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Prūsijos Ministeris
Paskelbė Vokietijos

Fašistų Įstatymus

Lietuvos Naujienos

Mirtis opozicijai, 
prievartos darbas 

ir maisto kortelės
— ------ /

Hitlerio fašistai slaptai pasi
ruošė ediktus Vokietijai val
dyti, jei pavyks paimti val
džią 

i

BOLŠEVIZMO METODĄ
Fašistu * planus išdavė jų pačių 

atstovas 
t

Berlynas, lapkę. 26. Prūsijos 
vidaus reikalų fhinisteris Dr. 
Severing vakar vakarą paskel
bė Vokietijos fašistų-hitleristų 
partijos slaptus ediktus, kokius 
jie yra nutarę vykdyti, jei pa
vyks paimti valdžią. Dr. Se
vering pareiškė, kad už jo tu
rimas žinias jis pasiima visą 
atsakomybę ir pranešė, kad 
ediktus jam pristatė Dr. Shaef- 
fer, buvęs nacional-socialistų at
stovas ir dalyvavęs fašistų slap
toj konferencijoj, Hessene per
eitą rugsėjo mėnesį, kur tie ed
iktai tapo priimti. Kadangi 
Dr. Shaeffer tiems fašistų 
planams pasipriešinu tai. nuo,to 
laiko fašistai jį seka ir jis tu
rėjo prašyti policijos apsaugos.
Gyventojams kolektyvės virtu

vės

Nazis, arba nacionalsocialis
tai, hitleristai, fašistai, kaip 
juos vadina, nutarė bausti mir
ties bausme visus, kas priešin 
sis Hitlerio “armijos” Įsaky
mams. Ediktuose jie nutarė 
panaikinti privačias pajamas ir 
rendų bei interesų mokėjimą. 
Jie nutarė įvesti priverstiną 
darbą visiems vyrams ir mote
rims virš 16 metų; taip jau 
jvesti nacionalį maisto dalini
mą pagal kortelių sistemos ir 
komunales virtuves.

Visi žydai busią išskirti iš 
maisto kortelių sistemos ir iš
varyti lauk iš Vokietijos.

Pradėjo krėsti fašistų lizdus
Paklausus pačių fašistų dėl 

tų ediktų, jie pasiaiškino, kad 
Prūsijos vidaus ministeris Dr. 
Severing yra žymus Socialistas, 
kurio partiją fašistai visiškai 
nugalėję Hessen rinkimuose.

• “Mes dirbame planus, ką mes 
darysime, kada liaudis mums 
atiduos valdžią Vokietijoj. 

NAUJIENOS
Sakos

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS DAIKTUS
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Visuomet Pirkite

SAVO APIELINKES
KRAUTUVĖSE

Miuncheno mieste 35 ofisuose 
musų oficialai yra užimti pa
ruošimu planų”, paaiškino fa
šistų lyderiai.

Apie 6 vai. vakaro policija 
pradėjo kraLas Darmstadte, 
Hessene, ieškoti naujų davinių 
apie fašistų ediktus.

Kur link Vokietija?
Berlynas, lapkr. 26. Dr. M. J. 

Bonn, Berlyno komercinės ko
legijos profesorius, žinomas 
ekonomistas pareiškė, kad Vo
kietijos tvarka eina link hybri- 
dinės sistemos, tai yra kažkokio 
mišinio iš dalinai privačio ir da
linai valstybinio kapitalizmo. 
Jau ir dabar Vokietija esanti 
tik pseudo-kapitalistiškas kur 
pelnai ir privačiai nuostoliai 
yra socializuojami ir kur pri
vatus bei valstybnis biznis esą 
tiek tampriai susipynę, kad ne
begalima atskirti, kur pirmas 
baigiasi ir antras prasideda.

Vokietijos fašistų kilimas pa
einąs daugiau dėl franeuzų 
spaudimo.

Tom Mooney bylos 
svarstymas įvyks 

kitą antradienį
Walkerid 6 punktai delko reikia 

Mooney paleisti

San Francisco, Cal., lapkr. 
26. Trys garsus advokatai, vie
nas New York o majoras Wal- 
ker, antras veteranas darbo va
das Frank Walsh ir trečias 
Aaron Sapiro, atvyko čia ginti 
Tom Mooney prieš gubernato
rių Rolph.

Majoras Walker turi 6 prie
žastis, dėl kurių reikalaus Moo
ney laisvės:

1. Modney yra nekaltas it- yra 
auka pikto neteisėtumo.

2. ’ Moofiey kalinimas gali 
privesti prie sukilimų šią žiemą.

|3. Kapitalas ir darbas nori, 
kad Mooney klausimas butų 
baigtas.

4. Mooney paleidimas panai
kins priežastį radikalamsx sėti 
nerimą.

5. Amerikos visuomenė sim
patizuoja Mooney paleidimui.

6. Mooney būdamas laisvas 
bus daug mažiau pavojingas, 
kaip kalinamas.

Mooney byla bus persvarstyta 
ateinantį antradienį.

Kentucky mainerių 
padėtį apsunkina 

komunistų žygiai
United Mine Workers kaltina
ma dėl komunistų konspiracijos

Mount Sterling, Ky., lapkr. 
26. United Mine Workers of 
America ėmėsi ginti savo sek
retorių ir organizatorių Harlan 
apskrityje W. B. Jonės, kurio 
teismas pas Circuit teisėja 
Prewitt prasideda ateinančią 
savaitę.

Jonės su buriu kitų anglia
kasių yra kaltinamas nužudy
me deputy šerifo Daniels per
eitą gegužės mėnesį j Unija 
turi nusamdžiusi keletą žymių 
advokatų su Su v. Valstijų se
natorių John Robson pryšaky. 
Prasidedanti kova su Kentucky 
anglių operatoriais ir valdžia 
skaitoma nacionalės reikšmės.

Kaltinamųjų padėtis yra ap
sunkinta tuo faktu, kad Jonės,, 
apkaltintas Harlan apskrity, 
kreipėsi į L W. W. ir turėjo ry
šių su General Defense lyga, 
kurios yra komunistų organi
zacijos ir dėl. kuriu ... kaltina
mieji yra įtąriarhi'komuhistals.',

Dabar visos nelaimės yra su
verstos ant United Mine Work- ♦ 
ers pečių, kuri kaltinama riau
šėmis, smurtu ir užmušimais ir 
konspiracija.

Du metus už Grandi nu
švilpimą

Philadelphia, lapkr. ^26. Jau
nas vyras, kurs užšoko ant au
tomobilio lentos, kuriuo Itali
jos ministeris Grandi važiavo, 
ir sušuko “Šalin Grandi, tu žu
dai Italijos jaunuomenę!” sku
biai nuteistas dviem metams ka
lėti.

New Yorke, Metropolitan 
operoj Grandi atvykus, pasipylė 
nuo galerijos proklamacijos su 
obalsiais “šalin Grandi, tegy
vuoja laisvė!” Trys jauni vy- 
;rai areštuoti ir nubausti po 10 
dienų kalėti. Operos orkestrą 
po to užgrojo fašistų ir Ame
rikos himnus.

Roma turi 1,000,000 gy
ventojų '

Roma, Italija, lapkr. 26. Ro
ma, Italijos sostinė jau turi 
milijoną gyventojų. Milanas tu
ri 993,496 ir Neapolis turi 843,- 
037.
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Vyras nuplovė žmonai
• liežuvi

Belgradas, Jugoslavija, lapkr. 
26. Farmeris Miklpševičius po 
ilgo barnio su žmona' uždraudė 
jai bętarti nors ' vieną žodį, 
žmona parėikalavo “paskutinio 
žodžio”, ir kai baigė, savo pra
kalbą, vyras ją pririšo prievme
džio ir išpjovė, liežuvį.
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Tom Mix sunkiai serga
Hollywood, Cal., lapkr. 26. 

žinomasis sowboy artistas, Tom 
Mix staiga apsirgo apendicitis 
ir jo gyvybė yra dideliame pal
voj uj.

Chicago. — Linus Larson 59 metų amžiaus, kuriam prieš 
metų saliune buvo peiliu perdurta galva, žaizda užgijo, bet 

smegenyse pasiliko pustrečio colio peilio galas.- Pats Larson 
visai nežinojo, Jkad jo galvoj randasi peilis, kol nepateko ) li
goninę. Daktarai buvo manę daryti operaciją ir išimti. peilį, 
bet paskui nutarė, jog tai bus pavojinga ir nieko nepagelbės. 
■Šiaip Larson jaučiasi neblogai, tik kartas nuo karto apalpsta ir 
netenka sąmonės.

30

Devyni bedarbiai 
nušauti; 14 sužeidė

Čekoslovakijoj policija apšaudė 
bedarbius

Praga, Čekoslovakija, lapkr. 
26. Devyni žmonės užmušti ir 
14 sunkiai sužeista policijai 
paleidus šaudyti į bedarbių mi
nią, ėjusią į Freiwaldau miesto 
valdybą pašalpos reikalauti. 
Policija aiškinasi pradėjusi 
■šaudyti kai bedarbiai užpuolę 
vieną policistą. (

Parlamente iškėlus reikalą ir 
vidaus reikalų ministeriui iš
ėjus aiškintis, komunistai jį nu
vilko nuo platformos, 
nutrauktas.

Posėdis

žiogai naikina Rytų 
Afriką

Nairobi, Rytų Afrika, lapkr. 
26. Nuo 1928 metų ligi 1930 
čia siautė debesiai sąrančių 
(žiogų), bet tie pranyko; da
bar užplūdo nauji debesiai ,iš 
Abisinijos tyrų, daug plėšresni, 
kaip kada nors pirmiau.

Geniai rūpinasi žiemai
Porfland, Ore., lapkr. 26. Pa

kelėmis matyti daugybės ge
nių, kertančių skyles telefonų 
stulpuose, kur jie paskui neša 
riešučius ir laukia kbl tie rie
šučiai sukirmys; tuomet geniai 
riešučius skaldo ir lesa kirmi
nus.

Chicagai ir apielinkelfedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjantis debesuotumas, lie
tus; temperatūra kiek pakils. 
Vidutinis rytų ir pietryčio. vė
jas. , Z

visiems pasmaugti
• / iIllinois turi 33 sumanymus mo- 

kesniams

Springfield, III., lapkr. 26. 
Oešimts valstijos senato narių 
atvyksta šį šeštadienį Chicagon 
posėdi n, kur bus aptarti naujų 
mokesnių sistemos budai Illi
nois valstijai.

Springfielde yra 33 įstatymų' 
pasiūlymai, visi apie taksų kė
limą. “Mes turime tiek daug 
įstatymų pasiūlymų, kad galė
tume pasmaugti visus taksų 
mokėtojus, jei tuo,s įstatymus 
priverstume piliečius praryti,” 
pasakė senatorius Courtley.

Lengviausiu išėjimu skaito
ma bendri mokesniai nuo par
davimų (gėneral sales taoę). Tie 
busią išrenkami su kuomažiau- 
sia skausmo, sukelsiu $50,000,- 
000 pajamų- metams ir leisią 
sumažinti real estaU taksas ant 
10 nuošimčių. - , >

Majoras Cermak atrodo ne
tekęs vilties sulaukti miestui fi
nansų pagerėjimo.

Šiemet automobiliaj už 
mušė 27,000

Chicago, III. /laprk. 26. Illi
nois, California, Pennsylvania ir 
New York valstijos šiemet au 
tomobiliai užmušė 27,000 žino- 
nes. Tai yra' didžiausias skai
čius pradedant nuo 1900 metų, 
didesnis už visas kasyklų nelai
mes.

Belgijos karalių nu- 
' švilpė
Bruselis, Belgija, lapkr. 26. 

Karalius Albęrtaš tapo tik-po
licijos pagalba išgelbėtas, kai 
minia ir studentai pradėjo Jį 
Švilpti ir šaukti “šalin karaliuj” 
Karalius buvo atvykęs aplan- 

Lim-institutokyti katalikų 
burge. .

Liaudies universitetų 
jstatymo projektas 

----------------- i----------------------------

švietimo ministerija parašė į- 
statymo projektą apie liaudies 
universitetus.

Pagal įstatymo projektą liau
dies universitetai busią griežtoj 
švietimo ministerijos valdžioj.
• Pašalpos universitetams bu
siančios skiriamos sąmatos ke
liu.. LiaUjd. universiteto deka
nai busią prilyginti XIII kate
gorijos valdininkams ,o lekto
riams atlyginimas busiąs pa
skirtas švietimo ministerio.

Liaud. universitetų programą, 
kompensaciją, darbo laiką, vi
daus tvarką—nustatys švieti
mo ministeris.

Liaud. univ. uždaromi busią 
švietimo ministerio įsakymu.

Į universitetą busią priimami 
ne jaunesni, kaip 16 metų am
žiaus.

Prof. M. MacLaughlin’o 
.kyyga apie Lietuvą
Neseniai išėjo užsieny iš 

spaudos nauja knyga anglų kal
ba apie Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes — “Newest Eu- 
rope”. Knygos autorius —Flo
ridos Rolings College’o mokyto
jas prof. Martin MacLaughlin 
rašo, kad turistui ir istorikui 
Lietuva esanti įdomiausias, 
gražiausias ir labiausiai patrau
kiąs kraštas Pabaltijy. Gražus 
esą Lietuvos miškai. Nepapras
tai esąs gražus Nemunas su šh- 
yo apylinkėmis, x .■ ■ . „i *. / i- - i r.; i.; . . ■Lietuva/ Kaip Airija, pagim
džiusi daugiau pagarsėjusių po
etų, negu politikų. Vilnius te
besąs atvira žaizda, o todėl ir 
Lietuvos politinė būklė (status 
quo) esanti labai nesaugi. Lie
tuvių kalba esanti seniausia Eu
ropoj. Savo knygoj autorius 
papasakoja ir Lietuvos istoriją. 
Gana teisingai nupiešia Lietu
vos ir lietuvių santykius su 
Lenkija ir lenkais. Papasakoja 
apie Suvalkų, 1920 m. sutartį ir 
klastingą Želigovskio įsiverži
mą į Vilnių. Vilnius vaidinąs 
dabar žymiausią -vaidmenį Lie
tuvos užsiehio politikoj. Vilnius 
esąs ne tik Lietuvos sostinė, 
bet ir šventas . Lietuvos mies
tas.

Knygos autorius teisingai sa
ko, kad tik kaiipo žmonės—vals
tiečiai, tvirtai prisirišę prie sa
vo kalbos, tautosakos ir dainos, 
išlaikę gyvą lietuvių kalbą per 
sunkiausius baudžiavos 
litinės rusų priespaudos

ir po- 
laikus.

Kiek emigravo 
Lietuvos

1S

Spalių mėn. iš Lietuvos emi
gravo: j Argentiną 11 piliečių, 
Pietų Afriką 30, Uragvajų. 25, 
Jungt. Amer. Valst. 34, Meksi
ką 4 ir j Palestiną 14.

Kalėdoms Lietuvon
. PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS. GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT
, . DOVANĖLĘ PINIGAIS. '

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA. ‘ 
GREITAI IR SAUGIAI. .

Ofisas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

, Tel. Roosevelt 8500. i

Vytauto kaulai 
tikrai atrasti

Vilniuj, katedroj
Jie buvo paslėpti nuo rusų caro 

Jono Baisiojo

Vilnius, XI. 2. Elta. Laikraš
čiai iš Vilniaus praneša, kad 
paskutinę kasinėjimų dieną po 
Vilniaus katedra rasti Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
kaulai, kaukolė ir šalmas. Kaip 
žinoma, 1650-1658 m. Vytauto 
rūsys buvo rusų kariuomenės 
sugriautas. Rastomis Vilniaus 
katedros archyvuose žiniomis, 
tuometinis vyskupas, norėda
mas išgelbėti Vytauto liekanas, 
užkasė jas j žemę netoli tos vie
tos, kurioj neseniai buvo rasti 
karaliaus Aleksandro ir kara
lienių Elzbietos ir Ęarboros 
karstai. Kasinėjimams vadova
vę mokslininkai dar prieš kurį 
laiką buvo pareiškę nuomonę, 
kad Vytauto kaulus galima bus 
rasti. x

Vytauto sarkofagą 
padės Letuvos Len
kijos Unijos skiepe

Po katedra statys ’mauzolėum 
unijai pagerbti

Vilnius, lapkr. 24. Vilniaus 
katedros remanto komisija nu
tarė statyti mauzoleumą kated
ros 'skiepe, |kut bua sudėti ne
senai rasti karališkų šeimynų 
palaikai. Mauzoleumui planą 
sudaryti paskirtas prof. Klos. 
Planas turįs būti toks, pat, ko
kį buvo pradėta statyti kara
liaus Zigmonto III laikais, sep- • 
tinioliktame amžiuj, būtent po 
šv. Kazimiero koplyčia, turi bū
ti restauruota didelė niša, kur 
butų sudėti rastųjų karalių 
sarkofagai. Niša turinti būti 
simbolizuota visais ženklais, ku
rie tik gali priminti “garbingą” 
Lietuvos su Lenkija uniją irtos 
unijos “didelę istorišką idėją.”

Paskelbta eilė doku 
• mentų, liečiančiu san

tykius su SSSR.
“Valstybės žinių” 366 nume

ry paskelbtas protokolas dėl SS 
SR prekybos atstovybės teisi
nės padėties klausimo Lietuvoj, 
ūkiškųjų SSSR 'Organizacijų 
skyrių -steigimo Lietuvoj klau
simą liečianti nota, SSSR pasi
žadėjimą favorizuoti tranzitą 
per Lietuvą liečianti nota: ir 
nota dėl SSSR suteikimo savo 

soq£:ąaid įfSSS 
ns smopuuių ‘suioqAąsiRA soįs 
-nupins saąsAAupuiZ^st HSSS 
sopinu ‘hisia; M reAnąofj 
niŠįiA?p3 opzuuj; fofuo)tto^ 
———_—\;



KORESPONDENCIJOS
Kcnosha, Wis

šis tas iš Dailės Ratelio

pradžių 
progre- 
pasiro-

Man, kaipo dailės mylėtojui, 
labai smagu pranešti apie Dai
lės Ratelio darbus. Nors Rate
lis jau gyvuoja keli metai, bet 
jis niekuomet nebuvo padaręs 
tiek daug progreso, kaip per 
paskutinius metus. Faktinai 
Ratelis pradėjo smarkiai pro
gresuoti nuo to laiko, kai pa
kvietė už mokytojų K. Stepona
vičių iš Chicagos. Steponavi
čius pad'arė tikra siurprizų ne 
tik dainininkams, bet ir visiems 
kenoshiečiams. Dabar visi 
džiaugiasi, kad Ratelio choras 
harmoningai dainuoja.

Steponavičius iš pat 
sakė, kad choras gerai 
suoja ir neužilgo galės
dyti prieš Chicagos publikų. Iš 
pradžių, žinoma, buvo abejonių, 
ar tai bus galima padaryti. Da
bar tos abejonės pranyko. Cho
ras pasirodė ne tik prieš Chi
cagos publika, bet ir dainavo 
per radlo. Turiu pasakyti, kad 
tas dainavimas per nulio keno- 
shiečius labai sujudino. Jie pa
matė, jog choras, iš tiesų pa
darė didelį progresų. Sugrįžo 
daug buvusių Dailės Ratelio 
žvaigždžių, kaip tai: A. Jeli- 
niauskienė, N. Klimiutė, D. Je- 
sulienė, B. Jesulis, J. Macno- 
rius ir daug kitų dar laukia
ma sugrįžtant. Butų labai ma
lonu vėl matyti dainuojant po
nus Rasčius, Banius, M. Jeli- 
niauskienę ir kitus buvusius 
dainininkus.

Nors dabar yra sunkus lai
kai, bet Dailės Ratelis puikiai 
gyvuoja. .Tai vis ačiū tam, kad 
turi nenuilstančių veikėjų ir rė
mėjų, kaip tai: p.p. Šliogerius, 
Jocius, Babius, Rasčius ir dau
gelį kitų. Daug taip pat veikia 
p.p. Pūrai. F. Povilenskas, J. 
Kr sparas, J. Kasputis, F; Jan
kauskas ir kiti. Tie žmonės jau 
keli metai, kaip su pasišventi
mu dirba Ratelio labui ir jų 
darbai duoda labai gerų rezul
tatų. Kenoshiečiai dabar gali 
pasididžiuoti, kad jie turi pui
ku chorą.

Turiu pranešti, kad lapkričio 
29 d. Dailės Ratelio choras da
lyvaus Racine prog^amo išpil
dyme. Raciniečiai, nepraleiskite 
progos jį išgirst. Gruodžio 31 
d. Ratelis rengia vakarų Nau
jiems* Metams pasitikti. Vadi
nasi, kenoshiečiams bus progoj 
Naujus Metus linksmai ir su 
dr.inomis pasitikti. .

— Dailės Mylėtojas.

darbininkiškus 
platinti darbinin- 

(suprask, ko- 
čia jau savo, 
užbaigė. Pa- 

Dvi tavorškos

Springfield, III
Komunistų Sojuzo prakalbos

Lapkričio 22 dienų įvyko ko
munistų prakalbos. Nuvykau ir 
aš jų prakalbų pasiklausyti. 
Man įėjus į svetainę, prakal
bos jau buvo pradėtos. Kalbė
tojas sėdėjo ant stalo ir dro
žė spyčių. Labai išgyrė, spring- 
fieldiečius tavoršcius už darb
štumų ir duosnumą, kad perei
tų vasarų prieš atsilankysiant 
čia prezidentui Ilooveriui komu
nistai bandė neva iš viso Illi- 
nojaus suvažiuoti ir parodyti 
Ilooveriui savo demonstracijų. 
Komunistai springfiel d i e č i a i
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sako bizpieriai
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Goodeonai Broliai 
‘•oruyšių ir pianų muveriąi^ vietoje •• 

patarnavimas geras ir pigos 
817 Wesi 34th SL

Tel. Boufevard 9136

lį ir viską tavorščius Bacąyi- 
čius apkalbėjęs, sąya 2*}rą prą- 
kąlbą užbaigė 9 :40 vakarą. Jo 
pasakytas prakalbas galima pri- 
yginti prie k^netiško , “Choę 

Suey”. Tai tikra,

East Wįnjsor, 
Ontario

Pasaulinis krizjs

Šiandien visame pasaulyj 
sireiškia ekonojmup? krivis,

tuos atmaršayusius automobi
liais -ir trokaįs “baduolius” 
(daugumoj biznjęrius ir boot- 
legerius) draugiškai-gerai pri
ėmė Ir Zoo parke — Kai tapo 
policijos ten suvaryti — pašė
rė. Išgyręs Springfieldo tavorš- 
čius, ėmėsi kalbėti apie drau
gijas ir organizacijas. Girdi, 
visas mažesnes draugystes rei
kėtų. suvienyti į vienų didelę 
draugijų. Butų gerai, kad ir 
Susivienijimai susivienytų. Ot 
tai tau, JurguVi, ir. devintinės. 
Tik keliolika mėnesių atgal S. 
L. A. mėgino sugriauti-suskal- 
dyti, o jau dabar ir vėl pasa
koja, kad reikėtų suvienytis. 
Ragino rašytis į Sojuzų, ypač 
jaunuomenę traukti. Atpasako
jo griaudus verksmus apie 36 
seimų. Kaip darbininkiškas 
kraujas ten tapo pralietas. Ir 
visi tavorščiai ir tavorškos — 
viso apie 200 ypatų — buvę 
brutališkai policijos lauk išmes
ti. Girdi, žiūrint iš šalies palię- 
monai mandagiai tave veda, 
bet katrų jau jie pačiupinėja 
savo buržuaziškpmis rankomis, 
tai ir mirsi, o ne užmirši. Jie 
esu yra išlavinti taip skaudžiai 
čiupinėtis.

Davė vėjo tautininkams už 
tvėrimų visokių bendrovių. .Po 
pasauliniam karui, girdi, tauti
ninkai tvėrė įvairias bendroves 
ir viliojo iš darbininkų dole
rius. O paskui susišlavė į sa
vo bedugnius kišenius. Dakta
ras Šliupas už bendrovių pini
gus užsidėjęs Lietuvoje bankų. 
Apie mainierius, girdi, nieko 
nekalbėsiu, nes aš mainieriu 
niekada nesu buvęs ir nieko 
apie mainas nežinau. Bet gi 
mainieriu prezidentui Lewisui 
visgi šiek tiek užvežė, — kad 
jis esąs didelis atgaleivis, uni
jos griovikas ir kitokis. Liepė 
visiems tavorščiams gerai švie
stis, skaityti 
laikraščius,
kiškų literatūrų 
munistiškų). Ir 
pirmų prakalbų 
skelbta kolekta.
ėmėsi už krepšių rinkti bur- 
žuaziškus skambučius. Kiek su
rinko, — nepasakė. įPublikos 
prakalbose buvo 65 ypatos.

Antroje prakalboje ragino sa
vo tavofščius budėti ir saugo
ti Sovietų Sųjungų. Girdi, vi
sas imperialistinis pasaulis tyko 
Sovietus praryti. Bukite visi 
prie to prisirengę. Ginkite dar
bininkų tėvynę ir t.t. Kinų ir 
japonų pradėtas karas esu tai 
tik pradžia kito pasaulinio ka
ro. Dabar visi pulsiu sovietus. 
Palikęs sovietus, grįžo prie tau
tininkų ir vėl davė jiems vel
nių už Deveniui padovanotus 
SLA. $25,000 ir $5,000 komi
sijų pravažinėjimų beieškant 
kaltininkų dėl žuvusių paskolų. 
$216,000 esu žuvę dėl pirktų 
beverčių bondsų.

Kalbėtojas savo akimis jau 
nieko gero SLA. negali maty
ti. Ir tas gali būt tiesa. Į man
datų komisijų SLA. jau nieka
da tavorščius Bacevičius nepa
teks. Nuo SLA. kalbėtojas ir 
vėl grįžo prie sovietų. Po pa
sauliniam karui, girdi, francu- 
zai pasiuntė savo tvirčiausių 
laivyną į Juodųsias juras bom- 
borduoti sovietų miestus. (Tik 
nepasakė, ar orlaiviais nulėk- 
dino, ar rogėmis nuvežė fran- 
euzai savo laivynų j tų jurų).

Sovietai, girdi, atsilaikė. Vi
sus įveikė ir dabar yra geriau
sia dėl darbininkų šalis. Tenai 
bedarbių nėra. Darbininkų dar 
visur trūksta. Visur laisvė ir 
gerovė. Darbo valandos trum
pinamos. Algos pakeliamos. '

Iš šalies klausant, visgi at
rodo stebėtina. Ten sovietupsę, 
yra taip labai gerai, ir tavfrrš- 
čius Bacevičius apie tai gerai 
žino. Na, ir kodelgi jis su sa
vo Sojuzu skursta čia kapita
listinėj nelaisvėj ir kenčia de
presijų? Delkogi jam nepersi- 
kelti su visu Sojuzu į darbi- 
ninku tėvyne? Apie visa pašau-
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į^atymus. Bęt kas atsitiktų,
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kad jįams payyktų Skelti vi- lą Mačiau Nepriklausomoj Lietuvoj 
ręyęHuciją? Kiek tuomet

nekaltų jžtnonių atsistatytų 
prįe sienos, kieki nekalto, krau- 
jo butų pira.lįętų jf kiek turto 
butįĮ sunkta* typoęija, pę& 
to niekuomet daugiau naprisi-

Šią 
crizis bene yra didesnis ųž pir
miau buvusius, Del tos prięžas- 
tės dauguma, darbininkų įpuor 
ė į aklą desperaciją grąibyda- 
mies kraštutinybių, manydami, 
tad tas apsireiškimas bus am- 
žinąs. Bet iš tikrųjų dalykai 
visai kitoniški, nes viskas pa-t 
šauly eina ir keičiasi evoliuci
niu kelių, o nę taip, kaip ką$- 
nori arba sprendžia. Jęigu męs 
paimtume’ pasaulio 
istoriją ir ją gįerai1 
tume, tai mes pamatytume, kad 
musų ta baimė visai bereįjįąb 
linga. Panašių atsitikimų mu
sų žemės kamolis yrą daug pra
leidęs.

Kaip visiems yra žinoma, pa
sauly niekas nestovi vietoj,, vie
kas mainosi, keičiasi. Tas pąjįs; 
yra ir su žmonijos ekonomiją, 
šiuo laikotarpių mokslus, bei 
technika tokį greitą ir milži
niškų šuolį davė pirmyn, kad 
žmonija nesuspėjo atatinkamai 
sutvarkyti bei sureguliuoti gy
vąją darbo jėgą su mašinerija 
bei pagamintų produktų sunau
dojimu. Bet tam darbui valyti 
pirmyn yra dedamos pastangos 
ir greitoj ateityje stengiame 
proporciniai sutaikinti gyvąją 
darbo jėgą su negyvąja arba 
mašinerija. Ir šiandien kas se
ka moksliška spaudą, tas matų 
pasaulio ekonomįstų pastanga? 
vesti žmonijos ekonominę padė
tį į gerąją pusę. Greitoj atei
tyje pasaulis ateis vėl j norma
les vežas. Žinoma, reikalinga 
priminti, kad pasaulio'ne atves 
į gerlaikį nei komunizmas, nei 
fašizmas bei tų fanatiškų val
džių galvos. Jis laimės šviesų 
rytojų tik per mokslą, einant 
evoliucijos keliu.

Valdžios pašalpos
Šiuo momentu Amerikos kon

tinente pavyzdingiausia derpo- 
kratinė valdžia yra Kanadoj: 
ji savo gyventojus ir šiuose kri- 
zio metuose pilnai užlaiko ir 
aprūpina, neskirdama nei atei
vių, kurie yra atvykę į šį kraš
tą du trys metai atgal. Vald
žia padarė didelį žingsnį, skir
dama milijonus dolerių viešie
siems darbams, kaip tai: pra- 
vedimui kelio per visą kraštą, 
ko iki šiol Kanada neturėjo. 
(Prie tų darbų iš kiekvieno mie
sto yra siunčiama tūkstančiai 
nevedusių vyrų, kurie gyvena 
šiąme krašte su Šeimynomis ir 
yra bedarbiai, taipgi nevedu- 
siems, kurių neišvežė į visuo
sius darbus, yra duo.damas pil
nas užlaikymas: maistas, kuras, 
butai, drabužiai, elektra bei ki
tokį reikalingi būtinam gyveni
mui daiktai.

Musų vietiniai Maskvos agen
tai tuo ir nepatenkinti: matot, 
jie mari, kad gulėti lovoj, ar
dyti krašte ramybę ir už tai 
gauti iš Kanados valdžios kas^ 
savaitę po $25. Tiesa, valdžia 
į tai atkreipė dom.ę ir raudo
nuosius galvočius už kęlipią 
triukšmo bei rengimąsi suruo
šti perversmą pasiuntė vyriau
sius agentus, kukiuos, kaip pa
sirodė, riebiai Maskva apmokė’ 
davo, penkiems ąietapis į be
langę, o po bausmės atlikijųo 
bu? deportuoti, čįų “tuo ir puti 
kojnunistų partija liko Kąną- 
dos valstybės, rubežiuose nel|e- 

. flab^r, jįą. Tėį^r į® 
Mas 
tantį. (įęrąį,.
tg£ jVjįdįfe.. pąęjųč pam
pos tik
bjąį apmokamus, agėlįt:
tus ir juos nubaudė Švelniau
siai, žiūrint į tai, Hįęk jįa, bu
vo prasikaltę prieš šios šalies

Žuvo- apie & milijonai nekaltą 
žmonių ir kurioje šiandien Sta- 
lino diktatūra tebevursto kul
komis prįe
gerovės bei socialistinės tvar
kęs prieis ne per MMM k<>- 
munizmą, o per. evoliucijų, .so
cialistų nurodytu k,elįu,

1 Yietpę. raudonuku mujynės

j AVindsoro raudonukų balą- 
bąldi 21 kuopoj einą tarpusa
vinės pjautynės. Kuomet įvyk
sta jų mėnesiniai susirinkimai, 
tęii aątrašo Įklauąti nereįkalin- 
ga, nę? už dviejų blokų girdi
si šauksmai bei komplimentai: 
išgama, kvaily* rupūžė, sabę- 
tažninkai ir dar gražesnėmis 
Keiksmų, kurių per spaudą 
gėda ir prisiminti. Matyti, kad 
jų tą kuopa subyrės, nesį dau
guma vietos lietuvių pamatė jų 

(Sjcrąjį veidą ir tįesiog pasipik
tino,. Juk sąmoningam darbinin- 
Jįąi gėdą butų priklausytij prįe 
tokios yądmąmoą wąpšyįe,tos” 
jdįtąągijps, kurioje raudonieji 
agentėliai mokinasi vien tik 
kaip geriau koliotis bei kitus 
žmones šmeižti. Ir žinęmą, vi
są tą vadina “apšvieta”. J!ų bų- 

1 vusis anų metų aršiausis fana
tiškas - komunizmo svajotojas 
P. P. vaikštinėja galva nulen
kęs, kaip garnys po balą. Jį? 
griežia dantimis, kad, girdi, tas 
skandalas kenkiąs jų raudoną- 
jam bizniui. Beje, vasaros lai
ku kokiais tai išrokavimaįs 
buvo pats rezignavęs 'iš savo 
balabaldi, bįį^ žinomą, ką-įpo 
tikras fanatikas vėl grįžo atgal 
mušdamasi į Krutinę prięŠ/ vi-, 
sus Maskvos agentus per melų, 
šlamštą “Vilnį”, kad esą “’Mą- 
no kaltybė, n$ino kaltybė* n?ą- 
no didžiausia ^kaltybė”.

Lietuviai-tės, meskit tą rąuį- 
doną supuvusį kampą. Tverkim 
socialistų kuopą bei SLA. pą^ 
šalpinę draugiją. Per. šias drau
gijas mes1 galėsim sėti tarpą 
lietuvių tikrąją apšvietą. Be 
to, reikėtų užmegsti artimes
nius ryšius su musų vienmin
čiais torontieč|ais; Jie ten, gir
dėjau, turi Jaunimo Sąjungą, 
per kurią atlieka daug kultū
riškų darbų. Metai laiko atgal 
minimoj Sąjungoj buvo įsibro
vęs žymus skaičius komunisti
nio raugo triukšmadarių. Jų vi
sas tikslas buvo sugriauti orgą- 
nizacijV iš vidaus, ką jie ir pa
darė, užgriebdami dalį organi* 
zacijos turto. Girdėjau, kad ta
me griovin^) darbe bei triukš
mo kėlime aktyviai dalyvavo ir 
musų Windsoro virš minėtas 
fanatikas P. |p. Ateityje mes 
turini apsisaugoti bei apvalyti 
savo organizacijas nuo tų Mašn
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kvos tąvorščiųj
Prie pabaigos turiu primig

ti visiems niusų vįenminčįaips 
labai svarbų uždavinį, kurio at
likimui turim griebtis už rim-> 
to darbo. Stengkimės platinti 
musų spaudą tarpę lietuvių 
darbininkų, kuri pagelbės nur 
traukti maską ir pučiamus du- 
mus per visokius fašistinius bei 
komunistinius gaivalus. Skaity
dami soęiąjis^nę apaydą, dar
bininkai tikrąjį ją ke»
lią į auštantį rytojų.

■ fcįųo tąrpą tinkamiausias,; pyi- 
einamiausias ir geriausias Ame
rikos 4ąrb.P masėms laikrašti? 
yra dienraštis “Naujieną®”. 
Stengkim^. fe kjekyiejio iifefo dęrbinipko 
bakūžę, nes tai yra vien^itė- 

ejnailtis dienra^ 
tjs, kugfe gvildena šiij dienų 
tikrųjų padėtį ir kiekvienų skai- 
t»tffij < į sugadina

lio progresu. Be to, jis duoda 
, moktdMku M istwin|ii. 
ijUftįtj,: kurios ta hųtipųi rajikar 
lingęų kiekvletiam apšvietų my
linčiam darbininkui. ...

— II. R.

Penktadienis, lapk. 27, 1&31
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Klajpėdo.s > uosto apyvarta
30 metais . pasiekė žymaus

Rašo Dr. F. Puskunigis 
’ (Baba^g)- i

šiandien,, Liętįval atsistatant 
reikėjo 200 metų apleistą visą 
viešąją reikalų būklę pradėt 
^ai^ytf, gęHąt (r būdavot. Taip 
Rusiją paliko Lietuvą nųterio- 
ta savo okupacijos laikais. Vie
nas tik Kaune Soboras, ’da^>ar 
vadinimas įgulos ba^nyčįa,' ku
ri net nė tam reikalui netin
ka, yra teisingas liudininkas 
apverktinos padėties Rusų šei
mininkavimu laikais. Taigi, ger
biamieji Lietuvos būklės krai
kai! pakasyki! savo pakaušius 
ir pamatykite kur gludi Lietu ( milionus litų Klaipėdos uosto 
yos vargo priežastys ir koki 
drakoniški teisdami jus buvo
te pareikšdami jai savo nuo
sprendį !I Jus daugiau prasi
žengėte prieš tiesotumą ir žmo
gaus dorą, nei tas svetimtau
tis* kuris atsilankęs Lietuvoj 
1920 metais pasakė, “Aš neži
nau kokia stebuklinga Lietuva 
šalis, kad ją visi plėšė, dras
kė, jps turtą sąvinosi ir ji dar 
šiandien nejaučia bado pavo
jaus.”

Ąnt kiek Lietuva buvo nu
alinta Valstybinio aparato buk 
Įėję, liudija ir tas faktas, kad 
(turbut 1912 metais) Francu- 
zijos misija, atsilhnkius stra
tegijos reikalais Petrapylyje 
davė Rusijai paskolą su ta iš
lyga, kad pastaroji tiestų plen
tus ir geležinkelius linkui va
karų Europos, kad karui iška
lus ji turėtų pakenčiamus tran- 
sportacijai kelius. Jei pasauli
nis kapas butų užsiliepsnojęs 
ne 1914', bet kokius penkerius 
metus vėliau, šiandien Lietu 
vai nereikėtų išleist milionus 
litų kelių ir tiltų statybai: ji 
iįbąr turėtų nors tiek iš Ru-,” 
sijos okupacijos palaikų.

193 
pasikeitimo geroj on pusėn, t. 
y. nupuolimo impprto 20,000 
tonų ir pakilimo eksporto ant 
10,00.0 tonų. Ateity kaip eks
portas, taip ir importas da la
biau pagerės, kadangi yra nu
matomas didelis eksportavimas 
Ruąijos medžių iŠ Klaipėdos 
lųeįžio išdirbystės įmonių, 
Apar to pagerinimas uosto gi- 
lumu ir visais kitais budais tu
rės daug prisidėti prie Klaipė
dos porto pakėlimo.
Kodėl Lietuvai prisieina išleisti

pagerinimams?

Kuomet Mažoji Lietuva buvo 
Vokietijos dalis, pastaroji tu
rėdama daugelį gerų uostų bu
vo linkus palikti Klaipėdos uos
tų apleistu, taip sakant, tik žu
vininkų portu. Kuomet Klaipė
dos uosto judėjimas prieš pa
saulinį karų čMė rodyti dide
les permainas ir tuomi norėjo 
nustumti Karaliaučiaus uostų 
į antrų vietų, tai Karaliaučiaus 
vokiečiai magnatai darė viso
kias kliūtis, kad pakenkus Klai
pėdos uostui. Tas jiems dalinai 
ir pavyko. Būdami įtekmingi 
Vokietijos politikoje, jie neda- 
leido vykinti suplanuoto page
rinimo Klaipėdos uostui, kurio 
darbas jau buvo pradėjęs tapti 
realybe. Tas aiškiai vaizduoja, 
kad Vokietija, turėdama daug 
ir gerų uostų, neturi jokios mo
ralės teisės pareikšti jokių pre
tenzijų prie Klaipėdos 
kurį 
tada 
doti..

. teritorija)

1 Mažoji Lietuva savo geogra
fine padėtimi Lietuvai turi di- 
delę reikmę, Jos portas Klai
pėda yra vienatiniu Lietuvai 

’ langų į platųjį pasaulį. Klaipėda 
yra tais vartais, per kuriuos 
gali laisvai kursuoti tik gry
nai Lietuvos gyvenimo judėji
mas, gaminiai ir žmones (tu7 
rizmas). Kiekviena valstybė, 
idhųt bųt pilnai ekonomišką! 
nepriklausorpa . nuo savo kai
mynų, turi turėti laisvą išėji
mą, kuris negalėtų būt meke
no trukdomas, nęžiurint diplo
matinių santikiavimų.
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Visos Amerikos lietuvių pa
stangos turi būti nukreiptos 
į tai, kad turizmas į Lietuvą 
eitų išimtinai per Klaipėdos 
uostą. Tuo pats uosto judėji
mas vis didėtų, kiltų jo pres
tižas ir, žinoma, gautųsi Lietu
vai didelės įplaukos. Tok? žy
gis teiktų daug naudos ir pa
tiems. keliauninkams: jie su-; 
taupintų kelionėje daug berei
kalingų išlaidų, gautų moralį 
smagumą ir patogumą ir jaus
tųsi vykdiną kulturingus savo 
tautos dėsnius.

Kląipędo,s uostąs dabar yra 
platinamas ir gilinamas. Tą 
darbą atlieka Danų firma Haj- 
gaard & Co. Darbas turės būt 
pabaigtas iki spalio 1, 1932 m. 
Lietuvos Susisiekimo Ministeri
jai tas darbas lėšuos 5437,126 
litų. Klaipėdos uųsto jųdėjimąs 
1930 pasiekė augščiausio buvu
sio prįešk,arinio laipsnio. 1911 
metais rekordinis judėjimas lai
vų į uostą pasiekė 874 laivų,, 

i re$istr.ųotų 3Į6,925 to^nų. Išėj i-

; registruotų * tpnų. žęnjiau pa
duotos skaitlinių Jejitelės paro
dys pastarųjų 4 metų Klaipė- 
,dps uosto judėjimą:

Įėjimai
960 Iv? šu 499,792 reg. t 

502,824 
468,492“ ’ 
430,897 1

ly/ sų 500^074 n 
561,451 
468,408 ° 
488,480 ”

$75 laivų su 317,583
4 a A 1 •

1930
1929

1927

807 ”
826 ”
891

»
,,

1929 802 ”
1928 824
1927 826

'• y,.
,,

>»
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Karaliaučiaus. Elementarinio 
tautinio tiesotumo dėsniai vie
nok. nebuvo pasiekti vien tik 
dėl to, kad lietuvių tautos rei
kalus atatinkamki apginti Ver
salio derybose nebuvo atsakan
čių galimybių.

Moralybės ir tiesotumo dės
niai turi būti visoms tautoms 
vienaip taikomi. Jei dabar kai 
kurie vokiečiai šūkauja, kad 
Versalio sutartis neatitinka 
teisingumui, ir kad tuomi dide
lė' Vokietijos .dalis (rytinė Prū
sija) .tapo atidalinta nuo jos 
kūno, tai, norėdami tų atitai
syti, turėtų atminti, kad ne tik 
jie neturi teisės kelti pretenzi
jų prie dabartinės Mažosios 
Lietuvos, bet dar ir stengtis 
atitaisyti jų bočių šimtmečiais 
padarytą skriaudų, tai yra ati
duoti Lietuvai kadaise buvu
sias grynai lietuviais apgyven
tas žemes. Tuomet kaimyninė 
gera nuotaika ir geri ramybės 
santykiai lydės visas tų dviejų 
tautų pastangas.

uosto, 
laikė apleistu ir nematė 
svarbaus reikalo jį išnau-

Klaipėdos provincija
Visas Klaipėdos kraštas, Ma

žoji Lietuva, yra veik grynai 
apgyventa lietuviais ir lietuvių 
kilmės žmonėmis. Nors mies
tuose ir bažnytkiemiuosc dar 
randasi daug gyventojų, kurie 
silpnai kalbu lietuviškai, arba 
kai kurie ir visai nemoka. Man 
besilankant Klaipėdos m lesfe 
buvo turgaus diena. Suvažiavo 
tūkstančiai prekiautojų iš visų 
Manosios Lietuvos kraštų. Ėjau 
skersai ir išilgai per visas tur
gaviete^ norėdamas surasti ne
sukalbančių lietuvių kalba žmo
nių. Turiu prisipažinti, kad to
kių radau gal vienų iš, tūks
tančio. Kitais žodžiais kalbant, 
Didžiosios Lietuvos miestuos©! 
rasi daugiau žmonių su kuriais 
negalima susikalbėti lietuviškai, 
nei Klaipėdos krašte. Ar gali
mą tuo remiantis tvirtinti, kad 
Didžioji Lietdva nę lietuvių 
tautos žemė?

Man atsilankius Rusnies, 
miestely, netyčiomis užsukau 
pailsėti į vienos bažnyčios šven
torių. Ten pamačiau iškaltą 
žuvusiems už faterlanda pa
vardžių muro lentų, kurioje 
apie 500 pavardžių su maža iš
imtimi (1 iš 100) buvo grynai 
lietuviškos pavardės, nors kai 
kurių galūnės ir suvokietintos. 
(Pavyzdžiui, Gaigalaitis (Gaiga
lai), Juras (Jųrat), Jurgelaitis 
(Jurgelat), Dobilas (Dobil) ir 
t. t. Tas ryškiai liudija, kad 
visa Mažoji Lietuva yra apgy
venta Lietuvių tautos žmonė
mis. Kai kurie klaipėdiškiai ži
novai man pasakojo, kad Til
žės, Įsručio, Gumbinės, Pilkal
nio ir kitų esančių miestų ir 
provincijų Vokietijos valstybės 
ribose, gyventojų skaičius dar 
gal ryškiau vaizdavo lietuviu 
žmonių^ elementą. Tik xpastarųi- 
siais laikais Vokietija, girdi, 
griebėsi vokietinimo darbo tuo
se kraštuose. «

Nebe reikalo pasaulinio karo 
pabaigoje Versaliuje buvo pa
keltų minčių atskirti nuo Vo
kietijos visą lietuviais apgyvepr 
tą kraštą, į kurį- butų įėję• virp
šų j suminėti ir nesuminėti 
miestai. Jei butų tas įvykę, tai 
rubežius tarp Lietuvi; ir Vo-

Po40 METŲ
vidurių pakrikimai

Konstipacija lengvai gali pasidacyti 
chroniška sulaukus keturių dešimtų me
tų amžiaus. Ir kiekviena užsitęsusi tuo 
laiku konstipacija gali iššaukti hemo- 
roidus ir daugelį kirų nemalonių ligų.

Dabokite savo vidurius kiekvienu 
amžių. Saugokite juos su ypatingu rū
pestingumu po keturių dešimtų. Kada 
tik jie > buna reikalingi kokios pageltos, 
atsiminkite, kad daktaras turėtų žinoti 
kas jiems yra geriausia.

“Dr. Caldwell's Syrup Pepsin” yra 
daktaro receptas dėl vidurių. Išbandytas 
47 metų praktikos, jis tapo pripažintas 
nuodugniai veiksmingu pašalinime kon- 
stjpacijos ir Jos blogumų pas visokio 
amžiaus vyrus, moteris ir vaikus. Jis 
pasirodė visiškai saugus net dėl kūdikių. 
Padarytas iŠ šviežių liuosuojančių žolių, 
ty.CO' pepsino ir kitų nekenksmingų prie
maišų, ’jfe negali gnaibyti; nesirgdins ir 
nesilpnins jus; galima vartoti taip tan
kiai. kaip tik būna prastas kvapas ir jū
sų liežuvis padengtas; kada tik 'galvos 
skaudėjimas, aitrumas, gasai įspėja kon- 
stipacij*. i ■«*

APTIEKA
Receptų pildymas—mošų specia- 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir Šaknų. Siunčiame it 1 kitos 
miestus. Rašykite mums laišką 

'arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Registruotai Aptukoriui 

1900 S. Halsted SL 
CHKAGp, ILL.

naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be z

VIRINIMO,
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groecrniaki 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvo etinėmis bos- 
komis — po 20c už bouk%.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chjcago, UI.
Tel. Pullmžin 6201

.t ■ • v

Skelbimai Naujienose 
. dėlto, 

pačias Naujienas 
yra naudingos.

kietijos butų ėjęs pradedant duoda naudą 
J1UO Vištyčio ež?ro linkui Bųl- pašos N
tikos juros, truputį j rytus nuo-
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Thanks to their isolation, the 
Lithuanians more particularly 
succeeded i n preserving almost 
intact the treasure of their 
language, whose close affinities 
with Greek and Latin arguc 
convincingly against the slav- 
onic origin ascribed to the Lith- 
uanian people. The American 
philologist Benjamin Dwight 
has written:

It (Lithuanian) is the mosi 
antiąue in its forms of all 
living language s o f the tvorld, 
and most akin in its substance 
and spirit to be primeval San- 
serit. It is (ilso at the šame 
time so much likę the Latin 
and the Greek as to occupy 
to the ear of the etymologist, 
in a multitude of toords not 
otheriuise understood, the 
plaee of an inierpreler; with 
its faee f irę d o n the Latin, and 
its hand pointing baekiuards 
to the Sanscrit.

IProfessor Meillet, vievving
the matter from another angle, 
shrewdly observes that the 
greater part of the linguisticĮ feeling
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NOVEMBER 27, i()31 7

■■■—II I .„■ii.— >...................-................  ■ ■■.................    ■•■■y

hcritage of the Lithuanian has 
been absorbed by other lang- 
uages: Boru«si,un or Okl Prus- 
sian, which in the early part 
Of the sixteenth century was 
štili freely spoken in East Prus- 
sia, has yielded to German, so 
much so indeed that this pro- 
vince vvhose speech was very 
different three centu ries ago 
could not be more German, than 
it is no\v. East and South the 
Slav encroached on the Buitie 
patrimony “And not the Slav 
alone” the true Balt of to-day 
might \vell add.

All the characteristic traits 
of the primitive Aryan, accord- 
ing lo Viscontas, a Lithuanian 
writer, may be clearly difined 
to-day in the mentality of the 
Lithuanian great patience, en- 
durance, perseverance, a love 
of interspection and contem- 
plation, philosophic indifferencc 
to more outward mąnifesta- 
tions. Anothcr Lithuanian 
writer, Vidunas, has noted 
these characteristics with great 
er precision. One soon observes, 
he says, with what deltcacy of 

the Lithuanian is

A BIT OF POETRY .. .a
$ *

, «

Scraps of song wrought out of pain 
VVhosc every echo lingers; .
Days that cannot live again, 
The touch of slender fingers.

Z

The burning madness of their lips, 
A bare world stripped of song, 
A darkness that around them slips... 
They loved and were not strong?

prompted in word and act.. He 
can not attain the grossness of 
the German in the šame sočiai 
scale. Here his language fails 
him. On the other hand, he 
can express the most delicate 
sentiments in endless ways. He 
has a remarkably large stock 
of terms of endearment. He is 
a lover of Nature. Masterful- 
ness is štili a strong character
istic of the Lithuanian, despite 
centuries of political subjection. 
In solitude he regains his self- 
control. He is never effusive. 
His natūrai pride hardens be- 
fore insolence. In conversation 
his style is laconic and until 
he has measured the worth of 
his opponent he will not ‘let 
himself go’. Very charming 
traits, taken as a whole, the 
reader will say. Būt what about 
the, reverse side of the medal? 
Yes, the Lithuanian has his 
defects," and they are niany, 
būt they are in any case no

g _ ....... ,4 ....
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k worse than ' those of other 
people, similarly oppressed in 
the past. That 'of drunkeness 
is frequently thrown up against 
him by neighbours whose zeal 
for his material and moral wel- 
fare has never been their chief 
trait. Būt do such sweeping 
condemnations denote types 
troly? Let Vidunas sum the 
account for us: the saying 
goes, bad men have no songs. 
Well, what after all can be 
said against a people that sings 
more than any other hation 

/we know ? ’
✓

A German historian has said 
it would rieed the lyre of a 
Homer and the pen of a La- 
eitus to render in our days 
something of the greatness 
that was- Lithuania’s in the 
past. Lacitus incidentally has 
made some reference to the 
‘Lithuanians’. His Ačs|jans, 
dvvelling in the land of Amber, 
on the Baltię sho^s, were not

vto be knowh in Westein Europė 
as Lithuanians until the 
eleventh century of the Christ- 
;an era, when the name “Lie
tuva” (meaning the land) first 
appeared in Chronicles of 
that' time. The Russian Chro- 
nicle of Nestor, fhe Kiev monk,
frequently refers to the defeats 
of Russians by Lithuanians 
about the šame period. Under
their grand dukes the Lith
uanians gradually formed a 
powerful statė capable of suc- 
cessfully withstanding the pres- 
sure of the Russians and Tar- 
tars from the east, and that 
of the Germans, the sword- 
bearers and Teutonic heights, 
from the' north and west, in 
many a fiercely fought engage- 
ment. The civilfzation of West- 
ern Europe ' certainly was a 
lasting dėbt of gratitude to the 
'Lithuanian warriors of that 
epoch for their he^oic efforts 
in stemming the advance of the 
Tartar hord'es, which had al- 
ready brought ■ Russia under 
their ruthless sway.

(To be continued).

OVERHEARD
“No, sir. Our laundry does 

not teąr your clothes by using 
machinery; we do it thorough- 
ly by hand.”

♦ * ♦ %
The Modem Stein Song

Fili those steins with good 
near beer,

good near beer,
. good near beer,

Fili those steins with good 
near beer,

And drink a health to pro- 
hibition,

Party who took pajamas 
from clothes line at 240 West 
120th Street, please retum and 
no embarrassing exposure will 
be made on my part. — Lošt 
and, Found in Oklahoma City 
News.

*

Fifty five years Dr. Jancky 
prrctised medicine, being re- 
sponsibie for most af the babies 
born in this community. — 
Pomeroy (O.) Democrat.

❖

M r. .H— and Misa — went 
to high sęhool togęthyr... and 
their marriage will stop a ro- 
mancc begun betVveen them 
there. —Charlotte (W. Va.) 
Gazette. Izzy.

Drink a Health onv onb ėon- 
dition —

Just one half of one percent!
M * * •

“Of course I ‘slapped him.
How was I to know what Plat-
onic meant?”

* * ♦
Excessive morals
Get no laurels. z

♦ ♦ ♦
Chaplin: “Your face seems 

vtery familiar. I’ve either seen 
you before or someonc very 
much likę you.”

'Gandhi: '“Well, I’ve never 
seen you before — or else it’s 
someone very much likę you 
I’ve never seen before.“

♦ ♦ ♦
The moment you’re born 

you’re done for.
1*1 ♦

' Then there was the case of 
a show that was so bad that, 
after ten minutes a man came 
out and askedzthe lady at tlYe 
box-office if she could change 
his seat to one behind the 
pillar.

■ A ' • * * ♦

Slips o f the Pen
Wanted — position in cab- 

aret; no bad habits; willing to 
learn. — Want-ad in Boston 
News.

GARSENKITeS 
NAUJIENOSE 

t

Daktaras' WISSIG,
Kapitonai raHB HMr Pasauliniame Kare

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūstis, užnuodijimų krau> 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga' 
roję, kosijimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 rak 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tek Crawford 5573
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UŽTIKRINKIT SAU LAIMINGAS I9S2 METU KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie 
U I “ J " ■ ■ IKalėdinio Taupymo Kliubo!

Aeatidėliokit Daugiau Nė Vienos Dienos!
' ■ ■ '' ? . ' ' ■' . 1 . . z 1 '■ I - • f •

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdų
•P 4>

i

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.

CENTRArtfi^BANK
ATRUSTCOMPANY

U10West 35 Street 
AStateBank • • • • AClearingHouseBank

Tiktai KONSERVATYVlSKAS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas 

z > • : ’ ", * ' .

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHICAGO

Archer AvpT at Sacramento

Mrararafc.
I

11
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Prekybinės ir Taupymo Sųskaitos.
, ■ .i » v • • y*«‘ ■ ,

Kasieriaus Čekiai — Pinigų Siuntimas.
; ’’’ .. b.;; į. r./ -" .
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VIENYBE-STIPRYBE...
’ i ‘ '
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Vienykimės ir neduokime save iš
naudoti visokiems apgavikams.

\' . ' ' f. •

Kodėl vesti savo bankinius reikalus 
kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje bankoje —

UNIVERSAL STATE BANK
33rd and So. Halsted Sts.,

. ' ■ . CHICAGO, ILL.

Šiemet Chicagos Bankai išmokėjo $24,747,946 laimingiems KALĖDINIO KLIUBO taupytojams! Ar jus 
gaiisite savo dalį? Ištikrųjų, tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalė
dos. Dabar yra: geriausias ląikas pradėti taupyti! Artimiausis jums bankas, šiame puslapyje įvardintų ban
kų, yra geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 50c į savaitę Kliubo, ar prie $10 
Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patarnavimas.

/ , ' ' * I *' ' \ -•
. ’ * f' ‘ \ • * t ' , ; . ■ ,

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

------- ;— ----- ;--------- j——m——-—,------ ---------i—:----- - ---
Hello 

People
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NAUJIENOS
TU Uthuanian Daily Newa 

Publlshed Daily £ixcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halited Street 
Telephone Roosevelt 8509

Dfaisakyme katei
Chlcagoje — paltai

Metami -. - ■, r T - - ir
Pusei meta -----  - - ■>
Trims minėdama ------ ....

Editor P. GRIGAITIS

Subicription Ratas i 
18.00 per year in Canada 
ŠT.OO per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per ėopy

■iii .1 ■■■■!■ i i...................................................................................................... »

Ent^red as Second Class Mattar 
tfarch 7th 1914 at the Post Office- 
of Chicago. UI. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ban? 
drovi, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
HL Telefonas Roosevelt 8500.

>8-22 
4.00 
2.00 

_ 1.50
Vienam mtnaetal v . .. • ,75

Chicagoj per iineiiotote:
Viena kopija  .............. 8c
Savaitei      18c 
Mineliui .............. ' -.... 71c

Suvienytose Vatotijeae, m CMtagoj, 
paltai

Metama_____ ———......... 17.00
Pusei meta .... ......................... . 8.50
Trims mineahma ~ 1.75
Dviem mineaianm M 1.25
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir kitur uieteiuoee 
x (Atpiginta) 

Metama — 
Pusei meta

2.50
Pinigus reikia įlįsti neito Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

“ATLIEKAMOS RANKOS” FARMOSE

{vedant vis daugiau mašinų žemės darbams, far- 
mos apsieina su mažesniu skaičium darbininkų. Jung
tinių Valstijų darbo statistikos daviniais, tarp 1920 ir 
1927 metų farmose samdomų darbininkų skaičius nu
puolė dviem milionais. Be to, farmas apleido dar 875,- 
000 žmonių, kadangi ant tiek padidėjo gyventojų skai
čius sodžiuje ir jie užėmė samdomų darbininkų vietą.

Taigi per kokius septynerius metus iš farmų per
sikraustė į miestus apie 2,875,000 žmonių. Jie turėjo 
susirasti užsiėmimą miestuose. O miestų gyventojai 
taip pat dauginasi.

Tiktai tais laikais, kada pramonė ir prekyba spar
čiai auga, tos “atliekamos rankos” iš farmų randa mies
tuose uždarbį ir padaro gyvenimą. O kuomet pramonę 
ištinka krizis, tai milionki žmonių pasilieka be darbo.

LIETUVIŲ SUĖMIMAI ARGENTINOJE

be tą, rūpėjo diskredituoti dar- 
binipkų Ligonių Kasų idėją, 
parodant, kad darbininkų nją-į 
sės tam dalykui dar nesančios 
“pribrendusios”. Ir komunistai 
reikia pasakyt, tokiam vadžios 
tikslui duoda gerą paramąį 
štai, Panevėžyje, laimėję dau
gumą rinkimuose, ir Ligonių 
Kasą, “kairiųjų darbininkų” at
stovai pareiškė, kad jie neis į 
Kasos valdybą, nes jie norį bū
ti opozicijoje!

Aaišku, kad tokia komunis
tų taktika veda tiesiog prie Li
gonių Kasų griovimo. -Juk jei
gu dauguma atstovų, išrinktų 
į Ligonių Kasą, sako, kad jie 
nenori imti ( ant savęs atsako
mybę ir vesti Kasos reikalus, 
tai tuomet valdžia gali pasaky
ti: “Kadangi patys darbininkai 
atsisako rūpintis Ligonių Ka
sos reikalais, tai Ligonių Ka
sa turi būt paimta į valdžios 
rankas.” -' r

Binkimų panaikinimas Kau
ne ir Panevėžyje paliuosuos 
komunistus nuo atsakomybės, 
kurios jie nenori ant savęs im
ti; bet iš kitos pusės toks val
džios pasielgimas reiškia nau
ją smūgį Ligonių Kiasų idėjai, 
nes komunistų agitatdriai da
bar turės progos skleisti tą 
mintį, jogei darbininkams visai 
neverta dalyvauti rinkimuose, 
jeigu valdžia 'rinkimų netvirti
na. žodžiu, iš dviejų pusių va
roma Ligonių Kasų griovimo 
darbas. O tuo tarpu ta įstaiga 
buvo svarbus darbininkų laimė
jimas socialinio draudimo sri
tyje.Iš Argentinos atėjo žinia, kad tenai diktatoriška 

gen. Uriburu valdžia sukišo į kalėjimą kuone visus žy
mesniuosius pažangiųjų lietuvių veikėjus: tris redak
torius, keletą laikraščių bendradarbių ir šiaip visuome
nėje žinomų asmenų. Toki pat areštai įvykę Ir tarpe 
kitų svetimtaučių grupių Argentinoje.

Diktatorius Uriburu kiša į kalėjimą visus, kuriuos 
tik jo policija įtaria, kaipo valdžios opozicijos šalinin
kus. Tokiose sąlygose yra lengva bet kam “suvesti są
skaitas” su savo priešais, jskundžiant juos valdžiai, 
nors tie žmonės gali ir nieko bendro neturėti su krašto 
politika. Diktatūroje teisybę sunku surasti, nes apkal
tintiems dėl politinių nusidėjimų teismo nėra.

“Naujienų” korespondentas praneša, kad tuos lie
tuvius Argentinos valdžiai Įskundę kun. Bumša ir kon
sulato sekretorius Steponaitis. Mes, žinoma, neturime 
jokio galimumo tą pranešimą patikrinti. Bet kova tarpe 
lietuvių klerikalų ir pažangiųjų žmonių Argentinoje 
jau seniai buvo priėmusi tokias formas, kad galima ti
kėti, jogei ir ‘melagingas skundas valdžiai jau nebeat
rodo tenai perprasta .priemonė apsidirbti su priešu.

Ar buvo tie kaliniai paleisti po Argentinos prezi
dento rinkimų, kurie įvyko pirmoje z lapkričio mėnesio 
pusėje, dar iki šiol neturime žinios.

BOLŠEVIKIŠKA “DEMO
KRATIJA”

Ru- 
pro- 
kad

sei- 
dar 
Net 
spa-

“KARO STOVIS” OPEROJE

Italijos fašistų pasiuntinys Dino Grandį Užsimanė 
atlankyti Metropotitan operą New Yorke. Jam buvo 
duota loža, kaipo garbės svečiui. Bet, kai tik jisai atvy
ko prie operos trobos, tuoj iš vieno balkono pasipylė 
didžiojon salėn lapeliai su atsišaukimais: “Šalin fašistų 
tironiją! Tegyvuoja laisva Italija!”

Buvo iššaukta 400 policininkų, kurie apgulė operos 
namą iš visų pusių ir stovėjo, kol nepasibaigė spektak
lis. Dalis policininkų buvo pastatyta operos viduje, ir 
12 detektivų sėdėjo šalę Grandi ložos, saugodami, kad 
niekas prie jo neprieitų.

Fašistų ministeriui, tur būt, teko tokiose aplinky
bėse daugiau galvoti apie savo kailį, negu klausyti ar
tistų dainavimo.

' Apžvalga

LIGONIŲ KASŲ HINKIMAI 
KAUNE IR 'PAN8VSŽYJE

I ’ AN AIKINTI
i h >.i

€ F .' J T' ?" ' •

“L. Aidas” praneša, kad Lie
tuvos vyriausioji socialinio 
draudimo valdyba panaikino 
neseniai įvykusius -rinkimus j 
Ligonių Kasą Kauhe 1r Pane
vėžyje. ^Rinkimai visuose kituo-, 
se miestuose asą patvirtinti. <

Kaune ir Panevėžyje rinka
mus į Ligonių 'Kasas buvo lai-* 
?jėję dairieji darbininkai’^ 

komunistai). tuos rii^i-j 
mus padavė skundus darbo fp- 
Aeracija ir darbdaviai.

'Komunistų "lafmėjimas tuose

dviejuose miestuose aiškinamas 
daugiausia tuo, kad balsavi
muose dalyvavo tik apie 30%, 
t. y. mažiau negu trečdalys tu
rinčių balsą. Komunistai, kaipo 
disciplinuota mažumos grupė 
naudojasi masių apatija. Tą ir 
Amerikos lietuviai žino iš pa
tyrimo: jeigu į kurios draugi* 
jos susirinkimus lankosi mažai 
narių, tai komunistams buria 
lengva tokias draugijas “užka
riauti”.

Komunistams laimėti Kaune 
daug pagelbėjo ir fašistų yal- 
džįa, kuriai Ubai rūpėjo, kad 
Kutų suduotas smūgis socialde- 
:hi<|kratams. Valdžia kaip įma
nydama trukdė sociąlrJęmoKra- 
tfe ajįįį^Ją, he|fci$iąm|t mitin
gų ir t. ’L, o ‘^Irjąjji dubi
ninkų” agitatoriams davė pa
lyginti daug laisvės. Valdžiai,

Bolševikiško perversmo 
sijoje 14 metų sukaktuvių 
ga, “Naujienos” nurodė, 
Leninas ir jo partija atsigręžė 
prieš steigiamąjį seimą tuomet, 
kai pasirodė, kad milžiniška 
žmonių daugumą yra jiems 
priešinga ir kad nėra jokios 
vilties tą daugumą pakreipti 
savo pusėn. Leninas ir jįo vien
minčiai skelbė steigiamojo 
mo idėją per eilę metų 
prieš Rusijos revoliuciją, 
perversmo metų, 1917 m.
lių-lapkr. mėn., jie ne tik ne 
atmetė steigiamąjį seimą, bet 
žadėjo jį sušaukti, ir po per
versmo, jau turėdami galią sa
vo rankose, jie jj sušaukė. Bet, 
pralaimėję rinkimus, jie grie4 
besi smhrto prieš žmonių iš
rinktus atstovus ir paskui, vie
toje seimo, išrinkto visuotinu 
balsavimu, jie sugalvojo sovie
tišką valdžią, kurią renka tik 
dalis žmonių ir tai netiesiogi
niu, atviru ir nelygiu balsavimu.

šituos “Naujienų” nurodytus 
faktus bando ‘‘Laisvėje” sukri
tikuoti tūlas bimbininkas Šo- 
lomskas, kuris betgi, mus be
kritikuodamas, visus musų fak
tus patvirtina ir kuogražiausia 
sukritikuoja pats savZ Imkime 
juos paeiliui. Pirmiausia, ar 
Leninas ir kiti bolševikai bu
vo per ilgus metus steigiamojo 
seimo šalininkai ir turėjo stei
giamojo seimo reikalavimą sa
vo programe? : šolomskas pri
pažįsta, kad taip, ir sako:

“Bolševikų programoje bu
vo reikalavimas seimo todėl, 
kad programa buvo išdirbta 
dar caro Viešpatavimo lai
kais.” - '’■•■■■' i
Gerai, vadinasi, nuo 1992 me-‘ 

tų, lęida Leninas su savo šali
ninkais ėmė organizuoti savo 
bolševikišką frakciją, ir iki pat 
caro nuvertimo 1917 m. bolše
vikų programe buvo steigiamo
jo seimo reikalavimas.

Bet ar po caro nuvertimo 
bolševikai tą reikalavimą tuo* 
jaus1 iš savo programo išmetė? 
Ne. Pats šolomskas rašo:

^Kerenskio buržuazinė vąlT 
džia (tą Valdžią rėmė Darbi
ninkų Atstovų Tarybos; —* 
“N.” Red.) apgaudinėjo ma- 
seą, Ya^iečįai gaus ‘ že- 
tnes, ; o dąrbii^ttd

(prie Kerenskio valdžius „d& 
bininkai turėjo tiek laisvės

f ... . ' \
kiek dar/jos, tur būt, nėra 
buvę nė prie vienos valdžios 
visame pasaulyje! — “N,” 
Red.), o seimo šaukimą ati
dėliojo iki karo pabaigos. 
Tada bolševikai,, norėdami 
numaskuoti tuos 
nius, reikalavo 
mą.”
Taigi yra faktas, 

vikai da ir po caro nuvertimo 
reikalavo šaukti st. sėimą. Ir 
yra taip pat faktas, kad jiė jį 
sušaukė. Kas gi pasirodė, sei
mą renkant ir paskui j j sušau
kus? šolomskas rašo:

“Renkant seimą (atsimin
kite, jau po bolševikiško per
versmo, kada Leninas ‘turė
jo valdžią savo rankose! — 
“N.” Red.), sąrašas social- 
revoliucionierią partijos ga
vo virš 20 milionų balsų; 
bolševikų kandidatai gavo 
9,023,963; kadetų 1,856,000, 
ir visų menševikų srovių 
1/700,000 balsų.”
Reiškia, iš kokių 34 milionų 

visų paduotų balsų bolševikai 
gavo tik 9 milionus, t. y. tru
putį daugiau, kaip vieną ket
virtadalį.. Beveik trys ketvirta
daliai Rusijos gyventojų balsa
vo prieš bolševikus!

Na, ar tas nepatvirtina “Nau
jienų” pasakymo, kad bolševi
kai buvo sumušti rinkimuose 
ir kad tai buvo tikroji priežas
tis, dėlko jie paskui atsisakė 
nuo visuotiną balsavirųo ir nuo 
seimo? ,

Seimas susirinko sausio 
1918 m. Ką gi tuomet 
bolševikai, kurių seime 
mažuma?. Turėdami savo 
koše valdžią ir ginkluotą jėgą, 
jie nutarė daugumai nepasiduos 
ti. Anot šolomsko, bolševikai 
sdrašė visą litaniją savo “re
voliucinių reikalavimų'- ir, at
ėję i st. seimą, pastatė jam 
ultimatumą: arba priimkite ši
tuos reikalavimus — arba val
džia pavartos prieš jus spėką! 
Lygiai šitokiu budu pasielgė su 
seimu Italijoje Mussolini, Len
kijoje Pilsudskis, Lietuvoje 
Voldęmaras ir!t. t. Smurtas 
prieš daugumoj piliečių valią, 
pareikštą rinkiniuose! ^oloms- 
kas rašo: ? • (

“Kada susirinko seimo at
stovai, tai Bolševikų Parti
jos frakcija pareikalavo vi
sus minimus punktus užgir- 
ti, ir pirmas reikalavimas 
buvo pastatytas, kad seimas 
turi pripažinti, jog ‘Rusija 
yra paskelbiama Sovietų Res
publika Darbininkųj Kareivių 
ir Valstiečių Atstovų; ir kad 
visa galia, kaip centre, taip 

. ir įvairiose vietose priklauso
Sovietams.” / 1 .
Tas reikalavimas, žinoma, 

reiškė ne ką kitą, kaip tik tą, 
kad St. seimas pripažintų visą 
galią bolševikams, ' nes su pa- 
gelba kareivių ir matrosų bol
ševikai tarybas kontroliavo. 
Vadinasi, bolševikai,,, reikalavo, 
kad seimas jiems pripažintų 
galią, nežiūrint j tai, kad yi- 
siiotiname balsavime milžiniška 
žmonių (Įauguma pasisakė prieš 
bolševikus!

Aiškus dalykas, kad seimas 
to padaryti negalėjo, nepasta- 
tęs savęs ant juoko. Steig. sei
mas tą begėdišką bolševikų rei
kalavimą . atmetę, ir tuomet 
bolševikai atsitihtė ginkluotus 
matrosus ir seimą išvaikė. Prieš 
išsiskirstysiant, seimas dar su
spėjo vienbalsliai priimti rezo
liuciją, kad visa dvarų žemę 
yra paimama valstybes nuosa
vybėn ir kad žemė turės būt 
perduota bežemiams ir mažaže
miams valsį;įęčiams, * kurie no
rės ją dirbti. Tuo seimas paro
dė, kad žadėjimas žemės VaL‘ 
stiečiams nebuvo blefas.

BČt bolšėvikai vistiek'tą sei
mą išvaikė, kadangi seimas ne
sutiko tpripažįsti į Leninė 
džią. Ręiškįa — godumas, val
džios troškimas buvo tikroji 
priežastis, dėlko bolševikai su- 
.trempė savo principus, kuriuos 
jin ^ibė per metų motus.

Bet ir išvaikydami st. seimą, 
^ąlšęvikaį' bąndč dar žmonės 
apgauti

veidmai 
šaukti sei

ktul bplše-

mėn. 
darė 
buvo 
ran-

Jie

r—   t-   ■ “ir 
naujus visuotinus rinkimus ir 
dar kartą šaukti Seimą,
da RušijOs žmotnįs bus daugiaji 
“susipratę”. Tečiaus to sato 
prižado Jie niekuomet neiŠP^dė, 
kadangi dauguma Rusijok dar
bininkų ' ir valstiečių, kaip bu
vo, taip ir pasiliko priešinga 
bolševikams. Vietoje demokra
tijos (Žmonių valdžios), bolše
vikai įsteigė despotizmą, pa
remtą prievarta ir kruvinu te
roru. '

Iš paties šolomsko pasakoji
mo yra aišku, kad už st. seimo 
idėjos bolševikai kabinosi tol, 
kol jie neįsitikino, kad Visuoti
nam balsavime jie laimėti ne
gali.

w 1,1 III ^|ll .............................................................................................. ... f ! ■■IKK-
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rybę gabenę 'Vokietijon, Lietu
voje bado nebuvo. Tuomet ir 
inteligentai pradėjo ’U Rusijos 
grįžti ‘Lietuvon.

Lietuvos kaimiečiai visą ka
ro pragarą iškentėję ir vokie
čių likučius be “ponų” pagal
bos iš Lietuvos išviję, vėl sto
jo prie savo garbingo darbo. 
Maitina visus Lietuvos gyven 
tojus ir niekam laimes nepa
vydi. yėl atsirado ponai val
dininkai? Vėl tūli iš aukšto į 
žemdirbį žiuri. Lietuvos ūki
ninkas, it bitelė, tik medų avi- 
Hn krauna, kad visiems butų 
linksma Lietuvoje gyventi, ir 
patys dirbdami dainuoja. Lietu
va — dainų šalis.

A. K. Rutkauskas, M. D.

PėnkTadienig, tapk’. 27, 1951

Paušnio km. Gaučys buvo dide
lis alkoholikas, gerdavo denatū
ruotą spiritą. Iš didelio gėrimo 
sirgo silpnaprotyste. Buvo ve
dęs, pet su žmona atsiskyręs. 
Lapkričio 1 d., prisigėręs dena
tūruoto spirito, pasikorė.

Kas organizuoja tauti
ninkiškai nusiteikusius 

darbininkus

.1

žadėjo paskelbti

KONTESTA$
‘ ' f/:-

LIETUVOS ŽINIOS

Vakar oficiozas parašė įžan
ginį straipsnį, kuriame nurodo, 
kad, girdi, pribrendęs reikalas 
organizuoti tautininkiškai nu
siteikusius darbininkus.

Teko sužinoti, kad po tauti
ninkų vėliava sutiko darbinin
kus burti buvęs Darbo federa
cijos smarkus veikėjas p. Ber- 
žinskas.

Gausi auka Vytauto 
muziejui iš Afrikos

Tekstilės fabriko darbi
ninkėms sumažintas at

lyginimas

Lin-

183& 
m. 
Vah 

■» f

7
Bais

18Q>/S

Jau turime apsiėmusių virš 
40 kontestantų. ‘Paskutinėmis 
dienomis prisiuntė ’prisižadėji- 
mus" dalyvauti Naujienų kon- 
tėste:

Alfonsas Savickas, 719 
coln Avė., Rockford, III.

Eronfrnas Sideravičia, 
Evergreen Avė., Chicago,

Joe Washky, 1451 ;W.
Buren St., Chicago, 111.

George Christiąn, R. 1, 
rington, III.

James Sholtman, 7131 South 
Mozart St., Chicago, 111,

John Evanauskas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, 111. t

Z. A. Jucaitis, 628 Martin 
Avė., Cudahy, Wis.

Ant. Ruzas, 9517 Greeley 
Avė., Dctroit, Mich.

Antanas Kviklis, 1951 W. 14 
Avė., Gary, Ind. į

M. A. Januson, 82 Wheeler, 
St., W. Orange, N. J. • \

August Frenzelis,
Bathurst St., Toronto, Ont., 
Canada.

Mrs. Bronisė Mikęlk, 6 War- 
ren St., North Brookfield, Mass.

Domicėlė Žukas, 4500 South 
Rockwell St., Chicago, III.

J. Grybas, 6142 S. Fairfieid 
Avė., Chicago.

Stasys Žukauskas, 42 Keith 
St., Lee Park, Wilkes Barre, 
Pa.

£ią savaitę bus ! išsiuntinėta 
kontestaritams visa reikalinga 
amunicija ir nuo l-m<j>s dlėhos; 
gruodžio kontestantai pradės 
savo darbą. ,

Naujienų skaitytojus, biznie
rius ir visą lietuvišką Visuomet 
nę kviečiame musų kontestan- 
tams pagelbėti. x

Kontestantai, kurie dar ne/ 
prisiuntėte savo paveikslus, ma
lonėkite tuojaus prisiųsti.

Talpinami jūsų paveikslai 
Naujienose jums pagelbės jū
sų darbe. '

- ' -i ...... , —

Darbas ir Lietuviai

balta duo-

Latvijos garb. konsulas Capc 
Tbwn’e, p. S. M. Wale, įteikė 
Lietuvos konsului pietų Afri
koje p. V. K. 'Račkauskui vie 
ną šihitą svarų sterlingų (apie 
4.850 litų) dabar statomo Kau
ne-Vytauto muziejaus reika
lams- - Tą auką musų konsu 
las persiuntė per užsienių rei
kalų ministeriją D. L. K. Vy
tauto komitetui. 1

P. S. M. Wale savo simpatin 
game laiške musų konsului pa 
reiškia gražių sentimentų Lie. 
tuvos adresu ir linki Vytauto 
komitetui sėkmingai apvaini 
kuoti savo kilnų sumanymą.

šia proga tenka paminėti, kad 
p. lWale yra kartu ir Rumuni
jos gerb. generalinis konsulas. 
Jis vadovauja'visai eilei stam
biu finansinių įstaigų Cape 
Town’ė, būdamas žinomo ame
rikiečio finansininko p. Schle- 
singerio įmonių direktorium-ve- 
dėjų Cape Towp mieste. Jo ži
nioje yra apie 40 įvairių įmo
nių, turinčių bendro kapitalo 
apie 10 mil. svarų (apie 500 mik 
litų). P. Wale yra anglas, gi
męs Leeds mieste, 41 m. am
žiaus, draudimo instituto pre
zidento pavaduotojas. Jis 'yra 
apdovanotas Franci jos ordenu 
‘'Officier de Plnštruction Pub- 
lįąue i et dės BėUUx Arts” ir 
Rumunijos žvaigždės orįenu.

Prisigėręs denatūrato 
— pasikorė

Lapkričio 1 d. Plungės mie
ste ant pil. Gadeikio tvarto, 
viršaus rastas pasikoręs pil. Jo
nas Gaučys iŠ Plungės vaisė.

paskelbė atvyku- 
darbą darbininkėms, 

atlyginimas sumažintas 
Darbininkių tarpe kilo 

buvo norėta pradėti 
tačiau po valandos vi-

Klaipėdos tekstilės fabrikas 
vakar rytą 
sjoms į 
kad jų
— 1/8.
bėrimo, 
streiką,
sos stojo prie darbo, šio fabri
ko darbininkės per mėnesį ne
uždirba daugiau 100—200 litų. 
Yra daug ir tokių, kurios te
uždirba per mėnesį 60 litų.

Naujas No. 21 *<Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

ATeJO “Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose’*. 
Kaina 45 centai.
r

REKORDAI Iš 
LIETUVOS 

po 60c ,
Elektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, $OQ-50 
dabar už ....... ............ z.-..,.....
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia $00-00 
dapirky, dabar už    V
Howard gadio, 9 tūbų, "High Boy” 
kabinete, dabar

Victor Radio kombinacija 
stos mados, su viskuo 
dabar ................... ..................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios visų isdirbyscių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžftiieriaus M. SHILLS.

$6900 
naujau- 

$99°°

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė., 
Telefonas Lafayette 6195 

...  .............. . i u į ....................... /
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“Juodos rankos - 
na”. “Valio mano dalgelis šie
nelį pjauti”. “Dirbk, žmogau, 
tai ir Dievas padės”. Piršlio nu- 
šverimitis argumentas: “pėde
lė, bet darbininkė”, šimtus ši
tokių, darbą garbinančiu, patar
lių rastume lietuviu pasakose; 
bei dainose. Lygiu frudu tingi
nystė pašiepiama.a... \

. <<

jei tiktai jis kirvį-turės, tai ne 
vien grįčią pasistatys, bet ir 
viensėdiją 'įsteigs.” Taip apie 
lietuvius mano Svetimtaučiai. 
4920 metais, mąn ’lįiėtuvoję 
viešint, dar pirm Lietuvos Stei- 
giamojo Seimo sušaukimo ang
lų spaudoje man 'teko skaityti 
pagyrimus vien žemdirbiam- 
ukininkam skiriamus; gi inte
ligentija ir “diplomatai” ibe pa-f 
sigailėjimo žemiau, kritikos bu/ 
vo statomi. Anglai rašytojai 
gėrėjosi Lietuvos ūkininkų' prie 
ąavo žemės prisirišimu. Be in-’ 
teligcntų pagalbos arė, sėjp ; gy- 
MilIU's. auįjiip, ^Sįečių ąpipfe: 
šti, niekam nesiskundė, bet. ke
leriopai smarkiau dirbo, kad pa
darytas; skriaudas, savų dąrbu 
leijgyintii Ačiū ^ietuyos - 
'kų Bųrbštutnui, npt kap 
4u dirvos dirvonais nevjrtb. 
Kaip tik vokiečiai lipvė plėšę 
Lietuvos ūkininkus ir visą gė-

‘Paklaidink’ lietuvį miške,

mė
■ t r

• ... •. i. . ; ?.ii fck-.. .L-. t i.’L,.

Neapleiskite Savo Inkstų!
(Greiti StUįdomSkitt Inkstų Ar Pūsles 

Nereguliarumais.

•TEIGU jūs vargina pūslės nereguliarumai,
kurtus stfėnų skaudėjimas ir jautimasis

nuvatjgusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną deki 
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų, 
ncviiktnkit.

VartPrdjąi visur atsideda ant Doan’s 
Pats. ‘Giriamos per. daugiau kaip 50 metų. 
Rekomenduojamos visoje šalyje.

Boan’s Pilis
. .................................................................................................... .  ■ l
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Kai kas apie Chicagą.
Politikos tošis

Graborlai(Tęsinys)
Banditą" nušbvė

presinkte

Dr. P. M. ŽILVITIS250

Lietuvės Akušerės

Graveriai

bus

0036

Advokatai
pro'

Ashland Avė.

Lietuviai Gydytojai

Oną Gedgaudienę

Midland

diena 
gyvu-

Bcr-
1661

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

:o iki' 8 vakar© 
emlock 7691

NIKODIMAS RUNEVICZIUS 
Persiskyrė 

kričių. 24 
ryto 193 r i 
žiaus. 
apskf.

718 W.
Tek Rooeevdt 7532

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

. Cicero 3724

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais

1646 W. 46tb St.

Telefonai

a Boulevard 5203

Boulevard 8413

Tokie esmėj Chicagos, kaip 
municipaliteto, politikos lošię 
motyvai.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St,
Tel. Englewood 5840

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Čikagietis.
(Buę daugiau)

Jaunuomenės ratelių 
konferencija

Washington Park
' Forum

CHICAGOS 
ŽINIOS

.tikrintus mašinos kandidatų! 
'b^sių. O to džjabų savito 
kai ir jų šeimps? Visgi jų. esa
ma presinkte: pav. gatvių šla
vėjai, liampų valytojai, policif- 
ninkas. ar pora, ugnegesis-kitąs. 
Gal būt gyvena presinkte ir teiį- 
smo klerkas ar kitas vaidinta/- 
kas. kuris priklauso presinkto 
virįriųįnko partįįai. Arba gal 
bot, kad presinkto viršininko, 
pastangomis kokia nors mote
ris gavo darbą, vakarais grin
dis plauti banko trobesy. Vėl 
gal būt, kad kurio aukštesnio 
boso rekomendacija to ar kito, 
piliečio sūnūs arba duktė pa
teko darban viešosios įmonės 
ofise ar panašioj vietoj. Tik
rai atsiras dar pjres takte bent 
šešetas šeimų, kurios iš viso 
paduos 30 balsų. Tai ir susir 
daro 65 Reikalingi balsai. Ot ir 
užtikrinta partijos mašinos kan
didato nominacija.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Me» visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jiiji yra labiausiai reikalingas.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. A. L. YUSKA 
2422 MuguiUt Rd.

x kampas 67th i'ę Artesian Avė, x 
. Telefonai Grovebill 1595

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

nedėliėms pagal susitarimą

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Ard Leavitt St.

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 ild 6

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

A. M0NTV1D, M. D.
West Tpwn State Bank Bldg. 

2400 W. Madison Sh

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
’ Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Kiekvienų pentkadienį kaip 
8 valandų vakaro AVashington 
Park Forume duodamos yra 
iliustruotos paskaitos socialč- 
mis,. ekonominėmis ir moksli
nėmis temomis. Kiekvięną 
šeštadienį laikomi debatai ei
namoje momento klausimais. 
Publika kviečiama atsilankyti. 
Washing^on Park Forum ran
dąs adresu 951 Eąst 55 st.

j Policininkas, dabojęs 
nard Dorano krautuvę, 
West 79 street, nušovė vienų 
banditų, p kitų suėmė. Baų- 
ditai mėgino padaryti holdapų 
krautuvėj^. Toj krautuvėj bu
vo jau padaryti septyni holda- 
pai. Tad policininkas O’Brien 
tapo paskirtas jų daboti. Jis 
nutvėrė du banditu, vieno kų-r 
rių karjera pasibaigė jau. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Chicagos, kaip korporacijos, 
biudžetas 1932 metams, kuri 
rekomenduoja mero patarėjų 
komitetas ir miesto komptro- 
leris, jei taryba jį priims, bus 
$57,996,408. Šis biudžeto są
matas yra $9,674,496 mažesnis, 
nei 1931 metų biudžetas.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
' • Tel. Prorpect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 
Rtsidenct Phone

4729 South Ashland Avė., 2 lota 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 V.

Phone Midway 2880

POVILAS GENOT1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 24 dieni, 5:15 valandą ry
te 193! m., sulaukęs pusė* am
žiaus, gimęs Plungės parapijos. 
Juodakių kaime. Paliko didtfia- 
me nuliudime dukterį Marijoną 
Limbertienę, sūnų Praną. 2 seseris 
— Grtsunę Bukavtckięnę, Marijo
ną Raskieuę, 
borą Jurkienę 
2 brolius — 
pusbrolius —

Nikodimo' Runevi- 
>gimijnės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami daly-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

\ kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 < iki 12.

Toliau, samdomi yra balsavi 
mui pora rinkimų teisėjų (elec 
tion judges) ir klerkas 
sinkto viršininko partijos na- 
riai. Tai trys. Kiekvienam tų 
asmenų užmoka algų valdžia. 
Bet presinkto viršininkas yra 
tąs asmuo, kuris juos reko
menduoja. Ir galime suprasti, 
kad jis pilpai tikras, jogei jais 
gali pasitikėti. Trys asmens pat
rupina kiekvienas po peilkis 
balsų# — viso dar 15 balsų už 
mašinos kandidatą. Tai jau 20 
balsų.

Žinome taipgi, kad balsavi
mams nusamdoma tam tikros 
vietos: barbernės, real estate 
ofisai, kai kada gal ir spikyzė. 
Tų vietų savininkams rendų 
moka valdžia. Bet ir vėl pre
sinkto viršininkas esti tas as
muo, kuris vietą tekomenduo-

Kadangi su rytojaus 
prasideda stokj arduose 
liiį paroda, JaE Chicayoj 
kiama tuktsanchj svečių atvy- 
kusių iš tolimesnių apielinkių. 
Fieldo mųzejus tikėdamas 
daugelio jų atsilankysiant, per 
visų savaitę turės specialius 
palydovus ir programos atsi
lankiusiems į muzejų. Butų 
gerai, jei ir chįcagiečiai pasi
naudotų šiais prisirengimais ir 
atlankytų muzejų.

Rytoj, ’ šeštadienį, vėl įdo
mios paskaitos priešpiet vai
kams, o popiet suaugusiems.

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

A Tel. Calumet 3294 
\ Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Vienas įdomiausių įvykių 
Chicagoj bus ateinantį sekma
dienį, lapkričio 29. Tai bus 
“Chięago Daily News” suma
nymu rengiamas karnivalas,* 
,kųrį priruošė piętųslavų tau
tos serbai, kroatai, slovėnai. 
Jiems priruošti šį\ karnivalų 
vadovauja Piętųslavų Kliubas, 
piętųslavų gcneralis kohsulas 
Dr. George Kolambatovich ir 
p. John Palandecb, plačiai ži
nomus ir lietuviams profesio
nalams ir biznieriams. Karni- 
valas rengiamas Ashland Ave
nue Auditorijoj, prie South 
Ashland7 avenue ir West Van 
Buren Street. Pradžia 7 va
landa vakaro. Pelnas iš pa
rengimo eis bedarbių naudai.,

Ręngiino šio karnivalp ko
misija užkviečia lietuvius da
lyvauti. Įžanga prieinama, 
tik 5Q centų asmeniui. O pa
matyti kaip kitų tautų žmo
nės linksminas/, kokius pro- 
gramus pajėgia jie duoti, yra. 
įdomu. Taigi bukite visi kas 
galite.

pusseseres — Dar- 
ir Oną Milkinienę. 
Adomą ir Joną, 2% 
Kastantiną Tityiką 

ir Praną Markų, o Lietuvoj 2 
seseris 
Jįevą Grušienę.

Kanas pašarvotas, randasi 2026 
So, *Union Avė.

Laidotuvės įvyks sabatoj lap
kričio 28 dieną, 8:00 4al. ryte iŠ 
namų j Dievo' Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio ste- 
lą. o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

' Visi a. a. Povilo Genočio gi
minė!. draugai ir pažįstami 
nuoširdžia: kvieTiąnU 
Imdotavėse ir suteikti 
tini patarnąvtnu lt acshvcUd^įmą. 

Nuliūdę- įtekime,. .
Deektšd.'Sūnūs. Seserys, 
Broliai ir Oiminii.

Laidouivėse patarnauja j 
rius Radžass., tel,'. Canal 61

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir . kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui aky- 
ril» /

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

Vakarinių valstijų jaunuo
menes rateliai turės konferen
cijų, kuris tęsis tris dienas. 
Konferencija prasidėjo padė
kos dienų ir pasibaigs šešta
dienį, lapkr. 28 d. Ko.nferenci- 
jo tikimasi turėti delegatų iš 
Detroito, Milwaukee, Akron, 
Hanuuondo ir kitų miestų. 
Konferencijos vieta Work- 
mens’ Circle Lyseum, prie 
Kedzie ir Ogden gatvių. Penk
tadienį, lapkričio 27 d., ! 
vakare toj pačioj vietoj 
vakarienė ir* programas.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligą • 

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

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

Dr: P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearbom St.,- Room 1Į13. 

Telefonas Central 4411 x 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po phtę 

» Gyvenimo vieta 
3323 South Bedited StreaH 

t TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiskvisM 

vakarą, išskyrus kctvttM 
Nedėlioj nuo 9 iki U tyto

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveįt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
\ SKYRIUS:

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

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
\ 'nuo 9 iki. 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

su šiuo pasauliu lap- 
dieną, 10 valandą iš 
m., sulaukęs pusės am- 

gjmęs Lietuvoje, Panevėžio 
Krakenavos parap., Žode

lių kaime, Amerikoje išgyveno 22 
metus. PrikJausė prie dr-jos Di
džiojo Liet. Kunig. Vytauto ir 
Ląettrtos 'Piliečių Darbininkų Pa
šelpimo Kliubo. Paliko dideliame* 
nubudime • dukterį Teklę, žentą 
Aleksandrą ir anūką Albertą Šim
kus, sūnų Vincentą, posūnį Joną 
ir gimines Amerikoje, Lietuvoje 
paliko podukrą Oną Rabašaulkienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 9,15 W. 
32ndSt.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
lapkričio 28 dieną, 8 vai. iŠ ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijas 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos' pamaldos už velionio sietą, o 
iš tęn. bu? ųulydčus į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi 
cziaus 
esat*' i 
vanri laidotuvėse it suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sahuit Duktė, Žentas, 
Anūkai it ęi/miąėe.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard

J0SEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St, 
Tel. Republic 9723

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ^1R CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Ričhmond Street 

Ą ~ Telefonas Republfc 7868 >

.* Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliaugą 
Dentistas

2420 W. Marųuette Rd 
arti Western Avė.

*■ Phone Hemlock 7828

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Re*. 6600 South Artetian Avenue
Phone Prospect 6659 :

* Ofiso Tel. Canal* 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
. CHICAGO, £LL.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometfistui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Ąve. TeL Yards 6780

___  Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
Imamai IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma-t 
tus kaipo patyręs gydytojas, chininas 
:ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyw 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius glekttM 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV. 18tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 ' 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 Randolph 6800

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Sts3 
Ofiso valandos:, nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St

x (Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4s, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti

Hemlock 8151 '

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. Ą. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS7
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiką 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST. 

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

esat 
dalyvauti

niausią yra —- bunk!

ja. Taigi ir vėl' jis rekomenduo
ja,. mažinai žmwj-
RęišĮci^, dar bent penki balsai.

Be to» nomiųacįjų vajui ^ar
dos bosas, sakysiu, komitima- 
nas paskiria presįnkto viršihin- 
Įtuį, nų, nuo 20 iki 100> doljer 
rių. Jei opozicija mašinos kan
didatui įdesn^e, tai daugiau 
duos pinigų tepti. Jei mažes
ni —'t$ mažiau. Tegul už wą^- 
dos boso pinigus presinkto vir- 
Šininkas pasąnMe porų pasiųnr 
tinių, porų bėgiot o jų. Tat dar 

balsų.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

8 St ;

Nominuotasis paskui stato 
savo kandidatūrų rinkimui (ge- 
neral eleetion). Jei partijos 
mašina, yrą naęhališka, jei jįi 
yra pa&vinkusi graftu, kaip 
kad buvo pašvinkusios eilę me
tų demokratų ir republikonų 
mašinos Chicagoj, tai dar kar
tą piliečiai turi duoti progos 
mašinai la t rauti, nes už 
ką jie balsuos, kad geresnių 
kandidatų nėra. ,

Pora pastabų:
Aukščiau buvo išdėstyti tik 

bendri ręmąi^,, tik bendra ske^ 
ma, kaip demokratų ar repub
likonų partijos mašina veikia 
presinkte politikos lošy. Tame 
ar kitame presinkte gal apy- 
stovos susidarys kiek k įtar
ki os, nei aname. Bet 'bendras 
planas, sulig kuriuo, politikas 
lošis yra lošiamas, esti daugr 
maž panašus.

Toliau. Lai politikieriai kal
bina jus ar mane balsuoti už 
jų peršamus kandidatus, įrodi
nėdami puikias peršamųjų ypa
tybes. Jie patys tų ypatybių 
mažai paiso. Jie dirba už pini
gus, jie kalba už pinigus. Džiar 
bai ir doleriai — štai kas yra 
akstinas jų darbuotei, štai kas 
rupi jiems pirmoj vietoj. O tai,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
f lam«. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: * '

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

4608 South Ashland' Avė.
Netoli 46th St. - Chicago, III.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ’

Miesto Ofisas f7 tV. Washington, St.
Room 1502 TeL Central 297| 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
• .

Vakarais: Utarn., Kscv., ir Subatot 
6 iki 9 vaL

4145 Archer Afit. T«|. Lafayette 732^

Namų TeL P«k 3395

Tel. Yards 1829

DR. G. SEĘNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLŲMENTHAL 
OPTONJETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
f4^4.9 S. Ashland Avė. 

kampas 4:7|h ' St.^'

Daleiskime, kad presinkte yra 
apie 600 balsuotojų. Ir daleisr 
kime, k^d ppepipktas yra vidu-< 
tųxis* kitaip sakant, kad bal
suotojai pasidalinę lygiojnįs 
tarp demokratų ir republikonų. 
Tuomet galime manyti, kad ja
me bus 250 republikonų, 
demokratų ir 100 nepriklauso
mų — socialistų, reformų šali
ninkų, darbo partijos pritarėjų 
ir kitokių.

Reiškią, <įeųį$cratui arba re- 
publikqnui presinkto vii’šinią- 
kui tenka nominacijose skaity
tis su 25Q asmenų. Bet štai ką 
žino kiekvienas presinkto vir
šininkas: bent puse užregis
truotų piliečių nominacijose ne
dalyvauja. Faktinai nedalyvau
ja daugiau kaip pusė. Tik ne
paprastose nominacijose, kai pi
liečių dėmesis išjudinama ko
kiais nors skandalais, nominar 
cijose balsuoją didesnis skąv 
čius.

Daleiskime tečiau, kad nomi
nacijose balsuoja pusė užsire
gistravusių piliečių. Tad pre-^ 
sinkto viršininkui reikia skai- ’ • , ' - ■ ■ ......
tytis su 125 akmenimis. O kad 
butų nominuotas mašinos kai> 
didatas, tai jam reikia gauti 
už j j 65 balsai. Jis dažniausia 
ir gauna juęs. Kaip?

Jis pats, presinkto viršinin
kas, jo tėvas, jei gyvas, mo
tina, brolis, sesuo, jo sūnūs ar 
duktė, jo giminė balsuos už ma
šinos kandidatą. Neperdedant 
galima pasakyti, kad pats pre
sinkto kapitonas yra vertas 
bent penkių balsų. Dažnai ir 
daugiau.

Fieldo muzej’uj gamtos 
istorijos

' JUSU GRABORIAI
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri TMonūl YARDS 1741 U 174J

Phont Boultvasd 7042

DR. C. X VEZELI8 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stttet

RATUIENOS, CEW,

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoeneet 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 1) 
Rez. Tekphone Plaza 3200

Ketvergais — 1 iki 3 po piet 
UtarninRais 2 iki 3 po piet tiktai 

Dr. Vinėent C. Steele 
? dentistas 

4180 Archer Avenue - ■ 
Banko

R. A. VASALLE
ADVOKATAI

11 South La Salia Street 
Room 1934 Tel Randolpb I 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL 
3241. S. Halsted St. TeL Victory I 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Uunu Ketv. k Subatoe 
Vasalle—Parų Ser. k Pčtnyčtoe

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 V. Adams įSt., Room 2117 
' Telepbone Randolpb 6737

Vakarais 2151 W. 22nd St. nųn 
Tekphone Rooseveįt 909(T

Namie 8-9 ijįf, Republk »60l|

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietą ii 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju 'geriau ir pigiau, 
ne8u todėl, kad 
priklausau prie gra- 

" bų išdirbystėl. •
! ofisas!
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S, Halsted St 
Tel. Victory 4088

/ ir ftį-’v ■ r""

Pietųslavai kviečią

jV;,;. rs"’ • ■. ,5 f '■ «.y*1 to*'.'”.“ “

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

e Namai:
6641 So. Albany Avė.

■ T<1. Prow«t 1930

Tel. Canal 4050 Veneriko!

MJH. Rohvvedder, M. D.
1800 S. Halsted St.

CHICAGO'
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

•fc-7 i ’ ' '.1 ''X ; '■*. . ‘!.J ", ,i" ■’ " "

Miesto biudžetas 9 mili 
onais mažesnis nei 

praėjusis



■ v, ■ .

’ Penktadienis, ląpk. 27,. 1931■na
.......... ...............................' ....................................................................... ....................................................................................

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių Karnivalas 
šiandie

Visi lietuviai Chicagos ir apie- 
ilnkių esate kviečiami atsilan
kyti į koncertą ir šokius, ku
riuos rengia Chicagos Lietuvių 
žymiausi artistai šiandie vaka
re, lapkričio (Nov.) 27-tą, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133-35 So. Halsted St., Chi
cago, Illinois. Pradžia 7:30 vai. 
vak. įžanga 50c. Pelnas skiria
mas vargdieniams.

Kamivalo programas

Penktadienio vakarą, lapkri
čio 27, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street; pra
džia 7:30 vai.

1. Lietuvių Simfonijos Or
kestrą—diriguos p. K. Stepo
navičius.

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

2. Birutės Choras, vadovai! 
j amas p. M. Jozavito.

4. Smuikas solo, gros p-lė V. 
čepukaitė.

5. Merginų trio, vadovauja
mas p. Steponavičiaus.

6. Solo, dainuos p. P. Sdgis.
7. Lietuvių šokiai—grupe.

Solo, dainuos p-n i a Stepo-9 
navičienė.

9. Pirmyn Choras dainuos 
vadovaujant p. Steponavičiui.

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

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

Pirmyn dainuos vadovaujant 
A. Vanagaičiui.

ir
P-

Chicagos Liet. Mote
rų Klubo šokiai- ba

lius gerai pavyko 
/ K-

Chicago Lietuvių Moterų 
Klubas, kuris dirba gražų kul
tūros bei labdarybės darbą Šelp
damas vargo ištikusius lietu
vius, pereitą trečiadienio vaka
rą, Hamilton Klube, surehgė 
labdarybės naudai šokius. Pasi
rodo, jog Klubas (turi didelio 
prijautimo Chicagos lietuviuose 
savo gražiam darbui. Ir tai į 
rodo skaitlingas publikos atsi- 
lankimas j šiuos šokius. Publi
ka graži, galima sakyti, rink
tinė.

Be šokių buvo ir kita dalis 
programo. Ją išpildė p-lė Juo- 
zaičiutė gražiai pašokdama po
rą klasiškų šokių. <P-ia Stepona
vičienė, kaip ir visuomet, gra
žiai sudainavo dvi daineles, lie
tuviškai ir angliškai. Kitatau
tis vaikutis padainavo ir mer- CI11CAGOS ŽINIOS

Teatruose

: organizacijas ir pavie-t

■

Petroleum

kuris tame parengime lietuvfams nuo 48 Ch
p z , • . / ■ ■ '

teko

tonas 
Run

Genuine 
range or nut, be dulkių

Taupinkit ant 
anglių '

3rd Vein W. Virginia POCA- 
HANTAS egg or lump pianas 
svoris garantuotas <

$9.95
už toną bile kiekybė*

Petroleum Carbon, be pelenų, du
rnų, nereikia kratyti, visi nut di
dumo, be

$6.50
Pocabantas Mine

$6.95

dulktų /

$9.95 tonas
Carbon — 50% pipųs

$8.50 ,0„„
Solvay Coke — egg, i*

$9.95 tonas /.
Illinois Lump and Egg maišyti

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentų

PAIN-EXPELLER

■/''M1': ' ''7

• Viri

tonas
Tikri Chestnut kietieji anglys

$15.85
Franklin County Egg ar Lump

$7.20 tonas
Už šias kainas pristatome, prie ju« 

sų durų.
Pasinaudokite musų 2 valandų pri
statymo patarnavimu telefonuodami 

TEL. DEARBORN 3114

CARBON FUEL 
COMPANY 

205 W. Wacker Dr. 

gaitė parodė gan sunkių akro
batikos dalykų. Atrodė, kad p. 
Stankūnas, fotografas, buvo ap
siėmęs sudainuoti ‘‘Stasį’, be£ 
matyt galų gale dėl “šalčio” 
atsisakė, nors ir labai buvo pra^ 
šernas^ jo talento garbintojų. 
Dar buvo vienas numeris ekst
ra, kurį išpildė, kaip Vienas pi
lietis jį užvadino “snuperis”. 
Jis sudainavo “gihai-gihai” pri
tariant Stefens orkestrui. Dai
na ir pati dainos melodija ko
kia tai lietuviams pegirdėta-he- 
paprasta. Daina ir pats daini
ninkas su savo kostiumu pub
liką sudomino. / P-nia Gugis, 
Klubo pirmininkė perstatinėjo 
programo dalyvius ir pasakė 
trumpą kalbą ačiuodama susi
rinkusiems už skaitlingą atsi
lankymą ir paramą gražaus 
tikslo.
Šokėjams taip patiko šokiai-pa- 

rengimas, jog tik po antros va
landos ryto pradėjo namo 
stytis. —Svečias.

skir

Rožių žeme
Labdaringos draugijos įsteig

ta valgykla, kurioje bedarbiai 
gauna valgyti. Kiek zman ži
noma, ta valgykla užlaikoma iŠ 
surinktų aukų. Kai bedarbiai 
gauna pavalgyti, juos paskui 
varo dirbti prie gatvių šlavimo.

Y|i’a neprastai, kad gatves ap
valo. Bet perdaug išnaudoja 
bedarbius. Juk gatvėms apvaly
ti prapertieriai sumoka takso
mis, tai kam reikia tais suko- 
lektuotais pinigais pavalgydi
nus darbininkus kitų darbus nu
dirbti? Čia vietoj yra darbi
ninkų .pakankama, kuriuos įga
lima pasisamdyti gatvėmis nu-; 
valyti.

Keletas buvo ir lietuvių, ku
rie , užsiregistravo kaip netu
rintys iš ko pragyventi. Toje 
įstaigoje davė keletą kartų pa
valgyti, paskui varė juos gat
vių šluoti: Nuo to darbo atsi
sakė. Reiškia, ir Rožių žemėje 
bandoma daryti kaip Rusijoje: 
jeigu nenori dirbti, tai negausi 
ir valgyti.

šitokiems buržuaziškiems
• ' . ' ■ , t ’

triksams ir buržuaziškoje šalyje 
komunistai nepritaria. Beveik 
tie komunistų dvasios ir buvo, 
kurie kvitino darbą. Krizio lai
tu komunistas geriau nevalgys, 
negu gatves šluos.—R.

. i M. ’ '

Lietuvių Karnivalas 
Chicagoje

Vienas iš rimčiausių ęhieagos 
dienraščių, būtent “Daily 
News”, norėdamas padėti be
darbiams ir varguoliams, ku
riuos prispaudė sunki depresi
jos ir bedarbės našta, isumanė 
sudaryti visų tautų karnivalą ir 
gautą iš tų parengimų pelną 
skirti išimtinai labdarybės tiks
lams. Paskutiniuose “Daily 
News” leidiniuose mes skaitėme 
kaip tas to 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 mėnesio 19- 
tos dienos “Daily News” leidi
ny pastebėta, kad ir* lietuviai 
neatsilieka nuo to. darbo ir kad 
IjetuViai pritardami; tai idėjai 
š. m. Lapkričio mėnesio 27-tą 
dieną 7 valandą vakaite, Lietu
vių Auditorijoj* rengia nepa
prastai turiningą ir gražų koh- 
certą-bąlių. 1 , s / ; č ' t'

Tuo reikalu sutvertas komi“ 
tetas su žinomu bdntyininku pi 
Elijošium priešaky, kuris, no
rėdamas kad tas parengimas 
atneštų kuo daugiausia nau
dos ir išgarsintų lietuvių vardą 
tarp kitataučių, sukvietė žy
miausias Ghicagos lietuvių tar
pe meno Jėgas. Kaip teko patir
ti tame parengime Jau pasiža
dėjo dalyvauti du' didžiuliai lie
tuvių chorai, būtent, «Pir. 
myn” ir “Birutės’V o taipjau 
pakviesti dalyvauti geniausi 
Chicagos lietuvių dainininkai, 
smuikininkai ir šokėjos, Pro? 
gramą paįvairins p. Steponavi
čiaus vedamas Simfonijos Or
kestras, kuris tame parengime 

turės prdgą parodyti kokį pro
gresą jis atliko per paskutinius 
metus. Iš projektuojamo muzi- 
kąlio programo reikia padaryti* 
išvadą, kad tai bus dienas iš 
turtingiausių programų kokį 
kada nors /lietuviai matė.

'Ųkimasn kad Chicagos lietib 
viai, atjausdami tai idėjai ir no
rėdami tinkamai ' pasirodyti 
svetimtaučių tarpe, savo atsi
lankymu parems tą darbą ir 
gausingai atsilankys š. m. Lap
kričio mėnesio 27-tą dieną. Lie
tuvių Auditorijoj. — A. K.

Atsišaukimas į sve 
timkalbių spaudą 

ir ateivius
Atsišaukia pdsirašiurieji peti

ciją prezidentui Hooveriui, 
kad ji* panaikintų bausmę 
lietuviui, ' <

Ažukas, 
Kliubo 

Frank Klepal, 
trustisų

Komitetas prašyti preziden
tą Hooverį panaikinti bausmę 
Boleslovui LidikeviČiui antra
dienį kreipėsi į visos Ameri
kos svetimkalbę spaudą per 
radio.

Kalbamą peticiją pasirašė 
Luis Pinderski, Lenkų Susi
vienijimo Amerikoj generalis 
advokatas; Joseph M. 
BrMgeporto Lietuvių 
pirmininkas; ] 
čekų-slovakų legiono 
pirmininkas ir Amerikos legi
ono posto komanduotojas; V. 
Cerney, Amerikos čeko-slova- 
kų Nacionalio Susivienijimo 
pirmininkas. Antradienį prie 
šio komiteto prisidėjo dar A. 
S. Czczerbowski, Lenkų . Naci
onalio Susivienijimo generalis 
sekretorius, ir K. P. Gugis,' 
“Naujienų” advokatas.

Antradienio kalboj per ra- 
cįio komitetas kreipėsi į sve
tinių kalbų spaudą kviesda
mas ją prisidėti prie šios ko
vos, kuri vedama ne.taip pa- 
liuosuoti Lidikevįčių, kaip ben
drai apsaugoti ateiviu?, ku
riems daugiausia tenka nu
kentėti deliai prolnbicijos 
įstatymų Vykiiilnjio zįaųruitių.

Kalbpj buvo nurodyta, tarp 
kita ko, kad nežinojimas Ame
rikos papročių ir stoka anglų 
kalbos esti tos' ydos, kuriomis 
ypač naudojasi smarkieji pro- 
hibicijosr departamento agen
tai tikslu parodyti savo dar
buotę. šitas persekiojimas 
ateivių dabosi vis aiškesnis ir 
aiškesnis, ir todėl komitetas 
kviečia svetimkalbių spaudą 
kovoti su siautimu viršininkų, 
kuęių rankose yra įstatymų 
vykinimas.

Savo prašyme prezidentui 
Hooyeriui komitetas. nurodo, 
kad Lidikevičius išsiviręs 
alaus ne pardavimui, o1 sau ir 
savo draugui. Be to, nurodo
ma, kąd jo butas buvo užpul
tas h® waranto. # Ir tik todėl, 
kad Lidikevičius yra ateivis ir 
neturtingas, jis nepajėgė nusi
samdyti advokato ir dabar pa-* 
skirta jam bausmės kalėti.

Komitetas kreipiami prašymu 
į laikraščius ir plačiąją ’ publi
ką . organizacijas ir pavie
nius , asmenis —- patarimu sių
sti prašymus panaikinti baus
mę LidikeviČiui.

Gcero
Draugystė Liejtuvos Kareivių 

turėjo, metinį į parengirpą pra
ėjusio šeštadienio vakarį, lapkr, 
21 dų Lietuvių Liuosybės sve
tainėje . į > ji. . ■

Svetainė didelė, tad reikia ir 
daug publikos ją pripildyti. To
dėl retai ir pavyk&ta tai pada
ryti. Taip, buvo ir Šį Jkartą. J

Draugijos nariai susirinko ir 
tie ne visi. Jau augusieji susėdu 
pasieniais, d svetainės vidurys 
tuščias. Vėliau prisirinko dau
giau ir visi gražiai linksmino
si gerai muzikai grojant.

Keturį draugijos nariai gavo 
po aukso žiedą už neėmhną pa
šalpos iš draugijos per dešim
tį metų, žiedus pagamino laik- 
rodininkas P. Pocius.

Bet visų įdomiausias buvo 
laimėjimas 8 dovanų. Visos trys 
jų

Tai retenybė. Kai kurie net sa
ko, jogei buvę suktybės. Toks 
sakymas neturi pamato.

r • Rengėjai yra patenkinti pa
rengimu ir taria visiems ačių 
už paramą.

Dabar visur kalbama apie 
prastus laikus. Bet aš tūrių 
vaizdą, kad prastų laikų nėra. 
Ir štai parodymas. Praėjusį 
sekmadienį vakare vietos para
pijos svetainė buvo pilna žmo
nių. Visi valgė čikihus, net tau
kai per* pirštus varvėjo. Tai 
buvo parapij.es metinė iškilipė. 
Tokios, iškilmės rengiama 
metai. Ne tik buvo senų, 
ir mažų, ir visi Užsimoka po do
lerį, ar kas kitas užmoka.

Kalbam'a apie prastus laikus, 
o tokios vakarienės lyg saky
tų, kad prasti laikai ne vi
siems. : Koresp.

as
»et

Radio Programas
• ‘ *

Praeito'antradienio vakare iš 
stoties W. G. Ey S. girdėjosi 
labai gražus Lietuvių Radio 
Programas,? kurie duodami yra 
kas antradienį Peoples Furni
ture Kompanijos pastangomis.

Labai gražiai sudainąvo solos 
ponia Ona Juozaitienė, ir Anta
nas Giedraitis. , Taipgi gražiai 
pasižymėjo ‘IPeoples Radio” 
duetas ir trio. Dr. Kazys Drau
gelis pasakė gražią kalbą ir 
juokdąrys “Čalis JKepurė” pa
teikė sRanių Juokų, y

Programas baigėsi, pritaiky
tais su padėkavonės dienos lin
kėjimais.

Vincas.

The Engi ishColumn
» -I ■ ....... i m i |l; I

LithunianUniversity 
Club Notice!

, , ' . ’ < 11 t

This is to call. the attention 
df the jnembers to the informąl 
gatherin# which, ,will bė held 
at ^Gagė/ Park, jSąiurday, Nęį- 
vefnber Ž8th, 8 P. M. The 
park iš locaited ąt 55th Street 
and Wėstem Ayenue. Those 
active membefcs that do not 
already have tneir invitations 
for presentationjj ?,įt the door 
should get in totich with Ade- 
line Gilason, *8121 Drexel Avė, 
Phone RĄDcliffe; 5756.

Aj iheeting ofphe club will 
be held at Naujienos, 1739 So. 
Halsted Street, Sunday aftei4- 
noon at 1:30 P. M. Ali should 
be present as Severai important 
ųuestions will be discussed. ■

, —Clenjent J. Svilow.

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
domas paveikslas “Aipbassador 
Bill”, kuriame žymiausią rolę 
„vaidina paskilbęs Wįll Rogers; 
kitokie numeriai.' Jei kalbėti 
apie juokdarius^ vertus hunėtj, 
tai teks juos žymėti tokioj ei
lė j : ChaJneČĮxaį>lin, Will Ro
gers, o jau paskui kitus išilgaį 
linijos. -

Roosevelt - teatre—-šiuo laiku 
rodoma Paveiksiąs ‘‘‘The Cųban 
Love Spng”; kitokie numeriai. 

■ United1 Ąttistsi teatre— šipo 
laikiL 'rodomą paveikslas “Cor- 
sair”, romanas jtitų : prietikių 
moty vatąsudarytas; kitokie nu- 
meriąi. t ■,'‘z, -■

Oriental tęatrę —pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro-? 
domas paveikslas “Girls About 
the Town” ; kitokie jiiiiiieriai.

McViekers itęiatre^-pradedant 
šiandie paveiksią^ ;‘The Champ’; 
kitokie numeriai.

Pametė kelnes
Vagilis naktį jlincįb į aprata- 

mentą David Shiędmano, 2600 
No^th Kedzid avehUė. Vagilis 
pasigrobė Shiędmano kelnes;, 
kuriose buvo $7$ Bęgdamąs 
■j Vr1''1' ■' *■'-
■ i • ' ' A-r’

>; ’'‘7A

nuo apartręento'ir vejamas po
licininko, vagilis užkliuvo už 
tvoros vinies. ’ Taigi jam pri 
sėjo palikti ne tik Shiedmano 
kelnės su $70, bet ir savosios, 
kad ant greitųjų atsikabinti 
niio vinies. Vagilis, reiškia, ne
teko savo/kelnių, o nieko nelai
mėjo. 1 , '

atsikabinti

Ieško , dainininku pū
kinių tarpe

' LV--..... , •.
Pranešama, kad užbaigti pla

nai ieškoti jaunuomenei turin
čiai gerus balsus ir tuos balsus 
suradus tobulinti. leškojimąs 
manoma daryti ąukštųjų (mo- 
kyklų /(high schools) mokinių 
tarpe. ( >

Rado nušautą
SU 
jo

Rado lavoną jauno vyrp• 
peršautu smilkiniu. j?rie 
užtikta revolveris su iššauta 
kulka.' Lavonas rastas prie 
Grahd Trunk gelžlcelio, Harvey, 
vakar. Policija piano, kad jau
nas vyras nusižudęs.

Teismas politikieriams
Teisinas Timothy Growe, 

buvusiam sanitario distrikto 
prezidetui, ir aštuonieins ki
tiems įTolitikieriams paskirtas 
7 dieną gruodžio š. m.

Politikieriai busią kaltįnami 
trimis punktais., ^Vienas jų 
tas, kad jie konspiravę nusuk
ti Sanitarį Distriktą $5,000,000 
klastingais pUsimojimais (falše 
pretenses). Antrasis ~ kad 
jie konspiravę nusukti Sani
tarį Distriktą $3,000,000 algo
mis, už kurias neatlikę darbo 
arba*, atlikę jo visai mažai. 
Tretysis: suokalbis mokėti per- 
dideles kainas konrtaktams.

Kviesią valstijos audi- 
torį liudyti dėl Baino 

banky
Grand džiurė ketinanti kvie

sti valstijos auditorį Nelsoną 
liudyti ryšyj' su Baino bankų 
užsidarymu. Grand džiurė no
rinti žinoti kokias metodas 
valstijos auditorio ofisas var
tojęs Baino bankų bizniui ek- 
zamihuoti. Jau pora p. Nelso
no pagelbininkų liudijo grand 
džiųrei. Nužiūrima, kad ji, 
grand džiurė, gal* ir patį NeL 
spną kvies liudyti.

Skilvio gyduolė, kuri 
visuomet pagelbsti

Kada"Pasco. Wash., spalio 1.
aš nesijaučiu gerai, Trinerio Kartosi* 
Vynas visuomt sutvarko mano skilvį ir 
sugrąžina apetitą. Jūsų, Mrs. J. W. 
Kouba”.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

subudavojo' savo ' populiarumą ant to 
fakto, kad jis reguliuoja skilvį ir vidu
rius teisingu, tri yra gamtiniu, neprie- 
vartingu būda ir turi pastebėtiną sustip
rinančiąveikmę į ?visą sistemą. Jis vei
kia be gnaibymo, rytajs, jus būnate pil
ni energijos, galvos skaudėjimui ir nėr» 
viskamas išnyksta. Gydytojai, pataria 
jį. Pas visus aptiekininkus, mažos ir 
did.eiės bonkos. Imkite m^Žortus dozo- 
įpis (vienas šaukštai) tris sykius į die
ną. Jei negaunate ' savo apielinkžje,1 ra
šykite Jos. Triner Co.5 1.333 South 
Ashland Avė., Chicago, IR. 1
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Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. - 

kurios pasaulis per šimtus tnetų lau
kė jau yrą gatava. ADeksnip' Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18 ikos skirtingu 
elementų, iš visų \kraštų svieto* girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mpstis kaip® saulė) spinduliai, pasek
mingai gydo s - Reumatizmą, Ranką, Ko
jų/ Nugaros skaudČjimą, Rankų, Kojų 
tirpiipą ir atšalusį krauju, v hikstelėjimą 
Ir šiajp visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, p milijdųai d a 
nežiųa apie tai. , \

DeKšnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, .sulig 
naudos gydymo. \ Gvarariuriijam: jeigu 
nebūtų taip* kaip ,rašom, pinigu) gra
žinant. . Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DĮSCOVERY 
OINTMENT. ' Kaina 75 cęnfai.

Deken’s Ointment Cd
HARTFORD. CONN.

... V -

Groserninkų Domei
Chicagoje yri keli šimtai grosernin

kų, kurie su didelių susidomėjimu sekė 
augimą Midwest Grocery Co. ir Midwest 
Stores. Daugelis .jų mano prisidėti, bet 
dėl vienos ar kitos priežasties yra priver
sti palūkėti. Todėl jiems bus svarbu 
žinoti štai kas.

Midwfst organizacijos pasisekimas yra 
gerai žinomas faktas. Dabar yra arti 
260 Midvvest Stores. Publika irgi žino 
jų pasisekimą. Kaip nariai šios organi
zacijos, jei galėjo padidinti 'savo biznį 
ir tuo pačiu laiku teikti geresnį patar
navimą kostumeriams.

Deki didelio biznio, daromo Midwesr 
Stores, kurie turi ir savo urmo įstaigą, 
Klidwest Grocery Co., yra reikalingas 
naujas ir didemis sandelis. Kiek dabar 
daroma'biznio parodo tai, kad nuolatos 
reikia laikyti stake virš 130 vagonų 
prekių, kad aprūpinti Midwest Stores.

Šios dnganizacijos pasisekimas gludi 
nuo plenavimo ir permatyto dalykų pirm 
ką darant. Vadovybė dabar susiduria su 
labai svarbiu klausimu, nes atėjo lai
kas kada darosi reikalinga arba Uždaryti 
narystę ir daugiau nebepriiminėti naujų 
narių, arba priimtai naujų narių ir įsi
gyti naują sandelį, kad visi groserninkai 
galėtų gauti tinkamu ir greitą patarna
vimą.

Deki dabartinių žemų real estate kai
nų, Midvvest Grocery Co. tirti progos 
labai pigiai nusipirkti didesnį ir moder- 
niškesnį namą. Ne tik butų geras in- 
vestmentas pirkti namą dabar, bet ir 
butų įsigyta daugiau taip reikalingos 
vietos. Bet pirm negu ką daryti va
dovybė nori žinoti kiek groserninkų ma
no prisidėti, taip kad galėtų aiškiai nu- 
sispręsti. r , ■ i

Jeigu jirisęitų dabar uždaryti narys
tę, pasidarytų sunkumų tiems grosernin- 
kams, kurie mano prisidėti prie jos 
artimoj ateityp. Iš kitos pusės, jeigu 
ęrganizacija ir toliau priiminės naujus 
nacius, darosi absoliučiai reikalingas di
desnis sandelis.

Vadovybė todėl kviečia visus groser- 
ninkus, kurie mano prie jos prisidėti, 
ateiti tuojaus ir paduoti aplikaciją. Atei
kite į ofisą .2434 S. Westem Avė. Ji 
nori žinoti kokius planus galima da
ryti ateičiai. Taipgi ir tie groserninkai, 
kurie ir nėp nusisprepdę, kviečiami yra 
atsilankyti ir apžiūrėti sandelį, kad pa
tys galėtų pamatyti tas progas ir pa tan
kumus, kuriuos pasiūlo I^idwest orga
nizacija.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park. — Marųuette Park 

Lietuvių Am. Piliečių kliubo mėnesinh 
susirinkimas įvyks nedėlioj, lapkričio 29 
d., 2 vai. po pietų, parapijos svet.. 68 ir 
Washtenaw Avė.

Visi nariai malonėkite atsilankyti, ba 
bus nęmažai dalykų apkalbėti.,

— Valdyba-

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus Ir 
pan Šlakas. Taisom senus svederlus. Mes
parduodam žempm kainom idant ral&tumSt 

sutaupyti nuo 75%, iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
004 West 88rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3488. 
Atdara dienomis ir vakarais.

T

B. AND M. CAFE
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. * 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S.- Westem Avė.
Phone Republic 4544

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

L Skrybėlių Dirbimas
i. : -• •
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas Šitose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Sle 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Badykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes ifimokinsime kaip dezai< 
pinti ir padaryti gražias skry
neles. kol mokinatės. Diplomos 
duodamos. Ateikite ar raiykit 
dėl nemokamos knygutes.

MABTKR COLLEGE
JOS.' F. KASNICKA. Principal 
1»O N. STATE ' RAN. 8718 
.... ................ ......................................... ...... . ...  .......

A. F. CZEŠNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINE8 VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma- 
.tlzhfio, 'nervų, lumbago, čalfiio, paraly- 
žiaua, Bclatica ir visas panafilas ligas gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, eonusoidal ~eū>ktro« prietai
sais. SulfurinSs vapos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. NUo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus Ir masažistus. 25—įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-31.50. 
Moterims antradieniais—dienų ir vakarais

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

Skelbimai Naujienose 
dūoaą naudą dėlto,

"U# * ’ M * *ka$ pačios Naujienos 
yfa naudingos.

CLASSIFIED ADS.
' Educationa) .

Mokyklon
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO
Dienomli ar vakarais. Del informacijt

college, 
Weat Madiion Street

šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL . BARBER 

672

■ •: a. * i

i
1

r ?

1CLASSIFIED ADS.
Automobiles

MOTOR TROKAI VISŲ IADIBBYSCIŲ 
Dldelia pasirinkimas u* kalnai nuo $50 ir 

auga. Lengvus ilmoMjlmai.
& w- MOTOR SALES827 W. 85th St. Tel. Yardi 8080

Business bervięe
-s Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
BUREAU

1650 W. Division St.
Tel. Brunswick 6160

—O-----

. . PATARIMAS ,
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company
'5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kaurus, lempas ir tt., biskj 
vartotus. d5410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augius.

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

PARDAVIMUI bučernės fixturiai ir 
stakas, visi kartu ar atskirai. Šaukite 

Tel. Lafayette 4357

PARDAVIMUI pigiai šildomi kietom 
ir minkštom anglimis pečiai. 

2954 So. Emerald Avė.

For Rent
Pigus ir Gražus Flatai 

Rendos Numažintos
Didelis malonumas gyventi naujame 

name. Rendos dar žemesnės negu se
nuose namuose. Didelis pasirinkimas. 
Kreipkitės pas • /

M. J. Kiras Home Builder 
3335 S. Hafetėd St., Yards 6894 
3207 S. Halsted St., Calumet 4589

GERA PROGA dėl buČeriaus. Viri 
bučernės fixtures, 3 kambariai karštu 
vandenių šildomi. Rendos $35.00.

. 2138 W. Coulter St.
——...... —   ...... ...................................

IEŠKAU mažą flatą' iŠ 2 ar 3 kam
barių — nebrangiai. Atsišaukite ar ra
šykite. 4146 Aręber Avė.

Furnished Rooms
GRAŽUS, šviesus fornišiuoti kam

bariai, įdirbantiems vidupniesty, gera 
transportacija, 2600 j šiaurius, 665 
Wrightwood Avė. * Telepbone Lincoln 
5762, Mrs. M. Brundza.

’RENDON didelis ir šviesus kamba* 
rys, garu apšildomas, atskiras įėjimas. 
3301 S* Wallace St. John Shimbel, Tel.

•Boulevard 7963.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne, saldainių, 
ice crcam kampine sankrova. Pilnai- 
įrengta. Pigiai. 2500 W. 39 St.

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė, stu- 
bos rakandai ir automobilius 1929 me
tų. 3514 So. Emerald Avė.

Farmg For Sale
4 Ūkiai Pardavimui

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

" ..n M . '.'V------- '.T—1
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co, 
RE AL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui 

lotus, faunas, biznius visokios rųiiei 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
t r para pi na m 1 ir 2nd mortgage leng* 
vomis išlygomis. Teisingas ir teitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield. Avė.
T«L Lafayette 0455

BRIGHTON PARK
2-4 mūrinis, perdėm modemiškai, 

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

mobilio.
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
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