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Miestas ir Apskritis Kardinolas įveda muš
tynių sportą z

Skolingas Piliečiam 
Suvirs Pusę Biliono

Mundelein 'ir vyskupas mokins 
jaunuomenę bokso

Valdininkai gauna 
bendrai po $250.00 

algos per mėnesį

Šiemet uždarbiai 
spalio mėnesyje 

žymiai sumažėję

Chicago, gr. 1. Boksas, kaipo 
priemonė nugalėti “minkšto gy
venimo” įtaką ir atsiginti nuo 
^kenksmingo pacifizmo” (ig- 
noble pacifism!) pasikėsinimų 
tapo užgirtas Chicagos katalikų 
vyskupo B. Ju Shell, kurs pasa
kė, kad kardinolas Mundelein 
taip jau karštai pritaria įvedi
mui bokso į katalikų jaunuo
menes mokyklas.

Darbininkų .vidutinė alga 
60 industrijų yra $26 į 
vaitę arba $104, mėnesį

per 
sa-

Darbai ir uždarbiai palyginant 
su pernai Grandhi rašo Anglijai 

“ant sienos”

Springfield, gruod. 1. Virš 
$500,000,000 viešųjų skolų, kiek 
prasiskolino savo gyventojams 
Chicagos miestas, apskritis ir 
kitokios municipalinės įstaigos 
šiandien nustebino visus legisla- 
turos narius Išgirdus tokią ži
nią.

First National Bank of Chi
cago prezidentas perskaitė vals
tijos įstatymdaviams, kad Chi
cagos miesto ir apskrities val
džia prasiskolino savo publikai 
ligi $553,370,845 sumos ir kad 
kasmet išleidžia . savo 47,000 
po $119,000,00 algoms tarnau
tojams.

Paduotomis figūromis muni
cipalinių įstaigų tarnautojai 
gauna bendrai po $250 algos kas 
mėnesį, kuomet vidutinė darbi
ninkų alga per 60 industrijų 
yra tik $26 savaitei arba ,.$104 
mėnesiui, šios žinios paimtos 
iš 3,3267,468 darbininkų algų 
sumoj $85,713,772 išmokamų 
kas savaitę.

Labiausiai prasiskolinę yra 
šios įstaigos: Miestas, Sanitari
jos distriktas, švietimo taryba, 
West, South, ir Lincoln parkai, 
Cook apskritis ir Forest pre
serve.

Kiek valdininkų ir algų
Sulig įstaigų valdininkai 

jų algos eina tbkia tvarka: 
švietimo taryba, 19,000 tar

nautojų, $4,701,264 algoms.
Miestas, 18,000 tarnautojų, 

$3,369,000 algoms.
Cook apskritis, 4,500 tarnau

tojų, .$750,000 algoms.
Sanitarijos distriktas, 1,400 

tarnautojų, $382,695 algoms.
South parkas, 2000 tarnau

tojų, $310,000 algoms.
West parkas, 1200 tarnauto

jų, $229,778 algoms.
Linkoln parkas, 700 

tojų, $146,287 algoms.
Forest preserve, 400 

tojų, $69,700 algoms.

Washington, gruod. 1. Darbai 
Suvienytose Valstijose per spa
lio menesį sumažėjo ant 2.7 
nuošimčių palyginant su rugsėjo 
menesiu. Uždarbiai per spalio 
mėnesį sumažėjo ant 0.9 nuo
šimčio, palyginant su rugsėju. 
Spalio mėnesį bendras darbinin
kų uždarbis nuo galvos išėjo po 
$22.59 savaitei.

Didelis algų numažinimas
Manufaktūros industrijoje 

rugsėjo mėnesio darbai suma
žėjo ant 3.3 nuošimčių ir už
darbiai bendrai sumažėjo ant 
3.1 nuoš. Manufaktūros indus
trijoj darbai šiemet sumažėjo 
ant 14.4 nuošimčių, palyginant 
su tuo pačiu laiku metai atgal, 
gi uždarbiai dabar yra 26.1 nuo 
šimčiu mažesni kaip tuo pat 
laiku pelnai.

Illinois kiek geriau
Per .kalbamąjį spalio mėnesį 

darbininkų' bžd&Ybiar nukapoti 
584 manufaktūros industrijose 
ir palietė 155,714 darbininkus.

Illinois valstijos rūbų, pečių 
ir kaikurių chemijos dirbtuvių 
darbo padėtis esanti patenkinan
ti. Chicagoj per spalio mėnesį 
padėtis mažai tesimainiusi ir 
dalini darbai ėję visose indust
rijose, skelbia darbo statistikos 
biuras.

Londonas, gr.' 1. Mahatma 
Gandhi atsisveikindamas su 
“apskrito stalo” konferencija 
pasakė, kad jis grįsta į Indiją 
‘pradėti kovą su džiaugsmu”.

“Anglija kentės. Aš noriu, 
kad ji kentėtų, nes noriu pa
siekti jų širdis, šiandien turėsi
te kovoti prie? teroristus su sa
vo organizuotu ir disciplinuotu 
terorizmu, nes esate akli maty
ti parašą ant sienos”.

Užakmeniavo fašistų 
ambasadorių

Madridas, Ispanija, gr. 1. Tū
las anti-fašistas užpuolė akme
nimis svaidyti į automobilį, ku
riuo važiavo Italijos ambasados 
patarėjas Peppo. Sugautas pa
sisakė, norėjęs atkeršyti fašis
tams ui persekiojimus Italijoj.

Kongresas šlapias;
laukiama žinksnių 

prieš prohibiciją
Senatorių 59 nuošimčiai už pa

keitimą '

Ką tik

ir

tarnau-

tarnau-s

1. šiaisOttawa, Kanada, gr.
metais Kanados gyventojų su
skaityta 10,353,778.

VVisconsin vyrams ne
bereiks mokėti už 

žmonas

Visiems 
tapo pa- 
iš kurių 

būtent

Washington, gr. 1. Aukščiau
sias Teikmas nusprendė, kad 
Wisconsin valstijoj vyrai nepri
valo mokėti taksas už savo žmo
nų pajamas, kaip buvo ligi šiol 
reikalaifjama šios valstijos įsta
tymų.

Prisikėlė iš numirusių
Los Angeles, gr. 1. Mrs. Co- 

ra Wheeler, 65, mirusi pereitą 
trečiadienį, po keturių dienų vėl 
atsibudo, bet atgavusi sąmonę 
paprašė, kad jai leistų vėl mir
ti, sakydama “Leiskite man ei
ti ir nebešaukite atgal...”

NAUJIENOS
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KALĖDINES DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS DAIKTUS

Visuomet Pirkite

SAVO APIELINKES
KRAUTUVĖSE
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Bethnal Green, Anglija. — T. Brooks, kuris tapo išrink
tas miesto majorui be,t savo kaminkrėčio amato neišsižadėjo.

Burbonai skundžia 
Ispaniją Tribunolui 
dėl 1,500 monarchų

Vokietija, Anglija 
padidino m u i t u s 

ūkio produktams
Alfonso neturėjęs nė vieno lašo 

ispanų kraujo 
i

Londonas, gruod. 1. Burbontj 
šeimyna rengiasi apskųsti Ispa
nijos respubliką Tarptautiniam 
Tribunolui Haagoje, reikalauda
ma atiduoti Alfonso turtus, ku
riuos jis paliko pabėgdamas iš 
Ispanijos, ir užmokėti Burbonų 
giminei už tuos 1,500 monarkų, 
kuriuos Burbonai esą davę Eu
ropos valstybėms laike kelių 
šimtų metų.

Kadangi Alfonso neturįs nė 
vieno lašo ispaniško kraujo, to
dėl Burbonų šeimyna tikisi lai
mėti atlyginimo, pasiremiant 
įvairiais' tarptautiniais įstaty
mais.

Burbonų šeimynos pasitari
me, kur įvyko šiomis dienomis, 
pasamdytas anglas advokatas 
Ispanijai skųsti.

Washington, gr. 1. 
gautomis anketos žiniomis virš 
59 nuošimčių senato ir atstovų 
buto narių yra už pakeitimu 
prohibicijos įstatymo. 
531 Kongreso nariams 
siųsti paklausimai, 
gauta 251 atsakymai,
149 senatoriai už pakeitimą pro- 
hibicijos ir 49 už palikimą kaip 
yra. Girdėti, kad tarpe kon- 
gresmanų dar didesnis nuošim
tis yra “šlapių”.

Bedarbei mažai naudos iš 
kongreso

Washington, gr. 1. šios 72 
Kongreso sesijos svarbiausias 
darbas bus surasti priemones 
padėčiai palengvinti, tačiau nė 
viena partija negalės pravesti 
savo pilnos programos, kadangi 
daugunios kybo ant plauko ir 
ką nors pravesti bus galima tik 
kompromiso keliu..

Republi'konai nominuos' savo 
“mažumai” kongrese pirminin
kauti atstovą Snell iŠ New Yor- 
ko, o demokratai' statys-atstovą 
Garner iŠ Texas.

Elisabeth, N. J. gr. 1. Visos 
Amerikos ąkys yra nukreiptos 
j šią ‘valstiją, ką ji išrinks kon- 
gresmanu į tuštėjančią vietą, 
šie rinkimai pasidarė klausimu. 
—už Hooverį ar prieš Hooverį.
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Miestas prilijo žuvų >

Bordeaux, Francija. šiomis 
dienoipis čia laike lietaus nu- 
ikrito tiek daug žuvų, kad mies
tu vežimai nebegalėjo per žuvis 
pravažiuoti.

Abidvi šalys ginasi nuo užsienių 
importo

Berlynas, gr. 1. Prezidentas 
Hindenburgas suteikė kancle
riui įgaliavimą pakelti muitus 
iki. neribotam .laipsniui. Ligi 
kitai reichstago sesijai, kuri 
susirinks vasario 23 d., valdžia 
įgaliota daryti visokias laiki
nas sutartis su kitomis šali
mis, vidaus ekonominiai pade- 
ėjai įįl^yti.<

Londonas, gr. 1. Atstovų rib 
Inai priėmė muitų pakėlimą į- 
vairiems įvežamiems agrikultū
ros, vaisių ir daržovių produk
tams. Tas pakėlimas stipriai 
paliečia pačios Anglijos ženk 
dirbystės ūkį. Muitus reikėję 
uždėti, kadangi iš Afrikos ir 
Kanarų salų gabenama maisto 
produktai negirdėtai ' pigiomis 
kainomis.

Kentucky angliakasių 
byla

Mount Sterlingi gr. 1. W. B. 
Jonės, United .Mine Workers 
sekretorius ir organizatorius, 
kaltinamas kaip vyriausias kal
tininkas užmušime deputy Šeri
fo ir trijų jo padėjėjų šį pava
sarį, šiandien pats stojo nugin
čyti kaltinimus, iškeltus; prieš 
jį 76 liudininkų. Jonės turi sa
vo pusėj 150 liudininkų.

Net milijonierius peikia 
padėtį

12 žuvo besiekiant 
ros milijonų *

New York, gr. 1. Dabartinė 
bedarbė yra iššaukimas Ameri
kos industrijai, pareiškė Irving 
Bush, prezidentas Bush Termi
nai kompanijos. “Kas nors yra 
radikaliai klaidinga musų sis
temoj, kuri leidžia žmonių eiles 
stovėti laukiant lėkštės viralo: ii 
neaprupiriama visų. “Nors čia 
elgetavimas yra uždraustas, bet 
Bush nežinąs kitos šalies, kur 
elgetavimo butų daugiau kaip 
dabar Amerikoj. -

Prof. Einstein vėl atvažiuoja

Brussels, Belgija, gr. 1, ProL 
Albert Einstein su žmona iš
plaukia j Kaliforniją dirbti 
Mount Wilsou observatorijoj, i
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Chicagai ir apielinkei tederan
tis oro biuras šiai dienai pra
našaują:

Giedra, nedaug 
temperatūroj; r 
stovus vėjas. ,

Vakar temperatūra 29 iš 
to, 35 vak. - - ,

permainų 
švelnus, nepa-

ju-

Jau

Kas Dedasi Lietuvoje
Smarkiai apiplėšė ame

< rikietį
Gražiai remia “Al 

kos” draugiją

Brest, Francija, gr. 1. 
dvylika žmonių žuvo benars- 
tant į juros dugną netoli Fran- 
cijos pakraščių, kur yra; nu
skendęs laivas Egypt su $5,- 
270,000 vertės aukso. Laive 
1920 metais nuskendo 100 žmo
nių, sykiu su . auksu.

Lapkričio* mėn. 9 d. apie 3 
vai. amerikonui Vičkačkai Mi
kui, gyv. Trakų apskr. Onuškio 
valsč. Parankavos km., vykstant 
•su vežiku pil. Adžgausku į Aly
tų pas notarą žemės pirkti rei
kalu, prie Vaštartonių km., Pi
vašiūnų vals., Alytaus apskr. 
privijo keturi nepažįstami vy
rai ir užmetę Vičkačkai ant 
galvos skrandą, atėmė nuo jo 
1390 dolerių pinigų, auksinį 
laikrodį ir kt. Spėjama, kad 
Vičkačka apiplėštas jo artimų 
kaimynų su vežiko^žinia.

Šiemet pastatyti tiltai
Kybartai, Vilkaviškio ap. Per 

Širvintą jau pastatytas gražu? 
geležies betono til<tas. Dabar 
baigiamas piltai pilimas. .Tiltas 
kaštuos apie 25,000 lt.

Seredžius, Kauno apskr. Baig 
tas statyti puikus geležies be
tono tiltas ir laukia oficialaus 
atidarymo.

Šaukėnai, Šiaulių ^aps. šį ru
denį baigtas statyti per Auna- 
vos upę ant vieškelio Šaukėnai- 
Užventis betoninis tiltas.

Užventis, Šiaulių aps. Pasta 
tytas didelis betoninis tiltas ir 
per Vemtą.

Šiais metais įsikūrusį žemai
čių krašte žemaičių senovės mė
gėjų “Alkos” draugija susilau
kė iŠ viso žemaičių krašto la
bai gyvo pritarimo ir paramos. 
Visi žemaičiai su entuziazmu 
pritaria koncentruoti visą že
maičių kultūros gyvenimą ne 
kame kitur, bet pačiame kraš
to centre. Draugija tuoj po 
Naujų Metų atidaro Telšiuose 
“Alkos” muziejų.

žemaičių krašto savivaldybės 
visa širdimi šiam reikalui pri
taria ir j 1932 m. savo sąma
tas įrašo atitinkamas sumas. 
Raseinių apskr. savivaldybė ski
ria 300 lt., daugybė valsčių sa- 
viv. skiria po 50 lt. ir t.t.

Tai yra įrodymas, koks bū
tinas reikalas yra patiems že
maičiams susirūpinti savb kul
tūros liekanomis. Tai yra įro
dymas, kokios aukštai kultū
ringos jau yra musų savival
dybės, kaip mielai prie širdies 
ima savo gimtojo krašto kultū
ros reikalus.

14 metų mergaitė pa 
gimdė vaikų be kojų

Sausasis užmušė begin
kli žmogų

Montgonlery, Ala., gruod. 1. 
Federalis prohibiciios agentas, 
sakoma girtas nušovė gelžke- 
lio tarnautoją A. Day, 25 jo 
gyvenalne name. Agento kiše- 
niuose rasta 3 bonkos degtinės,

Sunku besuprasti 
ką dabar' kiniečiai 

ir japonai daro

Lenkų koridorius pri
klauso Prūsams

' ■ '■ ' ■
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paneigus, gr. 1. Ties Juds- 
chen, Rytų Prūsijoj, rasta ka
pinės iš' apie 800 metų pirm 
Kristąus gadynes, kur matyti, 
kad slavų ten tais laikais ne
gyventa. Be kitko rasta akme-1 
ninis ratukas su prosenoviškais
hieroglifiškaiš iškąlinėjimais.
Ligi šiol nebuvo žinoma, ai 
senprųsiai turėjo savo rašliavą 

Kaip ilgai gyventi nevedus

geriausias būdas ilgai gyventi 
pasakė senbernis Big Jim Me- 
Irntoch, 112 metų amžiaus, mi
ręs vakar. A

Ir nesusitaria, ir derybų nebuvę, 
ir vėl mušasi

Paryžius, gr. 1. Tautų Są
jungos pastangos atsiekti taikos 
Mandžurijoj tapo suformuluotos 
rezoliucijoj, kuria siekiama, pir
ma—sulaikyti tolimesnes ko
vas, ir antra—užsukti derybų 
mašineriją, kad butų galima at
siekti abiem pusėm patenkinan
čio susitarimo.

Peiping, gr. 1. Kiniečiai ir 
japonai abieji praneša, kad jo
kių susitarimų tarpe jų dėl 
karo paliaubų neįvyko, ir kad 
net derybų nebuvo.

Ties Tsitsihar vėl pranešama 
susirėmimaiz Japonai siunčia 
pastiprinimų.

žalioji (Vilkaviškio apskr.). 
Pas pil. V. A. 14 metų amžiaus 
dukterį Zosę lankydavosi iŠ 
Varšavos kaimo pil- J- P. To 
lankymosi pasėkoj Zosei gimė 
kūdikis. Kūdikis vyriškos lyties, 
bet be kojų. Visa Apylinkė tik 
ir kalba apie šį įvykį, nes tai 
pirmas Čia atsitikimas, kad 14 
metų mergaitė gimdytų vaiką 
ir dar be kojų.

Mokytoja “auklėja” vai
kus lazda >

Mooney nauja byla pra 
aidėjo

Walker su šalčiu nuėjo prašyti 
dovanojimo

■San Francisco, gruod. 1. Pa
gavęs šaltį po atvažiavimo į Ka
liforniją, majoras Walker šian
dien stojo teisman sykiu su 
dviem kitais advokatais, įrodyti 
gubernatoriui Rolph, kad Moo
ney, kurs jau iškalėjo 15 metų, 
turi būti paleistas į laisvę. By
la eina atviromis durimis. 

- -

Kybartų pradžios mokyklos 
II skyriaus mokiniai dažnai 
tarpusavy j pešasi. Mokytoja, 
užuot mokinusi vaikus gražiau 
elgtis, pati v nusikaltusius vai
kus muša lazda. Pajutusi rei
kalą bausti, mokytoja ieško sa
vanorio, kas atneštų lazdą. At
nešus lazdą, muša ja nusikal
tusį ir tą, kuris lazdą atneše.

“Modemiškas” auklėjimas. 
Bet kitur, rodos, nė šunys taip 
neauklėjami.

“Kad ir pastipus, man 
bus gera”

Šiaulių mėsininkas Bermanas, 
išgirdęs, kad vienam ūkininkui 
nusprogo karvė, nuvažiavo pas 
jį ir nupirko, sakydamas, kad 
virsiąs muilą. Bet parsivežęs 
sukapojo ir pardavinėjo. PolK 
ei j a surašė protokolą ir Šiaulių 
apyg. teismas Bermaną nubau
dė 8 mėn. kalėjimo arba 1,000 
lt. Meld.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PASTŲ IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Haląted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 3:30 ryto iki 8:00 vaL vakaro. « 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Tel. Roouvett 8500. '
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LITHUANIA-tte Ėnigma
Copyright Tiventieth Century and After 

by VALENTINE 3. OHARA 
Member of Britiih Political Mission to Ltthuania

BITS

(Oontinued)
Lithuania was the lašt of all 

the statės of Europe to aband- 
on paganism and to accept 
Christianity. This process datos 
from the end of the fourteenth 
century, when the Lithuanian 
Grand Duke Jagellon, on marry- 
hig Hedrnga, Queen of Poland, 
thus effecting the so-called 
‘personai’ jmion with that 
country i n 1386, embraced his 
consort’s religion and ordered 
the desfruetion of the heathen 
temples in Lithuania. Uis cou- 
sin Vytautas. however, soon be
came the strongest influence 
in the land, being the leader 
of the combined Lithuanian 
and Polish forces on the field 
of <rrunewald, 1410, when the 
Teutonic Ordcr suffered a 
erushing defeat. L’nder him 
towards the start of the fif- 
teenth century Lithuania at- 
tained the zenith of her power 
and prosperity, her domimom 
extending wide from the Baltic 
to the Black Sea. bfot so very 
long before the marriage of 
Jagellon and Hedwiga the Grand 
Duke Gediminas, perhaps the 
greatest of the Lithuanian 
rulers, in refusing to become 
converted to Christianity while 
at the šame time allowing his 
subjects full liberty in this re- 
apect, had declared: ‘The Christ- 
ians worship God in thefr own

way, <the Russian and the Pole 
each after his own fashion. 
We worwhip God in our wn 
way. We 'have a41 one God. Why 
speak to me of the Chrištian 
God? Where indeed can you 
find more injustice, crimes,i 
violence, corruption and usury; 
than among the Christians,; 
and more particular among the 
Churchmen, the Bearers 6f the 
Cross?’ (referring to the semi-; 
monastic orders of the Cross 
and Svvord-Bearers). Kere it 
may not be withotft interest 
to recall that -at tįis period 
whenever among the \varring 
Christians — Russians, Poles, 
or Gerrrians — the offices of 
a meditator were soiicited to 
compose a ąuarrel, it was ge- 
nerally to the pagan Grand 
Duke of Lithuania that all 
eyes tūmed, confident that 
justice would be 'vindicated.

The Lithuanians of to-day 
point to 1569 as the blackest 
date of their history. To the 
pohtical union (the Lublin 
Union) effected with Poland 
in that year Lithuanians attri- 
bute the rapid dovvnfall of their 
political independence and their 
ultimate undoing when, at the 
end of the. eighteenth century, 
Poland was partitioned be- 
tween the thrėe nėighbouring 
empires, Russia, Germany, and 
Austria. (To be continued).

Among Our Distant Friends '

* Rumors of several months, 
coursing among the younger 
Philadelphians about Miss Alice 
Kubilis and Mr. John Skrup- 
ski, both members of “■Daina” 
musical sooidty, have been con- 
firmed. May we xvish them !luck 
in their future married life.

■» * * , 1 

t >
Operetės chorus of Brookiyn, 

New York is coming to *life. 
The organization makes its bow 
this season With the presefit-' 
ation of an operetta “Triny
čiai”.

A BIT OF VERSE

• * *
Buhton, Illinois boasts of 

two atti’active young ladies, 
who are taking an ftctive part 
in the colony’s sočiai life. They 
are Miss A. Paulavičius and 
Miss Adele Paulavičius. Adele 
is quite famous as a dancer.

• ♦ •
And then, Jamaica Pluin, 

Mass. takos a great deal of 
pride in its unigue mandqlin 
orchestra. Miss Helen Kaspa
raitis is the, one to be credited 
with its organization.

------- y---------- -
... , v At Home. <
A X , į v

One couldn’t Elame any mem- 
bers of the Lithuanian Car
nival Committee for having* 
gray hair, if they did not boast 
of that distinetion previous to 
their efforts to glue 
works together.

the

TEC«NIQUE

First I point my pencils taper, and I get a lot 
of paper,

Then I light a cigarette;
Then I read the notes I’ve jotted in a notebook, 

soiled and blotted—
Būt I cannot find it yct.

Then I gaze upon the backs of all the books that 
there are staeks of

On the shelves and chairs and floor;
Būt I don’t appcar to see a single ghost of 

idea,
So I smoke a little more. * '

an

i
Then 1 ramble up and down and screw my fea- 

tures to a frown and \
Rumple up my grizzled hair;

Then I stare for* half an hoitr at the» sad 
September sh'ower—

There’s no inspiration therc.

So 1 read a magazine or two to make my think- 
ing keener—

Then I get a sudden shock
As the noontime whistles blowing and the work- 

ers lunchward|.going
Warn me that it’s twelve o’clock.

Just a pattern’s what one wants, hence I 
a line of nonsense

In the mcter that I pick—«
When it’s written down, peihaps it may 

sense, and &o I slaps it
Down, and tries to make it stiek.

wri‘te
v

make

Line by line the verse comcs crawling, tiH it’s 
done as night is falling.

(And there’s every likelihood
H&d thefe come to me, who made it,' just a 

gleam of sense to aid if,
That is might *haveturned out good!)

And at the Carnival, seeing 
all the misplaced evening 
gowns, several of the mascu- 
line members of the public, be- 
gan to wopder whether they 
themselves, hadn’t committed 
a sočiai error in not stopping 
ovei* at Jako, the tailor, and 
not spending a five bill fdr the 
tux.

After 
chestra

* * * , 
listening to the or- 
rendering Schubert’s

Unfinished Symfihony, We felt, 
sorry he ever 'bugain it.

* ♦ *

i
One may be frarik at leįist 

about one thing. &n spite of 
aH the Rūta Gay 'Gitls šhopld 
be given crcdit for ’trying hard., 

f ‘ —-AH tears.
♦ ♦ ♦

The Lithuanian UniversJ^y- 
’Cltib made its first public 
pearance Satiirday, Nov. 28lth^ 
at Gage Purk. Yes, it was ąiįit^ 
gOod, too.

\ ■ * * * ■

After watching all 
enjoying themselves rn playing, 
the very ingenibhs games for^ 
-a studentą’ meeting, fone 'began. 
to wonder,. whether the guešts? 
were not oyėrdosed “by appli- 
cations of Dr. Voronoff’s reįju- 
vehating serum.

And' listening to the addr<ess 
of the principai speakėr Of the, 
ėvening, one CdUld hot lielp,; 
būt thirik of the gag aboUt thą 
man who, Pialcing fes fitrst; 
public appearance,. a^drėsšed; 
the listendrs in tfee fdllowing‘ 
manner. “Ladies and Gentie*! 
men, when Ei prepared tnyl 
speech for this evenjng God 
and I knew it”. JBut nbw, God 
is the only one wto remembersį 
anything aboUt it.

* ♦ 1' * X

Listening tp Dr. Striko! ad- 
dress the giiests in his really! 
sincerc manrifer, some thought 
they were listening to a lecture^ 
on biology. ’ ■;

. .. * sj< * . ‘ • A
■ r ’•

To witness two of the fe-! 
minine gUests of the, evening: 
hop a ride at, the Cornėt oT 
55th & Western woulcl have^ 
stunned anyorie. (

Būt all in all, the students 
have somethihg to talk about' 
and not withput reason. God’s 
Speed to them, to ūse !Dr.: 
Zymonts words.

One Of the crow<
’ . f ' •> '

į ...................................................................

Wal<m6 of flies, the 
'Carefree teks... Only 

a tedybug .Avas fluttering 
jįrottnd, tidkling -her nedk. And 
she thoiight that it was Juo- 
zdliš the bent grfcss...
- “Veronica, Veronica, your 
shame, your shame”, the green- 
įsh ęa.rs of i’yc štili whispered, 
swaying fteom side to side and 
staring -at her. -

•After sitting a while, Vero
nica sbood up and gazed around. 
The sun was sėtting and its 
slapting rays caressed the lull- 
ing expanse of ripening grain. 
Orį the viflage road and paths 
rupning adong the barns, village 
maids, alone, or in groups, were 
hurrying with milk pails in 
their hands to the _Ends to 
milk the cows, while on the 
open road, under a tall wooden 
eross, igathered a large group 
of ihem, Waitmg for the be- 
la!ted pnes to return ’home all 
together.

As if guilty of something,1 
Veronica hid -herself i n 
thjcket and waited for her 
friends to pass -by.

She was ashamed to appear 
’in the šame group wibh the 
ręst -of the girls. It seemed, 
that wherever she’ll turn, all 
will notice her mtefortune, her 
sorrow, her gripf.

(To be continued)
liula |M j l>JMI > ■ 1 I I * II

" Naipas Stiprumas 
ir Gyvumas

Šiltini. lipųMti. ilUBikBtnrtvę žmonės daug 
naudos supilaukia iš Nuga-Tone. Šio paste
bėtini vaistai pašalina iš kūno ligų peruB, 
kurio atima is nervų, raumenų ir orgaiių 
stiprumo ir gaivumų. Nuga-Tone suteikia 
jums gerų apetitų, jūsų skilvis daugiau jųe 
bebbvarglns ir jusij abelna sveikata žymiai, 
hhgerės. ^Būtinai gaukite bonkų Nuga-Tone. 
Uis yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
itbilokininkus -beturi jo, paprašykite jį ui- 
sakyti dėl -jus iš snvo urmininko.

■». .i.ni.iim IliĮMiifcUiifaAi ■ iliMw idifai,

/

the
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Earsijdiitės “N-nose’3
Htiųilir Ui ............... ■ .> ~

VERONICA
A Short Story of Lithuanian Murai Life

' By '

ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS 
/ 

Translated f tom the Lithuanian 'by A. V.

(Continued)
“Cduld he, really deceive me, 

and not send neither the “šip-i 
kartę”, nor the money ?”...” —- 
“God will not hėlp him for the 
gloom of my youthful days”, 
Veronica sdothed her agonized 
fečlings and rerhembered his’ 
kind, caressing words, the fond- 
ling touch of his strong, manly 
fingers, his tales of Libau, Ka- 
terinošlav, and America, where 
he went after long, clelayte 
preparations... Those lašt days 
together were vividly coįriipg 
back to her: it was on *the 
šame day, a Sunday, -both sit- 
ting near the edge o'J the (rye 
-field, on a streteh of green in 
the meadpw; Juozelis ii uit -kopt’ 
on taiking, kept op teŲing -her. 
sq many sweet -thi-ngs, kept on 
gazwg Into her bluę eyes, presai 
sėd her hands, chmg .ardenUy 
to her nimble body, placed hisbody, placed his

“ * *
hcad on her kneeš... Sometihics,. 
as if lacking.. Words, he Wuld;j 
rę'main silent, hecome thoiįght-jį 
f ui and, pluęking ol’f a ben t 
grass or puljįįng a tįny teyęjj 
stem, would begin playing witty j 
it around her uncovered neck i 
or ruffle her jjląited. tressęs of) 
haįr. ../Ai times she f eit iį, aty 
times she di$nT, at tinjęs it: 
ąngered her, būt then again 
shė smiled. Shė did not ręsist 
and Juozelis became a Ibttlė 
Ibdlder,.. Yea, ..vdio could ide-n 
sori’be it all; neiihcT the <dafk*i 
iness of the night, neither the 
pale, cold-moonlight saw it alP

only the two >and Almighty 
krievv all. '

■ i ‘ < i-'M 
‘‘Godi”, ^creumęd Veronica 

.and, ■ ynmped up, įjll pale :apd 
trembling; no, one ^around; the 
šame blue sky above ihet, the 
šame, swallow^ marking a ti-ail J 
with their nimble wings, the

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m.
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintai, pertvarkytat ir pagerintai. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su virtum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” raėo {žymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerihot lietuvi, 5j žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad /‘Kulturot” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
merams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lithuania

Naujas Oscar Ameringer
Buvuiio ILLINOIS MINER Redaktoriam, Savaitraitii

The American Guardian
% «

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagūs skaityti, pamokinantis. 
'Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

NIEKS
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtoji kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvšjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėfhs Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

SRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
me gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. , ■

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
{pratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio I

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

RADIO TRIUMFAS!
> ■

* Naujais 1932 RCA Victor Radio 
ir Fonografas Krūvoje

MObEL RE 73

$10 įmokėti

ar 
gražus suolelis arba elektri- 
kinis laikrodis. '

IhhniitiirF liiin .'t*' »•> f

Dykai gyvas' kalakutas

-—■'i- ii i............. i1

LIETUVIU PROGRAMAI:
i

WCl'į., '970 kiloc. kas NedSldieni nuo
1 iki 2 vai. po ipietų.

VHI’G 1420 kilbę. ku&r Ketvergę 
i

7 iki 8 vai. vakare.
nuo

PAŽIŪRĖK IŠ UŽPAKALIO
KĄ SIS RADIO TURI:

Synchronizcd tono sistemą, 4 Green Grid Tūbas, Tono 
Kontrolė, 8 Tūbų Circuit. Plačiai iliuminuota Dial. Elec- 
tro Dynamic Speakeris. Padarytas ^parduoti už $129.00, 

Dabar tiktai už $99.50 Su viskuo
z Su 8 RCA Tūbomis 

■ ' I:-, - II" ' J "I IJos. F. Sudrik, Ine
DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ CHICAGOJE

3417*21 S. HALSTED ST.
RUDRIKS REX KRAUTUVĖ 3343 SOUTH HALSTED ST. 

Telefonai Boulevard 8167-4705
*
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KORESPONDENCIJOS
Harvey, III

SLA 289 kuopos susirinkimas

......... .. .................................... .. .......................—" ------------------------- 

riai privalo dalyvauti susirin
kime, kuris įvyks gruodžio 6 
(i. Susirinkimas bus ypač svar
bus tuo, kad įvyks Pildomosios 
Tarybos nominacijos, o taipgi 
bus kuojos valdybos l inkimai.

Jonas Sabaliauskas, 
finansų raštininkas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
. ...............  « K*...... ...... ............ —i t* x T1

Gruodžio 3 d. paprastoj vie
toj įvyks SLA. 289 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Lai
kas, kaip ir paprastai. Kiekvie
no nario pareiga yra dalyvauti 
tame susirinkifne, nes bus no
minuojama Pildomoji Taryba 
ir renkama kuopos valdyba.
~ Susivienijimo nario pareiga 
yra rūpintis srvo organizacijos 
gerove. Gi visi žino, jog orga
nizacijos gerovė žymioj dalyj 
priklauso nuo to, kokie žmo
nės jai vadovauja. Narių parei
ga yra išrinkti į Pildomąją Ta
rybą
Svarbu taip pat išsirinkti kuo
pai tinkamą valdybą.

Tad visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. Be rinkimų, dar 
bjls ir kitų svarbių reikalų ap
tarti. —A. L. Skirmontas, 

pirmininkas.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton P.-srk
Organizacijos. Jono Aleksan

dravičiaus mirtis

laiko,

tinkamiausius žmones

Westville, III
Svarbus susirinkimas

Visi šv. Petro ir Povilo Drau
gystės bei SLA. 29 kuopos na-

Nauji Lietuviški 
Rekordai

Po 35c Vienas arba 
3 už Dolerį.

Rekordo Numeri* 

26083

26086

26038

26078

26080

26087

26094

26022

26106

26107

26107

26081

26056

26053

26042

26092

26071

26061

26085

Greitas Žirgelis, Polka.
Neskubėk. Polka

Nauja Polka, ir 
Bučkio Valcas.

Josiu Jomarkėlin. Gieda 
nas Butėnas. *' ~ «

Tek» Upė Per*Beriifiąr*Gie- 
da Jonas Butėnas.

Panemunes Valcas ir
Plikas Kaip Tilvikas.
Urėdas Maiše ir Godelės

Sibiro Tremtinys. Gieda Juo
zas Olšauskas
Bernužėli Nevesk Pačios.
Gieda J. Olšauskas.
Oi. Čia-Čia. Gieda Marė 
Strumskieuė 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 Kraic Polka.
Senelis Ganė Aveles, Valcas

Jo-

Girda J. 
Rakauskienė 
Gieda Elena

čius.
Gieda Gaideliai.
Olšauskas ir E.
Gražus Bernelis.
Rakauskienė.
Visiems Tinka—Polka, Kau
no Orkestrą.
Sesutė -4- Valcas^
Sena Jaunystė — Gieda An
tanas Vanagaitis.
Sharkis.
Šimts Velnių — Polka — 
Kaimiečių Orkestrą. 
Lakštingala.
Ant Marių Krantelio — Gie
da J. Butėnas.
Prirodino Seni Žmonės.
Gaidys — Polka — Kariš
kas Benas.
Klaipėdos — Valcas
Onytė—Polka —— Armonika 
Solo.
Meilės Sapnai — Valcas
Tėvynės Polka — Okeh Tar
ptautinė Orkestrą.
Ku Ku — Valcas.

Jos. F. Sudrik
3417 S. Halsted St.'

CHICAGO, ILL.

U

— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dbtance Remova) 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yard* 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICf

Goodeonai Broliai 
Poruyšių ir pianų muveriai vietoje i» 

toli, patarnavimas geras ir pigus.* 
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336
-Y- ...... - .. ........... ..................“ ” 1---------

\

.Jau bus apie mėnuo 
kai po visai trumpos ligos am
žinai užmigo vyras, mylėjęs 
savo tautą — lietuvius, atlie
kamu nuo kasdieninio užsiėmi
mo, kuriuo reikėjo pasidaryti 
pragyvenimas, daug tikslmis ir 
naudingo darbo padaręs čia gy
venančiai lietuvių išeivijai. Tie 
visi geri darbai, kuriuos mums 
paliko Jonas Aleksandravičius, 
aiškiai liudija tai, kad mes, lie
tuviai, netekome to žmogaus, 
kuris draugijiniame gyvenime 
dar būtinai buvo mums reika
lingas.

Taip, jis mirė... Ir užpildyti 
jo vietai, deja, kito tokio ne
turime.

Pažinojau aš velionį Jonų 
apie 16 metų ir man teko sykiu 
su juo nemažai dalyvauti vi
suomeniškame darbe. Ypatin
gai pastebėjau jį esant nuo
širdžiu ir sumaniu dirbti taip 
organizatyvį, taip labdarybės 
darbą. Nuo to .laiko, kuomet 
abudu buvome komitete ir sta
tyme paminklo Pabašninkui Br. 
Va^gšui-Laucevičiui, kurio kū
nas randasi Lietuvių Tautinė
se kapinėse, vis dažniau ir daž
niau susitikdavome įvairiose 
vietos organizacijose prie ben
dro darbo ir asmeniškai.

Bet apie asmeniškus santi- 
kius, kokius turėjo Jonas su 
draugais ir su savo šeimyna.

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

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

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
tai0: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Omtment Co
HARTFORD. CONN.

nekalbėsiu, nes yra sakoma, 
\aip žmogus pasikloja, taip iš
simiega. O, antra vertus, skai
tytojai. asmeniškumu neįdomau- 
jsL Todėl pasitenkinu padaryti 
šį pranešimų tik iš viešojo Jo
no gyvenimo ir jo damų. Dau
gybei chicagiečių, taipgi apie- 
linkės miestelių, rie tik lietu
vių, bet ir svetimtaučių Jonas 
buvo žinomas kaip geras, lais
vas kalbėtojas, Jo pasakytos 
kalbos / viešuose susirinkimuose 
buvo Įdomios, rimtos ir drau
giškos. Beveik kiekvienoj savo 
kalboj Įtraukdavo jis žodžius 
“broliai ir sesutės, vienykimės, 
organizuok i mes, nes organiza
cijos pagelba bus daug lengviau 
pagerinti mums savo būvis”.. 
Po tokios kalbos kartais net 

I

keli įstodavo j jo nurodytą or
ganizaciją, ir darbas ėjo sėk
mingai. '

Prieš 20 metų matydamas, 
kad šioj apielinkėj (Brighton 
Parke) lietuvių skaičius spar
čiai dauginasi, nieko nelaukęs 
J. Aleksandravičius pradėjo sa
vo draugams įkalbinėti reikalų 
ir svarbų organizacijos ir įstei
gė Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nį Kliubų. Taipgi pats parašė 
Kliubui konstituciją priduoda
mas prakilnius tikslus. Supran
tama, vadovauti kliubui nebuvo 
jau taip lengva, ypač tuo laiku, 
kada atsirado kliube neva bol
ševikų, ir “pasidarbavus” jiems 
susirinkimuose kildavo t tiesiog 
audros, kurios kliubo vairą suk
davo tai į kairę, tai vėl į deši
nę. Nežiurint to. nors tuo laiku 
kliubo eiga buvo sulaikyta, Jo
nas, turėdamas didžiumos na
rių pritarimų, palaikydavo tvar
ką ir, tik išėmus mažą protar
pį, visą laiką buvo ir mirė bū
damas kliubo pirmininku, pa
likdamas kliube apie devynis 
šimtus narių ir gerą tvarką.

Kalbėdamas apie politikų tu
riu pasakyti, kad Jonui Alek
sandravičiui ji buvo ne sveti
ma. Ne tik pats gerai suprato 
kaip svarbią rolęįilo^ia politika 
žmonių gyV^Sj^he/^t iri. kitus 
ragino-organizaVo būti politiš
kai susipratusiais. Pasėkoj to, 
matydamas reikalų vietos lietu
viams būti politiškoj vienybėj, 
gavęs pritarimų draugų J. 
Eringio, J. Vingeliausko, J. 
Sholtemano, A. Maženio ir ki
tų, 1923 metais suorganizavo 
American Lithuanian Citizens 
Club. Dabar šis kliubas turi du 
skyrius — politikos ir pašal
pos. Nors kliubas, palyginti, 
dar jaunas, bet gerai gyvuoja. 
Vadinasi, ir ta spraga, Jonui 
pasidarbavus, liko užpildyta. 
Būdamas kelis metus šio kliu
bo pirmininku,-jis dėjo pastan-

gas, kad lietuviai, o ypatingai 
kliubo nariaų butų visi Šios 
šalies piliečiai; dagi pats moki
no reikalingų atsakymų į klatt- 
simus gavimui pilietiškų popie- 
rų, ir tokiu budu šioj apielin
kėj buvo padaryta datig pilie
čių, nes, pasak Aleksandravi
čiaus, tik būdami piliečiai ga
lėsime plačiu frontu . kovoti 
prieš visus negerumus teikia
mus iš valdžios pusės arba ga
lėsime išsirinkti savo žmogų, 
kuris musų reikalus gintų.

Be to, ką jau pasakiau, skai
tau pareiga pabrėžti ir tai, kad 
gal užvis daugiau Jonui Alek
sandravičiui rūpėjo vietos lie
tuvių finansinio būvio pageri
nimas, kitaip sakant, grynai fi
nansinis biznis, kuriame patysj 
lietuviai turėtų vadovybę ir 
sau naudų. Per didelį darbą pa
vyko Jonui suorganizuoti lie
tuvišką spulką, kuriai vardas 
buvo duotas Bros, of Lithua- 
nia Building & Loan Associa- 
tion. Vėliau vardas pakeista pa
rankamo deliai į Midland Build
ing & Loan Association. Jau 
daug metų spulka puikiai gy
vuoja ir šiandie skaitoma di
džiule lietuvių finansinė -orga
nizacija, kuri, yra patarnavusi 
ne šimtams, bet tūkstančiams 
lietuvių, podraug ir kitataučių I 
ir dėka kuriai daug kas leng
vesniu budu įsigijo namus, o 
dar daugiau sutaupė pinigų už
tikrinimui .savo ateities.

Vėliau, (bus kokie, penki me
tai) Jonas Aleksandravičius 
naudai lietuvių suorganizavo ir 
kitą finansinę įstaigą, kuri va
dinasi Mid-West Home Loan 
Association. ši įstaiga taipgi 
gerai gyvuoja, yra valdžios 
priežiūroj ir turi teisę duoti ir 
duoda pirmą, antrą ir trečią 
morgičių lengvomis išlygomis. 
Jonas organizavo šias abidvi įs
taigas padarydamas neįkainuo
jamos naudos savo apielinkes 
žmonėms ir pats > jomis pilnai 
pasitikėjo, nes mirdamas vienoj 
ir antroj paliko ne visai mažai 
pinigų. . < (!i

•' j;
Jonas Aleksandravičius buvo 

laisvų minčių, .žmogus, organL 
zavo laisvas organizacijas, lais
vai kalbėjo viešuose susirinki
muose, prisidęjo prie įsteigimo 
Lietuvių Tautinių Kapinių ir 
ten kapinių puošimo dienoj ne 
kartą yra sakęs prakalbas, iš: 
reikšdamas džiaugsmą, kad mes 
tikri laisvos minties lietuviai 
čia susikūrėme . gražią vietelę 
amžinam savo pasilsiui. Iš laik
raščių jis nuolatos skaitė “Nau
jienas”, jas rėmė ir tuo didžia
vosi, sakydamas, kad “Naujie-, 
nos” tinkamiausias mums laik
raštis, nes jos pilnai suteikia

vietos aprašinėti draugijų pa
rengimus ir t. t.

Velionis Jonas! kaip senas 
šios apielinkės gyventojas bei 
darbuotojas, buvo žinomas pa- 
rapijonų ir vietinio kunigo 
Briszkos. Kunigas žinojo ir tai, 
kad velionis daugelį metų sa
vais reikalais nesilankė bažny
čioj, neėmė sakramentų ir mi
ręs turėjo būti palaidotas be 
bažnytinių ceremonijų Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, nes tų vie
tą gyvas būdamas pilnai užsi
dirbo. Bet žmogus mirė ir at
sidūrė gyvųjų valioj. O kad 
mirdamas paliko pinigų, tai už 
tuos pinigus perkama pamaldos, 
bandoma gelbėti dūšią nuo pra
pulties ir tik dėl žmonių akių 
valandėlę nabašninką palaiko
ma bažnyčioj, o paskui vežama 
į Kazimierines kapines palaido
ti.

Aš klydau manydamas, kad 
kunigas Briszka. velionio Jono 
Aleksandravičiaus nepriims baž
nyčioj ir nelaikys pamaldų už 
jo sielą. —Anton Justas.

Lietuvių valanda

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 
mus parsiduoda nuo 25% iki % pigiau.

PETER NOVER 
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IR 

BRANGMENYS
Brangmenų ir Laikrodžių Taisymas

4148 Archer Avenue

vėliausios mados 8LT- 
akiniai sustiprins akis,

Su dideliu malonumu teko 
klausytis pereitam sekmadieny 
liettuvių radioprogramo iš sto
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, kurį davė Jos. F. Budni
ko radio krautuvė. ■-

Visi dainininkai, ponia Šatu 
ris, Antanas Kaminskas ir Sta
sys Rimkus, gražiai ir jausmin
gai daivanvo solo, duetus ir 
Jr trio, p. J. Sauriui akompa 
į nuojant pianu. Budniko radio 
trio, pianas, smuiką ir 
dina, šauniai ir smagiai 
įvairias lietuvių dainas ir šo
kius.—Tėmytojas.

akor 
grieže

Nęteko turtu, nusižudė
George Francis Houlihan, 

54 metų, prakišęs biržoje tur
tus, nusižudė iššokdamas iš 
aštunto aukšto Eastgate vieš
bučio, 162 East Ontario st. 

> j. <i.. , ..

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

LEAVES 
NO MM 
ON BRIDOE 
OF NOSE

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

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

Dr. G. SERNER
'■ LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus. ■'
Dirbdami mąstykite apie darbą.

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams. x

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. - Parsiduoda Visur

•Tikrasis turi INKARO vatsbaženklj.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

DAVID SUFFRIN, Ine
PRIVERSTAS IŠEITI IS B'ZNIO!

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 
; po 60c

Elektrikinis Radio. 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl grojimo, $OQ.50 
dabar už ........ ...........................
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia $Oft.OO 
dapirkti, dabar už .........
Howard* Radio, 9 tūbų, "High Boy” 
kabinete, dabar $ 69 .00

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.OO
dabar ................ ........................ □ □

Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radios visų iidirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

Pardavinėjamas po 

20c. už kvortų

Klauskit savo gro- 

serninko bonkos 

LINCO-WASH

M AKĖS
VASHINGEASY"

Vartodamos LINCO-WASH
Skalbimo vandenį, jus galite dabar išskalbti įsavo drabužius BE VIRINIMO. 
Pašalina visokios rūšies plėtmus kaip kokia magija ir padarys jūsų skalbinius 

baltus kaip sniegas.

Linco Products Corporation
1 1636 South Halsted Street,,, Tel. Pullman 6201,

garsųjį

Hats Cleaned
& Blocked

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

Little Star Cleaners
3328 So. Halsted Street 

karhpas 33 rd Place
' iMMnafcft i i»irn iimrrrmtfiao in^ ii <

. ' . -i... . .

'/■

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai/ 
įsakė visą D. Suffrin, Ine., staką parduoti nežiūrint kiek jis kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudeninių prekių už žemiausias kainas per 20 metų. Nieko nepa
liekama—kiekvienas drabužis bus parduotas — tūkstančiai naujų Siutų, Overkautų, 
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gerus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ir augštumo kokybės pirkti 
pusdykiai.
Niekad pirmiau drabužių biznio istorijoj Society Brand ir Simon 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip 

juokingai žemas kainas
Rankomis Siūti Vienų, Vilnų Tikrai 

$20 if $25 • ' ‘
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pirkite du ar daugiai! už $Q "7 IĮ 
šią žemą kainą, tiktai už I V

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pasiūti iš puikiausių* worsted vilnonų, ’ 
naujausių, stylių, paau- M O "A E 
kojami už ....  ;..l. | ViHFV

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00 
s v Custom Siūtį

SIUTAI IR OVERKAUTAI
■ v Pįrfiįktlniausiu, importiiotų ir' vietinių 

vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
?vIAN ir kitų augštos rųšies išdirbysčių. 

Naujausi styliai jvai- *7R
riaušių patternų, už tiktai W

Šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 
žemas kainas pardavinėti už $35.00

SIUTAI IR, OVERKAUTAI

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šią juokingą 
-žemą kainą $«| A
tiktai, ......................  I Va

.Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902 <'

1514-16 Roosevelt Rd. 
■ arti St. Loui« Avė.

CHICAGO, ILt.

jjjį

f.'. V. Vii v vv'.'V, ■

> »•. t 1

i;’’ K

WISSIG,
Pasauliniame Kate ,

Seno Krajaus

PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI ,
Puikiausios kokybės vilnonų, šioje gru
pėje yra didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Celanese ir Skinners sa
tino, tiktai $i|Q 1F
už ............. ►...........  •• |l

t

Daktaras
/ tKapitonu

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir .pūstis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti* 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. \ Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vat 

s 4200 We«t 26 St. kampas Keeler Avt.< ^Tel Crawford 5573

t

Štai zyra viso gyvęnimo proga nusipirkti drabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužių ateičiai.

DAVID SUFFRIN, Ine.
1171-77 Milwaukee Avė., prie Division Street

_____ ______________ ■.............
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Uisfeakyme kalnai
Chlcagoje — paltus

Metama —.....
Pusei metu __ .
Trims mSnesiama 
Dviem mtaasiama — -
Vienam minėsiu!  

Chicagoj per Uneiiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei .......—18c
Mineliui -...... - -- , 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams______— ............   87.00
Pusei metu ------------ 8.50
Trims mėnesiams _____ 1.75
Dviem mėnesiams ----- ----- — 1.25
Vienam minėsiu! ------------- .75

Lietavon ir kitur aisienlaoee 
(Atpiginu)

Metama ____ ____ —----------$8.00
Pusei metu —— 4.00
Trims minesiams 2.50
Pinigui reikia siusti nalto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

bizniui, nes ji galinti išleisti {statymų, kurie uždės naš
tą biznieriams ir kitiems Žmonėms.

Bet jeigu kongresas yra toks pavojingas biznie
riams, tai kodėl jie nuolatos prašo kongreso pagelbos? 
Kas yra muitai, kuriuos kongresas uždėjo svetimų šalių 
prekėms, — ar ne biznio šelpimas?

PROVOKACIJA

Iš Detroito kažin kas mums prisiuntė po dvi kopi
jas dviejų lapelių, kuriuose raudonu rašalu atspausdin
ti Amerikos komunistų partijos atsišaukimai (anglų 
kalba). Vienas lapelis turi antraštę “Prosperity”, antras 
— “Thanksgiving Day”.

Tuose lapeliuose sutraukta į daiktą visos tos ašt
rios frazės ir “revoliuciniai” Šukiai, kuriais diena iš 
dienos būna užpildomi komunistų laikračių puslapiai. 
Bet ne dėlto mes čia apie juos kalbame. Yra tuose la
peliuose ir įdomesnis dalykas. Pirmam, kuris yra pa
švęstas “prosperity” klausimui, Amerikos komunistų’ 
partija sako:

“Draugai darbirflnkai, šita dalykų padėtis turi 
būt pakeista, ir vienui vienas būdas tam yra, kad 
jus sukiltumėte visoje savo galybėje ir GINKLO 
JĖGA (by FORCE OF ARMS) paimtumėte kasyk
las, dirbtuves, fabrikus, farmas, geležinkelius, lai
vų linijas, aeroplanus ir t. t.”
Kitam lapelyje (“Thanksgiving Day”) skaitome:

“Draugai darbininkai, juodi ir balti, buvusieji 
kareiviai ir visi, organizuokite savo pajėgas ir 
ruoškitės paimti, GINKLŲ JĖ&A (by FŲRCE OF 
ARMS), kasyklas, dirbtuves, fabrikus, farmas, ge- 
ležinkejius ir t. t.”
Vadinasi, komunistai atvirai šaukia darbininkus ir 

eks-kareivius ruoštis prie ginkluoto sukilimo. Ko jie 
tuo nori pasiekti?

’ Komunistai žino taip pat gerai, kaip ir visi kiti 
žmonės, kad jų pasekėjų skaičius šioje šalyje yra men
kas. Miestų ir šteitų rinkimuose komunistų kanaidatai 
gauna mažiau balsų už visas politines partijas. Komu
nistų partijoje yra tik keletas tūkstančių narių. Sudė
jus Į daiktą visus komunistų “pagelbinių” organizacijų 
(chorų, susivienijimų ir 1.1.) narius, vargiai gausime 
penkias dešimtis tūkstančių.

Tečiaus jie skelbia ginkluoto sukilimo obalsį! Kas 
išeitų iš tokio sukilimo, kuomet valdžios rankose šian
die yra visa policija, ginklai ir armija? Aišku kas: su
kilėliai butų iššaudyti ir išblaškyti per kelias miliutas!

Jie kursto darbininkus net ir nuo farmerių žemę 
ginklais atimti!

Taigi koks tikslas šitokio žmonių kurstymo prie 
“ginkluoto sukilimo”? Viena iš dviejų: arba pati komu
nistų partija nori išprovokuoti, kad valdžia ją uždraus
tų ir jos narius sugrustų į kalėjimą — arba tą partiją 
paėmė savo kontrolėn policijos agentai provokatoriai, 
kurie rašo jos vardu atsišaukimus ir nori nugąsdinti 
publiką, idant jie paskui galėtų nekaltus žmones areš
tuoti ir persekioti, kaltindami juos dėl “komunizmo”.

• \

Kad tie atsišaukimai yra provokatoriški, tai nėra 
mažiausios abejonės. Visas klausimas tiktai yra tas, 
ar patys komunistai šitą provokaciją daro sąmoningai, 
ar juos traukia i savo kilpas policijos ageųtai. Vienas 
ir antras dalykas yra galimas. Mes .žinome, kad val
džios'šnipai vienu tarpu jau buvo komunistų partijoje 
įsigalėję taip, kad jie ją už nosies, vedžiodavo ir net jos 
laikraščius redaguodavo (pav. Fraina). Bet taip pat 
yra žinoma, kad komunistų lyderiai dažnai stengiasi 
tyčia iššaukti susirėmimus su policija, idant paskui bu
tų progos šauktis į publiką ir prašyti aukų.

Komunistų partija Amerikoje yra subankrutavusi, 
ir netolimoje ateityje ji gali visiškai išnykti, nepaliku
si nė pėdsako. Gal būt, dėlto jos lyderiai stengiasi iš
provokuoti valdžią, kad ji ją uždarytų: tuomet lyderiai 
sakytų, kad ne jie kalti dėl partijos susmukime, bet 
valdžia. ,

SLA. Reikalai
■.......... I

į ne savo vietos draugijiniame 
gyvenime. '

Dabar sustosime ties tais ga
bumais, kokius turi p, J. Ta
reila. Jis yra vienas tų, ką ma
žai mąsto ir į nieką, didelės do
mės nekreipia. Jam viskas yra 
paprasta. Jeigu kas nepavyko, 
tai jam galvos perdaug neskau
dės. Jeigu jis galės sumesti vi
są bėdą ant kito, jis tai mie
lai padarys. Jį galėtum toliau 
numesti, negu kad nustumti. 
Jis pažadės viską padaryti, bet 
savo pažadų nepildys. Jis yra 
geras lietuvis, taip kaip ir dau
gelis kitų. Aš nemačiau pas jį 
perdideles energijos. Jis visuo
met laukia rytojaus ir dažnai 
būtinus darbus palieka dėl ry
tojaus. Jis yra gerą velijantis 
kitiems, bet sali visuomet pir
ma. Praeitais rinkimais jis dau
giausia pasižymėjo savo atža- 
gareiviškumu, skverbdamasis į 
SLA. iždininko vietą tuo laiku, 
kuomet grėsė aiškus pavojus- 
Susivienijimui iš komunistų pu
sės. Jis to nepaisė, — jis bu-! 
tinai norėjo prie, aukso boles 
prilįsti. Tais laikais jis turėjo 
tuos pačius savo pasekėjus, ku
rie ir šiandien remia ir stumia 
j j į tą svarbią SLA. vietą, ne
atsižvelgiant į jo tinkamumą 
bei SLA. gerovę, čia yra ko
kie išrokavimai, kurie ^guli ir 
pusėtinai pakenkti SLA. labui.

Dabar žodelį 'ir apie, tą sen
sacingą SLA. 4-to apskričio 
iždo žlugimą.; Man teko daug 
apie tai girdėti ir net matyti 
tulus faktus, kurie yra aiški 
atvaizda jo kaltes iždo, žlugi
me. Jeigu 4-tas-" apskritys 
nėra jam primetęs tos kaltės, 
tai dar nereiškia, kad jis yra 
nekaltas. Kiek teko girdėti, tai 
apskričio žuvusio iždo reikalas 
yra jau baigtas ir komisija yra 
patiekusi saVp oficiali raštišką 
raportą apskričio Valdybai. Ap
skričio valdyba tą raportą pri
ėmė ir jis turės pasirodyti 
spaudoje. Tuomet, kas panorės 
faktų, tikiu, galės ten pasirink
ti. Taip man aiškino žmogus, 
kuris su tuo reikalu yra. gerai 
susipažinęs, fieikia pasidžiaug
ti, kad p. Tareila nepatapo 4-to 
apskričio pirmininku ir ant to- 
liaus, nes tame atvėjyj tas iž
do klausimas butų veikiausiai 
pasilikęs neištirtas ir apskričio 
SLA. kuopose ginčas butų ėjęs 
toliau. Dabar tas klausimas yra 
baigtas ir iš raporto pamaty
site, jog p. Tareila, toli gražu 
nėra “nekaltas avinėlis”.

— Rytietis,

Pirštų būrimas, - 
Jonas ar Tareila?

Bet kaip ten nebūtų, nuo tos provokatoriškos par
tijos kiekvienas darbininkas privalo laikytis iš tolo. 
Kiekvienas gali suprasti, kad kurstymas prie ginkluoto 
sukilimo dabartinėse sąlygose Amerikoje yra gryniau
sia beprotystė. Kas tokius obalsius skleidžia miniose, 
tas darbininkams gero nevelija. Taigi, darbininkai, ap
sisaugokite ’

VALDŽIA KENKIA BIZNIUI?

Amerikos Biznio Federacijos direktorius, B. W. 
Snow, laikė prakalbą sviesto fabrikantų konvencijoje ir 
pasakė, kad ateinanti kongreso sesija esanti pavojinga

čia prisimena man juokinga 
Lietuvos kaimiečio pasaka, kaip 
žydelis ir lietuvis išėjo žuvau
ti ir abu sutiko sugautomis žu
vimis pasidalinti. Kaip tik ant 
nelaimės žydelis sugavo vėžį, o 
lietuvis didelę lydeką. Dabar 
prisieina dalintis tomis (žuvimis, 
žydelis norėtų, kad lietuvis su 
jo sugestija sutiktų, ir sako: 
“Her, Jonai, kaip tu nori, — 
tau vėžys, o man lydeka arba 
tegul būna tau vėžys, o man 
lydeka.” Bet kaip ten nesaky
tų žydas, vis išeina, kad tau, 
Jonai, vėžys.

Taip lygiai ir su SLA. iždi
ninko nominavimu. Kaip kas 
ką nesakys, — Jonas nori auk
so bolės, nori būti SLA. iždi
ninku. Ir kodėl gi jis to taip 
trokšta? Ar dėl to, kad jis yra 
Jonas Tareila ir kad kito tokio 
gero Jono Tareilos nėra? Ar 
tik Tareila yra geras tėvynai
nis? Ar tik Jonas yra geras 
lietuvis ir geriausias SLA. vei
kėjas, senas veteranas? Ir ar 
tik jis tegali būti SLA. iždi
ninku? Kodėl, iš tiesų, p. Ta
reila taip skverbiasi į tą Vie
tą, ir kodėl Tareilos šalininkai 
jį ten stumia? Tegul pagalvo
ja tas SLA. senas narys, ku
ris duos savo balsį už tą žmo
gų, kuris skverbte. skverbiasi 
prie SLA. iždo.

Aš p. Tareilą pažįstu per iš
tisus 30 metų ir žinau jo ga
bumus. Aš žinau kiek jr jo pra
eities nuveiktus darbus SLA. 
labui bei labui abclnos žmoni
jos. Kas nori, gali vadinti ma
ne ignorantu, bet aš turiu pa
sakyti tai, ką man mano są
žinė diktuoja. Aš jokių garbės 
vainikų nuo Jono žilos galvos 
nemanau nuimti ir jokių gar
būs vainikų jam nemanau teik
ti. Aš jį pažįstu ir suprantu 
kaipo paprastą lietuvį ir seną 
karčiamninką. Karčiamninkai 
nuo manęs garbes vainiko ne
gali gauti, nes jie nėra to už
sitarnavę. Aš juos visus skai
tau senovės užbarių liekano
mis. Lietuviai 'karčiamninkai 
nėra nieko gero padarę dėl 
Amerikos lietuvių tautinio bei 
kultūrinio labo. Kaip tik prie
šingai, — daug yra padare 
Amerikos lietuvių gyvenime 
blogo; daug yra prisidėję prie 
žeminimo Amerikos lietuvių 
vardo. Seni karčiamninkai, kar
tu ir Jonas, visuomet ir visur 
skverbėsi ne' į savo vietas ir 
bandė užvaldyti visus lietuviš
kų draugijų bei organizacijų 
iždus. Labai dažnai jiems ’ tai 
pavyksta atsiekti, vien dėl to, 
kad su jais dar vis eina ta se
na karČiamine joga, kuri vis
ką trempia po savo kojomis.

Jeigu karčįamninkas yra va
dinamas patyrusiu biznierium, 
ir jis gali būti tinkamu užim
ti tokią aukštą SLA. Pild. Ta
ryboje vietą, kaip iždininko, ir 
valdyti tokią sumą pinigų, ko
kia yra dabar SLA. ižde, tai 
galite vadinti mane ignorantu. 
Su karčiamninkų garbintojais 
man nėra pakeliui.

Karčiamninkas, mano supra
timu, yra prastom rųšies biz
nierius. Aš karčiamninkų i ne- 
užsitikiu, nežiūrint, kaip jis ne
būtų gabus ir patyręs savo biz
nyje. Jis man yra visgi tik kar- 
čiamninkas ir gana prastos rų
šies biznierius. Šiandien tie mu
sų senovės šinkoriai save nori 
pakelti į eiles garsiųjų tautos 
veikėjų, garsią ir patyrusių 
biznierių. Jie apsimaskavę ban-

SLA. rinkimams be 
siartinant

didatus, pereina visas padoru-< 
mo ribas. Jie beniekindami 
kandidatus, berodydami jų blo- 
gas puses tankiausia primeta 
jiems visai nebūtus, nieku ne-l 
pamatuotus dalykus, kad tiki 
daugiau apjuodinti vieną ar ki
tą kandidatą. O tas juk naudos 
organizacijai neteikia, — tik
tai demoralizuoja narius.

Be to, daugiau negu kuomet,, 
nors, šie (Pild. Tarybos rinki-* 
mai charakterizuoja muskaipdj 
didelius dolerių garbintojus. Su
sivienijimo “darbuotojai” vei-| 
kiausia bizniškais sumetimais 
arba “užmiršę”, kad sveikata 
yra brangesnė už turtus, rie
jasi tarp savęs dėl kandidatų 
į prezidento, sekretoriaus ir iž
dininko vietas ir dėl paties mi- 
liono, visai užmįršdami dakta- 
rą-kvotėją, kuris yra (taip pat 
svarbus, kaip ir bile kuris ki
tas Pild. Tarybos narys. Mato
mai, Susivienijimo politikieriai 
daktaro-kvotėjo vietų skaito vi
sai nesvarbių ir dėlto kas ją 
užims, — jie nei’maž nesikrem
ta.

Jeigu daktaro-kvotėjo parei
ga butų tiktai peržiūrėti blan
kas ir gauti už tai užmokestį, 
tada, žinoma, skirtumo nebūtų 
koks gydytojas tą vietų užim
tų. Mano supratimu, daktaras- 
kvotėjas, o ne kas kitas priva
lo vesti nuolatinį sveikatos sky-

rių “Tėvynėj“. Jo pareiga yra* 
aiškinti mums visiems supran
tama, populiariška kalba (o ,he 
papuošta , visokiais “Tėvynės”^ 
skaitytojams nesuprantamais 
žodžiais) įvairių ligų pavojin
gumą ir kaip nuo jų (ligų) ap
sisaugoti. Trumpai sakant, dak 
taras-kvotėjas turi būti musų 
mokytojas higijenos srityj.

Taigi, Kad savo pareigas ga
lėti? tinkamai atlikti, tai dak
tarą s-kvotė jas turi būti ne tik
ėtai geras gydytojas, bet ir ra
šyto jas-litoratas. O tokiu dak
taru, kuris gali sklandžiai ra
šyti, kaip tik ir yra Dr. A. J. 
Karalius, SLA. 36-tos kuopos 
narys. Jis yra parašęs: “Vy- 
ras”, “Bakterijos”, “Lyties1 
Mokslas”, “Namų Daktaras” ir 
daug kitokių moksliškų knygų ’ 
Susivienijimas turi daug gerų 
daktarų, bet daktarų-rašytojų 
visai mažai ir, gal būt, visoj 
Amerikoj nei vieno nėra, kuris 
galėtų konkuruoti su Dr. A. J. 
Karalium. Jo kalba yra lengva, 
graži, kiekvienam paprastam 
žmogui suprantama.

Taigi visi, kurie norime tu
rėti daktarą-rašytoją, kuris >ne 
tiktai blankas peržiūrės, bet ir 
pripildys sveikatos skyrių pa
mokinančiais straipsniais, no
minuokite Dr. A. J. Karalių į 
daktaro-kvotėjo vietą.

SLA. narys.

Senovės Tautų Žinios Apie Žemų
(Galas)

Mesopotamijos geografinė pa
dėtis žymiai skiriasi nuo Egip
to. Egiptas, kaip minėjome, 
buvo lyg uždara žeme, tuo tar
pu Mesopotamija iš visų pusių 
buvo atvira, 
babiloniečiai 
šioj senovėj 
kaimyninėmis

tuomet vi- 
kad žemė

Viduržemio

Jau apie pusantro tūkstančio 
metų prieš Kr. gim. fenikieČiai 
atplaukdavo į Kipro, Rodos ir 
kt. salas. Vėliau jie plaukiojo 
po visą Viduržemio jurą, pasie
kė Italiją, Ispaniją, ' šiaurines 
Afrikos krantus, Gibraltaro są
siaurį ir k. FenikieČiai net pra
plaukdavo Gibraltaro sąsiaurį, 
tuomet vadinamus Melkarto 
stulpais (vėliau graikai pavadi
no Herkulio stulpais) ir plauk
davo į žiemius palei Europos 
krantus ir į pietus palei Afri
kos krantus.

Suprantamas dalykas, kad 
tokiose tolimose kelionėse feni
kieČiai daug ko patirdavo apie 
musų žemę. Graikų istorikas 
Herodotas apie vieną fenikiečių 
kelionę pasakoja: *Taip pat 
pasakojo, bet aš tam netikiu, o 
kitas gal ir patikės, kad plauk
dami aplink Lybi ją fenikieČiai 
matę saulę iš dešipčs dangaus 
pusės.”

Tie Herodoto žodžiai parodo, 
kad fenikieČiai yra buvę nu
plaukę už pusiaujo ir todėl jie 
matė saulę iš kitos pusės, no 
kaip ją matydavo pas save na
mie. Bet fenikieČiai 
sai dar nesuprato, 
yra apvali.

Beplaukydami po
jurą fenikieČiai įkūrė daug sar 
vo kolonijų, uostų. Ypač žymus 
uostas išaugo Kartagena. 470 
met. prieš Kr. gim. kartage- 
niečiai, vadovaujami Hanono, 
padarė įdomią kelionę. Apie tą 
kelionę yra parašęs pavs Kano
nas, kurios nuotrupos yra už- 
silikusios iki musų dienų, ir 
yra pripasakojęs nuostabių, net 
pasakiškų dalykų: jie matę 
žmonių, bėgančių greičiau už 
arklius, matę kraštų, kur lieja
si jūron dideles ugninės srovės, 
ir t. t. Bet daug ir teisybės pa
sako. Jie priplaukę salą, kur 
buvę “pilna laukinių žmonių. 
Gausiau buvo plaukais apžėlu
sių moterų; liksitai vertėjai 
vadino tuos žmones gorilomis. 
Sekėme vyrus, bet pagauti ne
pavyko -rr- jie visi paspruko 
besitewretydamr uolomis' ir besi
gindami akmenimis. Tris mo
teris sučiupome, bet jos dras
kėsi, kando, vedamos nenorėjo 
eiti. Užmušėme jas, nulupome 
kailius ir parsivežėme, į Karta- 
geną.”

Reiškia, senovės tautos nie
ko nežinojo apie beždžiones ir 
pirmą kartą pamatę gorilas, pa
laikė jas už laukinius žmones.

Taigi, nors fenikieČiai kiek 
pilnesnio vaizdo apie žemę dar 
neturėjo, bet jų akiratis jau 
buvo žymiai platesnis. Jų pėdo
mis vėliau ėmė sekti graikai.

susiskirsčiusios tam tikromis 
grupėihis. Be to, babiloniečiai 
beplaukydami po Persijos jurą 
taip pat orientuodavosi suHg 
žvaigždžių. Atskiroms žvaigž
dėms ir j ų grupėms babilonie
čiai davė ir tam tikrus pavadi
nimus.

Taigi, nors babiloniečiai apie 
žemę ir labai maža supratimo 
teturėjo, bet apie žvaigždes jau 
gerokai nusimanė. Ir tas akira
tis nuolat didėjo, plėtėsi.

Indaf^giHoj senbVSj- manyda
vo, kad žemė, kaip tam tikra 
masė, yra uždėta ant milžiniš
ko dramblio nugaros. Tą dramb
lį po bekraštines pieno juras 
vedžiojąs šventas vėžlys. ' Y

Vėliau Šitas žemes suprati
mas žymiai pasikeitė. Indai 
■ėmė manyti, kad žemė yra ne 
kas kita, kaip iš milžiniško van
denyno ištfugusi ir pražydusi 
lotoso gėlė. Indijos pusiausalis 
esąs pražydęs žiedas, išsime-. 
čiusios salos — gėlės lapeliai 
ir t. t.

Senovės žydai <apie žemę ta^p 
pat Murėjo menkį supratimą. 
Jie daugiam buvo religingi žmo
nės, Viską tikėjo iŠ Dievo ir 
patys mažai ką tesugalvodaVo 
padaryti. Dievas šilkurė pasau
lį .per šešias dienas, o septintą- 
dięną nuvalęs ilsėjosi. Dievas 
atskyrė jšviesą nuo tamsos ir 
žemę fauo vandens. Bet kaip 
atrodo ta žeme, kokia yra jos 
išvaizda, Žydai, žinoma, apie 
tai jokio supratimo neturėjo, 
žemė vakaruose jiems baigda
vosi Viduržemio jura, prie ku
rios prieina Palestina, nes žy
dai buvo dideli bailiai ir į jo
kius didesnes jurų keliones ne
drįsdavo leistis; rytuose - 
rija, Babilonija, Persija 
žinojo Egiptą, Siriją ir, galima 
sakyti, viskas. Daugiau apie 
žemę žydai beveik nieko nebe
žinojo. Tiesa, tokių fantastinių 
pasakų, kaip kitos tautos, žy
dai apie žemes laikymąsi nesu
galvojo, nes jų buvo visiškai 
skirtinga tikyba, kaip kitų tau
tų, ir jie tikėjo, kad viską lai
ko Dievas. , '

Šalia žydų gyveno fenikie
Čiai. Jie senovėj taip pat buvo 
pasiekę aukštos kultūros ir žy
miai ’praienkę save kaimynus, 
žydus. Jų miestai Tiras ir Bi
donas garsėjo savo grožiu, tur
tais ir buvo anais laikais be
veik nmngalimi. FeaikieČiai bu
vo be galo drąšijs jftrininkiai, 

piemens pirmieji todėl jie daug daugiau žinojo 
dangaus sld'iaiaią apte žeinę, kaip kitos senovės

o rytmetį vėl išplau-

' • • • • 1

Tur būt, visoj SLA. istorijoj 
nei vienuose Pildomosios Tary
bos rinkimuose nepasireiškė 
toks didelis sujudimas, Susivie
nijimo “veikėjų” darbštumas, 
Įtoks yra šiemet. Besiartinant 
Pild. Tarybos rinkimams, įvai
rios grupes-grupelūs^ jau senai 
paskelbė savo “sleitus” ir už 
juos agituoja. Rinkimų kampa
nijai, tiksliau sakant, vienų 
kandidatų gyrimui, kitų nieki
nimui naudojama ne tiktai laik
raščiai, visokie lapeliai, bet ir 
kompozitoriai, dainininkai, kon
certai, radio ^stotys ir ^kitokie 
moderniškos gadynės “robotai“. 
Iš šalies žiūrint, atrado, kad> 
renkama Suvienytų Valstijų; 
prezidentas, o ne SLA. Pild.
Taryba.' .

Nariuose pasireiškęs gyvu
mas bei susirūpinimas savo or
ganizacijos reikalais yra lapai 
girtinas dalykas. Tiktai bėda, 
kad didžiuma “veikėjų”, beagi-M14/MAVJ. 1 * V iv |1CVQ1YCV V y lYLVVl VIJIME 1 VI A liet* VVilYvJ^ 5

do lipti, lyg jautis į karietą, 'tuodami už vienus ar kitus kan
• A* t- i.

jos, kaip didelis dubenis, 
apverstas dangaus s k Jau
čia gyvena dangaus die-t 

saulė, žvaigždės, mėnulis

Asirai, chaldčjai, 
ir k. jau giliau- 
susisiekdavo su 
tautomis, jas už

puldinėdavo arba patys būdavo
užpuldinėjami. Todėl supranta
ma, kad pas asirus ir babilo- 
niečiuš negalėjo4iilti tokia miri^ 
tis, kad Mesopotamija tai visas 
pasaulis. Bet Visgi ir babilonie
čiai platesnių geografinių žinių 
neturėjo. Pirmiau asirai ir ba
biloniečiai įsivaizdindavo musų 
žemę esant tam tikrą plokščią 
masę, kuri yra uždėta ant di
delių akmeninių ar nauginių 
stulpų, kylančių iš bedugnes. 
Saulė taip pat keliaujanti dan-( 
gumi, vakare nusileidžianti po- 
žemin,
kianti dangaus paviršiun.

Vėliau šitoks babiloniečių že-’ 
mes supratimas šiek tiek pasi
keitė. Buvo manoma, kad sau
suma arba žeme ryminti vidu
ry pasaulinio vandenyno, o vir
šum 
esąs 
tas; 
vai,
ir t. ‘ 1.1 Viršum dangaus dar 
esąs kitas vandenynas, kuris 
šalimis susiliejąs su žemės Van
denynu ir taip susidarąs vie
nas pasaulinis vandenynas.' 
Dangaus vandenynu plaukianti 
saulė, vakare per tam tikrą 
angą nusileidžianti j poženiį, o 
rytmetį, per kitą angą, iš po-4 
žerhio pasaulio vėl išplaukianti.

Asinį ir babiloniečių žemės 
supratimą vėliau perėmė ir ki
tos Azijos tautos (medai, per-* 
sai ir k.), o dar kiek vėliau rr 
graikai, kurie tuos pasakoji-’ 
mus tik šiek tiek savotiŠkiau 
perdirbo. i

Asirai ir babiloniečiai, kaip 
manoma, yra lankę ne tik Per
siją, Maž. Aziją ir kitas Azi
jos šalis, bet taip pat atkeliau
davo ir Europon. Tiktai iš tų 
asirų ir babiloniečių kelionių 
mos visiškai nieko arba labai 
mažai ką težinome.

čia dar reikia pažymėti, kad; 
asirai ir babiloniečiai yra pąli-: 
kę ir tikrų mokslo žinių. Babi-\ 
kiniečiai turėdavo dideles kai-; 
menes gyvulią, kurias gai^yįa*- 
vo po Mesopotamijos lygdmias. 
Ir'štai tie 
cine stebėti 
ir pamate, 
n. ■ '

)

kad žvaigždes yra tautos.

Asi- 
Dar

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
ATĖJO ‘^Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
pė, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

AMERIKOS
ptttvtkj1 IJulJuAlC

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti iios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šioa Jalies tvarkų, 
apie jos virlininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių' ir anglų kalbo
mis aurai y ta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, H.L.
Siųskite momy antai arba kraaoa 

fetasldcliu*.
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kams būti teisme ir išklausfyti 
teismo pareiškimą.CHICAMS 

ŽINIOS Išvažiavo -laidotuvėms 
sugrįžęs rado negyvą 

savo pačią
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Rainai areštuoti
Teisėjas Feinberg įsakė su

imti senį Balną, jo sūnūs John 
ir Robertą Bainus ir žentą \V. 
Mede Fisher. Teisėjas Fein
berg nutarė' atiduoti suimtuo
sius grand džiurei. Jis kaltina 
juos eikvojimu svetimų pini
gų, vylio<jimu pinigų klastin
gais pasimojfrnais ir vadina
ma confidencc gaine. Teisė
jas Feinberg, be to, rekomen
davo pavaryti nuo baro w. 
Merle Fisherį kaip advokatą.

Seniui Balnui išbyloti pas
kirtas bonsas $25,000, o ki
tiems po $10,(XX). Kadangi se
nis Bainas yra ligoninėj, tai jo 
areštavimas atidėtas,x o kiti 
jau uždaryti pavieto kalėjime 
iki sudės khuciją.

Charles Magden išvyko lai
dotuvėms moteriškes su kuria 
jis seniau draugavo. Nors jo 
pati buvo priešinga bet jis iš-j 
važiavo. Kada iš laidotuvių 
sugrįžo, tai rado savo pačią 
nusižudžiusią apartmente, ku
riame juodu gyveno, 105 Ful- 
ton avčnue, Waugekan.

Valiau, Vfi&fcre Mtas Tos pa
čios mokyklos mčdcmys, bu- 
tent Josefih T. WflsOn, 1'6 me
tų, 2537 Argyle štrcet, norėjo 
parodyti, kaip pirmoji trage
dija įvyko. Jisai šovė, many
damas, kad šau'ja iš tuščio re
volverio. Bet Tevdlvefris ipasi-' 

l.x’- rodė prilip^uotas. Kulka pa
taikė ir užmušė merginą Con- 
stance Throatos, taipjau Iloo- 
scvelt mokyklos mokinę,.

Grabeliai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Peter. Conrad

Pranešama, kad Baino 
kasierius įtartas

Pranešama, kad W. Merlc 
Fisher, John Baino žentas, ta
po įtartas grand džiures, kuri 
tyrinėjo West Englewood ban
ko reikalus. Fisher, sakoma, 
esąs kaltinamas tuo, kad ban
ko viršilos paėmę iš banko 
$100,000 daugiau, negu laike 
jame pinigų, ir dar tuo, kad 
iš banko buvę duota daugiau, 
kaip $1,000,000, ne kad įstaty
mai leidžią duoti. Fisher bu
vo kaltinamas davimu audi- 
torio ofisui klastingų pareiš
kimu.

Kaip vakar laukta, kad tei-. 
Feinbergcr, paskutinį 
tyrinėjęs Baino bankų 
vedimą, perskaitysiąs

mėnesį
reikalu
viešą pareiškimą deliai to ty
rinėjimo. Jisai įsakė visiems 
buvusiems jo teisme liudinin-

BRONISLAVĄ NORBUTAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną. 3 valandą iš 1 
ryto 1931 m., sulaukus 23 m. 
amžiaus, gimus Chicago, UI.

Paliko dideliame nubudime mo- 1 
tiną Domicėlę. 2 broliu — Juoza-

Juze f 4 ir Kazimierą irris — 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1618 
Union Avė.. Tel. Canal 4801.

Laidotuvės įvyks gruodžio 5 
dieną. 8:30 vai. iš ryto iš namų 
j Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. »

Visi a. a. Bronislavos Norbutai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžiu?, Te!. Canal 
6174.

Meras paskyrė 10 asme
nų milionams sukelti

dėjo gelbėti merui Cermakui 
sukelti reikalingus miestui 
cash. Norima sukelti parda
vimu vadinamųjų taksų va
rlinių $37,000,000. Tam tiks
lui atsiekti tapo išrinkta 10 
vadovų Chicagos biznierių tar
pe.

Teismas blaivybės apa
štalui

Daniel L. Giladey, 65 metų, 
vienus karštųjų Chicagos blai
vybės “apaštalų”, t. y. agitato
rių, girtas būdamas pašovė 
jauną vaikiną, boisą skautą, 
kuris Giladayui mėgino pagel
bėti., Dabar valstybės gynėjo 
ofisas rengiasi* traukti Gila- 
dayį teisman. GFvaikinas ran
dasi ligoninėj ir vargiai beiš- 
gys. Tai taip darbuojasi 
vybės “apaštalai”.

blai-

Ir jie šaudosi dėl meilės

Žuvo gindamasis nuo 
banditų

Trys banditai nušovė Adol
fą Caravettą, kuris laikė -krau
tuvę adresu 736 North Damcn 
aycnuc. Banditai dąrė llolda- 
pą Caravettos krautuvėj. Sa
vininkas susikibo su vidnu 
banditų. Jis buvo peršautas- 
devyniomis kulkomis. '

Nori, kad darbininkai 
prisiimtų algų ka

pojimų

Henry Sio„ 16 metų, 4186 
Elston avcnue, Roosevelt auk
štosios mokyklos mokinys, nu
šovė merginą, kurią mylėjo — 
12 metų panaitę, būtent Ruth 
Wicklund. Paskui, parbėgęs 
namo, jisai pats nusišovė.

JADVYVA-STANISLAVA 
GRIGALIŪNIENĖ 
po tėvais šepilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 29 dieną, 5:40 valandą 
vZk. 1931 m', sulaukus 44 metų 
amžiaus, gimus Raseinių apškr., 
Kražių parap.. GarlakiŠkio Vien
kiemy. Amerikoj išgyveno apie 
23 metus. Paliko dideliame ‘nu
liūdime du sūnūs —~ Vladislovą 
ir Edvardą, dvi pusseseres — Vio-Z 
let Visockis ir Josephine Kukurai- 
tįs. krikšto motiną Petronėlę Ma- 
žiukevičienę, pusbrolį Antaną Ja
nušką ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Stanislovą Šcpilą ir pusseserę 
Bronislavą Gintautienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 3201 
S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruo
džio 2 dieną, 2 vai. ^po piet iš 
Eudeikto koplyčios bUs nulydėta į 
Tautiškas papines.

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

Nuliūdę liekame,
Sanai, Pusseserės, Pusbrolis, 
Krikšto Motina ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

CMNHBMCMnMSMMMBKaHNBnMMMi

Kazimieras Bučas
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30 d., 9:50 vai. 

ryte, 1931 m., sulaukęs 49 metų amžiaus, gimęs Birlft 
apskr., Antašavos parap., Klingių kaime. Amerikoj iš
gyveno 27 metus. tPaliko dideliame nubudime moterį Va
leriją, po tėvais Simonaieiutę, sūnų Kazimierą, marčią 
Stanislavą, 3 dukteris — Alfonsiją, Bronislavą ir Jennie, 
brolį Walter, brolienę Bessie, 5 švogerius — Antaną, Fran- 
ciškų, Tamošių, Kazimierą ir Petrą Simonus ir jų šeimy
nas, švogerj Joną ir švogerką Ievą Valančius ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Oną, brolį Juozapą, šVogęrį Joną Dotferj. 
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 j šv. Kazimiero kapines..

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

Nubudę liekame
* > Moteris, Sūnūs, Dukterys, Brolis. Marti,

Laidotnvėse patarnuuja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741 ,

vir

Musų patarnavimas lal- 
dotuvhe ir kokiam* rai
kai*' visuomet eiti sąži
ningas Ir nebrangus to
dėl, kad netnrim* At
laidų užlaikymui Ay- 
tių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. MVDAS
Lietuvis , 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Dideli ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
, . T.L Ro«cTdt 7533

Norlhwestern gelžkclio 
šilos kreipėsi į savo 40,000 dar
bininkų pakvietimu, kad jie 
liuosa valia sutiktų algų nuka- 
pojimui 15 nuošimčių. Laišką 
į darbininkus pasirašo kelio 
prez. Sargent.

Lachavičh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Td. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 < 23rd Pl„ Chicagc
SKYRIUS:

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

Tai pašėlusi skola
William Johnson valstybes 

gynėjui papasakojo ve ką: Jis, 
Johnson, pasiskolinęs Seniau 
$20. Mokėjęs skolą :,po $4 mė
nesiui. Sumokėjęs viso $144. 
Bot skolintojai jam pranešę, 
kad jis esąs dar skolingas 
jiems $20.

Pasėkoj areštuota. pora as
menų iš firmos, -kuri speciali
zuojasi paskolų davime. John
son sakosi pasiskolinęs ttios 
20 dolerių pirm keleto metų ir 
nuo to laiko tebemokąs skolą.

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Tadu automobiliui visokienu reika
lam!. Kaina prieinama

z 8319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICĄGOJ 

Laidotuvėse patamat 
ju gėriau ir pigiai 
flc?u ^*6 todėl, ka 
priklausau prie gr; 

bų išdirbystės.
OFISAS:

'668 W. 18th Stre 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

T«L Victory 4088

r LOVEIKIS
S0 KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
| Pristatome į Visas Miesto Dalis
F • Vestuvėms, Bankietaims ir Pagrabams 

' Vainikai
3316 S. Kalstei M Tel. Boulevard 7314

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDfiJAi i
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00 
\ Dvi Koplyčios Bykai 

t)el šermenų r
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir Visus Notary

Public reikalus. ' i

Chicago, IH.
2314 W. 23rd Plate
Tek Roosevelt 2515-2516

\ Cicero, III.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■»'S

... . . . .. . .... . .... .
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir -ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 00.
z A JŪSŲ GRABORLAI ;

-** Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avcnue
Vui TMmii YARDS 17'41 it 1743

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Graborlal

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų u 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483 *

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

2420 W. Marąuette Rd
arti Western Avė.

Phone Hemlock 7828

>46 W. 46th 6t.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

7 So. 49th Ct.

Telefoną*

Cicero 3724 
............. m.u

Lietuvės Akušerės

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35tb St

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

Nedildieniaū pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiais pasai sutarti

Phon* Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8tre*t

Įvairus Gydytojai

Mrs. A. K.
JARUSH /1

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE |

6109 South
Albany Av.1

Phone 
Hemlock 9252

......... ................... . .............

Akių Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. HERZMAN
(MONl Iš RUSUOS —

Getai lietoviami žinomas p«x 25 
tas kaipo patyręs gydytojai, chirarfi* 
ii* akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy^ 
rų, moterų ir vaikų -pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius fkktro* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ii
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
‘Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO 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. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą

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

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

Praktikuoja 20 metai 
ofisas 

4729 South Ashland Avė., 2 lobo*
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 Od 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 f.

Phone Midvay 2880

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 St. Chicago, III.

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenstį

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi*C,
/ 7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 1)

Rez. Telephone Plaza 3200

DR.
LIETUVIS

Td. Yard. 1829

SERNER
SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
v.............— ..................................—- ........■■■

Duokite savo akis išegzaminuoti '

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

8

Duokite tavo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš .15 metų 

patyrimas 
z , Akiniai nuo $3

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

631 S. Ashland Avė. Tel. Yatdi 6780

Lietuviai Gydytojai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginta

2 iki 
10

0036

Re*. 6600 South Artesian Avansu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel, Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drtxel 9191

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiką 

ir visų chroniškų ligų 
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

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

• I ’ 

^Tel. Canal 4050 Veneriškoe

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicosc Gyslos Odo*
..................................................................................... .l-RWgM^S—

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

2400 W. Madison S t.

Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak.

Tel. Wesc 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS ,. 

MIESTO OFISAS
N. Deatborn St., Room 1115 

Telefonas Central 4411

IR. A. J. KĄRAMUS.
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M, T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel, Prospect 1930

A.JK. Rutkauskas, M. D. 
4442 South W estam Aveniu 

Tel. Lafayetts 4146

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

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

Tel. Keriwood 5107
VALANDOS:

nuo, 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai Vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2403 W. 63rd SL, Suite 3 
1 Td. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 >1>O pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Td. Boulevatd '134D 

Valandos: nuo 6 iki "8 vat kfifltvisng 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėlioj nuo 9 iki 11 rjh» 
........... ■ .... . —

A. A. OIAS
R. A. VASAULE

ADVOKATAI 
11 South U SaUe Street 

Room 1934 Td. Randdlph ^332 
Valandos nuo 9 tyro iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victorp 9563 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv. ir Sttbatoe vak. 
VasaUe—Pam. Ser. ir Pėtnyčios vak. 
------------------------------ — -■•—«

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St.

. Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Canal 6222

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

Valandos:, 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal intartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonai Rtpublic 7R6R

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
' 2420 Marųuette Road

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

ir

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miestb Ofisas T7 w. fSAMhington Al.
Room 1502 T*l. Central 2971

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utaėn., Kėtv., ir Snbatot 
— 6 iki *9 vai.

4145 Ardier Avė. Tat ‘Latagette 73>t

Namų T«l. Hyds Patk 3)95

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais —- l iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
Šalę Midland Banko

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedelioms pagal susitarimą

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėtomis nuo 10 iki 12. 
33^3 So. Halsted Street . 

Tel. Boulevard 1401

v

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
T.L Booltntd 7589 

Ofiro valandos 10 ryto iki 8 Vaitam. 
Rtiidence Phone Hemlock 7691 1

JOHN B. BOKDEN 
gs^s?"Mts; 

105~W. Adams St^ Room 2117,

Vekareis____  ____ ________ _ _
Tdephon* Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryt*. T«L Rcpublic 9600 
»... ,.■.,.^.1 I imu IIUIM—i   >.11 i I I II l^ę|lll■m

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Av*.
Tel. Bculevard 2800

- Re*. 6515 So. RbthuuU SL 
Tel, Rcpublic 9723

i 6737



Tarp Ghicagos 
Lietuvių 7

Brighton Park
"___ , * l

Į ’ ’ <

Holdapas lietuviui, iš kurio 
dar laimėjo 11 centų

ji* Pirmojo Chicagos lietuvių Rtu 
dentų vakaro įspūdžiai

ar

' SLA. 36 kuopos susi 
rinkimas šiandie

Nariai privalo būti susirinkime 
visi ir atlikti savo pareigų

šiandie Chicagbs Lietuvių 
Auditorijoj bus SLA. 36 kuo
pos valdybos rinkimas 1932 
metams.

šiaip kalbėsime, ar taip, o 
valdyba esti ta jėga, kuri va
dovauja bet kurios organizaci
jos darbuotei. Jei valdyba gy
va, energinga, sumani ir tak
tiška, tai galima drąsiai prana- 
šaut organizacijai sekimosi nors 
šiek tiek normalėse apystovose. 
Jeigu ji apsileidus, netaktinga, 
jeigu stoka jai nuovokos ir 
takto, tai jau galime laukti ap
sileidimo, nusiskundimų ir nei 
ergelių, o tai nieko gero neža
da organizacijai.

Tada ne retai išgirsi žmogus 
išmetinėja: valdyba negera!

Bet kas turi rinkti valdybų? 
Ogi patys nariai. Tai yra jų 
privilegija. Daugiau: tai yra> 
jų pareiga. Tokia pareiga sto
vi prieš SLA. 36 kuopos ir šian
die.

Todėl susirinkite visi kuopos 
. nariai, išsirinkite geriausią jū
sų manymu, valdybų juo didės* 
niu skaičium, kad ji galėtų pil 
nai skaitytis didžiumos narių 
išrinkta.

Kitas dalykas. Kad ir taip 
svarbus rinkimas SLA. 36 kuo
pos valdybos 1932 m., bet tur 
būt daug svarbesnė yra nomi
nacija kandidatų į » Pildomąją 
Susivienijimo Tarybų. Nes iš 
tų kandidatų bus renkami Pil
domosios Tarybos nariai, o jau 
jįp prižiūrės ne vieną kokią 
kuopą, ne vienų kokių Susivie
nijimo narių dalį, bet visą 
didžiulę organizaciją, jos tiirtą, 
o taipgi aprūpinimą narių jiems 
patekus nelaimėn.

Pildomosios Tarybos užduotis 
yra svarbios, jos atsakomybe 
didelė. Tad ir nominuoti reikia 
žmones, kurie pilnai tinka ši
tokioms pareigoms eiti.

Ir štai SLA. Vakarų Veikė
jų K6mitetas, taippat Naujosios 
Anglijos Progresyvių Veikėjų 
Komitetas ir Brooklyno bei 
New Yorko Komitetas pataria, 
kaip tinkamiausius, nominuoti 
Pildomąjai SLA. Tarybai šituos 
kandidatus:

Į prezidentus—F. J. Ragu
čius, 360 kuopos narys;

Į vice-prezidentus—J. V. Gri
nius, 135 kuopos narys;

Į sekretorius—Dr. M. Vini- 
kas, 332 kuopos nar/s;

Į iždininkus—Kazys P. Gu- 
gis, 36 kuopos narys;

Į iždo globėjus—S. Bakanas, 
90 kuopos narys, ir Geo. J. 
Stungis, 109 kuopos narys;

I daktarus kvotėjus—Dr. I. 
B. Brdnušas, 64 kuopos narys.

—N. N.

Iloldapas praeiviui gatvėj 
ba biznieriui krautuvėj reiškia, 
kad praeivis arba bfznieris .ne
teks visų savo pinigų, kuriuos 
•turėjo nelaimę tą momentą lai
kyti prie savęs. Tai reiškia kai 
kada ir grūmojimų, kad pasa
kytų kur daugiau pinigų yra.

Bėt štai pasitaiko ir kitokių 
holdapų. • Pasitaiko, kad holda- 
periai patys palieka savo pini
gus. Tai jau nei šis, nei tas.

O taip atsitiko su musų tau
tiečių ir brighton parkiečių lie
tuviu p. Stanislovu Simonaičiu.

P-nas Simonaitis turi groser- 
nę adresu 2501 West 46 Street. 
Praėjusį pirmadiėnį, vakare 
apie 8 valandų p. Simonaitis 
buvo vienas grosemėj. Staiga 
atsidaro krautuvės durys ir vi
dun įeina du jaunu vyru. Vie
nas jų padeda ant baro 11 cen
tų ir prašo duoti jam cigaretų. 
P-nas Simonaitis atsiliepia, kad 
už 11 centų prašomų cigaretų 
negalima gauti, ba jie kaštuoją 
brangiau.

Tuomet vienas keistų “kostu- 
merių” ir pakiša musų lietuviui 
—revolverį! Nežinau kų aš bu< 
čiau daręs tokiose apystovose. 
Nežinau nei kų skaitytojas bu
tų daręs, 
ką padarė, 
sai kirto 
Holdaperis
jis ir jo draugas nėrė pro du
ris palikdami ir 11 centų pa
dėtų ant baro. (

Pasilikęs vienas krautuvėj p. 
Simonaitis žiuri į vienuoliką 
centų ir mąsto: keistas iš tik
rųjų holdapas, kad holdaperiai 
dar
kai palieka; tur būt mažai to
kių

pami 
Kon 
šiaip

."'j'11? ' . /' • ' ; J ■ ■ ’

Svečius priiminėjo ir visą va
karo tvarką vedė‘ tam tikras 
Kliubo komitetas (Reccption 
Committee) iš p-lių Adeline Gila- 
son, Anna Kairia, Louise Nar- 
monta ir p. Klemento Swillow, 
Alberto B. Lidy ir Adomo Kin
durio. —J. Pfronskus.

Bet Simonaitis Štai 
žaibo greitumu ji- 
holdąperiuį į nosį, 

pasviro, susigriebęs

savo pinigų nužiūrėtai au-

holdapų tepasitaiko.—Rep.

‘Naujienas’ sudraskė
Juozapas Urvakis užėjo į 

“Naujienas” ir nusiskundė, kad 
Apveizdos Dievo bažnyčios se
serys sudraskiusios “Naujienų” 
kopiją, kurių jisai buvo gavęs 
“N.” ofise pasiskaityti.

Iš tikrųjų keista girdėti toks 
nusiskundimas 20-me šimtme
ty, nes tai parodo, kaip mažai 
pakantos turi kai 
tos, iš kurių jos 
tikėtis.

Juozas Urvakip
Charles Jutkui, 2956 So. Wall- 
lace, kuris suteikė jam, 
pavargėliui, pavalgyti.

kurios ypa- 
ypaČ galima

i 

dėkoja p.

Bridgeportas

kaip

Vagiliai pp. Valančių namuose

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

' padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitį 
pirmin.

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

List erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis •— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

•)

Praėjusį sekmadienį, lapkr. 
£9 d., vagiliai įsibriovė į p. Sta
sio Valančiaus (Jos. Budriko 
krautuvės sales menedžerio) 
butą, 3343 South Lowe avenue, 
kai Valančių nebuvo namie.

Manoma, kad vagiliai įsibrio
vė apie 9 valandą vakare. z

Kada pp. Valančiai sugrįžo, 
tai rado bute viską apversta, 
sujaukta. Apsižiūrėję pamatė, 
kad vagiliai surado pinigų $30 
ir juos pasiėmė. Be to, pasi
ėmė laikrodėlį.

Keista, kad smulkių pinigų, 
kurie gulėjo aiškioj vietoj, va
giliai ar nepastebėjo ar neno
rėjo imti.—Rep.

Town of Lake
• i ’ Į f.Klaidos pataisymas

žinia, kuri tilpo “Naujieno
se” praėjusį pirmadienį (lapkri
čio 30 d.), neatsako tikrenybei. 
Teisybė, holdapas buvo padary
tas p-niai 'Maurienei, bet ne to
kiose apystovose, kaip kad pa
pasakota minėtoj žinioj.

. O ir pinigai iŠ banko Kalėdų 
Kliubo buvo paimti ne kokiems 
ten morgičiams mokėti, bet be
siartinančių švenčių išlaidoms.

—Rep.

Jei nori išnjokti

nusipirk tjrpewriterį.

(Tęsinys)
Ta pačia proga noriu 

nėti įžangą į to Kliubo 
stituciją, kuri skamba
“Kadan’gi atrodo reikalinga į- 
steigti asociaciją, kuri butų 
naudinga Lietuvių tautybei 
(people); ir, kadangi norint 
įvykdyti šios asociacijos pama
tinius dėsnius ir tikslus yra 
reikalinga, kad ji susidėtų iš 
Lietuvių kilmės individualų,— 
Mes, būdami Lietuvių kilmes 
individualai, nutariame ir stai
giame tokią asociaciją”.

Vakare galima ’ buvo matyti 
įdomų susisluoksniavimą: čia 
buvo jau bene keturių kartų 
studentija. Kaikurie, kurie dar 
prieškariniais laikais buvo stu
dentavę Rusijoj ir čia atvyko 
dar kupini tos tolimos šalies 
idealistinio, entuziazmo*; kiti, 
kurie sudaru pirrnąją Amerikos 
lietuvių studentijos grupę, tai 
^augiausia Valparaiso laikų, pa
tys per save mokslą pasiekę; 
trečias sluoksnis, tai tie, kurie 
jau čia gimę ir kiek lengvesnė
mis sąlygomis spėjo mokslą 
baigti ir jau yra profesionajah 
ir ketvirtasis,—tai skaitlingasis 
dabartinių studentų ir studen
čių būrelis.

- Einant į • širdingesnę -pažintį 
su musų jauniausiaja inteligen
tijos karta, reikia turėti gal
voj ir jų sunkumus. Nėra rei
kalo vien tik pasakyti, kad da
bartinei mokslo jaunuomenei 
gyvenimas yra/vien tik rožėmis 
klotas. Nauja gadynė, nauji 
reikalavimai, ši jaunuomenė 
yra jau išaugusi grynai šięs ša
lies atmosferoje ir jau aiškiai 
mato konsoliduotą, tyrai ame
rikonišką kultūrą. Jiems ji yra 
artimesnė kaip kuriam nors pir
mesnių jų sluoksnių. Juos trauk
tų ten. Bet juos traukia taip 
jau nemažiau kaip ir pirmes- 
niuosius sluoksniu^, musų pačių 
lietuviškoji aplinkuma. Vis tik, 
ne vien krauju, bet ir gerokai 
pakilusia lietuviška kultūra jie 
yra* perimti. Jie yra, kaip čia 
kaikas pasakė “hybrids”, 50 50: 
dviejų galingų įtakų traukiami 
į dvi puses.

Reikia ir iš senesniųjų kartos 
rimto takto ir pastangų, kaip 
tai yra matyti'iš jų pačių, bū
tent, kad ta jaunuomenė nesi
jaustų traukiama į dvi kultūras, 
bet kad pati jaustųsi jungianti 
dvi kultūras, kad ji nesijaustų 
stovinti skersai bedugnės^ viena 
koja viename krante, kita kita
me krante, bet kad jaustųsi 
esanti tuo tiltu, kuriuo lietuvių 
kultūros krisleliai butų neša
mi amerikoniškąjai papuošti ir 
iš amerikoniškos butų parneša
ma visa kas naudinga į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą.

Musų jaunajai studentijai ne
teks tenkintis vienu tikslu, bet 
jų bus visi trys: 1) Savitarpis 
socialis, draugijinis gyvenimas: 
2) Pasidalinti mokslo suteikto
mis progomis ir patyrimais su 
kitais savo broliais ir sesutė
mis, kuriems neteko laimės bū
ti studentais, ir 3) Senajai kar
tai ir patiems savo tėvams par
neš t daugiau, šviesos į jų na
mus. Musų mokslo jaųnuome-( 
nei tikrai bus lemta suvaidinti 
šviesos ąmbasadorių vaidmuo, 
ir .tarne ’gludi .visąs jųjikipio 
kilnumas. ‘ 1 ;

pidatni tblįslų ’įi mokslo šuti
nių gelineš, ypatingai tie, ku
riems prileis plačiau susidurti 
su istorija, filplogija, antropo
logija ir kitokiais humanitari
niais mokslais, jie patys nu
stebs radę patys apie savo kil
mę tokių gražių -dalykų, kokių 
nei jų tėvai, nei sepesnieji ne
žinojo papasąkoti. Tad pareis 
laikai, kada pebe tėvai turės 
vaikams kalti, kad esate lietu
viai ir turite tokiais butij —bet 
vaikai savo tėvams pasakys, kad 
garbė yra lietuviais būti, tddel 
reikia būti lietuviais ne iš prie
vartos, bet iš noro ir pasidi
džiavimo!

Ilgiausių metų Lietuvių Uni
versiteto Kliubui.l 7

SLA. sukaktuvių pa* 
minėjimas per radio
SLA. Apšvletos Komisijos np- 

rio Dr. Drangelio radio 
prakalba 

•b • ? .■/ «  |iWn III. ./

Atrodę, kad 0musų SLA. o 
Apskričio žadėtąjį surengi SLA'. 
jubiliejaus apvaikščiojimą bus 
vienas Dr. Draugelis beišpirkęs. 
Vienam ir kitam planui nepa
vykus, Dr. Draugelis kaip to 
apskričio jubiliejinio komiteto 
pirmininkas pats vienas apvai
kščiojo sukaktuves! Tiesa, ne 
vienas, nes jo prakalbos galėjo 
girdėti keliolika tūkstančių lie
tuvių, kadangi jų pasakė pėr 
Peoples Furniture radio stotį.

Kadangi jo prakalba supuolė 
su Padėkos Diena, lapkričio 24 
d„ tai ir prakalbą nuo tos die
nos apibudinimo pradėjo, šiaip 
ilgoji kąlbos dalis buvo pašvęs
ta SLA. istorijai ir jo sukaktu
vių progai. Iš gana ilgokus Dr. 
Drangelio kalbos čia paduosiu 
tik porų ištraukų, kurių pa
kaks, pažinti bendram kalbos 
turiniui:

‘\šioje, dėl laiko stokos, trum
poje kalboje galėsiu Jums pri
minti vos kelis Sus-mo darbuo
tės pavyzdžius ir tai tik trum
pais ruožais. Prieš 45 metUs, 
galima sakyti, pirmieji musų 
tėvynės sunųš ir dukterys pra
dėjo šios pažadėtos žemės kran
tų ir aukso siekti. (Daug pa
siekė krantus, bet ne visi auk
sų). Neatkeliavo tada gyveni
mą apsirūpinusių turčių nekgi 
universitetus baigusių profesio
nalų. Atkeliavę I prasti, dau
giausia žagrę palikę, lietuvių 
vaikai. Retas kuris buvo pra 
dinę mokyklą baigęs; ir jei bai
gęs ,tai svetimų? Ir štai tiems 
naujokams sublizgėjo skaisti 
mintis: eiti viėttybėn— tverti 
lietuvių susivienijimą. Taip ir 
padarė. 1886 metais (da man 
negimus) lapkričio mėnesį, tų 
lietuvių atėjūnų; sutvertas pa
saulį išvydo Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje. x

"Bėgyje 45-kių metų Susivie
nijimo išmokėtos pomirtinės iš
gelbėjo nuo Viešųjų: priegiaudųi 
ir skurdo tūkstančius lietuvių 
našlaičių; aprūpino šimtus naš
lių motinų; ne vienam tėvui li
gos pašalpa palengvino likimo 
naštą. Sukeltas milionas ir pu
sė. dolerių davė nariams progos 
savo namelius prieinamomis pa
skolomis aprūpinti., Teikiama 
nors mažomis sumomis iš Moks
leivių Fondo paskola davė galL 
mybės narių vaikams augštes- 
nio mokslo siekti. Susivienijimo 
organas “Tėvynė” gabių redak
torių vedama (gerbiamų pir>. 
miau V. K.. Račkausko,x o dabar 
S. E. Vitaičio) talpino lietuvių 
kulturinimui 'daug naudingų 
raštų. O kiek brangaus kultū
rinio darbo vykdoma narių ii?ie- 
nesiniuose susirinkimuose, kuo 
pų bei apskričių parengimuose! 
Kiek nariuose ' pasišventimo, 
kiekf'ištvermės, net teikia ste
bėtis! Tąttum vieni i naciai no
ri kitus pralenktį. Toks, lenk- 
tyhiavimas, kĮd Jin švarioj po
litikoj, neša lietusių ; išeivijai 
neapsakomą naudą. . i

. “Nemažai reikalinga džiaugtis 
tuomi faktu, kad musų jaunoji 
karta jau pradeda pribręsti ir 
su laiku atOis , Susivienijimo 
steigėjams ir šių dienų veikė
jam nauja energija į talką, šie 
januoliai, ?to> paties Sus-mo iš
auklėti, mokslą čia baigę, kar
čių gyveninio nuotikių pamo
kinti ir iš klaidų patyrę^ sulau
kę &5-kių ir daugiau amžiaus 
metų, bus tinkamiausi musų on 
gąnizacjjai vadovai ir musų Tri-- 
spalvės vėliavos nešėjai,”

Tuo labiau smagu šią d-iro 
Drangelid prakalbą priminti ir

1 [Acme-P. B A. Photo]

Nina Riabcova-Damme, šiau
rių tyrinėtojo Ivanovo žmona. 
Ji su mokslininkų grupe, kuri 
susideda iš 10 žmonių, Franco 
Juozo saloj praleis 3 metus. 
Mokslininkai tyrinės vandenį, 
orų, augmenis ir gyvulius.

Peoples Furnitūrų ačiū pasaky
ti už suteikimą progos į SLA. 
narius konstruktyviš'kai pra
kalbėti,' kadangi kaip tik šiuo 
laiku Bačiuno busteriai iš paties 
Bačiuno nusamdytos stotikes 
Cicero leidžia apie SLA. Viso 
kiaušius erzinančius nonsensus. 
Radio turėtų būti tik kultūrai, 
vienybei ir susipratimui varto
jamas, o ne bliofams, nesąmo
nėms, pigioms komedijoms bei 
demagogijai,./

Turint galvoj didelę musų 
SLA. svarbų ir reikalų jį ap
saugoti nuo užsimetėlių, butų 
labai gražu, kad per Peoples 
Fumiture ir pono J.x F. Budri- 
ko radio kad ir retkarčiais su
teiktų panašių konstruktyvių 
prakalbėlių, kaip minėtoji D-ro 
Draugelio, lapkričio 24 d.

—Nerep.

porą liaudies dainelių - 
rudenčlįs ir Aš mergyte

Toliau vakaro vedėjas persta
tė. kalbėti p. S. G., kuris ne
suprasdamas momento svarbos, 
nei Susivienijimo reikalų, šlykš 
čiais žodžiais išplūdo adv.J< J. 
Bagočių ir J. Bačiūnų — net to
kiais žodžiais* kurių nedrįstu ir 
spaudoj kartoti.

Gaila, kad SLA. 122 kuopoj 
randasi keli tokie nariai, ku
riems vadovauja panašus kal
bėtojai. Bet vėl nėra ko stebė
tis: kokia viera ,toks ir vys 
kūpąs—kokie kalbėtojai, tokios 
ir prakalbos. *♦

Po to, Jaunosios Birutės gru
pelė, susidedanti iš panelių J. 
Aleksiutės, H. Saboniūtės, B. 
Gurevičiūtės ir H. Geštautaitės, 
ąudainąvo porą dainelių.— Vii 
niaus kalneliai ir Pas močiutę. 
Tiktai gaila, kad nenugirdau 
vardo tos panelės, kuri vadova
vo grupelei, Paskui dar p-lė 
Aleksiutė paskambino pianą so
lo.

Paskutinis kalbėjo adv. J. 
Grish. Trumpoj savo kalboj jis 
pareiškė, kad skaitąs už garbę 
būti, SLA. nariu, ir baigdamas 
patarė mesti tuos taukuotus va
dus iš Susivienijimo viršūnių, 
kurie daro skriaudos organiza
cijai ir žemina Susivienijimo 
garbę. .

Toliau vėl sekė linksmoji pro- 
gramo dalis—šokiai. Ir jau ar
tinosi vienuolikta valanda, kai 
išėjau palikęs dar bešokančius.

—F. T. Puleikis.

-Atėjo
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[CLASSIFIED ADS.Į
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Educational
Mokyklos

X MOKYKIS BARBERYSTBS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. 

672 Weat Madison Street 
------ -p---------

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam gy
dančiam šioj šaly. Kurie kalba gerai 
angliškai visur turi pasisekimą ir pirme
nybę. Anglų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietybės, ir daug 
kitų ‘dalykų galite lengvai ir greitai iš
mokti pagal nauji būdą mokinimo Ame
rikos Lietuvių Mokykloje. Čia yra mo
kinama tokiais budais, jogei pradinį 
mokslu užbaigiama į devynis mėnesius; 
aukštesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

• . 5106 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgiėiaus $1500. 6% ir komišenas. 
Laikas \sulig sutarties, nuo 1 iki 5 me
tų. geriausias užtikrinimas. 1458 West 
15 St. Tel. Canal 7119.

į
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PRANEŠIMAI

Business Service
 BiznioPatamavimaa

. PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi

Town of Lake
' \ ; i" '- "

SLA. 122 kuopęs jubilejus gerai 
pavyko

šeštadienio vakhre, lapkričio 
28 d., Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 122 kuopą apvaikščio
jo 45 metų jubilejų nuo įsikū
rimo organizacijos ir 30 metų 
sukaktuves 
rikalais.

Vakaras 
žvilgiais.

Susirinko gražus būrelis taip 
kuopos narių, Ikaip pašaliečių. 
Programas susidėjo iš kalbų, 
dainų ir šokių. Kalbėtojai bu- 
no Dr. A. L. Cįraičunas, S. Gri- 
šius ir adv. J. Grish.

Kiek laiko publikai pašokus 
ii* nuo šokių pavargus, Pui
da perstatė kalbėti Dr. A. L. 
Graičuną, kuris savo kalba 
trumpai perbėgo Susivienijimo 
istoriją, Dr. Jono šliupo dar
buotę Susivienijimo pradžioje. 
Priminė abudu skilimą, su kle
rikalais ir bolševikais, kokioje 
padėty radosi pirmieji lietuviai 
atkeliavę j-šių šalį, ir nurodė, 
kad nereikia Susivienijimui pa
duoti kokios nors šlykščios po
litikos įtakai, bet vadovautis 
savo protu.

Po to duetas, p-les Stradoms- 
kaitė ir Misevičiutė, sudainavo

SLA. 36 Kp. priešmetinis' susirinki
mas įvyks • šiandie, Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Susirinkimas la
bai svarbus, nes bus Pildomosios Tary
bos nominacijos ir kuopos valdybos rin
kimas. Tad prašom visų narių daly
vauti ir išsirinkti geriausią centro ir kuo
pos valdybas, nes tas priklauso nuo pa
čių narių. Rašt. J. Balchunas.

?" - •
20 Wardo 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 renkama 1932 metams.

A. Zalagėnas, prot. rast.

S-mas Liet. Namų Savininkų ant Brid- 
geporto laikys priešmetinį 
tfečiadieny, gruodžio 2 d., 
vak., Ch. Liet. Auditorijoj.
riai malonėkite laiku pribūti, nes bus 
rinkimas 
svarbių i

susirinkimą
7:30 vai.

Visi na-

valdybos ir šiaip yra daug 
reikalų.

. Rašt. S. Kunevicia.
".. .................... ?

Ryt. Žvaigždės Pas. ir Pas- 
laikys prieSmednį savo susirin-

nuo skilimo su kle-

nusisekė visais at-

DOUBLE
ACTING “

J |/p SAKINGI
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■ Pastebėkite puikią tel- ■B . lą . . , kaip piragai B
■ \ laikosi švieži.. E
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25 ounces for'254'
MiLLIOMSOF POUNDS USED

BY OUR GOVERNMENT , ,

Garsinkitės “N-nose’

iiv,

gesne kaina.'
Pocahontas Mine Run .... $6.75 tonas 
Pocahontas Lump or Egg $10.00 tonas 
Black Band Lump ............... $8.50 tonas
Gren Valley Lump ............... $9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN 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.

Liet*
Kliubas
kimą gruodžia 3 d., 8 vai. vak. Kliub- 
auzėj, 1652 N. Damen Avė. Prašom 
nesiveluoti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti ir bus renkama nauia valdy
ba. Rašt. M. Chepul.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taiso m senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant (ralfitumfit 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 83rd 8t.

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

3480

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINB8 VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, , lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciatlca Ir visas panagias Ilgas gy
dome su elektros .tberapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoldal elektros prietai
sais. SuMurinSs vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turlmė ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos Ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dlehą ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Boulevard 4A82

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertu instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 0ema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Ra&yklte dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
’ Mes ISmoRinsime kaip dezal- 
•nintl ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar raiyklt 
dėl nemokamos knygutes.

MA8TER OODDEOE
JOS. F. KASNICKA, Principal 
1W> N. STATE RAN. «718

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

' skanus užkandžiai.
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

STANKŪNAS 
norit gerų paveikslų atvažiuokit 
studiją arba pašaukit į namus

•Kas

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

- For Rent
PASIRĘNDUOJA 6 kambarių flatas 

šiltu vandeniu apšildomas, gražioj vie
toj Ciceroj, užtenka vietos dėl 2 šeimų. 
Telefonas Spaulding 2396.

.............................. ■imi _ ■iiiii i......... . i ———...i-i- 

Situation Wanted
- P^hoIeSfr01 -------

IEŠKAU namų darbo prie mažos šei
mynos už šeimininkę. šaukite 

Lafayette 9832

Business ęhances 
Pardavimui Bizniai 

^^MaV^^VM^^^VM^MMV^MMV*^**^**^***^^********^*

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

I PARDAVIMUI pigiai lunch ruimis, 
grosernė ir kitokių smulkmenų storas, 4 
kambariai' pagyvenimui. Renčia pigi. 

3253 Normai Avė. >

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette' 8780

PARSIDUODA bučernė su groseme, 
su namu ar be namo. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Geroj apielinkėj. Parduo
siu pigiai iš priežasties ligos.

1281 W. 71 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

netoli didelių miestų ir gerų marketų. 
200 akrų, geri namai, gyvuliai, mašinos, 
daug šieno, kornų, avižų, bulvių. Sko
los nėra. Pigiai, tiktai $10,000. Ga
liu mainyti į biznio namą mieste, hotelį, 
rooming bouse ar garažą. Neturi būti 
Jaugiau vieno morgičiaus.

Rašykite
C. A. MOTEYUNAS, 
Williamstown, N. Y.

Keai Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namua, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

ĘINU į bucernės biznį, mainysiu sa
vo pirikų namą. Atsišaukit Republic 
15 98, J. G., 6142 S. Fairfield Avė.

2 FLATŲ mūrinis, po 6 kambarius, 
karštu vandeniu ir pečiais šildomas, 5 
metų senumo, prie Artesian Avė. Kai
na $9.800. f

I 2 FLATŲ mūrinis, 4 ir 4 kambarių, 
pečiais šildomas, 7 metų senumo, prie

: Pershing Road. Cash $4,500.
Lafayette 0514

*




