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Žmonių Minia New 
Yorke “Nuteisė” ir 

“Pakorė” D. Grandį

Uždarytas Fašistų r *
Stabas Lietuvos

Pasienyj, Prūsuose
Detektyvu pulkai 

su bombomis sau
go Italijos svečią

/ 1

Fašistų ministeris Philadelphi- 
joj pagerbė Amerikos konsti
tuciją

y—
New York, lapkr. 23. Dino 

Graudi, Italijos užsienių reika
lų ministeris, vakar pakartas 
anti-fašistų “teismo” sprendi
mu, šiandien turi New Yorke 
nepaprastai darbščią dieną, va
žinėdamas su savo pačia Gran- 
diene* vizituoti miesto oficialus 
ir lankyti jų rengiamas puotas.

Vakar dieną specialus tribu
nolas iš 300 “jury”, pirminin
kaujant internacionaliam anti
fašistų komitetui, surengtame 
mitinge-teisme vienbalsiai rado 
Graudi kaltą “žmogžudybėse, 
plėšime, padegiojime ir kišen- 
vagyste”, ir priėmę Graudi mir
ties bausmės sprendimą, su vi
somis ceremonijomis sudegino 
Graudi paveikslą (čiučelą).

Svečiui sugadino nuotaiką
Grandi atvažiavus į Pennsyl- 

vania stotį stiprus policijos bū
riai, detektyvų ^.jr borpbistų 
skvadai laikė apsupę stotį, ne
prileisti kokių nors anti-faŠis- 
tų demonstracijų ar ir ko blo
gesnio.

Philadelphijoje Grandi pra
važiuojant pro stiprius policijos 
kordonus prasiskverbė kokių 26 
metų amžiaus vyras ir užšokęs 
ant automobilio lentos, kuriamą 
važiavo Graudi su pačia, mosi
kuodamas raudona vėliava pra
dėjo šaukti: “šalin Mussolini! 
šalin Grandi! Šalin fašizmą, 
kurs žudo musų itališką jauni
mą!”

Laike oficialių vizitų Grandi 
“pagerbė” Amerikos konstitu
cijos tekstą pirmojo kongreso 
salėj xir pasakė prakalbą apie 
laisvės svarbą.

Karolis nuvainikavo 
brolį už moterį 

-----------■ ■■■■  .K.

Viena, Austrija, lapkr. 23. 
Pranešama iš Bucharesto, kad 
Rumunijos karalius Karolis, 
kurs pats buvo su svetima žmo
na, Mmme Lupėsku atsisakęs 
sosto ir 4 metams pabėgęs, da
bar atėmė princo, titulą iš savo 
brolio Nicholas už tai, kad tas 
apsivedė su paprasto kraujo mo
terim.

New York, lapkr. 23. Polici
ja suėmė Bushey prieplaukoj, 
Brooklyne butlegerių laivą ver
tės $750,000-ir 5,000 dėžes li
kerių vertės $350,000.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galimas vietomis lietus; pa
vakariop ar į naktį vėsiau; vi
dutinis vėjas, pereinantis j* va
karinį.

Vakar temperatūra pavakary 
69.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:- 
24, mėnuo leidž. 6:11 ryto.

Lenkijos diktatūra 
kaltinamųjų suole

Lietuvos ‘Brastos kalinių teis
me atidengiama vis naujes
nių valdžios nedorybių

Varšuva, lapkr. 23. Tolimes
nė teismo tąsa stato pačią Pil
sudskio valdžią į visai keblią 
padėtį. Vienuolikos kaltina
mųjų pareiškimai ir liudininkų 
parodymai patį teismą ima įti
kinti, kad ne kaltinamieji, bet 
pati valdžia turi būti kaltina
mųjų suole, kuri visą laiką da
rė smurtą ir provokacijas.

Grafas Borkowski, buv. Ga
licijos gubernatorius, patvirti
no, kad kaltinamieji yra netei
singai kaltinami dėl konspira
cijos rengimo ir žinių apie len
kų žvėriškumus Ukrairfoj sklei
dimo.

Ministeris siūlė išsprogdinti 
Varšuvą

Generolas Kukiel pareiškė, 
kad pulkininkas Bronislovas 
Pierackis, dabartinis Lenkijos 
vidaus reikalų ministeris, 1925 
metais siūlė generolui Sikors- 
kiui, dabar kaltinamąjam, su
daryti konspiraciją, su tikslu 
išnešti į padanges bent pusę 
VaršuVos." Tą paMGTymą Sikors
kis atmetęs.

Buvusio vidaus reikalų vice- 
ministerio Stamirovskio liudy- 
mai tiek sufalšivikuoti, kad 
juos katlinamųjų advokatams 
numaskavus, pati valdžia Sta- 
mirowskį skubiai perkėlė į ka
bineto pasekretorius, lapkričio 
17 d.
Karininkai užmušė Seimo pir

mininką
Valstiečių partijos atstovas 

Vrona teisme paliudijo, kad per-, 
nai metais į Lenkijos seimo vi- 
ce-pirmininko M. Dmovskio na
mus atėjo keletą karininkų ir 
Dmowskį tiek primušė, kad tas 
tuojau po to mirė.

Valdžia, norėdama išsigelbė
ti iš kokčios* padėties, žada teis
mą protęsti neapribotam laikui 
ir į bylą įtraukti daugiau kal
tinamų, kadangi kasdien dau
giau atsiranda kaltinamųjų už
tarėjų.

Kaip surado Kolumbo 
vėliavą

Istanbul, Turkija, lapkr. 23. 
Turkijos muziejuj randasi Ko
lumbo trečios kelionės Ameri- j
kon vėliava, kurią 16 šimtmety 
turkai atėmė iš tūlo buvusio 
Kolumbo kareivio.

Austrija,. Vengrija nori 
moratoriumo

Viena, Austrija, lapkr. 23. 
šios abidvi šalys stovi. priean
gyje moratoriumo, tai yra su
stabdymo tūlam laikui mokėtu 
užsienių ir vidaus skolas.

Yankee Doodle namas 
sulopytas

Albany, N. Y., lapkr. 23. 
Cralo fortas, (garsiojo Amerikos 
Yankee Doodle • gimimo vieta, 
bus atstatytas tokioj pat for- 
moj kaip buvo01660 metais. Tas 
fortas buvo pastatytas prieš in- 
dijonus.

[Acme-P. U A. Photo]

Italų ambasados namas Washingtone. Policija jį saugojo laike Dino Grandi, italų užsienio rei
kalų ministerio atsilankymo.

Darbo Federacija 
perspėja prieš bol

ševikų hipokricijų
Woll sako, kad komunistai ne

nori bedarbės gelbėti

New Yorkas, lapkr. 23. Mat- 
hew Wol, Darbo Federacijos 
vice-prezidentas, atsišaukė j vi
sus kongreso narius ir įvairias 
bedarbių šelpimo organizacijas 
bei darbo unijas, perspėdamas 
dėl bolševikų veikimo sąryšy su 
bedarbe. 1 . • \\

Woll ypatingai * perspėja dėl 
jų “badų maršo” į Washingto- 
ną su tikslu išprovokuoti per
sekiojimus. Jis sako, kad ko
munistai yra priešingi bet ko
kioms* pastangoms palengvinti 
bedarbiams ir nori kiek galėda
mi išnaudoti dabartinę padėtį 
bolševizmo propagandai.

Septyni žmonės ir 
daug arklių užmušta
Sudužo traukinys bevažiuojant 

į Chicago

Lexington, Mo., lapkr. 23. 
Septyni žmonės ir daugelis ge
riausių visoj ^merikoj parodos 
arklių tapo užmušti Missouri 
Pacifik gelžkelio katastrofoj va
kar dieną. Traukinys su “ark
lių aristokratija”, sakoma “mi
lijono dolerių vertės” skubėjo 
iš Kansas City į Chicago.

Slėpė žmogžudystę per 
,64 metus

Pana, III., lapkr. 23. George 
Piper 71 metų vakar papasako
jo, kaip, būdamas dr 7 metų 
amžiaus jis matė tris banditus 
užmušant farmerį Russel ir pa
kasant į žemę, bet ligi šiol bi
jojęs pasakyti apie tai.

54 dienas kvėpavo per 
mašiną: išgijo

Long Branch, N. J., lapkr. 
23. Sigmundo vaikas 5 rhetų 
kvėpavęs 54 dienas dirbtinais 
“plaučiais” išgijo nuo vaikų pa- 
raližiaus. ,

Anglų kalba valdys 
Aziją

k..... . ........ „ r •
Seattle, Wash., lapkr. 23. Dr. 

Yoshisabuto, japonietis, pareiš
kė, kad anglų kalba Japonijoj/ 
jau tapo antroji valstybės kai-, 
bar Kinijoj ir kitur Arijoj smal
kiai plinta.

Kuba valosi nuo “ko
munistų”

Havana, Kuba, lapkr. 23. 
Areštuoti 60 darbo organizacijų 
vadai, kuriuos diktatoriaus Ma- 
chado valdžia įtaria esant ko
munistais arba jiems simpati
zuojant. Darbo organizacijos 
busiąx visos “išvalytos”: suim
tieji bus deportuojami į kalė
jimo salą arba j gimtas šalis.

Milžiniški graliai so
vietų kolektyvuose

- —----- , . .

Areštuotas 44. valdžios farmų 
komitetas

Maskva, lapkr. 23. Visoj so
vietų šalyje sukėlė , sensaciją 
atidengimas milžiniškos vogimo 
ir nuslėpimo ’ konspiracijos di
džiausiame valdiškame cukraus 
ir gfudų truste “Sojuz-Sachar”, 
kurs valdė 44 kolektyves ;tfąr 
mas. To trusto buvo vedamas 
žymaus sovietų valdžioj “drau
go” Adambvičiaus ir kelių kitų 
komunistų.

Rasta, kad trusto oficialai 
per ilgą laiką falsifikavo atskai 
tas ir pasilaikė milžiniškas dau
gybes ūkio produktų iš 44 far
mų. Taip' pat visoj eilėj kitų 
valdžios farmų panašus graftai 
susekti.

Amerika “prašaudo” po 
$315,000

San Antonio, Tex., lapkr. 23. 
Kasmet šaudymai iš armotų 
saulei įtekant ir leidžiantis ir 
svečiams generolams vizituo
jant, kainuoja po $315,000.

Dingo dausose balionas
Cleveland, O., lapkr. 23. Mil- 

ford Vanik, 25, jau 72 valandos 
kaip negrįžta “iš dangaus” pa
kilęs „ su 35,000 kubįškų pėdų 
didumo balionu. Maisto jis tu
rėjo pasiėmęs 24 dienoms.

Naujausiai praneša, kad susi
rado. . .

Iowa gresia upių potvy
niai ' ■■ ■ ■ ; ■ i

Dės Moines, la., lapkr. 23. 
Dideli lietus Iowa valstijoj gre
sia upių išsiliejimu j potvynius. 
Vanduo paplovė vėžes ir nuver
tė Chicago Qreat Wesiterii trau
kinį. Cantpn, Ui., lietus pada
rė žymios žalos., 

.......... ......
Wasl|ington, lapkr. 23. plati

nama mintis ■. nukirsti visiems 
valdininkams, algas viršiau $1,- 
200 l metus. . |

Charbino nepaėmė; 
Briand paruošė re

zoliucijos punktus
Šalčiams sulaikius Japonus šiau

rėj, Pietų Kinija ruošia kontr
ataką . x

Paryžius, lapkr. 23. Aristidas 
Briandas, Tautų Sąjungos Var
du pasiūlė rezoliuciją Mandžuri- 
jos karui išspręsti. Nors re
zoliucija viešaf neskelbiama, 
bet, spėjama,, : kad pamatinės 
mintys bus: ■

1/' Baigti"' kinų-japonų karo 
žygius. '

2. Atitrhukti japonų karo ■pa
jėgas į Pietų jyiandžurijos' gelž
kelio ribas. ■■
, 3. Tarptautinė komisija ištir
ti Mandžurijos padėčiai ir Ki
nijos sutartim su kitomis šali
mis.' : • ‘.

4. Nauja Kinijos konferenci
ja, pasiremiant Kinijos, sutar
timis ir komisijos atradimais.
Reikalauja pirma japonus at

sitraukti '
Kinijos atstėvas Tautų Są

jungai griežtai pareiškė, kad 
jokios komisijos negali būti 
siunčiamos pirmiau, kol japonai 
atsitrauks.

Tsitsihar, Mantįžurija, lapkr. 
23. Charbino pręvincijos ir mie
sto pagrasinimas sukilti < sulai
kė japonų atsiųstą kinietį gu
bernatorių Chang Ching Hui 
nuo žygių užimti to miesto val
džią. Dideli speigai ligi 25 že
miau zero sustabdė ir japonų 
žengimą priekin. ■! ,

» ' " - • *

Kinai ruošiasi; Rusija rami
Mukdenas, lapkr. 23. Japonų 

žvalgyba susekė, kad Nankingo 
valdžios įsakymu didelės kinie
čių kariuomenės gausybės trau
kia artin Mukdeno ir koncent
ruojasi puolimui prieš japonus 
su tikslu išvyti juos iš Mandžu- 
rijos.

Washington, lapkr. 23. Sena
to užsienių komisijos pirminin
kas senatorius Borah, kurs yra 
kaip ir neoficialię atstovas nuo' 
Sovietų Rušijbs Amerikai pa
reiškė, kad nėra reikalo bijotis 
sovietų Rusijos įsimaišymo į 
Mandžurijos konfliktą. \

New York, lapkr. 23. Lya de 
Putti, vėngrė artistė kritiškai 
serga nuo kraujo užnuodijimo.

State Collęgė, Pa., lapkr. 23/ 
Prof. Knaidęll išaugino n£ują 
kalakutu rūšį, kuri bus daug 
lengviau ii* greičiau išverdamą.

Kentucky mainerių 
teismas prasidėjo

Vienuolika kaltinami konspira
cija, užmušimais ir pats I. W. 
W. prezidentas

Mount Sterling, Ky, lapkr. 
23. Vienuolika žmonių šian
dien atiduota teismui, kaltina
mi nužudymu "dviejų deputy še
rifų ir 1 komisary klerko, kon
spiracija žudyti, patarimais, pa
drąsinimais ir padėjime žudy
ti.

Keturi svarbiausi kaltinamie
ji yra: William Hightower, 
United Mine Workers unijos 
Amerikoj prezidentas ir sekre
torius tos pačios unijos W. B. 
Jonės, Asą Gusik, buvęs poli
cijos šefas ir Al Benson, buvęs 
šefo asistentas.

Į Mount Sterling susirinko 
minios mainerių su šeimynomis, 
vaikais ir apsigyveno teisme 
kieme. Vieni tikisi iš teismo 
teisėtumo, kadangi ką tik teis
mas paliuosavo Bill Burnet, iš 
kurio komunistai tikėjosi susi
laukti antro / Sacco Vanzetti 
teismo. Kiti stengiasi šią bylą 
kaip begalima savaip išnaudoti. 
Teismas truks kelias savaites.

1 užmušė, 6 sužeidė 
Washingtone kavinėj

Banditai pinigus paėmė paleido 
šuvius į žmones

Washington, lapkr. 23. Perei
tą rytą 3 vai. Colonial Tea 
House įėjo 5 ginkluoti ir mas
kuoti banditai, sustatė į eilę 
rastus 14 žmonių ir atėmę iš 
kasos $325, bėgdami lauk pa
leido salvę šūvių f žmones, iš 
kurių 1 užmuštas ir 6 sunkiai 
sužeisti.

Nubaudė šnipinėjusius 
lenkams

Vakar kariuomenės teismas 
sprendė piliečių Vilevičių, šni- 
pinėjusių Lenkams baudžiamąją 
bylą.

Vienas Vilevičius nubaustas 
15 metų sunk, darbų kalėjimo, 
antras 10 metų.

Įkišo koją į kuliamą 
mašiną

Spalių 21 d. Šiaulių valsč. 
Verdulių km,., kuliant javus, dėl 
neatsargumo Stačiūnų valsč. 
Mickūnų km. gyventojas Adol
fas R,emeikis įkišo mašinon ko
ją. Vėliau ligoninėje koja buvo 
nupiauta.

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 fyto iki 8:00 vai. vakaro.
šventadieniais nuo 9 ryto iki I vai. po piet.

Tel. Roosevelt 8500.

Kelnėmis rankose 
grįžo iš policijos 

fašistų armija
Prūsų valdžia paspaudė “Klai

pėdos vaduotojus” Tilžėje ir 
Karaliaučiuje

Tilžė, Rytų Prusai, lapkr. 11. 
šį pirmadienį policija uždarė vo
kiečių nacional fašistų-hitleris- 
tų namą, kuriame ligi šiol buvo 
įtaisytas visas jų štabas. Prie 
šio štabo namų visą laiką sto
vėdavo uniformuotas fašistas 
sargybininkas ir virš štabo bu
vo iškabinta fašistų-hitleristų 
vėliava.

Hitlerio fašistų štabas išar
dytas pasiremiant Vokietijoj 
veikiančiu grasos įstatymu, ku
riame yra pasakyta, kad polici
ja gali uždaryti organizacijas 
ir jų valdomus namus, jei pa
sirodo, kad tos organizacijos ar 
jų pavieniai nariai eina link ko
kio nors smurtiško darbo.

Iš šio fašistų štabo jau kurs 
laikas plito terorizavimas. Dar 
visai nesenai fašistai iš savo 
štabo išpuolę pagavo, tris jiems 
priešingai nusistačiusius tilžie
čius’ ir juos įsivilkę į savo šta- 
fcaJtHiveinę, smarkiai sumušė,

Sugaudė virš 500 hitleristų

Karaliaučiuj pereitą pirma
dienį susirinko apie 1,000 uni
formuotų fašistų ir pradėjo gat
vėmis paraduoti. Kadangi Čia 
fašistams draudžiama rodytis 
uniformose, tai sustiprinti po
licijos būriai fašistus sugaudė 
ir sulodavę į patrolinius auto
mobilius nusigabeno į policiją. 
Kaikurie dar spėjo pabėgti, bet • 
virš 500 fašistų sugaudyta.

Policijos stotyse fašistams 
numaustytose jų kepurės ir nu
kabinėti diržai, blekutės ir ki* 
toki fašistiški ženklai. Kaikurie 
pradėjo savo ženklus slėpti po 
apatiniais rūbais, bet policija 
visus nuogai išrengė ir cedeliu- 
kus surado. Visi Ženklai palik
ti teismui įrodymu. Nurėdyti 
fašistai be kepurių palaidais 
švarkais, be šlipsų, o daugelis 
net kelnes rankose nešdami nu
ėjo namo.

Tarpe fašistų buvo vaikų ligi 
14 metų ir vienas fašistų at
stovas Reichstage, Koch. Visi 
bus teisiami už grasos įstatymo 
laužymą.

Spalių 29 d. Vilkijos valšč. 
Paštų vos dvare pil. Urbono 
kluone pasikorė dvaro gyvento
jas Jokimas Danilevičius, 84 
metų amžiaus.
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Ką Mačiau Nepriklausomoj Lietuvoj
Rašo Dr. F. Puskunigis

gaminta 
jau bus ap- 

bus

plytoms kitokių sudėčių, kaip 
akmens, žvyro, smėlio ir t. t.

Man atsilankius į Berelių 
plytnyčią Raseiniuose, teko ma
tyti plytų apdirbimą paprastu 
budu. Viskas dirbama ranko
mis. Pečius deginimui didelis 
(ėmė 60,000 plytų jį pastatyti), 
ant kart išdegina 80,000 plytų 
ir sudegina 200 kubinių metrų 
malkų. Molis nereikia valyti; 
kasa, maišo ir deda į formas. 
Tos ptytnyčios užveizda (lietu
vis) pareiškė, kad jie nespėja 
išpildyti plytų reikalavimus. 
Mano ateity praplėsti savo ply
tų išdirbystę. Dar, girdi,, esą 
stoka gerų kelių išvažiojimiii 
plytų toliau.

Yra išrokuota, kad plytų ve
žimas toliau 20 kilometrų ne
apsimoka. ‘Lietuvai reikalinga 
turėti 25 kilometrų plote nors 
vieną plytnyčią. Plytos Lietu
voje nepaprastai pigios. Kar
tais 3—4 sykius pigesnės, negu 
Suvienytose Valstijose.

Planuojama Šiauliuose atida
ryti dideles durpių kasyklas; 
Tuomet durpėmis bus galima 
išdeginti plytas ir, žinoma, ply
tų kainos bus mažesnės ir tas 
labai teigiamai atsilieps j Lietu
vos namų statybą.

Mūrinė Lietuva

• y -

/■•v

karnai ir pigių koklių, Josųužims 
sjdhdelfų fr blekės vietą, Ir, 
žinoma, jų stogas bus geras 
šimtui ir daugiau metų. Tuo
met išnyks Lietuvoje “bakūžė 
samanota” ir ąę to* mes nori
me, ar ne, bet prieš jiuujos ga
dynes įmones negalėsime atsi
laikyti. Dabar paviršutiniai žiū
rintiems į .Lietuvos pilkosios 
liaudies būklę, ypač į jos gy
venimą, atrodo, kad ten yra 
dąug vargo ir daug nepasiten- 
kinirrio, bet prisižiūrėjus giliau 
į žmonių dvasinį gyvenimą, pa
vartojus racionalinį susidėjusių 
šimtetinį aplinkybių gyvenimą, 
prieisime visai prie kitokių iš
vadų. Rasime, kadz ta Lietuvos 
pilkoji liaudis savo “samanoto
se bakūžėse” yrą daugiau pa
sitenkinus, negu kitų šalių gy
ventojai gyveną mūruose. Pro
tiniai ir fiziniai Lietuvos liau
dis yra pralenkus Lietuvos ir 
kitų miestų gyventojus. Tik 
lavink Lietuvos kaimiečio svei
ką protą ir jo tvirtą fizinį kū
ną ir jis tap^ galingu ir ištver- 
min’gu. Bet kuomet . trobesiai 
bus įrengti ne išxrąstų, sama
nų ir šiaudų, o iš plytų ir be
tono, tuo kart tas pilnas Lie
tuvos provincijos vaizdas pra
nyks ir tuomet ir beracionalis 
žvalgas matys ten “viską ge- 

• . .rai .

• ''"V o-v
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kaių buvo 
3 karai iš 

skaičiuje 
grybų da-

(Tęsinys)
1925 metais 116 hektarų plo

tas buvo užsėtas cukriniais run
keliais. 1926 metais 190 hekta
rų. Runkeliai būdavo išvežami 
cukraus gamybai į užsienį. 
1927 metais susiorganizavo 
‘‘Cukrinių Runkelių Auginimo 
Draugija”, kuriai valdžia su
teikė įvairias privilegijas ir 
lengvatas. Ūkininkai buvo ska
tinami auginti daugiau ir dau
giau cukrinių runkelių ir visas 
tos rųšies derlius buvo supirk
tas ir nusiųstas į Mintaują dir
bimui. 1929 metais cuKrintu 
runkelių auginimas pakilo nuo 
200 hektarų iki 6(M) hektarų. 
Įsisteigus cukraus fabrikui, Lie
tuvoje cukrinių runkelių augi
nimas turės daug padidėti. To
kiu budu Lietuvoje 
žalioji medžiaga
dirbta vietoje, — iš to 
daug didesnė nauda ir ūkinin
kams, ir darbininkams. Gal ir 
patys vartotojai (publika) gaus 
cukrų nebrangesne kaina už 
pirmiau Įvežamą.

Grybų fabrikas
Alytaus apskrity jau tur būt 

pabaigtas statyti grybų rųšia- 
vimui ir džiovinimui fabrikas. 
1929 metais buvo išvežta už 
500,000 dolerių vertės džiovin
tų grybų į Suvienytas Valsti
jas. Iš to kiekio 17 
įvežta iš Rusijos ir 
Vokietijos. Tame 
įvežtų iš Vokietijos
lis buvo ir iš Lietuvos. Lietu
va 1929 metais išvežė į Kara
liaučių 113,000 kilogramų džio
vintų grybų, vertės 1,400,000 
litų. Ir 1,900,000 kilogramų ne
džiovintų grybų, už 1,350,000 
litų.

Nors Amerikos importeriai 
ir neturi tiesioginių ryšių su 
Lietuva, bet jie yra susipaži
nę Lietuvos grybų gera koky
be. Amerikos Suvienytose Val
stijose yra didelis reikalavimas 
grybų ir mokama geros kai
nos (nuo 30 iki 100 litų už ki
logramą), kuomet Lietuvoje 
svetimos firmos moka už gry
bus tik 8.12 litų už kilogramą 
Nors pirma buvo nusiskundi
mų, kad Lietuvoje grybai blo
gai rųšiuojami, bet esant gerai 
kainai ir dideliam grybų parei 
kalavimui užsienyje, ta stoka 
jau atitaisoma ir laikui bėgant 
Lietuva galės gauti iš grybų 
eksporto geras įplaukas.

Plytų ir koklių išdirbystė

Dabartiniu laiku Lietuvoje 
veikia 70 plytnyčių, kur dirba 
1,000 darbininkų. Tlytų ir ko
klių išdirbimui Lietuvoje ran
dasi gera dirva. Viena. Lietu
vos molis daugely vietų labai 
geras ir jį galima vartoti tie
siog degimui plytų, nereikalau
jant jo valyti nuo kenkenčių

Viską suglaudus krūvon, kas 
liečia plytų gamybą, galima 
drąsiai tvirtinti, kad netolimo
je ateityje Lietuvos provinciją 
puoš raudoni plytiniai trobe
siai. Jau ir dabar važinėjant 
po provincijas, ypač po Suval
kiją, taip ir raudonuoja tai 
vienur tai kitur raudoni tro
bų stogai. Apart to,
ūkininkai ėritū pakeisti 
nius stogus skindeliais 
ša galvanizuota skarda, 
ma, kr d toks blokinis 
garantuojamas 30-čiai

Lietuvos 
šiaudi- 
ir pal- 

Sa k 0- 
stogas' 
metų.

Reiškia, jis laiko ilgiau, nei 
skind’elinis. Kuomet bus pakan- niais.

Po 10-15 metų Amerikos lietu
viams bus sarmata Lietuvoje 

pasirodytz
Važiuodamas po įvairias Lie

tuvos dalis turizmo ir ekonomi
niais reikalais turėjau daug 
progų bešaliai tėmyt į Lietu
vos liaudies dvasinį gyvenimą. 
Amerikoniška patarlė sako: 
“Looks are deceiving” (išlau
kinė išžiūra apgauna). Ta pa
tarlė, taikant ją Lietuvos liau
džiai, ypač jaunąjai kartai, pil- 
nhi atitinka teisybei. Raiboje, 
pasielgime, takte ir išvadose 
Lietuvos eiliniai įmonės vado
vaujasi sveiko - protavimo dės-

Pažvelgus j lietuvio veidą at
rodo, kad jis visąfnp kame pa
syvia, negudravoja, neprotauja, 
Afišai nekaltas, negdii būt už
sispyręs, negili |>ut ištvermin
gas. Bet j j'"užkalbinus, prisiei
ną nusistabčt jojo svęjka, Ip- 
ginga mąstymo vaga. Jo orien
tacija skubi, ištverminga ir su- 
gebfai suianįa. lengviausią iš
eitį sunkiomis kliūtims. Turint 
tą viską omeny, reikia daryt iš
vadą, kad Lietuvos liaudis tū
li galingas budo ypatybes. Jei 
mes palyginsime Amerikos Lie
tuvių jau merdėjančias ypaty
bes ir dar prie, to pridėsime 
musų čia daugumos gimusio 
jaunimo paprastam socialio gy
venimui apatiją, gausime išva
dą to didelio dvasinio-kontras
to (skirtumo) ( tarp Amerikos 
ir Lietuvos lietuvių. Tik pažvel
kime kaip . Lietuvoje dvasinis 
ir ekonominis gyvenimas gerė
ja, tobulėja, o pas mus priešin
gai viskas einą stagnacijos 
link. Tas ir yra tiesioginiu. re
zultatu žmonių dvasinės ištver
mės ir jų energijos.

Kas mums Amerikos Lietu
viams reikalinga daryti? x

• i;■
Eikime- ištirtais gyvenimo 

praktiškais keliais, kuriais tau
tų ir valstybių istoriniai įvy
kiai jau ne vieną kąrtą pasi
kartojo. Mes atvykdami į Ame
riką atsinešėm©, kaip ir visos 
kitos tautos s.avptas kiekvienai 
tautai įgautas ypatybes. Tos 
ypatybės mums prigelbejo mu
sų gyvenimą sukurt taip, kaip 
mes jį norėjome. Mes sudarė
me skaitlingas Suvienytose Val
stijose lietuvių kolonijas. Mes 
s us iorganizayomė pašelpineg, 
politines ir dvasines organiza
cijas. VePčiarpi spaudžiančių 
gyvenimo aplinkybių visą rmL

bartas pastangas nukreipėme 
tik į laikinųjų musų reikalą 
piatenkinimą. Turbūt nepatiktu
me nteko pastovaus ateinan
čioms mų#ų kartoms, Jei, mes 
viehą gražią diėnį šioj Šaly sa
vo gyveninę likviduotume. Tas 
pArbdė, kad mūšį neužčiuopia
ma instinktine nuovoka mums 

<tnip ir .šnabždėjo, kad čia mes 
ėš'ame tik svėčiaL Su musų kū
nų išnykimų, išnyks mĮo šios 
žemelės paviršiaus ir musų dva
sia — rniusą sielų gyvenimas.

Nors trumpame musų kolo-. 
fnijų gyveniriiė mes suspėjome 
daug ką nuveikt 
kad musų tėvy»S Lietuva kas 
kart dav# muūis pagalbą, nuo
lat plaukiančiais 
nėmis su nauja 
na tvirta fizinė 
ga. Reiškia, mes 
si vienas musų

Dabar, kuomet imigracijai 
į Ameriką durys užsidarė tai 
yra, čia žmonių dėtigįau jau ne
pageidaujama, lai tos durys at
sidaro j kitą pusę ir lai Ame
rikos lietuviai važiuoja į jų se
nąją tėvynę ir lai prisideda kū
rime tokių pat kolonijų, kaip 
jie buvo padarę Suvienytose 
Valstijose. Mes, ten nuvykę, 
parsivešime tai ką čia gavome 
ir iš ten gausime to ko čia 
stokuoja ir tokiu budu įgausi
me žmogaus gyvenimui reika
lingą lygsvarą ir tuomet mums 
nereikės bijoti, kad mes mir
sime kąipp tautos dalis, nepa
likdami to, kas 
kiekvienai žmonijos sudėties 
daliai-taūtai.
' Juk mes taip darydami ne- 
prasižengsim nė prieš jokias 
nė tautų, nė valstybių taisyk
les, žinome, kad visos šių die
nų tautos reikalauja glaudaus

viėn todėl,

pas mus žmo- 
energija, jaų- 
ir protine je- 
veikkeme tar
iau tos kūnas.

yra brangu

“Savas Pas Sava
- sako biznieriai

Ar Jūsų Poilsis Sutrukdomas?
Veikite Greitai Del Pūslės 

Nereguliarumų. \
susidomėkite pūslės nercguliaru- 

per-(greitai .
mais; jei yra deginantis, mažas 

daug tankus šlapinimasis ir .kelinta
sis naktimis. Jie gal būt įspėja tufus 
inkstų ar pūslės pakrikimus.

Pabandykite Doan's Pilis. Jokis ki
tas išgarsintas diuretikas nėra taip pla
čiai vartojamas. Nė vien.ų nėra taip 
gerai rekomenduojamas. Gaukite 
Doan’s šiandie.

• A

ekonominiuose taip socialiniuo
se reikaluose.

Ji|k nebereikalo Amerikos 
Adniiroląs buyo priverstas "“ati
daryti” tolimos Japonijos duria 
keletą metų tam atgal. Toks 
Amerikos žygis nėra dabar nu
peikiamas, bet giriamas; Japo
nija sumodernėjo ir davė pn-

•- y —— -------------- •------------------------------------------------
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šauliui teigiamų vaisių moksle 
ir kultūroj.

(BUs daugiau)

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lan
ki jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
eįsmentų. iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Moštfc kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų. Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimu ijr atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir Šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai.

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

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

sų darbą, yišąsu įaYiėhes ir siį* tarpe savo sautikiavimo, kaip 
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PJUTES
IŠPARDAVIMAS

, ir specialai dėl

dėkos dienos
1 Dienos. Didelių Išpardavimų

KOKYBES PREKĖS UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS I

Domis Pilis A Diuretic 
for 

theKidneyt

■' ' 1 ■— '•....................... 1............ • 1. _<

r r « . '1 ■ >11 '-t. -i ■ V-HiV

GEVERYKAImalšeimynai
■ ' . M į ,

Beveik kiekvienas žmogus 
perka DOVANAS 
DOMS.
ra dovana, 

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

KALfi- 
čeverykai yra ge- 

Todcl, įneš pa-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. Į

Padaro 
Skalbimą 
Leugvą t

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIM0, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas tavo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas k vertinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbi jai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

IŠPARDAVIMAS UTARNI^KE. ,SEREDOJ, PĖTNYČIOJ IR
' $tmT°J, LAPKRIČIO 24^ 25y 27 28., ,

m A T “GOLD MEDAL” Virtuvių O A ' sv. £
JVlll.j.1. Al.. išbandyti. 5 sv. maiŠ- 17^ maiš. V I.

•COMET” BALTĮ, O 1 7C
ČIEL-I. GRUDAI 1 svaro Pakeliai fapak.pl ■ V

31c
RYŽIAI ' "^MPT-iBALTL

—

KAVA De Luxe SKĄNI KAVA ' Sv. kenas 
_—  .i—4—-—; .i ■ ., . • t—t“—. r' m*
OLIVES Ispaniškos Queen dvaras 29c

1 ■ • ... . j. _  ' ■ . • ■ ' " ■ " —

Kvortos

DŽIOVINTUVAISIAI■ U.,.17C
. . i. ..i ' ................. .. iyi_nimiB.nlm. u i         įMiri,^

COCOA M^kęnAL^Š Ž nai 15c
' ................ I ................... *........ . II III.

‘SUNSHINE . šokoladiniaį 3^7f*COOKIES PEANUT PUFFS Svaras W • *
 DYKAI didelė 1'2 colių žaidimui bolė •, , . .

rn'rrrvni1

• MINCE’ĄfEAT ‘^None .Such” ■ 166
... . ,i > I I .ii I,..,.,,,! ,|>- |||I.I||||IWU, III, l n I . ..........................  .I.J-.U. I —.........................................-

DIDELI CĄLJfiORNIJOS

RIEŠUTAI parinktVniaTS

/

‘.Svaras 27 c
J ' t / NAPLE FILBERTS tŠVaras 23c

— II I. ti I . I..., I    1   B " 1 ■—1 y 'UIIIRM.   UI įl"' II .III..—I-., 

? ti ' DIDELĖS BONKOS ? x

Ginger Ak — Root Beer — Soda 3 „t 29c 
riTc

e

šviesus ar 
tamsus

IA- Roo»cveli I 
•rti St Lotus Avė 
CHff'AGO ILL

ViCTOR ŠLEPIKAS 
*l*> $9, Av|(.

Kapitonas

Specialistas iš
- GYDO VISAS LIGAS VY 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfi . . . „
Speciahškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pjjslžj, užuuodijimą krau-

& Blocked
50c

Taipgi valome ir proji-/TO> 
name vyrų siutus ir overkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

. i,. H,f ■ I  ........................................................... IU 11 "' ■ 1 1 1 ri J 111 Įl I I . r I II

“DROMEDARY” DATEŠ
—     ‘"fe- : 1 Į"   " ' i“ 111 *      -.......................................

ŽELATINADEZERTAS ■
ŠOKOLADO CANDY BĄRŠ/Įffr 10C

I,,,,,.—r——----------------- •

BĄNANOS... pknioKuįiois :.....

nRTTATTAT EKSTRA GRAŽUS
.. IR SKANUS ....

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai , • -

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576 » _ i jv-.v •

BAGDONAS BROS. 
PURNITURE 8 PIANO MOVINC 

Local W Long Dittance Removal 

3244 S. Halsted St. 
Office Ttl. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yards 3408

, Pasauliųlam* Kate
Seno' Krajaus

jo, odos, ligas, žaizdai, reumatizmą, gąlvos skausmus, skausmus ’ nuga- 
toje. korijamą, gerklės skaudėjimą ų pasiaptipgas ligas.. Jeigu kk» 
galėjo jo» išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite.
Praktikuoja per daugeli merų ir ilgy d? tukatarriiifl* įigotįjų
dykai. OFISO VALANDOSt w 
valandai ir ouo 5-C valandai vakari. 
♦?po U Su.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
3 Sy. 19c
3 , 25c

....  I ....... ■■■'— ■ I1RIHI IUIW»I 1 
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyšių ir pianų muveriai vištoj* h 

toli. • patarnavimas geras ir pigu*. 
817 West 34th St 

T«L Boolrvard 9336

SPANGUOLĖStCranberries) 2 r , 21C
. ............................" .. ....................... .................................................. ... ' , ................. ................ ; ■ ■ 1 .

PBUOUAI ssa yą- 5« 17c
ALUS “Bt^įtųja^Špecial”

....... ......................... " ' ■' -
Eikitę į “Midwest Stores“ dėl geriausios Įjl&SOS IR PAUKŠTIENOS' už 

“Mi3west Sijores^’ saviulnkii yra įvairių tautų, ki/fy If^viena grupė yra 
’štstoyaujamA savo komiteto.

Lietuviu Skyriaus Komitetų Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS T

858 W. 33jri; Street

fapak.pl


Antradienis, lapkr. 24, 1931 >;rs
užtiko ginklų sandelį Partne
riai tečiau aiškinasi, kad jie 
parenduoją šautuvus medžiok
lėms. Policija betgi nori pa
tirti kokios riįšies “medžiok
lėms” partneriai ginklus ren- 
duoja, kadangi kai kurių ginklų 
numeriai yra išpieduoti. Tokius 
išpieluotais numeriais ginklus 
dažnai vartoja banditai.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
■t—aM*** i.... H*.....................................................

dažniausia peržengė pusšimtį, 
.pav. Luteris mirė 63 m.,. Kal
vinas 55 m., Cvinglijus žuvo 
kovoje gindamas savo įsitikini
mus 47 metų, Humanistas Re- 
uchlin 67 m., Erazmas — 69 
m.

Dailininkų ir skulptorių tar
pe taip pat galime, rasti sulau
kusių gilios senatvės miru
sių gan jaunais. Leonardo de 
Vinči mirė 67 m., Mykolas An
gelas 86 m., Dyreris 57 m., 
Rembrandtas 63 m., Rafaelis 
vos 37 Ametų.'

Muzikų tarpe tsiip pat dide
lis įvairumas.’ Vagneris mirė 
70 m., Bachas 67 m., Mendel- 
sohnas-Bartholdy 38 metų, Šu
manas 40 m., Mocartas 35 m., 
Šubertas 'Pranas 31 metų, Bee-

.....................—..........  i " r ...... ‘■i'*1"* 
šimčio metų. Pavyzdžiui, vokie
čių Šileris mirė 46 metų, By- 
ronas,' kurio* “Kainą” išvertė į 
lietuvių kalbą Vincas Kudirka, 
mirė vos 36 metų sulaukęs. 
Jis, kaip sakoma, sudegė pats 
savyje, nes buvo begalinės ener
gijos ir darbštumo žmogus, 
karšto budo, staigūs. Novalis 
mirė vps 29 metų ir t. t.

Mokslininkai dažniausia mirš
ta jau pagyvenę. Tai pilnai su
prantama, nes jei kuris nors 
mokslininkas jaunas mirė — 
jis nespėjo pagarsėti ir todėl 
mes nieko apie juos nežinome. 
Bet jų tarpe juk kaip karts 
butų galima tikėtis greitai per
sidirbusių žmonių, kurie ir mir
ti turėtų daug anksčiau, negu 
paprasti žmonės. Bet nieko pa
našaus. Yra mokslininkų, ka-Jthovenas 56 ny. irt. t. 
rie nesulaukė gilios senatvės, 
pavyzdžiui, Kepleris mirė 59 
metų, Džiordano Bruno 52 me
tų, bet pastarasis, jei ne šven
tos inkvizicijos kalėjimo urvai, 
gal butų sulaukęs ir gana gi
lios senatvės; bet daugiausia 
mokslininkai mirė gan seni, pa
vyzdžiui, Aleksandras.' von 
Humboldtas mirė 89 metų, žy
mus psįchologas Vilius Wundt 
83 m., Šopenhaueris 72 m.,
m., anglų filosofas Spenceris 
83 m„ šopenhameris 72 m., 

(Kantas 79 m., Leibniras — 90 
m. Išimtį filosofų tarpe gal 
sudaro Fichte, miręs 52 metų 
ir Spinoza 45 metų. Kitose 
mokslo srityse mes taip pat 
randame senių, pav., gamtinin
kas Darvinas,* taip pat sukėlęs 
revoliuciją gamtos moksluose, 
kaip Kopernikas astrondfnijoje, 
mirė 73 m., istorikas Ranke 
91 m., filologas Grimmas 78 
m. ir f. t. Volteris mirė 84 m., 
Ruso 66 m.,' Lcssingas 66 m.

Reformatorių tarpe taip pat 
Yra ir mirusių nesulaukus pus- amžius nepastovus, bet visgi

•fr r

Šis Tas Apie Pasaulio 
Garsenybes - Genijus

CHICAGOS 
ŽINIOS
■ •, ’tl

dėjo šaudyti į banditą. Bandi
tas nesitikėjo tokio moters žy4 
gio, pabėgo. Kartu išdūmė ir jo 
draugas.

Ginklai parenduoti

(Pabaiga)
Bet jei sukurti muzikos ku

rinį reikia daugiau laiko, negu 
eilėraštį parašyti, tai juk km 
rioje nors mokslo srityje pa
rašyti specialų, tinkamą, rimtą 
veikalą reikia dar daugiau pa
dirbti, nes čia dažnai tenka ir 
ilgai tyrinėti ir daug dirbti 
įvairiose laboratorijose, apskri
tai daug medžiagos sunaudoti. 
O yra mokslininkų, kurie ne 
vieną dešimtį tomų paliko savo 
kurinių. Pavyzdžiui, Aleksand
ras Humboldt parašė trisde
šimt storų tomų. Leonardas 
Guler, žymus XVIII-to amžiaus 
matematikas, nemažiau prirašė.

Paimkime Leonardą de Vin- 
ci. Tai nepaprastų gabumų ir 
darbštumo žmogus. Jis ir ra
šytojas, ir tapytojas, ir skulp
torius, ir matematikas, ir inži
nierius, ir astronomas ir visose 
srityse jis žymus, paliko savo 
gan žymius pėdsakus.

Bet buvo ir tikrų meškų. Pa
vyzdžiui, žymus graikų filoso
fas Platonas savo veikalą “Dia
logai” rašė aštuonioliką metų. 
Kopernikas savo nemirštamą 
veikalą “Libri Revolucionum”, 
kuriuo jis astronomijoje pada
rė tikrą revoliuciją ir sukėlė 
visas Romos juodas jėgas, ra
šė trisdešimt šešis metus. Liu
teris savo komentarus “Gene- 
zio Knygai” rašė dešimt metų, 
žymus vokiečių poetas-rašyto- 
jas Klopstokas savo poemą 
“Mesijadą” rašė 27 metus! Gi 
ilgiausiai rašytas kūrinys tuo 
kart pasaulyje yra “Ulrięhp

von Hutteno gyvenimas”, kurį 
Wagenzeilis rašė keturiasde
šimt ir penkis metus.
- Ir štai, tik šiais savo ilgai 
rašytais kuriniais šie 'žmonės 
pagarsėjo. Ir dabar suprask 
žmogus genijališkumo žymes. 
Juk negalima tokiam Koperni
kui nuimti genijaus vainiko, 
kuomet jo išdėstytu mokslu 
dar šiandien mes tvirtai tiki
me ir tik giliname jo 
mus, nusakymus.

Apiplėšė banką
’ Keturi banditai padarė holda- 
pą Westerri Springs State Ban
ke, 901 Burlington st., Western 
Springs. Pasipelnė $8,000 ir 
pabėgo.

Policija suėmė James C. 
Douglas ir Edward Cook, 4433 
North Pameu .avė. Pas juos

išradi-

gero- 
Ypač 

pas 
tarpe

amžiaus

' * e

Daugelis yra įsitikinę,’* Jog 
genijai, kurie apskritai daug 
dirba, nors ir būdami gana di
delių gabumų, greitai persidir
ba ir jauni miršta. Bet to taip 
pat už taisyklę negalima pri
imti. Tiesa, daug genijų, gabių 
žmonių miršta jauni budamf, 
bet daugelis iš jų ir gan 
kos senatvės sulaukia, 
amžius sunku nustatyti 
rašytojus ir poetus. Jų 
jus rasite įvairaus
žmonių. Pavyzdžiui, žymusis 
Goethe, palikęs 133* tomus raš
tų, mirė būdamas 82 metų. 
Tolstojus taip pat tokio am
žiaus sulaukęs ^apleido šią aša
rų pakalnę. Calderonas 81 me
tų mirė, Klopstokas, kuris 27 
metus rašė vieną savo poemą, 
mirė 79 m. Heinė, žymus poe
tą s-folosofas, mirė 58 metų. 
^Prancūzų žymus komedijų ra
šytojas Molieras 51 metų (jo 
veik visos komedijos, išverstos 
į lietuvių kalbą ir ne menką 
pasisekimą turi publikoje).

Ir jei mes dabar bendrą šių 
mokslininkų s amžiaus skaičių 
surasime, tai pamatysime, jog 
kaip mokslininkai, taip rašyto
jai, taip ir paprasti žmonės 
tiek pat metų gyveno. Kaip 
vienų, taip ziy kitų tarpe, gali
ma rasti senių ir jaunų ir jo
kios taisyklės ar dėsnio iš šių 
davinių negalima išvesti.

Apskritai, genijai nors nėra 
•toki pat, kaip ,visi paprasti 
žmoneliai, bet šiaip gyvenime 
jie maža kuo tesiskiria nuo 
mus paprastų gyvenimo Vaba
lu.

Tiek 'šį kartą šiuo gan-/Įdo
miu ir visuomet nepasenusiu 
klausimu. Mes prie šio klausi
mo dar grįšime keletą kartų, 
nes gan daug tyrinėjimų daro
ma šioje srityje ir daug nau
jų veikalų pasirodė šiuo klau
simu įvairiose kalbose.

Mikas Rabatenas.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE A J_

Mirė mokslininkas
Mirė George William Myers, 

buvęs Chicagos universiteto 
pręfesoris, _ kuris liovėsi moky
tojavęs 1929 m. Prof. Myers 
buvo žymus matematikas.

/ Gyvulių paroda 
Chicagoj

Daugiau kaip 12,Q00 galvų 
gyvulių—galvijų, avelių, kiau
lių ir ^rklių — bus^ atgabenta 
Chicagon šią savaitę parodai, 
kuri atsidarys stok j ardų tvar
tuose ir stadione. Be to, paro
doj bus pavyzdžiai šieno, kor- 
nų, avižų ir kitokių javų, ku- 
raiis šeriami ir penimi gyvu
liai. Laike parodos, kuri tę
sis savaitę laiko, bus duodami 
programai, Įdomu tą parodą at
lankyti. Įžanga pigi.

- • i

Moteris įveikė banditus
Du banditai įėjo j iMrs. Emma 

• Urlich groęernę, 3253 Normai 
avė. 
$18. 
giau 
vieną barfditų į butą prie krau
tuves. Kai tik įėjo butan, mo
teris pagriebė revolverj ir pra-

4------- Į----------------------------------4---------------i------- 2

Jie pasiėmė iš stalčiaus 
Paskui pareikalavo dau- 
Mbteris įtuomet nusivedė

Specialai APTIEKA

dėl
DĖKOS DIENOS

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

■

į-'.

Pork Shoulder Cfcl/
Roast   ........... 5^/2^*
Baby I>ork 4 Olic 
Loins 4 to 6 1b. “ i L
Spring Lainb 4 A]/„ 
Shoulder vvhole A” / 
Roast.........;........ 9% C
Rūkytas Q]/ _
Kumpis ..............  /' V

J. P. RAKŠTIS
Reghtcuotat Aptiekoriut \

1900 S. Halsted St
CHICAGO. ILL, ,

švieži kiau
šiniai .........
Geras svies
tas ..............

20c
29c

Pilnas pasirinkimas, 
Kalakutų, Žąsų,, 

Ančių.
Pabandykite mus. Paten

kinimas garantuotas.

De Luxe Meat
Markei

1630 West 47 St
Phone Yards l<306

REKORDAI Iš
• LIETUVOS 

po 60c ;
Radio, 8 tūbų su kabinę-;
dėl grojimo, $2^|*50

Elektrikinis 
tu, gatavas 
dabar už ...................................
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo^ 
nieko daugiau nereikia SOA.OO 
dapirkti, dabar už ........ tv 
Howard Radio, * 9 tūbų, “High Boy“ 
kabinete, dabar, ^69^
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo 5QQ 00
dabar ............. ........... ............ X ****
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios uitų iidirbytetų. 
Musų krautuvėj visi Radios .yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

General
LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė
Telefonas Lafayette 6195

k '

i

Hello r 
People/

.......................................................................................... 7** 1 "**—*R*Tl*^*l,***,**-*,l*ll,7^,—‘ ' 'I'1 ■■■■ I ii.Mi.imi.il' I     .    I . . . ,     , 

UŽTIKRIN KITS AU LAIMINGAS 1932 METŲ KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie 

Kalėdinio Taupymo Kliubo!
/ •' r , * • • ■ •'*;*) v. • •

eatidėlioki t Daugiau Nė Vienos. Dienos!

U

Hello/ 
People/—I------ ------ f ..... .........................

B

r

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdų
Prisidėkite dabar prie musų 1932 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO

*

Mokėkite savo mokestis reguliariai per 
penkios dešimt savaičių ir gausite nuošim
čius su jūsų Kalėdinio Kliubo čekiu.

CENTRAt^^BANK
ATRUST COMPANY* 

UlOWest35'hStreęt 
A State Bank • • ♦ ♦ ACtearisgttaMeBank

Tiktai KONSERVATYVIŠKAS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

• ‘ .. 2 . t. -t ' ' J ' I.'

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHICAGO

, Archer - Avė. a t Sacramento

X

Prekybinės ;ir taupymo Sąskaitos.
Kasieriaus Čekiai — Pinigų Siuntimas.

VIENYBE-STIPRYBE.
>

■■ t

Vienykimės ir neduokime v save iš 
naudoti visokiems apgavikams.

i

Kodėl vesti savo bankinius reikalus ' I - ■ ' ! . ■ ‘r
kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje bankoje —

j£‘ UNIVERSAL STATE BANK
33rd and So. Halsted Sts

i CHICAGO, ILL.

A

c

Hello f 
People/

i

H : •<r i j. rt 

*> »' I ■■W-------------    —     ; i—.-  ;; r , v ( ,• . ■ ■ • ‘ • j. T r. >' M r W į. A ------------ -------------y. ;    T— —r--------------- --- ; 

Šiemet Chicagos Bankai išmokėjo $24,747,946 laimingiems KALĖDINIO KLIUBO taupytojams! Ar jus 
gausite savo dalį? Ištiktųjų, tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalė- 
dos. Dabar yra geriausias laikąs pradėti taupyti! Artimiausis jums bankas, šiame puslapyje įvardintų ban
kų, yra geriausia vieta jums nūeiti dar šiandie. Ar /jus prisidėsite prie 50c j savaitę Kliubo, ar prife $10

’ Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patarnavimas.
‘ ' v* . , ' '

Šie bankai parodo savo draugiškumą lietuviams ir tą jie čia pareiškia. Jums bus malonu vesti su jais visus 
biznio reikalus. Atsilankykite artimiausiame jums banke šiandie.

A --------------------
■ »k’i * r" ■■■./. .

I
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Hello-r 
People/

e®r

Am
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Subeeriptlon Ratas i
38.00 per year in Canada
37.00 pėr yėar cnrtritta of Chfcago
38.00 per year in Chicaro 
Be per copy

Entered aa Second Claaa Mattar 
March 7th 1914 at the Poat Office; 
Df Chicago, UI. undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadieniua. leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 & Halsted SU Chicago, 
11h Telefonas Rooaevelt-8500.

.4

38.00! 
, f® 
2.00 

_____ _ 1.50 
__ ___ .75

»oChicagbje — paitui
Metami ,y. į,,i,;,įMRįim 
Pusei metu ■ - 
Trintu mineriami . - 
Dviem minMhmi . 
Vienam mtneafai u.-..,

Chicagoj per Utaeiiotojtfat
Vitna kopija’___ _______
awy*tui I akliai
Mineliui h. ,,, „ .,

Suvienytos ValatljoMk ne CMcafob 
paltai

Metama , 37.00
Pusei metų .................-....... . 8.50
Trims n)4ne *1 *pi ■  1.76

Vienam mtaealul   —... ,75
Uatavon ir Utvr aMeniaoM 

CAtpiyiaU)
Metama -------r ..... 38.00
Pusei metu ------
Trims
Pinigus

Orderiu I

KARAS IR PLIENAS

Pereitą penktadienį buvo atėjusi iš Paryžiaus te
legrama, kad Japonija ir Kinija priėmė Tautų Sąjun
gos tarybos posėdyje pasiūlytas musių paliaubas, ir 
kaip bematant Amerikos biržoje nukrito keturiais do
leriais plieno korporacijų serai. Paskui plieno Šerus 
ėmė smukti žemyn ir kitų pramonių “stakai”. '

Dabartinis karas MandžUrįjojė, žinoma, yra paly
ginti nedidelis. Bet Jeigu jifeai išsiplėtotų ir dar įtrąuk1- 
tų į savo sukuri ir sovietų Rusiją,, tai. Amerikos plieno 
pramonei butų rugiapjūtė. Aiškus dalykas, kad plieno 
trustaš daro ką galėdamas, idant karo liepsna Toli
muose Rytuose nebūtų užgesinta’ Jo bals# reiškia tie 
Amerikos “džingų” laikraščiai, kūrie šaukia; kad šids 
šalies valdžia neprivalanti kisti savo- nosį į japonų ki
nų- ginčą.

GAL DEPRESIJA KALTA?

Šiemet per pirmuosius 10 mėnesių Chicagoje buvo 
daugiau bombų sprogimų, negu per ištisus 1930 metus. 
Pernai įvairus piktadariai suvartojo 74 bombas, šiemet 
iki lapkričio mėnesio — 109 bombas, iš kurių tiJ<A<įyi 
nesprogo. Pernai tuo įrankiu buvo padaryta žalos tur
tui už $509,000, šiemet — už $102,000: Materialių nuo
stolių atžvilgiu, vadinasi, pernai metų bombininkų dar
bas buvo daug “sėkmingesnis”, negu šių metų..-

Tai, gal būt, depresijos pasėka. Darbštumo bombi- 
ninkams netrūksta, bet jie, matyt, daro ekonomiją, dė
dami į tuos sviedinius mažiau parako ir dinamito. Blo
gi laikai — nieko nepadarysi! ’

“Asrtitio šakysihi, dolerį ir SU rufe-
Iii* nuėjęs į vaidyklų- — dalėiskim
Deriirigriaflb''' arB®^ Maskvoje (o Maskvos Mizara dar 
nebiivo’riB nikius, kuoijnet jisai tuos žodžius ragė! 

už tuos pinigus vargiai gaus ge
ros sriubos Ičk^tę. Jei jis norės pirktis papirosų; 
taip vadinamoj-atdaroj krautuvėj\ jis'galis 25 jia* 
pirosus už vieną rublį ! J’ei jis norės pirktis obuojiti 
— už vieną nedičkį obuolį jis turės mokėti po 25-30 
kapeikų ir net 40 kapeikų! Tas pats yra ir su ki
tais daiktais.” ’ '
Bet Mizara sako, kad, nežiūrint į tokį matomą 

brangumą; ir soviėtijoje galima verstis.' Tik, girdi, rei
kia žinoti, kur dolerius keikti į rublius. Už tą patį rub
lį, iškeituš dolerius vyriausybės įstaigoje;. galima pirk
ti tam tikrose krautuvėse viską daug pigiau, negu “at
darose”, arba bendrose krautuvėse. ; '

Rašytojas dar nurodo; kad pas spekuliantus gali
ma gauti už vieną dolerį ne 1 rublį 94 kapeikas; bet 6 
rublius, v - , \

f - ' ■ ’ _ ' •

Vadinasi, pats komunistų pasiuntinys, kuris parašė 
tą straipsilį taip, kaip jam bolševikų valdžia padiktavo, 
pripažįsta, jogeii rublis yra bėrtti tris kartus mažiau Ver
tas, negu jo oficialis kursas.

Ką’ tai reiškia?v Tai reiškia iiifliaciją;; bolševikiį 
valdžia prispaušdino dąUg daugiau\ popierinių r pinigų; 
negu kad ji turi aukso tiems pinigams “padengti”. 
“Naujienos” jau seniai yra nurodžiusios į šį dalyką. Iš 
•tų faktų; kuriuos praneša iš Rusijos' laikraščių‘ kores
pondentai, mums buvo aišku, kad sovietų pinigai turi 
tik mažą' dalf savo nustatytos “auksinės” vertės. Bet 
kada “blaujiėnbs,j tat&i nurodydavo, tai komunistai ap-’ 
siputodami mus plūsdavo ir sakydavo, kad tai netiesa. 
O dabar, kaip matome, ii^ Mizara patvirtina “Naujie
nose” Išreikštą nuomonę.

Mizara patvirtina, ir tai, kad sovietų valdžia užsU 
ima spekuliacija, nesvvienose krautuvėse ji ima už tas 
pačias prekes vienas kainas; o* kitose kitas, nors višbs 
krautuvės Rusijos miestuose priklauso valdžiai.

Tai yra bankrotų šeimininkavimas.

A,. Ne. Atsitikime tokios re- 
Mijds, kokią bolševikai sukėlS 
organizacijoj, teismas jfali at- 
rasti, kad tvarkingi, sulig kon- 
stitupijdą numatyti žingsniai, 

nereikalingi.
K. Tad, kaip atrodo, ar Su- 

bidį laim^?

A. Aš. neabejoju apie* laimė- 
jimą> tačiau' reikia atmint; kad 
advokatai* nenori': butJ pranašais, 
ir kad* paskutinį-! žodį' taria Vy
riausias Teišhiaė; \ 
i .-*•">' ■ ■ ■ * ■ ’i '■ • ■

Kait> iliątotr, pinklių yra' už
tektinai pridaryta, iK užims 
klikb iŠ jų iššįharįiliotf Kaip 
žirioma, tų žabahgų speridėjhms 
bdlševikamš jad lėšdVO ši byla 
virš 2-jų tukstaričių dolerių; 
ir dar kita tiek lėšuos. Pirmu* 
tinę jų byla, su 858 kuopa le- 
šavo' jiėfts** į $864. TaigfF, ma-l 
tatit tas vikas išlaidas; bolše
vikai turės’ dar sfhaFkidu' vfeikt, 
kad sOkėliis tuds tukstančiiis 
dMerių; kuriuos riėabėjdjafhai 
sdpife*1 į adVOkatų*’ kiaurus kiše- 
riiW, ir byloš Vis tiek nėlai- 

kjfiČsr: Ir rodos, nėra kąl laimėt, 
kadangi Viešas kriy^ynas nėra 
aukso •$mdtas;ir jie ii* j o; apart 
kOntrOlėš;’ lifieko4 daugiau' laU 
mčt negalėtų: Turint' jiems 
kontrolę suVO4 rankose, aišku; 
kad'viešame kbyįyne Butų pa* 
daT^t‘arrėvižija} ir kitokios pa- 

1 kraipos' ’ (nebolševikiška) lite
ratūra butų užmesta kur j kam* 
pą; arba4 visai!' arčhyvah palais 
dotfį; 'Tai1 viekas ką jie galėtų 
padaryt. GB turint kontrolės 
gaW kdOpom^,
tdx bolševikai padaryt negalėtų.

:• ■ '* i______.............................................

MIESTO VALDOMOS ĮMONĖS

Illinois valstijos “sostinė” Springfield turi nuosa
vą ne tik vandens tiekimo sistemą, bet taip pat ir elek
triką. Atskaita už biznio metus, pasibaigusius 1930 m. 
Vasario 28 d., rodo, kad pajamos už vandenį* viršijo iš
laidas $115,024, o elektrikos šviesęs ir jėgos sistema 
davė miestui gryno pelno $254,501. Be to, dar miestas 
nemokamai naudojasi vandeniu gaisrams gesinti, kas 
jam sutaupo apie $56,000 per metus.

, Miesto valdžios užlaikymui Springfieldas išleidžia 
$79$,104. Šitą sumą gyventojai turėtų sudėti mokes
niais^ bet daugiau kaip pusę tos naštos pakelia miesto 
valdomos įmonės, duodamos šimtus tūkstančių pelno.

Ir tai dar ne viskas. Už elektrikos vartojimą 
Springfieldo gyventojai moka dabar apie 40 nuošimčių 
pigiau, negu kad jie mokėjo, kuomet; šviesą ir jėgą pa
rūpindavo privatinės t korporacijos. Jeigu priskaityti 
prie sutaupymo ir tą sumą, kuri pasidaro iš elektrikos 
nupigirtimo, tai Springfieldas, turėdamas aukščiams 
minėtas įmones, padarė savo gyventojams beveik tokio 
pat dydžio sutaupymą, kokio yra visos miesto išlaidos.

It tas miestas yra palyginti nedidelis, turi tik apie 
79,000 gyventojų. Milžiniškam didmiestyje, ’ kaip, pavyz
džiui,- Chicago, elektrikos sistema ir panašios įmonės 
galėt# apsimokėti dar geriau, negu Springfieldui.

Šiandie Chicago yra paskendusi skolose, neįstengia 
net užmokėti algas mokytojams. Bet jeigu miesto ran
kose butų elektriką, gasas, gatvekariai ir viršutiniai 
gelėžihkeliai (“eleveiteriai”), tai Chicago galėtų; neim
dami taksų iš savo gyventojų, padengti visas savo iš
laidas ir dar turėti perviršį ižde.

SOVIETŲ RUBLIS

- 'II I. .......

A p ž v alg a
l - - - — -

KAM RAŠYT NETIESĄ?

šv. Juozapo sąjungos “Dar
bininkas” rašo, kato':dėlį Lietu
vos krikščionių* demokratų' “Ry
to” uždarymo visi neklerikališ- 
ki laikraščiai pareiškę džiaugs
mo. Ir sako:

“žinoma, 
sidžiaugimą 
nors, ikad ir
tyvuoti. Juk net ir eiliniam 
socialistui gėda prisipažinti, 
kad1 džiąuįfiasi dėl . spaudos 
varžymo. Bet kuomet užda
roma katalikų laikraštis, tai 
ir socialistas, ir komunistas, 
ir fašistas maloniai bučiuoja
si. Tai jiems tikros Velykos.” čai dėl to raporto. Bet teismas 
Jeigu tas So. Bostoiio laiki- savo sprendimo dar nepadarė.

tokį keistą pa- 
reilcia kilom 

melagingai* mo-

gė dirvą tam,- kas šiandie Lie
tuvoje dedasi.

BOLŠEVIKŲ BLOKAS" APIE1 
WOR€ESTERIO BYLĄ

Komunistų organuose buvo 
džiąugsmingų , pranešimų... apie 
‘iAimėjiniį’ byldršii' rSI$. dėl 
57 kp.- turto, kuri bolševikai, 
atskildami nuo §LA., pasilaikė 
sau. Komunistų laikraščiai ža
dėjo tuoj aus paduoti smulkes
nių/ žiniį apie tą^savo “laiinėji- 
mą”, bet iki1’šibl Jos; nepasirodė. 
O “Am. iiietuViš” rašb, • kad 
jų pašigyriinai visai neatatinka 
tiesos; Iš adv. F. J. BagočiauS 
paaiškinimo, kurį ?A. L.” įdėjo, 
matyt, kad iki šipl buvo tik' 
pagamintas Mastęr in chancery 
raportas ir lapkr. 10 iri 18-tą- 
buvo teisme abiejų pusių gin-

Rokas Mizaraį/ ntivykęs į komunistų tėvynę, aplan
kė pirmiausia Ėėniiig^adą (buvusį Petrogradą) ir, pa- 
btiV^sf tenai- puskėWirtos difenos, pafašė “Laisvei” apie 
gyvenimą tame .mieste^ Per tiek laiko jisai, žinomą, ne
daug* Uą tegalėję1 sa^d dkiiftis patirti, todėl jo rašinys 
Susideda, be abėjoričkį- iš to, ką jam padiktavo koks 
nors* komisaras? Toki Stžtaipsniai yra rašomi ne tfcmr 
kad užsienis pžlti?tų‘ tiėsį apie Rusiją, bet ■— propa
gandos tikslU’

Tečiaus, kad Rokas (arba, jo infoimiuotojfte-)' ir 
stengiasi' kiėk galėdamas gražiau* nupiešti “prolėtarų 
laime” bolševikijojė, vis tik* jifeai paduoda fąktųĮ kurife 
gtBir būt įdomus ir bešališkiems žmbn@mš: Jifeai, pšlVyž-

raštis butų norėjęs neprašildiik- 
ti su tiesa, tai jisai butų .tu
rėjęs pasakyti, kad, pav. “Nui& 
j.ienos” nę tik nereiškė džiaugsi
mo dėl1 “Ryto’’ uždarymo, bet 
tą valdžios žygį pasmerkė.

“Darb.”, bė to, visai netei
singai bando nuneigti tą faktą, 
kad patys Lietuvos klerikalai 
niekuomet nepraktikaVd spau
dos laisvės. Kada liiėtuvoje bu
vo krili-demų valdžia, tai nė 
vienai dienai nebuvo nuimta 
nuo laikraščių^ cenzūra; Be to; 
prieš paskutinio seimo rinki
mus krikščionių! blokas perva
rė seime spaudos įstatymą* ku
riuo bdvo leidžiama* ištišaš

I i .

laikraščio laidas* konfiskuoti ir 
net sustabdyt laikraščio leidi
mą administracijos keliu, be 
teismo nuosprendžio.

■ ■' .' ■

Pauliau; kada po perversmo 
klerikalai sėdėjo per pusę me- 
tyt kartu su- tat|tihlrikais vąlį 
džioje, tai “Socialdemokratas” 
per ilgą1 laiką buVo visai1 Užda
rytas, ir klerikalai" prieš šitą 
valdžios j sąuvaię ne tik nepro
testavo, bet dar nuolatos saVo* 
spaudoje šaukė, kad socialis
tams duodama “perdaug* lais- 
vė^. f r .tf ■ 1

Ir visgi mes nesidžiaugiame! 
kad , tautininkai ųždąripęja ja- 
bar klerikalų laikraščius. Mes 
įtik’ primdpadie’ jiems, kądt jife 

drddityj^ neįhbkėjoJ gfevb* 
’ti spaUdofe laišVo ir“ tud prireh-

COurt (į ViršiaUsį Mass; teliU 
nją), kuris galutfhą žodį tars. 
To negalima būs laukt be atei-* 
nančio riidėns.; / ;

K. O kaip tas Masterib r!aA 
portas, kam jis yra prielankus?

A. Nė vienai pdsei, nęs tei| 
yrą tiktai išdėstyti faktai j UI 
ridinėj prasėologijoj jr ptasi
W* ■

K. Taęl klibini pOSĮremdhmi 
bolševikai rėkia;, kad jie bylą 
laiinėję? . . ’ ,

A. Greičiausiai tik tuorhii, 
kad raporte randama, jogf kuo
pa yra savininku savo turto, o 
ne Susivienijimas.4 čia' kalta 
musų arihaiškaj konstitucija. Ir 
pagaliaus tįibmi,; kad. ’SttšMęl 
ujimo Pildomoji Taryba iškU 

liis kuopoj nCšiišijifatimama ir 
disencijalj darė žingsniuš’ griež
tai prasilenkdama su konstltu- 
cijbš riurod^riiais' kaip (pilddiriO* 
ji Taryba kad turi elgtis panai- 
šiiiOse atšitikimubše:

It Iš kdkid atžvilgi^? .
A; Tame, kad sėndji’ kuopos’ 

valdyba buvo, prdšaliilta' bė 
skundo, tardymo ii*r galutino 
riutąrimd, kaip kofostitUdljbj' yra’ 
išdėstyta, ir naujoji įvesdinta: 

4 K? Ikif kiek tas liėčta galuti
ną bylos išsprendinių? * 
; A: iki. tidiį kad sfušiViewiji- 
mas,‘ pirm ėjimo į! šaiįęs* tbismą, 
turėjo išiiatidot kofistitUrijojė 
bumatytaš PildOriidsibs' Tarybos* 
prerogatyvas, jurisdikciją iF 
teisės.

lt.’Ar'tas nebuvo padaryta?
A: Ne. . . v-
K. Tad kaip atrodo; ar tas 

apleidimas yra heapditinas?
f- .f . . ■ ......L . .

M— — — IĮ.  .11 <■■■ II !■■■ || — llll

SLA. Reikalai
........na.>t ,.r 11 ■<

P.-T.-nariųv bet ir žinomų vei
kėjų praeitjjni galėtumėm pa
sididžiuoti.*

Bile laikraštis, kuris agituo
ja’už' sąii tinkamą' kandidatę 
stengiasi to savo kandidato
_____ : v_}*• vi r ihH • i • •

SLA. Politikierių 
“Simfonija”

Rašo adv. jf I*. Uvick

Jisai, gal biit, bus paskelbtas 
už kokių keturių savaičių.

AdV. BagoČius tikisi, kad' 
teismo nuosprendis bus palan
kus Susivienijimui, nors jisai 
pripažįsta, kad Pild. Taryba 
57 kp. reikale yra'padariusi 
klaidų,’ kas sudaro' keblumų 
bylai'vesti. P. T-ba; būtent,, par 
šalino sėnąją 57 kp. valdybų* 
neprisilaikydama SLA: leohsti* 
tucijos. - v

"...................................... t

\ KAIP STOVI BYLĄ ?
V '/■

A .

Apie 57 kp. turto bylą 
Bagočįus papasakojo taip: <

Klausimas: Kaip bylk* stoVi? 
Girdėjoniė, kad bolševikai1 iš
lošė?

Atsakymas: Byla buvO 'klau- 
siiiėjama prieš specialį teisėją, 

M^šter. Jis iš- 
’klatisč abii pitiseš iv daba j; pri
rengę* savo l , . 
llurį’ mės vadiiidrii
i " i ' <■ - ■ f

klausime buvo posėdžiai teisme

(Tęsinys) ' ’
\ Vien tik dėl SLA. geroves; 
aš čia mėginu nurodyti, kad 
|ic P. T. nariai, kurią yra ap
kaltinti blogį paskolį’ davimu 
neturėtų būti1 rdikalni; Bet no
rint butų* g^lįiiia1stti^te ir 
daugiau* pfiėžasčiįt * Sakysime, 
kas gali'mums įrodyti! kad per
maina neišeitų organizacijai 
ant naudos? KaS' gali įrodyti, 
kad mes riėtiirihiė tiįkarhėsriiųr 
gabesnių ir daugiau gyvumo 
turinčių klindidatų? Jeigu kas 
>mand,’ kad musų organizacija' 
negalėjo būti’ gerįaui tvarkoma, 
negu liįi šiol, tai jis skaudžiai 
klysta.

>

Apkaltintieji Pildomosios Ta
rybos nariai nebuvd pašalinti 
nuo užimamų vietl}.? Gal ir gch: 
rai, kad taip padalyta, nes tUo 
budu buvo- išvengta teismo in 
bereikalingą* išlaidį. Vadinasi,

adv.
x

preliminąrj / raportą, 
vadirihm “Mkstfet 

Draff ReportJ’ šfąiųę’ rapprtp 
klausime buvo posėdžiai teisme 
lapkričio- 1U fc dieną1 Į® 

. Maste*. Jis išklausė abiejų, •pu- 
sįų ^argunientus, ir dabar j' teis
mą, bėgyje kokių J keturių sa
vaičių* išduos 
port”. i L šis ^raportas) bus ari 
įtiėiitfeBjartikk ’pWe& ‘ 
j^eripr teisme, kuris jšdųpš ga- 
dutiną- nuosprendį. Tas bus Ką* 
Įdfe iidrsi;t gal prieš Ndbj uĮ 
tuį.' kuri’ nesutiks s'w W 
Jutimi teisėjo^ ^nuosprendžiu,

JĮ.

t-

paprastais eiliniais nariais? Ką 
jis veikė, kada SLA'. buvo pa
vojuj? Iš liesų, jeigu žmogus 
nėri užimti garbingą vietą, tai 
jis? turį jos užsitarnauti. Rodo
mi,’ b\i^o Visokių* prOgų* pasidar
buoti. Bet tų darbų niekur ne
šinėto.

Trumpai sakant, p. Bačiuno 
kandidatūra budayojahia ant 
pasižadėjimo Susivienijimui do
vanoti sklypą žemės ir ant jo 
asmeniško turtingumo, nesigir
di, jis savo pinigais galės pą- 
sisamdytį sekretorių. Čia mes 
galimė patys savęs paklausti: 
nejaugi SLA. prezidento vieta 
yra ant pardavimo? Ameriko
nai, sako, kad “You always pay 
fęr what yoU get and only get 
what you pay for”. Už suteiki
mą garinis mes mažai ko tega
lime tikėtis, o dar mažiau rei
kalauti; Vice-prezidento vietai 
p; Bačiunas gal mano balsą ir 
gautų, nes aš jį pažįstu ir jo 
draugiškumą įvertinu. Bet 
draugiškumas yra vienas daly- 
kas, o Susivienijimo reikalai — 
kitas. Draugiškumui čia netu
ri būti vietos. Pasiremiant tuo, 
aš ir sakau, kad p! Bačiuną ne
galima rinkti SLA. prezidentu.

J. Griniaus' kandidktura1 ry- 
<šyj sti: SLA. reikalais nėreika- 
laują “aiškinimo”. Su organiza- 
.rijOfe reikalais' jis yra gerai su- 
?> i pažinęs; Organizacijos reika
lais jam net priešai' nedaro už
metimų; Tiesa, butų- dar geriau, 
jei jo privatiškame gyvenime 
nebūtų primetama “daktaro^” 
iitulas. Nors privatinis' gyveni
mas nei' vieno kandidato nerti 
liečiamas, bet jį; butų galima ir 
kiek* aštriau panagrinėti.

'Kiele galima' spręsti iŠ Veiki
mo Susivienijime, tai J. Gri
nius yfa sąžiningas žmogus ir 
juo galima pasitikėti. Jis,- kaip 
.ypi sakoma, turi nugarkaulį. 
Būdamas| kontrolės komisijos 
pihdimrtku^ jis sšiVo pareigas , 
tinkamai ėjo ?ir nebandė būti 
diplomatu, kad' įtiklis k clraiL 
gams. Jeigu Suslvienijimė dar- 
buotly' ^am, “daktaro7’ titulas 
ligi; šiok riekenkė, tai vargu jis 
gali uŽkdrikti ir ateityj. • ■ .

i j Ji (jrrirtiits yrtr draugiškas ir 
žrhoguš. Susivieniji, 

mo reikalai jam' yi 
'rtiiC Už k’arimd

agitudja. Jis' neturi jokio laik- 
PašČio^ kurioj' rd|>intįslJ jo “cam- 
paigp”. Man* at¥odofx kad- iš vi- 
sų kandidatų* į pfezidėrittte jis 
yra tinkamiausias.
f Kandidatais į iždininkus yra 
adv: Loppata, Jona^ Taraila ir 
adV. GUgis'. Kūris į J yra’ tin
kamiausias? AdV. Loppata per 
ilgusl metus buvo prezidento 
Gegužio patarėjas. Jo veikimas 
nesuteikia jam garbės, nes nei 
jis* negalėjo pa teisinti** valdybos 
apsileidimą, apie kuĄ jis pri
valėjo žinoti. Jėigu jd praei
ties darbuotė rėikalkuja “aiš- 
Idriiipo”, tai bdlk'Uoti uŽ jį nfe- 
įalimh!

vauar Kuris tinkamėsnis' iš / 
Jis kitų dviejų? Jeigu 'Gdneral Mo

tors’ arba kita stanibi korpora
cija- turėtų dafryti paširiiikinią 
tarp Tarailos ir GuįpŪį tai, nė- 

’ira- abejdheš; kad pasirinktų 
jadv1. Gtigį, riors jam iį- didesnę 
algą reikėtų mbkČtiį Na; o jdi- 
gu mes galime’ pasirinkti1 Gugį 
již tą' pačią algą, tai musų pa
reiga yra už jį ir balsuoti.

Aš neesu socialistaė ir so
cialistų partijai nepritariu. Jdi- 
gii' būtų’ matoma, kad ta* patti- 
,ja' dfirb kokį pasikėsinimą ant 
įSdMvieriijlmo, tai prieš Gugj 
krba Grigaitį butų nesunkiau 
Icotfoti, negu5’prieš bolševikus. 
Rfet1 toki# pafcikėsihiino visai 
tafera: Bfe tb; Gūį^o veikimas 
^ildOmojoj* Taryboj suteikia 
jam: garbės. Ghlftna prileisti, 
kad i. Tatdila yra tėisfhgas ir

adV. Bagočium įį^* pagaliosi' pc 
Bačiunu. P-as Strimaitis jątr 
yra buvęs Valdyboj i? tddbl 
jaukiasi koompetentiškas.y *?ai 
čiąu; - su Šuslvienijimo reil 
kalais jo praeitis yra miglota, 
nes j’ife pAts yra priverstas “aiš
kintis”. Galima prileisti, :k«fl ja 
bei jb .rėmėjų aiškininiai yra* 
teisingi ir jaih< daromi priel&ilP 
taį s neturi pagrindo. Bet tai 
nepataiso' dalykų- padėties; Na
riai visuomet galės sakyti: 
“kur randasi daug durnų, ten 
turi1 biitt? ir ugnis”, keiškiai 
išVadž^ t#* pati: kam Susiviėni- 
jiindsi,tyril tą sunkiį paštą Vilk- 
ti ? Del* tds': priežasties už Stri
maity riėgklima balinėti.
. A^iH' Bkgočiuš taip pat turi 
praeitį “aiškinti”. I£ad jis ga
bus, pilnas gyvumo' ir gal ge- 
riausiaą lietuvių . oratoriusį — 
G, t. v* '•■■i,' • 4'» rr

Hd* riet škico, jbg jis perdaug 
gabus. Bea tai netiesa, nes nie- 
kks perdaug gabus?
jau* yra* buvęs ’ SLA. prezidentu 
ir buvo pašalintas iš organiza
cijos. Pniėiskime, kad adv. Ba- 

$aiškintir ta- 
įstate; -.visvitaĮ pįltidi 

' negales ižrtaikinti. Tos aplinky- 
bė^ j« 4p«iiilcina
ip j j rinkti negalima. (Prieš 
visus/ kurie daug veikia visuo
menėje?* galimą ką nors išrasti. 
M)’ '
* ;tfesr sakant,
jnetutT “ihiįfldtbš’v praeities, bet

i1 gerai žino- 
jV n.<**.x**«aturą jokia 

gruįė 'reikėjų arba partija ne-

iš dviejų bto^tn^ buvo ftH“ »tate niįį. viši'žįnonte. Kai' ku. 
rinktas mažiausiai,>— palikta1 
apkalįiH^ie j i nariaP dąpaigti sa
vo’ tkrnybą. Bet jėigu tie na-t 
riai buvo* pdlikti, > tai , ta»> dar 
nereiškia, j8g jitf1 nėra kalti! 
Bųtų vįsiėihš1 geriitt, jeigu ap^' 
kaltihHėji dabar nestatytų sa
vo kandidatūrų, bėt ^lbėtUt 
nariams išrinkti ku^tiiikkfhl^i-11 
sitis žmones’į Pilditnąją Tary
bą. Ypatingai pasinių jų komi
sijų nariai gėriau •jaustųsi, nes 
beveik' visi jie yra artimi P. 
T. narių draugai. Kitaip juk 
Jie nebūtų ir patekę į . koųiiši- 
jas. Bet noris jie: ir-yra artimi

vo , v ai pkap stfv jos praeities, — absoliutiškai

tehčy): gdlirtia^nors
vįępą W apkaltįą^ rįnktįi -ri 
aš. tiesiog nęsUjjVą4W- ■NėgąHu 
sUpfWiF‘ rieiVt^r'k^ Ažf gar-; 
bes arba atšaliornybės jie pa
tys Mnęprisivąl|^’\ ;

eitfe. “migjoją”, ■taį.Uip.pąt ne
galima4 rinte

itiįfelte' pr^įtimi^ Viai; 
rodosiį * jcį^
daug bųtų. ąmajiau,. j$ ‘ nė' .tdc

į

-nieko:* Iki' Chicaįos kai kiįrid 
veiUejįąi nesumanė, pastatyt^ jd 
;kąąui<j^ųhąi tai mažai kas tb- 
Žiąojo, kad jis priklaus^ Sust- 
Sviėmjimui. Kad jis nepaprastai: 
draugiškas/. ir pilnas įyvurfft) 
žmogus,’ tai-mums visietasT yra galius žmogus;b bet su- Gugi u 
žinpnw Sąkojpą,r kad lis yr#ff‘ * ‘ ‘ ”

į# labai! geras! “rhik> 
seris”. Tąi viskas, ką apie* jį 
gali pasakyti net jo rėmėjai. 
Rfet1. ndjatiki5 to; Užtėhkal kad 
tihkąmiat* ptėridėnto partei-.

Kokf kontaktą Ji^ tUH su

jis yišvien negali susilyginti. 
Kokias reformas- mes turinio, 
'Ai tiįi ačiū Gugitii. Kai jis pįa- 
teko j Pildomąją Tarybą, tai 
'apsileidimo sistema* tuoj 
pašalinta;

(Galas bus ryto)

tapo

iki. 1



Garsinkite “N-nose

the master, is būt. a
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą U ramų

grabo
1741.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

nal 0257

Chicagos operos samdinių al
gos sj sezonų nukapotos. Kai 
kurių samdinių algos nukapotos 
nėt iki 20 nuošimčių. z

668
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Vktory 4088*

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

And don’t forget to get your 
formate out for fthe Lithuaniai: 
Women’s Club dąncc at the 
Hamilton Club this Wednesday 
at 8. Georgie Sftephens Reveters 
are furnishing the music and 
entertainment.

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3734

Šiandien vakare , Karolis Po
žėla Chicagos Stadiume risis šu 
pagarsėjusiu lenkų ristiku Joe. 
Malcewicsr. Risis jis priešpas- 
kutinėj poroj.

Paskutinėj poroj leisis Gus

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

YOUR COMMENT, Mr. Gela
žius, is doubly welcome. First 
for your interest in the column, 
and second, for your evidently 
sincere opinion.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th SL 

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

V«taw» 2151 BĄ tini'

>Sflf

Valstybės ‘‘gynėjas Ayers, 
grand džiurei (tyrinėjant Wesl 
Eiiglewood bahko reikalus, nu
rodė, kad Jo.hu Bain ir arti
miausieji jo šeimos nariai im
davę algų per metus iš 12 ban
kų, kuriems jie vadovavę, dau
giau kaip $160,000 metuose. Ge
ras bizniu buvo Kainams.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

. A -

Fotografuoju jūsų na
muose atba studijoj.

73ft W. 62 St
Tek Englewood 5840

Chicagos operos algos 
nukapotosAuf Wiedersehen!

A. Stelmok

Tdgphonc Randolph

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 1

4631 So. AfAlsnd Avi.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 S®. Rocš«*« S*., ‘ ’|
• Jet. Republic 9723 JjgT J

___ ("“"Į* <fr*W_<.
D R. HERZMAN

minės, o Lietuvoj 3 seseris — Marijonų, Barborą ir Ame
liją ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj, 5409 
W. ’Madison St.

Laidotuvės įvyks utaminke, lapkričio 24 d.,1:30 vai. 
po pietų iŠ koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marcelės Awgaitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai' kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lekame *
Vyras, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse pą tarnauja graborius S. P. Mažeika, tel 
Yards 1138.

šiandien Požėla risis Chicagos 
Stadiume

Miesto Ofisas
Room 1502

Valandos:

SOME TIME AGO it was 
mentioncd in Burning Bits that 
all contributions sent in, in or- 
der to be accepted, mušt bear 
the writer’s real name. Then if 
the latter wishes to ūse a pen 
name, his or her wish wi!l be 
compliėd with. So when you 
send in a contribution to the 
column, don’t forget to sign 
your real name.

THE “AUF WIEDERSE- 
HEN” CONTEST is in full 
swing. All are eligible to com-

The Lithuanians are not of 
the Slavonic race, nor are they 
of the German race, with whiėh 
they haVe as little in comrhoh 
as they havc with the Latins, 
Persians, or Greeks. The Lith- 
uanian language with. its old 
forms is so important to the 
science of linguistic study that 
it is placed in a class with the

J F THERE 
responses to 
sion 
ed ’that you are 
with the present 
sehen.”

A. MONTV1D, M, D. 
W«tTowa State Bank Bldjt

' 2400 W. Madison St,

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
Tel. Weit 2860

Namų telefonai . Bruniwick 0597

SPECIAL REHEARSAL TO- 
NIGHT! Friday, Nov. 27, “Pir 
myn” will appear at the Chi-. 
cago Lithuanian Auditorium, 
participating in the prelimi- 
naries for the Carnival spon- 
sored by The Chicago Daily 
News. ■’

2422 XV. Marųuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Tifonas Grovebill 1595

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

nedėtiems pagal susitarimą

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

Tel. Lafayette 4146 ,

VALANDOS: ■ \
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki* 9 valandai vakaro

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Vktory 7188 t 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archti Agentu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom n«o 10 

iki 12 diet}?.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

Time 
pešt. .

Go with life, as a welcome
guest!.........

DR, J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavitt Si. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 14, 7 iki 9 

NedėUoj pagal sutarti

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulev^rd 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phonc Hemlock 769 f

THE PRIZE is somewhat 
different from the usual run 
of offerings for vvinning a con- 
test. Yours truly, A. Stelmok, 
839 W. 34th St., will inter- 
view the person who sends in 
the best “lašt word.” The inter- 
view will be published in the 
column, and the winners “la&r 
word” will be used as the per- 
manent “Au Revoir” of Burn
ing Bits.

ONA- SWEŠČIUKĖ 

persiskyjč su šiuo pasauliu 26 
dieną lapkričio įnėn. 1930 m.I

Paliko dideliame nuliudime tė
vus ij, seserį. ? ,

<Liudn 
gios dukrelės ir 
Komps šv. Mišios 
rapijos bažnyčioje 
kričio mėn. 1931

iUSŲ GRABORlkl 
Didysis Ofisai 

4605-07 South Hermitagc Aveuue 
Vui Telefonaii YARDS 174J ir 1742

Will “The Embarrassed FLm- 
balmer,” “The Star Witness,“ 
and several others send in their 
authentic narnės? Otherwise 
we will not be able to insert 
your contributions jn the 
column..

res 
vusę. du posūnius — 
taną, 'seserį Petronėlę 
du brolius 
Stegvilius, žentą Arly Taylor, dvi 
brolienes ir švogerį Petrą Garjo-r 
ną Amerikoj, o Lietuvoj motiną 
Kotryną ir gimines. Kūnas pašar
votas. randasi 8127 NoriuaLAve, 

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 sielų, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos ‘Jurkaitienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiat kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą-ir atsisveikinimą.

Ntfliudf Jiekame, c
Vyras, Vaikai, Potdukrės, 
Posūniai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

If you have a suggestion for 
what you think is would be 
an appropriate “Au^Revoir” or 
“lašt word” for Burning Bits, 
send it to me. There 
five judges whtf will 
which of the received 
tions is the best.

LJchavięh ir Sūnūs
LIETUVIS- GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano < 
darbu busite užganėdipti.

TeL Rooievęlt 2Į515 arba 2516 ■ ’

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl:
T«l. -Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Marcelę Awgaitienč 
po tėvais Umkžaits

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 20 d., 10 ’vai. 
vakare, 1931 m., sulaukus 38 metų amžiaus; gimus Tau
ragės apskr., Kvėdarnos parapijoj, Gvaldų kaime. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Kazimierą, sūnų /Phelix ir-gi
mines, o Lietuvoj 3 seseris

atminčiai musų bran 
sesutės bus lai;

Šy. Jurgio pa 
26 dieną hp- 
m., 7:30 vai

K. GUGIS
/ ADVOKATAS

1 MIES.TO OFISAS
127 N, Deatbom St., -

Telefonas Central 4 411 
Valandos i nuo 9" , ‘

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South AaMsmd Ava., 2 taftai 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS - 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų lifli 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 3 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 ild 8:30 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. MM 

Pbone Midivay 2880

If an S and an I and an O and 
a U • \

And an X at the end spell Su, 
And an E and a Y and an E 
spell I; . • i

Pray what is a speller to do? 
Then, if also an S and an 1 
and a G

And an
There i s 
speller to

Būt to go commit Sioux-eye 
sighed.

Duokite savo akis išegzaminuoti
• , DYKAI.

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. ‘Virš 15 metų 

patyrimas 
.Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. TeL Yards 6780
ĄgTBĮTĮ" " ,J,I įl,l"ll!' Ill'w...lįll!,!lllI,' f

Lietuviai Gydytojai.

DR. A J. KARALIUS
<ojas ir Chirurgas 
Sė. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

1 Xex. 15600 'South Artesian Auenuą
♦ Pbone Prospect,’ 6659 '
Ofiso TeL “

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 4050 . Venerttlps

M. H. Rohvvedder, M. D.
1800 S. Halsted St. A 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

. IGNACAS ŽILINSKIS

• Persiskyrė su šiuo pašaunu lap
kričio 23 dieną, 2:30 valandą po 

sptet 1931 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap., Dubjnkių kaime.

» Paliko dideliame, nuliudime švo
gerį Juozapą Žemgulį, švogerką 
Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1*410 
S. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, lap
kričio \26 dieną, 9:30 vai. ryte 
iš Eudėikio koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapinėj. •

Visi a. a. Ignaco Žilinskio gi
minės, draugai jr pažįstami esat 
nuoširdžiai l^vięčiami^ dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikei jam pasku-y 

'tinį patarnavimą - ir atsisveikini-

Nuliudę liekame,
■ e ' ,

' Švogeris, Svogerka
' , , ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards

Telefonas, Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius jr 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reikt-

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Mote 

4145 Ar
Vai. 10 iki 12 rytoj 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utam. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyde Park 3395

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Westerft Avė.

Pbone Hemlock 7828

Sonnenbcrg ?u Karol Zbys^ko, 
Be to, bus ir kitų gerų risti- 
kų. Pavyzdžiui, Jack Sherry, 
Zarynoff ir t.t.

Tikietai fistynėms žymiai AUr 
piginti,—-bus galima gauti ti- 
kietą pet už 55 centus. Chica
gos Stadium randasi 180(\ W. 
Madison St.—N.

SVARBI ŽINUTE
DR. ML T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po ng.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
, Tėl. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So.,Albany Avė.
T«L Prospect 1930

Ofiso Tel. Vktory 6893 
Rezįdencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

' CHIRURGAS
^Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Viukų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Streett 
VALANDOS; 10-11 ryto, 2-4 po pigt. 
7-9 vak. Ned. ir šventadieniais 10-I2f

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPYV MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

‘ Phone
Hemlock 9252

ONA JURKAITIENĖ 
po tėvais Stegvilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 21 dieną, 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-

Marijoną Taylor ir. Le- 
Joną ir Ąn- 

Garjonienę, 
Petrą ir Juozapą

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Kfetvetgais — 1 iki 3 po piet

Utarninkiūs 2 iki 3 po piet tiktai 

Dr, Vinceli t C. Steele 
' . PENTISTAS '

4180 Archer Avenue 
Sale Midland Banko

ARE not cnough 
warrant a decL 

it vvill be taken for grant- 
all satisfied 
Auf Wieder

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį i

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
7S6 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted StsV 
Ofiso valaudos: nuo 2-4, nuo 7-9 

» Nedėldianiais pagal sutarti

S: M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė įr graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
. T«l. RooMT.lt 7532

Telefonas Boulevard 4939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PIRMYN’S SPLASH PARTY 
was undęiibtedly a success. Būt 
where ’n-Sam-hill did all the 
Sandvviches vanish?

AND HERE is what 
reader has to say:— 
“Dear M|*. Stelmok:—

If thesc (kerman words “Auf 
i*ispired Long- 

fellow to conceive.a cKarming 
poem titled “Auf VViederšehen’’ 
how can anyone censure “Auf 
VViederšehen” as being faufty?

Obviously, this favorable 
commetit excludes me as a par- 
ticipant ių your contest. So 1 
will impatiently await the sug- 
gestions which I think will not 
supersede the departing words 
“Untii we meet again.”

Yours truly, ■ 
Mr. ‘Frante’ Gelažius 
2931 S. Union Avė.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS t 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir 

‘, negu kiti todėl 
priklausau prie 

irtitbystįs.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IN RESPONSE 
suggestions 
are giving 
the history

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 .West 22nd Street 
v Valandos: 1—ip 7-—-8 * 

Seredomis ir J nedėliomis pagal iutartį. 
Rezidtaciįa 6628 . So. Richmpnd Stmt

Tdefonas Republic 7Š,68

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

' nuo 9 iki 11 valandai rytej 
nuo 6 iki 8 valandai vakarą 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

nal irihabitantš of i their land; 
no other race inhabited it be- 
fore them,

> Kist, of Li*th.'Natioų 
A. Jusaitis.

kričio mėn 
rytoi’; f

Kviečiame visus 
gus' ir 
pamaldas

Mes Tave Musų brangiausioji 
dukrele ir se$u.tė niekuomet neuž
teksime. Tu pas mus jau.ne.bę- 
sugeįši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 

ateinant!

. Nuliūdę Jįęka,

4 Tėvai ir Sesuo Stvesčiaį.
, •> • : L S .3 -Vi " / ... .

1136 Independente BLvd.

Duokite savo akis išegzaminuoti.

Dr. A. R; BLUMENTHAL
OPTOMJBTRI§T 

Praktikuoja virš 20 m. 
r 4649 s‘ Ashland Avė.

kampai . 4 7th St. 
Tel» Boulevard 6487

gimines, drau 
pažįstamus atsilankyti

Graborlal

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

Hemlock 81.51

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) v

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Anttadienį ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

Musų patarnav 
dotuvSse ir kok 
kale visuomet esd sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, |cad neturimi iš
laidų užlaikymui sky
rių. J sidOMaar.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Gerai lietuviams žinomas per 35 
tu* kaipo patyrąs gydytoja*, chirurgas 
ir ątenšeri*.

• Gydo steigia* ir chroniškas ligas Tf.a 
rų, moterų ir vaikų1 pagal nauiaurin 
metodui X-Ray ir kitokius flekteos 
orietaisu*.

Ofisas irv Laboratorijai 
1025 W. IStb St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakari 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Raodolph

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Ax>enen 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 1$ 
Rez, Telephone Plaza 3200

GrabuHai ____
Phone Boulevard- 4139 

A. MASALSKIS

R. A. VASALLE
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street 
Room 1934 TeL Ra«d^*h 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL 
3241 S. Halsted St. Tel.1 Vktory 

Valandos — 7 ikj 9 vakųm

many 
and reųuests, we 

interesting bits of 
of Lithuania.

Liefaviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų is 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 13

3421 So. Halsted St
[ Phone Boulevard 8483

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELI8 
Dentistas

4645 So. Ashland ‘Avė.
arti 47th Street •'

įsalle—Pan., Ser. ir PftsyUcifl 
.......... " i ............ ...... . ............

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22ai St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Catyd 3553 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pitnyėioj nuo 9 tyd d

RooMT.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Karnivalas 
Chicagoje

Vienas is rimčiausių Chicagos 
dienraščių, būtent “Daily 
Nevvs”, norėdamas padėti be
darbiams .ir varguoliams, ku
riuos prispaudė sunki depresi
jos ir bedarbės našta, sumanė 
sudaryti visų tautų karnivalą ii’ 
gautą iš tų parengimų pelną 
skirti išimtinai labdarybės tiks
lams. Paskutiniuose “Daily 
News” leidiniuose mes skaitėme 
kaip tas tq laikraščio leidėjų 
sumanymas rado kitose tautose 
pritarimą ir su kokiu entuziaz
mu ir pasišventimu kiekviena 
tauta rengiasi prisidėti prie to 
kilnaus ir sveikintino darbo.

š. m. lapkričio menesio 19- 
tos dienos “Daily News” leidi
ny pastebėta, kad ir lietuviai 
neatsilieka nuo to darbo ir kad 
lietuviai pritardami tai idėjai 

PRIEŠ PADĖKAVONĖS DIENA 
5pec,afe ISP ARO AVI MAS

KAINOS LABAI SUMAŽINTOS 
Ant A

RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ 
Abejose . . '

Co. Krautuvėse

Gražus Skarvadų 
Setai parsiduoda 

už pusę kainos z 
100 šrn,otų skarvadų setai gra- ' 
Žiausią. padarymo, verti $35.00, 'i 
dpob“..‘.’:..,..‘..:..'..:.,.$ 16.95- 
32 šmotų setai, verti $6.00

... ....... $2.95
Lengvus išmokėjimai pritaikoma visiems pagal išgalą

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

, x Lafayette 3171
Kampas Mapletvood gatvės 

Hemjock 8400 
CHICAGO, ILL.

Peoples Furnitūra
Stebėtinas Radio 

Pasiulijimas
Tik prieš Padėkavonės Dieną 
duodame $10.00 dovanos su 
pirkimu kiekvieno Naujoj Ma
dos pilnos inięros 8 tūbų ar

šis R. C. A. Victor Kombinaci
jos Radio 1932 Metų Mados 
su gramafonu pilnai įrengtas 
su R. C. A. 8 tūbom ir viškuo, 
vertas veik 3 sykius tiek, o da
bar mokėsite $99.50 
ir gausite viršminėtą dovaną.

Valgomų Kambarių 
Setai už pusę kainos
šis gražus 7-nių Šmotų Kombi
nacijos riešuto medžio setas, pa
didinantis stalas ir 6 kėdės su gra
žiomis sėdynėmis. Vertas $75.00, 
dabar prieš Padėkavonės Dieną
kol teksime parduosime tik po

$39.00
Parlor Setai Parsiduoda už Mažiau Kaip 
Wholesale Kainas.

I

Dabar prieš Padėkavonės Dieną 
yra stebėtinai gera proga Peoples 
Furniture Krautuvėse įsigyti gerą 
setą pusdykiai. Gražus naujos mi- 
dos Mohair setas 2 Šmotų vertas

....... $44.00
Gražiausi Mobair setai visokių 
spalvų verti $125, CEO flfll 
dabar tik po ųlUOnUV

Mes esame patys Seklyčių Setų 
Išdirbėjai.

___—i ilL'b-------- «
'Ji

8

—K. nL* 

j

Š. m. Lapkričio mėnesio 27-tą 
diena 7 balandą vakare, Lietu
vių Auditorijoj, rengia nepa
prastai turiningą ir gražų kon- 
certą-balių.
' Tuo reikalu sutvertas komi
tetas su žinomu bankininku p. 
Elijošium priešaky, kuris, no
rėdamas kad tas parengimas 
atneštų • kuo daugiausia nau
dos ir išgarsintų lietuvių vardą 
tarp kitataučių, sukvietė žy
miausias Chicagos lietuvių tarpe 
meno jėgas. Kaip teko patirti 
tame parengime jau pasižadėjo 
dalyvauti du didžiuliai lietuvių 
chorai, būtent — “Pirmyn” ir 
“Birutės”, o taipjau pakviesti 
dalyvauti geriausi Chicagos lie
tuvių dainininkai, ‘ smuikininkai 
ir šokėjos. Programą paįvai; 
rins p. Steponavičiaus vedamas 
Simfonijos Orkestras, kuris ta
me parengime turės progą pa^ 
rodyti kokį progresą jis atliko 
per paskutinius metus. Iš pro
jektuojamo muzikalio programo 
reikia padaryti išvadą, kad tai 
bus vienas iš turtingiausių pro- 
gramų kokį kada nors lietuviai 
matė.

Tikimasi, kad Chicagos lietu
viai, atjausdami tai idėjai ir no- 

»v ■.

rėdomi tinkamai pasirodyti 
svetimtučių tarpe, šavo atsi 
lankymų parems, tą darbą ir 
gausingai atsilankys š. m. Lap
kričio mėnesio 27-tą dieną Lie
tuvių Auditorijoj.—A. K.

Šokis Labdarybės 
Naudai
-------- — (

' Gerai chicagiečiams žinomas 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas, kurio pirmininkė yra p. 
Nora Gugis, lapkričio 25 d. (va
karą prieš Dėkos dieną) Ha
miltono Kliube rengia šokiu?. 
Visas pelnas eis labdaringam 
tikslui.

šis Chicagos Moterų Kliubas 
yra daug gero padaręs Chica 
gos lietuvių biednuomenei.* To 
KJiubo nares be jokio atlygini
mo dirba šį taip šioj valandoj 
reikalingą labdarybės darbą. 
Reiktų, kad n>Usų žmonės jas 
remtų, skaitlingai atsilankyda
mi vakarėliu ir tuo pagelbėtų 
vargau papuolusius Chicagos 
lietuvius. Mariutė,

Marųuette Park
Margas SLA. 260 kp. jubilėjinis 

vakarėlis

šeštadienio vakare, lapkričio 
21 d., marketparkiečiai apvai
kščiojo SLA. 45 metų įimtadie- 
nio jubilėjų, 30 metų, nuo at
siskyrimo su klerikalais ir ly
giai 5 metų nuo įsikūrimo 260 
kuopos. v.

Kad tiksliau šituos svarbius 
įvykius paminėti, kuopa suren
gė margą vakarėlį, kur buvo šo
kiai, užkandžiai ir prakalbos. 
Kalbėti buvo pakviesti adv. K. 
P.. Gugis, SLA. iždininkas, ir 
adv. A. Olis, SLA, Finanąų 
Komisijos pirmininkas. Kiek pą- 
šokus, pasilinksminus ir užkan
dus,, kuopos pirmininkas J. Gry
bas pakvietė publiką prie , rim
tumo ir pareiškė / susirinkimo 
tikslą, po rstaty darnas vakaro 
tvarkos vedėją K. Mačiuką, 
vieną iš tų, kuris .buvęs kalba
mos kuopos įkurėjąg. Račiukas, 
užėmęs vietą, platokai paaiškb 
no kuopos įkūrimą, pabrėžda
mas, kad jis ir kiti SLA. šeši 
draugai sumanė ir įkūrę tą kuo
pą, kuri šiandie turi 140 narių 
ir apie ‘$300 ižde savo kapitalo. 
Reiškia, per penkis metus pa
daryta didelis žingsnis pirinyji, 
kuo tikrai galima pasidžiaugti.

Toliau perstatyta kalbėt adv. 
A. Olis, l^urs perbėgo trumpai 
SLA. istoriją, vaizdingai pažy
mėdamas tam tikrus SLA. fak- 
tuš, kuriuos SLA. nuo įsikūri
mo iki šių dienų yra pergyve
nęs ir ką SLA.. yra padaręs ge
ro lietuviams labdarybės ir kuL 
turos dirvoje. Pažymėjo, kad 
ateičiai ŠLA. turi daug darbo 
nuo kurio neprivalo atitraukti 
savo rankas visiy S]LA. darbuo
tojai. Toks didelis darbas pir
miausia tai įkūrimas SLA prie
glaudos namo seneliams ir naš
laičiams, kas yra pažymėta Įr 
pirmųjų SLĄ. kūrėjų tiksle.

Kalbėjo Jurgis Stungis, kai- 
<po SLA. 6-to Apskričio pirmi
ninkas. Jis paliete keletą SLA. 
klausimų ir baigė sveikinimu 
susirinkusios publikos.

Pakviesta, kalbėt, adv. K. P. 
Gugis, SLA. iždininkas, kuris 
pasveikino susirinkimą i ir tę
sė savo Vaizdingą kalbą apie 
SLA. nuveiktus kulturinius ir 
labdarybės ,dąrbps per 45 me
tus. Bet kartu pažymėjo, kad 
mes dar nepąkapkajnai įdirbam 
ir Jcad' savo darbuotei iries tu
rim kartais i'mti paVyždį iš ki
tų kultūrinių tautų, kurios kul
tūros, labdarybės ir irafemaliz- 
mo darbą pavyzdingai subuda- 
vbjusios ir savuosius gali daug 
geriaus /sušelpti, negu mes. 
Kviesdamas visus SLA. narius 
prie, darbo, adv.
kalbą širdingais linkėjimais 
SLA. gėfovjs. y’ £

Kaip matote jš čia paduoto 
programo,. vakarėlis buvo gana 
vaizdingas. Nors reikia pasa
kyt, kad pati vieta nebuvo jau
ki. Bet kuomet ten susirinko 
apie 60 SLA. narių, tai jie vjsi 
sudarę jaukią ir j^alonią vie
nos šeimos draugiją. Tas pa-

i

mės SL'A. rei- 
kultūriškai ei- 
i, antrais, bet 

į krūvą, taj 
;i ne vien hžen-

rodo, kad nors mės 
kaluos ne visai 
giamės, vieni su., 
kuomet sueinam į 
mokam užsilaikyti ne 
telmoniškąi, bet ir araugiSKai. 
Tai puiku, ar ne? .

Vakarėlio surengimui ir pa
gaminimui visų užkandžių dau
giausia prisidėjo savo darbu 
p-nios Vitkuvienė, Grybienė ir 
JasiuleviČienė. Jom ir tenka pa
dėkos žodis už jų darbuotę.

♦ Kazys.
..... .......

Duos 2 bedarbiams 
Dėkos dienos pietus
P-nia Petronėlė’ Labanauskie

nė rašo “Naujienoms”:
“Dėkos“ dieną noriu valgyti 

pietus su neturtingais bedar
biais. Todėl įprašau ‘‘Naujie
nas’ prisiųsti man du asmenis, 
be skirtumo amžiaus, ar tikė
jimo, ateinantį ketvirtadienį, 
nuo 1 iki 5 va^./po pieiį.”

Gal ir daugidu atsirastų "to
kių geraširdžių , žmonių, kurie 
norėtų pavalgydinti. bedarbiu^ 
Dėkos dieną? Norinčius pavai
šinti bedarbius prašome atsi
šaukti* į ^Naujienas”. ,

T-’ , .' . , , t 4 4 : ; 4 '
■ ...........
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Lietuvių Radio 
Programa

vaišiandieną itarpe 7 iki 8 
vakare iš stoties W. - G. E. S. 
1360 kilocycles bus Lietuvių ra* 
dio programas, kuriuos nuola
tiniai kas antradienį leidžia 
Peoples Furniturc Co. krautu
vės.

šio vakaro programą’ išpildys 
pažymėtinos ypatos, kaip tai; 
dainuos ponia Ona Juozpitie- 
pe, Antanas Giedraitis ir An
tanas Trumpulis. Taipgi bus 
“Garsusis' Peoples Trid”. Prie 
to kalbės Dr.; Kazys Drauge
lis ir juokdaris “Čalis Kepurė” 
papasakos daug juokų.. Taipgi 
bus graži inuzika ir kiįi įvai
rumai. Todėl nepamirškime pa
siklausyti;^ , L' • S' .! • *■’' K.

Brighton Park
Dentistas V. O Steeje * teikia 

patarnavimą bedarbiams .
’♦ • ..... .... -............ ■ • .Jį

Jaunas daktaras, Vincent C. 
Steele,, užlaiko ofisą adresu 4180 
Archer Avė., prię Midland ban
ko? šis jaunas lietuvis dantis
tas prisidęda prie pagalbos be
darbiams. Daktaras V. C. Steele 
suteiks pagelbos tiems, kurie 
nedirba ir negali užsin/okėti. Jis 
nereikalaus jokio atlyginimo už 
ištraukimą skaiidamų dantų, 
kurie ateis paskirtomis valan
domis: antradieniais nuo ’ 2 iki 
3 vai. po įlietų'ir ketvergais nuo 
1-mos vai. iki 3 po pietų. '

Tėmykite skelbime Valandas 
ateity. ■ i

D-ro V. C. Steele patyrimas 
jąu davė jam ątfprasti, kad yra 
labai blogam padėjime žmonių, 
kurie negaĮi užsimokęti už pir
mos reikalingos pagelbos sutei
kimą. Todėl jis paskyrę tam 
tikras valandas tiems žmonėms, 
kurie reikalingi pagelbos. ’

D-rą V. C. Steele, reikia svei
kinti už ' jo gerą sumanymą ir 
nusitarimą pagelbėti, žmonėms, 
kuriems yra labai reikalinga, pa- 
gelba.^-žvialgas?

. ‘ ■ ' ' , : "-1 ‘< l . •’ . J '.«• i

Gugis baigt*

-U-, ■

Marąuetfe Park
( žinomas veikėjas,< ■ Wm, F. 
B.uishas,: Jęurįs *$rbQjper dapg 
metų .KJęiĮ
nėj krautuvėj; ^skiitiniu laiku 
pradėjo dirbti prie “The YVest
eni ąnd Southėrh Life' Insur
ance Cotnpaiiy”, z; South Side. 
Gero pasisekimo Buishui nau
jame užsiėinime. Wm. Buishas 
yra patyręs pardavėjas, drau^- 
giško budo ir per taį galės tu
rėti pasisekimoj naujam užstt 
engime. \ Žvalgas. ,

......... ■ ....................................................s...... ...................................................................................... .
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Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 
' į studiją arba pašaukit'! namus 

3315 So, Halsted St.

Surado turčių gražnas; 
areštuoti 3 banditai '
šeštadienio vakare apie 10:30 

vai. Lakė Foresf miestely ban
ditai padarė holdapą turčių 
Mitchellių namuose. Jie apiplė
šė šeifaininkus ir septynius jų 
svečius. Banditai pasipelnė tū
lą sumą pinigų ir gražnų ver
gės $150,00.0. ’ \

Kada banditai šeimininkavo 
namuose, tai ^litęhellįų šoferis 
įspėjo policiją. Pora politinin-

Jų pasirodymas suardė banditų 
planus. Pastarieji spruko lauk.

Vėliau tapo areštuoti trys 
jani ^yraų Jų pavardes /yra: 
Paul Ross, 23 m., 1106 Lytie 
st.; Joseph Perello, 21 m. 2917 
So. Wallace st., ir Niek Maentis, 
30 m., 702 Siblęy st. Areštuo
tuosius' sakoma pažinę Mitchei
lių namiškiai.

Policijos informacijomis kal
bamą holdapą padarę nariai 
gengės žinomos kaip “42^ -

Surastos ir kuone visos grąž
uos. Jos užtikta, pioščiaųs ki
šenėj, kurį banditai-paliko bėg
dami įsivėlusį spigliuotoj Mįt-* 
chellių rezidencijos tvdroj. 

v ... .
7,670,000 naudojosi 

žaismavietčmis
■ --- ------------------— ■ * .

Praėjusiais metais daugiau 
kaip. 7,670,000 vaikų ir suau
gusių dalyvavo įvairiuose pa
rengimuose Chicagos žaismavie- 
tėse Apšvietus Tarybos* prie
žiūroje.

Jau 1,141 asmenų žuvo 
autų nelaimėse 

>

Nuo pradžios šių metų iki 
praėjusio pirmadienio užmuštų 
automobilių nelaimėse Cook pa
viete buvo 1,141. 7 Ši skaitlinė 
pralenkia 1930 metų nelaimes. 
Pernai iki šiam laikui ^automo
bilių nelaimėse' žuvo -1, 136 as
menų. k; , , <

Gėlės Dėkos Dienai
, • • - -■. ' *>

Ateinantį ketvirtadienį bus Dėkos Die
na. kada jus norėsite padaryti savo na
mus skaistesnius jį ir gražesnius ir savo 
draugus linksmesniusA .

Namiškiai ir draugai bus linksmesni 
ir laimingesni, jei jus paJiųsite jiems 
dovanomis gėlių- šiemet-tai ^gahte pa
daryti daug gažiau ir mažesniais įSKas- 
čiais.' ' H -

Jūsų kvietkininkas visuomet gali 
rūpinti gražių gelių., kurios tinka Kiek- 
viena. Dabar yp^ tinka chry-
santhemumZ tos didelė. .
kurių dabar; galima gaut.V, dtdelėL Koky r 
bėj ir plačiame pasirinkime. Kelios ,ių 
gelių padarys kambarį ; daug gražesni ir 
linksmesnį. Rožės, tos amžius labai 
mėgiamos gėlės, irgi Jabai tinka dova
noms. . Yra daug kitų pritinkančių ge
lių,' kurių visuomet gausite pas kyiet- 
k,np?rmiau žmonės eidavo Pa.s*..^ietkl‘ 

ninkus tik specialiuose T
vestuvėms, laidotuvėms. Dabar 
ninkas yra dekoratyvia patarėjais savo
apielinkei. Jis yrą -^tarpininkas ta P g - 
lių' augintojo ir publikos. Ka-.^ 
bar galima* užauginti Visokias ge 
šą laiką ir kadangi gėlės ki<.kvi, 
tinka, kiekvienas dabar siunčia gėlės 
Net neturtingiausiuose, pamuose dabur 
galinį/rasti gelių, ar tai skintų, ą P 
^Dabar, dėlei tarpusavinio kv»et^ 

jkooperąvimo. galima gėlės pasiųsti 
grafu į visas pasaulio dalis.

PARŠIUKAI IR 
kalakutai 

PADeKAVONeS 
DIENAI

Pri«S
. d"Odam labKaffi<r ., raosų 

Kviečiame atsilankyti 1
. .. bučernę. . 'į. > >■

J. SEIBIĮTIS 
MEAT MĄRKET 

1840 So. Halsted St-
Phone Ganai 58 g

Depozitoriai prašo in
tiguoti dar vieną 
Baino banką

Depozitoriai Chatham State 
Banko, 7854 Cottage Grove 
aVe., vieno iš dvylikos užsida- 
ritisių Baino vadovauti bankų, 
savo susirinkime nutarė reika
lauti grand džiurės akcijos prieš 
to banko buvusius viršilas. Mi
tingas įvyko praėjusį sekmadie
nį.

Paaukštinimas advoka 
tui, kuris varė bylą 

.prieš Caponę
Eina gandų, kad prezidentas 

Hooveris ketina paskinti Suv. 
Valstijų prokurorą George E. 
Q. Johnson federalio distrikto 
teisėju. Johnson buvo vyriau
sias prokuroras byloj iškeltoj 
Al Caponei, kuri nesenai perkra
tinėta Chicagoje.

Duktė kaltina tėvą
Antoinette Knapik pranešė 

policijai, kad jos tėvas Anton 
Knapik kėsinęsis nunuodyti sa
vo žmoną ir juos, šeimos ketu- 
rius vaikus. Anton Knapik 
areštuotas.

Caponės advokatui 
holdapas z -

Du banditai padarė holdapą 
advokatui Albertui Fink, kuris 
kartu su adv. Ahernu gynė Al 
Caponę, kai jam iškėlė bylą vy
riausybę dėl taksų nemokėjimo. 
Adv. Fink važiavo automobiliu 
namo. Jam sustojus prie tra- 
fiko šviesų, du jauni vyrai pa
liepė nesipriešinti. Iš Finko at
imta $22. Advokatui užpro
testavus,’kad jis neturėsiąs kuo 
užmokėti taksikebui, banditai 
sugrąžino $5.

Linus Larson, 59 metų, gyv. 
10112 Avenue M., per tris de
šimtis metų nešiojo įsmigusią 
jo smgenyse peilio viršūnę. Da
bar daktarai, užtikę geležį pa- 
gelba X spindulių, mėgins ją iš
imti. > •

PRANEŠIMAI
Birutės Choro repeticija įvyks utar- 

ninko vakare, 7130 v., Lieutvių Audi
torijoj. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. — Valdyba,

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir 'storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Talsom senus svederius. _ Mes 
parduodam žemom kainom idant galetumfit 
/ sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
Netoli Normai0^.™*** Trif VICTORY 8488. 

Atdara dienomis ir vakarais.

Dresių, Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

- Skrybėlių Dirbimas
Mes teikiame ekspertu instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 0ema kaina, file 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. BaSyklte dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip deaal- 
nintl Ir padaryti gražias skry
bėlės, kol mokinatės. Diplomoa 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER OOLLEOE
JOS. J*. KASNICKA. Principai 
190 N, STATE RAK. 271^

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS. SULFURINfiS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentąi visokių kraujo ilgu, reuma- 
tismo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, seiatica ir visas pana&ias ligas gy
dome bu elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinfia vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime^ ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 {vairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

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

I CLASSIFIED ADS. Į
...-L ii’. .—.-J

Educational '

MOKYKIS BAJ<BERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacija 
šauk- arba rašykt

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madisbn Street

Automobiles
MOTOB TROSAI VISŲ ISDIRBYSOIU 

Didelis pasirinkimas už kalnas nuo $50 L 
augs. Lengvus limokčjlmal.
827 W. B8Bth St.‘ M0T°RTel Y arda 0080

Antradienle, lapkr —11 > ** - ‘ 24, 1921

CLASSIFIED ADS
Business Sfervice

r _ _ _ _ .^ _JM™Įo_ -

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, Brntiswick 6160 

—o-.-....

PATARIMAS
Šiuonrf' patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš GRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina.
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ........ $8.50 tdnas
Gren Valley Lump ...........  $9.50 tonas

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškai ■ Vardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel; Republic 8402
- CHICAGO, ILL. x

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsal

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

NORIU pirkti Groserio arba Meaį 
Marketo fixtures.

Tel. Hemlock 2332 
--■■ ■ o -- ' f

PARDAVIMUI elektrikinis mėsos 
slaiseris ‘‘Little American”. Pigiai išmo
kėjimais. 141 W. Marųuette Rd., 2 apt.

PARDAVIMUI bučernes fixturiai ir 
stakas, visi kartu ar atskirai. šaukite 

Tel. Lafayette 43 57

Personai
• Asmeny Ieško

PAIEŠKAU brolio Jono Kluonio. 
kuris seniau gyveno Chicagoj. Sesuo 
Elzbieta Molevičieriė, gyvenanti Lietuvoj, 
turį labai svarbų reikalą. ’ Jis pats at 
kas apie jį žinot, malonėsit atsišaukti 
pas . •

Anna niedVares
•109 W. 109 St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė .

SALESMANAI. -v- The Metropolitan 
Casualty Insurance Co. pasiūlo naujas 
viliojančius kontraktus ir komisą dėl 
pagelbininkųf ir accident apdraudos rin
kėjų. 1337 Insurance Exchange Build- 
ing.

Help Wanted—Female
REIKALINGA moteris prie namų 

darbo, prižiūrėjimui 2 metų kūdikio. S. 
Meškauskas, 4611 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

a*^W^M*^*s»WW*^WM************^**^****

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ice cream kampinė sankrova. Pilnai 
įrengta. Pigiai. 2500 W. 39 St.

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

Farms For Sale
. . ... . Ūkiai

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

Parduosiu Savo Ūkį.
Tikrai gera farma. prie gerų kelių, 

netoli didelių miestų ir gerų marketų. 
200 akrų, geri namai, gyvuliai, mašinos, 
daug šieno, kornų, avižų, bulvių. Sko
los nėra. Pigiai, tiktai $10,000. Ga
liu mainyti j biznio namą mieste, kotelį, 
rooming house ar garažą. Neturi buri 
daugiau vieno motgičiaus.

Rašykite ' .
C. A, MOTEYUNAS.

* Williamstown, N. Y.

Real Estate For Sale 
N a m ai-že m S Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE z 
Perkam, parduodam, mainom namas, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tsl. Lafayette 0455

III • lipą ..... I ■ I ' I ......................... ..................... ... ........................................ .. .............. ...

- BRIGHTON PARK
2-4 mūrinis, perdėm modemiškas, 

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

mobilio.
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St.

. BRIGftTON PARK
2-4 murintą, 6 metų senumo, turi buri 

parduotas už morgičius 
EXTRA -BARGENAS

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47 St.




