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Pilsudskio Draugai 
Gina Teisiamuosius

ir Apkaltina Jį Patį
Maršalas žinojęs

Witos’o opozicija 
sukilimo neruošė

Siūlo $3,000,000,000 ke
lių tiesimui

Pilsudskio ministeriai primeta 
jam brutališkumą

bu-
ir

Varšuva, lapkr. 21. Visi 
vusieji Pilsudskio draugai 
rėmėjai, liudiją teisme prieš 
opozicininkus, kurie kaltinami 
sukilimo rengimu prieš jo val
džią 1930 metais, patys pradėjo 
Pilsudskį kaltinai, kad žinoda
mas, jog opozicininkai jokio su
kilimo prieš jį nebuvo ruošę, 
griebėsi visokių brutališkumo 
priemonių opozicijai išnaikinti, 
kad užtikrinus rinkimų laimė
jimą.

Grafas Burowski, buvęs Ga
licijos gubernatorius, žinomas 
kaipo labai didelis dabartinio 
rėžimo rėmėjas liudydamas aiš
kiai patvirtino, kad radikalės 
partijos neturi nieko bendro su 
neramumais įvykusiais Lenkijo
je 1930 metais ir kad jiems pri
metamas intrigavimae tais pa
čiais metais Ukrainoje yra gry
nas melas.

Generolas Kukiel, pulkinin
kas B. Pieracki, dabartinis vi
daus reikalų ministeris, prof. 
Kot ir buvęs ministerių pirmi
ninkas Bartel, visai aiškiai pa
brėžė, kad primetamas opozici
jai kaltinimas nėra teisybė ir 
ji nieko panašaus neruošusi, ir 
pradėjo kaltinti patį Pilsudskį 
dėl jo naudojimosi brutalinėmis 
priemonėmis slopinant opozici
ją, kuri jokių griežtų žingsnių 
prieš jį nebuvo ėmusi.

Svarbiausias asmuo kaltina
mųjų suole yra buvęs ministe
rių pirmininkas Vincentas Wi- 
tos, kuris apie metus išsėdėjo 
Brest Litovsko kalėjime, kuria
me dabar teismas ir eina.

Lenkų valdžia draudžia spau
dai skleisti žinias apie teismo 
eigą ar bent kuo prasižioti apie 
kaltinamuosius.

, »

Washington, lapkr. 21. Ame
rikos automobilistų draugija pa
siūlė valdžiai sukelti 3 bilionų 
fondą ir pašvęsti visus pinigus 
kelių tiesimui po visą Amerika. 
Planas, jei įvykintas, suteiktų 
darbo tuksiančioms bedarbių ir 
pagerintų šalies susisiekimo ga
limybes.

Padidintos Anglų 
duoklės skaudžios
Amerikos exportui

Išvežimai sumažės $35,000,000

Londonas, Anglija, lapkr. 22. 
Jeigu dabartiniu laiku svarsto
mi muitai Anglijoje bus įgyven
dinti, Amerikos exportas nupuls 
$35,0000,000 arba $40,000,000. 
Muitai norima paruošti su tiks
lu priversti Amerikos kapitalą 
plaukti į Angliją ir jos koloni
jas, ir ten steigti dirbtuves, 
kad tuo budu išvengus aukštų 
muitų mokėjimą.

Naujasis muitas pakels iki- 
šiol mokamus muitus už im
portus iki 50%.

Atsikirsdama Anglijai, Ame
rikos valdžia irgi jau griebėsi 
žingsnių toj srityj ir planuoja 
padidinti muitus ant įvairių 
prekių importuojamų iš Angli
jos ir sulyginti nuostolius, ku
riuos Amerika turės panešti 
naujiems Anglijos muitams pra
dėjus veikti.

Graikai turi valgyti ką 
valdžia liepia

West Frankforte atsi
daro kasyklos

Atėnai, Graikija, lapkr. 21. 
Graikijos ministerių kabinetas 
rengiasi išleisti įstatymą pri
versti visus šalies gyventojus 
valgyti serbentų duoną bent 
vieną dieną į savaitę ir neval
gyti jokios mėsos per dvi die
nas savaitėje. Tuo norima su
mažinti mėsos importą į Grai
kiją, kuris yra gana didelis.

Pogromai išardė 
žydų santykius su 
lenkais Amerikoje

Amerikos žydai protestuoja 
Lenkų ambasadoriui

New York, lapkr. 21. Del įvy
kusių Lenkijoje pogromų, žy- 
dų-Lenkų draugijos pirminin
kas -žydas Dr. J. Tanenbaum 
atsisakė iš vietos parašydamas 
Lenkijos ambasadoriui Filipo- 
wicziui aštrų laišką ir tvirtin
damas, kad Lenkijos valdžia va
ro organizuotą darbą prieš jos 
ribose gyvenančias žydų mases 
ir pati pogromus remia. Jis iš
kėlė aikštėn visus brutališku- 
mus, kurių buvo griebtasi po
gromams vykdant, padarytus 
nuostolius ir didelį skaičių po
gromų aukų, kurių kraujas bu
vo chuliganiškai pralietas lenkų 
fanatiškų 
nių.

ir sužvėrėjusių mi-

visuomenė ir artimi 
asmenys tuo įvykių, 

sujudanti. Lenkų 
Yorke dėjo pas- 

pagerinti,

draugijai 
buvo labai 
konsulas New 
tangas situacijai 
tvirtindamas, kad7 Lenkijos val
džia tuojau griebsis 
pogromams užkirsti 
vargu ar kas išeis.

Lenkams įvykis 
svarbus, nes jiems iš rankų iš
puola įrankis, kuriuo besinau
dodami gaudavo daug naudos 
politikoje ir finansuose.

priemonių 
kelią, bet

ypatingai

Kasyklose žuvo 30 
darbininkų

dar

Londonas, Anglija, lapkr. 21. 
Vienose anglių kasyklose įvyko 
sprogimas, kuriame žuvo 30 
žmonių. 5 žuvusių kasėjų kū
nai dar neatrasti.

Palestinoje 1,000,000 gy 
ventojų

West Frankfort, III. Brewer- 
ton Coal Kompanijos kasyklos, 
kurios išbuvo uždarytos per iš
tisus metus, pradės veikusios už 
savaitės laiko ir į darbą grįžš 
virš 1,000 darbininkų.

žmogaus nervai atj'au 
čia žemės drebėjimus

Jeruzęlimas, Palestina7, lapkr. 
21. Paskutinės cenzo skaitli* 
n ės parodo, kad Palestinoje da
bar gyvena 1,035,154 žmonės. 
1922 metais gyventojų tebuvo 
tik 757,182.

Hooveris nepriėmė an
tifašistų delegacijos

■ [Acmc-P. S A, Photo]

Kolumbo paminklo projektas. Paminklas bus pastatytas 
Santo Domingo, kur Kolumbas pirmiausiai išlipo.

Paminklo projektui padaryti buvo paskelbtas kontestas, 
kuriame dalyvavo' 1,100 architektų. Pirmą prizą laimėjo 
($10,000) anglas J, L. Gleave, o antrą ($7,500) du jauni Chi- 
cagos architektai, —< Edgar Lynch ir Donai Nelson.

Paminklas kainuos apie $15,000,000.

Mėgins sugrąžinti 
laisvę darbininkų 
vadui Tom Mooney

Tiroliečiai remia 
Otto pretenzijas 
į Austrijos sostą

Neteisingai nuteistas išsėdėjo 
kalėjime 15 metų

New York, lapkr. 21. New 
Yorko meras J. Walker išvažia
vo į Californiją kur jis mėgins 
išgauti pasigailėjimą įkalintam 
darbininkų vadui Tom Mooney. 
Mooney išsėdėjo San (Juentin 
kalėjime virš 15 mėtų, nuteistas 
už bombos metimą į minią lai
ke parodos San Fransico mies
te, nors teismas neturėjo prieš 
jį jokių tiėsioginių įrodymų.

Paskutiniai radiniai parodo, 
kad Mooney su bombos meti
mu neturėjęs nieko bendro ir 
tik politiniai priešai per intri
gas jį pasistengė nuteisti. Savo 
laiku Mooney buvo vienas strei- 
kuojavinčių San Francisco darbi
ninkų. Jo vadovavimas strei
kui ir buvusi viena svarbiau 
šia priešų intrigų priežastis.

Arizonoje rasta naujas 
aukso sluogsnis

Kingman, Ariz. lapkr. 22. 
Arizonos valstijoje atrasta nau
jas aukso sluogsnis. Keliasde- 
šimts metų atgal netoli nuo nau
jo shiogsnio jau buvo kasamas 
auksas, bet manyta,1 kad bran
giojo metalo daugiau nebeliko 
ir darbas buvo mestas. Sluogs
nis užtiktas 1,225 pėdų po že
me. . ‘

Gandai apie ruošimąsi prie 
monarchijos atstatymo

Innsbruck, Austrija, lapkr. 
21. Penkiasdešimts Tirolio kak 
n’yno valsčių paskelbė, kad jie 
rems. Mabsbųrgų karalių šeimy* 
nos įpėdinio princo Otto pre- 
tensijas prie Austrijos sosto ir 
prigelbės jam ir jo motinai im- 
peratorienei Zitai grįžti į Aust
riją.

Princas Otto, pretendentas į 
sostą, dabartiniu laiku gyvena 
su motina Belgijoje, kur jis 
lanko Belgijos Lburaine univer
sitetą. Gandai pąkartotinal 
plinta, kad Zita ir princas Otto 
jau rimtai rengiasi prie mo
narchijos restoravimo Austri
joje, nes pačios valstybės ribo
se randasi tam daug šalininkų.

Vietoj $2.00 skolos užsi
mokėjo $105

Rockford, III., lapkr. 21. W. 
Andersonas Thomsonui buvo 
skolingas $2.00, bet skolos ne
norėjo mokėti ir dėl to su juo 
susibarė ir gerokai apmušė. 
Thomsonas apskundė Anderso
ną už tai į teismą. Teismas 
priteisė, jį sumokėti Thomsonui 
$105, už sužeidimą per mušty
nes.

Japonijos Armija
Maršuoja Pirmyn;

Pavojus Harbinui
Italijos ministeris
Grandi patenkintas 
kelione į Ameriką

Ragino italus būti ištikimais 
Amerikos valdžiai

Philadelphia, lapkr. 21. Dino 
Grandi, Italijos užsienio reika
lų ministeris, kalbėdamas Phi- 
ladelphijoje Mussolinio vardu, 
išsireiškė, kad italų tautos atei
viai galės daugiausiai padėti 
pačiai Italijai būdami ištikimi 
Amerikos valdžiai. Italų fašis
tinė draugija Sons of Italy su
ruošė ministeriui bankietą, ku
riame draugijos 
John di 
tvirtino, 
jausmas 
teringas
sirupintų”, 
tektų susidurti su priešingu fa
šizmui elementu.

Grandi sakosi esąs labai pa
tenkintas savo kelione į Ame
riką ir rezultatai kurių atsie
kęs pasikalbėjimuose su Wash- 
ingtono diplomatais yra labai 
“džiuginantys*’.

New Yorke ir Philadelphijoje 
antifašistai išlipdė po visą mies
tą plakatus prieš Grandi. Ęįlė 
žmonių suimta.

pirmininkas 
Silvestro kalbėdamas 

kad anti-fašistinis 
nėra Amerikai charak- 
ir kad ministeris “ne- 

jeigu jam kur ir

Laiškas ėjo dešimts metų

Hutchinson, Kan.,’ lapkr. 21. 
Vienas vietinių krautuvninkų 
gavo laišką, kuris buvo išsiųs
tas iš gretimo miestelio, 10 my
lių atstumo nuo Hutchinson 
1921 metais. Laiškas ėjo net 
vieną mylią į metus.

Doriausias miestas pasauly

Londonas, Anglija, lapkr. 21. 
Rutland miestelis sakosi esąs 
doriausias pasauly miestas, nes, 
esą, jame per paskutinius me
tus atsiradęs tik vienas girtuok
lis, kuris ir beto, nebuvo net 
miesto gyventojas.

Gotingen, Vokietija, lapkr. 
21. Prof. A. Windaus, garsus 
Vokietijos kemikas p’o keturių 
metų tyrinėjimų išrado būdą 
kristalizuoti vitaminą D, vieną 
kemikalų randamų įvairiuose 
valgiuose, kurie turi svarbią 
įtaką kūno sveikatos palaiky
mui.

Japoną generolai 
prisiruošę miestą 

tuojau okupuoti
Kinija siūlo įsteigti naują 

Mįandžurijos valstybę

Tokio, Japonija, lapkr. 22. Iš 
Harbino praneša, kad generolo / 
Ma Chan-Chan’o armijos liku
čiai užpolė japonų burius neto
li Tsitsiharo ir po trumpo mū
šio buvo išvaikyti.

Harbin, lapkr. 22. Yra užtik
rinta, kad japonų armija užims 
Harbiną, Mandžurijos komerci
jos ir finansų centrą.

Generolas Shigeru Honjo ir 
generolas Jiro Tamon, kuris už
ėmė Tsitsiharą pareiškė, kad 
dar nėra pasiuntę kariuomenės 
į Harbiną, bet laukia įsakymų 
tai padaryti. Be to Japonijos 
konsulas pareiškė, kad jeigu gy
ventojai nenustos boikotavę ja
ponų prekių ir dar toliaus teiks 
pagalbą parbėgusiems iš Tsitsi- 
haros kareiviams, užėmimas ne
bus išvengiamas.

Mukdenas, Mandžurija, lapkr. 
22.'Japonų kariuomenės dalys, 
kurios yra užėmusios Tsitsiha
rą kenčia smarkiai nuo šalčio. 
Kiniečiai evakuodami miestą, 
sugriovė ir sunaikino visas ka
reivines ir japonai yra privers
ti gyventi palapinėse.

Tokio, lapkr. 22. Iš Mukdeno 
praneša, kad Kinijos valdžia 
padarė pasiūlymą įsteigti naują 
valstybę Mandžurijoje ir su
jungti į vieną Mukdeno, Harbi
no, Kirino ir Heilungkiang pro
vincijas.

žydai leisią dar vieną 
dienraštį

Teko sužinoti, kad žydų sio
nistai revizionistai (fašistai), 
neužilgo Kaune pradėsią leisti 
naują dienraštį.

Paskirta ūkininkų są 
jungos byla

Vyr. tribunolas lapkr. 17 d. 
paskyrė nagrinėti Rokiškio ūki
ninkų s-gos bylą, kurioje kal
tinami pral. Labanauskas ir kt.

Vilkų antplūdisBežaizdamas “karą” už 
mušė broli

Hezham, Anglija, lapkr. 22. 
Anglijoje daktarai tyrinėjo vie
no kalvio nervus, kurie yra tiek 
jautrus, kad nujaučia kiekvie
ną įvykusį žemės drebėjimą 
bet kurioje pasaulio dalyje. Jo 
nervai kuo (tiksliausia užrekor- 
davo šiemet įvykusius žemės 
drebėjimus Japonijoje, Indijoje 
ir Naujoje Zelandijoje.

Stebisi pirmą kartą pa 
matę vonią Nusinuodijo gavęs 

gus laipsnius
blo-

Du

Melbourne, Australija, lapkr. 
21. Victorijos provincijos val
džia, Australijoje, nutarė už
mokėti daktarams už gydymą 
ūkininkų, kurie būdami labai 
neturtingi ndgali užsimokėti.

Pranešama, kad aną dieną ne
toli Kapčiamiesčio pasirodė 18 
vilkų, o į patį Kapčiamiestį at> 
bėgę 8 vilkai. Pil. Golikas 2 
Vilkus nušovęs.

Auburn, Ind. lapkr. 21.
broliai žaidė “karą”. Vyresny
sis 14 metų berniukas turėjo 
revolverį ir juo šovė į brolį, 
užmušdamas jį vietoje. Sako
si nežinojęs, kad jame buvo į- 
dėtos kulkos.

Washington, lapkr. 21. Į Wa- 
shingtoną buvo atvažiavęs bū
rys žmonių iš Virginijos vals
tijos kalnynų. ikšiol neturėję 
jokio kontakto su civilizacija, 
jie negalėjo atsistebėti pamatę 
gatvekarius, automobilius, ir ki
tas miesto įdomybes. Bene la
biausiai jie nusistebėjo, kuomet 
jiems teko susidurti su vonia, 
kuri jiems buvo visai naujas 
dalykas.

Modesto, Cal. lapkr. 22. 15 
metų berniukas Earl A. Wood- 
bridge gavęs mokykloj blogus 
laipsnius labai susirūpino ir jau
tėsi tiek nelaimingas, kad par
ėjęs namo išgėrė nuodų ir tuo
jau mirė.

OREI

važiavo tik 700,000.

Nuo- 
kelei-

Washingtorias, lapkr. 22. Pre. 
zidentas Hooveris atsisakė pri
imti audiencijai delegaciją nūo 
Tarptautinio Antifašistų komi
teto, kuris norėjo išreikšti sa
vo protestą prieš Dino Grandi, 
Italijos užsienių ministerio at
silankymą šioje šalyje.

Texarkana, Ark. lapkr. 20. 
Vienas vietinių tabako pirklių 
susikrovęs turtus pardavinėda
mas rūkytojams cigaretus ir ci
garus, hera niekuomet nei vie
no cigarete, nei cigaro Surukęs. 
Per paskutinius metus jis yra 
pardavęs 15,000,000 cigaretų ir 
4,000,000 cigarų.

Anglijos moterų rūbai 
sugėdina Gandhi

< **

Uoste susiduria laivai

Sudegė begelbėdamas 
šuniukų

&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus, kylanti temperatūra, 
rytų ir pietryčių vėjai.

Newark, N. J. lapkr. 21. Po 
22 dienų kasinė j iino ir ieško
jimo, prohibicijos agentai atra
do giliai žemėse užkastą vamz
dį, per kurį alus buvo perduo- 

>1 damas į įvairius saliunus.

r jersey City, lapkr. 21/Gais
rui kilus viekuose namuose su
degė 16 metų berniukas, kuo
met jis jbėgo j liepsnojantį trio- 
bes| norėdamas išgelbėti šuniu
ką, kuris buvo pasilikęs, šuniu
kas išsigelbėjo.

Londonas, Anglija, lapkr. 21. 
Gandhi, Indijos švehtasis žmo
gus, patekęs j vieną ponių ba
lių raudo iš gėdos ir tvirtino, 
kad net jo Šalyje, kur karštis 
siekia 125 laipsnius^ moterys 
nenešioja tokių rųbų kaip Eu
ropos moteriškės. Indijos mo
terys, jis išsireiškė, nedrįstu net • V * * O * * * 4 M. « a

New York, lapkr. 21. New 
Yorko uoste laike miglos susi
dūrė du didžiuliai laivai 
milton” ir Swift Arrow”. 
stoliai dideli, bet aukų 
viuose nebuvo.

Ottawa, Kanada, lapkr. 21. 
Per pirmus šių metų šešius mė
nesius į Kanadą iš Amerikos 
praleisti atostogas buvo nuva
žiavę 1,250,000! automobilistai 

iš namų išeiti dėvėdamos'tokius)Per tą paitį laiką pelnai jų per 
rubus

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS /
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki I vaL po piet.

Tel. Roosevelt 8500.
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Ką Maciau Nepriklausomoj Lietuvoj
Rašo Dr. F. Puskunigis

Rockford, III
Visokios naujienos

Kaip kitur, taip ir pas mus 
naujienos nekokios. Dirbtuvės 
beveik ^visos baigia užsidaryti. 
Jei kurios ir dirba, tai visai 
mažai. Priegtam ir mokesniai 
tiek nukapoti, kad vos ant drus
kos begalima užsidirbti. Pa
prastiems darbininkams moka
ma nuo 25 ligi 40 centų per 
valandą.

Musų miestas yra žinomas, 
kaipo vienas stambiausių ra
kandų išdirbystės centrų. Bet 
dabartiniu laiku beveik visos 
tos rųšies dirbtuvės yra užda
rytos. Geležies išdirbystės irgi 
labai silpnai bedirba. Tiek mies- 
tas, tiek kai kurios stambes
nės organizacijos šelpia bedar
bius. Bet bedarbiai veltui nėra 
šelpiami. Kiekvieną dieną jie 
turi po dvi valandas malkas 
pjauti ir gauna už tai kokios 
putros pasivalgyti. Keikia pa
sakyti, kad lietuviai kiek ge
riau pasilaiko ir mažiau terei
kalauja pašalpos už "kitų tau
tų žmones.

(Tęsinys)
Lietuvos miestų būklė

Lietuvos miestuose gana 
sparčiai plečiasi įvairios pramo
nės, fabrikai, dirbtuvės ir t.t. 
Kaune apart mažesnių įmonių 
veikia Šios: “Maistas” akcinės 
bendrovės fabrikas, kuriame 
4,000,000 litų kapitalas daro la
bai sparčių apyvartą gamyboje 
bekono išvežimui užsienin.

“Drobės” fabrikas, suorgani
zuotas keletos amerikiečių ge
rai veikia ir savo išdirbiniais 
aprūpina Lietuvos kariuomenę, 
policijų ir kaulių 
formomis. Apart 
veikia keletą^ ir 
dyklų. Taip pat
medžio, celulozo ir kitokių įmo
nių, kurios kas k&rt didėja sa
vo gamybos srity.

Šiauliuose veikia:
1) P. Frankelio 

kas, kur dirba 400
2) P.' Zeverisono 

skardos fabrikas, 
darbininkų.

3) Zevensono konservų-žuvies 
fabrikas.

4) Grinbergo vinių fabrikas.
5) Fabrikas 

kelio ir Brolių
6) 'P. Vlado 

nių Fabrikas.
7) Rūtos Saldainių Fabrikas.
Čia neminint daugelio mažes

nių dirbtuvių pasirodo, kad 
Šiaulių įvairiose jmonėse dar
buojasi keletas šimtų darbi
ninkų. Tas Šiaulių gamybos

visus kitus Lietuvos miestus 
toj pat pramonėje. •

Pak&rtot'tni Amerikos lietu
vių senesniais laikais1 įgauti 
nusiskundimai, kad Lietuvoje 
nėra jokių fabrikų dabai* ne
atitinka teisingumui. Lietuvai 
tapus neprigulmingaiy jos mies
tų būklė gana1 aukštai pakilo 
ir vis metas iš meto gėrėja. O 
kiek dar galima naujų įmonių 
steigti? Vietos tokioms įstai
goms yra gana daug, tik reikia 
kapitalo ir sumanių ir gerais 
norais žmonių. Tų lengvai ga
lėtų atsiekti Amerikos
viai. Jie ras Lietuvoje daug 
gerų

to

me-
ukiu
De-

lietu-

jaunuolhj 
d. rengia 
įvyks Co-

Sąjungų uni- 
“Drobės” dar 
mažesnių au- 
yra geležies,

progų.
Lietuvos žemės ūkio būklė

džius ūkininkams praktišku bu
du, kuri žemės njšis geriau 
tinka< pa^liuū ajMkri&d’ agro
nomai čtaugeiio ūkininkų žemė
se *už£cjo'įx> kejetą kvadratinių 
metrų' skirtingais javais ir juos 
ipdženklino 'lazdelėmis su r užra
šais. (Tokie ženklai buvo ma
tomi- važiuojant -traukiniu ir 
autbtfiobiiiaiėy. ^Rudenį ir skep
tiškai žiūrinti ukmirikai pama
tė, kad agronomu tvirtinimai 
pasirodė teisingi.

Laikui bėgant Lietuvos uftD 
ninkai persitikrino, kad agro
nomų patarimai geri ir reikia 
jų klausyti ir sekti. To' nega
na, kai kurie agronomai patys, 
savo pastangomis, susikūrė 
nuosavus ukius ir juose įtaisė 
viską taip, kad ūkininkai galė
tų imti sau iŠ jų ūkininkavi
mo pavyzdį. Kiekvienam ap
skrity yra po keletą pavyzdin
gų ūkių, kurie ryškiai parodo, 
kiek kartų didesnis gali būti 
žemės produktingumas, jeigu 
tik ją sugabiai ir moderniškai 
apžiūrėsi ir apdirbsi.
Ūkininkų pasikeitimas žemių 

tviarkyrtie pakeitė ir ūkio 
gamybas kokybę

Anais laikais veik visi Lie
tuvos ūkininkai nežinojo ge
resnio1 ūkio produktų suvarto
jimo, kaip .parduot 'taip vadi
namą žalią ūkio medžiagą: ra
guočius; kikules; a^is; žąsis, 
;vištas ir t. t. Grudus irgi par
duodavo nepalankiais • ir nuo
stolingais budafe. Dabar, kuo
met įsikūrė “Pieno Centras”, 
“Lietūkis”, “Maistas” ir dau
giau’ kitokiu kooperatyvų, ūki
ninkai išmoko Sunaudoti ir ža- 

’liąją1 Žemes ūkio medžiagą

daug, geriau. “IPienęcentras” 
ėmė supirkinėti iš ūkininkų pie
ną, garantuodamas ūkininkams 
tam tikiį • nustatytą kainą ir 
reikalavo, kad pienas turėtų 
tinkamą kiekį riebalų. Tas pa
skatino ūkininkus kreipti dau
giau domės ne vien tik į karvių 
rųšį> bet ir į jų maistą. Rado
si reikalo užsėti laukus javais, 
kurie turėtų ir gerą derlių ir 
atitiktų reikalaunamai pieno 
kokybei.

Ir tame reikale nestokavo 
ūkininkų skeptikų. Jie manė, 
kad tas naujas “išmislas” jiems 
netinkąs ir reikią laikytis senų 
'įsigyvenusių ūkininkavimo pa
pročių. Kad pertikrinus skepti
kus, valdžia turėjo rūpintis 
Hnka pieno produktų eksportui 
ir’ tuomi garantuoti ūkininkams 
pastovias pieno kainas. Kei
kiantis, kaip yra paprastai, pa
saulio rinkai, “Piencęntrui” pri
segdavo* kartais ir nuostolius 
panešti ūkininkams mokant ga
rantuotą pieno kainą. Tas pasi
ryžimo žygis trumpame laike 
davė gerų rezultatų ir įtikino 

' ūkininkus naujo budo ūkinin
kavimo gerumj. Nors dar da-

bar ir yra vietų, kur nesiranda 
nė vienos pienines, bet laikui 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
' Tel; Pullman 6201

H II—....„M——g... ..... ...........
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tik kad nenuliežia žemės, bet, 
priešingai; ją pagerina kitos 
rūšies pasėliui. Tokiu budu vi
sas ukininllo užvestas laukas 
Vasaros metu dlioda ir derlių, 
ir trąšą, ir niekad* taip; veda1- 
mas ūkis , nereikalivuja palikai* 
kurią nors žerhčs dalį poilsiui 
(pūdymui).

Kaip Lietuvos ūkininkai 
' atsiekė? 
* ’■ ’ V' s

Paskutiniais ketveriais 
tais imta valdžios rūpintis* 
ninku būklė. Agrikultūros
partamentas gyVai tame raikai 
le ėmė veikti. Dabartinė Lie
tuvos vyriausybė, žinodama, 
kad Lietuvoj ateitis ir žmonių 
gerbūvis daugiausiai priklau
sys nuo agrarinio klausimo dė
jo visas pastangas pagerinimui 
įvykinti. <

Buvo reikalinga mokyt Lie
tuvos ūkininkus 'pakeisti seno
višką žemės apdirbinėjimo bū
dą nauju, sumodernintu! ir 
praktiškame gyvenime ištirtu 
geresniu budu. Pirmiausiai val
džia paruošė pakankamai5 ga
bių gerų agronomų ir juos pa
skirstė į apskritus ne vien tik 
atlikimui valdžios pareigų,) bet 
jiems įsakė dėti visas pastan
gas ir energiją ir žinomomis 
priemonėmis kooperuoti su uki- 
nnkais ir juos įtikinti apie 
naujos ūkininkavimo sistemos 
gerumą. Apskričio agronomai- 
žiemos metu darė ūkininkams 
skaitlingas paskaitas, atsakinėt 
jo į jiems patiektus klausimu^ 
žodžiu, raštu ir pavyzdžiais. 
Surųšiąvp kiekvieno .ūkininko 
žemes ir nurodę kokia rųšis 
geriausiai1 tinka tokiems ar ki
tokiems pasėliams., ' Kad’ pardj

Daugeliui Amerikos lietuvių 
yra gerai žinoma Lietuvos ūki
ninkavimo sistema, šiais laikais 
tas ūkininkavimo būdas žymiai 
pasikeitė. Pirmiau veikusi tri
laukių sistema jau veik visiš
kai pranyko. Dabar -ūkininkų 
laukai padalyti į keturių, še
šių ir net aštuonių laukų siste
mą. Tokis ūkių padalinimas 
yra daug produktihgesnis, nei 
trilaukių. Tas savaimi paaiškė
ja, kuomet Visas, 60 hektarų 
ūkis neša n&udų vasaros me
tu ir nū viena jo pėda neguli 
dykai, kaip būdavo pirmiau. 
Pirma trečia dalis 
rų iš 60 hektarų) 
vesta pūdymui, — 
ku žemės sklypu.

Kad. išnaudojus .tą dauglau- 
kinę sistemą, Lietuvos ūkinin
kai išmoko taip sutvarkyti pa- 

jmonių pavyzdys vaizduos ir1 sėlius,• kad viena jų rųšis ne

odų fabri- 
darbininkų. 
dėžučių ir 
dirba 100

“Batas” Fran- 
Nurokų. 
Vaitkaus Saldai- DYKA(20 hekta- 

likdavo pa
reiškia, dy-

Kalakutu
yra susi-

******

J. Milius, 
visi galės

pasišokti, 
girdėti, visi 
busimu vakaru, — da- 
ir kalbama, kad minė-

savo gerklę

Kada Kay Francis apleido scenų 
ir prisidėjo prie Hollywoodo arnrii- 
jos, paveikslų industrija gavo puikų 
naujokų. Aukšta, juodbruva gražuo- 

' /į lė rado didelio pasisekimo filmų 
i® debiute ir žengė toliau laimėdama 

dar daugiau. Ji yra viena iš geriau
sių Warner Bros.' kino žvaigždžių*

, . .iį.l.čAL

SLA. 77 kuopa ir 
skyrius lapkričio 28 
juokų vakarą, kuris 
lumbus svetainėj, 320 Kent St.
Programą išpildys chicagiečiai: 
Vanagaitis su visu savo “Mar
gučio” štabu. Bus taip pat ir 
krutamieji paveikslai iš Lietu
vos, kuriuos rodys 
Prie gero orkestro 
smagiai

Kaip 
domėję 
bar tik
tas vakaras kaip galima grei
čiau įvyktų. Rengėjai yra susi
rūpinę. .Jie sako: kažin, girdi, 
ar užteksime sėdynių, nes jau 
daug <tikietų išparduota iš kal
no.

Taigi pasirūpinkite tikietus 
iš kalno įsigyti. Viena, tai jums 
pigiau atsieis, o kita, busite 
tikri, kad pateksite i parengi
mą. Tikietai parsiduoda seka
mose vietose: Vik. Maizer, 919 
S. Main St.; V. Grubel, 902 
Island Avė.; A. Petrauskas, 
917 S. Gregory St.

Parengimas prasidės lygiai 7 
valandą vakaro. Nesivėlinkitc 
atvykti. — S. A.

saugoti

f Don’t 
neglect 
Colds

šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
juos j 5 minutes su "Musterole", 

“counter.irritant”! Uždedamas 
kartą Į valandą, jis turi suteikti 
pagelbą. Miliomj vartojamas per 
-O metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- O T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite iiva- 
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus. neprileisti ligą. 
Labai naikinanti* pe
rus. Raminantis plėves

Garsinkitės “N- nose

"Aš jau mėginau rūkyt visokios rūšies 
cigaretus bet Luckies man geriausiai 
patinka. Aš juos rūkau reguliariai, nes 
turiu saugoti savo gerklę. Aš tą išmokau 
vaidinant scenoj praeity. Jūsų patobu
lintas Celofaninis įvyniojimas puikus. 
Trukt už skveto ir pakelis atplėštas

’nau qm

W Ar p*ISs Francis « 
Pareišliitnas Apmokėtas ? 
Tamstai' |domu žinot, jog 
p*l<h Francis paYelikimas 
neapmokamas, ji negavo nei 
cehtd už j|. P-l® Francis* 
LUCKY STRIK6 rūko 5 me- 
tu*. Mos tikini*, kad ii* 
apie ją pareiškimas bus jai 
ir jo* filmų gamintojam* 
Warner Bros, taip naudin
gas-, kaip jos pAraišklma*|ar, raip |oi 

ph» LUČKlES’ mum* 
jum*,

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

Setą, Elektrikinę Ledaunę, gaus 
dykai dideli Kalakutą.

Naujas PflILCO radio ir 
fonografas sykiu, groja 
gražiai rekordus taip pat 
ir radio. Kaina dabar

5110.00
«

uz

Pagaminta iš geriausių tabakų — 
viso Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tų išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. 
“Spr a ginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan- ; 
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų jųpse nėra.
išimti - todėl jų ir nėra!" Nenuostabu, kad 
LUCK1ES Visuomet palankūs jūsų gerklei.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apstinga—prieš icnitejiftfūs—prieš kosulį

NeperšlampanMS ČeHOpftane Užlailiti 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šyręžjti

"'UŽSUK RADIO LUCRY STRIKE PROGRAMAI: ^ri(fd«rnllkipml^^ 
su gertausials pasaulio lokių orkestrai*ir V^alifi,Wlnleheii,kiir1o pasikojhnai 

apie liandifitą f aut pa rytojaus žinios, pro^ranlos kiekvieną Anfradient, 
Ketvirtadieni n Stltadicnį, vakarais per N.ff.C. radld tinklą.
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$50.00 duodame nuolai- 
dbs už jūsų senų Viktrolų 
ar Radio, nežiūrint ko
kios vertes senas radio ar 
Vi’ktrOla butų.
Dabar yra gera proga į- 
sigyti naujų, puikų Phil- 
co radio, radio konibina-

X, 560.00
Copr..

įMeMctrt
Tobacco

■ž,*
įmokėkite tiktai $5.00, o 
kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais.

Ypatingas Humidor Pakelis 
Zij> — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypfcti 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo* 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 

(paprasta. Greit. Zip! .Ir viskas. Labai ypatingai 
Pakelis įvyniotas į OepeVŠlaihpamą Cęllofanirtę 
popierą, per kurią nejeina dulkė,' šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. ŠvarUį apsaugota; gVažčf, 
ŠVIEŽIA! — kas\galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor paltelis - 
taip lengvai atidaryti! Portios' -* sis LUCKY 
SKELTAS- -* apsauga jūsų pirštų' nagoirTs.

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 81*67 ir 4705

Lietuvių; gražus' Programai leidžiami kas Nedėldienį iš 
stoties WCFL 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir kas 
. 'K-Ctvergas iš stoties WI|FC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ilm r^wwjjWKE«aįi ,-ĮiGWE

___ S------------------ ----------- --------------- ---------
>f <r .s&r-'Į•>'* • uUk&iii "S M’1'

_ _____________________________________ _________________



M

Pirmadienis, lapkr. 23, 1931

daugiau)

yra tik

Chicago, III

$1.50

193 Grand Street Brooklyn, N. N

gavę

v/tsti

Parašas

Kreipkitės laišku arba ypatiškai

Chicago, UI1739 So. Halsted Street.

kio

iri

tk)M. I'< M*1

BAKINC 
P0WDER

runkelių augin- 
kainą už centne-Ką mačiau Nepri 

klausomoj Lietuvoj

1514-16 Rooitvelt Rd. 
srtiSt. Louis Avė. 

; CHICAGO. ILL.

tavo cukrinių 
tojams 4 litų

Lietuvoje 
produktų 

sparčiai 
iš žemiau

AN’ NA. GOT
FRECK.LES

- * * ' >I

Vertė litais 
' >529,000 

291,0P0 
350,000 
667,000 

13,599,000 
20,908,000

NAUJIENŲ
KONTESTfiS

Rtb—OOME
MERE A. i
MINUTE J

Jie niekad jos 
nekviečia

<i£h«aŽi3

Richara
95 me.tų jaunikaitis,

tos ypatybės priklauso nuo be 
kono prižiūrėjimo ir maitini-

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Cukraus fabriką baigė statyt 
< vietiškiuose Čekoslovakijos 

-’irma-skoda. Naujai suorgani
zuota bendrove “Lietuvos Cuk
rus”, kurioje didžiausiu akci
ninku yra Finansų Ministerija,

rūpinasi statybos darbu. Fir
ma Skoda apsiėmė pastatyti 
fabriką už 3,890,000 litų. Fab
rikas jau buvo baigiamas sta
tyti man būvant Lietuvoje ir 
turbūt savo stilium bus tik ar 
ne gražiausias Lietuvoje. Jame 
dirbs apie 300 žmonių, apdirbs 
600 tonų cukraus runkelių į 
dieną. Lietuvos valdžia garan-

\NtiM 0OA/0U LET
TH/VT A ‘ ~

-THINGS ŪKE

Peršalimas Kratinėje
Dažnai veda j navoj 
sirgimą. Sustabdykite 

su linimentu

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 

skutimo s 
namie

<AlU«-.NOOR.E \
POG NOSEDAN’
<REt> WEAt>ED

Geriausios kiaulės bekonams 
yra Yorkšyrų veislės. Bekono 
eksporto darbą pradėjus tų 
kiaulių kaip ir nebuvo. Reikė
jo jų parūpint iš užsienio. Lie
tuvos sumaningesni ūkininkai, 
paskatinti Agrikultūros Depar
tamento, ėmė įsigyt vis dau
giau ir daugiau bekoninių kiau
lių. Garantuojant ūkininkams 
pastovią' kainą už bekonus 
(100 litų už 50 kilogramų svo
rį pirmos rųšies bekonų, 90 li
tų už antros rųšies), ukiniųkai 
gavo gerą paskatinimą bekonų 
auginimui. “Maisto” bendrovei 
pradedant veikti, manyta, kad 
štokuos žalios medžiagos, tai 
yra bekonų. Tas gal ir butų 
atsitikę, jei Lietuvos valdžia 
nebūtų prisidėjusi tame darbe. 
Reikia, žinot, kad pusę “Mais
to” bendrovės akcijų turi paė
mus valdžia ir ji prižiūri, kad 
viskas butų daroma tvarkingai. 
Bekonų auginimas yra surištas 
ir su sunkumais. Pavyzdžiui, 
bekonai turi būti tam tikro dy
džio, svorio ir7 riebumo, žiūri
ma, kad bekonai turėtų ir tam 
tinkamą formą: jie neturi būt 
nė perdaug ilgi, nė perdaug 
stori, trumpi. Visos viršmine-

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenau> Avė.

CHICAGO, ILL.

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURB 8 PIANO MOVING 

Local & Long Dietance Removal 
3244 S. Halsted SL 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

HatsCleaned
& Blocked

50c
Taipgi valome ir prosi-/KkKBK^ 
name vyrų siutas ir overkautus: mote
rų dreses ir kautus. Darbas,labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

Lietuvos pienininkystės paki
limas tiesioginiai prisidėjo ir 
bekonų prampnės pakėlimui. 
Ūkininkai, pristatydami pieną 
j Pienocentrą, gauna atgal lie
są pieną (pervarytą per maši
nas, be riebalų) ir pasukas, už 
kurias turi šiek tiek primokėti. 
Liesiu pienu ir pašukomis (bu- 
ttermilk) ūkininkai šeria be-

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

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

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių it pianų nuveria! vietoje it 

toli patarnavimas geras it pigus. 
w 817 West 34th St

Tel Boulrratd 9336 
g ii '■■■Ji ui

r.Įgįr-fry į' .yy.. »■»! ,

konus. Sakoma, kad toks mais
tas su kitais tinkamais. pridė
tais išaugina i gerus bekonus. 
Nepastovumai, • užsienio rinkos 
atsiliepia ir ant Lietuvos žemės 
ūkio produktų. Eksportuojamų 
bekonų kaina kartais Žymiai 
nupuola. Tas turėtų nupuldyti 
ir žaliąją ūkininkų medžiagą- 
bekonus. Bet valdžia, turėdama 
savo globoj patį eksporto cent
rą, idant nenupuldyti gero ųpo 
tos pramonės šakoj, moka ūki
ninkams pažadėtas kainas, noi-s 
kartais “Maistui” ir prisieina 
atlyginti nedateklių iš Finansų 
Ministerijos. Tas ryškiai vaiz
duoja kaip dabartinė Lietuvos 
valdžia rūpinasi Lietuvos bude
le, ir ypatingai žemės ūkio pro- 
duktingump problema. Neper
dėsiu pasakęs, kad Lietuvos 
eiliniai žmonės savarankiška 
iniciatyva mažai butų ką atsie-t 
kę savo gamybos srity, jei 
jiems nebūtų diriguota ir pri-

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekoriuą 

1900 S. Halsted Št 
CHICAGO, ILL.

ATIDARYMAS
ANTON STANKUS SERVICE STATION

> 6456 S. Cicero Avė., kampas 65 St.
Texaco Gasolinas 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.

SM-SH-Ų- \ 
I CAN' T AfTOfeD ' 
T* SAN NUFFIN* 
'CAUSB HE'S G0IN 
T'BUM NIE AN / 
ICE CREAM / 

v CONE /

[Acme-P. y A. Photo] \

Noblesville, Ind
Denny 
kuris apsivedė su 80 metų nio 
teria.

gelbėta & valdžios ir įvairių 
visuomenės įstaigų.

Lietuvos cukraus fabrikas

U rerą dantų 
_ Tooth Paate, 

lubas parsiduoda _ul
*Be”to įaUte irataupinU 
’ :__ '____“*j nusipirk-

minaites ’ur miklią. 
>rt pbarmaoal OoT

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Ave<
Telefonas Lafayette 6195

.... 53,139 klgr. sviesto
.... 315,544 ’’

1,033,755 ”
1,284,603 ”
1,715,922 ”
3,055,219 ”
5,400,120 ”

per 7 mūne-
7,500,000 ”

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
rn.as su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo . įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pbarmącal Co., St. Louis.

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

Sutinku Dalyvauti Naujienų Konteste
Vardas ir pavardė 

Gatvė 

Miestas

iki Kovo 31 d., 1932,
Kontestąntams bus išdalinta KELETAS TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ Dovanų. Kiekvienas Kontestantas už savo pa
sidarbavimą gaus dovanas* GRYNAIS PINIGAIS, nežiū
rint kiek jis dirbs. 7 ; *

Visi NAUJIENŲ draugai kviečiami dalyvauti Kon~- 
teste ir'prašomi TUOJAUS užsiregistruoti, 
mi apačioj šio skelbimo patalpintą kuponą

Kontešto smulkmenas ir taisykles pranešime 
jūsų sutikimą.

Ar jus žinote, kode! ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis .(dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

wissh;,
Pasauliniame Kart

Seno Krajaus

Elektrikinis 
tu, gatavas 
dabar už . 
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia SOft.OO 
dapirkti, dabar už ......... fciV
Howard Radio, 9 tūbų, ,“High Boy” 
kabinete, dabar 
už .............................................. ®.
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.OO 
dabar .........................................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėta

Turime Radios visų isdirbysčių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SH1LLS.

_________ __ _______ ______ ■—

bėgant, kuomet rasis reikalas, 
ta stoka jbus užpildyta.

Dabar Lietuvoje veikia 200 
garu varomų pieninių ir 146 
paprastos pieninės. Tikimasi, 
kad bėgyje ateinančių metų 
gale bus apie 350 garinių pie
ninių ir apie 200 rankinių. Kad 
pieninkystčs įmonės 
plečiasi 4r pieno 
(sviesto) eksportas 
kyla, galima matyti 
paduotos, lentelės kooperatyvi 
nių pieninių: 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
sius

čia paduotoj lentelėj 
kooperatyvų pieninėse pagamin
to sviesto kiekis, reprezentuo
jąs 70—75 nuošimčius viso 
Lietuvoje gaminto eksportui 
sviesto. Jei prie to pridėjus ir 
privačių sviesto gamintojų kie
kį, tai gal susidarytų 8 milio- 
nai kilogramų išvežamo sviesto 
40—50 milionų litų vertės.

Lietuvos bekonai
Kita kylanti Lietuvos žemes 

ūkio dalis, tai bekoninių kiau-

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
. 34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie 
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visi 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vėl 
tui “Margučio Dainos“.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

1926 m
1927
1928
1929
1930
1931 •'

Daugiausiai bekdrių išvežama 
į Angliją. Importas iš Lietuvos 
sudaro 7.86 nuoš. viso Angli
jos bekono.

Kaip tas Lietuvoje* buvo 
, atsiekta?

lių auginimas eksportui. Bend
rovė “Maistas”, kuri yra re
miama valdžios, beveik išimti
nai rūpinasi' bekonų klausimu. 
Bekonus eksportui gaminti yra 
reikalinga tam tikra kiaulių 
rųšis. Iš pradžių “Maisto” vei
kimas iki 1929 metų pasireiš
kė skerdime kiaulių Kauno 
mįestui ir teikime kiaulienos 
produktų armijai ir eksporta
vimui bekonb mažame kieky. 
Tik 1929 metų rudenį dalykas 
pakitėjo. Grudų kainai nupuo
lus, ūkininkai ėmė augint dau
giau bekonų ir kiaulių ekspor
tas labai padidėjo. “Maisto” 
darbuotė pašoko 5—8 kartus. 
Bendrovė “Maistas” operuoja 
3 skerdyklas. Vieną Kaune, vie
ną Klaipėdoj, vieną Panevėžy. 
Planuojama įsteigti skerdyklą 
ir Tauragėje. Pasirodo, kad dar 
ir to nepakaks. Mano praplėsti 
bekono eksportą trumpame lai
ke iki 20,000,000 kilogramų, 
žemiau sekanti lentelė ryškiai 
vaizduoja Lietuvos bekonų pra
monės augimą:

Kilogr.
150,000 
83,000 
100,00 

191,000 
3,885,000 
8,136,000

Buy gloves with wh«rt 
it savęs

Rftri reikalo tnoaett 5Oc ar 
daugiau, kad 
koMe. Lieti 
dldelie C_*__ ______________
25c. JI valo Ir apeauto daa- 
tle. Be to raute rotauplati 
>3. ui kuriuo* rallte ayipirk- 
Lwml

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ..— 
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS . ................ ...... ...........
Sfeje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. '

KAUNO ALBUMAS .......  —-------------- -
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA _________ ________________  .58

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............   .55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS
* •

Į KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$179.00 Trečia Klesa
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRSMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
. . VISŲ MUSŲ LAIVŲ.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hamburc-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

. Tel. Kedzie 8902

S Pastebėkite puikią tel- m 
lį . . » kaip piragai 

laikosi švieži.

* PRicę ■•\FOROVER ' ?
4OYEAR*

*25 ounces for254

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS. JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, i 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 t Kisdie nuo, 10 valandos ryto iki 1 
valandai h nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto:iki 1 vai 
4200 West 26 St.. kampas Klehr Avė.,, TeL Craivford 5573

PROBAK

(PROBAK BLADC)

DOUBLE 
ACTING

MILLIONSOF POUNDS USED 
by our covernment.



Editor P. GRIGAITIS

1879«

GREIČIAUSIA BUS PROVOKACIJA

Disko, Ind

pėsi į v. 1. centro komiteto pir-» »mas. [Lj ž.]

SLA. Reikalai

Rašo adv. J. P. Uvick

DIEVO PATEPTAS” ŠALIES IŠDAVIKAS,

Genijus

63 atstovai ir į 300

KAINA TIK 25 CENTAI

jeigu

Org. Komitetas pabrėžia,

I

jaUeigti iš karto< dėl 
:ad; nepagarsetųv ne- 
onkurencijoš; tai di-

— pasakė M. Sleževi 
žinoma

buvo pripažinti nepa-

SLA. Politikierių 
“Simfonija”

jie visą bėdą šuver 
liekai'

ATĖJO “Kultūros” No. 10 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

PARTIJŲ JUDĖJIMAS 
LIETUVOJE

Sis Tas Apie Pasaulio 
Garsenybes - Genijus

dėl, kad nebuvo kreipta ypa
tingo dėmesio, arba pagal žmo- 
gaus v išvaizdą sprendė ‘ itV apie 
jo veikalą. Ir jei žmonės dau
giau ^kreiptą' j savo artimą dė- 
rnosio — daug laimingesnis ir 
linksmesnis butų- musų gyvenV

ir kuriems, vyriausiai ęupi vien i 
tik SĮUsMenijimd gėrovė, pri
valėtume kiek palengvinti tą pd- 
litikieriavimo naštą savo orga
nizacijoj.

Kuomet Strausas,' garsūs 
kompozitorius, operų : autorius, 
siūlėsavo “įSiksnosparnį” pa* 
statyti scenoje, visi pranašaVo 
hudniausias pasekmes ir tikn-

Gtausinga L. socialdemokratų 
konferencija

tty pigios rųšies politikavimas; 
Siekimas tuo budu prie tikslo 
yra visai negirtinas dalykas.

Ką patys kandidatai rašo ar
ba daro? Sakoma, kad skęstan
tis ir už britvos stveriasi. Taip 
daro ir kai kurie- kandidatai. 
O pas kitus prieš rinkimus at-» 
sirado nepaprastas pasišventi- 

jie peršasi visuomenei 
vien tik

. . Dai-bin

New Yorko Wall gatvėje vėl panika. s Bankininko 
Morgano ofisą saugoja sustiprinta viešų policininkų ir 
detektivų sargyba. Sako, kad tas Amerikos bankinio 
kapitalo šulas gavęs keletą grasinančių laiškų nuo ne
žinomo asmens, pasirašančio “Komunistas”.

Bet tie grasinimai veikiausia bus arba kokio nors 
juokdario šposas, arba policijos provokacija. Pastebė
tina yra tai, kad išgąstis Wall gatvėje tapo sukeltas 
kaip tik tuo laiku, kada i New Yorką turėjo atvykti, 
grįždamas iš Washingtono, Italijos fašistų pasiuntinys 
Grandį. New Yorko policija, gal būt, laukė, kad fašis
tų priešai bandys tą juodmarškinių meisterį užpulti. 
Tokiam atsitikime sufabrikuotas grasinantis laiškas 
nuo tariamo “Komunisto” butų davęs progos policijai 
padaryti medžioklę ant komunistų, iškelti didelę triuk
šmingą bylą ir parodyti publikai, kad policija tai — 
“visuomenės ir civilizacijos gelbėtojai”.

Tokia reklama New Yorko policijai butų labai nau
dinga po to, kai išėjo aikštėn, kad joje yra labai išbu
jojęs graftas.

.? IŠ šią kėlių pavyzdžių mato
me;* jog’ niekame nėra ~pas ge- 
nijiiS' vienodumo ir\su®i nu- 
spėtr jtfos'iš ankšto iki darne- 
p^ipMirib jį pąsįflįil 
gurno* atžvilgiu jiė taip >pat ski
riasi. Viebi be galo i Iga i dirba- 
kurdkmiv savo? nemirtinoj kuri-

giTTti tiek ‘ ddftg nudirs 
bo, jogrlenką- stebėtis kur jie 
ir laiko tiek gavo ‘/"stačiai ste
bėtis tenka.

Paimsime keletą pavyzdžių^ 
Imkime, pavyzdžiui, vokiečių 
žymų rašytoju Goethe. Jo vei* 
kalų yra 133 tomąi! Ir žinote 
kiek laiko reikėtų sunaudoti 
bent jų perrašymui? Gerai ir, 
greitai rašąs raštininkas turė4 
tų dirbtį 60 metų. O per šiuos 
šešiasdešimt metų rašydamas 
raštininkas nieko negalvotų;

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos” gauti šiandie. Kaina 
10ė; Klauskite Naujienose.

i komitetan išrinkti : 
Bielskis, Purčnicnč, 
Epšteinas, Jakumenas,

mas
tarnauti pusdykiai
dėl garbės. Įdomu, kur tie “di| 
delio pasišventimo” kandidatai 
buvo pirma? t

Mes, kurie negeidžiaVne sau 
jokių vietų Pildomo jo j Taryboj

smai ir skausmai. Ir visgi vien 
jo- raštų nurašymui reiktų vie
nam Žmogui gan smarkiai dirb
ti šešiasdešimt metų!

Paimkime antrą rašytoją, 
Francuzijos Balzaką. Jis buvo 
ne didžių gabumų ir daug lai
ko trukdavo veikalą apdirbi
mui. Be to, jis gyveno iš ben
dradarbiavimo laikraščiuose, o 
juk jau sena tiesa, kad redak
cijos savo bendradarbiams la
bai ir labai menkai moka. Ir 
visgi jis mirdamas paliko de
vyniasdešimt parašytų roma-

mininką M. 5 Sleževičių prašy
damas duoti p'aaiškinimą tuo 
klausimu.

—Apie tokią “srovę” musų 
partijoje aš pirmą kartą suži
nojau iŠ Rygos dienraščio “Se- 
godnia’ 
čius. Žinoma, mūsų tarpe 
gali atsirasti vienas kitas žmo
gus, kuris taip mano, bet 
iki šiol nieks partijos narių to

kių minčių , nėra pareiškęs. 
Valstiečių . liaudininkų centro' 

komitetas vadovavosi ir vado
vausis suvažiavimo nutarimais 
ir bendra partijos narių nuo
taika.

Visi valstiečių liaudininkų 
suvažiavimai, įvykę po 1926 m. 
gruodžio 17 d., o ypač šių me
tų s suvažiavimas pasižymėjo 
grięžta opozicine nuotaika ir 
reikalavo iš partijos vadųvybės 
griežtesnės linijos.

Suvažiavimuose; nieks nepa
keldavo balso už. opozicinės tak
tikos pakeitimą.

suvažiavimų rėzdiiūcijots’ iįum 
di jiA, kad partija tvirtai laikosi 
demokratinių principų ir jokių 
kompromisų su jais nedarys.

Visi gandai apie kažkokį mu
sų partijos nusistatymo pakėi- 
timą yra grynas prasimany-

nešimus darė Kairys, Bielinis 
adv. Venclauskas, Furėniene 
Epšteinas.

iP. Kairys kalbėjo apie so
cialdemokratų programos keiti-

Paimkime rusų rašytoją Le
vą Tolstojų. Jis veik pusamžį 
praleido nieko nerašęs, nes tar
navo kariuomenėje, gerą pasi
sekimą turėjo pas moteris, mė
go įsigerti ir tik išstojęs iš ka
riuomenes pradėjo rašyti. Be to 
gana daug studijavo, ypač fi
losofiją, teologiją, tikybų isto
riją ir t. t. Antra, daug jo dar
bui kenkė šeimyninė nesantai
ka, įvairus svečiai, kurių vieni 
ateidavo pažiūrėti žy maris se
nio, kiti paklaust patarimo, o 
kiti grynai šnipinėjimo tikslu. 
Ir visgi jis paliko šimtą tomų 
rašto!

Jei Tolstojus vėlokai pradė
jo rašyti/ tai antras rusų ra
šytojas^ Dostojevskis taip pat 
vėlokai«pradėjo* rašyti ir išti
sas dienas, bei naktis praleis
davo kortuodamas ir visgi ga
na daug ir vertingų - veikalų 

Į suspėjo parašyti.
(Paimkime Šekspyrą, štrin- 

bergą, Šilerį, dargi’ Vincą Ku
dirką, Žemaitę ir pamatysime, 
jog jie buvo ne menkesnio 
darbštumo žmonės kaip ir pir
miau minėti. Juk žemaitė pra
dėjo rašyti būdama penkiasde
šimties metų senuke ir visgi 
suspėjo apie dešimt tomų pa
likti! O reikia atminti, jog ji 
šiaip daug dirbo, jai buvo ne
svetimi bendri lietuvių ir pa-' 
žangios visuomenės reikalai. 
Antra, ji nebuvo baigus jokio 
mokslo, o visgi tiek prirašė!

Kitose srityse mes taip pat 
randame nemažiau darbščių 
žmonių genijų tarpe. Paimkime 
muzikus-kompozitorius. Juk su
komponuoti operą, baladę, se
renadą tai ną pasakėlę parašy
ti ir ne straipsnis ar eilėraštis 
nudrožti, o visgi yra be galo 
daug parašiusių žmonių.

Paimkime Mocartą. Jei reik- 
I tų nurašyti jo visus sukurtus 
1 muzikos kurinius, reiktų vie
nam žmogui dirbti penkiasde
šimt metų. O juk Mocartas tu- 
rėjd juos rašydamas ir skam^ 
binti ir ne iš karto sekėsi pa

prašyti. Be to reikia atminti, 
jog jis buvo iš prigimties labai 
silpnąs žmogus, dažnai sirgda
vo ir ištisus menesi'us nei vie- 

| nos gaidos neparašydavo. Be 
j to, jis dalyvaudavo, savo kuri- 
1 nių koncertuose, tekdavo važi
nėti iš vieno miesto į kitą.

1. Tokių darbščių muzikų yra 
ir daugiau. Stačiai tenka ste
bėtis, kuomet jie suspėjo tiek 
daug parašyti. (Bus daugiau)

Spalių 31 ir lapkr. 1 d. Kau
ne įvyko Lietuvos socialdemo
kratų partijos visuotinė meti
nė konferencija.

Tai pirma Lietuvos socialde
mokratų konferencija po gruo
džio- 17 d.’ perversmo. Gal dėl 
to Lietuvos socialdemokratų 
konferencija taip susidomėjo 
11-asis internacionalas, kad at
siuntė savo atstovą p. Kris- 
piens’ą. Konferencijoj dalyva
vo Latvių socialdemokratų par
tijos pirm. Menders ir dar 3 
atstovai, Estų socialistų parti
jos atstovė ponia Ostra-Oinas.

Konferenciją telegramomis 
sveikino Vokietijos, Čekoslova
kijos, Austrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Švedijos, Danijos; 
Olandijos, Šveicarijos, Anglijos 
socialdemokratų arba socialis
tų partijos; paskui dar emi
grantai iš Vokietijos, politiniai 
kaliniai ir k.

Prezidiumą sudarė Sondeckis, 
Žiugžda ir Rimša.

Centro komiteto vardu pra-

'p y

kad draugams V. Požėlai ir 
V. Stankevičiui buvo neleis
tina toje byloje dalyvauti.

Tai pabrėždamas ir, kita 
vertus, turėdamas galvoje,! 
kad! vyriausieji Partijos or
ganai nėra lig. šiol tuo klau
simu nustatę principinės po
zicijos, nėra formaliai aprė
žę ir socialdemokratų advo
katų t veikimo laisves, Komi
tetas reiškia s. d. V. Požęlai 
ir V. Stankevičiui griežtą įs
pėjimą.

Ta proga Kauno Organiza
cijos Komitetas reiškia savo 
nuomonę, kad advokatui so
cialdemokratui lygiai neleis
tina ginti bylose darbdavių 
klasinių reikalų prieš darbi
ninkus.

18.00
4.00
2.00
1.50

Pamėginęs nurodyti, kodėl 
mes neprivalome rinkti nei vie
ną tų kandidatų, kurie yra su
sitepę Devenio-Užūnario pasko
la, aš dabar bandysiu pakalbė
ti apie tuos kandidatės, kurie, 
mano supratimu, yra tinka
miausi. Skaitytojai galės pasa
kyti: “He goes where angels 
fear to tread”.

(Bus daugiau)

Subicription Ratas i
>8.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
|8.00 per year in Chicago 
8c per copy

no,’jog daugiau, kaip, vieną 
kartą scenoje nepasirodys.

Kritika sutiko labai šūairiai, 
direktoriai keikėši ir po pirmd 
pasirodymo sceūojfe užburė pub
liką ir šis StraUšso dalykėlis 
pasirodė scenoje 87 kartūs. Vė
liau patiko jau ir kritikam, ir 
jie rado gerų pusių ir Strausso 
vardas buvo tariamės ne su 
pašaipa, bet su pagarba.

Ir kyla klausimas, kur buvo 
tų direktorių ir kritikų galvos 
pirmiau, .Tf ko verti jį spren
dimai, jei’ jiems patiems turi 
atverti ’ akis publikį kuri spe
cialiai nesimokė nei muzikos, 
nei’ vaidybos ir daūg mažiau 
nusimano • apie tokius dalykus 
kiaip patentuoti kritikai?

Mėrgaš ienys, beb - pasaulis 
dar dargesnis.

Entered as Second Clao Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
pf Chicago, III. tmdar the act of 
March

Ispanijos seimas kaip vienu balsu nusprendė, kad 
buvęs karalius, Alfonsas yra piktadarys, atkartotinai 
sulaužęs savo priesaiką ir krašto konstituciją ir pada
ręs valstybei daug žalos.

Tai jau ne pirmas pasaulyje monarchas, kuriam 
šitokį sprendimą išneša buvę jo valdiniai. Anglijos ka
ralius Karolis ir Francijos karalius Liudvikas XVI bu
vo ne tik pasmerkti, bet ir nugalabinti. Rusijos “švie
siausias ciesorius” Nikalojus II buvo suimtas, uždary
tas kalėjime ir paskui nužudytas (tiesa, be teismo).

Alfonso laimė, kad jam pasisekė išdumti iš Ispani
jos, pirma negu buvo susidariusi revoliucinė vyriausy
bė. Jeigu respublikos valdžia butų jį sučiupusi, tai da
bar jam tektų pakelti bausmę, kaip šalies išdavikui. 
Seimo nutarimu Alfonso turtai bus sukonfiskuoti ir 
visos jo teisės panaikintos, taip kad jam daugiaus ne
bebus progos grįžti Ispanijon. 1

Seime pasirodė tik- vienas asmuo, monarchistas 
grafas Ronianones, kuris drįso Alfonsą teisinti. Jo ne
užtarė net katalikų atstovai, nežiūrint į tai, kad kata
likų bažnyčia laikė jį, kol jisai sėdėjo soste, “Dievo pa
teptu” valdovu.

Matydamas aštrų nusistaty
mą kai kurių veikėjų ir nepa- i 
prastą agitaciją laikraščiuose 
už peršamus kandidatus, nega
liu iškęsti nei aš nepridčjęs sa
vo “grašio”.

Eiliniai nariai ir kai kurie 
veikėjai, nepriklausą jokiąi par
tijai arba šiaip kiek žymeshei 
politikierių grupei^ įą^tyesų, ga
li gardžiai pasijuokti, skaityda
mi musų laikraščius ir veikėjų- 
agitacijas. *

Nusistatymas balsuoti už sau 
tinkamą kandidatą yra kiekvie
no nario privilegija ir pareiga. 
Jeigu savo pasirinkimu kandi
datų mes ir padarytume klai
dą, tai tas yra dovanotina, da- 
leidžiant, kad mes pasirenkame 
tokius kandidatus, kurie mums 
atrodo tinkamiausi. Vadinasi, 
darome taip, kaip mums dik-, 
tuoja musų sąžinė. Tačiau ne 
visi taip daro. Kai kurių mu
sų veikėjų akcija, matomai, yra 
paremtai politikavimu arba ko
kiais kitais sumetimais. Pir- 
miemsiems mes nieko negalime 
primesti, nes jie elgiasi taip, 

| kaip geriausiai išmano. Visai 
kitaip reikia žiūrėti į antros 
rųšies žmones', kurie varo agi
taciją tam tikrais išrokavimais.

Man teko būti pačiame orga
nizacijos sūkury j tuo laiku, kar
čia gynėme SLA. nuo Lenino 
misionierių. Teko. arti susipa
žinti su Devenio-Užunario pa
skolos klausimu. Nežiūrint j 
tai, aš pasilikau laisvas nuo 
visokių politikavimų, pilna to 
žodžio prasme. Tad gab i r da
bar man bus galima mesti į ša
lį visokias diplomatijas ir sto
ti į opoziciją vienokios ar ki
tokios rųšies politikieriams ir 
partijoms. Mano supratimu, bu
tų daug sveikiau organizacijai, 
jeigu joki politikierių ^rupė — 
savais ar partijų interesais — 
neturėtų įtakos Susivienijimo 
reikaluose. Tiems interesams 
pakankamai plati dirva yra už 
šios organizacijos durų; tad rei
kėtų Susivienijimą pąliktį ra4 

Į mybėj ir nevelti į jį politiką/
Sąžiningai renkant kandida

tus, galima' prieš Save tiireti 
tik vieną klausimą; iŠ kurių 
kandidatų galima1 tikėtis dau
giausiai naudos Sūsiviėiiijimiįi ? 
PėrtyViškiems dalykams ir $o4 
litikierįams neprivalo būti vie
tos. šlupkitne- lauk iš Pildomo
sios Tarybos ir asmenis,

I manome, kad. tai atneš 
• nizącijAi naudą.

[Acme-P. fif A. Photo]
* • < I

Solome Myers, šimto metų senukė, kuri išgyve
no savo bakūžėj 74 metus.
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Vai. liaudininkai nekeičia siavo 
opozizeinio nusistatymo

(V. L. Centro Komiteto1 pirm,4 
M. Sleževičiaus pareiškimas)

Ryšy su pasklidusiais visuo
menėj ir užsienio spaudoj gan
dais, kad valstiečių liaudininkų 
tarpe atsirado srovė, kuri sto
vi už opozicinių gairių pakei
timą ir susitarimą su tautinin
kais, musų bendradarbis krei-

rčja pagalvoti, apdirbt). Antra j 
jis visą savo gyvenimą juk Tie* 
rašė diena į dieną. Jis buvo de4 
šimt mėtų W'dimaro ministeriu; 
buvo teatro direktoriumi, ben* 
dradarbiavb laikraščiuose ir t. 
t; juk jąm taip pat net 
buvo svetimi ‘gyvenimo džiaug-

B a tina ir labai pagel- 
bloga knygelė tiems, ko
ne nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkę rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

(Tęsinys) \
Apskritai, reikia - pripažinti, 

jog. pasaulis labai greitas ką 
nors nuvainikuoti, sumindžiotti 
po savo kojomis, negu iškelti. 
Daug darbo, daug kantrybės, 
daug širdgėlos tenka pa justi 
žmonėms iki savo vardą- įstem 
gia iškelti aukščiau^ visu pasau
lio. Jr labai dažnai tie žmonės, 
kurių darbus neįvertino jiems 
gyviems esant — pagarsėjo tik 
užmerkę akis. Juk ne veltui sa
koma: “Sunku : virsti pranašu 
savame krašte”. Ir labai daž* 
nai pasitaiko, kad pirma pagar
sėja žmogaus vardas užsieny^- 
j e ir tik vėliau jį pripažįsta jo 
tėvynė, jo bendrapiliečiai. Ir 
labai dažnai pasitaiko,-kad tie 
žmonių darbai, kurie vėliau pa
saulio buvo pripažinti nepa*- 
prastais, iš karto žmonių buVo 
paneigti kaip nei velniui never
ti. Jei klydo mokytojai spėda
mi apie savo mokinių ateitį, 
'dovanotina, nepasireiškė tūo 
laiku gal dar jų gabumai/toje 

i srityje; kuriąje vėliau virto ge* 
nijais, bet jči buvta žmonės, 
kurie pirmus veikalus, vėliąu 
virtusius pasaulio garsenybė
mis, paneigė, nieko gero nema^ 
te, yra Jaugiau, negu nedova
notina ir tai tik' dač - kartą pa- 
rodo< nepaprastą žmonių ? egoiz* 
mą. Gal dalite .tų garsių Veika
lų biivp 
baimes, 
sudaryti

1 r v in

tikauti 
apkaltintųjų negalima išteisin
ti,' tą pat sukati ir dabar: VaA 
dan tėišybėš ir logiškumo; argi 
jau ' negalima pretendentus j 
“amžiną” Tarybą pakeisti nau
jais žmonėmis,f. kūrie nėra su
sitepę i^ kurie to jei ri'jbeerzins 
daugiau* narių ? . 
/ , ' r '■ ■*

* .Ką riies t šiandien matome? 
^ięni politįkieriaiz ir laikraš
čiai įinįa į j talką Jurgeliįitę, j o 
įeiti Gegužį. Pirmieji kaltina 
Gegužį ir teisink Jurgeliutę> o 
antrieji elgiasi kaip tfk prie*, 
šingai 
čia ant Jųrgelfatės, o 
tybės diplomą” išduoda Gegu
žiui. Tai nieka^daugįau, kaip

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. Itt.
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Uiaiukym* kalmi
Chicagoje —, paltui

Metams r i - -
Pusei metu ,,,«
Trims mėnesiams 
Dviem mSzMiams .............
Vienam minėsiu! ...............

Chicagoj per iineiiotolUsr. 
Viena kopija ..... .....a.
Savaitei ............... .........
Minėsiu! ___ _______

Suvienytose Valstijose, nė Ckkagoj, 
paltas

Melams _______ $7.00
Pusei metą ........ ..  8.50
Trims ‘ minesiams ..... —------1.75
Dviem minesiams ---------------- 1>25
Vienam minėsiu! - -------   .75

Lietuvon ir kitur ulaieniuose 
(Atpiginta) •

Metams ......---- --------- ---  .. S8.00
Pusei metu----------------------4.00
Trims minesiams ........  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su ulsakymu.

Pasak jo, socialdemokratai 
turį imti ant savo pečip val
stiečių reikalų gynimo naštą... 
Ta prasme esą keičiama pro
grama.

Programa pakeista tik vie- 
neriems metams. Konferencijoj 
dalyvavo 
svečių.

Centro
Kairys, 
Žiugžda, 
Galinis ir Markelis.

Rezoliucija apie advokatus
“Socialdemokratas” paskelbė 

šitokį partijos Kauno organiza
cijos komiteto nūtarimą:

' L. S. D. Partijos Kauno 
Organizacijos Komitetas, ap
svarstęs partijos nariiį V* 
Pcžėlos ir V. Stankevičiaus 
dalyvavimą gynėjais volde- 
marininki> byloje, nusistatė:

1. Kadangi socialdemokra
to. veikimas savo esnfe nie
ku ir niekur negali būti he^ 
suderinanias su Partijos ide
ologija, negali tftiti priešin
gas ir1 žalingas Partijos rei
kalams;

Toks mano nusistatymas Su
sivienijimo reikalais. y O dabar 
be jokio kam nors pataikavi
mo aš bandysiu savo mintis 
kiek plačiau išdėstyti.

Susivienijimui butų daug 
sveikiau, jeigu ateityj nei vie
nam 'Pildomosios Tarybos na
riui nebūtų galiina primesti 
blogų paskolų davimą. Kaltu
mo ir apsileidimo klausimą ga
lime palikti nuošaliai. Kalbu aš 
čia apie visiems gerai žinomą 
blogą paskolą, dėl ? kurios kilo 
nemažai triukšmo. Asmenys, 
kurie, sutepė savo vardą ta pa
skola, nebetinką? daugiau orga
nizacijoj užimti t žymią vietą, 
nežiūrint į jų praeityj nuveik
tus darbus, šiandien mes tu
rime Pildomo joj'. Taryboj tik 
tris narius, kurie nėra susite
pę ta paskola. Nuolat daromi 
priekaištai dėl paskolos, negali 
būti' mažiausio klausimo, yra 
kenksmingi organizacijai. Tad 
bent ateityj mes paliuosuokime 
Susivienijimą nub tos sunkios 
naštos. Ir tai mes turime pa
daryti, jeigu norime gerovės.

Vien tik dėl tos priežasties 
aš sakau, kad reikia rinkti ki
tus. Asmeniškai aš nieko netu-■; I

riu nei prieš prezidentą Gegu
žį, nei prieš sekretorių Jurge- 
liutę, nei kitus ta paskola su
sitepusius. Bet čia nėra asmens 
dalykas, bet visos organiząęijos 
reikalas.

Mėginimai vieną arba kitą] 
teisinti, kada eina rinkimai, yra 
niekas daugiau, kaip tik poli
tikavimas. Tokie mėginimai la
bai keistai .atrodo ir jie kom
promituoja pgčių 'teisintoje aka
cija. Prieš kiek laiko buvo iš
neštas oficialis huosprendis ir 
paskelbti kaltininkai dcl tos 
nelemtos paskolos. IŠ višb to 
galima padaryti vieną iš dvie
jų išvadų: arba tada nesąžinin
gai buvo daromi tardymai ir 
padarytas klaidingas nuospren
dis, arba dabar bandoma poli-

Aė sakiau- tada* kad

■ ' ■ .

' i,y ' ■■



Pirmadienis, lapkr. 23, 1931
».iH.iiWiq i , n u.!.

CHICAGOS 
ŽINIOS

| lino* r yjM y....... .... ................... .

rtusHarė * nusižudyti. Abudu 
paėmė1 nubdų Steffield Mhnor 
viešbuty, 3210 Sheffield avė. 
Jaunas vyras mirė, o mergina, 
pasak daktarų, išgysianti.
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Holdapas turčių na 
muose

Aurorą aplankė nepra 
syti svečiai

Dešimt banditų padare hol- 
dapą milionierio Wiliam H. 
Mitchell namuose, Lake Forest 
apielinkėj. Banditai pasipelnė 
graznų vertės nuo $150,000 iki 
$200,000. Pabėgo.

Keturios dešimtys blaivybes 
agentų atlankė šeštadienį Au 
rorą ir sugadino normalį tos 
dienos biznį, kuris vadinasi 
“trokštančius pagirdyk”. Vie
nuolika asmenų areštuota.

Banditas nušautas, 
sužeisti

New Yorko meras Chi 
cagoj

Detektyvų skvadas turėjo su
sirėmimą įsu banditais stokjar* 
dų apielinkėj anksti sekmadie
nio rytą. Detektyvai vijosi 
banditų automobilį šaudydami 
į jį. Banditai atsakinėjo šū
viais taipgi. Pagalios prie 52 
ir Aberdeen gatvių banditai 
pasidavė. Susirėmimo pasėkos 
tokios: vienas banditų —Fran- 
kie—nušautas, du jo draugu su
žeisti. Banditai kaltinami hol- 
dapo padarymu piliečiui Patrick 
Flannery, 855 West 50 place.

šeštadienį . Chicagėn atvyko 
New Yorko meras Jimmy Wal- 
ker. čia būrys jo draugų įsodi
no jį ir Cermaką į patrolvagorij, 
pirm negu jie pasijutę kas at
sitiko, ir patraukė į auksinę pa
krantę, Sustojo prie Bendixo 
namų.

Kas ten paklausė mero Wal- 
kerio: “Koks kaltinimas?” Mč\ 
ras atsakė: “Sodę gėriau”. Wal- 
ker vėliau išvyko į Kaliforniją. 
Walker Kalifornijoj prašysiąs 
gubernatorį Rolphą paliuosuoti 
iš kalėjimo Tanią Mooney.

radikalių jaunuomenes organe 
zafcijų ir dėdama pastangas 
plėsti socializmo idėją jaunimo’ 
tafpe. Lyga kooperavo šu So
cialistų Partija ir padėjo parti
jai laimėti tokio pasisekimo, ko
kio ši susilaukė iš savo paren-' 
girnų'.

Socialistų Jaunuomenės Lyga 
tačiau jauitė kliūčių savo dar
buotei todėl, kad neturėjo tin
kamos Vietos susirinkimams, 
nėi fondų tokiai vietai nusisam
dyti.

Todėl Socialistų Jaunuomenės 
Lygos centro ofisas prašo Vi
sus draugus socialistus ir sinv 
paitizatorius, turinčius skiepą, 
kuriuo Lygos nariai galėtų nau
dotis, pranešti apie tai “Nau
jienoms” arba Socialistų Jau
nuomenės Lygos centro ofisui 
adresu 2653 W/Washington 
Blvd. Jeigu reikėtų maža ren- 
da primokėti,' tai prašoma pa
sakyti kiek rendos tikimasi 
gauti.

Socialistų jaunuomenes judė
jimo augimui reikalinga buti-r 
nai, kad Lyga turėtų vietą, ku
ria galėtų naudoti visas dienas 
savaitėje paskaitoms, debatams 
jr susirinkimams. Ir jei kas ga
ili Lygiai šiame reikale pagel
bėti, tai >turėtų padaryti tai.

92 metų, nusižudė
John Wilig, 92 metų, nušoko 

nuo tikto j Calumet upę ir pa
skendo. Senio sūnūs, John Jr., 
70 metų, matė kaip tėvas nusi
žudė. Senis gyveno adresu 
1528 West 99 St. Sakoma, pra
dėjęs sirguliuoti, tai ir užbai
gęs gyvenimo dienas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Toprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

.M........................................*............. '■«■■■■ idi .^3^ I II IMI M* ! I ll ... I M I IK Mim

Graborfai

Išleido Bainą iš džėlos
Nevalia alkoholio kepti

Garsinkitės “N-nose”

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj. 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5 84(1

...... .

Lietuviai Gydytojai '
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvoi it priiminėja 

ligonini
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

' Dentistas ' 
2420 W. Marųuette Rd.

arti Wertetn AVe.
Phone Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042^

Graborlai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49thsCt.

Telefonas

Cicero 3724 ____________

Ofiso ir Rez;. Tel. Boulevard 5913 \

DR.BERTASH
756 W. 35th St , 

(Cor. of 35tl> B HaUt.d Su) - 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiais pagal sutarti

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Apeliacijų teismas paleido iš 
džėlos Robertą J. Bainą, sūnų 
Johmn Kaino, buvusio viršilos 
dvylikos užsidariusių bankų. 
Teisėjas Feinberg pasiuntė Ro
bertą Baina džėlon dešimčiai 
dienų kaltindamas ji teismo pa
nieka. Apeliacijų teismas pa
leido Bainą jam išsėdėjus džė- 
loj pustrečios dienos.

Žinote, Kalėdos nebetoli. 0 
Kalėdoms kepama visokių pu
dingų, pajų ir kitokių prašmat
nybių. Į kai kurias tų pra
šmatnybių dedama alkogolio. 
Tai ve apskričio teismo teisėjas 
Fitz Henry, Springfielde pareiš
kė, kad tokie pudingai,"pajai ir 
panašus jiems dalykai esantys 
priešingi prohibicijos įstaty
mui, vadinasi, neleistini kepti.

Klerkas prastas, o poli
cininkas nieko sau

Socialistų jaunuomenės 
lyga

savininkas
1318 West 
laišką, kad

Socialistų Jaunuomenės Lyga 
vvestaidėje buvo iki šiol aktyvi, 
koordinuodama darbuotę įvairių

PRANCIŠKUS YUTELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 21 dieną, 1 valandą po 
pietų 1931 m„ sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parapijos, Vuskonių 
kaime. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Almą, 1 sunij Jurgį, 
3 dukteris — Aleną, Bronislavą ir 
Oną, 1 brolį Kazimierą ir 2 se
seris 
švogeriu — Viktorą Navickį

• Joną Poremskį. švogerką Marijo- I 
ną Yutelienę, o Lietuvoj 2 bro
liu — Joną ir Antaną ir gimines. 
Kūnas pagalvotas, randasi 724 ' 
Wcst 14th Place.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 24 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Yutelio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžius, Tel. Canal 
6174. į

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Oną ir Kazimierą. 2 
ir

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti' sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
di*.

3307

kad netariąs iS- 
užlaikymui sky-

* J jtuuU

Auburrs Avė.
CHICAGO. ILL.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPYK MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
. Hemlock 9252

Akių gydytojai

S. M. SKUDAS
„ Lietuvis ,

GRABORĮUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Rooimlt 7532

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
t—i Iš RUSUOS — .

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma
tus kaipo patyręs gydytojas, drirorgm 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy^ 
rų, moterų ir valkų pagal ftZvjatosiaa 

-----------  ---------- , .metodu* X-Ray ir kitokius fhktros 

Dr. f. M. ŽILVITIS
1025 W. IStb 8t., netoli Morgan St. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: nuo 10—12 pietų k 
no so ei tt i j i a 01(10 6 7,^° vakare3243 So. Halsted Street t«l emui 3 no 

Ofiso Tel. Victory 7188 I „ "į**00** t
Rez. Tel. Hemlock 2615 / Hpda; .6755 «r RMdolph 6800

, - - - n . ..... .. . .......m u II ■> nu I.I.I.MII ... ................

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South Ashland Ade., 2 Mot 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų llfų 

OFISO VALANDOSs
Nno 10 iki 12 vai. ryta, 2 JM i

Dr. Suzana A. Slakis’”1 ” >,3° *
Specialistė Motei

DENTISTAS 
30 E. lllth St 

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

ir Vaiką Ligą

vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 y, dieni 
( ” Phone M»dway 2880

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po,pietį}. 
(Vakaraisi Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Sertdomis ir nedėliomis pagal susitarimą!

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

Tęlefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

Kavos krautuves 
Niek Papanicolas, 
Vau Buren st., gavo 
šeštadienį jisai įdėtų $400 į'kė-
nų su kava ir tą keną atiduotų 
asmeniui, kuris pasivadins 
“Frank”.

Papanicolas. išpildė reikalavi
mą. Bet jo krautuvėj tą diena 
dirbo naujas “klerkas”, kuriam 
nekaip vyko kava pardavinėti. 
Ale štai “klerkas” išgirdo žo
džius: “Aš esu Frank. Kur 
tas kenas?”

Papan icolas atidavė keną. 
Akies mirkoj naujas klerkas nu
metė šalin žiurstą ir išsekė 
gatvė “Frankį”... revolveriu 
rankoj.

Prie 63 gatvės ir Halsted 
“Frankis“ mėgino atiduoti kepą 
su kava kitam žmogui, čia bet
gi pasirodė, kad Papanicolaso 
“klerkas” yra detektyvas. Jisai 
ir areštavo “Frankį’ ir jo drau
gą.

PADĖKAVONĖ

Del meilės nusižudė
Albert Solomon mylėjo p-lę 

Pauline Buchanan. Kadangi So- 
lomono tėvai uždraud?jam mer
giną vesti, tai jis ir mergina

ONA JURKAITIENĖ 
po tėvais Stegvilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 21 dien;}, 11:30 valandą 
vakare 1931 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Batakių parap.. Akstinų kaime. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Kazimierą, sūnų Petrą. 14 metų, 
dukterį Oną, 7 metų, dvi poduk- 
res 
vusę, dų posūnius — Joną ir An- 
taą, seserį Petronėlę Tverijonienę, 
du brolius — Petrą ir Juozapą 
Stegvilius, žentą Arly Taylor, dvi 
brolienes ir švogerį Petrą, Tveri jo
ną Amerikoj, o Lietuvoj motiną 
Kotryną it* gimirtes. Kūnas pašar
votas. randasi 8127 Normai Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 25 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, South Chicago, kurioje at
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jurkaidenės gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Podukras, 
Posūniai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės. >

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORĮUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbu busite 'užganėdinti. 

T ei. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 < 23rd PJ., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 592?

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryio ii Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 0:30 iki 9:30 V.

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

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

7 iki 8 vai. Nedfl. ntto 10 iki
Rez. Telepbone Plaza 3200 

i , - - t .........*•■-*-------- --

Marijoną Taylor ir Le-

BENEDIKTAS BUTKUS 
kuris mirė lapkričio 13 dieną 
1931 ir palaidotas tapo lapkri
čio 17 dieną, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai ne
tilęs ir negalėdamas. atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvehgiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasiŠalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dčkavojame musų dvasiškam tė
vui Kurt. Pralotai Krušai ir jo 
asistentams kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą ir už pa- 
sakimą gražaus pamokslo bažny
čioje, dčkavojame graboriui A. 
Masalskiiii kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į ąmžinastį, dėkavojanTe 
visiems draugams, kurie palydėjo 
į kapines sudarydami didelį skait
lių automobilių ir grabnešiams •*— 
Keistučio spulkos direktoriams ir 
pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas Benediktai 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Giminės.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika-
1 lame. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

------Oi---------- 
Tel. Yarde1 1329 \ ‘

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom ano 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rsz. 6600 South Artesūm Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

, OfUb Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiką 

ir visų chronišką ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

/ Kampas 31 Strteet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 yįk. Ned. ir švefnadįeniais 1Q-12._

Tel. Canal 4050 Veneriilcoa

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos . Odos

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORĮUS CHlCAGOJ 

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

bui išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

ŠKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki : 
Nedėtomis nuo ,10' iki 12.

........ ........ *....................... .......... ....
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMtENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

8

Duokite savo akis išegzaminuoti 
•. DYKAI , 
Registruotam’ Optothetristui 

Akių Specialistas. Virš- 15' metų 
patyrimas

.. . Akiniai nuo $3 \ .
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. katdie.

DR. J. GROUPE
4631 Š. Ashland AVer TeL Yards 6^80

.. -.............. n\ iT "inr rirJm«n .m .

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t Lietuviai Gydytojai

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

i Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai* dienoa ir 
nuo 6 iki 9 valandos Vakare

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

2400 W. Medis o n St.

Vai. f 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak.
Tel. Weat 2860

Namų telefonas Brunsvick 0597

Advokatai

SVARBI ŽINUTE
DR. ML T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valando, 2 iki 4 ir 6 iki 8 Takan. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

’ Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAI 

MIESTO OFISAS ' .
1-27 N. Dearborn St., Ropm 1113.

Telefonai Central 4411
Valandos: nuo 9< ryto ilti 4 po phte 

Gyvenimo viet* 
3323 Sottth Hdhded 

Tel. Boulevard 131*
- Valandoe: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

vakarą, ihkyrtu ketttfgą 
Nedėlioj nuo 9 iki O

I !*■* .......................*............ ■ .linu I I Ir mil

K A. VASALLB
ADVOKATAI / . 

11 Soath La Salia Stn^
Roonir 1934 TA Randolph 033|

Valandos —

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6' iki 9 valandai Vakaro

- ■ ' - ■ - ........ .A-į

Marcelė Awgaitienė
po tėvais LienkŠaitė

Persiskyrė su šiuo ‘pasauliu lapkričio 20 d., 10 vai. 
vakare, 1931 m., sulaukus 38 metų amžiaus; gimus Tau
ragės apskr., Kvėdarnos parapijoj, Gvaldą kaime.. Paliko 
dideliame nuliudime vytą Kazimierą, sūnų fPheliK ir gi
mines, o Lietuvoj 3 seseris — Marijoną, Barborą ir Ame
liją ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj, 5409 
W. M’tdison St.

Laidotuvės įvyks utaritfnke, ląpkričio 24 d.,1:30 Vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marcelės. A^gaitienės giltinės, draugai ir 
pažįstami esat nuoėirdžiai ^kviečiartii dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą iv atsisveikinimą

Nuliūdę lekame -

A. L DavidoniSj M.D.
4910 So; Michigati Avenue

Tel. Kenvood 3107 ' ’
VALANDOS:

e nuo 9 iki 11 valandai) ryte} 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart IventadieriiO ir ketvirtadienio ,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj jiagal sutartį

‘ Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
• (Naryauckas)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

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

John Kuchiaskas;
Lietuvis Advokatas

.2221 West 22nd St. >
‘ A<ti LcaviK St 

Telefon* Conrf 255*

Stredoj ir Pėtnyčioj aoo' 9 ikb 4
T*1—..* ............ ........ **T

A. A. SUKIS
ADVOKATAI

Miesto Ofisas 77 WetMrdfMn
Room 1(503 ’ ’ T«k Central 297S

Valandos: Sf ryto iki 4 pb pietų 
. < .......... —. •

Vakarais: Utarn., Ketv.. ir Subatoa

4145 AM* Aw. 74.

ambulance PATARNAVIMAS DIENĄ ir "naktį 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga^

J. F. EUDEIKIS & CO:

it

73JI

Namų Td. Hyde-Park 3395
l.t.Į ih, m* Į įiiiiI. imi *1* ....................~l Iii, tol i.

Vyras, Simus ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauju graborįus S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viii TMomli YARDS 1741 ie 1743

Pbbne Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22hd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Retidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republlo 7868
to.lMtoHMiMt l 'ililIKMl. .,H ■ ......................... .. .......... I I. ' ..... M

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvetgfcis — 1 iki 3 po piet

'Utarhirtkais —* 2 ik|< 3 piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele

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

kampai 67th ir Artestan Avė.
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotus pagal susitarimu

JOHN B. B0RDEN 
(John BagdžiutfM Budeli) 

' > r LIETUVIS ADVOKATAI 
105 W. Adams St., Roons 2117 Telephoae Randolph 6?2?

Vatoms z21^1 W. itorf St. noo g-1

Dentistas

Šalę Midland Banko

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso vdrator 10 * Bei
Reddence Phone Hemlock 7691, 

■i \

JOSEPH J.
Lietuvis Advokatas

4631 $o. AshMS Asfe.
Td. Boulevard 2800

Rex. 6515^0. faeluVeU S&
Tel. Republic 9723 J



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Reikia tėčiau pa
tilpusi lapkričio 
buvo1 prasimany-

pasirodo kasdien
apie

“Birutė”
Rytoj vakare, 7:30 v., Lietu

vių Auditorijoj įvyks nepa
prasta Birutės choro repetici
ja. Reikalas yra svarbus ir 
valdyba prašo visus choristus- 
choristes būtinai būti šioj repe
ticijoj.—p.

Cicero
7.š masmitingo įvykusio 

jusį penktadienį
prae-

Praėjusį penktadienį, lapkri
čio 20 d.. Cicero stadione buvo 
šaukiamas masmitingas taksų 
reikalais. Susirinko žmonių, 
gal dėl prasto oro, ne dau
giausia—400. O galima buvo ti
kėtis, kad susirinks 4,000.

Reikalus aiškino keturi kal
bėtojai. Įrodinėjo, kad šian
die taksos dedamos neteisin
gai, Ir, kas dar aršiau — kad 
sušauktai specialiai legislatu- 
ros sesijai Springfielde guber
natoriaus Emmersono komisi
jos rekomendacijos taksų rei
kalu lygybės nesiūlo.

Kas yra kaltas dėl to? Kal
bėtojai aiškino, kad galų gale 
didžiausi kaltininkai tai patys 
piliečiai, plačiosios gyventojų 
minios. Jie skudžiasi sunkio
mis taksomis, jie vaitoja po 
taksų našta, bet didžiumoj nie
ko nedaro, kad sunkumą pa
lengvinti.

Ir ne taip sunku butų padė
tis pataisyti, jeigu tik žymesnė 
piliečių dalis parodytų akty
vaus dėmesio taksoms. Pilie
čiai nusiskundžia, kad taksų 
dujėjai neteisingi.. Bet kas gi 
renka tuos dėjėjus? Ar ne 
patys piliečiai? O jei patys 
renka, tai patys ir kalti.

Bet gal piliečiai nežino už 
ką balsuoti? Gal būt, kad 
nežino. Bet ar daug yra , to
kių, kurie stengiasi patirtit už 
ką jie balsuos? Ne. Ar daug 
priklauso savo apielinkes or
ganizacijoms — improvement 
kliubams — kurie tėmija da
lykų padėtį ir informuoja taip 
apie politikierius, kaip apie 
įvairius vyriausybės žygius, 
paliečiančius gyventojus? Ir 
vėl tenka pasakyti: nedaug. 
Piliečių organizacija — ot kas 
reikalinga taip taksoms pa
lengvinti, kaip kitokiems rei
kalams pagerinti.

Gruodžio 2 d. Springfielde 
bus piliečių noro pareiškimas 
legislaturos nariams. Tegul 
ne visi piliečiai nuvykusieji į 
Springfieldą turės progos pa
reikšti. Bet jeigu susirinks ten 
daug piliečių, tas parodys, 
kad jie įdomauja taksų reika
lu. O tai jau bus pakanka
mai stiprus įspėjimas/ politi
kieriams, kad reikia atsižvelg
ti ne tik į turčių, ne tik į ka
pitalo interesus, bet ir į* pla
čiosios visuomenės reikalus.

Taigi patarta visiems, kas 
gali, tą dieną važiuoti į 
Springfieldą. Kalbamai die
nai bus nusamdyti specialiai 
traukiniai j Springfieldą ir at
gal. Kainos šiems traukiniams 
tik $6 į ten ir atgal, ir dar prie^ 
do pora kartų pavalgyti. Va
žiuojantys sugrįš Čhicagon tą 
pačią dieną, | '

Butų gerai, kad ir lietuviai 
Važiuotų. 'Vietinis,

toj žinioj, 
sakyti, kad 
19 d. žinia 
mas..

Spaudoj
eile žinių apie vakarus, 
vakarus, apci šeiminines suei- 
gėles, apie sužeidimus, plėši
mus ir apie daugelį kitokių 
įvykių. Visos jos fyendrai su
daro musų gyvenimo atvaizdą, 
sakytumei, parodo tą gyveni
mą kaip veidrody. Bet kada 
prasimanoma kokia žinia, ka
da pranešama laikraščiui apie 
nebūtą įvykį, toks pranešimas 
nieko gero nepadaro. Ir jei
gu jis parodo ką noys, tai tik 
tą, kad pranešėjas dar neišau
gęs iš vaikiščio kelnaičių: 
jis, kaip tas vaikas žaisdamas 
tuščiuose lotuose, įsivaizduoja 
“indėnus” ten, kur jų nėra.

Klaidingas pranešimas, ypač 
kai juo taikoma kas nors už
gauti, parodo ne_ labai skais
čioj šviesoj paties pranešėjo 
asmenybę. Todėl geriausia 
taisyklė yra: paduoti teisingas 
žinias. Rep.

------------------------------ 1—

Bridgeportas
Marijona Nieman-Gricaitė mi

rė Šv. Kryžiaus ligoninėje. Pa
liko vyrą, dukrelę, motiną, se
seris ir brolius. Mirė kūdikio 
susilaukus. '

Šiandie, lapkričio 23 d., 1 va
landą popiet kūnas bus nulydė
tas i lietuvių tautines kapines. 
Bus1 gražios laidotuvės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Palydės 
iš 3238 So. Halsted Street. Kvie
čiami 
se.

visi dalyvauti laidotu vė-

Cicero
Jaunas lietuvis advokatas

Yra narys ir kitų orga- 
Gal artimoj ateity bus 
prie baro. Butų ge- 
turėtų ofisų ir Cic<b 
čia žmonių ieškančių 
patarimo yra nema-

šiomis dienomis išlaikė vals
tijos kvotimus jaunas lietuvis 
advokatas L. W. Kizas. P-nas 
Kizas gyvena adresu 1515 So. 
49 avenue. Jis yra veiklus Lie
tuvių Improvement Kliubo na 
rys
nizacijų. 
prileistas 
rai, kad 
roj, nes 
advokate
žai ir lietuvis advokatas reika
lingas.

P-no Kizo kolega, N. Tuma- 
vičius, pirm keleto mėnesių iš
laikė advokato kvotimus. Bet 
nuosavo ofiso kolei kas netu
ri, o darbuojasi kartu su pa
tyrusių advokatų firma Chica- 
goj.

North Side'
J s llumboldt Parko kolonijos

Praėjusios ketvirtadeinio 
“Naujienose”, lapkričio 19 d., 
tilpo žinia, kurioj buyo pasa
kyta, kad vienas šios koloni
jos lietuvis šeimininkas iššla- 
vęs svečią iš savo stubos.

Musų lietuviškame gyveni- 
. me pasitaiko nemažai keistų 

įvykių, kartais daug keistes
nių, nei tas, kuris neva pasi
taikęs ir buvo aprašytas minė-

Pasenėjusi žinia
Kuris laikas atgal pasitaikė 

ot kas. Geras lietuvis pilietis 
ėjo namo. Kadangi žmogus 
sunkiai dirba, tai atsipeikėti tur 
būt buvo ir išmetęs “šmičkę” 
ar porą. Bet ne daugiau.

Eina JpiįietĮS (namo, nešjasi 
pažastėj porą naujų čeverykų. 
Būrys vaikiozų, seniausias ku
rių gal susilaukęs 18 metų, pa
stoja jam kelią.

Apstoja vaikiozai lietuvį. Nu
sega jo laikrodėlį. Jis kalba į 
juos: “Laikrodėly įrašyta* ma
no pavardė. Kur jus dėsite jį? 
Geriau palikite laikrodėlį man”. 
Vaikiozai laikrodėlio zneima.

Suranda vaikiozai lietuvio ki- / • 
šenėj dvi penkines—dešimtį do
lerių. Užtinka dar smulkių 
apie tris dolerius. “Geras biz
nis”. Vaikiozai taip pelningai 
pasižvejoję, . pąsįdąro -gerašir- 
džiaiJ Jie išsitraukia paintę 
ir duoda lietuviui išsigerti.

Lietuvis, nusišluostęs lupas, 
kalba į juos: “žiūrėkite, sugrą- 
žinkitą man tą dešimtį, 
žmogus aš darbininkas, 
žin ką uždirbu. Taigi 
dolerių man reiškia gan 

Vaikiozai atiduoda
‘dešimtį dolerių atgal. Lietuvis 
užsuka į policiją ir raportuoja 
apie holdapą.

Vėliau paaiškėjo kas buvo tie 
vaikiozai. Vaikiozą tėvai prašo 
taikytis ir jis pats norėtų susi
taikyti ir viską užmiršti. Bet 
policija sako: “Nothing doing. 
įstatymai yra įstatymai”*

žinote, 
ne ka- 
dešimt 
daug”,

lietuviui

į..*,*,-*,      Į. ■■■ !■     l-B ■■■■■ » 
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Tekę nemažai keblumų išly
ginti kolei įvykis pasisekė lik
viduoti. Reiškia tikėtis, kad šis 
įvykis būva pakankama vaikio- 
zams pamoka i? kad ateity jie 
nebemėgins panašių kvailumų 
daryti.—Vietinis.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo 

šokiai-balius
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kliubas, kuris jau keletas me
tų darbuojasi labdarybei, rengia 
šokius-balių ateinantį trečiądie- 
nį, lapkričio 25 d., (vakare) 
Hamilton Kliube. Visas pelnas 
nuo šio parengimo skiriamas su- 
šelpimui vargo ar nelaimės pa
tiktų lietuvių.

(Šio kliubo parepgimai visuo
met būna pavyzdingi ir pasižy
mi gražiai bei rinktine publika. 
Taip pat šokių salė yra labai 
jauki. , Moterų Kliubas ..todėl 
tikisi atsilankant gražaus būre
lio svečių į kalbamą parengimą.

Beje, neseniai Moterų Kliu
bas išsirinko naują Kliubo pir
mininkę, būtent p-nią N. Gu- 
gis. P-nia Gugis tarp kitų ge
rų ypatybių pasižymi* dideliu 
vaišingumu ir maloniu ’^tečių 
priėmimu bei draugiškumu. Tad 
imant visa tai domėnr reikia 
manyti, jog šis parengimas bus 
tikrąi pasekmingas visais atžvil
giais;—Rep. V. ;;

Roseland
BetĘpseland—4-Rožių žemė 

šiais laikais tos rožės mažai 
kvėpia. O jei kiek ir kvepia,

I

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

-

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

ų padaryt, jog kitiem patiktum.
O yienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. *< ’ ‘

Pavyzdžiui,.. JeigU zmogaūi 
dantis yra nešvarus, tai jus no- , 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetiitia tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

lasterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata • 
kur* iš tikro šveičia ^tedrasky
damas dantų emale* ta* sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas. 4

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 ceptai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 1 IT C A

PATENTS
Laikas daug relSkla \ 
prie patentą. Nerizt- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu Savo, 
sumanymu. Prislųs- 
klte braižinį ar m o- • 
delį dėl instrukciją, 
arba ' rąžykite dėl 

, NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob-
taln a Patent” Ir “Record of In« 
ventlon” formos. Nieko neimant' 

. už Informacijas kądaryti. 1 Susl- 
. raSinčjlmai laikomi paslaptyje.

Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGELE

CLARENCE A. O’BRiEN
Refllstered Pstęjht A^6rnąyv 

■* , 43-A Seeurlty S*vlnc* & CoSntneręHl 
Bank Bulldlng

' . • t ■
CDirectly aeross aįreet frotn Patent Office) 

' tfASIIINOTON. D. C.

m.

O

[Acme-P. B A. Photo]
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Naujos' rųšies tankas, kurį išrado anglai. Jiš plaukia upe 
Thames. Iš vandens' jis gali lengvai “išrėplioti” i ir paskui 

šliaužti šausžemiu.

tai žmones mažai gardžiuojasi žemės kada darbų nėra. Visos 
dirbtuvės stovi užsidariusios ir 
hežinia ko laukia. Ir jeigu 
Lietuvoj tėveliams kas pasaky
tų, jog taip vargsta ,jų vaikai 
Amerikoj, tai jie netikėtų.

’ —Bedarbis.<

tais kvepalais, Daugelis jų ei
na ten, kur smirdi, ir uosto tą 
smarvę. Vis iš bėdos tenka tai 
daryti. .

Praėjusį, trečiadienį vaikščio
damas pamačiau buri žmonių 
susirinkusių 103 gatvės ir Calu- 
met ežero. Ten yra * išvežamos 
iš Chicagos sąšlavos ir mėšlas. 
O ten ir susirenka dideli būriai 
žmonelių.

Kaip tik pamato, kad (rokas 
su nušlavomis atvažiuoja, tuoj 
apstojo tą troką lyg bitės ir 
bežiūri, kad smirdi ar dulka, 
tik puola Vienas už kito ir ren
ka duonos plutas ir kitą ką ran
da, o pasirinkę nešasi namo, 

k ■

Susirenka visokių tautų žmo
nių. Esti ir lietuvių. Paklau
siau vieno lietuvio: “Brolau, ką 
čia darai ?”

Atsake: “Kai pinigų nebėra, 
o valgyti reikia, tai renkame 
tą, ką randame.”

Nekokios naujienos iš Rožių 
--------- :___ mr...........................

pagarsėjusiu vengrų ristiku.1 
Philadelphijoj ir apielinkėse 
Szabo buvo laimėjęs 46 risty- 
nes. Iki to laiko jį dar niekas 
nebuvo paguldęs. New Yorko 
ristynių rengėjai buyo tiek įsi
tikinę, kad Szabo išeis pergalė
toju, jog jie palčiai garsino, kad 
neįveikiamas Szabo susikibs su 
Jim Londos už pasaulio čempio
natą. Tačiau Požėla visiškai 
sugadino jiems biznį -— jis “ne- 
įvekiamą” Szabo paguldė paly
ginamai per trujnpą laiką.

New Yorko- ristynės ,kurios 
turėjo ‘ įvykti už kelių dienų, 
tuoj tapo atšauktos ir Požėla 
skaudžiai nubaustas. Londos 
klika jam nebedavė niekur pro
gos bepasirodyti. Londos griež
tai atsisakė su Požėla besiristi. 
Požėla turėjo pasitenkinti ris- 
tynėmis tnažuose miestukuose.

Požėlai nieko daugiau nebeli-* 
ko daryti, kaip tik su Londos’o 
klika visiškai nutraukti ryšius 
ir pasidaryti nepriklausomu.

Su tChicaga Požėla pradeda 
Savo naują kampaniją. Jis yra 
pasirengęs ristis su visais risti
nais ir galų gale prispirti prie 
sienos Londos’ą ir Peseką.

Rytoj risis taip pat Gus Son- 
neberg su Karol Zbyszko, Jack 
Sherry ir kiti.—N.

Pirmadienis, lapkr. 23, 1931'

CIASSIF1ED ADS
Business Service 
jBįznioĘątaiĮnąvimąjį

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 - ■

tonas

PATARIMAS
, šiuomi patariami Lietuviams pirkti 
anglis iš GRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina. 
Pocahontas Mine Run .... $6.75
Pocahontas L u m p or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50
Gren Valley Lump ............... $9.50

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tat 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.

tonas 
tonas

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Jtaiaai

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

SPORTAS
Požėla risis su Malcewicz

PRANEŠIMAI
' . ............... .i hb.h.iA—. ........ a

Birutės Choro repeticija įvyks utar- 
ninko vakare, 7:30 v., Lieutvių Audi
torijoj. Visi nariai kviyčiami atsilan
kyti. — Valdyba.

Personai

Bytoj Chicagos Stadiume Ka
rolis Požėla susikibs su Joe. 
Malcewicz 
aprubežiuotas, 
tęę. Tačiau 
mano, kad ; Požėlai neims 
tiek laiko nugalėti savo oponen
tą.

Per paskutinius 'kelis mėne
sius Požėla mažai turėjo pro
gos pasirodyti didesniuose mies
tuose. Tai 4VV^° dėl sekamos 
priežasties: pavasarį jis ritosi 
Philadelphijęj su Sandor Szabo, 
.■ i--—i----------

Bistynių laikas bus 
-risis 45 minu- 
ristynių žinovai 

nei

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederins ir 
pančlakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodant žemom kainom idant saietumfit 

sutaupyti nuo 7S% iki 100%.

F.' SELEMONAVIČIA
504 West 88rd St.

Netoli Normai Ąve. Tel. VICTORY 8488. 
Atdara dienomis ir vakarais.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į ftudij* arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 154«

t?—"

MADOS, MADOS MADOS
.. ........................ ' .i. l

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

> Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertą instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žiema kaina. 8ie 
amatai yra patraukiantys ‘ ir 

’ gerai apmokami. Rąžykite dėl 
knygutes apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

‘ Skrybėlės
Mes IBmoklnsime kaip dezai- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA, Principal 
190 N. STATE BAN. 8718

A. F.iCZESNA’S
J BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINES VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmental visokią kraujo Ilsu, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciatlca ir visas panašias liras rv- 
aome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandenį 
iki 165 ir 175 ^laipsnių. Nuo jų kraujas 
rerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais 

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4662

CLASSIFIEŪ APS.
Educational 

Mokyklos

PrancbziŠkas modelis.3350 — Prancdziskas modelis, 
jeigu pasisiūdinsite iš juodos satinos. 
40 ir 42 colių per krutinę.

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

| Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted S.1^ Chicago, III.

K .. • :j.

3350
i ' G

Juodo i? balto šilko, Geriausia atrodys 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38,

r........ .........  -......... ....... h, . „ ..... ............

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Stt, Chicago, III. 

\ Čia įdedu 15, centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No _____________
/ ,

' 4 .■

Mieros ............................... -per krdtipę

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valty)

MOKYklS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
Įauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West‘Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ l
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalb08 if mokslo įstaiga 
Amerikoje, ęia mokinama kiekvien* 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktar*, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bos* prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už moksl* mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien l

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Automobiles
MOTOR TROKAI 

Didelis pasirinkimą 
aure. Lengvus iSmok 

B. & W. ] 
887 W. 8*Ur 8t.

__________ kainae duo $00 b 
ifimokSJimal. 
“ MOTOR SALES

Tel. Ysrds MM

PAIEŠKOJIMAS NR. 44.
Šie^ asmenys gyven* Amerikoje yra 

kškomi:
Kontrimaitė Verpnika. Duktė Teresės 

Daubarytės Kontrimienės iš Alsėdžių 
vai., Telšių apskr. Gyvenanti Chicagoje.

Kruglijvkienė Elzbieta. Iš Garliavos 
vai., Kauno apskr. Atsiliepė jos vyras, 
Motiejus KrugUnskas.

Latvis Vladas. Kilęs iš Malėtų vai., 
Utenos apskr. Gyveno Brooklyn, N, 
Y., ir vėliau Sioux City, Iowa.

-Murka Petras. Gyveno Cleveland, O.
Niekiai Mikas ir Petras. Kilę iš Žei

melio vai., Šiaulių apskr. Gyven* Chi
cagoje.

Polinauskas Zigmas (Klemenso sū
nūs). Kilęs iš Kuršėnų. Gyven*s Chi
cagoje.

Rauda ' Izidorius. Gyveno Chicagoje 
iki 1914 metais. Atsiliepė jo sesuo, 
Brigita Raudaitė Kedienė.

Skrinskis Antanas. Pusbrolis mirusio 
Jono Stankaus. Gyven*s Chicagoje.

Stankevičius Petras (Dominiko sū
nūs). Kilęs iš Šiaulių.

Žukauskas Antanas. Gyven*s Chica
goje. Atsiliepė jo žmona, Ona Žu
kauskienė gyv. Šiauliuose.

Aukščiai išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas k* nors 
apie juos Žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS.
Rm. 1904 — 201 North Wells Street, 

Chicago, Illinois.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros Ir Acetylene veldlnlmo Ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išmokinsime Jus į kelias sa
vaites. Mes nepaisome, .kad jus nešąli te 
kalbėti angli&kai. Tai yra creriausiaa pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes parelbčsims 
Jums įsigauti i gerą darbą, kaip tik Jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St. 

.... ....... o \

SALESMANAI. — The Metropolitan 
Casualty Insurance Co. "pasiūlo naujus 
viliojančius kontraktus ir komis* dėl 
pagelbininkų ir accident apdraudos rin
kėjų. 133.7 Insurance Exchange Build- 
ing.

Help Wanted-~Female
REIKALINGA patyrusi veiterka į 

reistaurant*.
. 506 W. 39 St

For Rent
ANT RENDOS 6 kambarių flatas. 

$25.00 rendos.
3618 So. Lowe Avė.

Business Chances
Pardavimui Širmiai' ___

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ice cream kampinė, sankrova. P’ilnai 
įrengta. Pigiai. 2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI elektrikinis mėsos 
slaiseris '‘Utele American”. Pigiai casb. 
■141 W. Maręjuette Rd., 2 apt.

ESU priverstas parduoti čeverykų 
taisymo šapą, visos mašinos ir tt., pi
giai. Tel. Victory 4253.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

"PARDAVIMUI ^5 akrai; prie vieške
lio; gera žemė dėl daržovių ar vištų au
ginimo; gera transportacija. Namie vaka
rais. Be mainų. E. Pearson, 257 West 
48 Place.

Real Estete For Sale 
Namal-Žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co, 
REAL ESTATE 

JLOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųliea 
Nėra skirtumo apielinkes ir kur yra ar 
kas yr*. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

T<1 L«far«t< O45J




