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Mandžurijos Paėmimas
Pretekstas Valstybėms
Laužyti Pasižadėjimus

Didžiųjų valstybių 
grobimo interesam 
naudingas pavyzdys

Francija, Italija, Vokietija, An
glija ir Amerika turi savo iš- 
rok avi mus

MANDŽURIJOS PAVYZDYS
Japonija juokauja su Tautų 

Sąjunga

Tokyo, gruod. 3. Japonija, 
kuri su dideliu nenoru toleravo 
Tautų Sąjungos kišimosi j Man
džurijos padėtį, aiškindama, kad 
tai yra tik asmeniškas pačių 
japonų ir kiniečių dalykas, da
bar vėl atsisakė Tautų Sąjun
gai duoti pažadėjimą, kuomet 
ji pasitrauks iš užimtų terito
rijų; vietoj to japonai reika
lauja, kad kiniečiai pasitrauktų 
visai iš Mandžurijos. Tautų Są
jungos pasiūlymą, kad japonai 
sykiu su kiniečiais “medžiotų 
banditus” Mandžurijoj, japonai 
atmeta, aiškindami, kad tai su
varžytų jų veikimo laisvę.

Japonai senai stfplanavo'
Paryžius, gruod. 3. Kas da

bar dedasi Mandžurijoj, tai yra 
atsargiai suplanuotas pagrobi
mas teritorijos su 30,000,000 ki
niečių ir 200,000 japonų, su 
plotu didesniu kaip Francija ir 
Italija krūvon sudėjus. Mandžu- 
rija be to yra turtingiausia Ki
nijos dalis.

Tam savo planui įvykdyti ja
ponai griebėsi keturių žinksnių:

1. Staigia ataka rugsėjo 18 d. 
užvaldė Fengtien provinciją.

2. Okupavimu Mugdeno-Kiri- 
no gelžkelio užvaldė Kirino pro
vinciją.

3. Okupavimu Taonan-Tsitsi- 
har gelžkelio užvaldė Heilung- 
kiang provinciją.

4. Dar lieka Mukden-Peiping 
gelžkelio linija su Chinchovv 
miestu pakeliuj, kuriuos užėmus 
butų absoliučiai visa Mandžuri- 
ja japonų rankose ir prie to ja
ponai siekia, naudodami bile 
priemones.

Japonija šiuo karu sulaužė 
tris iškilmingas sutartis ir pa
sižadėjimus: Tautų Sąjungos 
sutartį, Kellogo paktą ir devy
nių valstybių susitarimą, ne
grobti Kinijos.

Proga labiau ginkluotis
Kodėl Tautų Sąjunga yra to

kia bejėgė Mandžurijos klausi 
me, aiškėja pažvelgus į Euro
pos valstybių asmeniškus inte
resus.

Francija nenori prileisti Ita
lijos, nes tada reiktų prileisti ir 
Vokietiją, kurios abidvi reika
lauja Versalės sutarčių revizi
jos, gi padarius Mandžurijos pa
dėties reviziją, bile kas tuo pa
čiu budu gali pareikalauti kitų 
okupuotų sričių revizijos.

Ko R ri s.
■ '......................... \

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: /

Debesiuota, kiek vėsiau, vidu- 
nisi, šiaurvakarių vėjas;

Toliau, Francijai ir nema
žiau Vokietijai svarbu Mandžu
rijos faktas, parodyti, kad rei
kia ginkluotis, nes sutartys nie
ko negelbsti, kaip matyti Japo
nijos Kinijos atvejy.
Proga panašiems grobimams

Be to, tokia Francija yra ne- 
prošalį panašiu budu kaip Ja
ponija, užimti atgal iš Vokieti
jos Reino kraštą, Vokietija Len
kui koridorių, Italija—Albaniją, 
pati Anglija kaikurias teritori
jas tolimuose ir artimuose ry
tuose, arba Suvienytoms Valsti
joms Pietų Amerikoj.

Jeigu Mandžurijos okupacija 
liks neatitaisyta, niekas nebe
galėtų ir šias valstybes sudraus
ti padaryti panašių okupacijų.

Žmogaus kūnas turi 
nematoma skeletą

L- V

Kaulų viduje dar randasi kris
taliniai griaučiai

St. Louis, Mo., gr. 3. “Minkš
tųjų” X spindulių fotografijos 
rado, kad žmogaus kūnas turi 
po du skeletonu; antrasis yra 
nematomas, kristalinis kaulų 
viduryje.

Kristalinis skeletonas yra ne
gyvoji kaulų dalis, sudarytas 
daugiausia iš mineralų, kaiį) an
glinio kalkio, fosforo, magnezi- 
jos, sodos. Čia taip jau tinka 
švino ir arseniko medžiaga, ku
ri tarnauja “išklijuoti” tuštu
moms, kada kalkių pritrūksta. 
Dr. Sterling Hendricks išaiški
no Radiologijos draugijai.

Darbininkai nulaužė 
kunigo dantį

Edisono darbininkai sumušė 
dvasiškus radikalus

New York, gr. 3. 5000 Brook- 
lyn Edisono kompanijos darbi
ninkų tarpe bedūlinant literatū
rą kokios tai Conference for 
Progressive Labor Action, bū
rys darbininkų užpuolė 9 dalin
tojus ir juos sumušė. Dalinto
jų vadui, kun. White nulauž
tas dantis.

Moteris atrado vitami
ną C.

Stockholm, Švedija, gr. 3. 
Norvegijos profesoriaus Rygh 
žmona atrado vitaminą' C ir 
būdą jam pagaminti. Radimas 
atneš didelę naudą žmonių svei
katai.

Sausieji sutiko balsuoti 
, prohibiciją

Washington, gr. 3. Pasitikė
dami, kad jų pusėj tebėra dau
guma senato ir atstovų rūmų 
sausieji sutiko leisti balsuoti 
prohibicijos klausimą šioje kon
greso sesijoje. A

------- ;---- LL—
Turi išmokėti žmonai $5,200,000

Paryžius, gr. 3. Franci jos 
parfumų karalius Coty teismo 
sprendimu turi išmokėti 180,- 
000,000 frankų savo atsiskyru
siai žmonai, La Saron;

Elektoriai Lietuvoje 
išrinkti; prezidentu 
vėl busiąs Smetona L

Paskirta 118 elektorių, kurie 
rinks prezidentą 7 metams
RINKIMAI GRUODŽIO 11

Valdžios spauda pranašauja 
“vienbalsius” rinkimus

Kaunas, Lietuva, gruodžio 3. 
Pirmoji stadija Lietuvos prezi
dento rinkimuose praėjo ramiai 
šiandien kai 3,000 apskričių ir 
parapijų miestelių ’ tarybų at
stovų susirinko su tikslu iš
rinkti 118 elektorių.

Elektoriai susirinks Kaune 
gruodžio 11 d. išbalsuoti prezi
dentą, kurs turės pasilikti ofise 
7 metus.

Valdiškos spaudos pranešimai 
skelbia, kad Prezidentas Anta
nas Smetona bus vienbalsiai iš
rinktas.

Hitlerio agentai Lon
done

-..... ,Į
London, gr. 3. Ęalbamh, kad 

atvažiavęs iš Vokietijos Rosen-. 
berg, Hitlerio dešinioji ranka, 
nori įsigyti Vokietijos fašis
tams simpatijų ir duoti Angli
jos finansininkams pažadų at
vejy, jei fašistai įeis į valdžią.

Šuo išgelbėjo savo šei
mininką

Columbus, Ind., gr. 3. Walla- 
ce Norman, 70, tapo užpultas 
įpykusio buliaus ir butų neli
kęs gyvas, jei ne jo šuo, kurs 
tuojau šoko ant buliaus ir nu
vijo.

Liepojaus miestas 
apsigaubė gedulą

Latvijos partijos dar nesudarę 
vyriausybės

Liepojus, Latvija, gruod. 3. 
Vakar dieną šio miesto namai 
iškėlė vėliavas, nuleistas ant 
pusiau stiebų, kaip gedulo ženk
las dėl “nepakeliamų ekonomi
nių sąlygų, susidariusių ačiū 
Latvijos lašinių bačkos politi
kai”.

Tokį savotišką protestą mies
tui užsakė Liepojaus miesto ta
ryba, kadangi 26 partijos Lat
vijoje jau antras jnėnuo dar 
nepajėgia sudaryti naujos val
džios.

Londonas, gr. 3. Anglijos ma
lūnininkai paprašė valdžios pa
kelti muitus ant įvežamų kvie
čių po 9 centus ant bušelio. To
kiu budu apsisaugosią nuo 
“dumping”.

DRABUŽIAI
I r. -

dabar yra labai atpigę, kaip nebuvo jau 
per keliolika metų. Kam reikalinga dra
bužių. ar, šiltesnio apsiausto, dabar yra 
geriausia proga pigiai nusipirkti gerus 
rubus.

.štai viena didele sankrova pasiūlo 
$35 siutus ir overkautus po $18.80.

Kita einanti iš biznio didelė ir sena 
sankrova siūlo gerus siutus ar overkau- 
tus net u^1 $9.75 ir augs.

Jus, rasite ir daugiau gerų bargenų 
"Naujienų” skelbimuose.

“Visuomet pirkite mvo apielinkės san- 
krovose”; . y u

[Acme-P. U A. Photo],

San Quentin, Colo. — Tom MooneyJ kuris, kaip daugelis 
mano, visai nekaltai sėdi kalėjime, ir New Yorko majorai 
Walker, kuris rūpinasi Mooney paliuosavimu.

Ispanijos geležinke
liečių ultimatu
mas valdžiai

Grasina visuotinu streiku

Madridas, gr. 3. Ispanijos 
prezidento rinkimai įvyks gruo
džio 10 d. Tikima, kad Alcala 
Zamora, buvęs pirmasis prezi
dentas bus išrinktas beveik 
vienbalsiai.

Visų Ispanijos gelžkelių dar
bininkų unijų, skaičiuj 48,500 
narių kongresas nutarė paskelb
ti generalį streiką, jei vyriau
sybė laike 15 d. nenacionalizuos 
gelžkelių.

Kongresas apkaltino valdžią, 
kad ji nesugebanti palengvinti 
darbininkų padėties. Valdžia (tei
sinasi, kad dėl ‘ sunkių ' ekono
minių sąlygų" neišgalinti. ■*

Francij’os radikalai 
rems Lavai . ‘

Herriot grupe palaikys užsienių 
politiką

Paryžius, gr. 3. Stipri socia
listų radikalų grupė parlamen
te, kuri ligi šiol laikėsi opozi
cijoj premjerui Lavai, pareiškė 
nuo šiol jį remsianti kad ir 
svarbiausiuose užsienių politi
kos klausimuose, kurie yra:

Bendradarbiavimas su Vokie
tija; nusiginklavimas tik ga
vus garantijas; nedaleidimas 
Austrijos-Vokietijos muitų uni
jos ir opozicija esamų taikos 
sutarčių revizijai.

Francijoj automobiliai 
atpigo

Paryžius, gr. 3. Andre Cit- 
reon, Franci jos Fordas ir pas
kui jo kiti automobilių fabri
kantai nupigino kainas ant 25 
nuošimčių ir parduoda žemiau 
savo kainos. Fabrikai pasilai
ko valdžios užsakymais.

i
i '

Hęllyvvood, Cal., gr. 3. Tom 
Mix, žinomasis arktorius, žąiĮa 
pasveikti'P^. 2 javaičių/r U ’ s

Į ’ ■

Bijussels, Belgija,’^gr. 3. Keli 
žmonės užmušti' ir 15 sužeista 
sudužus traukiniui. ' > . • |S’.

žinomasis arktorius, žąda 
eikti - no. 2 savaičių/,.JA ■ \ ,. ........ - ..... , m ■ ■

__ i__ ______ ■ ■» ■

Henderson pirminin
kaus nusiginkla

vimui
Anglijos valdžia jaučiasi kebliai

Londonas, gr. 3. Paklaustas, 
kas iš Anglijos dalyvaus ir pir
mininkaus nusiginklavimo kon
ferencijoj, Genevoj, vasario m., 
MacDonald pasakė, kad nuo 
Anglijos važiuos užsienių, ka
ro,, oro, dominijų ir admiralite
to sekretoriai, o pirmininkauti 
yra pačios Tautų Sąjungos pa
kviestas Arthur Henderson.

Anglijos vyriausybė jaučiasi 
kebliai, kadangi pirmininkaus 
asmuo, kurs dabar neturi jokios 
vietos valdžioj • nei parlamente.

Italija išsiunčia 124 
komunistus

Teisiama visai eilė anti-fašistų 
italų ir slovėnų

Roma, gr. 3. Pasibaigus 15 
teismams 124 komunistai iš 128 
teisiamųjų išsiunčiami į trem
tinių salas, terminams ligi 15 
metų. Dar visa eile teismų į- 
vyks priešfašistinės akcijos.

Teisiamieji l&ike teismo yra 
uždaryti tam tikrose būdose, 
pastatytose teismo kambariuose. 
Italijoj jaučiama prislėgta pa- 
dėtis. Judėjimas slaptai eina 
tolyn.

Šąlis kur dar yra ger- 
' būvis

Ottawa, Ofitario, gr. 3. Eski- 
mų kraštas tolimoj Kanados 
šiaurėj yra vienintėlė šalis, ku
rios nepalietė pasaulio depresi
ja. šiemet baltųjų lapių buvo 
labai daug ir kitokių žvėrių bei 
žuvų prisigaudyta visai žiemai.

Indijos vicekaralius ne
gali bepasirodyti________

i Npa/ gr^ąv-Vi-
^I^ąlį^srYVįlington turrlaks- 
tytf orlaiviu, kadangi gelžke- 
liais visai nebegali važiuoti dėl 
revolįųcionistų pasikėsinimų su
sprogdinti traukinį.

Suomija nubalsuos 
prohibiciją

Helsinki, Suomija, gr. 3. Ka
binetas patiekia seimui referen
dumą, kuriuo turės būti nubal
suotas prohibicijos likimas gruo
džio 29 ir 30 dienomis. Bus at
siklausiama gyventojų, — ai 
paanikinti, ar pakeisti ar palikti 
prbhibiciją. .

Alkani liudininkai 
pagrasino teisėju: 
šeimynos badauja

Kentucky mainerių laukia eile 
naujų bylų

Mount Sterling, gr. 3. Anglia
kasių byla, kurioj kaltinamas 
Jonės, mainerių unijos organi- 
zatorius< dėl nušovimo kelių še 
rifų, gresia išsivystyti į visos 
šalies sensaciją.

Virš šimtas mainerių, įšauk
tų liudyti už kaltinamąjį, suva
žiavo su vaikais ir šeimynomis 
ir neturėdami iš ko pramisti, 
pakelė riaušes. Vakar būrys 
vyrų įsiveržė į teismą ir pagra 
sino teisėjui: “Musų žmonos ir 
vaikai badauja ir šąla, ir kas 
nors turi būti padaryta tuojau 
pat, arba atsitiks pekla!”

Dar visa eilė bylų laukia
Skubiai pasitarus, valstija pa

ti paėmė liudininkus maitinti. 
Tuo tarpu j teismą atvyko Theo - 
dore Dreiser, kurį dar nesenai 
ši valstija apkaltino “nusikaltus 
kriminalinio sindikalizmo įsta
tymams” ir valstijos “moraly
bei’. Laukiama naujų scenų 
teisme.

Kentucky angliakasių kovoje 
su savininkais šis jau yra ant
ras teismas. Pirmas buvo ang
liakasių vadui William Burnett, 
kurį ištejsino. Po Jonės bus 
teisiami dar 7 kaltinamieji. Dar 
12 kaltinimų laukia teismo Win- 
cester apskrity ir dar 47 dar
bininkai bus teisiami Harlan 
apskrity.

Berlynas, gr. 2. Numatoma, 
kad Vokietija vėl turės paskir
ti maisto diktatorių, kurs netik 
regulfiiotų kainas, bet taip jau 
neleistų kapoti algas.

Wellington, Naujoji Zelandi
ja, gr. 3. Rinkimuose daviniai 
išėjo panašiai kaip Anglijoj. 
Bus sudaryta vėl koalicinė val
džia.

Santa Monica, gr. 3. Hooverio 
švogėrio teismas dėl 19 bonkų 
degtinės bus gruodžio 7 d.

Protesto mitingas dėl 
įvykių Vilniuj

Lietuvių-žydų draugija lap
kričio 16 d., 1 vai. rengia pro
testo mitingą prieš pogromus 
Vilniuje. Mitingas buvo Vals
tybės Teatre.

Kalėdoms Lietuvon
pasveikinti su šventėmis tėvelius, gimines 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELĖGRAMA,
■ GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdię nno 8:30 ryto iki 8«00 va!, vakaro, 
šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai po piet.

' \ Tel. Roostvelt 8500.

‘ <•' u J. ■ 7 ._______

Pasaulio evoliuciją 
kažkas kontroliuoja

Tarpžvaigždinėse erdvėse nuolat 
gaminama energija

New York, gr. 3. Prof. Ro- 
bert A. Millikan grįžęs iš Eu
ropos pasisakė, kad jam ten su 
Įeitais mokslininkais pavykę su
skaldyti atomą su pagalba kos- 
miškų alpha spindulių. Papras
tai atomai pradedą ardytis prie 
2,500,000 voltų, bet “kai kos- 
miški spinduliai pasiekia 300,- 
000,000 voltažo, tuomet atomus 
bombarduoti pasidaro visai 
lengvas darbas”.
< Nori pakinkyti spindulius '

Tų naujų mokslo tirinėjimų 
tikslas yra surasti budus, kaip 
sunaudoti energiją, kuri ateina 
kosmiškais spinduliais iš tolimų 
žvaigždžių.

Pasiremdamas savo tyrimais 
prof. Millikan tvirtina, kad pa
saulis nemažėja, o smarkiai au
ga ir kad “kosmiškų spindulių 
patvarumas rodo, jog kur nors 
tarpžvaigždinėse erdvėse yra 
kas nors tokio, kas nuolat duo
da naują energiją ir nuo tų 
energijų pasaulis auga”.

Vilkai kėsinosi Kauną 
paimti!

Nepaprasti svečiai Vilijampolėj

Vilijampolėje raudondvario g. 
pasirodė nepaprasti svečiai—du 
vilkai.' žmonės juos pabaidė, ir 
jie nubėgo į lankas prie Nemu
no;* Buvo pranešta policijai. 
Vilkai pabėgo 8 forto linkui, 
perplaukę per Nerelką.

Kalė auklėja kačiukus
Stelmužė, Zarasų apskr. Vie

no ūkininko kalė augina tris 
sunašlaltėjusius kačiukus. Nu
gaišus katei, kačiukai buvo pa
dėti kalės budon. Iš pradžių 'ka
lė purtėsi, bet vėliau apsiprato 
ir dabar geriausiai globoja Jr 
maitina. Įdomu, kad ir pienas 
atsirado, nors prieš tai kalė 
buvo bergždžia.

70,000 maišų savo cu
kraus

Pirmasis Lietuvos cukraus 
fabrikas Mariampolėj, neseniai 
tepradėjęs veikti, jau pagami
no 16,000 maišų cukraus, ku
rio apie 3,500 maišų jau yra ir 
pardavęs. Viso numatoma šį 
sezoną pagaminti apie 70,000 
maišų savo cukraus. ► »'

Marijampolėj prie fabriko 
yra didžiulis sandėlis,v kuriame 
telpa apie 35,000 maišų cukraus.

Nusižudė gyd. Veitas
Užventis, Šiaulių apskr. Lapk. 

7 d. Vitsodžių kaime nusišovė 
med. gydyt. P. Veitas, 58 m. 
amžiaus. Savižudystės priežas
tis esanti nervų pakrikimas.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli

Visko po biskį

Lapkričio 26 d. buvau užpra
šytas pas p-ią S. Kudirką. Pa
sivėlinau paskirtu laiku nu
vykti, — kiti svečiai jau buvo 
susirinkę. Radau pp. Good
man us, p-ią Aukštikalnis su 
šunimi ir Mikalajūną. Sve
čiai lošė “bunco”, o J. Aukšti
kalnis linksmino visus su sa
vo italijoniška akordina. Jis 
taip pat skambino aid piano.

Reikia pasakyti, kad J. Auk- 
šikalnis yra tik trylikos metų 
vaikas, bet turi didelį palinki
mą, prie muzikos. Jis grojo 
ant visokių instrumentų, kaip 
ir jo tėvas, kuris turi net savo 
orkestrą.

veik niekas nieko nežino. Aš 
labai abejoju, kad. jam daug 
kas pasiseks padaryti.

P-as Daniušis jau spėjo “pa
sižymėti” ir apsiskandalinti. 
Jis čia atvažiavo organizuoti 
sandarieėius. Well, nekokį 
organizatorių “Sandara” pasi
rinko.

I, į Į II II ■■■■!

UTHUANIA-/Ae Enigma 
Copyright Tivei^ieth Cttitury and Aftei 
by VALENTINE J. O’HARA - 

t Membcr of British Rolitical Mission to Lithuania
---------       ... ■■     i , X.  —

45 metų gyvavimo apvaikščio- 
jimas, kurį rengė visos jnusų 
miesto 4 kuopos. Programas 
buvo gana įvairus. Tvarka 
vedė p-lė S. Žukauskaitė. Pir
miausiai ji pristatė kalbėti 
352 kuopos pirmininką F
tūzą. Jam buvo paskirta kal
bėti 10 minučių. Tačiau 
liek įsismagino, jog savo 
bą užtęsė net 45 minutes. De
liui to programas perdaug už-

Musų kuopoj viskas butų 
gerai, jeigu valdybos ponai 
neturėtų* palinkimo prie dik
tatūros. Jei kuris narvs ne
sutinka su jų politika, tai jie 
be niekur nieko tuoj jį iško- 
lioja ir prikergia bolševiko 
vardą. Susivienijime kiekvie
nas turi lygias teises, jeigu ’jis 
nenusikalsta prieš konstituci
ją. Nariai tomis teisėmis pri
valėtų pasinaudoti ir atėjus 
rinkiniams turėtų šluoti lauk 
tuoĮS |x>nus, kurie nori būti 
diktatoriais. — Vandupė.

LIETUVOS ŽINIOS

Mo-
Nubaudė tris komu

nistus
bs 

kai-

Po p. Motuzo kalbos prasi
dėjo muzikalis programas. V. 
Darniai! is ant piano paskam

Vakar Kauno apyg. teismas 
sprendė trijų komunisčių — 
Tuksaitės, Karlikaitės ir Vo- 
lonskaitės bylą.

Jos buvo patrauktos tieson 
už priklausymą komsomolcų 
organizacijai ir laikymą slap
tos komunistų literatūros.

Tuksaitė nubausta 5, Karli- 
kaitė 4, Volonskaitė 3 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Ūkininkų sąjungų prie
varta varys j teismų

Sta-
Tai visai jauni ber- 

Vienas smuikininkas, 
Savo’ nu-

Jis 
su- 
tris

kuris publikai labai patiko. 
Ponia M. Siurbia padainavo 
porą Vanagaičio dainelių. Ji 
pirmą kartą dalyvavo lietuvių 
parengime. Jos dainavimas 
publikai labai patiko, 
labai malonų balsą.

Pasirodo du broliukai 
nevičiai. 
niuksi,
o kitas pianistas, 
merį jie išpildė gana vykusiai 
ir publika jiems nesigailėjo 
aplodismentų. Didžiausį en
tuziazmą sukelia J. Valiukas. 
Tai tikra musų pažiba, 
visuomet savo dainavimu 
žavi publiką. Sudainavo
daineles. Publika palydėjo jį 
griausmingais aplodismentais.

P-lė Biruta Smailiutė, kuri 
yra baigusi muzikos konser
vatoriją, labai šauniai pas
kambino pianu keletą muzi
kos kurinių. Išeina p-lė Sofi
ja Žukauskaitė, musų miesto 
geriausia dainininkė,
dainavo kelias labai linksmas 
daineles. Išėjo labai gerai.

Seka kalba. Dr. F. Matu-

Kauno apygardos teismas 
spal. 23 d. buvo paskyręs spręs
ti ūkininkų- sąjungos byla de) 
bankroto.

Bet teisman atvyko ’tik ieško
vai (stambiausias ieškovas že
mės ūkio ministerija,) o ątsa- 
kovai, kurių tarpe yra ir Al. 
Stulginskis, teisman neatėjo.

Ieškovams prašant, apygar
dos teismas nutarė atsakomus 
prievarta atvaryti į teismo po
sėdį.

Buvęs Kauno burmis
tras Vileišis pradėjo ad

vokatauti

Ji sn-

Susivienijimo istoriją. Reikia 
pasakyti, kad Matulaitis yra 
ne tik gabus daktaras, bet ir 
geras kalbėtojas. Jis labai 
gyvai papasakojo apie Susi
vienijimo praeitį.

Tuo ,ir užsibaigė programas. 
Po to abejose svetainėse pra
sidėjo šokiai. Žmonių buvo 
susirinkę per tris šimtus. Tai 
gana daug pagal dabartinius 
laikus.

Buvo ir svečių. Iš Cliica- 
gos atvyko pp. Semaška ir Da
niušis. Kokiu tikslu jie .lan
kėsi, — tai nesunku dasipro- 
tėti. Mat, p. Semaška “runi- 
ja” į Susivienijimo sekreto
rius, tai jam reikalinga dabar 
žvejoti balsuotojai. Juo la
biau, kad pas mus apie jį be-

Mums teko sužinoti, jog bu
vęs Kauno burmistras J. Vi
leišis, apie kurį buvo rašoma, 
jog jis skiriamas vienur, tai ki
tur atstovu, niekur iš Kauno ne
išvažiuoja ir yra nutaręs, kai
po prisiekęs advokatas, užsiim
ti advokatūra, apsigyvenęs sa
vo namuose, Kalnų gatvė N v. 
42.

Sidzikauskas išvažiuoja 
j Londonu

Klaipėda, lapkr“ 11. Sidzikaus
kas, buvęs Lietuvos atstovas 
Vokietijai, ministeris Austrijai 
ir Vengrijai, įteikė Vengrijos 
regentui admirolui Horty ir 
Austrijos prezidentui Mikldšui 
atšaukimo raštus ir išvažiuoja į 
Londoną, kur užima Lietuvos 
atstovo vietą.

Ukrainietis žurnalistas 
Kaune

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per įimtus metą lau
ki jau yra gatava. Deksuio Galinga 
Mostis yra sudaryta i5 18-kos skirtingą 
elementų, is visų kraštų svieto girią vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulis spinduliai, pasek
mingai-gydo: Reumatizmu, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Koją 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudljlmus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnią Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam t jeigu 
nebūtą taip kaip* rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW IMSCOVJERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

d r.
Eu-

j. LB

(Continued)
Under the so called LįberaJ-, 

ism that prevailed ih Russia 
for a short tirne after the Jap
onėse War the Lithuanians 
were at length i n a position 
to gi ve some expression to their 
national demands. The Czar de-- 
creed the liberty of the Press 
and of assembly. In a (great 
congress held at Vilnius to- 
fvards the end of 1905 the Lith
uanians formally demanded 
autonomy, religious freedom,; 
the establishment of Lithuan- 
i a n schools and the recognition 
of their tongue as the-official 
language of Lithuania. Nothing, 
however, materialised. 3he go- 
vernment paid no heed. Soon 
the Stolypin regime was to re-; 
store reaction all over the Em- 
pire, The old policy of repres- 
sion xvas renewed and intėn-1 
sil ied. Such i n brief outline 
was the situation on the out-į 
break of the Great AVar.

In the autumn of 1915 the 
Germans occupied Vilnius, 
where they ręmained until their 
militory collapse in 1918. The 
dispute between Pdand and 
Lithuania over Vilnius, a pro- 
blem štili unsolved, ėalls for a 
few words of comment here. 
Incidentally it May be mehtion- 
ed that both before artd uftėr 
the war I was to some extent 
a n eyewitness of many bf (thfe 
events leading u p to the ;iament- 
able ruptjire of relations be- 
tween the two countries. Dū
ri n g 1919-20 I served on thė 
British Political Mission to the 
Baltic States, and thus had un- 
usual opportunities of študy- 
ing the facts now under re- 
view at elose ųuarters, having . L*' '*.) ' ■ • ( < .

» V • ■' r”
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been aętuaily įp Vilnius soon 
’ifter the Lithuanians took over 
the place. from the Soriet 
troops in August 1919. In Jan- 
uary 1920, the Bolsheviks, with 
whom the Lithuanians ?werę 
then at war, had soeceeded in 
capturing the eity, and the pro- 
visionai Litkuaniam Government 
was compelled to fiee to Kau
nas. Three months later the 
Lithuanians by1 arrangement 
with the Poles Werezon the 
point of recapttiring Vilnius 
when it f&s sūddenly seized 
by the Polish ttfėbps.

By the Peace Tveaty of July 
1920 between; Lithuania and 
Russia the latter recognised 
Lithuania’s claim to Vilnius. 
The Polish forces in occupation 
were soon expelled by the Bol
sheviks, and by the end of 
August 1920 Vilnius remained 
in the sole possession of the 
Lithuanians. On October 9th 
Polish troops under General 
želigowski recaptured the town, 
thereby breaking the agreement 
signed at Suvalkai in the ,pre- 
sence of the Military Oontrol 
Commission of the. League of 
Nations two days before, where- 
by the Tolish recognised į the 
Lithuanian occupatįen of Vil
nius and the Vilnius regiom 
Since then the Lithuanians 
ha ve never cekfeėd to protest 
agSin&t the Polish occupation 
of Jtheir. hištoriė Capital, - and 
all the efforts of thė' Lęague. 
of Nations havė failed to’ re- 
store good relations betwe,en 
Lithuania and Polnnd. On 
March 15th, 1923; tKe Confer- 
ence of Ambassadors decided 
to assign Vilnią definitely to 
Poland. Lithuania • refųscd to

1 " .......... .......... frv.'V1 ...t-tt
1 V • k*<. ‘,.1

niečius, suimtus kankiną, įvedę 
karo lauko teismus ir t.it. ir t.t.

Ukrainiečiai esą suintere
suoti taikos sutarčių revizija, 
ku,ri galinti pakeisti Lenkijos 
žemėlapį.

Dr. čiušman dėkoja lietu
vių spaudai, kuri mielai dedan
ti žinių apie Lenkų persekioja
mus ukrainiečius.

Tiek sumažėjo emigra
cija iš Lietuvos

Per pirmus 9 mėnesius iš Lie
tuvos emigravo į įvairius kraš
tus užpernai 11,681 asmuo, per
nai 5,648, o šiemet tik 1,366.

Šiemet emigravo daugiausia 
į Pietų Afriką—368, į Amerikos 
Jungtines Valstybes — 253, ‘į 
SSSR—220 asmenų.

Tautybės atžvilgiu šiemet 
daugiausia emigravo žydų—-855 
ir lietuvių—379 žmonės. Am
žiaus atžvilgiu daugiausia emi
gravo šiemet nuo 20 iki 24 me
tų—244, nuo 25 iki 29 metų— 
211, nuo 30 iki 39 metų 192, 
nuo 15 iki 19 metų—159. Ne
vedusių tarp šiemet emigravu
sių buvo beveik du trečdaliai 
—854. Nuo žemės ūkio šiemet 
teemigravo tik 348 asmenys.

šitoks emigracijos iš Lietu
vos sumažėjimas, ypač šiemet, 
visai suprantamas iš ekonomi
nės krizės pasauly,

Ukrainietis žurnalistas 
Čiušman važinėdamas po 
ropos valstybes užsuko ir Kau
nan.

Lietuvių - Ukrainiečių drau
gija vakar vakare šaulių kluban 
sukvietė Kauno laikraščių at
stovus, kuriuos dr. čiušman pa
informavo apie Ukrainiečių 
Lenkų santykius.

Be ko kita čiušman pabrė
žė, kad ukrainiečių derybos su 
Lenkais jokių vaisių uedavu- ! 
sios, tik Lenkai tas derybas 
vėliau išnaudojo kovai prieš 
ukrainiečius.

Lenkai ir dabar kuo žiad|! 
riausiu budu persčkio^ą akrai-

Ilgai gyveno.
, ... r-rnr

Gruzdžiuose, Šiaulių apskr. 
įpirė I. šimkaitė, 115 m. am
žiaus. Iki paskutinės valandos 
turėjo aiškų protą ir pažino 
žmones.

Klaipėda. šiomis dienomis 
grįžta iš Amerikos boksinin
kas Vinča.

....... .

Pinigų Siuhtirrto Škyrius at
daras kasdie nuo 8 v. rytd 
iki 8 vai. yaku ^edeMieniais 
nuo 9 v. ryte ‘ ‘ f y- p p- 

g.-arrrir' ■masįdf

accept this ruling and diploma- 
tic relations bėtween her and 
Poland rėmain * broken to this 
day,

The ėėizure of/the Vilnius 
region, by the Poles was to de- 
prive the new republic of al- 
most two-fifths of its territory 
and of more than one half of 
its population. Some compen- 
■sation for this loss, however, 
oame in 1928, when-the Lith- 
luanians seized the Memel 
į (Kląipeda) territory — Lith- 
;-...-............. .....

uania Minor — and thus ac-
ųuired an outlet on the Baltic
Sea. ' ,
\(To*be continued Monday)

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
tepataria Lietuvos bankai

HatsCleaned
& Blocked

50c JgO
Taipgi valome ir prosi- 
name vyru siutus ir ovtrkatittis; mote
tą dresrs ir kaurus. Darbas labai ge
ras ir garantuotas.

Little Star CIeaners
332% So. Haisted Street 

kampas 33rd Place
—————  ——I >  IBM /

Garsinkitės Naujienose

KNYGA, KURI NUSTEBINO PASAULI!
* UŽKERĖJO MILIJONUS ŽMONIŲ.

BRAM STOKERIO
apysaka

Grafas
DRAKULA

* /

kitą šeštadieni pradės eiti

NAUJIENOSE
KAS BUVO GRAFAS DRAKULA? KIEK ŠIMTŲ METŲ GRAFAS 

DRAKULA GYVENO PASAULYJE?
Kodėl šiurpulys PERIMDAVO žmones tik suminėjus jo nardą?

Pradek skaityti “Gm/ų Orakulą" NAUJIENOSE. .

i" i Cu?o
’T4—

Vyrai! Išpardavimas, Kuris Kreipia Jūsų Domę!
" ' «'»" M"'

' % ‘ • • ’, » / ■ ■ ■ 1 • k

TURNER BROS.
$100,000 Rubu Išpardavimas

• . .<

VYRU SIUTAI IR
O VERK AUT AI

jokiame kitame išpardavime ir 
nė jokiame laike jus niekad ne- 
niątČt tokių stebinančių vertybių, 
Hq,<ios yra pasiūlomos šioje gru
pėje ... Augščiausios kokybės ru- , 
bai... Gražiausi ir puošniausi ;
s tyliu i... Geriausių audeklų Siu
tai, Overkautai ir Topkąutai, ku- J 
rię yra didžiausis pirkinys už :lHh 
tuos pinigus dabartines gcnlkar- 
tės atmintyje.

SIUTAI IR OVERKAUTAI
$35, $40 ir $45 Vertės

Puikiausi Pasaulyje 
Rūbai 5 Geriausių 

Išdirbėjų

WERT£S 
IT iki $35

KUPPENHEIMER 
GOODMAN & SUSS 

GGG 
SIMON ACKERMAN 

FASHION PARK 
' ir kitą

■ t ’ • ’ , \ t

SANKROVA (
, ATOABA

’’ '■ : ■ • ■■

Ųląrm, KetVęi’ge ir 
,^yS. tib atįs V ak arais

iki 9 vai
i .

Niekad per pastaruosius 15 melų jūsų dole
ris nepirkdavo tiek daug. Gražiausių slylių, 
ngųjausių spalvų, geriausių audeklų. Kick- 

/ vienam žmogui pritinkančio didumo.
. 'M'. • ' ■ • . ■ ■.

Turner Bros
4Cor. Haisted & Roosevelt Rd

■ ' t■- -• " ;
------------------ iiį        -B „ ■, . ........................... ........... ■ „■ ,  — 

SIUTAI IR OVERKAUTAI
. $45, $50 ir $55 Vertės

29.50
Jus aplaikysitc didžiausį jūsų gjveuiiue nu
sistebėjimą kada jus pamatysite šiuos pa
stebėtinus siutus, overkautus ir lopkaulus, 
kurie yra pasiūlomi už šią sensacingai že
mą kainą. «

SANKROVA
ATDARA 

NEDELIOMIS 
iki

3 vai. po pietų



bankaiBiznieriai

ir par<

Sunkus laikai

Petras

savo tautos

PRIVERSTAS IŠEITI IS BIZNIO!Naujienoms.

tūkstančiai naujų Siutų, Ovęrkautų

i na-

Garsinkitės Naujienose
SIUTAI IR ^VERKAUTAI

Philco Radio
Chicago

Daktaras

i ii illlli

—i.—

Office TeL Calnmet 3)99 
Re*. Tel. Yard* 3408

Reikia tikėtis, kad konferen
cija suras budus įr išdirbs de
talius, kaip lengviausiai įsigy
ti nuosavus namus ir kaip gau
ti lengvas paskolas, kąd vėliau

NAUJŲ NAMŲ 
KLAUSIMAS

BAGDONAS BROS.
FURNITŪRA S PIANO MOVING 

LocaJ V Long Dbtauce RemovaJ

LIETUVIŲ KRAUTUVE
3856 Archer Avė.

Telefonas Lafayette 6195

kad kuo 
juo dau-

juos gal 
šiaip ko

kokis ke 
baksa.

“inner tubes’: 
ta j erų numa- 
19%. Nepada- 
ant antros ru

jotai yra viso gyvenimo proga nusipirkti drabužius—už žemiausias kainas per 20 m. 
—Mes patariame pirkti anksti kol pasirinkimas yra pilnas. Skubėkite—nevilkinkit 
—jis greitai išeis. Jums norėsis nusipirkti kelis šių drabužių ateičiai.

padėjusi kiaušinį

Taigi kyla klausimas, kaip 
tas skolas atgauti. Iki šiol Ame
rika skolino Vokietijai pinigus, 
o Vokietija mokėjo karo repe- 
racijas Francijai. Dabar jau ir 
Amerika atsisako skolinti Vo- 1 J1'kieti j ai 
skolas.

MOU ViUb
NOUR J

y

nas skambino. Ofisas vos 20 mi- 
nučitfT>iivo atdaras, kai jau at
siliepė interesuotas asmuo. Ti
kiuos greitu laiku ir lengvai 
užbaigti, taip sakant, tą “dea-

Biznio ir finansų 
padangėj

Pardavinėjamas po 

20c, už kvort?

Klauskit savo gro 
’• strninko bonkos

LINCO-WASH

JECAVSE !*.
KN0W All. THE

ROPES r"M e Į

Paul M. Smith,
4425 So. Fairfield Avė

WHM Dlb NOU 
UAME T’60 INTO 
A CI6AR srofce 

“V FINO OUT >

{štai nors juokingas, bet tei
singas prilyginimas. Kodėl viš
tos kiaušiniai yra daugiau par
duodami, negu ančių? Juk an
čių kiaušiniai yra didesni už 
vištų ir gana gardus. Užtai, 
kad antis negarsina savo pre
kės. Kiaušinį padėjusi, ji tykiai 
nulipa nuo lizdo ir dar šiau
dais apdengia, kad jo niekas 
nerastų. Višta gi daro visai

6££—o"TME fcOSS 
“TOOK. MF ŲOK-ARIDE 
IN .HIS CAR. AND 'NF

šie drabužiai buvo nupirkti už naujas 
žemas kainaswpardavinėti už $35.00

Kurie nustebins jus savo puikia kokybe 
ir rankomis pasiuvimu už šią juokingą 
žemą kainą , $4 A OE
tiktai, ...... | OaUIJ

Nup to laiko, kai Anglija pa
naikino auksų paremtą valiutą, 
jos svaras pradėję kristi vis 
žemyn ir žemyn. Gruodžio 1 
d. nupuolė iki $3.31. Tai tik 
1926 metais buvo nupuolęs iki 
$3.18. Anot, vieno juokdario, 
Anglijos svaras, tai taip, kaip 
ledo šmotas,*padėtas prieš sau
lę, vis tirpsta ir tirpsta.

Nežiūrint depresijos sunku
mo, svarbu yra patčmyti, jo^ 
pramonės gamyba fiskaliais me4 
tais buvo didesnė kiekyj, negu 
1920 ir 1922 metais ir 31 nuoi 
šimčiu didesnė, negu 1921 de-t ■ » 
presijos metais.

Gyvenimo aplinkybės šiais 
laikais taip supintos, kad kiek
vienas protaujantis žmogus sta
to sau klausimą, 
geriau pritaikinti tas aplinky
bes, kad pagerinus savo būvį? 
Darbo žmonės ieško būdų, kaip 
sumažint? išlaidas.

Puikiausios kokybės vilnonų, šioje gru
pėje yra didelis pasirinkimas SOCIETY 
BRAND drabužių. Rankomis siūti, pui
kus pamušas Gelanese ir Skinners sa
tino, tiktai AEuž .....   I ll W14v

Praktikuoją pi 
dykai. OPI 
valandai it ųu 
4200 WMt 2

kokie antrų morgečių šarkai ne 
galėtų atimti namą. > \

— V. Ras.

Delei esančių sunkių laikų, abelnos depresijos ir užsidarymo bankų, direktoriai 
įsakė visą D. Suffrin,1 Ine., staką parduoti nežiūrint kiek jis* kainavo. Tai didžiau
sias paaukojimas rudeninių prekių už žemiausi&s kainas per 20 metų. Nieko nepa
liekama—kiekvienas drabužis bus parduotas
Topkautų, Skrybėlių ir vyrų skalbinių turi būti parduota, štai jūsų proga gėrus 
Suffrin, Ine., drabužius su 37 metų reputacija tvirtumo ų* augštumo kokybės pirkti 
pusdykiai;.... * ;
Niekad pirmiau drabužių biznio istorijoj Society Brand ir Simon 
Ackerman nauji rudeniniai drabužiai neparsidavinėja už taip 

juokingai žemas kainas

ir nori atgauti senas 
O Franci j a vis spiria 

Vokietiją, kad mokėtų jai re
paracijas. Ypač Amerikos bah- 
kininkus sunervino šiomis die
nomis Francijos finansų mini- 
sterio paskelbimas, jog karo 
skolos turi, - turėti pirmenybę 
Vokietijoj prieš privatines sko
las. Toks Francijos paskelbę 
mas sujudino Amerikos bandi
ninkus ir jie, pradėjo organi
zuoti visus tuos, kurie turi pir
kę Vokietijos b'yhų, kad apgin
ti savo interesui!. Tame klausi
me, be abejo, ir Amerikos val
džia galų galtf turės tarti sa
vo žodį dėl Francijos pareikš
tos pirmenybes. V-s.

Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau pirkti ne
reikia, dabar .00

Dabartiniu laiku man daug 
tenka važinėtis ir vaikštinėti 
su savo bizniu: užrašinėjant 
“Naujienas”, “Keleivį 
davinėjant knygas bei kitokius 
gyvenimui reikalingus daiktus. 
Tenka girdėti tiek iš darbo 
žmonių, tiek iš biznierių nusi
skundimų ant blogų laikų, ne
darbo ir pinigų praradimo ban
kuose, kurie uždarė savo duris.

So. Chicagoj užėjau pas biz
nierių A. Kiaulakį. 8837 So. 
Houston Avė. žmogus nusi
skundė, kad praradęs banke 
net $2,000. Sako, ne vien tik 
mano pinigai žuvo, bet ir dau
gelio kitų lietuvių, nes čia už
sidarė du bankai. P-as Kiaula- 
kis skundėsi, kad dėl banko už
sidarymo jis tiek nubiednėjęs, 
jog dabar negalįs net už “Nau
jienas” užsimokėti. Jis prašė 
kiek palaukti ir žadėjo trum
poj ateityj už prenumeratų už
simokėti. 

I

Tai no vienas atsitikimas. 
Man tenka susitikti su dauge
liu lietuvių, kurie svetimtaučių 
bankuose yra pražudę savo pi
nigus. Gaila tų žmonių, bet gy
venimas yra tikra mokykla.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pamyliu ir pianų moreriai vietoj* ir 

toli, patarnavimai gera* Ir pigiu. 
817 West 34th St 
Trt Bonlrrard 9336

Komercijos sekretorius Rob- 
ert Lamont lapkričio 29 d. pa
skelbė metinį raportą apie biz
nio stovį Amerikoj. Raportas 
nelabai optimistiškas. Sekreto
rius visai nebando spėti net 
ir netolimos biznio ateities. Jis 
tečinus paduoda dalykų padėtį, 
kaip iš tikrųjų yra. Jis sako:

Prisirinkimas didelės apšties 
žaliavos ir maisto produktų vi
sam pasauly, didelis nupuolimas 
kainų įvairiems daiktams ir 
real estate, nepastovumas poli
tikoj ir bėgančių klausimų įvai
riose svetimose šalyse nemažai 
prisidėjo prie jau esančių sun
kenybių ši(\į šaly. Nemažai da
lykus apšunĮdno ir sausra, ku
ri palietė^ didelius agrikulturi- 
nįps plotus.' ' '

Padrąsinimui sekretorius ,Wil- 
bur nurodo, kad praeity buvę 
dar blogiau, negu dabar. Jis sa-

Lengvais išmokėjimais
Hovard Radio, 9 tūbų, “High Boy' 
kabinete, dabar $CQ.0'

Rankomis Siūti Vienų Vilnų Tikrai 
... v $20 ir $25 *

SIUTAI IR O VERKAUTAI
Pirkite du ar daugiau už $ft 7E 
šią žentą kainą, tiktai už vi I V

Biznieriai suka galvas sau, 
kaip parduoti daugiau savo pre
kių ir tuo ,pačiu laiku paten
kinti savo kostumerius, pagelb- 
stant jiems sutaupyti sunkiai 
uždirbtą skatiką ir sau šiek 
tiek uždirbti.

Tai yra be galo svarbus klau
simas.

Per ilgus metus būdamas 
bizny j, turėjau progos susipa
žinti su šių dienų aplinkybė
mis, ir štai ką galiu patarti 
viršminėtu klausymu.

Biznieriau kad supažindinus 
visuomenę su savo prekėmis, 
turi visuomenei pranešti apie 
tai, kuo jie užsiima ir ką turi 
parduoti. Tai galima padaryti 
skelbimais. Kad geniausias pa
sekmes turėjus iš skelbimų, rei
kia vietiniuose 
laikraščiuose-garsintis, nes šian
die labai maža yra tokių, ku
rie laikraščių neskaito, ypač 
Amerikoje. Amerikos lietu
viams geriausia proga tai duo
ti savo biznio skelbimus lietu
vių dienraščiui

Aš pats per daugelį metų sa
vo biznį garsinu Naujienose 
kasdien, ' ir pasekmės pasirodo 
labai geros. Lapkričio 20tą ir 
21 dieną, kai buvau įdėjęs spa- 
cialį skelbimą Naujienose, tai 
tiek daug buvo atsišaukimų,

priešingai 
šaukia net sparnais plasnoda
ma.

Taip ir su biznierių. Nors ir 
geriausių prekių jis turėtų par
davimui ir už žemiausią kainą, 
— visgi niekas apie tai nežino. 
Jei jis visuomenei apie tai pra
neštų — daug geriau jam sek
tųsi. O kaip ankščiau sakėme, 
geriausia proga ir priemonė — 
tai skelbtis lietuvių dienrašty
je Naujienc^a. Sunku yra ras
ti lietuvių šeimą, kuri neskai
to Naujienų. Jas skaito lygiai 
biznieriai, kaip ir darbininkai 
žmonės.

Taigi mano patarimas vi
siems biznieriams yra 
t i savo prekių skelbimus Nau
jienoms. Tai darydami, išgar
sinsite savo biznį ir taipgi savo 
biznį praplatinsite, o tuo budu 
ir savo įplaukas dvigubai padi
dinsite.

<W HUNTFt) UP A 
CIGAR STOUB SO 
W COVLD ttNb
OOT T'GFT , 

1BACK-

WISSIfi,
Pakuliniame Kate 

Seno' Krajaus

WASHING
- Vartodamos LINCO-WASH , ganą ji

Skalbimo vandenį, jus galite dabar išskalbti savo drabužius BE VIRINIMO. 
Pašalina visokios rūšies plėtmus kaip kokia rpagija ir padarys jūsų skalbinius

* ’ y ' baltus kaip sniegas.

Linco Products Corporation
1 1636 South Halsted Street, Tel. Pullman 6201

Kapitoną*

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 4R MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP. UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, pjauČių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmui, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeiįu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ka jie jums gali padaryti.

•-« daugeli .metų ir išgydė tūkstančių* ligonių; Patarimas
> VALANDOS: Kasdie nuo 10 valantį* ryto iki 1 
5-8 valandai vakare. Nedėliotai* nuo 10 ryto iki 1 vai. 
Su kampa* Ktelšr Avė., TeL ęravrford 5571

Numušė tajeramš kainas
Nuo gruodžio^ 2 d. stambio

sios tajerų korppanįjds numušė 
kainas ant pirmos rųšies taje,- 
rų 10% ir ant 
15%; Ant trokų 
žino nuo 10 iki, 
ryta numažinimo 
šies ta j erų.

BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
, Eina du kartu per savaitę . '

----------------------------------- K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUšINSKUI ----------- ------------------------ -------* ;

Savas pas savą; vienybė yra 
stiprybė *

Chicagos lietuviai turi lietu
vių Universal Štate banką^ ku
ris randasi* lietuvių sostinėj, 
Bridgeporte. Lietuviai ar sve
timtaučiai, kurie turi tame ban
ke pasidėję savo pinigus, šian
dien yrą laimingi, nes, jie ne
prarado nei vieno cento ir dar 
uždirbo nuošimčius. Tie žmo
nės yra dėkingi Universal State 
Banko valdybai ir p. Elias už 
jų pinigų apsaugojimą.

Kiek Senam Petrui teko gir
dėti nuo stambesnių biznierių 
ir profesionalų, tai Universal 
State bankas yra gerame sto- 
vyj. Jis prisidėjo ir yra pilnas 
National Credit korporacijos 
narys. Ta korpęracija geriau 
stovinčius bankus priima na
riais ir, reikalui esant, jiems 
suteikia paramą. Tas žygis pa
gerins reikalus visoj Amerikoj*.

Reikia manyti, kr-d ,musų 
tautiečiai pradės labiau viso
kius bankinius reikalus vesti 
su Universal State banku, šiaip 
ar taip, bet laikyti pinigus na
mie yra pavojinga: 
vagiliai pavogti arba 
kia nelaimė atsitikti.

Senas

y PUOŠNUS $40.00 ir $45.00

SIUTAI IR OVERKAUTAI

h!i|W...J........................................... .........  .

Wallstrylis pastaromis dieno
mis ĮabAi susirusinęs dėl užsie
nio skolų. Apskaitliuojama, kad 
užsieniai 1 skolingi Amerikai 
$28,000,000,000. iš tos sumos 
$11;500,000,000 yra karo sko
los, o $16,500,000,000 yia ilgų 
ir trumpų terminų privatines 
skolos.* - < -

Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $QQ.OO 
dabar ........................................
Mošų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus i* po $2 į savai
tę: nuošimčių nereikia mokėti. 

Turimt Radios <' vitų iidirbytžių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

__ ____

pro kokias vėraužes, kur j svar 
blausias tikslas, tai 
mažiausioj patalpoj 
ginusia prekių sudėti. Retai kur 
pasitaiko matyti šalę gyvenamo 
namo gražų žalios žolės plotą 
ir pilną darželį įvairiaspalvių 
gėlių.

Tad jeigu ši konferencija nu
matys reikalo sudaryti planą 
naujų rezidencinių namų staty
mui, tai neužilgo, gal‘'ateinan
tį pavasarį, pamatysime ne tik 
naujų naipųį bet ir gražių na
mų, pro kuriuos einant bus ma
lonu į j Uos pažiūrėti. Be to šis 
planas, jeigu jam pritars pilie
čiai, gali suteikti* milįonains dar
bininkų darbo tiesioginiai ir ki
tiems milionams. netiesioginiai. 
Kaip žinome, namą pastačius, 
juk reikia įsigyti daugybę įvai
rių daiktu, , kurie namą puoštų, 
kaip forničių, karpetų, fikčie- 
rių, paveikslų,- radio ar pianą 
ir daugybę kitų namų papuo
šimui dalykų. Tokiame name, 
tai, iš tikrųjų, butų malonu 
gyventi. Ir vyrai tokiame na-1 
me geriau rimtų, neitų kitur 
pasismaginimų ieškoti. Svarbu 
tas, kad gražės namas nedau
giau kainuotų, negu 
turkampis panašus į

Konferencija arba tam tik
ros real estate asociacijos ža
da išdirbti planus, kaip taupy
ti pinigus namams įsigyti. Nė
ra reikalo minėti, kad Kai ku
rie žmonės, nors uždirba gerai, 
bet nemokėdami ar nežinodami 
kokius daiktus pirkti, neužlai
kydami gerai, nors ir gražius 
daiktus, juos sugadina *r pra
leidžia pinigus visai be reika
lo. Kad beveik kiekviena šei
ma kada nors nori turėti savo 
namą, tai apie ttti nėnrnei kal
bos. Bet daugifma netiiri, už
tektinai pinigų, ica3 Įsigyt

MUSŲ REGULIARI $30.00
SIUTAI IR OVERKAUTAI

Pasiūti iš puikiausių worstedw vilnonų, 
naujausių stylių, paau- $4 0 JĮ g 
kojami už ..... ........... . |

Musų puikiausi $50.00 ir $55.00
, , ' Ciistom Siūti

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Parinktiniausių importuotų įr vietinių 
vilnonų. Tarp šių yra SIMON ACKER- 
MĄN ir kit*ų augštos rųšies išdirbysčių. 
Naujausi styliai įvai- $OO "7Ę 
riaušių patternų, už tiktai ftaVM Iv

Gruodžio 2 d. Washingtone 
prasidėjo gana svarbi konfe
rencija, kurią sušaukė prezi
dentas Hcoveris. Konferencijos 
tikslas yra apkalbėti rezidenci
nių namų statymo budus ir su
rasti kelius, kaip kiekvienas pi
lietis galėtų įsigyti gyvenamą 
namą kuo lengviausiomis sąly
gomis. Kitais žodžiais sakant, 
jeigu bus surasta, kad butų vi
sai šaliai naudinga, jog juo 
daugiau žmonių turėtų nuosa
vus namus, ką jau kai kurie 
ekonomistai įrodė, tada bus de- 

, . .dama pastangų Washingtone,
j°£ kas^ valandą telefo- pianą pravesti. Ka

dangi neužilgo prasideda Kon
greso sesija, tai prezidentas 
Hooveris nori išgirsti įvairius 
sumanymus namų statymui, kad 
po to galėjus paduoti tam tik
rą planą Kongresui.

Planas turi tikslo stimuliuo
ti namų statymo industriją. 
'Profesorius Pitkin jau patiekė 
savo namų statymo planą kai 
kuriems konferencijos daly
viams. Sulig profesoriaus pla
no, naujieji namai turėtų bū
ti neperbrangųs, bet ufc tai pa
togus, gražiai įrengti, švarus, 
su darželiais, kurie butų gėlė
mis apsodinti, kur anot sekre
toriaus Wilbur, šeimyna galėtų 
patogiai gyventi ir augantys 
vaikučiai butų pratinami prie 
namų pareigų, žaizdami darže
liuose1 tarp gėlių ir naminių gy
vuliukų.

Dauguma dabartinių namų 
juk pastatyta, kaip kareiviams 
kazermės. Keli blokai tęsiasi 
vienoki namai ar tai su dviem 
augštais arba visi bungalows. 
Tas liudija, jog iki šiol ameri
kiečiai visai nepaisė namų iš
vaizdos. Bile yra pastogė, pe
čius ir lova, tai ir namas. At
skiri piliečiai ar tai nepaisė, 
ar neturėjo supratimo apie na
mų grožį, artistiškumą. Tad na
mai jau ne artistiški, bet ir 
gatve einant darosi labai md- 
notoniška, nes eini tarytum
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miniose, tai kiekvienas žmogus turi teisę reikalauti,/kad 
jie be išsisukinėjimų pasakytų/kaip jie tą savo kruvi
ną sumanymą ketina išpildyti.

Darbininkų krauju žaisti neleistina! Traukti nesu
sipratusius vargdienius į tokį dalyką, kuriame ne vie
nas gali skaudžiausiai nukentėti —- būt suimtas, Nuteis
tas ilgiems metams kalėjiman arba išdeportuotas arbą 
net sušaudytas, — yra kriminalis nusidėjimas!

Pirmą, negu atsitiko nelaimė, tie darbininkai, ku
riuos Bimba ir jo besąžiniški klapčiukai kursto su gink
lais rankose kilti prieš valdžią, tegu priverčia juos pa
sakyti: ar komunistų partija ruošiasi prie ginkluoto 
“pučo” *— xar ji tik provokuoja valdžią, kad butų dau
giau nukentėjusių ir daugiau progų rinkti aukas?

LINK VALSTYBINIO KAPITALIZMO

“Naujienose” jau buvo rašyta apie didžiausio Ita
lijos banko, Banca Commerciale Italiana, susmukimą ir 
naujos finansinės įstaigos įsteigimą to banko gelbėji
mui. Tam bankui persiorganizuojant, beje, ir popiežius 
prakišo pusę biliono lirų (suvirš 26 milionųs dolerių). 
Tam tikra įstaiga, kurią sutvėrė valdžia, perėmė iš 
Banca Commerciale Italiana industrines akcijas (se
rus), į kurias buvo sudėta labai stambi dalis banko pi
nigų. Tuo budu į valdžios kontroliuojamos įstaigos ran
kas pateko kontrolė ant daugelio pramonių kapitalo.

Europos spauda praneša, kad lapkričio mėn. pra
džioje Italijos ministerių kabinetas, pirmininkaujant 
Mussolfniui, nutarė, kad naujoji kredito įstaiga,, kuri 
perėmė iš Banca Commerciale Italiana pramonių Šerus, 
bus tiesioginėje finansų ministerijos žinioje. Pradinis 
įstaigos kapitalas susideda iš pusės biliono lirų, bet 
toliau ketinama jisai pakelti iki penkių bilionų. \Tuos 
pinigus turės sukelti pusiauvaldiškos įstaigos. Vien tik 
ši naujoji įstaiga toliaus turės teisę duoti kreditą pra
monėms.

Taigi fašistiška Italija eina link valstybinio kapita
lizmo. Privatinis kapitalas, subankrotavęs, sukrovė .-sa
vo bėdų naštą ant pečių valstybei. Bet Italijos valstybė 
taip pat yra paskendusi skolose. Todėl bus įdomu pa
žiūrėt, kaip vienas bankrotas gelbės kitą bankrotą.

FRAKCIJOS BOLŠEVIKIŠ
KAM SUSIVIENIJIME

Vadinamo “darbininkų” susi
vienijimo organas “Tiesa” ran
da, kad toje jų organizacijoje 
viešpatauja pavyzdingiausia de
mokratija, kurioje viską spren
džiu patys nariai, o ne virši
ninkai. Kaipo įrodymą, ji ima 
atsitikimą su “darbininkų” su
sivienijimo prezidentu Bacevi
čium: girdi, kuopų atstovai bu
vo nutarę rengti Bacevičiui 
prakalbų maršrutą, bet paskui, 
išgirdę, kad jisai dalyvavo 
“sklokininkų” bankiete, jie vėl 
suėjo ir nutarė Bacevičiaus ne- 
bekviesti. “Tiesa” sako:

“Visi žino, kad ne kas ki
tas, bet ‘Naujienos’ mums 
primeta (tik primeta? — 
“N.” Red.) ‘diktatūrą’. Bet 
kaip dabar jos kalba? Bace
vičiui prakalbass buvo nuta-f 
rusios rengti pačios kuopos, 
tos pačios kuopoą, pasak 
‘Naujienų’ ir atšaukė. Ar gi 
kuopos neturi teisę tai da- 

I ryti? žinoma, kad turi. Musų 
organizacijai niekas negali 
nieko prievarta užkarti. Tai 
reiškia, kad mųsų organiza
cija jfta Barbinifikiška, patys 
darfeihlnk^įj Hr valdo'.' V ir- 
ši h inkai yra tik'pareigų pil- 
dytojai, o ne, valdonai.”
Šiur, jeigu žodis “darbinin

kai” reiškia Bimbą, Andriulį ir 
jų pakalikus, o visi kiti yra ne
darbininkai, etai - komunistų 
“Tiesa” ra^o tiesą. Bet jeigu 
tas žodis turi tą prasmę, kuria 
jisai! yra vartojamas paprasto
je žmonių kalboje, tai “T.” pa
reiškimai yra tuščia pasaka.

Ne dčl darbininkiškumo bim- 
bininkai kovoja su “sklokinin- 
kais”, bet dėl tam tikros par
tinės politikos. O kas tą parti-, 
nę politiką ‘‘tikrięmsiems” ko
munistams nustato? Ar eiliniai 
nariai, ar darbininkai? Ne, ją 
nustato komunistiškas “Lietu
vių Biuras”, kurį skiria parti
jas centras. O tą centrą skiria 
Maskva, ‘‘parbininkų” susivie
nijimas ne tik neturi nieko 
bendro su partijos politikos nu
statymu, bet ir į jo tikslus ne
įeina partijos dąrbą dirbti. O 
betgi iš Susivienijimo narių 
reikalaujama, kad jie savo or
ganizacijoje šoktų taip, kaip 
grajina politinei partijai 
skirtas (narių visai nerinktas!) 
bimbinis “Biuras”!

Ir “Tiese’” neturi gėdos sa
kyti, kad jų> susivienijime pa
tys darbininkai. valdosi!

Mums nesvarbu Bacevičius,' 
kurį komunistai išsirinko savo 
susivienijimo prezidentu ir ku
riam dabar jie jau spiria į už
pakalį. ; “Draugas” Bacevičius 
to, gal, ir užsitarnavo savo pa
sidarbavimu skaldant SLA. 
Bet yra svarbtl parodyt lietu
viams darbininfams, kąip yra 
neišmintinga tikėti komunistų 
agitątoriajs, kurie jiems dekla
muoja apie “proletariato vieny
bę”, o tikrumoje darbininkus 
skaldoę /

Steigdami savo naują susi
vienijimą, komunistai sąkė, 
kad jie išvaduoja darbininkus 
iš “fašistų”, “buržujų” ir kiti
kių neprietelių nevalios. Jų sii“ 
šivienijime jojkįems prieš-dar- 

Yorke, jeigu Bimba, Andriulis ir kiti “partijos linijos” bininkiškiems gaivalams nebu- 
vykintojai atvirai skleidžia ginkluoto sukilimo obalsį šią vietos.

KLAUSIMAI KOMUNISTŲ VADAMS

Užvakar šioje vietoje buvo minėta, kad Amerikos 
komuriisty partija išleido ir platina miniose ■ lapelius’, 
kuriuose darbininkai ir eks-kareiviai yra šaukiami į 
ginkluotą sukilimą. Tai yra perdaug rimtas dalykas, 
kad butų galima pasitenkinti vien tik jo pakritikavi- 
mu.Ne tik komunistų partijos nariai, bet ir plačioji vi
suomenė, ypač darbininkai, į kuriuos tie lapelių autes 
riai atsišaukia, yra suinteresuoti, kad jame butų pilnas 
aiškumas.

Mes turime po ranka po dvi kopijas tų lapelių, ir 
tenai raudonu rašalu ant balto popierio kalbama apie 
“ginklų jėgą” ir dirbtuvių, kasyklų ir t. t. “paėmimą”. 
Vienam atsišaukime po antrašte “Prosperity” pasa
kyta:

“Fellow workers this statė of affairs mušt be 
changed, and the one and only way is for you to 
rise up in all your might ant take BY FORCE OF 
ARMS the minės, mills, factories, farms, railroads, 
steamship lines, airplanes etc. and run all these 
things in the interest of the workers. JUST AS 
THEY DID AND ARE DOING IN SOVIET RŪS- 
SIA.”

' Antram lapelyje, po antrašte “Thanksgiving Day”, 
pakartojama kuone žodis žodin tas pat, tik jame įsak
miai paminima “juodi ir balti” (black and white) dar
bininkai, buvusieji karo tarnyboje vyrai (ex-sėrvice 
men) “ir visi”, kurie turį organizuotis ir rengtis pa
imti ginkluotos jėgos pagelba (by FORCE OF ARMS) 
krašto turtus į savo rankas.

Po abiem atsišaukimais padėta žodžiai: “Issued by 
THE COMMUNIST PARTY,OF AMERICA.”

Taigi čir iš tiesų Amerikos komunistų partija ren
giasi prie ginkluoto sukilimo?

Jeigu taip, tai kuriuo, budu komunistų partija ti
kisi galėsianti laimėti ginkluotoje kovoje su policija, 
kariuomene ir žmonėmis, kurių turtus ji nori “paimti?” 
Juk atsišaukime sakoma, kad net ir'farmos turi būt 
ginkluota jėga užgrobtos! Ar farmeriai, kurių yra 
milionai, -atiduos be jokio pasipriešinimo savo turtą?

Ar komunistų partijos vadai tikrai maho, kad jie 
' gali iš savo pasekėjų sudaryti tokią jėgą, kuri sumuštų 

valdžios armiją ir policiją? Ar jie turi kuo tuos savo 
pasekėjus apginkluoti?/

Jeigu komunistų vadai nėra ięsikraustę iš fcioto ir 
žino, jogei ginkluotas sukilimas prieš Amerikos val
džią šiandie neturi nė mažiausios pręgos pasisekti, tai 
kodėl jie į tokią baisią avantiūrą Savo pasėkėjus šau
kia?

f šituos klausimus komunistų lyderiai turi atsaky
ti aiškiai ir viešai! Jeigu Tosteris ir jo gengė ,New

V

Jisai busiąs 100%

darbininkiškas. O dabar pasi
rodo, kad jau net pačioje jų 
organizacijos vadovybėje sėdi 
tokie asmens, kuriuos, yra “pa
vojinga” darbininkams kviesti 
laikyti prakalbas. Vadinasi, ko
munistų susivienijimas jau tu
ri savo “Gegužį”, ir ta pati ko
va, kurių jie vedė per dešimtį 
metų senam j am susivienijime 
dabar prasideda (jau prasidė
jo!) pas juos pačius. Ir vėl mes

girdime komunistus toje kovo 1 bent vienai minutei padaryti 
Je šaukiant “dąrinniplcua” sto
ti prieki “darbininką priešus”.

Nenorime /pranašauti, bet 
mes nenusistebėtuipe, jeigu se
kančiame “darbinipkų” susivie
nijimo seime, arba kiek vėl|au, 
priešingos viena kitai delegatų 
frakcijos padarys tok| pat “ka
rą”, koks (vyko SLA. seime 
Chicagoje, ~ jei tik “fraterna- 
1S” komunistu organizacija to 
laiko dar susilauks.

“Darb.” susivienijimo orga
nas neužginčina, kad jo narių 
skaičius dar kažin ar yra pa-

I siekęs 2,000. Ir jau pešasi. Na, 
tegu sueitų į jį kokia dešimtis 
tūkstančių “darbininkų” — kas 
tada pasidarytų!

Sektantai gali kurti bažny
čias, kuriose vienas “dvasios 
vadas” viską valdo, o pasekėjų 
minia susideda iš neprotaujan
čių buriučių. Bet sektantai ir 
fanatikai negali organizuoti di
deles demokratiniu pamatu pa
remtas organizacijas.

Rašo S. Naudžius '

Kriminalizmas ir Darbininkii Vaikai
> • • !’'* ■ , • • , • 
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nežiūrint kokiu budu ji atima
ma, pasėja tiktąi^ neapykantą 
ir kerštą tarpe gyvųjų. Su pra
lietu žmonių krauju nenumaz
gosi žmonijos gyvenimą, kad 
jis butų švarus ir teisingas. 
Žmonijos gerovė gludi ne žmo
nių kraujuose, - bet sveikame 
protavime. Mes turime eiti prie 
geresnės šalies tvarkos ne per 
žmonių lavonus, bet per teisin
gus ir švarius sumanymus.

Bent trumpai aš pažymėjau 
tas visas legalio žudymo baise
nybes. Dabar pakalbėsiu apie 
tai, kas gimdo ir auklėja kri
minalistus. Gal skaitytojas pa
sakys kad kriminąlįstai — tai 
tam tį^rį ^įįjmęhah kad. jį^ 
yra nėpataisdthi tam tikros rų
šies ligoniai. Gal iš dalies taip 
ir yra. Reikia pasakyti, kac 
yra tokių, kurie turi'palinki
mą tapti kriminalistais^Tačiau, 
iš kitos pusės, yra didelis nuo
šimtis ir tokių, kurie tampk 
kriminalistais vien tik dėlto, 
kad jų gyvenimo sąlygos prie 
to verčia; kad jų tėvai neturėjo 
pakankamai nei maisto, nę 
drabužių aprūpinti savo šeimy
ną; kad jų tėvai nepajėgė su* 
teikti jiems mokslo.

Neretai tėvai, būdami netur
tingi darbininkai, patys savo 
vaikus pastūmėja, prie krimi- 
nališkumo. man nesenia 
teko aplankyti porą tokių šei
mynų, kur tėvai neturi darbo 
jau keli metai. Nėra darbo, nė
ra kas valgyti, nei kuo stubą 
apšildyti. Man da bebūnant pafc 
juos, motina sako: “Vaikai, ei
kite nuo koljardo pavogti ang
lies.” Aš tėvams pastebėjau, 
kad negerai mokinti mažus vai
kus vaginėti. Motina atsako, 
kad, girdi, mes viąada taip da
rome. Ką darysi, kad nėra iŠ 
ko nusipirkti?

Ir vaikučiai
kokių 10 metų, o kiti mažesni 
— nubėgo vieni sihigoti, kad 
nepagautų, 
viedrą anglies, atpešč, ir tėvai 
juos už tai pagyre. Vicdras 
anglies nuo jardo pavogt* ma
žas dalykas. Gal ir tėvai nema
to tame nieko blogo. Bet kiek
vienas protaujantis žmogus pa* 
sakys, kad kriminalistais virs
ta jaunuoliui tik laipsniškai 
jaunystėj jie vaginėja tik 
žus daiktus, bet juo labiau au
ga, tuo labiau įgunda ir, ant 
galo, daėiria iki to, kad prade
da daryti ginkluotus pąsikėsk 
nimus.ir tampa •profesionalia 
kais plėšikais bei žmogžudžiais.

čia jau matome iy tėvų kul
tų, kad jie pratinu savo dar vi
są! jaunus vaikučius voginėti 
Vęliau iš tų vaįkų išsivysto 
žmonijai pavojingi kriminalis
tai. Befr kita vertus ir tėvus
perdaug; kaltinti negalima, nesv pirmoj vietoj. Ir organizacija 
jie neturi kitokios išeities. Kad aė bile kokiu, bet grynai savo

Kalėjimai prigrūsti įvairios 
rųšies kriminalistų. Vieni jų 
laukia teismo,** kiti jau nuteisti 
ilgiems metams arba ir visam 
amžiui kalėti, treti sodinami i 
elektros kėdės arba tempiami 
ant kartuvių, žudomi yra daž
niausia jąųJV žmones. Ir žmo
nija prie šitokių bausmių tiek 
priprato, kad, rodos', kitaip ir 
būti negali. Bet šita žiauri 
bausmės forma, kuri yra prak
tikuojama dabartiniu laiku, 
tarp daugelio žmonių neranda 
pritarimo. Da daug ir gana 
daug randasi žmonių, kurie 
smerkia tą" budeliškų baudimo 
jšmislą, kurio pagalba į kelias 
minutes atimama jaunų žmo
nių- gyvybę? Argi tų žmonių 
gyvybe, kuriuos teisia ir žudo, 
yra pigesne nei teisėjų? Ne, 
jie žudomi/tik dėl to, kad ne
turėjo progos žmoniškai gyven
ti, kad iš mažens buvo. taip 
pripratinti ir aplinkybes juos 
privertė tapti kriminalistais.

~ i • .

Kiekvienas civilizuotas žmo
gus pasakys, kad tai yra bai
sus dalykas atimti žmogui gy
vastį. Nesmagu darosi, kuomet 
mes išgirstame, kąd kokis ten 
svetimtautis ir visai mums' ne
žinomas žmogus nuteistas išir
ti. Da nesmagiau yra, kuorpet 
musų pačių tanios žmogui pa
sitaiko tokia nelaimė, kuo
met jis tampa nuteistas ir nu
žudytas. O ką jau bekalbėti 
apie tėvus, kurių vaikai teisia
mi ir žudomi! Mes matome, 
kaip tėvai, augindami savo ma
žučius kūdikius, kenčia vargą; 
—- ypatingai darbininkai tėvai 
gana dažnai patys nuo savo 
burnos atittaukia kąsni, o sten
giasi kiek galėdami, kad pape
nėti savo kudįkiųs.' Kiekvienas 
kūdikio smarkesnis suverkimas 
priveria tėvų širdį. Jei kūdikis 
puldamas užsigauna, tai tėvai 
paėmę jį bučiuoja ir glaudžia 
prie savęs, norėdami jam pa
dėti tą kęnčią pęrkęsti. \ /

čia negalinta, visas tas kan* 
čias aprašyki, kokias tliyai per
gyvena augindami savo vaikus. 
Galima tad spręsti, kaip jau
čiasi tėvai, kuomej jų mylimas 
vaikąs patenkaj nelaimę ir .yra 
nuteisiamas mirti. Niekas šia
me .pasaulyj nėra taip brangu, 
kaip kad -žmogaus gyvastis. O 
da labiau, kad ją atima kas 
nors kitas. Tocįel kiękyienąį ci
vilizuotas žmogus privalo ko
voti prieš bent’ kokią mirties 
bausmę, bežiūrint į .tai, kokio
mis priemonėmis ji butų vyk
doma. Kiekvienas - susipratęs 
žmogus, kuris tik permato švie
sesnę ateitį, pasakys, kad mir
ties bausmė nesumažina nusl- 
kaltimų skaičių; kad žmonių 
žudymas nesuteikia gerovės li
kusiems gyventi; kad kiekvie
no žmogaus^atimtoji gyvastis,

/

didžiausias

principe stovinti už darbo žmo
nių reikalus. O tokia organiza
cija yra Socialistų Partija.

savo gyvenimą malonesniu, jie 
griebiasi visokių priemonių, ne
žiūrint į tai, kad tos priemo
nės ateityje gali suteikti daug 
ašarų.

Tėvai, šeimynos auklėtojai, 
yįetoj pratinti savo vaikučius 
prie vogimo, kad bent daliniai 
savo vargingą gyvenimą paten- 
kipti, privalėtų? ne tik patys, 
bėt ir savo vaikučius lavinti 
prie didesnio susipratimo, pri
valėtų kovoti už darbininkų bū
vio pagerinimą, kad darbinin
kų šeimynos butų tinkamai ap
rūpintos. Tada nereikės vai
kams vagiliauti ir pratintis prie 
kriminalizmo. Netikęs šalies 
sutvarkymas priverčia darbo 
žmones kęsti badą, šaltį ir skur
dą ir auklėti saVo vaikus taip, 
kad jie vėliau atsiduria krimi
nalistų eilėse- Tą tvarką pakei
sti, patobulinti, gali tik klasi
niai susipratę darbo žmonės. 
Mokyklos nėra suorganizuotos 
taip, kad jos duotų sveiką mok
slą jaunuoliams. Daug yru žmo
nių, kurie baigia net aukštes
nius mokslus, o palinkimus tu
ri kriminališkus. Mokyklos tu
rėtų būti tinkamiau sutvarky
tos. /

Gal kai kas padarys pasta
bą, kad kapitalistinė sistema 
nėra pataisoma, kad dabarti
niame surėdyme darbininkų 
progresas toli atsilikęs. Kol dar
bo žmonės gaus kiek didesnį 
supratimą, kad reikia sutarti
nai kovoti dėl savo geresnės 
ateities, — ims dar pusėtinai 
laiko.

Mes į tokią pastabą galime 
atsakyti taip: abelna kapitalis
tinė sistema nėra pataisoma. 
Bet ir pakeisti ją taip greitai 
negalima, nes darbo žmonės, 
kuriuose gludi ateities tvarka, 
nesuspėja su savo progresu pa
sivyti besivystančią kapitalisti
nę sistemą. Todėl s darbo žmo
nėms pasilieka dėti visas pa
stangas, kad" taisyti tai, kas 
galima pataisyti. Jeigu jau val
dančioji - klasė Savo progresu 
pralenkia darbo žmones, tai rei
škia, kad jai lemta dar kiek 
ilgesnis laikas pasilaikyti prie 
valdžios vairo. Todėl reikia dė
ti pastangas, kad butų išleis
tas įstatymas, įvedant socialę 
apdraudą. Kitaip, sakant, reikia 
stengtis, kad darbininkų gyve\ 
nimas butų užtikrintas ir jiems 
nęreikėtų savo vaikučius pra
tinti prie vogimo. •

Reikia dėti pastangas, kad 
mokyklos — nuo žemiausių iki 
aukščiausių — butų perorgani
zuotos taip, kad visiems moks
leiviams teiktų sveiką mokslą. 
Reikia vesti kovą prieš mirties 
bausmę. Reikia dėti pastangos, 
kad tokie judomi paveikslai, 
kur lodoma ginkluoti užpuoli
mai, nebūtų jauniems vaikams 
rodomi.

Ir tik šituos tris- dalykus pa
taisius, jau sumažėtų krimina- 
Hzmas. kriminalistus, vietoj žu
dyti; reikėtų padėti į tam tik
rus pataisos namus/Tokie na
mai turėtų turėti tris skyrius. 
Pirmame skyriuj butų laikomi 
pataisomi kriminalistai, antra
me abejotini ir trečiame nepa
taisomi. tokiuose namuose tu
rėtų būti prasikaltėliams sutei
kiamas atatinkamas mokslas ir 
užsiėmimas. Iš pirmos ir ant
ros rūšies, tokiu budu, butų ga
lima nemažai nusikaltėlių pa
daryti gana tinkamais draugi
joj nariais. J
' Tokius Įstatymus išleidę kad 
}r dabartinėj kapitalistinėj sis
temoj, mes Žymiai sumažintu
mėme nusikaltėlių skaičių ir 
prisįdėtumčm prie nušluostymo 
ašarų *nuo veidų tų tėvų, ku
rių vąikai atsiduria apgailėti
noj padėtyj. Bet ir tų įstaty
mų įgyvendinimui ’ reikalinga, 
kad darbininkai nors kiek su
prastų organizacijų vėrtę, nes 
spaudimą į valdančią klasę, 
kad pravesti tokius įstatymus, 
geli tik organizuoti darbinin- ; 
kai padaryti. Todėl orgahizaci- j 
ja ddrbo žmonėms turi būti :

S.LA. REIKALAI
SLA. Vakarų Veikėjų Komi

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

I prezidentus — F. J. Bago- 
čius, 360 kuępos narys,

Į vice-prezidentus •— J. V. 
Grinius, 135 kuopos narys;
z IĮ sekretorius — Dr. M. Vini- 
kas, 332 kuopos narys;

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

Į iždo globėjus — S. Bakja- 
nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
J.. Stungis, 109 kuopos narys;

Į daktarus kvotėjus — Dr. I. 
B. Bronušas, 64 kuopos narys.
t_ _______________ _

o kiti, prisidėję
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Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

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

DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera rūpinkis, kad tai įvyk
io Vienu žodžiu.: 'Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c 
z Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
| tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviuL

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

' NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, UI.

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 deleL

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai* pagcl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti iios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
raeno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir 1 anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

i*aklctiv>.
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NAUJIENOS; ChicaRo, UI.Penktadienis, gr. 4 d., 1931

Atviras Laiškas Fa- 
šistuojantiems Ame

rikos Lietuviams 
---------,------j.

Atvykus į Ameriką iš Lietu
vos žurnalistams Bružui ir Gri
ciui, tarp J. V. lietuvių pasi
reiškė dvi nuomonės: vieni bu
vo už ir palaikė žurnalistų “ka
lėdojimą”, kiti-gi nenorėjo nie
ko bendro turėti su jais, kaipo 
fašistų agentais. “Naujienos” 
patalpino laišką, prisiųstą so
cialdemokratų komiteto narių 
ir pareiškė savo nuomonę kas- 
link M. Biržiškos. Dėliai to 
“Vienybės” ponai redaktoriai 
prirašė įvairiausių “perlų”, — 
šaukdami apie tėvynės meilę, 
apie “N.” Redaktoriaus sąžinės 
graužimą ir tam panašiai.

Kas liečia “Naujienų” Redak
torių dėl nepalankumo fašisti
niams žurnalistams, — nesiimu 
įrodinėti, ar jam dėl to sąžinė 
graužia, ar ne, bet labai keis
tai atrodo, kuomet ta sąžine 
imasi matuoti žmonės, kurie 
jos visai neturi. Apie tai čia 
aš noriu ir kalbėti.

Jau greitai bus 5-ki metai, 
kaip Lietuvą valdo pučistai, — 
kumščio ir nagaikos idealogai. 
Kiek nekaltų žmonių išžudė Vol
demaras baisusis? Kiek varg
šų turėjo apleisti savo taip 
“mylimą” tėvynę ir pasotinti 
Brazilijos miškų gyventojus? 
Tai jums tas nesvarbu. Jums, 
ponai fašizmo garbintojai, dar
bo žmonių reikalai svetimi. Jū
sų sąžirfė rami, matant kaip 
gruodžio 17 d. perversmo “did
vyriai” dalijasi sukrautu dar
bo žmonių turtu, kuomet toki 
lenkamanai dvarininkai. įgyven
dami didžiausiame ištekliuje, 
kaip ponas Plechavičius dar 
gauna kiekvienų mėnesį 1,000 
litų. Tuo tarpu, kai tūkstančiai 
tikrų Lietuvos sūnų, kurie sa-

! Į

vo krauju išpirko Lietuvos val
stybę nuo tokių pat lenkoma- 
nų Plechavičių, Skorupskių ir 
jų talkininkų, šiandien užmirš
ti pusbadžiu gyvena. Jūsų su
lini rami ir dabar, kai jūsų 
garbinamų asmenų vardu ponas 
Skorupskis siūlo Lietuvą len
kams. Vilniaus kausimų p. Sko
rupskis paguldo j grabų, tik 
reikia, kad kas dar calunu už
tiestų. Jūsų sąžinė rami buvo 
ir tuomet,- kai darbininkų ne
prieteliai atėmė jiems brangiau
sių turtų — balsavimo teisę 
renkant miestų “savivaldybes”. 
Tai, pagaliau, kur jūsų sąžinė, 
ponai fašistų vadai — Valai
čiai, Kružintaičiai, Karpavičiai, 
etc.

Jus visi, kurie globojat “juo- 
dųsios” knygos autorių, kurie 
pasiryžę šlykščiausi darbų at
likti bi tik tas išeitų Smetonos 
dvarininkų ir sulenkėjusių ka
rininkų naudai, be abejo, jQs 
sąžinės neturite. Jus jų parda
vėt, kaip tas Judas už keletą 
grašių. O vienok pas jus yra 
didelis noras tą sąžinę matuo
ti ir kitiems ją dalyti....

Kuomet tai daro žmonės vi
sai nežinodami dalykų stovio 
Lietuvoje, tai galima pasakyti 
— atleisk jiems Viešpatie, nes 
nežino kų daro. Bet tie, kurie 
sužiniai fabrikuoja Įvairiems 
“didvyriams” panigyrikas, — 
tiems tai tikra gėda. O kad 
karininkų viršūnės palaiko su
lenkėjusius dvarininkus, tai jau 
nė kartą tas buvo įrodyta. Bet 
aš dar noriu patiekti vieną pa
vyzdį, iš kurio skaitytojai aiš
kiai pamatys sulenkėjusių dva
rininkų užgaidas ir karininkų 
santykius su jais. . /

Krokelaukio valsčiuje randasi 
tūlas sulenkėjęs dvarininkas 
Bagdonas-Bagdanavičius, kuris 
dėl savo žiaurumo su kume
čiais buvo tų pačių kumečių 
pramintas vilku. 1920 metais, 

lietuviams kariaujant su len
kais, p. Bagdonas buvo širdin
gas lenkų rėmėjas. Vienų kar
tų susirinko keletas tokių “Bag
donų” ir svarstė planus, kaip 
galima butų geriaus pagelbėti 
lenkų šauliams, kurie Lietuvo
je buvo žinomi kaipo “P. O. 
W.” Besikalbant tarp savęs, 
pradėjo girtis kiek kuris iš jų 
aukavo tai lenkų organizacijai. 
Vienas sako tiek, kitas tiek, o 
p. Bagdonas sako: “a ja ilie 
mialem wszystkie otdalem.” 
Tąi reiškia, p. Bagdonas toks 
dosnus, kad kiek jis turėjo, tai 
visus dėl lenkų šaulių paauka
vo. £et reikia pažymėti/ kad 
tas viskas nekliudė Bagdonui 
išauginti 2 gražias dukreles, 
kurios, kad daugiau žinių su
rinkus apie Lietuvos kariuome
nės stovį, dažnai sukinėdavosi 
Alytuje, karininkų klube. Ir ži
noma, ko galima buvo ir lauk
ti, — abi jos prisiviliojo po ka
pitoną: vyresnioji 4-tos batare- 
jos vadų kapitonų Taraškevi
čių, o jaunesnioji kokį tai ulo
nų kapitoną rusų, kurio pavar
dės tikrai nežinau.

brai keldavo pas Bagdonų viso
kias orgijas. Vieną kartą, atsi
lankė ir daugiau karininkų, ku
rie nebuvo sulenkėję. P-as Bag
donas, jausdamasis kaip ir vi
suomet savoj “šaikoj”, pakėlęs 
taurę j viršų sušuko: “Niechaj 
žyje Polska”. Kapitonas Taraš
kevičius, pervedąs per visus ka
riškius akimis, pamatė, kad že
mesni karininkai tam neprita
ria. Tąsyk jis pats pareiškė sa
vo uošviui neva “protestą”, bet 
tai aišku, kad tik dėl kitų: akių 
tas buvo daroma. Po to įvykio 
už 2-jų metų buvo pasiųstas 
ypatingų .reikalų valdininkas 
neva “kratos” daryti.

Todėl kiekvienam gali būt 
aišku, kad visi tokie. Taraške
vičiai, Skorupskiai, plechavi-

čiai ir keletas kitų, kurie bū
dami lenkų dvarininkų sunkiai,, 
o kiti vedę su lenkaitėmis dva
rininkėmis, plius dar iš Rusi
jos atbėgę caro laikų deržimor- 
dos, •— tie visi buvo pirmieji 
perversmininkai. Jie ir šiandien 
palaiko dabartinį režimą. Už tai 
jie apdovanoti medaliais ir gau-1 
na riebias pensijas.

Taigi pp, fašistinių laikraš
čių redaktoriai, kurie mylite 
taip daug sukauti tauu?s vari 
du/ atsiklauskite . savo sąžinės 
balso (jeigu dar turite bent 
kiek tos sąžinės), argi jums su 
jais pakeliui? Jeigu jūsų inte
resai supuola su dvarininkų 
luomo interesais, tuomet svei
ki keliaukit. Bet aš jūms pa
tariu neužmiršti vieno dalyko, 
būtent, kad Lietuvai atsidūrus 
pavojuj jūsų garbinami didvy
riai jos negins1 (nes jie niekur 
savos šalies negynė), bet bėgs 
ten, kur kojos neša, o jus tuo
met pasiliksit prie gėdos stul
po.

( ' I

Kaip,keista, kad kuomet Lie
tuvoje laisvas žodis užgniauž
tas, opozicija prislėgta, spauda 
komendantų kontrolėj, atsiran
da dar žmonių, kurie pradeda 
varyti propagandą, — jog ne
reikia kištis į Lietuvos viduji
nius reikalus, — tegul, girdi, 
jie patys tenai tvarkosi. Toks 
pasyvumas Lietuvos atžvilgiu, 
— tai tik, ir, tinka jums, po
nai fašistai, kurie procavojat 
dėl medalių.... Bet visgi aš ne
patarčiau perilgai žiūrėti į vie
ną taškų-smetoną, nes visiems

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 4“™**^*®®**®
9514-16 Rooievelt Rd. 

arti St. Louh Avė. 
•CHięAGO, ILU 

yra gerai Žinoma, kad nuo ilgo 
žiūrėjimo | vieną taškų prade
da galva kvaieti ir akyse mir
guliuoja. Pavyzdį turite, savų
jų tarpe asmenyje p. Karpavi
čiaus, kuris savo “Dirvoje” ne
sugeba parašyti ir mažiausio 
straipsnelio neįterpęs į jį Vi- 
taičlo. Juk tai ne iš gero? Tai 
vis nuo ilgo žiūrėjimo į vienų 
tašką, ar gal nuo sąžinės “per
tekliaus?...

— J. Jokubynas.
Toronto, Kanada.

JUOKAI
Aš, Voldemaras...

Kažkas kažkada paklausė 
Voldemaro: kiek išviso yra lie
tuvių? .

— Trys, — jis atsakė.
— Kaip tai trys?
— Tiktai trys, — paaiškino 

profesorius. Pirmas yra Volde
maras, antras Augustinas, o 
trečias — aš.

■—.r*., j------------------------

Susitiko tūlas pilietis gatvėj 
švedų ir užpuolė:

— Sakyk, tamsta, kam jus 
konsecijų Lietuvoje gavote? Sa
kykite, kam konseciją gavote? 
Kam, kam?

— Kaip, kam? Degtukams!
— O jus ką darote? Parako 

sandėlius įsteigėme? • Sprogsta
mąją medžiagų gaminate?!

Viešbutyje
— Turit laisvų kambarį?
— O ar tamsta žmonių ne

plauni? . ......

jggs:rr’l|n?iTlT!g«UT!iB..... i ■jir-.-ascBe

Pirkite Kalėdų Dovanas Dabar
Deimantai, žitdai ir Laikrodžiai dabar pas 
mm pasiduoda nuo 25% iki ¥2 pigiau.

. . PETER NOVER
DEIMANTAI. LAIKRODŽIAI IR 

BRANGMENYS I
. Braųgtnėnų ir Laikrodžių Taisymas .

4148 Archer Avenue

Didelis Išpardavimas 
i c ■ Į

ŠVIEŽIA, GERA IR PIGI MĖSA

Č EVERYKAI’“’1 šeimynai
K ■ * ■' • ' * * /

■ Beveik kiekvienas žmogus 
perka DOVANAS KAL£- 
DOMS. Čeverykai yra ge- 

) ra dovana. Todėl, mes pa
darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

UNIVERSAL SHflE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

3265 S. Halsted St. TeL Victory 6576

Pork Loin, maži ...... .....
. ’ , • ■ ' * * • • r

Trimings  ......................... :
' .* * L (

<švieži šolderiuKai ...............
Veršiena, frontukas .......... ..
Taukai, nešildyti ........

• Kojos,,kiaulienos, šviežios 
šolderiukas, maži, rūkyti 
Žąsys, šviežiai nupešios ....

- 10*i
sv.
sv.
sv.

sv* 3c 
sv 10l/zc 

13’4 C
3631 So. Halsted Street

UŽTIKRINKIT SAU LAIMINGAS 1932 METU KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie

I1ELLO Į 
People/

Kalėdinio Taupymo Kliubo! 
.į • < i

h eatidėliokit Daugiau N ė Vienos Dienos! 
-------V................................. . ........ i....... ..... ........ U|

1! EI .0
People

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdy
‘Prisidėkite dabar prie musų 1932 z 

' KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO 
♦ ♦ ♦

Mokėkite savo mokestis reguliariai per 
penkios dešimt savaičių ir gausite nuošim
čius su jūsų Kalėdinio Kliubo čekiu.

CENTRArtfS^BANK 
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfertMJbStreet
AStateBank •••• Bank r >

I ■ I       .......................... - ■■■ •<     --   .......................... ... ............... Iim ............................ ....MII n '.".I.    .......................................................—‘....................... ......... . ......................... , .1... iii . ..W.| .111.1 ............................. ........................................... —

Šiemet Chicagos Bankai išmokėjo $24,747,946 laimingiems KALĖDINIO KLIUBO taupytojams!' Ar jus 
1 \ ' • > ■ • s . \

gausite savo dali? Ištikrųjų, tai yra lengviausias bųdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalė
dos. Dabar yra geriausias laikas pradėti taupyti! Artimiausis jums bankas, šiame puslapyje įvardintų ban
kų, yra geriausia vieta jums nuėiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 50c j savaitę Kliubo, ar prie $10 
Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patarnavimas.

Šie bankui parodo savo draugiškumų lietuviams ir tą jie čia pareiškia. Jums busjnalonu vesti su jais visus 
biznio reikalus. Atsilankykite artimiausiame jums banke šiandie. , '

/ ■. V'

Helio

Tiktai KONSERVATYVIŠKAS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

MIDLAND NATIONAL BANK 
of CHICAGO r • uT . ‘..

Prekybines ir Taupymo Sąskaitos.
Kasieriaus Čekiai — Pinigų Siuntimas.

VIENYBE-STIPRYRE...
• f 't • » ,<<s-» •., y

, \

Vienykimės ir neduokime save iš
naudoti visokiems apgavikams.
Kodėl vesti savo bankinius reikalus 
kitur kuomet galima juos atlikti sa- 

' < ■ ' 

vo tautos stiprioje bankoje —

DNIVIRSAL STATE BANK
33rd and So. Halsted Sts.,

. CHICAGO, ILL.
t
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‘NAUJIENŲ' KONTESTAS
T. RYPKEVIČ1A. Vedėjas.

Prasidėjo Gruodžio 1 d.. 1931 Baigiasi Kovo 31 d., 1932

NAUJIENŲ KON 
TESTUI PRASI

DĖJUS

visuomene šį Naujienų kontes- 
tą pasitiks su nuoširdžia para- 
ma, kultūros ir biznio pakėli
mui. — J. Degutis.

Konstestui prasidėjus iš visų 
Kontestantu gaunami praneši
mai, kad nors žmonės nusi
skundžia blogais laikais, bet 
visgi atsiranda užtektinai iŠ- 
galinčių musų kontest/intus pa
remti.

Jeigu kuris iš kontestantu 
dar nebūtų gavęs iš Naujienų 
ofiso reikalingų informacijų, 
ar kvitų knygelių, malonėkite 
tuojaus apie tai pranešti.

Taipgi dar kuriems sąlygos 
leidžia darbuotis šiame kon- 
teste, o dar neprisiuntė sutiki
mo konteste dalyvauti, malo
nėkite tuojaus kreiptis dėl in
formacijų.

Žemiaus telpa kontestantu 
laiškai, kurie parodo jų pasi
ryžimą darbuotis.

Naujienų kontesto vedėjas 
T. Rypkevičia.

Draugas Degutis' iš Chicagos 
rašo:

Vakar svajonė, šiandie ti- 
renybė.

Pasisekimas Naujienų kon
testo — tai lietuviu kultūros ir 
biznio pareiga.

Suprantu, kad Naujienų 
kontestas nesiryboja vien savo 
bizniu, bet teka it koksai gy
vybės eleksiras prie lietuvių 
kultūros ir biznio pakėlimo. Ir 
šie keturi mėnesiai Naujienų 
kontesto yra it kokie egzami
nai musų ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo eigos.

Reiškiu vilties, kad lietuvių ne dėl savo naudos, bet dėl la-

Vladas Kuzavinis iš E. Chi
cago, Ind. rašo:

šiuomi prašau patalpinkite 
kelius žodeliiis į žinių skleidė
ją “Naujienas”. Mantui nesi
gailėsite nors kampelio tos bal
tos popieros, kaipo kontestan- 
tui. Čia aš daug ir nerašysiu, 
nes kaipo kontestantas su vi
sais pasimatysiu ypatiškai.

Žinote, gerbiamieji Naujie
nų mylėtojai, delko aš norėjau 
tapti kontestantu. Aš stojau 
į kontestą ne kad prizą laimė
ti, bet aš stoju dėl šviesos, dėl 
tautos labo. Kuris skaito lai
kraščius, tas pamato savo pra
eitį ir maždaug atspėja ir sa
vo ateitį, nes laikrašty randa 
visas žinias. Tiesa, yra daug 
laikraščių Lietuvoje, Argenti
noje ir čia Amerikoje, bet nė 
vieno laikraščio nėra tokio, 
kaip “Naujienos”. Jos kuo- 
skubiausia surenka visas ži
nias iš viso pasaulio o ypaš iš 
musų brangios tėvynės Lietu
vos. “Naujienose” matysite 
savo kaimo, arba miesteli^ 
smulkiausias žinias. Kaip Lie
tuvoje, taip ir Amerikoje yra 
visokių organizacijų ir daug 
visokių laikraščių, kurie save 
giria, o kitus visaip niekina. 
Ateina pas mus visokių pirš
lių ir agentų nuo visokių or
ganizacijų ar laikraščių girda
mi savo, o peikdami visus ki
tus. “Naujienos” to nedaro. 
Jos rašo viską kas teisybė, ne- 
užsipuldamos ant kitų. Taip 
ir aš būdamas piršliu, dirbsiu

bo visų, tlel apšvietos. Būda
mas kontestantu sutinku vi
siems lygiai patarnauti užra
šydamas tą šviesos skleidėją 
“Naujienas”, kurios lankys 
Tamstą per metus, ar pusmetį, 
žiūrint ant kiek užsirašysite. 
Užtikrinu, kad per mane užsi
rašę neturėsite jokių nesma
gumų ir savo užduotį atliksiu 
sąžiniškai.

Kadangi aš dar neseniai at
važiavęs iš Lietuvos tad ir pa
tarnavimą duosiu tikrai su 
lietuvjšku mandagumu.

— Vladas Klizavinas.
• ' i '

Mirė cicerietis Povi
las Juknis

Buvo senas Cicero biznierius

Užvakar garsiųjų daktarų 
Mayo ligoninėj, Rochester, Minn. 
pasimirė turbūt visų Cicero gy
ventojų pažystamas, jų senjts ir 
pasiturintis biznierius Povilas 
Juknis.

Jo giminės, kurie buvo vietoj 
jam mirštant tuoj pašaukė p. 
Eudeikį parvežti velionio kū
ną į Ghicago. Tą pačią dieną 
Eudeikis išvyko į Rochęster ir 
šiandie Povilo Juknio kūnas bus 
atvežtas į , Chicago. Platesnės 
žinios bus pranešta vėliau.

Komunistų provoka 
cijos kriaučių amai 

gameitų unijoj
Depresija kankina šalį jau 

porą metų. Milionai darbinin
kų be darbo. Tūkstančiai dirb
tuvių užsidariusių. Algos nuka
potos daugelio tų darbininkų, 
kurie dar dirba. Algų kapoji
mas grūmoja ir kitiems. O at
sispirti prieš kapojimą neįma
nomai sunku kai siaučia nedar
bas. ' '

šitokioj padėty pačioms dar
bininkų organizacijoms— uni-

* V- -O . 4
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Naujasis 1932 Superheterodynė
____  _ ' A i

Radio ir Phonografas Krūvoje

t
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joms—tenka įtempti visos jė
gos, kad išsilaikyti, kad. su
laukti geresnių laikų ir atgau
ti tai; ko neteko depresijos me
tu.

Bet ka daro šiandie komunis
tai?

Jie naudojasi depresija, kad 
ardyti unijas, skaldyti darbi
ninkų vienybę. Jie ardo unijas 
ir skaldo vienybę visur, kur tik 
įsiskverbia į organizuotų dar- 
jininkų tarpą.

■ z Jie Varo tą iiiekingą darbą ir 
kriaučių amalgameitų unijoje 
Chicago j.

štai dabar jie platina lapelį, 
kuriuo įkalbinėja unijos narius 
nemokėti asesmentų. Kaip įkal- 
jihėja jie?

Komunistų lapelis sako, buk 
Hillmanas sutikęs mokėti Bec- 
kermanui ir Orlovskiui $89,000. 

A Tai melas. Tai gryniausias 
prasimanymas. Dar kartą— me
las! Jus galite pabausti Levi- 
no, jus galite paklausti bet ku
rio kito organizacijos aktyvio 
darbuotojo, kuris žino tikrą da
lykų padėtį, ir jis pasakys, kad 
komunistai meluoja.

Kad apgauti jus, kad įtikinti 
jus tuo melu, komunistai iš
dėsto, neva smulkiau, kiek ku
ris grafterių gausiąs pinigų. 
Tečiau supraskite ve ką. Jei 
pinigai butų duodami graftui, 
tai ar grafteriai pasirodytų taip 
durni, kad išsipasakotų kiek ku
ris jų tikisi gauti? Ar *jie ei
tų pas komunistus ir tartų 
jiems: broliai komunistai, mes 
gausime grafto tiek įr tiek?

Bet komunistai visgi tikrina 
kalbamam lapely, 'kad vieni gau
sią tiek, o kiti jokias sumas, 
šitokios pasakos yra bliofas, 
yra prasimanymas, yra grynas 
melas! ' ’ ♦

Tame pačiame lapely komu
nistai dar kaltina, kad unijos 
viršininkai esą kalti dėl sunkios 
rubsiuvių padėties. Supraskite: 
depresija siaučia p<5rą metų, 
tūkstančiai dirbtuvių užsidariu
sių visose pramonės šakose, mi
lionai bedarbių. ’^ęt patys ka
pitalistai tveria ^fondus: ■.■.bedar
biams maitinti.* *0 komunistai 
turi drąsos įkalbėti;/kad unijos 
viršininkai esą įalti dėl jūsų 
sunkios padėties!

Jie kaltina, kad unijos virši
ninkai turi huolatinį darbą, o 
tuo tarpu, prisidengę United 
Front Committee vardu, mėgi
na patys įsibriauti į viršininkų 
vietas. Ir mėgindami įsibriauti 
į jas jie nepaiso nė organiza
cijos, ne pavienių narių gero
ves. Jie diskredituoja uniją>, 
jie sėja nepasitikėjimą jos vir
šininkais, jie ardo organizaciją. 
Visą tai jie daroĮ kad patiems* 
nors tik ant organizacijos liku
čių įsirioglyti į viršininkus.

Ir kokiu, momentu jie varo 
šią nelemtą agitaciją? Ogi to
kiu, kada ir taip jau nariai su
vargę, abejoja kas bus toliau, 
nežino ką rytojus žada, štai 
tokį momentą komunistai pasi
rinko atakoms ant unijos.

C. Kairis.

Per langą išlydėjo 
numirusį lietuvį
Praėjusį pirmadienį mirė lie

tuvis 'Charles Bush, 49 metų, 
5700 South Morgan Street. 
Charles Bush vienas sunkiausių 
pasauly žmonių. JU> svėrė 640 
svarų.

Jo kunui įtalpinti teko padirb
ti nepaprastas .grabas. Tas gra
bas buvo apie 7 pėdų Hgio ir 
kuone 4 pėdų platumo.

Dabar kaip išlydėti kūną iš 
namų? štai kokią problemą su
sitiko p. Eudeikis, 4605 So. 
Hermitage avenue, kuris laido
tuvėse, patarnavo,

Problema pasidąre dar tuo 
sunkensė, kad Bush kūnas bu
vo pašarvotas trečiame namo 
aukšte.

Graborius Eudeikis subado 
tik šitokią išeitį. Jisai pasam
dė 6 vyrus pianų gabentojas, 
šie vyrai atsargiai nuleido per 
platų langą grabą 450 svarų ir 
kūną 640 svarų.

Paskui jau lengva buvo, 
švento Kryžiaus bažnyčioj at
laikyta pamaldos. Kūnas gi pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis ęaliko žmoną, sūnų 
ir-tr^s.

Charles Bush buvo biznierius 
ir laikė bučernę.

Penktadienis, gr. 4 d., 1931

. ŠVENČIŲ LAIKAS
Jums Reikia Tiktai Old Dutch—VALO GREIČIAU
Pristatykit Old Dutch Cleanser prie darbo ant puodų ir sudynų, 
enameliuotų, aliumininių ir sidabrinių daiktų, ir prie viso extra va
lymo, kuris atsiranda su šventėmis. Niekad pirmiau jus neturėjote 
nieko, kas valytų tiek daugelį dalykų ar valytų tiip. gerai.
Tūkstančių tūkstančiai patyrusių Šeimininkių sako, kad tai vienati
nis joms reikalingas valytojas. Del maudynės, refrigeratoriaus, sinkos, 
grindų, malevotų sienų ir medžio darbų. Lygiai saugus dėl stiklo, 
paršmento lempų padangų, linoleumu, perkoliatorių, elektrikinių, fi
nos, žalvarinių daiktų.
Kur jis nė vartojamas, Old Dutch valo tobulai. 'Nebraižo, kadangi jis 
neturi savy žvirgždų. Pašalina visus purvus ir nešvaruųius, jis vi
suomet švelnus jūsų rankoms. Kasdie vis daugiau ir daugiau moterų 
priima Old Dutch išimtinai, kadangi jis valo daugiau dalykų ... 
valo greičiau ... nebraižo ... apsaugo namus su Sveiku švarumu.,, 
ilgiau ištenka; todėl mažiau kainuoja vartoti.
Pasilengvinkit sau švenčių laiku vartodamos Old Dutch. Išbandykite 
ant ko nors sunkaus valyti. Tada jus žinosite kaip lengvai ir kaip 
gerai jis dirba. Užsisakykite jį šiandie.
DEL SMULKMENŲ APIE DEIMANTINIO ŽIEDO KONTESTĄ 
klausykitės Old Dutch Mergaitės kiekvieną panedėlio, serėdos ir plt- 
nyčios rytą visu Columbia Broadcasting System tinklu. Klausykitės 

> i J WBBM stoties 7:45 v. ryte.
- - - - OLD DUTCH HOLDERIAI SPALVUOTI - - « • 
PriBiųaklt 10c ir malūno panil| ifi Old Dutch leibdio už 

. - kiekvieną holderl
OLD. DUTCH CLEANSER. Dept. «fi4

111 Wrat Monroo St., Chicaro, UI. 
Raeito pridėtus ... Centų ir .. . leibelių, už kuriuos 
priHiųnkite mun . .. Old Dutch Holderių. Spalvų: 
IVORY I--- 1 ŽALIOS 1----1 MĖLYNOS

Vardas 
oatva 
Miestas Valst.™.—

LABAI m*" V | ■ |||A SAUGUS 
STIPRUS ntA LAJuU pakeliai

Uvr&l ATIDARO UŽSIKIMŠUSIAS NUOVADAS. 
PALAIKO NUOVADAS ATDARAS.

Pas Visus Groserninkus.

PHILCO
1 •

Balanced-Unit Eletktrikinis Radio

MIDWEST Gruodžio

IŠPARDAVIMAS
sunkios padėties! Komunistai, 
mat, nužiūri, kad jus patikėsi
te ją pasakoms. Ar reikia di
desnio pasityčiojimo iš .jūsų? 
Ar girdėjote l^ada šlykštesnį 
melą?

Komunistai sako buk unijos 
viršininkai kalti dėl, sunkios jū
sų padėties. Ir pataria nemokė
ti asesmentų, kurie' eisią neva 
grafteriams. . / y !'

Nekalbėsiu nė už, nė prieš 
asesmentus. Bet pasakysiu Ve 
ką. Bedarbių musų pačių, kriau
čių eilėse daug. Unijos įplau
kos sumažėjusios. Tuq gi tar
pu p’agelba bedarbiams reika
linga. Ar neliepia1 paprastas 
žmoniškumo jausmas, ar nelie
pia unijos užduotys prašyti tų 
narių, kurie dirba, kad jie pa
gelbėtų doleriu kitu tiems; ku
rie jau sefliai nedirba? Tai ve' 
kodėl kalbama apie asesmeiv 
tus.

Bet komunistai, žinodami, 
kad kiekvienam darbininkui do
leris brangus, jlcdlbinėja jus; 
Neduokite pinigų! Jie neva rū
pinasi jūsų gerove, o tuo tarpu 
kerta smūgius jūsų organizaci-

i , i

Sidabrinės vestuvės KOKYBES MAISTO
už žemiausias kainas! •TreČiadienį, lapkričio 25 d„ 

buvo surengta iškilminga. ves
tuvių puota tikslu paminėti pp. 
Kazimiero ir Barboros Banzi- 
nų 25/metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuves. Puo<ta iškelta Lie
tuvių Auditorijoj. Svečių susi
rinko apie keturi šimtai.

Šeimininkės suruošė puikų i 
vakarienę. Vakarienės laiku bu
vo kalbų. Kalbėjo p. Grišius. 
P-nia Banzinas dėkavo sve
čiams už atsilankymą ir šeimi
ninkėms, p. švagždai ir jos pa- 
gelbinįnkėms, už surengimą to
kių puikių vaišių.

Po vakarienės svečiai ir vieš
nios linksmai šoko. Jau apie 
rytmetį visi skirstėsi namo. Pp. 
Banzinai gyvena adresu 5200 
So. Western avenue.

—Antanas R. kirby.

Del DidesniųDel Didesnių Vertybių Eikite i 
“MIDWEST STORE” Savo Apielinkėje

Midwest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių kiekviena grupe yra 
atstovaujama savo komiteto.

IŠPARDAVIMAS PŠTNYČIOJ IR SUBATOJ. GRUODŽIO 4 IR 5

CUKRUS Puikiausias Granuliuotas 10„.47 C

KIAUŠINIAI ^oI^ItorĖd-) Tuzinas 25 C
T ATEITA T Swift’s “Silverleaf,” Tyri

lietiniai taukai 1 svaro pakelis x rai ‘ ■ **

Armout's “Veribest” Californijos.
A X riekutės ar pusės .................................... 2N^35c
ORANŽIAI 2 tUz. 35c
NAVY BEANS SGKS'..RANK0MIS... 2„9c
ROLLED OATS 2P£ 15c
O A T A TA /YTT ”MIDWEST”
bAljAl? VAJU 7 UNCIJŲ BONKA ....... . 12c
1Z A A “Justice.” Brangus Indas
JlVA V A Kiekviename Pakelyje ................ .... Svaras'39C
DEGTUKAI “Natco” 6 diM4c
^DArPTAT “BEECH—NUT” Dideli 
Sr AVrAliAAA 17 Uncijų Kenai ................ .......... 2 „j 21c
BANAN0S Geros, prinokusios 3 „. 19c
STRING BEANS 3 nl 25c
MORKVOS ir ŽIRNIAI No.2 KenaslOC

RndwPispr MALT SYRUP LAPYN’AI 43c
r\T>TTrkT TAT MICHIGANO, VALGYMUIOBUOLIAI AR kepimui ................. 5„ 17c

KRTSPY CRACKERS 1p£ 14C
DYKAI 4 ŠMOTAS American ŠM. CAMAY Tualetinio

■ Family Muilo su W MUILO UŽ C C U
“MIDWEST STORES” PRIIMA VISUS LABDARYBĖS TIKIETUS

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33rd Street 
ALEX CEBULSKIS 
836 W. 33 Place

$10 įmokėti

$1 į savaitę

Atdara vakarais iki 10 vai.
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. p. p.

VICTOR SLEPIKAS 
4140 So. Maplewood Avė. 

KONST. NALEWAYKO 
2975 Archer Avenue

MIDWEST OR7 STORES
KOOPERATYVAS Cl) I NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ

Palengvina Skausmą
N^kentSkite reumatlšku 

Ūmų ir skausmų. Nusipir
kite bonką Unimento

Ateikite ir nusipir
kite sau dabar, nes 
už šią kainą jie gerit 
išeis. Nelaukite, tik
tai nedidelis skai
čius yra likęs.

jūsų senas radio ar 
phonografas ir

Cash ar išmokėji
mais ' 

Pilnai su tūbais 
Įvedimas dykai

Lietuvių Radio Valanda kiekvieną Panedėlio vakarą nuo 7 iki 8 
valandos iš WHFC stoties, 1420 kilo. ■

Lipskio Muzikos Krautuves
4916 W. 14th St

Cicero, III

Melrose Park Photo Studio
A. J. KRUSZINIS, Sav.

150 BR0ADWAY, MELROSE PARK, ILL

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMET PIRKITE

SAVO APIELINKES
' 4 '< < ( ?

KRAUTUVĖSE

NAUJIENOS



'F'

CHICAGOS, 
ŽINIOS

Sausasis agenas turi už
sidėti $15,000

Reikalauja pertaksuoti 
personalę savastį \

Giladay, sausųjų agitatorius, 
girtas būdamas pašovė jauną 
vaikiną. Teisėjas paskyrė $15,- 
000 boną jam paleisti iš kalėji
mo iki teismo.

Tikimasi, kad stadione susi
rinks ne mažiau kaip 20,000 
žmonių. Biletai šiam 'karniva- 
lui nuo $2 asmeniui iki 25 centų*

Kiaušinių paroda

Pastaba: ' Tasts žmogus

Dainą daboja ligoninėje
Specialė Illinois legislaturos 

sesija sušaukta, taksų proble
mai rišti, eina prie kai kurių 
rezultatų. Priimta rezoliucija, 
kuri reikalauja, kad gubernato
rius Emmersonas įsakytų iš 
naujo aptaksuoti personalę sa
vastį 1930 m. taksoms. Kodėl iš 
naujo reikalaujama taksuoti 
personalę savastį? Gi todėl, kad 
nužiūrima, jogei pirmesnis jos 
taksavimas buvęs netikslus. 
Nauju rųšies savasties taksavi- 
mu tikimasi, kad ji duos dau
giau pajamų valstijai, o suma
žins naštą taksų, kuri buvo už
krauta ant nekilnojamos savas
ties.

Raino du sūnus ir žentas bu
vo padėti džėlon iki jie užsista- 
tys po $10,000 boną kiekvienas. 
Senis gi Bainas. randasi ligoni
nėj. Jis džėlon nepadėtas. Bet 
teisėjas Peinberg įsakė senį 
prižiūrėti, ir dabar buvęs bah< 
k įninkąs ir politikeris randasi 
tekniškai areštuotas. Senis guli 
German Deacones ligoninėje.

šiuo laiku Chicagos Coliseume 
yra savotiška paroda. Tai kiau
šinių paroda.

čia išdėstyti parodai kiauši
niai sugabenti iš visų šalies 
kampų, ^vairių vištų veislių ttė. 
Parodomi, be to, pavyzdžiai koks 
tų kiaušinių maistingumas yra 
ir tp. _ .

Paroda užsidarys 6 gruodžio 
vakare.

Chicago Motor Club

Meras prašo pirkti tak 
su garantijas

Miestui stoka caąh. Taigi da
bar parduodama prižadai busi
mų taksų, kad reikalingą cash 
sukelti. Ir tarp ki<tų pats mė- 
ras prašo piliečius pirkti taksų 
prižadus (tax warrants). Pini
gai išleisti šių vvarantų pirki
mui bus priskaityti'taksas mo
kant. Miestui reikia pinigų, 
kad jis galėtų išmokėti seniai 
jau priklausančias darbinin
kams algas.

Asesoriui gal teks kalėti
Cook pavieto taksų asesorius 

Gene Olivcr buvo nuteistas ka
lėti dėl taksų sukimo. Dabar 
aukštesnis teismas atmetė jo 
apeliaciją, Ii* tur būt žymiam 
miesto tėtušiui teks visgi pasė
dėti kalėjime. Bet Oliver dar 
kartą apeliuosiąs. •
<4 ____ ■ J

‘Užmūštas dėl 35 centų
J. Victor Brasfield seniau bu

vo turtingas. . Vėliau jo fortū
na paliko jį. Antradienio va
karą jisai susiginčijo su tak- 
sikebo draiveriu dėl mokėjimo 
35 centų už vežimą. Draiveria 
kirto kuo tai aštriu Brasfieldid 
dėl ko pastarasis ir mirė. Drai- 
veris pabėgo. *

Nori nuginkluoti sau
suosius

Ne tik tarnaujantiems vy
riausybei, bet ir šiaip visokiems 

kurie reikšdavo 
įstatymų 
leidžiami

paukščiams, 
pritarimo blaivybės 
vykiuhnui, būdavo 
ginklai* nešiotis. Dabar žymios
organizacijos pradėjo vajų, kad 
vyriausybė atimtų iš sausųjų 
“suuperių” leidimus nešiotis 
ginklus.

Garsinkitės “N-nose’

STANISLOVAS BUDGINAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gruodžio 1 d., 7 vai. iš ryto, 
1931 m., sulaukęs 12 metų am* 
žiaus, gimęs Lietuvoj. Tauragės 
apskr.t Tverų parap., Lopaičių 
kaime. Paliko dideliame nuliūdi
me seserį Leokadiją ir švogeri 'An
taną Kasulį ir gimines Amerikoj; 
Lietuvoj paliko senus tėvelius, 2 
brolius ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi Masalskio koplyčioj, 
3 307 So. Auburn Avė. 

rp 't

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gruodžio 5 d.. 1:30 vai. po pie
tų iŠ koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi 
gimines, draugai ir pažįstami es.-tt 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame

Sesuo, Svogeris

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boulevard 
4119.

a. Stanislovo Budgino 

dalyvauti 
jam pasku- 
atvisveikini-

ir Giminės.

Paskyrė prokurorą Bai 
no bankų reikalais

Valstybes gynėjas Swanson 
paskyrė advokatą Raber pri
ruošti liudymus ir formalūoti 
kaltinimus Bainams bylose prieš 
buvusius dvylikos bankų virši
las.

Chicago Motor Club praneša, 
kad 18 nuošimčių visų automo
bilių nelaimių pasitaiko sekma
dieniais.

Kad kuone dvigubai daugiau 
nelaimių pasitaiko ant kryžke
lių, nei kitose vietose.

Kad 30 nuošimčių visų nelai
mių pasitaiko
amžiuje tarp 18 ir 24 m.

Kad devyni iš 10' užmuštųjų 
asmenų 1980 m. buvo aukos 
draiverių, kurie turėjo daugiau 
kaip metus patyrimo automo
bilį operuoti, ,

su draiveriais

klysta. Tą pašalpą teikia be
darbiams ne vyskupas, bet Be
darbiu Fondas, kuris vadinasi 
Emergeney Relief Fuiid, ?

Kalbamam fondui pirminin
kauja jaunasis Insul, Reyerson 
ir kiti Chičagos biznieriai ir 
profesijų žmonės. Fondas jau 
sukėlė netoli $8,000,000, o jo 
tikslaš yra sukelti $10,000,000.

Kadangi fondui sukelti pini
gų vajaus vedėjai neužsiima 
dalinimu pašalpos, tai jie pa
vedė dalinimą šioms organiza
cijoms: Katalikų labdarin
goms įstaigoms, žydų labda
rybės organizacijoms, Suvie
nytoms labdarybės draugi
joms Chicagoj, Salvation ar-', 
mijai ir dar kokiai tai penk
tai organizacijai.

Reiškia, ne vyskupas arba 
ne parapijos duoda bedar
biams pašalpos^ bet, matyti, 
tarp lietuvių parapijos tik iš
dalina pašalpą, kurią duoda 
joms minėtas aukščiau Bedar
bių Fondas — Emergency Re
lief Fund of Cook County.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Liūdna garbe
Chicagos gyvulių parodoj jau

tis vardu Briarclif Thickest pri
pažintas čempionu. Jisai par
duotas už $1,447.80. Jo mėsa 
išpirkta po $1.27 svarui. Garbe 
savininkui. Bet kokia liūdna 
garbė jaučiui.

Tarptautinis karnivalas
Pastaruoju laiku įvairios tau

tinės grupės gyvenančios Chi- 
cagoj rengė karnivalus, pelnas 
iš kurių buvo skiriamas bedar
biams šelpti.

šeštadienį gi, gruodžio 12 d., 
Chicagos stadione, 1800 West 
Madison street, bu!s paskutinis 
šių serijų karnivalas, kuriame 
pasirodys visų kalbamų grupių 
geriausios artistinės jėgos. 
Pradžia 8:15 vai. vakaro.

EUGENIJA JAKUBKIENĖ M ••
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 dieną. 6 vai. ęyte, 
1931 m., sulaukus apie 40 me
tų amžiaus; gimus Tauragės ap
skrity, Tverų par., Taukolyfų 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime vy 
rą MateuŠą, dukterį Eugeniją, 
žentą Stanislovą Lukas, sūnų Fer
dinandą, brolį Povilą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2638 
W. 40 St.

Laidotuvės įvyks pagedėlyje, 
gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Eugenijos Jakubkie* 
nes gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalv- 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisvei 
kinimą.

Nuliūdę liekame

Vyras, Duktė, Sudus, Žentas. 
Brolis ir Giminės

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

BRONISLAVA NORBUTAITĖ

Persiskyrė su * šiuo pasauliu 
gruodžio 1 dieną, 3 valandą iš 
ryto 1931 m., sulaukus 23 m. 
amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Domicėlę. 2 broliu —■ Juoza
pą ir Kazimierą, o Lietuvoje 2 se- 

JuZefą ir Kazimierą irris — 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1618 
Union Avė., Tel. Canal 4801. '

Laidotuvės įvyks gruodžio 5 
dieną. 8:30 vai. iš ryto iŠ namų 
į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero, ka
pines.

Visi a. a. Bronislavos Norbutai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, '

Motina, Broliai, Seserys 
ir Giminės.,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F, Radžius, Tel. Canal 
6174.

FOTOGRAFAS
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Graborlal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų if 
nuo 6)30 iki 8)30 vakare

Sekmadieniai* nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
i Dentistas 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti We*tern Avė.

Phone Hemlock 7828 
.   ■■»»  .............. i . UI llll.l———u* 

Phone Boulevard 7042

18 gatvės apielinkė
Pirm poros dienų į Naujie

nas užėjo tūlas žmogus, gyve
nąs šioj apielinkėj.

Jis esąs metamas iš buto, 
ba neturįs iš ko renblą mokėti.

dos parapiją prašydamas pa
geltos^ ba girdėjęs, kad per tą 
parapiją vyskupas duodąs pa
šalpos bedarbiams.

Tasis žmogus tečiau nusis
kundė, kad investigatoriai atsi
sakę jam pagelbėti, nors jį re
komendavo Henry Booth HoUse 
(Miss Meta C. Meisner). Inve
stigatoriai davę porą dolerių, 
bet rendos nesutikę mokėti. 
Esą pareiškę: ką mes kėrinam.

-------d ■ * ...m.

KŪNO PERKĖLIMAS

JULIJONOS MOCKIENĖS 
Po tėvais Rimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir-* 
želio 23 dieną, 1931 m., sulau
kus 60 metų amžiaus, ir tapo ‘pa
laidota birželio 27 d., 1931 m., 
Šv. Kazimiero kapinėse. Gimus 
Tauragės apskr. ir mietse.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Joną, dvi dukteris -— Marijo
ną ir Agotą ir žentą Juozapą Vi* 
noskį, du bronu — Joną ir bro
lienę Uršulę, Juozapą ir brolienę 
Oną, Rimkus Amerikoj, Lietuvoje 
2 seseris — Marijoną Bartkienę ir 
Agotą Vainauskienę, švotgerį Jatt- 
kauskį ir gimines.

Perkėlimas atsibus gruodžio 5, 
‘ 193J m., 2 vai. po pietų iš pa

vienes duobės į šeimynišką lotą.

Visi a. a. Julijonos Mockienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai' kviečiami dalyvauti 
šiame kūno perkėlime. /'

Nuliudus
Mockų Šeimyna.

Grabeliai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Mu*ų patarnavim** lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui *ky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«L Roownlt 7532

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefoną* 

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

/ Nedėldieniai* pagal sutartį \ —

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEIIS
756 W. 35th St

(Cdr. of 35tb 8 Halsted St*) 
Ofiso valandos) nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiai* pagal aucarti

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47tb Street

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY

V MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemloęk 9252

Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Hakted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS.

30 E. lllth St
Kum pat Wabash Avenue

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS 1 GRABORIUS

' ■ . • i;
Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
. <darbu busite užganėdinti. < > .
Tel. Rooaevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
• y l

SKYRIUS: '

1439 S. 49 Cpurt, Cicero, III.
•- Tel. Cicero 5937

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
\ Sugryio iŠ Lietuvos

Palengvins akių įtempimą, kati* esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas »u elektra, paro
dančią mažiausias klaida*. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Tel. Yardfl 1829 •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
■A ■ 1

____ įvainĮB Gydytoj*) _

DR. HERZMAN
♦—« Iš RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 nm« 
tu* kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgm 
it akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* 
rų, \ moterų it vaikų pagal 
metodu* X-Ray ir kitokiu* 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18rb St.» netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų i| 
nao 6 iki 7:30 vaL vakat* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos tdefomi

Hyde Park 6755 «r lūndotgb 6100

Piaktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 t*Ao* 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

•OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3*30 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ditųi 

Phone Midsray 2380

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 S t. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietį).
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 1 dieną.
Teltpbonai dieną ir naktį Virgini*

2 iki 
10

0036

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KABU
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandom , f 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3jpo 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 
Rez. Telepbont Pfaza 3200

- - , - » . . . ... M„—

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTU 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriikų, Vaikų 

ir visų chroniikų ligų 
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

kampas 31 Streeet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. . 
7-9 vak. Ned. ir švetnadieniais 10-23.

' ‘ .............. -...... - ■ !■ Tf...

Telefoną* Yard* 1138

Stanley P. Mažeika t J
Graborius ir 

Balząęųuotojas 
Moderniška Kokplyčia Dovanai

iamt. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILt.\ ■- ■■ ,...... . . ,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

RABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

l bų išdirbystė*. 
t . OFISAS:

668 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Viftory 4088

Turu automobiliu* visokiem* reika- 
f

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

** ...
r • - M S

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meo visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramty 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didyoii Ofisas /

4605-07 South Hermitage Avenue
Vai TtMonah YARDS 1741 ir 1747

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki-8 

Nedėliotai* nuo 10 A iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
^649 Ashland Avė.

i kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Are. Tel. Yard, 6780

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it > 
ano 6 iki 9 Valandos vakar*

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOSt

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

Phone CahaI 6222

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

Valandos) 1—3 it 7—8 
Seredomit ir nedėliomh pigai sutartį. 
Reridencija 6628 So Richmond Street 

Telefonai RepubHr 7R6R

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkaiš — 2 iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C* Steele 
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, 4šsiputusias 
, ■ blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So, Halsted Street 

Tel. Boulevard 14^1

9 v.

Rez. 6600 South Artesian Avansu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Šo. Halsted Street 
CHICAGO, CLL.

Trf. Canal 4050 ’ ' Venerihtt

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos * / ‘ OfM

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

2400 IV. Madison St.
Vai.) 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. We«t 2860
Namų telefoną* ’ Bruniwick 0597

Advokatai
.-.-.M......

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po at.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
, Tel. Boulevard 7820 ..

Namai)

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatbom St., Room Hl> 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pd pi«40

Gyvenimo vieta 
3323 South HMsted Street 

Td. Boulevard 1310 i
Valandos* nuo 6 iki 8 vak kiekvi***| 

Vakarą, išskyrus kemrgą
NedėHoj nao 9 iki 12 <yt«

l

R.
ADVOKATAI 
»ot& U sait Sete* 

Tek Randoteb

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

Tel., Lafayettc 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 23^59 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

11 South Ld 
Room 1934 
Valandos nuo 9 
3241 S. Halsted 

Valandos — 
Oli>—Utarn„ Ketv.. 
Vatatie—Patu Ser. 

....  m,kibimui—   ■

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt S& 

Telefonas C«n«i 255 3 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pfasytioj tino 9 iki 4

Hemlock 8151 ■

DR. V. S. NARES
\ (Natyauckas)

- GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9. AntradienįValandos: 9—12, 7—9. Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliom* pagal susitarimą

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mierto Ofisas 77 W. tfashington St.' 
Room 1502 Tek Oenttal

Valandos* 9 ryto iki Ą |>o paętų

. Vakarai** 1t Sabatot
— 6 iki i vai.

4145 Archer Avė. TkL Uhtyettt 7W

Namų Tek Hyde Park 339^
■' —...........mį.,1 į*

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiun** Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adtuns SU Room 2117 
Tclephone Randolph 4727 ' »

Vakarais 2151 22nd St. nuy
Teltpbone Roosevelt 9090 

Narni* 8-9 ryta. Tek Rgpublk 9600

Dr. A.‘P. Kazlauskis]J0SEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatus 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Bculevard 2800 

Rez. 6515 So. R&ckuoell Sb, 
Tel Repoblk 9723

. Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boūlevard ,7589
Ofieo valandos 10 rytcT iki 8 vakar© 

Resjdence Phone Hemlock 7691



Tarp Ghicągos 
Lietuvių

Bagočius, Vinikas ir 
Gugis gavo daugiau

sia balsu
įvyko

■ i

t .
»•

opozicijos be- 
jei neskaityk 

kooperuoja su 
fašistais. Jie

Trečiadienio vakare
SLA. 36 kp. susirinkime kan
didatų nominavimas į Pild. Ta
rybą. Didžiausio pasisekimo tu
rėjo tas kandidatų sąrašas, ku
ri remia Vakarų Komitetas, bū
tent: Fortūnatas Bagočius į 
prezidentus. Jonas Grinius į 
vice-prezidentus, Dr. M. Vini- 
kas į sekretorius, Kazys Gugis 
i iždininkus.

šitie kandidatai sukirto visų 
kitų sąrašų kandidatus, nežiū
rint i tai, kad 36 kuopoje bu
vo gerai susiorganizavę sanda- 
riečiai, kurie remia Gegužį, ir 
“tautiečiai”, kurie remia Račiū
ną. Sandariečiai išdalino visiems 
susirinkimo dalyviams lapelius 
su savo “slėitu”, o tuo tarpu 
Vakarų Komiteto lapenų buvo 
paskleista tik apie 20, kuomet 

' susirinkime dalyvavo daygiau, 
kaip šimtas narių. Bačiuni.niai 
buvo atėję i mitingą su visais 
savo sėbrais ir giminėmis.

Bet vistiek iš visų kandida
tė į prezidentus daugiausia bal
sų gavo F. J. Bagočius, būtent, 
33. Gegužiui teko antra vieta, 
su 27 balsais. O “vienintelis 
lietuvis”, J. Bačiunas, kurio 
kandidatūra buvo taip triukš
mingai garsinama, atsidūrė ket- 

■ virtoje vietoje (18 balsų). Di
dįjį “farmerį” pralenkė Graiču
nas, gaudamas lygiai du tuzi
nu balsų.

(J ūgio “record vote”.
Smarkiai “bėgo” taip pat J. 

V. Grinius į vice-prezidento vie
tą. Jisai gavo 46 balsus. Prieš 
jį organizuotos 
veik nepasirodė, 
to būrelio, kuris 
rytinių valstijų
stojo už Vokietaitį ir surinko 
jam 10 balsų. Stipresnis opo
nentas Griniui pasirodė esąs 
kuopos pirmininkas Zalatorius, 
kuris, taip sakant, komplimen
to pavidale gavo 40 balsų nuo 
savo kuopos narių.

Dar* geriau, negu Grinius, 
“runijo” Dr. Matas Vinikas — 
į sekretorius. Už jį paduota 
59 balsai. Jurgeliutė atsiliko la
bai toli, nes gavo tik 19 bal
sų; Varašius tik 17.

Bet visus kandidatus sukir
to kandidatas į iždininkus, Ka
zys P. Gugis, gavęs 80 balsų 
prieš 24, paduotus už Tareilą. 
šitas “record vote” parodė Ba- 
čiuno pasamdytai klikai, kad 
Šmeižtais ir humbūgais jie ne
suklaidins Susivienijimo narių. 
Pereitą sekmadienį ta klika net 
per Radio atakavo SLA. iždi
ninką, ir ypač “pasižymėjo” 
advokatas Olis savo “klausi
mais”, nors jisai, kaipo finan
sų komisijos pirmininkas, žino 
gerai, kad jo kaltinimai Gugiui 
neturi jokio pagrindo; ir jam 
pačiam, matyt, buvo sarmata 
taip kalbėti, kaip jisai kalbėjo 
per Radio, nes “anaunseris” nė 
vardo jo nepaskelbė (bet visi 
pažino Olio balsą).

Taigi po šitokio Bačiuno-Ta- 
reilos klikos bombardavimo 
SLA. iždininko buvo reikšmin
ga, kad 36 kuopoje Gugis su
mušė Tareilą, gaudamas kuone 
keturis kartus daugiau balsų 
už jį.

Balsų susiskaldymas.

į iždo globėjus gerai “runi- 
ji” Geo. J. Stungis (45 b.) ir 
S. Bakanas (36 b.), nors juo
du kiek pralenkė Januškevičiu- 
kas — tuV-but daugiausia dėb 
to, kad jo vardas buvo para
šytas ant lentos pirmoje vie
toje, kaipo “seno” Pild. Tary
bos nario (bet kitas senas Pild. 
Tarybos narys, Rąginskas, bu
vo padėtas kažin kodėl apačio
je, po visų kandidatų).

I daktarus-kvotėjus daugiau
sia balsų gavo A. J. Karalius 
(41), paskui Jonikaitis (89).

Bendrai imant, šiuose balsa- 
.vimuoso, išimant nominavimą 
kandidatų į iždininkus, kur be
veik visi balsai pasidalino tarp 
Gugio ir Tareilos, balsai “skal
dėsi” tarp įvairių sąrašų, ir iš 
dabartinių rezultatų yra dar 
sunku atspėti, kur dauguma pa
kryps galutinuose rinkimuose, 
kurie įvyks ateinančių metų 
kovo ir balandžio mėnesiais.

Bet jau galima beveik tik
rai pasakyti, kad p. Bačiunui 
teks ir toliaus žiemavoti Flo
ridoje, o ne “gelbėti” Susivie
nijimą. Dviejose Chicagos kuo
pose — North Sidės 226-j e ir 
Bridgeporto 36-je — kur jo 
mašina buvo gerai suorganizuo
ta ir pašmeruota, jisai tapo vi
siškai sumuštas. Taigi vargiai 
yra vilties, kad jisai bent gau
tų nominaciją, o apie išrinki
mą jau nebėra jokios įkalbos.

Tikroji kova dabar eina tarp 
Gegužio ir Bagočiaus.

NOMINACIJŲ DAVINIAI
36 KUOPOJE.

Gruodžio 2 d. SLA. 36 kp. 
susirinkime, nominuojant kan
didatus į Pildomą Tarybą, bal
sai pasidalino taip:

Į Prezidentus — F. J. Bago
čius 33b., S. Gegužis 27 b., Dr. 
A. Graičunas 24 b., (J. Račiū
nas 18 b. Dar keletas balsų iš
sisklaidė tarp kitų kandidatų.

Į Vice-Prezidentus — Jonas 
V. Grinius 46 b., Zalatorius 40 
b., Vokietaitis 10 b., Mikalaus
kas ■ 6 b. Po vieną balsą gavo 
Kamarauskas, Mišeika, Dr. Zi- 
montas ir k.

Į Sekretorius — Dr. M. Vi- 
nikas 59 b., Jurgeliutė 19 b., 
Varašius 17 b., Semaška 8 b., 
Zalatorius 2 b., Čekanauskas 1 
b., Bakanas 1 b.

Į Iždininkus — Kazys P. Gu- 
gis 80 b., Tareila 24 b., Ras
tenis 2 b.

Į Iždo Globėjus — Geo. J. 
Stungis 45 b., S. Bakanas 36 
b., Januškevičius 47 b., Mockus 
23 b., Dvareckas 9 b. Ir dar 
keletas balsų išsisklaidę

Daktanis-Kvotėjus — Dr. 
A. J. Karalius 41 b., Dr. Joni- 
kaitis 39 b., Bronušas 4 b., Grai
čunas 4 b., Stanislovaitis 9 b., 
Klimas 3 b., Naikelis 2 b.

Balsavimuose dalyvavo apie 
nariai.106

NAUJA SLA. 36 KP. 
VALDYBA.

Kadangi pereito trečiadienio 
susirinkimas buvo priešmeti- 
nis, tai jame 36 kuopa rinko ir 
valdybą ateinantiems metams. 
Jokių varžytinių dėl vietų val
dyboje, galima sakyt, nebuvo. 
Nariai buvo linkę rinkti tuos 
pačius. Pakeitimas įvyko tik 
Daktaro-Kvotėjo urėde: tapo 
išrinktas Dr. A. L. Graičunas.

Finansų Sekretoriui, beje, 
buvo pakelta alga dešjmčia do-

Bet nariai parodė savo nepa
sitenkinimą senuoju protokolų 
raštininku. Nors iš anksto nie
kas nesirūpino išstatyti naują 
kandidatą tam urėdui, tačiau 
pirmam balsavime Mikas Vai- 
dyla gavo mažumą balsų. Jo 
oponentu pasirodė esanti p-lė 
L. žilvičiutė. Bet daugelis na
rių, tur-but, nenorėjo, kad vie
toje Valdytos politikavimo kuo
poje prasidėtų Olio ir Simokai- 
čio dar neskanesnis politikavi
mas, todėl perbalsavime laimė
jo senasis sekretorius.

Balsuotojas.

Roseland
» *

Šį vakarą, gruodžio 4 dieną, 
Golden Star Kliubas laikys 
priešmetinį susirinkimą Strumi
los svetainėje. 4 >

Susirinkimas/ svarbus, todėl 
visi kliubo nariai turėtų jame 
dalyvauti, nes turės būt renka
ma valdyba ir kiti, svarbus 

atlikti—Kliubietis.lykai
d&‘

Roseland
“Auksinė žvaigždė” — zuickm 

vių Pasilinksminimo ir Pašai 
pos Kliubas.

NAUJIENOS, CHcagO, m.
t 1 . I . ..............II

vo siekius. Ir štai susirinkime 
P. J. Pefrdnis išplepėjo kodėl 
jis ir jo bendrai kelia triukš-

ty nebebus tokie, anot Petro
nio, ■‘paiki”.

žmonių kaipo smuikorius

Penktadienis, gr. 4 d., 1931

mąx O tai esą dėliai to, kad, 
vierta, pirm. Ivan nežinojo > jų 
triksų, o antra> kad Ivan ne
prisilaikąs konstitucijos.

Pirmininkas, mat, neturėjęs 
leisti visiškai kelti klausimą 
apie siuntimą delegatų į kon
ferenciją, nes tai \ priešinga 
Golden Star konstitucijai, o 
jeigu leidęs, tai jau pirminin
ko kaltė. Tai, dabar ir kelią 
bimbiniai triukšmą:

Reikia iteČiAU pasakyti;’; kad 
tas pareiškimas nebuvo vien 
tik kliubo pirmininkui taiko
mas. Petronio pareiškimas bu
vo taikomas visierps kliubo na
riams. Jis- buvo taikomas už 
tai, kad kliubiečiai yra tole
rantiški, . (pakantus) žmonės, 
kad leidžia visiems kalbėti ir 
kad pačiąm Petrošiui per ke
turis metus tyivą- leidžiama 
triukšmailtį ir tik pirmą kartą 
dabar jisai už triukšmavimą ta
po nubaustas. '

Galima padėkoti P. J. Petro
niai už atvirumą. Aš manau, 
kad pirmininkas Jvan ir visi 
Golden Star Kliubo nariai atei-

< O gal “draugai” IP. J. Petro
nis ir A.\ Pazarskas pamiršo, 
kada jie pildė kliubo aplikaci
jas, ir jas savo ranką pasirašė, 
kad “Aš, žemiau pasirašęs pa
reiškiu, jog į visus klausimus 
atsakiau teisingai ir prižadu 
pildyti Kliubo įstatus kaip ro
do konstitucija ir pasiduodu jų 
jurisdikcijai, O jeigu kada už 
nepildymą, šio kliubo įstatų ir 
jo nutarimų mane suspenduo
tų, 'tai sutinku nustoti visų 
kliubo -teisių, pašalpos ir įmo
kėtų pinigų, ant ko savo ran
ka pasirašau/’ /

Reikia pasakyti, kad iki šiol 
dar pamatiniai .Golden Star 
Kliubo principui nėra permai
nyti. —Member.

Keletas dienų atgal Kasmauc- 
ka stapo sunkiai sužeistas au- 
tomobiliaus ir dabar nabagas 
guli ligoninėj. P. Gedvilas, 731 
W. 18 St., jį lankė ir prašo, kad 
jo giminės, draugai arba pažįs
tami jį taipgi atlankytų. Rodos 
mažai yra vilties jam pasveik
ti.—Rep.

Kaip Midwest Stores 
patarnauja

Kas pažįsta A. Kas 
niaucka

Alcx Kasinauskas dabar 
dasi italijonų ligonbutyj, 
So. Rossin St. Kambarys

Kasmaus'kas ilgą laiką gyve
no 18-tos gatvės apielinkėj ir 
buvo žinomas tarp tos apielinkės

raif- 
800 

219.

P. ,J. Petro- 
pirmininkas 
“Mussolini’’, 
Star Kliubo

(Pabaiga)
• I

Rezoliucija pabrėžia, 
“musų (suprask, komunistų) 
veikimo gaires pašelpinese or
ganizacijose turi būti griežtai 
mainomos. Paragrafas antfas 
(2) skamba: Visose organiza
cijose, kurias tebekontroliuoja 
“fašistai ir socialfašistai”, bet 
kuriose yra “darbininkų” ir ku
riose randasi komunistų bei 
simpatikų, visados reikia steng
tis įtraukti tas organizacijas į 
komunistų masines, kampanijas. 
Turirile griežtai atsisakyti nuo 
to baubo, kad keldami koyą 
draugystėse mes sukelsįme 
prieš save draugijos narius. 
(Reiškia: varykite ardymo dar-

Arba punktas 4: Pradėt va
jų už mainymą senų konstitu
cijų ir organizacijų Vardų,

5 paragrafas: Begailestmga 
kova turi būti vedama prieš 
“reakcinius” daugelio draugijų 
tarimus ‘ “neįleisti” politinių 
klausimus, ir tt.

Tai dėlto dabar 
nis rėkia, kad 
Ivan norįs būti 
nes pagal Golden
konstituciją jis neleido balsuo
ti kliube “politinį klausimą”. 
Deliai to “Narys” per ./"Vilnį”, 
206, taip sielojasi prieš kliubą.

Rugsėjo mėnesio kliubo su
sirinkime pirm. Ivanf nepėrma- 
tydamas komunistiškos kilpos, 
leidžia rinkti delegatus j budi
mą neva bedarbių, o tikrumoj 
komunistų, konferenciją, ta są
lyga, kad fjis, lyan, ir vice- 
pirm. Petkus taipgi bus dele
gatai, idant ištirti ar galima 
kaipo Golden Star Kliubui da
lyvauti toj konferencijoj to
liaus, ar ne. P. J. Petronis ir 
A. Požarskas antri du.

Spalių mėnesio susirinkime 
P. J. Petronis išduoda raportą 
iš atsibuvusios konferencijos. 
A. Pazarskas pasitenkina Pet
ronio raportu. Pirmininkas Ivan 
išduoda raportą, iš kurio pasi
rodo, kad tai buvo politinis su
sirinkimas, vadovaujanti rolė 
buvo komunistų partijos, ir 
kad pagal Golden Star Kliubo 
konstituciją negalima dalyvau
ti kaipo kliubui. Bet nariai ži
no gerai, , kad pavienių teisės 
nėra varžomos, ir tuo tas klau
simas yra baigiamas. Bet kur 
tau, pagal Bimbos įsakymą mu
sų “progresyviai” kelia triukš
mą, reikalauja balsavimo. Iš
kilus lermui susirinkimas per
traukiamas. Norima pradėti va
ryti toliau, vėl kyla triukšmas, 
vadovaujant P. J. P^troniui ir 
A. Požarskui su savo organi
zuota genge. Tada pirmininkas 
paskiria bausmės tiems, kurie 
kelia triukšmą.

Lapkričio ipėnesį . turėjome 
skaitlingą susirinkimą.. Po per
skaitymo protokolo, pirm negu 
įnešimas būva ant stalo, P. J. 
Petronis griežtai pareikalauja, 
kad tas paragrafas, kuris skam
ba protokole apie bausmes, bu
tų visiems panaikintos, o1 jis iš 
savo pusės nemokėsiąs. Ir dar 
pagrūmojo kliubui buržuažišku 
teismu (Nugi, “drauge’\ P. J. 
Petroni, pats netiki buržuaziš- 
ku teismu, o komunistiško dar 
nėra!).' Ir vėlį;sukėlė Ęetronis 
lermą. Bet pabauda vistiek pa
siliko, nes taip nubalsavo.

Tame susirinkime J. (Pakau
šis mėgino pateisinti. Bęt ka
dangi jis nebuvęs tame susi
rinkime, kada nariai buvo baus
ti, tad jam vienas narys pada
rė pastabą. Taipgi ir M. Bącę- 
vičitis buvo, gavo pašalpą ligoj, 
kuri jam priklausė, ir užsimo
kėjo už 1932 m. Bet; paimkite 
“Vilnį” No. 279 ir matysite 
kaip buvusieji draugai iškelto
jo Bacevičių už tai, kad jis ne
pagelbėjo kelti lermą.

Lietuvių patarlė sako: ylos 
piaiše , nępąslėpsi. Sunku ir 
Bimbos davatkoms paslėpti sfii-

KETURIŲ GENTKARČIŲ
■ f , ■ į • . ■
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SKILVIO GYDUOLE
.■f/ ' ' *

“Cicero, 111., spalio 25,,.1931.—Trinerio Kartusis Vynas buvo vartojamas mu
sų šeimynoje per keturias gentkaytes ir mes nerandame tinkamų žodžių jo pagiri- 
mui. Mes rekotnenduOjaute jį visiems musų draugams, kurie kenčia nuo prandimo 
apetito, konstipacijOs ir galvos, skaudėjimų, :~ Trinerio Kartusis Vynas yra geriau
sias draugas. Jūsų, Mri. Aųiia Urban.“ { . ,

TRINERIO KARTUSIS VYNAS
•• '■ * ’’

išvalo ir sureguliuoja vidurius, išlavina juos kasdien pašalinti visus nuodus, kurie 
susirenka kūne ir padidina jūsų atsparumą prieš įvairių ligų atakas. '

Jeigu nesuvirškintos atmatos būna reguliariai pašalinamos, jums daug mažiau 
pavojingi yra Šalčiai. Tas labai svarbu gruodžio mėnesy, kada jus dar nesate pri
pratę prie žiemos vargų, ypač šiemet Trinerio Krtusis Vynas bus naudingas kiek
vienam, kadangi jis, priduos jums energijos, kuri yra taip reikalinga šiais ekonomi
nio nupuolimo laikais.*'

Kiekvienas aptiekininkas jį pardavinėja, daugelis gydytojų jį/rekomenduoja. Ma
žos ar didelės bonkos, — jeigu jus negalite gauti savo apielinkėje, rašykite Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.

MA|)OS MADOS MADOS ’
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Kiekivena didelė biznio įstaiga ar 
ganizacija, vedanti/ biznį su publika, 
ri atlikti tam tikras pareigas, ne vien 
pesioginiai surištas su bizniu, bet ir dėl 
visos savo apielinkės.

Tiktai priėmimu pinigų ir išdavimu 
prekių dar neužsibaigia rekalas tarp biz
nio savininko ir kostumeriaus. Biznie
rius taipjau turi rūpintis ir visuomeniš
kais reikalais. Jeigu .publika remia biz
nį, tai ji teisingai tikisi, kad ir biznie
rius turi, dalyvauti visuomeniniame dar
be. .

“Midwest“ organizacijos sankrovų 
savininkai labai gerai supranta savo pa
reigas linkui publikos. Ir jie nori prie 
kiekvienos progos tas pareigas atlikti. 
Jus rasite juos dalyvaujančius įvairiose 
draugijose, politiniuose komitetuose, no
riai aukojančius įvairiai labdarybei.

Kadangi jie gerai atlieka savo parei
gas, tai ir publika juos remia. Nors 
Midwest organizacijai dar nėra nė vienų 
metų amžiaus, ji jau yra viena iš di
džiausių tos rūšies biznio organizacijų 
Chicagoje. Tas spartus augimas yra ga
limas tik todėl, kad tos sankrovos ne 
tik kokybės prekes pardavinėja už že
miausias kainas, bet kad ir jų savinin
kai gyvai dalyvauja savo apielinkės gy
venime ir veikime.

Norinti biznio pasisekimo organiza
cija turi laimėti kiekvieno pasitikėjimą. 
Midvvest Stores savininkai tą pasitikėjimą 
yra laimėję. Jie yra patronizuojąmi ne 
tik reguliarių kostumerių, bet ir tų žmo
nių, kurie gauna pagelbą iš įvairių lab
darybės draugijų, nes čia kainos visuo
met būna žemos, o prekės geros.

Nors paprastai sakoma, kad “biznis 
yra biznis“, bet biznierius kartu turi 
būti ir geras pilietis, ir draugas -savo 
kaimynui, kad publika jį rėmtų ir visi 
jį gerbtų.

PRANEŠIMAI

2681

2681 — Jaunutei mergaitei mokyklon eiti suknelė. Gražiai atrodys iŠ bile 
12* ir 14 metųkokios, sunkesnės vilnonės materijos, Sukirptos mieros 8 

mergaitėms. ' .

Norint fe'auti Vienų ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai, paradyti savo vardą, pa

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros ••••••••••»< per krutinę

or
tu-

Extra susirinkimas Kliaučių Lokalo 
269 A. C. W. of A^ atsibus pėtnyčioj, 
gruodžio 4 d.^ 7:30 vai. vakare, Amal- 
ganjated Centre 333 So. Ashland Blyd. 
Bus nominuojami visi biznio agentai ir 
Visi Joint Board viršininkai. Tode 
kiekvieno nario pareiga yra dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime. Valdyba.

Totvn of Lake SLA. 122 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 6 d„ J. Dimbelio svet., 452: 
S. Wood St., 1 vai. po piety. Privalote 
visi nariai ir narės susirinkti, nes bus 
nominacija kandidatų į Pildomąją Ta
rybą taipgi bus rinkimas kuopos val
dybos. — F. T. Puteikis, rašt.

South Side Lietuvių Demokratų Kliu 
Įbo narių susirinkimas įvyks penktadieny, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vakare., K. J. 
Macke ofise, 6812 S. Western Avenue. 
Kviečiam narius ir narinčius įstoti į 
kliubą atsilankyti laiku. —— Valdyba.Valdyba.

Jaunų Lit. Am. Taut. Kl tūbas laikys 
priešmetinį susirinkimą nedėlioj, gruo
džio 6 d„ 12 v. Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes bus rinkimas valdy
bos ir šiaip svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turime aptarti. Tik šis susirinki
mas šaukiamas nedėlioj, o kiti susirin
kimai bus laikomi kaip ir pirma — pėt- 
nyčiomis. Rašt. S. Kunevičia.

Illinois Lietuvių Paselpos Kliubo, 
pusmetinis susirinkimas įvyks penktadie
ny gruodžio 4, 1931 m., Cb. Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 S. Halsted St., 
,7:30 vai. vac. Visi kliubiečiai būtinai 
atsilankykite, nes bus rinkimas valdybos, 
dėl 1932 metų ir taipgi rinkimas dar
bininkų dėl metinio baliaus, kuris bus 
26 d. gruodžio, Cb. Liet. Auditorijoj.

A. Kaulakis, rašt.

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus ir (torus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisora senus svederius, Mee 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

. sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVTČIA
' 504 West 83rd St.*

Netoli Normai Avė. Tel.' VICTORY 8488. 
Atdara dienomis ir vakarais. 1

A. F. CZESNA’S - 
BATHS

TURKIŠKOS, 8ULFURINE8 VANOS IR 
* ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmentot visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Balčio, paraly
žiaus, eciatica ir visas panagias ligas gy
dome su elektros .therapy, violetiniais 
spinduliais, eonusoIdai elektros . prietai
sais. Sulfurinfis 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—dienų ir vakarais

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

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
, Phone Republic 4544

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namus

3315 So.. Halsted St.
Tel. Yards 1546

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
f AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

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.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas 

šiltu vindeniu apšildomas, gražioj vie
toj Ciceroj, užtenka vietos dėl 2 šeimų. 
Telefonas Spaulding 2396.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vienam ar dviem 

vaikinam arba vedusiai porai, 2 užp.
3113 S. Union Avė.

Personai

AŠ, EVA MISEVIČIENE po tėvsųi 
Tarvidaitė. paieškau savo brolio Stanis
lovo Tarvido. Per ilgą laiką nesima
tėm. jis pirmiąu gyveno Pittsburgh, Pa., 
turiu svarbių reikalų papasakoti. Kas 
žinote, malonėkite pranešti. Mano ad
resas. 4636 So. Hermitage Avė., Chi- 
cago, III.

Situation Wanted
Darbo leSko

IEŠKAU darbo prie namų, esu gera 
šeimininkė, tinku prie biznio ir moku 
siūti. Kam reikta tokia pagelba atsišau
kite, esu dideliame varge. Taipgi tu
riu parduoti žiemirtį ir gesinį naujus 
pečius, 226 W. 46 st., 2 lubos užpa
kalyj.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. PARSIDUODA bučernė su groserne.i 
su namu ar be namo. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Geroj apielinkėj. Parduo
siu pigiai iš priežasties ligos.

1281 W. 71 St.

--------- O---------  
PARDAVIMUI groseris ir delicates- 

sen, išdirbta ir gera vieta.
5444 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
išdirbta per daugelį metų su ar be na
mo. 246 So. v!3th Avė., Mayyvood, 
Illinois. x ,

vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. JHaisted SU Chicago. TU.

{Vardai ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas Ir valst.)

iw Tii

Dresių Dezaininimos 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame .ekspertų Instruk
cijas iiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, 2ema kaina. Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
I Mes Išmokinsime kaip desai- 

nlntl ir padaryti gražias skry
bėlės, kol mokinatės. Diplomus 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MASTER COLLEGE
JOS. F. KA8NICKA. Principal 
190 N. STATE RAN. 0710

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Tel. Lafayette 0455

Keai Estate For Sale 
Namai-žemfi Pardavimui

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

EINU į bučernės biznį, mainysiu sa
vo puikų namą. Atsišaukit Republic 
1598, J. G., 6142 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI . .pigiai bučernė ir 
grosernė. vieta išdirbta per daug metų 
Priežastis pardavimo nesveikata.

4551 So. Hermitage'Avė.

■f-

Paul M. Smith & Co
• RE AL ESTATE* 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farntas, biznius visokios rųliei 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgafe 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng* 
vorais išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

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, kotelį, 
rooming house ar garažą. Neturi būti 
daugiau vieno morgičiaus.

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




