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LIETUVOJ SKELBIA PREZIDENTO‘RINKIMUS’
\ -----------------

Elektoriai renkami 
ketvirta diena tik % 

dekretą paskelbus
Elektoriai susirinks prezidento 

rinkti gruodžio 11 d.
SMETONA PASILIKSIĄS

Rinkimų sistema neturi sau 
panašios Europoje

Kaunas. Lietuva, lapkr. 29. 
(Donald Day kablegrama Chi
cago Tribūne). Po penkerių 
metų, kurių laike Lietuva buvo 
valdoma jungtinės prezidento 
Antano Smetonos ir premjero 
.1. Tūbelio diktatūros, Smetona 
išleido dekretų, skelbiantį sku
bius prezidento rinkimus.
_ “Prezidento rinkikai (elekto
riai) bus parinkti pradedant 
ateinančiu trečiadieniu iš dvi
dešimts trijų distriktų ir ketu
rių miestų,—Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai ir Panevėžis. Viso bus 
nominuota 118 rinkikų. Jie su
sirinks Kaune, gruodžio 11 d. 
išrinkti prezidentą septyneriems 
metams.

Opozicija nustebinta
“Dekretas užklupo Lietuvos 

opozicijos partijas netikėtai, ir 
abelnai spėjama, kad Smetona 
pasiliks Lietuvos valstybės prie
šakyje. Prezidento rinkimų i- 
statymas yra radikališkas nu
tolimas nuo visų kitų Europos 
valstybių metodų. Jis yra pa
grįstas amerikoniška sistema.

“Lietuva jau penkti metai yra 
be parlamento. Prezidentas 
Smetona, padedamas premjero 
Tūbelio ir jo kabineto davė, 
kaip čia sakoma, pirmą atatin
kamą valdžią nuo pat nepri
klausomybės išgavimo 1918 me
tais. Po Smetona Lietuva gė
risi gerbūviu, nepaliesta bend
ros ekonominės depresijos.

Konstitucija tebegaminama
“Lietuvos jungtiniai diktato

riai- nenustatė laiko parlamento 
rinkimams. Premjeras Tūbelis 
praneša, kad naujoji konstitu
cija dar negatava ir kad val
džia tebestudijuoja svarbius pa
keitimus, kurie bus padaryti 
pirma negu legislaturai bus pa
sitikėtas šalies likimas. Planuo
jama vėl sekti Amerikos pavyz
džiu atskiriant ekzekutyvę val
džios šaką nuo legislatyvės”.

Didelė eglė 500 metų 
amžiaus

Glacier Park, Mont. Milži
niška eglė 180 pėdų aukščio, 10 
pėdų su puse skersai, 500 metų 
sena auga Rocky Mountains. 
Daug turistų važiuoja jos lan
kyti.

Gandhi sugrįžęs 
žada kelt peklą

prieš Britaniją
“šventas žmogus” planuoja be

ginklį karą

London, lapkr. 30. Mahatma 
Gandi pareiškė, kad šeštadienį 
jis išvažiuoja atgal į Indiją, kur 
iš naujo pradėsiąs beginklį ka 
ra prieš Angliją. “Bus peklos!” 
užtikrino “šventasis žmogus”, 
susitraukęs į pakulinę maršką, 
kurią jis vartoja vietoj rūbų. 
Indijos masės tik laukiančios 
signalo. Jis pats tikisi tapti 
areštuotu.

Kaip malinamas “nami- 
nis” vėžys

Vėžio ligos celių gyvenimas 
matomas filme

St. .Louis, lapkr. 30. Columbia 
ir John Hopkins universitetuo
se auginamos ir maitinamos gy
vos vėžio ligos celės. Moksli
ninkai tokiu budu gali tėmyti 
jų vystymąsi ir bandyti prie
mones joms užmušti.

Maitinimas tų keistų, nemato
mų gyvių yra nelengvas. Vėžio 
celes “gyvena” tam tikruose 
stiklo cilinderiuose, padėtuose 
tunelyje su išfiltruotu oru. Ce
les maitina su didžiausiu atsar
gumu, kad nepatektu iš oro bak
terijos, kurios vėžį užmuša.

Patirta, kad vėžio celės gali 
gyventi amžinai, nes jos dau
ginasi dalindamosi, kaip ir ki
tos celės. Taip pat jau patirta, 
kad vėžys labai bijosi X spin
dulių ir radio.

Escanaba, Mich., lapkr. 30. 
Taibert Abrams, Lansing, yra 
trečias, kurs šiemet nušovė 
stirną su saidoku ir vylyčia.

Tyruose ieškos žemės 
paslapčių

VVashington, lapkr. 30. Ame
rikos mokslininkų delegacija iš
vyko i Brazilijos upės Amazo
nės tyrus su prietaisais tirti 
žemės gilumą. Spėjama, kad 
giliau 60 mylių yra kelių tūks
tančių laipsnių karščio ir 42,- 
000,000 svarų spaudimas ant 
kiekvieno ketvirtainio colio 
ploto.
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Middlesex, Anglija. — Naujos rųšies aeroplanas, kuri padare anglų inžinieriai.

Kaip einasi bedarbių 
šelpimas

Washington, lapkr. 30. Pre
zidento komiteto pirmininkas 
Gifford sako, kad šiemet bus 
sukelta lėšų bedarbiams šelpti 
per žiemą ant 50 nuošimčių 
daugiau kaip pernai žiemą. Apie 
2,600 komitetų visoje šalyje 
dirbą lėšoms sukelti.

Ginkluoti asilai
Michigan giriose 
viršija stirnas

Milijonėrių skai
čius sumažėjo per 

puse laike 2 metą
Taksų mokėtojų pajamos nu

puolė ant $7,000,000,000

Washington, lapkr. 30. Ame
rikos milijonierių skaičius per 
dvejus metus sumažėjo daugiau 
kaip per įusę. šiandien Ame
rikoj yra 23,496 milijonieriais 
mažiau kaip kad buvo ligi di
džiojo stako puolimo spalio mė
nesį 1929, metais.

Dar 1928 metais 'buvo 43,184 
tokių, kurie turėjo /virš mili
jono vertės nuosavybės, nešu
sias 50 ar daugiau tūkstančių 
pelno per metus. Po didžiojo 
stako puolimo jų beliko 38,650, 
gi 1930 mdtais milijonierių be
liko‘iš viso 19,688.

Pernai metais individualių 
taksų mokėtojų pajamos buvo 
mažesnes ant $7,000,000,000: 
visų pajamų buvo $17,220,753,- 
620 arba 29.12. nuošimčiais 
mažiau kaip 1929 metais.

Skaičius individualų, kurių 
metines pajamos siekė virš 
$500,000, sumažėjo iš 1,471 li
gi 460. ,

Gaunančių pajamų virš $1,- 
000,000 skaičius sumažėjo iš 
504 ligi 149.

Korporacijų pajamos sumažė
jo kiek mažiau už $5,000,000,- 
000. Pajamos nuo naminių 
korporacijų dividendų sumažėjo 
iš $4,500,000,000 ligi $4,000,? 
000,000. •

Grynas pelnas nuo nejudamo 
turto ir saugmenų (real estate 
ir securities) siekė tris bertai 
nius bilijono, kuomet metai at
gal siekė du ir trečdalį bilijono.

Galutinos skaitlinės 1929 me
tams paskelbtos vakar rodo 
grynų (net) pajamų $24,800,- 
735,564, arba ant $425,000,000 
mažiau kaip 1928 metais.

Farmų taryba padarė 
$225,000,000 nuostolių
Washington, lapkr. 30. Bai

gėsi Federal Farm Board tar
dymas dėl padarytų valstybei 
nuostolių $225,000,000. Rasta, 
kad valdininkai ėmė dideles al
gas. Nuodugnesnis tardymas 
įvyks kongresui susirinkus.
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Sovietai reikalaus dau- 
* giau inžinierių

žada importuotis keletą tūks
tančių

Maskva, lapkr. 30. Rusija 
ateinančiais metais reikalaus 
keletos (tūkstančių inžinierių ir 
technikų daugiau. Sovietų mo
kyklos pagamins apie 1500, sve 
timų šalių inžinierių Rusijoj 
yra apie 5,000, dar 3,700 rei
kalinga.

Vengrija suspėjo 
užkirsti fašistų 
rengtą perversmą

Siumta 120 konspiratorių, jų 
tarpe keletą aukštų valdininkų

šiemet stirnas bemedžiojant nu
šauti 6 žmonės, 1 dingo

Marąuette, Mich., lapkr. 30. 
Stirnų medžiojimo sezonui be
sibaigiant apskaičiuota, kad 
šiemet užrfiušta mažų mažiau? 
šia 6 žmonės, o septintas šiaip 
kur nors žuvo.

Bųrbonų šeimyna ieš
kos sostų
~1 ’ "■"■■••f*""*’" i

Londonas, lapkr. 30. Jonas 
IV, Burbonų-Orleai^ų šeimynos 
Vyriausia galva ir pretendentas 
j Franci jos sostą, šaukia Lon
done, vasario mėnesj savo šeitny- 
nos konferenciją, aptarti padė
čiai kokia susidarė paskutiniam 
Burbonui, Alfonsui nulėkus nuo 
Ispanijos sosto.

Tai yra pirmas kantas laike 
kelių šimtmečių, kada visoj 
Europoj nebeliko nė vieno Bur- 
bono soste.

Santiago, Chile, lapkr. 30. 
Peru armijos karininkas Pedro 
Martinez išlėkė orlaiviu į Limą, 
kur turi duelį su ką tik išrink
tu prezidentu Cerro.

Pavogė kunigo kelnes 
ir pasiūlė bučkį

Gavo 25 metus kalėjimo, bet 
pabėgo

Jefferson, City, lapkr. 30. 
Antru kartu pagauta Mrs. Ed- 
na Murray, kuri su savo vyru 
1925 metais pavogė Kantas Ci
ty kunigui $195 pinigais, kel
nes ir batus ir išeidama jam 
pasiūlė “Dabar pabučiuok ma
ne”. Ji buvo nuteista 25 me
tams kalėti.

Curtis nominuoja į vice
prezidentus

I- ...............

Washington, lapkr. 30. Suvie
nytų Valstijų vice-prezidentas 
Charles Curtis pareiškė, kad jis 
sutinka dar sykį kandidatuoti j 
vice-prezidentus ateinančiais 
1932 metų rinkimais.

Arsenikas vėžiui gydyti
Toronto, lapkr. 30. Dr. Ar- 

thur Henarick išrado būdą, kaip 
įšvirkštimu arseniko skiedinio 
gydyti vėžį ir tvirtina, kad baiK 
dymai davė “stebėtinai gerų” 
pasekmių. Tik dar ne tuojau 
bus pradėta tą būdą plačiau 
vartoti. \

Budapest, Vengrija, lapkr. 
30. šimtas ir dvidešimts asme
nų areštuoja ir padėta Buda
pešto karo kalėjime, įtarus 
konspiracijoj nuversti valdžią ir 
atstatyti diktatūrą. Karo ar 
civyliam teismui bus atiduoti 
imtiniai, paaiškės iš nusikalti
mo rifntumo. Dalis suimtųjų, 
spėjama, nėra konspiracijos da
lyviai, bet bus reikalingi liudi
ninkais.

Viena, Austrija, lapkr. 30. 
Vengrija sunkios žiemos aky- 
vaizdoje susilaukė didelės bylos 
suėmus didelį skaičių konspira
torių, planavusių fašistišką per
versmą šį savaitės galą.
Įvesti diktatūrą, išplauti' žydus

Sukilėlių vadai tapo kaip tik 
laiku suimti Budapešte ir ma
žesniuose miestuose, padarius 
visuotinas kratas. Agentai pro
vokatoriai, policijos pasamdyti, 
lankydami po kavines ir resto
ranus suodė suokalbininkų mi
tingus. “Pučas” buvo supla
nuotas tokiu budu, kad 1,000 
valstiečių turėjo atmaršuoti į 
sostinę, kur jiems bųtų buvę 
duoti ginklai. Pirmiausiai tu
rėjo būti užimti valdiški namai, 
sudegintos sinagogos, išskersti 
žydai ir įstatyta fašistiška val
džia.
Rengėsi sykiu su hitleristais

, ■'* f j •
Suimti keturi labai aukšti ka

rininkai. Vedamas tardymas ir 
(teismas bus vedamas kariškais 
įstatymais, nešančiais mirties 
bausmę.

Tarpe suokalbininkų yra skai
čius senų baltųjų teroristų, 
buvusių armijos karininkų, an 
ti-semistų agitatorių. Suokalbis 
buvo pasekmė Hitlerisitų Vokie
tijoj ir fašistų propagandos 
Austrijoj ir Hėssene, kur esą 
rengiami panašus suokalbiai.

Marconi rengia naują 
radio išradimą

Laukiama televizijos trumpomis 
bangomis

Roma, Italija, lapkr. 30. Gug- 
lielmo Marconi pasislėpęs daro 
bandymus su trumpomis radi? 
bangomis, kurias žada pritai 
kyti televizijai. Laukiama, kad 
bus išrasta būdas siųsti oru 
paveikslus pigiai ir netrukdo
mai iš kitokių radio bangų.

Šuo išgelbėjo kapitoną 
ir 2 jūreivius

Boston, Mass., lapkr. 30. Ben- 
nie, didelis vokiškas shepherd 
šuo, plaukęs ant vokiško laivo 
Ilona Siemers, išgelbėjo gyvy
bes savo kapitono ir dar dviejų 
jūreivių, kurie stovėdami ant 
laivo palubio nepastebėjo prisi 
artinant milžinišką bangų. Ben
ine tai pamatęs šoko kapitonui 
į akis, lodamas, ir kapitonas 
suspėjo duoti ženklą jūreiviams. 
Visi spėjo pasislėpti. Banga tuo 
tarpu užpuolusi viską nušlavė 
nuo laivo palubio.

Amerikos šeimynų skai
čius mažėja

VVshington, lapkr. 30. Per 
paskutinį dešimtmetį Amerikos 
šeimynos narių skaičius nuolat 
mažėja. Pernai metais viduti
nis šeimynos galvų skaičius 
buvo 4.1, kuomet 1920 metais 
buvo dar 4.3 gi 1890 metais bu 
vo 4.9.

Medžiotojai Lietuvoj 
bijo miškan beeiti: 
daug vilkų priviso

Vilkų gaujos medžioja ne tik 
gyvulius ir šunis, bet ir žmones

šiemet privisę daug vilkų. Iš 
įvairių Lietuvos vietų ūkininkai 
skundžiasi vilkais, kad jie daug 
žalos jiems darą. Štai korespon
dentų pranešimai:

Panemunėlis, Rokiškio apskr. 
Dažnai apylinkės kaimus die
nom ir naktim vilkai aplanko 
jr kokį nors gyvulėlį nukniau
kia. Rimšionių kaimo ūkinin
kas M. č. labai gailisi savo 
šuns, kurio vilkas paliko tik 
uodegą ir keletą kaulų.

Linkmenys, Utenos apskr. 
Kiauneliškiu kaime ukin. Devei- 
kio tvartan įsikasę vilkai pa
plovė 7 žąsis.

Kurkliai, Ukmergės apskr. 
Didelis vilkas pastojo Palinvoa 
dvaro darbininkui kelią ir ne
bodamas gąsdinimo jį nulydėjo 
iki pat kaimo.

Repšėnai, Ukm. apskr. Tik 
per pastaruosius du mėnesius 
vilkai šios apylinkės ukin. pa
plovė 28 avis, 4 kumeliukus, 1 
karvę ir 1 arklį. Negana to, da
bar. pradėjo piau&< pririštus 
kaimuose šunis ir pro pamatus 
kastis tvartuos na.

Onušiškis, Trakų apskr. Du- 
sėnuose ukin. Beniulio tvartan 
įsikasą vilkai papiovė 4 avis, 2 
kiaules ir tris antis.

Varėna, Alytaus apskr. Po- 
ručių kaimo gyv. Z. išėjęs me
džioti sutiko 12 vilkų rujų. To? 
kią daugybę vilkų sutikęs ne
mėgino medžioti, nes bijojo,* 
kad nepradėtų vilkai jo me
džioti. Džiaugėsi sveiką kailį 
išnešęs.

Merkinė, Alyt. apskr. Kar- 
čingių kaimo vieno ukin. vilkai 
nusivarė iš ganyklų 3 telyčias 
į pelkes ir ten dvi papiovė, o 
vienų smarkiai apdraskė. Eže- 
raičių vienkiemio bandų buvo 
užpuolę 6 vilkai, bet arti buvę 
žmonės atgynė. Kačingių kai
man atėję 8 vilkai papiovė dar
že besiganančius 3 veršiukus, o 
iš daržų išėję nusinešė pasigavę 
4 kiaules. Lapkričio 1 d. apy
linkės miškuose buvo suruošta 
didelė medžioklė, bet tik vienas 
vilkas nušautas.

Šilavotas, Mariampolės apskr. 
Iš Klebiškio girininkijos stirnų 
rezervato paprato vilkai lanky
tis ir pas artimesniųjų kaimų 
ūkininkus. Vienur žąsis, kitur 
antis išpiovė. Vienas ūkininkas 
prabočių metodu buvo vilkams 
žabangas pastatęs, tik jos nę« 
išlaikė. Matyt, didelio vilko 
butą, kad žabangos net j mišką 
nunešta.

Komunistai nori, kad 
fašistai paimtų Berlyną
Komunistų triumfališkas mar- 

Išas busiąs paskutinis

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

I X

Giedra ir pastoviai šaltą; va
karų ir šiaurvakario' vėjas.

Vakar (temperatūra 40-4E
Saulę teka 6:58, leidžiasi 

4:20; mėnuo teka 9:29 vak.

Berlynas, lapkr. 30. Vokieti
jos komunistai kasdien skelbia 
sensacijas, kad Hitlerio fašistai 
jau turi apsupę savo “šturmo 
trupistais” Berlyną ir laukia 
komandos jį paimti. - “Tai bus 
paskutinis fašistų pasikėsini
mas ir po to eis tirumfališkas 
maršas į Berlyną”, atvirai di
džiuojasi komunistų laikraščiai.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNČIANT
> DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.
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Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro. i 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. '

Tel. Roosevelt 8500.
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Rockford, III
Juokų vakaras

kuopos

ruošta-

‘Pereitą šeštadienį, lapkričio 
28 d., Columbus salėje įvyko 
Vanagai^io-Margučio juokų va
karas. Vakarą rengė SLA. 77ta 
kuopa ir SLA. 77-tos 
jaunuolių skyrius.

Prie to vakaro buvo
si intensyviai. Tą parodo par
duoti bilietai iš kalno. Kai ku
rie 77tos kuopos darbštesnieji; 
nariai stačiai rekordą, galima 
sakyti, pastate pardavinėjime 
bilietų. Pav. p. J. širvinskas 
pardavė, jei neklystu, virš 130 
bilietų. Aš manau, kad visi su
tiks jam pripažinti “Rockfordo 
lietuvių*bilietų pardavimo čem
piono’’ vardą. Buvo ir daugiau 
pasidarbavusių, pav. p. V. Mi- 
zeris, SLA. 77tos kuopos pirmi
ninkas ir žvmus biznierius par
davė suvirs 70 bilietų. Jiems 
už tai reikia atiduoti kreditas.

Vienu žodžiu, prie to vakaro 
rengtasi rūpestingumu. Ir pa
tvirtinimui to, šeštadienį, 28 
lapkričio, 7 vai. vak. didžiulėj 
Columbus svetainėj, jau nebu
vo atliekamos sėdynes, gi pu
blika vSs renkasi. Neužilgo bal
konas buvo pilnas ir suvirs 100 
žmonių turėjo stovėti — nebu
vo kur sėsti.

Viso publikos buvo susirinkę 
turbut virš 500. Tai dar pirmą 
kartą teko raityti tiek lietu
vių susirinkusių vienoj vietoj.

Vakaro programą atidarė p. 
K. Juozapaitis ir po trumpos 
prakalbėlės pakvietė p. J. K. 
Milių parodyti krutamuosius 
paveikslus iš Lietuvos. Nors pa-

veikslai turėjo keletą trukumų, 
pav. vietomis neaiškus, o antra 
mažas ekranas nedavė galimy-1 
bes sėdintiems užpakalyje ge
rai matyti, bet nežiūrint to, 
publika labai interesuotai žiu
rėjo ir kiekvieną vaizdą kiek 
ryškiau primenantį Lietuvos 
nepriklausomybę ir palydėjo 
gausiais aplodismentais.

Pabaigus rodyti paveikslus, 
pagaliau pasirodė visų laukia-

; mas p. Vanagaitis-Margutis su i 
’savo štabu.

A. Vanagaitis-M?.rgutis su 
pianistu XL Jozavitu, Margučiu bai 
J r. ir kitais, publiką palinksmi
no įvairiausiomis dainelėmis ir 
juokais, kurie taip publiką pra
juokino, kad kiti vėliau nei šok
ti negalėjo.

Pažymėtina, kad p. Vanagai
tis Rockfordo lietuvių koloni
joj) 
bet 
mą.

atsilankė tik pirmą kartą, 
turėjo didžiausią pasiseki-

— J. Paškevičius.

Hammond, Ind
Apie užsidariusius bankus

Per paskutinius metus užsi
darė Calumet distrikte 17 ban
kų. Kaip pavieto auditorius pra
neša, tie bankai savo depozito- 
riams turės sumokėti $2,000,- 
000. Tiksliau sakant, tiek tie 
bankai turėtų sumokėti, jeigu 
iš bankų viršininkų butų gali
ma pinigus iškolektuoti. Bet su 
iškolektavimu bus tikras var-

Indianos aukščiausias teismas 
išnešė nuosprendį, jog iš ban
kų direktorių galima iškolek- 
■tuoti antrą, tiek pinigų, kiek jie

Reiškia, iš

Taip atsitiko ir šiame atsi-
Kai kurie bankų pre-

(

yra investavę į bankų šėrus. 
Vadinasi, kuomet kuris nors 
bankas užsidaro, tai direkto
riai ne tik pražudo savo Šerus, 
bet jie dar turi iš savo kišenės 
sumokėti tiek pinigų, kiek tu
ri investavę i šėrus. Tuo budu 
neva apsaugodami depozitoriai.

Tai skamba gana gerai, bet 
praktikoj išeina visai kitaip. 
Imkime, kad ir tuos 17. misi-, 
bankrutavusių bankų. Papras
tai banko prezidentas turi dau
gumą šėrų. Kai bankas užsida
ro, tai paprastai prezidentas ir
gi nusibankrutija.
jo nieko nebegalima iškolektuo
ti 
tikime.
zidentai ir direktoriai jau lega-

nusibankrutijo”, o kiti yra 
padavę bankroto peticijas. To
kiu budu jie atsikratys nuo sa
vo skolų ir pradės “naują gy
venimą’’.

Daugiausia, tur būti, teks nu
kentėti Hammond gyventojams, 
nes čia užsidarė didžiulis First 
Trust and Savings bankas, ku
ris turėjo pusėtinai depozitų. 
Tame banke daugelis ir lietu
viui laikė savo pinigus, žinoma, 
jie irgi skaudžiai nukentės.

įPrie pabaigos reikia pasaky
ti, jog iš bankų direktorių vie
toj dviejų milionų dolerių te
bus galima iškolektuoti tik apie 
pusę miliono dolerių.

— J. M.

Indiana Harbor, Ind
/.s Dužia d o a t o s t ogo n i s

Eidamas vieną pavakarį mu
sų giminiausia Main gatve, ne
tikėtai sutikau p. Povilą Raš
kė vičių. Pradėjau su juo kal
bėtis. Atrodė jis man gana 
nesmagus, — vis kažko dai
rosi, nerimsta. Kadangi jis ščiau suminėjau

NAUJIENOS, ČHc&gB, m, 
yra poliemonas, tai aš ir klau
si u» jo “Kas. pasidarė? (lai 
kur ‘holdapas’ atsiliko, kad 
dairaisi į visas pusefij?” Atsa
kė, kad nieko panašaus nebu^ 
vo. 
kad pasilikęs • “singelis

O nelinksmas esąs dėl to, 
w i • “singelis” jo 

žmona su vaikais visai žieiriai 
išvažiavusi į Fort Picrce, Flo
ridą. Dabar, sako, man pa
čiam, tenka net valgį gaminti.;

♦ Priminiau jam, jog jis ne 
vienas gyvena, i Kartu su juo 
btma ir p. V. Rudžius. Tačiau 
pasirodo, kad p. Badžius yra 
miesto ugniagesys ir kartais 
net 24 valandas turi pasilikti 
tarnyboj. Raminu vėl, kad į 
poliemono namą niekas ne
drįs laužtis, nes švinine kulka 
nėra maloni.

Povilas Raškėvičius yra ger
biamas ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių, .lis su visais 
gerais žmonėmis paliko drau
giškus santykius. Kai jo šei
myna rengėsi važiuoti į Flo
ridą, tai p. J. Rudžius, Raškė-' 
vičienes tėvas, surengė šaulių 
pokilj. Kiek man teko patir
ti, tai išleistuvėse dalyvavo 
gana daug moterų, kurios nu
pirko Raškevičienei gražią do
vaną. Tarp dalyvavusių bu-r 
vo ponios Sidaugienė, M, Sei- 
nienė, M. Zudek, J. Kromelie- 
n'e, A. Karvelienė, B. Bubala, 
M. Paulauskytė, E. Baličienė, 
M. Traukovičiene, Mrs. Jacob 
Karvelienė, A. " Rindokienė, 
Baškevičienės trys sesutės ir 
kitos. Partė visais atžvilgiais 
nusisekė kito puikiausiai.

Nors ponia Baškevičienė yra 
šioj šalyj gimusi ir audusi, bet 
visą laiką sii lietuviais . dar
buojasi. Ji per keletą metų 
buvo SLA. 185 kuopos finansų 
raštininkė. Ji gana gerai ra
šo lietuviškai ir skaito lietu
viškus laikraščius.

Visos ponios, kurias aš’ auk-

/

koj gimusios ir augusioš, Bet 
jos ličtuviškai gražiai kalba. 
P-ia Jacobs Katvelienė paeiti a 
iš rusų ir prieš apsivediihą 
apie lietuvius neturėjo jokio 
supratimo. Tačiau dabar var
gu Jcas galėtų pažinti, kad ji 
hera lietuvaitė. Vadinasi, kas 
nori, tasfc gali ir išmokti. '

Nors aš toj partęj ir nebu
vau, bet prie progos p-iai Raš- 
kevičiehei noriu palinkėti kuo 
geriausiai praleisti atostogas 
Floridoj. — Skurdžius.

Montreąl, Kanada
Kupiškėnai gyvuoja

Antradienis, gruod. 1, 1931.
nadieČiai prisideda prie to kil
naus darbo.

Jonas J. Kulis, Kliubo pirm.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos eks-preziden-

■ tas po teismu
Kaunas. Susibankrutijusios 

politiškos krikščionių demokratų 
partijos dalies, Ūkininkų Są
jungos vyriausi vadai Stulgins
kis, buvęs respublikos prezi
dentas; Karoblis, buvęs valsty-

Kupiškėnų Bendro Kliubo i 
Centras gavo iš Montrealo ku
piškėnų $8.40. Dalykas tas, kad 
Montrealyj susikūrė nauja ku
piškėnų kuopa. Daugiausia prie 
kuopos sukūrimo pasidarbavo 
Petras Jurkštas ir Juozas Ba 
kanavičius. Jonas J. Kulis pa
prašė Jurkšto, kad tasai ban- 
dytų savo kolonijoj kuopą su- h 
organizuoti. Jurkštas tuoj pa
sikvietė talkon BakanaviČlų ir 
kartu su juo suorganizavo ku
piškėnus.

Kiek anksčiau prieš tai' To
ronto mieste suorganizavo ku
piškėnų kuopą A. S. Kovaliu- 
nas, laikraščių korespondentas. 
Jis į Centrą prisiuntė keturis 
dolerius. Atrodo, kad montrea- 
įiečiai kiek smarkiau veikia, 
įnegu torontiečiai.

kupiškėnų Bendras Kliubas 
jau turi devynias kuopas ir pu
sėtiną skaičių narių. Reikėtų 
kiek smarkiau pasidarbuoti, 
kad sekamais metais butų ga
lima. pradėti Kupiškyj statyti 
Liaudies Namus.

Mes Amerikos kupiškėnai 
‘sveikihame savo brolius Kana-

bės kontroleris, Drangells, bu
vęs žymus asmuo prie krikščio
nių valdžios ir Mikšys, tos są
jungos vyriausias vadas gali 
netekti viso savo turto, kadan
gi jie vis prašinėja teismo bylą 
atidėti ir didina teismo išlai
das, kurias turės patys padeng
ti.

Varicose Gyslos Iš- į 
gydomos $15 į

Ir $2 už treatmentą. Moderniš- I . 
kas įčirškinto metodas gydymo padi- 11 
dėjusių kojų gyslų yra paremtas ant IĮ 
grynai mokslinio pagrindo. Įčirški- I j 
mas turi būti atliktas tam tikru bu- I 
du, kitaip gydymas negali būti sek- Ii 
mingas. Patyrimas* įgytas duodant IĮ 
įeirškimus per daugiau kaip trylikf 11 
metų duoda man galimybės atlikti I 
įčirškintus TUO VIENATINIU TI- I 
KRUOJU BUDU. tuo budu, kuris L 
padaro sėkmingą išgydymą. Sutini- 11 
mai, nuovargis, skausmai ir atdaros |[ 
žaizdos išnyksta kartu su gyslomis. I 
Tos atdaros žaizdos, kurios išbuvo I 
per daugelį metų, daugely atsitikimų I 
užgyja į tris ar keturias savaites.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydau rupi urą pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų randasi raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
1 CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 poli 
pietų. Panedčly ir Ketverge, iki | 
8:00 v. v., Nedėliomis 9 iki 12 v. d.

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, . 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groseraiaką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chięago, III.
Tel. Pullman 6201

Hats Cleaned
& Blocked

50c
Taipgi valome ir praši
name vyrų siutus ir overkautus; mote
rų dreses ir kautus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

kampas 33rd Place

People

UŽTIKRiNKIT SAU LAIMINGAS 1932 METU KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie

Kalėdinio Taupymo Kliubo!
Neatidėliokit Daugiau Nė Vienos Dienos!

r
'b

HEILO/
Pėople/

TURĖKIT PINIGŲ

Del Kalėdų
Prisidėkite dabar prie musu 1932 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO

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

CENTRArt^BANK
ATRUST COMPANY 

U10West35d> Street 
AState Bank **** AClearingHouK Buk

Heilo/ 
People/

D

Tiktai K0NSERVATYV1ŠKAS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHICAGO

Archer Avė. at . Sfltcram«pi>|o

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos. 
Kasieriaus čekiai — Pinigų Siuntimas.

.. i . . , ; ' 1 I-' Iiri, -I

•>i i

s

VIENYBE-STIPRYBE
Vienykimes jr neduokime save iš
naudoti visokiems apgavikams.

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 laituiji^ieiris kALfipjj?IO KLIUBO taupytojams! Ar jus 
gausite savo dalį? Ištikrųjų, tai yra lengviausias biidas užtikrinti įsaų užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalė
dos. Dabar yra geriausias laikas pradėti taupyti! Aytimiausis jums bankas, šiame puslapyje įvardintų ban-

• . ■ ' l ? ' 1 i > ■ Ii . ; į . L ‘ . W ,1 4 .į • • t # ■ ,1 , I ‘

kų, yra geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar, jų s'prisidėsite jirie 50ę j savaitę Kliubo, ar prie $10 
Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonias patarnavimas. !

<>• 3- \ z v. - . « . » t f / . .

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

Hello I 
People/
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Antradienią, gruod. • 1, 1931

MUMS TRŪKSTA VIENYBĖS IR 
PASITIKĖJIMO SAVIM

Adv. K. Gugio kalba per Radio.

pa- dentistai ir biznie

tuš-
pa-

Mes, lietuviai Amerikoje (tur 
būt, tas pats yra su lietuviais 
ir kitur) tik dabar pradedame 
suprasti ir įvertinti sakinius, 
kuriuos seniai ir daug sykių 
kartodavome, kad esame ainiai 
labai senos tautos, kad mes 
esame darbštus, gabus ir dabar 
tik neseniai pradėjome kartoti
nai sakyti, kad prašali nimas 
daug blogumų iš musų tarpo 
priklauso daug nuo musų 
čių kai. lietuvių.

Kad sakiniai nepaliktų 
čiais sakiniais, tai turime
žvelgti ir j savo ydas, kurių 
pas mua netrūksta. (Pastangas 
reikia dėtti jas taisyti.

Pirmas! dalykas, mes, lietu
viai, mažai tikime į bendrą-su- 
tartiną darbų, bet mes matome 
kaip kitų tautų žmonės, pavyz
džiui, žydai arba čekai buda- 
voja brangius ir didelius na
mus, steigia erdves krautuves 
ir bankus, ir tų viską, ką tu
ri, atsiekė bendromis protinė
mis, fizinėmis ir finansinėmis 
jėgomis. Mes gi dirbame pa
vieniai, dėl to pas mus tokiuo
se atsitikimose trūksta kapita-

Nauji Lietuviški
Rekordai

Po 35c Vienas arba 
3 už Dolerį.

Rekordo Numeris 

26083 Greitas Žirgelis, Polka. 
Neskubėk. Polka

Nauja Polka, ir 
Bučkio Valcas.

Josiu Jomarkėlin. Gieda 
nas Butėnas.

Teka Upė Per Beržiną. * 
da Jonas Butėnas.

Panemunės Vakas ir 
Plikas Kaip Tilvikas. 
Urėdas Maiše ir Godelės

Sibiro Tremtinys. Gieda Juo
zas Olšauskas
Bernužėli Nevesk Pačios. 
Gieda J. Olšauskas.

26094 jOi, Čia-Čia. Gieda Marė 
Strumskienė ir Petraitis duet.

Ganėm Aveles—Strumskienė
ir Petraitis duetas.
Linksma Giesmę Mes Už
trauksim. Mišrus kvartetas. 
Sveikas Jėzau Gimusis. 
Mano Tėvelis, Valcas.
Ar Žinai Kaip Gerai. Polka. 
Džiaugsmo Valandos, Ma
zurka ir Krak Polka.
Senelis Ganė Aveles, Vakas

26086

26038

26078

26080

26087

26022

26106

26107

26107

26081

Jo-

Gie-

Gieda J. 
Rakauskienė 
Gieda Elena

26056

26053

26042

26092

26071

26061

26085

ciui.
Gieda Gaideliai, 
Olšauskas it E. 
Gražus Bernelis.
Rakauskienė.
Visiems Tinka—Polka, Kau
no Orkestrą.
Sesute — Valcas.
Sena Jaunystė — Gieda 
tanas Vanagaitis. 
Sharkis.
Šimts Velnių — Polka — 
Kaimiečių Orkestrą. , 
Lakštingala.
Ant Marių Krantelio — Gie
da J. Butėnas.
Prirodino Seni Žmonės.
Gaidys — Polka — 
kas Benas.
Klaipėdos — Valcas
Onytė—Polka
Solo.
Meilės Sapnai — Valcas 
Tėvynės Polka — Okeh Tar
ptautinė Orkestrą.
Ku Ku — Valcas. •

An-

Kariš-

Armonika

Jos. F. Budrik
3417 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVtNG 

Lotai 8 Long Dutancc Removal 

3244 S. Halsted St. 
, Office Tel. Calamet 3399 
, Ree. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų mnveriai vietok lt 

toli, patarnavimai gerai ‘f P’I0** 
817 West 34th St 

Tel. Boolevard 9336 /
I.. ...............  I

JZ..-

- ■ —---------------------  v -----
THEN THERE WAS the 

man who jumped from the 
Woolworth Building to prove 
that he had **guts”. (Pardon 
us.)

......e,,

Tokios pavardės nėra musų ko- and Birutė were combined into 
lonijoj. Atsiprašau p. Mockic- dhe gigantic chorus' temporari- 
nės deliai šios klaidos, ba ne ly when they sang four selec- 
del mano kaltės ji įvyko.—Drg. tions at the concert....the lat-

* ter served as a preliminary to 
the Daily Ne,ws Carnival where

Laiškai Pašte * I
> ________ again. -

Šie laiškai yra atėję iŠ Europos
Kam jie priklauso, te^ul nueina ! Yes, clean yer house, an Clean 
vyriausi jį paštą (Clark Ir Adami rVGr gue(i
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii . ’
langelio, kur padėta iškaba “Adver- An* clean yer barn in ev’r y 
tised Windx?w” lobėj nuo Adams scat- Tbart’
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui Būt brush the cobwebs irom 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas- [yer head

An’ sweep the snow-banks
[from yer heart.

- —Sam Walter Eoss.
i ’ * ‘ '

Dear M r. Stelmok:
Some time ago, one readef 

of Burning Bits expressed his 
disapproval of Auf Wiedersehen 
and said that there were many 
more appropriate phrases that 
could be, used.

A glance over a good mim- 
ber of newspapers will prove 
that your parting shot is ori- 
ginal to say the 
words, why be 
one can be just 
the, ordinary.

Some people
“So Long,” “Goodbye,
Good,” ąs the proper thing, būt 
TU always stand by Auf Wie-,

l dershen. 4
Yours truly,

T. J. Kruger
5545 So. Peoria

An’
3

8

So help all the world, make 
clearance

Of trouble—and be gkid.
Auf Wiedersehen!

A. Stelmok.

ing shot for Burning Bits. The 
prize for winning this* contest, 
you know, is a write-up about 
yourself; so send ’em m.

♦ * ♦

IN THE MEAN TIME con- 
tributions are always welcomed. 
The haven for your letters is: 
839 W. 34th Street, addressed 
to A. Stelmok.

♦ ♦ ♦

, BEFORE their adoption of 
Christianity, the, Lithuanianš, 
had their own religion, with an 
established hierarchy, in which 
were different ranka of divines 
ruled over by a single high 
priest. The, supreme god was 
Perkūnas, god of the heavens- 
and of thunder. He corresponds 
to the Roman Jupiter or the 
Greek Zeus. There werc other 
gods who were the k pėrson- 
ification of nature and of places 
— of homes, rivers, foręst; and 
guardian deities of the, people’s 
Industries, such as f armingi‘and 
hunting; and gods of love! and 
war.”

OEVERYOIvisai šeimynai
. Beveik kiekvienas žmogus

perka DOVANAS
Čevcrykai yra ge-

Todel, mes pa- 
SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad

DOMS. 
ra dovana.

KAL£-

darėm 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

Bredis J 
Galonika Stella 
Gelzainis John 
Lalus Jozas 
Lukošius Mrs Stanislovas 
Lukuseviciki Jurge 
Macaitiene E 
Marchuk John 
Nassis Jacob 
Satkus Waslona
Suliipshijenes Benadiktai 
Vaitekunos Amili

lo, supratimo, ir todėl tankiau
siai musų geri sumanymai ir 
norai nueina niekais ir. nieko 
didesnio mes nenuveikiame. 
Tiesa, vienoje, antroje vietoje 
bendromis spėkomis šis tas at
likta, bet ir tai retenybė.

Antra, pas mus nuo seniai 
įsigyvenęs yra keistas suprati
mas apie savo spėkas. Rodos, 
kad musų inžinieriai, daktarai, 
advokatai,
riai butų silpnesni už svetim
taučius. O tikrenybėj yra prie
šingai: musų profesionalai ir 
biznieriai ne tik ne silpnesni, 
bet prie progos parodo didelį 
dalykų žinojimą ir gabumą, to
li lenkdami svetimtaučius. Ne
pasitikėjimas saviškiais, tur 
būt, paeina iš to, kad mes peri , 
ilgus laikus buvome kitų tautų - 
slegiami, skriaudžiami, tania- ___ __ _ vm t
vome vis kitiems ir dėl to gal |w|
pražudėme pasitikėjimą savimi.| Jf JLJ^lJLtA JL 
Kad pataisyti tą ydą, sumažin
ti įsigyvenusį blogumą, reikia 
remti savuosius, reikia su jais 
reikalus turėti, nuo jų nesiša- 
linti ir kartu reikalauti, kad jie 
iš savo pusės dirbtų lietuviams, 
ir jie savųjų parėmimą turėda
mi saviems dirbs. Tas obalsis, 
kurį “Naujienos” kelia, “Savas 
pas savą”, turi plėtotis ir jis 
artimoje ateityje neš vaisius.

Mes visus savo reikalus ga
lime savo jėgomis aprūpinti.

Kad atsiekti viršminėtų tik
slų būtinai reikalingas dar vie
nas dalykas atsiekti: padėti į | f 
šalį pavydumą, nes ta liga tarp 
musų plačiai siaučia. Ji nebu- 
davoja, bet ardo; ji kenkia ben
dram veikimui ir vienas kitam 
gelbėjimui; neduoda galimybės 
ką geresnio ateityje pasiekti. Iš 
to viso išvada yra: kur vieny
bė, ten ir galybe. •
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least. In* other 
common when 
a little out of

BURNING BITS.
It’s great to .be an editor, 
And 
And 
And 
And

sit up late at nite, 
pull your wool, 
throw
write

the bull, 
and vvrite and

♦ * ♦
AND THAT is how the story 

goes. We’ve just returned from 
the concert held at the Lith- 
uanian Auditorium. Four are 
playing chess, and yours truly 
is editing. z 

♦ * ♦
GLOWING EMBERS: —The 

aria arrived four o’clock in the 
afternoon....Mrs. Stephens sang
it perfeetly at the charity con
cert in the evening.... Mr. Eliąs,
/President of thd Universli State 
Bank was “the man behind the 
works.”....Mr. Kalvaitis/ Lith-
uanian Consulate, was Master 
of Ceremonies.... We are sure

Svarbus SLA. 36 kuopos susi-1 many of the poor will benefit.
rinkimas: valdybos ir nomi- 
navimas kandidatų į 
Pildomąją Tarybą.

Bridgeportas

SLA.

2 d.
svar

may consider
” or “Be

st.

Wie- 
be a

* * *
LOOKS LIKĘ our Auf 

dersehen Contest won’t 
contest at all—more likę a de-
bate. Hbwever, send in your 
suggestions for a fitting part- 

-- ' '■ ■ ................   . ..... /■ -... r.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. Tel. Victory 6576

* * *
THESE EXTRACTS are, tak- 

en from “The History of Lith- 
uania,” by Kunigas Jasaitis’. We 
ąre indebted to Mr. Valančius, 
radio announcer for Budrik, 
for his loan >ef .this Jbook, thus 
enabling our wee,kly offerings 
of interėsting bits from the 
history of our folkfs’ mother 
country.

of an
he’s so

4 *' * *

HE REMINDS ME 
almond bar, becauše 
nutty—I Tony Wenckus.
And isn’t ii riiče that'Stelmok 
Juhior is only one person?

-—The Little Blande DeviL , 
(j . ■ . . . , f

Trečiadienį, gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj įvyks 
bus SLA. 36 kuopos susirinki
mas. Jame bus renkama kuo- 
bos valdyba 1932 metams ir 
nominuojami kandidatai į Susi
vienijimo Pildomąją Tarybą.

36 kuopa yra viena didžiųjų I o 
kuopų Susivienijime. Jos tari 
mai todėl gal bus svarbesni, nei 
kitų mažesnių kuopų, ba liečia! 
didesnį narių skaičių.

O ateinantį trečiadienį pasi
taiko ypatingai svarbių reikalų. 
Taigi kuopos nariai privalo juo 
didesniu skaičium susirinkti. 
Faktinai turėtų būti susirinki
me kiekvienas narys.

Lai kiekvienas narys paduo
da balsą .už geriausius jo arba 
jos manymu kandidatus valdy
bai, nuo kurios žymiai priklau
sys kuopos darbuotė per visus 
1932 metus. Be to, šiame susi
rinkime bus nominuojami ir 
kandidatai į Pildomąją Susivie
nijimo Tarybą.

Nominacijoms vajus buvo 
varomas ir iki šiol tebevaromas 
labai įtemptas. Kai kur jis net 
“persūdytas”. Taigi nariai juo 
didesniu skaičium turėtų pa
duoti balsus už tuos kandidatus, 
kurie jiems atrodo tinkamesni. 
Tai yra jų privalumas. Todėl 
balsavimas dar yra viena prie
žastis, dėl kurios kiekvienas 
kuopos narys turėtų būti 
36 kuopos trečiadienio 
u-inkime.—Povilas.

♦ * *
We. want Georgie, was the 

pass-word.....The Stephen Rev- 
elers literaly “copped the cake” 
....there was another orchestra 
there, too....this guy Rosy,
prrt....and Dan Kezes too, prrt 
....we wish to thank Vera (the 
one with the Studebaker) for 
the lift home....she’s from
Birutė.... and yes, —- Pirmyn

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c ?• ,
Elėktrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo. $OQ.50 
dabar už .......................... . .......
7 tūbų Elektrikinis Radio, su^yiskuo, | 
nieko daugiau nereikia 
dapirkti, dabar už ........ 
Howard Radio, 9 tūbų, “j 
kabinete, dabar 
už ......... ................... . ...... ........
Victor Radio kombinacija, 
sios mados, su viskuo 
dabar .......................................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radiot visų išdirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra* pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

$20-00 
Higb Boy” 
$60.00 

, naujau- 
$00.00

LIETUVIU KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė.,.
x Telefonas Lafayette 6195

L—   I  ........................—■

Burnside
Klaidos pataisymas

SLA.
SUS1-

“Naujienose” tilpo žinutė, 
kad buvo sužeistos dvi moters, 
būtent Mrs. Žakienė ir Mrs. 
Ona Morkienė, 
Mrs. Mockienė, 
“r” perkreipia

gi turėjo būti 
ba viena raide 

visą pavardę.

Naujas išradimai
DEKSNIO GALINGA'MpSTIS, 

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

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

I Deken’s Ointment Co
HARTFORD^ CONN,

♦
~ V-J S

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

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš 
t

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligų. .Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytį 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo • 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir 'nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki t vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė., TeL Cravford 5573

Rusiškas ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

VVISSIG,
Pasauliniame Kare .

Seno Krajaua
MOTERŲ PER 26 METUS.

"Iš tikrųjų,
c ■ c "

. I* ■ ...

Spraginimas 
' v 

gera protekcija
5

i

”Man visada duok .Luck- •, 
ies. Jie nepalieka blogo skonio 
burnoj, neužkimdo gerklę ir nuo jų 
nereikia kosėt. iŠ tikrųjų Spraginimas 
gera protekcija. Tęs jūsų CelofMhi- 
niš įvyniojimas tikrai puikus - aš 
galiu pakelį atidaryti be peiluko 
pagalbos.”

■ ■■ ■ ' ' >■ 1 ■ ’

Ho Ziegfeld kartą aukštino Lilyan Tash
man “Follies" prasmėj - bot Hollywoodas 
ją padarė tarptautine garsenybe. Ji yra 
Hollywoodo pirmoji socialio gyvenimo 
vadovė ir viena geriausiai apsirėdžiiisių 
motorų filmose. Nepraleiskit progos ją 
ęamatyt Paramounto “Giria About 

own” (Miesto Moterys)

* * z* * *
Pagaminta iš geriausių tabakų - viso 

Derliaus Grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų 
išimtiną. “SPRAGINIMO” procesą. “Spragi- 
nimę” procese naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai - procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake.
■ ■■■■■■„s ... Mm... ..

Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės pašali
namos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
t4Jie išimti - todėl jų ir nėra T Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

It’s toasted’
’ usu Gerklei Apsauga—prieš knltejlmus—prieš kosulį

Neper&lampamas Cellophane Užlaiko ta
' A j“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RApIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modertiilkų minučių 
;■ ‘U gerinusiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai

. apie liandienų tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį,
Ketvirtadienį h Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.

■
. ......... . . iuiMtii

s
H A N E

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas 
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į‘ naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį, 
paprasta. Greit. Zip! h viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Ceilofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis — 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.

★ Ar.p-lėi Tathman 
Pareiškimas 
Apmokėtas?

Jums gali būti įdomu 
tinbt, kad sis p-lis 
T a s h m a n pateiškimas 
neapmokėtas. Ji negavo 
už ji ne cento. P-li 
Tathman LUCKY STRIKE 
rūko jau du metai. Mm 
tikimos, kad mūsų pat 
reiškimas apie ją bus jai 
ir jos filmų<gamintojam| 
Paramount tiek naudin
gas, kiek jos pareiškimai 
apie LUCKIES jums ir 

mums; (

Copr., IflU.
.Th» 

AmerleMV 
Tobareo Oo.
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NAUJIENOS
The Lithuanfon Daily Newa 

Published Daily Ebcoapt Sunday by 
The Lithuanlan NeVra Pub. Co., Ine.

}739 South Hateted Street 
Telephone Kooeevelt 8500

Editoj P. GRIGAITIS
■■i . ........................ ....................— ..................—

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicajro
Be per copy _______■'_________

Entercd as Second Clau Matter 
Maich 7th 1914 ai the Post Office 
af Chicago. III. under the act of 
Mąręh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 a Hahted St., Chicago, 
DL Telefoną* Booaevelt 8500.

Uiaiaakyme kalimi
Chicagoje — paltui

Metama ..........     $8.00
Pusei metu — , ■■ . .............. 4.00„
Trima minėdama ... ..2.00
Dviem minėdama .........  . 1.50
Vienam minedul  .75

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija ............. ...... . 8c
Savaitei ....................................     18c
Minedui................. . , 75c

Suvienytose Valatijoae, m Chicagoj, 
paltai

Metama   -------- - $7.00
Pusei metu  ......... . ............. 8.50
Trims mineaiama ■■■■■.... ..r. 1.75
Dviem minėdama —......  — 1.25
Vienam minėsiu! ------- - .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoae 
(Atpiginta)

Metama   —.... $8.00 
Pusei metu —........   . . 4.00
Trims minedams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymo.

,. ,.  «.. . . • w r • - .'v ■ • • - •

SLA. Reikalai
, * -----------------------------------------------

Ką noipinuoti

I KEISTI “RINKIMAI”

Chicagos “Tribūne” korespondentas Kaune prane
ša telegrama, datuota lapkričio 29 d., kad Lietuvoje ta
po paskelbti “prezidento rinkimai”. Jie prasidėsią gruo
džio 2 d. “elektorių” (rinkikų) išrinkimu dvidešimt-tri- 
jose apskrityse ir keturiuose miestuose — Kaune, Klai
pėdoje, Šauliuose ir Panevėžyje. O gruodžio 11 d. elek- 
toriai, kurių busią viso 118, suvažiuosią ir išrinksią 
prezidentą.

Korespondentas sako, kad tas valdžios dekretas 
apie rinkimus užklupęs opozicijos partijas visai nepri
sirengusias. Tai ne visai tiesa. Jau kelios savaites laiko, 
kai iš Lietuvos mes esame gavę žinių, kuriose buvo sa
koma, kad šių metų gruodžio mėnesį Lietuvoje įvyksią 
prezidento rinkimai (apie tai buvo rašyta “Naujieno
se”). Vadinasi, Lietuvos politikos sluoksniuose buvo 
nujaučiama, kad tautininkų valdžia rinkimams rengia
si ir juos netrukus paskelbs. Bet kad opozicija nėra pa
siruošusi stoti į šiuos rinkimus, tai tiesa.

Rinkimai, sulig korespondento pranešimu, turi 
įvykti jau gruodžio mėn. 2 d., t. y. ateinantį trečiadie
nį. šeštadienį ar sekmadienį valdžia paskelbė dekretą, 
o trečiadienį jau visose Lietuvos apskrityse ir miestuo
se įvyksta balsavimai! Kaip gali opozicija arba Kas ki
tas tokiems rinkimams pasiruošti?

Aišku, jogei tai yra didžiausias absurdas norėt, 
kad per tris dienas po rinkimų paskelbimo žmones rin
kimus atliktų. Paprastos draugijos mitingui sušaukti 
reikia daugiau, negu trejeto dienų, jeigu norima, kad 
visi draugijos nariai apie mitingą patirtų. Vien tik 
laiškui nueiti iš Kauno į kokį nors valsčių Lietuvos 
pakraštyje ima dažnai keturias ir penkias dienas.

Taigi tie “rinkimai” bus juokingi. Tur būt, juose 
dalyvaus ne žmonės, bet valdžios iš anksto paskirti val
dininkai — gal būt, apskričių viršininkai, kurie para
šys tam tikrus vąrdus į popieros lakštą, pasiųs tuos 
lakštus į Kauną ir “rinkimai” bus atlikti!

“Tribūne” korespondentas, kuris savo telegramą 
rašė, matyt, painformuotas valdžios, sako, kad tais 
“rinkimais” busianti pabaigta Smetonos-Tubelio dikta
tūra. Vieni juokai! Tokiu budu “rinkimus” daro kaip 
tik tie, kurie nori ne panaikinti diktatūrą, bet ją už
tvirtinti! Jeigu Smetonai ir Tubeliui butų rūpėję at- 
steigti demokratinę tvarką Lietuvoje, tai juodų butų 
davę teisę balsuoti visiems suaugusiems piliečiams, bu
tų panaikinę karo stovį ir cenzūrą ir butų davę kraštui 
pakankamai laiko pasiruošti rinkimams — pastatyt 
kandidatus, sušaukti balsuotojų mitingui, 
žmonėms, už ką kuris kandidatas stoja.

Šie valdžios paskelbti “rinkimai” bus ne 
bet gryniausia komedija. Ir tai labai kvaila 
kadangi visas pasaulis aiškiai matys, jogei
neduota progos savo nusistatymą pareikšti. Net ir tbse 
šalyse, kurios apie Lietuvą nieko nežino, nesiras nė 
vieno žmogaus, kuris patikėtų, kad prezidento elekto- 
rius gali visas kraštas padoriu budu išrinkti per tris 
dienas.

Šitie komedijantiški “rinkimai” ne sustiprins tau
tininkų valdžios autoritetą, bet jį galutinai nupuldys. 
Visam pasauliui bus aišku, kad tokius “rinkimus” da
ryti gali tik valdžia, kuri žino, kad žmonės neturi jai 
jokio pasitikėjimo.

Kyla klausimas: kas prispyrė Smetoną tą komediją 
šitokiu pasiskubinimu daryti? Atrodo, kad tautininkų 
valdžią yra apėmusi panika. Lietuvoje, mat, prasidėjo 
ekonominis krizis, kuris ilgą laiką buvo jos nepalietęs, 
kuomet kitose šalyse krizis jau seniai buvo įsigalėjęs. 
Kol ekonominis gyvenimas Lietuvoje buvo pakenčiamas,

t valdžia galėjo laukti ir. girtis, jogei žmonės esą “laimin- 
( gi” ir savo būkle “patenkinti”. Bet užėjus krjziui, su

sidarė pavojus, kad žmonės pradės nerimauti ir kelti 
S balsą prieš valdžią, Laukti, iki tas nerimas sustiprės, 

ir tuomet skelbti rinkimus, reikštų eiti į tikrą pralai- 
‘ mėjimą. Taigi valdžia ir pasiskubino “rinkimus” padą-, 
/ ryti, pirma negu ekonominis krizis paaštrės. Matyt, 
h kad ji' pati tapo netikėtai užklupta krizio.

Tam smurto ir sauvalės režimui, kurį tautininkai įs
teigė Lietuvoje gruodžio mėnesį 1926 m., netrukus su
kaks peųkeri metai. Dabar jie nori savo “penkmečiui” 
uždėti atatinkamą vainiką. .

Nominuokite šiuos kandidatus i 
SLA. Pildomą Tarybą:

X *f ■ • v

Į prezidentus — F. J. B.ago- 
čius, 360 kp., Milton, Mass. Jis 
yra SLA Skundų it Apeliacijų 
Komisijos pirmininkas. Nuq 
1903 metų aktingai dalyvauja 
Amerikos lietuvių ' visuomeni
niame veikime; gabiausias or
ganizatorius ir kalbėtojas, su
organizavęs daug draugijų ir 
SLA. kuopų visoje Amerikoje. 
Iš profesijos advokatas. '

J vice-prezidentus — J. V. 
Grinius, 135 kp., Philadelphia, 
Pa. Jis yra SLA. Kontroles Ko
misijos pirmininkas. Veteranas 
visuomenės darbuotojas dar 
nuo 1906 metų. Energingas vy
ras ir patyręs organizacijų vei
kime. Nuolatinis delegatas SLA.

. t 

seimuose.
Į sekretorius — Dr. M. Vi* 

n i kas, 332 kp., Richmond Hill, 
L. L, N. Y. Jis yra SLA. Ap- 
švietos Komisijos pirmininkas. 
Gavęs Daktaro/ laipsnį Wash- 
ingtono universitete. Per ko
kius 25 metus buvo veiklus vi
suomenės darbe. Buvo Lietuvių 
Informacijų Biuro vedėjas ir

Lietuvos Atstovybės sekreto
rius Washingtone. ..."

Į iždininkus — Kazys P. Gu- 
gis, 36 kp., Chicago, III, Dabar
tinis SLA. iždinįnkas. Jisai su
tvarkė Susivienijimo iždą ir 
įvedė pavyzdingą atskaitų si
stemą finansuos^. Senas ir vi
soje Amerikoje žinomas lietu
vių visuomenės darbuotojas. 
Šiais krizio laikais ypač svar
bu, kad toks patyręs žmogus, 
kaip adv. Gugis, stovėtų orga
nizacijos turto sargyboje.

Į iždo globėjus Š. Baka- 
nas, 90 kp., Bridgeville, <Pa,, ir 
Geo. J. Stungis, 109 kp., Chi- 
cago, III. s Stasys Bąkanas jau 
20 metų darbuojasi Susivieni
jime. Jam ypatingai daug teko 
pasidarbuoti Pįttsburghe ir 
apiejinkėse, ginant SLA. ap
skritį ir kuopas nuo skaldyto
jų. Apskričio organizatorius.

Geo. J. Stungis yra SlA. Fi
nansų Komisijoj sekretorius ir 
6 apskričio Chicagoje pirminin
kas.

Į daktarus kvotėjus — Dr. 
I. B. Bronušas, 64 kp., Balti- 
more, Md. Buvęs SLA. Sveika
tos Komisijos narys ir pasižy
mėjęs sąžiningu pareigi) atliki
mu.

Š. Baka-

ateivių pasipiktinę tais’ k val
iais giriniais ir garbinimais 
niekuo nepasižymėjusių, kul
tūringumo ir intelektualumo 
Blokuojančių jaunuolių? 5 Jau
nimas nėra pabėgęs nuo lietu
vių. Padaryti jį Lietuvos, so
džiaus jaunimu nepavyko. Jis 
yra ir bus suamerikonėjęs. 
Tas ’suamerikonėjimas yra mo
kėjimas prisitaikyti prie apy- 
stovų.. Be jo gyventi butų’blo
ga., Net ir ateiviai suameri- 
konėjo. Juo labiau, tuo pato
giau gyventi.

Vienok kiekvienos tautos 
Žmonės turi tam tikrų savy
bių, kurios traukia juos krū
von. Tos savybės, paprastai 
yra psichologinės, tradicinės,

APapročiai* fiP 'daliriaU fiziriės? 
Amerikoj , gimęs lietuvis da 
negali užmiršti mamos virtų* 
JietuviŠkų valgių; įr dąug ' ko 
kito. Jis gali^neišmolrti Ynia- 
įnos kalbos, bet žino*esąs lie
tuvis. Kada kas lietuviu tau
tą įžeidžia, jis jaučiasi užgau« 
tas ir gina ją. Jis. mėgsta pa- 
sigirti pasižymėjusiais kiiomi 
nors Įietuviąis. Jęigu jis yra 
iptęligenti^kąs* pasiknisą ir po 
literatūrą, kfld apąipąžįnųs su 
Lietuvos prąęitimi Nėra rei
kalą jį papirk|i* orgąnįimoti ir 
glostyti, kad jis butų lietuvis.

Ateivių užsispyrimas geruo
ju ir bloguoju priversti Ame
rikoj gimusius lietuvius būti 
lietuviais yra paikąs dalykas

mamos virtų*
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Senovės Tautų Žinios Apie Žemę

išaiškinti

rinkimai, 
komedija, 
žmonėms
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AMERIKOS LIETU 
VIŲ LIETUVI

NIMAS
Baso Dr. /I. Moiduidas

tė-Gydytojams tenka girdėti 
vų skundas, kad jų vaikas ne
turi apetito valgyti. Tik re
tuose x atsitikimuose atrandi, 
kad apetitas dingo dėl kokios 
nors chroninės ligos; didžiu
ma vaikų nevalgo tinkamai 
dėl išpaikymo. Patys tėvai 
yra kalti. Kuomet vaikas ne
geria pieno, nesrebia zupės, 
nevalgo daržovių, vaisių arba 
kitų sveikatai ir auginiui rei
kalingų valgių, tėvai stengiasi 
jį papirkti: pinigais, žadėji
mais ką nors nupirkti, kur 
nors vestis, kur nors išleisti, 
ką nors daryti, ką paprastai 
draudžia. Vaikas greitai pa- 
tėmija,' kad galima daug ko 
atsiekti, net draustiny dalykų, 
atsisakant valgyti, ypač to
kius daiktus, kuriuos tėvai 
mano esant reikalingus vaiko 
sveikatai. Kuomet ne glosty
mas ir papirkimas vartoja^ 
mas, o prievartos įmones, vai
kas savotiškais keliais kovoja 
prieš ją ir pradeda neapkęsti 
tų valgių, kurie prievarta jam 
brukami.

Jeigu vaikas neserga jokia 
chronine liga ir jeigu tėvai jo 
nępąikiną, su jo apetitų jokios 
bėdos nėrą. Tėvai net stebi
si, kiek daug jų vaikas suval
go ir nelepus paprasčiausiam

Ne kitaip yra ir su Amerikoj 
gimusiais lietuviais. Kiek me
tų atgal, kuomet da niekas ne
kalbėjo ir nerašė apje ręika-

gąnizacijas, apie reikalu juos 
sulietuvinti, kuomet niekus ne
vadino jų ateities žiedais, ku* 
riems turėsipie pavesti visokį 
vadovavimą, Amerikoj gimu
sieji lietuviai ir lietuviškai ge
rai kalbėjo, netoli visi ir lie
tuviškus laikraščius \ skaitė, ir 
tėvams gelbėjo visuomeninį 
darbą dirbti. Man tuomet te
ko pakartotinai atlankyti vi- 
tfas lietuvių kolonijos. ’ Visus 
lietuvių čia gimęs jaunimas 
lankydavo ne tjk Rietuvių pa
rengtus šokius, xkoncertus r ir 
teatrus; o ir' prakalbas, 
Skverbtis skvelbėši,; kas pade
klamuoti, -kas su muzika, kąs 
gauti:rolę dramoj. Sokolų or
ganizacijų viršininkų tarpe 
dažnai radai da visai . jaunų 
Čia gimusią lietuvių. Visai ne
buvo reikalo susirupipti, kad 
ateiviai ir čia gimusieji lietu
viai nesutaps. Tiesa, vaikams 
tuomet, buvo kebliau; nes tė
vai nemokėjo anglų kąlbąs, 
gyveno, rėdėsi ir elgėsi da ga-
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na sodietiškai. Rodos, jau ši
to užteko, kad vaikai šalintu- 
si lietuvių. Ir tėvų ir vaikų 
labui reikalinga buvo^ kad tė
vai labiau suamerikonetų. 
Laikui bėgant jie ir suameri- 
konėjo. Lietuvių vaikams jau 
ne sarmata išeitis į'Tnibliką su 
savo tėvais-. Tėvai pramoko 
anglų kalbos, rėdosi ir elgia
si kaip ir visi amerikiečiai, 
apsipažino su dalykais ir 
klausimais, kurie interesuoja 
visus šios šalies gyventojus, 
nusikratė daugelio prietarų ir 
burtų, gyvena švariai namuo
se, jų organizacijos parengi
mai ir laikraščiai masina net 
gana inteligentiškus žmones. 
Taigi jeigu pirmieji čia gimiai 
nepabėgo nuo savo tėvų ir 
tautos, dabar neturėtų, būti 
mažiausios baimės.

Visai nėra reikalo Ameri
kos lietuvius skirstyti į dvi 
klasi dėl gimimo vietos. Ne
maža ateivių visai pasitraukia 
nuo savo tautos, visai nesimai- 
šo jos darbuotėj, visai nežino 
apie ją, ir dalinai užmiršta sa
vo kalbą. Net grynieji patrio
tai, kurie kiekvieną Amerikoj 
gimusį lietuvį už savo tėvų 
kalbos mokėjimą apdovanotų 
medaliu, patys kalba tokiu 
žargonu, kuris liudija, jog sa- 

kalbą jie yra pilnai 
. Daliai ir Amerikoj 
tenka nutraukti ry

sudarkę, 
gimusių 
šius su savo tauta. Yra inte
resų, ir darbų, kurie traukia 
krūvon ir ateivius ir čia gimu
sius. Specialiai masinimai, 
meškeriojimai -nėra reikalingi.

Pastaraisiais keliais metais 
Amerikoj gimusieji lietuviai— 
žiliai, jaunuoliai ir vaikai -— 
yra tiesiog, kaip “Naujienų” 
redaktorius pastebėjo, paiki
nami. Lig kokios tai cackės, 
arba lig kokia tai busimi išga
nytojai ir herojai garbinami, 
giriami, maldaujami, glostomi 
ir net paperkami. Vieni sal
dainiais, kiti pinigais beisbo
lams, treti fotografijomis lai
kraščiuose ir begėdiškai mela- 
gipgąis išgirimais. Juo dau
ginu katiną glostai, tuo labiau 
jis šiaušiasi. Tūlas vaikąs su
tinką zupę išsrėbti, jeigu ne
reikės nąipo\ grįžti šią naktį, 
Taip lygiai yra'lepinami da
bar Amerikoj gimusieji lietu
viai. Jie yra paikinami, gadi
nami, visokias jų kvailos\ir 
nepadorios h užgaidos f pątenki- 
n;'amos, A kad tik pritraukus 
prie’ ateivių. ' '
1 Amerikos lietuvių gyveni- 
m<e esama nemaža blogumų ir 
ydų* kuriais patys ateiviai ne
sigėrėją. Tię blogumai paei
na ne vien iš ateivių, o ir A- 
rikoj gimusių lietuvių. Rijn- 
(esųieji, labiau apšviesti Ame
rikos lietuviai dalinai šalinasi

šiandien, tur būt, kiekvienas 
musų jau yra girdėjęs ir pats 
bent maždąug gali įsivaįzdupti, 
kaip atrodo musų žemė, ant 
kurios mes gyvename. Tur būt 
kiekvienas yra girdėjęs ir kiek
vienas žino, kad musų žemė su 
savo kalnais, sausumomis ir 
vandenynais yra didžiulis, mil
žiniškas rutulys, besisukąs ap
link sąvo ašį ir lekiąs aplirik 
dar didesnį r^plį — saulę, 
šiandien mes žinome, kad mu
sų žemėj yra penki žemynai ar
ba ‘kontinentai, penki vandeny
nai arba okeanai; rųos žinome, 
kur yra aukščiausiej i kalnai, 
veikiantieji ugpiakalniai, kur 
giliausios vandenynų vietos. 
Mes žinome, kur yra karščiau
sios ir šalčiausios vietoj įr ko
dėl taip yra.

Mes taip pat žinome, kad be 
musų žemės aplink saulę lekia 
dar ir kiti didžiuliai rutuliai, 
kai kurie net keliasdešimt kar
tų didesni už musų žemę. Tai 
planetos Merkurijus, Venera, 
Marsas, Saturnas ir kiti. Visos 
planetos, ir musų žemelė, šviesą 
ir šilirftą gauna, iš saulės, to 
didžiojo f rutulio, atitolusio nuo 
jų per dešimtis ir šimtus milio- 
r.ų kilometrų.

šiandien, tųr būt, jau nebė
ra musų žemelėj tokios vietos, 
apie kurią nieko nebūtų žino
ma, kurioj niekas nebūtų bu
vęs. Šiandien iries žinome įr am
žinų ledynų šalis, kur vien snie
gas įr ledai teviešpatauja, įr po 
tuos ledynus tevaikščįoja vien 
ibaltosios meškos arba atšiau- 
rįo ruoniai; mes žinome ir apie 
pusiaujo šalis, kur saulė taip 
kaitina, kad padėtas smėly 
kiaušinis išverda, kur dėl tokių, 
karščių jokie augalai neauga, o 
vien smėlį vėjas nešioja po ne
aprėpiamus dykumų plotus. 
Ąles žinome, kokie žmonės kur 
gyvena, kuo jie užsiima, kaip 
atrodo, kokius turi • papročius, 
kaip rėdosi, į ką tiki ir. t. t.

Tiek šiandien mes žriWriė 
ąpie musų žemę. >

Bet tokių žinių mes įsigijome 
ne taip jau senai. Tiesa, kaip 
atrodo1 musų žemė, kokia' jos 
forma ir t. t. mokslininkai jau 
prieš keletą šimtų metų sųžL 
no j o, bet paprastieji žmoneliąi 
dar ilgai, ilgąi apie tai nieko 
nežinojo, nieko negirdėjo ir, ži- 
noma^ nieko nesuprato.

Bet žmogaus protas, sakoma, 
yra nerimstąs: žmogus papras
tai visuomet stengiasi bent šiek 
^iek sau suprantamiau, prįeįna- 
piiau išsiaiškinti visus dajyjcuš, 
kuriuos jis tik mato, apie ku
riuos jis tik sužino, patiria. Ir 
;štai žmoguj poi's apytiktiąi? 
šaipėme vaizdintis, kaip atrodo 
ta musų žemelė, ant kurios iries 
gyvename, kurią dirbame ir iš 
kurios mes;yįąi nĮm|ame..'P<|.ęa. 
hau žmogus ėmė galvoti jy ąpie 
tai, kokiu budu ta žemė galėjo 
atsirasti, ar jf tokįa nuo amžįų 
am^ių .yra. ar ją. kas nors pa- 
dM ^uH.Ir įš kur Up inil- 
žiniškieji vandenys, kurie; nu- 
sitęsiu. kažkur i nežinom toli, 
kur niekas nėra buvęs ir kur 
’ ■ J: • I ‘ i •** * - jį *1 * f I ‘ f *1 h jf*

gal niekas ir negali nuvykti.
Ir prieš kėlėte tųkstąpėįų 

metų> kuomęt Įmugits dar .uor 
turėjo tokių mokslinių patyri-
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mų, kuopiet žmogus nė galimy
bės neturėjo tai patirti, tie vi
si klausimai buvo savotiškai iš
spręsti, į juos žmogus stengėsi 
sau atsakyti^taip, kąip jis tuo
met galėjo ir suprato. Tr kur 
čia riet minėti keletą tūkstan
čių metų, kad pas mUs gal būt 
prieš šimtą 'metų žmonės į 

tuos klausimus savotiškai sau 
atsakydavo, apie musų žemelę 
ir jos išvaizdą išaiškindavo sau 
taip, kaip jie galėdavo ir kaip 
jiems suprantama būdavo. Ir 
net, šiandien dažnai dar tenka 
išgirsti tų senesnių kartų žmo
nių pasakojimų apie musų že
mę.

Iš Kur atsiradę žeipė? 
,Į tą klausimą,/ be abejo, visi 
atsakydavo, ją sukūrė kaž
kokia būtybe — Dięvas. Bet 
Haip atrodo ta ipųsų žejnč ? čia 
tai jau ir būdavo žmogeliui 
kebliau, nes tinkamo ątsakymo 
nesurasdavo. Ir kad atsakyti 
sau f tą klausimą, žiponės su
sigalvojo įvairiausių dalykų, 
įvairiausią! sau ėpąė žemės iš
vaizdą įsivaizdinti.

Ir suprantamas dalykas, kuo
met žmogus neturi jokių tikrų 
davinių, kuoipet žmogus net 
yra įsitikinęs, kad ir negalima 
tai tikrai pątirti, jis, žinoma, 
yra priverstas tikėti į tai, ką 
jam kifi papasakoja, kokios pa
sakos yra perduodamos iš se
nesnių kartų.

Taip bųdayo prieš keletą šim
tų metų, taip bučiavo ų• .prieš 
keletą tūkstančių metų. Čia ir 
paduosite, kaip žmonės sau 
įsivaizduodavo mųsų žemelę 
prieš keletą tūkstančių metų ir 
kaip tas žemes supratimas vis 
plčtėsj, augo, kol pagąjįąu žmo
nės tikrai patyrė, kaip atrodo 
musų žemė, sužinojoviską, 
kas tik .ant musų žemelės yra.

šiandien, me? žįnoiiie, kad 
pirmieji kultūros daigai pasi
rodė ; senovės Egįpto žemėj, 
Afrikoj. Beveik tuo pačiu lai-* 
ku .augo lr plėtėsi kultūra ir 
kitame žemyne, Azijoj; tai asi
rų, babiloniečių ir k. tautų kul
tūra. r - ’ '

Egiptas yra, palyginti, siąu- 
ra, bėt labai derlinga žemės 
juosta, besitęsianti" iš pietų j 
šiaurę. Per vidurį šito ploto 
tekadidelė upė Nylas, kuri sa- 
v<5 potvyniais ir padaro kraštu 
be galo derlingą. žįėmiUos 
Egiptas prieiną prie Vidurže
mio juros, iš rytų — Arabijos
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bląs Egiptą. Dangaus kraštai 
eqą. atsirėmę į didžiulius kal- 
hiisf esančius šalia’ Egipto. Ta
rpe dangaus skliaute, it kokie 
žiburėliai, ‘blikčiubjančios žvaig
ždės. SaUlė dangumi plaukianti 
laively. ' čia .reikia atsiminti, 
kad- saulę senovės egiptiečiai 
Jaikė Vienu iš’ daugelio’ dievų. 
Taigi, tas dievas atsisėdęs į 
laivelį V ir drošiąs per dangų, 
kad Egipto žemei suteikti švie
sos, šilimos if prinokinti žmo
nėms derlių. Ten, kažkur toli 
toli, už tų kalnų, į kuriuos sa
vo kraštais yra atsirėmęs dan
gus saulė nuslenkanti požemin, 
per naktį perplaukianti požemį 
įr rytmetį vėl išplaukianti dan
gun ir vėl savo spinduliais švie
čianti ir šildanti Egipto žemę.

Toks buvo gilioj senovėj 
egiptiečių supratimas apie mu
sų žemę, apie'pasaulį.

Vėliau, žinoma, šitas suprati
mas žymiai, pasikeitė. Kiek il
giau toks įsivaizdinimas pasau
lio išsi|aikė žemesniuose sluoks
niuose, liaudyje. Čia reikia pa
žymėti, kad mojcyčiajisieji Egip
te žmones daugiausia būdavo 
kunigai. Egipto kunigai turė
davo ilgai 'mokytis, įgydavo 
daug iš įvairių sričių žinių," bet 
tų savo žinių niekam neišduo- 
davo, jas laikydavo paslaptyje. 
Mat, kųpigai savo Žinias pri
taikindavo praktikoje, padary
davo tokių dąlykų, kurie anų 
laikų egiptiečiams, • neapšvies
tai, nesuprantančiai liaudžiai, 
būdavo tikri stebuklai, tikri 
dievų darbai. Tąip kunigams 
lengviau būdavo pavergti ir 
tikėjime išlaikyti nemokytus 
Žmdnelius.

Yra žinoma, 
kunigai anais 
buvo patyrę,

kad egiptiečių 
senovės laikais 
atidengę daug 

svarbių " mokslo žinių, kurios, 
žlungant Egipto valstybei, taip 
pat pamažu buvo užmirštos ir 
pranyko.

Vėlesniais laikais egiptie
čiams jau teko susidurti su ki
tomis tautomis, danginusia su 
Mažojoj Azijoj, Mesopotamijoj 
Ir x Palestinoj gyvenančiomis 
taftomis. Tai, suprantama, iš 
pamatų turėjo išgriauti įsivaiz
davimą, kad Egipto žemė yra 
yisas pasaulis. Be to, atsirado 
daugelis egiptiečių, kurie pa
tys ėmė keliauti į tolimas, sve
timas šalis* Tose kelionėse, su
prantama, egiptiečiai daug ko 
nauja pamatė, daug ko patyrė, 
ir tai žymiai praplėtė žemės 
supratimo akiratį.; Tiesa, apie 
tas egiptiečių keliones šiandien 
mes maža ką težinome, be.t kad 
jų butą, yrą žinoma. Daugumoj 
atvejų^ tos kelionės yra ap
dengtos pasakiškumo skraiste. 
Bet visgi iš tų kelionių yra ga- 
lįma daug ko patirti apie vėly
vesniųjų amžių egiptiečių ge
ografiškas žinias.

Tuo p,it laiku, kai Egipte 
klestėjo aukšta kultūra, Azijoj, 
tarp Tigro ir Eufrato upių, kū
rėsi kita aukšta kultūra, asirų 
ir babiloniečių kųjtųfą. Net 
šiandien’ kai kurie mokslinin
kai abejoja, katrą iš tiesų kul- 
turą reikia laikyti ankstyves
ne: Egipto ar Mesopotamijos, 

(Bus daugiau)

*,š,

mįo juros, iš rytų — Arabijos 
dykumą', iŠ vakarų — Lybijos 
dykumą1, o pietuos taip pat 
pereiną į karštą sritį, į dyį$u- 
mąs, Taigi* ^erljngū* siaurą 
Egipto j uostą įį vįsų pusių bu
vo ąnrubą^uota* Ii* pri< kele
tą fįksiąąčių ' metų; kuomet 
ęgįptiečiait dar.'.niekur. iieR^iau- 
dąvoF v n^upędąvo nė timnp 
didesnėj l«ivu,
/Egipto žemė egiphečiąrris bu Jo 
yisas pasąųlįs. Jię neį ir neži
nojo ir nęmą^ kąd bej Egipto 
dar yra ir kitiį^ žemių, kur, taip 
pat gyvena ąr gali' gyyeptĮ žmo
nes. Nyki serioVės egiptiečiai 
ląįkė šventąja '* upė? rięt 'dišyu, 
misileiduįip uėj žmonių ^eį’oyėą 
iš rtfa-

■n
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Red. Atsąkymai
Girdėjusiam. — Ką žmonės 

apie tą arba kitą asmenį kalba, 
ąųnku supaisyti. Kol nėra aiš
kaus įrodymo, kad žmogus yra 
ką blogo padaręs, viešai jį kal
tinti netinka.
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Naujus No. 21 “Kovos” 
gautas Šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

Reikalaukite “NAU
JIENAS0 ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
kru&iai. Pardavėjas lai- 
kraičiu bus gatavas 
Jums patarnauti Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
iruitiUi. bet Jusu pato.

s
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;ais

Bear

Graborlal

Lietuves Akušerės
Dr. P. M. ŽILVITIS

Dar viena bomba
Akių Gydytojai

nio

0036

Mirė politikieris

Advokatai

Dar vienas nudaigotas

Ieško pinigų iš turčių

Lietuviai Gydytojai

John Kuchinskas

Antradienį

Mrs. A. K. 
JARUSH

nelpal
8718

pareiškė, 
turtingus 
prašymu 

taksų wa- 
prisidėti

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

— I iki 3 po piet
2 iki 3 po piet tiktai

vai. po piei 
vakaro. Ned

Mn»ų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei 
kai* visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime H 
laidų užlaikymui sky

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724
«l < IIW»WI l<—

kiniečiai nušauti 
trečias sužeistas

Mirė Adam Wolf, 74 m., bu
vęs Cook pavieto aserorių ta
rybos narys ir seniau Chicagos 
iždininkas.

jose™ j. grisu 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ava, 
Tel. Bculevatd 2800

nią su kai kuriais ., į 
piliečiais tuo reikalu

atarnauja grabo 
ei. Yards 1741.

1646 W. 46th St

Telefonai 
Boulevard 5203 

Boulevard 2413

Stengsis sukelti dešimtį 
milionų dolerių

Valstybės gynėjo padėjėjas 
Ayers paskelbė, kad jis reko
menduos grand džiurei pada
ryti tyrinėjimą kaip buvo ve
dami visų Baino bankų reika
lai pirm jiems užsidarysiant.

Meras Cennakas 
kad jis » kreipsis ; 
taksų mokėtojus 
pirkti vadinamus 
rantus ir tuo buriu 
prie sukėlimo reikalingų nite 
stui pinigų. Kitaip, girdi, bu 
sianti velniava su miesto rei

1,000 pardavėjų .pardavinėja 
mi tiesiai vartotojams.

Kansas City neturi be 
darbių

negrų, gyvenan- 
dalyvavo ma- 

susirinkiine Philips 
mokykloj. Išnešta 
prieš rustų policijos 
negrais Chicagos gy-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki 
10 iki 12.

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

Chicagos ir Cook pavieto be
darbiams šelpti fondas buvo 
užsibrėžęs sukelti $8,000,000. 
Dabar, kada fondui prižadai 
peršoko pusanštunto miliono 
dolerių, vajaus vedėjai nusita
rė sukelti $10,000,000. .lie ti
kisi, kad jiems pavyks tai at
siekti.

Mėgino nusižudyti 
kytoja

Politikieriui teks džėloj 
pasėdėti

Kaltina sausąją kruza 
derj

Valandos nuo.10—
Nedėliomis nuo

Richman Bros, nupi 
gino drabužius 

iki $20

Grabėrlai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prašys tyrinėti kitus 
Baino bankus

4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

marčią 
Alfonsiją, Bronislavą ir Jennie,

1 -— Antanų, Fran- 
ir Petrą Simonus ir jų šeimy- 

švogeij Joną ir Švogerką Ievą Valančius ir gimines,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Lipą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utam. ir Kctv. iki 8 vai.) 
Sercdomis ir nedėliomis pagal susitarimu 

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

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

2400 IV. Madison St. -
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Braus wick 0597

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Englewood 5840

Protestuoja policijos ei 
gėsį

Sekmadienio vakare kinie
čiai turėjo masinį mitingą 
protestui ryšy su japonų puo
limu Kinijos. Mitingas įvyko 
trobėsy adresu 225 West 22 
Street. Mitinge kilo suirutė. 
Argumentuota ir išėjus iš sve
tainės. Ir Čia prie svetainės 
du kiniečiai buvo nušauti, o 
tretysis sužeistas. Policija ne
žino, ar tą šaudymą reikia 
skaityti kiniečių grupių karo 
atnaujinimu, ar paseka japo
nų ir kiniečių nesantaikos. Vėl 
spėjama, kad rasi nušauti bu
vo asmens suteikusieji val
džios agentams informacijų, 
kurių pasėkoj buvo padaryta 
kratų kiniečių apgyventose 
apieiinkėse.

Kansas City, Mo., meras B. 
B. Smitb, atvykęs Chicagon 
pareiškė, kad Kansas City mie
ste nesama bedarbių. $38,000,- 
000 paskirti municipaliai sta
tybai suteikia visiems darbo. 
Miestas, be to, neturjs' defici
to savo biudžete.

negu kiti
priklausau .

bų išdirbystčs.
, • OFISAS:

668 W.’ 18tįb Street
Tėl. Canal 6174

SKYRIUS:
\3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Kazimieras Bučas
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30 

ryte, 1931 m., sulaukęs, 49 frnetų amžiaus, 
apskr.. Antašavos parap., Klingių kaime.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 3 1 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto. 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir Švetnadieniaū 10-12,

Daniui I 
sausųjų 
do Law 
va, yra 
pašovęs 
ris 
heli 
buvę 
vęs.

Sausasis kruzaderis, o čia 
kaltinamas girtavimu ir pašo- 
viinu žmogaus, kai girtas bu-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: \

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

vien- 
apie 
nu- 

Vladislovą 
Vio- 
urai-

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

DR. A. L. YUSKA
2422 Marųuette Rd. 

kampas 67th it Artesian Avė.
Telefonas Gtovchill 1595

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

nedalioms pagal susitarimą

DR. CHARLES SEGAjL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 dienų 

Phone Midsvay 2880

Išmestas iš važiuojančio au- 
tomobiiio lavonas Joseph G a 
lela, 30 m., prie Damen ir Og 
den avės. Galela buvo nu 
leistas seniau už butlegerys

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunat Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117, 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 8-9 
Telephone Rooscvelt 9090 i

Nami. 8-9 ryte. TĄ Republk >600

Ofiso k Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS 
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiais pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių, įtempimu, kuria esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, akaudamą 
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 akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4713 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdihti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS: *

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

Tel. Canal 4050 Veneriikca

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

CHICAGO v
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
242Q Marųuette Road

Valandos: 9
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

R.x. 6600 South Artesian Aveoue 
Phone Prospect 6659 ,

Ofiso Tel. Canal 0257 '

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN 
h- Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me^ 
tua kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy^ 
rų, moterų ir vaikų pagal naujaasins 
metodus X-Ray ir kitokias glcktroe 
prietaisus.

, Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. IBtb St., netoli Morgan 8t.

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

Tel. CaBal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randotph 6100

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIROL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į na ją vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė. 
k , Tel. Prospect 1930

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedžldieniais pagal sutartį

PHYSICAL 
THERAPY 

W MIDW1FB\

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlockz 9252

Sprogo dinamio bomba prie 
(Lity Dye \Vorks, 3008 West 
I^ake Street. žalos padaryta 
keli tukstaničai dolerių.

Chicagoj yra Polar
Club. To kliubo nariai ir na
rės maudosi žiemos laiku Mi
chigan ežere. Bet sekmadienį 
vos keletas jų tesimaudė, ka
dangi .vanduo buvęs ežere dar 
truputį per šiltas gerai “sti
muliacijai”.

JADVYVA-STANISLAVA i 
GRIGALIŪNIENĖ 
po tėvais šepilaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lap
kričio 29 dieną, 5:40 valandą 
vak. 193 1 m., sulaukus 44 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Kražių parap., Gar!aki$kio 
kiemy. Amerikoj išgyveno 
2 3 metus. Paliko dideliame 
liūdime du sūnūs 
ir Edvardą, dvi pusseseres -t~ 
let Visockis ir Josephine Kuk 
tis. krikšto motiną Petronėlę Ma- 
žiukevičienę, pusbrolį Antaną Ja
nušką ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Stanislovą Šepilą ir pusseserę 
Bronislavą Gintautienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 201 
S. Auburn Avė. i

Laidotuvės įvyks seredoj. gruo
džio 2 dieną, 2 vai. po piet iš 
Endcikio koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi ą. a. Jadvygos-Stanislavos 
Grigaliūnienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Pusseseres, Pusbrolis, 
Krikšto Motina ir Giminės.

Laidotuvėse 
rihs Eudeikis,

Tūkstantis 
čių southsidėje 
siniame 
aukštojoj 
protestas 
elgėsi su 
ventoj a is.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St

* Arti Leavitt 6t.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Gilday, 65 metų, 
paštalas, Englewoo- 

and Order Lygos gal- 
kaltinamas tuo, kad 

17 metų jaunuolį, ku- 
mėgino jam Gilday pagel- 

Pasak policijos, Gilday 
girtas tuo laiku, kai šo

ri., 9:50 vai. 
gimęs Biržų 

Amerikoj iš
gyveno 27 metus. ’Paliko dideliame nubudime moterį Va
leriją, po tėvais Simonaičiutę, sunlj Kazimierą, 
Stanislavą, 3 dukteris — .
brolį Walter, broiiertę Bessie, 5 švogerius 
ciškų, Tamošių, Kazimierą ir T t 
nas, T „
o Lietuvoj seserį Oną, brolį Juozapą, švogerį Jonų Dodeyj. 
Kūnas pašarvotas randasi 5700 S. Morgan St.

Laidotuvės įvyks ketverge, gruodžio 3 d., 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos, pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šy.- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Bučo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir 
suteikti jam paakutiraį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Brolis. Marti, 

j • Švogeriai ir Giminės.

S. M, SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele it graži koplyčia dykai 

s 718 w.,18 St.
T«l. Roo«Telt 7532

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 46tb S t. Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryta iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

Miss Estelle de Lia, 5558 S 
Spaulding avenue, sekmadienį 
mėgino nusižudyti iššokdama 
per langą iš antro aukšto na
mų. Mergina sunkiai susižei
dusi. Dirbo ji kaip Lindblom 
aukštosios mokyklos principa- 
lo padėjėja. Mergina sirgusi 
seniau nervais, o pastarųjų 
laikų mokytojų vargai, t. y. 
negavimas algų, manoma, bu
vusi svarbiausia priežastis mė
ginimo nusižudyti.

R. A. VĄSALLB
ADVOKATAI

11 Soath La Šalie Strget
Room 1934 TeL Randolph O33Z 
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 Vai. Vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 9563 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos Vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėcnyėioa Valu

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ z SPECIALISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po jpi«R 

Gyvenimo' vieta 
3323 Soath Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Valstijos legislaturos narys 
prakišo bylą ir jam tur Imt 
teks pasėdėti kalėjime. Jisai 
buvo kaltinamas sukimu tak
sų. Žemesnės teismų instanci
jos rado jį kaltą ir paskyrė 
jam bausmės kalėti. Vyriau- 
snas šalies teismas dabar atsi
sakė peržiūrėti jo bylą.

Richman BroMicrs, didžiausi 
pasauly drabužių ‘•išdh’hėjai, 
dabar paskelbė nupiginimą 
visų savo drabužių. Nauja že
ma kaina Richman Brothers 
drabužių dabar yra $20.. Tai 
yra žemiausia kaina, už kurią 
Richman Brothėrs drabužiai i parsidavinėjo nuo 1920 m.

Paskelbdamas numažinimą 
kainų, Nathan G. Richman, 
galva Richman Bros. Co., pa
reiškė, kad laike pastarųjų 
dviejų metų kokybė Richman 
Bros, drabužių yra pakilusi 
50 nuošimčių. Šis pakėlimas 
kokybėje pasiliks nežiūrint nu-, 
piginimo kainos. Tikrenybė
je, pakėlimas kokybės 50 nuoš. 
ir nupiginimas kainoje 11 nuo
šimčių reiškia padidinimą ver
tybės 61 huoš.

Richman Brothers padarė 
nupiginimą dėl dviejų priežas
čių noro prisitaikinti prie da
bartinio mažesnio darbininkų 
uždarbio ir geidimo suteikti 
užtektinai darbo • Richman 
Brothers kriaučiams. Rich
man Brothers Co. užlaiko 62 
sankrovas 57 miestuose visose 
Jungi. Valstijose. • Richman 
Bros, drabužiai taipjau yra

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandoi: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., tr Subatos 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Avė. Tti* Laf^fetta 7357

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIA^ LIETUVIS
GRAfiORI,U|J CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ir pigiau, 
todėl, kač 
prie gra-

Truputi per šilta dar 
maudytis :

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avansų, 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 1> 
Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputušias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iRi 9 v. 
Nedėliomis nuo ,1Q iki, I 2.

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir tanią 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 60
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Dresių Dezaininimos 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas 
kės telkiamo eksportų instruk
cijas Sluoso kursuose. Dienomis 
ar vakarais, 0omu .kaina, Bte 
Amatai yra patraukiantys W 
Verai apmokami. RaAyklte dėl 

Knygutes apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
1 Mes išmokinsime kaip dezal> 
pinti ir padaryti gražias skry
bėles. kol mokinatės. Diplomus 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dol netnokamos knygutes. 

MASTKR COLLEGr 
JOS. F. KASNIOKA, Pr 
1OO N. STATE RAN.

Duokite savo akįs Išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAĮ., 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 2Q m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

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

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir1

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
' lame. Kaina prieinama f

3319 Auburn Avenue
CHICAGO', ILL.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
dykai dėl Šermenų 

t į ' ’’ ' j ' t ' -v t ’ • •

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

2420 W. Marųuette Rd
arti Western Avė. '

Phone Hemlock 7828

■■■■"!....i.................... į].... ... ..... .....................................................

LOVEIKIS
KVIETKUjUNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikiai < j

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7~—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Ricbmond Street

Telefonas Republic 7368

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Kctvergais

Utarninkais .—

Dr. Vincent C. Steele
. DENTISTAS

4180 Archer Avenue
. . <• Šalę Midland Banko
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Svečiuose pas jaunuosius studentus

pareigas

gra-
bendrą tarpininką

Bridgeportas
tai yra auksinių ves-

Apvogė lietuvį
vakarienes buvo ir

PRANEŠIMAI
Furnished Rooms

InaU«

Bridgeportas

3
So. Halsted St„ Cblcago, TU.

*1 . » <2 T 1446 S. Kario? Avi*
i#:

P-nas Oželis turi rūbams 
dirbtuvėlę adresu 3204

studijavimą prob- 
reikalingų Ameri- 
draugijiniame gy-

Keal Estate Kor Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

di- 
tik 
vi

siu- 
So.

Educational 
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskolos

Svėrė 640 svarų. Tai buvo ant
ras sunkiausias žmogus pa 
šaulyje

kitus 
apie-

’v Business Service
Biznio Patarnavimas

Situation Wanted
Darbo Ieško A

Miscellaneous
Ivairgs

pei
vaidino muvėse

Gatvekaris užmušė J. Grigą 
liunienę

EINU į bučernčs biznį, mainysiu sa
vo puikų namą. Atsišaukit Republic 
1598, J. G.. 6142 S. Fairfield Avc.

morgiČius 
tiktai

kinti ir skleisti obalsį: Rem 
kitę apielinkių biznius, pirkda
mi kalėdines dovanas ir 
reikalingus daiktus savo 
linkių krautuvėse!

Jaunųjų Lietuvių Studentų 
KJiubo pirmas viešas pasiro
dymas <

išmokėtos.
ant

PA

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

PARDAVIMUI pigiai lunch ruimis, 
grosernė ir kitokių smulkmenų storas, 4 
kambariai pagyvenimui. Renda pigi, 

3253 Normai Avė.

Pirmas 
metų. Kaina

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu* 

lotus, farmas, biznius visokios rųšie* 
Nėra skinamo apielinkėj it kar yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

2 FLATU mūrinis, po 6 kambarius, 
karštu vandeniu ir pečiais šildomas. 5 
metų senumo, prie. Ancsian Avė. Kai
na $9,800.

2 FLATŲ mūrinis, 4 ir 4 kambarių, 
pečiais Šildomas, 7 metų senumo, prie 
Pershing Road. Cash $4,500. •

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j naiųus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

TURIU parduoti į 3 dienas 2 flatų 
mūrinį namą, 4 ir 4 kambarių, užda
ryti porčiai. vilkos, maudynės, gatvė ir 
elčs ‘ '
$4,000 
$5,900.

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

skanus užkandžiai. * 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

.■ ..
V'

rems ir akstins visokį judėjimą 
naudingą Lietuvių visuomenei/’ 

(Bus daugiau)

8 vai. vakare Mark Whitc 
svetainėje, ant 29tos ir 

Malonėkite visi atsilan- 
svarbių nutarimų ir bus 
Kliubo vadyba 1932 me- 

A, Zalagėnas, prot. rast.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
priešmetinis susirinkimas įvyks antradie
nį, gruodžio 1 d., 7:30-.vai. vakare, 
Sandaros svetainėj, 3236 S. Halsted St. 
Visos narės susirinkite laiku, nes yra daug 
reikalų aptarti. Sekretorė.

Bridgeport* Priėšmetinissusirinkimas 
Dr-stės Saldžiausios š. V. Jėzaus įvlks 
antradieny, gruodžio 1 d., 7:30 v. v. 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkit visi laiku susirinkti, turim 
svarbių reikalų aptarti ir išrinkti naują 
valdybą, taipgi ir užsimokėti užsiliku
sias^ mokestis. Atsiveskit naujų narių.

\ Valdyba.

20 Wardp Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 2 d., 8 vai. vakare, A. 
Bagdono svetainėj, 1750 S. Union Avė. 
Malonėkite visi laiku atsilankyti, nes 
yra svarbių nutarimų ir bus Kliubo val
dyba renkaųia 1932 metams.

A. Zalagėnas, prot. rast.

JT’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Pirkite savo apie 
linkėse”

Savo pirmam puslapy j “Nau
jienos” deda trumpą atsišauki
mą į skaitytojus, kad jie savo 
kalėlines dovanas ir kitokias 
prekes pirktų savo apielinkėse. 
Tai yra obalsis, kuris turi 
dėlės praktiškos vertės ne 
biznieriams, bet ir plačiajai 
suomenei.

Prieš savaitę laiko “Naujie 
uos” tuo reikalu buvo suren
gusios pasikalbėjimą, kuriame 
dalyvavo keletas dešimčių įvai 
rių biznio šakų atstovų-banki- 
nio biznio, rakandų krautuvių, 
muzikalių instrumentų, “real- 
estate”, rūbų krautuvių, auto
mobilių agentūrų ir k. Tame 
pasikalbėjime buvo nurodyta, 
kad Chicagoje, kaip ir visuose 
Amerikos didmiesčiuose, dabar 
eina aštrios varžytinės tarpo 
stambiojo kapitalo, susikoncen
travusio didmiesčių centruose, 
ir mažesnių, “neprigulmingų” 
biznių, veikiančių daugiausia to- 
liaus nuo miesto centrų, taip 
sakant, “apielinkės”.

Vidurmiesčių bankai atitrau
kia nuo apielinkių bankų žmo
nių indėlius, vidurmiesčių , di
džiosios krautuvės atitraukia 
pirkikus nuo neprigulmingų 
krautuvių, gyvuojančių apielin
kėse. Stambusis, vidurmiestyj 
susikoncentravęs kapitalas vai
toja savo tikslams atsiekti pla
čią reklamą ir propagandą. Tu
rėdami savo rankose didelius 
finansinius resursus, jisai viso
kiomis manipuliacijomis mažes
niems bizniams pakenkia. To 
rezultate, nukenčia ne tik smul
kieji biznieriai, bet ir visi žmo
nės, kurie gyvena tose apielin
kėse, nes jeigu tam tikroje 
apielinkėje nupuola biznis, tai 
nupuola ir vertė namų bei že
mės* kurie priklauso gyvenan
tiems tenai žmonėms; bizniš- 
kai nupuolusiose apielinkėse 
miestas nesirūpina gatvių taisy
mu ir švarumu, ir t.t.

Bet ar vidurmiesčio bizniai 
duoda geresnį patarnavimą- 
žmonėms, kurie neša tenai sa
vo centus, negu apielinkių biz
niai? Nieko panašaus. Prekės 
apielinkių ' krautuvėse yra ne 
blogesnės, kaip didžiųjų vidur
miesčio departamentinių štorų, 
ir kainos nėra aukštesnės. Bet 
žmogui, kuris perka savo apie
linkės krautuvėje, nėra reikalo 
“karteris” išleisti ir laikas gai
šinti, važinėjant į miesto cent
rą. Apielinkių bankai duoda 
kreditą žmonėms, kurie gyve
na tose apielinkėse, ir biznie
riams; na, o tegu žmogus iš 
Bridgeporto arba iš Town of 
Lake pabando nuvykti į kurį 
nors vidurmiesčio banką ir pa
prašo paskolos namui nusipirk
ti arba kitam kokiam reikalui 
—ką jisai išgirs? Jam pasakys: 
“We are not interested!”

štai dėlko yra svarbai, kad 
publika pirktų savo apielinkėse 
ir remtų savo apielinkių biz
nius. Būrys biznierių, dalyva
vusių aukščiaus minėtame pasi
kalbėjime, kurį surengė “Nau
jienos” lapkričio 24 d., iš savo 
pusės pareiškė, kad jie steng
sis duoti savo kostiumeriams * X
kiek galint geresnį patarnavi
mą. , » *

Nors tūli bdsąžiniŠki . Šarla
tanai dabar užsimanė tam daly
kui pakenkti, skleisdami viso
kius melagingus paskalos (pav. 
kad “Naujienų” atstovai tame 
pasikalbėjime agitavę prieš žy
dus,—kas yra begėdiškas me
las), bet reikia tikėtis, - kad 
tų kvailų prasimanymų publi
ka nepaisys. Pačių žmonių 
interesuose yra rūpintis, kad 
apielinkės, kuriose jie gyveną, 
kur jie yra įdėję savo centus į 
‘prapertes” ir kur jų vaikai 
lanko mokyklas ir t.t.,— kad 
tps apielinkės ne pultų, bet kil~ 
tų- '< . ...

Taigi visi yra kviečiami vy-

Mirė sunkiausias
* lietuvis

Vakar, 9:50 vai. ryte, pasi
mirė Kazimieras Bučas, gyvenęs 
5700 S. Morgan St., kilęs iš 
Klingių kaimo, Antašavos pa- 
rap., Biržų-Pasvalio ‘apskr. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Mirė sulaukės 49 m. amžiaus, 
palikdamas žmoną, sūnų ir 3 
dukteris, brolį ir daug giminių.. 
Velionis Kazimieras Bučas bu
vo sunkiausias,' storiausias lie 
tuvis. Ir ne tik sunkiausias lie
tuvis, bet antras sunkiausias 
žmogus visame pasauly. Nors 
jis buvo tik biskį augštesnis už 
vidutinio ūgio žmogų, jis betgi 
svėrė net 640 svarų. Jis 
ilgus metus
Hbllywoode ir šiaip rodė savo 
nepaprastą sunkumą.

Šio nepaprasto žmogaus kū
nas pašarvotas randasi, jo na
muose. Laidotuvės bus ketver
ge, gruodžio 3 d., 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus bažny
čią ir į šv. Kazimiero' kapines. 
Laidotuvėms patarnauja 
borius J. F. Eudeikis.

ti
Wallace st. Praėjusio sekmadie
nio vakare jisai išėjo j teatrą. 
Sugrįžo namo jau po aštuntos 
valandos.

Įėjo vidun ir tuojau pama
tė, kad dirbtuvėj ir bute prie 
dirbtuvės lankėsi neprašyti 
“svečiai”, t. y. vagiliai. Viduj 
viskas buvo išblaškyta, išvers
ta, sujaukta. Stalčiai iškraus
tyti, šėpos atidarytos.

Pradėjo p. Oželis žiūrėti ką 
vagiliai pasiėmė. Pamatė, kad 
jie išisnešė dvejus moteriškus 
kailinius (furkočius), du vyrų 
žieminiu ploščiu ir dvi dreses. 
Dar pasipelnę vagiliai paties 
Oželio $50 pinigų.

Kai apžiurėjo vagilių dar
buotę, tai p. Oželis pastebėjo,' 
kad piktadariai pirmiausia mė
ginę įsibriauti vidun per ve
dančias į kiemą duris. Bet ne- 
alėdami per jas įeiti, jie su 

gebėjo atidaryti toileto langą 
ir per jį sulįsti į vidų.

Nužiūrima, kad vagilių butįą 
tokių, kurie susipažinę su Apie - 
linkę. Taigi gal būt, kad jie 
mėgins kuriems nors lietuviams 
ir pavogtus drabužius įsukti. 
Todėl p. Oželis prašo pranešti 
jam, jei kas mėgintų lietuviams 
parduoti jau dėvėtus drabu
žius.—-Rep.

.. -----------  .»
Užvakar Jadvyga Grigaliū

nienė, apie '44 m. amžiaus, -gy
venusi 3240 S. Emerald Ave.,i 
nuvažiavo į Town of Lake ap-> 
lankyti savo gimines. Gryš- 
tani namo apie 5 v. vak., ei/ 
nant* skersai Ashland gatvę 
prie 45. gatvės,, kad paimti 
gatvekarį, ant jos užbėgo grei
tai ėjęs gatvekaris ir mirtinai 
ją sužeidė. Dar spėjo ją nuga
benti į German Deaconess li
goninę, prie 54 PI. ir Morgan 
St., bet ten ji neužilgo pasi
mirė. Velionė paliko 2 sūnūs.

Vakar buvo koronerio tyri
nėjimai, kuriuose tapo nusta
tyta, kad už nelaimę yra kal
tas gatvekaris. x

Velionė ' yra pašarvota p. 
Eudeikio koplyčioj Bridgepor- 
te — 3201 S. Auburn Avė. Lai
dotuvės bus seredoj, 2 vai. po 
piet, iš koplyčios į Lięt. Tautiš
kas kapines.

* K • ■ t m-; t -
•

komplimentas valdybos ir tvark
darių (ushers) akylumui, kaip 
rūpestingai jie ir jos mokėjo 
savo svečius įtraukti į draugi
jinę atmosferą. Svečiai buvo 
gražiai pasitinkami, įvedami, 
supažindinami, šokiai, kuriems, 
beje, griežė jaunojo Steponavi
čiaus jaunuolių orkestrą, buvo 
daugiausia lietuviški-suktinis, 
valcai, klumpakojai, net “pol
kos” ir “noriu miego”, ir juos 
ne tik visi ligi vieno šoko jau
nuomenė, bet, turbut, nepaliko 
nė Vieno iš “senosios kartos” 
neišvesto, o kad dar geriau su
artėtų ir nė vienas kampe ne
beliktų, šeimininkės sugalvojo 
tokių žaislų ir polonezų, kad 
turėjai judėti!

Kliubo pamatiniai tikslai 
\

Ceremoninė dalis ir gi turėjo 
naujoviškumo. Buvo naujai iš
rinkto prezidento p. Lidy (Lidi- 
kevičiaus) {vestuvės. Socialio 
komiteto pirmininkas p., Swil- 
low iš estrados pakvietė Dr. 
Zimontą atlikti naujojo ' prezi
dento priesaikos ritualą. Prezi
dentas tapo įlydėtas į sceną, kur 
Dr. Zimontas perskaitė iš Kliu
bo konstitucijos tokį tekstą:

“Aš... perimdamas šios aso
ciacijos prezidento
iškilmingai pasižadu savo gar
be prieš šios asociacijos na
rius, kurie yra mano liudinin
kais, kad aš saugosiu asociaci
jos Konstituciją ir įstatus pri
silaikant Illinois valstijos ir 
Su v. Valstijų konstitucijų, pa
gal savo geriausio išgalėjimo. 
Dalykuose, liečiančiuose šią aso
ciaciją, visiefns laikams priža-

Bandysiu imti tik bendru
mas, nes įvykį smulkiau apra
šyti buvo kam ir tikiu apra
šys, kad ir patys buvusieji dar 
sykį įspūdžius pergyventų ir ne
buvusieji žinotų apie ką dalykas 
eina.

Tai buvo šeštadienio vakarą 
Gage Park svetainėje. Lithu- 
uanian University Club, dar,tik 
nesenai gana kukliai prasidėjęs 
organizuotis iš aukštuosius mo
kslus‘einančios Chicagos lietu
vių jaunuomenės, šeštadienį tu
rėjo pirmąjį viešą pasirodymą.

Ypatingai šiuo metu, kuomet 
Amerikos lietuvių gyvenime 
rodos visos padugnės vėl į vir
šų išlipo ir nieko neišmokę per 
15-20 metų tuo pačiu įiepraustu 
tonu, tais pačiais nevalyvais žo
džiais kaip ir pirmųjų srovinių 
“audrų” metais pasiliejo per 
laikraščius ir net per radio,,— 
tad ypatingai šiuo metu atrodė 
tikra palaimos valanda pabūti 
ratelyje kultūringų jaunuolių, 
kurių dar neužkrėtė ir, galima 
tikrinti, nebeužkrės musų “po 
litikaujanti” bloferiai! Jau tas 
faktas, kad pakviestųjų tarpe 
nesimatė nė- vieno iš tų politi
kam^ kurie ant visų kampų 
rėkdami “jaunuoliai, jaunuo
liai” nori iš tų jaunuolių savo 
politiškus ^romelius prisikrau
ti, parodo, kad musų mokslo 
jaunuomenė moka savo kojomis 
vaikščioti ir pasirinko gražų, 
švarų, kultūringą kelią.

Teko nugirsti, kad Lithua- 
niąn University Club jau turi 
31 tikrų narių ir tikisi greitu 
aiku turėti visą 60 narių! Prof. 
^obert Millikan apskaičiavo, 
kad viso pasaulio civilizaciją; 
mokslą ir kultūrą veda 100,000 
proto darbininkų, mokslininkų 
armijėlė. Tai išpuola maždaug 
apie vieną mokslo žmogų ant 
kiekvienų 20,000 žmonių. Vadi
nas, tegul tie 60 jaunuolių tam
pa mokslininkais, civilizacijos 
r kultūros ramsčiais, einant 

Millikano proporcija, jų užteks 
ant 1,200,000 lietuvių! Bet te
gul iš, to būrelio kad ir‘tuzinas 
vadų išsivysto, ir tai bus gerai 
šiaip ar taip Chicagos lietuvių 
kolonija turi gana žymų Ame
rikos nuošimtį aukštąjį mokslą 
einančios jaunuomenės, čia di- 
deliausias komplimentas Ame
rikos lietuviams. Vienas kal
bėtojų, kurių tame vakare bu
vo Dr. Zimontas, Lietuvos kon
sulas p. Kalvaitis, adv. Gugis, 
P. Grigaitis, Dr. Strįkolis, far- 
macistas Rakštys išaiškino ir 
priežastis, kodėl Amerikos, o 
galbūt ypatingai Chicagos lie
tuviai turi tokį gražų studenti
jos skaičių. Lietuviai inteli
gentai, profesionalai baigę mo
kslą nepasitraukė iš savo liau
dies, bet su ja sykiu gyveno, 
vargus vargo, jai pagelbėjo su
rengimuose, vakaruose, prakal
bose ir kitais budaiš ; tokiu bū
du Amerikos lietuviai procen
tiškai yra kur kas geriau apsi- 
išvietę už daugelį kitų ateivių 
tautų. Pažinę mokslo svarbą 
Amerikos lietuviai, nors patys 
nebegalėdami jo pasiekti, tai 
tą troškimą išpildo dabar skait
lingai geisdami j mokslus savo 
vaikus, ir štai delko lietuvįų 
^studėhtų nuošimtis aukotosiose 
mokyklose gali lenktyniuoti su 
bile labiausiai apsišvietukios taų- 
■toš. O juk tai dar toli ne visi. 
Jaunutis Lithuanian University 
Club, nors per taip trumpą lai
ką padarė stebuklą sutraukdar 
mas tokį škaičių kolegijų stiu- 
dentų-studenčių, vis tik dar, be- 
abejo, liko nesurastų ar dar ne
spėjusių įsirašyti. Be to, į 
Kliubą priimami tik turintieji 
nemažiau 15 valandų kredito, 
o juk dar yra ir tokių “var
lių” (freshman), kurie tik po 
keletą valandų teturi. Taigi, 
rejkia spėti xdar žymesnio nuo
šimčio. . ’

Nuotaka, kokios jaunieji šei
mininkai pasiekė savo parengt
ine, per visą vakarą buvo ne
paprastai jauki, čia jau didelis 

du išlaikyti diskreciją; būdamas 
bešališkas ir visomis priemonė
mis siekdamas daryti garbę šiai 
asosiacijai”.

f ■ *’•

Naujasis prezidentas savo 
sistematizuotoj kalboj, kurią 
reikia pripažinti pasakė su mo
mentu) tinkama rimčia ir pre
cizija, išdėstė Lthuanian Uni- 
versity KJiubo, svarbiausius už
davinius, kurie suglaudus yra 
šie: z‘ ■

Konstitucijos Straipsnis Tre
čias: Sujungti Lietuvių tauty
bės studentus.

, 1. Ruošti socialius (draugiš
kus) susirinkimus ir pramogas 
/Lietuvių tautybes studentams,

2. Pagelbėti Lietuvių tauty
bės studentams nugalėti sun
kumus : palaikyti savišalpos 
biurą, į kurį visi studentai ga
lėtų kreiptis.

3. Skleisti kultūrą: Rūpintis 
stipdendijomis; vesti studentų 
skyrių vadovaujamuose šios 
šalies laikraščiuose, kur butų 
galima talpinti naudingos stu
dentams informacijos; ruošti 
debatus; lekcijas; edukacines 
iškilas (tours). Asociacija rems 
ir skleis draugiškumą tarp stu 
dentų ir profesionalų. Asociaci 
ja platins "idėją apie universi
teto auklėjimo reikalą Lietuvių 
tautybės tarpe; Asociacija rengs 
sistematišką 
lemų, gyvai 
kos Lietuvių 
venime.

4. Steigs 
(medium) Lietuvių liaudžiai: 
Rengs Lietuvių Dieną. Rems 
visokį judėjimą, kurs tik ves 
į artimesnį kontaktą tarp stu
dentų ir jų tėvų. Abelnai,

MADOS MADOS MADOS
‘ ’’r‘ 't *. ' >
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3233 šventadienio suknelė. Gražiai, atrodys iš vienos spalvos šilkinės 
materijos, juodos arba rąudonos arba mėlynos arba rūdos, kaip kad dabar yra 
madoj. Sukirptos iflieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

■ ' • ■ < ’ v. ' ' ' • ■ • .

Norint gauti vieną ar t dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789

outsi

12

Lietuvių radio pro 
gramas

Šiandien, tarpe 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles įvyks Lietuvių 
radio programas, kuriuos nuo
latiniai kas antradienį duoda 
Lietuvių įstaiga Peoples Furni- 
ture Co.

Šį vakarą yra pasirengę sma
giai' sudainuoti, Jonas Roma
nas/ Elena Jovaišaitė, Petras 
Leonardas'ir kiti. Taipgi bus 
garsusis “Peoples Radio” du
etas ir trio. 'Prie to bus gVaži 
muzika, juokai, kalbos ir kiti 
įvairumai. Todėl nepamirškime 
pasikklausyti.

P. P. Benžių 25 metų 
ženybinio gyvenimo 

sukaktuvės
Kazimieras ir Besie Benžiai 

gyvenanti 5200 S. Western A v. 
išgyveno 25 metus savo ženy
binio gyvenimo ir kadangi tu
rėjo daug savo draugų tai lap
kričio 25 d. jiems buvo su
rengta labai iškilmingas tų su
kaktuvių apvaikščiojimas, Lie
tuvių Auditorijoj.

Susirinko apie 400 draugų, 
kad pasveikinti ponus Ben- 
žiuš su tokia svarbia iškilme, 
tai yra laimingai išgyvenus 
labili dangiškai per1 25 me
tus ir palinkėti taip' laimingai 
sulaukti 50 metų ženybinio gy
venimo, 
tuvių.

Laike 
trumpas programėlis, susiden- 
tis daugiausia iš prakalbų. Ad
vokatas Grisius pasakė toms 
iškilmėms labai pritainkintr 
prakalbą, už ką Benžiai ir visi 
rengėjai tarė 'širdingą ačiū.

Surengime šios iškilmės la
bai daug triūso padėjo ponia 
švegždienė, p-nia Baltrunienė, 
p. Bartkienė ir daugelis kitų.

Pasilinksminę iki ankstybam 
rytui, visi skirstėsi pijnai pa
tenkinti ir dėkodami rengė
joms. ' W. Yankai.

N. W. Lietuvių Moterų Kliubas lai
kys savo priešmetinį susirinkimą antra
dieny, gruodžio 1 d., 'Almira Simons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St., kai 
7:30 vai. vakaro. Visos Kliubo narės 
malonėkite atsilankyti į šį susirinkimą^ 
nes yra labai daug svarbių reikalų ap
svarstymui. . Kliubo Valdyba.

■ ' _____________________ i

^SLA. 226 kuopa laikys savo prieš
metinį susirinkimą antradienį, gruodžio 
L d., 7 vai. vak. Association House. 
2150 W. North Avė. Visi kuopo* 
nariai yra kviečiami atsilaukyti į susi
rinkimą. Bus Pild. Tarybos nomina
cijos ir kuopos valdybos rinkimas atei
nantiems metams.-

— M. J. Šileikis, sek r.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo. A~ 
merikoj priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d., 
Sųuare Parko- 
S. Halsted St. 
kyti, nes yra 
renkama nauja 
tams.

i, gruod. 1, 1931

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonu* Ir atoru* vilnonius avederlua ir 
pančiakas. Vaisom senus svederius. Mes 
parduodam Žemom kainom idant aaietum&t 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 Weet 83rd Bt.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3488. 
į Atdara dienomis Ir vakarais.

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

A. F. CZESNA’S 
z BATHS

TURKIŠKOS, BULFURINfiS VANOS IR 
KLEKTRIRINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų. lumbago, žalčio, paraly
žiaus, sdatlca ir visas panagias litras gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

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

CL ASSIFIED ADS
a............................... ' i

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomia ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 Weat Madiaon Street

REIKALINGA trumpu laiku $4300 
ant pirmo morgičiaus. Namas viduryj 
Marųuette Park, gražiausioj apielinkėj. 
Saugus investmentas.

Tel. Hemlock 9325

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 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump .......i...... $8.50 tonas
Gren Valley Lump ............... $9.50 tonas

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Coal Company
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL./

KALĖDINIAI ŽIURSTAI (kvartu- 
kai) 50c. kiekvienas. 2 už $1.00. Gra
žaus styliaus. Neblunkantys. Parašy
kit didumą ir spalvą. Ho-Made, Box 
932, Kalamazoo, Mich.

RENDON ruimas dėl vaikinų arba 
merginų. Gali ir virtuvę vartoti. Ren- 
da pigi. 819 W. 34th PI.

IEŠKAU namų darbo prie mažos šei
mynos už šeimininkę. šaukite 

Lafayette 9832

PARSIDUODA bučernė su groserne, 
su ar be namo. Biznis išdirbąs per 15 
metų. Geroj apielinkėj. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos. 

1281 W. 71 St. 
-----—o--------




