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Ateinantis kongresas 
busiąs Šlapias

Nepaprastas Sočia 
listų partijos au

gimas

?ietų Amerika veda 
mainų prekybą Lietuvos Naujienos

Ankieta rodo, kad iš kas 11 kandidatų į 
kongresą šiuose rinkimuose tik 

1 kandidatas yra saiisas

šiemet susitvėrė jau 504 nauj 
lokalai. Daugelis unijų pasi 

. sako už socialistų kandidatui

Wahington, sp. 24. —Moterų sausi. Rep.demokratų 
Organizacija Prohibicijai Re
formuoti pravedė ankietą tarp 
kandidatų į kongresmanus atei
nančiuose rinkimuose. Atsaky
mai gauti iš 45 valstijų nuo 607 
kandidatų.

Iš; šių 607 kandidatų į at
stovų butą ir senatą, 553 pasi
sakė už prohibicijos atšaukimą, 
arba bent jos pakeitimą ir tik 
54 kandidatai pasisakė esą sau
si. Taigi iš kas 11 kandidatų tik 
1 yra sausas, priešingas pakei
timui prohibicijos įstatymų, iš 
Slapiųjų kandidatų, 474 pasisa
kė už prohibicijos atšaukimą 
ir 79 už jos pakeitimą arba 
bent pavedimą patiems balsuo
tojams spręsti tą klausimą.

Iš demokratų 322 kandidatai 
pasisakė už atšaukimą, 22 Už 
pakeitimą ir 2 prieš prohibicijos 
atšaukimą. Iš republikonų — 
135 kandidatai stovi už atšali- 
kimą, 56 už pakeitimą ir 47yi*a

(nomi- 
yra už 
Mažės-

nuoii abiejų partijų) 7 
atšaukimą ir 2 sausi, 
niųjų partijų 10 “Už atšaukimą, 
1 Už pakeitimą ir 3 sausi.

Iš tokio kandidatų nusistaty
mo sprendžiama, kad sekamas 
kongresas bus aiškiai šlapias.

Illinois legislatura busianti 
šlapia

Chicago.—Illinois moterų or
ganizacija prohibicijai refor
muoti padariusi atsiklausimą 
tarp kandidatų į valstijos lė- 
gišlaturą paskelbė, kad 22 dis- 
trikiai pasiųs į valstijos legis- 
latUrą aiškiai šlapius atstovus.

Valstijos senatas mažai pasi
keis, nes tik 5 tų distriktų 
rinks senatorius ir du jų busią 
sAiisi.

(Valstijos legislatura jau bu
vo priėmusi prohibicijos įstaty 
mų atšaukimą, tik gubernato
rius Emmerson bilių vetavo).

MllSSoiini prašo Turtuolio. sūnūs nužudė
Ameriką panaikinti

Pritarta Voktetuos reikalą viithii 
ginklų lygybės. Priešinasi Bc> 

, , darbių Šelpimui

Turin, Italijoj, sp. 24.—Pre
mjeras Mussoįini kalbėdamas 
Čia viešoje aikštėje, prašė Jungt. 
Valstijas panaikinti, arba bent 
žymiai sumažinti Europos karo 
skolas, kad pagreitinti Europos 
atsigavimą.

Jis taipjau pareiškė, kad Vo
kietijos reikalavimas ginki# ly
gybės yra “pilnai pateisinamas”. 
Tautų sąjunga pasirodė nevei
ksminga, bet Italija vistiek jo
je pasiliks. Jis taipjau pasisa 
kė prieš bedarbių šelpimą ir 
prieš pinigų infliaciją.

Pasisakė jis ir už taiką, bet 
kartu išreiškė pridengtą pagrū
mojimą Francijai.

savo tėvus ir pats 
nusižudė

HuntingtbirrW. asp. 24.-— 
Savo hahiiiošė rasti niižiidyti 
turtingas anglių kasyklų ope
ratorius Samuel W. Patterson, 
jo žmorra’ ir jų sūnūs Thomas, 
27 m. Koroneris nusprendę, 
kad sūnūs . nUŠoyė ąayo tėvtts 
ir paskui pats nusižudė persi
pjaudamas savo rankų'gyslas.

Simus, baigęs ’ <;upįyėrsitetą, 
nfesenai gydėsi nuo protinio pa
krikimo. r

Nužudė tėvus, dvi šešė
lis ir pas nusižudė

Colorado Springs, Cal., sp. 25. 
—Theodore Gilbert, 25 m., ma
noma, ūmios beprotystes prie
puoly ,nušovė savo tėvą, moti
ną, dvi seseris ir tada pats 
nusižudė.

V okieti ja praeisianti
Angliją pakeisti pre

kybos sutarti 
■ ' ’• I* ' * *

w "T*** J- ,

Londonas, sp. 24. — Franču- 
zų rateliai Londone skleidžia 
žinią, kad naujasis Vokietijos 
ambasadorius Hoersch, kuris 
atvyksta į Londoną ateinančią 
savaitę, tuojaus kreipsis . priė 
Anglijos valdžios prašydamas 
pakeisti Anglijos-Vokietijoš pre
kybos sutartį. Derybos dėl su
tarties pakeitimo galbūt bus 
vedamos Berlyne. Vokietija 
esą norinti išsiderėti daug pa
lankesnę sutartį ir išgąuti iš 
Anglijos daugiau koncesijų.

Chicago.— Socialistų partijos 
raštinė paskelbė ,kad šiemet pa- 
šiteiškė nepaprastas Socialistų 
partijos augimas. Nuo sausio 
1 d. susitvėrė jau 504 nauji lo- 
kalai. Lokalai tveriasi visose 
valstijose. Pastaruoju laiku kas 
savaitę susitveria po 20-80 nau
jų lokalų.

Socialistų rinkimų kampanija 
yra vedama gana plačiu mąstu. 
Socialistų kandidatai, Norman 
Thomas ir James H. Maurer 
lankosi po įvairius miestus, lai
kydami ten prakalbas, kurių pa 
siklausyti susirenka tūkstan
čiai žmonių.

šiuo laiku Thomas lanko Nau
jąją Angliją. Lapkr, 3 d. abu 
kandidatai kalbės New Yorke, 
Madison Sųuare Garden. Tho
mas savo kampaniją baigs pra
kalbomis Milwaukee, Wis. la-pkr. 
7 d. ir taipjau kalba per radio 
National ir Columbla tinklais. 
Maurer baigs kampaniją pra 
calba savo mieste, ReAding, Pa.

žmonių pritarimas socialis
tams yra labai didelis ir pasak 
Milwaukee mero Daniel Hoan, 
socdlistų prezidentiniai kandi
datai tšiųošje rinkimuose; gfiųtų 
8,OOO,O0b 'Misų,!jei. butų) (y^ 
lėktinai lėšų išvystyti dar pla 
;esnę kampaniją.

Už socialistų kandidatus pa
sisakė visa eilė didžiulių unijų. 
Tarp šiomis dienomis pasisa
kiusių už socialistus unijų yra 
Philadelphijos Central Labor 
Union, taipgi Huntington, ,W. 
Vė., unijų centras. "Chicagos ir 
Newark moterų rūbų siuvėjai 
irgi indorsavo socialistų kandi
datus. Montanos Darbo Fede 
Racija nutarė remti socialistų 
kandidatą j gubernatorius. Uni
jos, kurios turi 300,000 narių, 
jiutarė remti Morris Hillųuit 
kandidatūrą j New Yorko mė- 
rtis. 

! ,

Studentai už socialistus
Padarius šiaudinį balsavimą 

tarp studentų 15 kolegijų įr 
univeristetų, pasirodė, kad Hoo- 
yeris tarp jų, yra stipriausias, 
po jo gi seka'Thomas, kuris 
pralenkė demokratą Rooseveltą. 
Hooverįs gavo 4,812 balsų, Nor
man Thomas 2,078, Roosevelt 
1,693 ir Foster 81.

lelei stokos aukso, viena šalis 
mainosi prekėmis su kita, 
jungt. Valstijos išpirko vyną.

Santiago, čili, sp. 24. ~ Iš 
diusių laikraščiuose protestų, 
paaiškėjo, kad “sausųjų” Jungt 
Valstijų firmos išpirko vįsą Či- 
i vyną, apie 15,000,000 galionų, 
nainais ant kitų prekių. Ką 
os dabrys su tilo vynu, ne-

Papirosu apnuodijo, o 
paskui apvogė

lĄtftie-P; tt A. Photo]

Garsus' Ne^' Yorko reporte
ris Frank Wai<i b’Malley, 56 
m., kuris šiothis dienomis pa
simirė Tburs,, Fraiicijoj, kur 
jis. apsigyvenb priėš kelis me
tus, radęs, kad gyvenimas Eli-? 
ropoj yra daug ramesnis ir 
protingesnis, hėgu Amerikoje.

•/ ' A ♦ -’A . ' >
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3 žmonės užmušti auto 
mobilių kolizijoj

Fostoria, O., sp. 24. —Netoli 
nuo čia’ susidūrus dviem auto
mobiliam liko užmušti Chtist 
Diller, 50 m. iš Bluffon, O., jo 
žmona ir jo motina. 3 važiavę 
kitame automobilyje liko su
žeisti. 1 - * . <

Chicagai ir apielinkei fedėra^ 
lis oro biuras šiai dienai prariA- 
Saują:.

Galbūt lietaus, biskj 
besimainantys vėjai.

Saulė teka 
4:55.

šalčiau;

6:18, leidžiasi

Muštynės angliakasių 
susirinkime

32 Filipinų morai už- 
mušti puolus jų kaimą

Fiiipi-

... = 

Anglijos bedarbiai 
maršuo ja į Londoną 

' v....... ' . - - • - . '...f

Jau kelt tūkstančiai susirinks 
Londone demonstracijai prie 
pttrlamėnto

Londonas, Sp: 24. ’ — Nuo 
8,000 iki bedarbių iš visų 
Anglijos dalių maršuoją į Lon
doną, kad surengti demonstra
ciją prie parlamento rūmų ir 
priversti valdžią atkreipti domę 

tris jų reikalavimus:
L j^$kihti ■ “iŠtefelįąuą fe. 

rirhą”,; ėUlij^
turi; pasisakyti TyaĮįĮžiai' ’ kokįuą 
turi ‘ kitus! ištėjtnuš yĮirigyvėni 
mųi.'■ •'?-'.y ’ > ų:

2. Sugrąžini) ’ Aė^ją pašejpą 
(dabartine*-■Valdžia pašėlpą be- 
darbiąmSvyrh siirriažinusi 10 
nųbš>)'^f‘ .y-. ,• j |

3, Partjpiii'ti dąrbą arba išlai1 
kynią višiėmš Ahįlijbs bedąr- 
biams, kurių skaičius šiuo laiku 
siekia 8,6O()iO()b. :
■- Kaip išfodb, Šį bedarbių žy
giavimą į sostinę organizuoja 
komunistuojantis elementas, 
kaip kad panašus žygiavimai 
buvo organizuojami kitose šaly 
se (pav. “badb niaršaš” į Wash- 
ihgtoną, Arriėrikbje). Bedarbiai, 
varginami- labai ilgos bedarbės, 
pradeda neritiiauti įr tuo, bdn- 
do ‘ naudotis komunistai, vesda
mi tar^ j# agitaciją ir kuršty- 
daini, prie riaušįį, kurios jau 
būvą kilusios kdiitibsė Anglijos 
mieštuose. > ;

Pasirodo, kad mainų prekyba 
’ietų Amerikoje yra labai išsi
vysčiusi. Tuo išvengiama į 
vairių prekybos suvaržymų ir 
taipgi sumažėjimo aukso rezer 
vų. , Kuri šalis, nenorėdama 
mažinti savo aukso rezervo, ne
dali pirkti prekių kitose šalyse, 

; i paprastai, stveriasi maino.
Taip, viena New Yorko fir

mą, kuri parduoda Pietų Ame
rikoj tennįs boles, sumainė su 
“ąuilląy” žievėmis, kurias pas 
cui nupirko Chicagos chemika- 
ų gamintojai.

Vokietijos čeverykų gaminto- 
jai sayo gaminius išmainė ant 
čili ir Peru cukraus.

Amerikos automobiliai išmai 
nomi ant įvairių kitų prekių.

• '' ' »•

Kitos šalys taip bemainydar 
mos prekėmis net ir nusimai 
no, nes gavusios progos savo 
prekės iškišti, parduoda tiek 
<ad nebelieką patiems gyvento- 
jams, Taįp Patagonij os, gyvena 
(tojams .gręsia badas, išpurda
vus visą savo kviečių išteklių.’

Iš Skaudvilės praneša, kad 
aną dieną Skaudvilėje du pilie
čiai Užėję į vieną smuklę išsi
gerti. Geriant vienas pilietis 
kitam pasiūlęs parūkyti papi
rosą, nuo kurio rūkantysis ap
svaigęs ir nuvirtęs be sąmonės. 
Tada svetingasis vaišintojas ap- 
kraustęs savo draugo kišenes, 
išimdamas 132 lt. ir du vekse
lius po 800 lt.

Dėl ekon. krizio teis
muose mažėja bylos
Paskutiniais metais visi Lie

tuvos teismai buvo nepaprastai 
apversti bylomis. Kai kurie 
žmonės bylinėdavęsis dėl niekų 
ir tuo teismams sudarydavę la 
bai daug darbo. Dabar iŠ teis
mo sferų teko sužinoti, kad 
visuose Lietuvos teismuose ypač 
Vyr. tribunole dabar yra ge
rokai/ sumažėjęs civilinių bylų 
skaičius. Mat, keliant civ. bylas 
reikia apmokėti bylos kėlinio 
mokesčius ir susidaro kitokių 
išlaidų, tai žmonės teisman da
bar krepęsis tik gerai apsigal 
voję.

.......  4 . .................

Nori išplėsti Lietuvoj 
sūrių gamybų eks

portui
Sunkėjant sviesto išvežimui, 

Pienocentras nori Lietuvoj iš
plėsti sūrių gamybą eksportui. 
Dabartiniu metu šis klausimas 
studijuojamas, stengiamasi su
sipažinti su Lietuvoj esamomis 
surinyčiomis, o nuo ateinančių 
metų jau manoma energingai šį 
darbą pradėti. Ankstyvesniais 
metais sūrių eksportas siekdavo 
daugiau kaip už 1 milijoną litų. 
Surius eksportuodavo privatus 
pirkliai, daugiausai iš Klaipė
dos krašto, nes ten yra ir dau
guma surinyčių, kurias Pieno
centras mano suorganizuoti sa
vo žinion.

Stato naują |iltą ..L .į....,,.
Dotnuvos miestelį iš dviėjų

Prie pat miestelio ant viėške-
1 — ~T“— ., jlib Dotnuva—Krakės yra pa-

Lenkija pakorė 12 statytas gelžbetoninis tiltas. O
iš kitos miestelio pusės, kur 
išeina kelias į laukus, nebuvo 
jokio tilto, ir kada patvindavo 

Lenkija | upės, bet koks susisiekimas bu-

Ūkininkai įsisteigė 
skerdyklą

Ylakiai, Mažeikių aps. —Vi 
žanČių ir aplinkinių kaimų ūki
ninkų dalis susibūrė į ratelį ii 
įsteigė savo, neeksportuoja
miems gyvuliams piauti ir jų 
mėsai pardavinėti skerdyklą. 
Per tai gamintojai už savo gy
vulius gauną daugiau, o varto
tojai pigiau nusiperka mėsos; 
jie pirmiau už 1 klg. turėdavo 
mokęt 60—70 et., dabar gauna 
už 50 c. Gerai vieniems ir ant
riems.

r

Plistų,: #pj^j^ą,vęi6s 'np6; Jp vėksėliu ne-

žmonių
.-A , y'.' ' ■ - ■

. Varšuva, sp. 24. — -----
šį -menesį pakorė 12 . žmonių, davo nutrauktas. Be ti>; tuo pa- 
kurie buvo kaltinami šnipinėj i- eiu kėliu reikia važiuoti ir į 
mu Rusijos nąudai. Keturi iŠ kapines, todėl tam tikrais irie- 
jų buvo pakarti vakar rytines Ly laikotarpiais, nė nemaiiyk 
Volynijos kalėjime. atsisveikinti šu šiuo pasauliu...

Danzigo pilietis Aleksas Tep- yes vis vien, amžinos poilsio 
lieki,orkestro.; vedėjas, vakar vietos nepasieksi... Tai mrifyda- 
Varšuvos teismo tapo nuteistas pna Dotųlivos vaisė, say. huta- 
15 metų kalėjiman. kg toje vietoję pastatyti naują

————- , tiltą.
200 chiniečių žuvo mu-—■■ 

s^. Japonuis Airija boikotuoja Arig-
Mandziunjoje lijos prekes

Mukdenas, Manžurijoj, sp. 24, 
—Gen; Chahg Tien-chu ir 1,000 
chiniečių sukilėlių puolė japo- į 
nų garnizoną Fulaerchi" mieste. 
Ištikusiame 10 valandų rnušyjė 
chiniečiai liko atmušti. Mūšyje 
žuvo 200 chiniečių ir 3 japonai;

įleidžia vežtis
! J...... .

Žagarė. —Praeitą vasarą, ka
da vyko paskutiniosios derybos 
su latviais, musų pirkliai džiau
gėsi ir iš derybų laukė paleng
vinimų kaip eksportui į Lavi- 
jd, taip ir pinigams įsivežti į 
Lietuvą, gautiems už parduotas 
prekes. Deja, ažuot sulaukus 
palengvinimų, nuo rugsėjo mėn. 
20 d. Latviai jau neišleidžia į 
Lietuvą nett ir vekselių, gauti) 
iiž parduotas prekes— arklius 
(vienintelė prekė, kurią šiaip 
taip čia dar galima parduoti 
nors dalimi už vekselius) lat
viams.

Du žmonės užmušti Vokietijos 
■ kampanijoje

Dublinas, sp. 24. — Airijoje 
pastaruoju laiku prasidėjo boi
kotas Anglijos prekėms, kaipo 

‘ | pasekmė Anglįj ds-Airi j os eko - 
nbminio karo. Boikotas yra 
varomas organizuotai. Tos san
krovos, kurios pardavinėja An
glijos prekės, jau susilaukę gtu- 
mojimų.

Del 7 lt susimušė ir vie
nas žuvo

Šeštadienį Palemono plytny- 
čioje du piliečiai dėl 7 lt. sko
los smarkiai susimušė. Pilipa
vičius kastuvu smogė Tamošiū
nui galvos, o Tamošiūnas pei
liuku dūrė Pilipavičiui į pašo
nę ir tas dūrimas buvo mirti
nas.

Zeigler, 111.,-sp. ^24. — Keli 
Šūviai buvo .paleisti į orą, vie
nas žmogus sumuštas ir mesta 
ašarinių .dujų bomba*, muštynė
se su senosios unijos šalininkais 
ahgliakasių susirinkime, kurį 
blivo sušaukusi naujoji anglia- 
kdsių unija, Progressive Miners 
oi America. > , (

Muštynės kilo kai du seno- 
šio& Unijos viršininkai pasilipo 
į kalbėtojų platformą ir sukėlė 
ginčą.

Joto, P. L, sp. 24.
nų konstabęliams puolus fana- 
tingųjų mahometonų morų kai
mą* 82 morai liko užmušti, jų 
tarpe 8 moterys ir 6 vaikai. 
Mūšiai pertraukti dviem die
nom, kad palaidoti nukautuo
sius.

Kova su morais prasidėjo 
spalio 9 d., kada morai užklupo 
konstabelius ir 10 jų nužudė; 
Nuo to laiko mūšiuose žuvo jau 
80 žmonių, jų taTpe 14 kbnstėr- 
belių.. .

6 užmušti Kliboje
\,,.lr '\i'‘ •'(.

Havaną, Gubh, Šp, 23 
kar sųširėmirhuošę iarp liberalų 
ir konservatorių 6 Žnionės liko 
UžhiuŠti it 20 šiihkiai sužeisti.

, ‘ ‘ ■ ; - " ’ ' ' ' ’■> .

Valdžia skolina pinigus vynuo
gių aiigįhtojahis

Va-

Bėrlynas, sp. 24. —- DU žmo
nės liko užmušti ir daug su
žeistą politiniuose susirėmi
muose bėšiaftinkht reichstago 
rinkimams, kurie įvyks lapkri
čio' 6 d.’. '

Abu užmuštieji yra fašistai. 
Vienas krito kovoj šu Reich- 
banner nariais, o kitas susirė
mime su komunistais.

Amerikos Lietuviai
Washingtott, Šj);. 24,

idgo Slavija paskelbsianti 
moratoriumą

Paryžius, sp. 24.—čia spVen- 
dŽiama, kkd Jugo Slavija neuž 
ilgo paskelbs moratoriumą sa
vo užsienio školoms irriuo lap
kričio mėn.. jų nėbemokės.

i Hollywood, < 
Garsus krutamu w 
torius Tom Mix gaminant filmą 
nukrito nuo arklio ir sunkiai 
susižeidė.

■Ų>

sp. 24. — 
paveiksi# ak

Washingtoii, šp.. 24. — Re- 
konstrukcijbs Fitiansų Korpora- 
čija nutatŽ paskolinti $l,500,00( 
Califurnijolr Vyhtibfeįiį auginto
jams. Pirmiau jiėmš pinigus 
skolindavo valdžios iarinų tary-

čechijos kabinetas režignubs
' \ <■' j

Tikimąsi,

ba.

Rasta nužudytus 3 žmones

. Praga,. sp. 23. — 
kad tuojaus rezignuos ministe- 
rių kabinėtas delęi premiero 
Udržal ligos. Nauju premiefru 
busiąs paskirtas Jan Malyįjeter.

SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. tĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo" blankai irstančiame ant pareikalavimo

Mexico City, sp. 28.— Vidaus FaiW njuii«J wfeiu6s> raJU 
reikalų ministerijų išvarė iš nUšdiiti uiUHidišaš fttfd Ingram,
Meksikos S. E. J. Cox, Texas 
aliejaus turtuolį.

^0 01.^ ne
pažystamas: žmogus.

■ I’
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New York, sp. 28. -- Sugry- 
žęš Jungt. Valstijų ambasado
rius švėdijdje» john M. More- 
hėad sako, kad Švedija šiandie 
yra tiirtingd šalis dėlto, kad ji 
per šimtą metų nėra tutėjušl 
karo.

naujienos
1739 So. ftalsted Street
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Indiana Harbor, Ind
Triukšmingas susirinkimas

besiunToronto, Ont
Šimkaičiai Auga

Vokietijoj degtinei
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leista 
O tas 

ką šiais

ir galias tabakas neturi vietos cipa- 
rotųnse.

laa neteku 
te> kurto* 

kainuoja.

cenzu- 
medžiagos

susirinkimams ir 
pramogoms nemaža

Bet kas padaryta, 
nebeatitaisysi. 

įsikarščiavę (temo

Mrn. Botty Lttedėke 1»

Paskutinį g»4ų ntokiįkfa

Vilniuje Jęidžiąma gudų lai 
kraštis T* ‘ *
ca” rašo ,kad

- reikia tad duoti 
Susirinkusieji vis 
kad butų 

balsavimui 
tokis

narni į lęnkjškM Rft 
į lietuviškas arba gudtš 
rupijas skiriami lenkai* węnįo

vo vienas triukšmingiausių su
sirinkimų* <okį man kada nors 
teko matyti. Žmonės tikrai bu
vo labai įkaitę. Tai vis politika!

Pasaulio Pilietis.

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuria 

žinomas kaip * » toasted”.

Štai; kodėl kiekviena 

miestelio iy sodybos
sako, kad Luckies yra tokie

. Aš manau, kad gerbiamoji 
“Naujienų” redakcija leis 
man trumpai atsakyti į ko
munistų užmetimus. Nors gai
la vietos užimti laikraštį, bet 
ką darysi,—turi jų demagogi
jas atmušti ir parodyti jų nų- 
maskuotą veidą prieš visuo
menės akis.

Komunistiniuose laikraš
čiuose veik kiekvieną dieną 
galima matyti visokie šukavi
mais provokatoriai, išdavikai,

!j!į.r‘ ■ 1 "jiiijg-.............."i..............................* '

nįnkuosę ir Kaimynuose pa
statytos naujos dvikomplękti- 
ngs pradžios mokyklos. Mo- 

kaštavo po 
Statybos darbus

Didele vokiško spirito 
kontrabanda

Bielaruskaja Kryni- 
au atėjęs gu

dams pavojus nebetekti pas
kutines privatiškos gudų pra
džios mokyklos* kurt tki Šiol 
buvo Gaulėnuose* Brukavo ap
skrity* Bra&lavo atomtUa at
sisakiusi išduoti Gaulėnų gu
dų mokyklos mokytojui “w°- 
rąlyhes ir santykio prie vals
tybės liudijimą?* Pahar esąs 
pavojus .kad toji mokykla 
visiškai galinti nustoti veiku
si įr tuo gudai netektų pas
kutinės tautiškos pradėtos 
mokyklos.

Tas puta laikraštis praneša, 
kad gudai įvairiai valomi ir 
tikybiniais 
kunigai, taip kaip ir lietuviai

Naujos mokyklos
MUSNINKAI? Ukmergės ąp 

skritys

Raseiniai — Jurbarkas 20-am 
kilometre nuo Raseinių stovė
jo keletas trobesių. Tai Šim
kaičiai. Šiandieną Šimkaičius 
sunku pažinti: du , gariniai 
rųalunai, daugybė naujų na
mų. šiemet statoma apie dvi
dešimts namų.

šimkaitiškių J. Ališausko, 
S. Džiaugio ir K* Lopšaičio 
dėka šiemet baigiama statyti 
vakarams.
kitoms 
salė.

SKAUDĖJIMAI 
pašalinami 

tuojaus

iria tari ir kitokių nau- 
viskas aprašyta i$- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant de- 
kiekvieną kartą kai perkate 

ir bukite tikras.

mis dieuomfa $ Ameri
kos, ten tris metus išgyvenęs, 
gudas kunigas šutavičius, ku
rį lenkai paskyrė Charoščiun, 
netoli Balstogės, lenkiškų mo
kyklų prefektu. Kitas kunigas 
dr. A. Levošas pąskįrtaą taip 
pat į lenkišką Staroselco para? 
piją. Vilniaus gudų stačiahki.j 
Šventikas Kovšas perkJ. as Į 
provinciją, o į jo vietą atkelia
mas rusas šventikas iš Volui- 
nės. ‘ . i

Kast pe? vienį tįę "pjwvo 
katoriai"

k/TESperkame puikiausią, patį 
^puikiausią tabaką visame 

pasaulyj bęt tas dąę noįšaiškiv 
na kodėl žmones visur skaito 
Imcky Strike lengviausiu eiga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei- 
sybos* jog “Gamta savo Žalumoj 

Retai Švelni ir LengVa” - todėl 
šia puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinusi, juokinus, perjev

KYBARTAI, Vilkaviškio ap 
skričio 
atpigus, vįsam vokiečių pasie
ny, muitinių pereinamuose 
punktuose sulaikoma ganą 
daug spirito, gabenamo slaptą 
į musų pusę. Neša jį tiek mū
siškiai, tiek ir vokiečiai. Spiri
to kontrabanda slenka ir pro 
“žaliąją” sieną, bet ten su di
deliu atsargumu, o pro perei
namuosius punktus paprastai: 
“Kaip Dievas duos,” arba “Pa
siseks— gerai, nepasiseks — 
nięko baisaus” — sako kon
trabandininkai. Neša jį pro 
pereinamuosius punktas dėl 
to, t kad už kontrabandos -ga
benimą per “žaliąją” sieną, 
be prekių konfiskavimo, da? 
smarkiai baudžiama ir pini-

Į LIETUVĄ 
grcičiatniai: jurų laivais 

per BREMENĄ

B R E Ml. E R 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki- 
<na| ii BRBMERHAVEN į 

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės: 

110 W.Randripb St., Cfatago, III. NORTH GKRMAN 
L L O Y D

Pirminin- 
Rudis irgi nepri- 
balsavimų klausi- 

ką lietuviai turi remti, 
Hooveri ar Rooseveltą.

štai kaip tik tuo momentu 
kažkas duoda įnešimą, kad su
sirinkimas butų uždarytas, ka
dangi triukšmas darėsi vis di
desnis ir didesnis ir visi kar
tu norėjo kalbėti. Įnešimas 
balsuojama. Už susirinkimo 
uždarymą balsuoja apie tuzi
nas žmonių, — prieš apie pusė 
susirinkusiųjų. Daugelis visiš
kai susilaiko ąuo balsavimo, 
nes nebegali pakęsti lermo, Po* 
nas Rudis pareiškia, jog susi
rinkimas uždarytas. Dar labiau 
triukšmas padidėjo. Susirinku
sieji šaukia, jog pirmininkas 
elgiasi sauvališkai ir neprisilai
ko taisyklių. Girdi, kaip jis 
galėjo susirinkimą, uždaryti, 
kuomet už uždarymą vos keli 
tebalsavo 
tas padaryta,

Vienas 
kratas net kumščiu grūmoja 
p. Barzdžiai. Bet pastarasis 
yra gana šaltas žmogus ir pa
stebi tam karštuoliui, jog su 
susirinkimo vedimu jis nieko 
bendro neturi. Tuo pačiu laiku 
jis pataria karštuoliui eiti pas 
valdybą ir su ja suvesti są
skaitas.

Turiu pasakyti. jog lai

ŠIMKAIČIAI, Raseinių ap. 
Prieš keletą metų vieškely

inas 
lęs vaidina 
tie palys komunistai ir jų va- 
dai, prisidengę savo idėjos 
kauke?

Aš čia paduosiu porą faktų 
apie komunistų vadus, vaidi
nančius “išdavikų” roles. Spa
lių 5 d. torontiečių komunistų 
mizernasąi laikraštukas “Dar
bininkų Žodis” štai ką pliau
škia apie provokacinius dar-

nusigando 
būti, tąvo 

čia didelę klaidą 
dariau. Pamatė jis savo pada- 
rytą klaidą, bet po laiko, — 
kada T, Putčkus jau sėdėjo 
kalėjime. Kada T- Putčkųs 
buvo išdeportuotas iš Kana
dos į Lietuvą, tai tuojaus 
Smetonos valdžia jį areštavo, 
nes rado pas jį komunistinės 
literatūros, ir nuo to laiko jau 
T. Putčkus liko ne ištikimas 
asmuo smetoniniams. Pradėjo 
Žvalgyba persekioti kiekvie
name žingsnyje ir tyrinėti jo 
politinį veikimą praeityje. 
Geriausia jiems buvo viskąs 
susekti iš laiškų, siunčiamų 
jam iš Kanados. Kaip .tik tuo 
budu pavyko žvalgybai suse-t 

k«a jis per vięftąs puvo

Bayet; Ąspiria pašalins bil/s Ipkį skaus
mą. Neabejokite apie taį. Viena tab- 
letėii tai įrodys. Nurykit ją. Skaus
mas išnyko, Pagelba yra tokią papra
sta.

Jokio kcnksųiingę ątstfiepimo nu^ 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį, ir jums nereikią abejoti apie šių tab- 
letėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bų- 
ti išvengti.

Tiktas Asp 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

Rudis*
Atrodė, kad viskas eis ra

miai ir tvarkiai, Bet kuomet 
pradėtą kalbėti apie yępubliko- 
nų geruma ir reikalingumą ųž 
juos balsuoti, tai atsirado la
bai daug norinčių kalbėti. Pir
mininkas kiekvienam davė kal
bėti, kiek kąs tik norėjo, pa
reikšdamas, jog dabar kaip tik 
yra laikas išgirsti kiekvieno 
nuomonę.

Iš susirinkusių atsirado tik 
du, kurie, pasisakę už Hoovęrio 
rėmimą. Visi kiti griežtai smer
kė Hooverio “gerovės laikus” ir 
sakė, jog šį kartą jie balsuos 
už demokratus. Girdi, mes ži
nomo, ką Hooveris davė, — 
daugiau tokios “prosperity” ne
benorime.

Vienas duoda įnešimą, kad 
reikia remti demokratus. Di
delė dauguma pritaria tam įne
šimui. Bet štai pasigirsta*; kį-: 
tas įnešimas, jog reikia “sū- 
portinti” Hoovęrį.• Pirmininkas 
pastebi, jog antro įnešimo ne
gali būti, 
pataisymą, 
reikalauja, 
klausimas 
klausimas 
rinkimais lietuviai privalo rem
ti: demokratus ar republiko- 
nus?

Kadangi susirinkusieji juo 
tolyn, tuo labiau pradeda karš
čiuotis, tai pirmininkas Sidau- 
ga užleidžia savo vietą vice
pirmininkui Pranui Rudžiui, o 
pats pasako trumpą prakalbą. 
Girdi, šiais rinkimais busią 
kliubui daug geriau oficialiai 
nieką neremti ir nerengti po
litiškų susirinkimų 
kaujantis p. 
leidžia prie 
mo

kykhj statyba
37.500 litų
vykdą raųg. p. čibirfeą, tačiau 
ję darbu nesidžiaugiama, nes 
durys^ langai,, krosnys ir sto
gas yra netvarkoj.

FORT TICONDEROGA PAĖMIMAS
“GaoKa savo - kaip
Hiraizduota F. C, Yohn . . . įkvėpta 
to baisenybių ryto, kada kraujo 
iitroikusieU laukiniai užpuolė 
kiliau'a Allan'o narsiuosius Green 
Mounlain gtarC -» Tįcondecofa 
Forto didvyriu** “Gųznto «<wa

‘'Lietuvoje T, Putčkus buvo 
fašistų valdžios areštuotas ir 
trankomas teisman už išlipini- 
mą komunistinių atsišaukimų. 
Teisme, rašo pats T. Putčkus 
laiške torontieČiams, policija 
neprirodžius, kad jis pakabi
nęs vėliavą, bet šnipai paliu
diję, kad jie gavę informaci
jų iš Toronto, kad jis buvęs 
komunistų vadas”.

Dabar panagrinėkime, kas 
tuos laiškus rašė iš Toronto 
T. Putčkui ir teikė visokias 
žinias iš komunistinio veiki
mo? Kiek aš žinau ir cfcu 
girdėjęs iš T. Putčkaus dratN 
gų, pasilikusių Toronte, štai 
kaip jie atsiliepia apie jį. Vie
nas T. P. draugas nuoširdžiai 
pasakoja, kaip jis dirba komu
nistinėj dirvoj, ne vien Toron
te tarpe lietuvių, bet dar siun
tinėjąs dvasišką peną (lite
ratūrą) ir kitur, kaip tai į 
Lietuvą savo pažįstamiems 
draugams, o podraug ir T. Pu
tčkui pasiuntęs kaipo buvu
siam aktyviam komunistų 
partijos nariui.

Aš tą jo kalbą tuojaus 
traukiau, pridurdamas 
ką: tu, taip darydamas, 
daug kam bloga padaryti ir 
be jokios kaltės įkišti į kalėji
mą. Žinai, kad šiandien Lie
tuvoje viešpatauja smarkiau
sia reakcija ne vien prieš ko
munistus, bet prieš visus, kas 
tik nepritaria Smetonos dikta
tūrai. Lietuvoje žvalgyba yrą 
įgudus, jos yra pilni pakam
piai, kur neeisi, visuomet su
sidursi su žvalgybos agentu, o 
daugiausia jų paštuose, kur 
jię gauną žinių apie susiraši
nėjimą įtartinų asmenų. To
kių laiškus visuomet 
ruoja, ieškodami 
apkaltinimui.

Tas žmogelis lyg 
ir sako: girdi, gali 
tiesa

PRANEŠIMAS
Roselando ir West Pullmano 

Lietuviams
šiuami gcrbiamittn* savo
koštu menams, kad Tumonis Coal 
Company 343 W. 107 Place per
kėlė visų savo biznį į naujų vietų, 
adresu

12132 So. Union Avenue
Biznio perkėlimas į naujų vietų ne- 
«<brys jok’<X sunkumo nei man 
nei mano kostumeriaiųs. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki šiol taip ir 
toliaus užgaųėdins visus mano kos,- 
tųmerius.

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas angljų, F»»lkų* koksų ar bj- 
lų užsimokėjimas, kreipkitės į musų 
ofisų šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanas Tumonis

10742 WABASH AVĖ.
Telęfųnas PŲLLMAN 3093.

Kaip vieną moteris | sa
vaitę prarado 10 svarų

ton raito: ‘M

a,’ SAUGIAI ir

gine bauda bei ištrėmimu ku
riam laikui iš pasienio zonos, 
o iš sugautųjų pereinamuose 
punktuose jokios piniginės 
baudos neieškoma, atimamos 
vien tik prekės. Daugiausia 
pro perein. punktus spiritą 
neša ne patys savininkai* bet 
jų samdyti nešėjai, dėl to 
jiems mažai baimės ir bėdos, 
kad svetimą prekę atima.Spalių 19 d. vietos politikie

riai buvo sušaukę beveik visus 
lietuvius į politišką susirinki
mą. Susirinkimą šaukė, kiek 
man žinoma, keli vietos veikė
jai, kuriems norisi išsirekla- 
muoti tarp svetimtaučių politi
kierių.

Susirinkimą atidarė p. Jonas 
Sidauga, LPD. Kliubo pirmi
ninkas. Prataręs keletą žodžių, 
jis pakvietė kliubo komiteto 
narius papasakoti, kas yra vei
kiama politikos srity j. Mat* 
tie nariai dalyvauja Lietuvos 
Politikos Lygoj* IPirmas kalbė
jo p, St. Barzdys. Jis papasa
kojo* kas tos Lygos yra vei
kiama. P-as M- šleinią irgi kal
bėjo apie Lygos veikimą, par. kapitalistų tarnai ir tam pa
kelis žodžius pratarė ir P* Pr.. našiai... Bet čia kyla klausi- 

kas tų provokatorių ro- 
ąr ne bus tik

20 metų kaimas skirs
tomas vienkiemiais
R1CIELIAI (Alytaus ąpskr.) 

—Rięielių km. pradėtas skirs
tyti vienkiemiais dar prieš 
karą 191$ m* SJvrstymo vien
kiemiais darbai dar ir dabar 
tebesitęsia. Mat, kaimas dide
lis, daug ūkininkų, kurie nuo
lat kelia ginčų ir griauna ma
tininkų patiektus projektus.

Manoma, kad skirstymo 
vienkiemiais darbai užsitęs 
dar kelerius metus.

:Į$i&
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Kanadoj ir kokioj politinėj 
partijoj dirbo. Už tuos visus 
laiškus, t siunčiamus iš Kana
dos, T. putčkus liko nubaus
tas keturiems metams kalėji
mo su išlyga, kad per tą ląiką 
jo neauseka vėl dirbant ko
munistinėj dirvoj. šiandien 
tas laiškų autorius pats mato’, 
kad jis blogą padarė T. P.— 
įskundė jį Lietuvos žvalgybai 
netiesioginiu budu, 
tinedamas komunistišką lite
ratūrą. Dabar tas ligotas žmo
gus turėjo sėdėti kalėjimo vi
sai be jokio nusikaltimo Lie
tuvoje.

Nūn, nurodamas nusiplauti 
rankas, tas ponas puola visai 
nekaltus žmones, primesda
mas jiems provokatorių var
dą. ' Čia aiškiai pasirodo, kas 
vaidina provokatorių roles,— 
tie patys T .P. draugai toron- 
tiečiai komunistai, kurie save 
statosi darbininkiškos1 Idėjos 
vadais ir apšvietos platinto
jais tarpe darbininkų klases; 
kurie daug kalba apie vieny
bę ir solidarumą, — tai tie 
yra draskytojai to solidarumo 
ir darbininkų priešai “išga
mos” ir “provokatoriai.”

Dar paminėsiu antrą faktą 
iš komunistų žioplumo ir su- 
vaidinimo išdavystes roles. 
Kada torontiečiai komunistai 
sugalvojo išleisti tą savo šlam
štą “Darbininkų Žodį”, tai jie 
tuojaus pradėjo kalėdoti cen
tus' pas Kanados lietuvius. 
Žinoma, daug atsirado tokių 
tamsuolių, kurie aukojo gal 
ir paskutinius centus dėl to 
purvino lapo. Aukodami cen
tus, jie nesuprato, kad jų va
dai juos išduos Kanados val
džiai kaipp komunistus ir ko
munistinės spaudos rėmėjus. 
Bet štai kas atsitiko; pirmame 
“D. Ž.” numeryje buvo pa
skelbtos pavardės tų, kas au
kavo ir kiek aukavo. Kokiu 
tai budu tas jų laikraštis pa
kliuvo į policijos rankas, ir 
policija pradėjo sekti kas per 
vieni tie žmonės, kad jie au
koja komunistiniam laikraš
čiui. Ir štai ką rašo “Darbi
ninkų Žodis” apie aukotojų li
kimą :

“Priežastis, dėl kurios nebe- 
skęlbiąmc aukavusiųjų drau
gų pavardžių, yra ta. Iš kitų 
tautų darbininkų (Strazdevi- 
čiaus) teko patirti, kad šnipai 
nunešė detektyvų rankosna 
su pavardėmis laikraščių nu
merius ir detektyvai iškirpę 
visų vardus išsiuntinėjo į tas 
vietas, kur aukotojai gyvena.”

Ir matot kas išprovokavo 
tuos tamsius žmones ir padarę 
juos komunistais. Kanados 
valdžios akyse — tai jų “va
dai”. Tie vadai juk gerai ži
nojo, kad šiandie komunistų 
partija yra nelegalė Kanadoj 
ir už komunistinį veikimą 
yra valdžios persekiojama. 
Bet jie į tai atidos neatkreipė, 
—norėjo tiesiog išduoti vald
žiai tuos tamsius žmones, kad 
paskui butų galima daugiau 
pasipinigauti.

Aukotojų sąra$e stovi pir
mas Toronto ir torontiečiai 
aukavo pirmieji, bet jie savo 
pavardžių neskelbė, pasiliko 
slaptybėj, o tolimąją įolopįjų 
lietuvius išvardino ir prięž 
valdžios akis pastatė kaipo 
komunistus.

Tai matot, kas per vieni tie 
provokatoriai. Tai Toronto 
komunistų, partijos vadai iy 
jų leitenantai. Jie lošia judo- 
šiškas roles, prisidengę komu
nistiška kauke. Tačiau po ta 
kauke slepiasi purvini įlos, 
Strazdevičiaus ir kitų veidas.

- v.
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Lietuvos totoriai ir jų kilmė

kurs lošia

APSAUGOJIMUI

NAUJIENOS

Šiuomi siunčiu

B AKI N G 
POWDER

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SHOCTV
U ff

ilgas liemuo, pilkai* 
oda, juodi ir tiesus

kurie buvo kaip ir 
turį uždavinį 

Daugu-

Maxwell, gerai žinomas še- 
kad aš

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei metų 
pusei mėtų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros 
ž. admin.

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Mott of our Loadlng Mon, Including 
our Protldonli. havo boon Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro Is always a Groat 
Demand for Mon and Womon wlth togai Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ono subjoct at a limo. No Tlrno Lošt Now Classos 
formod nlno times a Yoar. Stori Studylng and Earn- 
Ing Crodits at any Time. ENTER NOW. LLR. Degroo 
In Throo Yoar*. Day and Evening Classos,

tikę papildo padavimai ii 
prietarai. Modemai nepripa 
žįsta daugpatystės ir tokią va 
dina nusikaltimu.

dalis vra
Ji pasiliko iš 

Tobolio ir Irtyšo pau- 
XVI šimtmečiuose

pigiai, kad dar nie- 
įauji breikiai $9.00, 
“ Clutch $7.00, 

Kada tik

akys, mongoliškos

Pattebėkitt puikią tei 
tą . .. » kaip piragai 

laikosi ivitži.

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.1 ‘
1739 So. Halsted S t., CliicągO/' Jlk

* ' ■“

$8.00 Ghicagoje /' '
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy. 

t •

Pilnas vardas ir pavarde ............................................................. ...................................

Adresas .............  ............................. .....................

Amžius ....... .................................. .....................................................................................

Kam užrašote? .................................................................................................................

Ar giminė? ......... ..................... ......................................................................................

Jo adresas ................ ..................... ................................................... . ...................,...........

; TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir slavo gMinems bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojais, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD >
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202 \

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

J am i 
nos .

Maišytos 
protegavo 
gaila, nors

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

metams — <
V/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol

1 dol., ketvirčiui

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikai 
Mes taisome tai] 
kad nebuvo, 
adjustinimas $1.00, 
Valves graininame $5.00 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —• 

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

Trys visuomenines totorių 
grupes

Pirmoji grupe arba klasė, 
labiausiai privilegijuotų, yra 
dagestaniečių giminės palikuo
nys buvusių kniazių, bejų ir 
emirų, tarnavusių Didž. Lietu
vos kunigaikščių kariuomenė
se lietuvių-totorių pulkų va
dais. Ta totorių klase naudo
josi lygiomis teisėmis su Lie
tuvos bajorais ir jos palikuo
nys dar ir šiandien valdo šio
kius tokius likučius jiems do
vanotų senovėj žemės turtų.

Antroji klasė yra Užvolgio 
totorių giminės, atkeliavę į 
Lietuvą eiliniais kareiviais ir 
už savo riteriškumą nusipelnę 
pilietybę' ir privilegijas. Jie 
tebeapgyvena jieiiis Lietuvos 
kunigaikščių dovanotus ūkius 
Vilniaus, Gardino, Minsko, 
Liublino ir Polodsko žemėse, 
užsiima agrikultūra ,daržinin
kyste, bitininkyste ir Jabako 
“multaų” kultūra.

Trečioji klasė yra totoriai 
plebėjai. Išskirti iš pirmųjų 
dviejų klasių ligi 1831 metų, 
jie nesinaudojo jokiomis ba
jorų 
sei

Kada Lietuvoj atsirado totoriai
Muslemai pasirodė Lietuvoj 

keturiolikto šimtmečio pabai
goj jau kaip tais laikais ele
mentas ir su laiku ištikimai 
prisirišo prie savo naujos tė
vynės . Tai buvo pirmiausia 
Lietuvos paimti karo belais
viai, apgyvendinti ir susilieję 
su vietos gyventojais; toliau 
atkeliavę ir apgyvendinti ko
lonistai 
kokie kazokai 
padėti valstybę ginti 
ma jų užmiršo savo kalbą, bet 
išlaikė originalius L papročius 
ir musulmonišką tikybą.

pirmuosius nogajų giminės

privilegijomis. Tai kla- 
priklauso lietuvių-totorių 

pulkų kareiviai zadoniečiai ir 
ordiečiai belaisviai iš Krymo 
karų laikų: budžakai, edessan- 
cai, Čeremisai ir^lipkai, noga
jų kilmės arba musulmonų 
kilmės rusų armijos kareiviai, 
apsigyvenę Lietuvoje. šios 
klasės žmonės gyvena dau
giausia Lietuvos miestuose 
(Kaune, Vilniuj, Minske, Nau
garduke, Nesvyžiuj, Dolhj- 
nove, Valkininkuose ir kt.), 
užsiima odos išdirbimu, veži- 
kavimu ir daržininkavimu. 
Daugelis jų tarnauja kariuo
menėse, kiti turi iš seno įsi
giję dvarelius, kur patys ūki
ninkauja. . j

Kilę iš pirmųjų kolonistų 
karių, Vytauto apgyvendintų 
Vilniaus apylinkėse Vakos pa
upiuose, palikuonys dabar už
siima smulkia prekyba ir pra
mone, vežikavimiį ir iš dalies 
žemės tikiu. Nogajai kaip ir 
plebėjai per kelis šimtmečius 
neturėjo pilietinių teisių. Tik

nou’ll. uam.6 to? 
HELP ME INRITET , 
50MB LETTER.S.
50 GBT /

suppues J/j

>NHAT URVE T 
66T TO G0 
AL6KG

Trys svarbiausios totorių 
grupės

Pereinant prie Moslemų ar
ba Lietuvos totorių, visų pir
ma reikia išaiškinti Rusijos 
gyventojų sudėtį, kurioj gludi 
sąryšis tarpe totorių moslemų 
ir totorių mongolų. Rusijos 
totorių grupes yra trys: 1) Si
biro totoriai arba Altajaus to
toriai. kurie dalinasi į žemes
nes z grupes: jenisejieeių, sa- 
mojėdų ir finougrų; tos gru
pės yra susigiminiavusios su 
turkų ir mongolų gentimis ir 
kalba turkų tarinėmis. Kita 
tos grupės dalis yra vakarų 
Sibiro totoriai 
laiku 
piais XV 
buvo įkurta nogajų ir Rusijos 
kazokų valstybė. į tos valsty
bės sudėtį įėjo ir kirgizai, tad
žikai bei grįžę į Sibirą po Ka
zanės totorių cbanato užkaria
vimo, Kazanės totoriai.

2) Kazokų grupė, kuriai pri
klauso Kalniečiai totoriai, ka- 
bardiniečiai, dagestaniečiai, 
azerbeidžaniečiai, kurie savo 
eile vėl susidaro iš slavų, ava- 
rų, chazarų, pečingų susimai
šiusių*' su kipčakais, nogajais, 
cercinais ir iraniečiais. 3) Eu
ropos totorių grupę sudaro a) 
Kazanės totoriai (kipČakų 
Auksinės -Ordos palikuonys 
susimaišę su botarais, finais 
ir kitomis tautybėmis, b) As
trachanės totoriai (mišinys 
Auksinės Ordos totorių su 
chazarais, nogajais ir persikė
lusiais į Kaukazą karogačin- 
sais), c) Krymo totoriai (mi
šinys turkų su įvairių to pu- 
siausalio gyventojų, nogajų ir 
Krymo totorių ordų palaikų) 
ir d) muslemai arba Lietuvos 
totoriai.

Stanislovo Augusto laikais, 
ačiū lietuvių-totorių kavaleri
jos general-majorui Musta-fai- 
Tuhan-Baranauskui jie tapo 
sulyginti su kitais mostomais, 
priklausiusiais kariuomenei su 
bajorų titulu.

Pasak prof. J. Talka-IIrin- 
cevičiaus pirmosios dvi mos* 
lemų klases turi žymų turkiš
ko .kraujo priemaišalą ir išsi
skiria iš kitų totorių stipresne 
kūno sudėtim, aukštesniu 
ugiu, žymesniu judrumu, ap
skritu veidu, juodais plau
kais: dėvi barzdas ir ilgus 
ubus. Žemesnioji klasė yra 
žemesnio ūgio, tamsesnio ti
po, nerėguliarinių bruožų, iš 
kurių aiškiai pažįstama jų azi- 
atiška kilmė (išsikalę žandai, 
kreivos
raukšlės ir kt.), lėtus ir apa
tiškas temperamentas.

Antropologiniai totorių tipai
Rasiniu atžvilgiu Lietuvos 

totoriai priklauso keliems ant
ropologiniams tipams, išimti
nai priklausantiems Azijos 
kontinentui. Tie yra:

Paleoaziatiškas tipas, yra 
žemo ūgio, menkai išvystyto 
kūno sudėjimo, balzganai-gel- 
svos odos, juodų plaukų ir 
akių, plačios atsikišusios no
sies, plataus veido ir viduti
niai pailgos galvos.

Naiman-beg-Oleškevi- 
Kaikurias pavardes su- 
— prijungdami savo

. žodis “Tatar”, rašo “L. ž ”, 
nėra kurios vienos tautos pa
vadinimas, bet apima visą ei
lę Azijos ir Rytų Europos gi
minių. Ir dabar gyvenantieji 
prie Amūro ir Ussuri upės gol- 
dai, giliakai, oročonai ir kt. 
vadinasi bendru vardu “t a ta
ra is”.

Žodis “Tatar” yra Tolimųjų 
Rytų kilmės, lygus žodžiui 
“Turk” ir “Mongol”. Senovės 
kiniečiai žodžiu “tatar” išreik
šdavo ką nors tokio panieki
namo, barbariško. Taigi ta- 
tarais kiniečiai vadindavo vi
sus savo vakarų kaimynus, 
varginusius jų kraštą nuolati
niais puldinėjimais ir plėši
mais. Prieš juos kiniečiai de
vintame amžiui ir buvo pas
tatę savo milžinišką “kinu sie
ną”.

Tryliktame amžiuje galinga
jam chanui Temučinui, vadi
namam Čingischanui ir jo di
nastijai įsteigus chanatus Si
bire, Kaukaze ir Kryme, visos 
tautos, įdėjusios į tų valstybi
nių padarų sudėtį, buvo vadi
namos tatarais.

imtinius totorius Vytautas ap
gyvendino Lietuvoje 1397 me
tais .upės Vakos apylinkėj ir 
kitur. Didesnės muslemų- 
totorių sodybos atsirado iš ka
ro laikų su kryžiuočiais po 
Žalgiriu, kur Vytautas pakvie
sti dalyvavo kare 40,000 Kry
mo caro Togtamšo kariuome
nes, vadovaujamos caraičio 
Džel ei Eddino. Karą lai
mėjus likusiais totoriais pasi
rūpino pats Vytautas, apves
dindamas juos su lietuvaitė
mis ir apgyvendindamas Vil
niaus apylinkėse ir panemu
nių, su sąlyga, kad jie turės 
eiti tarnybon karui ištikus.

Kita totorių kolonizacijos 
banga įvyko Vytautui mirus. 
Švirtigaila, bijodamas netekti 
sosto dėl lenkų įtakos Lietu
voje, pasikvietęs pagalbos 
prieš lenkus iš Užvolgio toto
rių 30,(XX) kariuomenės, vado
vaujamos Achmato, 1432 me
tais užvaldė Lietuvos sostą. Iš 
atvykusių vėliau 3,000 pasili
ko tarnauti Lietuvos kariuo
menėj ir iš jų švirtigaila su
darė 4 kavalerijos pulkus 
kiekvienas po 6 vėliavas. Pir
muoju tų pulkų maršalkų bu
vo Temir-Tuhanbei, Dapesta- 
no kunigaikštis.

Totoriai susigiminiavo su 
lietuviais

Apgyvendinti ir pasižymėję 
totoriai liekai ir ernirai buvo 
apdovanoti žemėmis ir vals
čiais Vilniaus, Trakų, Ašme
nos, Lydos ir kt. apskrityse; 
eiliniai kareiviai gavo žemės 
ir sykiu ėjo karo tarnybą, su
darydami totorių lengvos ka
valerijos pulkus, vartojamus 
užjojimams ir žvalgybai. To
torių pulkų vyriausioji būsti
nė buvo Vilniuj, arti didžiojo 
kunigaikščio rūmų; čia buvo 
kareivinės ir karininkų gyve
namos vietos.

Totoriai buvo veiklus ka
riai ir vienu tik savo pasiro
dymu mokėjo įvaryti priešui 
baimės ir siaubo. Kadangi to
toriams jų Alkoranas nedrau
džia vestis su krikščionėmis 
moterimis, tad totoriai, truk- 
dami savo moterų, vedėsi su 
lietuvaitėmis ir lenkėmis. Jų 
žmonos nebuvo verčiamos pri
imti 
sios 
nuo

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar (čirškimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid* 
zia t ims atlikti savo reikalus kaip papras* 
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame ateiti* 
klme, Emerald 011 veikia taip-greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir naSalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpą laika galėsite atsikelti. Tiktai fal* 

ykltOs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptieklnlnkas . nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsiu.

vedybos, kurias 
Vytautas ir Švirti- 
labai priešinosi lo

tynų katalikų dvasininkai, iš
tvėrė ligi pat Lietuvos unijos 
su Lenkija. Totoriai, apsive
dę su krikščionėmis, prisiim
davo jų pavardes, dažnai su 
priedu pirmosios totoriškos 
pavardės, Tuhan-beg-Baranau- 
skas, 
čius. 
sidarė 
nuosavybės vardą, kaip tai 
Muhier-emirza-Riževskis iš 
Reiževos, ir t. t.

Lietuvos totoriai nors dabar 
visiškai nebesiskiria į klases, 
bet sulig savo kilmės jie su
daro tris ryškias visuomenines 
grupes.

Gene zis žodžio ^Tatar”. — 
Muslemai. —* ^Lietuvos toto
riai. — Totorių klųsifikaci 
ja. — Pirmos moslemų ko 
Jonijos Lietuvoj. — Totorių 
kariškas charakteris ir or 
ganizacija 
dybos. —

cijos. Pamaldos mečetėse at
liekamos arabų kalba, kurios 
veik niekas nesupranta ir tik 
retas šiek liek bemoka pa
skaityti koraną. Vaikus toto
riai krikštija namie. Vedy
bos atliekamos namie, mu
loms surišant jaunuosius kelių 
liudininkų akyvaizdoje. Lai
dotuvės daromos kitą dieną. 
Kapinėse numirėliai laidoja
mi atsukti į pietus, Mekkos 
linkui. Švenčiama penktadie
niais. Prisilaikoma pasninkų. 
Šiaip, visą kitą religijos prak-

— Maišytos ve- 
Moslemų pa va r 

dės. — Trys moslemų gru
pės. — Kalba ir papročiai 
— Tradicijos ir religija.

muslemų tikybą ir miru- 
buvo laidojamos skyrium 
vyrų krikščioniu kapinė- 
Bet jų vaikai buvo auklė- 

tėvo tikyboj, ne moti-

Centralinės Azijos tipas, 
charakteringas monkolams, tu
ri blyškiai gelsvą odą, tiesius 
juodus plaukus, kreivas juo
das akis, žemą ūgį, apskritą 
galvą, platų ir plokščią veidą 
bei plačią nosį, šis tipas yra 
arčiausias laponidaliam tipui, 
vieno iš svarbiausio geltono
sios rasės įdėlių 
svarbią rolę ir Europos tautų 
sudėtyje. Tą tipą išskiria že
mas ūgis 
gelsva 
plaukai, plati plokščia nosisd 
tamios ir dažniausiai kreivos 
akys, platus veidas su prasi
kalusiais žandikauliais ir 
trumpa, aukšta galva.

Pacifistinis tipas, pasižymi | 
aukštu ugiu, liaunu kūno su-i 
dėjimu, trumpu liemeniu,’ 
šviesiai geltona oda, juodais, 
tiesiais plaukais, juodomis
akimis, plona arelio snapo 
nosim, ilgu veidu ir labai pa
ilginta galva.

Totorių religija ir'apeigos.
šiaip visi Lietuvos totoriai 

yra išlaikę tik rasines savybes, 
gi kalbą ir papročius daugu
moj yra užmiršę. Jų dvasinin
kai (mullos) tebedėvi ilgas 
juodas sutanas ir aukštas kai
lio kepures. Religija jie beat- 
simena tik iš ritualių ir tradi-

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderton. Prcsldent T»l»phon« Ragistrar, State <141
(E>t. Fcb. S. 1S94)

WISSIG,
Specialistas iš

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

4OYEARS 
25 ounces for 254

KURTUMĄ
Užimą Galvoje ir Slogas

UŽIMĄS ir Švilpimas, bCglmaR ir skausmas Svclnos ir opios 
ausies ir slogos. Jus nusistebėsite kaip greit Ourlne gali 

jums pagelbėti. Gal jus turite kroniAką ligą; gal jus jau 
mėginote visokius vaistus, bot nenustokite vilties pirm negu 
susipažinsite su Gurinę ir pamatysite kaip jums gali pagel
bėti. Dr. Ė<lwar<l Kolar, M. D. sako: “Ourine pagelbėjo ligo
niams. kuriuos aA maniau be vilties esant. Tai yra tikrai 
pastebėtinas moksliAkas iAradimas,"

John Moredith iA Canados sako: "Aš kentėjau nuo ausų 
ligos vlrA 50 metų. Kartais aš būdavau visai Kurčias. Aš su
vartojau tik pusę butelio Ourine ir randu, kad tai pastebė
tini vaistai, kurie man labai pagelbėjo. .Užimąs galvoje su
stojo. ir aA aiškiai girdžiu kaip žmonės kalba. Neseniai 
klausiaus kaip Vargoiial bažnyčioje grojo, o juos buvau jau 

2 motai kaip nogit'dėjęs. AA taipgi girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliją."

Sustok mokėjęs' augštns kalnas už ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok palengvinimu; koki dauginus kaip pusė milijono žmonių gavo nuo Ourine. Ke
letą lašų t ausi Ir palengvinimą gausi tuojaud. 
rifas sako: "Tik; ką pradėjau vartoti antrą buteli ir man malonu pasakyti, 
girdžiu kaip maįtlo laikrodėlis tiksi. Šiandien, piratą■ syk šią vasarą Išgirdą 
čios varpus. Mžiurint kaip atkakli jūsų liga nebūtų J Kjtf t turite pamėginti Ourine. 
Jokios rizikos, atba abėjojimo. Ourine turi Atlikti savo arba jums nieko nekainuos. 
Parsiduoda Ir rekomenduojama YValgreen, Llggets ir kitų (žymių vaistinyčlų.

AMKMKHirSRTatUK

OURINCIS AN (r> 
RKTIVR ARPUCATION 
ANO CAN SI «S(O 
FOR CHILOREH AS 
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Chicago LAW School
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PUBLIKOS SENTIMENTAS PROHIBICIJOS 

KLAUSIMU

Dar visai neseniai prohibicijos šalininkai buvo vį- 
sagalingi Amerikos kongrese ir valdžioje, ir atrodė, 
kad nėra jėgos pasaulyje, kuri galėtų tą įstatymą pa
naikinti. A

Bet šiandie padėtis visai kitokia. Abi stambiosios 
partijos savo platformose pasisakė už prohibicijos at
šaukimą: demokratai siūlo ne tik išbraukti ją iš kon
stitucijos, bet ir išimti svaigiųjų gėrimų biznį iš fede
ralinės valdžios kontrolės; o republikonai dar nori, kad 
federalinė valdžia degtinės ir alaus pardavinėjimą re
guliuotų, ypač apginant tas valstijas, kurios nori, kad 
prohibicija jose pasiliktų. Skirtumas čia praktikoje ne
didelis, bet dėlto, kad demokratai užėmė griežtesnę po
ziciją, tai minios pritaria jiems šiame klausime labiaus, 
negu republikonams.

O j žmonių sentimentą atsižvelgia ir politikieriai. 
Moterų organizaciją pyohibicijai reformuoti išsiuntinė
jo užklausimus kandidatams į kongresą, ką jie mano 
prohibicijos klausimu, ir štai koki pasirodė rezultatai: 
iš 607 kandidatų, atsakiusių į užklausimus, 553 pasisa
kė prieš prohibiciją ir tik 54 už. Vadinasi, prohibicijos 
priešai tarpe kandidatų į kongresą viršija prohibicijos 
šalininkus 11 kartų!

Kas butų galėjęs tikėti koki metai laiko atgal, kad 
žmonių sentimentas šitaip pasikeis?

Ar žmonių nusistatymą pakeitė kokia nors partija, 
ar koki nors vadai, ar spauda? Ne. Patys žmonės, pa
mokinti gyvenimo patyrimu, įsitikino, kad prohibicija 
yra kenksmingas dalykas, ir jie ėmė ją smerkti, nepai
sydami, ką apie tai sako politikieriai, pamokslininkai 
ir kitokį “vadai”. Kuomet žmonių nuomonės pasidarė 
kitokios, tai ir politiškos partijos pakeitė savo “plat
formas”.

v Amerikos politikoje tai yra paprastas evoliucijos 
kelias. Kova tarpe partijų čia eina ne dėl principų 
(kalbant apie republikonus ir demokratus). Partijų 
vadai ne tik ne bando kokius nors principus politikoje 
apginti, bet stengiasi visus principo klausimus kiek 
galint apeiti ir užglostyti. Tiktai tuomet, kai viešoji 
opinija aiškiai pakrypsta į vieną arba kitą pusę, tai 
partijos pasisako, kad ir jos taip “mano”.

niais, kad 15 metų komunistų viešpatavimo Rusijoje 
kaštavo netoli 4 milionų žmonių gyvasčių. Apie pusė to 
skaičiaus — aukos bado, o kita pusė — teroro ir pįttę- 
tinio karo.

Ar tos skaitlinės teisingos, šiandie niekas negali 
tikrai pasakyti. Jas galės patikrinti tiktai vėlesni isto- 
rijos rašytojai, kuriems bus laisvai prieinama visa me
džiaga apie didžiųjų Rusijos revoliucijų. Bet nėra abe
jonės, kad ta revoliucija prarijo be galo daug gyvybių 
— daug dųugiaus, negu Anglijos revoliucija 17-am 
šimtmetyje arba Francijos revoliucija 18-am šimtme
tyje.

Didelis kraujo praliejimas dabartinėje Rusijos re
voliucijoje yra vienas tikriausių įrodymų, kad savo 
esme ji yra buržuazinė, — nežiūrint, kokiomis plunks-, 
nomis ji dengiasi arba kokius obalsius skelbia jos ly
deriai.

Buržuazinė revoliucija yra visų-pirma perversmas 
politikoje, tuo tarpu kad busimoji socialistinė revoliu
cija bus visų-pirma ekonominės sistemos pakeitimas. 
Socializmas įvyks tada, kada darbininkų klasė jau tu
rės savo rankose politinę galių, taip kad nebebus rei
kalo jai, norint pravesti savo programų, ką nors žudyti 
arba su kuo nors kariauti.

Buržuazinė revoliucija, be to, niekuomet neapsiei
na be kontr-revoliucijos: revoliucija, įsibėgėjusi, nuei
na toliaus, negu to reikalauja ekonominės sųlygos; to
dėl, kai jos energija laikui bėgant sumažėja, tai pada
ro atakų priešingos revoliucijai jėgos ir atmeta revo
liucijos bangų atgal. Tatai įvyko visose pirmesnėse re
voliucijose; tatai dabar vykstą Vokietijoje. Tatai per 
daugeli metų vyksta ir Rusijoje, nors ne kiekvienam 
tai yra aišku, kadangi valdžioje dar pasilieka vis ta 
pati partija (bolševikai). Bet jeigu žiūrėti nė į partijos 
vardų, p i praktiškų politikų, kurių ji vykina, tai pama
tysime, kad šiandie bolševikai daro daug tokių dalykų, 
kuriuos jie seniaus griežčiausiai smerkdavo, kąipo 
“kontr-revoliucinius”, pavyzdžiui: panaikinimas spau
dos ir žodžio laisvės, įvedimas akordinio darbo (piece 
work) fabrikuose, atėmimas valstiečių žemės ir t, t.

Per visus penkiolikų metų bolševikų valdžia buvo 
karo stovyje su žmonėmis ir tame karo stovyje ji tebe
stovi šiandie, štai dėlko Rusijos revoliųčija sunaikino 
tiek daug gyvybių. Ir tam dar ne galas.

n?

rašo pat|

RIMTAS SVARSTYMAS

Mums jau teko minėti, kad Lietuvos socialdemo
kratų organe pasirodė keletas straipsnių labai “kai
raus” krypsnio. Viename jų griežtais žodžiais buvo 
smerkiamas Vokietijos socialdemokratų “reformizmas” 
ir net buvo pranašaujama tai partijai “išnykimas iš 
gyvenimo arenos”, jeigu ji nepąsitaisys. Be to, buvo 
tenai piktų žodžių ir “buržuazinės demokratijos” ad
resu ir kitokių “radikąliškų” frazių, kurias paprastai 
vartoja savo “revoliucinėse” deklamacijose bolševikai.

Prieš tokius rašymus dabar jau išėjo “Socialdemo
krato” redakcija, kuri 41-am to laikraščio numeryje 
pareiškia, kad dėl tų išsišokimų ji tik pripuolamai ne
padariusi pastabų ir kad ji tatai daranti dabar. Ji sako:

“Musų laikraščio redakcija... laiko reikalinga 
aiškumo dėliai pareikšti, kad straipsnio ‘Suprask^ 
me gyvenimo kovas’ čia paduotos vietos ir joms pa
našios yra laikinai atsipalaidavusių organizacinių 
santykių išdava, yra musų laikraščio nusistatymui 
pripuolamos. Tokie pasireiškimai musų partijos 
gyveninąę butų neįmanomi, jei pati musų partija 
gyventų normalėse sąlygose.”
Šituos* atitaisymus “Sociąld.” įdėjo po to, kai Kau

ne įvyko didėlis organizacijos narių susirinkimas, ku- 
riame buvo' diskusuojami partįjos taktikos klausimai. 
Iš paduoto ląikraštyje drg. St. Kairio kalbos turinio 
matyt, kad vadovaujantieji Lietuvos socjalistai svarsto 
klausimus rimtai, ir todėl galim pasitikėti, kad tūlų 
pasikarščiavusių jąupuolių ūpas nenuves partijos į 
bergždžia ąntįdetnokratinio. ^radikalizmo” pelkes.
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Chfcagos “Tribūne” korespodentas suskaitė, pasi

Apžva
BAUDŽIAMI TAUTININKAI 

KUNIGAI

tribu- 
kunigo 

kurį 
cenzo-

kad taip

Lietuvos dvasiški jos 
nolas ' suspendavo nuo 
pareigų Gaidamavičių,, 
valdžia paskyrė filmų 
rium. Pranešama,
pat esąs suspenduotas profeso
rius kun. Tamošaitis. Be to, 
už nesilaikymą vyskupų direk
tyvų esą apkaltinti ir traukia
mi j dvasišką teismą kanau
ninkas Tumas ir kanauninkas 
Kemėšis (buvęs amerikietis).

Tai — pasėka kovos tarpe 
tąutininkų ir krikščionių de
mokratų.

TRAUKIAMI TIESON FINAN
SŲ MINISTERIJOS 

VALDININKAI

Finansų ministerijos tarėjai 
Tamošaitis, Prapuolenis, inž. 
Garšva, j uriskonsulas Vaitie
kūnas, Ožinskis ir kt. ir taip 
pat prekybos departamento di
rektorius Norkąįtis yra trau
kiami tieson. “L. žinios” pra
neša, ’ kad kaltinamąjį aktą 
jiems rašąs pats valstybės gy
nėjas Byla.

Už ką tie valdininkai yrą 
kaltinami, spauda nepraneša, 
nes neleidžia cenzūra. Bet, tur 
būt, už kokias nors suktybes.

tai pasisamdyk svetainę ir 
kalbėk.’ Tuomet bimbinin- 
kai pradėjo Jį>aubti, staugti, 
rėkti, koliot^. Pruseika ban
dė juos* perrėkti,1 bet šie dar 
smarkiau pradėjo skandalin- 
ti.“ • '
Anot “Kel.” Reporterio, pub

lika labai pasipiktino tokiu 
bimbinjnkų nekulturingumu ir 
ėmė reikalauti, kad jie nurim
tų ir leistų klausytis • prakal
bos. Tuomet Kazlauskas mėgi
no saviškius išsivesti iš svetai
nes, bet pamatęs, kad nedaug 
žmonių su juo eina lauk, su
grįžo atgal ir vėl skandalino.

Tačiau, galų gale, bimbinin- 
kai prikando liežuvius, nes —r 

“Baigiant prakalbas, atėjo 
du policistai. Nežinia, ar kas 
juos pašaukė, ar jie užgirdę 
triukšmą patys atėjo. Tuo
met Bimbos armija kąip 
žvirbliai nutilo ir tuo viskas 
pasibaigė.”
Baisus “revoliucionieriai“, ąr 

ne? Prieš tokius i)at darbinin
kus, kaip jie patys, bimbinin- 
kai skandalą kelia, bet pamą- 
tę porą policininkų lenda į ša
kas, kaip žvirbliai.

Dabar, tur būt, 
ims suprasti, koks 
gąs dalykas yra
kalbas. Pirmiays. jisai tokius 
komunistų “žygius” girdavo, 
nepagalvodamas apie tai, kad 
prakalbų ardytojai neigia vįe- 
ną svarbiausiųjų žmogaus tei
sių
bininkai, pasidalinę į priešin
gas viena kitai frakcijas, ar
dys vieni kitiems susirinkimus, 
tai kaip jie galės išspręsti gin
čijamus klausimus? Prakalbas 
ardo tlp, kurie ąori, kad tarpe 
darbininkų eitų kumščiu, o ne 
idėjų kova.

——7----- r
DŽIAUGIASI SAVO 

CHULIGĄWMU

ir Pruseika 
nekulturin- 

ąrdyti pra-

BIMBININKAI KfiLfi “REVO
LIUCIJĄ” PRUSEIKINIŲ 

PRAKALBOSE

datoj spręskite apie juos su
lig jų provokatoriškų darbų 
ir gruskUe juos iš savo ko
lonijų laukan taip greitai, 
kad jie negautų nei kojų su- n

dėjimą”. O tuo tarpu Pruseika 
agitavo publiką balsuoti už ko
munistų kandidatą Fosterį!

“L.” yęportęrią šitaip užbąL 
gla sąvo rašifij:

“So Bostono darbininkai 
tinkamai priėmė tą renega
tą, iškeldami prieš jį
gą protestą ir pasiųsdami 
Valiuoti pas Trockį. Taip ir 
visur darbininkai turėtų tą 
apsimaskevusį policijos ir 
fašistų agentą (!! “N/1
ĘedO pasiųsti pąs Trockį, 
nutraukiant mąską nuo jo 
veidmainingos fizionomijos.”
Dar šlykščiau

“Laisvės” redakcija savo prie-i 
rašė prie tos korespondencijos. 
Tik paklausykite:

“Bet draugai darbininkai 
privalo nepaisyti tokių Pru- 
seikos išsisukinėjimų ir vy
ti jį iš visur laukan, kaip 
žaltį, kuris taikosi užlįsti 
darbininkams už ančių, sy
kiu patuštinant jiems kiše- 
nius.,. Neduokite, todėl, sklo- 
kos vadams dangstytis Tos
terio bei Komunistų Parti
jos vardu. Nepaisykite, ką 
jie šneka ar šnekės buk tai 
už Fosterį. žiūrėkite, ką tie 
darbininkų išdavikai, politi
niai banditai (!-—“N.” Red.) nesutvėrimai?

i...........    y įyiiĮ jĮĮiiĮĮiįįmijĮ.—

šildyti 
tią jau atviras šaukimas 

prie pogromo, “Vykite ląųk, 
kaip, žalčius”, “gruskite lauk 
tuos renegatus, banditus ir 
plėšikus”... Tokiais Šauksmais 
bimbįninkll stengiasi sukursty
ti sąvo šalininkus prieš buvih 
sius savo vienminčius,

Prierašo gaje “L.” redakcija 
tįęąįog sako: tokius dar
bininkų pardavikus negali būt 
perprasta pasielgimo.” Reiškia, 
jeigu sufanatizuotos bolševiz
mo davatkos pasielgtų sų Pru
seika taift, kaip anąmet pąrą- 
pijouai pasielgė Hoosick Falls 
mieste su Perkūnu, tai ir tai 
nebūtų perprastai

ŽJurint iš šalies į tokį par
tinių komunistų dūkimą, ten
ka manyti, kad juos yra apė
musi baimę ir desperacija. Nors 
himbininkai labai giriasi savo 
“galingumu”' prieš “sklokinm- 
kus’\ bet, matyt, jie jaučiasi 
Visai kitaip# Jiems baugu, kad 
“sktaka” pasigaus jų pasekė
jus ir sugriaus jų biznį. Ki
taip, ko gi jie draskytųsi, kaip

stiklelį prie

Algirdas Mąrgeria

PROHIBICIJA
1 >1 mwĮ

laisvu, 
butlege- 
ne vįe- 
pavėži-

(Tąsa)
O stranže.ris išėjo 

Ne kitaip! Jis žymus 
ris, gengsteris ir jau 
ną “paskutinį kartą
nęs“... Jis labai gerbia prohi- 
biciją ir žmogaus gyvybę kai
nuoja lygiai taip, kaip nusako 
prohibįcįja... Jo blokuotoje fi
gūruoja daugelio teisėjų ir 
aukštų politikierių garbingos 
pavardės,' titulai! adresai ir te
lefono numeriai... Tiek draugų 
iš aukštųjų, dorovingųjų bei 
garbingųjų sferų žmogus tu
rėdamas, nebus laisvas?! IPro- 
hibicija garantavo* tokiems, 
kaip stranžeris, laisvę, ir ta 
garantija tol galios, kol pati 
prohibicija gyvuos...

Aišku I

žodžio laisvę. Jeigu dar

1

O Adelinos tėvams ir vėl — 
lavonas... Tai jau antras iš ei
lės: pirmas sunaus... antras 
dukters...

Toks, mat, ‘'kilnusis eksperi
mentas“, tokie ir jo duomenys.

Adelinos lavoną, tačiau, lai
dotoj ui koroneris atidavė, ne 
jos tėvams. Kur jie jį bedės? 
Gyvena rūsy j. Tik du maži, 
Vos apsisukti begalima, kamba
rėliai. Tai kaip grabai* kuriuo
se jau guli Džianas ir Adelina...

Pašarvojo Adeliną Igidotpjoi 
koplyčioje. Visų paprasčiausiai. 
Tik viena gyvų gėlių puokštė 
tepuošė koplyčios kampą, kur 
negyvųjų miegu miegojo Ade
lina. Nuo -'Nelaimingųjų drau
go”. Taip įrašyta mažame po
pierėly j, vos nepaskendusiame 
gyvose gėlėse. Tai jos buvusio 
gydytojo, kuris gyvenimo nu- 

t be 
bet visomis savo lš-

“Kęjeiviš*’ ląšo, kad So. 
Bostone UętųVių svetainėje, 
fruseikai sakant prakalbą, 
bimbinių komunistų būrys stau
gė ir kėlė trįuk^mą, bandyda
mi suąrdyt prakalbas.

“Pirmąją savo kalbos da
lį Pruseika pąbaigė ne|rųk- 
dopias,; bfet pridėjus 
a t vėju kąlbfti apie pąrtijųk 
ir savitarpifiįus ginčus, Kaz
lauskas atsistojęs ėmė rėk 
kalauti, kad ir jam butų 
leistų kalbėti. Jam atsakyta: 

, 'Jeigu nori sakyt prakalbų,

a Tps pačios prakalbos So.

r-

Šmadariusį bet juos perstątb 
'^didvyriais” ir džiaugiasi, kad 
jie neleido “renegatui 
kai”.“išniekintįįfeimunistinj, ju?

bės aromantu. Saulėtas, Visai 
saulėtas, Iy tai nesiskolinęs 
šviesos iš auksinių jos plaukų, 
kaip antai mėnuo iš saulės, Ne. 
Pasitenkinimo, tarytumei mie
gąs kūdikis, kupinas. Tur būt, 
ne be pagrindo sakoma, jog 
skenduoliai, trūkstant jų gy
vybės siului, tik vieną smagu
mą tejaučia.

Tiek daug čia smalsuolių. 
Meilė. Mirtis. Munšaiuas. Iš 
tikyųjų, kas begalėtų labiau 
vilioti smalsuolius? Ateina, j 
Adeliną pasižiūrėti, vyrai su 
meilės kupinomis akimis, mo
terys — su pavydo, — nors 
jąų nebegyva ir nė vienai kom- 
petįęijos nedarys, — ir išeina.

Atėjo ir Staugirdas — Ade- 
hnos tėvas. Gėręs. Daug. Jo 
kvapas toks stipriis, trenkian
tis, kąd .silpnesnių nervų lan
kytojai net traukiasi nuo jo, 
kaip nuo ašarinių bombų du
ju, kokiomis pavaišino Hoove- 
ris pasaulinio karo veteranus 
Už jų pasiaukojimą dėl tėvy
nės įm« I Bjaurisi lan
kytojai ir jo drabužiais. Sako, 
dvokią skiepo pelėsiais, Kodėl 
ne? Juk skiepe ir gyvena, Be 
to, juk labai tipingas prohibi- 
ęįjjoš bei munšaino karalijos 
gyventoje8 — pilietis. I Adeli
ną jis ilgai žiurėjo, lyg ir no- 
ycdama* ilgiau padengti savo 
širdj nedėkingo gyvenimo ug-. 
muv- Bet paskui nuėjo kitan 
koplyčios kampan, išsitraukė 
jš kišęniaųs pajutę munšaino, 
pats gėrė ir kitiemę siūlė. Pra
tęs širdies alkoholiu
gemti. j Ir visas lu aktas, ži- 
pema, turint galvoje prohibici-* 
jos esą, kaip tik vietoje. Net 
ir kilnus, kaip patsai Hooverio 
“kilnusis eksperimentas”!

Bet Staugirdienė visai nea
tėjo. O jos vienatinės dukrelės 
šermenys. JaU nebegalėjo. Jos 
kojos, lyg pakulų kuodai, sto
ros, pilvas išpūtęs, tarsi van
dens .pilnas guminis maišas, o 
veidas, kaip -sausa kempinė, 
taip giliai sielvąrtų ir nesvei
katos iščiulptas. Tai klasiški 
ženklą} ligonio, kurio kepenis 
alkoholis sugadino.

Namie. Dvokiančiame skiepe, 
yerkia ir geria. Verkia ir ge
ria. Alkoholis skausmą* pasi
ima, ištaypina, ašaromis pro 
akis išlieja. Vis tik lengviau, 
flors ir tas pats alkoholis, ku
ris jąi ir duobę fcasa, ir grabą 

Įkalą, įr sykiu ramina... Veid-

ir jos mirtį nukėlė kitai savai
tei, kitai dienai. Jeigu ne, tai 
ji sykių su savo mylima duk
rele butų baigusi “aukščiausios 
gyvenimo normos“ kelią eiti, 
galą pasiekti.!. Bet alkoholis, 
lyg it norėdamas, kad plėšru
sis gyvenimas ilgiau Staugir- 
dienės širdį draskytų, skausmo 
ašaromis jos išsekusius veidus 
pripildytų, 0 jis — alkoholis — 
mielaširdingu geradariu jaus
tųsi, nors momentaliai nuslo
pindamas jos sielos skausmus, 
— mirties dieną toliau nukėlė.

Bet šiandien jau ir alkoho
liu Sfaugirdienės nebeveikia. 
Jos* Adelinos pakasynos... Taip 
sįlppa. Burnoj kartu. Po šir- 
džia knyba. Matyti, vanduo vi
duriuose jau nebeišsitenka, 
aukštyn kyla, širdies darbą 
trukdo. Širdies? Jau iš skaus
mo plyštančios! Kojas vos be
pavelkam lyg smėlio maišus. 
Gyvą į žemę traukia. Sykiu su 
Adelina... Todėl ir nebeturi jė
gų stiklelį prie burnos prineš
ti. Tai ir nebegeria šiandien...

Ir Staugirdas iš pakastuvių 
nebegrįžta. Jis vis tik Staugir- 
dienei gelbėtų,
jos lupų prineštų, nors kartais 
ir baisiai žiaurus, štai, vakar 
jis, tarsi, visai pasiuto. Išver
tė akis, apsipylė šaltu prakai
tu, iš burnos vertėsi putos, ir 
šaukė, spiegė, blaškėsi, kad 
gyvatės, krokodiliai, liūtai bei 
tigrai jį puolą, sudraskyti ban
dą... Jis griebę vieną kėdę po 
kitai įr besigindamas sudaužė 
jas į šipulius, bemušdamas 
krosnį, stalą, sienas, grindis... 
Laimė Staugįrdienės, kad ji 
spėjo palovėn palįsti... Vos be- 
plakė jos širdis, vos bekvėpavo 
plaučiai... Gyvybė, tarytumei 
dielė, kraujo ištroškusi, vis 
dėlto joje pasiliko... Kam? Ji 
— gyvybė — pati nežino. At
imk protą iš gyvybės, ir ji ak
la. Visai akla!

Jau visai vėlu, o Staugirdo 
namie vis«nebfra. Ir nebebus 
šią naktį/ *Mat, j kiųfines, ku
riose jos Adelina tapo palaido
ta, labai godžiai žiuri iš vaka
rų pusės apie du tuzinai špi- 
kyzių. Ir tokios viliojančios! 
Prohibicijos burtų, mat, pilnos. 
Tarytum traukte žmogų sa- 
visp traukia. Įsitraukė ir Stau
gimų. Prieš raganišką šitų Špi- 
kyzių mirktelėjimą ir pagun
das neatsiliko stipresni, tai ką 
jąų čia benorėti iš Staugirdo. 
Prie baro stovėjo keletas vy
tų bei moterų. Visi savaip gai
lėjosi Adelinos. Simpatingi žo
džiai, daugiausia savyje tušti 
ir net veidmainingi, pylėsi iš 
jįųt kaip iš pertvinkusios upės, 
kuriai perviršinis vanduo ne
reikalingas, Tik Staugirdas ty
lėjo ir gčrė, dažnai nubrauk
damas nuo savo ūsų suodina, 
kaip puotfcelū, nosine ąlų ir 
ašaras, kurios riedėjo jo vei
dais ir, tarsi pavargę, griuvo 
į jo didelius usus, lyg ir pa
slėpti norėdamos, Gerti čia 
Jam m«Uas nepavydėjo. Tokios 
skaudžios nelaimės ištiktą tau
tietį, tarytum, visi norėjo su
raminti) pralinksminti — alko
holiu! Kai kurie ir po kvoterį 
jam numetė, vienas — dolerį.

(Puą daugiau)

skriaustuosius ne teisia, 
smerkia,
galėmis jiems padeda, žmogus! 
Tikra Šio žodžio prasme. Ne re
ligiška arba patrijotiška pras- 
m£» Km* šilčiausią lizdą susisu
ka hįpokritįzmas, bet socialia? 
tiška, žmoniška bei prieteliška, 
kur triumfuoja meHe, brolybė 
ir lygybė!

O. vis dėlto pietvakarinis 
koplyčios kampaą atrodo dabar 
gražesnis iy Įdomesnis, įegu 
kada ųors pirmiau. Adelina iš
puošė |į. Tokia ji dąbar graži. 
Rodos, ir už patį pagirtąjį 
dangų grasesnė. Tilįl jos - kairė- 
sės rapkos sutrinti pirštai ne
dailus, nors ir išpudruoti. Lai
dotoj as, matoma), bandė juos 
pagražįnti. Bet jos veidas — 
tikrasm pavasaris, nors ji ir 'mainys! 
nebekvėpuoja pavasario gyvy- Atrodo, kad pats alkoholis

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu* 
rių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 6 centai.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
‘^Tribūna* (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

» ■ ' v A * » *

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir t atėjo, Galima gauti

Šiandie atėjo KOVA 
No, T. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina

■ į y -u. ■!?■■■.!'. .ir»..n-.

Garsinkitis Naujienose
A
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CHICAGOS
ŽINIOS

Detektyvas nušovė kon
duktorių susibaręs dėl 

užmokesnio

Tvirtina, kad 1930 
metų taksai yra 

nelegalus

Dętektyvąs K Sųllivan vą- 
kar rytų nušovė Halsted gat-i 
vės galvekario konduktorių 
Andrew Gallagher, ’ kuomet 
susibarė su juo dėl užmokei 
nio. Sullivan buvęs girtas.

George B. Carpenter firma už* 
veste bylą teisme; reikalauja 
numa žiniino.

Protestuoja prieš mais
to porcijų sumažinimą sa

šdandieu teisėjas Jarecki 
apskričio tęisme svarstys Ge
orge Carpenter firmos bylų, 
kurioje kalbama, kad 1930 me
tų corporate mokesčiai yra 
nelegalus. Jeigu firma bylų 
laimėtų, tąi Cook apskričio 
mokėtojams butų sutaupyta 
apie $L5OOt0OO, Carpenter ad
vokatai pasiremia štai kuo. 
Jie nurodė, kad 1930 metų 
asignacijos buvo padarytos 
apkainavus apskričio turtų 
$4,516,485,826. ‘‘Corporate” tax 
1930 metams buvo 32 centai. 
Apkainavus turtų tokioje su
moje, mokesčiai išeina nedau
giau $14,425,754^ O tuo tarpu 
apropriacijos siekia $15,680- 
000. Advokatai reikalauja, kad 
mokesčiai butų atatinkamai 
sumažinti.

Irving Park distrikte ketvir
tadienį bedarbių pradėtas pro
testo streikas, prieš savaitės 
pašalpos sumažinimo 25%. 
Strelkieriai sako, nepasitrauk
siu ir nesiliausią streikuoti, iki 
sumažinimas nebus užmokė
tas. .

Chicagos teatruose

Prezidentas Hoove- 
ris kalbės Chicagoje

UNITED ARTISTS. — Pra- 
dedant penktadieniu, “United 
Artistą” kiuomatografe padėta 
rodyti filmas “Raju”, kuriame 
vadovaujamų roję lošių artistė 
Joan Cravvford/ Filmas pada
rytas iš rašytojo Somcrset 
Maugham veikalo ir anot krir 
tiku, esųs labai geras. Jame 
mėginama nušviesti žmonių 
vadinama “blogųjų moteriš
kę”. Be Joan Cravvford, filme 
roles tupi Walter Huston, Guy 
Kibbe ir eilė kitų. Filmo di
rektorius Lewis Milestone, o 
veikalų pritaikė ekranui rašy
tojas Maywell Anderson. B.

Into a mess of piteh 
Went Pirmyn’s hundred. 
Altos to the right of them 
Tenors to the left of them 
Basses in front of them 
Bellowed and thundered. 
Oh, Mr. Stephen’s look 
When the sopranos took 
Their own, note and hook 
In all of Pirmyn’s hundred.

WELC0MEk HOME
An old facc and yet

strange ! The šame old line and 
yet so unusuah Brooks is bąęfc 
from a tour of Europe includ- 
įng France. ’ No one should 
ever miss visiting France, ac- 
ęording to Brooks. Maybę so! 
Būt, from what I have, heard, 
it seems a bit dangej-ous.

It has beep rumored that 
Brooks attempted to sėt entire 
Europe on its feet. That is a 
good sized job. for any man 
and it is no wonder that our 
traveling boy tripped and cąme 
baęk. Sumetime, in tha uęar 
future, we wifi deyote this 
entire cęlumu to ą personai ac- 
eount of how Lithumfi 
peared to an American bom 
boy.

THE FINALE
-Another week gone. Next 

Friday is another rehearsal 
premptly at 8 o’ęloęk, Every- 
body shęuld be there at ęxactn 
ly the designated hour.

For sevęral weeks, now, wų 
have eondueted a Lithuanian 
version of the Sharps and, 
Flats. We would very much 
likę to know how you enjoyed 
tfiia new įdea. Send all of youi» 
suggestions, ideas, o? any sor-t 
of contributions to The Sing
ing Fool, 6406 S, Francisco 
Avė.

Next week remember that 
we will be here ągąin, You 
have heard

The Singing Fool 
who has heard that the spįr- 
its walk the earth on Hal- 
loween, Tpmmyrot! It’s all 
bootleg stuff nowdays,

Lfetuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir S ubą tomis 
2420 Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

Dr, Vincent C Steete 
Dentistas 

418Q Archer Avenue
■« 1 ■ - H- .............. — ■' W

Phone Boulevard 70<2

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi* 
daryti Ubai rimtas. Palengvink jį 
į 5 mipųtes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkiąs va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartų ja jį per 2Q n^tų. Re- 
komeuduųjamas daktarų ir slaugių.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo H Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M* 
7-9 P. M. Sekmadieniajs ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą, 

3335 So. Halsted St 
T«l. BOULEVARD Sl«9

A. MONTVID, M. D.
Weet Town Statą Bank Bldg. 

2400 W. Madison St,
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Bruniuriek 0597

PATENTS
Lalkaa daug rellkla V JBEtAW\ 
JSmiSuut“ r,talpi \ 

Sif 
arba rašykite dėl DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGELE
gutes • “How to Ob- 
taln a Patent” ir “Rccord at I*. 
vention” formos. Nieko neimant 
už Informacijas k% daryti. Susi-, 
jaMnejlmąj UUrvml p>v»h»ptyje. 
Greitu, aharffua, rupegtingaa pa-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

ąųo 9 iki 11 valandai rytės 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart ioentadienio ir ketvirtadienio

DR, C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai '

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tu* kaipo parytą* gydytoja* chirurgą* i* 
akušeri*.

Į Gydo staigia* ir chroniška* ligas vyrų, 
moterų Ir vaikų pagal naujausiu* me
todu* X.-Ray ir kitokius elektros pri«- 
(ąi|ųą.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th $L, netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

T<1. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pafk 6755 ar Central 7464

—o—
MY MOST EMBRASSING 

MOMENT
Sunday, one of our 

Lithuanian debutants 
sočiai. When it came to 

the editor of

SJŲSKITPEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/ . . 1

lopra&j Ltetuvosžmonėsir
i9DD3tBr*B Lietuvos bankai I cvarence a. o’brįęn| Rągltfąred PM«nt Attorney

PROBAK-

Sekančių savaitę, greičiau
siai lapkričio 2 d., Chicagon 
atvažiuos J, V. prezidentas 
Herbert Hoover pasakyti rin
kiminę kalbų. Hooveris nutarė 
aplankyti Chicago po 
mo su Illinois valstijos 
torium Otis Glen. /

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Lašt 
yong 
held a 
introduetions,
this column was presented tę 
one vvell known Lithuanian 
singer as “The Singing Fool”. 
“Oh! That is fine. Won’t you 
sing for us?” asked the young 
vocalist. Then what was there 
to do! Imagine the embarass- 
ment. WeU, anyway, no one 
heard the moaning.

of

suteikia
barzdaskutyklos ;

komfortą :
| Skųtįmęs , 
L namie

43-A Securitj S»vlu«s A ępiųmerciąl 
. Ban* Bulldlnc

(Dlrectly aerou sįrest from Patent Offlca)

tfABHINGTON. p. c.

Phone Canal 6122

JLIJlC* o* ojUkJjmMm- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidenciją 6628 So. Richmond Street

Telefonas Repnblic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteritkų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OflSO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro JNedėL nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midvay 2880

Graboriai

iprobak mm
Grahoriąi

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja faiodtuvese kuopigiausia. 
Reikąle- męldžumę atsišaukti, o musų 

darbu bųsjte užganėdinti.
Tel, Roosevelt 2515 arba 2516*

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, IR
z ' . Tel. Cicero 5927

sitari-
ęėna-

Cčrmakas prieš mo 
kesčių sumokėjimo 

vilkinto] us
Majoras Cermak šaukia spe

ciali miesto tarybos susirinki
mų, kuriame patieks tam tik
rus pasiūlymus, kovoti prieš 
tuos savininkus, kurie gali mo
kėti, bet vilkina mokesčių su
mokėjimų. Bę to, miesto le- 
galis departamentas ruošia 
rezoliucijų, kurioj bus nurody
tos specialūs privilegijos. Jos 
bus atimtos nuo turtingų mo
kesčių sumokėjimo vilkintųjų.

Pasirašę reikalavimą 
partraukti Insultą iš 

Graikijos •
Valstijos prokuroras paskel

bė, kad šiandien liudininkai 
pasirašė reikalavimų preziden
tui HooverTui, kuriame valsti
ja reikalauja, kad kuo grei
čiausiai butų pargabentas iš 
Graikijos vagyste apkaltintas 
buvęs elektros magnatas Šu
ninei Insull.

Lašt Saturday, a group af 
Pirmyn members went to the 
Shoreland to see for themselves 
the results of stock crashes, 
bank failures, and high |axes. 
To our surprise, we' found that 
Father Time had 'pushed Old 
Man Deįression out of our 
open purtais into the hands 
of Miss Prosperity. “Congratu- 
lations, Old Man!” I sąid to 
him, “That is a mighty fine 
young lady that you hąve 
there, būt for Heaven’s suko, 
why did you hąve to bring 
your kids down here tonite. 
That’s no way to do. Look at 
your eldest sen, there, Mr. 
Stankūnas, a 11 i n tattered rags, 
a cigar stub in his mouth, ąnd 
a branch of k tree fop ą cane! 
You can’t elect the next Pre^ 
sident under those conditions.” 

“Oh!” answers our unwant- 
ed friend, “If our next presi- 
dent were a photogrąpher, hę 
too 
for

would employ a hotel to\ve‘ 
a kerchief.” 
give up!

THIS, THAT AND THE 
OTHER

Remember that Pirmyn is 
holding a grand party for all 
of its “rėmėjas” tNov. 5th at 
the Vnivęrsa] Ctyb'.., Ęstelle 
štili has dreamš of her many 
Romeos... Waunetta has been 
inspiring the entire chorus to 
raiše itself to the next age. 
She was ęaught eating lašt 
week’ą monkey nuts... The 
chorus has a grand sfart on 
their next operetta Laime... 
What ha§. happened to oup tai] 
blęnde, Beptha L— Hele$ B. 
seęms to have started some 
keen competition amongst our 
boys... There are some young 
ladies that ai’e abvays ųnlucky. 
That is why Al yvas fixing a 
tire lašt Friday nite. Good 
thing that he čįidp’t run out 
of gas put on a ęountry road... 
We find that there is plcnty 
of piano talent present when 
Georgie isn’t there to amuse 
us during intermįs^ion.

..į,vijnr—.. ...........   „m,,.................................

TelefonasjYards 1138 ________________ . ________ __

Stanl1>y.b!;i..?1^eika s- M. SKUDAS
GraboriUS lt Lietuvis

Balzamuotom GRABORIUS irx balsąmuotojas *> -c t : I Didele ir graži koplyčia dykai
Moderniška Koplyčia Dovanai Į q TU 1Q Q4-

Turiu aufomnbi^uą vįsękiems reika- «lo 10 kH.
lams. Kaina prieinama .>Jel., Ropsevelr 7'53,2

33X3 Aubųrn Avenue. I"""- * —rr-TT—H—7;.--.. ■ —iy-l ■» 

: CHICAbo, ILL.' . T~T ZftLP
Phone Boulevard 4139 Graboriuą Chicagoj 

A, MASALSKIS |MS w. 46th 5,_ 
Musų Patarnavimas lai- Į 
dotuyėse jtį kokuune rei- 
kalę visuomet esti $ąži- I Telefoną:
niog» ir mbnngM <o- , Bo«l.Wd 5.201
dėl, kądu neturime išt I
laidų užlaikymui sky- Boulevard 8413
rių. > I '

3307 Auburn Avė. s®. 49* et
CHICAGO, ILL. T<Won«

-  ------------ -r—-r—:—  r—1—1 j..' ■"■.■it Į Cicero 37?4

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th & Halsted St*) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3Q 

Nedėldieniais pagal sutartį.
yimmi.. .. ■ i| ii u —................................ .y— | i. ..s..imw

Ofiso ir Rez, Tek Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldienuis pagąl sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUMCE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

w"T

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 140A

Dr, Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

Qfįso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto, (išsfcyrųą seredomis), Ta>pg> 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvtrgais.

Reę. Tek HYDE PARK 3395

■..4 į* t J ■
Vjai

PįRMYN’S HUNDRED 
Hali a bar, half a bar 
Hatf a bar onward 
Into an awful ditch 
Choir and Stephen’s hitch

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnaut | 
iu geriau h, L 

UEflMfflĘRSnB negu kiti todėl, kad 1 jįj 
priklauąąu prie S.^ln

668 WFI18th Street] 2 

' TH‘. CaųM 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088 

"tymu'i1 fa'l

VAITUSH,

Ofiso; Tąk Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia saukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialittatf odos ligų ir veneriikų ligų 

3102 SoJ Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 
Nedėlioki* ir šventadieniai# 10—2. 

rrnrs
Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Deartforn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

' Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 ikį 12 ryto

ONA KRUŠAITIENĖ 
po tėvais Arnašaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 23 dieną, 12:20 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusam- 
žiaus. gimus Tauragės apskr.. 
Naujamiesčio pa ra p., šilių kaimo.

Amerikoj išayvęno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, du sunu Jurgį ir Juo
zapą, dukterį Agotą ir du broliu 
Mykolą ir Aųtąųą ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Marijoną ir brolį 
Juozapą.

Kunąs pašarvotas randasi 2929 
Arcb $t.

Laidųtuvė* įvyks seredoj, spa
lio 26 d., 2:00 vaL po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapine*.

Visi a. a. Onos Krušaitienės gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kyščiam i dalyvauti 
ląidotuyęs^ ir/sųteiktį jai paskuti- j 

><į patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sųnai, Dūkti, 
Broliai it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
Sųfcikb, Td. Yąrds 17<į.

JONAS PETRUSKIĘWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 22 dieną, 6:45 valandą 
ryto 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Liflando guberni
joj. Rigos mietse.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Teklę, po tėvais Vaidmo- 
naitę. 2 dukteris, Marijoną ir Ju
zefą, sūnų Adomą, žentą D. Bal- 
sevicb, 2 anukus, Raymond ir , 
Dominik ir švogerį C. V ietį man 
ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius, 
Stanislovą, Boleslovą ir Leoną.

Kūnas pašarvotas randasi 7121 
So. Talmąn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
spalio 25 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Gimimo Penelės Švenėiausios 
parapijos bąžnyčų, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionip 
sielą, o iš ten bu* nulydėtas į $v« 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petruskiewicz i 
giminės, draugai ir pažystami esat k 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvą&e ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Žentas, 
Anūkai, Svogetis ir Giminės.

Laidniuvi# patarnauja gata*. 
jiųs Eudeikis, Tel. Yari 1741?

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIItl&TAIGA
BUDEIKIg ir vH »u»teHno n *•*«
■ta kalnopiia ui auk|toą hmm pataidftjta**. IMS iMta 
■«r»kuojanie ui «tY«*ta« mirusio žmogaus Icum j smmi 
(staigg tt Mta kokios mi«eto Sslisa.

Bsikalui esant, musij Kgtomobntas etoSta** | JtaK 
namus ir atveš | mum i»tai*4> CoMaMs pamatyti U, 
džiausi tmafrinkimą grafai fa kitq reikmeuv ir už tg pa- 
tarnavimg Junta visai nieko nereikia ataHM, neštarfart 
| tai, ar M gfaMtat ar ne.

BUDEIKIS'ym vienatinio Uetuvig (mtanfaa,. tauta 
teikta amfartance patarnavimą su ekogorfai Hfamtai pa
tarnauto jū. Dykai Keturios Moderniška* DU
šermami- Pašaukite KUDĘIKI pirm negu krėipdtša kur 
kitur. * : t .

o;
METUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ? 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
_ prięžastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 

U.UJ. I Rėmimų, ųęęvuųtumPi skaudamą
akių karštį, nuima kataraktą, ątsitaisp 
trumparegystę in toliregystę. Prirengia 
teįshtyį“ Vįsuose atsitikimuose
egzanąinavimas dąroma* sn elektrą, parų- 
dgnčią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan? 
dos nuo 1Q iki 8 y. Nędėliomi* pagal 
sutartį. Akinių/kainos per pusę pigiaųs, 

kaip buvo pirmyn, ’’
atsitikimų akys utL 

taismoa be akinių. Kainos 
giau kaip pirmiau.

4713 South Ashland Avė. 
PhoAe B^hvąrd 75 ąą 

| . ................................ 'J' ' ..........................................-.......  ■■■■fl-y
G ‘ ■ 1

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL 
zįĮĮĮMMfc: OPTOMETRIST

■ Praktikuoja vįrš 20 m.
ffiHljlEaESl 46,49 £ Aebjand.,Aoe 

Tek 'BoiUęrad ^97

e*i ineiifR syi^Ei f%i o.
■ ■ ' ■■ GlMdįufc^

- * < "• * • i ■ ■> ■ i V i f . - ■ C C i' > ;

4605-07 South Ęermtage Avesue
YW YABDS. «4Tfa W

■ *;

..............—-........................ .. ................................. . 1 "■ ’i" _

Tel. Yards 1819

M^SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

jfe. Komplikuotuose 

Of AuitikiuĮųose

iaa if Akinių Dirbtuvė
> West 35th St< 
kąmpąt Hahtcd, Stt 

Valandų* nuo 10^—4, nuų 6 iki 8 
HreįėHomi* nųų įQ iki 12

ai '

DR. MARGĖMS 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
0:30 iki 8:3.0 vąkąre. Ša
kniais nuo 1& iki 12.

Valandos:
[ U TadtenUi. 'nuo i& iki

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4į142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

.........7 1 ... ................. .................. 1 ■

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prosperą 6659 

Ofįąo T«L Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICĄC^ 1LU
.....  .....—.. .......  ...ra...... ........... . ........ .

DR.M.T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O v i s Ą S;

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo R Iki 4 Ir nno • Ud 

8 vai. vak. ,Nęd«Homl<( paąal wta|rti 
Ofisu TęL: Ųoulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

■ <* • • ,

DR. A. L. YUSKĄ 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Ąrtwįan Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
U 7-9 po pietų,, *eredoiųj po pietų h 

nedalioms pagal susitarimą.

DK. A. J. GUSSEN
LETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 r^to iki 9 vąkaro 
nedžHomu pagal sutartį.
4847 14tb Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray . • . Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S, NARES 
. (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SŠ420 Mųrauette Roa4 

Vąlaųdąs: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketyirta^ienį vakarais pagal susitarimą.

rm »» " ■!■■ ■ .1 'M RI'I
Tųl. T03j

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyČioj, nuo U iki U.

A.A. SLAKIS
Advokątąą

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
< y < " ų" * r

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337.

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN

Room 1005 
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S, R«ckwell St.

Telefoną; Repubjic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AsMųod Ar*.
Tel. Boulevard 28Q0 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
TĄ Repuke 9723

J. P.WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5956—6377 

4600 So. Wood Stą—-JCetvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393 '

160 N. LaSalle $t. — pagal sutartį
"■■"I'...... 1 -.'JI ".'.^įvirinu ............... F!<".

CHARLES P. K AL 
lietuvis advokatas 

14Q F- DeHsborų įz., Suite 706 
Phohe State 4690, valapdoą iki pietų 

756 W«st 3 51* Street 
BonkyąM 5913 j 

Valandoj: nuo 3 po pietų, ąųbatyn}ią 
nuo 2 po pietų.

J|IM'WJHIHW IBty m HM' l.ty1" oi J»w l*

Williąm C Mifchell 
LIETUVIS ApVQKATA$ 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien" A. Žymon- 
tas kalbės per radio

Iš stoties WGES šį vakarą, 
tarp 7 ir 8-ių, kalbės “Naujie
nų” atstovas Antanas žymon- 
tas. Jis patieks įdomių statis
tinių žinių apie “N.“, kurias 
kiekvienas lietuvis turėtų žino
ti. Visi raginami pasiklausyti.

Lietuvis A. Petris su
važinėtas gatvekario
Papuolė po gatvekario ratais 

ties 14-ta ir Newberry Avė.

Rengs antrą “Tautų 
Karnivalą

šįmet mano turėti įdomesnį 
programą

Chicagos dienraštis “Daily 
News”, kooperuodamas su į- 
vairių Chicagos tautinių grupių 
atstovais, nutarė šįmet sureng
ti antrą “Tautų Karnivalą”, 
kurio pelnas eis vargo prispaus
tų chicagiečių sušelpimui. Ket
virtadienį įvyko pirmas orga
nizacinis susirinkimas, kuriame 
atstovai su “Daily News” re
dakcijos nariais sudarė pradi
nius planus. Konferencijoje da
lyvavo ir lietuvių atstovų.

Rengėjai jaučiasi, kad po 
pernykščio pasisekimo, šįmet 
karnivala's bus turtingesnis pro
gramų, geriau suorganizuotas ir 
turės daugiau publikos. Pelnas 
eis į Chicagos Wclfare Relief 
fondą, kuris dabar varo kampa
niją sukelti $7,500,0(X) bedarbių 
šelpimui.—A.Aleksas Petris, 1429 New 

berry Avė., apie 9:80 vai. ėjo 
skersai 14-tos gatvės ir netikė
tai pasimaišė po greitai einan
čiu gatvekariu. Gatvekaris mė
gino sustoti, bet jau buvo per 
vėlu ir visu smarkumu sviedė 
Pctrj į šoną. Sunkiai sužeistas, 
Petris buvo nugabentas j aps
kričio ligoninę.

Cicerietis Račkaus
kas automobilio 

nelaimėje
.. ..............————M*—

Automobilio nelaimėn papuo
lė gerai žinomas Cicero gyven
tojas W. Bačkauskas, 1334 So. 
48 Avė. Važiavo su žmona ir 
dar dvejais kaimynais grybauti. 
Kelyje įjuos smogė kitas au
tomobilis. Laimei, Bačkausko 
automobilis yra' didelis, todėl 
mažai nukentėjo. Nenukentėjo ir 
jame važiavusieji. Bet antro au
tomobilio padėjimas buvo bai
sus. Vadinasi ir grybauti va
žiuoti pavojinga.

—“N.” raš.

Du vagiliai drožė pei
liu J. Raf ui į nugarą
Važiavo pasivogę automobilį 

44-ta ir Kedzie

Sekmadienį, apie 3:30 vai. ry 
to, du vagiliai, pasivogę auto
mobilį, važiavo 44-ta ir Kedzie. 
Ten tarp jų ir Juozapo Rafos, 
949 W. 51 s t St., kuris važiavo 
savo Chevrolet, dėl nežinomų 
priežasčių kilo ginčas. Vagiliai 
įsikarščiavę, staiga drožė Rafui 
peiliu į nugarą, ir spruko kuo 
greičiausiai. Kas jie per vieni, 
niekam neteko patirti.

Mt. Greenwood
Šaunus SLA. 178 kp. balius

Nors musų kolonijos lietuviai 
yra suvažiavę iš įvairių Lietu
vos kampelių, bet gyvena drau
giškai ir vienybėje. Parengi
muose visuomet yra daug pub
likos, o kuomet SLA. 178 kuopa 
surengia šokius, ir jaunuomenė 
ir senesni, prisimindami savo 
jaunas dienas, linksminasi, ūžia, 
kad net sienos barška.

SLA. 178 kuopa rengia šau
nų balių šio mėnesio pabaigo
je, su šokiais ir prakalbomis. 
Kalbės svečias nesenai sugry- 
žęs iš Lietuvos. Be to, bus 
prakalbų apie dabartinius lai
kus.—Demokratas.

Šiandie bus lietuvių 
radio programa

Peoples Furniture Co. pastan 
gomis šiandie nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, įvyksta nuolatinė lie
tuvių radio programa iš sto
ties W. Gi. E. S. 1360 kilocycles.

Visuomenei išreiškus pagei
davimą, dalyvaus dainininkai: 
K. Sabonis, A. Ančiutė, L. Sa- 
bonienė, A. čiapas, Peoples Par- 
lor Duetas, kvartetas ir kiti. 
Kalbės Dr. Jovaišas.

Bus graži muzika ir daug 
naujų įvairenybių, todėl viskas 
bus labai žingeidu kiekvienam 
pasiklausyti.

Neužmirškite užsistatyti savo 
radio.-—XXX.

Užuojautos žodis 
draugei

Negaliu pasilikti neištarusi 
užuojautos žodelį mylimai drau
gei S. Kundrotienei, kurios šir
dį spaudžia didžiausias nubudi
mas. šiandien ji mini bran
gaus ir mylimo sūnelio Kazi
miero vienų metų mirties su
kaktuves. žiauri mirtis išplė
šė iš jos širdies brangiausi it 
dar nepražydusį žiedą, jos my- 
limiausį sūnelį. Ir man labai 
liūdna prisiminus, kaip jos gal
velė nusviro ant mano krutinės, 
kuomet jos širdis alpo iš skaus
mo:

Toli, ten, už miesto, 
yra liūdna vieta 
kryžiais papuošta. Ją 
kapais vadina.
Ir tavo sūnelis
Ilsis ten ramiai 
O tu, motinėle 
verki taip graudžiai. 
Neverk sengalvėle 
jis tavęs negirdi, 
šaltoji žemelė 
prislėgė jo širdį.

š. M. M-iene.

Cicero
Atkočiuniene išgelbėjo mote* 

riškę nuo plėšiko
• MHMM

P. Atkinson - Atkočiuniene, 
1604 So. 48 Ct. išgelbėjo sa
vo kaimynę čekę. Dalykas 
įvyko štai kaip. Pereitą penk
tadienį, apie pietus ,Atkočiu
niene triusėsi kieme, grėbda
mas lapus. Jos kaimynės na
me yra tuščias butas, kurį 
daug kas ateina apžiūrėti. Tą 
dieną, atėjo tūlas vyras ir už
kalbino namo savininkę, aiš
kindamas, kad norįs butą sam
dyti. Paprašė jos butą jam 
parodyti. Netrukus iŠ kaimy
nės namo pasklido kliksmas. 
Atkočiuniene išgirdusi riks
mą, persigando. Netrukus apie 
tai pranešė policijai, kuri be
matant apsupo namą. Tuo 
tarpu vagilis išgirdo lauke 
triukšmą, todėl mėgino pas
prukti per užpakalines duris, 
bet ten pataikė tiesiai į poli
cijos rankas.

Vagilio kišeniuose ratsas 
didelis revolveris, todėl ėjo 
prisirengęs. Moteriškė gana 
skaudžiai nukentėjo. Veidas 
sužeistas ir visas kūnas skau
džiai sudaužytas. Matomai 
nenorėjo pasiduoti užpuoli
kui. Policijai pasiteiravus, 
pasirodė, kad užpuolikas yra, 
pasiturintis gyventojas iš Ber- 
wyn, III. Bus skaudžiai nu
baustas. Pasidėkavojant At- 
kočiunienei, jis4 buvo sugautas, 
kaip mažas vaikas.

Pp. Atkočiūnai yra geri nau- 
jreniečiai. Atkočiūnas plačiai 
pažįstamas, per keletą metų da
lyvavęs “Naujienų” kontestuo- 
sc. Dabartiniu laiku turi at- 
sakomingą darbą didmiesčio 
krautvėje. D.

Iš Politikos Lanko
® u

' ■ i < ' f. | ' ”■ ,

Roselando socialistų 
lokalas smarkiai 

veikia
Lietuviai kviečiami dalyvauti 
okalo rengiamuose mitinguose

J' • TUT-* į

Ketvirtadienį spalių 20 d., 
anglų socialistų lokalas surengė 
prakalbas Strumilos svetainėje, 
dalyvavo net trys kalbėtojai, 
curie labai plačiai apkalbėjo re- 
mblikonų ir demokratų sukty
bes, graftą ir raketeriavimą. 
Taipgi palietė socialistų nusi
statymą ateinančiuose rinkimuo. 
se, ir ką jie mano daryti iš
rinkti.

Reikia atiduoti kreditas vie
tos lokalui, kad įstengia sureng
ti tokias prakalbas ir sutrauk
ti tiek publikos, Dalyką butų 
galima išplėsti dar daugiau, bet 
šiais Hooverip gerbūvio laikais 
štoke lėšų. Tik ačiū vietiniam 
savaitraščiui, kuris talpina pra- 
lešimus apie mitingus, sueina 

didelis skaičius publikos, ypa
tingai jaunimo. Jaunimas ra
šosi į partiją būriais, nors nuo 
;ų neatsilieka ir senesnieji. I 
trumpą laiką socialistų partija 
jus galingiausia politinė grupe 
šioje apylinkėje.

Lietuviai yra’ kviečiami skait- 
ingai lankyti šias prakalbas, 

nes tai gera mokykla, kurioje 
galima išmokti gerai orientuo- 
;is politikoje ir savo, kaipo pi
liečio ir darbininko, pareigas 
tinkamai atlikti. Todėl, gj ket
virtadienį, visi kviečiami ateiti

Strumilos, svetainę ir socia- 
istų susirinkime dalyvauti. Pra
džia 8 vai. vakai’ė. Įžanga vel
tui.—Šėmas Antanas.

Cicero .
Pp. Lipskių sunaus krikštynos

Pereitą sekmadienį Lūkėtos 
svetainėje įvyko pp. Lipskių 
sūnaus krikštynos. Gaila, kad 
negaliu daugiau apie krikštynas 
parašyti, nes ir taip tik per 
rakto skylutę tai suuodžiau. 
Lipskis užlaiko radio ir muzi
kos krautuvę, kurią vieną gra
žią dieną iš jo perims jaunas 
įpėdinis.-

—“N,” raš.

Ačiū

Roseland
Iš scenos mėgėjų ratelio

Scenos Mylėtojų Ratelis ren
giasi prie pastatymo gražios ko
medijos “Dėdė atvažiavo“. Va
karas įvyks lapkričio mėnesį 20 
d., Strumilos svetainėje. Teko 
kartą dalyvauti repeticijoje. Ar
tistai dirba ir mokosi visu 
smarkumu ir kai kurie jau ga
ną gerai susipažinę su rolėmis. 
Manoma, kad pastatymas bus 
labai geras ir kad į vakarą at 
silankys daug publikos.

—Senas Antanas.

Serga Br. Smilgienė
Joniškiečių L. K. kliubo na

rė Bronislava Smilgienė sun
kiai serga ir jau savaitė laiko 
po sunkios operacijos guli Ger- 
man Deacon ligoninėje, 5400 S. 
Morgan St. Joniškiečių kliubo 
nkriai ir pažįstami širdingai 
kviečiami draugę Smilgienę ap
lankyti ligoninėje ir suteikti jai 
suraminimą ir paguodą.—R. š.

Su gera sveikata, gyvenant 
tarp ištikimų drąųgų, laikas 
prabėga labai greitai. Taip ir 
mes, gyvendami šeiminiškoje 
santaikoje, rods visai nepas
tebėjome, kaip praslinko 25 
metai. Nei jokios kitos musų 
gyvenimo sukaktuvės, bei įvy
kiai, nedavė mums tiek daug 
malonumo bei džiaugsmo, 
kaip musų “Sidabrinės Vestu
vės”. Nes šį sykį mes gėrėjo
mės netik šeimynos meile ir 
ištikimybę viens kitam, bet 
taipgi tuo kad per tą laiką tu
rėjome progos įsigyti tiek 
daug ištikimų, nuoširdžių ir 
malonių draugų, kurie taip 
maloniai dalyvavo šio mene? 
šio 15tos dienos vakare, musų 
minėtose sukaktuvėse. Būda
mi apimti tuo neišreiškiančių 
džiaugsmu, to vakaro suprizu, 
negalėjome tinkamai pateikti 
savo padėką jums gerbiamos 
ir gerbiami draugai ,todėl per 
šio dienraščio skiltis mėginsi
me pareikšti jums nors mažą 
dalelę musų dėkingumo jaus
mo.

Ačiū, visiems svečiams, ku
rie dalyvavote ir palikote 
mums atsiminimų, kurių mes 
negalėsime užmiršti kol gyven
sime.

Ačiū visiems programo da
lyviams už padainuotas dai
neles, ir pasakytas kalbas, jūsų 
nuoširdus velijimai prisimins 
mums labai ilgai.

Ačių šeimininkams ir vi
soms panelėms, kurios taip 
rūpestingai vaišino musų 
brangius svečius.

Ačiū, muzikantams ,visiems 
patarnautojams ,tvarkos dabo
tojams ir visoms ir visiems, 
kurie dalyvavote sykiu su mu
mis sukaktuvėse, kurių nie
kuomet negalėsime pamiršti.

Stefanija ir Motiejus Kežai.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Republikonų vaka
ras Cicero

- 4 ' ' Į ’

Kalbėjo L. Small—-kandidatas. į 
gubernatorius ir “Big BilI” 
Thompson ’ 1

Pereitą savaitę, Community 
House, prie 18-tos ir 51-os 
Avė., republikonai turėjo didelį 
susirinkimą. Pasakyta daug 
gražių žodžių už savo partijos 
candidatus, pradedant preziden
tu Hooveriu, ir baigiant ma
žiausiu politiku. Kalbėjo ne- 
vien vyrai, bet ir moterys. Vie
na buvo atvykusi net iš Wash- 
mgtono. Iš pačiii kandidatų, 
buvo tik du. Kandidatas į Illi
nois gubernatorius L. Small, se
nyvas žmogus, bet Malonios iš
vaizdos ir rimtai kalbąs. Ant
ras— kandidatas į public ac- 
countant vietą Wright. Ener
gingas ir jaunas žmogus. Pada
rė keletą nurodyinų ką jo urė
das gali padaryti ir kiek ji yra 
svarbi. , •

Be to, kalbėjo buvęs Chica
gos ipajoras Thompson “Big 
Bill”. Kalbėtojas nekoks, bet 
juokų ir humoro pilnas. Pašie
pė Chicagos mąjorą “Tony” 
Cermaką ir ragino visus balsuo
ti už L. Small. Tarp kalbų bu
vo ir įvairių pamarginimų ir 
laimėjimų, žmonių buvo gana 
daug ir su atyda sekė dalyką. 
Ar su kalbėtojais sutinta*, ar ne,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

T

Buy gloves wlth what 
it savęs

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

CLASSIFIED ADS

Peter Conrad

Mes Mokame Cash

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CLASSIFIED ADS
Patent Attorney

Patentai

For RentMADOS JMADOS
Furnishėd Rooms

DIRBK SAU

Radios

CANAL
6373

kirpti

Skelbimų Kainų

SAVO BIZNIUS
per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Mieštas ir valstija)

Farms For Sale 
Ūkiai PardavimuiADVOKATAS A. A. ŠLAKIS 

77 West Washington St., 
Tel. Dearbom 7966

2863 — .
ku budu pasiūta suknelė 
site plonesnė

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

906 No. Western Avė. 
Tel Humboldt 4766

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

Augesnei moterei, naujoviš- 
Joje išrody- 

Sukirptos mieros 36, 
44, 46 ir 48 colių per

J. SINKUS H CO.
1039 W. 69 St. 

Normai 4400

TURIU paaukoti 4 kambarių gra 
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.

praktiškiems išradi

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi 
mų vajus (Advertising Campaign)

$80 už $100.
5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.

3 fl. mūrinis

134 No. LaSalle St 
Kambarys 610

RENDAI šviesus kambarys su valgiu 
arba be, Bridgeporte. Knygynas, Box 
60, 3210 So. Halsted St.

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

1932 PHILCO Hi-Boy Coniolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

6 KAMBARIU vandeniu šildomas 
flatas $25.00 .rendos. .--z

3411 S. Leavitt St.

(Adreiai)

Švelnumas ir lengvu 
, mas yra pageidau

tina

Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

< Chicago, III. 
Tel. Yards 4754

PARDAVIMUI $500 vertės grosernė 
už pirmą pasiūlymą. Priežastis parda
vimo partneriai skirias. 4612 S. Wells 
St. Boulevard 5167.

Financial?
Finansai-Paskolos

tinas, oro 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 Su. Halsted St.

TeL Victory 4965

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuo jaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Wasbington S t., 2 ros lubos

ckiuose to lengvumo, kurio vyrai ir mo
ters ieško cigąretuose.

Žinoma, Lucky Strike išdirbėjai, šių 
mėgiamų cigaretę išdirbime, vartoja tik 
puikiausi tabaką. Jie superka dėl Lu- 
ckies tik rinktiniausį namini h turkišką 
tabaką. Bet ten jie nesustoja, nes jie 
pripažįsta tiesą pareiškime, jog Gamta 
savo žalumoj retai švelni ir lengva. To
dėl, šis puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus ir išnokinus, yra perleidžiamas 
per Lucky Strike garsų pagerinantį va
lymo procesą, kuris yra išreikštas saki
nyje “It’s Toasted”.

Spraginimas duoda Luckies tą malo
numą, kuriuo lepus rūkytojai greitai iš
reiškė pasitenkinimo, kadangi jie žino, 
jog pasiėmę Lucky jie gali pasidžiaugti 
cigaretu, kuriame nesiranda žalio tabako. 

(Advertisement)

NAMU SAVININKAI 1 PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metini mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne- 
susipfatimai, ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

8TOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40. 
Cash. Darbi pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Pataisyk savo stogą žiemai 
;; NEATĖJUS

Musų darbas, padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 

Šviesą, ir pataisome pečius

arba prl- 
pažymeti 

mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir, adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago. I1L

skėrių geros il- 
ir Vidutiniškais 

nuo miesto, 60 
Parsiduoda už

“Aušros“ Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — 
prekės parduodamos už pusę kainos 
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 
“ . ‘ 1 paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume:

visos 
oim-

Laukinių žvėrių kovose randasi daug 
puikiausių pavyzdžių tiesoje, jog gamta 
savo žalumoj retai švelni ir lengva. Kuo
met, pavyzdžiui, piktasis tigras ir krau
jo ištroškusi juodoji pantera susitinka 
džiuuglėse savo ginčą išspręsti su danti
mis ir nagais, pasigailėjimo nėra lau
kiama nei suteikiama. Tokiuose lau
kiniuose žvėryse švelnumas butų nesavo 
vietbje.

Betgi, kaip kiekvienas rūkytojas ži
no, švelnumas ir lengvumas cigąretuose 
yra pageidautina. Lygiai, kaip švel
numas butų ne savo vietoje laukiniuose 
džiunglių žvėryse, taip žalias tabakas yra 
ne savo vietoje cigąretuose. Lucky Strike 
cifcaretų išdirbėjai niekuomet neapei
na šios tiesos, ir iš priežasties to, žalio 
tabako nesiranda Luckies, lengviausiuose 
cigąretuose, kokius kada rūkėte, kadan
gi Luckies tabakas yra spragintas.

Lucky Strike yra spraginti cigaretai, ir 
todėl jie neturi žalio tabako. Štai ko
dėl taip daug rūkytojų surado Lu-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

J. MACKIEWICH
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Camal 1678

Parsiduoda 80 akerių gera, farma ant
didelio 80 pėdų cementuoto kelio su
gasolino stotim, 2 mylios nuo didelio 
miesto. Tik 50 mylių nuo Chicagos.

. --------- Tik $2,000

PATENTU advokatas kooperuos st 
išradėjais patentavime finansavime ir su 
radime 
mams.

Educational 
Mokyklos

Atnaujinant Matrasus
Nauji užvalkalai ......................... $2.50

padaromi į vieną dieną.

NAUJIENAS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago. 
Čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd] No ■' .! •
Mieros

- GVARANTUOTAS MORGIČIŲS

Mano klientas nori $3000.00 pas
kolos ant 1-mo mortgage. Prapertė, 

‘business ir apart- 
ment” namas po antrašu No. 3533 
West Madison St., priešai Garfield Park.

Kreipkitės pas mane. Saugumą to 
1-mo mortgage užtikrinu.

Parsiduos UŽ $4500. 
įmokėt.

PARSIDUODA B0 
dirbtos žemės šu sodu 
budinkais. 3 mylios 
mylių nuo Chicagos. 
$4.000, $1,500 įmokėt.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintai suteikia patarimus namų 
savininkams reikalt nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. f. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Etpertų patarimas visose namų 
savininkų it readauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

• Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

itas nesvarbu, bet piliečiai pra
dėjo suprasti reikalą ir rūpintis 
savais interesais. Susipažinę su 
visomis partijomis, galės į vie
tas išrinkti kandidatus, kurie 
jų nuomone yra geriausi.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840




