

PIGIAUSIA RENDA
WEST SIDEJ

2 ir 3 kambariai. Matykit 
rių 3-čiam augšte.

1705 S. Canal St.

janito-

PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas, 
šviesus, moderniškas, netoli parkų ii 
mokyklų. Pigi renda.

7250 So. Washtenaw Avė.

RENDON 5 kambarių flatas su mau
dyne. Naujai išdekoruotas, elektros švie
sa Ir visi patogumai. Kampinis namas. 
Renda $25. Anton Zalagėnas, 7142 S. 
Racine Avė.

GERA progą dėl bučeriaus. Visi 
bučernės fixtures, 3 kambariai karštu 
vandenim šildomi. Rendos $35.00.

2138 W. Coulter St.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas. 
$25.00 rendos.

3618 So. Lowe Avė.

RENDAI pigiai* 4 kambarių flatas 
ant Bridgeporto. Atsišaukit, Knygynas, 

3210 So. Halsted St.

NAŠLĖ moteris paieško nuo 2 
4 kambarių flatą už kurį galėtų 
dirbti. Dirbs bile kokį darbą.

Tel. Heirtlock 6953

Business Chances
Pardavimui Bizniai

iki 
ati-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
išdirbtas per 10 metų — pilnas stakas. 
Tel. Canal 4238.

DELICATESSEN ir grosernė, gerai 
šdirbtas biznis, pigiai. Savininkas iš

važiuoja Europon. 4434 Archer Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
su mažu namu.

Lafayette 8780

DELICATESSEN, grosernė, žuvų se
nai įsteigta, gerai apsimokanti sankrova, 
visą laiką to paties savininko vedama, 
lenda už modernišką štorą su 4 kamba

rių flatu ir maudyne tiktai $40.00, garu 
apšildomas. Geriausia kokia kada buvo 
garsinta. Turi būti parduota iš prie

žasties mirties, savininko. $1,200 nu
mirks viską. Verta daug daugiau. 2911 
Selmont Avė., 1 blokas į vakarus nuo 
Slston.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ce c re a m kampinė sankrova. Pilnai 
rengta. Pigiai. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI elektrikinis mėsos
ris “Littlę American”. Pigiai cash 
W« Marųuettė Rd.> 2 aptį.

PARDAVIMUI UŽ BARGENĄ
Aš esu priverstas parduoti savo dvie

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

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

$25 į mėnesį.
FRED BUTTON 

2nd floor

EXTRA BARGENAI 
* Marųuette Manor • 
1) Delicatessen štoras su 1 kamb.

Rendos $20.00 mėn. Apšildomas Šty- 
mu> iš priežasties ligos pigiai atiduoda- 

Norėdamas gerą gyvenimą pada- 
$350.00.

ma.
ryti nepraleisk progos. Kaina

2) Delicatessen storas su 
Seni žmonės negali apsidirbti, 
pigi — $40.00 mėn. Kaina 
Darbo norėdamas nusipirk šitą

4 kamb.
Renda 

$550.00. 
storą.

3) Išmainymui Hardware storas. Per 
2Q metų išdirbta vieta. Lietuvių tirštai 
apgyventa. Norintiems pelningo biznio 
ir turintiems ką mainyti mes priimsime 
nuo vieno iki keturių flatų dydžio na
mą, turi būti geras ir geroj vietoj.

4) Gasoline station -—58 foot kam
pas. Randasi šautuose, ant didelės 
kryžkelės. Tai yra naudingiausias biz
nis šiandie kur nėra trostų. Priimsime 
mainymui bardware store biznį ar na
mą.

Taipgi turime šimtus visokių mainų 
ir pardavimų ■— namų, farmų, biznių 
ir tt., kuriuos negalime čia sutalpinti. 
Norėdami pirkti, parduoti, ar mainyti ką 
nors, kreipkitės prie:
PAUL M. SMITH & Co.
4425 S. Fairfield Avė.

Phone LAFAYETTE 0455.

BARGENAS $3850 BARGENAS
Gražus kam' nors namas. 2 augštų 4 

kambarius cottage su didelėm viškom. 
Gasas ir elektra, maudynė. Vienas kam
barys turi 8 langus. 2 karų garažas. 
Ištaisyta elė. Arti mokyklos ir bažny
čių. KAM MOKĖTI RENDĄ? Ma
tykit 4105 N. Drake Avė., Chicago.

BRIGHTON PARK
2-4 mūrinis, perdėm modemiškas, 

prie Albany ir 46 gatvės. .
Turiu parduoti už morgičius.
Tuščias lotas mainymui an| auto, 

mobilio.
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 kamba
rių modernišką cottage, randasi West 
Pullmane. Mainysiu ant bučernės ar 
gėrė truko. A. Šalkauskas, 4605 So. 
Paulina St.

GRAŽUS 5 kambarių medinis bun- 
galow, 2 karų garažas, gatvė ir ele 
ištaisytos ir 
keti. Kaina 
(mokėjimas. 

6346

užmokėtos, taksai užrno- 
tiktai $4,700. Mažas 
Nepraleiskite šio bargeno.

S. Claremont Avė.

Savininkas

PARDUOSIU ar mainysiu naują 
bizniavą namą, 5 flatai ir štoras, ant 
didelės biznio gatvės. North Sidėj. 

5947' Milwaukee Avė. 4*

PARDAVIMUI 5 kambarių medinis 
cottage, extra lotas. Mainysiu į biznį 
su namu arba atskirai.

4538 So. Springfield Avė.

PARDAVIMUI kampinis lotas 58x- 
125, prie 69 ir Fairfield. Bargcnas. 

šaukite Rockwtll 0712,




