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69 m. senutė Elena Platukiene 
rasta sukapota kirviu savo 
namuose Garden City, Mich.

Maisto stokuoja ne tik miestai, 
bet ir kaimai. Du trečdaliai 
gyventojų badmiriauja
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Am. Darbo Federacija
i 'm '

už 6 vai. darbo diena
Siūloma darbo valandų aprybavimą įrašyti 
šalies konstitucijon. 11,000,000 bedarbių
Cincinnati, Ohio, lapkr. 25.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
konservatizmas pradeda nykti, 
pačiam gyvenimui reikalaujant 
radikalių priemonių taisyti eko
nominius blogumus.

Visą laiką griežtai smerkusi 
nedarbo apdraudą, dabar Fede
racija savo metinėje konvenci
joje nedarbo apdraudą pastatė 
kaipo vieną savo svarbiausių 
reikalavimų. Ir, Federacijos 
reikalavimu, tą nedarbo apdrau
dą turi finansuoti vieni samdy
tojai.

Californijos delegatai patiekė 
pasiūlymą, kad prie šalies kon
stitucijos butų pridėta pataisa, 
įvedanti priverstiną 6 valandų 
darbo dieną ir 5 dienų darbo 
savaitę, šį pasiūlymą remia ir 
Federacijos prezidentas Green, 
kaipo tikriausią priemonę pa
šalinti šalyje bedarbę.

Įvairiose komisijose yra <lar 
svarstomi pasiūlymai nacionali
zuoti bankus, įvesti federalę re
guliaciją tarpvalstijinės preky
bos industrijų, pasmerkei fede
ralinės valdžios ekonomiją, tai
komą pravesti hdkapojlmd dar- 
-bininkamsĮalgV^im^ griežtes
nį pajamų taksavimą ir pradėti 
organizuoti čenštorių darbinin
kus.

ku bedarbių Amerikoje yra 
10,900,000. Pašelpa jiems da
bar dar labiau reikalinga, negu 
kad buvo reikalinga pirmiau. 
Tokios didelės bedarbių armijos 
ir jų šeimynų, sako Federacija, 
negalima išmaitinti pašelpomis, 
nežiūrint kaip duosnios jos bu
tų.

Garner pranašauja a- 
laus biliaus priėmimą 

iki sausio 1 d.
Washington, lapkr. 25. — At

stovų buto pirmininkas John 
N. Garner (išrinktasis vice-pre- 
zidentas) pareiškė laikraštinin
kams, kad jis tikisi, jog atsto
vų butas iki sausio 1 d. priims 
alaus bilių.

Finansų komitetas pradės 
svarstyti bilių gruodžio 7 d. 
Svarstymas užims kokias pen
kias dienas. To komiteto pirmi
ninkas Collier patieks kongre
sui alaus bilių kaip tik kongre
sas susirinks gruodžio 5 d. Ma
noma, kad bilius bus nepartinis 
ir kad jį rems ir republikonai.

ban- 
salę, 
savo

Nuvijo komunistus
Didelis būrys komunistų 

dė įsiveržti į konvencijos 
kad paduoti Federacijai
reikalavimus. Bet konvencija 
jų neįsileido, tad komunistai pa
stovėję kiek laiko gatvėje ir 
pasakę ten keletą prakalbų, iš
siskirstė.

Reikalauja sumažinti karo 
skolas
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Hindenburgas reika
lauja r u s i j ą pri
jungti prie Vokieti jos

ISO

[Acme-P. b A. Photo]

Fredric March, kurį Kruta
mu jų 'Paveikslų Dailės ir Moks
lo Akademija pripažino kaipo 
gerinusį pereitais metais kin
tamųjų paveikslų aktorių. Jis 
labiausia pasižymėjo veikale 
“Dr. Jekyll and Mr. Hyde.”

Bolševikiška propagan
dos literatūra karstuose

Varšava, lapkr. 24.— Lenki
jos policija susekė naują būdą 
bolševikiškai propagandai skleis
ti. Ji nužiūrėjo, kad Lomnica 
kaime, arti Rusijos sienos bū
nąs nepaprastai daug laidotu
vių ir kad tos laidotuvės būna 
gana skaitlingos. Policija vieno
se tokiose laidotuvėse atidarė 
karstą ir rado jį prikrautą pilną 
bolševikiškos literatūros. Daug 
“laidotuvėse” dalyvavusių žmo
nių liko areštuota. Policija sa
ko, kad laidotuvių dalyviai bu
vo niekas daugiau, kaip bolševi
kų literatūros šmugelninkai, ku
rie pereidavo sieną su pasais, 
leidžiančiais jiems dalyvauti gi
minių laidotuvėse.

Airijos-Anglijos muitų 
karas tebesitęsia

Platus. automobilių 
vogimas Chicago j

šiemet pavogta jau 30,435 au
tomobiliai, arba po 100 auto
mobilių į dieną

Chicago.—Policijos rekordai, 
rodo, kad per 10 mėnesių šie
met Chieagoje vagiliai pavogė 
net 30,435 automobilius, arba 
vidutiniškai po 100 automobi
lių į dieną.

■ , , . ' ' i

Apie 35 nuoš. pavogtų auto
mobilių būna “nustripuojami”, 
t. y. nuimamos visos geresnės 
automobilių dalys— padangos, 
lempos, sėdynės, baarejos, vis
kas ką galima parduoti kitiems 
automobilistams, ar automobi
lių reikmenų sankrovoms.

Japonija nori kalbomis 
numarinti

viska

Rusiją laukia sunki Senukas Šamas Pia 
žiema delei didelės 

stokos maisto
tukis kaltinamas nu 

žudęs savo pačią
Prūsijos savyvaldybės panaiki

nimas yra viena; Hindenburgo 
sąlygų sudarymui kabineto. 
Tariasi su ^centristais.

r" ___________ —.■

Berlynas, lapkr. 25. — Prezi
dentas Hindenburgas šiandie pa
kvietė katalikų centro partijos 
vadą kun. VVilhelm Kiias pasi
tarimui apie sudarymą sekamo 
kabineto.

Tai galbūt bus paskutine pre
zidento pastanga sudaryti par
lamentarinį kabinetą, kuris tu
rėtų didžiurnos reichstago pasi 
tikėjimą. ' *

Kadangi nemanoma, kad ir 
centro partija galėtų sulipdyti 
koaliciją, jeigu. į ją neįeis ir 
Hitlerio fašistai, tai spėjama, 
kad prezidentui vėl teks skirti 
diktatorinį kabinetą, kuris val
dytų šalį be reichstago, vien 
prezidento dekretų pagelba. 
Manoma, kad šitokiame atsiti- 
cime von Papen vėl pasiliktų 
cancleriu.
Paskelbė Hindenburgo sąlygas

, .i ■ '

Fašistai, labai nepatenkinti, 
kad jų vadas Hitleris negavo 
diktatoriaus vietos. Jie, sako, 
<ad jie nerems jokio kabineto, 
jei Hitleris nebus kancleriu.

Užpykę dėl Hitlerio atmetimo, 
fašistai paskelbė visus susira
šinėjimus, su prezidentu Hin- 
den burgu kabinėto sudarymo 
klausimu. Kaip ir buvo spėja-' 
ma, Hindenburgas kviesdamas 
Hitlerį sudaryti parlamentinį 
kabinetą, pastatė jam ir reich
stagui tam tikras sąlygas, vie
na kurių reikalauja, kad reich
stagas iškalno pasižadėtų at 
imti Prūsijai autonomiją ir pri
jungti ją prie Vokietijos. (Vo
kietija susideda iš kelių autono
miškų valstijų, kurių centrali- 
ne valdžia yrą Berlyne. Prūsi
ja yra didžiausia Vokietijos au
tonominė valstija).

Hindenburgo sąlygos parla
mentariniam kabinetui yra se
kamos :

Parlamentas turi sutikti Prū
siją sulieti su Vokietijos vals
tybe.

Parlamentas neturi paliesti 
prezidento galios leisti diktato
riškus dekretus, einant 48 kon 
stitucijos skirsniu.

Parlamentas turi pačiam pre
zidentui palikti skyrimą apsau
gos ir užsienio reikalų ministe 
rių. “ ./.‘t

Didelė reichstago didžiuma 
priešinasi atėmimui '• Prūsijos 
autonomijos; taipgi ji nori pa 
silaikyti sau teisę priimti ai 
atmesti prezidento dekretus; 
kaslink užsienio reikalų ir ap
saugos (karo) ministerių, tai 
juos, labiau negu kuriuos kitus 
ministerius, turi skirti pats kan
cleris, kuris yra atsakomingas 
prieš reichstagą.

žinoma, Hitleris negalėjo to 
kiomis sąlygomis sudaryti par
lamentinį kabinetą, kuris turėtų 
reichstago pasitikėjimą. Bet 
norėdamas patekti
Hitleris ėmė prašyti Hinden- 
burgą paskirti jį diktatorium- • 
kancleriu prezidentinio kabine
to, kuris valdytų šalį be reich
stago. Hndenburgas į tai atsa? 
kė, kad fašistai yra tokia par
tija, kuri negali gauti kitų par
tijų paramos. Še to Hitleris 
visą laiką griežčiausia priešino* 
si pačiam pre?įdentui ir jo dek
retams ir todėl negali būti pre
zidento kabineto galva.
v Dabar fašistai vėį susigr^o
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Helen Hays, kurią 

jų Paveikslų Dailės 
Akademija pripažino 
riausią pereitų metų 
jų paveikslų aktorę, 
šia pasižymėjo
veikale “Arrowsmith”.

Krutamų- 
ir Mokslo 
kaipo ge- 
krutamų- 
Ji labiau-*

Lewis Sinclair

Maniakas nudurė 6 
ŽmnM 11 Sužeidė

Pamišo netekęs $300 dvejuose 
plėšimuose ir ėmė peiliu ba
dyti žmones gatvėje

Dctroit,- Mich., lapkr. 25. — 
Kelios dienos atgal Garden City 
policija suėmė lietuvį senuką 
Šamą Platukį, 69 m. amžiaus, 
beklaidžiojantį gatvėje netoli 
savo namų, 2204 Henry Neff 
Rd.

Už kelių minučių Platukio sū
nūs Alfonsas, 36 m., pranešė 
policijai, kad jis radęs namuo
se nužudytą savo motiną.

Nuvykusi į Platukių namus 
policija rado Eleną Platukienę, 
69 metų amžiaus, jau negyvą, 
sukapotą kirveliu ir pasmaugtą 
su virvute, šalę jos gulėjo iš 
dviejų nedidelių šakaliukų su
kaltas kryželis.

Senukas tuojaus liko įtaria
mas dėl žmogžudystės ir polici
ja jį suėmė kvosti. Išpradžių 
jis nenorėjo į jokius klausimus 
atsakinėti. Tik kada policija 
parodė kryželį, tai Platukis at
sipeikėjo, nusigando ir ėmė 
maldauti, kad tą 
imtų.

Tečiaus ir tada 
sisakė prisipažinti 
žudystės. Tik vien
žmoną ir sūnų, kad jie esą su
sitarę jį patalpinti senelių prie
glaudoje. Esą jis savo žmonai 
užrašęs dvejus namus, vienus 
Garden City, kitus Detroite ir 
nuo to laiko jis ėmęs nužiūrėti, 
kad jo norima atsikratyti pa
duodant jį senelių prieglaudom

Policija sako, kad jis bus ap
kaltintas už žmogžudystę. Pa
sak policijos, senukas Platukis 
dar nesenai atsėdėjęs 8 mėne
sius pataisos namuose už but- 
legeriavimą, be to daug sykių 
buvęs areštuotas už pasigėrimą 
ir žmonos mušimą.

Maskva, lapkr. 25. —Besibai
giantis bolševikų penkmečio 
pienas, kuris turėjo padaryti 
Rusiją turtinga industrine ša
lim, susilaukė netikėtų kliūčių 
—didelės ir vis nuolat didėjan
čios stokos maisto ne tik mies
tuose, bet ir kaimuose.

Du trečdaliai Rusijos gyven
tojų bus laimingi, jei šią žiemą 
gaus tiktai duonos, bulvių ir ko 
pustų, žuvies .galbūt tris sy
kius j savaitę ir mėsos tik sy
kį į savaitę ,ir tai tokiomis ma
žomis porcijomis, kokių visai 
neužtenka pragyvenimui.

Karvių ir arklių Rusijoj da
bar yra nuo 60 iki 70 nuoš. ma
žiau ,negu jų buvo penki metai 
atgal. Kitų gyvulių yra tik 
50 nuoš. mažiau, negu buvo 5 
metai atgal. Visi šie galvijai 
ir gyvuliai daugumoje yra vals
tybės ūkiuose ir dideliuose ko
lektyvuose, kurie, , pasak pačios 
valdžios laikraščių, dar neturi 
pašaro ateinančiai žiemai. Del 
stokos pašaro, pusė melžiamų 
karvių užtruko. Daugelis gy
vulių išdvėsė, ypač jaunieji. 
Apie du trečdaliu arklių yra 
išbadėję dvesienos, kas labai 
atsiliepia į žemės apdirbimą. 
Del tos priežasties derlius šie
met buvo nuo 20 iki 30 nupš.: 
mažesnis. • gyventojai nusimi
nę Jr jų darbingumas, delei nuo
latinio badmiriavimo, yra suma
žėjęs.

Dauguma valstiečių neturi 
mėsos, cukraus, sūrio, sviesto 
ir kiaušinių. Tik industriniuo
se centruose dar galima gero ir 
pigaus maisto gauti dirbtuvių 
restoranuose ir niekuriuose ko
operatyvuose. Jau mažai mais
to, ir tai prastos rūšies, atve
žama ir į turgavietes, kur kai
nos, palyginant su algomis, yra 
nepaprastai augštos.

kryželį pra-

Platukis at- 
prie žmog- 

kaltino savo

Seattle, Wash., lapkr. 25. — 
Apsiginklavęs dviem ligais pei
liais, pamišęs filipinietis Juliau 
Marcelino, 30 m., nudurė šešis 
žmones—du amerikiečius ir ke
turios filipiniečius ir sužei
dė 11 žmonių, kelis jų gal mir 
tinai, .lis per dvi valandas bė
giojo po namus, sankrovas ii 
gatvėse badydamas peiliu žmo
nes, iki, pagalios, jį užklupo po
licija ir suėmė.

Jis sakosi, kad jį užpuolę du 
negrai ii* atėmę $200. Vėliau 
jis apsinakvojęs hotely su savo 
draugu, po ko vėl pasigedęs 
$100. Kažkas jo galvoj pasida
rę negera ir jis nudūręs savo 
draugą. Po to nieko neatsime
nąs.

Charleston, W. Va., lapkr. 25. 
—William Crider, 46 m., liko 
nuteistas visam amžiui kalėj i- 
man už pavogimą arklio.

Traukinys suvažinėjo 
žmogų

Vilkaviškis.—Spalio 30 d. va 
karinis keleivinis traukinys, ei
nantis nuo Virbalio Kauno link, 
ties Vilkaviškio stotimi užkliudė 
šalia einantį sargą A. Jasiule- 
ViČių ir patraukė ant bėgių. Ne 
laimingajam traukinys perva 
žiavo per krutinę ir galvą. Jis 
buvo tuojaus nugabentas į Vii 
kaviškio apskr. ligoninę ir ten 
tuojau mirė. Velionis buvo apie 
40 metų amž. ir paliko žmoną 
su dviem mažais vaikais.

Mexico City, lapkr. 25. — 
šiandie pasimirė žmona buvu
sio Meksikos prezidento Gailės.

Japoni
ža

vi nu-

Vai-
valdžion

Policija nušovė buvusį kalinį

ar

Paryžius, lapkr. 25.
džia svarsto Rusijos pakvietimą 
pradėti derybas dėl prekybos 
sutarties.

Quito, Ecuador, lapkr. 25.— 
Valdžia paskelbė kareivių mobi
lizaciją susekus konservatorių 
suokalbį ginklu nuversti dabar
tinę valdžią.

be-
nu-

NAUJIENOS
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OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 Šventadieniais nuo » iki i val.

ir vieton garbinti diktatūrą, ėmė 
dėtis dideliais demokratais , ir 
parlamentinės tvarkos šaliniu 
kais.

Washington, lapkr. 25.—Ame
rikos Darbo Federacija mėne
sinėje apžvalgoje sako, kad ka
ro skolos yra svarbiausia kliū
timi musų ekonominiam atsiga
vimui. Todėl ji reikalauja, kad 
skolos butų taip sutvarkytos, 
kad galėtų pagerėti biznis už
sieny ir tas pagerėjimas neiš- 
vengtinai atsilieptų ir šioje 
lyje.

30,000,000 bedarbių

Federacija apskaito, kad
šame paasulyje šiuo laiku visa
me pasaulyje yra apie 30,000,- 
000 bedarbių, neskaitant tų mi- 
lionų, kurie dirba tiek mažai, 
kad negali užsidirbti pragyve- 
mui.

Pačioje Amerikoje bedarbė vis 
didėja ir sausio mėnesy galima 
tikėtis apie 12,700,000 bedar
bių. Jau dabar apie trečdalis 
visų darbininkų nedirba. Darbi
ninkai algomis šiemet neteks 
apie $8,000,000,000, palyginant 
su pereitais metais, šiuo lai-

Dublin, lapkr. 25. — Tebe
sitęsiant Airijos ir Anglijos 
muitų karui, kuriame kaip vie
na, taip ir kita šalis krauna 
viena kitos prekėms kuodidžiau- 
sius muitus. Airijos valdžia 
pakėlė iki 300 nuoš. muitus ant 
įvežamų iš Anglijos ir šiauri
nės Airijos bulvių. Taipgi už
dėti nauji muitai ant skintų 
gėlių.

Rusija siūlo Franci jai 
prekybos sutartį

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

_ Apsiniaukę, galbūt lietus 
shiegas ir daug šalčiau.

Saule teka 6:52, leidžiasi

Geiieva, lapkr. 25.
jos atstovas Matsouka šiandie 
kalbėjo visą dieną tautų sąjun
gos tarybai; kritikuodamas są- 
jimgos komisijos raportą Man- 
žiurijos klausimu. Gal būt kal
bėjęs ir ilgiau, bet taryba 
tarė nutraukti posėdį.

Kaip išrodo, ai japonai 
galinėmis kalbomis rengiasi
marinti Mapžurijos klausimą. 
Pav. japonai rengiasi visą mė
nesį kamantinėti komisijos pir
mininką Lyttoną dėl jo patiekto 
raporto.

Į posėdį atsilankė ir Ameri
kos delegatas Davis.

Detroit, Mich.—Policija nu
šovę Frank Stomski, 26 m., ku
rią tik dvi savaitės kaip išėjo 
iš Jaksonville kalėjimo. v Pasak 
Hamtramck policijos, jis buvo 
areštuotas sąryšy su viena va
gyste, bet bandęs nuo policijos 
pabėgti ir tapo nušautas.

Kiek Kaune yra gy 
ventoją

Statistikos daviniais dabai 
Kaune yra 127,619 gyventojų, 
kai pernai tuo pačiu metu bu
vo 118,297 gyventojai.

Taigi per paskutiniuosius me
tus Kaune priaugo apie 10,000 
gyventojų.

Už dvi vištas geras 
arklys

TIKTAI PENKIOS SAVAITES BELIKO
IKI

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Buenos Aires, lapkr. 25. — 
Visos industrijos ir stambusis 
biznis tariasi apie paskelbimą 
taksų streiko. Valdžia mat 
rengiasi padidinti taksus, kad 
galėjus subalansuoti šalies biud
žetą.

Warm Springs, Ga., lapkr. 25. 
25. —Į čia avy}<o pasilsėti iš
rinktasis prezidentas Roosevelt, 
bet jį užklupo tokis lietus, kad 
jau antra diena mažai kur gali 
išeiti* tad neturėdamas ką veik
ti studijuoja Rusijos klausimą.

Ukmergė.— Jeigu ankščiau 
kas nors butų pasakęs, kad at 
eis tas laikas, kada už dvi viš
tas galima bus nupirkti geras 
arklys, be abejo iš jo butų gar
džiai pasijuokta. Bet štai spa
lių 27 d. Ukmergėn, pil. ž-čius 
atvežęs dvi vištas nusipirko 
nieko sau arkliuką ir dar jam 
pastatė vieną pusbonkę.

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



*

[korespondencijos
Kenosha, Wis

Visokios žinutės

Rinkimai jau praėjo. Dauge
lis žmonių tikėjosi geresnių 
laikų, bet atrodo, jog juo to
liau, tuo dalykų padėtis vis 
eina prastyn. Biznieriai nebe
gali atsilaikyti ir priversti yra 
pasitraukti iš biznio. Ligi šiol 
dar šiaip taip laikėsi aptiekos, 
bet dabar ir joms pasidarė ries
tai, — jau kelios jų užsidarė* 
štai šiomis dienomis uždarė 
savo duris U. S. National ban
kas. Nėra abejonės, kad depo- 
zitoriai pusėtinai pinigų pra
žudys. Uždaryti banką nutarė 
patys direktoriai, nes labai 
daug pinigų buvo ištraukta. 
Vadinasi, depozitai nuolat ma
žėjo. žinoma, kol kas yra sun
ku pasakyti, kiek depozitoriai 
atgaus savo pinigų. Bet kad jie 
neatgaus visų, — tai aišku.

jį atsakomybėn, už priežado su
laužymą.

Juozas Laskis yra 
houše” laikytojas.

“road

savo ty-

daugalsi tikinu;

sau kacl ir ant Halsted gatves!

daugiau 
užaugih-

MOTINOS!
Ar Jūsų Kūdikis Gardžiuo- 

jasi Savo Maistu.
Kūdikiai maitinami Eaglc Brand 
Pienu paprastai greičiau buinčja 
ir parodo didesnį fizinį išsivys
tymą, negu maitinami kuriuo ki
tu substitutu gamtiniam maistui. 
Eaglc Brand yra nepaprastai su
virškinamas maistas ir yra visa
me pasaulyje pagarsėjęs 
rumu ir sveikumu.
Saugu yra sakyti, kad 
kūdikių buvo sėkmingai
ta su Eaglc Brand, negu su vi
sais kitais kūdikių maistais, ben
drai paėmus.* Pabandykite Eagle 
Brand ir žiūrėkite kokį progresą 
jūsų kūdikis padarys.

DYKAI-Pastebėtina Kūdikių 
Knygele!

Jeigu jūsų kūdiki* neina svaruman. 
kaip tu ritu eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. lisisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Wrifare^' — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūra h maitinimą.

IB ^>rand

NAUJIENOS, Chicago, Ht

Vietos komunistai vis kursto 
žmones, kad. tie prisidėtų prie 
rengiamp maršavimo į miesto 
rotužę. Reikalavimai busią to
kie: bedarbiams turi būti iš
duota pinigai, o ne maisto pro
duktai.

Tikrai keisti tie sutvėrimai, 
— jie vis nori pinigų ir pini* 
gų. Jei bedarbiams butų ski
riami pinigai, tai, nėra abejo
nės, kad visokie komisarai at
važiuotų pas juos su kolekto- 
mis. Na, o dabar rinkti almuž- 
ną maisto produktais lyg ir 
neparanku...

‘Vardan Teisybės* savo laik
raštyje netalpinsim, nes tas 
incidentas yra tokios mažos 
vertės, kad neužsimoka jį aik
štėn kelti, ypatingai kuomet 
apie jį buvo pranešta dvie
juose laikraščiuose.”

Tas faktas, kad p. Biekša 
tiesiog įtaria mane melavimu 
ir visai nesivaržydamas sako, 
jog aš esąs ‘‘mažas pagal pro- 

‘Sandarai” vra “ma- 
■ i '>• ’ * ’u ■, t-,.

žos vertes” dalykas! Net 'ko
munistų “Viltais” sliteikė man 
viėtbs atrenitit melhgihguš 
-priekaištus, tai nors, tiek galė
jau tikėtis iš ‘‘Sandaros”. Beb 
idėja, skaudžiai suklydau...

bet labiau*-

tik vaišino kalbomis, 
ir alum bei užkandžiais.

re-

ne-

Prieš rinkimus žmonės pas 
mus buvo nepaprastai užinte- 
resuoti įvairiomis politiškomis 
prakalbomis. Prakalbas rengė 
įvairios partijos,
šiai tuo pasižymėjo republiko- 
nai ir demokratai. Klausytojus 
jie ne 
ale
Kai kuriems buvo net pinigais 
atlyginta. Mat, tuo budu ban
dė kiek galima daugiau balsų 
prisižvejoti.

Vietos anglų laikraštis su 
didžiausiu pasitikėjimu rašė, 
jog Madisone Koelerui guber
natoriaus vieta jau prirengta. 
Dabar jis tyli, kaip pele po 
šluota. Mat, balsuotojai šį kar
tą, kaip su šluota, visus 
publikonus išlave. 

» O «
Lietuviai socialistai irgi

pasidavė kitiems: lapkričio 6 
d. surengė prakalbas German 
American svetainėj. Kalbėto
jų buvo net keturi. Pirmas 
kalbėjo angliškai vietos advo
katas J. Kuchnal, kuris socia
listų tikietu kandidatavo į 
kąuntės prokurorus. Jo kalba 
buvo daugiausiai agitatyvisko 
turinio. Dviem atvejais kalbė
jo drg. V. B. Ambrozaitis. Jam 
reikia atiduoti kreditas už kal
bėjimą, — jis gana vykusiai 
išdėstė kapitalistiškos sistemos 
i ctikslumus ir suktybes. Kelis 
žodžius pratarė drg. J. Martin- 
Marcinkevičius ir G. E. Fech- 
ner.

Prakalbos buvo geros ir, kiek 
teko pastebėti, patiko visiems. 
Paskui buvo duodami klausi
mai. Ta proga, žinoma, dau
giausia pasinaudojo komunis
tai. Labiausiai jie znorėjo žino
ti, ką socialistai darytų paė
mę valdžią į savo rankas. Am
brozaitis sarkastiškai atsakė, 
jog socialistai sukištų į džėlą 
visus komunistus, kaip dabar 
kad daro bolševikai Rusijoj su 
socialistais. 

» » B
Šiais rinkimais socialistai pu

sėtinai dirbo, tačiau pravesti 
savo kandidatus į valdiškas vie
tas jiems nepasisekę. Tačiau 
smagu jau ir tai, kad socialis
tams pavyko surinkti nemažai 
balsų. 0 tai reiškia, jog susi
pratimas tarp žmonių nuolat 
auga. Socialistai ir toliau ne
mano rankas sunėrę sėdėti, — 
jie dar energingiau dirbs, kad 
savo tikslą atsiekti.

» » »
tautietį Juozą Laškį 
ištiko. Jis susiprovojo 
buvusia gaspadine An-

Labai nusistebėjau, kai j>a- 
inačiati “Naujienose,” jog p-Iė 
Jurgeliu!ė rezignavo iš sekrę- 
toriaus vietos. Kenoshoj mes 
'visi laukiame, kada rezignuos 
p. Gegužis.. Bet, matomai, re
zignaciją jum tUrės įteikti 
nariai...

Kada buvo geri laikai, tai 
•žmonės neblogai uždirbdavo ir 
pirkdavo namus. Trida niekam

neatėjo į galvą, jdg kada rtOrs 
laikai gali ; persimainyti. Da
bar namų Savininkai dejuoja 
ir^nebežino ką dar^tk viėiii jų 
jau prarado namus, b kiti bai
gia prarasti. Pavyzdžiui, J. J,, 
nusipirko namą 1 j ahfi dviejų 
pragyvenimų už $6,800. Įmo
kėjo $3,800, o tris tūkstančius 
dolerių pasiliko skolingas. 
Prieš kiek laiko neteko dar
bo ir dabar nebepajėgia dau
giau mokėti. Kiek teko patirti, 
jis jau varomas iš Wvo naihų 
lauk. ■,

Tokiu
Žinonės pirko ant išmokėji
mo ne tik namus, bet ir auto
mobilius, brangius rakandus, 
ir kitus daiktus. Dabar viską 
praranda. Daugelis jų kaltina 
visus ir viską. Tačiaus yra ir 
tokių, kurie patys mve kalti
na: girdi, neiųokejome gyven
ti; jeigu laikai kiek pasitaisy
tų, tai mes daųgiąu tokių klai
dų nebepadarytumėme. .

Well, galima kalbėti šiaip, 
galima kalbėti kitaip, bet da
bartinė depresija baisiai ka
muoja žmones.

—C. K. Braze.
k

Lietuvon Vikingų Keliais

ar pava-

ncžinau, 
Tai irgi

Keistas var-
Praeiviai išrodo 
išskiriant vieną 

Jisai stovi prie

šeštadienis, lapkr. 26, 193Ž
i < <,■ ,< ■■■ ■■■»; i i j, .............................................„......   *

Mums- bekalbant, ateina bro
lis su broliene. ‘^Amerikontas” 
stt šauliu traukia. “Anglų Ba- 
ršh”, o mes namo. Nors bro
liui mano kostiumas taip pat ne 
tlkbai patinka, visgi jisai pri
pažįsta, kad karštą dieną dėvė
ti: tokį; kostiumą yra patogu ir 
išmintinga.

Dažnai gatvėje matosi gra
žios beveik kiniškos ceremoni
jos. Susitinka du piliečiai. Jau 
iiš tblo jie abw nuima nuo gal- 
■^ų! Wvb skrybėles. Prieidami 
aririau; jie abu dailiai viens ki- 

‘tam nusilėnkia. Fotam paduo
du viens kitam raiiką ir kalba- 

kėib dili mėilbčiaii žiūrint į 
tokias ceremonijas, prisimena 
'senbvės miriuetų: ir gavotų šo- 
’kittii ^Pabandykite jjųs tą pa
daryti Amerikos storžieviai ir 

’štorlmkliai^ daleiskime, ot, taip 
sau kuct ir ant Halsted gatvės!

Gitaži, arifiStiŠka ir estetiška 
ta sena Europa!

į Mkims beeinanti Liepojaus 
gatve, staiga užgirdhų anglų 
kdba< “dbctbr, doctor, doctpr”. 
Žiuriu, iš bėgančio tramvajaus 
jvikriai iššoka ne koks kitas, 
kaip ^k pats> mano linksmas 
‘Kanados įhinisteris su lazdele, 
iptb^Uhąitėhiis ir su didele 
balta gėle prie krutinėk. Tram
vajus staiga> sustoja. Išlipa, 
taijpi pat profesorius su savo 
žihbna; o užpakaly jų storas 
tiždbsęs kondUktbrius ranko- 
liiis inbsuodhmas ir vokiškai 
gargaliUodhinas protestub j a, 
kad' jdm dhr neužmokėta^ Mi- 
nirieris pakiša jam popierinę; 
Įltonduktorius dideliame skuri- 
(nidithe krepšyj ieško grąžos. 
‘Miništėriš atstumia jį, pridur
damas, kad vežtų greičiau sa
vo tramvajų kur jam reikia.

“Ir taip, ‘old top”, esame 
Lietuvoje, apie kurią jus 
mums taip daug pasakojote. 
Nugi, dabar ,parodykite ir su- 
sipažindinkite mus su ja,” — 
plačiai šypsodamas ir lazda 
mosuodamas gyvai prabilo 
anglas. Aš automatiškai pra*. 
dėjau krapštyti sąvo galvą.

(Busiv jaugiau)
-- --------------------------------v,.l>...-.l4;AĮ...,TV------------ U.

AR ESATE PAVARGĘS,
nerangus, Netinkąs? ,

, Tilt jus ne mainote NUGA-TONE, u 
toniką rekomenduotu Hrydytojaus ’ specialisto. 
Tonikas, kuris grąžino tūkstančius Į nor- 
maluniĄ. Jus niekuo nerizikuojate. Kiek
vienas butelis NUGA-TONE parduodamas su 
pilna garantija. Jūsų'- pinigai atgal, jeigu 
nepatenkinti. Mfinesinls troatiuentas kainuos 
Jums tik Viena Doleri. Jūsų vaistininkas 
turi NUGA-TONE; Nusipirkite butelt Šian
dien. No bukite tik puėiau žmogum

CSSNEHENSElJ

MiZfc
lių ir automobilių. Piliečių tar
pe karts nuo karto pasirodo 
Lietuvos valdininkų, daugiau
siai su portfeliais. Stąiga pasi
girdo koks tai ritmiškas žygia
vimas, kuris kiškiai išsiskiria 
nuo aplamo gatves beldėsib. 
Apsisuku. Nugi, valio, Lietuvos 
kareiviai! Svėiki, pirmą sykį 
matyti, beveik’ Nenoromis išsL 
veržia man iš krutinės! Iš syk 
visas persimainau, užmirštu 
brolienę ir, kaip koks vaikėzas, 
juos seku. „Tai žygiuoja kur tai 
šešių kareivių, ^patrulis, ly
giuoja koja kojon su šautuvais 
ant pečių. Tūkstantis minčių 
ir jausmų momentaliai prabėga- 
per mano nervų s&įįmą. Kri- » • ■ m a a • « a • ‘ «w> ■ M*
žavėtinas, — torlėl^kad savieji.* 
Po valandos prisiminiau bro
lienę ir grįžtu atgal. Jinai su* 
siraukusL Atsiprašau. Jai ste
bėtina ir nesuprantama, kaip 
aš galiu taip') Bngbidąuti pa
prastais kareiviais.. Jai tas at
rodo net’labai vulgariška. Taip 
einasi pasauly, manau sau. q- 
sotus alkano nesupranta. jPėr 
metų metus aš išalkau pama
tyti tą, kas jai yra jau visą! 
paprasta. Taip v filosofuodaihi 
prieiname prie tilto.

Upėje daug imažų lai veliju; 
baržų ir keletas didelių garląi- 
vių* Ant kai kurių plevėsuoja1 
Lietuvos vėliava. Niekuomet 
nesvajojau pamatyti Lietuvos 
vėliavą, plevėsuojančią- ant lai
vo, lygiai kaip in Lietuvos ka- 
riuomenęi Prie upes krantų 
matosi visokie dideli sandėliai. 
Kai kurie, senesni* ypatingai 
vienas, su skersiniais ir Rau
donu stogu, primena man'El- 
zasp architektūrą, ’. ‘kui’i mdn 
labai patinka. Tuojau už1 tilto 
užsukome į gražią Biržos gat
vę. Viename jos> gale yra tur
gavietė, prie kurios itaatasr 
miesto teatras. .Priešais teatrą 
yra gražus jaunos mergaites 
paminklas* kurią aprašė vokib-i 
čių poetas TĮjoram Rodosi,, 
klaipėdiškis; Netoli i randasi Lie
tuvos banko skyriaus ruifnaii 
kur tarnaują mapo; brolis; Bro
lienė eina, vidun, o aš pasilieku 
lauke, atsisėdęs jąpį?1 bazės ge
ležinės tvoros .• prieš banką. 
Man ■ęąvųjįji belaukiant, priei-į 
na prie manęs dų vyrai. Vie
nas jų mime sveikina. Abųj 
įsigėrę. Vienas ’įjų tai “ameri-’ 
kontas”, kuris mano pažino, d 
kitas šaulys pilno j e uniformo
je. šaulys ilgąi '-m’an aiškina, 
kas yra kokią, sunkią
naštą, jielįęša 
kokią atsakdmy
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Rašo Dr. C. Kasputis
Pirmi Klaipėdos įspūdžiai:
Išeiname. Parašai visur lie

tuviški, o apačioje vokiški. Mat, 
Klaipėdos kraštas turi autono
miją suvokietėjusiems lietu
viams ir nekuriems prūsokams. 
Pirma einame , Ligoninės gat
ve. Kodėl jinai taip pavadinta, 
— nežinau, nes jokių ligoninių 
nesimato. Paskui pasukam į 
Rupesnių gatvę, 
das, ar ne? 
gan linksmi, 
barzdaskutį,
savo skutyklos durų, apsirėdęs, 
kaip amerikoniškas dentistas, 
ir liūdnai žiuri į praeivius. Jo 
veide niatosi ;dkw|p 
Toliau matosi iškaba su para-, 
šu “Sandora”. Lange knygos 
ir atvirutės su pdvėikslais. Sa- 
kau brolienei, kad Chicago j e 
mes taip .pat turime tokią įs
taigą, tiktai ten ji vadinasi ne 
“Sandora”, bet “Sandara”. Tai 
yra viena partijų, kuri pakri
kusių Amerikos lietuvių tarpe 
kovoja už demokratybės prin
cipus. Brolienė, matyt, manęs 
nesuprato ir klausia, ar Chica- 
goje sandariečiai taip pat gro
ja ant gitarų? “Kodėl ant gi
tarų”, sakau. Pasirodo, kad 
Klaipėdos “Sandora” tai taip 
vadinama. “Išganymo Armija” 
arba “Salvation Army”.

Taip apie sandariečius kal
bėdami, užsukame Liepoj aus 
gatvėn. Tai yra pramonės ir 
verslo Klaipėdoje svarbiausia 
gatve. Kodėl klaipėdiečiai to
kią garbę suteikė šiandien mir
štančiam Liepoj ui 
čia daug gražių 
sies krautuvių. Nekurięš jų vi
sai moderniškos. Tokios, kaip 
ir State gatvėje, Chicagoje. 
Savo akimis viską apgraibau, 
kiek galėdamas. Rodosi, nieko 
panašaus savo gyvenime ne
mačiau. Mat, Lietuva, — todėl, 
rodosi, ir naujienybė. Atsisto
jame prie gražios vitrinos, kur 
dailiai ir patraukiančiai išstą- 
tyti visokios elektros ir van
dens pravedimui prietaisos. Tie
siog nusistebėjau. Tokių gra
žių prietaisų net ir Amerikoje1 
nemačiau. Mano, brolienė, kaip 
ir visos moterys pasauly, vis 
atsistoja prie vitrinų, kur iš
statyta paskutinės apvalų ir 
avalinių mados. ■ .v
. Gatvėje storoki piliečiai sun
kiai apsirėdę laikas; nuo laikb 
nuima skrybėles jr kepures 
in skepetaitėmis šluosto 'nuo 
galvų* prakaitą. Karšto, kaip 
Amerikoje liepos mšnęsy. ' Aš 
sulyginant jaučiuosi; vėsiai, nęs 
neprisilaikau “fasono”. . -

;Gatvė graži ir
Truputį kalnuota ir vingium? 
ffli^ėjimkš gan .didėlis iii gy-

• rūpesčių? tiškai juos studijuoju. Įspūdis
_ _ _ 1 V te J • ' Z T1 telk I ' I * '■ S •

vas. Matosi dviračių, motbtcyk- būti šMflidi.

— nežinau, 
visokios rų*
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M. Biekša sumanė man pa
mokslą pasakyti. Ačiū jam. 
Tačiau, ateityj patarčiau jam 
bereikalingai energijos neaik- 
voti, — geriau jau savo “pri- 
klodus” sakytų republikonams.

Biekša “Sandaroj!* piktai ra
šo:

“Tūlas C. K. Braze, ‘Naujie
nose*, korespondencijoj' iš Ke
nosha, Wis., tarp kit ko, ne
iškentė neužkabinęs ir manęs. 
Jei tas p. Braze yra tas pa*s 
plačiai žinomai Brazevičius, 
tai reikia stebėtis, kad jis nors 
senas pagal amžių, bet mažas 
pagal protą. Aš niekur dakta
ru nesivadinau ir nesivadinu. 
Tiesa, aš nemačiau to laik
raščio, kuriame buk apie ma
ne buvo rašyta ir nežinau kaip 
ten buvo parašyta 
dinta.”

Vadinasi, žinote 
bet atsakyti galiu,
stebėtina logika! Tačiau žmo
nės, kuriems teisybė rupi, pir
miausiai stengiasi faktus pa
tirti, o ne kalbėti apie kitų 
mažą ar didelį protą. Laikraš
tyje “Kenosha Evening News”. 
spalių 16 d. štai kas buvo pa
rašyta: •

“Speakcrs at the meeting 
including Atlorney Wallace 
Inglls, of Racine, and Dr. M. 
Bieksha, of Chicago, editor of 
Sandara, a Lithuanian news- 
paper.”

Well, aš dabar norėčiau ži
noti, — kuris mudviejų su tei
sybe prasilenkėva: “Dr.” —at
siprašau —p. Bieksha, ar aš? 
Savo* korespondencijoj aš aiš
kiai pažymėjau, jog vietos an
glų laikraštyj Biekša yra dak
taru tituluojamai. Tad ko čia 
sielotis, jeigu tai faktas?

Savo rašto pabaigoj p. Bie
kša dar sako: “Kultūringieji 
amerikonai politinį agitatorių 
tik tuomet kritikuoja, kuomet 
jis prasilenkia su faktais 
bereikalingai
oponentą, kaip kad daro p. 
Braze.*’

P-as Biekša ‘norėjo kažką 
išmintingo pasakyti, o pasakė 
tikrą nesąmonę. Kritika yra 
vienas dalykas, o šmeižtas — 
kitas. Tarp politinių partijų 
juk nuolat eina ginčai, —va
dinami, vienos partijos šali
ninkai kritikuoja kitos parti
jos nusistatymą bei principus. 
O tai pareina iš to, kad vieni 
vienaip dalykus supranta, o 
kiti—kitaip. Visai kitoks rei
kalas yra su šmeižtais, — ne 
tin kuPuringi amerikonai, bet 
ir išviso visi kultūringi žmo
nes jais nesinaudoja. Labai 
gaila, kad prie to skaičiaus 
žmonių nėra galima priskai* 
tyti p. Biekšos, kuris laikosi 
taisyklės: “žinote nežinau, bet 
koliotis galiu...**

Beje, buvau pasiuntęs į 
“Sandarą” atsakymą p. Biek
šai “Vardan teisybės**’ {dėjau 
ir iškarpą iš anglų laikraščio* 
kur ‘ p. Biekšiv yra tituluoj a+ 
mas daktaru. Reiškia, “San
daros” ponai galėjo pilnai į- 
sįtikinti, jog aš savo korės- 
pondencijoj padaviau tikru# 
faktus. Bet štai gaunu atviru
ką, kur tarp kitko rašomą/

' T-* -r—
-i*“

NAUJAIS
Chicago LAW School

ACCREDITED -----------------

Musų 
nelaime 
su savo 
na Kuzselewski ir dabar turės 
jai $1,240 sumokėti. Gaspadine 
iškėlė bylą, reikalaudama už
mokėti algą už tris metus, Ji 
reikalavo $1,355, bet teisinas 
tą reikalavimą truputį sumaži
no.

Viena bėda dar ne bėda, -t- 
anglų laikraštis praneša, jog 
Kuzselewski yra ir kitą bylą; 
prieš Laškį užvedus!: traukia*“JUsų prisiųsto stbaipsneHo

J

ėsJabui'' taj 
turės, jęi’ 

i!;

PAsvEinmiMo
IEŠKAI Jii KOHTEI^S 

i h&ti&b Sidabrines
ir Auksines -~

tfalbuję tik už
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«fHE STUDY OF LAW DFVMOPS AND EQUIPS 
’■ g UADERS.. Most of our Leading Mon, indudlng 
our Prosidonts, havo been La wyors. TRAINED MINDS 
NA7URALLY GO FORWARD. Thorois always a Groat 
Demand for Man and Women with Logal Treining. 
iNVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject et a tlmo. No Tlmo lošt. NevrCIaues 
formodnino tlme* a Yėar. Starf Stųdylng dndEarrv 
IngrCredits at uny Time. ĖNTER NOW. LLB. Degree 

• In Three Years. Day and Evenlng Claste*.

PRBUm IAW AW POST-GRADUATE COURSES
Ui EAST ^MONROE STREET

A. Ai AMonon, Prosldvht
J V. ‘ ‘

S “NAUJIENOSE”



Nelaukite
Detroit, Mich Iš vakarų

Ii musų padangė

priklauso
Detroitu

Brighton Park

ponų

lietuviai

(Tęsinys)

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

utie

(Per Kopenhageną)
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jos ateitis yra tamsi,

kuri pa-

pritaikytą kalbą, 
jauniemsiems kuo 
laimingiausių me-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas. .

Gražios p. Vinco Makavecko 
p-lės Elfstrom vestuves

GOLUV

T LL ASK TH6T 
ABOUT

nėra, —- 
stovėjęs.

Sakysi-

Žodis Chicagos lie 
tuvių pašalpos 

draugijoms

Motina ir duktė va 
žiuojančios iš laido 

tuvių sužeistos

bent 
buvo jos iždinin

irgi pratarė kelis

f Specialistas iš
Rusijos

— U PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

organizacijoje, 
tas visai 

Tas pats ir .su fi- 
gera tvarka 

reikalauja daugiau išlai-

ačiavo 
jaunojo 

surengimą tokios

Automobilių kolizijoj nukentė
jo p. Aleksandra Juškienė ii 
8-ių metų duktė Alvira .

NAUDOKITĖS 
DIDŽIAUSIAIS 
BARGENAIS

SIŪLOMAIS 
ŠIĄ SAVAITĘ!
PEOPLES 

KRAUTUVĖSE

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GEB’-.AN'TVS
UFE T-OO 
T* COLLEGe 7

CM X DCN’T KHOW-.XF 
'OU’VE REAUN 6OT AKf- 
THING INNOU,NO COLLEfcE 
CAH KEEF» 'V/C >

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

Kai vartau lietuvių laikraš
čius, tai atrodo, jog visai nėra 
Detroito Amerikoj. Niekas 
nieko neberašo apie tai, kas 
paa mus dedasi. Prapuolė 
kažkur visi 
žihovai, 
mėgėjai 
atrodo,

Šiandien! Linksmas Šokių Vakaras
Pirmą kartą Chicągos Lietuviai rengia AVIACIJOS BALIŲ. Tai , bus 

nepaprastų. įvairenybių vakaras su linksmiausia nuotaika, kokia retai kur 
matoma šiais sunkiais depresijos laikais.

Pelnas eis į Lietuvių Lakūnų. Skridimo Per Atlantiką Fondą, šis Fon
das jau turi lėšų, bet dar kiek trūksta, kad lakūnų kap. S. DARIAUS it 
lak. S.GIRĖNO • lėktuvas galėtų būti galutinai parengtas skridimui iš New 
Yorko į Kauną. . j ' >

Chicagiečiai! Ateikite šiandien į tą vakarą pasilinksminti drauge su mu
sų lakūnais,* grojant geram lietuvių orkestrui.
VAKARAS įvyks šiandien,. Į Ž-A N G A $1.00

LAPKRICIO-NOV. 26 d., 8 vai. vak.
ST. AGNĖS AUDITORIUM
3924 Archer Ate., netoli Rockwell St.

VISI TO SKRIDIMO RĖMĖJAI bus šį vakarą šioje AUDITORIJOJE.

Jaunieji 
žodžius, dėkodami visiems sve
čiams ir. draugams už skaitlin
gą atsilankymą.

Po vakarienės prasidėjo šd- 
kiai ir draugiški pasikalbėji
mai. Vestuvių puAta užsibaigė 
jau vėlai naktį. Visi svečiai bu
vo labai patenkinti ir 
ponams Makaveckams, 
tėvams 
šaunios puotos.

Nuo savęs aš irgi linkiu jau 
nai porai visokios laimės gyve 
nime. —Senas Petras.

Lapkričio 24 d. apsivedė pla
čiai žinomos Peoples Furniture 
krautuvės dalininkų 
Vinco ir Magdalenos Makavec- 
kų, — sūnūs. Makaveckai gy
vena adresu 2628 Montgomery

I-JUST HEARbTUAT 
A COLLEGB BDUCATIOH 'NILL 
J>O MORB HATtM k 
THAM-GOOb ■—'NHA-T/'f 

v b'YOU THIHK. *J> Z j

Jūsų
PATOGUMU

nieji juos visus apėjo, o pas
kui apsistojo svetainės viduryj 
prieš teisėją W. J. Burka. Pa
starasis atliko visas reikalingas 
laisvo šjiubo ceremonijas gimk 
nių ir svečių akivaizdoj. Pra
ėjo kelios minutės, ir jau Vin
cas permainė savo “stohą”. 
tuoj visi pradėjo ant jaunųjų 
berti ryžius. Atrodė, lyg snie
gas krinta. Muzikantai užgro
jo tam tikrą jauniemsiems pri
taikintą šokį.

Apie 8 vai. vakaro visi Sve
čiai susėdo prie stalų. Kai va* 
karienė baigėsi, tai toastmeiš- 
teris (jo pavardės neteko suži
noti) pristatė kalbėti Dr. 'Dun
dulį, kuris pasakė labai gražią 
tam įvykiui 
Jis linkėjo 
ilgiausių ir

Važiuojant iš Jurgio Joku- 
bausko, 6508 South Talman 
Street, laidotuvių, šv. Kazimiero

Bet 
draugijai kainueja pinigų 
čiai maža draugijai 
nenori nei apsiimti 
narių ir’žiurejimą - 
du ligoniai per mėnesį, tai vis
kas. Tiesa, jeigu daktaras ir 
prižiūrės, tai iš draugijos bran
giai reikalaus atlyginimo, kuo
met didelėje 
kur sirgimų daug 
kitaip eina 
nansine tvarka 
visus 
dų. Bet tas apsimoka draugi
jai, jeigu yra narių didelis 
skaičius. Nors pašaipiuos drau
gijos yra susitvėrusios tiks
liai gelbėjimui ligos nelaimei 
ištikus narį, bet nesant tinka
mos tvarkos iš draugijos nori 
pasinaudoti ir neištikus nelai
mei arba nori gauti du syk 
tiek, kiek pridera gauti — 
nieks nepaiso šiais laikais ar 
kitiems broliams liks draugi
joj pinigų ar ne. čia reikalin
ga stipri ir budri tvarka. Tas 
galima turėti tiktai gerai ve- 
damoj organizacijoje, kurioje 
yra atatinkama mašinerija 
tvarkos vedimui.

Kodėl kai kurių draugijų 
ateitis tamsi

dedasi
i “siurpraiz parių” 

dingo ir grybavimo 
Visur ramu, — ot, 

kad viskas nuskendo 
į tą upę, kuri skiria 
nuo Kanados.

Bet tikrumoj taip 
Detroitas stovi, kaip 
kruta, kaip krutėjęs. 
me, šiandien Overaičio didžio
ji kuopa turės koncertą Lietu
vių Svetainėj. Lapkričio 27 
d. komunistų vyriausias komi
saras iš peties kirs spyčių 
apie tai, kad socialistai negeri 
ir apie visokius buržujus biz
nierius. Paskui patys galėsi
te diskusuoti, ar verta būti 
biznieriais, ar ne.

— Frank Lavins kas.

Nauji Midget $£| ‘"fC 
Radios taip žcmai%J» I O 
,kaip ...................
7 tūbų pilnai įrengtas, nau
jo styliaus Console radios $80 

$29.75

Dar ir dabar* aš priklausau 
į tris pašalpines lietuvių drau
gijas. Visos šios draugijos 
skaitosi didžiausios Chicagoje. 
Apie kitas dvi nekalbėsiu, nors 
ir jos skaitosi didelėmis. Tie
są pasakius, jos ir yra didelės, 
bet kas iš to, kad jų ateitis 
yra gana tamsi: nariai seni, 
pinigai investuoti dievai žino 
kur, laike narių sirgimo dak
taras jų neprižiūri, abelnas 
narių amžius galima daleisti, 
kad yra apie 48 metai, nors 
teisingai pasakyti nėra galima, 
nieks aprokavimo neveda, jau
nų narių visai negaunama. To
kia draugija, ar ji didelė, ar 
maža
Tokios tai yra dvi stambesnės 
draugijos, į kurias aš priklau
sau, bet visai kas kita yra su 
trečiąją. Apie trečiąją aš čia 
ir kalbėsiu. Gal kai kam tas 
nepatikti, bet manau, kad tai 
bus sveika toms organizaci
joms imti tinkamą pavyzdį iš

Atvirai kalbant apie musų 
draugijas

Šitame savo rašinėlyje ne
turiu noro užgauti bent vieną 
draugiją, jos valdybą bei ak
tyvius darbuotojus. Kalbu vien 
iš prityrimo, nes esu. senas 
Jnarys įvairių lietuviškų orga
nizacijų. Pats esu buvęs drau
gijų sekretoriumi, pirmininku, 
iždininku. Esu kai kurias drau
gijas organizavęs. IPertat, su
prantu jų padėtį. Laike pasta
rųjų desėtko metų likvidavosi 
trys draugijos, kurių buvau 
nariu, bet ketvirtąją, ačiū val
dybai, spėjome prikergti prie 
kitos stambesnės organizacijos. 
Teisybę pasakius, tiek daug 
pašalpos organizacijų, kiek jų 
buvo Chicagoje. niekuomet ne
buvo reikalinga. Daugiausia 
jos dygo karčiamų laikais — 
kiekvienas karčiamninkas buvo 
organizatorius bent vienos 
draugijos 
kas bei pirmininkas. Karčiam- 
ninkui turėti nors vieną drau
giją buvo pelningas biznis.

Turėjome virš 200 pašelpinių 
draugijų

Pertat vien Chicagoje, ge
raisiais laikais, regis turėjome 
nemažiau 200 pašalpinių drau
gijų. Vienos jų mirdavo, o į 
jų vietą kitos dygdavo. Bet 
rimtų organizacijų, kurių tvar
ka, įstatymai butų buvę tin
kamai musų gyvenimui pritai
kyti — turėjome tiktai kelio- 
liką. Neapsiriksiu pasakęs, kad 
tos organizacijos, kurios tu
rėjo tinkamą tvarką, buvo ge
rai vedamos — jos ir šiandie 
gerai gyvuoja. Taipgi gal ne
apsiriksiu pasakęs, kad Chica
goje nereikia daug draugijų — 
užtenka, kad turėsime dvi ar 
tris pašalpines organizacijas. 
Geriau kad jos turėtų po tre
jetą tūkstančių narių, negu 
kad jos ttUri po porą trejetą 
šimtų. Dar reikia žinoti, kad 
palaikymui tinkamos tvarkos 
organizacijoje, reikia turėti tin
kamą valdybą, atsakančią tvar
ką finansinių atskaitų vedime, 
atsargiai prižiūrėti narių už- 
simaldavimą, atsimaldavimą, vi
są ligos eigą.

Skirtumas tarp lankytojų ir 
draugijos daktaro

Jeigu šiandie bet

JtAttJIENOS, Chicagd, Ui.
.............--Į------------------------ - ■_-------- - - - ------- .-■-■Į ■ .................... -■.....

automobilis, skaudžiai stižeizda- 
maš bridgeportietę Aleksandrą 
Juškienę ir jos 8-ių metų duk
relę Alvirą.

Nelaime įvyko prie 95-tbs ir 
May Street kampo 
95-ta gatve važiuojąs automo
bilis smogė visu smarkumu į 
Priteikto karą. Juškienei su
daužyta galva, burna ir deši
nioji ranka, o Alvirai— galva. 
Vežėjas Puteikis ir p. Juška li
ko sveiki. Ligoniai randasi na
mie, 3181 Aubum Avė., po dak
taro priežiūra.—Senas Petras.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

$28.00 vertės 
Porcelianiniai Parlor 

Šildytojai už

'14.95
$20.00 vertės

Virtuves Hėateris už

’9.95
Matykite. Tuo jaus

PEOPLES
FURNITURE Cū.
253640 W. 63rd St

Kampas Maplewood 
Tel. Hemlock 84 uO 

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond 

Tel. Lafayette 3171 
Chicago, III.

$85.00 vertės, garantuotos 
Electric skalbimui mašinos, 
'i/ .tiktai

48.50

šalpine draugija apsieina be 
gydytojo, mes sakome, kad to
kia draugija nesupranta ką ji 
daro. Pavyzdžiui, dar ir dabar 
yra daugybė pašalpinių drau
gijų, kurios siunčia nariui ap
sirgtus lankytoją, vietoj siųsti 
draugijos daktarą. Tikri juo
kai, ar ne? Lankytojas nuėjęs 
žiuri ar narys guli, jeigu guli 
reiškia serga. Kai kurie lan
kytojai dar pasiteirauja kaimy
nų, ar tas • žmogus tikrai ser
ga —• kaimynai patvirtina, kad 
turbut serga, nes guli. Tan
kiai apsimoka nariui gulėti bent 
kelioliką savaičių
į daug draugijų. Kiti vėl na
riai, kuriems užtektų sirgti po
rą savaičių — serga mėnesį ir 
kitą. Liudijimus iš daktarų 
šiais laikais gauti nėra sun
ku. Ypačiai jeigu narys dar 
yra kiek sirgęs. Visai kitaip 
yra jeigu draugija turi savo 
gydytoją, kuris bent kas dvi 
savaiti ligonį prižiūri. Tokių 
draugijų ligoniai šposų nedaro.

Geros tvarkos mašinerijos 
rcik:ab’r;:umab
daktaro užlaikymas

ypa- 
Daktara® 
sergančių 
viens ar

«
 Beliko Tiktai Keturios 
L_ Savaitės iki Kalėdų, bet—
*®* dar yra laiko pasiųstiDOVANĄ LIETUVON!
M^S’Musų pinigų siuntimo sky- 
V’- rius maloniai pasiųs:

TELEGRAMAS 
RADIOGRAMAS 
PERLAIDAS 
DRAFTUS

LITAIS ARBA U .S. DOLERIAIS jūsų giminėms j Lietuvą, 
žemos pasiuntimo kainos — Saugus, Greitas Pristatymas. 
Matykite p. Stungį, Vedėją Foreign Exchange Skyriaus.

T1ROVERS 
■ | NATIONAL BANK JLf TRUSTtfSAVINGSBANK 

Halsted at 42nd St.
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto -8 v. vi, Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

Daktaras r
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir I7_: 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

KALĖDŲ 
EKSKURSIJA 

: 'K ‘ f J 

LIETUVON! . 
Važiuos iki KLAIPĖDOS

FREDERIK VIII » Ntw Yorkb 
GRUODŽIO 9 d.

IŠ Chicagos 'Specialiu Traukiniu 

GRUODŽIO 8 d. 9:30 vai. ryto 
SPECIALUS PASILINKSMINIMAI LAIKE KELIONĖS 

VISOSE KLASĖSE.

Scandinavian American Line 
Autorizuoti Atstovai '

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., . Chicago, III. Tel. ROOSEVELT 8500

geriau gyvuojančių. Pasimoky
ti musų draugijoms yra verta 
— daug kas netobula ir taisy
tina. Tiesa, aš čia nekalbėsiu 
apie mažąsias organizacijas — 
jos yra bereikšmės musų gy
venime, kalbu vien apie pa
čias stambiąsias. Taipgi aš tu
riu mintyje patarti ir toms 
draugijoms, kurios mažos, ne
turtingos ir neskaitlingos na
riais, kad dedamos prie taip 
vadinamų didžiųjų draugijų, 
pasirinktų tas, kurios pamatai 
ir esama tvarka yra pilnai 
sveika. Prie tokių draugijų aš 
priskaitau Chicagos Lietuvių 
Draugiją Savitarpinės Pašal
pos. Apie, šitą draugiją jums 
ir kalbėsiu.

Jonas P. Rakauskas.
(Bus daugiau)

Ponų Makaveckų sūnūs, Vin
cas, yra 27 metų amžiaus. Jis 
apsivedė su 19 metų amžiaus 
p-le Elfstrom. Vestuvių puota 
įvyko Gromanto svetainėj, 4535 
S. Rockwell st. šliubą ėmė 
laisvą.

Apie 6 vai. vakaro prisirin
ko pilna svetainė žmonių. Sve
čiai buvo maišyti 
švedai ir vokiečiai. Mat, p. Ma
kavecko jaunoji žmonelė yra 
kilusi iš švedų tautos. Todėl ir 
vestuvės buvo tarptautiškos.

Štai pasirodo ir jaunieji. Jų 
jau laukė didelis būrys gimi
nių ir artimų draugų. Svečiai kapinėse vakar j Antano Pa
buvo sustoję į tris eiles. Jau- leikio automobilį įvažiavo kitas,

OlPC’SlTAU'i
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The LiUuuųatati Daily Newa 

ęublished Daily Except Sunday by 
Ftea Lithuaman New« Pub. Co.» Ino.

1789 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500 ,

Editor P. GRIGAITIS

Bubecription Batee:
18.00 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Bntered a» Second CIam Matter 
Maich 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

MIRĖ JUOZAS M. 
DANIELIUS

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
fekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben-

Chicagojt — paima 
Metams ........

■ Pusei meti ........
Trims mėnesiams __ 
Dviem mėnesiam —_ 
Vienam minėtini —

Chicagoj per iiniiiotojusi
Viena kopija r.-<
Savaitei —....... T-..
Minesiui ......... .................

Suvienytose Valstijose, ns Chicagoj, 
paltu:

Metams ........ .
Pusei meti-------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam minesiui

Lietuvon ir kitur uisioniuoM 
^Atpiginta)

Metams .................................   S8.00
Pusei metų ... ........   4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siisti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

£57.00
, 8.50
. 1.75

JDOMUS LIETUVOS UNIVERSITETO PATARIMAS

prof .1 Če-

diffef&Įt 
that uni- 
solve the

Up-“Tėvynė” praneša, kad 
kričio 21 d., Huttington Sta., 
L. L, N. Y., numinė savo na
muose Juozas M. Danielius, bu
vęs keletą metų SLA. iždo glo
bėju ir ilgoką laiką “Vienybės” 
manadžeriu.

Nabašninkas sirgo džiova ir 
dėl ligos buvo priverstas visai 
pasitraukti iš visuomeninio 
veikimo. Jisai buvo malonaus 
ir taikaus budo žmogus. Mir
damas paliko žmoną ir du su- 
nu.

MIRĖ j. bouis engdahl

bėti, pasiūlyti literatūros; 
juos pertikrinti ir padaryti 
dalyviais komunistinio judė
jimo.”

J Centro biuras įsako visiems 
draugams kolonijose “mestis į 
darbų” ir traukti katalikus 
darbininkus į bimbininkų kuo
pas. Agitacijų vesti patariama 
lapeliais, kvietimais j prakal
bas, atsilankymais į stubas ir

New Yorko universitetas, pažymėdamas savo 100 
metų sukaktuves, sušaukė Amerikos ir kitų šalių moks
lo įstaigų atstovų konferenciją, į kurią gavo pakvieti
mą atsiųsti savo įgaliotinius ir Lietuvos universitetas. 
Pastarasis dėl lėšų trukumo delegatų neatsiuntė, bet 
parašė sveikinimo laišką. Tas laiškas padarė didelio 
įspūdžio į New Yorko universiteto vadus, ir jie iška
bino jį konferencijos kuluaruose su tokiu prierašu:

“Žemiaus patalpintas atsišaukimas yra išrink
tas iš keleto šimtų panašios rųšies atsiliepimų bei 
sveikinimų, kaipo įdomiausias (turinio ir formos 
atžvilgiais).”
Tai nemenkos reikšmės pasižymėjimas, kad iš šim

tų raštų, kuriuos New Yorko universitetas gavo iš viso 
pasaulio mokslo įstaigų, Lietuvos universiteto atsilie
pimas tapo pripažintas, kaipo įdomiausias. Kas tenai 
yra tokio įdoiųaus pasakyta?

Mums atrodo svarbiausia ši rektoriaus 
pinsko ir jo bendradarbių rašto dalis:

“Among the workers of science in 
countries, there prevails the eonvietion 
versities are obliged and able to help
complicated social-political problems which the 
modern world crisis has sėt before mankind. It is 
not to deny that one of the reasons of the incapa- 
bility of the nations to deal successfully with the 
disastrous conseąuences of the world crisis is the 
insufficient development of sočiai Sciences in com- 
parison with that of natūrai Sciences and the feeble 
penetration of scientific thinking into broad masses 
of population. Having this in view, the Lithuanian 
University wishes to the Conference the greatest 
success, hoping that this Conference will be able 
to ,give an answer to the ąuestions: what are i the 
obligations of modern universities in the sočiai 
order, and in what direction is to be effected the 
reform of universities in order to reach a broader 
collaboration of sočiai and natūrai Sciences and a 
deeper penetration in the domain of sočiai Sciences 
of that spirit of impartiality which'is so charao 
teristic of true scientific thinking.”
žodžiu, Lietuvos universitetas sako, kad viena da

bartinio pasaulio krizio priežasčių yra ta, kad visuome
ninių mokslų plėtojimąsi yra atsilikęs nuo gamtos moks
lų ir kad mokslinis protavimas yra mažai tepasiekęs 
plačiasias žmonių mases. Universitetas reiškia viltį, kad 
mokslininkų konferencija New Yorke apsvarstys šiuos 
klausimus: kokios yra universitetų pareigos, visuome
nėje ir kokiu krypsniu turi būt padarytos reformos 
universitetuose, kad butų daugiau sutartino darbo tarpe 
visuomeninių mokslų ir gamtos mokslų ir kad visuo
meninių mokslų srityje stipriau įsigyventų tikro moks
liško bešališkumo dvasia. 

i

Tai yra, iš tiesų, labai gilios ir teisingos mintys. 
Vargiai kas kitas galėjo jas taip gražiai išreikšti, kaip 
profesorius Čepinskas, kuris yra Lietuvos universiteto 
galva. Jisai yra gilaus proto žmogus ir supranta ne tiik 
tyro mokslo problemas, bet ir visuomeninio gyvenimo 
klausimus. Todėl jisai yra socialistas. Ir nežiūrint į tai, 
kad jisai priklauso socialdemokratų partijai, jį labai 
gerbia ir kitų srovių žmonės.

šįų dienų • pasaulio krizio i priežastys tikrai užima 
svarbią vietą tąs faktas, kad masės žmonių labai ma
žai tenaisivokia ąpie ekonominius, politinius ir kitokius 
visuomeninius dalykus/ O mokslo įstaigos’ dažnąi. ne tiik 
nepadeda žmonėms * tuos • ’dalykus teisingai; suprasti, bet 

(dar stengiasi palaikyti juose įvairius prietarus<ir įklai- 
< dingus įsivaizdavimus. Visuomenįniems mekįlams, ‘kaip 
t teisingai sako Lietuvos universitetas, iląbįii trūksta 
‘bešališkumo. Jų atstovai dažniausia, yra ne bešališki ty? 
i rinėtojai, i bet 'šališki. tam t jkros ' sistemos f teisiutojai ir 
‘net tam tikrų interesų gynėjai,

'Matomi .vyra • matyt, :kąd j jaws Lietuvos ujiųver&įT 
> tetas’ turi/ drąsos žiūrėti tuos klausimus štvirmis^ąkt 
umis. ir viešai; pareikšti /apie* tai savo*nuomonę. jTuo‘ jisai 
įgijo pągąrbą ir tarpe. Amerikos^mokslo vyrų.

Žymus Amerikos komunistų 
agitatorius, J. Louis Engdahl, 
nuvykęs į Maskvą dalyvauti 
vadinamos “Tarptautinės Rau
donosios Pagelbos” kongrese, 
apsirgo plaučių uždegimu jr 
mirė. Jisai buvo dar gana jau
nas žmogus, gal apie 40 me
tų amžiaus.

Engdahl turėjo agitatorišką 
talentą’ ir prieš didįjį karą pa
sižymėjo savo veiklumu socia
listų partijos Chicagos organi
zacijoje. Karo metu jisai reda
gavo socialistų savaitraštį Chi
cago j e, ir kuomet už priešini
mąsi karui buvo patraukti 
teisman Victor Berger ir kiti 
socialistų partijos vadai, tai 
buvo teisiamas ir jisai. Teismo 
sprendimą, kuriuo kaltinamieji 
buvo pasmerkti 20 metų sun
kiųjų darbų, vėliau panaikino 
vyriausias federalinis teismas.

1919 metais įvyko pirmas 
socialistų 1 partijos skilimas. 
Per tą skilimą nuo partijos at
simetė dauguma svetimkalbių 
federacijų ir taip pat kai ku
rios atskirų valstijų organiza
cijos. Bet Engdahl nenuėjo pas 
komunistus. Jisai suprato tiek, 
kad ta neva “revoliucinė” pro
grama, kurią skelbė “kairysis 
sparnas” (iš kurio susidarė 
komunistų partija),'yra kenk
sminga darbininkams. “Kairia-, 
sparniai”, pavyzdžiui, priešino
si darbininkų apdraudai nuo 
nedarbo ir1 net smerkė dalyva
vimą rinkimuose, kaipo “bur- 
žuazišką išmislą”. ’

Engdahl negalėjo su tomis 
anarchistiškomis komunistų ne. 
sąmonėmis sutikti. Bet, galų 
gale, jį sužavėjo Rusijos bol
ševizmas. Nežinodamas Rusijos 
revoliucijos istorijos ir nemo
kėdamas rusų kalbos, jisai ne* 
galėjo suprasti, kas bolševikų 
valdomoje šalyje dedasi, ir įsi
vaizdavo, kad tenai iš tiesų 
viešpatauja f-darbininkų rojus”. 
Kada 1921-ais ar 22-ais metai^ 
įvyko antras Skilimas socialis
tų partijoje, tai ir Engdahl nu
keliavo pas komunistus.

Matyt, kad nabašninkas tiki 
pat savo mirties tikėjo į bok 
ševizmą, o jei buvo paliovęs 
tikėti, tai neturėjo drąsos pri
sipažinti, kad apsigavo. Tbkį 
karšto budo ir lengvo liežuvio 
agitatoriai dažnai tiki į tą, ką 
jie įsivaizduoja arba patys 
sau įkalba.

LIEPIA ^UŽKARIAUTI” 
KATALIKUS

MP3M—— - ■'■■■ ■■ -

Komunistų partijos lietuvių 
frakcijų centro biuras i (t. y. 
Bimba ir jo draugučiaį) išlei
do mąnifęstą savo pąrtijai, 
liepdamas jai taisyti savo sklai
dąs. Viena stambiausiųjų‘sklai
dų esanti tokia:

“Daugelyj viętų pas inius 
drąugus • dar vis viešpatauja 
ta nuomonė, kud su tikin
čiais ‘darbininkais, darkan
čiais bažnyčias, neverta <iųž- 

-Biįip.V, nes Jie ‘tanaus’, tat- 
sijlikę’, ‘nepąžangųs’, etc. Tai 
yra ^ideje ^laidaį dąr- 
bininkus, nepaisant, kad jie 

< ląąko bažnyčias, rejki^tyauk- 
<ti įu<usfy broliškas ųrgani- 
zacijas, - su jais susieiti, kąl-

Tuos partijos narius, kurtę 
daugiau išrpano už lyderius ir 
drįsta juos kritikuoti, bimbi- 
ninkai mėta lauk. Tuo budu ta
po išmesti Pruseika, Butkus 
ir daugelis kitų. Išmestųjų vie
tas dabar jie nori užpildyti 
katalikais, kurtuos jie, matyt, 
tikisi lengviau suvaldyti.

Bet kada komunistai žadą 
katalikus darbininkus “šviesti”, 
tai skamba, kaip nevykęs juo
kas. Nes vidutiniškas katalikas 
darbininkas yra šiandie dau
giau apsišvietęs už’ komunis
tus. Pastarieji yra didžiausi 
fanatikai, kurie netik neapken
čia kitaip , manančių žmonių, 
bet ir bijo
susipažinti. Todėl komunistų 
protavimas 
siškas. Jie 
nesisarmatija net muštynes da
ryti priešingų srovių prakal
bose. 
____ __ f n.-.,-, ......... -............

išleista milionai dolerių, paso-i vakare ir jis ima agituoti, kad 
dinta į kalėjimus tūkstančiai 
gerų piliečių ir nemaža kitų 
nušauta? Nuo pat prezidento 
iki paprasto policisto ir pa
kvaišusio reformisto visi, rė
kia apie law enforcement.

Niekas nesako, kad įstaty
mai visai nereikalingi. Jų tu
ri būti tik tiek ir tokie, kad 
surenguliavus pačius svar
biausius. žmonių sentikius ir 
reikalus. Smulkesnius daly
kus galima tvarkyti pasire
miant pagrindiniais įstatyt 
mais. Reikėtų atsižvelgti į 
žmonių norus, palinkimus, ak
tualius santikius, gyvenimo 
aplinkybes pirma, negu leis
ti įstatymus. Kokis nors ner- 
vuočius arba pasenęs reumatu 
kas sumano miegoti nuo 9 vai. draus/i įstatymais.

butų įstatymas, jog nuo devy
nių visi turi eiti gulti. Jeigu 
jis turtingas arba, stambios 
reformistij organizacijos vir
šininkas, jam ir pasiseka savo 
užmanymą pravesti. Įstaty
mais reguliuojamas žmonių 
maistas, skonis, sąžinę, judė
jimas, pasilinksminimas, lyti
niai, šeimyniniai ir meilės san
tykiai, ap&irgimai, biznis irikt.

Didžiuma įstatymų turi tik
slo < patarnauti turtingiems i ir 
galingoms, ir patenkinti sa
distiškus reformistų geidulius, 
kuriems malonu matyti žmo
nes besikankinant šioj ašarų 
pakalnėj. Kaip greitai jie pa
mato žmogų kuo nors besi
smaginant, tuoj stengiasi už-

Washington Irving Vertė A. Kartonas,

Jau navedžio Šmėkla
Ant vienos iš Odenvaldo au

kštumų viršūnės, laukinėje ir 
romantiškoje aukštosios Vo
kietijos dalyje, netoli Maino 
ir Reino upių anteklio, s'ovėjo 
nuo labai senų laikų barono 
von Landshorto pilis. Dabar 
šioji pilis jau apipuvusi, ap
leista ir baigia griūti, ir veik 
visa pafaslėpusi tarp fagų ir 
juodųjų eglių, viršuje visgi te- 
besimatyti senas daboklio bo
kštas, kovojantis, lyg'tas bau
džiavos ponas, kuris stengiasi 
aukštai laikyti savo galvą ir 
žiūrėki žemyn į apylinkę.

Baronas buvo tai nudžiovu
si šaka didelės Katzenellen- 
bogenų šeimos, ir paveldėjo 
nuosavybės liekaną ir visą tė
vų garbę. Nors jo pirmtakunų 
karingas būdas gausiai suma
žino šeimos nuosavybes, bfct 
baronas vis bandė palaikyti 
buvusios garbės stovį.

Buvo ramus laikai, tad did
žiuma Vokietijos aukštos kil
mės ponų, puplęidę Menas ne
patogias tYįyjoves, tųpįnčįąs 
lyg arų lizdai įarp! kalnų, bu
vo pasibudavoję patogesnes 
rezidencijas klonyse, o baro
nas vis garbingai i laikėsi užsi
daręs savo mažoje tvirtovėje, 
gerbdamas : visus šeimos, pa
veldėtus barnius, todėl jis gy
veno nesutikime su nekurtais 
artimiausiais kaimynais, iš 
priežasties buvusių ginču tarp 
jo prosenelių.

Baronas turėjo vieną atžalą, 
dukrelę, bet gamta, suteikda
ma įik vieną kūdikį, vifiądą 
atlygina jį nepaprastais gabu
mais ir nuostabioms ypatybė
mis ; taip buvo ir su barono 
dukrele. Visos auklės, pliotki- 
ninkės ir kaimietės pusseserės 
užtvirtino mergaitės tėvą, 
kad gražumu jai lygios nėbu- 
vo vijoje Vokietijoje; o kas-gi 
geriau žinos už jas? Dar svar
biau, > kad ji‘ buvo auklėta su 
didžiausia priežiūra dviejų 
senmergių, teįų, kurios savo 
j aunystėj e buvo pralėidušjos 
keįetą metų viename iš ma
žesniųjų karališkų * dvarų; ‘to
dėl jos buvo išsilavinusios vi
sose mokąlo šakose, reikalin
gose išiųoĮisliniiųui , puošpįos 
paneles. Jų mokslinama, pane
le, stebuklingai daug nuvėijcėl 
dJudąmą tik aštuoniolikos ipe- 
tų, ji jau galėjo išsiuvinėti 
taip gera/, kad visi gėrėjosi ir 
ji išdirbo divonuose visų šven
tųjų istoriją su tokiu veidų 
vaizdumu, kad ą^fodė, lyg 
butų buvę daugybė sielų pra
gare. Ji galėjo be didelio var
go skaityti, ir ji btiyo išsilią- 
bavusi keletą bažnytinių le
gendų ir veik visą / nuostabią 
karžygišką HeldenbUfdi. JI pa
darė net gana-tėmytmą pažam 
gą rašyme; ji galėjo-parašyti 
savo vardą, nepraleisdama nei 
vienps raiiįės, irrtaip .aiškiai, 
W m g^jo, pertiįaį- 
tyAi ur be akmių. įji ‘ pultam 
šiai mokėjo

. . .......n/ek^^^ętlkusių pa:' 
Mokintis net Jėzuitų ••-•ųgękyk- ^iškų pravardžiavimų, ji JDJM 
tAi.................................................X pfąšmaitniuWius tų dlejpi

šokijiin, skambino keletą gaiejų 
ant arpps h- gltoo, žinojo iš

su jų nuomonėmis

yra labai vienpu- 
priėjo prie to, kad

REGULIAVIMAS 
ĮSTATYMAIS

Rašo Dr, A. Montaidas

Amerikoj įstatymus leidžia 
ne tik kongresas, o ir kiekvie
na valstija, kiekvienas mies
tas, miestelis ir kaimas. Pav., 
skaitome Chicago Tribūne, 
kad . .
Ašk Laiv to*Hali*Hitching'Sleds

to Autos gs Boy Dies
Galesburg, Ilk, Nov. 17. — 

(Special) — Recoinmendation 
that the city Council pass an 
ordinance at once preventing 
boys, under pęnalty of arrest, 
from hitching sleds on auto- 
mobilcs, wa^įnSde today by 
a coroner’s jury which invest- 
igatcd the deiįth of Andrew 
Tadie, 13. The boy was killed 
lašt night whąą his sled, re- 
leatied from /r the car which 
was pulling him, skidded in 
front of a machine driven by 
John Burk.

Yra 
kams, 
kams, 
liams,
kščiams ir gyvuliams, organi
zacijoms* spaudai, namų savi
ninkams, vaikams ir viskam 
kitam. 'Turbūt, neviena šalis 
neturi ir kelintosios’dalies įs
tatymų ir patvarkymų, kiek 
jų’turi Amerika. Ar eini mau
dytis, ar kuri f pečių,, ar už- 
vedei romaną su mergina, ar 
sumanei ką gerti* ar automo
bilių kur pastatyti —- vis turi 
apsižiūrėti, ar neapsilenki su 
įstatymais. Nužiūrėjo kas, ka(d 
tu lovą pasiklojai

įstatymai dviratinin- 
automobilistams, veži- 
vaikšči o tojams, ark- 

šunims, visokiems pau-

atminties visas švelnias Min- 
nelieder baladas.

Jos tetos, jaunystėje buvu
sios didelės flirtės ir kokie
ms, buvo skaitomos pagirtinai 
budrios sargės ir atkaklios tė- 
mytojos panelės elgimosi, nes 
nėra kitų auklių taip šaltai 
protingų ir nepermaldaujamai 
tinkančių kaip pasenusios ko- 
kietės. Ji veik niekada nebū
davo paleidžiama iš .jų akių, 
niekada neišeidavo už pilies 
ribų, negu tik gerai apsaugo
ta arba gerai dabojama; skai
tydavo jai nuolatines prelek- 
cijas apie gerą užsilaikymą ir 
neabejotiną paklusnumą; o 
kas link vyrų — fe!—ją moki
no Mikyfja toli nuo jų ir visiš
kame nepasiitikėjime, kad be 
pavelijimo ji nedrįstų pažvel
gti visame pasaulyje kavalie
rių — ne, nors jis mirtų po jos 
kojų.

Geros pasekmės tokios siste
mos buvo nuostabiai aiškios. 
Jauna panelė buvo pavyzdys 
paklusnumo ir tobulumo. Kai 
kiton naikino’ savo saldumą 
žemiškais pasismaginimais ir 
galėjo būti nuskintos ir kiek
viena ranka numestos į šalį, ji 
iš lėto žydėjo ir brendo į 
skaisčią ir meilią mo’prystę, 
po priežiūra tų nekaltų sen
mergių, lyg rožės pumpurėlis 
tarpe daboklių erškėčių. Jos 
tetos išdidžiai ir patenkintai 
žiurėjo į ją ir džiaugėsi, kad 
nors ir visos pasaulio merge
lės nupultų, visgi, ačiū dangui, 
nieko panašaus negalės atsi
tikti Katzenellenbogeno vien
turtei.

Bet, nežiūrint to, kad baro
nas vop Landshortas mažai 
buvo aprūpintas vaikais, jo 
šeima nei kiek nebuvo maža, 

suteikė jam

sakų ir niekad neužmiršdavo 
nusigąsti, nors f>a pasaka butų 
buvus atkartota šimtą sykių. 
Taip tai gyveno baronas von 
Landshortas, orakulas prie 
savo stalo, absoliutis monar
chas savo mažos teritorijos, o 
linksmiausis įsitikinimu, kad 
jis buvo išmintingiausiu žmo
gum f,o laikotarpio.

Tuo‘laiku, apie kurį šis ap
sakymėlis eina, buvo didelis 
giminių susirinkimas iš prie
žasties svarbiausio įvykio: 
priimti barono dukrai lemtą 
jaunikį. Sutartis tarp tėvo ir 
Bavarijos seno aukštos kil
mes pono buvo pasekmingai 
įvykusi, suvienyti garbes abie
jų šeimų, suvedant jų vaikus. 
Pradžia tų pasitarimų buvo 
vedama su didžiausiu nuosa- 
kumu. Jaunieji, nematę vie
nas ‘kibą, jau buvo susižadėję, 
ir laikas vestuvių ceremoni
joms buvo i nustatytas. Tam 
svarbiam tikslui jaunas gra
fas von Altenburgas buvo at
šauktas iš kariuomenės ir jau 
keliavo prie barono pasiimti 
jaunąją. Net ir žinia iš Wurtz- 
burgo atėjo, kur jis netikėtai 
buvo sugaišęs, duodanti žino
ti dienų ir valandą, kada jo 
gali tikėtis.

Pilis buvo prisirengimo su
mišime tinkamam pasi Ūki
mui. Graži jaunoji buvo su 
nepaprasta priežiūra apreng
ta. Tetos prižiūrėjo jos tuale
tą, ir visą rytą barėsi už kiek
vieną jos apsirengimo dalį. 
Jaunoji panelė, pasinaudoda
ma proga, pasirinko kas jai 
patiko, o ji tikrai turėjo gerą 
skonį. Ji atrodė tiek maloni, 
kiek jaunasis galėjo tikėtis, o 
nuo laukimo susijaudinimo ji 
žavėtinai spindėjo.

Ištryškęs prakaitas ant jos 
veido ir kaklo, lengvas kruti
nės alsavimas, akis kai kada 
pražuvusi džiaugsme, rodė, 
kad jos širdelėje .veikė leng
vas sumišimas. Te*ps nuolatos 
puldinėjo aplink ją, nes ne- 
vędusios tetos. paprastai labai 
įdomaują šokiąja. Šyviais. Jąi 
davė daugybę rimtų patarimų, 
kaip užsilaikyti, ką sakyti ir 
kaip priimti laukiamą numy-

tu lovą pasiklojai ne taip,, 
kaip jam patinka, ir jis jau 
reikalauja įstatymo tave ir ki
tus patvarkyti. Neveltui • Dar- 
rowas juokiasi, kad įstatymai 
leidžiami Jam,^ kaįl žmones 
prie jų į prisitaiky tų, o ne įsta
tymai taikosi žmonių reika
lams. Jis sako: “Jeigu kriau- 
čius pasiuvo trumpas kelines, 
tai kostumerio blauzdos reikė
tų nukirpti, kad jos tiktų.” A- 
merikoj .taip ir daroma: pi
lietis . turi vengti visokių , pa
togumų, malonumų ir niekaip 
nekenksmingos laisves, kad 
prĄjtaikiuąi prie įstatymų. To
kiame nusu8us|ąme miestelyje 
kai Ziop City įstatymais drau
džiamą rūkyti, .keikti, alkoho
lį gerti».; šventadieniais dirbti, 
linksmintis, Sveikiau rėdytis 
ir lt. Daugelyje vietų draud
žia ma šventadieniais šokti žai- 
ąti/.jturėiįtitę^ą,. pWis bmaįs- 
tb.‘^^eh^Bstįjo^e'li|aąd&r 
ima 5 mokykjosę dėstyti evoliu? 
cijos mokslą, kurio man . teko

surasti visokių

Ibj. Ar reikia da stebėtis, kad 
)Amerika įstatymais įvedė pro- 
hibįciją, kurioj - įvyk4imnwi

Ne mažiau darbavosi ir ba
ronas. Tiesa, jam nebuvo kas 
veikti; bet jis iš prigimties 
buvo veiklus, bėgiojantis ma
žas vyrelis, ir negalėjo ra
mią! pasilikti, kai visi žmo
nės skubino. Jis rūpinosi pili
mi nuo viršaus ligi apačios, 
apimtas/ begalinio laukimo; 
kartotinai jis pasišaukė tar
nus nuo darbo pamokinti juos 
darbštumo; ir zvembė jis po 
visus kambarius, nieko ne
keikdamas, neramus ir įkyrus, 
lyg ta mėlyna muselė šiltą va
saros dieną.

Tuo pačiu laiku užmušė nu- 
pęnę'ą veršį; miškuose buvo 
girdėti medžiotojų'šukavimai; 
virtuve buvo pilna gerumų; 
rusis, pasirodė su jura R/ie</z- 
wėino ir Ferneiveino*, ir net 
statine garsiojo Heidelbergo 
buvo paskirta ant aukos. Vis
kas buvo prirengta pasitiki
mu! garsaus svečio, su Saus 
ųnd Braus, tikru 
svetingumu; be} svečias nepa
sirodė laiku. Valanda po va
landos Slinko. Saulė, metusi 
savo spindulius ant gausaus 
OdenvAMo miško, jau tik vir
šuj ' kalnų viršūnių tespindėjo. 

Baronas, nors/ buvo mažas Baronas įlipo į aukšČiausį bo
kštą ir,‘išplėtęs akis, žiurėjo, 
tikėdamas tolumoje pamatyti 
grafą ir jo palydovus. Sykį 
jam pasirodė, kad jis jau 
mato, ragų garsas, prailgin
tas kalnų aidais, plaukė iš 
klonio. Keletas raitelių buvo 
matyti toli žemai, pamažu ke
liu besiartinančių, bet kai jie 
buvo jau veik pakalnėje, jie 
tuojau pasisuko į kitą pusę. 
Paskutinis saulės spindulys 

buvo* dingęs, J šikšnospąr- 
iiiai prieblandoje pradėjo pro 
šalį plasnoti, ar tamsesnis, ir 
nieko judančio kelyje nebesi- 
matė, išskiriant kai kada pa
mažu grįžtantį ūkininką iš 
dienos darbų.

(Bus daugiau)

nes Apveizda suteikė jam 
daugybę beturčių giminių..

Jie visi, ligi paskutinio, 
turėjo . meilųigą būdą, taip 
dažnai randamų iarpe žemes
niųjų giminių—taip jie mylėjo 
baroną ir naudojosi kiekviena 
pypgą, kad spie^iaisi suuž’d ir 
priduoti tvirtovei gyvumo. 
Visos šeimos pramogos buvo 
švenčiamos viąų giminių iš 
barono’kišenės; o kai jie buvo 
jau pilni džiąugsmo, jie pa- 
reįkšdavo,' kad vįsame pasau
lyje nebuvo malonesnių susi
rinkimų, smagesnių širdies 
jubiliejų.

vyras, bet jis turėjo didelę 
sielą, kuri patenkintai augo, 
jaučiant* kad jis buvo garsiau
siu žmogum visame mažame 
nieįdančiame aplink jį pasau- 
Jlyįe. i Jis • m?go pasakoti ilgas 
pasakąs apie narsius karžy- 
giiis,kurių atvaizdai rudčiaį 
žiurėjo nuo sienos žemyn, o 
jis; nesurado geresnių klausy
tojų, už1 tuos, kurie maitinosi 
jo i sąSkaitpn. Jis labai buyd 
linjkęs tikėti stebuklais, ir at?

Uškas * kurių yra pil-
ą^įė vviąus Vokietijos klo- 

n^srir^ėjąus. Jo svečių tikė
jimas ipc.ąlenkū net jo paties:* 
jie išsižioję ir išplėtę akis 
klausėsi viąų stebuklingų pu-

su Saus 
vokišku



Įvairus Gydytojai

Graboriai

James Guisinger,

Advokatai

Pirmyn” koncertą
Akių Gydytojai

Atvyko iš Luzerne, Pa

Namų Tel. Hyde Park 3395

prie Micbigan Avs.

Gimines.

*y.>

šokius rengia Lietuvių Trans 
atlantinio skridimo* fondas

Kur šiandien ir ryt 
praleisime laiką

P. Rubliauskas at 
šaukia žinias apie 

velionę žmoną

tolimos Pennsylvanijos An 
tanas Mockaitis atvyko pasi 
svečiuoti ir pasimatyti su gi 
minėmis bei pažįstamais Chi 
cagoj

Draugas reiškia už 
uojautą pp. Brie

džių šeimynai

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

nąo 6 iki 8

Kūnas neišvežtas Lietuvon ir 
pakol* kas nežinoma ar bus 
vežamas

Keli vagiliai užvakar vakare, 
apie 7-tą valandų, nuvažiavo su 
bridgeportiečio Antano Diliaus 
ko, 8439 Lowe Avė., automobi
liu. Automobilis pražuvo, kuo
met A. Binauskas su žmona iš
vyko iš namų su reikalais ir 
pastate jį netoli 44-tos ir Wood 
gatvių kampe. Automobilis bu
vo Jordan išdirby stės, 1927 me
tų modelis.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aus, 
Tėl. Boulevard 2800 

‘ Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

pas Tave 
ateinant!

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

tuvos Seserų Tautiška Draugi
ja. Įžanga 85 centai.
SEKMADIENIO, lapkričio 27 d.

Emilijos Mickūnai tęs koncer 
tas. Eight Street Tlieatte. Piu 
džia 8:15 vai. po pietų. Progra 
mas šusides iš operuoti jų ii 
lietuviškų dainų. Emilija Mic- 
kunaitė—dainavo Lietuvos ope
roje per tris metus.

Vagiliai pavogė Bridge 
porto lietuvio auto- 

mobiliį

I.J.ZOLP
Graborius Chicagoj

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Matqu.ll. Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. • 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedalioms pagal susitarimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

— Sun-
Chicagos

Northsidicčiai neteko Barbo
ros Briedienės, kuri po ilgos ir 
žiaurios ligos atsiskyrė nuo šio 
pasaulio, nuo mylimo vyro Vin
co, nuo vaikų, senų tėvų, bro
lių, seselių ir draugų.

Velionė buvo gera, drauginga 
moteriškė ir išauklėjo du vaiku 
-—Birutę ir Albertą.

žiauru, kad laikotarpyje, kuo
met motina, atlikusi sunkiausi 
savo gyvenimo darbą—išauklė
jusi vaikus, kuriais dabar tega
li džiaugtis, buvo priversta nuo 
jų atsiskirtu

Reiškiu (didžiausią Užuojautą 
pp. Briedžių šeimynai.

—sk Grigaitis.

Mirė Barbora Briedienė; sirgo 
išlinkiai

Draugijos Lietuvos 
Dukterų padėkos 

žodis

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

2400 IV. Madison St.
lai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bransvrlck 0597

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Adeno* 
Telefonas Virginia 0036

Šiandie St Agnės sau
lėje įvyks “Aviaci

jos šokiai”

Lopatos. P. p. Eringiai praei
tą metą buvo išvykę su savo 
“Jordanu” atostogoms ir lankė
si pas p. A. Mockaitj.—A. J. S-

LEONARD EZERSIG 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ii* nuoširdžiu patarnavi 

mu busite užganėdinti. 
Off..'Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
6607 S. MapletvoOd Avė. ,

[Acme-P. B A. Photo]

Chicago
kuris užrištomis akimis ir su
rištomis rankomis buvo įgrūs
tas į “rumble,” sėdynę, kuomet 
jaunas plėšikas-žmogžudys Ja
mes Varecha išgėdino jo mer
giną., p-lę Lillian Henry, tele
fonistę, policijos viršininko pa- 
gelbininko Alcock giminaitę.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Office Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenuę

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos ntto 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vi 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

“Naujienų” No. 277, draugas 
F. B. plačiai aprašė Draugijos 
Lietuvos Dukterų surengtą ba
lių, kuris įvyko lapkričio 20 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Tad mums palieka padėkoti pub
likai už tokią nepaprastą para
mą ir skaitlingą atsilankymą. 
Taipgi dėkojame kalbėtojams 
Dr. A. Graičunui ir R. šnukui, 
programo dalyviams, viosms au
kavusioms dovanas, darbinin
kėms, kurios taip nuoširdžiai 
dirbo ir visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu prisidėjo prie 
vakarėlio pasisekimo. Vardan 
draugijos tariame* ačiū.

Rengimo komisija,
E. Milerienė, O. Mažeikienė, 

T. Jonaitienė, A. Gulbinienė ir 
S. Benikaitienė.

A, K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South XV ėst et n Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

pastatyta graži operete “Lai
ma”.

Ruoškimės prie gruodžio 11 
d. pamatyti ir išklausyti tikrai 
gražaus “Pirmyn” programo. 
Tai bus sekmadieny. Pradžia 
7 v. v.—Rėmėjas.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 1*2 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midvay 2880

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
GYDYTOJJu'Vr^cIhRURGAS 

2420 Matuosite Road 
Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni* vakarai? pagal insiuripką.

Girėno-Darius planuojamas 
orlaivio skridimas iš New Yor- 
ko į Kauną, žengs žingsnį pir
myn prie jvykinimo su šokiais* 
kurie šiandien įvyks St. Agnės 
Auditorijoje, Archer netoli 
Rockwell. šokių pelnas eis į 
skridimo fondą ir tuo budu 
padidins , suteiks daugiau ga
limybės lakūnams savo pasiry
žimą įvykinti.

Šokiai, kaip tenka girdėti iš 
rengėjų, bus įdomus ir margi, 
ką pasako ir jų pavadinimas. 
Muziką parūpins George Stepo
navičiaus “Stephens Revelers”. 
Vakaras bus pamargintas įvai
riu programų, kuriame daly
vaus dainininkai, kartu su Ste
phens Revelers orchestrų ir 
“Jaunoji Birutė”, šokiai prasi
dės 8 valandą vakare. Įžanga 
—$1.00. Vakar klaidingai pa
žymėta—50 centų.

Rengėjai tikisi, kad j šokius 
atsilankys daug publikos. Visi 
raginami dalyvauti.—X.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę- ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dčl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Jau buvo “Naujienose” rašy
ta, kad p. A. Mockaitis atvyko 
Chicagon ir draugų J. Eringio, 
K. IVarnio ir F. Platkausko ly
dimas, apsilankė “Naujienose”. 
Nors truputį pasivėlinau, bet 
kaip “N.” bendradarbis, noriu 
prie progos žodį-kitą tarti kas- 
link svečio atsilankymo ir jo 
pagerbimui surengtos vakarie
nės, kurią patiekė svečio gimi
naičiai p. p. Eringiai, sekmadie
nį, lapkričio 13 d., 3846 So. Ke- 
dzie Avė. Jame tarp kitų da
lyvavo svečio sesuo p. Yudvir- 
šis, Dr. T. Dundulis su žmona, 
p.p. Ašmenskas, St. Warnis, F. 
Platkauskas, K. Warnis, A. 
Bartkus, J. Wingel su žmonomis, 
ir daug kitų, viso 65 ypatos.

Laike pietų kalbėjo Dr. T. 
Dundulis, F. Platkauskas ir ki
ti. Tai tikrai buvo linksmas 
bankietas, tik gaila, kad sve
tys p. A. Mockaitis tą patį va
karą turėjo palikti taip svetin
gą būrelį ir atsisveikinęs, lei
dosi kelionėn namo. Prižadėjo 
kitą metą laike pasaulinės pa
rodos Chicagoj vėl atvykti sve
čiuosiu!.

DR. C. KASPUTIS
, DENTISTAS

Grįio U Europos it vii praktikuoja 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais Ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T.L BOULEVARD 9199

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas-. 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 26 d 
“Hard Times Dance 

kių Laikų šokiai”, 
Lietuvių Auditorijos žemutinėje 
svetainėje, 3133 South Halsted 
Street. Rengia Lietuvių Mote
rų Draugija “Apš vieta”. Įžanga 
35 centai. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Pelnas eis bedarbių 
šelpimui.

“Aviacijos šokiai” St. Agnės 
Auditorijoje, 3924 Archer, ne
toli Rockwell. Rengia Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Fon
das. Pelnas eis į fondą. Įžanga 
$1.00. Pradžia 8 vai. vakare. 
Grieš Stephens Revelers or
chestras.

Balius Lietuvių Liuosybūs 
svetainėje Cicero. Rengia Lie-

Oftso: Tel, Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir veneriikų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.:: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 t 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, gruodžio 11 dieną 
Lietuvių Auditorijoj, rengia 
puikų muzikalį programą ir ba
lių. Tai pirmas šio sezouno pa
rengimas.

Programą išpildys pats cho
ras “Pirmyn” ir žymesnieji so 
listai bei solistes. Po progra
mo bus šokiai.

Bilietus pas choro narius ga
lima gauti po 50c. Prie durų 
reikės mokėti 60c.

P-nas Steponavičius dirba su
šilęs mokindamas chorą naujų 
dainų. Po Naujų Metų bus

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Rez. 6600 South Artesian Avenue
" - Phone Prospect- 6659

. Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaiką ligą Specialistė 

4145. Archer Avė. -
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

Ofiso ■ vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Mes Tave Musų brangusis bro
lį niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrjši. betmes 
ankščiau* ar vėliaus 
ateisime. Lauk mus

Nuliūdę liekai .
Sesuo, Brolis ir

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas
Kga Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 J

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lapkričio 4 d., mirusios Mar
ei j onos RUbliauskienSs vyras p. 
Rubliauškas asmeniškai atsi
lankęs “Naujienose” atšaukė 
užvakar paduotą žinią apie jh 
žmonos kūno išgabenimą Lietu
von.

P. Riibliauskas pareiškė, kad 
kūnas dar nėra išgabentas ir 
pakol kas nemanoma tai dary
ti. Pavasarį Amerikon iš Lie
tuvos žada atvykti jo duktė 
Adelė, su kuria tarsis ar kūną 
palaidoti čia, Amerikoje, ar Lie
tuvoje. • Dabartiniu laiku ve
lionės Rubliauskienės kūnas 
randasi šv. Kryžiaus kapinių 
koplyčioje.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
, Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

ANTANAS P. BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauli lap

kričio 23 dieną, 3:45 vai. ryto 
1932 m., sulaukęs 44 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Remygalo* 
parap., Skurdenų kaimo, Panevė
žio ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną, seserį Uršulę Barauskie
nę ir švoergį Joną Barauską, švo- 
gėrį Rimkų, Uršulę Rimkienę, o 
Lietuvoj seną motinėlę ir 4 seseria 
Nastaziją, švogerį J. švarlį, Mar
celę, švogerį Tamesuną, Jogasę, 
švogerį M. Virbicką, Alpunę. Švo
gerį Alek. švarlį ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1750 
So, Union Ave„ Chicago, III.

Laidotuvės įvyks pantdėlyj lap
kričio 28 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bagdono gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam. pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris Ona ir Seserys, 
švogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius. Butkus Co„, Canal 3161.

A,A. SLAKIS
. Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room' 905 Tel. Dėarborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utatn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Gark 
Telefonas State 7060; Valandos 9—5 

Wesrt. Side: 2151 W. 22nd St. 
PauedSlio, Seredos Ir PStiiyėios vaje. U Iki 0 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rocktvell Street 

Utarninko, Ketvenro ir Subatos vak. 7 Iki 0 
. Telefonus Republic 9000

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefoną* Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

’ t . Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

I d. gruodžio 
8:00 vai. ryto, 
gimines, draugus

DR. A J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

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

Reikia pasakyti, p. A. M<x> 
kaitis iš užsiėmimo yra biznie
rius ir Luzerne, Pa., užlaiko 
gazolino stotį. Nors jau seny
vas žmogus, bet labai malonaus 
budo ir draugiškas pasikalbėji
me. P. A. Mockaičio jau miru
si žmona buvo sesuo Advokato

S. M. SKUBĄS
Lietuvis , 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Wsetam Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

Phone Boulevard 70v2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija
. 119. So. 251 h Avenue

n Lo BfeLLWOOD, ILL.
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. N AIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

JURGIS ŠEPUTIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 26 
dieną lapkričio mėn. 1930 met., 
sulaukęs 35 met. amžiaus, gimęs 
Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Uršulę Ziotienę, brolį Jbną 
ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio Jurgio Šepučio bus 
laikomos šv. Mišios St. Sympho- 
rosa bažnyčioje 
m, 1932 m., 
Kviečiame visus 
ir pažįstamus atsilankyt į pantai

GRABORių ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidbSimą* Mės nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kuno j musų 
(staigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui es^iit, musų automobilius atvažiuot | jūsų 
namus ir atveš j mušų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir* už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai; ar jus ką pirkaite, ar ne.

RŪDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius,. kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų/Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam: žinomai per 25 me
tai kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
tarus.

, Ofisas ir Laboratorija:
4025 W. ISth Sti, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSaUe St.

William CĄMitchel) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro ^ 
NedSltomb pagal

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 0 iki 4 Ir nuo 0 Iki 

8 tai. vak. Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tėl.: Prospect 1930

Pristatom į Visas 'Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Lietuviai Gydy

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
K VI1?TPKT1UTWFR' A Q Ik V IILin.LNlNii.Ao

NUSKINTOS KVIETKOS 1

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Lietuves _

Antonina Shusho

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street

Valandos: 1— ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

ii Akušerka
I 16 metų prakti

kuoja Chicagoj li- 
| goninėse ir priva- 

tiškai.
j Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
I Pasitarimo, valandos 
jį nuo 7 iki 9 v. vak. 
I 102 W. 72 gatvė 

ii Telefonas 
Raddiffe 2740

..'.i ,.. : JŪSŲ GRABORIUS , i ''
optnh Ofim

4605-07 SouthHermitage Avenue
Visi Tfelef onei s YARDS 1741 ir 1742

Telefonas, Republic 7868

'r .f,*.. iYaL .•* ’...



NMHIEKOS,

PRANEŠIMAIGirskis pats vienas Amerikoje CLASSIFIED ADS

Prieš “Naujienas

VISOS

Furnished Kooms

Apšildomas ir šviesus

Reikalauja “jury trial

Radio valanda
J. Cooney

For Rent

Illinois, County flatas

MADOS MADOS MADOS

Bldg

Automobiles
3012apkalti

Personai

|266

Sukirptos

pavyzdžio ROOSEVELT
Mieros per krutinę 8500

(Adrešas)
arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti$1.00 užstato

Tek Grovehill 10386755 So* Westem Aven

GRAND JURY TEISMAS APKALTINO CHI- 
CAGOS LIETUVĮ A. GIRSKĮ ŽMOGŽUDYSTE

Kaina tik $8.50 už toną 
CRANE COAL CQ. 
5332 So. Long Avė. 
Tel. Republic 8402

moderniškas 
Nebrangiai.

Tardymas Įvyko antradienį, lapkričio 22 d 
Cook apskričio kriminaliame teisme; 
diena bylos svarstymui dar nepaskirta

256099 Bru- 
Briszko.
demands a

pirmo 
namo.
vertas 
Czai-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PARDAVIMUI restauracija labai pi 
giai išdirbtas biznis arba priimsiu pusi 
ninką. 3517 So. Halsted St.

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Abu dokumentai užregistruo
ti Thomas O. Wallace’o, Cir
cuit Court klerko spalių 31 <1.. 
1932 metais.

GARADŽIUS 
apielinkė. $300. 
genas

Spalių 27 d., nudurė Illinois Packing Co., f Urmoną Bert Walker

RENDON kambarys, vyram arba ve 
dusiai porai 
7019 S. Rockwell St. Hemlock 2621

Briška užvedė

AUGINKITE VIŠTUKUS 
gas Dykai, 
nys, $1.75 
Hemlock 9845 
5832 South Western Avenue.

ar visi 
Daugu* 

erka Black Band, bet ar jie gauna 
Band?

Naujienų’
Pijų 
$50,000 atlyginimo

Kokia
skundėjas ne

iš Stoties W. C. F. L
970 kilocykles

i. Prašau rašyti 
LEONAS EZDEN. 
208 W. M Street 

Westville, III.

CADILAC 7 pasažierių sedanas, mo 
delis V—63 ' " “
riu atiduoti 
Buckingham 3482

RENDON kambarys, apšildomas, prie 
mažos šeimynos su ar be valgio. 3316 
W. 55 St. Republic 8214.

Girskis dabartiniu laiku te
besėdi Cook kalėjime kur buvo 
nugabentas už kelių dienų po 
tragingo įvykio. Nudūręs Wal- 
kerį, pats mėgino nusižudyti, 
bet nepasisekė. Antanas Girs
kis Amerikoje pats vienas, ne
turi jokių giminių ir todėl nėra 
kas jo likimu susirūpintų. Kai 
kurios labdaringos organizaci
jos stengiami parūpinti jam ad
vokatų.

PAIEŠKAU savo tėvo Antano Žvirb
lio, paeina iš Kupiškio, Panevėžio ap. 
1910 metais gyveno Marąuette, Mich., 
vėliau gyveno Chicagoj. Jis pats ar 
kas apie ji žinote, prašau pranešti, bu
siu labai dėkinga. Pranciška Žvirbliutė, 
3445 So; Hilsted St.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n ,o s e.

gyvenimo draugės far

Byta, bus svarstoma netolimoj 
, ateityje

Iš liudininkų tvirtinimų pasi
rodo, kad Antanas Girskis, su

PASIRENDUOJA kambarys apšildo
mas prie mažos šeimynos, dėl pavienių 
ar vedusiai porai. Galima valgį pasi
gaminti. 3332 S. Emerald Avė.

RENDAI 5 kambarių 
flatas. apšildomas, šviesus. 

6134 So. Rockwell

RENDAI pigiai 5 kambarių 
karštu vandeniu apšildomas. 

7242 So. Fairfield Avė.

Visuomenėje Nepapr 
teresavimas Oriškos Skundu

< PAIEŠKAU 
merkos našlės arba turinčios kokį biznį, 
grosernę arba restautantą, arba merginos. 
Aš esu našlys, 47 metų amžiaus. Turiu 
dvi cash prapertęs ir pinigų Banke. Ne
geriu ir nerūkau

PARSIDUODA pigiai kampinis 
ras su 4 kambariais pagyvenimui, 
karna vieta dėl saliuno. Turiu 
duoti greitai.

• 3329 S. Auburn Avė.

Viešas Notaras. Paskolos, Apdrauda 
Nuosavybių ir kiti reikalai.

3241-3 S. Halsted St.,
Chicago, III.

B. W. KORSAK, Sav.
1516-18 WEST GRAND AVĖ 

arti Ashland

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginos, vandeniu apšildomas su 
visais patogumais, be valgio.

4517 S. Rockvvell St.

BUČERNĖ ir grosemė turi būt par
duota į trumpą laiką. Priežastį patir
tie ant vietos. Joe Bocunas, 1501 * So 
49 Avė., Cicero.

Kai kurie netiki kad Lauraitis 
skundžia A. Brišką

Nudurė Walkerj spalių 27 d.
Antanas Girskis nudurė sker

dyklų darbininką Bert (Bur- 
ton) Walkerį spsJių 27 d., Illi
nois Packing Company skerdyk
lose, 911 West 37th Street, kuo
met jis su furmonu susiginči
jo. Anot kai kurių darbininkų 
pasakojimų, Girskis buvęs gir
tas ir be to, nesugyveno su fur 
monu. Kiti pasakoja, kad fur- 
monas buvęs žiaurus, darbinin
kus išnaudojęs. Kaip ten ne
būtų, apie 10 valandą minėtą 
dieną, Girskis griebė peilį ir 
drožė juo į Bert Walkerį tris 
kartus, nudėdamas jį vietoje

Plaintiff vs A. Briszko, Defend- 
ant. Damages $15,000.

“The Clerk of our said Court 
will issue a sunnnons in the 
above cntitled eause to said 
Defendant in a pica of tres- 
pass on the case to the damage 
of said Plaintiff in sum of 
Fifteen Thousand Dollars, di- 
rect the šame to the sheriff of 
Cook County to execute and 
make it returnable to the 
November Term of said Court, 
A. D. 1932.

“Signed, Richard J. Cooney, 
Plaintiff’s Attorney.”

išradėjais patentavime finansavime 
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

RENDON 4 šviesus kambariai. Yra 
maudynė, dėl mažos šeimynos. 827 W. 
34 Place, 1-mos lubos iš užpakalio.

Reikalinga 
mes turime nauja išradimą, kuris leng 
vai parsiduoda kiekvienoje stuboje. Ga 
lite dirbti pilnai arba Huoslaikiu. Pa 
tyrimas nereikalingas: C ? “ 
už sampelius bus sugražintas. Kreip 
kitės nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 

6812 So. Western Avė;

Pirmajame dokumente “Pra- 
ecipe” sakoma, kad Bruno Lau
raitis skundžia kun. Antaną 
Brišką prasižengimu ir reika
lauja $15,000 už padarytus 
nuostolius. Antrame skundėjas 
B. Lauraitis reikalauja prisieg- 
dintųjų suolo “jury trial” by
los svarstymui.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems Žmonėms ne-

auskarų, cigarnyČių, 
irgi už pu-

Walker (Burton 
Walker) i krutinę, pečius, pil
vą, šoną” ir kad tarp Girskio 
ir nužudytojo ėjo nesusiprati
mai.

Diena bylos svarstymui dar 
nėra paskirta, bet sekantį ant
radienį bus galima tai pranešti. 
Vėliausiai ji bus svarstyta kri
minaliame Cook teisme už pus
antro mėnesio laiko.

PARSIDUODA bizniavas kampas, 
bizniu arba be biznio.

Lafayette 8780 w ‘

DUONKEPYKLOMS MALKOS 
$9.50 tonas

KURUI MALKOS 
$4.00 tonas

Pašaukite Diversey 2060 
arba vakarais 

Diversey 7321

sto 
Tin 

Turiu par

pirmos klasos stovy. Tu- 
už bargeną. , Telefonas

PARDUOSIU kriaučių šapą 
lymo įstaigą pigiai. 4414 So 
fornia Avė. Lafayette 6328.

Visuomenėje pasireiškė ne
paprastas užsiinteresavimas pa
sklidus žiniai, kad Nekalto pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
bažnyčios klebonas, kunigas 
Antanas Briška, užvedė bylą 
prieš “Naujienų” bendrovę ir 
redaktorių Pijų Grigaitį, ir 
reikalauja 
už padarytą skriaudą 
ta skriauda 
pasakė.

Vakar “Naujienas” šaukė per 
telefoną, lankė asmeniškai dau
gybė skaitytojų, vieni ieškoda
mi platesnių informacijų, kiti 
stebėdamiesi kuo kunigas galė
jo bylą pamatuotti, treti siūly
dami informacijų apie skun
dėją ir pareikšdami sutiksią 
eiti liudyti teisme.

Help Wanted—Male-Femak 
Darbininku Reikia

GERAS UŽDARBIS 
vyrai ir moterys, —

Pamatuodamas kaltinimus 
faktais, kad lietuvis Antanas 
Girskis, 911 W. 37th place co- 
ronerio jury tardomas prisipa
žino kaltu, kad Antanas Girs
kis pats teismui pareiškė, kad 
‘jis nebuvo girtas, kuomet Bert 
Walkerį nudurė”, valstijos pro
kuroras reikalavo iš grand jury 
narių apkaltinimo. Po eilės liu
dininkų išklausinėjimo, ir po 
ilgo paduotų faktų svarstymo, 
grand jury išnešė sprendimą, 
kad Antanas Girskis yra kal-

AŠ NAŠLĖ Mrs. Pidienė parenduoju 
kambarį dėl vaikino arba merginos 
Brighton Park apielinkėj.

4456 So .Talman Avė.

RENDON furnišiutas kambarys sin 
geliui arba vedusiai porai. 5945 So 
Loomis Blvd. Wentworth 0169.

Patent Attorney 
Patentai.

Ryt dieną girdėsime lietuvių 
radio programą iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. .Ii 
(Įuos Jos. F. Budriko radio’ ii 
rakandų krautuvė, 3417 S. Hal
sted St.

Padėkavonės dieną Budrike 
korporacijos buvo surengtas 
gražus ir įvairus programas iš 
stoties WHFC, kuriame daina
vo Stasys Rimkus, duetas ii’ 
Budriko kvartetas.—S.

Kai kurie Chicagos lietuviai 
stebisi, kad Bruno Lauraitis 
užvedė bylą prieš kunigą Briš
ką ir nenori tam tikėti. Dau
gumoje kalba, kad tai laikraš
čio prasimanymas. Patvirtini
mui, kad byla prieš kunigą 
yra ištikrųjų užvesta, paduo
dame teismo dokumentų, “Pra- 
ecipe” ir “. 
jas žodis į

Bylos

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Ehglewood 5840

Programas susidės iš gies
mių ir kalbos. Taip kaip vi
suomet. Bet šitų sykį bus la
bai įdomi kalba. Kalbės S. 
Beneckas temoje: “Ar Ame
rikos Valdžia Galės Išlaikyti”.

Neužmirškite atsukti savo 
priimtuvus.

PROGRAMAS PER 
RADIO

Jury demand” kopi 
žodį, štai jos: 
dokumentai

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

Nedėlioj, lapkr. 27 d
nuo 8:30 vai. ryto RENDON 2 šviesus kambariai. Pigiai. 

Galima valgį gamintis, elektra ir gasas 
dykai. 827 W. 34 Place, Imos lubos 
iš užpakalio.

“Demand for a Jury Trial:
“State of Illinois, County of 

Cook. Circuit Court...
“General No. B— 

no Lauraitis vs A.
“Plaintiff hereby 

jury trial.
“Signed Richard

Attorney for Plaintiff.
“Chicago, III., Oct. 31 A. D 

1932.”

. REIKALINGA $2,000 ant 
mortgečiaus ant 2 augštų muro 
kighton Parke. Namas dabar 

1 >8,000. Kreipkitės prie J. S. 
causkas c/o Midland Realty 
4192 Archer Avė.. Midland Bank 
-afayette 5785.

pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų 
gos — 
darni 5 centų ■ štampą
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

— Paprasta suknelė su išsiuvirfėtom rankovėm 
, 18, taipgi 36, 38. 40 ir 42 colių per krutinę. 
•Mergaitei suknelė iš dviejų rūšių materijų. Galima likučius suvartoti 

>, 8, 10 ir 12 metų mergaitėms.
•Praktiškas, šiltas rudeninis apatinis rūbas. Sukirptos mieros 16, ’18,

“Naujienų” bendrovė ir re
daktorius Pijus Grigaitis va 
kar gavo iš Cook apskričio še 
rifo pašaukimą į teismą • “Sum
mons”. Bendrovę ir P. Grigai
tį į teismą patraukė Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios bažnyčios klebonas kun. 
Antanas Briška. Jis reikalauja 
$50,000 atlyginimo už padary
tus nuostolius. Kokie tie nuo
stoliai skundėjas dar nepasakė.

STOGDENGYSTĖ
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

2553 - 
mieros 16 

3012— 
Sukirptos mieros 6 

2668 “ ' 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti 
pumerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų.- Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 

’ So. Halsted StH Chicago, UI. ’

Praecipe*
“State of

Cook. Circuit Court of Cook
County, November Term, A. D.
1932. -

“B—256099, Bruno Lauraitis,

Kun
prieš “Naujienų” bendrovę ir 
redaktorių P. Grigaitį

Marųuette Park Lietuvių Am. Paliečių 
Klinbo mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny lapkričio 27 d., 2 vai. po 
pietų, šv. P*. M. Gim. parap., svetainėj 
(Washtenaw ir 68 gat.) Visi nariai 
ateikite į šį susirinkimą, o jtisų atsi- 
lankimas yra reikalingas, nes bus daug 
svarbių dalykų apsvarstyta. Valdyba.

RENDON fornišiuotas kambarys 
karštas vanduo, garu apšildomas. A 
Seter, 731 W. 18 -St., 3 lubos.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

trumpam laikui 
?TXTTXTXYYXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXX

Šaukia “Naujienų” raštinę ieškodami 
platesnių informacijų

Poultry
Naminiai Paukščiai

Katalo- 
Maslionkų kiaušinių miši- 
Scratch, $1.19. Telefonas 

Albert Angel Jr. Co.

peiliu nudurė 
Co., užveizdą 

jį kaltu

RENDON kambarys Marųuette Park 
apielinkėj su visais patogumais pigiai 
pavieniems, ar porai. Pašaukite Prospect 
8921.

kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, piiietystės, laiškų 
fašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. A^tklLe ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 no pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

PATENTŲ advokatu kooperaoa .au 
ir sn* 
išradi-

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. 

T<1. Victory 4965

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra^ 
žmonės gauna geras anglis? 
ma 
Blaci

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės į musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site

Naujienos” vakar 
gavo pašaukimą 

į teismą

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA anglių kurianamas 
pečius ir gasu už $10, registeris už 
$10, vietrola už $3, indų šėpa už $3, 
1 stalas už $1 ir ice boksis $2. Šau
kite greitai Hemlock 8055.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLĮ 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUN.CIUS

Cook apskričio Grand Jury badęs Bert 
teismas antradienį tardė Anta
ną Girskį, kuris 
T11inois Packing 
] /t Walker ir 
;gžudyste.
Prokuroras reikalavo 

nimo

KAM REIKALINGI PINIGAI IR TIE, 
KURIE TURI PINIGUS

Perkam Lietuvos Laisvės Bonus, mokam cash: $40 už $50 ir $80 už $100. 
Parduodam pirmus morgičius nešančius 6 nuošimtį.

Taipgi galite nusipirkti Lietuvos Laisvės Bonų nuo $50 iki kelioliką šimtų, 
nešančių 5 nuošimtį.

Turime RE AL ESTATE ir Apdraudo? Departamentus. Parduodam farmas, na
mus, lotus, biznius. Padarom notas dėl prašalinimo rendauninkų, kurie nemoka 
rendos. Registruotas Notaras. Ezperto patarimas finansų ir nejudinamo turto rei
kalais, suteikiama dykai.

J. NAMON FINANCE CO.
REAL ESTATE, BONDS AND MORTGAGE INV.

2. _ 2 22_ _ 2 i.> Tel* Grovehill 1038, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattreo Dept 
1739 S. Halsted Su Chicago, I|l. 

čia įdedu 1,5 centų' ir prašau at- 
. - . • ...

siųsti man pavyzdį No

priekiu.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

BARGENAS 2 augštų medinis namas 
su extra lotu. Kaina $4.900 cash. Tu
riu tuojaus parduoti.

4533 So. Talman Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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. Expertų 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 Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

CLASSIFIEDADS.
'••*• - • A' ■ / f r, ■ .

Financial
Finan^^

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
rertifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

Business Chances 
PaidavimųiBizniai______
— 100 karų, gera 
Gazolino stotsi. Bar- 

Weiss, 160 No. LaSaUe.

Farms For Sale 
Pardavimui

FARMA SU MIESTO PARAN- 
KUMA1S

63 ak. 40 m. nuo Chicagos, ant ce
mentinio kelio, 6 kamb. namas, furnace, 
nauji budinkai, traktorius, kuliama ma
šina, trokas ir kitos. 2400 buš. gru
dų, daržinė pilna dobilų. 4 geros kar
vės, 1 belgiškas arklys, 3 kiaulės. 200 
vištų. Morgičio tik $3400. Mainys 
ant vieno arba 2 pagyvenimų su mažu 
morgičiu. Savininkas kitame biznyje.

Kreipkitės 2nd fl.
2226 W. Garfield Blvd.

Business Service 
____ ĮPizpįg Pafgyn^yjiitaB _ _ 

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .......... $2.50

Kansas City ............... $5.00
Detroit ....................   $2.50
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

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų' išpardavimas — 
prekės parduodamos ųž 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 
plunksnakočių, kolonikų 
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai

o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
reikalaukite katalogo prisiųs- 

persiuntimui.




