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Vokietijos Fašistu Teroro Planai Pasitvirtino
Kratoj Darstadte 
surado papildomų 

slaptų dokumentų

pagaminęs tuos ediktus, bet jis 
esu gaminęs tuo tikslu, jei ko
munistai paimtų valdžią, tai fa
šistai iš komunistų atėmę butų 
ir įvedę jo nustatytą ediktų sis
temą.

Hazi Vokietijos fašistai, turėjo 
planus, sudarytus pagal Ita
lijos fašistų ir Rusijos bolše
vikų perversmui ir terorui 
Voketijoj |vykdinti

VOKIETIJA SUJUDUSI
Pirmas po Zinovjevo laiškų pa

skelbimo panašus skandalas

Vakar 
minis- 
kaiku- 
fašistų

Berlynas, lapkr. 27. 
Prūsijos vidaus reikalų 
teriui paskelbus viešai 
riuos Hazi, Vokietijos 
slaptus planus, tuojau tapo į-
sakyta Darmstadt, Hessen po
licijai padaryti kratas to miesto 
fašistų lizduose, šiandien po
licija jau paskelbė kratos da
vinius, kurie sujudino visą Vo
kietiją daugiau, negu kad buvo 
sujudusi Anglija 1927 metais 
po paskelbimo Zinovjevo laiškų.
Vakar paskelbti ediktai pasi

tvirtino

Rasta daug dokumentų Hes
sen valstijos fašisitų-hitleristų 
namuose. Tie dokumentai turi 
aukščiausios rųšies valstybės 
perversmo charakterį“ Doku
mentuose ne tik pasitvirtino 
Prūsijos ministerio iškelti slap
ti fašistų ediktai, bet dar dau
giau faktų prideda. Sulig tų 
ediktų ir kitų slaptų dokumen
tų, Vokietijos fašistai rengėsi 
pagrobti valdžią, tuojau konfis
kuoti visos šalies maistą, įves
ti bendras visiems gyventojams 
virtuves su fašistiška maisto 
kortelių sistema, konfiskuoti 
privačią nuosavybę, įvesti prie
vartos darbą visiems vyrams ir 
moterims nuo 16 metų am
žiaus, šaudyti vietoj visus, kas 
tik pasipriešins jų fašistų mi
licijos įsakymams ir ištremti iš 
Vokietijos žydus.
Ediktų autoriaus prisipažinimas

Dalis dokumentų tapo prista
tyta Dr. Sheffer, kurs nesenai 
tapo išrinktas nuo fašistų at
stovu į Hessen seimą ir buvo 
fašistų sakaitomas kandidatu j 
seimo pirmininkus, (tačiau ne
pritardamas fašistų siekiamiems 
planams Dr. Sheffer atsisakė ir 
visus dokumentus jo žinioj 
esančius išdavė respublikos vy
riausybei.

/ Kita dalis dokumentų rasta 
pas Dr. Best, fašistų atstovą 
Hessen seime ir kitus fašistų 
lyderius. Dr. Best prisipažino

Hitlerio štabas tesi naši
•

šiandien visa Vokietija yra 
suskilusi dviem liogeriais. Visa 
visuomenė, pradedant demokra
tais ir baigiant net komunis
tais, tvirtina, kad tas planas,—r 
išžudyti visus besipriešinančius 
opozicijos žmones, įvesti teroro 
viešpatavimą, konfiskuoti mais
to produktus, įvesti visiems 
Vokietijos piliečiams, išskiriant 
žydus priverstiną darbą, visus 
tokiu budu dirbančius maitinti 
iš savo bendrų virtuvių pagal 
kortelių, išskiriant nuo darbo 
ir maisto žydus,— yra tikrai 
Vokietijos fašistų tikslas, kurį 
atvejų atvejais yra patvirtinę 
įvairiose savo lyderių kalbose 
ir spaudoj, nors Muericheno 
miesto fašistų oficiozai šbkosi 
ginčyti ir skelbia, kad tie do
kumentai esą provokacija ir kad 
Dr. Best kalbėjęs pats savo at
sakomybe.

“šturmo trupės” (ginkluotos 
gaujos).
' “Dokumentas ypatingai aprū
pina tuos jaunus Šturmtrupistųs 
su policijos galia, kadangi visi, 
kas tik pasipriešintų jų palie
pimams, turi būti “našauja
mas vietoj”. Toliau, atėmimas 
iš žydų pragyvenimo šaltinių, 
taip pat yra viena iš nazi inten
cijų.

Japonijos kabinetas 
žada atsistatydinti 
armijai neklausant

Karas visu smarkumu eina Ar
tyn prie Chinchow

Reikalauja Hitlerio fašistus 
panaikinti

Leipzigo miesto, kurs yra 
vienas iš fašistų centrų, valsty
bės gynėjas atsisakė daryti su
ėmimus fašistų, aiškindamas ne
matąs tame ‘pamato, gi Prūsijos 
ir Hesseno vyriausybės jau pa
reikalavo centro valdžios, pa
traukti fašistų partiją atsako
mybėn dėl valstybės išdavimo. 
Abidvi valstijos siekia pamati
nio tardymp, patikrinti fašistų 
konspiraciją ir paskelbti tą par 
tiją kenksminga valstybės gy
vybei. Tokiu budu butų išveng
ta pavojaus Hitlerio fašistams 
paimti valdžią; ‘

Objektingas žinių patvirtinimas

Edgar Ansel Mowrer, Daily 
News korespondentas rašo: 
“Reikia visai bešališkai pasaky
ti, kad rastų dokumentų pla
nuose nėra nieko tokio, kas ne
sutiktų su nazi (fašistų) pažiū
romis. Kiekvienam, kas yra 
susipažinęs su Italijos fašistais 
ir su artimais ryšiais, kokie ri
ša fašistus su nazi (Vokietijos 
fašistų sutrumpintas vardas), 
nėra mažiausios abejonės, kad 
sykį pasigrobę galią nazis tuo
jau siektų panaikinti Vokietijos 
demokratiją ir paremtų savo ga
lią įsteigdami nacionalę milici
ją ir smurto valdžią. Tokios 
valdžios užuomazga ir yra da
bar veikiančios Adolfo Hitlerio

NAUJIENOS
Sako

KALĖDINES DOVANAS IR KITUS 
REIKALINGUS DAIKTUS

Visuomet Pirkite

SAVO APIELINKES
KRAUTUVĖSEi

/

Tokyo, lapkr. 27. Gautomis 
žiniomis maršalas Chang Hsueh 
liang paliepė Chinchow garni
zonui pradėti visuotiną ataką 
prieš japonų pajėgas. Chinchow 
yra svarbus gelžkelio centras 
tari) Peiping ir Mukden.

Tokyo, lapkr. 27. Italija |- 
velta į karą, kai kiniečiai pra
dėjo šaudyti į talų koncesijas 
Tienstine ir italai turėjo atrem
ti puolimą. Amerikos, Angli
jos, Franci jos ir Italijos štabų 
karininkai Tienstine pareiškė, 
japonams, kad jįe yra pasiren
gę ginti savo koncesijas iiųę 
“ v-•

atsi-

?'l
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Gera širdis ir kalakuto 
neužmuša Pilsudskį kaltina

O

Pueblo, Colo., lapkr. 27. 
Holden, laiškanešis, turi 
gerą širdį, kad norėdamas Dė- 
konės dienai papjauti kalakutą, 
pats apalpo. Po to jis kalakutą 
užchloroformavo ir padėjo ryt
mečiui pešti, bet atsikėlęs rado 
kalakutą bevaikščiojant.

Geo. 
tiek

ruosus perversmą 
dar 1922 metais

Po to tapo nužudytas preziden
tas Narutavičius

Pusaštunto miliono 
bedarbių pranašau
ja kitiems metams
šiemet dėl nedarbo šalis turi 

11,000,000,000 nuostolių

užpuolimų, n ' . v.

Japonijos valdžia grasina 
statyti

Vakar visą dieną ėjo smar
kios kovos tarp japonų ir ki 
niečių, ypatingai netoli /Mukde
no ir Tienstine. j

Londonas, ląpkr. 27. Japonų 
karo orlaiviai bombardavo 
Chinchow, Mandžurijoj. Japo
nijos kariuomenės vadovybė pa 
reikalavo iš ministerių kabineto 
siųsti daugiau pastiprinimų j 
Mandžuriją, bet kabinetas po 
nepaprasto posėdžio atsisakė tai 
daryti. Matyt, Tautų Sąjungos 
spaudimu Japonijos vyriausybė 
nori likviduoti tolimesnį ka
riuomenės žygiavimą ir skelbia, 
kad japonų pajėgos iš Chinchow 
apylinkės bus atšauktos į Muk
deną. Jei kariuomenė neklau
sys, kabinetas pagrasino atsi
statydinti. Konfliktas tarp val
džios ir militaristų Japonijoj 
matomai aštrėja.

Tokyo, lapkr. 27 vakare. Ja
ponų kariuomenės vadas 
žurijoj praneša, kad žygis prieš 
Chinchow yra atšauktas.

Man

Nusiginklavimo mitin
gas Paryžiuj

Paryžius, lapkr. 27. Tarptau
tinis diplomatų mitingas įvyks 
šį penktadienį Paryžiuj, daly
vaujant Herriot, Painleve, Ce- 
cil, Scialoja, Madariaga ir kt. 
Diskusijų tema bus nusigink
lavimas. Katalikai pareiškė 
mitinge, nedalyvausią, nes turį 
kitokių priemonių.

Australijos parlamen
tas paleistas

——7—
Caųberra, Australija, lapkr. 

27. Darbo parlamentas, kurs 
laikė valdžią per du metus, ta
po paleistas ir nauji rinkimai 
paskirti gruodžio 12 d.

Budapest, lapkr. 27. Jugosla
vijos pasienio sargybiniai nu
šovė du vengrus-piliečius. Kilo 
diplomatiškas incidentas.

A. Photo]

Philip Snowden ir jo žmona. MacDonaldo kabinete Snow- 
den pasižymėjo savo drastiškomis reformomis. Dabar jam tar 
po suteiktas” “viscount’o” titulas. Taip pat jis įeina į lordų bu
tą ir yra nacionalės valdžios kabineto narys. P-ią Snowden yra 
pasižymėjusi rašytoja.

Washington, lapkr. 27. Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green pranašauja, 
kad po ateinančių naujų metų 
bus nemažiau kaip pusaštunto 
milijono bedarbių, jei nebus su
rasta priemonių skubiai darbų 
gauti.

Per lapkr. mėnesį atstatyta 
120,000 pramonės darbininkų ir 
apie 300,000 farmų darbininkų. 
Del tiek bedarbių šalis šiemet 
nustojo apie 11 bilijonų 
darbio.

8 policistai nuteisti 
likerio

UŽ-

dėl

600 indijonų 
g r e ši a mirtis 

nuo peršalimo
> i ' ■

■ 1 • I ,

Sniego pūgos dvi gimines už
klupo toli tyruose

. V —----------- ,
Gallup, Ariz., lapkr. 27. šeši 

šimtai Navajo ir Zuni indijonų 
yra pasmerkti mirti nuo šal- 
čia, pietvakarių tyruose, jei ko
kia skubi pagalba jų neišgelbės. 
Jau devynis negyvus vąkar par 
gabeno iš sniego iškastus.

Minėtų giminių indijonai iš
sikėlė į laukus rinkti pinon rie
šučių. Jie neturėjo nei’maisto, 
nei drabužių, nei kuro. Staiga 
užėjusi sniego audra visus už
klupo pusnuogius. 300. vyrų, 
moterų ir vaikų pasiųsta į sė
dybas, kiti 600 liko perkasti 
sniego audros, bet tikima ilgiau 
neištvers gyvi kaip 24 valandas. 
Siunčiama skubi ekspedicija su 
maistu ir rūbais. •

Kunigai mokinsis bok
suotis

Kingston Hill, Anglija, Japkr. 
26. Catenbury arcivyskupas ren
giasi įvesti bokso pamokas vi
sose Anglijos kunigų semina
rijose, kad busimieji kunigai 
galėtų grumtis su pavapi jonais.

&ORHŠ.
Chica^ai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota, galimas lietus pa
vakarį; iš ryto, šalta, pavaka
ry kiek šilčiau, švelnus ^nepa
stovus vėjas. 1 ' f ..

Vakar temperatūra 82-35.
Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:-

21; mėnuo, teka 6:00 vak

t •

Dar būrys kunigu 
ir karininkų tapo 
susekti suokalbyje

Ispanija ginasi nuo monarchistų

Madridas, Ispanija, lapkr. 27. 
Pereitą savaitę tapo areštuo
ta 15 asmenų, susektų suokal
by prieš, respubliką. Tą tarpe 
buvo 5 kunigai ir 4 kariški afi- 
ceriai ir vienas viskoątas.

Viepas kunigas nuteistas iš
trėmimu į Fernando Po salą, 
Kanarų salos, keli kiti išsiunti
nėti keliems mėnesiams į įvai
rias Ispanijos dalis ir likusieji 
gavo po vieną du mėnesius ka
lėjimo. ' I ... V

Bolševikai paleido 489 
“apšviestus” kalinius

Opekika, Ala., lapkr.
Pheonix City policijos 8 ofice- 
riai nubausti į federalį kalėjimą 
už konspiraciją dėl degtinės.

27.

i. 4 H ' f

Gandhi nutraukė dery
bas Londone

Londonas, lapkr. 27. Mahat
ma Gandhi nebeiškentęs metė 
derybas ir išvažiuoja atgal į 
Indiją pradėti savo “pasyvaus 
pasipriešinimo r e v o 1 i u ei ją”. 
Prieš jam išvažiuojant tūlas 
lordas senate pasakė, kad Gan
dhi reikia ištremti į salas su vi
sais jo pasekėjais, o kažkas 
atsiuntė siuntinį su didele vir
ve ir laišku, siūlydamas Gandhi 
pasikarti.

“Geras munšainas. - 
užsidegė ir sudegino

. Rockford, III., lapkr. 27. Au- 
gust Bork 33 metų iš Marengo 
mirė nuo žaizdų, apdegęs mun- 
šainą beragaujant. Bark išgė
ręs išpurkštė ant savo rūbų ir 
jo draugas pakišęs degtuką už
degė. ♦

Maskva, lapkr. 26. Sovietų 
kalėjimai paleido 489 kalinius, 
išsėdėjusius ilgesnį laiką. Pa- 
leistiėji esą išėję bolševikiško 
kalėjimo “kursą” ir tiek “apsi-

JU0SĮgusto D/nhingo, bevalgydamasšvietę”, kad jau galima 
paleisti į laisvę.

Hudson, Mass., lapkr. 27. Au-

Vokietija -nebemokės 
skolų

Padėkonės • pietus, v paspringo 
kalakuto mėsa ir mirė.

R —U>i.y I Iią I   ' ui

I s (
Berlynas, lapkr, 27. Reichsta

go dauguma reiškia griežtą nu
sistatymą prieš tolimesnį karo 
skolų ir reparacijų mokėjimą. 
Prūsijos seimas priėmė rezo
liuciją, reikalauja valdžios de
rėtis dėl ilgo moratoriumo.

Mirė sykiu ~ su savo 
šuniu

Berlin, lapkr. 27. Senis Er- 
ben, virš 80 metų, tūrėjo išti
kimą sė'ną šunį Rolt; šuo ap- • • V V M • « • •sirgo, senis * išvedė jį p mišką, 
nušovė ir . pats tėn pat krito, 
apopleksijos užmuštas.

Varšuva, lapkr/ 26. Lietuvos 
Brastos kalinių teisme Varšu
voj, kurs tęsiasi jau 27 dienas, 
liudininkas Dr. Hecker, Kroku
vos Socialistų laikraščio “Na- 
przod” redaktorius, iškėlė kal
tinimą prieš diktatorių Pilsuds- . 
kį, kad šis jau ruošė valstybės 
perversmą daug anksčiau prieš 
gegužės mėnesį, 1926 metų, 
kuomet Pilsudskiui pavyko val
džią pasigrobti.

Dr. Heckler priminė pasikal
bėjimą su maršalu Pilsudskiu 
dar 1922 metais, kelis mėnesius 
prieš nužudymą Lenkijos pre
zidento Gabrieliaus Narutavi
čiaus. Pilsudskis išbaręs Dr. 
Hecklerį, sakydamas kodėl So
cialistai nesukėlę. “Jei jus bū
tumėte pradėję, aš bučiau pri
sijungęs su savo armija ir mes 
butume jvedę tvarką”, sakęs 
Pilsudskis.
Nacionalistai užgyrė žydų po

gromus
Varšuva, lapkr. 26. Lenkijos 

nacionalistų partijos lyderiai tu 
ręjo pasitarimą dėl žydų pogro
mų ir nutarė, kad žydai Lenki
joj yra perdaug skaitlingi ir 
gresia valstybei pavojum; jie 
užgyrė studentų pogromus ir 
nutarė raginti, kad lenkai pirk
tų tik iš “krikščionių” ir kad 
butų apribotas žydų studentų 
skaičius mokyklose.

Lya de Putti mirė
27. žymiNew York, lapkr. 

filmų žvaigždė, Lya de Putti, 
mirė po operacijos, 
gerklės kaulą.

išėmus iš

Chuliganiškas žygis 
prieš “Naujienas”

Naktį iš 4 į 5 d. lapkričio ne
žinomi piktadariai akmeniu 
sudaužė emaliuotą Šiauliuose 
leidžiamo pažangaus savaitraš
čio “Naujienų” redakcijos ir 
administracijos iškabą. Nuosto
lių padaryta 30 litų.

Liaudies universitetas 
veikia

Povilo Višinskio vardo liau
dies universitetas Šiauliuose 
įsteigė lietuvių, rusų, vokiečių 
ir anglų kalbų ir bugalterijos 
kursus, į kuriuos jau susirašė 
keliasdešimts klausytojų. Pa
mokos jau prasidėjo ir eina po 
8 valandas kąs savaitę.

• .UI M ' ' - "I N X. ............. . ,

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTOMIS TOVEUUS, GIMINES 

‘ IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT
DOVANELĘ PINIGAIS.

CIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IK SAUGIAI.z

1

Ofisas

■ NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai vakaro, 
šventadieniais ndo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

Te!. Roosevdt 8500.
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KORESPONDENCIJOS
Bridgeport, Conn

BRAM STOKERIO
apysaka

Grafassekreto

DRAKULA
kitą šeštadienį pradės eiti

NAUJIENOSEiliililliiU^lM iKthiMlMir

Detroit, Mich
.Visko po biskį

RADIO TRIUMFAS!
to užteks. Tikiu

Indiana Harbor, Ind
'mtuinjn nitr

$10 įmokėti

••H*

LIETUVIŲ PROGRAMAI
kauttls. Dalbas labai ge

Su viskuo

NKMTTO1

Teko sužinoti, kad kelios me
diciniškos organizacijos rengia

Hats Cleaned 
& Blocked

‘jaunuolis” kitų 
Dabar išmintin-

Lapkričio 20 d., j Chicago iš
vyko p. J. Petkūs, buvusia chL 
cagietis. Jis dalyvavo Benedik
to Butkaus laidotuvėse. Sako; 
jOg tai buvo didžiausios laido
tuves, kokias jis kada nors yra 
matęs. 1 •

S LA. reikalai

Taipgi valome ir prosMffitRflK^ 
name vyrų siutus ir overkautus’t mote* 
tų dreses Ai kauttls. Dalbas labai ge
ras ir garantuotas. ,5

Little Star , Cleaners 
3328 So. Hateted Street 

( kampas 33rd Place

tuo jaunuoliu teko 
metų, betveriant ir 
SLA. 124 kuopos

Apie Conn. valstijos SLA. jau< 
nuolius ir ypač apie “Conn 
jaunuolį”.

SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijos jau čia pat. Tad 
dabar eina baisiai smarki agi
tacija. Ypač daug dirba taip 
vadinafni tėvynainiai. Kada tik 
pro jų namus pravažiuoji, tai 
visuomet ten matosi keli auto
mobiliai. Mitinguoja tie ir pla
nuoja, kaip pakenkti “Naujie
nų” remiamiems kandidatams.

Man atrodo, kad jų visos pa
stangos nueis niekais. Tie kan
didatai yra tinkamiausi ir na
riai paduos už juos savo bal
sus. ,

KNYGA, .KURI NUSTEBINO PASAULĮ!' 
UŽKERĖJO MILIJONUS ŽMONIŲ.

K». aps. miniikeris at 
metė “Ryto” redakto 

. riaus skundą

vyriausybei memorandumą ir 
prašys, kad sumažintu muitą į- 
vežamiems apelsinams ir bana
nams. Mat, tie vaisiai reika
lingi vaikams ir ligoniams.

WCFL, 970 kiloc. kas Ncdūldienį ntio
1 iki 2 vai. po pietų.

Naujas 1932 RCA Victor Radio 
ir Fonografas Krūvoje

Prašys vaisiams suma 
žinti muitus

Lapkričio 18 d. Lietuvių Mo- 
terų Biznierių Kliudąs turėjo 
bankietą. Bankietas buvo su
rengiąs šauniausiame Detroito 
vlešbutyj. lĮ’engimp komisija 
susidėjo iŠ ponių S. kudirka, 
L. Goodvvin, A. McClUske, F. 
Carrier. Bankiete toastmasterio 
pareigas ėjo ponia Uvick, ku
ri trumpai apibudino parengi
mo tikslą ir pakvietė ęveČius 
prie statų. Banklete dalyvavo 
apie 200 žmonių. Svečių buvo 
net iš Clevelando. Butėnt, po
nai žiuriai ir p-ia Gūdžius.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyiių Ir pianų moteriai vietoj* Ir 

toli patarnavimas gerai ir pigu*.
817 West 34th St 

TeL Boslevani 9334

riuonienes teismui raš^ vieną 
prašymą, kuriame sako, kad 
ypat. svarbioms byloms tardy
tojas jį apgavęs. Už teismo 
tardytojo įžeidimą Požėla buvo 
patrauktas tiesort, o spal. 24 d.

M ><

Kauno I. nuov. taikos teisėjas 
Požėlą nubaudė 5 paras arešto

Abu yra seni. “Naujiefių” 
skaitytojai ir pasiturintys Žmo
nės. P-as Dedelaitls yra p-ios 
Kudirkienės teVėlls. Visi kartu 
gyvena‘fr'.ttiri šaldainių kiteū-

Spalių 29 d. išvyko atosto
goms p. J. Dedelaitis ir p. A. 
Gudinąs. Lankėsi jie Wiikes 
Barre, įPittsburghe, Scrantone 
ir kitur. P-as Dedelaitis seniau 
Wilkes Barre yra a išgyvenęs 
apie penkis meįus. Jis ten tu
ri giminiu draugų bei pažįsta
mų. Iš atostogų jau sugrįžo. 
Sako, jog labai linksmai pra
leidęs laiką. P-as Gudihas va
žiavo sU Savo nauju “Dodgė”. 
Jis gerai “jbrčkino” savo nau
ją karą, bevažinėdamas per 
aukštus kainus.

Abu yra seni

Darbai pas mus visai silpnai 
eina. . Fordas numušė algas vi
siems savo darbininkams,—pa
liko šešis ir septynis dolerius 
per dieną. Algų kapojimas pa
lietė ir bosus. Daugelis jų be- 
gąuna tik pusę . tiek, kiek jie 
gaudavo pirma. Dabartinių lai
ku pas Fordą dirba vos apie 
pėnkioliką tūkstančių darbinin
kų. Greitu' laiku žada pradėti 
naujus karus dirbti. Bet sun
ku iš to daug gero tikėtis. To
kiais nedarbo laikais nebus 
lengva tuos karus kam nors 
parduoti.

“Naujienų” No. 269 vienas 
detroitiečių duoda vėjo Vand- 
upei ir Proletarui. Girdi, jie 
savo korespondencijose šmeižia 
žmones. Well, nežinau kaip kas 
šmeižimą supranta. Jeigu žmo
nės varinėja visokias nešvarias 
politikas, tai, man rodosi, apie 
juos perdaug mandagiai nedera 
kalbėti. Aprašymas tų visų po
litikų bei intrigų jokiu budi 
negali būti šmeižtas.

Dykai gyvas kalakutas ai 
gražus suolelis arba elektri

< •' ■ . ; v

kinis laikrodis. ’ >

BAGDONAS BROS. 
furniturh v piano MOvera 

Local W Long Oktano- Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. TtL Yard. 3408

Pastaruoju laiku man teko 
susitikti su keliais žymesniais 
SLA. 185 kuopos veikėjais ir 
pasikalbėti apie Pildomosios 
Tarybos nominacijas. P-as 
Jonas Kolas, dabartinis kuo
pos pirmininkas, pareiškė, jog 
jis neturėjęs progos įsigilinti į 
tuos reikalus. Bet, esą, aš žiū
rėsiu, kad nominacijos butų 
atliktos kuo tvarkingiausiai. 
Sako, mes jau išdalinome agi
tacijos lapelius savo nariams 
ir, man rodosi, kad dauguma 
narių atiduos savo balsus už 
chicagieČių pateiktą sąrašą.

Stasys Barzdys maždaug 
taip pasakė: Man rodosi, kai 
senuosius Pildomosios Tary
bos narius, išėmus Iždininku 
Gugį, reikia šluoti lauk. P-au 
Barzdys yra linkęs balsuoti už 
vakarų veikėjų komiteto siū
lomus kandidatus. Jis sako, 
kad “Naujienos” gerai daran
čios, vesdamos agitaciją UŽ 
Bagočių bei Gugį. P-n a s Barz
dys yra Bagočiaus parapijou 
nas iš Lietuvos. Tad butų, 
girdi, sarmata už kitą savo 
balsą atiduoti.

Mano supratimu, SLA. 185 
kuopos nominacijos žyniio. 
dalyj priklausys nuo nusista
tymo sekamų veikėjų j Jono 
Koto, St. Barzdžio, O. Valavi- 
čienės, Pr. Julkaus ir keletob 
kitų. P-as Barzdys mano at
virai eiti su chicagiečiais ir 
būtinai dalyvauti nominacijų 
susirinkime. Iš visko galima 
spręsti, kad Indiana Harbdt 
lietuviai eis su progresyviais

KAS BUVO GRAFAS DRAKULA? KIEK ŠIMTŲ METŲ GRAFAS 
DRAKULA GYVENO PASAULYJE? r

Kodėl šiurpulys PERIMDAVO žmones tik suminėjus jo vardą?
Pradėk skaityti “Grafą Drakulą” NAUJIENOSE.

PAŽIŪRĖK Iš UŽPAKALIO 
KĄ ŠIS RADIO TURIt

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

Dabar tiktai už $99.50
* Su 8 RCA Tūbomis

Lietuvių Moterų Biznierių 
Kliubas nutarė gerą darbą ate 
likti. JOs bandys, sukelti kiek 
pinigų, kuriais šelps labiausiai 
suvargusias bedarbių šeimy-* 
nas. Mano, jog tai pasiseks pa* 
daryti ligi Kalėdų,

Linkėtina moterims kuo ge-* 
riausio pasisekimo, nes tai tik* 
rai geras darbūs. ;

4 ;7T- Vandupė.

.šeštadienis, lapkr. 28, 1931

ir lOb lt., o nesumokėjus 100 
lt. dar 5 paras arešto.

TRUMPAS

KALĖDŲ EKSKURSUOS 
įplaukia Iš NtW Yorko .

S.. S. “DROTTNINGHOLM”
- Gruodžio 2 duš* m.

M. L* “GRIPSHOLM” 
.Gruodžio 8 d. š. m»

Klauskite Kalėdinių cirkuliorių 
Informacijų Ir laiv^ko^ių kreipkis 

į Vietinį agentą afba tiėsiog | 
SWEDISH . AMERICAN LINE, 

1$1 N. Michigaą Avė., 
Chicago, III. • ■. ■

“Ryto” redaktorius p. Rad
zevičius dėl Kaimo karo komen
danto nutarimo ; jį! ištremti iŠ1 
Kauno, buvo padavęs Krašto 
apsaugos minist&riui skundą, 
prašydamas kombhdantd nuta
rimą panaikinti./,

Kr. apš.f ministėris p. > Rad-' 
zevičiauš sklindą fūttfėtė. . v

' .......... • 1 l.įil, I, •

Nubaudė voldemari- 
ninką

Skaitydamas ‘tN.” Nr. 275 ve
damame straipsnyj apie “Musų 
jaunuolių klausimą” patyriau, 
kad viename “tautiškame” laik
raštyje buvo rašyta Conn. jau
nuolio apie SLA. reikalus. Gai
la, kad aš nesu skaitęs to “jau
nuolio” rašto ir negaliu viską 
dažinoti, kas ten buvo rašyta. 
Bet kas jau “N.” pajudinta, tai 
suprantu, kad ten mes SLA. 
nariai “seniai” buvome apjuo
dinti. Aš čia noriu parašyti apie 
tą “jaunuolį”, nes jis musų apy- 
lenkėje yra pridaręs nesmagu
mų ir SLA. blėdies. Pirmiau
sia pasakysiu, kad'tas raštas 
yra rašytas ne “jaunuolio”, bet 
“senio” — tėvo, nes 1) senis 
yra 124 kp. korespondentas ir 
kada tik rašo “T.” žinias, tai 
pasirašo “Jr.”; 2) kada “jau
nuolis” sugrįžo iš Lietuvos, tai 
buvo pasižadėjęs “T.” aprašy
ti įspūdžius iš Lietuvos, bet ne
parašė, o už jį paraše p. Čeka
nauskas “Sandaroje”. Taigi ma
tyti, kad tas “jaunuolis” rašy
ti negali.

Man su 
dirbti porą 
betvarkant 
chorą. Chorą sutvėrėme gražų, 
didelį ir Hartfordo lietuviams, 
ypač SLA. kuopai, darė daug 
naudos, ir sykiu garbės. Per 
visą choro gyvavimo laiką “jau
nuolis” buvo choro pirmininkas, 
ir nors buvo išrinkta sekreto
rius bei iždininkas, bet jis nie
ko kito neprileido ir vienas vi
sus dalykus tvarkė. Ir jeigu 
sekretorius ar iždininkas pa
klausdavo apie piniginius daly
kus, apie vakarų pasekmes, apie 
važinėjimą busais parengi
mus, j SLA. 4-<o apskr. išva
žiavimus, tai jis visada atsa 
kydavo, kad tai “ne tavo biz 
nis”. Kadangi kiti valdybos na
riai nebuvo prileidžiami prie 
darbo, tai choras, pagyvavęs 
du metu, iškriko ir dabar jau
nųjų tarpe nepasitenkinimai ir 
nesusipratimai.

Betveriant chorą, aš geisda
mas jaunuoliams pasisekimo ii 
gyvavimo, įnešiau, kad prašy
ti iš SLA. aukų. Gavę $100 
perdavėme tam “jaunuoliui”, 
bot kur tas šimtas dolerių pa
sidėjo, tai iki šiol nėra žinios, 
nes “jaunuolis” atskaitų niekam 
nėra išdavęs.

šiemet vėl, dar jam neišva
žiavus į Lietuvą, jis išgavo iš 
SLA. $100 ir iš jaunuolių sky 
riaus (apskričio, prie 4-to). 
Niekas taip»pat nežino, kur tas 
šimtas yra. Tiesa, SLA. 4-me 
apskrityj buvo pranešta, kad 
I>as “jaunuolį”, nes jis yra “ap 
draustas”, visiems žinomas.

Dabar neseniai New Britaine 
buvo jaunuolių kuopų atstovų 
suvažiavimas. Tas “jaunuolis”, 
nenorėdamas, kad apie jo “gra
žius” darbus “seniai” patirtų, 
įnešė “senių” neįsileisti. Ta
čiau jaunuoliai tam savo “va
dui” nepasidavė ir SLA. 4-to 
apskrities iždininko p. Viznio 
ir kitų neišvarė.' Tame šuva 
žiavime paaiškėjo, kad pereitą 
vasarą rengtas jaunuolių pikni
kas Union City “nenusisekęs” 
ir kad dar atskaitos nepadary-

' ’ DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ CHICAGOJE
3417-21 S. HALSTED ST.

BŲDRIKS REX KRAUTUVĖ 3343 SOUTH HALSTED ST 
.....  1 Telefonai Boulevard 8167-4705

tos. Mat, tas 
neprisileidžia, 
gesni jaunuoliai rengiasi šaukti 
kitą kuopų suvaržtavimą ir tą 
“jaunuolį” prašalinti.

Tas “jaunuolis” nesugyvena 
gražiai ir su 124 kuopa, ku
riai jis priklauso. Mari skundė* 
si vienas kuopos narys, kad 
“jaunuolio” tėvas šmeižia kuo
pos valdybą, buk ji “pakišo” 
liežuvį ir dabar “jaunuolis” ne
gauna pašalpos už ligą tuo lai
ku, kada jis važinėjo po Lietu
vą (važinėjo už SLA. pinigus), 
nors gerai žino, kad yra įsta
tymai, jog žmogus, pasišalinęs 
iš Jungti Valst. ir Kanados, 
pašalpos negauna. “Jaunuolis”, 
matomai, jaučiasi priviligijuotoj 
padėtyj ir*mano, kad jam bū
nant Lietuvoje už ligą turi būt 
išmokėta.

Neseniai “T.” buvo paskelbta 
konkurso daviniai, žiurau, ran
dasi ir “jaunuolio” paveikslas 
ir kad buk jis prirašęs prie 
SLA. narių. Tuo tarpu gerai ži
nau, kad neprirašė nei vieno. 
Kad jis važinėjo į New Bri- 
tainą ir pagelbėjo suorganizuo
ti kuopą, —,tai tiesa. Bet pri
rašymu narių darbavosi kiti, 
ypač viena gera moterėlė, ku
ri prirašė apie 40 narių. Tai 
neva busima “jaunuolio” uoš
vė, bet tokių “uošvių” tas “jau
nuolis” kelioliką turi.

Jaunuolius organizuoti, su 
jais dirbti būtinai visiems mums 
reikia; bet negerai, kad atsi
randa iš jaunuolių tokių, kurie 
tiek įsivyrauja, jog paskui ki
tų neprisileidžia. Bet, tur būti, 
niekur kitur taip nėra, kaip pas 
mus Conn. valstijoj. Ir, žino
ma, negaliu kaltinti visos Conn. 
valstijos jaunuolius, žinau ge
rai, kad pas mus Bridgeporto, 
paskui New Britaine, New Ha- 
vene, Stamforde ir kitur dir
bama sutikime ir tvarkoje. Vien 
tik Hartforde yra suįrimai ir 
nesutikimai iš priežasties J. Je- 
nuškevičiuko, Jr.

Daug galėčiau dar apie mu
sų valstijos jaunuolius ir “jau 
nuolį” parašyti, bet ką jau čia 
pasakiau 
kad “Conn. jaunuolis” susipras 
ir kitiems duos veikti ir dirb
ti. o pats bus tik pagelbininku.

-5 B. Vedeikis.

WHFC 1420 kiloc. kas Ketvergę./nuo
7 iki 8 vai. vakarė. A

ir fašistai mažai baldų tegaus, tuvę po numeriu 2404 Howąrd 
Ypač griežtas yra nusistaty- Street.
mas prieš J. Bačiuhą, apie ku
rį beveik niekas nežinojo, kad 
jisr net Susivienijimui priklau
so. Ir štai dabar jis be niekuf 
nieko liofi j)težiddnto vietą už
imti! Ligi-jis net savo kuo
poj nėra nieko nuveikęs ir 
niekad nebuvo išrinktas į val
dybą.

Kitas fašistudjančių perša
mas kandidatas, p. Taraila, yra 
daug “veikęs”. Tačiau su jo 
Veikįmu išėjo gana didelis ne
susipratimas: jam pirminin- 
cūujant Apskričio turtu pasi
dalino “fišės”. Muši? koloni
jos nariai dabar sako, jog jam 
jąvesti milipną dolerių nėra 
saugu, — gali tą milioną pra
dėti naikinti ne tik “fišės”, bet 
ir* visokie kitokie “žverukai”...

Mano supratimu, tinka
miausi kandidatai į Pildomąją 
Tarybą yra sakami: preziden- 
it F. J. Bngočitis iŠ 360 kuo

pos; vice-prezideūtu V. Gri
nius iš 135 kuopos; 
rtom Dr. M. Vinikas 
kuopos) iždininku K. Gugis iš 
3Č kuopos; iždo globėjais S. 
Dekanas iš 90 kuopos ir Jurgis 
Stungis iš 109 kuopos, bei dak
taru kvotėju Dr. I. B.'Bronu- 
šas iš 64 kuopos.

Nariai nepadarys klaidos 
balsuodami už viršminėhis 
kandidatus, kadangi jie tikrai 
yra tinkami eiti* uždėtas jiems 
pareigas. Kuriems rupi. Susi
vienijimo gerovė, tai balsuoki
te už tą sąrašą.

— SLA. 343 kuopos narys.

B u v. teismo tardytojas Pet
ras Požėla, taip vadinamoj, vol- 
demarininkų byloj, buvo pa
trauktas tiesonx *29 d. ka-

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, , 

kurios pasaulis per Šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnib Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-ko/ skirtirigųl 
elęmentų, iš 1 
šoklų medžių aliejų 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasett- 
mingai gydo: i Reumatizmu, Rankų, Ko* 
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusi kraują, nikstelėjiMą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijg, o milijonai da

Mostis yra tiek 
ati sveria, sulig

U., , <5^ 
lABĮUttmprS

it šiaip visokius skaudėjimus. Tukstan 
f’ 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga 
verta aukso, kiek ji 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gta- 
žinam. Parsiduoda . Visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kainai 75 centai,- 

Deken’s Ointment Co 
HARTFORD; CONN.

.............................. ............................... ■■■■■—*■ ■■ •» ‘ ■ ■ ■ Į ■ Į

Deksnio Galinga

visų kraštų svieto girių v 
'į, Deksnio Galin 

pase!

• . u* ■
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Musų biznieriai
lietuvių biznierių pareiškimas

’55
IR AUGŠČIAŲ

bei kredito

ir pramo-Bankai

penki stam-

1,98 mjl. daugiau, negu

s a-

$15.75

LIETUVOS

keletas

gavęs iš 
piniginius

1. Kokie Bankai Veikia 
Lietuvoje?

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

A TKT-T? YPTT’T T JlAJUN "lUAJrUiIjJLtikK

Musų garantija apsaugoja jus 
ir užtikrina jums komfortu ir 
saugumą. Boileris yra insuliuo- 
tas asbestu, kad neprileisti ši
lumai išsisklaidyti.. Visoks ku
ras gali būti labai gerai kūre
namas, taipgi gerai pritaikin
tas vartojimui aliejaus burne- 
rio.

Nesenai New Yorke buvo-lai
koma vario gamintojų konfe
rencija. Atstovų buvo ir iš feu-

Kombinacija
• sinio vandens ’ šil- 

t dytojo 30 galio
nų ir 'galvanizuo
to pečiaus boilerio 
—viskas už

i

3945-47 Lincoln Avė.
' Lakeview 8200 

____ •

Kaina:

$18.50
. 20.50

22.50
26.25

B

Pašaukite telefonu VICTORY 
2454 ir musų išlavintas inži
nierius atvyks j jūsų namus 
apsvarstyti jūsų apšildymo 
problemas.

{talpos: *

66 galonai
85 galonai .
100 galonų
J 20 galonų

.................Į ■ .

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIITS 

6504 So. Washtenatu Avė. 
CHICA(3O. ILL.

■HMBni 
1-------------

Turi būt vartojamas 
kombinacijoj su tank 
heateriais. Tankai pada
ryti iš sunkaus, juodo 
plieno, tvirtai sujungti.

MFRtSHlNO 
GOOD los THl HOf-®
Mvm ,<M Hrt“41 co- 

FRCV-KKVCK 8

$

A

e'

Jis yra rekomen
duojamas per'

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali
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NAUJIENOJ Chicago, III.,
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: 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 į
* J Eina du kartu pet savaitę ' įl 1
[ ----------------------------- Ke AupUSTUI, J. VARKALA1 ir V. RUŠINSKU) ---------------------------------------!

Naujienos tankiai primena, 
kad garsinimai Naujienose duo
da gerų pasekmių. Tą patvirti
na ir musų lietuviai biznieriai.

Jos. F. Budrik, kuris užlai
ko net dvi radio krautuves: 
3343 ir 3417 S. Halsted St. Jis 
kalbėdamas surengtame Nau
jienų biznierių pasikalbėjime, 

^turėjo mintyje pasakyti, kad 
jam garsinimai iš Naujienų 
duoda labai gerų rezultatų.

Susitikęs mane antrą dieną 
po to pasikalbėjimo, labai ap
gailestavo, kad jis ten tos min
ties neišreiškė. Paklausiau Jos. 
F. Budriko, ar aš galiu Nau
jienose tą jo mintį pareikšti. 
“Taip, sako; gali parašyti ir 
priminti visiems biznieriams, 
kad aš garsindamas savo pre
kes Naujienose, visuomet gau
nu geras pasekmes.”

Reikia pasakyti, kad Jos F. 
Budrikas Naujienose garsinasi 
beveik kasdie. Jeigu kiti biz
nieriai tiek garsintus! Naujie- 

; nose, kiek garsinasi Jos. F. 
Budrikas, nėra abejonės, kad 
ir jie gantų taip pat geras pa
sekmes, kaip gauna Jos. F. 
Budrikas.

Kitas biznierius, K. J. Macke 
(Mačiukas), kuris užlaiko real 
estate ofisą, 6812 S. Western 
Avė., surengtame Naujienų 
biznierių pasikalbėjime pareiš
kė: ‘‘Aš labai tankiai garsinu 
Naujienose real estate barge- 
nus ir turiu pasakyti, kad tie 
garsinimai Naujienose man at
neša naudą. Jei aš šįmet nebū
čiau garsinęsis Naujienose, var
giai , bučiau galėjęs išsilaikyti 
biznyji” , , ... )

Mat, kiekvienas biznis, sykiu 
yra ir rizikas. Taipgi yra ir 
savo rųšies sportas. Kuris biz
nierius nesibijo rizikuoti ir iš
leisti biskį daugiau pinigų pa- 
sigarsinimui Naujienose ir yra 
sportas, tas džiaugiasi pasek
mėmis. ’ Kiti biznieriai turėtų 
iš šių dviejų biznierių pasimo
kinti. —A. Zymont.

Geležinkelių darbi 
ninku algų klau 

simas
Geležinkelius, kaip ir įvai

rias kitas pramonės šakas, gan 
skaudžiai palietė depresija.. Su
mažėjus pramonei ir prekybai, 
sumažėjo ir geležinkelių įplau
kos, nes mažiau prekių gele
žinkeliams tenka pervežti ir 
mažiau žmonių naudojasi gelž- 
kelių aptarnavimu. Be to, pa
staraisiais metais busai ir tro- 
kai vis stipresnę kompeticiją 
daro geležinkeliams. Aeloplanai 
irgi nemažą dalį geležinkelių 
pasažierių paveržiu. Tad vis 
mažėjant geležinkelių įplau
koms, ieškoma išeities.

Kad pakelti. savo biznį ir į- 
plaukas geležinkeliams buvo 
dvi išeitys: 1) prašyti Inter
state Commerce Gommission 
pakelti mokestį už pervežamas 
prekes, ir 2) numušti darbinin
kams algas.

Kadangi geležinkelių darbi
ninkai yra gana stipriai orga
nizuoti, tai pasirinkta pirmoji 
priemonė, būtent prašyti vald
žios pakelti važmos kainas. I. 
C. Komisija, nenorėdama ap
sunkinti ir taip jau gana sun-

kią fariųerių būklę geležinkelių 
prašymą nepatenkino. Farmc- 
riams vežant kviečius, kornus, 
medvilnę ir kitus žemės ūkio 
produktus butų tekę sumokėti 
15% nuošimčių daugiau gele
žinkeliams už pervežiihą. O tai 
reiškia, kad farmeriai butų ga- 
vę daug mažiau už savo ir taip 
pigius produktus. I. C. Komi
sija patenkino tik dalinai pra
šymą, pakeldama mokestį tik 
ant kai kurių daiktų važmos 
kainas su ta sąlyga, jei ben
drai geležinkeliai > sukurs tam 
tikrą fondą iš surinktais pini
gais už pakeltą važmos kainą 
padės silpnesniemsiems geležin
keliams pergyventi depresiją.

šitą I. C. Komisijos pasiuly- 
| mą geležinkelių vedėjai nelabai 
palankiai sutiko, ir iki šiol dar 
nieko tame klausime konkre
taus nepadarė. Nepasisekus pir- 
mąjam sumanymui, geležinke
liai imasi antrojo, būtent, dar
bininkams. algas numušti. Kai 
kurie geležinkeliai neunijiniams 
darbininkams jau senai numu
šė mokesnj, bet unijinius dar
bininkus bijojo užkabinti. Tie
sa, jau per nekurį laiką at
skiri geležinkeliai, tarėsi su sa
vo darbininkais dėl numušimo 
1C% algų. Kaip pranešama, kai 
kurių geležinkelių linijų darbi
ninkai sutikę liuosu noru pri
imti numušimą algų 10% me
tams laiko.

Nesenai New Yorke buvo su
šaukta, darbininkų ir geležin
kelių atstovai pasitarimui dėl 
numušimo geležinkelių darbi
ninkams algų. Tačiau, darbinin
kų atstovai pasipriešino algų 
numušimui ir konferencija išsi
skirstė prie nieko /galutino ne
priėjus. Kadangi abi pusės su
žinojo viena x antros nusistaty
mą algų klausime, tad dabar 
einama prie galutinų rezulta
tų. Geležinkelių darbininkų at
stovai šaukia savo unijos chėrr 
menų susirinkimą gruodžio 8 
d. Chicagoj algų klausimui ap
tarti. Gi iš kitos pusės, kaip 
pranešama, geležinkelių atsto
vai bendrai rengiasi prie nu
mušimo darbininkams algų, ’jei 
jie to nesutiks liuosu noru pri
imti.

Bendrai imant, manoma, kad 
darbininkai geruoju susitaikys 
su geležinkelių atstovais ir ne
reikės imtis griežtų priemonių, 
būtent streiko.

Pranešama, kad ir Kanados 
geležinkeliai siūlo savo darbi
ninkams priimti 10% algų nu- 
mušimą. — V, R-s.

Dabar prasidėjus kiek gyves
niems Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių santykiams Amerikos 
lietuvis ne kartą yru priverstas 
turėti reikalo su Lietuvos ban
kais. Tai pinigai reikia perve
sti iš Amerikos į Lietuvą, tai 
Lietuvoj reikia pasidėti pinigai 
į banką, tai atidaryti einamoji 
sąskaita, tai pavesti bankui kū
rins nors išmokėjimus padary
ti, tai vekselius diskontuoti, tai 
paskolą gauti, tai priimti ar 
gauti banko garantiją, it tt. 
Amerikietis, atsidūręs Lietuvo
je ir turėdamas reikalų su ban
kais, pasijunta esąs sunkioj^pa- 
dėty-: kuris bankas jam pri
rinkti, kuriuo jis gali daugiau 
pasitikėti ? '

Tikslu palengvinti amerikie
čiams susivokti Lietuvos ban
kuose, mes čia paduodame svar
besniųjų Lietuvoje veikiančių 
bankų trumųą apžvalgą, palik
dami nuošaliai visus smulkes
niuosius 'bankelius 
draugijas.

2. Priviatiniiai

Silpnas Skilvis Pa
daromas Stiprus

Jeigu jųa turite mals, apetitą Ir ką Jus 
valgote yra sunkiai suvirškinama, arba pa« 
daro jums nesmagumą. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite nepa
prastą parerAjlmą. Nuga-Tone suteiks jums 
geresni apetitą ir ką Jus valgysite bus leng
vai suvirškinama. Nuga-Tone Išvalo kūną 
nuo U<u perų, pašalina inkstų ar pūslės 
pakrikimus, nuveikia konątlpaclją ir pri
duoda naują spčką ir Jftgą nervams, rau
menims ir gyvastingiesiems organams. Nu
ga-Tone yra pardavinėjamas aptieki ninku. 
Jeigu aptlekininkas neturi jo, paprašykite Ji 
užsakyti dėl Jus 16 savo urmininko.

Bankų biznis Lietuvoje .yra 
labai plačiai išsišakojęs, veikia 
čia įvairiausių rųšių bankinės 
įmonės. Pirmoj eilėj eina dide
li stambus bankai, sukurti ak
ciniais pagrindais. Kai kurių 
tokių bankų dauguma akcijų 
randasi Lietuvos valstybės ran
kose, todėl tie bankai butų ga
lima kartais net valstybiniais 
ar bent pusiau valstybiniais pa
vadinti. Kiti gi akciniai bankai 
savo akcijas yra išpardavę pri- 
vatiniems asmenims, tie bankai 
yra visiškai privatiniai. Šalia 
pusiauvalstabinių bei privatinių 
bankų veikia dar bankai sukur
ti koperaciniais pagrindais. Pa
galiau, greta bankų veikia, dar 
daugybė kitų bankinių įmonių: 
banko namai, banko kontoros, 
smulkaus kredito draugijos, sa- 
vytarpio kredito draugijos, tau- 
pomosios-skolinamosios kasos it 
tt. Vis tai yra smulkesnes ban
kinės įmonės, už tat jų skai
čius gana stambus — 
šimtų

Lietuvoje veikia 
besni privatiniai bankai:

ą. Ūkio Bankas, šis bankas 
remias 15,000,000 litų (1,500,- 
000 dolerių) akcinio kapitalo. 
Jisai yra giliai įleidęs šaknis į 
įvairias Lietuvos pramonės į- 
mones, turėdamas supirkęs į- 
vairių įmonių akcijų už 14,5 
mil. lt. Privatinių bankų tarpe 
Ūkio Bankas surenka daugiau
sia indėlių, šių metų sausio 1 
dieną1 indėlių šiame banke bu
vo 26,77 mil. litų. Paskolų jis 
buvo išdavęs 23,0.5 mil. lt., — 
5,89 mil. lt. daugiau negu pe
reitais metais. Bendras banko 
balansas sausio 1 d. - siekė 48,- 
76mil.lt.

b. Kredito'"Bankas ši^' ban
ko akcinis kapitalas ^siekia 2 
mil. lt. Šių metų sausio 1 die
ną. indėlių jisai turėjo 7,26 mil. 
lt., o paskolų buvo išdavęę 7,- 
52 mil. lt., — 0,84 mil. lt. dau
giau, negu pereitais metais. 
Sausio 1 dieną šio - banko ba
lansas suvestas 12,59 mil. lt.

c. Tarptautinis Bankas. Tai 
yra trečiasai akcinis bankas 
esąs grynai lietuvių rankose. 
Jo akcinis kapitalas siekia 2,0 
mil. lt. šių metų vasalo 1 d., 
jo balansas suvestas sumoje 
10,49 mil. lt. Indėlių jisai tu
rėjo 4,57 mil. lt., paskolų buvo 
išdavęs 8,41 mil. lt., — 0,51 
mil. lt. daugiau, negu pereitais 
metais.

d. Komercijos Bankas. Tai 
yra tikrąja žodžio prašfrie ko
mersantų bankas. Jo akcinis 
kapitalas, siekiąs 2,0 mil. lt. 
yra sudėtas įvairių tautų pilie
čių, kurių tarpe »vyrauja žy
dai. Jo balansas sausio 1 d. sie
kė 27,82 mil. lt. Indėlių jisai 
turėjo 20,6 mil. lt., o paskolų 
buvo išdavęs 22,78 mil. lt., — 
9,21 mil. lt. daugiau, negu pe
reitais metąis.

* e. Centrialinis žydų Bankas, 
žydų banko akcinis kapitalas 
siekia 3 mil, lt. Metinį balan
są š. m. sausio mėn. 1 d. su
vedė jisai 22,23 mil. lt, Indė
lių jisai turėjo 11,67 mil. lt., 
o paskolų buvo išdąyęs 13,55 
mil. lt., — 2,96 mih lt. dau^ 
giau, negu pereitais metais.

f. 'Privatinių akcinių bankų 
apyvarta. Visi penki privatiniai 
akciniai bankai turi 24 milijo
nus li<tų akcinio kapitalo. Jų 
visų metinis balansas siekė 121,- 
89 mil. litų. Indėlių jie turėjo 
drauge 70,87 mil. lt., o paskolų 
buvo išdavę 75,31 mil. lt. Apy
skaitos metais jie buvo išdavę 
paskolų 19,41 mil. lt. daugiau, 
kaip pereitais metais, šitoksai 
išduodamųjų paskolų padidėji
mas liudija apie žymų pagerė
jimą Lietuvos finansų ir kre
dito rinkoje. Iki pat pastarų- 

laikų Lietuva labai skun- 
dėl mažumo pinigų apy-

jų 
dės dėl mažumo
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vartoje, dėl kredito brangumo 
ir sunkumo jį gauti. Pereitų 
metų daviniai rodo, kad ši nę* 
gerovė vyksta nugalėti.

• ’ t

3. Kooperacijos Bankai
Lietuvoje dabar šalia keleto 

mažesnių kooperacinių banke; 
lių veikia stambiausias jų Lie
tuvos Kooperacijos Bankas, (tu
rintis didelius savo namus Kau
ne. Jisai savo struktūra, savo 
organizacija, savo finansine 
darbuote labai skyrius nuo pri
vatinių akcinių bankų darbuo
tės. Tuo tarpu kai privatiniems 
bankams pirmoj eilėj rupi pel
nas ir akcininkų dividendas, 
kooperacijos bankui rupi savo 
narių aprūpinimas. Tuo tarpu 
kai privatiniai bankai turi ap
rėžtą, statuto griežtai numaty
tą akcijų skaičių, kooperacijos 
bankb narių skaičius yra ne
aprėžtas, Kooperacijos bankas, 
kaip ir kiekvienas koęperaty- 
vas negali nepriimti naujų na
rių, jei yra to reikalaujančių 
ir turinčių teisės būti priim
tais. / >

Lietuvos Kooperacijos Ban
kas yra finansinis centras Lie
tuvos žemės Ūkio smulkaus 
kredito draugijų, kurių dabar 
Lietuvoje yra daugiau, kaip 
200. Visų šių kredito draugi
jų metinis balansas š. m. sau
sio 1 d. siekė 30,72 mil. lt. Lie
tuvos Kooperacijos Banko ba
lansas siekė gi 8,57 mil. lt. In
dėlių jisai turėjo 6,22 mil. lt. 
Paskolų, buvo išdavęs 6,56 mil. 
lt ‘ ‘ ' ‘
pereitais metais.

Lietuvos Kooperacijos Ban
kui seniau normaliai rutulotis 
trukdė Lietuvos kooperacijos 
partinis susiskaldymas. Greta 
šio bepartyvio banko veikė dar 
įvairus politinės organizacijos 
Ūkininkų Sąjungos įvairus ban
kai ir bankeliai. Prieš porą Me
tų Ūkininkų Sąjungos įvairios 
ekonominės įmonės bei įstai 
gos bankrutavo, įtraukdamos į 
bankrotą ir tos Sąjungos ban
kelius bei bankus, pridaryda
mas Lietuvos ūkininkams dide
lių materiaįinių > ir moralinių 
nuostolių.

Tokios stambios Lietuvos ma
stui organizacijos, kaip buvu
sioji Ūkininkų Sąjunga su sa
vo atžalomis, bankrotas kuriam 
laikui buvo kiek .pakirtęs ūki
ninkuose pasitikėjimą koopera- 
ciniais bankais.. Reikėjo padėti 
didelių pastangų, kol pasitikė- 
jirnas kooperacijos idėja buvo 
atstatytas.

Dabar belikus bepartyviems 
kooperatyvams, besirūpinan
tiems tiktai ekonominiais kraš
to ir jo gyventojų reikalais, 
ir Lietuvos Kooperacijos Ban
kas ru tūloj asi ir auga visiškai 
normaliai.

4. Valstybiniai Bankai
<1

a. Valstybines Taupomosios 
Kasos. Valstybinės (taupomosios 
kasos yra valstybinė kredito j- 
staiga, dirbanti artimiausiame 
kontakte su Finansų Ministe
rija, nuo šios pastarosios pri
klausydama. Tuo tarpu kai pri
vatiniai akciniai (-bankai duodą, 
paprastai tiktai trumpalaikius 
kreditus ir ima palyginti di
desnes palūkanas^ taupomosiose 
kasose galima gauti ilgalaikį 
kreditą ~ keletui metų — už, 
palyginti, , nedideles palūkanas, 
Čia žinoma, yra nustatytos tam 
tikros taisyklės kas ir kaip gi
li tokį kreditą gauti, šių kasų 
balansas š. m. sausio L dJ sie
ke 12,52 mil. •$.,•' tuo tarpu1 kaį 
tos kasos savb kapitalo [turi 
0,17' mil. lt. Indėliai čia siekė 
11,0 mil. lt., * o paskolų buvo 
išduota iki 11,98 mil. lt.
/ b. žemės Bankas. Nors šis 
bankas yra organizuotas akci
nio banko pagrindais, bet es
mėj taf yra valstybinis bankas, 
nes beveik visos akcijos ran
dasi valstybės institucijų ran
kose. šis bankas yra įkurtas 
1925 metais ir akcinio kapita
lo jam numatyta 50 mil. lt., iš 
kurių iki š. m. sausio 1 d. bu
vo įmokėta 45,1 mil. lt. šio ban
ko uždavinys aiškus iš jo pa
vadinimo: kredituoti Lietuvos 
žemės ūkį. Kadangi žemės ukiui 
gali būti produktingi tiktai ilga-
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mečiai kreditai, tai šis bankap 
ir stengias jį tokiu kreditu ap
rūpinti. Tiktai pirmąjį laikotar
pį po įkūrimo, dėl pinigp sto
kos, šis bankas žemės ukiui duo
davo tiktai trumpalaikius kre
ditus, O dabar jau greta trum
palaikių duoda ir ilgalaikius 
kreditus, tariant, hypotekinius 
kreditus, šis kreditas yra or
ganizuotas tiktai pastaraisiais 
laikais, kad Lietuvos valdžia 
degtukų monopolį Lietuvoje ati
davė švedams ir gavo 60 mil. 
lt. paskolą, perleisdama / ją že
mės Bankui, ilgalaikio kredito 
organizavimui, žemės Bankoy 
darbas žemės ūkio kreditavimo 
srity dideliais šuoliais kįla auk
štyn. Pavyzdžiui, 1930 metų 
sausio mėn. 1 d. jis buvo iš
davęs paskolų viso 52,99 mil. 
lt., o 1931 m. sausio 1 d. išduo
tųjų paskolų suma siekė jau 
81,32 mil. lt., vadinas, 28,33 mil. 
lt. daugiau.

c. Lietuvos Bankas. Lietuvos 
Bankas, įkurtas 1922 metų spa
lio 15 dieną, yra drauge ir Lie
tuvos emisijos bankas. Pagrin 
dinį šio banko kapitalą sudaro 
12 mil. lt. Visų šio banko ak
cijų 75% priklauso valdžios or
ganams, o likusieji 25% yra 
paskirstyti privatinėse rankose 
— priklauso atskiriems asme
nims bei prekybos 
nės įstaigoms.

Lietuvos Bankas, 
Valdžios teisę leisti 
banknotus, drauge prisiėmė už
davinį, kaip ir visi emisijos ban
kai' pasauly, išlaikyti Lietuvos 
valiutos pastovumą. Iki šiol jam 
tai pavykdavo padaryti kuo 
sėkmingiausia. Lietuvos pinigai 
Europoje turi labai gerą var
dą ir pilną pasitikėjimą, nes1 
Lietuvos piniginis ūkis Europo
je daįiar yra laikomas vienu 
pačių pavyzdingiausiųjų. Tai, 
žinoma, yra didelis nuopelnas 
banko valdytojų: ilgamečio val
dytojo žinomo ekonomisto prof. 
J u r g u č i o, jo pavaduotojo 
J. P a k n i o ir dabartinio val
dytojo garsaus advokato S ta 
š i n s k o, kuris^' bedirektoriau-1 
jant prof. Jurgučiui, buvo Lie
tuvos Banko vyriausias juris
konsultas.

Lietuvos Bankui vyksta pa
laikyti Lietuvos valiutos pasto
vumą tokiomis -priemonėmis: 
esamų apyvartoje banknotų 
1/3 jisai padengia grynu auksu, 
o likusius 2/3 — svetima va
liuta arba lengvai realizuoja
mais vertybės popieriais, š. m. 
balandžio 30 d. banknotų į apy
vartą buvo išleista sumai 111,- 
90 mil. lt, o bankas turėjo 
aukso 39,47 mil. lt. (padengia 
35,3% banknotų) ir svetimos 
valiutos 74,19 mil. lt. (paden
gia 66,3% banknotų). Tokiu 
budu esamieji apyvartoje bank
notai buvo padengei 101,6% 
auksu ir svetima pastovia va
liuta. • ’’ ' ’• 1 5 :

Banko -įkūrimo metais — 
1^22 —gruodžio 31 dieną bank- 
nętų apyvartoje buvo vos. 30,- 
23 milS lit., o pradedant 1930 
metų pradžia banknotų apyvar 
toje yra visuomet daugiau 100 
mil. lt. ir jų; padengimas vir
šiją 100%. Pavyzdžiui. 1930 me
tų vasario 28 dieną banknotų 
padengimas siekė net 121,8%!

Lietuvos Banko oficialus dis
kontas yra 6%.

Greta paprastųjų bankinių 
operacijų Lietuvos Bankas at
lieka dar valstybės iždo opera 
ei jas.

ropos,, kurie atstovavo Belgijos [sumažinti vario produkciją iki 
vario interesus. Mat, belgai tu
ri gana dideles vario kasyklas 
Afrikoj. Tos kasyklos daro 
gana stiprią kompeticiją Ame
rikos vario pramonei ir prie
šingai. Rezultate abeji nuken
čia. Amerikos vario interesų 
atstovai pasiūlė konferencijai

(įJarsinkites Naujienose

26%. Belgų/ atstovai su tuo 
pasiūlymu nesutiko, sakydami, 
kad gali skaudžiai nukentėtį 
ypatingai smulkieji vario pra
monininkai. Konferencija pasi
baigė be jokių teigiamų rezul 
lutų. To pasėkoj vario kainos 
nupuolė iki 6.75c svarui.

PLIENU APVILKTI BOILERIAI

Peerless
GASO 

šildytojai

Tikri Chicagos 
Kranai

Chicagos Kombinacijos kra
nai su indu muilui, su vi
somis naujausiomis dalimis 
sukančiu kranu. Nikelių 
pleituoti. Specialiai

Double Coil Gasiniai 
Vandens Šildyto jai

Išbandyti, ir užgini, stiprus ir 
veiklus. *

LABAI ŽEMA KAINA

JUODO PLIENO STORAGE TANKAS
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FREDERICK BROS
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Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

CENZORIUI NEPATIKO REZOLIUCIJA
/

Iš Lietuvoj paštas sugrąžino visas Lietuvon siųstas 
“Naujienų” spalių mėn. 10 dienos kopijas, 239 num. Ant 
popierio, į kurį laikraštis buvo įvyniotas, pažymėta: 
“Non admit.”

Tame “Naujienų” numeryje buvo išspausdinta pir
mam puslapyje masinio Chicagos lietuvių susirinkimo1 
rezoliucija, kurios turinys buvo atkreiptas daugiausia 
prieš pulk. Skorupskį, parašiusį “garsiąją” knygą “Vie
nos tautos prisikėlimas”, kur yra agituojama už Lietu
vos uniją su Lenkija. Chicagos lietuvių mitingas spalių 
9 d. (Vilniaus užgrobimo 11 metų sukaktuvių dieną) 
tą Skorupskio propagandą pasmerkė ir išreiškė reika
lavimą, kad Lietuvos valdžia patrauktų Skorupskį at
sakomybėn.

Na, ir Lietuvos cenzorius (ar kitas koks tenai val
džios tarnas) patvarkė, kad “Naujienos” su čikagiečių 
rezoliucija nebūtų įleistos į Lietuvą! Tai ko Lietuvos 
valdžia nori? Ar ji nori apginti pulk. Skorupskį, ar 
Lietuvos nepriklausomybę?

Apie Skorupskį buvo pastaruoju laiku girdėti, kad 
jisai pasitraukęs iš kariuomenės tarnybos į atsargą 
(bet ar jisai dar tebėra diplomatinėje tarnyboje, mums 
nėra žinoma). Lietuvos smetonininkams jisai, be abe
jonės, yra labai brangus žmogus, kadangi jisai buvo 
vienas iš svarbiausiųjų to naktinio “pučo” organizato
rių/kurio pasėkpje teisėtoji Lietuvos vyriausybė buvo 
nuversta ir jos vieton atsisėdo žmonių nerinkti dikta
toriai. Bet kuomet tas naktinis didvyris, būdamas val
stybinėje tarnyboje, išeina viešai piršti Lietuvai uniją 
su lenkais ir tuo ’ tikslu Paryžiuje išleidžia franeuzų 
kalba knygą, — tai argi šitokį dalyką Lietuvos valdžia 
gali toleruoti ?

Chicagos lietuviai stebėjosi ir piktinosi, išgirdę, 
“Vienos tautos prisikėlimo” autorius da ir po kny- 
pasirodymo buvo laikomas, kaip Lietuvos karo

kad 
gos 
atašė prie pasiuntinybės Romoje. Jie klausė savęs: ar
gi butų galimas daiktai, kad Smetona ir jo ministeriai 
pritaria unijai su Lenkija ir remia Skorupskio propa
gandą? Dabar atrodo, kad tikrai taip. Neįleidimas Lie
tuvon to “Naujienų” numerio su čikagiečių protesto 
rezoliucija tatai liudija.

Turime čia pastebėti, kad “Naujienų” 239-am nu
meryje nėra nei vieno straipsnio, išskiriant tą rezoliu
ciją, ir nei vienos žinutės, kur butų buvę kas nors pa
sakyta prieš Lietuvos valdžią. Taigi niekas kitas nega
lėjo būti priežastis laikraščio neįleidimo į Lietuvą, kaip 
tik ta masinio mitingo priimta rezoliucija.

Mes skaitome savo pareiga visuomenę apie tai pa- 
be abejo- 

sulaikys pašte ir šitą “Naujienų” numerį. Buvo be 
didelis skandalas, kada Lietuvos armijos karipin- 

ir tautininkų valdžios šulas parašė knygą, piršda- 
uniją su Lenkija. Buvo dar didesnis skandalas, 
valdžia tuojaus nepašalino Skorupskio išvaistybi-

informuoti, nežiūrint, kad Lietuvos valdžia, 
nes, 
galo 
kas 
mas

• kad
nes tarnybos ir griežtai neatmetė jo “idėjos”. Bet yra 
tiesiog pasityčiojimas iš visuomenės, kuomet valdžia 
bando slopinti balsus, priešingus Skorupskio propa
gandai!

Ar Kauno valdovai mano, kad jie galės priversti 
lietuvių išeiviją Amerikoje ir Lietuvos žmones tylėti, 
kuomet Lietuvos nepriklausomybės priešai atyirai 
lo Lietuvą Pilsudskiui? Niekuomet!

■n. ........       ■■ ■ ....—................ i
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vardu “tautos”, o ne vardu “proletariatp”. Vietoje ru
siško “revoliucingumb”, Vokietijos fašistai skelbia tau
tini šovinizmą. Dėl “tautos” jie, pavyzdžiui, ketina at
imt? visas teises žydams ir juos tiesiog iš Vokietijos 
išguiti.

Ministeriui Severingui paskelbus tą fašistų pro
gramą, Vokietijoje kilo didžiausias sąjūdis. Mat; fašis
tus finansuoja stambieji kapitalistai ir dvarininkai. Į 
Hitlerio “nacional-socialistų’’ partiją yra įsirašę daug 
buvusiųjų Vokietijos kunigaikščių. O čia pasirodo, kad 
hitlerininkai nori ne kapitalistų valdžią stiprinti, bet 
įsteigti savo diktatūrą ir paversti visus žmones (net ir 
pačius kapitalistus) jos vergais!

Taigi Hitleris ir jo klapčiukai bando užsiginti sa
vo planų. Bet jiems vargiai tatai pavyks, kadangi iš 
pačių fašistų kai kurie buvę vadai (kaip pav. Hesseno 
seimo atstovas Schefer) velka į viršų Hitlerio partijos 
paslaptis. Taigi šis slaptų fašizmo planų atidengimas 
gali sukelti prifeš Vokietijos “rudmarŠkinius” visuome
nės opiniją ir suduoti jiems baisų smūgį. Prūsų yįdaus 
reikalų ministeris Severing (socialdemokratas) pada
rys visa, kas galima, kad fašistai butų numaskuoti ir 
diskredituoti.

than the aristocpatic Lith-I 
uanian.” y

Lebedeff aktyviai dalyvavęs 
kare, gavęs visokių , medalių, 
lankęs aukštąją caro militaris- 
tų mokyklą, bet pasilikęs aiš
kiu demokratu, kas rašytojus 
ir jo garbintojus stačiai stebi
na; kas Amerikos publikos do- 
mę gyvai patraukia.

Pavardė ne rusiška. Sakoma, L 
jo tėvas buvęs Lietuvos kuni-Į 
gaiščių giminės ir caro diplo
matų korpuse aktyvus asmuo, I 
kuris niekados savo lietuviškos i 
kilmes neužmiršęs. Sakoma, jo 
pavardė pasidirbta, nes “Lebe- 
deff” juk tikrai dirbtas žodis.

Reikėtų apie jo kilmę dau
ginus sužinoti. Aš parašiau jam 
laišką. Kai gausiu atsakymą, 
tai plačiaus parašysiu.

> Dr. A. J. Karalius.

Patartina nedirbai) 
tiems pasilikti 

ant vietos

į Apžvalga
............ .... ■ - - »»«•!—■

TĖVYNĖS” JUBILIEJINIS 
NUMERIS

Pereitos savaitės “Tėvynės” 
numeris išėjo 16' puslapių ii’ 
atspausdintas ant geresnes po- 
pieros. Jisai yra pašvęstas 
dviem SLA. jubiliejam paminė
ti — 45 metų nuo įsikūrimo ir 
30 metų nuo atskilimo nuo kle
rikalų. žymi dalis straipsnių 
susideda iš darbuotojų atsimi
nimų apie organizacijos praei
tį; kituose dėstoma dabartinė 
Susivienijimo padėtu ir jo atei
ties uždaviniai. Ilgiausias ir rū
pestingiausiai apdirbtas straip
snis yra? adv. F. J. Bagočiaus. 
Jo padarytas SLA. atskaitų 
analizas (nagrinėjimas), paja
mų ir išlaidų palyginimas už 
keletą metų labai gerai nušvie
čia finansinį organizacijos sto
vį, jos stiprias ir silpnas puses. 
Dar mums neteko, matyt rašto, 
kuriame butų buvę taip aiškiai 
parodyti nariams “ūkiški” Su
sivienijimo reikalai.

Iš Bagočiaus padaryto SLA. 
pajamų analizo 1930 m. ir 1931 
m. pasirodo, kad bolševikų at
simetimas nuo Susivienijimo 
beveik nepadarė jam materiales

Kaip gyvūnai valgo
Rašo Dr, A. J. Karalius

Lengviausias būdas maitintis 
yra per odą. žarnų kirmėlai
tės neturi nė burnos, nė pilvo, 
bet per jų odą gyvilnų žarnose 
suvirškintas maistas persisun
kia, ir tuo bud u jos maitinasi. 
Vabzdžiai maitinasi skystimais, 
kuriuos jie įčiulpia per savo 
rųšies vamzdelį. Dielės turi 
burną ir tokią dūdelę su dan
tukais, kuriais jos odą pradu
ria; uodai kietu vamzdeliu irgi 
odą prasiduria; panašiai pada
ro ir utėlės. Bitės turi plaukuo
tą liežuvilką, ūtčlės kiek ge
resnį.

Jaučiai geria įtraukdami van
denį, šunys laka, drambliai van
denį įsipumpuoja; 
prisisemia snapą, o 
vą aukštyn pakelę 
gerklę.

Daug vandeny
gyvunų turi tokį aparatą, ku- 
riuomi jie sujudina vandenį ir 
paskui maisto gabaliukus įtrau
kia į nasrus. Kempinėse van
duo lajsvai cirkuliuoja, o kie
tesni gabaliukai užkliūva ir il
gesniam laikui pasilieka. Dau
gybė vandenų, gyvunų turi 
plaukuotus nasrus, plaukais 
maistą pasigauna. Randama to-

paukščiai 
paskui gal- 
suleidžia į

gyvenančių

NAUJIENŲ KON-
TESTAS TUOJ 

PRASIDĖS
pomirtinių skyrius 
nes pajamos virsi- 
bet ligonių pašal- 
išlaidos auga per-

kitiems SLA. biznio 
— “Tėvynės” leidi- 
t„ ir baigia savo ra- 
eile gerų suggestijų.

kada 
buvo 
jisai 
viso

įtakos. Straipsnio autorius pa
rodo, kad 
stovi gerai, 
ja išlaidas, 
pų skyriuje
sparčiai. Savo straipsnyje. Ba- 
gočius taip pat padaro įdomią 
apžvalgą 
skyriams 
mui ir t. 
šinį visa

Apie iždo stovį rimtą straip
snį patiekė jubiliejiniam “T.” 
ųumeriui ir iždininkas, adv. K. 
Gugis. Dabartiniam iždininkui 
teko iš naujo užvesti visą kny
gų vedimo sistemą, nes, 
jam, pradžioje. 1929 m. 
perduoti iždo reikalai, tai 
gavo iš SLA. sekretorės
tik “pluoštą pajamų laaštų” ir 
paaiškinimą žodžiu, kaip toliau 
turi būt iždo knygos vedamos. 
Jokių iždininko knygų jam ne
buvo įteikta.

Iš p-lės Jurgeliutės straips
nio matome, kad SLA. šiais me
tais turi 16pp3Q suaugusių na
rių ir 1,751 jaunuolį, arba vi
so 18,281 narį. Augščiausio na
rių skaičiaus SLA. buvo pasie
kęs gale 1929 m., kada jisai 
turėjo suaugusių narių £0,289. 
Tas skaičius sumažėjo iki da
bar 3,759 — dalinai dėl Repre
sijos, dalinai (dėl bolševikų at
skilimo.

pa ir visu kunu laiko kol iš
tirpsta, susivirškina. Aukštes
ni šios rųšies gyvūnai susitrau
kia, susiploja, pasidaro savo 
rųšies rankutės, kurios maistą 
pagriebia ir apsupusios laiko. 
Dar aukštesni turi pastovius 
kabliukus, savo rųšies rankas. 
Paskui jau randame, nasrus ir 
šiokius tokius dantukus. Mo- 
luskai turi dantuotą liežuvį. 
Kirminai lupomis 
griebia. Aukštesni 
ri kietus nAsrus, 
Vabzdžiai jau turi

Stuburiniai gyvūnai turi stip
rius žandus, dauguma turi ir 
dantis, žuvys paprastai turi 
aštrius dantis, yj'a žuvų su vie
nu dančiu. Varlės liežuviu mai
stą pasigauna. Tūli žalčiai ap- 
sivynioja ir savo auką pasmau
gia; kiti nuodais užmuša. Pauk
ščiai snapais maistą lesa. Ke
turkojai dantimis naudojasi, 
kai kurių labai 
(pv. žirafų). Jie
ja .kojas, žmogus ir beždžionės 
vartoja dantis ir 
gus savo maistą ' molui visaip 
prirengti.

maistą pa- 
gyvūnai tu
su kaulais, 

žandus.

ilgas/ liežuvis 
dažnai’ varto-

VOKIETIJOS FAŠISTAI DEMASKUOJAMI 
\ ____

Prūsų vidaus reikalų ministeris, Dr. Carl Severing, 
sučiupo slaptus Vokietijos fašistų dokumentus, kurie 
rodo, ką ta partija rengiasi daryti, jeigu į jos rankas 
patektų valdžia. Fašistų programas, pasirodo, yra gry
na Rusijos bolševizmo'kopija.

rankas, Žmo-

Ivan Lebedeff lietu
VIS

Hitlerio partija, kaip tuose dokumentuose išdėsty- kių žuvli kuf/g sį0S rIi§jės
ta, yra nutarusi įvesti panašią valstybinę baudžiavą, 
kokia dab’ar gyvuoja sovietų Rusijoje. Ji nori įvesti 
privalomą darbą visiems vyrams ir moterims virš 16 
metų amžiaus; ji nori įsteigti kolektyves (bendras) 
virtuves, kuriose maistas butų duodamas sulig kortelė
mis; ji bausianti mirtim visus savo priešus; ^„panai
kinsianti rendų ir nuošimčių už paskolas mokėjimą.

Nuo bolševizmo hitlerininkų programas SKiriasi 
tiktai tuo, kąd Hitleris rengiasi tas “reformas” vykinti

■ M

plaukais mažesnes žuvukes ir 
šiaip vabaliukus pasigauna. 
Bangžųvės prigeria labai daug 
vandens, paskui jį švirkščia 
lauk prisičiaupusios: vanduo iš
bėga, d žuvys ir kiti praryti 
gyvūnėliai pasilieka.

Su 
kiek 
jokių

kietesnių maistu, žinoma, 
sunkinus. Amebos neturi 
organų, jos maistų apsu-

“Screenland” žurnalas plačiai 
aprašo pasižymėjusio savo gra
žumu ir vikrumu Ivan Lebe- 
deffo gyvenimą ir jo rengiamą 
pakilti į kino žvaigždes veika
lu, kur jisai pasirodysiąs visu 
savo taurumu, žurnalas pabrėž
tinai jį lietuviu vadina. '{Paul 
Thomson vienoj vietoj sako: 
“I do not think 1 
seen a playernmore

Su pirma diena gruodžio 
mėn. prasideda Naujienų Kon- 
testas. Arti 50 musų draugų 
stoja į darbą. Dar apie tiek 
prisižadėjo vėliaus pradėti.

Jie užrašinės Naujienas, rinks 
apgarsinimus į Naujienų Biz
nio ir Informacijų Knygą 1932 
m. ir pardavinės apgarsinimų 
laikraščiui kortas.

Todėl Chicagos ir kitų mies
tų lietuvių visuomenę mes kvie
čiame kontesto darbininkus pa
remti pagal savo išgalę. Ger
biamų biznierių prašome neat
sisakyti pagelbėti jiems laimėti 
didesnes dovanas^ kartu ir Nau
jienoms. Už jūsų paramą var
de Naujienų bendrovės iškahio 
tariu širdingą ačių.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.
* ♦ ♦

žemiaus telpa vardai kontes- 
•tantų, kurie atsilankys pas ju
mis į stubas ar krautuves:

Chicago, III.
Jonas' Ascito, J. čepukas, J. 

Degutis, J. Evanauskas, J. Gry
bas, Mjs. Kemešienė, Ant. Ru
zas, Pranciška Teleckaitė, K. 
G. Urnežius, Joe Washky, Do
micėlė Žukas, J. Rimkus, Kast. 
Petrauskas, J. Sinkus, E. 
deravičia, J. Sboltman.

. Cicero:
Kazimieras Deveikis.

Kankakee, III.:
Mikas Stoškus.

Rockford, III.:
Alfonsas. Savickas.

Waukegan, III.:
Joseph Mitchell.

E. St. Louis, III.:
J. N. Zičkus.

Harvey, III.:
A. L- Skirmontas.

Springfield, III.:
C. M. Raczaitis.

Barrington, UI.:
George Chnstian.

iWest Frankfort, I1L:
K. Matuliokas.

Johnston City, III.t
J. H. Alikonis.

E. Chicago, Indiana:
Eliz. Kaminski.
Vladas Kuzaunis.

Hammond, Indiana:
J. Maksvytis.

Gary, Indiana: - 
And. Kviklis.

Detroit, Miehigan:
Ant. Ruzas.

Kenosha, Wis.:
Pctrąs Dziaugys.
Z. A. Jucaitis.
John Martin.

Cleveland, Ohio;
Ant. Smigelskis.
North Brookfield, Mass.j
Bronice Mikelk.

Wilkęs Barže, Pa.:
Stasys Žukauskas.

Amsterdam, N. Y.: ?
A, K, Sagaitis.

W. Orange, N. J.:
>M.- A. Janusop.

, Toronto, Ganada:
Augustas Frenzelis.

have ever 
demoeratic

FLIS.

KAINA TIK 25 CENTAI

Garsinkite “N-nose

Šeštaclieniš, lapkr. 28, 193J

Kiekvienas miestas, miestelis 
ir mažiausias kaimas šiandien ; 
turi savo bedarbės .problemas. 
O ką galima sakyti apie dides
nes vietas ir miestus? Bet vis- 

f | tiek tūkstančiai nedirbančių 
žmonių nori vykti į didesnius 
miestus ieškoti darbų, gal to- 

n* | dėl, kad daugelis iŠ tų tūkstan
čių laikraščiuose skaito apie į- 
vairius planus pradėti visokius 
specialius darbus, kad tik pa
daryti . darbų nedirbančiame 
Kur tik miestas arba vietelė 
praneša apie savo planus, tuoj 
iš visur tūkstančiai žmonių at
vyksta darbo ieškoti.

Tiek daug žmonių vyksta į 
didelius miestus, kad Suv. Val
stijų Darbo Departamentas tu
rėjo išsiųsti persergėjimą žmo
nėms pasilikti namie. Tas pra- 

i nešimas aiškiai parodo, kad tos 
vietos, kurios randa darbų, dau
gumoj atsitikimų tik samdo 
vietinius ir nepageidauja sve
timų iš kitur, šiandien visi mie
stai turi rimtas problemas pri
žiūrėti savo žmones.

“Yra daug geriau nedirban
tiems pasilikti ant vietos, kur 
visi juos pažįsta, kur turi drau
gų ir pažįstamų, ir kur jų dar
bo kvalifikacijos yra gerai ži
nomos”, — pataria Darbo De
partamentas. '“Persikėlimai iš 
vienos vietos j kitą tik apsun- 
kinar visą bedarbės' problemą.”

Turime atsiminti, kad kur 
valstijos ir miestai paskyrė-pi-

I nigų viešiems darbams, tie nau
ji darbai įsteigiami tik vieti
niams gyventojams. Ir daugu
moj atsitikimų pirmenybė duo
damu Amerikos piliečiams, bet 
net, ir tie turi išgyventi tose 
vietose nors vienus metus, ir 
kartais dvejus metus. Imkime 
New Yorko miestą. Pereitą va
sarą piliečiai, kurie galėjo pri
statyti pranešimą nuo savo 
balsavimo distrikto, kad jie už
siregistravo 
dviejus metus, 
darbus po tris 
vaitę.

Apsigyvenimo 
yra reikalingas 
šalpos^ biedniems nedirbantiems 
žmonėms. Galų gale gyvento
jas gali gauti pagelbos iš pri- 
vatiškų arba viešų įstaigų. Bet 
paprastai tos įstaigos reikalau
ja vienų arba dviejų metų ap
sigyvenimą prieš priimant pa
šalpos aplikacijas.

FLIS.

Jeigu vaikų darbas taip ken
kia jaunųjų gerbūvį, tai nedir
bančio vaiko problema, t. y. 
vaiko, kuris nei dirba nei lan
ko mokyklą, yrri dar aršesnė. 
Ir ypatingai dabartiniu laiku 
apleisti mokyklą ir ieškoti dar
bo yra netikslu, nes tai tik pri
deda vaikus prie milžiniško 
skaitliaus nedirbančių.

Galime sakyti, kad ta padė
tis paskatino .‘‘atgal į moky
klas” judėjimą. Suprantame, 
kad yra vaikų, kuriuos tas pats 
bedarbės judėjimas verčia ap
leisti mokyklas, bet nekurtos 
vietos jau šiek tiek išrišo tą 
problemą. Imkime Indianapolis. 
Miestas paskelbė savo norą sių
sti kiekvieną vaiką, dar netu
rintį 16 metų, lankyti moky
klą, nepaisant šeimynos ekono
miško padėjimo. Per pereitus 
fiskališkus mokslo metus net 
3,000 vaikų kas dien pavalgy- 
dimami; išlaidas padengia tam 
tikras fondas. Cincinnati, Divi- 
sion of Welfare and the Com- 
munity Chest, stengiasi pagel
bėti šeimynoms, kurių galvos 
negali rasti darbo. Providence, 
R. L, siūlo daugiaus aukštes
nių mokyklų stipendijų. Kole
gijos ir universitetai taipgi ski
ria paskolos fondus ir siūlo sti
pendijas. John Hopkins Univer
sitetas šiais metais duoda be
veik 1,000 stipendijų. Studen
tai gali skolas atmokėti kas 
mėnesį arba net ir kas savai
tę. Daugely atsitikimų studen
tų notos priimamos* Užmoka 
kuomet mokslus baigia.

“Atgal į mokyklas” judėji
mas reikalingas paramos nuo 
visų svetimtaučių. Tikima, kad 
įvairios svetimtaučių fratema- 
les ir apšvietos draugystes, ku
rios praeityje siūle arba davė 
stipendijas^ padidins tų stipen
dijų skaičių.

balsavimui per 
gavo laikinus 

dienas per sa-

Si- paliudijimas 
išgavimui pa

“Atgal į mokyklas 
judėjimas

■ 4..., Wl ■■ ■ įi^ll

Naujas No, 31 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c- 
Klauskite Naujienose. 
—......................................- —......... ...............- .i.......................... y

ATĖJO “Kultūros” No. tO. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 cetital.

Ar jaunesni mokyklos metų 
šeimynos nariai turi šiais sun
kiais laikais prisidėti prie tos 
šeimynos užlaikymo, ar jie tu
ri lankyti mokyklas?

Tūkstančiai šeimynų šian
dien svarsto tą svarbų klausi
mą. Gal jiems bus žingeidu ži
noti, kad garsiausi Amerikos 
mokslininkai ir socialiu orga
nizaciją vedėjai rimtai svarsto 
tą pfobjemą. Jie viepbalsiai pa
antrino “atgal į mokyklas” ju
dėjimą, kurį įyedė prezidento 
Hobverio bedarbių Šelpimo or
ganizacija. Šita organizacija 
veda kovą už tai, kad laikyti 
jaunus vaikus mokyklose, su
laikyti juos nuo darbų, kurių 
šeimyną galvos taip labai pa- 
geitfauja.
' Net ir normališkais laikais 
daug vaiką labai anksti prade
da industriališkus. ąi*ba bizniš- 
kus užsiėmimus. Vaikų darbas 
Jau senas dalykas. Privertė j- 
veditną visokių fiziškų reikala
vimų dirbantiems vaikams, ir 
beveik kiekviena vaist f j a pri
ėmė kokius nbrs įstatymus apie 
vaikų darbą. Nepilnamečiai vai
kai nuo 14 iki 18 m., kurie ieš
ko <ia*bQ/ reikalauja specialčs 
priežiūros, kad' įtormališkai 
augtų, Tie męfaK yra pavojin- 
gfąHeias* periodas fiziško išsi
vystymo.

y
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Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

ĮGALIOJIMAI
Padaromi įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervędimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

8. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

AMERIKOS

Būtina ir labai pagel
bėta knygeli tiem*, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką/ 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
raeoo rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglą kalbo-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
kąskite rnaney orderį arba kraaoe 

ieaklcliat.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pusdienis teisme
Lapkričio 22 d. apie 9 valan

dų ryto atvažiavęs atidaryti 
“Naujienų” ofisą radau gulintį 
ant laiptų žmogų. Mėginau pa
budinti j j, bet jis atrodė su
stingęs. šalia jo gulėjo gan di
delis peilis. Pamaniau, kad 
žmogus jau nugalabytas. Bet 
kraujo nematyti. Peilis irgi ne
suterštas. Supratau, kad pilie
tis girtas ir ilsisi ant laiptų.

Ėmiau smarkiau budinti. 
Žmogus pradėjo krutėti ir pa
galios prabilo spaudai netin
kančiais žodžiais. Su dideliu 
vargu pastačiau jį ant kojų, ba 
girtam miegoti prie įėjimo į 
ofisą visgi vieta netinkama.

Nugi atsikėlęs iš kieto savo 
guolio žmogus priėjo prie pa
statyto mano “Flinto”, kuriuo 
tik atvažiavau, ir įsirangę vi
dun. Na, ir pradėjo trustis au
tomobilio kišenėse. Mėginau Iš
prašyti laukan, bet neįsten
giau: neprašytas “pasažieris” 
matomai pamėgo mašiną.

Teko šauktis pro šąli važia
vusios policijos pagelbos. Ši 
paėmė '“pasažierį”, o man lie
pė ateiti į policijos stotį ir pa
sirašyti skundų. Maniau, kad 
tuo viskas ir užsibaigs. Bet 
kur tau. Dėdė sako: rytoj 10 
valandų ryto buk Desplalnes 
gatvės municiraUam teisme.

Bijodamas pavėluoti pirma
dienį buvau teisme 10 valandą. 
Žmonių nemažai ir vis renkasi 
daugiau. Apie 11 valandą jau 
buvo kokie 400. Daugiausia 
juodukų. Bet ir baltveidžius 
sunku atskirti nuo juodveidžių: 
nesiprausę jie, nesiskutę, su
vargę, apdriskę, kiti išblyškę, 
veidai ir nosys nušašę, Kai ku-

Nauji Lietuviški 
Rekordai

Po 35c Vienas arba 
' ‘ 3 už Dolerį.

Rekordo Numeris

26083 Greitas Žirgelis. Polka. 
Neskubėk. Polka

26086 Nauja Polka, ir 
Bučkio Vairas.

26038 Josiu Jomarkėlin. Gieda Jo
nas Butėnas.

Teka Upė Per Beržiny. Gie
da Jonas Butėnas.

26078 Panemunės Vairas ir 
Plikas Kaip Tilvikas.

26080 Urėdas Maiše ir Godelės

26087 Sibiro Tremtinys. Gieda Juo
zas Olšauskas
Bernužėli Nevesk Pačios. 
Gieda J. Olšauskas.

26094 Oi. Čia-Čia. Gieda Marė 
Strumskienė ir Petraitis duet.

Ganėm Aveles—Strumskienė
' ir Petraitis duetas.

26022 Linksma Giesmę Mes Už
trauksim. Mišrus kvartetas. 
Sveikas Jėzau Gimusis.

26106 Mano Tėvelis. Vaitas.
Ar Žinai Kaip Gerai. Polka.

26107 Džiaugsmo Valandos, Ma
zurka ir Krak Polka.

2610/ Senelis Ganė Aveles, Vaitas 
ir Žaliojoj Girelėj. Sarsevi- 
čius.

26081 Gieda Gaideliai, Gieda J. 
Olšauskas ir E. Rakauskienė 
Gražus Bernelis. Gieda Elena 
Rakauskienė.

26056 Visiems Tinka—Polka, Kau
no Orkestrą.
Sesutė — Vaitas.

26053 Sena Jaunystė — Gieda An
tanas Vanagaitis.
Sbarkis.

26042 Šimts Velniu — Polka — 
Kaimiečių Orkestrą. 
Lakštingala.

26092 Ant Marių Krantelio — Gie
da J. Butėnas.
Prirodino Seni Žmonės.

26071 Gaidys — Polka — Kariš
kas Benas.
Klaipėdos — Vakas

26061 Onyte—Polka —• Armonika 
Solo.
Meiles Sapnai — Vaitas

26085 Tėvynės Polka — Okeh Tar
ptautinė Orkestrą.
Ku Ku — Vakas.

Jos. F. Sudrik
3417 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

/ n... —

rief aprištomis galvomis, dar 
per skudurus sukretėjęs krau
jas matosi. Visai mažas nuo
šimtis kiek švariau pasirėdžiu
sių ir, matyti, sočiai pavalgiu
sių. Iš tikrųjų scena nejauki.

Pusę dvyliktos beilifas su
barškino kuju į stalą. Kažin 
kokia malda atskaityta ir pra
nešta, kad teisėjas ateina. Prie 
teisėjo sosto pkabinta lentelė 
su užrašu “Borelli”. Teisėjas 
žmogus kokių 50 metų, vikrus 
ir rūsčios išvaizdos; kalba gan 
garsiai.

Pradėjo šaukti turinčius ap
likacijas warantams. Priejna 
moteris, pasakoja, kad jos šei
mininkas užlaikęs drabužius. 
Teisėjas klausia: “Ar rendą už
mokėjai?” “Ne”, atsako mote
ris. “Tai užsimokėk rendą ir 
gausi drabužius”, pataria teisė
jas... “Eik šalin”.

Moterėlė atsitraukusi stovi ir 
nežino ką daryti. Beilifas pa
aiškina jai, kad turinti imti 
advokatą ir paduoti skundą, o 
vvaranto negausianti. Klerkas 
šaukia kitus. Prieina juodukų 
pora. Teisėjas klausia ką jie 
turį pasakyti. Moteris pasako
ja, kad jos vyras sumušęs ją 
ir neduodąs pinigų pragyveni
mui.

Teisėjas klausia vyro: “Ko
de! tu muši savo pačių?” Juo
dis teisinasi, kad jis nemušęs, 
o tik norėjęs pagąsdinti ją. 
Teisėjas, atsisukęs į moterį, 
klausia: “Ar tu negali jam do
vanoti?” Moteris sutinka do
vanoti, jeigu vyras prižadės 
nebemušti. Teisėjas, pasisukęs 
į vyrų, kalba: “Matai, ji tau 
dovanoja. Ar nebemuši jos dau
giau?” Juodis pakrato galva ir 
sako: “Ne”. “Tai parodyk kad 
dovanoji”, liepia teisėjas.

Moteris ištiesia ranką vyrui. 
Teisėjas: “Ne, to neužtenka”. 
Juodė siekia bučiuoti savo vy
rą. Tas traukiasi atbulas lyg 
sarmatydamasi. Teisėjas surin
ka: “Ar nori eiti į džėlą?” Vi
sa salė kvatoja, o išsigandęs 
juodukas pabučiuoja savo pa
čių.

(Prieina suvargęs žmogelis, 
paskui jį moteris su keturiais 
mažais vaikais. Vaikučiai api
plyšę, išbalę, vienas baisiai ap- 
šašęs. Moteris irgi biednai ap
sirengusi. Policininkas atneša 
dėžę su kokiu tuzinu pilnų paln- 
tukių. j

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas < 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonki.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

APTIEKA
Receptų pildymas—musų specb- 
lamas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje, 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius

1900 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. ,

Teisėjas klausia: “Kas čia 
yra?” “Alkogolis”rsatsuko žmo
gus.

“Ką tu su juo veiki?”* tei
raujasi teisėjas.

“Parduodu”, atsiliepia žmo
gus.

Eina eift klausimų ir atsaky
mų: “Kur gauni?” Kaltinama
sis atsako: “Nepažįstamas žmo
gus atneša.” Teisėjas: “Kiek 
tokių pantukių parduoti fcer 
dieną ?” Kaltinamasis: “Apie 
25.” Teisėjas: “Tai tu daug už
dirbti.” Žmogelis tyli. Teisėjas: 
“Kiek vaikų turi?” Žmogus: 
“Keturis, jūsų malone.” Teisė
jas: “Kam tu jas parduoti?” 
Kaltinamasis: “žmonės ateina 
ir prašo”. Teisėjas: “Bet kaip 
jie žino kur pas tave ateiti?” 
Kaltinamasis: “Vieųi iš kitų 
sužino.” ; ,

Maniau, kad tas žmogus gaus 
kelis mėnesius pasėdėti kalėji
me. Po tos visos išpažinties tei
sėjas pasikrapštė ausį ir sako: 
“žinai, žmogau, aš turėčiau pa
siųsti tave į kalėjimų, bet kad 
tu turi tiek vaikų, tai padary
siu su tavimi bargeną: metai 
laiko probacijai... Eikite namo. 
Next!”

Prieina, prie tvorelės dvi mo
ters ir keletas vyrų. ‘ Teisėjas 
klausia: “Ką turite pasakyti?” 
Viena moteris ima pasakoti, 
kad jos kaiminka esanti labai 
negera, išvadina ją įvairiais 
negražiais vardais ir pareiškia, 
kad visi kaimynai tą jos kai- 
minką žiną. Girdi, ateinąs pie
nius, tai pas ją užtrunkąs apie 
20 minučių. Atneša grosernės 
pirkinius, tai nešėjas ilgai ne
išeinąs. Moteris žodžius beria 
iš burnos kaip žirnius.

Teisėjas klausia jos: “Ar tu 
atlieki namų ruošų savo stubo- 
je, ?” Moteris atkerta, kad ji 
atliekanti. Teisėjas: “Kaip tu 
gali matyti visa tai, kas pas 
kaimynus dedasi? Tu tur būt 
nieko nedirbi, tik žiuri per lan
gus ar duris ir vaktuoji kų ta
vo kaimynai veikia.”

Taip išbaręs skundėjų teisė
jas kreipiasi pre kaltinamosios. 
Pastaroji vėl pasakoja savo pa
saką, būtent, kad ji tai gera, 
tik kaiminka kalta: ji šiokia, 
ji tokia. Už ją, kaltinamąją, 
galinti paliudyti štai ana mo
teris, kuri stovi kitam salės 
krašte.

Iš kito salės krašto atsiliepia 
moteriškas balsas: “Aš neno
riu maišytis šioj byloj.”

Teisėjas: “Ha, hą... eik čia. 
Ar tu. turi šiandie čia kokį rei
kalų?” Pašauktoji moteris: 
“Ne”. Teisėjas: “šiandie pirmtv- 
dienis, kambariams valyti die
na. O tu čia atėjai be jokio 
reikalo ir sėdi*.” Moteris: “At
ėjau pasiklausyti šios bylos.” 
Teisėjas: “Gerai, tai dabar su
žinosi viską... Ką tu gaili pasa- 
kyti apie šitą moterį?” Mote
riškė paaiškina, kad ji gyvenan
ti kaimynystėj .'apie tris metus 
ir jokio nesusipratimo su ja 
neturėjusi. Teisėjas: “Eikite 
pasirašyti Peace Bond. Next!”

Atveda polipininkas keturis 
suvargusius apysenius vyrus iV 
pasako teisėjui, kad jie ubaga
vę ant gatvės kampo. Teisėjas 
klausia, ar jie, kaltinamieji, ne- 
pirkę degtinės už sukolektuo- 
tus pinigus, šie atsako, kad ne. 
Ar nebuvę girti, 4<aį,tapo areš
tuoti? Ir vėl atsakymas, kad 
ne. “Tai eikite namo”, paliepia 
teisėjas. z

Ir šitaip leidžia teisėjas vi
sus, "kąip kunigas prie išpažin
ties langelio. Vienus pabara, ki
tiems prigrąsina, kad jeigu tei
sėjui teks dar kartą jie prieš 
save matyki, tai busią blogai... 
Per pusantros valandos beliko 
apytuštė teismo salė.

Iššaukė “kaltininką” ir mano 
byloj. Policininkas papasakojo 
kokiose apystovose jisai areš
tavo žmogų. Padęjo prieš tei
sėją peilį, kurį atėmė iš areš
tuotojo. Teisėjas klausia mąnęs 
ką aš turiu pasakyti. Paaiški
nau trumpai, kad žmogus man 
blogo nepadarė, tik negalėda
mas jo iškrapštyti iš automo-

I

bilio buvau priverstas prašyti 
pėlicijos pagelbos.

Teisėjas klausia areštuotojo: 
“Kodėl tu lindai į tą automo** 
bilį?” Kaltinamasis papasakoja 
nuoširdžiai, kad jo motina mi
rus, tai po laidotuvių jisai už
ėjęs pas draugus ir tiek prisi
gėręs, kad jau nežinojęs kas su 
juo atsitiko iki šiam rytui.

Teisėjas: 
giau ?” 
Teisėjas: 
mobilj?” 
Teisėjas:

Po to ir aš išėjau iš teisma- 
bučio ir mąstau: Ko tie visi 
žmonės kreipiasi į teismų ir gai
šina laikų? Prisiklausius tų vi
sų skundų atrodo, kad dauge
lis jų yra tik didelių vaikų ne
susipratimai, kuriuos gražiu 
būęlu galėtų išrišti ir namie be 
teismo pagelbos. Q teisėjas, ma
tomai, yra patyręs ir gerai ap
sipažinęs su tomis 
pažįstus jų psichologiją, 
ažuot bausti kalėjimu, 
nesusipratimus pabarimu, 
gąsdinimu, o kai kuriems 
siog 
visai

“Ar negersi dau- 
Kaltinamasis: “Ne.” 
“Ar nelipsi į jo auto- 
Kaltinamasis: “Ne.” 

“Tai eik namo.”

miniomis, 
. - į1’’ 
išriša

pa- 
tfe- 
jieduoda suprasti, kad 

be reikalo čia atėję.
Rypkevičia.

Rubsiuvių pastogėj
Pirmadienio rytas. Dešimta 

valanda. Saulutei kaitinant vė
jas sukas stulpus dulkių neš
damas. Pusėtinai apšepusia Van 
Buren ^gatve žmonelių i zuja, 
matyt bedarbiai, daugumoj 
rubsiuviai.

Vienas-kitas pažįstamų pra
eina, “helio” pasisakom. Iš tolo 
matosi lotai žinksniuojantis 
žmogus, kairę rankų prie bur
nos pakelia ir vėl į kišenę nu- 
eidžia. (Prisiartina: senas, se

nas pažįstamas “packetmake- 
ris”, kadaise buvęs panabernas, 
ne su bile kup kalbėdavo; da- 
jar apšepęs; duonos pluta iš 
iišenės kyšo, matyt, eidamas 
“lunčį” valgą. Pasisveikinam.

—Kaip tau? — klausiu.
—Antri metai' nedirbu ir dar

bą gauti vilties neturiu. Ar 
matai kokia minia prie centro 
durų stovi?

—O kas, ar šiandie demon
stracija kokia rengiama? — 
pastebiu.

—Ne, bedarbiai i vidurį ne
telpa, tai laukė stovi.

—Iki pasimatymo —1 sakau. 
Skubinu, kad pamatyti reikia
mus asmenis.

Centro durys užsikimšusios 
ir vargais į vidurį įsigrūdo, čia 
randu bendrus, su kuriais sy
kiu iš- dirbtuvės buvome iš
mesti praeito balandžio 1 dieną 
ir iki šio laiko vis ieškoMc 
“laimės”. •

—Džio — sakau — ar ištik- 
ro niekur nedirbai?

—Taip, dirbau skubinėję, bet 
atsitiko kaip tam žydeliui. Ži
nai, advokato šuo sudraskė žy
delio kalakutą, žydelis nueina 
pas advokatą ir sako: “Kas 
butų, jei mano Šuo sudraskytų 
tavo kalaktitą?” Advokatas at
sako: “Nėra klausimo, turėtum 
užmokėti.” Tada žydelis kalba: 
“Advokate, tavo šuo sudraskė 
mano kalakutą, taigi nėra klau
simo, turi užmokėti.” Advoka
tas užmoka penkinę. Žydelis 
džiaugdamasis eina pro duris, 
bet advokatas sulaiko sakyda
mas: “Advokato patarnavimas 
dešimkė.”

Džio savo 
liau:

—Išdirbęs 
tinau. Bosas
niems doleriams, kurį išmainiau 
krautuvėje. Po kiek laiko krali- 
tuvninkas čekį grąžino, nes 
Lankoj pinigų nėra. Nueinu- 
pą£ advokatą, bet gaunu pa
aiškinimą, kad bylos vedimas 
kainuos daugiau, negu čekis 
vertas. Vienas gudruolis pata
rė nueiti* į policijos stotį. Po
licija paaiškino, kad čia ne joa 
reikalas
Moterų Teisių 
Dr-ją.

žus, bet stačiai budingi orga
nizacijai. —-Jonas.

1,1 »■ .J*.

Bridgeportas
a •>

Žinomas Joniškiečių Kliubo 
veikėjas, buvęs dainininkas (r 
;gąbus lošėjas, o dabar turįs 
Bridgeporte batsiuvio dirbtuvę, 
p. Kazys Kipšas apsivedė 
p-le Elena Steponavičiūte iš 
cęfo.

Juodu apsivedė lapkričio 
d. Jaunavedžiai mano laikinai 
Ciceroj ir pagyventi pas jauno
sios švogerį p. Dudonį, iki su
siras arčiau prie savo biznio 
patogesnę vietą.

Matyti, kad juodu turi daug 
draugų, nes vestuvėms gan 
skaitlingas būrelis buvo susi
rinkęs svečių ne tik iš Glnca-

SU

gos, bet ir iš kitų miestų.
Vestuvės buvo labai rimtos 

gal būt todėl, kad dalyviai bu
vo visi blaivaus -budo žmonės. 
Tarp kitų žymesnių dalyvių bu
vo genas Chicagos ir Joniškio 
Čių KHubo darbuotojas p. R. 
šiliukas ir musų visų mylima 
dainininkė p-lė Akvilė Ančiutė. 
„ Laike vakarienės visi, svečiai 
pasakė po trumpą prakalbėlę 
linkėdami jaunavedžiams ilgo ir 
laimingo ženybinio gyvenimo.

Reibenietis.

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

I1J.BIW.IWI ..r

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

pasaką tęsia to-

porą savaičių kvi- 
parasė čexj aštuo-

ir patarė kreiptis į 
Patarnavimo

Patarimas priimtas ir 
išpildytas; gaunu atsakymą,
kad M. T. P. D. nuosavybės 
savininkams netarnauja. <

Džio sako: — Mano laimė, 
kad abudu patarimu gavau už 
dyką, kitaip butų išėję kaip 
žydeliui.

Bekalbėdami su savo drau
gais, kitame gale svetainės iš
girstame, triukšmų; “politikie
riai” ginčus veda, bet negalė
dami vienas antrą liežuviu įti
kinti įSasirodo ką ”gali”_kito- 
kiu budu. ’

žinomas kaipo “big shot” 
savo oponentai uždeda1 juodus, 
“akinius”. Mažesnysis, norėda
mas “broliškai” atsilyginti, per- 
plėšia dičkiui švarką. Įsimai
šius. broliui Burr, Chistian ir 
kitiems, argumentai likviduoti.

Rodos, kad šitokių “argumen
tų” siuvėjai privalėtų vengti, 
nes ne tik kad jie, yra negrą-

Anglys
Geo. P. Taylor, Jr. Coal Co.

1000 W. 22nd Street
2426 So.Halsted St.
2458 Šo. Halsted St.

TELEFONAS CANAL 3480 22 ST. VARDO 
TELEFONAI CALUMET 3482-0020-5799

Visą Ateinančią Savaitę
Jus galite pirkti sau anglis už sekamas kainas:

HinOis ar Indiana Egg ........................  <$6.00
Illinois ar Indiana Lump ........... ... 7.00
Black Band Lump ....... .................. 8.50
Red Ash Eric ............. ,t.............. ........ 9.00
LITHUANIAN CREAM — Black

$12.00 Anglys, dabar, tiktai $9.50
Pocahontas Pea .........................    7.00
Pocahontas Mine Run ............................. 6.75

t Pocahontas Egg ..................................... 9.00«
Pocahontas Lump .........................     9.00.
Pocahontas Nut ..................................... 8.50

. • I , » , '

Speciales kainos ant 4 tonų ar daugiau
. t' ' .• -**V >'•? . i-i

Musų Pocahontas yra geriausios ką pinigas gali pirkti.
■ ’ ; 1 _ -• ♦
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|Į^R Puikus, vėliausios ’ mados ŠLI-
M PUOTI akiniai sustiprins akis, 

‘ prašalins jų nuovargį ir galvos
skaudėjimų, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimų. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS z 

' OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Dr

KAINOS
• > ■ / .1 • ‘ <

Numažintos
AteiKite ir Patys

♦ ■ ? .

PersitiKrinKite
Toileto Sėdynės

Baigtos golden ąžuolu ar ma- 
bogany, su nikelio CJ 1 KAI 
zoviesais ........ 4* ■ «V V
Mėlynos, ružavos, žalios ar

....... $2.50
Blizgančios baltos sėdynės su 
storais zoviesais $2.50

Blow Torch
■ Storo vieno šmo-
■ to žalvario. Turi 
F didelį burnerį su

'*axtra dideliu ge- 
m nemtoriu. Kiekvie-
■ nas garantuotas.

I specialiai kol jų 
I išteks. Kvortos dy-
■ džio.

I $2.25

KOMBINACIJOS 
KRANAS

Visas iš žalvario, 
klanai su indu 
muilui, specialiai

nikeliuoti

$2.65
ir augs.

Gasinis šil 
dytojas

Naujo styliaus ga
sinis vandens šil- 
dytojas su dvigu
bu variniu coil. 30 
galinu x t a 1 p o s. 
Spacialiai po

$4.75
SQIIARE DEAL GARANTUOTI GA-

RU AR KARŠTU VANDENIU 
APŠILDYMO PLANTAI

- Suteiks Jums Jaukią Šilumą šal- 
įj čiausiame Žiemos Ore.

DYKAI EKSPERTO.INŽINIERYSTES
PATARNAVIMAS

Šaukite tuo jau s 
CALUMET

5200
K a d ekspertas inžinierius 
DYKAI jums apskaičiuotų , 
pitfti negu nusispręSite.

Sųuare Deal Plumbing Supply House
• 1725 S. State St., Chicago, I1L

CALUMET 5 200 •

Atdara vakarais. Šventadieniais iki 1 vai. po piet r 1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Vaizdas iš Rusijos: profesobio 

P. D. Stvanish paskaita 
apie Rusiją.

Lapkričio 22 dieną rusų A, S. 
Puškino Draugija surengi pre* 
lekcijų profesoriui P. D. Swa* 
nish, kuris neseniai sugrįžo iš 
Rusijos, išbuvęs ten keturis 
metus, apvažinėjęs jų skersai 
ir išilgai ir moka skaityti, ra
šyti ir kalbėti rusiškai.

Pasak profesorio, 1927-8 me
tais, keliaujant gelžkeliu pir
ma klesa, Rusijoj būdavo gali
ma stotyse nusipirkti visko, 
bile tik pinigų turi. Ir krau
tuvėse būdavo daugiau pro
duktų. Bet jau 1930-1 me
tais to visai nėra. Teisybė, 
fabrikų ir traktorių ir dirba
mos žemės daugiau negu 
1927-8 metais, bet produktų 
mažiau. O ir tie patys pro
duktai sukraunama j vagonus 
ir laivus ir gabenama j užsie
nį, ba valdžiai reikia pinigų. 
Gi piliečiai lai susivaržo gerai 
pilvus.

Krautuvės tuščios, žmonėms 
reikia laukti kartais dienų ir 
kitų kolei gauna progos ka nu
sipirkti. Ir pirkti galima ne 
tą ką nori, bet ką komisaras 
pažymi ant kortelės, nors tas 
daiktas pirkėjui butų ir visai 
nereikalingas.

Darbininkai paskirstyti į 
tris kategorijas (klesas). Pir
mai klesai priskirti angleka- 
siai, plieno darbininkai ir kt. 
Antrai kategorijai mekanikai, 
šaltakalviai ir kiti. Trečiai — 
inžinieriai, profesoriai, dakta
rai, advokatai ir tt.

Krautuvėse tokia tvarka. 
Pirmos kategorijos darbinin
kai gali pav. pirkti 10 kiauši
nių, antros kategorijos darbi
ninkai gali pirkti tose pačiose 
krautuvėse tik septynius kiau
šinius, o trečios kategorijos 
asmens turi pirkti produktus 
visai kitose krautuvėse ir mo
kėti nuo 3 iki 6 kartų bran
giau už pirmuosius, bet jie 
gali gauti ko nori ir kiek no
ri, bile tik turi rublių.

Nors pirkėjus valdžia verčia 
skaityti rublį doleriu, bet bir
žoj arba markete rublis stovi 
tarp 3 ir 1 cento amerikoniškų 
Pinigų.

Na, ponai komunistai sako, 
kad Rusijoj nesą klasių, kad 
esanti tik viena darbininkų 
klasė. O čia pasirodo, kad 
darbininkai yra išskirstyti į 
klases. Mat, komunistams, 
kaip ir kunigams, juo tamses
nis žmogus, tuo geresnis.

Dabar apie tuos kolchozus, 
į kuriuos nenori eiti vadina
mieji kulokai. Kas per vieni 
tie kolchozai? Tai kolekty
viai ūkiai, turį kartais po ke
letą šimtų dešimtinių žemės. 
Pastatyta viena didelė troba, 
kaip kareivinė. Visi turi gy
venti kartu — vyrai ir moters, 
seni ir jauni, taipjau ir dirbti 
kartu ir maistą gamintis kar
tu. Na, o jeigu tarpe nevedu
sių atsiranda mažų, tai tokio 
mažiuko pavardė gali būti mo
tinos arba tėvo, ir skaitosi le- 
gališkąs vaikas.

Užmokesnis tuose kolcho
zuose toks: kas juostu pagami
nama, tai darbininkai gauna 
vienų trečdalį, o dvi dalis pa
siima valdžia. 0 jei ūkio pa
dargai sugenda arba jei rei
kia naujų ,tai ūkio gyventojai 
turi susitaupyti iš to trečdalio 
padargams pasitaisyti arba 
naujiems nusipirkti.

Jeigu žemė gera ir produk
tai gerai uždera, tai maisto 
nestoka. Bet jeigu neuždera 
arba žemė kiek prastesnė, tai 
ir badas. Tvarkų kolchozuose 
veda atsiųstas komisaras. Ūkio 
gyventojai neturi teisės prie
šintis jam. Ir dabar Rusijoj 
tokių kolchozų esama apie 
18,000.

Visa komunistų partija pa-

. versta šnipais ir turi didelės 
įgalios. O kiti piliečiai Visai 
beteisiai. Jeigu žmogus nori 
ar turi reikalo nueiti pas kai
myną ar giminę į antrą pusę 
gatvės, tai turi eiti į policijų ir 
pranešti, kad tų ir tų dieną ię 
valandą jisai norįs eiti sker
sai gatvę pas giminę tokiu ar 
kitokiu reikalu. Tada duoda
ma leidimas, o kartais ateina 
Čekistas ir keliauja kartu su 
tavimi ir klausos ką kalbi. Ir 
jeigu čekistui koks dalykas 
nepatiko, tai ir ą Sibirą arba 
j.'Solovecką gali būti išsiųstas 
be jokio išsiteisinimo.

Įdomu, ar gerbiamam skai
tytojui patiktų tokia tvarka 
šioje šalyje?
Uždarbiai, produktų kainos 

ir pinigai.
Pinigų auksinių visai nema

tyti rinkoj, tik matosi variniai, 
sidabrinių! ir popieriniai. Dar
bininkai uždirba mėnesiui tarp 
65 ir 48 rublių. Įsivaizduoki
te ką tai reiškia, jei rublio 
vertė nuo vieno iki trijų centų 
tereiškia. Darbininkas išdir
bęs sunkiai visą mėnesį laiko 
anglies kasykloj gauna 65 cen
tus, o plieno liejykloj — 48 
centus.

Sviesto svaras kooperatyve, 
kur pirmos ir antros kategori
jos darbininkai gali pirkti 
produktus, kaštuoja 17-18 ru
blių. Batų pora — 120 rub
lių. Gorčius mažų bulviukių
— 5 rubliai, o didelių — 7 
rubliai. O kur perka trečios 
kategorijos žmonės, ten pro
duktai nuo trijų iki šešių kar
tų brangesni, nors tas vadina
mas laisvas krautuves valdžia 
irgi kontroliuoja.

Susirinkimų jokių nevalia 
laikyti. žodžio nei spaudos 
laisvės nėra. Spauda visa val
džios. Jei ką norėtumei pa
rašyti į laikraštį, o įsikverbtų 
koks žodis priešingas valdžiai, 
tai pamatysi Sibirą arba So- 
lovecko salas, o kartais ir prie 
sienos kulkos suvarstys. žo
džiu, baisiausia vergija, ko
kios dar tur būt nuo inkvizi
cijos laikų svietas nėra ma
tęs.

Todėl musų lietuviški komi
sarai taip ir bijo tos matuškos 
Rusijos rojaus, o skursta šioj 
Amerikoj, kapitalizmo vergi
joj-

Po paskaitos buvo visokių 
klausimų, į kuriuos prelegen
tas tinkamai atsakinėjo. Kai 
kurie klausytojų atsinešė tur 
būt komisarų surašytus klau
simus. Bet tie klausimai bu
vo tokie žiopli, kad ne tik pre
legentas nusijuokė, ale ir visa 
publika kvatojo.

Vienas klausimas pav. buvo 
toks: Jei japonai užpultų Ru
siją, tai kas ją turėtų apginti
— Anglija ar Italija? Buvo ir 
daugiau panašių klausimų.

šalia manęs sėdėjęs ‘ vienas 
užklausė, ar Rusijoj yra lais
vė žodžio, susirinkimų ir spau
dos, kaip kad čia skelbia ko
munistai. Prelegentas atsakė, 
kad ten niekas ir svajoti apie 
tai negali.

Kodėl komunistai skelbia, 
kad jie vykdą socializmą, o 
socialistų neapkenčia? Atsa
kymas: Komunistai vykdo so
cializmą teorijoj, gi praktikoj 
valstybinį kapitalizmą; o visi 
kapitalistai socialistų neap
kenčia.

Publikos susirinko pusėtinai 
daug prof. Swanish prelekci- 
jos paklausyti.

Roselando Korespondentas.

North Side

klamacijomis, kad vaikučiams 
davus progą pasirodyti ką jie 
išmoksta.

Panašus parengimai papras
tai yra gausiai northsaidiečių 
lankomi ir įvertinami, šį mętą 
“Bijūnėlis” taipgi darbuojasi 
jau arti poros mėnesių ir trum
poje ateityje žada surengti vie
šą vakarėlį, kad sykiu su north- 
saidiečiais pasilinksminus. Pri
klausančių jaunuolių amžius la
bai įvairus, čia rasi nuo 5 iki 
16 metų bernaičių ir mergai
čių be skirtumo tikėjimo bei 
pažvalgų, nes “Bijūnėlio” vie- 
nuotinas tikslas , yra lavintis 
dailėje. Tėvai turėtų nepatingė
ti nuvesti savo vaikučius pri
rašyti, nes kaštai labai maži.1 
Laikas ir vieta irgi labai pa
rankus. Pamokos a/tsibuna kiek 
vieno sekmadienio rytą nuo 10 
iki 12 valandai Almira Simons 
svetainėj, 1640 N. Hancock St., 
tai yra vienas blokas į rytus 
nuo Central Park Avė., {arpe 
North ir Wiabansia Avės.

Praėjusį sekmadienį tūrėjo 
įvykti ir tėvų susirinkimas lai
ke pamokų, bet iš priežasties 
smarkaus lietaus per mažai su
sirinko. Tat tėvų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, lapkr. 29 
d. Butų geistina, kad tėvai at
silankytų kuoskaitlingiausiai, 
nes yra daug labai svarbių^rei-v 
kalų pasitarimui dėl “Bijūnė
lio” geroves. “Bijūnėlis” kvie
čia visus jaunuolius ateiti ir 
stojus į eilę darbuotis sykiu. 
Įstoti nėra niekuomet vėlu ir 
vietos visiems užteks. Kuo bus 
skaitlingesnė grupė, tuo bus vi
siems linksmiau.

Bijūnėlio Draugas.

Chicago Civic Operoj

Paveikslas rodo dainininkę Fridą .Leidet Kundry rolėj operoj Parsifall, ir 
Hansą Hcrmanną Nįssen Ąmforto rolėj toj pačioj operoj. Wagnerio opera Par- 
sifal bus statoma scenoj gruodžio 20 dieną, sekmadienį popiet.

Ateinančios savaitės opetos repertuaras bus: pirmadienį, lapkričio 30 d, — 
Mona Lisa; anfadienį, gruodžio 1, — L’Oracolo; o po tų baletas ir choras iš 
"Kniaz Igor”; trečiadienį -r- Tristan 6nd Isolde; ketvirtadienį — La Tosca; 
šeštadienį 2 valandą popiet Andrea Chenier, o vakare 8 valandą "The Bartered 
Bride”. Šiam perstatymui populiarės kainos.

žesniems if kad visai nekliudė 
tų, kurie tomis ar kitomis prie
monėmis išvengdavo visai tani 
tikros rųšies taksas mokėti.

Kad nėra palengvinimo ne 
penkių metų plane, kuris neva 
taikomas taksų mokėtojams pa
dėtį tą naštą nešti.

Todėl priimtoji masmitingo 
rezoliucija reikalauja, kad 1930 
metų taksos butų panaikintos 
'(cancelled), o skolos susidariu
sios dėl 1928-29 metų taksų 
butų padengtos bondsais išleis
tais visuomenės kreditan.

Toliau rezoliucija reikalauja 
palengvinimo taksoms ant ne
kilnojamos savasties ir rinkimo^ 
vadinamų personalių taksų.

Faktinai rezoliucija varosi už

tai, kad butų palengvintos tak
sos ypač namų, lotų ir kitokios 
nekilnojamos savasties valdyto
jams, ir juo labiau smulkes 
niems savininkams.

Bridgeportas
Teko eiti penktadienio rytą 

prie 31 gatvės ir Emerald avė. 
Staiga pasigirdo šūvis. Protar
piu namų iš alėjos pusės atbėgo 
du jauni vyrai. Skubiai įšoko į 
stovėjusį šalygatvyj pontiaką 
ir nudumė net nepaisydami, jog 
šviesos draudė jiems važiuoti 
tuo momentu pėr gatvę. Tai 
gal būt papildė kokią latrystę.

—Praeivis.

Iš Bijūnėlio Pastogės

Tarpe northwestsidės lietuvių 
nuo daugelio metų gyvuoja jau
nuolių organizacija “Bijūnėlis”, 
palaikomas geros valios auklė
tojų, tėvų ir motinų, kuriems ■ 
rupi, kad jųjų vaikučiai/išaugtų 
naudingais ne tik sau, bet ir 
savo tautai, čia vaikučiai yra 
lavinami lietuviškai dainuoti, 
skaityti,' lošti. “Bijūnėlis” tan
kiai rengia viešus pasilinksmi
nimo vakarėlius su dainomis, lo
šimais, muzikos gabalėliais, de-

Rožių žemė
Praėjusį penktadienį gavau 

skelbimą, kad šeštadienio (lapk. 
21 d.) vakare komunistai ren
gia prakalbas Strumilo svetai
nėj. Skelbime buvo reklamuo
jama, kad prakalbos rengiamos 
tarptautiškos ir tikslu užpro
testuoti prieš imperialistų ren
gimąsi karui prieš' Rusiją.

Aštuntą valandą buvau sve
tainėj. Radau porą tuzinų pub
likos. Paklausiau ar bus pra
kalbos. Gavau atsakymą, kad 
bus, jei daugiau publikos susi
rinks.

Pranešė, kad. tas prakalbas 
rengia “Vilnies” komunistai. 
Praėjus dar pusvalandžiui ren
gėjai perstatė tūlą moterį kal
bėti. Ji trumpai kalbėjo apie 
Kiniją ir busimą karą. Paskui 
kalbėjo liesas vyras. Jis irgi 
kalbėjo apie Kiniją ir busimą 
karą. Pasakojo, kad komunis 
tai esą vieninteliai pasaulio iš
ganytojai. Sena pasaka. Su
minėjus Rusiją mačiau, kad ke
lios lietuviškos moterėlės, ku
rios nesupranta anglų kalbos, 
pradėjo plotį.

Kitos gi moterėlės, pruseiki- 
nės, sėdėjo kitoj pusėj. Jos 
daugiau supranta anglų kalbos, 
bet jos neplojo. Reiškia, pasi
rodė priešingos, kad ne jų pu
sės žmogus kalbas.

Kada kalbėtojas baigė kai 
bėti, tai buvo renkamos aukos.

Man ne labai svarbios tos 
prakalbos. Bet įdomu buvo pa
matyti kiek komunistai turi se
kėjų. Ir pamačiau, kad sekė
jų jie turi mažai. O ir tie pa-

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS 

po 60c
Elektrikinis Radio, 8 tūbų su kabine
tu, gatavas dėl, grojimo, $OQ.50 
dabar už ............... ;......
7 tūbų Elektrikinis Radio, su viskuo, 
nieko daugiau nereikia SOfl.OO 
dapirkti, dabar už t........ fcU
Howard Radio, 9 tūbų, “High Boy” 
kabinete, dabar

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo
dabar ......................................... VV
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 jmokėjus ir po $2 į savai
tę: nuošimčių nereikia mokėti.

Turim* Radios visų itdirbysčių. 
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M,. SHILLS.

General
LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė,
Telefonas Lafayette 6195

tys komunistai susiskaldę.
Buvę didžiausi rėksniai, ku

rie pasižymėjo baubimu SLA. 
seime, neatsilankė. Reiškia, pa
sidarė priešingi komunistų par
tijai, kurią visai neseniai aukš
tai garbino.

Prakalbos pasibaigus teko pa
klausinėti vieno kito, kodėl pru- 
seikiniai nesilanko į prakalbas. 
Gavau atsakymą, kad jie netu
rį laiko, ba dabar žvejoja pini
gus iš masių naujam laikraš
čiui leisti. Kaip matyti, ko 
munistai nori turėti tiek laik
raščių, kiek (turi lyderių. Nege
rai, kad perdaug išnaudoja 
žmones tomis kolektomis.—R.

davimas įvairių radių galutinai 
nupigintomis kainomis.

A. ž.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės pastogės

Roseland
SLA. 139 kuopos narių atydai

SLA. 139 kp. priešmetinis su
sirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, gruodžio 4 d., Palmer 
Park svetainėj. Ruopa susirin
kimus laikydavo pirmą nedėl- 
dienį po pietjį Del svetainės 
priešmetinis susirinkimas reikė
jo perkelti į kitą dieną.

A. Narbutas, Org.

Lietuvių valanda
Nepamirškitėryt dieną, it.- y. 

sekmadienį, lapkričio 29, nusta
tyti savo radio stočiai WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietį. Iš
girsite gražias lietuvių dainas 
ir muziką. Ypatingai teks jums 
gėrėtis gražiu--dainavimu Jono 
Romano ir ponios Saurienės.

Skambi orkeštros muzika 
taipgi išpildys keletą gražių 
naujų numerių, ši valanda yra 
rengiama lėšomis lietuvių mu
zikos krautuvės Jos. F. Bud
rike, 3417 So. Halsted St., ku
rioje dabar eina didelis išpar-

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar

Neseniai pasveiko musų drau
gystės narė Antanina Valan
čiui) ienė, o dabar susirgo kita 
narė Magdalena Kenutienė.

’ Geistina, kad draugai-ės ap
lankytų ją ir suramintų. Ji 
randasi Mary Thompson ligo
ninėj, Ashland ir JVlaypole, prie
šais Union Park ir Spaulding 
mokyklą.

Lankymo valandos nuo 2 iki 
3 ir nuo 7 iki 8 vakarais. Kam
bario numeris C—6 ant 3-čių 
lubų.—S. Narkis, sekretorius.

Deimantai, Žiedai ir Laikrodėliai dabar pas 
mus. parsiduoda nuo 25% iki % pigiau.

PETER NOVER 
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI IR 

BRANGMENYS
Brangmenų ir Laikrodžių Taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

Dabar Geriausis Laikas Pirkti 
RADIO, PLOVYKLA, PEČIŲ iš

Peoples Furniture Co. Krautuvių
Stebėtini kainų sumažinimai. Lengvus 

išmokėjimai.

Cicero
Penktadienį, lapkričio 20 d., 

Cicero stadione laikytas masi
nis mitingas, kurį šaukė East 
End Improvement Kliubas, 
Parkholme Takstų Mokėtojų 
Kliubas, Lietuvių Imprdvement 
Kliubas, Lenkų Piliečių Kliubas 
ir Piliečių Apgynimo Kliubas. 
Mitingas šauktas buvo taksų 
reikalu.

Tarpe kita ko šis masinis mi
tingas priėmė rezoliuciją, kurią 
nutarta pasiųsti gubernatoriui 
Emmersonui ir eilei legislaturos 
narių.

Rezoliucijoj esmėj išreiškiama 
mintys, kad gubernatoriaus 
konferencija taksoms ir ypač 
komisija iš H asmenų taksų 
klausimui studijuoti parodė, 
jogei savo raporte ji. mažai 
težada arba ir nieko nežada.

Kad buvo duoti komisijos iš 
11 pasiūlymai, kurie žadėjo prL 
vilegijų . stambesnių ' taksų mo
kėtojų sluoksniams ir .žalos ma

Kombinacijos Radio
i

1932 Metų Mados, geriausis Standard 
padarymo, vertės $110.00,$■■ f*
dabar tik už ..................... UU
R. C. A. Victor Kombinacijos Radio su 
Gramafonu, 1932 metų mados, vertės 
$225.00, dabar tik C Ą

Naujų Plovyklių kainos > 
sumažintos

Naujos Thor ir Voss plovyklos parsi
duoda tik po '^59 00
Naujos MAYTAG Plovy- $"yQ E. O 
klos parsiduoda tik po f VvJ 
Lengvus išmokėjimai po $1.00 į savaitę

t

nlf * Gražus Šildytuvai už pusę 
kainos

STEBINANČIOS VERTYBES

■MS

Model K-60

Šildytuvai verti iki $35, $rf| Q Efi 
dabar tik po ................. I Oi VU

KO LST E R
INTERNATIONAL

Didelės Mieros Šildytuvai verti iki
$50.00, dabar tik Kft
PO .............................................. £ I kOU

RADIO

tiktai

$69-50e„..,
Ateikite šiandie ir pasiklausy
kite nepaprasto tono Šio vė-' , 
liausio Kolster radio. Visi žy
miausi pagerinimai yra sudėti ; 
į neparastai gražų kabinetą iš 
Bute Walnut medžio... tokis 
rakandas pridųbs žavėtiną 
grožę jūsų namui.

DYKAI
Kad supažindinti su nauju 
1932 Kolster Radio, mes 
duodame dykai gražų radio 
suolelį /su kiekvienu Console 
modeliu.

Vienų metų 
dykai aptar

navimas
90 dienų ga- 

/ rantija ant 
tūbų.

Dykai įvedimas
Dykai pris

tatymas

Model K-70
$99.50

GODO HOUSEKEEPING RADIO 00.
5101 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 1700-01
"THE HOME OF RADIO SERVICE“

Įsteigta 1917 ' ■.
- . . -- -

■4 J, i ,;-i m

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės 

Lafayette 3171 
CHICAGO,

Kampas Mapletvood gatvės 
Hemlock 8400 

ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3 514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO. ILL.

WISSIG,
Paranliniame Kate

Seno Krajaus
MOTERŲ PER 26 METUS.

Daktaras
i Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odo«, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Katdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 We»» 26 St.. kampas Keeler Avė. Ttl Cravrford 5573
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kai kas apie Chicagą
Politikos tošis

(Tęsinys)
žvyras politikos mašinoj

Presinkto viršininko pastan
gos yra dedamos, kad mašinos 
kandidatas nominacijose gautų 
daugiau balsų, nei kiti kandi
datai. Be to, buvo jau nurodyta 
kaip jis to tikslo siekia ir kad, 
palyginti, nedaug balsų terei
kia jį atsiekti.

Tenka tečiau pasakyti, kad 
paduoti pirmesniuose dviejuose 
straipsneliuose pavyzdžiai rodo 
politikas mašiną pilnai suderin
tą, kurios visi rateliai sukasi 
gerai ištepti. Jei šitaip mašina 
dirbtų visą laiką ir visur, tai 
nebūtų galimybės ją > įveikti. 
Tuo gi tarpu yra žinoma, kad 
ir politikos mašinos gauna kar
tais pašėlusių smūgių — wal- 
lopings.

Dalykas toks, kad praktiška
me gyvenime politikos mašina 
neveikia taip sklandžiai, kaip 
pav. automobilio motoras. Mat, 
politikos mašiną sudaro atski
ri žmonės, faktinai tūkstančiai 
žmonių. Jie prisidėję prie ma
šinos visųpirma ne dėl meilės, 
bet todėl, kad turi savo sume
timų, kad tikisi savo persona- 

• lių ambicijų atsiekti kartu su 
ja. Ir jeigu tie ar kiti asmens, 
sudarantys politikos mašiną, 
pasijunta negavę “sųtiare deal” 
ar nužiūri kitur daugiau žadan
čią savo ambicijoms dirvą, tai 
jie išlekia iš mašinos kaip kul
ka iš vamzdžio. Ir, žiūrėk, jau 
eina prieš pačią mašiną, ir py
la žvyro į jos ratus. O mašina 
girgžda, bilda, braška. Nebe- 

,9 dįrba taip, kaip tikėtasi.
Paduosiu pavyzdį iš kito lū

šio. Mano geras draugas pirm 
kurio laiko užsimanė pasidary
ti pinigų iš šuniukų lenktynių. 
Bet kaip surasti kuris šuva vys 
elektros varomą kiškį juo nuo
širdžiau? Draugas prisiminė, 
kad dsr Lietuvoj alkani šuns 
bėgdavo kiškių medžioti patys 
vieni. Na, tai jis, mano drau
gas, nusiperka lašinių, padegi-

žiuoja į Cicero šunų trekes.
Pirm lenktynėms prasidė- 

siant, jis’ aplanko staldus, kur 
šuns sustatyti, ir pakiša laši
nius arčiau šuns nosies. Jei šu
va sujunda, godžiai ima uosty
ti, tai draugas «žino, kad tas 
šuva alkanas* ir visa širdim vys 
kiškį. Na, ir deda botus užj tą 
šunį.

/

•v

uH<mm
nius, teisybė, jie visi mėgiA, bet 
reaguoja į juos ne vienaip. x

Ne vienaip reaguoja mašinos 
dalyviai ir į politinius lašinius. 
Faktas yra, kad politinėje ma
šinoje godumo, pavydo ir viso
kių triksų yra ne mažiau, kaip 
pas šunį blusų. (

Lai tas ar kitas asmuo ne
buvo paskirtas vietai, kurios jis 
tikėjosi; lai nebuvo pastatytas 
kandidatu, kuriuo norėjo būti, 
— ir jau laukia jis progos iš
eiti prieš mašiną. Kiekvienoj 
mašinoj užtiksime mažumos va
dą, už bosų nugaras vedantį 
derybas, skymuojantį ir lau
kianti... progos.

įr kaip tik nužiūri jąR tai ir 
išeina prieš mašiną. Lai jis iš
eina prieš ją ir pasirodo publi
kai kaip nepriklausomas kan
didatas. Dažniausia jis nusiduo
da tik publikai esąs nepriklau
somas. O tuo pačiu laiku veda 
derybas su kitais nepatenkin
tais mašinos nariais, duoda 
jiems prižadus, kartu planuoja. 
Patyręs politikieris, jis neatsi- 
dės ant neorganizuotos publi
kos, kuri tingi eiti balsuoti. Jis 
visų pirma ieško mašinoj rėmė
jų, kurie ištreniruoti balsuoti, 
kurie pratę ir draugus atsives
ti balsavimams.
dalo pastangos yra suskaldyti 
mašiną. Ir jam neretai pavyk
sta tai padaryti.

Kaip jis to atsiekia? Well, 
prižadais aukštesnio įvertinimo 
tiems, kurie ji parems; įkalbė
jimu arba įtikrinimu, ir lega
lios papirkimu.

Paskutinis “argumentas”, t. 
y. papirkimas esti dažniausia iš
kalbingiausias. Ir todėl, kada 
kokia, politikierių grupė atsi
meta nuo mašinos, išeina prieš 
ją, tai tenka manyti, kad tarp 
atsimetusių buvo padaryta ko
kia nors sutartis, ku?i pamate 
liečia atsimetusių tolimesnius 
ar artimesnius finansinius in
teresus.

Naujų automobilių pa
roda Chicago  j

Chicagoj nuo sausio mėne
sio 30 d., 1932 mėtų iki vasa
rio 6 d. bus naujų automobi
lių parodą. Paroda bus lai- 
koipa Coliseum tuobėsy.

'S*V*—*****<’**W**«-M«AM«*

Phone Boulevard 4189
A. MASALSKIS

Garsinkites “N-nose

šitokio kandi-

čikagietis.
(Buž daugiau)

Gaus paaukštinimus
I)wiglit II. Green, kuris kar

tu su prokuroru Jolinsoini kal
tino Al Caponę deliai taksų 
nemokėjimo, busiąs paaukštin
tas Suvienytų Valstijų Dislrik- 
to prokuroro vieton, o pats 
Johnson gausiąs federalio tei
sėjo džiabą.

Amerikos prekybinio 
laivyno paroda

Gyvulių parodoj Chica^oj 
bus skyrius, kuris duos kaip 
ir atvaizdą Amerikos prekybi
nio laivyno: jame bus infor
macijų apie siuntimą prekių 
laivais, paveikslai laivui, ctc.

Deliai automobilių lais- 
nių

Chicago Motor Club klau
sia: Ar norėtumėt gauti tą pa
tį automobilio laisnį 1932 me
tams, kokį turėjote 1931 m<? 
Jei norėtumėt, tai Motor Club 
pataria pasiųsti aplikaciją 
Illinois valstijos sekretoriui 
pirm 1 dienos gruodžio mėne
sio šių metų ir paprašyti jį 
duoti jums laisnio numerį, ku
rį turėjote 1931 m.

Stock paskirtas mu
zikalia direktoris 

parodai
Dr. Fredrick Stock, Chicagos 

Simfonijos Orkestros direktoris 
tapo paskirtas generaliu muzi
kaliu direktorių Pasaulinei Pa
rodai Chicagoj 1938 m. ši gar
bė suteikta jam kaip pripažini
mas jo darbuotės, kuri padėjo 
padaryti Chicagą muzikos cen
tru.

Mokyklos gali užsida 
’ ryti

Mokyklų tarybos narys, p-nia 
W. S. Hefferan, įspėja publika, 
kad jeigu vietos miesto kredi 
tas nebus greitu laiku atsteig- 
tas ir jeigu vietos bankininkai 
nepirksiu vadinamų warantų, 
Išleistų reikalingų mokykloms 
sumų sukelti, tai Chicagos mo
kyklos gali užsidaryti nuo 1 d, 
sausio mėnesio 1932 m.

Profesorių suvažiavi 
mas

Vakar Stevens viešbuty pra
sidėjo Amerikos > universitetų 
profesorių asociacijos „suvažia
vimas. Dalyvauja jame dau
giau kaip 125 asmens. Vienas 
svarbiausių klausimų, kuris 
teks suvažiavimui diskusuoti, tai 
žodžio laisvė profesoriams. Ki
tas tai paleidimas profesorių iš 
vietos. Diskusijos nurodys, ai 
daugiau suvaržytos universitetų 
pajamos reiškia deliai to, kad 
profesoriai paleidžiami, ar pro
fesorių liberalės pažiūros.

Matų patarnavimai lai
dotuvės* it kokiam* Mi
kai* vhuomtt Mtl iąži- 
ningaa ix nebrangu* ro
dei, kad neturim* il- 
laidų užlaikyuiti Ay- 
thk i/ll

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

X

Graborlal

Peter Čonrad
' FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St. 
Te!. Englewood 5840

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS > IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
T<1. Roo.ev.lt 7531

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauiia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o t mano 
darbu busite užganėdinti.

' Tel. Rooaevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46tb St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 4»ib Ct.
Y

Telefoną* 

Cicero 3724

f:
«

Lietuvės Akušerės

Telefoną* Yatd* 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška KokplyČia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Mrs. A* K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

» MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse .patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų tšdirbystė*.
OFISAS: » 

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
ĮTel. Victory 4088

Akių Gydytojai

A. PRABISH
Lietutis Graborius

Sąžiningai ir 
giai patarnauju 
dieną ir naktj 
visose miesto
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Lake St. 
v Td. Mclrose i

Park 797

pi-

da-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių (tempimą, kuri* ėst 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi; 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyd; 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valando 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki. 12 v 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
PĄ LAIKĄ S,Ur ,NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos b< 

akinių.1 Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589 
....................... .... .................... .... ....... ■ ■■ X .............. ■ ■■ .

Te! Yaid* 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAJ

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marųuetta Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. z 
Telefonas Gtovehill 1595

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

nedelioms pagal susitarimą

Lietuviai Gydytoja!
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrjžo iš Lietuvos ir priiminėja 2

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų i* 

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

3421 So. Halsted SL
Phone Boulevard 8483

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

, DR. BERTASH «
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted St*) ' »« 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti r

Dr. P. M. ŽILVITIS * 
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 1

Dr. P. P. ZALLYS l
DENTISTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

r i

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, 111.

DR. T. DUNDULIS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
e 4142 Archer Avenue

j Valandos 11 ryto iki I po pietų. 2 iki 
j 4 ir 6 iki 8 Vak* NedŪiom nuo 10 

iki 12 dieną.
i Telepbonai dieną ir naktj Virgiui* 0036

e Ret. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

.Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stre«t 
CHICAGO, ŠLL.

s A. M0NTV1D, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison Sh

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 , ,
Namų telefoną* Brunivick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

. Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

• Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

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

. Nedelioj pagal sutartį
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

^1 1 jiT .Iriuuiifi .mniri.ti.i it. . imkmsM na

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

0
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: s }
h nuo 9 iki 11 valandai ryto
ą nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedelioj pagal sutarti

• „ Hemlock 8151

e DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
; 2420 Marųuette Road

tc Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir
_ Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

v Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

[20 W. Marųuette R d 
arti Westem Avė.

Phone Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland AvC.
arti 47th Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 25 m*-i 
u* kaipo patyif* gydytojas, chirurgas 
t akušeri*.

Gydo staigias ir cbroniikas liga* vyi 
ų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
netodua X-Ray it kitokiu* plektro* 
•rietatsu*.

Ofisas ir Laboratorija:
[025 18tb St., Mtoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vat vakare 

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ypde Park 6755 ar Randolph 6100

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lobo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i 

šfno 10 iki 12 vat ryte, nno 2 ild 4 
ai. po pietų ir nuo 7 ild 8:30 vai. 
akaro. Nedėl. nuo 10 ild 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

Telefoną* Yard* 0994 

r. MAURICE KABN 
4631 South Athlund Aounų 

Ofiso ralando*:
■o 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p< 
7 iki 8 vai. Nedel. nno 10 iki 

Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. RDTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 
. • CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chronišką ligų 

OFISAS 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Streeet 

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir ^vetnadieniais 10-12 

‘.ifaua—. i u----- - . i . ...................
Tel. Canal 4050 Venerilko*

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

CHICAGO _ 
Valandos 9 ryto iki 9 vakare 

Varicose Gyslos Odos

Advokatai
,^^^^^**•*■**#******•***1 .

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dtarborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South HalUtd Stroat 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki*8 vak kiekvieną 

vakarą, iiskyru* ketvergi 
Nedėlioj nno 9 iki U ryto

i

Ofifas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.LACHAWICZ IR SŪNŪS

PAGBABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą 

galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai i

/ Del Šermenų
Padarome affidavitus reika
le Insurance ir visus Notary

Public

8

■

<1. iki gruodžio 5.

Chicago, Iii.

Telef. Cicero 5927

PADĖKAVONĖ

reikalus.
Cicero, III.

Nuoširdžiai dėkavojame 
visiems dalyvavusiems ii’ 
tiems, kurie suteikė vai
nikus, taipgi tiems;, kurie 
iš kapinių sugryžo j namus.

Tėvai ir Broliai,
3957 Archer Avė.

t;, a !
Y »

Šitaip betuodamas mano 
draugas laimėjo ir vieną kar
tą, ir kitą, ir trečią. Bet vė
liau pradėjo jam nesisekti. Kas 
atsitiko? Draugas, gerokai pa
mokintas, pagalios suprato, kad 
ir šuns yra ne vienodi. Laši-

Nelaimės padėkos dieną
United Press pranešimais pa

dėkos dieną visose Suvienytose 
Valstijose nelaiminguose jvy 
kiuose prarado gyvastį dau
giau, kaip šimtas žmonių.

?314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court
Tel, Roosevelt 2515-2516

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Duokite »avo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTH^
OPTOMĖTRIST 

Praktikuoja virė 20 
4649 S. Ashland A 

kampas 47tb St. 
Tel. Boulevard 641

------ -------------------. a.. ,ir .

Duokite *avo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registrbotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas ’ 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yaed. 678 
a*:-" miįįMvMttm i juį', jH .

Lietuviai Gydytojai

n

A. A. OLIS
■■‘■a
j/ll!

ADVOKATAI 
11 South La SaUt Strnt 

Room 1934 Tel. Rafidolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Haltttd St. Tri. Victory 0563 

Valandos —- 7 iki 9 vakar*
Oli*—Utarn., Ketv. It Subatoa vak. 
Vagile—Pan.. Ser. ir Pftayčk* valu

1
1

' *

ALEKSANDRAS 
KASINAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 26 dienį. 8:30 valandą va- 

. kare 1931 m., sulaukęs puses
‘jmŽiaus. gimęs Tauragės apskn, 

Šilalės parap.. Patilčių kaime. A- 
merikoj išgyveno apie 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Agniešką, po tėvais Kruvi- 
liutf. sūnų Petrą. 5 dukteris—Mag- 
deleną, Heleną. Prancišką. Agotą 
ir Oną. tris žentus — B. Smith, 
B. Pecker ir A. Roman ir du anū
kus .— Jųnior 7 metų ir Ronald 
ir giminės, o Lietuvoj dvi seseris 
— Oną ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas, randasi 2125 
W. 23 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, lap
kričio 30 dieną. 9:30 vai. ryte iš ' 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. . ,

Visi a. a. Aleksandro Kasinaus- 
ko giminės, draugai ir pažįstaftii 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Motrrir, Sūnūs, Dukterys, 
Žtntai, Anūkai ir Gitninės.

Lunio t u vės e patarnauja grabo- 
rius Ęudeikis. Tel. Yard* 1741,

zLevitckas Edvardas ir 
Povilas mirė 1922 m. Ku
lio perkėlimas atsibuvo 
Ketverge, Lapkričio-Nov. 
26 dieną, 1931 m. į nuosa
vą lotą šv. Kazimiero Ka
pinėse. Pamaldos atsibuvo 
Lapkričio-Nov. 27 d. šv. 
Jurgio bažnyčioj.

DR. A. J. KARALIŲ 
Gydytojas Ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calomet 3294 
Nno 9 iki 12 vai. dieno* it 

* nuo 6 iki 9 valandos vakar*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canar\2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėrnyčioj nuo 9 ild 4

J

'■f 
i

I

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
J JUŠV GRABORIAI

Didysis Ofisą* 

4605-07 South Hermitage Avenue 
1 Visi Tshfonait YARDS 1741 ir 1742

A. L Davidonis, MLD 
4910 So, Michigan Aveniu 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 Iki 8 valandai vakar 

nhuti šventadiehio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 it 7——8

Seredomi* ir nedaliomis pagal entsrtį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefoną* /Republic 7868

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS r

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 1502 ' Tek Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 pn pietų

K Vakarai*: Ut*ro.» Ketv., ir Subato* 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ad*. TeL Lafagette 7337 

Namų Td. Hydt P*fk 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuna* Bordtn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117,
Telepbone Randolph 6727 

VclUrais 2151 W. 22nd St. nuo M 
Telepbone Roowveh 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

i

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais į*— 1 jki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki t 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
Sale Midland Banko

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandoj 10 ryto iki 8 vakaro.
Rtridcnce Phone Hemlock ‘ 7$91

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4831 So. Ashland 
Tel. Bculmrd 2800

Rez. 6515 So. Rockcvell <$L I
Td. Republic 9723 t 1. J

Roo.ev.lt


"1'1^

Šeštadienis, lapkr. 28, 1931

[ CLASSIFIED ADS. ĮTarp Chicagos 
Lietuvių

Lithuanian Univer 
sity Club

Naujai susitvėrusi moksleivių 
‘draugyste vardu Lithuanian 
University Club rengia šaunų 
vakarėlį šeštadienio vakare, 8 
vai., Gage Park svetainėj, šiai 
draugijai priklauso universite
to studentai ir jau baigusieji 
mokslus. Draugystės tikslas yra 
sujungti moksleivius dėl drau* 
giškumo ir dėl kulturiško vei
kimo lietuvių moksleivių ir vi
suomenės tarpe.

• Rengiamas vakarėlis bus į- 
vairus ir įdomus. Tikslas vaka
ro yra suvesti j pažintį užkvies
tus svečius su dabratiniais mo
ksleiviais ir maloniai praleisi, 
vakarą. Tarp kitų įvairumų bus 
užtvirtinimas išrinktos valdy
bos. Taipgi kalbės žymus lie
tuvių veikėjai. Dalyvaus Stepo
navičiaus orkestras. Tad, žino
ma, šokti bus malonu. Reikia 
jiasakyti, kad moksleivių drau
gija yra labai dėkinga Stepo
navičiaus orkestro nariams už 
jų paramą,—jie dalyvauja be 
pinigiško atlyginimo.

Kad butų patenkinti ir sve
čiai, kurie nešoka, tai jiems yra 
prirengta specialės juokingos 
žaismės.

Įžanga tiktai su pakvietimo 
kortelėmis. Gaila, kad komisi
jai priduotame sąraše svečių ir 
moksleivių truko vardų bei 
antrašų tokių draugų, kuriems 
butų buvę galima pasiųsti už- 
kvietimas.

Visi, kurie kreipiate domę į 
moksleivių veikimą, kaipo rėmė
jai arba nariai, malonėkite pri
siųsti vardus ir anrašus rašti
ninkei p-lei A. Gilason, 8121 
Drexel Avenue, kitą kartą 
siunčiant užkvietimus nebūtų 
praleista nei vieną musų drau
go vardas.

—L. Narmontaitė, 
Vakaro Rengimo Kom. vardu.

Padaužos iš naujo 
atgimė

ir atsipalaidoję nuo visokių ne
mokšų ir renegatų, greitu lai
ku pradės savo jau nuo senai 
visų žmonių/ įvertintą darbą 
dirbti.

Skaitykit “Naujienas” ir pa
daužos duos jums visokių 
ratiškų bargenų.—P. P.

lite-

Bridgeportas

CLASSIFIED ADS.
*

/

Automobiles
Chicago, III.iŠ savo namų, 

bud u negali jų

Sand- 
round 
metų 
renda.

skle- 
ture- 
laiko,

Mrs. 
drai-

PARDAVIMUI pigiai grosernė, stu- 
bos rakandai ir automobilius 1929 me
tų. 3514 So. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Educational 
Mokyklos

P-nas Varkala perkėlė savo 
ofisą naujon vieton

PARDAVIMUI barbcrnė trijų krės
lų, vieta išdirbta per daug metų. Taip
gi reikalingas barberis. Kreipkičės 

235T So. Oakley Avė.

Help Wanted—Male-Female
____ Darbininkų Reikia________

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
wich Shop. arti geležinkelio 
hbuse. Išdirbta vieta per 30 
Svarbi priežastis pardavimo. Pigi 

212 E. 16th St.

PARDAVIMUI . grosernė, saldainių, 
ice .cream kampinė t sankrova. Pilnai 
įrengta., Ųigiąi. 250Q W- 39 St.

PARSIDUODA restaurantas ir Lunch 
Ruimis, labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų, parsiduoda iš 
priežasties mirties brolio. Antanina 
Lukauskaiti-734 W, 35 Sti

PARDAVIMUI1 bučltrrie ir grosernė, 
išdirbtas per 10 metų---- pilnas stakas.
Teh Canal 4238.

MOKYKIS BARBERYST6S 
AMATO

Dienomis ai vakarais. Del informaciji 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

MOTOR TROKAI VISŲ ISDIRBYftOIŪ 
Dldolin pnRirinklman už kainas nuo $50 >■ 

nu<s. Lengvus IžniokSjimnl.

Situation Wanted . 
Darbo Ieško

JAUNA mergina paieškau prie na
mų darbo. šaukite

Boulevard 2651
■ - i —.

Help Wauted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS unijistas dženitoriaus 
pagelbininkas. Atsišaukite John Saba
liauskas, 3608 W. 15 St. Rockwell 
7868.

REIKALINGAS vyras ar moteris, 
kupė negali ęlirbti dirbtuvėj, dirbti pri* 
namų darbo, (nevedęs, teisingas ir negir- 
tuoklis. Valgis, guolis, apskalbimas ir 
primokėsiu. 5530 Lake Park Avė. 

Fairfax 2619

i

i

!

P-nas J. P. Varkala, lietuvis 
auditorius ir akauntantas, per
kėlė savo ofisą naujon vieton. 
Dabar jo ofisas randasi antra
me aukšte trobesio adresu 3241 
South Halsted Street, Chicago, 
Illinois. Tai vieta tai ant vir
šaus žinomo p. Juciaus resto
rano.

Kaip ir praeity, tai dabar p. 
Varkala mielai patarnaus tiems, 
kurie kreipsis prie jo su rei
kalais.

Jo ofiso telefonas pasilieka 
senasis, būtent Calumet 1656.

Rep.

Pp. Atkočiūnų 10 me
tų vestuvių sukak

tuvės
Praė j usį sekmadienį, lapkri

čio 22 d., buvo surengta iškil
minga vestuvių puota paminė
jimui pp. Juozo ir Marcijonds 
Atkočiūnų dešimties metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Pp. Atkočiūnai gyvena adresu 
7125 So. Washtenaw avė. Pats 
p. Atkočiūnas yra chicagiečiams 
gerai žinomas, buvęs bizny per 
ilgus laikus ir dabar turįs mė
sos ir groserių krautuvę prie 
2616 West 71 Street,' Marųuette 
Parko apielinkėje.

Buvo daug kalbėtoji^ jį _tar

pe ir p. Kizas iš Peoples Fur- 
niture kompanijos. P-nia Atko- 
čiuniei^ išreiškė padėką sve
čiams už dovanas ir jų nuošir 
dūmę.

Nors diena buvo ir lietinga, 
bet vis vien daug svečių siu 
važiavo. Muzikai užgrojus net 
ir tiems, kurie nešoka, kojos 
trypė. Valgant, p. Atkočiūnas 
buvo priverstas pasakyti spy-z 
čių. Taipjau jo graži dukraitė, 
p-Įė Aldona, pasakė puikią kal
bą dėkodama svečiams už jos 
tėvelių pagerbimą.

Visi linksmai dieną ir vaka
rą praleido. Atėjo laikas sve
čiams važiuoti namo. Pp. Atko
čiūnai užprašė juos hmtrą die
ną atvažiuoti pietums. Pirma
dienį vėl susirinko svečių, 
kųs pietus buvo prirengti, 
ni šoko, kiti kalbėjosi, ir 
laiką praleido.

Pp. Karnauskių 
tuvių sukaktuvės 
tą pačią dieną ir 
lyvavo puotoj.

i “N.” rėmėjas.

Pui 
Vie
tai p

ves-15 metų 
įvyko taipgi 
linksmai da-

Susirgo
SiP-no Ben. Kazanausko, 

mano Daukanto spulkos sekre
toriaus žmonai, p-niai Kazanau- 
skienei, tapo padaryta sunki 
operacija lapkričio 25 d. šv. 
Kryžiaus ligoninėje. P-nia Ka- 
zanauskiene randasi kambary 
No. 17. S. Lenkauskienė.

Roseland
l

Komunizmas jau gyvuoja

“Komunizmas jau gyvuoja’' 
— taip kalba garsusis bimbis- 
tai Adomas Pažarskas ir kitas 
nemažiaus garsus Povilas Pet
ronis, kur tik susitikdami J. 
šarkiuną. Bimbistai- sako, kad 
komunizmas jau gyvuoja, o Šar- 
kiunas galvų kraipydamas pa
mano: Taip, taip — komuniz
mas jau gyvuoja, bet Bimba 
ir Andriulis mano kilbasų dau
giau nevalgys. B. S.

So. Chicago, III
Teisina viens kitą

Steve Cholak ir Joe Kordick, 
9910 Ewing avenue, abu turė
jo užeigėlę. Kada pateko į bė
dą, abu į sausųjų rankas, - tai 
agentai surado viryklą, kuri ga
linti* pagaminti 600 galionų ge
ros spiritinės. Kartu surasta 
raugalo. Bet draugai vienas ki
tą teisina, kad iš jų nė vienas 
neviręs ii’ nežiną kas per vie
nas tas asmuo, kuris viręs. /

Vagiliai pabėgo
Comet Candy Co., 3210 East 

92 Street, krautuvėj penki.,ban
ditai atėmė iš prižiūrėtojo Isa- 
dore Yalowitz $600 pinigais ir 
paėmė cigaretų vertės $1,300. 
Patį Yalowitzą, jo knygvedę 
Esther Shuzan ir du trokų drai- 
verius banditai suvarė į 
pą ir užrakino. Banditai, 
darni pakankamai liuoso 
apsidirbo ir pasišalino.

Patys susižeidė
Mrs. Laureta Libeit, 

Edward Hayes ir troko
veris Paul Bards važiavo iš To
ledo, Ohio, j Chicagą. Jie at
važiavo iki 100 Street ir Ewing 
avenue, kur priešaky stovėjo 
automobilis. Jų trokas užkabi
no automobilį ir apsivertė. Abi 
motery sužeistos ir ‘ nuvežtos į 
South Chicago ligoninę.

i • *
Antrą kartą apiplėšė

Sam Wax, žuvies pardavėjas, 
buvo apiplėštąs antrą kartą bė
giu Šešių mėnesių. Dp vagi
liai įėjo į jo krautuvę ir re
volveriais privęrte pardavėją 
atiduoti $115. Po to banditai 
pasišalino niekieno nekliudomi.

Prapuolė moterys
Mrs. Estelle Sulski, 22 m„ 

gyv. 8823 Commercial avenue, 
dviejų kūdikių motina, ir Ge- 
nevieve Marcelio, 8361 Burley 
avenue, kokiu tai misterišku 
budu prapuolė 
Giminės nieku 
surasti.

Organizuoja važiavimą j Spring- 
z fieldą

* • ■ ’ ■ C ■! '

.( Peter Foote iv Williarh De- 
vine, abu real estate^ biznieriai, 
organizuoja didelį važiavimą į 
Springieldį* 111., 2 dieną gruo
džio. Sako, busiųs didžiausias 
protestas prieš aukštas taksas. 
Busią daug automobilių, pės
tiems nereikėsią eiti. Galėsią 
visi sutilpti kad ir po aštuonis 
asmenis vienoj mašinoj.

Well, musų komunstai mėgia 
prie visko plaktis. Tai stebėti
na, kad jie dar neorganizuoja 
maršo į Springfieldą kartu. Juk 
tokia taktika komunistams pri
prasta yra.

Paklydusi kulka
Miss Buth Hammerlund, 25 

metų, gyv. 2953 East 81 Street 
ir dirbanti klerko darbą Illinois 
Bell Telephone Co., vakare iš 
darbo važiavo namo Illinois 
Central elektrikiniu traukiniu. 
Kai traukinys pravažiavo 35 
gatvę, kažin kas paleido į trau
kinį šautuvo kulką. Kulka pra
dūrė stiklą ir pervėrė panelei 
smakrą. Netoli namų reikėjo 
traukinį sulaikyti. Buvo pašauk
tas daktaras. Policija negali iš
aiškinti kas šovė ir kokiu tiks
lu.

ties

vie-

Laišku reikalavo pinigų
Arthur C. Clemensen gyvena 

adresu 8009 Kingston avenue. 
Jis yra prezidentas South Shore 
Chamber of Commerce. Prane
ša, kad gavęs du anonimišku 
laišku, kuriuose reikalaujama iš 
jo pinigų.

Pirmą laišką jis gavo spalių 
mėn. 28 d. Tame laiške. reika- 
kauta $5,640. Buvo nusakyta 
įdėti pinigus į čeverikų dėžę ir 
užkišti ją už paipos namų 
7923 Burnham avenue.

Taip ir padaryta. Tiktai 
čią dėžę padėjo nurodytoj 
toj. Keletas detektyvų saugo
jo vietą ,bet nieko nenutvėrė.

Neužilgo Clemensen gavo ki
tą laišką ir pagrūmojimą, kad 
jeigu jis neišpildys reikalavi
mo, tai jie, reikalautojai, paim
sią jį pasivažinėjimui (raidui). 
Vėl buyo padėta toj pačipj vie
toj tuščia dėžė, kurią saugojo 
per naktį keletas, policininkų. 
Bet dėžę kas ten paėmė tuščią. 
Policija nesugavo nieko.

Kai kurie kalba, kad Celmen- 
senui daro nesmagumo gal ko
kie banko depozitoriai. Mat, 
Clemenseno tėvas buvo preziden
tas banko, kuris užsidarė Bir
žijo mėnesį ir perėjo į ^esyyėrio

Garsiiikites “N-nose”
r Don’t 
neglect 
Colds

t •

palčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinkit 
juos | 5 minutes su “Musterole", 
— "counter-irrltant” I Uždedamas 
karta | valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. Milionų vartojamas per 
2Q metų. Rekomenduojamas dak- 
tarų ir slaugių.

Didelis smagumas
dėl

Pypkės ir i

tojų
<

Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrfte Free ••'ByeČarc^ 
of “Eyę Beauty” Book 

MbAw Ca^DeyL H. S.,9 B. Okio

NAUJIENOS, Chicago, m — - * »»”>»   i" T1'“fe* "f"1' i $
• • *- . ■ 4# .-■• ... ■ .. >1, . - X >..t

rankas. Besyvcris pradėjo mo 
keti depozitoriams 26 d. spa 
:lio nuo dolerio po 40 centų? 
Į —R. S.

TheEnglishColumn

Lithunian University 
Club Notice!

This is to call the attention 
of the members to the informai 
gathering which will be held 
at Gage Park, Saturday, No- 
vcmber 28th, at 8 P. M. The 
park is located at 55th Street 
and Western Avenue. Those 
active members that do not 
alrcady have their invitations 
for presentation a t the 
should get in touch with 
line Gilason, 8121 Drexel 
Phone RADcliffe 5756.

A meeting of the club will 
be held at Naujienos, 1739 So. 
Halsted Street, Sunday after- 
noon at 1:30 P. M. Ali should 
be present as Severai important 
ųuestions will be discussed.

—Clement J. Svilovv.

door
Ade-
Ave ,

mean 
your,

“Bijūnėlis”
Hey! hey! Kids x— I 

boys and girls, Icnd me 
ears, I want to špili something 
in: Have you ever heard that 
on ithe northwcst side there is 
a Lithuanian childrens’ chorai 
organization by name “Bijunė-

BIBLIJOS STUDEN
TŲ PRAKALBOS 

temoj 
“Paskutinės Dienos”

Nedelioj, 
Lapkričio-Nov. 29.d.

BRIGHTON PARKE ’ 
2458 W. 38 St. 

prie pat Archer Avė.
! 'UI > 

Pradžia 3 yąl. po piet 
Kalbės

S. J. BĖNECKAS 
Kviečiame visus ateiti.

/ f *
Įžanga liuosa. Nėra rinkliavos

BALIUS
>. Su dovanomis

Subatoj, Nov. 28, ’31
. Mildos Hali,

3rd floor, 
3142 SO. HALSTED ST

..................
Pradžia 7 vai. vak.

Įžanga 35c.
Tikietas bus geras laimėti dovaną — 

radio ir gramafoną. "
Kviečia senus ir jaunus praleisti laiką 

prie geroj muzikos.
KOMITETAS.

NAMAI—FARMOS 
KOLONIZACIJA 

SAULĖTOS ALA- 
BAMOS PROGOS

Pamąstykit apie tai, mes pa
siūlome NAUJAI PASTATYTĄ 
NAMĄ su šviežio vandenio šu
liniu ir 40 akrų geros derlingos 
žemės su 10 akrų išdirbtos, pri
rengtos ūkininkavimui, sėjimui ir 
sodinimui.

Jus galite auginti kornus, avi
žas, pyčes, oranžius, vynuoges, 
grušia.s, pupeles, agurkus, melo- 
nus, saldžiasias bulves, žirnius, ko
pūstus ir žemuoges, galvijus, 
kiaules, paukščius ir tt., ant 
musų žemių arti ATMORE, Ala- 
bama, greitai augančio 4,000 gy
ventojų miesto, -rr Du geležinke
liai — viešosios . mokyklos -—) 
bažnyčios. Puikiausios įmones ga
benimui į Pietų—Centralinį — 
šiaurinį ir Ryttl marketus.

Sąufėtos Alabamos klimatas, 
turintis užtektinai vandens, nega
li būti, palydintas. Jus neturite 
.pralęisti Šios progos, kujr<jųs gali-- 
te auginti javusH per 10 mėnesių 

? kiekvienais, metaįs. • ,
Kainos yri žemoši nuo $2,000, 

tik $500 įmokėti, likusius gi į 
5 metus laiko,

Kur jus galite gauti 40 akrų 
geros derlingos žemės ir NAUJAI 
PASTATYTĄ NAMĄ už mu
sų kainas ir musų sąlygomis?

Mes esame tiktai už. 2 dienų 
važiavimo automobiliu iš Chica
gos iki musų žemių.

Jus galifė įsįkrauątyti į NAU
JĄ NAMĄ į 10 dienų laiko.

Ateikite ir pamatykite sempe- 
lius žemės ir produktu.

Kelionė iŠ Chicagos $17.50 
round trip. Ekskursija išvažiuoja 
gruodžio 11 diertą.
ATMORE REALTY 

COMPANY
JOHN CHRISTOFF. Mgr.

309 S. La Šalie St.
Suite 207

lis”? What, you have not? Dan’t 
tell me! Sure there is, and every 
body k,nows about it. And let 
me tell you, it is a dandy bunch. 
You better come right in and 
join us—you will likę it, and 
listen; for Christmas we are 
going to have a play with San- 
ty hirriself' in person. Aintthat 
something? Oh yes, we are 
learning to singjthe Christmas 
carols too. I better stop telling 
the ręst, you better come in 
and find for yourselves. 'the 
place is 1640 N, Hancock Str. 
The itime, from 10 to 12 every 
Sunday mčrning. Sure you 
will come. Till I see you agin. 
Toodledoo.—Irene.

PRANEŠIMAI
Marquette Park. — Marųuette Park 

Lietuvių Am. Piliečių kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, lapkričio 29 
d., 2 vai. po pietų, parapijos svet., 68 ir 
Washtenaw Avė.

Visi nariai malonėkite atsilankyti, ba 
bus nemažai dalykų apkalbėti.

— Valdyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederlus Ir 
pandiakas. Taisom senus pvederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant sralfitumCt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
604 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORT 3480 
Atdara dienomis ir vakarais.

ST. PAUL’S HOSPITAL
.yra juaų apiellnlcča Ligonine, kur nerei
kia niokoti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagaa ir priežiūra 
per 10 dieni) už $00.

828 W. 35th Place
Tol. Bpulovard 0000

/■
■ STANKŪNAS

Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 
į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Td. Yards 1546

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

Dresių Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. 2>ema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursą, kuriuo 
jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip dezat- 
ninti ir padaryti gražias skry
bėles, kol mokinatės. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar raBykit 
dėl nemokamos knygutės.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KASNICKA. Principal 
1OO N. STATE RAN. 2718

A.F.CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINfiS VANOS IR 
KLEKTRIKINIS GYDYMAS

Treatmentai visokių kraujo ligų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, žalčio, paraly
žiaus, Bclatica ir visas panašias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 105 ir 175 laipsnių. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 įvairus 
treatmentai. Vanos ir kambarys—$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakacals

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard ’4552

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST^ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietusių ; Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama ' kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip • pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenogėafuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestią dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
Šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

tonas

tonas 
tonas

Business Service 
Biznio Patarnavimąs

PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj. • 
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v.

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas. % 

Crane Coal Company 
5332* SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402
___________ CHICAGO, ILL.___________

DABAR ŽEMIAUSIA KAINA. Sta- 
torne ir taisome namus, šaukit Republic 
1 598 J. J. Grybas and Co. General 
Carpenters and Millwrigbts 

6142 S. Fairfield Avė.

Fumiture & Fixtures

PARDAVIMUI elektrikinis mėsos 
slaiseris “Littlc American*'. Pigiai išmo
kėjimais. 141 W. Marųuette Rd., 2 apt.

PARDAVIMUI bučernės fixturiai ir 
stakas, visi kartu ar atskirai. Šaukite 

Tel. Lafayette 4357

For Rent
Pigus ir Gražus Flatai 

Rendos Numažintos
Didelis malonumas gyventi naujame 

name. Rendos dar žemesnės negu se
nuose namuose. Didelis pasirinkimas. 
Kreipkitės pas

M.J.Kiras Home Builder
3335 S. Halsted St., Yards 6894 
3207 S. Halsted St., Calufnet 4589

GERA PROGA dėl bučeriaus. Visi 
bučernės fixtures, 3 kambariai karštu 
vandeniu šildomi. Rendos $35.00.

2138 W. Coultcr St.

IEŠKAU mažą flatą iš 2 ar 3 kam
barių — nebrangiai. Atsišaukite ar ra
šykite. 414^» Aręher Avė.

PASIRENDUOJA 4-5-7 kambariu 
flatas su maudyne, $L2.00 — $15.00 
renda. Randasi geroj apielinkėj. Atsi
šaukite telefonu Yards 2414

3601 So. Unif>n Avė.

Furnished Rooms
GRAŽUS, Šviesus fornišiuoti kam

bariai, dirbantiems vidurmiesty, gera 
transportacija, 2600 į šiaurius. 665 
Wrightwood Avė. Telephone Lincoln 
5762, Mrs. M. Brundza.

RENDON didelis ir šviesus kamba 
rys, garu apšildomas, atskiras įėjimas 
3301 S. Wallace St. John Shimbel, Tel 
Boulevard 7963i

PASIDENDUOJA kambarys prie pa
vienės moteries, vyram arba merginom. 
3 653 So. Halsted St. Box 109. 

i.

KAMBARYS vaikinam frontinis, ap
šildomas, nėra vaikų, pigi renda. Ant
ros lubos iš fronto. 718 W. 31 St.

______ .__________________________ 1 -----
RENDAI apšildomas kambarys, vy

rams ar merginoms, su visais paranku- 
mais, prie mažos šeimynos.

3243 Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA gas station pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą? 10758 So. Kedzie Avė. Tel. 
Beverly 6749.

--------------- - ----------------------------- ---------------------------- ~ -------- .---------- -------------- Į 

f

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, arba išsimaino ant 
mažo namo, priežastis patirsit ant vie
tos. Visai pigiai.

3213 Parnell Avė.

• Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI gera 60 akrų farma 
didelėj lietuvių kolonijoj. 40 akrų ge
ros smiltingos žemės ir 20 akrų rie
baus juodžemio, rinkamo daržovėms au
ginti. 9 kam b. namas ir bamė, taipgi 
5 akrai miško. Randasi arti Hart, Mich. 
Kaina $5,000. Rašykite G. B. Rollins, 
Hart, Mich.

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

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

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

PARSIDUODA ar išsimaino farma 
115 akrų ir 80 akrų geros derlingos že
mės, prie gero kelio ir didelės mokyk
los. Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. M. Giraitis, 1418 Hamil- 
ton, Graųd Rapids, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS » INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortfags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng* 
romia išlygomis. Teisingas it greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0455
. ---- O-- —

BRIGHTON PARK
2-4 mūrinis. perdėm moderniškas, 

prie Albany ir 46 gatvės.
Turiu parduoti už morgičius.
Tuščias lotas mainymui ant auto, 

mobilio.
B. R. PIETKIEWlCZ

2608 W. 47th St.

PUIKUS BARGENAI

Storas ir 2 flatai, akmens 
foundation, ant karų linijos, na
mas geram stovy. Įmokėti 
$1000^00. Morgečių $1500.00. 
Kaina $2500.00.

Trys mūriniai namai ,lietuvių 
kolonijoj. Kampinis namas, 
štoras ir flatas, ant viršaus 2 
flatai po 5 kambarius. Prie 
šalies namas, 4 flatai po 4 
kambarius, kitas namas 2 fla
tai po 5 kambarius. Morgečius 
$5000.00 ant 3 metų, įmokėti 
$2500.00. Kaina $12,500.00. 
Priimsiu mainus.

2 flatai, 5 • ir 6 kambariai, 
pirmos lubos, kaistu vandeniu 
apšildomas, antrols lubos pečiu 
apšildomas. 2 karų garažas. 
Ant 69 Street, tarpe Westem 
ir California. Įmokėti $1850.00. 
Kaina 5,850.00.

Bizniavas namas ant 63-rd 
Street, ant karų linijos, štoras 
ir flatas, 2 karų mūrinis gara
žas. Kąrštu vandeniu apšildo
mas. Įmokėti $3,500.00. Kaina 
$13,500.00. ' < ■ -

Mūrinis Bungalow, 5 kam
barių, 1 karo garažas, Marąuet- 
te Manor apielinkė. Kaina $5,- 
500.00.

Atsišaukite:

2839 W. 63rd Street ——o----
PARSIDUODA cottage gražiausia ir 

pigiausia visame Marųuette Parke. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Kas nori 
gražiai gyventi ir sutaupinti dolerių, tam 
verta tuojaus pasižiūrėti. Agentai ne- 
atsišaukit,

Savininkas,
6809 S. Rockwell St.

MAINYSIU biznio namą ir seniai 
įkurtą grosernę ant ūkės nepertoliausia 
Chicagos. Graži vieta ir daro gerą biz
nį. Priežastis — savininko nesveika
ta. Rašykit* dėl pilnų informacijų.
Naujienos, Box 1372, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Agentai nereikalingi.

PARSIDUODA bizntavas namas su 
fikčerials minkštų gėrimų, kendžių k 
tabako, penki kambariai pragyvenimui, 
gera vieta dėl biznio. Kas pirks, tas 
laimės ir namuose darbo turės. Atiduo 
siu pigiai, nes apleidžiu miestą.

4426.‘So. Westtm Avei




