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Gal dar šis kongresas 
legalizuos alų

8 nušauti Šveicarijos 
kariuomenei šau
dant darbininkus

Brąvarai jau rengiasi pradėti gaminti ge 
rąjį alų, kuris galbūt bus leistas 

jau pradžioje ateinančių metų
Chicago.—Mayoras Cermak paskelbė, kad ant kiek miesto 

administracija yra paliečiama, Chicagoje tikrasis alus jau da
bar gali būti pardavinėjamas: ji tam visai nekliudysianti.

Vakarykščiame miesto tarybos posėdyje aldermanas Cough- 
lin įnešė projektų uždėti $1,000 laisnj toms vietoms, kurios 
pardavinės alų. Alų gi galės pardavinėti grosernės, restoranai, 
aptiekos ir t.t., bet ne saldainių sankrovos ir ice cream parlorai.

Naujasis gubernatorius Homer paskelbė, kad kaip tik jis 
užims vietą, jis paprašys legislaturą atšaukti valstijos prohibici
jos vykinimo įstatymus.

VVashington, lapkr. 10. — 
Alaus klausimas sujudino kon- 
gresmanus, nes pereiti rinki
mai parodė, kad žmonės yra 
griežtai nusistatę prieš prohibi
cijų ir kad būtinai reikalinga ją 
pakeisti.

Jau keli kongresmanai ren
giasi įnešti bilius alų legalizuoti 
kaip tik susirinks dabartinis 
“šlubosios anties” kongresas 
gruodžio 5 d. Reikalavimas

■ alaus yra tokis diįęlis, kad ma
noma, jog ir dabartinė kongre
sas sutiks alų legalizuoti, taip 
kad gerasis alus pradžioj atei
nančių metų galbūt jau bus 
leistas gaminti ir pardavinėti.

Kongreso vadki pripažysta, 
kad dabartiniame knogrese sau
sieji turi didžiumą balsų, bet jie 
mano, kad atsižvelgiant į tai 
kaip griežtai prieš prohibicijų 
yra nusistačiusi šalis, ir sau
sieji atstovai ir senatoriai da
bar sutiks balsuoti už legaliza
vimų alaus.

Suminkštins prohibicijos varžus
Iš augštų valdininkų patirta) 

kad jau išsiųsta iš VVashingto- 
no įsakymas kiek sušvelninti 
prohibicijos vykinimų, vien vi
są domę kreipiant tik į mun- 
šaino gamintojus ir pardavinė
tojus, bet paliekant nuošaly 
alaus pardavinėtojus.

Kongresmanas O’Conor, ku
ris pereitame kongreso posėdyj 
buvo įnešęs 2.75 nuoš. alaus le
galizavimų, dabar kongresma- 
nams išsiutinėjo ankietą atsi- 
klausdamas kokia yra jų nuo^ 
monė alaus klausimu, kokio jis 
turi būti stiprumo, kaip jį par
davinėti, kokius taksus ant jo 
uždėti ir t. p.

Pasiūlymo visiškai atšaukti 
prohibicijų nebus duota, kadan
gi tokis pasiūlymas dabartinia
me kongrese negalėtų praeiti, 
bus pasitenkinta vien alaus le
galizavimu, jei ir tai pasiseks 
pravesti.

Bravorai rengiasi prie alaus 
gaminimo

Gimus vilčiai atgauti gerąjį 
alų ,iš visur ateina žinios, kad

bravorai jau rengiasi prie dar
bo. Nekurie didieji bravorai 
rengiasi išleisti milionus dole
rių pertaisymui ir patobulini
mui savo varyklų, kiti gi sako
si jau esą prisirengę pradėti 
gamyba su ta pačia diena kain 
alus bus legalizuotas.
Paleisiąs visus prohibicijos. ka

linius

Detroit, Mich., lapkr. 10. — 
Išrinktasis gubernatorius Coms- 
tock paskelbė, kad kaip tik už
ims vietą, jis tuojaus paliuosuo- 
siąs visus kalinius, kurie sėdi 
kalėjime už peržengimą valsti
jos prohibicijos įstatymų, “jei 
legaliai bus galima tų padaryti”.

Prohibicija ir toliau bus 
vykinama

Chicago.—Atsakydamas j ma- 
yoro Cermak pareiškimą, kad 
Chicagos policija daugiau ne
bekliudys alaus pardavinėjimui, 
federalinių prohibicijos agentų 
viršininkas Chicagos dištrikte 
Malachi Harney, paskelbė, kad 
‘prohibicija bus vykinima tuo 
pačiu griežtumu, tarsi visai ne
būtų buvę šį mėnesį rinkimų”.
Reikalauja pardono prohibicijos 

nusikaltėliams

Rogers Park Civic League va
kar pasiuntė išrinktajam prezi
dentui Rooseveltui prašymų, 
kad jis, kai užims prezidento 
vietų, paliuosuotų visus tedera- 
linius kalinius, kurie sėdi kalė
jimuose už peržengimą prohibi- 
cijos įstatymų.

Roosevelt 6 mitionais 
balsų prieky Hooverio

Washington, lapkr. 10.—Aso-' 
ciated Press žiniomis, surinkto
mis iki šio ryto, rodo, kad iš
rinktasis prezidentas Roosevel- 
tas 106,283 distriktuose gavo 
20,167,060 balsų, prez. Hoveris 
gi gavo 14,184,867 balsus. Bet 
tai yra toli ne pilnos žinios, nes 
distriktų viso yra 119,714. Tai
gi dar nėra žinių iš daugiau 
kaip trečdalio distriktų. Mano
ma, kad balsavimuose viso da
lyvavo toli virš 40,000,000 žmo
nių.

QRHei
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
protarpiais, dar Šalčiau.

Saulė teka 6:84, leidžiasi 4:- 
84; 
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9 sužeisti bombai spro 
gus kamine

i'

Ženevoje įvestas karo stovis. 
Kareiviai šaudė darbininkus 
iš kulkosvaidžių

Geneva, Šveicarijoj, lapkr. 10. 
—Aštuoni žmonės- liko užmušti 
ir 44 sužeisti, trys jų galbūt 
mirtinai, Šveicarijos kariuome
nei iš kulkosvaidžių ėmus šau
dyti darbininkų demonstracijų 
Plainpalais aikštėje.

Ženeva, tarptautinės taikos 
miestas, dabar yra praktiškai po 
karo stoviu. Ginkluoti patru
liai vaikštinėja gatvėmis ir kai
šioja žmonėms šautuvus ir re
volverius. Rytoj gi bus paskelb
tas generalinis streikas.

Sociailstai ir jų šalininkai su
sirinko aikštėje prie svetainės, 
kur buvo laikomas konservato
rių susirinkimas, kuriame kon
servatoriai, pasekmėj įtemptų 
miesto rinkimų, vieni kitiems 
vanojo kailius, šis susirinki
mas buvo plačiai išgarsintas ir 
prie salės susirinko daugiau 
žmonių, negu jų buvo pačioj sa
lėj.

Apsaugai tapo pašaukti iš 
Lausanne kareivai. Minia jų 
rienuąigando jfc* Nekurie ėmė 
juoktis iš tų naujokų-vaikėzų 
Tokis jų “negerbimas” karei
viams nepatiko ir jie nusiėmę 
kulkosvaidžius, ėmė iš jų šaudy
ti į minią.

šaudoma buvo be jokios ato
dairos. Vienas žmogus nušau
tas kavinėje ketvirtadalio my
lios atstume; nušauta ieškojusi 
vyro moteris ir toli dviračių va
žiavęs vaikas; nuo kareivių kul
kų žuvo ir garažo mechanikas, 
kuris dirbo pasilindęs po auto
mobiliu; viena mergaitė, stovė
jusi ant už kelių blokų esan
čio tilto, liko sunkiai sužeista.

šaudžiusių kulkosvaidininkų 
komanduotojas teisįnasi, kad 
kovų pradėjusi pati minia; jo 
kareiviai esą vartoję tik vienų 
kulkosvaidį ir paleidę tik apie 
60 šūvių. Demonstrantai gi sa
ko, kad puolimas buvo padary
tas visai be jokios priežasties ir 
be mažiausio įspėjimo.

(Kita žinia sako, kad 
viai užmušė 11 žmonių).

[Acme-P. & A. Photo]

Garsi Vokietijos operos dai
nininkė Gertrude Binderna^el, 
kurių jos vyras, bankierius 
Wilhelm Hin'tze, nušovė prie 
Chatlottenburg operos durų.

Nobelio literatūros do
vaną gavo anglas 

Galsworthy
1932Stockholm, lapkr. 10.

m. Nobelio dovana už literatūrą 
paskirtą garsiam Anglijos ra
šytojui jr dramaturgui John 
Galsworthy.

Galsworthy dabar yra 65 m. 
amžiaus, yra parašęs daug apy
sakų, tarp kurių gal garsiausią 
yra “The Forsyte Saga” serija. 
Jis taipgi yra parašęs daugelį 
dramų.

Tik du kiti anglai yra gavę 
Nobelio dovaną, tai Budyard 
Kipling ir George Bernard 
Shaw. Sinclair Lewis yra viena
tinis amerikietis, kuris ikišiol 
yra gavęs Nobelio literatūros 
dovaną.

karei-

6,000 žmonių liko 
pastogės

be

West Palm Beach, Fla., lapkr. 
9.-—Okėechobee ežero užtvankai 
pratrukus vanduo užliejo Ever- 
glades 15 ketv. mylių plotų, jų 
tarpe ir Ganai Point miestelį. 
Valdžia apskaito, kad 6,000 
žmonių bus reikalingi pašelpos 
per ateinančius du mėnesius. 
Renkamos valtys iškelti gyven
tojus, bet valdžia dhr nėra nu
sitarusi kur juos padėti.

■ : į K . •

Bankrutijimai suma
žėjo

Vokietijos junkerių 
kabinetas nutarė pa

silikti valdžioje
Von Papen ministerija nesi

trauks iš vietos, nors reichs
tagas yra jai nepalankus

Berlynas, lapkr. 10. — Kanc
lerio von Papen kabinetas pa
skelbė, kad jis ir toliau pasiliks 
valdžioje, nežiūrint nepalankių 
pereito sekmadienio reichstago 
rinkimų. Oficialis valdžios pra
nešimas sako, kad kabinetas 
vienbalsiai nutarė nerezignuoti, 
nors ir nėra mažiausios vilties, 
kad reichstage jis gautų pasiti
kėjimų.

Dar 10 valstiją at 
šaukė prohibicija

Prohibicija atšaukta North Da- 
kotoj, kuri dar niekad nebu
vo šlapia

300 žmonių žuvę Kuboj uragane
Uraganas keturiose provincijose pridarė 

milžiniškų nuostolių

New York, lapkr. 10. — De
vyni žmonės liko sužeisti spro
gus bombai kamine tarp 4 augš- 
tų tenemento ir 3 augštų priva
tinio namo Girand gatvėj. Abu 
namai liko apardyti.

Herriot numato geres
nius laikus

Paryžius, lapkr. 10. —Fran
ci jos premieras Herriot kalbė
damas nacionalei ekonominei 
tarybai pareiškė, kad jau mąty- 
tis ženklų besiartinančio ekono
minio atsigavimo. Jis prašė ta
rybą prirengti programą kovai 
su krizių. ' ' '* ■ . ■

“Bedarbė mažėja, kaip rodo 
vėliausios statistikos, taipjau 
mažėja skaičius bankrutijimų”, 
sakė premieras Herriot. “Da
bar atėjo laikas tikėtis, kad 
padvigubinus musų pastangas, 
mes galime atsiekti ilgai lauk
to pagerėjirho.

- --- —......  L- - .

Atleido Telšių vaisė.
viršaiti

Nevv York, lapkr. 10. Broad- 
ętreet skelbia, kad pereitą S&- 
vaitę buvo 488 biznių bankruti
jimai, kuomet savaitę> atgal jų 
buvo 462 ir dvi savaitės atgal 
—531.

Asuncion, Paraguay, lapkr. 
10.—Karo ministerija paskelbę, 
kad Paraguajaus kariuomenė 
atėmė iš Bolivijos fortą Los, 
Gran Chaco dištrikte.

■

Washington, lapkr. 10. —Kaip 
išrodo, dar 10 valstijų referen
dumu priėmė atšaukimą tų vals
tijų prohibicijos įstatymų.

Septynios valstijos jau pir
miau atšaukė savo prohibicijos 
vykinimo’ įstatymus. Tokiu bū
du tų įstatymų neturės jau 17 
valstijų.

Tarp atšaukusių prohibciiją 
yra Nort Dakota valstija, kuri 
dar niekad nebuvo šlapia ir nuo 
pat jos prisidėjimo prie Jungt. 
Valstijų 1889 m. ji buvo sausa 
valstija.

Washington valstija perėjo 
prie slapiųjų. Joje pralaimėjo 
senatorius Jonės, pravedęs sa
vo garsiuosius “5 ir 10” įstaty
mus, skyriančius nuo 5 iki 10 
metų kalėjimo už peržengimų 
prohibicijos įstatymų.

Be šių dviejų valstijų, perei
ta antradienį prohibicijų atšau
kė dar Arizona, Wyoming, Ore- 
gon, California, Colorado, New 
Jersey, Michigan (skirusi už 
paintę degtinės visam amžiui 
kalėjimą) ir Louisiana.

Connectieut valstija referen
dumu nutarė reikalauti Šalies 
kongreso paduoti valstijoms 
prohibicijos atšaukimą. To pa
ties reikalauti nutdre ir Wyo- 
ming valstija.

Havana, Kuboj, lapkr. 10. — 
Informacion laikraščio kores
pondentas iš Katibonico telefo- 
navo, kad 300 žmonių liko už
muštu Camaguey mieste vakar 
siautusiame uragane.

Tas skaičius yra kelis sykius 
didesnis, negu kitų žinių apskai
čiavimai. Žinios negalima pa
tikrinti, kadangi susisiekimas 
su tuo miestu yra nutrauktas.

Korespondentas sako, kad jis 
pats buvęs Camaguey mieste ir 
kad miesto sunaikinimas yra 
baisus. Kiek žmonių sužeista, 
jis negalys apskaičiuoti.

Iš Santiago provincijos gauti 
žinių trupiniai, kurių irgi pa
tvirtinti negalima, sako kad toj 
provincijoj žuvo 10 žmonių ir 
200 žmonių sužeista.

Susisiekimo su nukentėjusiais 
miestais dar nespėta atsteigti,
ir telegrafo linijos neveikia to-Įir naikindamas viską kas pasi
lipu Santa Clara. taikė kelyje.

45 užmušti, 250 sužeista tri
jose provincijose, sako kita ži- 
žinia.

Havana, Kuboj, lapkr. 10. — 
—Nors komunikacija ir yra su
trukdyta, visgi gauta žinių apie 
didelėj Kubos daly siautusj 
smarkų uraganų ir šaukimųsi 
pagelbos.

Nepilnos žinios praneša, kad 
trijose provincijose—Camaguey, 
Santa Clara ir Oriente, 45 žmo
nės žuvo ir daugiau kaip 250 
žmonių sužeista. Materialiai 
nuostoliai siekia milionus dol. 
Prezidentas Machado sušaukė 
kongresą, kad paskirti $1,000.- 
000 šelpimo fondą.

Uraganas atėjo iš jurų ir vie
tomis vėjas pasiekė 130 iki 155 
mylių į vai. greitumą, griauda
mas namus, raudamas medžius

v

SuomijaSuomija susirupinusi 
dėl degtinės šmugelio

Japonai reikalauja už
drausti nuodingas-.

dujas

Geneva, lapkr. 10. — Japo
nai pareiškė nusiginklavimo 
konferencijos biurui griežčiausį 
nusistatymą prieš nuodingų du
jų vaętojimų karuose. Jie rei
kalaują uždrausti ne tik visokį 
dujų vartojimą, bet ir gamini
mų ir ieškojimą apsigynimo 
priemonių.

Čekoslovakai nori plės
ti prekybos santykius 

su Lietuva
Siūlo ąušaukti Lietuvos-čeko- 

slovakijos konferenciją

Užsienio reikalų ministerijos 
ekonominis departamentas gavo 
pranešimą iš Čekoslovakijos, 
kad Čekoslovakijos pirkliai esą 
labai susiinteresavę prekyba su 
Lietuva. Tam reikalui aptarti 
čekoslovakai siūlo sušaukti 
Prahoje Lietu vos-čekoslovaki- 
jds konferencijų ir aptarti vi
sus prekybos galimumus.

Ekonominis departamentas 
užklausė tuo reikalu prekybos ir 
pramonės rūmų nuomonės.

T

Vab

Del netinkamų pareigų ėjimo 
atleistas Telšių valsčiaus viršai
tis p. Stripeika.

Washington, lapkr. lO.-r-Iždc 
departamentas paskelbė, kad 
Graiikja nesumokėjo savo da
lies skolos, / $444,920, kurią ji 
turėjo sumokėti šiandie.

Vengrijos valdžia, kuri turi 
sumokėti gruodžio 15 d. $40,- 
729.85, formaliai pranešė, kad 
skolos negali sumokėti ir pra
šė mokėjimą atidėti.

Anglijos valdžia prašysianti 
pakeisti sutartį apie skolas" ir 
atidėti mokėjimą iki po' susi
tarimo dėl pakeitimo*

Helsinki, lapkr. 10 
džia yra susirupinusi atsinauji
nimu didelio degtinės šmugelio 
j Suomiją, kurį veda užsienio 
kapitalistai.

Suomijos įlankoj pasirodė An
glijos laivas, kuris nori įšmuge- 
liuoti į Suomiją 40,000 litrų 
Vokietijoje gaminto alkoholio. •

Nesenai kitas .didelis .anglų 
laivas su 10,000 litrų degtinės 
veikė Baltijos juroje. Yra ir 
daugiau, anglų laivų, kurie už
siima degtinės šmugeliu į Suo
miją.

Suomiįos įstatymai duoda 
valdžiai teisę užgriebti tokius 
šmugelninkų laivus

4
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Daktaras žuvo beieško- 
...domas vaikų paraly- 

! žiaus gyduolių
Ncw Yofk, lapkr. 10. — Be

ieškant būdų pagydyti vaikų 
paralyžių žuvo Dr. William B. 
Brebner, 29 m., pagelbininkas 
bakteriologos profesorius Nevv 
Yorko universitete. J j įkando 
viena eksperimentams vartoja
mų beždžionių, žaizda užsikrėtė 
ir jaunas mokslininkas mirė nuo 
vaikų paralyžiaus.

Įregistruota Biblijos Ty
rinėtojų draugija

Klaipėdos valsčiaus teisme į- 
registruota kelios naujos drau
gijos. Tarp jų ir Tarptautinė 
biblijos tyrinėtojų draugija. Jau 
bus apie dešimts metų, kai Klai. 
pėdoj ši draugija gyvuoja, tik 
nebuvo įregistruota.

Uždraudė filmą
“Kapitol” kinoteatras norėjo 

rodyti “Dostojevskis ir caras 
Nikalojus” filmą, bet vidaus 
reikalų ministeris uždraudė.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanėlę tiems, kurie 

. yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį. - *
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

■

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
1

Coldwater, Mich., lapkr. 9.- 
Mrs. Dora Shepard, 53 m„ Jiko 
ant vietos nutrenkta, kki pum- 
pos rankiena palietė elektros 
vielą. Jos vyras irgi apdegė.

M

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val



KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich. Milwaukee, Wis.

Viešas paklausimas RolŠevikų prakalbos

NAPJlCNOSf CKeago, m. Penktadienis, lapk. 11, 1932

Kai tik pasibaigė Chicagoj 
SLA. 36-tas seimas, tai tuoj 
buvo pradėta tyrinėti paskil- 
busi Devenio paskola. Buvo su
rasta, kad keturi Pildomosios 
Tarybos nariai' yra kalti dėl 
tos paskolos. Ir štai po visų tų 
reveliacijų adv. A. Olis, finan
sų komisijos pirmininkas, ir 
adv. J. Bagdžiunas, įstatų ko
misijos narys, pradėjo lankyti 
kai kurias Susivienijimo kuo
pas ir išdavinėti savo rapor
tus. Jie agitavo narius, kad 
tieji remtų juos, žadėdami Su
si vienijimui atgauti paskolų.

Tai yra faktas, kUrio tlidkas 
negali užginti. Aš pats gavau 
iš p. A. Olio telegramų su pa
raginimu sušaukti SLA. 60 
kuopos narių susirinkimų. Ži
noma, dėl tos telegramos aš 
tuoj pasitariau su keliais kuo
pos veikėjais. Nutarėme šauk
ti susirinkimą ir nusamdėme 
svetainę.

Paskirtų dienų į susirinkimą 
atvyko pusėtinai daug narių. 
Tame susirinkime kalbėjo 
aukščiau minėtieji advokatai. 
Nariams jie štai ką pareiškė: 
girdi, jus privalote kooperuoti 
su mumis. Jeigu mes visi kar
tu dirbsime, tai dėl Devenio 
aferos neturėsime nuostolių,— 
jeigu iš paties Devenio nebus 
galima tuos pinigus išgauti, tai 
už paskolą turės atsakyti 'ke
turi Pildomosios Tarybos ap
kaltintieji nariai.

Kai pasibaigė mitingas, tai 
viename restoranų buvo su
rengtas bankietas tų advoka
tų pagerbimui. Vadinasi, kuo
pos nariams pasidarė pusėtinai 
išlaidų: reikėjo už svetainę su
mokėti keletą dolerių, sukvies
ti narius, o priegtam dar su
rengti ir bankietą. Tačiau visi 
manė, jog tie advokatai yra 
nuoširdus veikėjai ir su pasi
šventimu dirbs organizacijos 
gerovei.

Tačiau teko skaudžiai nusi
vilti. Vos tik p. Olis pasiekė 
Clevelandų, o p. Bagdžiunas, 
rodosi, Wilkes-Barre, tai tuoj 
ir nutilo. Nuo to laiko iš jų 
Bevenio paskolos klausimu nič
nieko nebeteko girdėti. Mums 
tikrai keistai atrodė, kad tie 
advokatai taip urnai nutilo. 
Pirma jie taip karštai kalbėjo 
ir smerkė Pildomosios Tarybos 
keturis narius, o dabar nei gu
gu. Tačiau daugelis visgi save 
ramino: girdi, Susivienijimo 
seimas jau nebetoli; reikia ti
kėtis, kad ten tuodu advoka
tu viską aikštėn iškels.

Susilaukėme ir Pittsburgho 
seimo. Na, ir kas gi atsitiko? 
Ką padarė advokatai Olis ir 
Bagdžiunas? šiandien tatai yra 
visiems gerai žinoma. Jie ne 
tik kad paminė po kojomis sa
vo pirmesnius pasižadėjimus, 
ne tik kad neiškėlė aikštėn sa
vo tyrinėjimų rezultatus, ne 
tik kad nereikalavo nubausti 
tuos keturis apkaltintus Pildo
mosios Tarybos, narius, bet pa
sielgė kaip tik priešingai, — 
balsavo už rezoliuciją, kuria 
tie keturi ^Pildomosios Tarybos 
nariai išteisinami.

Akivaizdoj visų tų faktų aš 
ir darau viešų paklausimą. Aš 
norėčiau žinoti, kada p. Olis 
su savo kolega veidmainiavo, 
— ar tada, kai jis važinėjosi 
po kuopas ir agitavo narius 
kooperuoti, žadėdamas Devenio 
paskolą atgauti, ar tada, kai 
Pittsburgho seime balsavo už 
keturių Pildomosios Tarybos 
apkaltintų narių išteisinimą ir, 
visiškai pamiršo apie Devenio 
paskolą ir tas dokumentų nuo
traukas, kurias jis nariams ro
dė?

Well, atrodo, kad kai kurie 
musų inteligentų vienaip kalba, 
p kitaip daro... —S. Naudžius.

Spalių 31 d. vietos bolševi
kai po priedanga vietinės A. L. 
D .L. D. 56 kuopos J. Bank’s 
svetainėj, 1835 South 6th St., 
surengė prakalbas. Toms pra
kalboms buvo 'parsitraukę net 
du kalbėtojus: draugtitį Kriau- 
ceviČių iŠ Ghičagos ir komisa
rų Bimbų iš Ncw York. Pir
mas kalbėjo draugutis Kriau- 
cevičius spaudos reikalais. 
Tarp kitko pasakoja, kad 
dienraštis “Naujienos” romią 
kapitalistus. I tokių Kriau- 
cevičiaus pasaką reikia Atsa
kyti, turi užsidėjęs ant no
sies bolševikiškai nudažytus 
akinius, per kuriuos negali 
įikrai įžiūrėti, kas iš tikrųjų 
yra tas kapitalistų ramstis. 
Man rodosi, kad patys bolše
vikai draugijų susirinkimuo
se ardydami tvarkų ir unijo
se ardydami darbininkų vie
nybę kaip tik ir yra tas rams
tis, kuris kapitalistams sutei
kia paramų.

Užbaigus kalbėti draugučiui 
Kriaucevičiui, pradėjo komis,a- 
saras Bimba. Jis pirmiausia 
pasigyrė, kad bolševikų pra
kalbas pradėjo lankyki kata
likai . Bet pasirodo, kad pa
gyrų puodas yra visai netau
kuotas, peš šiose prakalbose, 
išėmus pora katalikų ir kores
pondentų, buvo susirinkę vien 
tik draugučiai arba, tikriau 
sakant, Bimbos pasekėjai. To- 
liaus komisaras Bimba išbarė 
tuos tėvus, kurie ateidami į 
bolševikų prakalbas neatsive
da su savim ir jaunuolius. 
Bet į tokį komisarų Bimbos 
paaibarimų reikia atsakyti, 
kad bolševikų prakalbose jau
nuoliams yra nepatogi vieta, 
nes bolševikų kalbėtojai dau
giausia vartoja riebius žo
džius, kurių jaunuoliams yra 
drovu klausytis. Ypatingai 
komisaras Bimba panašiais 
žodžiais atsižymi.

Komisaras Bimba, išbaręs 
tėvus, kad neaįsiveda siavo 
vaikus, ėmė vanoti kailį so
cialistams. Girdi, bolševikai 
gal kovų butų ir laimėję ir 
visų pasaulį užvaldę, jei ne tie 
nelabieji socialistai, kurie sto
ja skersai kelio ir neleidžia 
bolševikams kovų laimėti ir 
visų pasaulį užvaldyti.

Reikia pastebėti, kad Bimba 
savuosius nori pateisinti ir ant 
kitaip manančių kaltę suvers
ti. Tikrumoj bolševikai yra 
tokie karštagalviai, kurie ne
moka prie žmonių minių pri
eiti. Todėl jie kovų negali

Idiniėti ir pasaulį užvaldyti.
Baigdamas prakalbų 'kbriSi* 

sąrąs Bimba pasakojo, kad 
tik vieni bdlševikai yra tei- 
siilgi, o kiti Visi tai sukčiai 
ir apgavikai.

Komisarui Bimbai užbaigtos 
kalbėti, buvo padaryta šitokia 
pastaba:

Bimba čionais kalbėdamas 
išvadino kitaip manančius 
žmones sukčiais ir apgavikais. 
Reikia pastebėti, kad prieš 
kelis metus bolševikai rinko 
a Ūkas pdlitiŠkiems kaliniams 
ir pCr “Laisvę” Skelbė, kad 
tų surinktų aukų tūkstantį į 
Lietuvų pasiuntė dėl politiškų 
kalinių vadavimo ir sušelpi- 
mo. Bet kai tarpe buvusių bi
čiulių Bimbos ir Bacevičiaus 
įvyko nesusipratimas už va
dovybę, tai Bacevičius, kalbė
damas Cliicagoje, pareiškė, 
kad Bimba besibastydattias po 
lietuviškas kolonijas su pra
kalbomis aukas politiškų ka
linių pravažinėjo.

Į šitų pastabų Bimba atsa
kė, kad tai yra melas ir netei
sybė, nes, girdi, aukos poli
tiškiems kaliniams yra į Lietu- 
Vų pasiųstos. Bet kada tos au
kos buvo pasiųstos ir kiek bu
vo pasiųsta, — tai komisaras 
Bimba visai-apie tai neprisi
minė.

—Kaimynų Jonas.

Harvey, III
Antano Ramanausko mirtis 

laidotuvės. '

Antanas Ramanauskas

ktf& gal^tiš išlaftlds padengti. 
O 4ihn, m <&aug ttlftftigin- 
tf, mMtMi SOti.

il5835 Biftj4dWty. vic-
Msų lifti'api'jitis TtleW Kok ^enaftfe įCTfii, — 'ffleko

grabo 
'15835

Jie Niekad Neragavo Toniko!

Petras Wolteraitis ;
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5,00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Palaukite mus —-

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

(labai GR AŽUS1
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO 

LAIŠKAI
Kuriuos galite pasiųsti 
saviemsiCms u e t u v o n

TĖVELĮ, MOTUTĘ, 
BROLj IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU 

KALĖbŲ ŠVENTĖ M ĮSI!!

Kaina Tiktai 5 Centai

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite: 

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. '

% -

mums netrūksta.
Orhs .p^s mūs itiBfti -gražus. 

Spalių 9 d. sniego iškrito apie 
du coliai. Tačiau sniegas tuoj 
ištirpo ir pasilaikė šilta ilgo- 

■ką dūiką. Spalių 30 d. vėl pa
sirodė sniegas, kuris taip pat 
greit pranyko.

. 'Gyvename ^isi kartu, —la-l 
[bai ranfti. Muitų aptitflkiilittose 
pniestelRtbUe užsidarinėja ban- 

htikhs, MK^adlėhgti tfb ^laiJfkai. TažUhti niuĄ Me&e Gim
doj imb išlaidas.

štai aukotojų sąrašus: ‘E.

ftė W wt-
'pi-

nas atlaikė tam tikras religi
nes cerefiiėriljlas. Bb tb ’UttHafil 
tapo nulydėtas į šv. Kazimie-j 
ro kapines.

Diena pasitaikė pusėtinai 
graži ,tad ir žmonių susirinko 
gana daug suteikti paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinti su 
nabašfflnku. Kadangi, ’kafp 
rififlėjtfti, VČlidbfs iidptdik6 jd4 
feio fttfM M ^fcik«f6 WnkU

ir

per- 
spa- 

lių 31 d., 1:30 vai. ryįo, pasir
gęs tik tris dienas. Jis buvo 
tik apie 43 metų amžiaus. Jis 
jau per ilgų laikų buvo be
darbis, todėl labui vargingai 
gyveno, nes neturėjo Jiihigų. .

Suprantamas daiktas, kad 
nebuvo nei pinigų nei kam 
rūpintis jo laidotuvėmis. 
Nors “Naujienose” ir buvo 
paskelbta apie jo mirtį ir prar 
šoma giminių bei artimesnių 
draugų atsišaukti, tačiau nie
kas neatsišaukė. Todėl vietos 
lietuviams 
palaidojimu.

teko rūpintis jo
Tuo reikalu 

pasidarbavo V. 
E. šiaUeiniene, o

A. Skir-
Chaponicnė, 
taip pat pagelbėjo 
montas bei Z. PutraiiientaS.

Nabašninkas
n , —  imi........................n

Įkal. Taiifeii AiUrtį faWte Bhn- 
kas laikosi, kaip tvirtovė, ži
noma, kai kurie žmonės buvo 
išsigandę ir pradėjo bankų 
štUrftfiiimi. Tačiau mes Su- 
bruzdome ir sušaukėme masi
nį ihitingų, ktid baimes apim
tus fermerius įtikinti, kad 
ItoHkiti jokio pavojaus 
Suirinkusiems depozitorianls 
buyo paaiškinta, jog bankas 
būtinai yra visiems reikalin
gas. Vienok jo palaikymas 
priklauso nuo musų pačių, — 
jeigu mčs Viši Urirfū pradėši- 
itie savo depozitus traukti, tdi, 
suprrantaina, jišr 'negalės pasi- 
daikyti. Tąsyk patys pasidary- 
sftne sau skriaudą.

Lapkričio 1 d. įvyko !niieš- 
tiečių mitingas. Atsilankė apie 
400 depOžitbrių. Viši Vienbal- 
šiai iiUtarė kooperuoti šu 
banku ir hetrhukti savo depo
zitus. Ant rytojaus turėjo slavo 
šuširiiikiftių farmeriai. Tetik 
pasakyti, jog fermeriai leng
viau pUšidUOda vlsbkiėitts gan
dams ir greičiau pasiduoda 
tipui, todėl jie greičiau ir 
pradeda bankus šturmuoti. 
Šiaiile sitsiririkiine vienok pį- 
šisekė ir jtios perfikrinii, kdc 
traukifnaši iš banko depbžltų 
gali visiems išeiti ant 'fieftaii- 
dOs. Viši nutarė palikti šaVo 
pifiigUs banke, o kurie jdu 
buvo jiiOš ištraukę, tai psršižk- 
dėjo juos atgal atnešti.

Kiek galipia spręsti, žmonės 
laikosi savo ^ųtaęimo, — per 
paskutines keliasi dienas į ban
ką jau suplaukė keli tūkstan
čiai ištrauktų depozitų.

Mitinguose kalbėjo daugiaii- 
siai įvairių tikėjimų kunigai 
ir šiaip žymesni vietos žmo
nės. Kadangi panika jau pra
ėjo ir depozitoriai rfprimb, 
tąį atrodo, jog musų bankas 

-laikysis gerai. —J. K.
; r.. . .IL. •■■b r .Vi- v r . ■  *   r

jyrileįte, s.
mA <h0 so 
ddftto - !f. z.

įif. Tlut-
W *OWikta

4Wsta

tikite ^fiių,
^kurle ^tutios $0 kdifs ’^tus, 
’kad upftiidįčti ftįdų.

Vfšfėftis ^dįtfvt^lįinfe rila- 
<lyVaVtfšfeilts hai-
^otuv^še turidtūe ^fši*fciš- 
IkidiMfe
’lOš už liūti
ško laldb*i. ’Višfėiits, kurie šio
kiu ai- ’tdkiU būdti 'prisidėjo 
prie laidotuvių, tariame nuo
širdų ačiū.

Jeigu atsirastų ghiiinių af'ba 
artiiitų draugų, kurie fioretų 
daugiau patirti apie A. Ra
manausko mirtį, tai tegul grei- 
piasi šiuo adresu: A. Ghapo- 
riieriė, 15801 Ei sk avė., HarVey, 
IH. — LaidVtdbRį kotnišija.

Iš
Mes 

daug, 
laikais gyvena
nieko neVėikdahli.

Thorp, Wis.
f ar merttj!'"yy veninio 1 

dabar tdirįame 'labai 
nes mįestiėčlai šiais 

daugiausiai 
D^l tbs

priežttšlies iniŲYte tehka šūn- 
kimi dirbti, krfd visus 'butų 
galiiiia ilblkititfli. l'aip tikkai 
yra. Mums reikia labtfi ddtig

Ramanauskas daiktų pagaminti ttr užauginti

■ iiiii'iUiarti ■iiiiimi

menkos

laikosi savo , ųųtąęimo,

įtuviai
' - -h: ’ ■

'■ii- k ' ‘ *
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ŠIE nėra patentuotų gyduolių vaikai.
Jų apetitas nereikalauja akstini- 

mo. Jų liežuviai rtiekad debuVia .pa
dengti, skruostai niekad nebūna išblyš
kę. Ir jų 'Viduriai veikia kaip laik
rodis, kadangi jiems niekad nebuvo 
duota -įprotį sudartntys liuosuotojai.

Jus galite turČti tdkius pit vilkus 
— ir patys būti tiek pat sveiki — 
jeigu jus hikysitės nurodymų garbus 
šeimyrtfHto gydytojo. 'StihiUČitiokite
svarbiuosius organus. Stipriausi jų
kartais reikalauja pagelbos. Jeigu jie 
negauna jos, jie pasidaro neveiklus. Dr. 
Caldwell’s syjup pepsin yra švelnus, 
biraus itlmūliaiitas.

Kada jaunuolis pradeda atsilikti mo
kykloje, galbūt jo kepenys yb sūtin- 
gę. Tankiai viduriuose susirenka 'tiek 
daug nuodingų atftiatų, kad atbukina 
protavimą! Šaukštas šio skanaus sy-

rup pepsin vieną ar du sykiu į savai
te viso to nepriieis. Jis turi šviežias 
HuosuojiriHts ’žolb, veiklią senna ir 
tytį '‘pepsiną, labai daug gero pada
ro kiekvieno sistemai — jauno ar seno. 
Jus visuomet galite gauti šį puikų re
ceptinį preparatą bįle kurioj aptiekoj. 
Tlkfii Fipfilykit Dr. Ca1dWHrs ’sy- 
rtip pėpstn.

Gaukit syrup pepsin šiandie ir ap- 
tiegbldt ‘safb šėfrtiyrfą rtub tų aitrių 
d|enų, tankių liguistų priepolių ir 
šalčių. Laikykit bdnLą gyduolių in
daujoj vieton paprastų liuosuotojų, 
kurįe tankiai išvysto chrorjiiką konsti- 
Wiją. Dt. CaMw$n's iytub pepsin 
gali btiti visuomet 'naudojamas, kad 
u'Žšikimšutienų viduriams suteikti 
riuodugną Išvalymą, be tų skahsmingų. 
gnaibančių ar deginančių pasėkų. Jis 
nėra brangus.

... . Ii»r4

Chicago LAW School
—------ ------------- -ACCREDITED —-------------—-

1 l v ,

The study of law develops and iguifs
LEADERS. Mott of our Laading Inčluding 

our PrHlcferifs, havebeen Lawy«rs. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FČRWARD. Thtfta it ahvayt a Gf^at 
Damand f ar Man and Women wlth Lagal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNlOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One tUbJaet at a tfttiS. No Tinrt Ult Cfas«t 
formed nina tlmat a YaRr. Start Stikdylhg abd Earn- 
Ing Cfadltt at arty Thrta. ENTER NOW. ILS, Dtgraa 
th TlitOe Yeart. Day and Evanlng Clastos.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADŲATE tOURSES
14 EA1T MONROe STREtT <

A. A. Ander»on, Pr«sld«nt T«t«phort» <i<S
(!»». Fcb. 1, 1W«)

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ..........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono šti 'Grinoritlrii ....... ......
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas ................... x...... ................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne laip? (vertimas) ......
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas -i....................ui......................
120 rpusl.

Phčiaviftfašis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..................
Wmų Wk'thYitš (pnšfctitfnė knyga,’fcnrią suspėjo

’partiš^ti. 174 ptisl. !(šii viršeliais) .......................$2.00
Tufilhe -ir ^lfdkiQ ktfy&lj dideliame ipasiririkinie. Rašy
kite Mtšdttmi ^htalOgb.
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Angliškai-lhiluviškas blynas
Nedidelio parankaus fėrpiąto, 899 puslapių, beveik tiek 

žodžių paaiškinta, kiek 'ir ’cHdeliifttie žO0ytte.
Kaina «||

Binigus su užsakymais siųskite

HMJMNOS
1739 W St,
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NEŽMONIŠKI 
ŽMONĖS

Seniau, rašo “L. U.”, žmo
nės vieni kitiems labai mėgo 
pasakoti įvairiausių pasakų. 
Dar ir dabar musų senučiai tė
veliai ar dėdes gal ne kartų 
vakare, vydami pančius ar ką 
nors kita dirbdami, papasako
ja įvairių gražių pasakų apie 
užkeiktas karalaites, baisius 
devyngalvius ar dvylikagalvius 
smakus, laumes, padedančias 
žmonėms arba jiems kenkian
čias ir t. t. Mažučiais vai
kams, žinoma, tai patinka — 
jie krykštauja, juokiasi ir dė
koja i seneliui už tokios gražios 
pasakos pasėkima. Bet ir suau
gusieji įdomios pasakos mielai 
pasiklauso.

O senovėj pasaka daug la
biau domėtasi. Jos mielai klau
sydavosi ne tik mažučiai vai
kai, bet ir suaugę žmonės ir 
net žili seneliai ir senutės. Tuo
met knygų mažai tebuvo, o ir 
skaityti beveik niekas nemo
kėdavo, tai kų gi veiksi ilgais 
rudens ar žiemos vakarais? 
Bet čia reikia pažymėti dar 
vienas svarbus dalykas, bū
tent, kad žmones seniau ne tik 
labai domėdavosi pasakomis, 
bet labai dažnai jomis ir tikė
davo. Juk iš kur gi atsirado 
tos visos pasakos apie laumes, 
raganas, užkeiktas karalaites 
ir t. t.? Ogi todėl, kad žmo
nės iš tiesų manė, kad ant že
mės, kažkur tai miškuose ar 
ant aukštų kalnų, tikrai gyve
na raganos, laumės, kad pa
sauly tikrai yra baisių raganų, 
kurie gali užkeikti žmones, net 
ištisus kaimus ir miestus. Ir 
todėl suprantama, kad apie 
tuos visus vaiduoklius žmonės 
vieni kitiems įvairiai ėmė pa
sakoti, dažnai net pažymėdami, 
kad jis pats (arba koks ten 
artimas jo giminaitis ar pažįs
tamas) laumę, raganų ar ra
ganių sutikęs ir matęs. Tt to* 
;ęėl kaip netikėti tųo^ r ką1 štai 
pasakotojas ar jo giminietis 
patys yra matę.

Ir tokių pasakų, padavimų, 
legendų turi visos pasaulio tau
tos. Ir galime net pažymėti, 
kad yra buvę tokie laikai, kuo
met ir dabartinės kultūringos 
tautos yra tikėjusios savo pa
davimais, legendomis ir paša-

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

(tripie nūs)

Nestebėtina, kad milijonai žmo
nių mtgia Kraft Velveeta ... 
niMltepk duona, sualpjauatyk ar
ba virk au Juo.

Švelnus, skanus, it gero Ched- 
dar sūrio padarytas. Suvlriklna 
taip lengvai kaip pienas. Užglr- 
tas Amerikos Medlkalės Maisto 
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk dar viena sur| pas sa
vo groseminka llandie.

komis. Ir vokiečiai, ir francu- 
zai, ir kitos tautos turi daugy
bes pasakų apie nykštukus, 
milžiniškus smakus (juk pasa
kojama, kad ir šv. Jurgis nu
žudęs kažkokį baisų smakų, 
kuris rydavęs jaunas mergai
tes), raganius, užkeiktas ka
ralaites ir kitokius vaiduoklius.

Senovės kultūringosios rytų 
tautos taip pat turėjo įvairių 
pasakų, padavimų, legentų, taip 
pat vieni kitiems mėgdavo jas 
pasakoti ir jomis tikėdavo 
Ypač įvairių legendų, vadina
mųjų mitų, pilna graikų isto
rija. Bet netrukdavo jų ir egip
tiečiams, ir babiloniečiams, ir 
žydams ir k.

Taigi, galima sakyti, visos 
tautos, kai jos dar nebuvo pa
siekusios aukšto kulturingumo 
laipsnio, įsivaizdindavo musų 
žemelėj gyvenant visokiausių 
žmonių, — raganių, raganų, 
laumių, nykštukų, net stiklinių 
žmogelių ir t. t.

Bet yra dar ir kita rųšis, 
jei taip galima' pasakyti, keis
tenybių, kurie buk gyvenę ant 
musų žemelės: tai įvairus keis
ti žmonės, gyvenų kažkur tai 
nežinomuose, tolimuose kraš
tuose. Senovės tautos, kaip ži
nome, 'teturėjo gana menkų su
pratimų apie musų žemę. Egip
tiečiams Egiptas buvo visas pa
saulis, asirai ir babiloniečiai 
jau žinojo Maž. Aziją, Persi- 
jų, šiek tiek šiaurės kraštų ži
nojo Egiptą, iš dalies Graiki
ją ir k. Graikai geografines ži
nias dar labiau praplėtė, bet 
ir jie apie tolimesnius kraštus 
dar menką supratimą teturėjo. 
Todėl suprantama, kad ne kar
tą senovės tautų žmonėms kil
davo klausimas, kas gyvena 
ten toliau, tuose mažai težino
muose kraštuose. Atsirasdavo 
drąsesnių žmonių, mokslo vyrų, 
kurie kartais nuvykdavo į to
limus kraštus ir daug ko čia 
patirdavo. Bet ir jie pasakoda
mi apie matymus kraštus daž
nai pripasakodavo įvairiausių 
nebūtų dalykų, arba papasako
davo tai, ko nė patys gerai ne
suprasdavo. čia mes paduosi
me mažutę ištraukų iš vienos 
kelionės, darytos kartageniečių, 
vadovaujant Kanonui 470 me
tais prieš Kr. gim. Hanonas ra
šo, kad jie beplaukdami pri
plaukę kažkokią nežinomą sa
lų. Toj saloj buvę pilna lauki
nių žmonių. Gausiau buvo plau
kais apžėlusių moterų; liksitai 
vertėjai vadino tuos žmones 
gorilomis. Sekėme vyrus, bet 
jų pagauti nepavyko — jie vi
si paspruko besikarstydami 
uolomis ir besigindami akme
nimis. Tris moteris siunčiame, 
bet jos draskėsi, kando, veda
mos nenorėjo eiti. Užklupome 
jas, nulupėm kailius ir parsi- 
vežėm į Kartageną.”

Reiškia, Hananas su savo 
bendrakeleiviais matė gorilas, 
o palaikė jas laukiniais žmonė
mis ir savo knygoj apie juos 
papasakojo. Ir todėl supranta
ma, kad senovės kartagėnje- 
čiai pilnai tikėjo, kad kažkur 
tai tolimuose, nežinomuose 
kraštuose gyvena žmonės, nuo 
galvos iki kojų apžėlę plaukais/ 
su baisiomis galvomis, su uode
gomis ir t. t. Mat senovės tau
tos dar nežinojo beždžionių, ir 
todėl Hanonas su bendrakelei-

vinis palaike jas laukiniais žmo
nėmis.

Didysis graikų poetas Home
ras prieš 1000 mt. prieš Kr. 
gim, aprašo įtakos salos kara
liaus Odisėjo keliones po ne
žinomus kraštus. Tarp ko ki
ta, Odisėjas su savo bendrake
leiviais patenka j vienų sala, 
kurioj gyvena milžiniški žmo
nės — ciklopai. Ciklopai yra| 
tokie dideli, 1 
jas Odisėjas lengvai galėjo 
stačias pralysti. Be to, ciklo
pai teturi tik vienų didelę akį 
vidury kaktos. Graikai mane, 
kad tie ciklopai gyvena Tri- 
nakrio (trikampio, šiandieninės 
Sicilijos) ir aplinkinėse Vidur
žemio jurų salose. Pas vienų 
tokį ciklopų ir Odisėjas su 
bendrakeleiviais buvo patekęs; 
Pasirodo, kad ciklopai graikus 
nelaikė sau lygiais žmonėmis: 
ciklopas Polifėmas, pas kurį 
buvo patekęs Odisėjas su drau
gais, ėmė juos ir skerdė, kaip 
kokius avinėlius.

Vėliau, keliems šimtams me
tų praslinkus, daug įvairių kei
stenybių pripasakojo ir didy
sis graikų istorikas Herodotas. 
Apie keistus žmones, gyve
nančius tolimuose kraštuose, 
yra rašęs net išminčius Aris
totelis.

Už Persijos, aukštuose Azi
jos kalnuose, gyvenų žmonės, 
kurių kojų letenos esančios at
suktos ne į priešakį, kaip mu
sų, bet į užpakalį. Be to, le
tenos turinčios ne po penkis 
pirštus, bet po aštuonis.

Bet ypatingai daug keistų 
žmonių gyvenų Afrikoj, toli į 
pietus nuo Egipto žemės, kur 
saulė per dienų dienas nepa
liaujamai kepina. Tenai gyve
nų žmonių, kurie turį šunies 
galvas ir net lojų kaip šunes. 
Pasakojimai apie žmones su 
šunų galvomis į graikus grei
čiausiai pateko iš Egipto. Se
novės egiptiečiai tikrai many
davo, kad yra tokių būtybių, 
kurios turi žmogaus kūnų, 
žmogaus' lU’tA'č^į,“ bet galva 
yra kokio horš gyvulio. Jų ir 
dievų statulėles buvo dirba
mos daugiausia su žmogaus

liemeniu, bet su kokio nors

čio, liūto ir k. Reiškia, taip. į- 
sivaizdindavo egiptiečiai savo 
dievus. Bę to, egiptiečiai sta
tydavo tam tikras statulas, 
vadinamuosius sfinksus, kurie 
taip pat buvo dirbami rtu liū
lio galvomis.

Afrikoj taip pat gyvenų 
žmonės, manė senovės graikai, 

kad pro jų ko-'k11™0 kiekvienoj akies duobti- i *• • • • i • w • • y i •tėj turį po dvi akis reiškia, 
viso turį po keturias akis. Vėl 
esu žmonių, kurių, akys esan
čios tarpupetėse. Kiti telūrį 
tik vienų kojų, bet galį bėgti 
taip greitai, kad ir kelias ko
jas turį jų nepavys. Tų vien
kojų žmonių letenos esančios 
tokios didelės, kad jie ant nu
garos atsigulę iškeliu kojų ir 
su letena užsidengiu nuo karš
tų saulėa spindulių, kaip su 
kokiu skėčiu.

Taip pat estį begalo mažu
čių žmonių, nykštukų, kurie, 
gyvenų ne ant žemės, bet 
medžiuose, susisukdami juose 
lizdus (Afrikoj iš tikrųjų yra 
karliukų tau^a—pigmėjai — 
kurie už normalius 
yra žymiai mažesni, 
medžiuose negyvena ir nėra 
jau tokie visai nykštukai). 
Esu ir tokių žmonių, kurie 
turį labai ilgų amžių: 150 ar 
200 metų išgyventi jiems patys 
niekai. Tie žmones jaunystėj 
esu balti, o į senatvę pajuo
duoju. Bet visų keisčiausi 
žmonės esu su ilgomis ausi
mis: jų ausys esančios tokioš 
didelės, kad jie ne tik galvų, 
bet net ir krutinės dalį jomis 
miegodami galį apsikloti.

Po Alenksandro Didžiojo 
žygių atsirado*ypač daug įvai
rių pasakojimų apie keistus 
žmones, gyvenančius Indijoj. 
Mat, Aleksandras Didysis be
kariaudamas ?8U milijonine sa
vo kariuomenę buvo nužygia
vęs ir į Indi jų, tų nuostabų 
kraštų dar ir musų laikais. 
Sugrįžę kareiviai iš tų žygių 
apie Indiją' ėmė pasakoti įvai
riausių . ir l^ėįąčiausių dalykų. 
Net. buvo pasakojama, kad te
nai esu h tokių mergaičių, ku
rios gyvenančios tik vienų

žmones
Bet jie

vasarų: pavasarį jos išaugan
čios iš žemes ant stiebų kaip 
kokios gėlės, o rudenį besiar
tinant žiemai vėl turinčios žū
ti. Kitų pavasarį vėl išaugan
čios kilos ir tt.

Indijoj taip pat gyvena žmo
nes, kurie visai neturį nosies 
ir kurių kojos esančios to
kios, suraitytos, kad atrodan
čios kaip kokie kirminai.

Čia mes suminėjome tik 
mažų dalelę tų keistų žmonių, 
kurie senovės tautų manymu, 
gyvenę musų žemėj. O jų butų 
galima sužymėti šimtais į žmo
nių su mažomis akimis, didė
lėmis lupomis (iš dalies žmo
nių didėlėmis lupomis ir yra), 
ilgomis ar trumpomis ranko
mis, kojomis ir tt.

Tokiais įvairiais pasakoji
mais senovės tautas dar labiau 
pralenkė Viduramžiai.

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Bayer 
mus be 
taiką, 
vandenio.

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; galvos skaudėjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
deki šalčių ar persidirbimo, lengvai nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino.4 kad Tikras As
pirin yra saugus — negali padaryti ža
los. Jis neveikia širdies.
tabletės visuomet turi Bayer^ Kryžių.

Jus visuomet rasite 
kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jus per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite. jus visuomet susilauksite pa- 
gelbos.
jeigu 
pirm

Aspirin pašalins jūsų kenteji- 
jokio pakenkimo ir i trumpą 
Nurykit tabletėj su biskučiu 

Skausmas išnyks!

Dėžutė ir

Bayer Aspirin

Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jus tik atsiminsite apie Bayer As- 
tabletes.

Garsinkitės “N-nose”

GARO IR KARŠTO VANDENS

Keturkampis. Sekei- 
jiriis, karštu vande- 
niu apšildymui boi
leris taip žemai kaip 
Extra ui padangalą

Apšildymo 
System oš

Radiatoriai, augŠti ar 
žemi 3, 4, 5, 6 ar 7 
tūbų styliaus dezainų B ■f1 
per ketvirtainią pė- jfgf

BoileriaiApskriti 
Apskriti. 
Boileriai dėl karšto 
vandens apšildymo 
taip žemai kaip ....

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI!
šaukite CALUMET 5200 dęl Musų Ekspertų Inžinierių Duoti Jums Pilnų Apkainavl- * 

' mų Byle Patogiu Tamstai Laiku.

Sąuare Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATE ST.

Sekmadieniais iki 1 valandai.

.................. ;.... ........ ..........
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GERIAUSIAS MAISTAS
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

“MIDWEST STORES” Sankrovose

FORLESS*

IŠPARDAVIMAS

Pelnyčio j ir Subato j, Lapkričio 11 ir 12
~      ~ - ---------------------- ---------- ----------------------~ -■M 14Ullf ARMOUR’S1 dūliai star

Svaro ILk 

Kartonas SI Įj
d Bl A “Midwest“

Ii H W i t santos 91rmaiš. ■ ■■
“Fairplay” ar “EI Moro“PYCES CALIFORNIA

■ ■ Riekutes ar Pusės

ma Dideli2 no. 2/« 25c “ Kenai fc**u

M1 ĮKAS bordens■ isllflV CARNATION

Aukšt. C a
Kenas V

■ DEL MA1Z"
NIBLETS Komai ................ .J. 2 kenai 25c

PDACC!” ŠPAGETAI ARKTjU CKUbo MAKARONAI 2Plk 11c
■ DREXEL FARMS”

KEPTA MEAT LOAF........ .............Sv. 19c
KIAULIŲ KOJOS ^id^’uv Paintės 4

Džiaras ■ 8 **

“GOLD MEDAL” DYKAI!

KEKSU MILTAI ”5 . . 21C
TAFFY COOKIES “Sunshine” ............... ...................... Sv. 19c

CHOCOLATE BARS “Wilbur”................. ..............  % Svaro 9c
“THRIFTISSUE”

TOILETO POPIERA l.OOO Lapukų Rolės ..................  3 už 15c

DYKAI “HASTY TASTY”
Pakelis !U ••Virgiui, Sw«t"

BATTER CREAM mILtm

BISKVITŲ 
MILTAI

Abudu gi C
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ........... ................  5 sv. 17s

SALDŽIOS BULVES NAhaClYl 4už I Oc

ORANŽIAI ^aSs 2tuz.39c
BERMUDA CIBULIAI 3Sv 13c
NAPHTHA MUILAS MIDWEST 1Q Sv. 39c
DYKAI kenas Sunbrite Cleanser
Š. SOAP PLAKĖS DP2S19C
PASTABA —— Dauguma "Midtpest Stores” turi ir misos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiausias kainas!

"BUY^AT THE __

MIDWESTC£)STORES
NtitGHBORHOOD STUMS30 0 IHMPBNDENr 1H0HEST VALUI

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

CALUMET 5200—ChicagOjIlL
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

UM>HT JTOe THE tAOST 
>NGNV>£1M=VU ^HOULT>BlfeSJ 
T W Q^Zy ABOUT | 
-i 'tuec'/\ r*''. ■ u. i .^^<1 f t, „o j

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilyo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1' 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St,_______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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prisiplakti* Bet ir čia jisai ncj 
rado pasitikėjimo masėse. Tuoi 
inet Mussolini, ėmė organizuok 
karo veteranų (būrius kovai sU 
“anarchiją” ’ (kurią jisai pats 
buvo neseniai, ųžgyręsl), ir 
ėmę, skalbtu. kąd. Italijos išgą? 
pymas esąą “tautos, atgaivinį-t 
me”.
, Apįe pprą metų Mussolinių 
Vaidos užpuldinėja darbininkų 
jmijĮK namus i ir. socialistų. mj-

parei

Moteris turėjo būti “užra? 
kinta,’ ’kol*atvyks jos savinin? 
kas. Beb jau- ir viduramžių 
laikais “vagys” mokėdavo pa? 
dirbti- raktus ir net tokia “iš? 
tikimybės juosta** * neapsaugo? 
davo “šeimos laimės/*

nwi,y , n , Į.

Dievnamy, o rausvi ir balti 
balandžiais burkuodami viens 
kitam, daboją < jw Brangusis 
Karalaifi; aš turiu apleisti jus, 
bet aš niėkad neužmiršiu jus, 
ir sekantį pavasarį aš parne
šiu jums du gražhi brangak- 
fnenivfr vietoj tų, kuriuos jus 
ktidavėt. Rubinas turės būti 
raudonesnis - už raudonąją f ro
žę, o safyras turės būti mėly
nas, lyg didžioji jura.”'
I z
į “žemai- p^ekyvietėją/’' tarė 
Linksmasis. Karalaitis#, “stovi 
maža# mergelė i*- pardavinėja 
degtukus# Jį f išmetė degtukus 
į, ravąlįt ii, visi, sugedo. Jos-1$- 
ya^v mu&/ ją»; jei<u-: jŲ nepames 
pamo kjek- pinigų, todėl jį ver
kiate. Ji . neturi j batukų; nęi koji
nių* ir, jea:galva,vienplaukė. Iš
lupk, mano, antrą akį ir, ati
duok jai, tada tėvas nemuš 
Ją-”

“Aš pabusiu su tavim dar 
'vieną' naktį ilgiau/* tarė Kreg- 
iždėp “bet aš negaliu- išlupti ta
vo- akįJ Tada tu- botum visai 
aklas.”
1 “Kregždę,/Kregžde* Kregždė
je,” tarę Karalaitis, “daryk 
taip* kaip aš tau įsakau.”
į Tad 'ji išlupo Karalaičio, ki
tą akį > irę šoko žemyne Ji pra- 
Šlavėpalci degtukui mergelę, ir 
įmetė/ brangakmenį į * jos del- 
nąj. “Tahkoks gražus stiklo 
šmotukas/’ džiaugėsi, maža 
mergelei ir jį juokdamasL par
bėgo- namo.

1 Tada. Kregždė sugrįžo pyįe 
Karalaičio. “Tų dabar esi,ak
las/* tarė-j i, “tad aš -pasiliksiu 
šu tavim ant' visados.”'*
‘ “Ne, Kregždelę,” tarė varg
šas Karalaitis, “tu turi skaisti 
fegipjan.”
4 “A§ visada busiu su, tavim/’ 
tarė Kregždė, ir ji užmigo .po 
Karalaičio kojų.

Ant rytojaus visą dieną ji 
tupėjo ant Karalaičio peties ir 
pasakojo jam, kų ji yra ma
čiusi svetimose šalyse. JJ pa- 
pasakojo - jann apie raudomis 
paukščius* ibius, kurie itgon^s 
eilėmis - stovi prie Nilo upės 
ir savo ilgais* snapais gaudo 
auksines žuveles; apie sfink- 
Są^ kueis yra tiek senas* kiek 
yra sena pati žemė ir jis gyve
na .tyrumoj, ir- viskų-žiaa; apie 
-pirklius^ kuriem vaikštinėja 
prie sava kupranugarių- ir 
aut rankų , nešioja * gintarų- ka
rolius; apįe Mėnulio kabių 
karalių, kuris yra juodas, lyg 
juodmedis, ir garbina didelį 
krištalą; apie labai* didelę ža
lią gyvatę*- kuri, miega paimu 
S’yje ir turi - dvidešbait ku- 

jją peninčių medaus py- 
apie nykštukus,

■MJW l«l

Kiek pasauly jėzuitų,
Naujausiais, statistikos- davi- 

nąiis. visame pasauly* yra « 23,f 
Italijoj? — 1,951, 

Vokietijoje, 3,167, Anglijoje, — 
Prašomų joję 2,956, Is

panijoj e; — 5,300, Jungtinėse 
Valstybėse, 4,503, kitose šalyse 
i,345,

■ Jėzuitai, neįleidžiami G vate? 
malon, Ispanijon,, Meksikom 
Norvegjjęn. Portugalijon. S. S, 

B., Švencarijoų ir švedįjom

i’įs įvairių rūšių “ištikimybės 
Juostų”. Geriausioji esanti 
“modele solide”, kuri tikrai 
apsaugoja ištikimybę, net ir 
į>Fiešv moteris berniškas pa* 
štangas ją sulaužy’|i.

> “Ištikimybes ;J uostų” 
Icateyimas-. augęą.
į Bet , kas yra a tojL “ištikjniy? 
bęs juosta”?

Viduramžių laikais aukšti 
ponai, išvykdami iš namų į 
kelionę, ar į karą^. apjuosdavo 
savo žmonas tam tikromis 
juostomis, kurios užtikrindavo 
jiems, žmonų “cnatą”, nors 
jos ir r labai norėtų;ją- pr ar asj- 
įk “Ištikimybės juostos**" pati 
žmona negalėjo nusiimti, nes 
juostą turėjo. spyną, o raktą 
išsiveždavo- vyras, 
yrunij*. «■ tv*r* ". ■

 . ...........------------ ------------ ----------- 
j Oscari /Vertė A. Kartanas.,

j LinfcsmasfeKaralaitis
.....   .......................... ■■■—■■■imii■ ■   m

) “L. žinios” paduoda žinią iŠ 
Berlyno, kad Vokietijos komu? 
nistų- partija (prieš rinkimus), 
įšleidą-į 'savo- rinkikus < instruky 
ęi jąM. kprioją, sakoma#, kada “n#* 
ęięnąlgoeialfeto smegiamiąM.bąr 
rjąį aktingą^ kovojo^ sykiu* sui

dęaągaitfZ ir? todėl s narei* 
kjaiP^iešJUoa.koMoU:
j Komunistų., partijose inatrukf _ 
čijoje,, ba.. esą., sakoma* v ka^įM dvasią# buvę nupuolusį, po
boa hitteriofeką < pagelbėk tyh 
koopenasijos^ nebus*galima** pa? 
siakifep^oletarąrevvlhięijoa.. To* 
dčl;i girdi, reikia- eiti f petys- į 
petį su-* proletariškai' mastau? 
čiais draugais hitlerininkais 
dirbtuvėse, fabrikuose, biuruos 
sę, miestuose ir kaimuose.

Tai / ne*;* pjjfmas-, kartas,, kad 
Vokietijoąį komunistai laiką- 
“bendrą frontą”* su nacional
socialistais, (fašistais). Kada- 
Prūsija turėjo demokratinę vaL 
džią, tai komunistai ir fašis? 
tai nuolatos , prieš tą valdžią 
kovodavo.

Dabar, rinkimą metu į reichs? 
tagą (lapkr. 6*'d.) “naciai” ir, 
kęmunįątai kartu “rėmė” trans? 
porto i streiką Berlyne, kuris, 
buvo iššauktas be, darbijiiąką 
sąjungos..nutarimo. Bet*kaiitikf- 
tai. prąęjo rinkimai, tąį už.dviOr 
jų į dienų tas streikas buvo likk 
Vidųotas.

j Komunistų.] partijos^ instruk?

Prieš Id.metų* kaip.šiandie, sustoja.didžiausia,žmų-r 
nijos istorijoje skerdynė — pasaulio. karas., Tai buvo 
didele- džiaugsmo diena visose- šalyse. Užgimė žmonijai 
viltis^ kad’ji dabar galės gyventi taikoje .ir imtis ra* 
maus darbo, gydant karo žaizdas ir atsteigiant su-? 
griautą ūkį. Idealistai tą dieną, svajojo > apie perorgąn 
nižąvimą žmonių visuomenės naujais teisingumo ir 
tautų. bendradarbiavimo.. pagrindais. I I

Bėk-daugumai, tų gražių svajonių nebuvo lemta 
įvykti. Bo musių paliaubų dar apie- metus* laiko nebu
vo. įsteigta net formalė taika, o tikros, taikos žmonija 
nesusilaukė da ir šiandie. Keturiolika metų nuo karo 
sustojimo iki dabar pasirodė esąs per trumpas laiko
tarpis 7 pašalinimui, bent stambiausiųjų nuostolių* kui 
riuos atnešė tautoms karas. Neteisingi taikos traktatai 
pasėjo naują neapykantą, tarpe tautų ir iššaukė neri-i 
mą; žmonėse. Pasibaisėtinos karo skolos ir reparacijos 
sudemoralizavo valstybių finansus, ir to pasėkoje šian- 
diė visas v pasaulis- y ra paskendęs giliam ekonominiam 
krizyje, iš. kurio jisai nestengia išbristi.

Tačiau vistiek pokarinis^ pasaulis jau yra < ne* toks, 
koks jisai; buvo iki 1914 mętų. Karo sukuryję sugriu
vo trys galingiausios* monarchijos — rusų*.vokiečių ir 
austrų. Keletas tautų, kurias tos monarchijos buvo pa
vergusios, įgijo * nepriklausomybę. Tos tautos, kurioms 
dar nepasisekė išsivaduoti — kaip,* ukrainiečiai, baltgu- 
džiai, gruzinai ir k. — taip pat, be abejonės, įgis laisvę.

Karo rezultate labai sustiprėjo ir tautų judėjimas 
Azijoje — ypač Kinijoje ir Indijoje, taip kad šiandie 
visa žmonija jau stovi į ant.kelio į tokį, susitvarkymą,- 
kuriame* tautų pavergimui nebebus v-iįtos* Tik* laiko 
klausimas tėra taip pat ir visiškas išnykimas karališkų 
“Dievo palaimintų” valdžių^ užsilikusių nuo tamsiųjų, 
viduramžių.

Bet karo iššaukti finansiniai, ekonominiai ir poli-j 
tiniai' kriziai' pastatė žmoniją ir prieš dar didesnį'už
davinį: socialinės santvarkos pakeitimo klausimą, šian
die jąu ne tik “svajotojai”, bet ir- didžioji buržuazinė/ 
spauda, ir. buržuaziniai politikai, ne tik mokslininkai*, 
bet ir paprasti žmonės., gatvėje svarsto, ar kapitalizmą; 
sistemai yra lemtą išlikti. Ir jeigu ne kapitalizmas, ta* 
kas: bolševikiškas komunizmas, fašistiška, “korporaei-i 
jų valstybė”, ar demokratinis socializmas?”

Prieš karą buvo žmonių masėms žinomas pasiriu-'. 
kimas tik tarp dviejų, sistemų: kapitalizmo, kuris gy
vavo praktikoje, ir socializmo, kuris buvo teorij^je. Da-, 
bar, kaip minėjome, yra dar dvi sistemos, kurios sių^ 
losi užimti vietą senosios santvarkos: bolševizmas ir? 
fašizmas. Pirmas išgyvavo. jau 15 metų, antras — 1$) 
Juodu,, užbėgo už akių socializmui, kuris,, kaip, buvo 
pirm karoj taip ir dabar dar tebėra tik teorijoje. An 
galima manyti, kad* vienam šitų naujų, pokariniame 
suirime gimusių “izmų’* yra lemta*, išspręsti tą.* krizių 
kurį iki šiol, nestengė .išspręsti kapitalizmas?

Vargiais Bolševizmo. šalyje krizis* tur^but; yra dar/ 
gilesnis, negu kapitalizmo- šalyse; • fašizmas irgi- nedan 
vė nieko gero, bet, priešingai, padidino žmonių skurdą^ 
Ar juodu sumažino karo pavojų Ne, juodu jį padidin 
no. Niekur militarizmas nėra taip išbujojęs, kaip Ita^, 
lijoje- ir - Rusijoje; ir jų politika ne stiprina taikos-jė* 
gas pasaulyje, bet nuolatos kelia kivirčius ir nerimą 
tąrpp: tąutų.

Bolševizmas ir/fašizmas yra t ne» ateities viltis, r bet; 
nelaimingos praeities palikimas — didžiodo karo pron 
djnfck|s..JuodaAgimė iš tos. suirutės^, kurią .palikę didžio* 
ji pasaulio skerdyną Europoje, in juodu gyvuoja, t kol 
ka<n pasękęą. nė^a ; Hfcyidtiotos. Kąpitalizųią nugalėti 
tuo, keliu, kuriuo einą Rusija ir Italija* negalima. Jį 
nugaiės tiktai demokratinis; socializmas*.

ši musių paliaubų:; diena primeną, kiekvienam žmą- 
gpjji. kad kapitalistiškos, valdžios užtraukė * ant/ žmonį-, 
jpa bąisią karo katastrofą. Kol tautų, lįkdmas bus^tokių 
VaMihi wkose,. tęį A pasauliui; nebu$ u^kriutą? tąika?

10r METŲ RASIZMO 
ITALIJOJE

tiągįia, irrtą (ją bšų.dįtišką dąr? 
bą finansavo..kąpitabstaL kuris 
parėję-* “nuaušti ragus” dart 
bįnįnkųų masėms,f> įvariusiam* 
palmą* fąbpkantem* sa/V0 
p^olimąis ant, fabriku,Kądam 
gjį> darbininkaL buvo* suskilę^ ir

f 

papąąękmingy,/ pastangų.* “tuo? 
javus?) paaajMniti? kapįtaUzmąl’; 
tair jį#e nesugebėjo Mussęliniųį 
pasipriešinu, Muasolimor: bam 
doms simpatizavo iri vąldšia* 
ktiri-igęidč,^ kadubutųr išnaikin
ta,; radįcališka.- miotajįa?; masėse 
(ji f aklinai jau buvo išgara? 
vusi).
t Galą i gale*. Mussolini paakių* 
to esąs. taip* galingas,, jdgęh pa? 
reikalavo*, kad . jan*. butų * pa? 
vesta, valdžia^ grasindamas 
priešingame* atsitikime;- mar- 
šnoti į - R0mą < ir jėgsu paimti 
Valdžią* į ■ savo rankąs, l^ava- 
iiua- Viktoras Emanuelis suti
ko- Mussolinio reikalavimą-. iŠ? 
gildyti“/ irh nub to laiko Italijo* 
je*. gyvuoja fašistiška- diktatu- 
jba.

f Mussolini* paėmęs valdžią į 
savo raukas, panaikino, visas 
biliųčių laisves. > išžudė arbą 
sukišo ,į galėjimus smarkesniuo
sius savo priešus; kiti, ku- 
yjemsi pavykjątiš jo, na* 
gų*’ pabėgę- į * ušateniuse Italija*, 
jer šiandien viešpataują*,* aršiau* 
šias.; rųšiesu daspptnjmaa*. 0<t ekP*( 
nominėė žmomą< padėteu bę.*, ga?. 
lo sunki.; Bet .dęka itor kad;«eko-> 
nominis krizis-siaučia, visame, 
pasaulyje, tai, lialijosv gyvento.
ai- tą priespaudą kenčiąs Ant- 
ta vertus, Italijos-^ darbininkai 
dar tebėra- s^kįlę. įr keletą, 
priešingų* vien^ kitai f rakei jut 
ir jų> judėfimasv yra- suparaly
žiuotas. ' r

Bet amžinai! taip, žirtoma*> 
nebus. Tokios despotiškos val
džios, kaip, JĖjtąUjos fašizmas 
arpa, Rusijos .’bplsevizmas^gali 
išsilaikyti tiktai, tol, kol masių 
enęrgįja <yrar prįslčgte. dėtį eko
nominio skurdo.

T** ■ff’"*”*"

ir vėl' nutyla. Vidurdieny gęk 
toni liūtai ateiną prie upės 
krantų atsigerti. Jų akys yra 
lyg žalt beriliai, o jų staugi
mas yra garsesnis už vanden,- 
puolio kriokimą.”
' Kregžde* Kregžde, Kregžde? 
le,”‘ tarė* Karalaitis, “tolię anoj 
pusėj * miesto*- aš matau- palėr 
pyj vjauną • vyrą; Jfe sėdi pasir 
lenkęs - prie rašomo stalo*- app 
versto popieriais,- o jo pašonėr 
je yra stiklinėj su-nuvytusio? 
mis pi j oi komis/ Jo- plaukai ru
di ir šiurkštus* o- jo lupos yra 
raudonos* lyg pomegranataį, 
ir . j U. tuvi dideles * mieguistas 
akis. Jis*bando užbaigti teatro 
direktoriui, veikalą, bet* jan>- 
peršalta* ilgiau rašyti.. Ugnies

' (T?sa)
.ft . . ' .
t Jį praskrido.kaįedijos bokšr 
tą* kiu?, buvo, iškalti bąltųjo 
marmoro; apgęlaU Ji , praskri
do pąįoęiųv U girdėjo šoklų 
gąrsą.. Buiki mergelė/ išėjo..ant 
lalkono su savo meilužiu*. 

į‘Q, kpkioaj’g^ažios^ žvaigždės,” 
Msakė jų*,irv“ir, kaip jmosĮan 
pį yradumeilės jėgą J” “Ąš „tur 
riu vilijies,! kad ♦ n/ano sukner 
ė laikų-bus. bą*gįa, vajstybir 
iiam baliui,” atsakę jį; “aš. 
sakiau, išsiūti aįstros , gėles 

ant suknelės; bet tos siuvėjos 
į fra-, tokios tinginės*”' *

Ji perskrido ,up£ ir matė ant 
aivų stiebų pakabintas Irkt- 
aęnes. Ji; perskrido žydų- 
cyartająir matė senus žydus*, ant t grotų, jau* nėrav o išvaikio 
jesiderančitts ir sveriančius 
pinigus varinėmis syarstykĮė- 
inis. Pagaliau ji,pasiekė betur
iu namelį , ir žyilgtęręjo vi-, 
dun. Iš karščio vaikas lovoje 
blaškėsi, o motina buyo užruk 
iįisi, — ji buvo taip.,nuvarą 
ši. šmukšt Jį ir įįįndo, ir pą-4 
įėjo didįjį, lubiną ant* stalo 
|>pę motęrs nop^rsko. Tada, ji 
šyelnįai skridę aplink lovą ir 
vėdino savo sparneliais vaikų 
|caktą*, “Kaipf* vėsu ,mąn . daro
mi,” tarė vaikąs* “aš, tur. būt, 
jąų gėrėjų,” ir jįsasaĮdžiąi užr 
migo.

Tadą. Kregžde sugrįžo pufe 
LinkauiPi^/ Karalaičio., ir p<i- 
pasakpj^, jąm,( k&f jif>nuveikč. 
“Keista: yypfe kadd man* dabpr 
šilta*,oiW: tęks-; šaltas.”

“Tai* t tędėhi. kad«tuo atlikai 
gerą^ darbą*” ’ atsakė. linksma
sis Karalaitis*. Ta$r Kregždelė, 
užsi^ąątąr irr tuojau*: užmigp* 
Mąstymas<. viąadd/ migdydavo 
ją-

Pienai ? brėkštant. Kregždelė 
huskridOo upėn;, ir, išsimaudė. 
“Koką. taii kįiątaas reįftinyų,” 
tarė OrjnotOlogįįpsmM^801’^, 
eidamas^ tiMįUv “Kregžde žįer 
mos laiku l^’rTt jis parašė ilgą 
laišką vietiniam , laikraščiuį. 
Visi; kurtojo* tą laišką, kuria? 
tie buvo pilna,, tokių , žodžiu 
kurių jie nęsuprator 
:Į “šiąnakt,*aš skrendu Egipr 
,|an/’ tarė Kregždė ir-jos muk 
taika buvo pakilusi. Ji aplan
kė, visus , viešus paiųinklus ir 
t uė j o. .ilgą, laikąs viršūnė j e ką? 
tedręs ■; bokšte, Kury tikt; ji nė-t 
ję,., žvirbįiai čiauškėjo ir sakė 
y ienas s kitam,,/‘Ęękį 3 tą*. garsi 
ateivė !*’ todėl, Kregždelei, bn-. 
yo, labai; smagu., 

.! Mėnuliui, už tekėjus*, ji. par» 
skrido .prįe, J^kmpi? Kai,a- 
;ląi#or “Ąr. nuturi kuklų reifefc 
Jų Egįpjtą ? Aš:V tuojau apjųin

“Kregžde; Kregžde, Krcgžįdd- 
įų” tapė I^aralaiMs, , “ar neną,- 
buai su mbnim vieną nak$jik 
įgiau?”1 
*/ “Manęs laukia Egipte,” ;aV 
sake Kregždė* “Rytoj mauni 
draugas skrįs prie/ Autojo? 
Kį’įoklio. Tęn , tarpe meldų jgur. 
Jk upės arklys, id* ant Ydingo 
granito sosto. sėdi Dievas Me- 
piąonas. Ištisą naktįjįs,dabo- 
ja, žyaigždes, .ir. kai.rytmetiuA 
žvaigždė - u^šylųįįaK jis išrei^v, 
kia«* vieną“ džiaugsmo**šauksmą

Beveik. tuo • pačiu. laiku*, kai 
sovietų- valdžia Rusijoje,, ren? 
gęsi prie savo , 15 metų sukak* 
tuvių* Italijos fašistai pradėjo 
minėti savo 10 metų., viešpata
vimo sukaktuves. 
Mussolini nuvyko 
nes ir žvalgybos^ ąpsuptas) į 
Turiną pasakyti 
buvo padaryti dideli fašistų 
milicijos , maršavimai ? Romoje.

Vadinasi, jau 10 metų, kai 
Italijoje. viešpataują, “juodį 
marškinių” diktatūra. Nedaug 
kas. manė*, kad. Mussplinio, val
džia taip , ilgai išsilaikys.

Kokios*, priežastys pagimdė 
fašizmu? Panašios^ kaip ir bol- 
ševiamį, Rusijoje. Mussolini 
laimėj#, ‘ duugįąusia;, su pagelba 
gryžflfiiųp iš. kąra, laukų karei
vių, .kurią, pąKėjty.namfh nera
do darbo.,ir tmėjOr kęsti skur
dą. Rad^ Italija-, dalyvavo kare, 
kuriame,: jiji skaudžiai nukentė
jo, niekas* kitas nebuvo kaltas, 
kaippItalijoS’rvaJdžiafJi? tie ka
pitalistai, F, kurįe< nouęje, iš karo 
pasipelnytii ir> tųp, tikslu vertė 
valdžią^, stoti; į į žmonės 
tai numanė ii?rItaJjjaH po karo 
atsidūrė ' ant kRąšten revoliuci
jos-

Tačiaus Italijęs. darbininkai 
buvo,, suskilę ir- nemokėjo, tąja> 
padėtim pasinaudoti, Karsto-- 
mos- bolševikų vadui! iš Mask
vos, darbininkų mases puolė 
grobti ‘ dirbtuves r ir jsivaizda- 
vo, kad tuč tuojaus Italijoje 
galės būt panaikintas.* kapitįa? 
lizmas. Kita, daugįaus, politiš? 
kai. subrendusi darbininkų, da
lis, vadovaujama. sociąljštų,,, to
kiai taktikai .priešinusį,; X Pfąfe 
tikoje ta taktika pasirodė ne
tinkama, nes tas dirbtuves, 
kurias darbininkai buvo- smur
tu pasigrobę, jie nemokėjo; pa
tys; vesti ? r buyo priyersti grą? 
Žinti kapitalistams- 4Ųanbihinr 
kų masės jautėsi labai nupuo* 
iusios dvasioje ir sudemorali- 
zuotos, kaip visuomet * būna po 
didąlioi pyalaimėjimor,

šituo momentu panaudojo 
kapitaUstąkiirjMuesulini.i Pasta- 
■asis>, jąjįp nuo. karo laiko piki
ai kovojo/, prieš sociąliątus, 

kurie.' jį; pasmerkė, už .tai, kad 
jisai,stoja už karą. Paskui ka
da, buvo, grobiamos dirbtuvės^ 
Mussplu#., viešąi užgyrč- tuos- 
ę‘revoWnp*r i *7$^ ; t matytį 
norėdamas. Prie, to,. j udėjimbiitraukų^ Jitu sa^d- sandėly^- tu-

šituo tikslu
(karinome*

prakalbą ir

TT

juosta”

- i ji»x apalpo.”
< -1 “Aš; lauksiu • su jUniis dar 
vięnąi naktį ilgiau ” pasakė. 
Kregždė, kuri tikrai turėjo ger

• tą širdį*, “Ar; aš, galiu nunešti 
jąm kitą -rubiną?”

* į “Bėjai; Aš Jau.uiebcluriu • rur 
bw” Jtą^ė Karalaitę “Maųo. 
,ąkys v tąi iyįskaą, kąs yra., likę( 
ma»M Jos; yra- padarytos iš ne- 
pąpyastų,; safyrų, kurie buvo 
atnešti iš-. Indijos n tūkstantį 
metųu atgulu 'Išlupk vieną ir 
,įmnęšk jaoLt. Jis parduos jį 
gfažgrožiui iri nusipirkę < mais
to. ir r kuro-Ji?? užbaigs savo vęi- 
jodą ”
i, “Brangus, Karalaiti,” tarė 
i^reg^de,' “aš.negaliu tą.; dajęyr 
į,” ir ji pradėjo.. verkti., 

\ “Kregžde,* Kregžde, Kregžde, 
daryk* ką aš įsakau.’’

Tad Kregždę, išlupo. Kata? 
|ąičio. akį., ir nuskrido. , prie stu? 
dento palėpes.; Ten buvo gąna 
lengya,. įlysti, nes stoge buyo**] 
filyje. Ji .puolė j tą skylę ir, lėr-i 
kp, kambarin. Jaunasis vyras 
ląjkė sąvę , galvą t paslėpęs ran* 
komis, tai, jiąL ir negirdėją

Neseniai/ f į j RaryžiUUSs polici- 
j ą kreipusi < ponia i .prašy*
daiw pagalbos^ nes jos! vyras 
jau | šešis?, mėnesiuai ją* kanki- 
nąsAię. kulmąs.,. Nors jį ište
kėjusi tik‘ prieš<nietusi bet jo
sios gyvenimas;^ atrodąs jai 
amžinu pragariu- Vyras esąs 
labai pavydulingas,’ tikras 
ptelo X kankinąs ją, visokiais 
bjudaia* Jisv uždaręs < ją < tam
siame kambary lyg kokią; ara
bų >beleiswę, bet . j am .ir to nw 
ža,i Jis s nuaipfekięsi vidaramr 
žių»* “ištikimybiĮ^ juostą”1 ir 
yęrčiąs žmoną;: nęšioil šįybufy 
karišką* aparatą.

Tardymas parodė, kad po- 
nia iliitje pranešė teisybę poji- 
ci jai>» Pasirodo^ kad i iv r
amžiuje žmonių ištikimybei 
apsaugoti vyrai tebevartoja vi
duramžių. metodus#- Paryžiuje. 
galima^ imt? Įpirkti, “išŲkimy- 
^ės* jųoatą’?, tikra., kopia , gy
slos jųpątos, .esąn^osj IįĮuųi 
murėjuje. į

Tokias: juostas gąųmia vie
na ortopedu*, Josios 
savinlukaa paręiŠko policijai, 
kad .dąžnąi, gauna užsakymus 
pagaminti- /‘ištikimybės juos-; 
tas4:

pUnraštis (‘‘Eką6elpi#r” v nęt 
įd^jpį. pa^ikį^ęj^iąj W “išti^ 
kįmybės juųsįų” * gamyklos 
sąyininku ponu. Monųęt. l^on-

i pamfoiuuąyęss ląĮklck&iio 
0ndradavbb; “iWkiiųy^- 
įpės.. .juosta.’.’ kainuojamu, 300

ttAifie,i>lrtltf<^'..p|lačiais lapais 
ežero * ię. visada 

OCNVoįEM syjip^šUkėHiM.
(M)

- • -įijit* i , je«t-ei ■tanu m.ibii i1 m • - -

KUbTURA- No; .10r Nau
jas įdomus numeris. Raiha 
45«.. QsiimM8inatit Namie- 
nose.
■.. W. . 'ta

pakštelės;, sparnelių pląsnoji- 
jnąWJt Jrt kai. jis,. pąkėlęę. gulvą* 
pažiurėjo,,. jkur$Klp. *gęažy*. safyT 

gJĮlmtii, ant nuvytusių piT

“Jftą.maną. pradeda supras? 
;V* rėkę, jis; “šis, yra nuo?,ko- 
Įdo., didžiai, manę garbinančiu 
pasekėją... Dabar. aš galiu, baig? 
i. S3YQS veikalą ” ir jis atrodei 
gana lihiiąmas-.
; Aą|;i.rytejąwi‘ Kregždę, nju-? 
skridą j f prieplauką, Jį atsitui 
pp; aąjį I didelio laivo stiebo iiį 
prisižiūrėjo, kaip jūreiviai kro
vė su virvėmis dideles skry-j 
nias. “Trauk, vaikine!” jie šu-j 
kavo, kaį užtraukė ant laivo, 
skrynias vieną po kitos. “Aš 
skrendu? Ęgiptan!” šaukė Kreg-t

Ji * •*
Ž$ė» .bęt? mokas nepaisė, ir ka* 
Ulėnųjfc užtekėjo, ji parskridoi 
pnie linkimojo Karalaičio.
J' “Aš> atgjau atsisveikinti sui 
iumĮaiV/ jk surėkė.
J “Kr>g|dp, Kregžde, Kregžde-; 
le,? ar. nępabusi su manim vie-? 
iiąi natabį ilgiau?”
j “Jajlc Žįma,” atsakė Kregž-i 

šąltas snięgas greitai^ 
atsiras. Egipte saulė yra šiltą 
anįįžįliąį.medžio paimu, o kro-> 
kbdfiiįi gph purvuose ir ne^| 
iaą^Ui; žvalgosi aplink. Mano, 
drauges* suka lizdą Baalbeko*

♦

ti Uruguajaus, Rįetų Ame- 
rikoj Jį, Iletafa, ftifcttščius:

“Naujoji Banga?-(No. 5) 
“Tribūna? (ĮftoO) 
KauWa5fclifctoto»K

> -

K

ANGLIŠKAI- 
UIETJIVIŠKAS,

Apie 400 puslapių

Sw* BersimUimu
Labai patogus ir bitinai reikalin
gas kiekvienam- asmenini** Tai ne 
žodynas* bet * eneiktopedija. Jisai 
gėralas pilna*, ir aiikiai

„ dideiitn »s s atspausdintas.
L jaMItUt* «ili miti £odžiofl,;bet

paduota ir jų ištarimM. Užsisa
kykite sau vienų Siandiev

NAB«<OS
cmcAępA nkdarbo žmonės suąiprasjr susivijotai jie valdys, p^



Penktadienis, tapk, ii; 1932

sąrašų, rhdo, kad tikrai atdm- 
bi auka ptikliuvb į jo nagus, 
lyg iš dangaus iškritusį.

I
2

CHICAGOS
ŽINIOS

Šiandien sukanka 14- 
ka metų Didžiojo 

karo užbaigimo 
j . WIII ■

Chicago rengiasi įvykį iŠkil- 
mingai paminėti; bankai ir 
'rtokyklos uždarytos.

šitffi'diėn 11 Vtil. ryto Čhica- 
go nutils vienai minutei ir aM- 
cftids 'grtfbę 'fitiths kareiviams, 
kurie dalyvavo 'didžiajame ka
re. Šiandien sukanka lygiai 
14-ką metų nuo didžiojo karo 
pabaigos ir taikos pasirašymo.

tierios pamiiiėjifriui, moky
klos, bankai ir vtildžios įstai
gos 'btm uždarytos. Mieste 
rengfttTtfi 'ptirtidai, kuriuose 
dalyvtitis Amerikos legijonas 
ir kitos vdterrthų organizaci
jos. 'Vetdrahs df tlie Tdrcign 
Wars rengia rinkliavą.

Suėmė Uis gėngstė- 
rius; rinkimą atbalsis

- ■ • ■ -........ ... 1-

Jų kandidatams nėlaimėjUš., 
gengstePiai naudoja gąsdini
mus; pagrobė 13 metų ber
niuką.

fte $S00 is užpuolimo
Keturi.»Trtėšilftif įsiveržė j 

Morgan Park Currency Eit- 
change 1989 W. Ulth ‘ips m0J 
juodami revolveriais priverti 
savininką Sydney Rushton 
atiduoti jiems apie $500.

.11 Iii

gatvių kampo. Ttfb tarpu dU 
skubėjo automobilis, ’ktfris Ką^ 
'lėtų permetė it apdi’dškė jo 
veidų.

Stfgatrtas bankinin
kas išeikvojęs $100,- 
000 depozit. pinigo

Pabūgęs šalčio buvęs 
Wieldrid pakliuvo į 
jos rankas.

David 
polici-

suėmėRockfortlO policija 
DaVid TVidlaliil, 6812 Ehvood 
Avė., Šhore Trust and Savings 
bank kasidrių, kuris buvo ieš
komas nuo gruodžio, 1931 me
tų, už brirtko pinigų išeikvoji
mą, viro $100,000. Ieškomasis 
vakar jėjo j Rockfordo polici
jas Stotį ir paklausė ar gali 
pasišildyti. Stoties viršininkui 
jo veidas pasirodė matytas. 
Peržiūrėjęs ieškomų asmenų,

JdNAS A. RŪKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 9 d.. 1932. 6:50 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 46 metų 
infžiaus. giittęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Delta (po tėvais Katiliūtė), 
tunų Joną 5^4 m., brolį Juozapą 
(Escport, Fa.), pusbrolį Kazimie
rą Rūką, uošvius Eva ir Juozapą 
Katilius, 2 švogerius Zigmontą ii 
Motiejų Katilius, brolienę Agotą 
ir Sfanfsldvą Dimivičius ir gimi
nes Amerikoj. Lietuvoje tėvą Ka
zimierą. 'du brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3036 
W. 4Jnd St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį lap
kričio 12 dieną, 1 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapinės.

Visi a. a. Jono A. Ruko gi
minės. draugai ir pažystam* esi: 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
faičlotuvėse ir suteikti jam 'pašku- ' 
tini patarnavimą k atsisveikinimą, t

NUliudę liekame. Į
Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Uošviai, švogeriai, Brolienė 
ir Giminės. '

Laidotuvėse palarnauja grabo-1 
rius A. Masalskis, Tel. Boulev/rtl 
4139.

Užvakar naktį .nežinomi' 
asmenys pagrobė Clark ToUhy, 
demokratų lyderio ir "sanitnri- 
m'o dištrikto globėjo šitnų 13 
metų. 'NtfŠftiia 'dėl hco, bet jis 
buvo paleistas už miesto ribij* 
Vakar policija suėmė tris ’jla- 
sižymėjųšitts VrėŠtšldės gedg- 
Sterius Dago *Lawrence Man- 
gttfio, J. Atfucdi fr WlHtttm 
Biof, kitrie kaltinami pagro
bimu. Anot detdfctyvb Shde- 
fnaket, jie keršija ir mėgina 
terorizuoti deiriokratų kdndi- 
dalus. Jų karididatfli, repiib- 
likonrti, rinkimus prakišo, ir 
matydami “savo gulą išrašytą, 
danguje”, griebiasi įvairių’ 
'priemonių apsfsffugdti 'fltio tei
singumo rankų. Taip 
kalba ChicagOs policfta.

bent

Melrose parko sker
dynių atgarsiai

t

Į Circuit Court paduotos ndu- 
jos peticijos ir sklindai 
prie Miestelio valdybų.

Courtney ruošiasi karui 
prieš gangsterius

Uita

Naujai rišrihktaš Cook ttp- 
kričio prokuroras demokra
tas Courtney jau pradėjo ruo
štis ir kalbėti apie karą, kur? 
ves prieš gengsterius, kuomet 
užims Vietą gruodžio 5 d. Sti
pri, 'kad 'jfe tęšias SWns<rnd 
pradėtą rbylų /prieš InsullUs.

Mėgina surasti vaistų 
J. V. trtiėsttj “liftoTttis”

' - . k
n "m ■

Cldcdgo X V.
miestų 4r municipiafe VnltfžidS 
lyga kirmija, •Ku
rioje mėgins surasti oftnkattiU 
vtrfštų” 'miešto ffafettfsirtlų 'rei
kalų ^oW° prdšaliriti. Wfa- 

’fercttofja ttttsltįfc }trts Stirtas.
. ’ M , - .. . -r. ... . • .... ..

. -. A-.^.x. •»■■> ■ m,  

Civil Libėrties Union advo-* 
kutas Irving Meyers, reprezen
tuodamas kelius nukentėju
sius ,gegužės mėnesį, įvyku* 
siose bedarbių ir policijos 
riaušėse, įteikė 'Circuit teismui 
peticiją, ’tir relkdlauja iš 
Melrose Park atlyginimo už 
padarytą nuostolį. Melrose 
Parko policija sušaudė bedar
bių demėndtrdčiją Ir sunkiai 
sužeidė kelius asmenis.

MYKOLAS BRAdELlS
Persidūrė su šiuo pasauliu lap

kričio 9 dieną, 9:55 valandą va
kare 1932 m, sulaikęs *pUsės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apškr., Krėkanavbs pitap., Zide- 
lių kaime.

Amerikoj -iigyverto 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

inoterį Katoliną (po rteVais 'Bar- 
tulytė), dukterį Stanislavą ir žen-'b 
tą Steponą Sterneckius, 2, ^0110 ,; 
Petrą ir brolienę Kazimierą, ir bro
lį Jilr^į, 2 pu'ssdėres Juidą lt 
SVogetį Dohiiniką Paltbičiiis, OWą ‘ 
ir švOgėrį Kazimierą Beizerius, 2 .t 
švogerius Adomą Bartulį, Petrą \ 
kiderį ir gimines. d

‘Kdnas pabrvofas ra’ridisi 4oll y 
S. \Vhipple St. Lafayette 1102.

Laidotuvės įvyks .pirmadienį 
lapkričio 14 dieną. 1 vai. po pietų 
iš namų 'bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines. , _,

Visi a. a. Mykolo Bradelio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai 'kviečiami datyViUti 
laidčtuvėše ir suteikti jam parku- • 
tinį pžtitrtavimą ir atsis^elkidlibą.

Nubudę, liekame,
įrdpdt. teitit ži^tas, 
ĖroUai, PutttiUii, !Pulbrolit, 

tr GMMt.
Latdotųvlše patatnadja gfi6b- 

tibs A. Masalskis, Tel. BOiilevatd

TrimVĮMs
v-.k . ir..-.

Sunkiai sttšižeidė httkritęs foto 
pirmo aukšto į darpgoidį. 
Mirė.

Lietuviai Gydytojai

k“'” ‘TO 0R.
_____ ______ . PRANEŠIMAS

ganižuoti lietuvius j Vieną dide- p<rsSjjt i crd*e«j ‘Į Patojįes*g .v,etą 
lę br^tifzrtėijų, nes kur viėny- ,
* - J Vihndos: frub 5JO ryto iki 2 0o pietų!

1 zi* “uo ‘6 iki "8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 8483
• ..... - ...... *

• Susirinkime dalyvavo Virš 200

stiprus veikimo ūpas.
Kliubas yra nusistatęs suor-

4

įį.^i t ■»giiiį4, .. i r •.

Iš Garfield parko , b5 tdn g{(lyb6i ir t0 žĮlHmil
„.„a, „a„i eX.;.'n t _ •

Lietuvių Vyrų ir Moterų icliubas daug pasėkmihgiau veikti.
—Pilietis.

Lapkričio 5 d., Lietuvių Vyrų 
ir Mdterų Pašalpos ^liitbks su
rengė vakarė!} Lawler Hąll, 
3929 ifeĮdtan $t. Dalyvavo di
dokas fcktflčltis ndrių ir svečių.

Kalbėjo advokatas K. Gugis, 
’o dainininkė pp1. Stėponavičiettė- 
SklaVaičikiutė ir Vilimaitė ir 
dain. S. Rimkus Sudkifiavo ke
lias dainas.

Klidbo ^iisirinkinias įvyks 
lapkričio 18 d„ 1 valandą po 
pietų, toje ptfčidje salėje. s

^-Klfubo 'narys.
• .. ■. ■ . ' . j

< ,į ..*> Į ■ ,... ,.,M,

fttiftgeportftS
'L GrKiiis, š'iuyėjtik, persikėlė Ii 

naują Vietą

Allfatnis rDobiltftt8kis, 2145 
VV. 23rd Street, “54 metų ,pas
lydęs, pervirto per savo TiibmU 
Verandos aptvarą ir fittkrito *10 
pūdų nuo pirmo alikšto į 
'fdtpįatvį, ’ktfris buvo ^rįšfbs. 
’Petsiskėlė galvą. 'Paskutiiiioitis 
žinioms, Do^ilmrikėis mirė.

Su ėėvOloeriU Sjo MettSs 
ieškoti.

Policija Suėmė M. Vttlėiftų, 
4001 S. Kedzie Avė., 33 įdėtų,’ 
pas kurį rastas 25 kalibro au
tomatiškas tevolveris. Valen
tą apskundė tūla, moteriškė, 

1 kurią, sti .tevplVįfiti ^VųlėntaS 
idėgilio priversti jį painlPį, 

... .................. 1 
L. Prakupas nukertėjo diitO*

Mobilio 'hėltiiMėje ,

Prie 64-tos ir Kedvale kani- 
po, Susidūrė du forda’i. Viė- 

’lttime ’VhŽitfVo lidtuVis LČOimis* 
Prakupas, (1401 S. Galifbrftih 
Avė. Jo Vcldtfs, 'kairioji rhfikk 
buVo gerdkai apdraskyta.

Šito sukandžiojo VV. Bakebičilf 
2907 S0. Ldtve Avė.

V. ’Btikhvlėių, 2907 So. ;L6\vb 
Avė., tų namų užpakalyje, su- 
kaiufidpĮO Ikkimytio štib. Ap
draskytos abi kojos.

ikėršai 'grttiėš; šubeižinė- 
ttis 'rtdomdbliib

. t 
Antanas Kalėta, 4857 Laflih. 

8h, 'ėjo šketsbi 47-tos ir Ltifliii

»įįti 'i

trikiaRftibulanče patarnaM 
tarnautoju. Keturis , 
SSrihenO. ,WM» EŲPWt Vegul

‘kitur.

Jieva Jasmontieflhe
po tėvdis Valuntaitė

Persiskyrė su šiuo paskubu lapkričio 10 d. 10 vai, 
rytįo 1932 m., stlldūkus 44 metų amžiaus; gimus Šiaulių 
apškr., Kriiopių par., Šventupio kkime. Atnėrilęoj išgyve
no 23 metus. Paliko didėliame nuliūdime vyrą Pranciškų, 
dukterį Oną, du sunu — Vincentą ir Joną, pusbrolius ir 
gimines, o Lietuvoj 3 seseris, brolį Joną ir gimines Kū
nas pašarvotas randasi 901 W. 119 St. Tel. iPųllman 0387.

Laiddtuvės įvyks pirmadieny, IgpkriČib 14 d. 8 vai. 
ryto iŠ namų į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedtiMhgos pamaldos už Velionės šlėių, o 
iŠ ten bus iltilydėta į Šv. Kažiftiiero kalines.

Visi a. a. Jievos Jąsnjpntienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviėČiaini ^dalyvauti laidotu'-’ 
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:

Vytas, Duktė, Stirtai ir Giminės.
Laidotuvėse patariititija graborius TJddeikis, telefonas

Mikas Keputaitis 
gabentas namo iš Ii 

goninčs
'Buvo Idikihai atiduotas obsCr- 

vacijai i Cook psychoptitinį 
ligoninę. į

Lietuviai Gydytojai 
•Dr. Vihcent <5. Steele 

Dentištas 
4180 Archer Aventte

u u aiUi na. .tau.m.—.ta m, „>iaa,ub.....-ar , . —

*Ptane BoUleVard70v2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1615 M Ashland Ate.
HM 47tb 8tčeėt

Dr. C K Kliauga
į ,. EfeNTl&TAS . .. J

iftr- Utarninkaii, Ketvergais ir S ubą tomis
2420 W.Marquette Rd.Urti Vietotu Aii

Phone He'mlock 7828 j
Plriecteliais, Seredomb Ir Pltnyiioiiik

1821 6o. Haltttd StrMt . , 
-------------- :---------------------------------- -------- ------ - GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR C KASPUTIS 2420 Margtuttt RoadDEOT1STAS Jyalandpi: 9-^12, 7—9, Ąntrad<«a| it

Grįio ii Europot ir vii praktikuoja 
■tMpjbj vUtaĮ.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-6 P.,M.
7-9 P. M. Siktaadtenials ir kettirtadU-

DR. C. KASPUTIS

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(NaCyandcas)

GYDYTOJAS IR CI““_“ZJ

Mikas Kepdraitiš, 943 ^V. 34 
Strėnų kuris buvo laikinai ati
duotas į Cook apskričio psy-l 

‘o'ftdpatihę ligoninę, pargabcn- 
’tas 'ndmo, kaip praneša jo 
žmona, p. Kepuraitienė. Padė
tis riėliuvusi rimta, todėl Ilgo-' 
rtinė ftdttidtė reikalo jo ilgiau 
laikyti.

Ketvirtadiebj lakinta pigai

.... . ,

3835 ‘s^^Haįsted «• DR.HERZMAN
sei. DuuLcVAMJ yiyy i .... .............  , _.

— Iš KUSUOS — 
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it

Gydo staigias ir chronBkas ligas vytų, 
i me-

Senas nau/iėniėiiš siuvėjas J. 
Gricius, kuris kiek laiko alga-, 
libs užlaikė siuvėjų šapą, adrė- 
su, -S. Kalstei St„ Sitidr 
tiiri daug geresnę ir patogesnę 
vietą, adresu, 3408 S. flalsted 
St. Viši J. Griciaus draugai 
ir kostumeriai prašomi neuž
miršti naujojo adreso.

—Senas Petras. .

Cicero J

Suorgtiniztiotaš naujas lietuvių 
.politinis kliubas j

•
Cicero lietuviai pradeda rody-, 

ti daugiau Veiklumo'ne vien tath 
tiškuose reikaluose, bet ir po
litikoje. " j

Paskutinėmis dienomis jie su
tvėrė ’pdlftišką 'klitlbųt “Cicerb 
Lietuvių Dė'fifėkFfitų Kliubas”. 
Pirmas lkiiubo ;sd^irinkitiitis į- 
vyko lapkričio1 3 d.

Gfhborius ir 
tešilžąhiUtftojaš

' -Koplyčia sDoVaH4i
Tiiritf lutdhiawrnfš ^O^fertis reiki-

ehlCAGO, ILL. ■ : 1 ,
;■ ■ r... ■•■. ■■■■ i .i ....——taU-. i ,

1 F. RADŽAS
^iG)TAWks lIeTuvis

1^-

PROBAK-
'Nuteikia i

barzdaskutykloa į

■Mm komfortą 
■ aktrtinios ,!•

namie
I. w- J* ';    -

( PROBAK BL ADF )

.."'Grabonar^

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS

Pątafttauja laiodtUVėse kubplgiantia. 
Reikale meldžiame atsišaukei, o mudu 

darbu telte UŽgirtfdiiiti, , t 
Tel* Rbolevelt 2515 arba 2516

2314 W, 23rd PU Chicagė
X. , SKYRIUS:

1439 Š. OJtift, Čicero, M
Tk Ciftto 99’27

•,,t Įį.ii.t.uan I. 1 Ąį.'il.n;;.!,!*. , /'*'* III >t..»

S.M. SKUbAS
Lietuvis

GRAB0RIU8 IR B&tSfAMUDTOJAS

Tel. Roosevelt 7532
' .......... — ............................. .....—......

priklausau prie gra
bų išdirbystės 

OFISAS: , 
'66S W. F8th Street 

Tel. Carfal 6174
ė ... SXVj!iOs.. .

• y, utr,, t.te... .i,į ,y.

EUDEIKIS ir Vl$l Wftžbfoio publiką sUT&VOTtttpiginto- 
fate kainomis pušies ‘palaidojimą. 'Mes nieko
^mtiojOie miriau Žm^tiB huno j itiiufe >

te bite koB^^ites4o
Reikalui fsant, 'itttišų atitOrtiobilius MtVtteiudti j jųsų 

Wmis ir ws i »Mų>tiiigą, kur MMitetfmatyti W- 
džiausi pasirinkimą grabirir kitų reikmenų ir už tą pa- 
Wtiti^imą JiimšJyfšŽi TiiJfco nereikės mokėti, nežiūrint

lietuvi^ kuris
tėUtiartttiKi^ttidesų eWėrfu 'll^tii^iu pa- f
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A. MONTVID, M. D.
WW^Jo0’8r.■SMkSrB,,,,•

V»l. i 1W. 3 po pietų, 6 iki 8 vak. Į moterų ii vaikų pagal naujausias 
Tel. Seeley 7330 tddns 3C-Rsfy ir kitokius elektfds

Nimų tėlefdtjls Brtififkičk 6597
,.x .4-.. i i., i . i uj I Ofisas ir Laboratorija t

na (Y hCK iP > . ’• UMI | J025 IV*. 18th St., nttoti Morgan St.

A. L. Bavidottis, M.D v±r ja* 
4910 fifo Michigsn Atetadė

Kenwčod 5107 Hyde Patk 6755 dr CentM 74<4
VALANDOS: 4 ... 4 ■ -_________ ■■ ■ ■ - —

nuo 9 ’fki 11 Valaridai I _ T

DR. CHARLES SEGAL
Į »put iotntalunn u tettnrtulimio Praktiknoj. 20 metai

I OFISAS
| 4729 South Ashland Avė., 2 labus 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Motėtttkų. Vyriškų ir Vaikų Ifa 
OFISO VALANDOS:

Nuo tO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piėtą ir nuo 7 Iki 8:30 Vai. 
vakaro .Nedėk nuo lO lki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Rboiie Canal 6122

VK. KlrjZLo 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

‘2201 West 22nd Street 
Valandos: 1*~ ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj, 
Reiidencija 6628 So. Richrhond StMt 

Telefonas Republic 7868

Office Valandos, 2-4; 7-9
'4140 Archer Avėtnie

Dr. F.TC. Wf®UNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Cittil 0402
.. , . CHICAGO.

— ...... - ...... : a..-.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AMttnd ACnAu 

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

7 iki 8 vai. Nedil. tano 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tėl. Vktdry 6893
Rez. Te!. Dretel 9191 

Jeį, neątslliepia bukite, Centrą! 7*&
Ofiso ir Riz. Tel. Boulevard 5913

MfflTASH
756 W. 35th St

Cor. ’of 35tb & Halšted Sts) I Specialistas odės ligtį ir veneriiktĮ ttfftį 
Ofiso valandos nuo 1-3., nuo 6:3O*8:3G1 ‘‘ ’ - - -

Nedėldieniais pagal sutirtį.
- I - - - - - - -... ....... - — -----

ii

Rasas Gydytojai it Chirurgas

»102 So. Halsted St
< . . .i vi.- kiniDzs J’ist "Street

Ofi8D^R<N^ffiELK59H v?l17-9
ta ta 756 W. S5th St.

Phone Boulevard 41391 (Cor. df JSth 0 Halited Sts) 
A A O "aT CJTZ’ltČ! I Ofiso Valandos: tftio 2-4, dtio 7-9 

A. lV*A»aAlu»DXVlJ3 Nedėldieniais pagal sutartį.
.........‘1 ‘ .._____ —i———j.

katapas 3'1 st Street

Nedėliotais Ir šventadieniais 10—2.

y, Advokatai

K. CUG1S
Advokatas

MIESTO OFISAS
127 JV. Dearborn St., Rpom 1113 

Telefonas 'Cėriffal 4411 
TViMttdbi: htio 9 ryto iki 4 po pietų 
, - Gyvenimo vieta

3323 South tidrtid StrM 
Tėl. Boulevatd 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto
I Į. V... » ■— —

Musu Patarnąyimas lai-
dA ir Kr ; Ibaktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS 1RCH1RURGAS 
į GyldO savo 6fise pitiifusras, išputosiąs 

blauzdų gyslas. , .
I Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 t. 

Nedėlioniis nno 10 iki 12. 
3343 Sputh HaUnd Stredt 

Tel. Boulevard 1401
I ............... ... į ■— .. ,w,,

Dr. Sužana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

i 4145 Afdier Avė.
. Ofiso Tėl. LAFAYETTE 7337 . J

Ofiso vai. kiekvieną dieną riuo 9 iki Miesto Qfi 
412 tyto (išškytus Sėfe'domis). Taipgi Roųni 905 
.[nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais Tt| Vahfndt 
JRi’R<Ža,Tel. HYDE PARK 3395 

| I .Ii. M , .m ........ it.  Ii .u i..

DR. T. DUNOTUS
GYDYTOJAS IR ęHIRŪRGAS , 

‘4142 Atchėr Avehue 
Telefonas Virghiia 0036

■■■■.,    .............. .......... ................. . ....—...   ,..........X.

Rez. 6600 Sbuth Artesidn AVtnlue 
Phone Prospect 6659

I Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So._ Halsted Street 
raRSmjgfcd CHICAGO, ILL.

MUs'

kale višUdMkt ešti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad deturime iš
laidų tfŽMk/itmi šky-

33^7 Auburn Avė.
ČUlCAGO, ILL.

i__ ■?i....... .... ............ ,•&, iv'•; • .i' ‘,.ii.

Į. J. Z0LP
Graboritls Chicagoj

1<I46 W. 46<b *tj|įi||jįįg

Boulevard 52Č3

Boulevard 8413;

1327 So. 49t|i Ct;

». , ... . ....» 
■ .j —

_ .-i

A.A. SUKIS
-Advokatas

-tau 77 W. W<uhinįt<m St. 
_______ i Tel. Dearborn 7966 
Vakndbt: 9 iftb Iki 4 i>o fcietų

Vakarais: Ūtatp. ir Ketv.—6 Iki 9 vai. 
4145 Arcfrer Ade. TU. LafaqMte 7337

Namų Tel. Hfde >«k 3395 
■ ii ta Į ...... I - • ... .1. ,4 — i

Mn Kttchinskas
Lietuvis Advokatas 

'2221 West 22nd Street 
k Arti Leavict $t. 
titooMIa Carial 2552 

Valandos 9 ryto ik| 8 Vakiro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

D~VAITUŠH
LifcYūViS akių f"

Palėrfgvtns . akių jtempim;. ____
tptk&ttillriu galVos ikiūdėjimo, sVaigltin'd 
akių aptemimo, nervūotumo, si“'“ “

DH.M.T. STRIKO!® 
pimą, kuris esti gydytojas m cbibvbgas 

svaigimo o V I 8 4A 8:

•ikL k®imnūiM?kSta 4645 S. Ashland Avė., 
'tftiripihįyslf Ir 'ibiltagfit,. ’ PrirMgU “"r 

teisimai akinius. Vituose atsitiktam)** Ofiso Tel.: Boulevard 7820
egzarnihavimas daromą? su elektrą, pato- Namų Tek: Prospect 1930
dšnčią mažiausias kliidas. SpeclMČ Atidai —----------------

A. lK. Rutkauskas, MDj 
iueini. Akintą kilnias įer *pnsę ptgifts, 4442 $6uth Mesrtn AtPhue 

Daugely atsitikimy^akys ati- Way<tte 4146 1

taigos be akinių. ’Kainos .pi- ;«* fį ,* 

giau kaip pirmiau
4712 South Ashland Avė. DR. A. L. YUSKAbhon. 7589 Į 4^%,

------ kampas 67thir^feesian Avt.
Tel. Yards 1829_^__ Tellftifas GroVėhtll 15$5

TI© Y3 StWW’l?1> lyitaįta MW> 9 iki M tyrt. teta iif 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotus pagal suskirimą.
riri.ii i 1 ..rn I. ki, -i ..M ........

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Mcmroe St 

R<a>rn 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 0600; Valandos 7-9 
.42. .... r'-<■«.! V . ■  .

JOSEPH J. GRISK
'Lietuvis Advokatas

*4031 SįbUth Aahhutd Atfr. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rocktvell Et.

Įa-Mj^į

LIĘTŲV1S AKlV SPECIALISTAS

| r KdtapHktfotuoše
'Attidkliritiote

Akinių Dirbtdtš
756 West 85th St.

6 w 1
>Ned?Homls fdū0 10 Iki 12

ADVOKATAS 
*53 ’B. ’W7tb St.—prie M ’At*.

460

DR. X J. GUSSEN fc t SfitefelI 
vtafflŽI“, STOVU.

X4Uy
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Penktadienis, lapk. 11, 1932

Pasaulinės Parodos Rengėjai 
Ragina Lietuvius Sukrusti

Tiki, kad per likusį laiką Chicagos lietuviai 
prisiruoš tinkamai reprezentuot savo tautą
Šiandien Chicagos Lietuvių Auditorijoje įvyksta 

lietuvių skyriaus susirinkimas
Chicagos Pasauline, šimtme

čio Progreso paroda oficialiai 
atsidarys birželio 1 d. 1933 m. 
Visos tautos vienokiu ar kito
kiu budu bus joje atstovauja
mos. Kai kurios valstybes pa
skyrė tam tikslui didokas su
mas pinigų, stato pavilionus ir 
jau siunčia eksponatus. O kai 
kurias valstybes atstovaus iš
eivija Amerikoje, kurį ne vien 
finansuoja, bet ir daro planus 
dalyvavimui šiame pasaulinės 
svarbos parengime.

“Mes pageidaujame, kad ir 
Lietuva, kaip ir visos kitos 
valstybės, parodoje dalyvautų,” 
pareiškė parodos biuras “N.” 
atstovui, “ir tikime, kad musų 
viltys bus realizuotos. Ikišiol iš 
lietuvių pusės mums teko ma
žai kas girdėti, bet mes esa
me tikri,* kad per likusį laiką 
jie kuo geriausiai prisiruoš ir 
tinkamai reprezentuos savo ša^ 
lį milijonų parodos lankytojų 
akyse.

Parodos raštinės pareiškimas
“Apie lietuvių dalyvavimą 

parodoje mes žinome tik tiek,” 
pastebėjo tautų komiteto pir

mininko majoro Felix J. 
Streyckmans raštinė, “1930 
metais, spalių mėnesį, gavome 
iš Lietuvos valdžios pranešimą, 
kad ji sutinkanti parodoje da
lyvauti ir įgaliuoja ministerį 
Washingtone visus su dalyva
vimu surištus reikalus tvarkyti. 
Pranešimas buvo iš Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos \ir 
jame toliau buvo pažymėta, 
kad ministeris Washingtone 
dirbs išvien su Chicagos lietu
vių suorganizuotu komitetu.

“Sausio 27 d., 1932 m., J. 
V. atstovybė Kaune prisiuntė 
mums pareiškimą, kad Lietu
va negalės parodoje dalyvauti 
ir tam tikslui pinigų skirti dėl 
susidariusios ekonominės pa
dėties.

Iš komiteto nieko tikro 
negirdėjo

“Tuomet paliko Chicagos lie
tuvių suorganizuotas parodos 
komitetas. Bet iš jo ikišiol nie
ko tikro nepatyrėme ir lietu
vių prisiruošimas prie parodos 
neparodė jokio progreso.

'“Mes tikime, kad penktadie
ni įvykstąs susirinkimas Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje 
pradės rimtai darbą dirbti ir 
teigiamai išriš klausimą ir vie
nai ir kitai pusei. Be to, mes 
tikime, kad susirinkime daly
vaus tautų komiteto pirminin
kas majoras Streyckmans, ku
ris dabartiniu laiku yra laiki
nai apleidęs Chicago.”

Iki atidarymo paliko 6 
mėnesiai

Laikas iki parodos atidary
mo yra trumpas, ne kiek dau
giau kaip pusė metų. Bet jei
gu Chicagos lietuviai imsis 
darbo, per tą laiką bus galima 
daug kas atlikti ir Lietuvą ne
blogiau reprezentuoti už kitas 
šalis.

............................  —-.........-.............................. J- 'T— ....... -

šiandien komiteto susirinkimas
Šiandien Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje įvyksta lietuvių 
susirinkimas parodos klausimu. 
Jame, kaip spėjama iš parodos 
ofiso pareiškimo, greičiausiai 
dalyvaus ir tautų komiteto pir
mininkas majoras Streyck
mans. Visos draugijos, lietuvių 
organizacijos ir grupės turėtų 
prisiųsti savo atstovus į susi
rinkimą, į kurį taipgi ragina
mi visi lietuvių profesionalai, 
veikėjai, visuomenės darbuoto
jai ir dailės jėgos, kad butų 
galima galutinai išdirbti pla
nus ir pradėti rengimosi dar
bą. Turime subrusti, nes laikui 
bėgant ir parodai atsidarius, 
pasijusime užpakalyje, kuomet 
kitos menkesnės tautos, kaip 
latviai, estai, bus reprezentuo
jamos.

Nelaimingo “raido” 
pasekmės 13 metu

Vincentui Žičkui
Važiavo įsikabinęs į troką; nu
puolė po kito automobilio ratais

Norėdamas veltui pasivažinė
ti, jaunas 13 metų berniukas 
Vincentas Zičkus, 3432 South 
Morgan Street, buvo sunkiai 
sužeistas ir gali visai prarasti 
gyvybę.

Visi automobilių savininkai 
patyrė, kad važiuojant Chicago 
gatvėmis, ypatingai naktį, re
tai pasitaiko, kad ant užpaka
lio neužsikabintų vienas, du 
berniukai dėl “raido”. Tiems au
tomobilių savininkams ne tiek 
gaila, kad mažas berniukas pa- 
sivažinės, įsikabinęs į “bompe- 
rį”, kiek pačiam berniukui grę- 
sia pavojus prarasti gyvybę ar
ba būti sužeistam visam am
žiui.
Nelaimė įvyko prie 36-tos ir 

Gage St.
Panašiai atsitiko su šiuo ne

laimingu berniuku, Vincentu.
Kaip ir kiti berniukai, su dve

jais draugais važiavo įsikabinęs 
į troko užpakalį. Tai įvyko tarp 
36-tos ir 37-tos Gage gatvėje, 
trečiadienį naktį. Trokas va
žiavo gana smarkiai. Paskui jį 
netoliese traukė kitas, keleivi
nis automobilis.
Vincentui perskelta galva; pa

teko po ratais
Nežinia dėl ko, Vincentas 

staiga nuo troko nupuolė. Ar 
jis norėjo nušokti, ar rankos 
pavargo ir nebepajėgė jo išlai
kyti, negalima pasakyti, bet, 
staigiai Vincentas nusirito ir 
pateko tiesiai po keleivinio 
“Nash” automobilio ratais. Su
stoti buvo per vėlu ir nelaimin
gą berniuką automobilis perva
žiavo. Skaudžiai perskėlė jam 
galvą ir sutrenkė. Ar vidujinių 
Žaizdų yra, nežinia.

Guli šv. Povilo ligoninėje

Keleivinio automobilio šoferis, 
tūlas Gioldstein, tuojau nugabe
no suvažinėtą Vincentą į St. 
Paul ligoninę, kur jam buvo su
teikta pirma pagalba. Berniu
kas ten tebeguli. Reikia tikę 
tis, kad jis pasveiks.

šis įvykis turėtų būti pamo
ka tėvams. Niekuomet neleis
kite vaikams kabinėtis į auto
mobilius, nes niekas negali už
tikrinti kas įvyks. Vieną, kitą 
kartą berniukas gali ištrukti 
sveikas, -bet ateis laikas^ kuo*

met jam teks toks pasivažinė
jimas apgailestauti per visą gy
venimą.

Šiandien Pasaulinės 
Parodos lietuvių 
skyr. susirinkimas

Organizacijos raginamos pri
siųsti delegatus; kviečiami vi
si veikėjai ir profesionalai

šiandien Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks Pasaulinės 
Parodos lietuvių skyriaus susi
rinkimas.: Kadangi laikas jau 
trumpas, o mažai kas nuveik
ta, reikia sukaupti jėgas ir 
kas nors pradėti daryti.

Visos draugijos, visuomenės 
darbuotojai ir profesionalai 
kviečiami dalyvauti, o draugi
jos, kliubai raginami prisiųsti 
delegatus, kad butų galima iš
dirbti planai lietuvių dalyvavi
mui parodoje ir pradėti ruoši
mos! darbą.

Susirinkimo pradžia apie 8 
va. vakare.—A.

Šis jaunas vyrukas 
labai mėgsta kalė

jimo celę
J. Norvalas giriasi praleidęs 16 

metų už grotų; dar tik 30 
metų įamžiaus

Jonas Norvalas, 121 Locust 
St., 30 metų vyrukas, netiki į 
darbą ir turi komunistinių idė 
jų apie savo kaimynų turtą. 
“Kas tavo, tai mano”, yra jo 
trumpo, bet margo gyvenimo 
obalsis. Be to; Jonas galvoja, 
jeigu policija, valdininkai ir po
litikieriai vagia žmonių sumokė
tus mokesčius, kodėl jie negali 
praleisti kelius dolerius į savai
tę jį aprūpindami duonos kepa
lėliu ir juodos kavos puodeliu?
Pradėjo darbuotis nuo 14 metii

Sumanymas atrodo geras ir 
dar 14 metų JoiiaS ėmė jį vy
kinti. • Apiplėšia kaimyną, at
važiuoja policija, jį suima ir 
pasodina į kalėjimą. Jonas ap 
rūpintas viskuo. Ir pastoge, ir 
maistu ir margais rūbais.Nu
sibosto kalėjimui Jonas ir jį pa
leidžia. Bet Jonas, kartą pasi
ryžęs, savo planą vykina ir 
tiek. Mėgina pasisavinti kito 
kaimyno turtą. Ir vėl atva
žiuoja policija ir vėl suima Jo
ną ir kurį laiką palaiko jį už 
grotų. Taip per šešiolika me
tų, Jonas vykino savo planą, tik 
laiks nuo laiko išeidamas į lais
vę kelioms dienos atostogų.

.Paskutiniu kartu Norvalas 
buvo areštuotas lapkričio 5 d 
Kaip ir praeityje, pateko už 
grotų už savo komunistinių įsi
tikinimų Vykinimą.—S.

Coronerio jury rado 
Antaną Girskį kaltu 

žmogžudyste
Už dviejų savaičių įvyks Grand 

jury tyrinėjimas; tebesėdi 
Cook kalėjime

Coronerio jury, vakar 10 vai. 
ryto svarsčiusi Antano Girs
kio, 811 W. 37th Place, bylą 
ir. dariusi pomirtinį tyrinėjimą 
į Illinois Packing Gompany f.ur- 
mono Bert Walkerio mirtį nu
sprendė, kad atsižvelgiant j 
aplinkybes, Antanas Qirskis yra 
kaltas. Tyrinėjimas nusitęsė 
kurį laiką ir laike jo buvo iškel
tas faktas, kad laike tragedijos 
Girskis buvęs girtas ir, be to, 
jo santykiai su furmonu, ne
buvę labai geri.
Greičiausiai bus apkaltintas an- 

tro laipsnio žmogžudyste

Po tardymo, Girskis buvo nu
gabentas atgal į Cook apskri
čio kalėjimą, kur turės laukti 
dvi savaites \ iki “grand jury” 
pradės jo bylą svarstyti ir pa
daryti formalj apkaltinimą.

“Grand jury” bylą svarstys 
kriminaliame Cook apskričio 
•teisme -ir,- spėjama,- -kad -Girskis 

bus apkaltintas antro laipsnio 
žmogžudyste.

Kaltinamasis, kuris spalių 27 
d„ naktį nužudęs Bert Walkerį, 
pats mėgino nusižudyti, jaučia
si gerai, kiek sąlygos pavėlina 
ir peilio padaryta žaizda jo kak
le pasirodė nepavojinga.

Pasidarė revolverį, 
bet neteko pen

kių pirštų
Kaip du jauni “mechanikai” 

šaudė žiurkes, su namie pū
ga m Intu re no i neri u.

W. Schulįz, 5123 S. Ashland 
Avė., ir Andrius Volianskis, 
17 metų, 1511 W. 51 St.r du 
jauni vyrukai au ambicijomis 
kuomet nors ateityje būti in
žinieriais ir strielbas dirbti, 
pagamino iš vamzdžio, med
galio kelių geležgalių ir vinių, 
revolverį, jų didžiausiam nu
stebimui, revolveris tikrai šau
dė. Pamėgino kartę, antrą. 
Naminis produktas veikė vi
sai gerai.

Bet į orą nėra prasmes šau
dyk ,pagalvojo vyrukai, nes 
kulkos krisdamos žemyn gali 
pataikyti kuriam nors į pakau
šį. Radę tamsią ielą, tarp 50 
ir Marsdifield Avė., su savo ne
paprastu revolveriu ėmė šau
dyti į žiurkes.

Bet neilgai jis veikė. An
driui atydžiai betaikant į di
delę, ilguodegę auką, revolve
ris staiga išlakstė į originalius 
geležgalius ir kartu su savimi 
nusinešė ir Andriaus dešinės 
rankos pirštus. Jaunam me
chanikui neteks daugiau sva
joti apie trielbų dirbimą.

i,.
Bridgeportas

Apgavikai ir kiti reikalai

T. Stanevičiliš, Bridgeporto 
čeverykų taisyibjds, skundžia
si, kad koks ta'i žmogus atėjo 
ir pardavė jam garsinimą į an
glišką periodinį laikraštuką, 
“St. Anthony’s Messenger”, vi
siems metams už tris dolerius. 
Paėmė $1,00 depozito ir din
go. Nei garsinimų, nei pini
gų. Kvitas matomai buvo pa
imtas nuo kito. Raštą ištry
nė ir perdirbo jį Stanevičiui. 
Parašas atdrukuotas, “Show 
White”.

Biznieriai neturėtų prisilei
sti tų nepažįstamų salesmonų 
ir tuojau patikėti jų propozi
cijoms.

Užeinu pas siuvėją Laucių, 
draugijų veikėją. Užklausiu, 
kaip dalykai. “Tai ne taip 
blogai,” sako, “bankai užsida
rė, bet šiaip taip verčiamos”. 
Tuo tarpu įeina duonos išve- 
žiotojaa J. Bąlnis. Siuvėjas 
nupirko duonos ir tuojau už
mokėjo pinigus, o Balnis užsi
rašė “Naujienas”. Iš duonos 
išvežiotojo pasakojimų, daly
kai nėra taip geri. Kai kurie 
vietiniai Bridgeportiečiai ne
turi pinigų ir už duoną užsi
mokėti.

Ambrozevičiaus įstaigoje vi
suomet matosi žmonių. Vie
ni ateina nusipirkti laikraščių, 
o bedarbiai veltui pasiskaity
ti. Biznis eina O. K.

Žvalgas- 
—r------------—- .

Roseland
I— . ........... i............ .  .........

Komunistai Žada daryti re
formą nekurtose draugijose. 
Sako mes turime pakeisti val
dybą. Kam valdyba keisti, kad 
ji atlieka savo užduotį. Ji nė
rė voliuci joniška, sako komuni
stai. Argi valdyba turi būti 
revoliuci joniška. Juk ji drau- 
gi j oj e nekels revoliuci j a. Svar
biausia' jiems tas, kad galėtų 
draugijose pasišienauti. Atsi
menate keli mętai, kaip tie 
murziai šeimininkavo draugi
jose savo naudai. Ir jie mano 
tuos laikus sugražinti. -Rt

t."Ls. '

Pašovė anglis ren
kantį bedarbį J. 

Payne
Jį užtiko State Coal Co. sargas 

J. Neiglis

Bedarbis J. Payne, 3736 Lowe 
Avė., užvakar naktį, pasiėmęs 
maišą, nuėjo į State Coal Com- 
pany anglių sandėlį, prie35-tos 
ir Normai Avė., pasirinkti kiek 
anglių, kad butų galima nors

Didis augimas
Mes turime čia musų mieste vieną 

biznierių organizaciją, kuri išaugo ir 
išsiplėtojo taip kad dabar užima trečią 
vietą tarp didžiausių Šiame mieste or
ganizacijų. Ir įsigijo pilną pasitikėji
mą perkančios publikos.

Mes turime omeny “Midwest Stores” 
organizaciją. Ji susideda iš 300 krau
tuvių, kurie vaido ir operuoja kiekvie
nas savo atskyrą krautuvę. Kaipo gru
pe ši organizacija valdo ir jai priklau
so nuosavi wbolesale įstaiga, per kurią 
visi produktai yra supirkinėjami.

Gerais ir normaliais laikais, progre
sas ne taip aiškiai matomas, nes tuo
met ir kiti bizniai gerai pasilaiko. Bet 
šiais sunkiais laikais kada visi bizniai 
blogiau pasilaiko, yra ištiesų nuostobu 
girdėti ir matyti tokią organizaciją sėk
mingai augant ir gerai besiplėtojant.

“Midvvest Stores” yra vedama sulig 
gerai apdirbto plano, ir jai yra padėtas 
geras ir saugus pamatas. Vietoj to, 
kad kiekviena krautuvių pirkinėtų kas 
jai reikalinga, iš atskyrų wholesale na
mų. yra taip sutvarkyta, kad visos kar
tu perka iš sykio, dėl visų 300 krau
tuvių. Šis patvarkymas duoda progos 
nusipirkti viską daug žemesne kaina. 
Supirkinėjimas žema kaina yra labai 
svarbus faktorius išlaikymui kompetici- 
jos. ”Midwest Stores” krautuvės to
dėl ir turi tokį užsitikėjimą, kadangi 
jos yra patogiai ir sumaniai tvarkomos 
ir perkančioj! publika pasinaudoja že
momis kainomis.

Operuojant kaipo grupė, vietoj to 
kad kiekviena krautuvė atskyrai butų 
valdoma, jie turi galę ir bendrai skelbti 
laikraščiuose. Jus galite rasti ‘‘Midwest 
Stores” krautuvių skelbimą kas savai
tę reguliariai šešiuose dieniniuose lai
kraščiuose. šis žingsnis dideliai įver
tinamas namų šeimininkių, nes jos nuo
lat mato bafgenų skelbimus ir gali todėl 
pigiai ir nuolat pirkinėti kas joms yra 
reikalinga. (

Šios dienos laikraščio laidoje telpa re- 
guliaris skelbimas. Jame paskelbta tik
ri bargenai dėl taupių namų šeiminin
kių.

PRANEŠIMAI
' J' * -ir > --‘-■r-M-iri.ilftIII

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj lapkri
čio 11 d., Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti visi, nes šiame su
sirinkime bus nominacijos valdybon atei
nantiems metams. F. Prusis, sekr.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne
sinis susirinkimas atsibus nedėlioj, lap
kričio 13 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną. Nariai-ės skaitlingai dalyvaukite, 
nes yra svarbių tarimų ir raportų.

St. Narkis, sekretorius.

5. L. A. 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyksta lapkričio 13 d., 1:30 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj. Nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti. Turime 
svarbių tarimų dėl labo kuopos.

Kviečia Valdyba.

SIUSKITPER
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

f ' ' ' '■ >"? 1 1 :...... ■ 1 ■
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Grynų Daržovių Vidurių LiuonnotojM, 
Garsi Europlška PrepArocija.

NE KENTEK NUO DIEGLIUI Nuo bu- 
kietėjimo vidurių, gražų-'viduriuose Hemo, 
rdidų ir t. t. Klausk savo vaistininko, 
6aHauk arba rašyk dėl dykai sampelių.

ainuoja 26c už 35 piliules. Prisiusime 
už persiuntimų neskaitant iš laboratorijos 

LEO LABORATORIES, Ino.
084 Fullerton Avė., Chicago, UI.

S—.... ..... . ........      —

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muose arba studijoj
6023 Ha,sted St

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840, -,ri..................

'R'"..... . .Mi. ■»■■■■■■■! ............  »■■■

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ...........   $2.50

padaromi į vieną dieną.

A & C Better Bedding
906 No. Western Avė.
Tel Humboldt 4766

.. .......... ■■■■■■■............... .......................... SI-■■■■.■ . ........  /

J. MACKIEWICH'
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

kiek apšildyti savo kambarius.
Bet nepasisekė jam pasiryži

mas išpildyti, nes jį patemijo 
sargas J. Neiglis, 224 E. 46th 
Street. Užtikęs bedarbį beren
kant anglis, pradėjo šūkauti. 
Payne ėmė bėgti, bet sargas šo
vė į jį iš revolverio, pataiky
damas į dešinę koją.

J. Payne buvo suimtas ir nu
gabentas j Bridewell kalėjimo 
ligoninę. Jo padėtis nėra labai 
pavojinga.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
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 
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui siu 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 .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Loans—Paskolos
PASKOLINSIM NUO $50.00

IKI $300.00 
už nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso.
S. OSGOOD 

1134 N. Western Avenue 
Tek Armitage 1199

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Pbilco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu 35 me
tų amžiaus, nevedęs, • suprantu gerai 
ūkės darbą, dirbęs kelius metus. Sutik
siu kokį laiką dirbt tik už pragyvenimą, 
arba jeigu galima, galės kelius dolerius 
damokėt. Liudijimą galėsiu suteikti 
kuogeriausį iš gerai žinomos Chicagos 
įstaigos, kuri mane pažįsta per 20 me
tų.

Meldžiu rašyt arba telefonuot.

STANLEY KIBORT, 
6755 So. Western Avė. 

Grovebill 1038

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

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

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

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

i—i«r11

CLASSIFIED APS, Į
Personai 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU apsivedimui moters apie 

40 metų amžiaus, esu našlys ir pasitu
rintis, dirbu su virš 24 metus vienoj 
vietoj.

Rašykite laiškais į 
Naujienas, 

1739 So. Halsted St. 
Box 1502

Furnished Rooms
RENDON kam baris Marųuette Park 

apielinkėj su visais patogumais pigiai 
pavieniems, ar porai. Pašaukite Prospect 
8921.

For Rent
2 NAUJAI ištaisyti po 4 kamba

rius flatai $15 ir $17 į mėnesį.
1623 No. Winchester Avė.

• Automobiles
PARDAVIMUI 1927 Lincoln Sedan 

už $295, labai gerame stovy j. S. Kara
lius, 9927 S. Michigan Avė. Telefonas 
Pullman 4091,

' Business Service
Biznio Patarnavimas_______

SMK^MMMMMMVMM^^^e*********************

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų 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 Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkofporuotas 
1642 West Division St. 

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

VALIUOKITE BVSU—NES PIGIAU 
St. Loui/ .......... $1.50
Kansaš City ............... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $10.00
Philadelphia ............... $12.00
Washington, D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučerne, pigiai, nes 
man persunku, labai graži ir gera vieta. 
Jarosz. 2159 Oakley Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė 
su mažu namu.

Lafayette 8780

PARDUOSIU arba mainysiu 180 
akerių farmą su gyvuliais ir mašinom 
30 mylių nuo Syracuse, N. Y, ant ga- 
radžiaus arba gazolino Station. Box 
1501, 1739 So. Halsted St.

Saukite 

ROOSEVELT 

8500




