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Klaipėdoj Baigiami 
Pastatyti Chile Res

publikai Du Laivai
Kiekvienas laivas 

kainuos $225,000;
vienas baigiamas

Amerikos katalikai 
apmoka Vatikanui 
daugiausia išlaidų

l4aivai veš keleivius ir krovi
nius; abudu okeaniniai

Klaipėda, Lietuva, gruodžio 
6. Chile vyriausybė toli pasie
kė beieškodama savo kraštui 
laivų statybos ir užsisakė du 
okeaninius laivus Klaipėdoj, ku
rių vienas, “Presidcnt Montt” 
jau greitu laiku bus gatavas.

Abudu laivai yra vienodi, po 
50 metrų ilgumo. Jie pritaikin
ti vežti po 60 keleivių ir krovi
nius. Laivai turės Diesel mo
torus po 700 arklių pajėgos; 
greitumo bus po šešiolika su 
puse mazgų. ’ » ‘ •

? “Prezident Montt” ir antrasis 
laivas “President Ibanez” kai- > 
nuos po $225,000 kiekvienas.

Papos metinis biudžetas apie 
$10,000,000

Išdinamitavo caro 
stambųjį paminklą

Maskvoj nuversta bažnyčia 
.“spastilelia”

Maskva, grud. 6. .r Dinamitu 
tapo vakar išbombarduota di
džiausia Maskvoj pravoslavų 
bažnyčia, chram Spastilelia, ku
rią jau senai buvo nutarta su
griauti ir jos vietoj pastatyti 
Sovietų Rumus. Ta bažnyčia 
buvo pradėta statyt caro Alek
sandro I tuojau po Napoleono 
pasitraukimo nuo Maskvos ir 
kainavo daug milijonų rublių.

2 metų vyro kelionė ap
link pasaulį

San Francisco, gr. 6. Tommy 
MacL^ughlin, pustrečių metų 
amžiaus su šuniuku Jack nie
kam nieko nesakęs išėjo į ke
lionę “aplink pasaulį’. 4 Sukėlus 
į kojas policiją “keliauninkai” 
rasti nuėję 5 mylias nuo namų, 
besidaliną paskutiniais saldai
niais, kuriuos Tommy buvo pa
siėmęs einant aplink pasaulį.

Policijai Tommy atsisakė 
duoti paaiškinimų apie kilmę ir 
vietą. Laimei Tommy apykak
lėj rado įrašytą jo adresą, ir 
abudu su šuniu tapo parga
bentu.

Roma, gruod. 6. Nepriklau
somoji Vatikano valstybė su 
500 gyventojų ir 160 akrų teri
torijos,, valdomą “suvereno” pa
pos Pijaus XI, yra vienintelė 
valstybė šiais laikais, kurios ne
palietė pasaulio depresija^ ne
žiūrint, kada pajamos iš kitų 
šalių yra žymiai susitraukę, kaip 
pareiškia papos turtų “ministe
ris” monsignoras ~ Bernardino 
Nogara.

20,000,000 Amerikos katalikų 
garantavo papai, kad jie pa
dengs bile išlaidas, kokių papai 
pasidarysią jo biudžete. Noga
ra pasakė, kad Amerikos ir Ka
nados katalikai yra dosniausi 
Vatikano aukautojai. Nogaros 
apskaičiavimu papos biudžetas 
šiais metais bus apie 180,000,- 
000 italioniškų lirų arba $9,- 
360,000. 

z

Bondsai atneša $3,600,000
Nogara išaiškino, kaip ta pi

nigų suma yra sukeliama. Da
lis gaunama iš kitų šalių ka
talikų; kitą dalį Vatikanas gau
na iš Italijos valdžios einant 
Laterano sutartimi. Italijos ban
kai ir korporacijos moka nuo
šimčius už investuotus papas 
$39,000,000; be to Italija moka 
po 5 nuošimčius nuo Sumos 
$52,000,000, kuriuos papa turės 
gauti -iš Italijos einant sutar
tim tarp Mussolini ir papos. 
Tokiu budu papa vien tik 
šimčiais gauna iš Italijos 
met po $3,965,000.

Papa didina armiją
Papa dabar rengiasi padidinti 

savo armiją ir pakelti gvardi
jos skaičių iš 125 ligi 250 ka
reivių. Be to išleido, rūmų ir 
švento Petro remontui $2,600,- 
000. Papa laiko savo diploma
tinius atstovus 35 valstybėse.

nuo- 
kas-

/ \

“Mėlinbarzdžio” teisę 
mas prasideda

Pranciškaus Ksavero
' kūnas

Goa, Portugalija,, grud. 6. 
čia su armotų šūviais ir kito
kiomis' ceremonijomis atidary
tas Pranciškaus Ksavero gra
bas, ketvirtą kartą'per 400 me
tų. lavonas tebesąs gerai išsi
laikęs.

Clarksburg, W. Va., gr. 6. 
Virginijos “mėlinbarzdžio vam- 
piro” Harry Powers teismas 
prasideda šį pirmadienį. Teis
mas gavo svarbų įrodymą prieš 
jį, tai yra jo paties laišką, ra
šytą savo žmonai ir žmonos se- 
serei, kaip jos turi už jį 
dyti ir kaip išaiškinti apie 
tus jo namuose nužudytų 
terų rubus ir pinigus.

liu- 
ras- 
mo-

Sugavo vėžį žmogėdrą

Dar 4 apsivogę ban- 
kieriai;

[Acme-P. B A. Photo]

Otta\va,‘ Kas. — Potvynio vaizdelis. Vanduo užliejo kelius ir per tris dienas susisiekimas buvo 
nutrauktas.

Prūsija padėsianti 
Vokietijai malšint 
fašistų suokalbius

Hindenburgas atsišaukė, kvies
damas nedalyti sarmatos už
sieniuose

Berlynas, gruod. 6. Koopera
cija tarp Vokietijos respublikos 
centro valdžios ir Prūsijos vals
tybės neleisti gatvinių demons
tracijų, politiškų paradų ir ki
tokių provokatoriškų susirinki
mų su „tikslu prpVokuoti mases 
tapo pasiekta. <

Prūsijos valdžia nutarė duoti 
visišką paramą prezidento Hin 
denburgo atsišaukimui, kuriuo 
jis pareikalavo drausti viso
kias riaušes ir kitokios formos 
netvarkas gatvėse.

Nusistatyta, kad dabartinė
mis sąlygomis, atsižvelgiant į 
viešąją opiniją Vokietijoj' nėra 
galima leisti masinių žmonių 
susirinkimų su politiškais tiks
lais, kurie paprastai nesibaigia 
be riaušių.

Hindenburgo atsišaukime pa
sakyta, kad naminės riaušės da
ro gėdą prie^ užsienius, s

Fašistai kontroliuos pri
vačią iniciatyvą

Roma, grud. 6. Privatis ger
būvis ir jjrivatė iniciatyva tu
ri būti kontroliuojama valsty
bės per tam tikrą fašistų kor
poraciją, kuriai Mussolini. pa
skyrė $26,000,000 kreditą. Ita
lijos piliečių biznis, anot Mus
solini, turės eiti link vastybi- 
nės korporacijos.

Lietuva Amerikai 
dar neišsimokėjo?

Moratoriumas palengvino išsi
mokė jimą

Aš-

Demokratai nominąvo 
Garner ir Rainey

Frakcijos vadas Rainey, Illinois

Washington, gr. 6. Represent. 
John Nance Garner iš . Texas 
tapo nominuotas kongreso “spi
keriu” nuo demokratų partijos 
atstovų. Garner pareiškė, kad 
jis su visu, atsidėjimu varys 
progresyvę kongreso programą 
šioje sesijoj.

Frakcijos vadu (floor leader) 
demokratai išrinko Henry > Rai
ney iš Illinois.

Hitleris žada mokėti 
' ’ skolas .

Lenkija stengiasi 
užmegst santykius 

su Pietų Slavija
Varšuvoj lankėsi Jugoslavų mi- 

nisteris < Marinkowich

Šaliapinas sveikina
Chicagos padaužas

gatves valkatas
Ypatingai Madisono gatvės 

valkatoms

Vilniškiai lenkai
prisiminė senus 
lietuvių pavyzdžius

Lenku seimo atstovų posėdyje 
Vilniuj

Lapkričio 17 d. Vilniuje įvy
ko lenkų seimo ir senato bepar- 
tinio vyriausybę remiančio blo
ko atstovų posėdis. Buvo svars
tomi paskutiniai lenkų studentų 
antisemitiniai ekscesai. Posėdis 
priėmė rezoliuciją, kurioj pa
reiškiama, kad šitie ekscesai tu 
ri būti laikomi priešvalstybiniais 
išsišokimais, kurie kenkia vals
tybės autoritetui. Rezoliucijoj 
pareiškiama, kad tie ekscesai 
juo labiau yra smerktini Vil
niuj, nes prieštarauja senoms 
tradicijoms Vilniaus, kaipo sos
tinės krašto, kuriame nuo am
žių gyvena taikoj įvairių tauty
bių ir tikybų žmones. Todėl Vil
niaus jaunuomenė turinti būti 
šioms tradicijoms ištikima.

Washington,« gruod. 6. 
įtuonios valstybės, Dėdes , Šamo 
skolininkės negauna reparacijų 
iš Vokietijos, kurios einant mo
ratoriumo sutartim neturi mo
kėti Amerikai skolų per ištisus 
metus.

Tos valstybės yra Čekoslova
kija, Estija, Suomija, Vengrija, 
Lietuva, Latvija, Lenkija ir 
Jugoslavija. Jų skolos Ameri
kai tapo padarytos karui pasi
baigus . savo valstybių kūrimo 
reikalams. Visų valstybių sko
los Amerikai sykiii siekia $210,- 
000,000.

Varšuva, gruodžio 4 d. Pas
kutinėmis dienomis Varšuvoje 
pas Zaleskį, Lenkijos užsienių 
reikalų ministerį lankėsi Jugo
slavijos ministeris Marinko- 
wich. Valdžios, išleistame ap
linkraštyje skelbiama, kad pa
sikalbėjimuose jų atsiekta pil
nas susitarimas ir pasirašyta 
eilė sutarčių, kurios “dar la
biau suartins” jų viena kitai 
draugingas tautas.

Politiniuose dalykuose viena 
valstybė visuomet atsiklaus ki
tos ir stengsis bendrai rišti 
mažumų, taikos jr nusiginkla
vimo klausymus.

Londonas, gr. 6. “Mano mei
lė ir sveikinimai Chicagos pa
daužoms, ypatingai Madison 
gatvės valkatoms”, tokį pasvei
kinimą atsiuntė Feodoras šalia 
pinas, garsiausias pasaulio dai
nininkas Chicagai.

Kodėl Šaliapinas ypatingai iš
skyrė Chicagos padaužas, pasi
rodo yra tam rimtų priežasčių. 
Būdamas dar jaunas jis su 
Maksimu Gorkiu patys buvę 
padaužos ir klajoję Volgos pa
upiais, neturėdama nė ko val
gyti, nė kur pernakvoti, bet dai
nuodama “Volga, Volga” dai
nas.

Prieš 47 metus jį dainuojant 
išgirdo vienas teatro manageris 
ir greit^pb to iš valkatos šalia
pinas patapo Rusijos imperato
riškos operos 
žvaigžde.

Prieš 6 metus 
damas Chicagoj užsimanė pa
gyventi padaužišku gyvenimu ir 
su savo manageriu, akompanis- 
tu ir tulu Meyer Zolotarevu iš
ėjo persirengę padaužomis į 
Madison gatvę7 kur Šalapinas 
senu papratimu rankiojo ciga- 
retų galus ir prašinėjo nike
lių. Vienas “buržujus” papra
šytas \iikelio pašaukė policiją 
ir tik Zolotarevas beišgelbėjo 
šaliapiną nuo arešto. _ _____ __

Šaliapinas nutarė su palydo-fšartlkij teinySos; bet ’pajutį

stambiausioji

šaliapinas bu-
Suėmė vienuolių Mari 

jonų broliuką ■
Broliukas prašvilpė 10,000 lt.

Kaunas. Krim. policija su- 
ėmė Adenuolių marijonų broliu
ką Simą Griną.

Pasirodo, kad Grinas anks
čiau tarnavęs Atlotlesse akc. b- 
vėj Kaune ir čia išaikvojęs 
daugiau, kaip 10,000 lt. Pas
kui besislaptydamas įstojo ma
rijonų vienuolynan Kaune prie

Butų nužudę galbūt ne
kaltą .

vais pernakvoti pigiame Madi- 
son gatvės viešbuty, kur vie
name kambary gulėjo apie 30 
valkatų, šie piktai protestavo, 
sakydami, kad nėra vietos, bet 
šaliapinas pradėjo iš palengva 
dainuoti liūdnas padaužų dai
nas ir greit pagavo visą vieš
butį į bendrą chorą, šaliapi
nas pats apsiverkdamas daina
vo be pertraukos 4 valandas.

iš policijos pavojų, persikėlė 
Marijampolėn į marijonų vie
nuolyną, bet ir čia policija kal
tininką surado ir suėmė.

Girtas įkrito išvietėn

■ »:-!

’S

Lapkričio 16 d. Šiaulių gy
ventojas Žilinskas, būdamas la
bai girtas, per neapdairumą į- 
krito Miglovaro g-vėj į išvietę. 
Jo laimei tai pastebėjo kiem
sargis, kuris tuoj pranešė dežu- 
ruojančiam policininkui, kuris- 
Žilinską iš duobės ištraukė, 
taip jis ten butų prigėręs.

18 valdininkų, $10,000,- 
v 000 suktybiųPhiladelphia, gr. 6. Frank 

Ripka tapo išgelbėtas nuo elekt
ros kėdės vakar, kai teismas* 
patyrė apie du neteisėtai prieš 
jį liudijusius, Detektyvas Wal- 
dron ir valdiška liudininkė Ber- 
thą Ginsbarg pasodinti už krei
vą priesaiką. Ripka turėjo bū
ti elektrifikuotas šiomis dieno
mis.

kiLos Angeles, gr. 6. Italo- 
Petroleum Corporation of Ame- 
ca šėrininkąi neteko $10,000,- 
000 kai kompanija bankjrotavo. 
18 viršininkų atiduoti teismui 
už suktybes ir juodarankystę.

Los Angeles, gr. 6.

Sustabdyti du žurnalai Ąi
t -

Mums praneša, kad vyriausy
bės organai sustabdė “žaibą” ir 
“Trečią Frontą”.

•i

Nuodų ir žmonių šmu- 
A gelis iš Kinijos

Patys amerikiečiai gabena mili
joninius transportus 

, t
. / ’1

Hong Kong, gruod. 6. t Šmu
gelis yra žydintis biznis Kinijos 
uostuose. Svarbiausia kontra
banda eina į Suv. Valstijas žmo
nėmis ir narkotikais. Nesenai 
buvo išsiųstaą gražus nąujas 
laivas su $6,000,000 vertės nar
kotikais ir 133 kiniečiais, ku
riuos kiniečių sindikatas siuntė 
į Ameriką; laivą aptarnavo 
amerikiečiai. . Už kiekvieną pri
statytą gyvą kinietį šmugleriai 
ima po $2,000 ir $3,000.

Anglų franeuzų muitų 
karas prasideda 

. j,4 ■■■ « i,
Londonas, gr. 6. > Franci j a

rengiasi išleisti naujus 1 muitų 
įstatymus, kuriais galėtų, atsi
kirsti MacDonaldo vyriausybės 
naujai priimtam muitų pakėli
mo įstatymui. Muitų karas tar
pe šių dviejų šalių nebeišven
giamas. Frančij a ątšabkė savo 
delegaciją, kuri turėjo išvažiuo
ti į Londoną muitų reikalais.' 

' *’ . ' ’ ' ’ . K 4 • — l ‘
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DelcO^ N. C. James Webb pa
gavo barškuolę gyvatę, sverian
čią 50 svarų

86 valandas lošia pi 
rioklį

/ Michigan City, gr. 6. Du 
votiški “čempionai’, Vic 
walski ir Lester Petosky 
86 valandas lošia pinoklį

sa- 
Po- 
jau 
be

pertraukos. Tai pirmas tos rų- 
šies rekordas. \

Sudegė $50,000 vertės 
“popkornų”

Dėl pusbonkio subadė 
žmogų Paguldė į lovą, apklojo 

patalais ir... apiplėšėŠiomis dienomiš Tryškių mie
stely (Šiaulių apskr.) pil. Te- 
niukas. peiliu subadė pil. Sta
nislavą Tamkų iš iPabalvės km. 
Tryškių valsč. Teniukas jaU se
nai pykęs ant Tamkaus už tai, 
kad jie kažkada nesusitarė dėl 
“pusbuteliuko”.

z Tamkui padarytos dvi žaiz
dos: viena dešinėje kaklo pusė
je 10 cm. ilgio ir kita kairia
jame petyje 2 cm. ilgio. «

»
. « ... — 0. -*

Luokės miestely (Telšių ap- 
skr.) j 'Judelio Melo namus at
ėjo du vyrai, ginkluoti revol
veriais, ir radę namuose Melo 
seserį šifrę, grasindami ją nu
šauti paguldė į lovą, apklojo 
patalais, o patys pradėjo “šei
mininkauti” po kambarį. Pa
ėmę virš 300 lt. pinigais, vek
selių ir įvairių raštelių, išėjo.

I

Arthur, Ja., gr. 6. Didžiausia 
pasauly “popkornų” valymo jr 
vėtymo kompanija sudegė su 
$50,000 nuostoliais. Keli šimtai 
tūkstančių bušelių popkornų iš
gelbėta.

Berlynas, gruod. 6. Adolfas 
Hitleris, Vokietijos fašistų va
das; paleido propagandą pp An
glijos ir Amerikos laikraščius, 
kuriuose pasižada “mokėti” vi
sas užsienių skolas, kada jo fa
šistai gausią valdžią Vokietijoj.

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI. SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNčlANT 
> DOVANELĖ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PĄŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

i
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Parkersburg, W. Va., gr. 6. 
Areštuoti keturi buvę valdinin
kai Wood County banko, kurie 
per dvejus metus apvogė ban- 
ką iš $100,bOO. “Savas pas savą” Ang

26 laukia elektros kėdės

27buvo tu~

■a
T

Albany, gruod. 6. San Gab-. 
riel laivas grįžęs iš Beringo ju
rų, Alaskoj, parsivežė 8 colių 
didumo, 5 svarų svorio vėžį- 
žmogėdrą. Japonai tuos vėžius 
gaudo ir konservuoja maistui.

Santiago, Chile, gruod. 6. 
Chile valstybės prezidentas 
Juan Esteban Montero inaugu
racija įvyko vakar su didelė
mis valstybinėmis ceremonijo
mis.

Ossining, N.< Y. gruod. 6. 
Sing Sing kalėjime 26 nuteis
tieji 'laukia savo eilės į elekt
ros kėdę. Tai yra didžiausias 
skaičius, kokio kada 
reta šiam kalėjime.

I / 1London, gr. 6. London Even- 
ing Star piktai išbarė lordą 
Churschill, kurs būdamas pats 
smarkus šalininkas, kad “anglai 
pirkite pas anglus”, pats išva
žiavo į Ameriką ant vokiško lai
vo “Europa”.

.. .... ,|,llll.^|a..^Į,.i,il,,ll,Į„,........ ?

Daug kalakutų kalė
doms

Washington, gr. 6. Laba
daug kalakutų liko neparduotų 
prieš Padėkos dieną dėl pigii 
kainų; dabar jie bus parduoda
mi Kalėdų šventėms.

Hamburg, Vokietija, gruod. 
6. Penkis šimtus svarų (morfi
jaus atimta iš šmuglerių, beve
žant J Suvienytas Valstijas 
dėžėse.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. pb piet.

Tel. Roosevelt 8500.



Pirmadienis, gruodu 7, 1931

Grand Rapids, Mich

No.

Reporterio klaidingas 
aprašymas

(korespondencijos 
roaaom—«3g' n-11 ■ i m —

Reporteris “Naujienų” 
278 sako, kad vietos^ fašistai 
organizuojąsi SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimams. Esą pas 
D. G. įvykęs susirinkimas, kur 
dalyvavę fašistai. Tuo tarpu 
SLA. 60- kuopoj jok iii fašistų 
nėra.

Toliau korespondencijoj sako
ma, kad spalių 30 d. buvęs su
šauktas susirinkimas, kurio 
tikslas — pasirinkti kandida
tus į 'Pildomą Tarybą. Kadan
gi, girdi, tie elementai negalė
ję susitarti dėl kandidatų, tai 
lapkričio 20 d. sušaukė kitą su
sirinkimą.

Apie antrą susirinkimą pa
kalbėsiu vėliau, o dabar pana
grinėsiu pirmąjį. Spalių 30 d. 
buvo susirinkę keli seni kuo
pos veikėjai, kurių vyriausias 
tikslas buvo apkalbėti Susivie
nijimo istoriją, nes buvo ren
giamasi prie jubiliejinio ap- 
vaikščiojimo. D. GreiČaitis tą 
susirinkimą ir sukvietė, kadan
gi jam buvo pavesta kalbėti 
apie 60 kuopos istoriją. Iš kuo
pos veikėjų jis norėjo pasirink
ti daugiau reikalingos medžia
gos. Tiesa, laike susirinkimo 
gal ir buvo vienas k’tas dalykė
lis paminėtas apie nominacijas, 
bet ti i tik pripuolamai.

Tegul dabar sprendžia patys 
skaitytojai, ar tame buvo kas 
nors blogo? Nejaugi dėliai to 
buvo reikalinga kandžioti žmo
nes ir vadinti juos fašistais bei 
kitokiais vardais? Butų įdomu 
žinoti, ką mano Reporteris tais 
savo kandžiojimais nepatinka
mų jam asmenų atsiekti?

Dabar apie antrą neva koku- 
unĮ susirinkimą. Susirinkimas 
buvo sušauktas ponų Akama- 
vičių, kurie yra geri Susi vien i- 

partijai 
suteikia 
o ypač

jimo nariai ir jokiai 
nepriklauso. Jie mielai 
vietos susirinkimams, 
Susivienijimo nariams.

Turiu pasakyti, kad lapkri
čio 13 d. aukščiau minčtoj vie
toj buvo laikomas kitas susirin
kimas, kur buvo visokių nebū
tų dalykų prikaibėta apie tuos 
nevidonus “fašistus”, Pravartu 
dar pasakyti ir tai, jog susi
rinkimas iš senosios valdybos 
nutarė palikti tik finansų rašti- 
niką šatkų ir iždininką, o visi 
kiti esą negeri, nes jie bepar- 
tyviai ir rūpinasi vien tik Su
sivienijimo reikalais. Kas tą su
sirinkimą šaukė, — aš dėl šven
tos ramybės čia neminėsiu. Pa
sakysiu tik tiek, kad musų kuo
poj košės virimu pasižymi du 
nariai, — vienas jų 'diktuoja, 
o kitas daro tai, kas jam įsa
koma daryti. Kas jie — vietos 
lietuviai gerai žino, o kitoms 
kolonijoms tai nesvarbu.

Kaip sau norite, bet politika-

laiką ji gal tėra sušelpusi po
rą pavargėlių. Jeigu jį suren
gia vakarus, tai pelnas papras
tai eina Romos trustui. Saky
sime, spalių 18 d. ji surengė 
vakarą, kurio pelnas teko Ro
mos ageptui. Ir aš tiesiog ne
galiu suprasti, kaip tokią drau
giją p. J. M. galėjo į padan
ges kelti?

J. sako, jog svečiuose 
esant negalima šeimininkus 
peikti, nes tai, girdi, butų lau
žymas paprasčiausių mandagu
mo taisyklių. Gal būti. Bet iš 
kitos ąjusės nereikia būti ir hi- 
pokritu, — nereikia girti tai, 
kas neverta girti.

— Ten buvęs.

dangi Clevelande “tareiliniai” 
yrą seniai sudarę savo “maši
ną'' (kuri buvo riebiai tepa
ma), tai iš anksto buvo galima 
numatyti, jogei jisai gaus dau
giausia ' balsų. Ir gavo — 66. 
Bet opozicija pasirodė irgi ne
menka, nes jai teko beveik 40 
balsų. Už Gugį paduota 18, o 
už Lopatto 21.

Jurgeliutė gavo 53 balsus, 
kurios kandidatūrą į scKreto- 
rius rėmė “bačiunimai”. Čeka
nauskas gavo 33, o Varašius 
19. Į daktarus-kvotejus “tarei- 
linių” kandidatas Stanislovaitis 
pasiliko su 29 balsais užpaka
lyje Jonikaičio (52). Baltrušai
tienė gavo 11 b.

Į vice-prezidentus, Mikalaus
kas gavo 101 b., Grinius 13, 
Mockevičius 9. Kandidatais į 
iždo globėjus nominuota Januš
kevičius 85, Kasparaitis 54, 
Sekys 24, Mockus 13.

. Iš šių nominacijų matyt, kad 
kuopos lyderiai padarė klaidą, 
remdami Gegužio kandidatūrą. 
Gegužį galima per prievartą 
mažumai užkarti, bet kadangi 
dauguma narių jam priešinga, 
tai iš to naudojasi fašistai ir 
kiša prieky n savo Bačiuną. 
Kuopoje yra ir protaujančių na
rių, bet tarp jų nebuvo susita
rimo. Rinkikas.

vimas turi turėti tam tikras Į pįrmipinkus pritariąs bolševl- 
ribas. Kuomet per spaudą pra- Įkams, yra piktaą prasimany- 
dedama juodinti nepatinkami 
asmenys, tai noromis nenoro
mis tenka atsiliepti ir nušvies^ 
ti dalykus taip, kaip jie iš tie» 
sų yra. • - •

Tačiau einame prie kokosinio 
susirinkimo, dėl kurio Reporte
ris labai susigraudinęs kąlba. 
Susirinkimas įvyko lapkričio 
20 d. pas D. G. Reporteris pri
meta, kad į susirinkimą nebu
vo pakviesta visa, kuopos val
dyba, o tik kai kurie. Antra, 
nebuvo kviečiami nei seniausi 
kuopos veikėjai. - Susirinkime 
buvo Kalbama ir apie du kuo
pos nariu, kurie vaikštinėja po 
namus ir perša save į kuopos 
valdybą ir net į Centrų, o ki
tus šmeižia. z

Aš pasakysiu atvirai, kad 
tiek šis, tiek lapkričio 13 d. su
sirinkimas jokios naudos orga
nizacijai negalėjo atnešti. To
kie susirinkimai tik daugiau su
kelia nesusipratimų tarp narių. 
Ar jau negana to,(.kad baigia
ma išblaškyti jaunuoliai? Su
augusieji taip pat pradeda pa
mesti Susivienijimą, nebepakęs- 
dami politikavimo.

Buvo manyta, kad, bolševi
kams pasitraukus, kuopoj bus 
ramu. Bet apsirikta. Na, ir kaip 
galima ramybės tikėtis, kuomet 
kai kurie musų nariai visai ne
siskaito su kuopos nutarimais? 
Pavyzdžiui, buvo paskirta ko
misija, kad surinktų daugiau 
informacijų apie nominuojamus 
kandidatus į Pildomąją Tary
bą. Ta komisija, be kuopos nur 
tarimo, padarė savo khndidatų 
sąrašą ir išsiuntinėjo jį kitoms 
kolonijoms. Kas blogiausia, kad 
siuntinėjamuose lapeliuose pa
žymėta, jog tai grandrapidie- 
čiai rekomenduoja balsuoti už 
tą sąrašą. Kaip gi galima į tą 
betvarkę ramiai žiūrėti? v

Reporteris rašo apie p. Ba
čiūnų. Ir čia jis neiškenčia ne
įgnybęs “fašistams”, ^pie p. 
Bačiunį reikia štfti^ltįis' pasa
kyti: jis yra musų kuopos na
rys ir dalyvavo susirinkime, ka
da kuopa svarstė apvaikščioji- 
mo reikalą. Laike svarstymo 
pasirodė, jog musų kuopa ma
žai pinigų teturi. Tad kai ku
rie nariai išreiškė tą nuomo
nę, jog nebusią galima apvaikš-' 
ciojimo surengti. Senesnieji nar 
riai • varėsi už tai, kad reikia 
jubiliejų paminėti. P-ui Bačiu- 
nui, matomai, nusibodo besir 
klausyti tų diskusijų ir jis, pa
siprašęs balso, pareiškė, jog 
rengimo nuostolius jis padeng
siąs iš savo kišenės. Be to, jis 
pažadėjo gauti iš Chicagos ar
tistus* !

Ką p. Račiūnas pažadėjo, tai 
ir išpildė., Mes turėjome nepar 
prastai pasekmingą apvaikščior 
j imą. Pirmininkas net buvo pa
siūlęs p. Bačiūnų išrinkti kuo
pos garbės nariu. Tačiau p. Ba- 
čiunas nuo to griežtai atsisa
kė, pareikšdamas, jog norįs pai- 
silikti paprastu nariu.

Aš manau, jog žmogų už ge
rus darbus reikia pagerbti, o 
už prastus —- nupeikti. Repor
teris, matomai, kitaip mano. 
Jis sako, jog esu pas tautiečius 
jau tokia mada: jeigu žmogus 
jiems ką gero padaro, tai jie 
jį kelia į padanges. Aš norė
čiau Reporterio paklausti, ko
kiu budu p. Bačiunas pasige
rino vietos tautiečiams? ^Pra
šau faktų. Jeigu ką gero p. Ba
čiunas padarė, tai 60 kuopai, 
c ne tautiečiams. z

Paskui Reporteris kalba apie 
Pildomosios Tarybos nominaci
jas. Prieš p. Bačiuną mes nie
ko neturime, todėl ir nemato
me reikalo jį juodinti. O už ką 
kas balsuos, tai ne mano ar 
kieno kito reikalas. Kiekvienas 
juk turi teisę balsuoti už tok j 
kandidatą, kuris jifrn geriau-* 
šiai patinka.

Reporteris sako, jog tam tik
ras elementas nutarė rinkti kuo
pos pirmininkus žmogų be nii-r 
garkaulio. Į .tai aš guliu pasa
kyti tiek: geriau žmogus be 
nugarkaulio, negu be . galvos. 
Priekaištas, kad tas kandidatas

ynas. Nuo to laiko, .kąi jis mu
sų kuopai priklaus0, jis niekuo- i 
met nebuvo bolševikų pasekė
jas ir juo nėra dabar.

1 Negražu; kad slapukas juor 
•diria kuopos veikėjus, primes
damas jiems -visokius nebūtus 
dalykus. Bet slapukas Reporte? 
ris pereinu visokias padorumo 
ribas, kuomet jis sako, kad Chi
cagos svečiai buvo skirstomi į 
rųšis. Apie tą dalykų štai ką 
turiu pasakyti: rengimo komi
sija iš penkių narių laikė savo 
susirinkimą pas. Bernotus. Ko
misija nutarė, kad svečiai ap
sistotų pas Bernotus, kur bu
vo paruošta nakvynė keturjems 
svečiams. S. Naudžiaus buVo 
paprašyta parašyti laiškas, pra
nešant svečiams, kur jie turi 
apsistoti. Tačiau S. Naudžius 
pasielgė visai sauvališkai ir ko
misijos nutarimą paneigė: jis 
parašė, kad svečiai sustotų pas 
T. Aleksyną. ;

žinoma, tai menkas dalykas, 
— didelio skirtumo juk neda
ro. kur svečiai sustoja. Svarbu 
tik tai, kad S. , Naudžius, bū
damas komisijos narys, visai 
nesiskaitė jju komisijos nutari-1 
mu. Kai svečiai atvyko, tai jų 
buvo užklausta, kodėl jie neąt? 
vyko į komisijos nurodytą’vie
ta. Tąsyk jie parodė S. Naud
žiaus laišką, kur buvo rekomen
duojama sustoti pas p. T. Alek
syną. ’• r ■

Ir štai po viso to Reporteris 
šmeižia “fašistus” už -tai, ka<į 
jie svečius skirstė į taųi tik
ras rųšis! Kaip ;Dnką toks par 
sielgimąs pavadinti, -y--, spręskit 
te į patys. ’ ’ . ’

— A. J. Bernotas.

dencįjoj daugiausiai kalbėjau 
apie tai, kad p, M, visgi be 
reikalo gyrė tą draugiją, kuri 
su atsidėjimu tarnauja Romos 
trustut Nurodau ir faktus, 
kurių niekas negali užginčyti. t

Į korespondenciją atsiliepė 
kažkokis Vakarienėj buvęs ir 
pats p. J. M. Pirmasis prime
tą man bereikalingą kandžioji
mą, o antrasis stengiasi pasi
aiškinti, kodėl jis taip kalbė-

įPirmiausiai porą žodžių Va
karienėj buvusiam, kuris prime
ta man kobones, terliojimą 
draugijos ir kitus nebutbs da
lykus. Jokių terliojimų kores
pondencijoj pebuvo. Aš vadi
nau dalykus tikrais jų vardais, 
— tai ir viskas. Pirma sakiau 
jr dabar pakartoju, kad šv. 
Onos Drugija tarnauja Romos 
trustui. Tai juk faktas. Antra, 
ta draugija jokių didelių dar
bų nėra nuveikusi. Tad kuriems 
galams ją garbinti ir kelti į 
padanges, kaip tai darė J. M.?

Kas link tempimo į beismon- 
to prisirašyti, — tai Čia įvyko 
nesusipratimas. Savo rašte aš 
tokio priekaišto ponui J. M. ne
dariau. Tai,z matomai, įsiskver
bė per neapsižiūrėjimą.

Dabar apie J. M. pasiteisini
mą. Tas pasiteisinimas visai nie
ko nepateisina. Pats p. J. M^ 
priverstas yra prisipažinti, jog 
Šv. Onos Draugija perka baž
nyčiai arnotus' ir kitokius ga
lus. Vadinasi, ji yra kunigėlio 
globojama. Bet tai, girdi, maž
možis: draugija esanti daug ger 
jrų darbų pasidąriusi. O kas 
svarbiausia —- ji duodanti pro
gos savo narėms lavintis ir 
šyięstis.

Tai, iš tiesų, man naujiena. 
Gyvenu šioj kolonijoj jau še- 
šjohką'metų, bet ligi šiol dar 
peteko girdėti, kad draugija 
rengtų kokias nors paskaitas 
ar šiaip rimtas diskusijas. Ne
teko taip pat nieko girdėti ir 
apie, koki ąs nors ypatingus dar
bus, Per savo' gyvavimo

CIeveland, Ohio
Račiūnas su Gegužiu beveik 

lygioms

SLA. 14-je kuopoje ėjo smar- 
zki kova tarp “gegužinių” ir 
“bačiuninių”, ir trečiadieni įvy
ko tų dviejų frakcijų “persiė- 
mimas”. Pildomos Tarybos no
minacijose Juozas Račiūnas ga
vo ytruputį daugiau balsų, ne
gu Gegužis, būtent: pirmasis 
59, o antrasis 48. Te.čiaus 19 
balsų pasisklaidė tarp kitų kan
didatų — Griniaus, kuris gavo 
J4, Bagočiaus, kuris gavo 4, ir 
bolševiko (gavo 1). Tokiu bū
du absoliutės daugumos nesu
rinko nei vienas kandidatas.

Nominuojant iždininką, kova 
pasireiškė tarpe šalininkų Ta- 
reilos, Gugio ir Lopattos. Ka-

r1

f •

Savo laiku aš- parašiau ko
respondenciją apie f &v.%Onos 
Draugijos vakarienęįį&^sporir 
-    ■ ■"iįi* —   ■■>''. i4 i.  .įjį      ii.įii.

Cor. Halsted & Roosevelt Rd

"i--

SANKROVA
ATDARA

• NEDSLIOMIS
iki

East Chicago, Ind.

Dar šv. Onos Draugijos reikalu

Vyrai! Išpardavimas, Kuris Kreipia Jūsų Domę!
" t f. . . . L ■. 4 ‘ •
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Dovanas dėl Kalėdų

Jos. F. Budrik, Ine
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VALU E

V 67- 
COMPLETE 
WITH TUBES
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

MODEL 31-H 
-SUMa-bETERODYMf

ŠUO

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kulturiSką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiaūskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas Ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
- ' Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas-,. Maironio, 6
.  .... ..... ........      i tnilll'l.įl.Mli| į l.mi 1 ........................

THE MOST 
STARTLING

IN RADIO 
THE PEAK OF 

AMERICAN BOSCH
Quality at

READ THESC 
AMLRICAN BOSCH 

1932 HATURES
SUPtlt-HKTtROOTNC 

PCKTODC POWtR TUBt

MULU-M U TUBK>

SCRIKN GR1D TUBES
FAST-HCATtR TYPt

_____ imu------------------ H

^KBudriko Krautuvė
IK STAKT STATIOM 

FIMDIM4

LINC-O-LITE TUMINO 
' ELECTRO-DYNAMIC 

SPEAKER

OMPLETELT 3HIELDED 

LAKSI CHASSIS, MOT A 
HIOStT 

EAL FURNITUftE 
• INCHES TAU.

Autorizuoti 
Pardavėjai

jvainų modelių, taipgi didelis pasi
rinkimas visų žinomų Standard iš- 
dirbysčių.

Klausykite Gražių Lietuvių Radlo Programų kas Nc- 
deldienj iš stoties WCFL 970 kiloeycles nuo 1 iki 2 po p.

Jau Laikas Pasirinkti

3417 South Halsted Street
Telefonas BOULEVĄRD 8167

TI TE>Mr?D RDfi C 1 LJ1<1NiJ|< dKvO.
$100,000 Rubu Išpardavimas

i'' ''.i'V * * ' a

Niekad, per pastaruosius 15 metų jūsų dole
ris nepjrkdayo tiek daug. Gražiausių stylių, 
naujausių spalvų, geriausių audeklų. Kiek
vienam žmogui pritinkančio didumo. . '■

VYRU SIUTAI IR 
O VERKAUTAI

Jokiame kitame išpardavime ir 
ne jokiame laike jus niekad ne- ( 
matėt tokių stebinaiičių vertybių, 
kokios yra'pasiūlomos šioje gru
pėje ... Augščiausios kokybės rū
bai... Gražiausi ir puošniausi 
styliai... Geriausių audeklų Siur 
tai, O verk autai ir Topkautai, ku
rie yra didžiausds pirkinys už 
tuos pinigus dabartinės gentkar-

80
VERTES i 
iki $35

SIUTAI IR O VERKAUTAI 
$35, $40 ir $45 Vertės

Puikiausi Pasaulyje 
Rūbai 5 Geriausių 

Išdirbėjų

KUPPENHEIMER
GOODMAN & SUSS-

\ GGG
SIM0N ACKĘRMAN

FASHION PARK 
ir kitų

SIUTAI IR 0VERKAUTAI 
$45, $50 ir $55 Vertės 

29.50
Jus aplaikysite didžiausj jūsų gyvenime nu
sistebėjimų kada jus pamatysite šiuos pa
stebėtinus siutus, overkautus ir topkąutus, 
kurie yra pašildomi už šių sensacingai že
mų kainą.

Bros
^ubaįos Vakarais 

9 vai
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Žydų Pogromai Vilniuje
pradėjo mušti guminėmis laz
domis. Kitus žydus 
studentai daužė kėdėmis, 
mis ir kastetais. Pusiau 
išmesdavo gatvėn, kur 
ninkai irgi juos mušė.
darni tai, studentai, entuzijaz- 
mo pagauti, šaukė “Lai gyvuo
ja policija!“

Chemijos institute visi labo-

lenkai 
lazdo- 
gyvus
polici- 
Maty-

osek tori jos darbams. Tuo-

(laiškas iš Vilniaus)
Lapkričio 9 d. lenkų studen

tai pilniu j e pradėjo mušti ir 
iš uJ^ersiteto metyti studen
tus Adus. Pirmieji pradėjo me
dikai^ Neva dėlei žydiškų lavo
nų
jau^Vprisidėjo kitų fakultetų 
studentai, šaukdami: “Lauk žy- 
dusCiš universiteto! Mušti žy- j 
di]/!“ Vakare įvyko keli mitin- ratoriniai įrankiai tapo sunai- 
ga, kuriuose reikalauta “nume- kinti. Nuostoliai siekia kėliąs
ias clausus“ žydams. Nutarta dešimties tukst/ auks.

krekančią dieną išmesti visus žy- 
|dus iš universiteto. Gatvėse pra
sidėjo žydų daužymas.
* Lapkričio 10 d. susirinkę vi
sų skyrių lenkų studentai ties 
chemijos-fizikos institutu norė
jo įsilaužti vidun, kur tuo me
tu buvo paskaitos. Universiteto 
administracija bijodama riaušių 
uždarė duris. Įsikarščiavę jau
nieji 
kitas 
darni 
dus!” 
žydai 
wulskio katedra, kuris juos už- 
stojęs norėjo sulaikyti lenkų už- 
puolimą^ ’• iliiŪR tie, neatsižvelg- 
dj^u nei į. netinkamą pana
giems ekscesams vietą, nei į 
profesoriaus žilus plaukus, pra
dėjo svaidyti į žydus kėdėmis 

laboratoriniu įran- 
ikfų^ dalimis. Keli šoviniai patai
kė prof. Dziewulskiui galvon. 
Sužeistas profesorius turėjo pa
sitraukti. Tada lenkai, netura- 
TĮafni^jiiIrią klinčių puolė žy
dus ir pradėjo juos daužyti. 
Kaž kas sušuko: — “išmesti 
žydus per langą“. Tuoj žodis 
tapo veiksmu ir vienas paskui 
kitą žydai skrido iš pirmojo 
aukšto langų į žemę. Tenai lau
kė juos policininkai, kurie vie
toje suteikti jiems pagalbos,

gus, plėšė ir naikino prekes. 
Minia perėjo kartą j vieną ga
lą beveik kilometrinės ^-vės, 
paskui dar grjžo atgal viską 
pakeliui naikindama, o policija 
vistik nei vieno gesto neparo
dė, kuris liudytų, jog ji neno
rėtų šio pogromo matyti. Vi
sam mieste tęsėsi pogromai ligi 
vėlyvos nakties. Apie 12-tą vai. 
nakties einant gatve galima bu
vo pamanyti, kad žemės drebė
jimo ar .revoliucinės bangos pe
reita per miestą — tiek daug 
stiklų ir jvairių šiukšlių iš su
daužytų .krautuvių buvo ant že
mės. *

lan- 
kur'

šovinistai išlaužė vienas, 
ir trecias duris, ir šauk- 
“lauk žydus! mu.^ti žy- 
jsibrove vidun. Stuįmįgr 
susirinkę ties prof. Dzie-

Kadangi šitų riaušių vadais 
iri dalyviais buvo Vilniaus uni
versiteto studentai-lenkai, tai 
rektorius uždarė neapribotam 
laikui universitetą.

išmes- 
nekie- 
į Da-

~ Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per J imtu ti
kę jau yra gatava. Deksru^^BHinga 

.■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 pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 

_ ^naudos gydymo. G varsnų to jam: jeigu 
-*Tirt>utų taip kaip rašom, pinigus gra

finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
Z HARTFORD. CONN.

riaušes mėgino sukelti Kroku
voj ir Varšuvoje, bet ienai ne
pavyko. Užtat Vilniuje, beveik 
pusiau žydais apgyvendintam 
mieste, mieste, kuri vadina 
truoju žydų Izraeliu“, —
žydų elementas yra daug ka- 
ringesnis, negu kitur, — jgavp 
jos aštrias formas. Endekams 
pavyko dalinai savo tikslas at
siekti jau lapkr. 10 d., kada 
minia sudaužė ir sunaikino vi
sas žydiškas krautuves miesto 
centre. Sakau dalinai, nes eks
cesai buvo nukreipti prieš žy- 
dus’ ir policijos buvo nevaržo
mi. O endekams rūpėjo nukreip
ti visą judėjimą prieš valdžią.

Įdomi yra valdžios taktika, 
kuri leido keletą valandų sau
valiauti miniai. Be abejo, jinai 
šitaip elgėsi politinių sumeti
mų vedama. Gal jai buvo svar
bu sukompromituoti lenkų na
cionalistai, o gal norėjo, kad 
daužomų krautuvių triukšmas 
ir sužeistų vaitojimas nukreip-

* ą i ' c y
tii visuomenės dėmesį nuo-len
kų demokratijos teismo Varšu
voje. Tam tikri motyvai vienok 
buvo. Kitaip 10-ties minučių 
laikotarpy policija galėjo išvai
kyti visą demonstraciją. Tą pa
žymėjo žydų spaudos a»stovaš, 
d r. Weinrechas, konferencijoj 
pas vaivadą, tą patį rašė neen- 
dekiški laikraščiai.

Valdžia visą atsakomybę su
vertę ant žemesnių valdininkų

ir lapkr. 12 d. Vidaus Reikalų 
Ministerijos įsakymu buvo pa
šalintas nuo vietos Vilniaus 
miesto starosta J. Yšora ir po
licijos komendanto padėjėjas.

Lapkr. 13 d. neramumai per
ėjo kiton fazen. Jau ne lenkų 
nacionalistų avangardas, stu
dentai, mušė žydus, bet patys 
buvo mušomi lenkų policijos. 
Visa neapykanta yra nukreip
ta prieš policiją, valdžią. Kas 
svarbu — miesto davatkėlės /— 
nesiorijentodamos situacijoj — 
jiems prijaučiu ir pareiškia no
rą kartu kovoti. Čia sjau ende
kams prideda' sektis. Jiems 
pavyksta įtraukti kovon prieš 
valdžią platesnius ^gyventojų 
sluoksnius. Bent nepalankiai 
nuteikti, šito jie ir siekė.

Koks bus šitų riaušių galas
— numatyti yra sunku, bet 
vienas yra? aišku: nei šiandie 
nei rytoj jos .nesibaigs. Univer
sitetas uždarytas ir nėra žinios, 
kada jį atidarys. Minios susi
erzinimas didėja, ir kas žino
— ar šios riaušės neįgaus dar 
kitokio pobūdžio, kurio nelau
kia; nei endekai nei valdžia — 
socialio pobūdžio. Viskp galima 
tikėtis, nes Vilniaus įvykiai pla
čiu atgarsiu suskambėjo po 
Lenkiją. Krokuvoj, Varšuvoj 
ant i žydiški įvykiai atsikartojo 
jau daug smarkiau, o Lvove, 
Sosnovicuose, Lomžoj tik pra
sidėjo.

žmonių aukos

Vienas lenkas mirė, du žy
dai kovoja su mirtimi. Apie 
100 sužeistų. Nukentėjusių tar
pe yra du Lietuvos piliečiai — 
žydai pirkliai.

Medžiaginių nuostolių, kuk
iai skaitant, apie 200,000 a ūks. 
Prekyba* apmirusi.

Miestas atrodo, kaip karo 
metu. Stiprus policijos patro- 
liui kas 10 metrų seka vienas 
paskui kitą. Kariuomene pasi- 
ruošiasi kiekvieną valandą iš
žygiuoti. Krautuvių langai iš
daužyti. Prekes paslėptos giliai. 
Ištisas dienas didesnės grupės 
žmonių slankioja po 
laukdami naujų įvykių, 
niams' yra uždrausta, po 
vak. pasirodyti gatvėj.

Centralėse miesto gatvėse ne
matyti nei vieno žydo, gi žydų 
kvartaluosna nei vienas krikš-

čionis nenori rizikuoti pasiro
dyti. Pasitaikė iš pasalų už
puolimų. Visų nervai įtempti.

— St. Budrys.
Vilnius, lapkričio 14 d.

Pbone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Waihtenaiv Avė. 

CHICAGO, ILL.

at

po

ka-

miestą
Moki-

Peršalimas Krutinėjo
Dažnai veda j pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

Buy gloves with what 
it savęs

reikalo moaAU 6Oę ar 
daugiau, kad rauti r<-ra dantų 
kokal«. Ll»tenne Tooth Pa»ta, 
didelis tūba* partidaoda ai 
«Bc. Ji valo tr apaauro daa- 

, tls. Be to raute rataupiat* 
/ $3. Ui kurtuos r»Ute •užpirk

ti pirltinaita« ar ką *»*»• 
Lambart Pbamaca) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Philco Radio
Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti zne- 
reikia, dabar

Lengvais išmokėjimais
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar $0^.00
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.00
dabar .................... .. .................. □□
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti.

Turime Radiot vieų iidirbytlių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

\ v

Cenera Store.
LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė.
Telefonas Lafayette 6195

s Pas Savą
biznieriai

Garsinkitės Naujienose

$179.00 Trečia Klesa
ANT

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES

NAUJIENOS

KALĖDŲ DOVANA

ts.oc

Kuris padaro žmogų ,laimingu kasdien

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

*

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALfiJE 

VISŲ MUSŲ LAIVŲ.
Del informacijų kreipkitės i lokalinius 

musų agentus

. .50
$7.00 
:. .50

H am b u kg-American Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAČO

KRAUTUVĖSE

Pardavinčjamas po 

20c. už kvortą-

Klauskit javo gro- 

serninko bonkos 
LIN(iO-WASH

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš ’
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1F MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galyos 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 merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomjs nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė.. Tel .Cravford 5573

Kruvinos buvo lenkų 13-kos 
metų nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimo išvakares, bet 
nemažiau kruvina buvo ir pati 
iškilmių diena (XI. 11 d.). Po 
piet susiorganizavę studentai, 
mokiniai ir šiaip sau pigia kai
na, stiprių emocijų mėgėjai, iš
tisą popietį medžiojo žydus, ir 
Sugautus bę pasigailėjimo — 
ligi sąmonės nustojimo mušė. 
Tą dieną 60-ty atsitikimų 
“Greitosios pagalbos“ gydytojai 
turėjo skubbėti su mediciniška 
pagalba. Vakare nebuvo nei vie
no žydo principalese Vilniaus 
gatvėse — visi išsislapstė 
namus.

Ketvirtadienį (lapkr. 12 
12 vai. ryto buvo lydimas į
pus studentas St. Waciawski— 
laike muštynių su žydais1 sun
kiai sužeistas akmenių galvon 
ir nuo tos žaizdos miręs. Tūk
stantinė minia ėjo paskui jo 
karstą. Dalyvavo studentai, 
profesoriai ir šiaip visuomenė. 
Lenkų endekai savo laikraščių 
skiltyse dievino žuvusį, .vądin- 
dami jį “tautos didvyriu”. Len
kai nerimo žadėdami padaryti 
naujų pogromų. Pblicija vienok 
— smarkiai sustiprinta su
trauktomis iš visos vaivadijos 
policijos dalimis — buvo pa
siryžusi prie naujų ekscesų ne
prileisti. Raitoji ir automobi
liuose susodinti pėstininkai die
ną ir naktį žiurėjo tvarkos. Ir 
tikrai — tą dieną didesnių 
pogromų nebuvo, žinoma, kele
tą žydų apdaužė.

Tą dieną Waciawskio nepa
laidojo. Niekas iš giminių neat
vykę. Kitą dieną 10 , vai. ryto 

‘atvažiavo jojo brolis ir . laido
jimo ceremonijos buvo baigtos. 
Miestas buvo aprimęs šiek tiek. 
Bet endekai, visų riaušių ini
ciatoriai, rankų nenuleido. Di
delė studentų minia, grįždama 
iš kapų, padarė demonstraciją. 
Vienok policijai buvo įsakyta 
žut-but ją išvaikyti. Kada po
licijos kvietimo ramiai išsiskir
styti jaunimas nepaklausė — 
raitoji policija ją puolė ir kar
dais pradėjo daužyti. Demon
strantai persimetė prie vaiva
dijos rūmų. Bet čia pripuolusi

MARGUTIS
■ VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 
16 iki 32 puslapių didumo.

“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 
Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).

Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu .
Margiltis, 2437 W. 69th St., Chicago, m.

Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

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

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

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. ISleista 1926 metais. Apdaryta ----------------
1,054 patarimai kaip virti jvairiųs valgiau

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro $1.50 
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 

• kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS T.................... .. ..........
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. i

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose--------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................. -.......... . ........... ...

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. \

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........   .55
Namų darbai, naminė saskaitybė ir biudžetas. Kaip

* pigiai šeimyna užlaikyti.

Neapsėjo be drastiškų sce
nų. Vienas studentas-žydas — 
jau vyresnis žmogus — kada 
jį visiškai sumuštą išmetė per 
duris gatvėn, kur savo ruožtu 
policija pradėjo mušti, sušuko:
— Jus dar vaikai buvote, pra
dinę mokyklą lankėte, o aš jau 
buvąu lenkų armijos karinin
kas ir kovojau už Lenkijos ne
priklausomybę. O jus šiandie 
man šitaip atsilyginot!

Kada visi žydai tapo 
ti, susidarė eisena, kuri 
no netrukdoma pasuko
mynikonų g-vę, kur telpa di
dieji universiteto rūmai. Tonai 
iš Teisių fakulteto panašiu bil
du išvarė ir primušė stud. žy
dus. Nedaryta nei moterims iš
imčių. Lenkai universiteto kie
me pargriovė ir lazdomis su
mušė žydą stud., kuris buvo be 
vienos rankos.

Išvarę visus žydus iš paskai
tų salės, lenkai universiteto kie
me padarė mitingą, kur nuta
rė neįsileisti nei vieno žydo i 
paskaitos.

Iš tikro, kitą dieną iš pat 
ryto ties įėjimu universitetan 
stovėjo apsiginklavę- lazdomis 
lenkų korporantai ir neįleido 
nei vieno žydo universiteto te
ritorijom Daug jų čia pat ap
daužė. Kada žydai nustojo ėję 
universitetan, agresinai lenkai 
padarė demonstraciją. Policija 
tyčia studentų eiseną nukreipė 
j Ludvisarų g-vę, kur telpa žy
dų studentų savišalpos organi
zacijos.

Lenkai akmenimis išmušė 
langus, įsibrovė vidun, sumušė 
ten esančius žydus studentus, 
sudemoliavo visus kambarius. 
Policija visai ramiai j tai žiu
rėjo, nedarydama netgi mažiau
sių pastangų kruvinam inciden
tui užbėgti už akių. Priešingai
— sukruvintus jau žydus mu
šė pati ir ragino kitus. Mano 
gerai pažįstamas lenkas
sitiktinai pakliuvęs į šio įvyi 
kio vietą — pasakojo, kad po
licininkas atsigrįžęs į jį sakė 
“Mušk Tamsta, kodėl Tamsta 
nemuši? — Mes daug mušti ne
galime — biskį tik, o Tamsta 
mušk šituos parkus!”

Aišku, jeigu policija ne tik 
kad negynė žydų, Įjet dargi 
veiksmu ir žodžiu ragino juos 
mušti, apie teisingą ginčo lik
vidavimą kalbos būti negalėjo. 
Reikėjo dar, kad tą pačią die
ną vienas mušeika-studentas 
lenkas^— mirė nuo žaizdos pa
darytos mestu į jo galvą plyt
galiu. Lenkai įsiuto, -— nuta
rė žydams atkeršyti. Ir ištik- 
ro, 4 vai. po piet įvyko nele
galus studentų mitingas, kur 
buvo sakomos karštos kalbos, 
raginančios nedovanoti krikš
čioniško kraujo praliejimo, ir 
atkeršyti tuo pačiu. 6 vai. po 
piet susidarė tūkstantine stu
dentų demonstracija, prie ku
rios prisidėjo gatvės valkatos 
ir šiaip jau tipai, kurie suuodė 
avantiūrą ir pigaus pasipelny
mo galimybes. Minia išėjusi į 
Didžiąją g-vę pradėjo daužyti 
visų žydiškų krautuvių langus, 
naikinti languose išstatytas pre
kes, vogti jas ir t.t. Didžioji, 
Mickevičiaus, Vilniaus, Kalvari- 
nė, g-vė pusvalandžio laikotar
py tapo nuklota žydiškų maga
zinų stiklais. Paskui nekieno ne
varžoma eisena pasuko į gry
nai žydišką Zavalinę g-vę, kur 
ištisą valandą irgi nieko nevar
žoma daužė žydus, žydiškų 
krautuvių, magazinų, butų lan-

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Naujas NASH Automobilius
kai, bę pasigailėjimo juos sklai
dė. Kilo šaudymas. Pplicija pa
leido ašaras /iššaukiančių dujų. 
Studentai šaudė iš brauningų. 
Vienas policininkas sunkiai su
žeistas. Keli lengviau. Daug 
studentų sumuštų kardais ir 
subadytų durtuvais. Jų tarpe 
daug moterų.

Ūpas mieste labai karingas, 
žmones policijos elgesiu pasi
piktinę ir tarp savęs'kalba, jog 
policija eina išvien su žydais, 
žinoma, nieko panašaus nėra ir 
nebuvo, šiame atsitikime žydų 
klausimas ir žydų pogromai yra 
priemonės lenkų politinėms par
tijoms politinį lošimą lošti, ži
nome tai iš istorijos, kada prie 
valdžios stovį žmonės, norėda
mi stipriau įsigalėti provokuo
davo žydų pogroihus, norėdami 
visuomenės dėmesį nukreipti 
nuo vidujinės krašto padėties. 
Lenkijoj gi įvyko priešingai. 
Čia nacionalistai būdami opozi
cijoj, žydų pogromais norėjo pa
taisyti savo bankrutuojantį biz
nį. Pirmiausiai antižydiškas

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas

Balzekas Motor Sales
f / •

4030 Archer Avė,
■' Tel. Lafayette' 2082

193 Grand Street Brooklyn, N. N.

WISSIG
Pasauliniame Kare .

Seno Krajaus’

Chjęago.
v1 ‘ t'*'

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

GDONAS BROS, 
t* PIANO MOVIMO 

Local ng Diataoct RemoraJ 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calamet 3399
R n. TeL Yardi 3408

r

MAKES^ , _ 
WASHINGEASY

Vartodamos LINCO-WASH garsųjį
Skalbimo vandenį, jus\ galitė dabar išskalbti savo drabužius BE VIRINIMO. 
Pašalina visokios rūšies"plėtmus kdip kokia magija ir padarys jūsų skalbinius 

baltus kaip sniegas.

, Linco Products Corporation
1 1636 South Halsted Street, Tel.. Pu|lman 6201

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

5514-16 Rooievtlt Rd. 
arti St. Louiu Avė 
CHICAGO. ILL



J Pirmadienis, gruocL 7, 1931

NAUJIENOS
The Lithoaniaa Daily Newa 

Published Daily Ebccept Sunday by 
The Lithuanlan Newi Pub. Co.» Ine.

1739 South Hatated Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Katėsi
88.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicaao 
8c per cepy

Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. Telefonas Rooserelt 8500.

Disisakyme kaina t
Chicagoje — paltu:

Metams -.......... - - 88.00
Pusei metu —...........  4.00
Trims menesiams - ... -- 2.00
'Dviem mėnesiams -----  1.50
Vienam minėsiu! -....-............... .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ....................    8c
Savaitei ......... ........... _____ , 18c
Minėsiu! ...... ........... ...j;_ _  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktai

Metams__ __ —........... 87.00
Pusei metų ........ —... 8.50
Trims mėnesiams -------------  1.75
Dviem minėdami —--------  1.25
Vienam mknesiui---------- -----  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ———-------- -----  88.00,
Pusei metų............. . - 4.00
Trims mėnesiams ..........—— 2.50
Pinigus reikia siųsti naito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

dai numaskuoti smetbniniriky 
politiką. 0 kuomet “Naujienos” 
ar kitas kuris einąs užsieniuo
se laikraštis apie tai parašę, 
tai Kauno diktatoriai uždaro 
jiems duris į Lietuvą.

Tokiu bud u niekas gal *ir ne
sutrukdys Smetonos kelionės 
per Varšuvą j “geresnę ateitį“.

APIE NEKIŠIMĄ NUSIES

KODĖL valųžios bankrotuoja?

Kuone visos didžiosios valstybės Europoje šiandie 
yra arba subankrotavusios, arba priėjusios prie bank
roto. Todėl dabar visur yra uoliai skelbiama taupumo 
ir ekonomijos evangelija. Bet kieno kaštais ta ekono
mija daroma? Daugiausia neturtingųjų klasių kaštais.

Vokietija apkarpė valstybės tarnautojų algas ir 
sumažino bedarbių pašalpas. Anglija padarė tą pat. 
Tose šalyse, be to, yra keliami muitai, — kas didina 
gyvenimo brangumą žmonių masėms. Gyvenimo bran
gumą didina taip pat ir panaikinimas auksinės valiutos.

Už valstybinių finansų suirimą tuo bųdu tenka at
sakyti beturčiams, nors jie visai nėra dėl to kalti. 
Bankrotą ant Europos valstybių užtraukė skojos, ku
rios pasidarė daugiausia per Didįjį karą. Per tryliką 
metų po karo tos skolos butų buvusios daugumoje at
mokėtos, jeigu valdžios butų paliovusios ginkluotis, 
kuomet buvo pasirašyta taika. Bet ginklavimąsi nebu
vo sustabdytas, ir tur-but nebus dar labai ilgą laiką. 
Šiandie jau kalbama, kad gal neįvyks nė ta nusiginkla
vimo konferencija, kurią turėjo sušaukti Tautų Sąjun
ga ateinanti vasario mėnesį.

Buvęs ka^*as ir ruošimąsi naujiems karams, žodžiu' 
— militarizmo našta, yra tikroji priežastis, dėl ko pa
saulis subankrotavo. Kol ta našta nebus nuimta nuo 
žmonijos pečių, tol valstybės bus paskendusios skolose, 
ir iš beturčių bus sunkiami paskutiniai syvai.

Paskutiniame savo numeryje 
“Margutis? pataria nemuzikan- 
tams, nedainoriams, neartis- 
tams “nekišti savo nosies ten, 
kur nieko nenusimano.“ Bet 
tame pačiame “M.“ numeryje 
.randame pamokslų apie frater- 
nalizmą “ESELA“ nariams ir 
net agitacijos už tam tikrą 
kandidatą j Susivienijimo pre
zidentus; o asmens, kurie, tuos 
pamokslus ir tą agitaciją ra
šo, prie “ESELA“ visai nepri
klauso.

“Juokologijos” autorius taip

pat mėgsta dažnai tašyti pa
mokslus apie politiškas parti- 
jas, apie kurias jisai tikrai 
neišmano daugiau, kaip nemu- 
zikai apie dainas.

Jeigu taisyklė apie “nekiši- 
mą nosies“ yra gera, tai ji tu
ri tikti visoms nosims, o ne 
tik svetimoms.

ORGANIZUOS LIETUVOS 
DARBININKUS PO 
FAŠISTŲ SPARNU

Buvęs klerikalines “Darbi
ninkų Federacijos“ lyderis, p. 
Beržinskas,' kaip rašo Lietuvos 
laikraščiai, ketina organizuoti 
darbininkus po tautininkų par
tijos sparnu. Tos organizacijos 
vardas busiąs “Darbininkų Vie
nybė”. .

Panašią organizaciją Lietu
vos tautininkų agentai buvo 
sukūrę ir tarpe ūkininkų. Ji 
vadinosi “Ūkininkų Vienybė”, 
šiandie ji jau yra pakrikus.

. [AcmerP. W A. Photo]

Generolo Chang Hai-peng kareiviai, kurie kaujasi , su japonais Mandžurijoj. * t
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“CIVILIZACIJOS” PAVYZDYS

Marylando mieste, Salisbury, gauja iš 300 žmonių 
įsilaužė j ligoninę, kurioje gulėjo sužeistas negras,, pri
sipažinęs savo darbdavio nužudymu, gauja nutempė jį 
j teismo aikštę, pakorė po medžiu ir lavoną sudegino. 
2,000 žmonių žiurėjo j tą “Lyncho teismą” ir staugė iš 
džiaugsmo.

Nulinčiuotasai negras, Matthew Williams, ouvo 35 
metų amžiaus. Jisai nušovė savo darbdavį Daniel J. 
Elliot, pintinių fabrikantą, už tai, kad tas jam mokėjęs, 
tik po 15 centų už valandą. Suprantama, kad šitaip 
bjauriai išnaudojamas darbininkas pyko ant savo darb
davio ne be pamato. Jisai betgi neturėjo teisės darbda
vį užmušti, ir valdžios teismas jį, be abejonės, butų nu
baudęs.

Bet normaliam žmogui yra sunku suprasti, kodėl 
ta gauja užpuolė suimtą piktadarį ir taip žvėriškai su 
juo pasielgė. Ar jai buvo gaila turtingo fabrikanto, ku
ris darbininkui moka tik po 15 centų už valandą? Var
giai. Ji pasipiktino tuo, kad juodukas pakėlė ranką/ 
prieš baltą žmogų! Matyt, linčiuotojai mano, kad žudy
mas tai — “aukštesnės rasės” privilegija, o negrai tos 
teisės neturi. Negrai gali būt marinami badu, kariami 
ir deginami; bet baltam žmogui atimti gyvastį, nežiū
rint kas jisai butų, jie negali.

Šitaip krikščionišką dorovę supranta'tie Marylando 
miesto gyventojai. Tokios rųšies krikščionybę galėtų 
priimti ir vilkai.

(Tęsinys)

Gegužes 4 d. Teko sužinoti, 
kad viešbučio šeimininkas ga
vo nuo grafo įsakymą užsaky
ti man geriausią vietą deližane; 
bet man pradėjus jį kvosti, jis 
pasirodė labai nešnekus ir ap
simetė nesuprantąs mano vokie
čių kalbos. Tai nebuvo galimas 
daiktas, nes iki šiol jis mane 
kuo geriausiai suprato, arba 
bent man atrodė, kad suprato, 
nes į klausimus kuo tiksliau*- 
siai atsakydavo. Jis ir jo žmo
na pažiurėjo vienas į kitą lyg 
ko to nusigandę. Jis neaiškiai 
sumurmėjo, kad pinigai tam 
tikslui jam buvo prisiųsti laiš
ku ir jis nieko daugiau nežino. 
Man paklausus, ar kartais jis 
nepažįsta grafo Drakulos ir ži-_ 
no šį tą apie pilį, šeimininkas 
su žmona persižegnojo ir, 'tvir
tindami, kad tai viskas, ką jie 
žino, griežtai atsisakė toliau 
kalbėti. Ko. kito klausti jau ne
buvo laiko, nes reikėjo pradė
ti rengtis kelionei. Viskas atro
dė labai keista ir pradėjau jau
stis labai nejaukiai.

Jau besiruošiant apleisti kam
barį, prie manęs prisiartino se
noji moteriškė ir paklausė his-; 
terišku balsu:

“Ar tyri važiuoti? O! jau
nas Herr, ar turi važiuoti?” į

Ji buvo taip susijaudinusi, 
kad atrodė tiesiog pamiršusi 
vokiečių kalbą, maišydama ją 
su kokia tai kita, man nesu
prantama šnekta. Pasakius, kad 
turiu važiuoti neatideliodamas 
ir kad turiu atlikti labai svar
bų reikalą, ji vėl paklausė:

“Ar žinai, kas
Atsakiau, kad 

gūžės. Ji pakratė 
pradėjo:

“O taip. Aš tą žinau! Aš tą 
žinau, bet ar žinai kokia šian
dien diena?” Man parodžius, 
kad nesuprantu kame dalykas, 
ji 'tęsė: x

“švento Jurgio dienos išva
karės. Ar žinai, kad šiąnakt, 
laikrodžiui išmušus dvyliktą,; 
piktosios dvasios užviešpataus“ 
visą pasaulį? Ar žinai, kur va
žiuoji ir ūkas tavęs laukia?” ,

Ji buvo labai baimės apimta 
ir aš kiek galėdamas mėginau 
ją nuraminti, bet nięko ^įsten
giau'padaryti. Galų gale ji at
siklaupė ant kelių ir ananęs tie-' 
siog maldavo nevažiuoti; .pa
laukti nors vieną ar dvi die- 
pas. Tai man atrodė juokinga, 
nors, tįęęą pasakius, gerai Jau
stis negalėjau. Man reikėjo M-’ 
likti svarbus reikalas ar nega
lėjau 'tai atidėlioti bei 'leisti, 
kad kas man kliudytų. P.ukei.ęs 
šeimininkę nuo grindy, 
nau ją įtikinti, kad esu »už jos 
rupesnį dabai dėkinga š, bet ma-

savo motinos mei- 
šį kryželį nors dėl 
išėjo iš kambario.

šiandien ?“ 
ketvirta ge- 
galvą ir vėl

į Apžvalga
------- —*■

SMETONA — VARŠUVOS 
VILTIS?

Lenkų dienraštis Chicagoje, 
“Zgoda”, redakciniam straips
ny išreiškia viltį, kad “galų 
gale kitoks vėjas papus nuo 
Kauno” po Smetonos išrinkimu 
Lietuvos prezidentu. Laikraš
tis sako, kad Smetona jau pir
miau bandęs prieiti prie susi
tarimo (“porozumichie”) su 
Lenkija, bet tas jo pastangas* 
sutrukdęs Voldemaras. Dabar 
Voldemaras jau apleidęs Lie
tuvą, o Smetona iš laikinio 
prezidento pavirsiąs “konstitu
ciniu prezidentu”, kadangi 
gruodžio 11 d. susirinksią Kau
ne 118 elektorių, kurie išrink
sią Smetoną ąulig ‘tauja kon
stitucija”.

“Kaipo jau ne laikinis, bet 
konstitucinis prezidentas”, ra
šo lenkų organas, “Smetona, 
kuomet jisai bus išrinktas, 
turės dėkingą dirvą atitaisy
ti tą pikįą, kurį buvo pada
ręs Voldemaras ir panašus į 
jį-” ? ;
Pagalinus, “Zgoda” užtikri

na, kad kelias į ekonominį Lie
tuvos išsivystymą ir jos atei
ties užtikrinimą einąs per Var
šuvą (“przez Warszawę”), ir 
pareiškia:

“Tą kelią Smetona žino.” 
' Mes irgi manome, kad jisąi 

žino. Nes tai aiškiai* buvo iš
dėstyta pulk. Skorupskio kny
goje. “Vienos tautos prisikėli
mas”, kurioje agituojama už 
Lietuvos uniją su Lenkija. Sko- 
rupskis tą knygų paraše su 
Smetonos žinia ir pritarimu.

Bet nuo Lietuvos žmonių ši
tie dalykai yra slepiami. Cen
zūra neleidžia Lietuvos spau-

no pareiga stovi pirmoje vie
toje ir turiu būtinai važiuoti.

Tuomet ji atsistojo, nušluo
stė ašarų suvilgintas akis ir, 
nusiėmusi nuo kaklo mažą mu- 
kelę, pasiūlė ją man. Nežinojau 
nei kas daryti. Priklausydamas 
prie Anglų bažnyčios, buvau 
mokinamas į tokius dalykus 
žiūrėti kaip į stabmeldybę. 
Vienok nenorėjau pasirodyti ne
dėkingu ir užgauti senąją mo
teriškę, kuri man linkėjo tiek 
gero ir nežinia kodėl, manimi 
taip buvo susirupinusi. Ji, ma
tyti, išskaitė mano veide abe
jojimą, nes uždėjusi man ant 
kaklo rožančių <su mukele ta
rė :

“Atmink 
lę. Dėvėk 
jos” — ir

Šiuos užrašus darau belauk
damas deližano,! kuris, kaip ir 
tikėjausi, susivėlino: kryželis 
dar tebekaba man ant kaklo. 
'Nežinau, ar tai šeimininkės bai
mė, ar tai baisus gyventojų 
prietarai, ar pats kryželis, bet 
toli gražu nesijaučiu taip ge
rai, kaip visuomet. Jeigu kup- 
.met nors šie užrašai pasieks 
Miną pirm manęs, lai jie jai 
pasako mano paskutinį sudiev. 
Štai jau atvažiuoja įr deliža- 
lUasI

Gegužės 5. il’ilis. Ryto prie
blanda jau pranyko, ir saulė 
iškilo 'aukštai virš horizonto, 
iškandžioto ar tai medžių vir
šūnių ar tai kalnų, nes viskas 
maišėsi mano akyse. Nesijau
čiau mieguistas, ir kadangi dar 
toli reikėjo važiuoti, tai leidau 
laiką rašydamas. Yra tiek daug 
kas tašyti ir, nenorėdamas, kad 
kas pamanytų, jog Bistrice bū
damas perdaug ^puotavau, tad 
tiksliai suminėsiu kuo maiti
nausi. Pietums suvalgiau taip 
vadinamą “vagių šteiką“ — la
šinių spirgus su svogūnais ii; 
jautiena, Nutaisyta su raudo
nais pipirais. Šteiką kepė .‘už
movę ant pagalio. Vynas buvo 
taip vadinamas Aukso Media- 
šas, kuris savotiškai kandžįojo 
liežuvį, bet buvo gana skanus. 
Jo. išgėriau tik du stikliukus. 
Tai ir buvo viskas.

įlipau į deližaną, bet .vežiko 
dar nebuvo. Vėliau pastebėjau 
jį bekalbantį su šeimininke. Ma
tyt, Jie kąlbęjosi apie M«ne, nes 
bartas nuo tarto sužvairuoda-’ 
vo mano pusėn ir kai kurie 
gyventojų susėdę ‘ netoli dųrų 
;apt suolo, — kuris tavo reikš- 
mmgai ! pavadintas, —- “žodžių 
išnešiotoju” — prisiartinę klau
sosi jų kalbos ir nuolat žiurė
jo į mane, dauguma su kaž- 
kojyu tai užuojauta. Kartąiš 
.nugirsda,vau vieną kitą nudjat 
kartojamą ir keistai skambantį 
žodį, nes ’bu*r^, bevėik kiek

kuris ‘buvo reikš-
“žodžių

vienas vartojo kitokią tarmę; 
išsiėmęs iš krepšio ,žodypą pra
dėjau kiek galėdamas juos sek
ti. Turiu prisipažipti, kad jų 
kalbos mane nei kiek nenudžiu
gino. y v

Jie be paliovos kartojo žod
žius “Ordog” šėtonas,
kol“ — pragaras, “stregoica“
— ragana, “orolok” ir “olkos- 
lak” — du išsitarimai, reiškią 
tą patį, — pirmasis slavų kal
bos, antrasis serbų pavadinimas 
kažkokiai esybei, vadinamai 
kraujageriu ar vampiru (Mem. 
Turėsiu būtinai paklausti gra
fo apie tuos prietarus)^

Pradėjus važiuoti, visi žmor 
nes, susirinkusieji prie viešbu
čio durų, pradėjo žegnotis ir 
laikė du pirštus- atkišę į ma
ne. Vargais negalais sužinojau 
to keisto reiškinio prasmę iš 
bendrakeleivio deližane: pra
džioje nenorėjo į mano klausi
mus atsakyti, bet sužinojęs, kad 
esu anglas, išaiškino, kad tai 
yra burtai ąpsisapgoti nuo pik
tų akių. Man tai buvo nelabai 
smagu, pradedant kelionę į ne
žinomą kraštą ir besirengiarit 
susitikti su visai nežinomu 
žmogumi; bet visi besižegnojan- 
tieji atrodė taip mielaširdingi, 
taip nuliūdę, taip jausmingi, 
kad negalėjau atsilaikyti nesu
sigraudinęs. Niekuomet nepa
miršiu savo paskutinio žvilgs
nio /į viešbučio kiemą ir mar
go nuolat besižegnojančių, gy
ventojų būrio, stovinčio po 
viešbučio tarpdurio skliautais, 
kuriuos gausiai den^ū iąpuotos 
išsidraikusios oleandros ir vi- 
dukiemyje riogsantys apelsinų 
medeliai. Vietinis vežikas, ku
rio plačios lininės kelnės den
gė “gotzą“, taip vadinamą ve
žiko sėdynę deližano priekyje
— suplakė didžiulį botagą įr 
keturių mažų greta sukinkytų 
arklių, tempiami pradėjome ke
lionę.

Netrukus, 1 besidžiaugdamas 
musų perkei’tamų apylinkių 
gražumu pamiršau ir baimę įr 
nustojau galvojęs apie keistus 
reiškinius prie smuklės. Nors, 
tiesą pasąkįus, jei ^bučiau mo
kėjęs vietinių gyventojų talbą 
arba, geriau, kalbas, kurias ma- 
<i)o bendrakeleiviai vartojo, tai 
nebūčiau .tai taip lengvai .pada
ręs. Prieš musų akis plėtėsi ža
liuojąs nuolaidus kraštas, be
veik išimtinai miškų ir girių 
apgaubtas, iš kurių šen ir ten 
kyšojo status kalnai, kurių vir
šūnėse riogsojo arba išsisklaid-' 
žiusios aukštų medžių viršūnės 
arba šiaudais dengti kaimo tro- 
bėsiai. Kur nepasisuksi, vfcšpr į 
akis mėtėsi nesuskaitomi žydin
tys vaismedžiai, obelys, kriau
šėj slyvmędžiąi, vyšnios. Va-, 
žiuojant pro šalį matėsi jų žie
dų lapeliais išipąrginta žolė, '.Pa
kalnėmis, slėniais tarp žaliuo- 
j.ap^ių • kįlnų. , taįp vadįnąnįo 
“Mittel !, Land” vingiavo musų 
keliąs;' pranykdamas ,aštriąpW 
užsisukime tąrp aukštos tankiai 

' Šučiusios žoles, tai .pąsislępda- 
.rpąs susinynųsių pušių viršupių 
arkadoje ir n.uklotą^ išsidraikiu
sių nulužusių šakų, ‘kurios gaii-

šiai, lyg ugnies liežuviais, den
gė kalnų šlaitus. Kelias buvo 
blogas, nelygus, bet mes, rodos, 
juo tik ii’ skridome stebėtinu 
greitumu. Negalėjau suprasti 
ko taip skubėjome, bet, maty
ti, vežėjas nenorėjo gaišti ir 
stengėsi kuo ankščiausiai pa
siekti Borgo Prund (slėnį). Kas 
lai pastebėjo, kad šis kelias va
saros metu yra gana geras, bet 
po žiemos audrų ir pūgų jis 
dar netaisytas. Tuo atžvilgiu 
jis daug kuo skiriasi nuo kitų 
Karpatuose kelių, nes viena 
senųjų vietinių tradicijų yra 
keliais visai nesirūpinti ir jų 
netaisyti. Senieji Hospodars jų 
ir nenorėjo taisyti, nes pradė
jus kas nors lopyti, turkai sau 
įsikalbėdavo, kad eina prisiruo
šimas karui ir gerinama trans
portą ei jos sąlygas kareivių ga
benimui. Tai galėjo tik pagrei
tinti karą, kurio gyventojai 
stengėsi kuo labiausiai išveng
ti.

KLA. REIKALAI
t

SLA. Vakarų Veikėjų Komi
tetas, taip pat Naujosios Ang
lijos Progresyvių Veikėjų Ko
mitetas ir Brooklyno bei New 
Yoirko Komitetas pataria, kaip 
tinkamiausius, nominuoti Pildo
mąja! SLA. Tarybai šituos kan
didatus:

Į prezidentus — F. J. Bago- 
čius, 360 kuopos narys,

I vice-prezidentus — J. V. 
Grinius, 135 kuopos narys;

Į sekretorius — Dr. M. Vini- 
kas, 332 kuopos narys;

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

Į iždo globėjus
nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
J. Stungis, 109 kuopos narys;

Į daktarus'kvotėjus — Dr. I. 
B. Bronušas, 64 kuopos narys.

S. Baka-

U> didžiųjų, žaliuojančių 
“Mittel Lando“ kalnų, į padan
gę kilo statas ‘didžiuliai miškų 
šlaitai iki pat aukštųjų Karpa
tų viršūnių. Jie mus gaubė ir 
vienoj ir kitoj pusėje, ir skai
sti popiečių saulė apžėlė juos 
savo spinduliais, kurie viską da
žė savo žydriomis vaivorykštės 
spalvomis. Mėlyni ir pupuriniai 
jų viršūnių šešėliai, tamsiai ža
lia žolė ir rudos uolos, begali
niai akmenėti uolų plotai nusi- 
tęsdami ir pranykdami sniego 
dengtų baltuojančių kalnų vir
šūnių tolyje vystė priesl akis 
vaizdą, kurio gražumas sunku 
ir įsivaizduoti. Vienur, kitur 
kaln.ųos,e pasirodydavo didžiu
les ^prąg.oą, kuriose, saulei lei
džiantis, pradėjo baltuoti puto
jančios šaltinių vandens juos
tos.

Besukant didžiulio kalno pa
pėdę, vienas kreivių palietęs 
njan ranką ir rodydamas į snie
go ąpdengtą "kalno viršūnę, ku
ris be^ipgiuojant blogu duobė
tu "keliu, atrodo bestovįs prieš 
musų afkis, sušuko:

“kiūrėk ! Istęn szekF — Die
vo sostas“ —- ir persižegnojo 
dievobaimingai.
/ - . !

.(Bus daugiau)

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

Naujas No. 21 “Kovos?J 
gautas šiandie. Kaina 10c.
Klauskite Naujienose.

IGALKMIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami . padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš- 
"kū.

NAUJIENOS l 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
žįurCkl Istęn szek’ ’

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras .kasdie nuo 8 v. ryto 
iki* 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

.Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai-, 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tengi stovi ne .pavo sma
gumui, bet Jukų pato
gumo delei.

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagtl- 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską .kas reika
linga prie ėmimo tgza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų klibo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba kraiot 

ženkleliui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mėras susikirto su 
dermanu

al-

Penktadienį įvyko aštrus 
sikirtimas tarp aldermano 
caro Nelsono ir mėro Cermako. 
Aid. Nelson y ta buvęs mėro 
Thompseno vadas miesto tary
boj. Dabar gi demokratų val
džia vyrauja. Ir ot nesusipra
timų tarp pp. Cermako ir Nel
sono galima laukti.
Nelson ginčydamasi su Cerma- 
ku pareiškė, kad mažiausia 
ansiš^^^m^i||^^rys geriau 
^Su^Jusi ri n kibi us^ei Cerma- 
kas. /

Cormakas, kaip tarybos pir
mininkas, sulaikė Nelsono kal
bą. Nelson pareikalavo duoti 
jam balsą. Tarybos balsavimu 
Nelsonui balso neduota. Tatai 
skaitėsi pritarimu Cermakui; 
Reiškia, Nelson gavo skau d ž i a i
per' no5^

SU-
Os-

buvusios asignuotos kaip bal
tosios vergės.

Kiti sąrašai buk liudiją bal
tosios vergijos retežį, kuris pri- 
skaitęs tūkstantį merginų įvai
riose miesto dalyse ir kituose 
šalies miestuose.

Areštuotas tūlas White kal
bamam trobesy, kuris buvęs 
menedžeris. Anglų1 laikraščių 
reporteriai sako, kad tas White 
dirbęs Gapones sindikatui. Bet 
kiek teisybes šiame pasakyme 
yra, sunku spręsti, nes dabar 
visa kas >tik prasto pasirodo, 
tuojau primetama Caponei.

Važiuos į Springti 4
Rytoj, antradienį, būrys įžy

mių chicagiečių-valdininkų ir 
biznierių, vyks į Springfieldą. 
Jie, pasimatę su legislaturos na
riais, stengsis parodyti pasta
riesiems, kad iš tikrųjų opi yra 
finansinė Chicagos padėtis. Jie 
reikalaus kuo greičiaus išleisti 
reikiamus įstatymus padėcai 
gelbėti, ba Chicaga esant visai 
prie bankruto slenksčio.

Graborlal

Peter. Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood ' 5840

RAOJiENcg; uw, m i» ....  » ii* i........
Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarifinkais, Ketvergais ir Subatonu 
2420 IV. Marquette Rd. artiWesternAv.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioms 

1821 So, Halsted Street

Lietuviai Gydytojaitatė patyrinėti gengsterius, 
kurių italų tarpe nemažai. 
Ypač jarų rūpėjo gonge žinoma 
kaip “42”.

Taigi teisėjas, pabaigęs darbų 
teismuose, vakarais persirėdy- 
davo ir pasileisdavo lankyti 
vielas, kurias nužiūrėjo kaip 
gengsterių patronuojamas.

Sukinėdamasi po saliunus ir 
pulruipiius, paprašydamas čia 
dektuko prisidegti cigaretą, ten 
mesdamas žodį kįtą ir užvesda- 
mas kalbą apie tuos ir kitus da
lykus, teisėjas Borelli patyrė 
gan daug ypač apie gengę “42”.

I

Ketvirtadienį teisėjas Borelli 
kirto gengsteriams pirmą kirtį. 
Jisai nuteisė šešius jų kalėti. 
Nužiūrima, kad ir daugiau geng
sterių susilauks sunkių bausmių 
iš teisėjo. Pirmieji nuteistieji 
gengsteriai visi šeši italai.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų h 

nuo 6:30 iki 8:30 vakar*
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti <7th Street

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

PRANCIŠKUS VIRŠILA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 7 
dieną gruodžio mėn., 1930 m., 
sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs 
Migonių kaime, Kupiškio parapi
joj- . „

Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, du sūnūs ir duk
teris, seserį Anelę Kazlauskienę ir 
gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laikomos 
šv. Mišios Švento Jprgio parapi
jos bažnyčioj, 9 dieną gruodžio 
mėn.,* 1931 m., 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus, atsilankyt į pa
maldas, o paskui ir į namus po 
num. 3200 S. Limo St.

Mes Tave Musų brangusis nie
kuomet neužmiršime. Tu 
mus jau nebesugrįš:, bet 
ankščiau ar vėliaus pas Tave 
sime. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka,

Moteris, Sunai, Dūkto
, ir Giminės Viršytai.

šias visas

pilS 
mes 

atei-

1646 W. 46th St-

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Cty 

Telefoną* 

Cicero 3724

JARUSH
an

Graouriai

Teisėjas kaip geng 
steris

Chicagoj yra i»talas teisėjas. 
Jo pavardė—Borelli. 
jis gan, rūsčios. Ir 
lų kalbą.

Well, turėdamas
ypatybes, teisėjas Borelli nusi-

Išvaizdos 
moka, ita- Lietuvėa Akušerės

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIIS
756 W. 35th St

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

Nedėldiantais pagal sutarti
.------------------- - - - - ---------------- - - - 4  - ---------------------------
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Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 im
tu* kaipo patyri* gydytoja*. cbiruKgM 
ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas ligas vy- 
motcrijį ir vaikų pagal aaajausiks

Gengės “42” buveinę teisėjas 
užtiko daresu 1411 Flounroy st.

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 1615

prietaisu*.
Ofisas ir Laboratorijai 

1025 W. 18tb St., netoli Morgan 
Valandos: nuo 10—12 pietų k 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
ffyda Park 6755 ar Rendolph 6800

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

x Tel. Pulltnan 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

PHYSICAL 
THERAPY 

H MIDWIPB

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

DR. CHARLES SEGAL 
Ptaktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboa 

CHICAGO, ILL.
. SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
|Nuo 10 iki 12 vai ryte, noo 2 iki 4
I vai. po pietų ir npo 7 iki 8:30 ygL 

vakaro. Nedeį. nuo 10 iki 12 V* dienų 
Phone Midway 2880

MIKOLAS VIRAKAS I 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dieną. 8 valandą iš 
ryto. 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoje, Kauno ap., 
Seredžiaus par., Gadvaišių kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 m. Pri
klausė prie Lietuvių Romos Kat. 
Susivienijimo Amerikoje. Paliko 
dideliame nuliudime sūnų. Anta
ną. dukterį Antaniną ir žentą Juo
zapą Jonučius, brolienę Prancišką 
Virakienę ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoje — sūnų Pranciškų, du 
brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 31) I 5 
S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 10 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a Mikolo Virako gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulifadę liekame.
Sūnūs, Duktė, Žentas, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

EUGENIJA JAKUBKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio '3 dieną, 6 vai. ryte, 
1931 m., sulaukus apie 36 me
tų amžiaus; gimus Tauragės ap
skrity. Tverų par., Taukolyrų 
kaime. Ametikoj išgyveno 22 me
tus.

Paliko dideliam^ nubudime vy, 
rą Mateušą. dukterį Eugeniją, 
žentą Stanislovą Lukas, sūnų Fer
dinandą. brolį Povilą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2638 
W. 40 St.

Laidotuvės įvyks pancdėlyje, 
gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.
a Visi a. a. Eugenijos Jakubkie- 

nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei 
kinimą.

Nuliūdę liekame

Vyras, Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

Berta Yanulevičiutč

ir įgi-

433(į

Užtikę buveinę operaci
joms baltuoju tavoru
Policija padarė kratą adresu 

2125 So. Michigan avenue. čia 
užtiko keliolika merginų. Visos 
jos, sulig užtiktais surašais,

Pusiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 3 dieną, 8 vai. 
ryto 1931 m., sulaukus 8 metų amžiaus, gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime motiną Marijoną ir tėvą 
Vladislovą Yanulevičius, seserį Zofiją Leitienę, 3 brolius 
— Juozapą, Joną ir Vladislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 115 So. California Avė.
lAiidotuvės įvyks antradienyj, gruodžio 8 dieną, 8 vai. 

ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės c'elą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Berta Janulevičiutės giminės, draugai, ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Motina, Tėvas, Sesuo ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Tei. Canal 
3161.

JUOZAPAS MYKOLAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 5 dieną 12:40 valandą 
po pietų. 19'3r ih., sulaukęs 33 
metų amžiaus, gimęs gegužio 19 
d., 1898, Chicago. III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Aleksandrą, po tėvais Ali
šauskaitę, 3 sūnūs — Juozapą, 
Edvardą ir Richardą. 3 brolius — 
Kazimierą, Antaną ir Joną 
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj 
džio 9 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Wist a. a. Juozapo Mykolaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

^Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards

gruo-

Musų patarnavimą* 1*1- 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
rių.

3307

kad nltatimt il- 
■žlaikymvi sky- •

Akių Gydytojai

Aubiirn Avė
CHICAGQ, ILL.

S. M. SKŲDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS j GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kuopiąiausta.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nertuotumo, 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. Nekėliomis 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 it Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 1,0 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomit pagal susitarimą 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Cfaicago, III.

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Aioenuą 

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iH
Rez. Telephon* Plaza 3200

Tel. Yard« 1029

DR. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virgin:* 0036 
■...i- i. ' ■

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tei. Drexel^919D 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų
OFISAS 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 3 1 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 pų pįet. 
7-9, vak. Ned. ir švėtnadieniais 10-12,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kpkplyčia Dovanai 

Turimi automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

L

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUltlENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, £LL.

Tel. Canal 4050 VeneriJkos

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

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

2400 VV. Madison St,
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki\8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonai Bąpnsvvick 0597

Advokatai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
prikjiusau prif gra

bų išdirbystės.
OFISAS: t 

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
t Tel. Victory 4088
—---- .n ......   , ■ J h , , ..... ...

Broliai

grabo- 
1741.

vai.

JŪSŲ GRĄBORIAI 
Didysis .Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue

_ Povilas Jukins
^rsiskyre su šiuo pasauliu gruodžio 2 dienų. 10:20 

e, 1931 m., Dr. Mayo ligoninėj, Rochest'-r, Minn., 
sulaukės etų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., Šaukėnų 
parap., Pailgio kaime. Amerikoj išgyveno 21 metą. Paliko 
dideliame nuliudime tris brolius — Petrą, Joną'ir Juoza- 

‘ pą, seserį Mortą, tris brolienes — Prancišką, Zofiją ir 
h^groniką, švogerj Petrą Kavaliauską, pusbrolius, pusse- 

anūkus, anūkes ir girpines, o Lietuvoj du brolius - - 
AnrUk ir Vincentą, 3 brolienes — Petronėlę, Marcelę ir 
Stanislavą. Kūnas pašarvotas randasi 1442 S. 49th Coui'L 
Cicero, III. Tel. Cicero 4572.

Laidotuvės įvyks seredoj, gruodžiai dieną, 8 vai. ry
te iš namų į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už yęįonio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Jukniaus giminės, draugai ir 
tami esat nuoširdžiai kyiečiami dalyvauti laidotuv 

? suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame

Broliai, Sesuo, Brolienės, švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 

1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ, 
Me» visuomet teikiame šircįįngą, simpatingą ir ramty 
patarnavimą, kuomet ji| yra labiaufliai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
Viii TMonai, YARDS 1741 « 174?

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

( Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai, dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany AVe.
Tel Prospect 1930

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N« Degrborn Room HII 

Telefonas Central 441J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

Gyvenimo vieta 
3323 South Hthted Sfra* 

Tel. Boulevard 1310 
'Valandos:' nuo 6 Ski 8 vaL zĮddtvienų 

. vakarą, išskyrus ketvertą 
Nedėlioj nuo 9 ikiTl ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLB

ADVOKATAI
11 South La Salia Srr 

Room į 934 Tel Rando! 
Valandos nuo 9 ryto iki 5

0333

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

Tel. Lafayett* 4146

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Olis—Utarn.. Ketr. ir Snbato* rak. 
Vasalle—Pan- Ser. ir Pėmyčio* Tik.

I —II . .................. m u v ."'I

John Kuchinskas
• ‘ e •

Lietuvis Advokatai 
2221 West 22nd St i 

Arti tearta St
TgMonat Canal 2553 t 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir PėtnyČioj noo 9 iki 6~

Phone Caųal 6222 ,

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

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So Richmond Stres* 

Telefonai Repnblir 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet

Utatninkais —- 2 iki 3 po piet tiktai 

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
Šalę Midland Banko

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

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

ir

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

kampas 67th ir Artesian Avė, 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotas pagal susitarimą

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miestg Ofisas 77 vy* St,
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 syt? iki 4 po pietų
"T '"H"

Vakarais: Utarn.. Ketv., Ir Subatot 
— 6 iki 9 vaL

4145 Archet Ava. Lafayolta 7357 

Namų Tet Hyd* Park 3395 .

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunac Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St,f Room 2117, 
Tehpbone Randolph 6727

Voktais 3151 W. 22hd St, naų M 
Tęlephone Ropscvelt ?09Q

Naaoit 8 -9 ryte. Tri. R rpnbite 9600

DaJdajras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, Išsipūtusias 
^blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

.v 3343 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

9 v.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofisų valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlock 7691

■   i t < >■ ■ ;i i|Į'»n?y    m o* *'1 *

JOSEPH .1. (JR1SH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AMand Avo. 
Tel. Boulevard 2800 

. Rez. 6515 So. Rocktvell SU-
Tel. Rcpublic 9723 ■



***W**Įš

Tarp Chicagos 
Lietuvių ♦

Deliai Lidikevičiaus 
bylos

< Pirmadienis, gruocl. 7, 1931

Marųuette Park
SLA. 260 kp. už Ragožių,, 

V i nikų ir Gugi

Vakar įvyko priešmetinis 
SLA. 260 kp. susirinkimas, ku
riame buvo nominuojami, kan
didatai į Pildomųjų Tarybų.

Nominacijose skaudi; pralai
mėjimų aplaikė Bačiuno-Ta- 
reilos “sleitas“, kuris pasikvie
tęs kelis nepraustburnius, vi
sokiais budais veda šlykščiau
sių šmeižtų agitacijų. Kaip 
ta šmeižtų kampanija paveikė 
į Marųuette parkiečiuš parodo 
tai, kad tie šmeižtų kandidatai 
čia gavo vos tik po jcelis bal
sus. Beveik visi balsai gi tapo 
atiduoti už pažangiuosius kan
didatus — Bagočių, Vinikų, 
Gugį ir k.

Susirinkime dalyvavo > 49 
galintys balsuoti nariai. Jie 
padavė savo balsus už svar
biausius kandidatus sekamai:

— adv. F. J. 
29 balsus, J. 
Gegužis — 2,

Bagočius gavo
Grinius 12 b.,
Bačiunas — 5.

I vice-prczidcntiis — J. Gri
nius gavo — 29 balsus, Mika
lauskas — 8, Aleksynas — 8.

Į sekretorius — M. J. Vini
kas gavo 43 balsus, Jurgeliutė 
— 3, poras kitų po vienų bal
są.

į iždininkus — adv. K. P. 
Gugis gavo 43 balsus, Tareila

Į iždo globėjus — G. Stun
gis gavo 36 balsus, S. Baka- 
nas 36 balsus, Marcinkevičius 
— 6, Sekys — 5. Januškevičia

Į daktarus kvotėjus —. Dr. 
I. P. Bronušas gavo 26 balsus, 
Dr. Karalius — 11 balsų, Sta- 
nislovaitis — 4. ,

♦ • e ai I L* * ’ V
Taigi šmeižikams Chicagojė 

nesiseka, nes jie visur pralai
mėjo. — J.

West Side
Nominacijos į S LA. P. 

kuopoj
T. 109

šios kp. metinis susirinki
mas įvyko gruodžio 4 d. p. 
Meldažio svet. Kadangi ši 
kuopa nėra skailinga nariais, 
todėl ir šiame susirinkime da? 
lyvavavo vos tik 18 narių.

Kuopa nominavo j SLA. P. 
Taryba sekančius narius:

Į prezidentus — F* J. Ba- 
gočius — 9 balsus, J. Grinius 
— 4 bals., J. Bačiunas — 2 bl., 
S. Gegužis — 2 b., M. Vinikas

Jus. Stun-

4 b.,Dr.

Į vice-prezidentlis — Jonas 
Grinius — 9 b., Ant. Mikalaus
kas — 8 b., M. Vinikas — 1.

Į sekretorius — M. Vinikas 
12 b., R. Jurgeliutė — 1, V, Če
kanauskas — 1 b.

Į iždininkus — K. Gugis 14 
b., J. Tareila — 3 b.

I iždo globėjus
gis 17 b., S. Bakanas — 10 b., 
J. Januškevičius — 4 b., S. 
Mockus — 2 b., M. Raginskaš 
t- 1 b.

• Į daktarus kvotėjus •— Dr. 
Jonikaltis 6 b., Dr.. Biežis —* 
4 b., Dr. Bronušas 
Karalius — 3 b.

Kaip matot iš šių pasekmių, 
musų kuopa padavė didžiuma 
balsų už tinkamiausį sąrašų. 
Be abejonės ir kitos SLA. 
kuopos paseks musų pavyzdį 
nominacijose.

Kuopos valdyba liko išrink
ta sekantiems metams beveik 
ta pati, būtent: pirm. A. Kon- 
drotas, vice-pirm. K. Aleksinas 
(naujas), finansų sekr. J. Stun
gis, nutarimų rašt. M. Yuška 
(naujas) iždininkas M. Kana- 
peckas, iždo globėjai — P. 
Kneita ir A. Ambrozevičius, į 
Dr. kvotėjus Dr. Biežis. Šis 
kuopos valdybos- sųstatas su
sideda iš labai tinkamų na- 
įlį< Narys,

Balandžio 10 d. šių metų du 
prohibicijos agentai ir du mies. 
to policininkai areštavo Boles
lavą Lidikevičių (lietuvį) ir 
konfiskavo tūlą kiekį alaus, už
tikto skiepe namo, kuriame ji
sai gyveno.

Nors krata buvo padalyta be 
waranto, nors darymas alaus 
savo suvartojimui nėra bau
džiamas įstatymais ir iiors Li- 
dikevičius alaus i nepardavinėjo, 
vįenok teismas nubaudė, jį 60 
dienų kalėti.

P no Lidikevičiaus byla susi
domėjo eilė draugijų, ne tik lie
tuvių, bet ir kitataučių ir/ame^ 
rikoniškų. Susitvėrė komite
tas, kuris kreipėsi į Suvienytų 
Valstijų prezidentų prašymu 
dovanoti 'bausmę Lidikevičiui. 
žemiau paduodama kalbamo ko
miteto prašymo prezidentui tu
rinys:

Mes, žemiau pasirašiusieji 
Amerikos naturalizuoti pilie
čiai, kreipiamės į Jūsų Eksce
lenciją sugestija dovanoti baus
mę Boleslovui Lidikevičiui, ku
ris buvo nubaustas teisėjo Par
neš už nusikaltimų Volsteado 
aktui.

Balandžio 10 d. 1931 m. du 
valdžios prohibicijos agentai ir 
du miesto policininkai areštavo 
Lidikevičių ir konfiskavo pustre
čios bačkos naminio alaus. Jie 
neturėjo waranto kratai daryti.

Lapkričio 1 d. š. m. Lidike- 
vičius gavo Su v. Valstijų Dist
rikto prokuroro laišką, kuria
me buvo paaiškinta, kad jo by
la skirtą yra nagrinėti 3 d. lap
kričio. Atsiklausta Lidikevi- 

>

čiaus ar jisai prisipažins kaltas 
esąs. Lidikevičius pasitarė su 
p. Charles L. Wiley, biznierių 
vidurmiesty ir gj^ventoju tuose 
pačiuose namuose, kur ir Lidi
kevičius** gyvena. Ir kadangi 
Lidikevičius neturėjo iš ko sam
dyti advokatų, o alų turėjo savo 
paties suvartojimui, tai pasiro
dė, jogei gali būti geriau pri
sipažinti esant kaltu, ba teis
mas tur būt paskirs tik lengvų 
bausmę.

Teismas įvyko. Pirm, negu 
teisėjas išnešė nuosprendį, p. 
Wiley pareiškė, kad jis esąs tru
putį kaltas, ba jis prašęs Li
dikevičiaus padaryti alaus jo 
partijai, kuriai užprašęs keletą 
savo draugų Amerikos Legiono 
narių. Bet Wiley taipgi pareiš
kė, kad Lidikevičius nepardavi
nėjo alaus ir šį sykį nepardavė. 
Todėl Wiley^ prašė teismą pa
lengvinti bausmę.

Tuomet apskričio prokuroro 
padėjėjas patiekė įnešimą, kad 
ir Wiley butų kaltinamas kaip 
nusižengimo dalininkas kartu su 
Lidikevičių.

Kai kurios organizacijos, jų 
tarpe ir Amerikos Legionas, su 
sidomėjo byla ir nusitarė'stoti 
pagelbon Lidikevičiui ir Wiley, 
Advokatas Stephen Day, sūnūs 
buvo Suvienytų Valstijų Vy
riausio Teismo teisėjo, sutiko 
teikt savo pagelbų veltui. Kreip 
tąsi prašymu į teisėją Bames 
duoti naujų bylos nagrinėjimą. 
Bet teisėjas atsisakė išpildyti 
prašymą. Nutarta apeliuoti 
nuosprendį.

Kadangi tęčiau ims nemažai 
laiko il$i apeliacija bus išklau
syta, tai Komitetas Boleslovui 
Lidikevičiui susimylėjimo krei
piasi į Jūsų Ekselencijų prašy
mu dovanoti jam bausmę.

šių peticiją siųsdamas komi
tetas teisina" savo akcijų tuo, 
kad negalima^ pateisint/ ... nusi-. 
žengimą konstitucijai įėjimu į 
namus prešingu įsfatymanjš bu- 
du. šitoks federalių agentų el- 
gėsis neteikia garbės šalies 
įstatymams. ,

Siųsdami šią peticija Jūsų 
Ekselencijai žemiau pasirašiu
sieji tikisi, kad jie išpildo savo 
pareigą kaip piliečiai ir turi vil
ties, kad Jūsų Ekselencija išpil
dys prašymą.

Peticiją pasirašė: L<>iiis A. 
Pinderski, Joseph M. Azukas, 
Frank Klepal, George W. Cer- 
ny.
P. S. Vėliau prie komiteto 

prisidėjo dar keletas asmenų, jų 
tarpe adv. K. Gugis*—Rep* *'* ’ ” '

Komiso negavau
(Apie Seno Petro proąperity)

Anų gražių dienų užėjau su 
reikalais pas parėpi j onką Mari
jonų’. žodis po žodžio ir įsi
kalbėjome apie sveikatų, depre
sijų ir kitus šių dienų klausi
mus. , /

Išeina iš miegamojo kamba
rio ir Tadas, Marijonos įnamis, 
kurio buvau nematęs jau kokią 
dešimtį metų, nuo to laiko, kai 
mudu abu anglies kasyklo.se 
Pittsbuke dirbova.

Tado gaspadinė kalba:
—Tu, Petrei, dar neąpsivedei?
—Ne, dar esu pavienis.
—Dabar depresijos Jaiku bu

tų gerai apsivesti kokių pasitu- 
riniįių našlę. Ir turi gerų pro
gų susirasti vaikščiodamas per 
stubas. >

Sakau Marijonai:'
—Taip, pasitaiko rasti, 

šiandie užėjau vienų namų, kur 
net keturios merginos gyvena 
kartu. •

Gaspadinė vėl:
—Tadai, užfundyk ir duok 

Petrui gerų komišenų. Jis tave 
nuves pas tas perginąs.

Tadas sutinka eiti piršliuos 
ir prižada komišenų nuo kraičio. 
O aš manau sau, tai nors kar
tų atradau republikonų prospe- 
rity. Mat, žinojau, kad Tadas 
mokėjo centus taupyti, o su
taupytus bankan dėti. Reiškia, 
vis vien komišeno teks.

Greitai Tadas nusiprausė; nu
siskuto ir dar nusiprausė ir 
kažin kokių miltelių ant veido 
užsibarstė. Aš gi vėl manau: 
Tadas 
sportu
•Tik 

ko:
—Tadai, akinius užsidėk,-tai 

geriau matysi. Juk mano “baby 
pauderj” vartoji ant savo vei
do!

Matote, Marijona pirm, poros 
savaičių aplankė gužutis ir pa
liko naujų burdingierį, kuris 
dar iki šios dienos buvo ne
krikštytas ir kurį.todėl visi va
dino “baby boy”:

Tadas susinervuoja ir ima 
vesti rimtas diskusijas su gas- 
padine, kad ji ne vietoje lai
kanti “baby boy” miltelius. Be- 
diskusuodamas apie miltelius 
Tadas sušunka:

—Aš neisiu pas tas keturias! 
Gyvensiu viengungis visų savo 
amžių. Ir Tadas nuėjo į savo 
cambarį ir vėl krito lovon.

Aš gi liūdnai mąstau: Tai tau 
dirbti ant komišeno. Dirbu 
“Naujienoms”, “Keleiviui”, Jos. 
F. Budrikui, bet nedarbo laiku 
sunku kas uždirbti, štai jau bu
vau suradęsųprosperity', o ji su
sprogo kaip muilo burbulas. Sa
kau, sunku depresijos metu 
žmogui verstis.—Senas Petras.

adresu 5758 West 65 šit. P. šeš
tokas užlaiko bučernę ir gro- 
sęrnę ir yru ‘'Naujienų” ir kitų 
laikraščių 'skaitytojas. Mrs. Z, 
TeVeskevičienė—sena “Naujie
nų” skaitytoja> kuri užsirašo 
dar /‘Keleivį”.

Nors Clearing •* lietuviai pa
liesti depresijos, bęt nesigailėjo 
kelių dolerių geriems laikraš
čiams užsirašyti.—Senas Petras.

gro- 
ir kitu 

Mrs. Z. 
“Naujic- 
užsirašė

is apie
Politikos lošia

Nors 
liesti

čidms

-lietuviai pa-

North Side

Petras.

Holdaperiai sugauti

buvo sportas mainose, 
pasiliko ir Chicagoj.
staiga gaspadinė sušu-

Clearing
Nedarbas ir lietuviai1

\

Praėjusį
Oakley blvd. ir Le Moyne gat
vės. apie 3:20 vai. popiet 
kai ėjo namo.

Gatve eina žmpgus kokių 35 
metų amžiaus. Gicrai pasirėdęs, 
švarios išvaizdos. Netoliese se
ka automobilis. . !

Staiga einantis vyras atsi
gręžia į važiuojantį povai au
tomobilį, atkreipia j jį didelį 
revolverį ir sušunka: “Get back 
quick, ,if you dont want to get 
shot”.

Automobilis Skubiai ėmė suk
tis atgal. Bakstelėjo užpakaliu 
į muro sienų, kuone sūvažinėjo 
moters su duktė ėjUsitį iš mo
kyklos namo. f.

Vaikai, einu “policininkų” 
pareigas ant kampų, pradėjo 
birbti birbinės* termas di
džiausias.

Rodęs revolverį vyras nėrė į 
namų protarpius. Tuč tuojau 
pribuvo policininkas atsistojęs 
ant running board privačios ma
šinos. -

“Trevoga” didžiausia. Vaikai 
nurodė kur ginkluotas vyras 
dingo. Kaip tik tuo laiku kai 
bamas vyras iš namų protarpio 
išbėgo į alėją.

Policininkas pradėjo šaudyti. 
Ginkluotas vyras pradėjo šau
dyti į policininką. Policininko 
ranka 'peršautą/ Jo revolveris 
iškrito. Bet jis, pasigriebęs re- 
volerj kairiąja ranka tęsė šau
dymų. <,r,

Matyti, ir ginkluotas vyras 
tapo pašautas. Pąsirodė poli
cijos skvadas< / ,.

Pagalios tapo sugautas ant 
porčiaus ginkluotas vyrąs.

Vėliau paaiškėjo, kad tas/vy
ras ir jo draugas; padarę hoL 
dapų ir atėmę (į^. žmonių, kurie 
vežėsi iš banko /pinigus, $2,000. 
Holdalpaą padarytą prie North 
Ayę. ir Oakley blvd.

Po holdopo mašina sekė hol- 
daperį. Mašinos savininkas se
kė holdaperį, mątyti, ėjusį ton 
vieton, kur jo automobilis bu
vo paliktas. Bet holdaperis, at
sigrįžęs, pažino . mašinų ir pa
liepė jai grįžti atgal. ,

O čia pasitaikė vaikai. Ir dar 
su birbinėmis. Gi /vaikų nesu
laikyki ir puo jų nepabėgsi. 
Tai ir buvo holdaperio nelaimė.

Pas holdaperį) kepurėj rado 
policija $5,000. - /; Mį 

. Apylinkės gyventojas..

penktadienį prie

vai-

, Senas Petras aplankė Glear- 
mgo lietuvius. Išsikalbėjo apie 
darbus ir biznį. Pasirodo, kad 
kaip danguj, taip ir ant žemės. 
Kaip kitur, tąip ir Clearinge— 
visur nedarbas.

Nors Clearinge randasi ne
mažai įvairių dirbtuvių, kurios 
išdirba skirtingas reikmenas, 
bet daug tų dirbtuvių šiandie 
yra atleidusių darbininkus. O 
kurios nėra atlęidusios, tai duo
da progos dirbti po vienų ar po
rą dienų savaitėj.
‘ Viena dirbtuvė, kuri išdirba 
automobiliam^ reikmenas^ Į buvo 
pradėjusi dirbti kasdien ir pri
ėmė kelis šimtus darbininkų. 
Bet padirbusi porų savaičių 
praėjusią savaitę vėl paleido 
darbininkus.

Buičk aut6mobilių kompani
jos dirbtuvė, galima sakyti, sto
vi uždaryta. Dirba til$ kiek bo
sai ir ofiso darbininkai.

Clearinge, ‘kiek teko patirti, 
gyvena gražus būrys lietuvių— 
viso apie 50 šeimynų. Jų tarpe 
yra ir lietuvių biznierių. Štai 
Anton Stankus, senas naujie- 
nietįs. Jis laiko gazolino stotį 
645Š So .Cicero s avė., taipjau 
užkandžiams mažų valgyklų. 
M* Martihkuš užlaiko valgyklą

Jau išėjo naujas 
i Chevrolet ’

gaujas Chevrolet automobi
lius dėl 1932 m, subatoj tapo 
išstatytas parodai pas visils 
Chevrolet pardąvėjus. o

Naujasis Chevrolet turi daug 
svarbių pagerinimų savo iŠb- 
rine išvaizda, taip ir viduriniu 
subudavojimu. Pay. jis turi Ęjr- 
lų šyncro-mesh Šiftavhną, daug 
paprastesnį free*wheeling, Jė
gų yrą padidinta 20 nupš., 
greituinas siekia 65-70;myliy į 
valąįtfdų, bpdy
ir daug kiti# pųgpiriiĮihių. Ir 
nežiūrint ^viso . tp jis parsida- 
vinėja už senųjų kainų, že
miausių už kokių Chevrolet 
kada parsidavinėjo.

Bosas; jo galią
Didysis bosas — arba tiesiog 

b^sas — politikos mašinoj. Sun
ku apie jį rašyti, nes jis daž
niausia yra vaizdingas asmuo, 
stiprios valios, nepaprastai ak
tyvios karjeros.

Bendrai tečiau bosus galima 
padalinti į' du skyrius. Vieni 
greičiau yra' panašus Europos 
politinių partijų vadams. Tokie 
buvo nabašninkas La Follette, 
Henry Cabbot Lodge, John 
Walter Snąith. Kiekvienas šių 
asmenų buvo ^tikras bosas savo 
valstijoj. Bet tenka pažymėti, 
kad jie buvo švarus žmones, 
aukštosios rųšies politikai, nors 
pav. La Follette pasižymėjo ra
dikalumu,' o Lodge konservaty
vumu. j

Bet kada plačioji publika kal
ba apie bosus, tai turi omenėj 
dažniausia municipalius bosus. 
Ir ot apie tos rųšies bosus rei
kia kalbėti, kad jiems dažniau
sia politika, ir bosavimas yra 
grynas biznis: džiabai ir pini- 
gai\

Visuomenės žvilgsniu boso 
svarba visų pirma yra ta, kad 
jis turi nepaprastai daug gar 
lios. Morganai ir Hearstai turi 
galios skersai, ir išilgai šalies 
ir už šalies ribų. Bet paimkite 
atskiras apielinkes, kaip pa\\ 
New Yorkų, ir pamatysite, kad 
Charles Murphy, buvęs Tamma- 

kny Hali bosas, bytijo galia ir 
Morganą, i^ Hearstą, ir kitus.

Bosas paprastai yra vetera
nas politikieris. Veikiausia jis 
prisiplaki prie politikos dar 
vaikiozu būdamas. Pradžioj bė
giojo kaip presipkto viršininko 
pasiuntinys. Paskiau pakilo į 
presinkto viršininkus, toliau j 
ward,os bosus ir vėl, užmegsda- 
mas ryšius, pasidarė distrikto 
lyderis, t. y. keleto vardų va
das. ’ Pagalios, ar besisukinėda
mas pasidarė draugų ir nuver
tė didįjį bosų/arba pačiam 
bosui pasitraukus pasilsiui ar 
mirus, užėmė aukščiausių par
tijos mašinoj vietą kaip natū
ralūs .vadas. \

G»ali būti aišku kiekvienam, 
kuris turi šiokios tokios nuo
vokos apie Amerikos municipa
litetų politiką, kad boso karjeros 
kelias nebuvo gėlėmis klotas. 
Pradedant nuo presinkto kapito
no kiekvienas linksnis aukštin 
jam tėko kovoti ir iškovoti, 
ntigalėti konkurentus, kūne dėl 
asmeniškų sumetimų kovoj su 
kįlančiu politikieęiu nesigailėjo 
priemonių jo “nakinimui”, ko
kių tik turėjo. x

Kad boso vietą pasiektajam 
reikėjo keleto ypatybių. Viena 
tų ypatybių, tai jo pamėgimas 
politikos, kurioj jis jautėsi 
kaip antinas vandeny. Kita: jis 
turėjo būti gudrus. Politinės 
mašinos bosas' gali būti tamsus 
asmuo, neauklėtas mokyklose. 
Bet niekas neginčys, kad jis yra 
gudrus. Jis gal nieko nenusi
mano apie medžiagos ir energi
jos teorijas, nei dagi apie savo 
šalies praeitį. Bet jis puikiai 
pažįsta vietinę politikų, žino 
žmonių, silpnąsias puses ir mo
ką lošti jų jausmais.

Municipaliteto bosas dažniau
sia neturi jokios ofteialės vietos 
(Germaką Šiandie Chicagoj 
reįkia skaityti prie išimties). 
Jaįn. ir nereikia jos. Jo pajamos 
ir .galia plaukia iš kitokių Šal
tinių. Iš kokių?

Pirmiausia partijos “džiabe- 
riai” ieško vado, kuris lyg ce
mentuotų juos. Jie pripažįsta • • / p ;

. /. . i .. . .

nukentėjusieji kuriuos areštuo
tųjų įrodys, tada jau kitas da
lykas bus.

23 metų merginos turi 
būt ištekėjusios

sumeti- 
atakuo- 
yra ga- 
laikyki-

Toliau. Jo galios daljs slepia
si ir tame, kad jis neužima ofi
cialus vietos. Jei pastatyti ofi
cialiai viršininkai nusmunka 
visuomenės akyse, tatai užgau
na ne jį, bosų, bet pačius “čiu- 
čelus” valdininkus. ,

Laikraščių atakos taipjau pa
gelbsti jam. Dalis visuomenės 
plakasi prie jo šitokiu 
mu: jei laikraščiai taip 
ja bosų, tai tur būt jis 
lingas, o todėl geriau 
mes su juo.

Daug svarbesnis boso galios 
šaltinis bus biznis. Matote, ne 
tik politikieriams, bet ir biz
nieriams boso pagelba yra rei
kalinga. Lai biznieriai viešai 
priima rezoliucijas pasmerkian
čias bosų ir jo vadovaujamos 
mašinos darbuotę, bet jie de
rasi su bosu, kai jiems reikia jo 
pagelbos. O tokios pagelbos 
bibznieriams reikia dažnai, ba 
jiems geriau yra derėtis su vie-> 
nu dideliu širšinu, ne kad su 
mažų bitelių spiečiu. Tur būt 
pigiau ir jau tikrai saugiau.

O kur džiabų dalinimas? Bet 
apie tai kitų kartų.

(Bus daugiau), čikagietiš.

Pasak žymaus daktaro, N. 
Sproat Keaney, merginos 23 
metų amžiaus turi ištekėti. Tai 
geriausias laikas vedyboms.

O kaip bus, jai pasens? Well... 
Bendrai imant, laimė dar, kad 
merginos kuone visą savo am
žių esti apie “20 metų” senu
mo.

PRANEŠIMAI

Pienas busiąs centu pi 
gesnis.

Laukiama, kad Chicagoj at
pigsiąs 1 centu kvorta pieno. 
Kainos pienui busiančios 12 
centų kvortai vietoj 13, 
kad iki šiol mokėta.

Areštavo 137

kaip

Padaryta 137 areštai. Areš
tuoti nariai gengės žinomos kaip 
“42”. Didžiuma jų bus paleisti, 
ba ypatingų įrodymų jų nusi
kaltimams nėra. Jie tik bus pa
rodyti asmenims nukentėju 
siems dėl holdapų. Ot jeigu

Lietuvių Amerikos Politikos KJiubo 
apt' North West Side priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, 7 d. gruo
džio, parapijos salčje, 1644 Wabansia 
Avė., 8 vai. vakare. Šiame susirinkime 
įvyks valdybos rinkimas. Taigi praša
nti nariai-narės skaitlingai susirinkti.

Valdyba.
»

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos priešmetinis susirinkimas 
bus antradienyje, gruodžio 8 dieną, Ma- 
sonic Temple svetainėje^ 1547 North 
Leavitt St. (prie North Avė.) Pradžia 
7:30 v. v. . s

Šiame susirinkime bus paskelbtos pa
sekmės balsavimo Draugijos valdybos ir 
kiti svarbus apkalbėjimai. Pasibaigus 
susirinkimui eis trumpas programas. Kal
bės Dr. A. Dovidonis. Dr. V. Nartjauc- 
kas. p. Semaška ir tt.

Ch. Liet. Dr-jos S. P. Valdyba. 
t /

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos KJiubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks ucarninke gruodžio 8, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Draugai, malonėsit būtinai atsilankyti, 
kadangi bus renkama valdyba, ateinan
tiems metams, taipgi ir daugiau svarbių 
reikalų turime aptarti. Pasilikusieji su 
mokesčiais molonėsit apsimokėti, ka
dangi knygos bus pavierijamos šiame 
menesyje. — Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus Ir 
pančiakas. Taiso m senus svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
504 West S3rd St

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8480. 
Atdara dienomis Ir vakarais..

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba tašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 Weat Madison Street

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- ■p T T noiyjš, burnoje 

ir gerkit js

Leiskite Zonttš iiva- 
• lyti Busikimiuaias at

matai. išnaikinti pe- 
. ros, neprileisti ligų.

Labai naikinanti! pe- 
Raminantia pilvu

r/MV£,

ru«<

YOURtito
Night and Moming to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

Wrfte for Frea "Eye Care” 
ar **Bye Beaiety” Book .

Msrias €•., Dsjt H. S., 9 E. OMo St. Chkai«

-'nr

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam, 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur tuii pasisekimą 
ir pirmenybę. Angių kalbos, aritme
tikos. knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį, mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

A. F. CZESNA’S 
BATHS 

turkiškos, bulfurinrs vanos ir 
ELRKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, .reuma
tizmo, nervų, lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visas panašias ligas gy
dome su elektros tberapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurlnės vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 175 laipsnių. Nuo Jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tet Bonlevard 4552

Dresių Dezaininimos 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes teiktame ekspertų instruk- 
ei j ae Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys Ir 
rerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Ąfes/ išmokiname kaip desal- 
nlntl |r padaryti gražias skry
bėles, 'kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TKR COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
1M N. STATE RAN. 9718

B. AND M. CAFE
Pu mus visuomet: gardus gėrimai ir 

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. WesteTn Ave.
Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba palaukit j namus 

3315 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskoloj

' IEŠKAU $3500 pirmo mocgičiaus, 
didelis bizniavas namas, ir ant antro na
mo $2,000. Box 1337, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

Katrie norite tikrai getų 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.

Furnished Rooms

tona#

tonu

FORNIŠIUOTI apartmentai dėl vedu
sių porų, garu šildomi, karštas vanduo, 
1, 2, 3 ir 4 kambariai, $3 ir augs, j 
savaitę. J. L. Mondus. 6040 Union 
Avė., tel. Normai 6513.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKIA vyrų su mažais dokais ar 
šiaip automobiliais, gali užsidirbti $10 
iki $15 į dieną, Kreipkitės 170 N. 
Peoria St.

Keai Estate For Sale 
Namai-žemt Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
RE AL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farrnas, biznius visokios rųšiet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
n parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng 
omis išlygomis. Teisingas Ir greitai 
tarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. Lafayette 0455

PARDAVIMUI namas su lotu, tik
ras bargenas. 1931 So. Shelby Ct. tarp 
19tos ir 20tos gatvės.

BANKO FOREKLOZ^NTAS
4 flatų mūrinis, 4 metų senumo, 3-5 

ir 1-4 kambarių flatai, garu šildomi. 
Kaina $12,500. Taipgi 5 kambarių bun- 
galow, furnasu šildoma. Kaina $3.700.

HLAVKA,
5400 S. Sawyer Avė. 

Prospect 6598

kasyklo.se



