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Federalis Tribunolas
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Panaikino Michigan
RegistracijosĮstatymą

Ispanų respublika 
džiūgauja skubiai 

atsistojus į kojas
šiandien naujai išrinkta prezi

dento inauguracija

Darbo Sekretorius 
reikalauja griežto 
ateiviu suvaržymo 

•Y ►

Valdininkai pralenkė 
gyventojų prieauglį SLA. nominacijų

Fašistams užduota 
mirtinas smūgis 
Brueningo dekretu

Keturi baigė gyvenimą komu* 
. nistlų fašistų muštynėse

Washington, gruod. 10. Pa
tirta, kad per paskutinius 15 
metų gyventojų skaičius padau
gėjo tik 15 nuošimčių, tuotarpu 
kai vajdininkų skaičius padidė
jo per tą patį laiką 47 nuošim
čiais. Dabar Amerikoj yra 
valstybės apmokamų tarnauto
jų virš 700,000.

Chicagietė gavo
Nobelio dovaną

Jane Adamas tarpe pirmaeilių 
žmonijos vadų

iš kuopų daviniai
Pirmose eilėse Bagočius, Giri

nius, Vinikas, Gugis, Dr. Ka
ralius, Bakanas, Stungis

SMULKIAU RYTOJ

Madridas, Ispanija, gruod. 10. 
Skubiais žinksniais eina jauna 
Ispanijos respublika Į moder
nišką gadynę. “Bet tai dar tik 
pradžia”, kaip pareiškė Ispani
jos seimo pirmininkas, socialis
tas Juliau Besteiro, konstituci
ją galutinai priėmus. , “Dabar 
niekas nebegalės kelti sukilėlių 
vėliavos Ispanijoj”, pareiškė 
pirmininkas kai

Berlynas, gruod. 10. Vokieti
jos spaudos daugumos nuomo- . 
ne, vakarykštis kanclerio Bru
eningo nesvyruojantis adresas 
per radio ir jo geležinis nusi
statymas tą adreso mintį viso
mis priemonėmis vykdyti, yra 
mirtinas smūgis Hitlerio fa
šistams.

Hindenburgas, Brueningas ir

spren- 
Michi 
netei- 
rytą.

Kad mokėtų anglų kalbą, kad 
butų registruojami ir nuspau
džiami

PIRŠTŲ NUOSPAUDOS
Detroit, Mich.. gruod. 10. Fe* 

deralis Tribunolas iš trijų tei
sėjų: Ernest d’Brien, A. C. De- 
ntson ir Charles C. Simmons 
rado priešingą Suvienytų Vals
tijų konstitucijai įstatymą, pri
imtą abiejų Michigan legislatu- 
ros rūmų ir pasirašytą guber
natoriaus W. Brueckner, kuriuo 
buvo verčiama registruotis šio
je valstijoje ne Amerikos pilie
čius. Federalio tribunolo 
dimas, kuriuo atrastas 
gan valstijos įstatymas 
sėtas, t'apo paskelbtas šį

Pilietybės atšaukiama
VVashington, ghiod. 10. Dar

bo sekretorius Doak reikalauja 
naujo griežto ateivybės ir at
eivių suvaržymb.

Savo pirmame metiniarpe ra
porte prezidentui’ '* Hnoveriui 
šiandien Doak reikalauja, kad 
ateivis puikiai mokėtų anglų 
kalbą pirma kol bus prileistas 
prie pilietybės popierių. Ligi 
šiol ateivis galėjo gyventi ligi 
pilietybės gavimo 5 metus ir 
kalbos mokėjimas nebuvo būti
nas.

Negana to, Doak raporte rei
kalauja, kad kongresas išleistų 
įstatymą, kuriuo nąturalizuoja- 
miem butų 
spaudos ir 
kytų teisę 
certifikatą
eiviams, jei ir po penkių metų 
vėliau nesikalstų po to, kai pa
liko piliečiais.
Ateivių labai mažai beįleista

Kas link imigracijos, pasakė, 
kad dabar tik vienas yra įlei
džiamas vietoj penkių pereitais 
metais. Per pirmus šešis mė
nesius imigravo tik 42,236 at
eiviai, gi pereitais m'etais tapo 
deportuota 18,000 ir be to dau
gelis tūkstančių gavo teisę lais
vai išvažiuoti.

Deportuota 
rus radikalų 
kurstę pajėga
nytų Valstijų valdžią.

Oslo, Norvegija, gruod. 10. 
Adams, iš Chicago^ garsi Ame
rikos veikėja socialiuose visuo
meniniuose darbuose ir Dr. 
Nicholas Murray, Columbiaunu 
versiteto prezidentas New Yor- 
ke, abudu gavo aukščiausias pa
saulio dovanas, Nobelio premi
jas už pasižymėjimą. Dovanos 
suteikta Norvegijos parlamen
tui nubalsavus.
- Jane Adams paeina iš mažo 
fermerių kaimelio netoli Chica
gos, dabar turi 71 metus am
žiaus ir jau apie 40 metų dir
ba į variose draugijose ir orga
nizacijose. Ji be kitko yra da
lyvavusi ir pirmininkavusi tarp 
tautiškiems taikos kongresams 
Europoje ir kitose pasaulio Ša
lyse.

imamos pirštų nuo- 
kad valdžia pasilai- 
atšaukti pilietybės 
naturalizuotiems at

Ištekėję , moterys nie
kam netinką

Peranksti reikalauja senatvės 
\ pensijų

Chicago. Ligi šiol gautais 
“Naujienose” pranešimais no
minacijos į Susivieriijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomąją Ta
rybą jvyko šiose SLA. kuopo-

Chicagoje: Northside, Bridge- 
port, Marųuette Park, TVest 
Side, Brighton Park, Town of 
Lake, Moterų 208 kuopoj, 
Greenwode, Burnside, Roselan- 
de. Toliau Chicagos East Chi- 
cago, III., Hammond, Ind^ In
diana Harbor dviejose kuopose, 
Gary, Ind., Westville, III., dvie
jose kuopose, Harvey/ III., 
Springfield, IĮ1.» Rockford, UI.; 
trijose , Pitsburgho , kuopose, 
dviejose Detroito kuopose, Ke- 
nosha, Wis., Wate^J>ury> Conn., 
Grand Rapids, Mieli., Bing- 
hampton, N, Y., ir Lee Park,

' v- [Acme-P. 0 A. Photo]

Chicago. Teisėjas Francis Borrelli, kuris, apsirengęs “bomu”, 
rinko italų kolonijoj žinias apie gengšterius.
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Magda rengiasi į 
karalienes

Pasaulio bankrotas 
neišvengiamas

Berlynas, gruod. 10. Netekė
ję n|oterys pasirodė visai tinka
mos tarnyboje, bet su ištekėju
siomis gautai blogiausi patyri
mai, pareiškė Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijos oficialas ir 
reichstago narys: jos prade
dančios imti nuolatines, atostp- 
gas ir po priedanga įvairių ligų 
per anksti reikalaujančios se
natvės pensijų.

daugiausia jvai- 
elementai, kurie 
nuversti Suvie-

Helsinki, Suomija, gr. 10. Sei
mas priėmė Įstatymą, kuriuo 
bus leistas nubalsuoti prohibi- 
ei jos likimas šioje šalyje.'

KALĖDINĖS DOVANAS IR KITUS
REIKALINGUS DAIKTUS
VISUOMĖT PIRKITE

SAVO APIELINKES

KRAUTUVĖSE

y

Iš Greenwood iš 108 kp. ir iš 
vienos Detroito kuopos balsų 
skaičiaus dar nepadavė, tik pra- 
nešė bendrais bruožais, tad jų 
balsai žemiau paduodamoj su
moj neįeina.

Kuopų, kurios padavė balsų 
skaičius, nors kaikurios dar su 
mažais netobulumais smulkes
niuose balsų skaičiuose, bendra 
suma yra tokio:

Į PREZIDENTUS: ' 
Ądv. Bagočius 626 balsai 
j. Grinius 333 
J. Bačiunas 141 
S Gegužis 96 
Į VICE-PREZIDENTUS 
J. Grinius 732 balsai 
Vokietaitis 82 
Mikalauskas 170

I Į SEKRETORIUS: 
Dr. Vinikas 851 balsai 
Jurgęliutė 136 
Čekanauskas 75 
Varašius 56 7 
Į IŽDININKUS: 
Adv. Gugis 917 
J. Tareila 249 
Lopata 35 
Į DAKTARUS KVOTĖJUS: 
Dr. Karalius 451 
Dr. Bronušas 370 ! 
Dr. Jonikaitis 160 
Dr. Stanislovaitis 164.
Į IŽDO GLOBĖJUS: 
Geo. Stungis' 521 balsai 
S. Bakanas 499 
Januškevičius‘^67' ...........7
J. Sekys 87, ;
Keleto j kuopų po keletą de

šimčių balsų yna atiduota už 
savo vietinius kandidatus. Ryto 
dienos “Naujienų” numeryje, 
bus {dėta/ smulki lentelė su vi
sų ligi šiol gautų balsų skaičių 
kiekvienoj kuopoj atskirai.

Rumunijos karaliaus šeimos 
meiliškos sensacijos

Paryžius, grūod, 10. Magda 
Lupesku, buvusi Rumunijos ka
raliaus Karolio meilužė laike jo 
ištrėmimo per kelerius metus, 
dabar persikrikštijo | krikščio
nišką tikybą, rengdamos! pa
tapti formali karalienė. Jau 
dabar Magda diplomatų vadina
ma “jos didenybė”.

Rumunijos, karaliaus meiliš
ki skandalai J&u yra pagrisę vi
sam pasauliui V besiklausyti. 
Magda Lupesku, paprasto val
dininko divorsuota žmona buvo 
priežastis, dėl kdrios Karolis 
buvo atsisakęs sosto •įpėdinys
tės ir išsikraustęs į užsienius, f

Dabar Karolis rengiasi, pats 
Magdą vesti ir tuo pačiu, sykių 
rengiasi saVo brolj Nikalojų, iš-r 
Varyti iš krašto , dėl jo apsives 
dimo su panašia , pėršiškyrusia 
Lucia Deletj. )

Ekonominė suirutė laukiama po 
dviejų mėnesių

’ Manchester, Anglija, gr. 10. 
Sir Čiėorge Paish, žymus ekono
mistas, pasiremdamas atydžio- 
mis studijomis, pareiškė, kad 
pasaulio ekonominis sugriuvi
mas yra neišvengiamas ir įvyks 
nevėliau kaip po dviejų mėne
sių.

Jis pataria skubiai šaukti 
tarptautinę konferenciją, panai
kinti visas kaita skolas ir nuim
ti tarifų sienas tarpe įvairių ša
lių. i

Mussolini paskyrė nau 
ją direktoratą

NAUJIENOS
»

1,200 audėjų grįžta 
darban ■

Fall River, Mass., gr. ,10. 
Berkshire' Fine7 Spinning, Įjūri 
dar buvo, likusi uždaryta pradė
jo darbą ir šaukiami etgal apie 
1,200 darbininkų.

Gengsterių gauja lau 
; kia nuosprendžio

, i. •• -• ■ -K'’’ ■

y Peoria, Įll., gruod. 10. Po il
gų savaičių tyrinėjimo/ ir tar
dymo galop baigtą Ted New- 
berry ir'dar 24 gengšterių by
la, kaltinamų dėl didelio gėralų 
biznio Chicagos teritorijoj. Jų 
laukia po kelis metds kalėjimo 
ir piniginė bauda.

. t ■ ■ ■ > ‘ , ••

Mokyklos užsidarys . 
. gruodžio 23 d.
Chicago. Kalėdų Šventėms vi

sos ,mokyklps užsidarys gruo
džio 23 d.; atsidarys sausio 4d.

1,1 >1 H...M....................... ...

Oackland, Gal. Amerikos bu
distų vyskupas Šri Leodi Ah- 
med Mazziananda, sulaukęs 106 
metus amžiaus mirė; jis buvo 
Canon Doyle draugas.

' Roma, gruod. 10. šešis nau
jus viršininkus | fašistų parti
jos direktoriatą Mussolini pa
skyrė, pakvietęs iš provincijos 
pasižymėjusių fašistų. Tai busią 
susirišimas su provincija.

t -----—2----------
Kiaušiniai ir daržovės 

Chile seime
Santiago, Chile, gr. 10. Daug 

asmenų tapo sužeista ir 20 su
imta riaušėse, kurias ties seimo 

(rumais pakėlė komunistai ir 
jiems artimi radikalai.

Laike seimo posėdžio atsisa
kė radikalų partija ir iš gale
rijos pradėjo mesti į atstovus 
kiaušinius, daržoves ir kitokius 
valgomus daiktus. Gatvėse su
laužyta gatvekariai, išmušta 
daug langų.

Senberniams mokesniai 
Turkijoj

Istanbul, Turkija, gr. 10. 
Skaitlingoms, neturtingoms šei
mynoms išmaitinti bus apdėti 
mokesniąis nevedę vyrai.

Lietuvos valdžia tirs sa 
vo konsulato elgesius 

Argentinoj

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

Dalimis HetUs, žemiausia tem
peratūrą apie 44; vidutinis pie
tinis vėjas.
. šeštadienį greičiausia bus 
giedra ir šaltoką, •

Vakar temperaturatbuvo 34- 
42. 7 '

■ Saulė teka 7:07, leidžiasi ^ 
19; > mėnuo leidžiasi 5:15 ;po-
piet.

Užsienių reikalų ministerija 
praneša:

“Lietuvos žinių” lapkričio 17 
dienos straipsny apie. Argenti
nos lietuvius tam tikroj švie
soj yra paminėti kai kurie 
Lietuvos konsulatų valdininkai. 
Užsienių Reikalų Ministerija, 
imdama dėmesin su abejingumu 
ir rezervu tas žinias, kurios 
kaip kad dažnai iš Pietų Ame
rikos būna tendencingos ir be 
pamato, yra pavedusi Lietuvos 
■Pasiuntinybei Pietų Amerikoj 
gauti tuo reikalu smulkesnių 
paaiškinimų^

< • ’ 5 ' • ’ i’
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konstitucija, naujai paskirtas maisto “dikta
torius” Dr. Goerdeler dabar yra 
svarbiausi Vokietijos valdyto
jai, ekonomikoj ir politikoj.

Jau 100 fašistų areštuota
Komunistai su fašistais pa

reikalavo, kad butų tuojau su
šauktas reichstagas išreikšti 
nepasitikėjimo Brueningui, bet, 
manoma, kad Brueningas mokės 
pertikirinimu nuraminti dau
gumą partijų, kaip jis mokėjo 
praeityje.

Vakar jau tapo atšaukta visa 
eilė kraštutinių ir kitokių poli
tinių . mitingų ir suareštuota 
100 fašistų už nešiojimą uni
formų.

Tuojau po kanclerio adreso 
Berlyne susirėmė komunistai su 
fašistais, kur paleista daug šū
vių ir du užmušti vietoje, o du 
miršta nuo žaizdų.

bus renka-

praėjo 368 balsais, 98 balsams 
susilaikius.

šiandien vakare 
mas prezidentas einant naujaja
konstitucija ir rytoj, gruodžio 
11 d. |vyks jo inauguracija.

“Naujoji konstitucija numa-' 
to bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės, laisvę minties, sąži
nės ir kalbos, lygias teises vy
rams ir moterims ir valstybines 
vedybas bei perskiras. \ 
žengia | modernišką gadynę

“Tai tik dar pradžia. Ispanija 
įžengia į modemišką gadynę. 
Tai suteikia galimybę visuome
nei išreikšti savo valią. Dabar 
yra nepastovus laikai. Anglija 
atsisakė aukso standardo. Kon- 
servatyvai patampa radikalais. 
Dabartiniai laikai yra didelių 
išbandymų ir didelių vilčių lai
kai”, kalbėjo seimo pirminin
kas.

Minia nulinčiavo 
du kalinius negrus

Nelysk į klebono mie- 
g-amajį, — gaspadi

nė pajus! v
Gaspadinė išgelbėjo nuo vagies 

kleboną

Kaltinami žmogžudystėj

Lewisburg, W. Va., 10. Bū
rys vyrų apie 60 skaičiuj au
tomobiliais atvažiavo prie ap
skrities kalėjimo, atėmė iš sar
go raktus ir išsivedę du .neg
rus, kaltinamus dviejų baltųjų 
užmušime, pakorė juos į tele
fono stulpą. 1
»  i

Pats nežinojo turįs $35 
000 banke

New York, gruod. 10. Polici
jos deputy inspektorius Tho- 
mas Kelly pats “labai nuste
bo” ir visai negalėjo išaiškin
ti, kaip banke atsirado $35,000 
depozitų jo vardu. Tą sumą 
Kelly “sutaupęs” per 5 metus 
ir be to pirkęs stako už $133,- 
000.

“Kur tamsta gavai tuos pi
nigus?” jo paklausė legislatu- 
ros revizoriai. “Aš nežinau, aš 
pats negaliu išaiškinti, kur aš 
bučiau juos gavęs”, Kelly atsa
kė. “Ar nežinojai, kad turi 
$85,000?”-*-“Ne”, užtikrino Kel- 
iy.

Šiomis dienomis trys nežino
mi vagys padarė vizitą Kauna- 
tavo (Telšių apskr.) klebonui 
Antanui Raginskui. Įlindo | 
svirną ir išnešė iš ten keturis 
8 litų vertės surius. Tokiu gro
biu nepasitenkindami įsibrovė j 
klebonijos virtuvę, bet ten vi
sai nieko nerado. Tada nutarė 
nueiti pas pąt| kleboną į jo 
miegamąjį, bet pajuto gaspadi
nė ir vagys turėjo sprukti, nie
ko daugiau nepešę.

Gabrys-Paršaitis Vil
niaus radiofono ben

dradarbis?
Vienas kitas radio mėgėjas 

Nepr. Lietuvoj nugirsta Vil
niaus radiofono programą ir 
vadinamuosius “lietuviškus pus. 
valandžius”, kuriuose, be kitų 
Skelbiamų apie Lietuvą nesą
monių, figūruoja ir Gabrio-Par- 
šąičio, buv. “Ryto” bendradar
bio, laiškai. Tas keistas Par- 
šaičio aliansas su Vilniaus oku
pantais duoda pagrindo įvai
riems7 spėliojimams. Ar tai ne 
nauja plečkaitijada? “L. Aidas”

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTOMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANĖLĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA. 
GREITAI IR SAUGIAI.

. NAUJIENOS
z 1739 So. Halsted Street

Ofisu atdaru kudie nuo 8 <30 ryto iki 8t00 vat vakaro.
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I KORESPONDENCIJOS
irt ii rfynat. ■

Springfield, III. $Jary, Ind.
Pildomosios Tarybos 

nominacijos
SLA. 284 kuopa Kalsavb vien- 

balsiai už Bagočių ir visų 
jo sąrašų

158

Grinius

Gruodžio 6 dieną SLA. 
kuopa teikė savo priffšmetinį 
suširinkimą, kuriame būvu do
minuojama SLA. Piki. Taryba 
ir rėnkumn knOpos valdyba. 
Nominacijų pasekmės:

1 pfiežideritns F. J. Bagočius 
gavo 43 balsus; Gataveckas 41; 
St. Gegužis •!.

Vice-pr'Mridentu J.
58; Mickevičius 22.

Sekretorium Dr. M. Vinikas 
55; Miliauskas ŠI.

IždinhikU K. Gugis 58; Ma
žoko 22.

Iždo globėjais: J. Stungis 52, 
S. takanas 151.

Daktaru kvotėju Dr. Brbrtu- 
Mas 50; Dr. Karalius 10.

Į kuopos valdybą išrinktu: 
pirminnficas L. Kasparas, pirm. 
pitgelbiYiinkas A. Urbanškis, fi
nansų siekr. P. Rauktis, prdto- 
kolų sekr. Ignas Gzegtižuuskas, 
iždininkas V. Petkus, iždo glo
bėjais: A. Midlamis ir 1P. Kiše-, 
vičius, organizatorium A. Kra
sauskas, kbrešpofideritas Ignas 
Latonis.

Susirinkime dalyvavo 108 
nariai, bet kai kurie nuo bal
savimo susilaikė. —G. Ainis.

i

Pockford, Ui. .
PIMohibsios Tarybas 

ndmiriacijos

Gruodžio 6 d. (sekmadieni) 
įvyko Rockfordo SLA. 77 kp. 
priešine t irtis susirinkimas. Na
rių atsilankė 'Virš 80. Svarbiau
siais šio Stfsirinkimo dienotvar
kės punktais buvo kuopos vai- 

H ir nominacijos 
kibomąją Tarybų, 

ybon išrinkta 
vice-pirm

KUopoš 
pirm. A. Savickas, 
P. Aleksynas, finansų sekr. J. 
Gustaitis, nutarimų rast. J. 
Rumčikas, iždininku B. Šimai
tienė, iždo glob. O. Grubelienė, 
oi čapulis ir kuopos
korespondentu J. Paškevičius.

Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon išrinkta: J. Stružas, J. Ūsas 
ir J. Petraitis.

Parengimų komisijon: V. Pa
de! eckas, J. širvinskas ir J. 
Paškevičius.

Nominacijų j SLA. Pildomą
jį! Tarybą pezultatai:

| prezidentus: F. J. Bagočius
— 43, A. B. Strimaitis — 34,
J. Grinius — 3, P. Aleksynas 
(77 kp.) — 2 ir J. Račiūnas —> 
L |

Į vice-prezidentus: J. Grinius
— 77, A. B. Strimaitis — 2, 
P. A. Deltuva (77 kp.) — 1 ir 
A. Mikalauskas — 1.

J šekretorius: V. M. Cėka- 
nauskas — 39, M. Vinikas —• 
37, P. ’Jurgieliutė —3 ir A. Sa
vickas (77 kp.) — 1.

Į iždininkus: K. Gugis — 48, 
J. Tareiha — 26, S. Bakanas — 
Z, V. M. Čekanauskas — 1, J. 
Januškevičius Jr. — 1 ir B, ši- 
maiticfr^ (77 kp.) — 1.

Į iždo globėjus: S. Bakanas
— 43, J. Januškevičius Jr. 43, 
G. Stungis — 29, M. Ragiriskas
— 18, V. S. JokubynAs —

3 ir J. Tareila
'2

2.
Į daktarus kvotėjus: Dr. Ka

ralius — $5, Dr. Ritmušas —’ 
16 ir Dr. JoVaiša (77 kp.) —

Nominacijos praėjo labai rim
tai be jokio triukšmo bėi nėr- 
vavimosi. *

Gruodžio 6 d. įvyko SLA. 284 
kumpos Jpriešhlėtirtis •šbšlHhki- 
mas; Tas susirinkimas buvo 
£vačbbs ta), fcnd 'jtidte buvo 
notninuotk kafididatai ’į .Pijdo- 
tnąj’ą Tal-ybą Ir rėdkama kuo
pos valdyba sekamiems metams. 
Dėl Tos prteitesttes visiems kuo
pos nariams buvo "fššittntinctos 
atvirutės, "kviečiant atvykti j 
susirifikimą.

Atsižvelgiant į ktiopos didu
mą, barių susirinko pusėtinas 
skaičius, — Viso '42. Kuopai 
priklauso 6B nariai.

Stiširinkimas prasidėjo, kaip 
ir visada, vaYdašaUkhi, škAity- 
mu protokolo bėi laiškų ir m- 
pOrials. Kuopa bUVk) išrinkusi 
komisiją, kad surastu tinkamus 
kaUdfitdtus į Pildomąją Tarybą 
Tr rekomenduotų juos nariams. 
Komisija' rekomendavo Veikėjų 
Komiteto Vakaruose sąrašą. 
Komisijos rApdrtas kaip vienu 
bdTšti tapo priimtas.

Sėka duoklių priėmimas. Ro
dosi, tapo surinkta apie šimtas 
dolerių. Dėl neužsimokejimo 
duoklių vienas paryš tapo su
spenduotas, todėl tik 41 narys 
tegalėjo dalyvauti balsavimuo
se.
' Einama prie nominacijų. Kai 
tapo Surinkti ir suskaityti ba- 
Hotai/tai pasirodė, kad viši'41 
balsavo už Bagočių, Grinių, Vi- 
niką, Bakaną, Stungį ir Bro- 
nūšą. Reiškia, kiekvienas tų 
kandidatų gavo po 41 balsą.

Pasibaigus Pildomosios Tary
bos ‘nominacijoms, paskelbta 
kuopos valdybos rinkimai, pra
dedant pirmininku iY baigiant 
maršalka. Tapo išrinkti visi se
nieji viršininkai. Rinkimai pra
ėjo entuziastiškai. Viršininkai, 
kurie tapo išrinkti kaip vienu 
balsu, yra sekami: pirmininkas 
A. Mališauskis, vice-pirm. J. 
Sandaras, finansų raštininkas 
Dom. Vaitkus, nutarimų rašti
ninkas ir organizatorius Jonas 
Vaitkus, iždininkas St. Kučas, 
iždo globėjai K. Kamičaitis ir 
Andrius Strazdas, maršalka F, 
Danilevičius. /

Tetika pasakyti, kad susirin-. 
kimo tvarka buvo tikrai pa
vyzdinga ir narių nuotaika kuo 
puikiausia. Nariai džiaugėsi,! 
kad, ant galo, jiems pasisekė, 
nuo Maskvos agentų atsikraty-r 
ti. Jei tie agentai butų pasili-į 
kę, tai dar ir šiandien kuopoj 
nėbutų buvę ramybės. Dabar 
musų kuopoj yra didžiausi san
taika ir nariai vieni kitais pil
nai pasitiki. —J. V.

Indiana Harbor, Ind,
§LA 343 ktiopos priešimėtinis 

sutrinkimas; nominacijas lai
mė jo Bagočiaus-Viniko-GUgio 
sąrašas.

Tą pačią dieną SLA. 774OS; 
kuopos Jaunuoliu Skyriaus taip 
TTtrtrrr^ifc^o priešmetinį su
si rinkimąT^rarinkta nauja 'V8D 
dyba: pirm, ir koresp. J. 'Pfcšt 
kevičius, vice-pirm. — J. Gus
taitis, sekr. — L. Puidolcaite, 
iždin. — A. čapulytė, organiza
toriais — F. Ružiutč ir E. Šir- 
vinskas.

Penktadienis, 4gr. 11, 1931
« _ T _ ......

ImlcitYite :stA. 3ŽB iic 
kefes Hocks. Pa. Si mona >• 
akaitlipga’MAriįtis. Sh<A&i8joi‘tiai

Mjtas St. Bakariaa ir G. Sttin-tttlVirttos įfrtTO4žio & į. ‘SjjaiHp- 
. t -iv . ? r 'kime dalyvavo 9 nariai įr bąl’

sfovd sekamai: abt «piw adv. 
Wočius^9 tah, ^fit Vteėipriez. 
J. fGrhifus”9 ^l.Oadt Mr.’

T bhl., W 
ko adv^ IK. -Gugis 9 balv,—atH 

kaip°sekds7 tie^a^'SuI-r,M" «
p • ■ j. Stungis "9 bar., w daktarų

kvotėjo Dr. 'Bronušas 4)‘••bal.
SLA. 192 kp. New KensĮfcg 

ton, Pa., turčjo susirinkimą iap 
kričio 29 d. fti kuopa turi šįpio 
50 narių, Susirinkime dalyVa 
Vo 28 nariai ir nominacijų pa 
sėkmės buvo sekamos: ant pre
zidento adv. Bagočius gavo 27 
bal., ant vice-prez. J. Grinius 
27 bal., ant sekr.. Dr. Vinikas 
27,* ant iždininko adv. K. Gu
gis 27, aiit iždo įlobėjų S. Ba
kanas 27; (J. Stungis gavo kiek 
mažiau balsų, ba kiti balshV© 
už Januškevičių),1 ant daktaro 
kvotėjo, rodos, kad Dr. Brdnu 
šas gavo daugiausia balsų.

Virš minėtose' kuopose hie-, 
kas jokios agitacijos neVarČ iri 
tarj) narių nebuvo ’jokių Vht* 
žytinių dėl parinkimo kandida
tų. Bet pas narius yfa inisi- 
štatymas, kad senuosius reikia 
Šluoti laukan, o naujus renka, 
tokius, kurie, jų supratimu, yra 
tinkamiausi ir už jubs sutapti 
nai balsuoja. ,v;

SLA. 40 'kuopa Pittsburghe,' 
Soho dalyj, turėjo susirinkimą 
gruodžio 6 d. ši kuopa yra 
skailiingiatisia . nariais višame 
Pittsburghe. Turi apie 150 nat
rių. Susirinkime 7 dalyvavo apie 
50. Prie kuopos priklauso ? di
džiausia sandariečių žvaigžde 
Pittsburghe, p. J. Virbickas, 
su visais savo* sekėjais, ’F-aš 
Virbickas vedė agitaciją Už Ge
gužį ir Tarėilą. tad -’pA^nSi 
Bakano kandfdaturąi, tai P- 
bickas su .pagalba savo, priBa-ii 
rėjų būvį jstaię' sąfidąnečių; 
vardu Pittsburglip kandidatą < į 
iždo globėjus ';tįJą ‘ “niipkŠtų -’ 
gėrimų štoriuko sa^įfpką,. Fl 

Pikšrį. Prieš įjSagpČilį ir^i. į)ik* 
tai agitavo. Prif vis^Ow 
prezidentas p. S. Gegužis; grįž-t 
damas iŠ Clevelando puto su* 
stojęs Pittsburghe ir, •tarįliiJn-- 
kaujaiit r p. Virbįęjčųį, tbrėjį 
pasikalbėjimą su SLA. įarRUp- 
tojais. F?as Gegužis, ta’; įuj, 
dėjo daug vilčių yiriįčjšo -pą 
sidarbavimui dėl Jo kanpiįątu- 
ros. BaČiuno ^alininkai 1$ Cle
velando taip pat -liiiksmomis 
akutėmis mirkčiodavo Pitts
burgho 40 kuopai. Mat, Kąr- 
pavičiukas vistiek dėjp vilČĄ 
ant Virbicko, kaipo ant save 
žmogaus.' A

Aš turiu paškkyti, kad tiek 
p. Karpavičius, tfek “Vienybės’ r<., ... = . .
Valaitis -neklyšta p. ■'VirRfcką; 41 1 iždininkes Jį

JUM

tdrhis br. < VlttikAs 30, P. 
Jurgeliui 4; j ižįlifiiiiJtns •R. 
Gugis 30, Tnreilft 1; į-i»do glo-

gis po 30, o Januškevičiuj ir J. 
Semaška po 1; j 'daktarus kvo^ 
tėjus Dr. BronuŠas 30, ’Dr. ^Ka
ralius 1. ** “ *

Iš balsavimo rezultatų jus 
patys galite spręsti ->pfe tai,"

vienijimo “labui” rengiasi dirb
ti dykai ir tiems, kurie leidžia 
pinigams “sušlapti”. Musų kuo
pos įtariai, matyt, gerai atsi
mena patarlę apie pigią mėsą 
ir šriubą.

Po’ to buvo renkama valdy
ba sekamiems metams. Visi vir
šininkai buvo išrinkti vienbaL 
stei: pirmininku St. Bartkus, 
vice-pirmininku Pranas Rudis, 
nutarimų raštininku Vincas Ci- 
paris, finansų raštininku P. S; 
Rindokas, iždininku Marė Si
mutienė, iždo globėjais A. Pu
činskas ir J. Bartkiutė, mar-! 
šalka K. Petkus ir knygų per
žiūrėjimo komisijon /Pranas 
Vaitkus bei J: Ranūšas.

Tapo ’ nutarta, kad ir ant to
liau musų kuopa pasiliktų prie 
6 Apskričio. Į Apskritį išrinko 
ir keturis delegatus. Būtent, St. 
Bartkų, Praną Rudį, Vincą Gi- 
parį ir P. S. Rindoką. Nutarta 
kuopos labui surengti pramogą. 
Apie tai komisija vėliau pasi
rūpins pranešti 'daigiau žinių.

SLA 343 kuopos narys ‘

priškaitydami prie savųjų, ba 
Vt||^|ėk|ii ttfktbiuftjs rigfcriįihtojai 
yra artimesni, negu ei i 
tijstk

AMv&fcdoj 'Virš Yninėtų fak- 
fų/SLA. ’^O kuopos balsavimo 
paSČkthės 5buvo 5tikrai' jiems 
liūdnos. Ant prezidento J. Gri
nius gąvo 28 bąl., Gegužis 9, 
Bagočius 3, Račiūnas 2, bolše
vikų tGataveckas 3. Ant viėe- 
preztdento A. Mikalauskas 33 
baK Grinius 4, Ba^očjus 2, V. 
Kamarauskas 1, Dr. Baltrušai-

1. Aht šėkfetoriaus 'Dr. 
Vinikas 21 bal., Varašius 14, 
Jurgeliutė 5, bolševikų Miliaus-, 
kas 3, Čekanauskas 1, Mažeika 

Ant IždhUnko adv. K. Gu
gis 30 bal., Tarėilą 14, Mažei
ka 3. Ant iždo globėjų F. Pik- 
šris 24, S. Bakanas 23, J. Stun
gis ifi, Sekys 8, Jąnuškevičitts 
8, Bacvinka 3, Arisonas 3, Mi
kalauskas 1. Ant daktaro kvo
tėjo Dr. Jonikaitis 32 balsus, 
Dr. Karalius 4, Dr. Bronušas 
6.

kš esu įsitikinęs, kad jei ka- 
da, prisieis pasirinkti vieną iš 
2-jų larp '’BakPčinUs ir Bačiu- 
hb,lAi 40 kuopos didžiuma na
rių balsuos Tiž Bagočių, nežiu- 
TOt rto, Wd dabar baldavo už 
'Giifilų. ŠLA. narys.—

Tareila 11, K. Gugis fej j iždo 
globėjus Januškevičius, 21, Ba
kanas 16, J, Sekys 11 ir Ra
ginsimas 10; į daktaruš kVdtė- 
jus ilatulaitis 19, Dr. Jbnikai- 
tis 11 ir Karalius 1.

Nors Dr. Matulaitis pats at
sisakė kandidatuoti ir niekas 
jo nėnominavo, bęt musų kuo
pa vistiek už j j balsavo, lyg ne
turėdama kito kandidato.

Kuopos valdyba liko išrink
ta beVeik visa sėnoji: pirminin
ku ’J. Dailyda, vioe-pirmininku 
Ka'zys GfturOnskas (naujas), fi
nansų sekretorium Pranas 
Karpšlys, iždininku Juozas Va- 
laitis? iždo globėjais 'KŠfeys Da- 
mušis ir William CUpdl, orga
nizatoriais Pr. Karpšlys ir K. 
Valužis, maršalka S. Raudis, 
kuopos daktaru Dr. F. Matu
laitis. —Vincas Karpšlys.

Susirinko apie 2,000 minia, pa
griebė pusiau gyvą negrą ir 
prieš teismabutj ant medžio 
šakos pakorė, o potam pavillię 
kiek 40 gorčių gazolino užpylė 
ir uždegė.

Negras buvo persišovęs, go- 
vėda pagriebė jį ir „pakorė. Na, 
tai kapi dar tiek daug reikėjo 
gazolino? Žmonės, kai įpyksta, 
tai aršesni ir už žvėris.

Paleido iš darbo, — už tai 
pasikorė

Baltimore, Md
Marylnnd, My Miaryland!

Pittsburgh, Pa
Kaip Pittsburgho apielinkės 

SLA.•kuopos balsuos?

vice-prezidento J. Grinius j 
sekretoriaus Dr. M. Vini
ai) t iždininko adv. K. Gu- 
ant iždo globėjų S. Baka- 
bei J. Stungis ir ant dak-

p. Karpavičius, tfek “Vienybės’

<lš -StA kuopos prifcš-

'Gruodžio 6 d. šv. Jurgio pa
rapijos . mokyklos' svetainėj įvy
ko SLA. 200 kuopos priešme- 
■tifiis " stteirihkimas. SvArbiau- 
’Si&g šiisirinkimo tikslas buvo 

‘ nomindVirn^as Piidfiniosios Ta- 
rybns it 'kuopos Valdybos rin- 
itiftrtii. • Susirinksimas buvo gar- 
iriiVtas ’bi'gane '"Tsvyiičj” ir tta- 
iriai- Wiečiaihi 'UtVirukAis, Ne- 

•žiūrint r | riii, haTių atsilankė 
ptfsė. TAi didelis apsi- 

j iėidimės.
^ihdtfiittkns 4Udare sūširin- 

Wftą ri5' ptetefė Vntdašaifkį. Pa- 
$ffrotfe, jbg/visi Viršininkai da^ 
•Italija susirinkime. Tano per- 
ikaliytns ir .pritintas . protoko- 

’fe Iš ' įėreiio ;Susirinkimo. At
likus bėgančius reikalus, Jėl tą 
j)fii&/Wldtimošio's Tarybos nomi- 
Wfcijų. ^kdudįs šmUgjs tapo 
Uždumtas ir Jurgeliu-;

!tei,7iįor3 TfiUlsų įų 'Jonai Už/ judi 
Viro rląįai shi^rkią agitaciją, j 

Susipinkime ^alyvavo 32 ga-, 
ynčių BAlšUdti 'Tdrių, *kUfie ‘ pa- 
davė šaVo "tetetfš ; sekamai: j 
ptezidentils 5. Grinius .gavo .22 
biįlštiš, Gegužis/5 ir Bačiunaą 
5; į vice-prezi‘dėhtus ’J: Tarei-į 
jį 17, kibius
6 ; ’ . į sČkrėtbriUs 1B. Varašius 
$į, Bukšnaitiš T, P. 4JUrgeliut(į

d
Joseph Mendelsčn išdirbęs 

vienoj pieninyčioj 14 metų. A 
Gruodžio 5 d. Mendelsoną pa- 
leido iš darbo. Neturėdamas 
vilties gauti kitą darbą, Men- ‘ 
delsonas gruodžio 7 d. pasiko- ‘ 
rė savo skiepe. •

’ Tai tiek šiuo kartu apie lin- 
čavimą. Vietos laikraščių užpil- r 
dytos špaltos apie govėdų lin- 
čavimus juodžių. —Reporterių.

Dauguma SLA. darbuotojų 
atidžiai tėmija Pittsburgho ir 
Pittsburgho apielankės SLA. 
kuopų Pildomosios Tarybos no
minacijų pasekmes, kadangi 
huo Pittsburgho ir apiėlinkės 
SLA. kuopų nusistatymo pri
klausys vienų ar kitų kandida
tų laimėjimas. .

Piltsburghe su artimesnėmis 
ir tolimesnėmis apielinkemis 
randasi apie 40t«S<jA;’ kuopų. 
Tarp tiek kuopų yra nemažas 
skaičius ir SLA. narių. Prieg- 
tam sekantis SLA, Seimas bus 
Pittsburghe.

Kol kas dar yra sunku pasa
kyti, kaip Pittsburgh ir apiej 
linkės SLA.'kuopos balsuos ir 
kurie kandidatai turės geresnio 
pasisekimo. Bet aš, tur būt, 
neklysiu pranašaudamas, ka^l 
geriausio pasisekimo turės chi- 
cagiečių ir Naujosios Anglijos 
progresyvių SLA. narių sleitas^ 
kur rekomenduojama ant pre
zidento adv. F. J. Bagočius; 
ant 
ant 
kas 
gis,’ 
nas
taro kvotėjo Dr. Bronušas.

Ne dėlto šie kandidatai tu
rės geriausio pasisekimo, kad 
jie yra rekomenduojami chica 
ginčių jr Naujosios Anglijos Ko
mitetų, bet kad jų kandidatai 
yra tinkamiausi iš visų reko-, 
menduojamų kandidatų. O SLA; 
nariai rūpinasi sa^o organiza- 
cijos reikalais ir nesiduoda bi
te kam vedžioti už nosies. Jje 
pasirenka tokius kandidatus, 
kurie jų supratimu yra tinka 
miaųsi. Kad chicagiečių ir Nau 
josios Anglijos Komitetai mo
kėjo ir sugebėjo parinkti tin
kamus kandidatus ir rekomen-į 
duoti juos SLA. nariams, tai 
jiems priklauso garbė ir kre
ditas. , x <
Kaip Pittsburgho ir apielin|cė^

SLA. kuopos balsuoja
Kol kas dar ne visos 1PittW 

burgho ir apieiifikės SLA. kuo
pos balsavo. Kurios jau ir bąb 
kavo, tai dar rie iš visų tpri- 
Įnę žinių, — dar nėteko sųšL 
tikti su ,;tų ^ktibpų ’n&riAis, kū-į 
fie dalyvavo b^aVfrųe. j 

r Bet lWk -jau ^tėrika patirti 
iapie Lbateavfitio tai

.. .. * .. ‘ t L. f h. . U: l . vii

•<?ITTk - ‘VIENA'Pytaiz .
plonyčių ir švelnučių, kiąjcv n Ku»iwnu-n», nuun i 
TIKTAI ŠĮ ŠVENČIŲ ŠEZQN^; pirks už $5, 'Ar ttatigi'au!
, Kautai Ir’Drefeės’Iįftbai'uhra fHgešhi ]

. /v^ęgu'KaciąDPyo v SLi
Mes parduodame kailius—|d|^pius už fluPįlį
Tai" pilčiausi 'kailiniai šti bHfenfetų
garahtijft - A | ' J'? h < .

Fashion CIaak Sliopue
. ■ | . i... 3234 South mlsted ^tręęt . Z - . J

Mūšų kuopa yra Vidutiniška, 
bet nariai susirinkimus lanko 
neprasčiausiai, ypač "palygiOuą 
sU ‘ didžiulėmis kuopomis, kurios 
priskaito po kelis šimtus narių, 

Susirinkimui teko atlikti vK 
są eilę *‘etekšenų”: Pildomosios 
Tarybos nominacijas ir kuopos 
valdybos rirtkiftius. 'Pirmininkas 
Stepbhss Itertkhs pirmiausiai 
paškyrč tris 'narius balsams 
įkaityti. ''Jokios -nigitdcijos su
sirinkime nebuvo. Tačiau na
riai jau buvo pakankamai pri
siskaitę visokių agitacinių la
pelių ir net girdėjo visokius 
agitatorius per radio kalbant. 
Ir reikia pasakyti, kad į radib 

pasakas jie kuo irta-"
žiausiai dėmesio tekreipė. No- visi žeh k lai rodo, kad Bago- 
miiiacijų rezultatas sekamas: £iaus, Vifiiko, Gtigio Steftas 

, J -prdiMefittts ‘F. ^J. Bagočius ri 'geriausio lį^įsėklmb
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Gaunamos “Vienybės” Knygyne

vėdaro i....... $1.50 
oatnokyinai, \

.. į
yta visi Liptuvoą k; ' .1

gavo 80 balsų, J. Račiūnas ^ČHiikČj.
Y vice,-prezidentus J. V. Grinius
30, Dr. tjTšiiSlums ’l; 4 WTe-

•H ^ėriaurio 1 p^isėklmu htev
' J .’ . s

linkės SLA. kuopos^balšndja.

.4

’4

■i

..............._
Kauno Triesto. •—
W)se tpmuos& ^T;90 ■

15 -RABYBA .5S
^įyjįuą žo4yn«llu. lileista
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. Brooklyn, N. N.
K

Vv' 'į ' -
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A" '-įV'y « M j:
J ■si-

r Doti’t 
neglect 
Colds

Tur būt, Marylando valstijo
je daugiau yra juodžių, negu 
kur kitur. Dabar pradėjo go- 
Vėdos linčiuoti juodžius. Nese
nai ant Eastern Shorč, apie 
25 mylios nuo Baltimorės, .tū
las negras Yuel Lee tarnavęs 
pas' ūkininką ir buk tai ūkinin
kas nedamokėjęs jam vieną do
lerį. Už tai negras Lee nužudęs 
keturis žmones ir vos-ne-vos 
policijai pavyko jį išgelbėti nuo 
įtūžusių žmonių. Da ir dabar 
negrą kalėjime stipriai saugo
ja, kad neįsilaužtų minia ir ne
pakartų jį. ' _

Dabar kitas negras Mathew 
AVilliams gruodžio 4 d. nušovė 
Daniėl J. EHiott. Elliott laikė 
lėntų Sandėlį, o negras Williams 
dirbęs apie 8 metus. Bet Ellfott Į 
Uždaręs savo *biznį ir paleido - 
'kelioliką darbininkė _ Už tai 
negras supykęs Ir nušovęs sa
vo buvusį darbdavį ir pdts sau 
paleido Šiivį, bet nenusišovė ir 
buvo padėtas į ligoninę. Tuoj 
apylinkės gyventojai susirinko'. ‘ 
v i • » '-'V* - * i ■ ». ■ i i .. ...... ■ iii, ---------------------- ---------- ----------- _ j ' ....... ......-"—T:1 : ,------—
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RADIO YRA GERIAUSIA

DOVANA KALĖDOMS
ir per vidus metus jus galėsite klausytis 

programų ir muzikos. ;
TEGUL BUDRIKAS PRISTATO RADIO

• KALĖDOMS .

AMERICAN BOSCH 
R.ADIO 
the PERSONAI. RADIO

j

Saldai ‘ krutinėję ar gerklėje ir arti 
pasidaryti rinitus. FalenrvInkH 
juos | 6. minutes su “Musterole”. 
— ‘,counter-irrrtant”l Uždedama* 
karta | valandą, jis turi suteikti 
narelbą. Mlllonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
taru ir rtafūriu.

G

■ 'T

X

•u

■r.

įį

24

I COMPLETE 
bWITH TURĖS

t
;4

* I

50

«;

i K

-X$ COOD A$ ANY SĖT 
AT ANY PRICE'/k7/er THAN MOST 
SETS AT THREE TIMES T HE PRICE

'"šis Jdlftbjamas dekftikinis American Bosch Radio 3u jbtfdavotu *pi|no 
"torio elektrtkiffiu dyriamic kalbftovu. yra tikra tadio iemkdja, Mjrs t»r$ 
Jis turi visas ypatybes didžiausių Ir brahgiausių setų, betgi jis jiarejdavihė- 
ja tfž'žęmį kainą, tiktai $43.50 pilnai su tūbomis.

Jis yra padarytas iŠ solid mahogany, tiktai 14% colių ilgio ir 8% co- 
Jių aūgščib. Jo balsas nuo žemiausių '■ iki aukščiausių gaidų 'būna skaistus, 
aiškus, skambus. ’ Nežiūrint kokį setą jus tdrite, šis asmeninis Setas jums 

' tiktai patiks.' ,
Kiti modeliai,-Super-Heterodyne, iki $139.50 cash ar lengvais išmokė- 

jisai. tPIRKITE KOL KAINOS TEbfeRA ŽEMOS.
"i *

Būdriko Krautuvė Atdara Kožną Vakarą iki 10 valandos 
i Nedaliomis iki 5 vai. po pietų.

Jos.F.Budrik,!s
3417-21 South Ralsted Street .

Tęl. Boulevard 8167 ir 4705

Lietuvių gražus Programai leidžiami khs Nedėldieuį iš 
stoties WGFL 970 lc.il. nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir kas 

-Ketvergas iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 vah vakaro,
L-'................- ---.....................  - - . ___ __ ' .

■wm.il.

I

1 IMPERFECT IN ORIGINAL J
' i ‘ | • .-'J'
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--• Tai esi visai kvailas 
mi reiškė dvarininkas.

noti, klusln vieną bbrną

j ------ K. AUGUSTUI, J, VARKALAI ir V. RUŠINSKUI --------------------------------- r <
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Prezidento kalba
Kongresui ’

Pereitą antradienį, gruodžio 
8 d., prezidentas Hooveris, kaip 
ir paprastai atidarant Kongre
są, pasakė kalbą. Prezidento 
kalba yra be galo svarbi biz
niui, nes- iš jos turinio paaiš
kėja, kokie planai numatomi 
bizniui pagerinti ir ką valdžia 
tame ar kitame klausime yra 
linkusi daryti. Prezidento kal
bos su nekantrumu laukia vi
si stambus bizniai ir visi tie. 
kurie supranta jos svarbą. Di
delės svarbos prezidento kalbai 
deda ir užsieniai, nes joje nu
šviečiama santykiai bei politi 
ka, kurios valdžia mano laiky
tis sekančiais metais.

Prezidento kalba nepadarė 
didelio entuziazmo Wallstrity. 
Priešingai, bonai ir stakas tuoj 
tą pačią valandą po pasakymo 
prezidento kalbos pradėjo kri
sti žemyn ir nupuolė keletą 
punktų. Visai kitokis publikos 
atsinešimas buvo kai pereitą 
vasarą prezidentas paskelbė 
skolų moratoriumą, šį kartą ge- 

z riau painformuotieji jau iš 
anksto numanė, ką prezidentas 
savo kalboj pasakys. Jie žino
jo, jog prezidentas stebuklų ne
padarys. Yra aišku iš preziden
to kalbos, kad valdžia artimoj 
ateityj nenumato didelio biznio 
pagerėjimo, nes prezidentas re
komenduoja aukštesnes taksas, 
kad padengti esamą ir numa
tomą defecitą. Aukštesnės tak
sos visuomet stabdo biznio pa
gerėjimą. Kongresui teks išriš
ti, kas tas taksas mokės arba 
ant kieno pečių jos guls. Let 
jau iš kalno galima spėti, jog 
didžioji dalis taksų teks pakel
ti paprastiems piliečiams, nes 
kokioj formoj taksos - nebūtų 
jos; daugiausia gula anf-papra* 
stų piliečių, vartotojų.

Prezidentas rekomendavo į- 
steigti rekonstrukcijos korpora
ciją, panašią į War Financa 
Corporation, kuri sėkmingai 
veikė, karo laiku. Jos užduotis 
butų: pagelbėti eksportui, su
teikti reikalingų sumų agrikul
tūros reikalams, suteikti lai
kinų kreditų pramonei ir gele
žinkeliams, kurie niekur kitur 
nebegali gauti kreditų.

Kitas svarbus prezidento kal
bos punktas, kaip jau šioj vie
toj buvo minėta, tai įsteigimas 
namų diskonto bankų. Tų ban
kų užduotis butų palengvinti 
spaudimą namų ir farmų nuo
savybių ir pagelbėti paskolos 
asociacijoms bei taupumo ban
kams, kurie duoda kreditų Ra
mams ir farmoms.

Be abejo, ne vienam įdomu 
žinoti, ar prezidentas Hooveris 
ką nors pasakė apie nedarbo 
klausimą. Apie nedarbo klausi 
mą prezideutas užsiminė. Bet 
jis stačiai pasakė, kad bus prie
šingas visokiems tiesioginėms 
ar netiesioginėms valdžios pa
šalpoms. Prezidentas nurodo, 
jog esą valdžia ir taip daug iš
leidusi visokiems konstrukci

jos darbaips. Valdžia išleidusi 
šiems darbams- šiemet $780,- 
000,000 sulyginus su $260,000,- 
000 išleistais panašiems dar
bams 1928 metais. Prezidentas 
sako, jog jau dabar taksų mo
kėtojai tiesioginiai prisideda 
prie 10,000,000 žmonių išlaiky
mo.

Prezidentas pašventė nema
žą dalį savo kalbos bankams. 
Tarp kitko rekomendavo, kad 
Kongresas dėtų pastangų, kad 
uždarytieji bankai kuogreičiau- 
šiai išmokėtų kiek galima savo 
depozitoriams pinigų.

grindus, ant kurių yra galimas 
biznio plėtimasis. Tečiaus šis 
biznio pagerėjimas, tęsė profe
sorius, negali pakilti tol, iki ne
bus didesnio pasitikėjimo pub
likoj.

Kadangi profesoriaus many
mu operuojamosios išlaidos bu
vo sumažintos per pereitus du 
metus iki minimumo ir svar
besniųjų daiktų kainos taip pat, 
tad ateinantieji metai turėsią 
būti pelningesnį, kaip šie.

Brokeriu firmos ban- 
krutija

Pereitą antradienį New York 
Stock Kxchange suspendavo 
.brokerių firmą, Palmei- & Co., 
už tai, kad ji esanti bankruto 
pavojuje. Tai jau aštunta iš ei
lės šiemet brokerių firma už
sidaro.

Ir Wallstryčio šeimyną sun
kus laikai skaudžiai veikia.

Padėkos Laiškas
36 Seynour St., 
Hartford, Conn. 
Lapkričio 29ta, 1931.

Joseph J. Elias, 
c/o Universal State Bank, 
N/W Cor. S. Halsted & 33 Sts., 

•Chicago, Illinois.

P-

Gerbiamas Prezidente:—
Tamstos malonų laišką 

ką apturėjau šiandieną su 
no Savings Account 
ir New York Draft 
$100.00.

Skubiu su atsakymu 
kone. Labai ačiū 
viską, nes viskas 
kiai padaryta.

Dar kartą ačiū
Su aukšta pagarba ir atsi

davimu,
Juozapas Wainauskas.

tik 
ma

lė n yg u te 
sumoje

ir padė- 
Tamstai už 

gerai ir pu i-

nuo širdies.

BrightonPark
P. Nover, 4148 Archer Avė., 

gerai žinomas biznierius, laik
rodininkas, auksorius ir dei
mantų pardavėjas, dabar skel
bia numažintas kainas ant laik
rodėlių, deimantų ir, kitokių 
auksinių daiktų.

Nover sako, kad jis gali par
duoti dabar nuo 25% iki 50% 
pigiau, negu yra reguliarės kai
nos ant virš minėtų daiktų. 
Taigi yra daug geriau pirkti 
kaimynistės sankrovoj, negu 
važiuoti j didmiestį, kur tie 
daiktai nei kiek pigiau 
siduoda.

Pirkime geriau savo 
ir remkime savus
o ne didmiesčio milijonie- 

—- žvalgas.

nepar-

Prof. G. Cox apie biznį

Dr. G. Cox, finansų profeso
rius Chicagos Universitete, kal
bėdamas pereitą pirmadienį 
Chicagos Trafic Kliubui pasa
ką jog šalis padėjo tvirtus pa-

kėse 
rius, 
rius.

apylin- 
biznie-

“Rūtos” saldainių 
fabrikas

Prieš kiek laiko tapo palei
sti gandai, kad “Rūtos” saldai
nių fabrikas, kuris randasi Šiau. 
liuose, nusibankrutijo, ir todėl 
esą tos išdirbystės saldainių ne-

bebusią galima gauti. Turiu pa
sakyti, kad tie gandai neturi 
jokio pagrindo.

“Būtos” fabrikas ne tik ne- 
nusibankrutijo, bei dar labiau 
sutvirtėjo ir daro itin gerą biz
nį. Faktas yra tas, kad fabri
kas turi tiek daug užsakymų, 
jog vos spėja juos išpildyti. O 
tai todėl, kad jis padaro labai 
gerus produktus.

Fabriko savininkas yra P- 
Antanas Gricevičius, kuris turi 
labap platų patyrimą saldainių 
gaminime. Jis deda visas pa
stangas, kad savo produktus pa
gerinus. Amerikiečiai, kuriems 
tenka būti Lietuvoj rudens lai
ku, privalo būtinai aplankyti 
“Rūtos” fabriką; Juos ten man
dagiausiai priims ir parodys, 
kaip saldainiai yra dirbami. Jie 
turės progos patys įsitikinti, 
jog ten yra naudojami geriau
sios rųšies vaisiai. Pavyzdžiui, 
imkime tik obuolius. Superka
ma yra tūkstančiai centnerių 
geriausios rųšies obuoliai. Tuos 
obuolius peržiūri merginos, ku
rios yra švariai apsirengusios. 
Visi šiek tiek sugedę obuoliai 
yra išmetami lauk. Paliekama 
tik geriausi. Nuo tų obuolių 
nulupama žievė ir išimama sėk
los. Po to jie sudedama į tam 
tikras mašinas.

Panašiai daroma ne tik 
obuoliais, bet ir su visais 
tais vaisiais bei uogomis,
sas darbas atliekama kuo šva
riausiai ir tinkamiausiai. Dėl 
tos priežasties “Rūtos” produk
tai juo tolyn, tuo turi didesnį 
pasisekimą, ypač Lietuvoj, kur 
žmonės turi progos patys įsi
tikinti, kaip tie saldiniai yra 
daromi.

Amerikoj “Rūtos” fabriko 
atstovybė jau nuo 1921 m. yra 
pavesta Jonui K, Miliui. At
stovybės reikalus veda Ona Ale- 
liunas, 3251 Š. tfmžn' Avėnue, 
Chicago, III. Iš tos vietos gali
ma pirkti įvairių įvairiausių 
“Rūtos” 1 saldainių. Saldainių 
kainos eina nuo 30 centų ligi 
dviejų dolerių svarui.

Taigi, kaip matote, “Rūtos” 
fabrikas gyvuoja labai gerai ir 
nėra mažiausio pavojaus, kad 
jis užsidarys.

— Jonas K. Milius.

i < Tai bent medžiotojas. ''
Vienas medžiotojas, norėda

mas pasigirti mokąs gerai šau
dyti, pasakojo susirinkusiems 
apie savo medžioklę.

— žinot ką! Aš vakar išėjęs 
medžioti, vienu *uviu nudėjau 
net tris zuikius.

-r- Ee! K n Įbėk sveikas! Kai o 
tai galima?' i

Sak’.u. kad tiesa. O bu
vo taip. Vienam zuikiui patai
kė šratai, am.ras iš baimes iš
dvėsė, o trečias, netekęs dviejų 
savo 
re.

— (levai, ponai, — atsiliepb 
žt(Las. — O ponas Butrimony- 
se buvai?

— N», — atsakė išdidžiai 
dvarininkas. \

— Tai kas bus dabar? — 
paklausė juokdamasis žydas.

— Gerai. Perkat vaistus nuo 
spmūšimę, o ^visi sveiki, nesi
mato nė vieno guzo. * z 1

— Taip, ponas aptiekoriau— 
atsakė bernas. —, Bet rytoj mu
sų sodžiuj rengiarhos šaunirtk 
vestuvės. t

draugų, nusiskandino eže-

O kas bus dabar?
Vienas dvarininkas, susitikęs 

su žydu, giriasi visur buvojęs 
ir klausia žydą:

— O tu, .lankėliau, 
buvęs Paryžiuje?

— Ne, atsakę tJramiai
—• Tai gal teko būti

ne? 1 i v,:,
— Irgi nebuvau.
— šitaip! O gaLgi buvai nu

važiavęs^ Maskvon?
' — Neteko matyti.

ar esi

žydas.
Berly-

su 
ki- 
VL

* •

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
ks jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės* spinduliai, pasek
mingai gydo:. Reumatizmą, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijo o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek J* Pat> sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMEfcJT. Kaina' 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN. ,

Atsarga gėdos nedaro
Vienas po kito sodžiaus ber

nai perka miestelio aptiekoje 
vaistų nuo sumušimo. Nesu
prasdamas kam tai reikalinga, 
aptiekininkas, norėdamas suži-

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentu 1

PAIN-EXĘELLER

ČEVERYKAI ’iwi šeimynai
' - Beveik kiekvienas žmogus 

perka DOVANAS KALĖ-
V, DOMS, čeverykai yra ge
li - i ra dovana. Todėl, zmcs pa

darėm! SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir užtikriname, kad 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

UNIVERSAL SHDE STORE
- ZALESKI ir MARTIN, Savininkai

22AK R. St. Tel. Victory 6576

KALĖDŲ DOVANA

GERIAUSIA YRA DOVANA TAI

Pbllco Radio
. R ■ -'••• r . • . . ■ •/, 

Naujas, gražiame kabinete, su Philco 
tūbomis, nieko daugiau, pirkti ne
reikia, dabar ^49^^

Lengvais išmokėjimais 
Howard Radio, 9 tūbų, "High Boy” 
kabinete, dabar 
UŽ ............ ....................
Victor Radio kombinacija, naujau
sios mados, su viskuo $00*00 
dabar ............. ...........................
Musų krautuvėj galite pirkti Radio. 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia ’ mokėti. 

Turime Radiot vigų iidirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri

žiūrimi inžinieriaus M., SHILLS.

LIETUVIŲ KRAUTUVE, 

• 3856 Archer Avė., 
Telefonas Lafayette 6195

..................  ,, | į,......... , ..Į,,,,..........•...................  I ■l-|Xi<

ne-

Skilvio Tonikas Nega
lintiems Važinėtis

"Chicago, lapkr. 7, 1931—Aš nega
lėdavau pakęsti važiavimo gatvekariais ar 
automobiliu, neužilgo pasijausdavau taip 
serganti, . kad turėdavau lipti lauk. Bet 
kai pradėjau imti

TR1NERI0
KARTIJJĮ VYNĄ

aš galiu važinėtis visą dieną be jokių
smagumų. Aš taipgi turiu girą apetitą ir 
į trumpą laiką laimėjau kelis svarus. 
Jūsų. Mrs. Marie Dvorak.” šis yra vie
nas iŠ daugelio blogumų, kuriuos galima 
lengvai pataisyti'vartojant Trinario Kar
tųjį Vyną. Ši gyduole sugrąžina sveiką 
apetitą, pagelbsti virškinimui, pašalina 
širdies plakimą ir prastą kvapą, suteikia 
poitsingą miegą. Daugelis daktarų jį re
komenduoja. Pas visus , aptiekininkus, 
mažos ar didelės bonkos, vertingas kupo
nas kiekviename pakelyje. Jeigu negau
nate savo apielihkėje, rašykite Jos. Tri- 
ner Co.. 1333 S. Ashland Avė., Chica
go, III. '

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

■ ■ ■ -   . - - ■ L .

BAGDONAS BROS.
FURNITURB V PIANO MOVING 

Local'tl Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Te!. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yardi 3408

AutomobiliusNaujas
■ ‘ ■ (* f f': i'' ‘ “

Kuris'padaro žmogų laimingu kasdien.
e * "r t■ " ' > " < . i ■ * L ’

' , . < j > ’ • f \ ■ k .? .. , 4/.’

Širdingai kviečiam atsilankyti pas mus ir 
. pamatyti vėliausios mados NASH 

automobilių pas

Balzekas Motor Sales
4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

WISSIG,
Pasauliniame Kart ,

Seno Krajaus

Daktaras
‘ Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė lakstančios ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki J 
valandai ir nuo 5/-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai 
♦200 Wesf 26 St.. kampas Keeler Avė. Tel Cravford 5571

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IN OUR OFFICE

ORE. THIN(p -.THE 
BOSS SALO TOU 
*ERg- A BOM

STENO^Hk^

BRIDGBPORt MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje it 

toli, patarnavimas geras it pigu*. 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336 \

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
v , ■

3514-16 RooieveJt Rd. 
arti St. Louio Avė. 

CHICAGO, ILL.

WEN*Olb
HE SAN

THAT

hheu hetook. 
MG T LONCH 
TRB OTH&K

DA\| >

VIHAT HUSp 
Dlt> HESAY

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų' ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau# 
dantis yra neivąrus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che-dantie nauju____ _
miltai pagalios surado sustata 
kurs iš tikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš- , 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotsis, U. S. A.

Midelis smagume 
dėl 

^ypkėair 
Cigaretų j

Raky- JK 
tojų

PATENTS
, f Laikas daug raiikla

I prie patamtii. Neriui- \i<
J kuoklt vilkindami ra 

i .apsaųcollmu savo \
, Prisius- , \

kitę braltinl ar mo
deli dėl instrukcita, 
arba • raiykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės "How to Ob- 
tain a Patent” ir “Record of In- * 
venrkm” formos. Nieko neimam L. 
už inrormaeljas ką daryti. Susi- 

, rašinėjimai laikomi paslaptyje.
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYOEL.fi 

.1

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 
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darbininkus kapitalistų vergais. Dabartinė gi valdžia 
pamatinių darbininkų teisių ir laimėjimų nenaikina (jų 
remia socialdemokratai). Todėl darbininkai gali ją pa
kęsti. Jei Vokietijos darbininkai butų. susivieniję, tai 
šiandie jie gąlėtų paimti valstybę į ^Savo rankas ir, vie
toje subankrotavusio kapitalizmo, įvesti geresnę visuo
menės santvarką.

BLOGI POPIERIAI
Naujienos eina kaadien, išskiriant 
kmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

L TtlflfoM* 8500. 'Ordi
IH 1 H . . l” . I N. k

GALAS “LAISVAM KAPITALIZMUI”

Vokietijos vyriausybė išleido tokį griežtą dekretą, 
kad, kaip sako korespondentai, jisai net kvapą atėmė 
žmonėms. Tuo dekretu nukapojama nuošimtis ant val
stybės bonų, numušama kainos vienoms prekėms ir pa
skiriama komisijonierius, kuris reguliuos kitų prekių 
kainas; numušama kainos už elektriką, gazą ir van
denį, nukapojama valstybės tarnautojų ir įvairių kate
gorijų darbininkų algos ir net sumažinama atlyginimas 
gydytojams už patarnavimą ligoniams.' Be to, dekretu 
uždraudžiama kapitalistams išgabenti į užsieny savo 
turtus; jeigu kuris šito draudimo nepaisys, tai bus kon
fiskuojamas ketvirtadalis jo turto.

Pagaliaus, dekretas draudžia dėvėti gatvėse įvai
rių privatinių “armijų” (fašistų ir komunistų) unifor
mas. Jisai draudžia iki sausio 2 d. rengti be valdžios 
leidimo politiškus masinius mitingus ir demonstracijas 
gatvėse ir t. t.

Tam dekretui, pasirodžius, su prezidento Hinden- 
burgo parašu, kancleris Brueningas tuoj pasakė kalbą 
per radio, įspėdamas visus piliečius, kad valdžia neto
leruos jokių riaušių arba neteisėtų žygių iš konstituci
nės tvarkos priešų. Jisai pareiškė, specialiai turėdamas 
galvoje fašistų vadą Hitlerį ir jo “rudmarškinių” bū
rius, kad jeigu jie nori “teisėtu” keliu įeiti į valdžią, 
bet rengiasi iš anksto paskui, būdami valdžioje, kon
stitucinę tvarką sugriauti, tai valdžia tokius užsimoji
mus irgi laiko neteisėtais, ir jeigu busią reikalo, tai ji 
patremsianti savo priešus net ir su pagelba karo stovio.

Tikrai griežti pareiškimai. Telegramose, kurios 
pranešė apie tą dekretą ir kanclerio kalbą, sakoma, kad 
Vokietijos valdžia sukirtusi griežtumo atžvilgiu visus 
diktatorius, išimant tik Rusijos Staliną. Vfenas kores- 
'pondentas pastebi, kad tais ekonominio gyvenimo su
varžymais, kuriuos dekretas uždėjo kraštui, tapo pada
ryta galas “faisvam kapitalizmui”.

Tai yri tiesa. Kada valdžia nustato nuošimčius pa
skoloms, kainas prekėms ir algas tarnautojams bei dar
bininkams ir net atlyginimą gydytojams, tai apie “lais
vą kapitalizmą” nebegali būti kalbos. Laisvas kapitaliz
mas reiškia, kad samdytojai laisvai susidera su darbi
ninkais dėl algų ir darbo sąlygų, niekieno nevaržomi 
gamina kas jiems patinka ir parduoda savo gaminius 
kokiomis nori kainomis, šitokio kapitalizmo Vokietijo
je nebėra — jisai subankrotavo.

Reikia pastebėti tačiau, kad visiškai laisvas kapi
talizmas Vokietijoje jau seniai yra praeities dalykas; 
jisai tenai, tiesą pasakius, niekuomet ir nebuvo įsigy
venęs. Monarchijos laikais kapitalistus laikė ant pava
džio (bet kartu ir rėmė) kaizerio valdžia. Vėliaus at
sirado kita jėga, kuri uždėjo jiems apinasrį; organi
zuoti darbininkai. Po karo ir revoliucijos Vokietijos 
darbininkai įgijo tiek daug įtakos valstybėje, kau buvd 
išleista visa eilė įstatymų, kuriais kapitalistai yra pri
versti mokėti darbininkams algas sulig kolektyviai pa
darytomis sutartimis (jei kapitalistais, pav. sutartį su
laužo, tai darbininkai turi teisę streikuoti ir \ aidžia, 
šelpia streikininkus, kaip bedarbius); buvo įvesta val
stybinė apdrauda nuo nedarbo, ligos, susižeidimų ir 
senatvės, ir į tuos apdraudos fondus kapitalistai turi 
mokėti tam tikras duokles nuo kiekvieno samdomo dar
bininko. ‘

Šitie ir kiti Vokietijos respublikos įstatymai jau 
buvo žymiai susiaurinę kapitalistų laisvę. O naujasis 
valdžios dekretas ją dar labiau apkarpė. Kodėl valdžia 
taip padarė? Todėl, kad privatinis kapitalas pasirodė 
nesugebąs ne tik nugalėti ekonominį krizų, bęt ir savo 
biznį kaip reikiant vesti. Daug stambių biznio įstaigų 
— bankų, pramonės įmonių ir t. t. —- Vękietijoje su* 
smuko, ir valdžia buvo priversta eiti pagelfron žmonėms* 
kurių pinigai buvo į tas įmones įdėti. Galų gale, žmo
nėse ėmė visai išnykti bent koks. pasitikėjimas privati
niu kapitalu. Ne be reikalo buržuazinių partijų balsuo
tojai pastaruoju laiku masėmis persimeta į hitlerinin
kų pusę, kurie save vadina “nacional-socialistais”, t, y. 
kapitalizmo priešais.

“Laisvam kapitąlizjmili” Vokietijoje galas atėjo. 
Jeigu Vokietijoje dabah turėtų galią fašistai, tai jie 
butų paėmę jį už keteros taip pat griežtai arba dar 
griežčiau, negu Brueningas. Bet fašistą! butų kartu pa
sistengę sutremti darbininkų judėjimą ir butų pavertę

Rašo Ūkininko Sūnūs
Nesenai kauniškis “Lietuvos 

Aidas” (nepamenu koks No.), 
vadinamas tautinės valstybės 
nuomonių reiškėju, su didžiu 
pasididžiavimu visam pasauliui 
paskelbė (kas jį skaito, tai at
simena), kad ligi šiol dėl mo
kesčių neužmokėjimo dar ne 
vienas ūkis nebuvo parduotas. 
Lietuvos gyventojai, ypač ūki
ninkai, tą sakinį perskaitę labai 
pasipiktino ir manęs prašė pa
rašyti į laikraščius, kad Visai 
ne taip yra. Kad ‘'Tautiškos 
minties dienraštis” (taip save 

................... ■ 
gėdiškai žmonėms akis muilina, 
kad mokesčiai nepakeliami ir 
neįmanomi sumokėti, kad pini
giniai, paskoliniai reikalai blo
gai pastatyti bei sutvarkyti ir 
kad tūkstančiai ūkių iš varžy
tynių parduodama.

Aš visa tai matydamas ir gir
dėdamas pradėjau aplinK mane 
gyvenančių piliečių skundus 
rinkti ir rašyti, bet tuoj pasi
jutau, kad mane akyli akis se
ka (nė kiek neblogiau, kaip buv. 
rusų caro Mikalaškos žandaro) 
visagalinti akis, kad ne pa
krikštytų mane Kokio bolševi^ 
ko ar plečkaitininko vardu, o 
tada tik sveika juoda uuonejė, 
sunaikinau savo surašytus žmo
nelių skundų ir ašarų raštus. 
Bet man nė tie žmonės, ne są
žinė nedavė rąmybės, tad aš 
radau progos ne savo, bet. pa
čios “vyriausybes” žodžiais pa
sidalinti su:» gerbiamąja visuo
mene.

Kaune, prie Ministerių Ka
bineto kanceliarijos, nuo pat 
Lietuvos įsikūrimo, eina “Vy
riausybės žinios”, jos išeina 
kartais tankiau, kartais rečiau, 
bet ne rečiau kaip du sykiu 
į mėnesį ir metams kainuoją 
12 litų.

Tame laikraštyje, kaip veid
rodyje, atsispindi slepiamoji 
Lietuvos gyvenimo pusė. O jį 
labai įdomi. Verta kiekvienam 
pažiūrėti, paskaityti.

Man tą laikraštėlį skaitantį 
stoja prieš akis karo nunioko
ta Lietuva su apipuvusiais žmo
nių ir gyvulių griaučių, rublių 
ir ostmarkių kalnais, h- landy
nėmis, po /kuriuos 'kapstosi ke
letas laimingųjų, pasiutiškai 
piaujasi tarp savęs ir baigią 
graužti karo sunaikintas lieka
nas...

štai tame su valstybiniu vy
timi paženklintame lapelyje už
rašyta (jis tai^y prasideda): 
Kaunas, 1931 m. lapkričio mėn. 
6 d., No. 19*7. II dilis. Pirmo
je eilėje (lyg inžengiamuoju) 
eina taij) vadinami Turto pąr- 
davimai. Pirmutinis štai kaip 
skamba:

Kauno apygardos teismo ant
stolis V. šarauskas Kaune, Lai
svės alėja Nr. 72, pasirėmęs 
Civ. proc. jst. 1146, 1147 str. 
str., skelbia, kad:

1) 1931 m. gruodžio 12 d, 10 
vai. Kaune, Kauno IV n. t. tei 
sėjo Kameroje įvyks varžytynės 
Petro Morkūno nekiln. turtui. 
Turtas yra Batrakių ' Kaime 
(buv. Ruklos dv.), Jonavos v., 
Kaupo apskr. iš 8 ha 8678 ktv. 
mtr. žemes su nebaigtą įreng
ti įpėdiniu gyv. namu, maniais 
nebaigtais statyti tvartais ir 
lentine pašiurę, turtas apsun
kintas valstybine 666 lt. 85 et. 
skolą ir A. Budrienės uždętas, 
draudimas 1,900 litų ieškiniui 
apdrausti, įkainuotas 2,000 lt. 
ir parduodamas l) įC. GĮudąb 
$io S*000i lt. ieškiniui su % ir 
išl, 2) A. Budreinės L900 $• 
ie^k. su % ir įsi,; 3). L. Kreik 
to banko 350 lt. su % ir išl. iv 
4) M. Bogužo 185 lt. su % ir

išl. sumokėti. Varžytynės pra
sidės nuo įkainuotos sumos.

įsidėmėkite — buv. Ruklos 
dv. (reiškia dvare). Reiškia ei
nant visagalinga žemės refor
ma Ruklos dvaras tapo išda
lintas ir 8 ha 86^8 ktv. metr. 
tapo duota tam tikromis sąlyj 
gomis' tūlam Petrui Morkūnui. 
Jis, žmogelis, kaip tikras lietu
vis (neabejoju, kad gal būt ir 
savanoriu tarnavo ir gal su
žeistas buvo) gavo, kaif) ir tūk
stančiai kitų savanorių sklypą 
ir pradėjo savo lizdelį kurti? 
žinoma, pirmiausiai sudėjo sa
vo “kruviną procę”, paskui iš

Lietuvos Aidas” tituluoja) be- Į valstybes pasiskolino 666 lt. 85 
centus (ak, kokia tai didelė pa
skola!), gal sukišo ir žmonos 
pasogelę, na, dar pasiskolino iš 
A; Budrienės 1,900 litų, iš Liet, 
kredito banko 350 lit., iš M. 
Bogužo 185 litus ir pasistatė 
medinį namą, tvartą, lentinę 
pašiurę, bet viskas dar neįreng
ta, tvartas nebaigtas statyti... 
Kiek ten, galima įsivaizdinti, 
tas žmogelis (Petras Morkū
nas) vargo paklojo!... Ir štai 
dabar 
1931 m. gruodžio 12 d. lygiai 
10 vai. (kaipkokiam prasikal
tėliui mirties biusmė) Kaime, 
Kauno IV nuovados Taikos tei
sėjo kamerąje be jokių cere
monijų parduoda... Vtsas naba
go Petro Morkūno turtas įkai
nuotas 2,000 litų, o ieškiniai 
— 6,101 litas ir dar iš tų 666 
lit. 85 centai valstybinės sko
los. žinoma^, ta, tai jau ne pra
žus, tuos nelaimingus litus sū 
85 centais pirmiausiai valsty
be pasiims, Jca’s liks — 1,333 
lit., 15 et. skolininkai, o varg
šas žmogeli 10-tį metų kuriąs 
“nepriklausomą Lietuvą” eik 
grobiančių graužti...

Toliau eina tik per dvi' sa
vaites “laisyoj e ir nepriklauso- 
/mojje Lietuvoje” virš 50 viso
kių 'visokiausių turto pąrdavi- 
mų. čia paminėsiu nors kelis:

2) 1932 m. sausio 15 d. 10 
vai. Kaune, Kauno V n. t. teį- 
sėjo kameroje įvyks antros var
žytynes Jono Kaledinsko nekiln., 
turtui. Turtas yra Margavos k. 
Turžėnų valse., Kauno apskr 
iš 4 hą žemes su mediniu vie 
no aukoto gyv. namu, mediniais 
tvartais, lentine daržine ir rų- 
šiu, įkeistas E. Robašauskienei 
8,000 lt. sumai ir parduodamas;
1) E. Robašauskienės 9,000 li
tų iešk. suz% ir išl, 2) A. Ku
činsko 400 lt. iešk. su % ir išl.,, 
3) A, Zelepkovo 300 lt. su, % 
ir išl., 4) Kauno rusų sm. kre
dito d-jos 400 lt. ieškin. su % 
ir. išl. ir '5) J. Indriūno 500 lt. 
iešk. su %:’ų’ušl. sumokėti, į- 
kafnuotas 5,000 lt., vąržytynės 
prasidės nua pasiūlytos sumos.

Norį varžytynėse dalyvauti; 
turi įmokėti 10% įkainuotos su 
mos. Smulkiau* sužinoti galima 
antstolio raštinėje.

Marijampolės apygardos teis
mo anstolis Julius Matulevičius, 
gyv. Marijampolėje, pasirėmęs 
Civ. proc. jst. 1146 ir 1147 str., 
skelbia, kad:

1) 1932 m. sausio 12 d. 10 
vaį; iMarijąmpolėa n. t. teisė' 
jo kameroje įvyks varžytynės 
Broniaus KiasaRaiČio nekiln. 
•turtui parduoti. Turtas yra 
?i jampoles apskr., , Sasnavos 
valsč., JGęvjnes kaime iš 25 hą 
8 akrų, . žemes su trobesiais: 
gyv. hąmu, kluonu, tvartu jr 
kamara, turtas yra ipotękuotas 
ir apsunkintą^ šiomis ^kolonus: 
Magdei Kaząkąitlenri l|,110 lt. 
kąip iškeltas * ieškinys, žemės 
bankui 5,500 lt. skolos, Kon- 
staRcijos Overąii$$ Kasakaitįę- 
nės 24)00 v^hl. įnešimo, Kosto 
Burago 474 lt. skolos, GUetao- 
nienei 520 lt. 20 cl.kskolos,,Alek
sandrui Pieteriui 54T lt.'50 čt.

trach tararach

skolos, Andriui Juroniui 766 lt. 
59 et. skolos. Turtas parduo
damas šiems ieškiniams su % 
ir išlaidomis sumokėti: A. Ju> 
roniui 790 lt., A. Narijauskuf 
1000 lt., Janušąvičiui 370. lt. 
17 et., Vitmožeriui 100 lt, Pie- 
teriui 500 lt„ Pečkipi 1300 lt., 
Gitelzonienei 400 lt. ir kitiems 
smulkiems skolininkams, turtas 
kainuotas 23,000 lt., nuo šios 

sumos prasidės varžytynės.
2) 1932 m. sausio 12 d. 10 

vai, Marijampolės n. t. teisė
jo kameroje įvyks varžytynės 
Juzės Giraitienes nękiln. turtui 
pąrduoti. Turtas yrą Marijam 
polės mieste, > Ūkininkų g. Nr. 
4 iš 690 ktv. mtr. žemės su tro
besiais: gyv. namu, tvartu, tur
tas ipotekuotas ir apsunkintas 
šiomis skolomis: Kalmanui 
Šmuklerskiui 24,000, lt. skolos 
ir Amerikos lietuvių ako. b-vei 
9000- lt., turtas parduodamas 
šioms skoloms su išlaidomis ap
mokėti: Amerikos liet. akc. b- 
vei 9000 lt., Krasauskienei 158 
lt., Marijampolės miesto valdy
bai 376 lt. ir Atlasevičiui 494 
lt. 60 et., turtas įkainuotas 
11,000 lt., nuo šios sumos pra
sidės varžytynės.

3) 1932 m. sausio 12 d. 10 
vai. Marijampolės n. t. teisėjo 
kameroje įvyks varžytynės Vin
co Ambraziejaus nekilo, tur
tui parduoti. Turtas yra Mari
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»>jampolės apskr., Marijampolės čiai atdaros. Prašau j vidų! 
valsį., Nartelio kaime iš 18 ha Nors jis ir padare tokį forma- 
48 akrų žemės 4 gabaluose su 
trobesiais: gyv. namu, kluonu 
ir tvartu, turtes< apsunkintas 
motinos ordinarija ligi jos gy
vos galvos ir dalimis Antanui 
ir Marei Ambraziejams, už ku
rias ir šis turtas parduodamas: 
Marei Ambraziejutei 8172 lt. 
Antanui Ambraziejui 3500 lt., 
Rubinavičiui 500 lt., Arbačin- 
skui 581 U. ir kitiems skolinin
kams sumokėti skolas su išlai
domis, turtas įkainuotas 27,500 
lt., nuo šios sumos prasidės var 
žy tynęs.

Viską vienu akybriekšniu su
metus susidaro maždaug 435,- 
712 lit. 97 centai. Metams pa
reitų virš 90 milijonų! Dabar Į 
(man rašant) pradžia lapkri
čio. Iki galui metų neabejoju, 
pasieks 100,000,000 litų.

— Nieko baisaus, — gal pa
sakys koks suakmenėjęs tauti
ninkas. — Nemokėjo gyventi, 
tai ir subankrutijo. Turtas ne
pražuvo, tik perėjo iš vienų 
rankų į kitas, kurios gal mo
kės geriau tvarkytis, gyventi.

Taip. Gal būt! Bet turiu pa
žymėti, kad tie iš varžytynių 

‘ pardavimai vis daugėja ir dau
gėja. Gal ateiti toks laikas, kad | sau į vidų; nakties oras yra 
ir iš varžytynių nebus kam 
pirkti. Tai tada bus “geri lai-[alkanas ir, be abejo, nori mic- 
kai!” ' go.” Tuos žodžius tardamas, pa-

statė žiburį ant sienos prasi
laužimo ir išėjęs laukan įnešė 
mano bagažą; juos įnešė man 
nesuspėjus nei prasižioti. Pro
testavau, bet jis užsispyrė:

“Tamsta esi mano svečias. 
Dabar gana vėlu, ir tarnai yra 
sumigę, todėl pavelykite, mane 
pasirūpinti tamstos dalykais. 

Į Nenusileisdamas manė prašy
mams, jis nešė krepšius per il
gą koridorių, didžiulius, išsivy
niojusius laiptus, per kitą kori
dorių, kurio akmens grindyse 
musų žingsniai skambėjo gar
siai nuaidėdami per visą pilį. 
Priėjęs prie jo galo, grafas ati
darė sunkias duris. Nudžiugau 
pamatęs gerai apšviestą kam
barį. kuriame stovėjo vakarie
nei' paruoštas stalas ir židiny
je ugnis linksmai liepsnojo, žyb- ’ 
čiodama ir mėtydama kibirkš
tis į šalis.

Grafas sustojo, pastatė ant 
grindų krepšius, uždarė duris, 
ir perėjęs skersai kambario ati
darė kitas duris į mažą, aštuon
kampį kambarį, kuriam mirgė
jo silpna šviesa. Jis buvo visiš
kai be langų. Per jį perėjęs ati
darė dar kitas duris ir pakvie
tė mane įeiti. Mano pavargu
sioms akims jo viduję buvo ma
lonus vaizdas. Buvo tai miega
masis, naujai paklota lova, ge
rai apšviestas. Jo židinyje taip 
pat, kaip ir pirmajame, dar ne
senai, buvo užkurta ugnis, nes 
viršutinės malkos dar nebuvo 
ugnies visai paliestos. Plačiam- 
kalnine girdėjosi duslus užimąs. 
Grafas pats įnešė j kambarį 
mano krepšius ir išėjo. Trum
pai sustojęs tarpduryje tarė:

(Bus daugiau)

jišką pakvietimą, bet neprisiar
tino prie manęs nei vienu žing
snių, stovėjo, kaip suakmenė
jęs. Bet vos perėjau durų slenk
stį, tuojau prišoko prie manęs 
ir ištiesęs savo ranką pagrie
bė mano ir suspaudė ją taip 
smarkiai, kad turėjau iš skau-' 
siho sušukti. To jausmo nesu
mažino nei jo rankos nepapras
tas šaltumas — ne gyvo žmo
gaus, bet lavono rankos šaltu
mas.

“Sveikas atvykęs į mano na
mus,” pradėjo antru kartu, “Jo 
durys jums plačiai atdaros. 
Jauskitės, \ kaip namie. Eikite 
pirmyn be jokioę baimės ir pa
likite juose bent dalį tos lai
mės, kurią su savimi atsiveže- 
te.” Jo stiprus rankos paspau
dimas nenoromis mane privertė 
pagalvoti, ar tai ne tas pats 
asmuo, kuris važiavo karieta; 
norėdamas persitikrinti, paklau
siau :

“Grafas Drakula?” Jis man
dagiai nusilenkė ir atsakė:

“Taip, aš esu Drakula; ir jus 
širdingai sveikinu, Mr. Harke- 
rį, atvykus į mano namus, tt’ra-

labai šiurpus, be to, tamsta esi

..... < •*

įkerti A. Vaivada

L<* i < ll DRAKULA
Permission Doubleday, Doran W Co.

(Tęsinys)

Visas įvykis buvo taip bai
sus, taip pragariškas, kad did
žiausia baimė surakino visus 
mano sąnarius. Negalėjau nei 
pajudėti, nei žodžio ištarti. At
rodė, .kad keistai kelionei per 
nakties tamsą nebus galo. Juo
di išsidraikę debesys vis tebe
slėpė mėnulį. Beveik visą laiką 
kopėme į kalną, tik retkarčiais 
nusileisdavome ir vėl kopdavo
me. Bet štai staiga pastebėjau, 
kad įvažiavome į sugriuvusios 
pilies kiemą, kuris taip pat bu
vo paskendęs tamsoje, nes nei 
pro' vieną pilies langą nežibejo 
joks žiburys. Tik pilies sugrio
vusios liekanos niūriai juodavo 
menulio nušviestoje padangėje.

I <
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nes prieš pat ma-

Skyrius Antras
Jonatano Harkerio užrašai

Matyt buvau užmigęs, nes 
kitaip, tikriausiai bučiau anks
čiau pastebėjęs, kaJ privažia
vome tokią ypatingą vietą. Kiek 
galėjau įmatyti, pastebėjau, jog 
kiemas buvo gana didelis ir kar 
dangi iš. jo į. vidų ėjo dauge
lis, arkadų gaubtų, įėjimų, tai 
jis atrodė didcsnis, m.egu iš tik
rųjų buvo. Tikrai negailu sprę
sti, nes jo dar nebuvau matęs 
dienos laiku.

Kuomet, karieta, sustojo, ve
žėjas iš jos iššoko ir ištiesė 
rariką, norėdamas man pagel
bėti iš jos išlipti. Ir šiuo kar
tu pastebėjau jo nepaprastą 
stiprumą. Jo ranka iš tikrųjų 
buvp kaip geležinės replės, ku
riomis jis lengvai galėjo su
triuškinti mano pirštus, jeigu 
butų panorėjęs tai padaryti. 
Man išlipus, jis iškrovė krep
šius ir pastatė juos prie karie
toj ant žemes. Vežėjui besidar
buojant, pradėjau dairytis ir 
pastebėjau, kad mano stovėta, 
prie didelių, senoviškų <įOrų, 
apšarvuotų dideliomis vinimi^. 
Durys buvo giliai jąpraustoą j 
nepaprastai plačią akmens sie
ną. Nors ir būdamas patamsy
je, bet gaĮojau pastebėti, jog 
akmenys buvo išįalU į kokias 
tai figūras,, kurios, tačiau^ lai
ko ir oro peripainų buvo gero
kai nudėvėtos, Bestovint ir be
sidairant, vežėjas įšokb atgal į 
Kąrietą, pakrątė pavadžiomis ir ba: 
■sų, arkliais, su viskuo pranyko 
vieno tamsių įėjimų .gilumoje;

Stovėjau nejudėdamas tamso
je, nes nežinojau, kas daryti. 
Skambučio, ar beldiko niekur 
nemačiau; pagaliau, vargu ar 
galėjo mano balsas pasiekti ką 
nors viduje per milžiniškas sie
nas ir tamsius langus. Laukiau, 
ir atrodė, kad laukiu amžius., 
Abejojimas ir baimė vėl pra-i 
dėjo mane kankinti. Kur taip 
netikėtai atsiradau ir kas čia 
buvo per žmonės? Kokia ma
nęs laukia ateitis, kaip užsi
baigs visa mano kelionė? Ar 
tai yra tik vięnas advokato 
agentų, atsiųstų išaiškinti sve
timtaučiui Londono nuosavybės 
pirkimo sąlygas? Advokato 
agentas! Minai tas nepatiktų. 
Advokatas
no išvažiavimą iš Londono ga
vau žinią, kad išlaikiau kvoti
mus; dabar esu tikras, subren
dęs advokatas! Pradėjau trin
ti a Kis ir save gnaibyti, norė
damas persitikrinti, ar nemie
gu* Viskas atrodė, kaip baisus 
sapnas, ir tikėjau, kad staiga 
atbusiu! namie, savo kambary
je, pro kurio langus skverbia- 
si pirmieji aušros spinduliai, 
kaip man jau ne kartą atsiti
ko po ilgo, sunkaus darbo va
karais. Bet gnaibiojimas mane 
pertikrino, akys manęs neapga
vo. Nemiegojau, dar tebestovė
jau ant kojų, ne savo kamba
ryje, bet Karpatų kalnuose.

Man begalvojant apie savo 
keistą padėjimą, už didžiųjų 
durų pasigirdo sunkus žings
niai ir pro sparas pastebėjau 
artėjanęią šviesą. Vėliau su
žvangėjo grandinės ir atitrau
kiamos štangos pradėjo tarškė
ti. Amžius nenaudotoje spinto
je sugirgždėjo raktas ir pama
žu didžiulės durys prasivėrė.

Tarpduryje stovėjo aukštas* 
senas,, švariai apskustu, tik 
U'umpų, baltų Ūsiukų, dalinai 
uždengtu veidu, vyras. Nuo ko
jų įki viršugalvio, visi jo rū
bai buvo jyodi. Viskas juoda, 
jokios Kitos spalvos nesčnfatę. 
Rankoje laikę senovišką, sidab-^ 
ro žiburį, kurio liepsna degė be 
jokio čilinderjo, draikydama po 
pakampius ilgus, virpančius še
šėlius. Sąnaąis vyras maloniai 
ištiesė rauką ir prabilo į mane 
.puikią, bąt truputį keistu ak
centu atsiduodančia, anglų kal-

“Sveikas atvykęs į mano na
mus! Jo durys yra jumd pla-

SL.A. REIKALAI
SLA. Vakarų Veikėjų Komi

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

Į prezidentus — F. J. Ragu
čius, 360 kuopos narys,

| vice-prezidentus — J. V. 
Grinius, 135 kuopos narys;

Į sekretorius — Dr. M. Vini- 
kos, 332 kuopos narys;

j iždininkus — Kazys P. Gu- 
gis, 36 kuopos narys;

Į iždo globėjus —
nas, 90 kuopos narys, ir Geo. 
j. Stungis, 109 kuopos narys;

Į daktarus kvotėjus — Dr. I. 
B; Bronušas, 64 kuopos narys.

S. Baka-

ATĖJO ^Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 15 centai.

■ ---------------- — ■ n-.........................-........ ■ i .........—

Naujas No. 21 “Kovos" 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
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'NAUJIENll' KONTESTAS
T. RYPKEVIČIA, Vedijt.

Prasidėjo Gruodžio 1 d., 1931
1........................... W I

- Baigiasi Kpvų 31 d<, 3932

Kontestantų atydai rį “Naujienos” 
suviršum metų.

dirba per 17

Visiems užsiregistravusiems 
kontestantams yra išsiuntinėta 
reikalingos informacijos ir kvi
tų knygelės. Jeigu dar kuris iš 
kontestantų nesate gavę, ma
lonėkite pranešti “Naujienų” 
kontesto vedėjui A. Rypkevi- 
čiui.

Kiekvieną penktadienį “Nau
jienose” bus aprašoma kontes
to eiga, kontestantų stovis bal
sais ir abelnos žinios iš kon
testo.

Kontestantai, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negauna t “Nau
jienų” savo vardu, malonėkit 
man apie tai pranešti.

Kontestantai yra ‘prašomi pa
darytą biznį priduoti ne vėliau 
kaip trečiadienį iki 6 vai. va
karo, kad penktadienio “Nau
jienose” galėtumėm paskelbti 
kontestanto stovį. Taipgi kon
testantai kviečiami rašyti į 
kontesto skyrių įspūdžius iš 
savo darbuotės. Tas jums pa
gelbės arčiau susipažinti su vi
suomene, tarpe kurios jums 
prisieina darbuotis.

LIETUVIŲ VISUOMENĖS
PARAMA

“Naujienų” bendrovė kviečia 
lietuvių progresyvę visuomenę 
musų kontestantams visokiais 
galimais budais padėti tame jų 
darbe. Jus padėdami “Naujie
nų” kontestantams, kartu pa- 
remsite tą kulturinį darbą, ku-

galima remtį 
užsisakydami 

patys sau, užsa- 
savo giminėms bei

Kontestantus 
visokiais budais: 
“Naujienas 
kydami
draugams, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje, nurodant kontes- 
tąntams žmones, kuriems jie 
galėtų užrašyti “Naujienas”, 
nurodant biznierius, išgalinčius 
nusipirkti po keletą skelbimų 
kortų ir pasiskelbti j “Naujie
nų” biznio ir informacijų kny
gą.

KONTESTANTAI

“Naujienų” konteste užsire
gistravo sekantys kontestantai:

Chicago
P. Atkočiūnas
J. Ascila
J. Čepukas
J. Degutis
J. Evanauskas
J. Geryba \ .
Mrs. Kemėšis
L. Norkus
J. Rimkus
Izabelė Sakalauskienė
J. Sinkus • „
E. Sideravičia
J. £holtman
F. Terleckaitė
K. G. Umežius
Joe Washky 
Domicėlė Žukas

Cicero, III.
P. Dpveikis

Kankakee, III.
M. Stoškus

..........aviliu Iii Iii, m ■■ I ■ I > Ii

Rockford, III.
Alfonsas Savickas 

Wiaukegan, III.
Joseph Mitchell

E. St Louis, III.
J. N. Zičkus

Harvey, III.
A. L. Skirmontas

Herrin, III.
Mrs. M. Rovaiticnė

Springfield, III.
C. M. Rachaitis

' Barringtioių UI.
George Christian

West Frankfąrt, III.
K. Matuliokas

Johnston City. III.
! J: H. Alikonis

G r and Riapids, Mich.
Stanley Naudžius

Detroit, Mich.
Ant. Ružas

East Chicago, Ind.
Vladas Kuzavinis
Elizabeth Kaminski

Hiammond, Ind.
J. Maksvytis

Gary, Ind.
Ant. Kviklis

Kenosha, Wis.
s Petr. Džiaugys

J. Martin
Cudahy, Wis.

Z^ A. Jucaitis
Cleveland, Ohio.

Ralph Banionis
Ant. Smigejskis

New Brookfieldį Miass.
Bernice Mikelk

NAUJIENOS, UI
Belevue, Alka, Canada

Sam Kubilski
Toronto, Ont., Canada jV'

Aug. Frenzelis ' ' , ’
iali. l~> ................................. »""■ I

Kontestantai, prade-
da dirbti

I'.

H

K.

Wilkes Barre, Pą.
Stasys Žukauskas

Scrantdn, Pa.
J. Petrikys

West Orange, N. J.
M. A. Januson

Amsterdam, N? Y.
A. K. Sagaitis

Los Angeles, Oal. 
Andrew Elkint

Joe vVaškų
Tai tur būt yra seniausias už 

visus kitus kontestantas, z bet 
subytino vis,us jaunuosius. Pir
mutinis prklave 3 metinius 
skaitytojus. P-nas Waske da
lyvauja antrame Naujienų 
Konteste, todėl gal jau turi 
daugiau patyrimo. Nors jau 
yra gana apysenis žmogus, bet 
pilnas energijos ir šiame kon- 
teste pasiryžęs laimėti visą 
$1000.00. Valio Juozai! Yra, 
sakoma: vyras yra taip senas, 
kaip jis jaučiasi. Joe Waske 
turbut jaučiasi -esąs apie 25 
melų amžiaus/

Antras yrą J. Rimkus, kuriu 
kaip tik nesubytino Joe Wus- 
kio. žada irgi neapsileisti ir 
laimėti $1,000.

Trečias tai yra J. Degutis. Jis 
nenori daug girtis, bet galbūt 
didelis konkurentas kitiems.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
šap pataria Lietuvos bariai

■

■J,

f

tai K. G. Ųrne-

-** Zosė.. — Tai jau šeštas f mane paims žmona7. Jis atken- 
•iš eilės, bet vargas tanų kas t£s už visus šešis.

—........ ..

www

KALĖDŲ DOVANOS

Helio Į 
’eople/

:.į

F

Ketvirtas—
Žis, kuris dalyvauja, rodos, jau 
ketvirtame Naujienų Konteste. 
Kiekviename konteste vis gau
damas daugiau patyrimo, žada 
nustebinti visus. - \

Tolimesnių kolonijų kontes
tantai turbut dar studijuoja 
Kontesto taisykles ir ant karto 
prisius po kelis tuzinus 1 skai
tytojų.

Gerbiamieji, nelaukite, nes 
jūsų prospektus paims kiti.

Kontesto vedėjas
T. Rypkevičius.

—7-—■■ii'>i-i.i i m»wi ................

JUOKAI
• v

Vargas tam
— Jane. — Girdėjau, kad 

tavo sužicdotinis vėl tave pa
metė.
................-—i* —*

DOUBLE
ACTING
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IfPBAKINGl 
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Pastebėkite .puiftią tęs- S 

lq . . . kaip pitagai ’ w 
laikosi ivieių - ■

SAME.UlCt 1
4OYEARS

25 ou neės for 254

j
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R. C. A. VICTOR RADIO ir PĘONOGRAFAS,. kur gali
ma padaryti pačiam Rekordus, ir kuris groja 30 minutų 
rekordą.

R. C. A. Victor Radio kai
nos žemos $37.50, $69.50 
ir graži Radio Kombina
cija su phonografu tiktai

Tegul Budrikas pristato 
jums Radio dėl Kalėdų; 
jus gausite dovaną gražų 
su aksomu apkaltą suole
lį arba Elektrikinį laikro
dį. Dabar perkant terei
kia įmokėti mažą dadelę, • 
o kitą metą galėsite po 
mažu mokėti $2.00 savai- 

i teį!
«

z

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 3343 So. Halstęd St.
. Tel. Boulevard 8167--4705

M

W._ C. F. L. 970 k. gražus programai kas Nędėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po įdėtų.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

‘•f >i„.

I

UŽTIKRINKIT SAU LAIMINGAS 1932 METU KALĖDAS. Prisidėkit Dabar Prie

Kalėdinio Taupymo Kliubo!
Neatidėliokit Daugiau N ė Vienos Dienos!

TURĖKIT PINIGU

Del Kalėdų Tiktai KONSERVATYVIŠKAS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

i|

Hello Į 
People/

VIENYBE-STIPRYBE

I

Prisidėkite dabar prie musų 1932 
KALĖDINIO TAUPIMO KLIŲBO

Vienykimės ir neduokime save iš
naudoti visokiems apgavikams.

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

Gentral^&^Bank
ATRUST COMPANY 

U10West 35 ih Street 
A State Bank • • • • ACtearingHnuscBank

MIDLAND NATIONAL BANK
r CHICAGO ',> •

Archer Avė, a t Sacramento

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos.
Kasieriaus Čekiai — Pinigų Siuntimas.

. <

U

Kodėl vesti savo bankinius reikalus 
kitur kuomet galima juos atlikti sa
vo tautos stiprioje bankoje —

UNIVERSAl STATE BANK
33rd and So. Halsted Sts.

CHICAGO, ILL.

OK

Šiemet Chicagos Bankai išmokėjo $24,747,946 laimingiems KALĖDINIO KLIUBO taupytojains! Ar jus 
gausite savo dali? Ištiktųjų, tai yra lengviausias būdas 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 nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 50c j savaite Kliubo, ar prie $10 
Kliubo, jus lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patarnavimas. ?

i ■ ‘ / v ■ , : , ... t. ' ■ ’ r ,

šie bankai parodo savo draugiškumą, lietuviams ir tą jie čia pareiškia. Jums bus malonu vesti su jais visus 
bizmo reikalus. Atsilankykite artiipiausiame jums banke šiandie.

■rry*-' ....................... . .......................... .... ..................n Iiini! įiAoį i . ir^Mn ĮpmA

tl CLLO Į
People/r
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Tarp Chicagas 
Lietuvių

West Pullman
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 13 d., 2 vai. po pietų West 
Pullman Park svetainėje įvyks 
SLA. 55 kuopos priešmetinis 
susirinkimas. Bus nominaci
jos Centro Pildomosios Tary
bos ir bus rinkimas kuopos 
valdybos. Nariai ir narės bū
tinai turi atsilankyti ir nomi
nuoti tokią centro valdybą, 
kuri galėtų geriau reikalus 
tvarkyti; ir išrinkti kuopos' 
valdybą tokią, kokia, jų ma
nymu, galėtų gerai kuopos rei
kalus tvarkyti. Visų narių pa
reiga atsilankyti. Už neatsi
lankymą bausmė pagal kon
stituciją. Sekretorius.

ninkas — F. Karnezinskis, iž
do globėjai ~ A. Lukošius ir 
J. Latukas, maršalka — C. Yti- 
rėnas, daktaras kvotėjas — 
Dr. Dundulis.

Kuopos narių duotas įneši
mas, kad butų permainyta vie
ta susirinkimams laikyti.

B. Walantinas nuo kuopos 
susiorganizavimo tebeina pir
mininko ir organizatorio pa
reigas. Kuopos nariai paten
kinti ir dėkingi.

Susirinkimas nutarė sureng
ti balių Naujiems Metams su
laukti su dovanomis ir išlai- 
mėjimu kalakutų ir kanarkų 
ir kava už dyką. Smulkesnių 
žinių apie tai bris patiekta 
“Naujienose” vėliau.

O apie balsavimus kandida
tų į Susivienijimo Pildomąją 
Tarybą tai turiu pasakyti, kad 
didžiuma balsų gavo Bagočius, 
Grinius, Vinikas, K. Gugis, S: 
Bakanas, Geo. Stungis ir Bro
nušas. i

Korespondencijos kontraktoris.

Mt. Greenwood Mirė lietuvis kareivis
Bagočius, Grinius, Vinikas, K. 

Gugis, Bakanas, Stungis ir 
Bronušas gavo daugiausia 
balsų.

Gruodžio 6 dienų įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 178 kuopos priešmetinis su
sirinkimas, kuriame buvo no
minuojami kandidatai į Pildo- 
majų Tarybų.

Trumpai suglaudus, susirin
kimo rezultatai buvo tokie:

Išrinkta kuopos valdyba 
1932 metams. Pirmininkas ir 
organizatorius — B. Walanti- 
nas, vice-pirmininkas — A. 
Yurevičius, protokolų raštinin
kas — Y. Baltošaitis, turtų raš
tininkas — Anna Dobin, ižrii-

Gruodžio 9 d., Edw. Hines 
ligoninėj, Maywood, III., po sun
kios ligos pasimirė lietuvis ka
reivis Antanas Prosinsky. Jo 
kūnas tapo atvežtas i Chicago 
ir yra pašarvotas p. J. Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermi- 
tage Avė.

šeštadienio ryte jo kūnas 
bus išvežtas į jo gimtąjį mies
tą, Homestead, Pa., kur jis bus 
su visomis kareiviškomis iškil
mėmis palaidotas.

Maskyos katedra, kuri buvo pastatyta 1812 metų atmin
čiai. Bolševikai dabar ja griauna. Ta vieta bus paskirta mi
tingams.

VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON ŽINOTINA

MipVVESTl

DABAR YRA LAIKAS INVESTUOTI SAVO PINIGUS 
/ 

Vi 
Z

Tiktai kelis kartus
per visų gcntkartę, kaip mano investmentų ekspertai, tepasitaiko 
tokios progos kaip šiandie, įsigyti tvirtas akcijas už tokias nenor
maliai žemas kainas. Sekamos yra rekomenduojamos kaipo tin
kamos šio laiko investavimo progos:

INSULL UTILITY INVESTMENTS, INC., Common Stock
1>JSULL UTILITY INVESTMENTS, INC., I

t $6 Preferred Stock, 2nd Šeri e s
MIDLAND UNITED COMPANY, Common Stock
THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE COMPANY,

Capital Stock ' •
COMMONWEALTH EDISON COMPANY, Capital Stock 
PUBLIC SERVICE COMPANY of NORTHERN ILLINOIS,

No Par Common Stock
M1DDLE WEST UTILITIES COMPANY, Common Stock 
CORPORATION SECURITIES CO. of CHICAGO,

$3 Preferred Stock

Visos viršminėtos akcijos yra InsulI Grupes viešo aptarnavimo 
kompanijų. Jus galite pirkti jas mažomis kiekybėmis, tik po kelis 
Šerus, arba ir didesniu kiekiu, kiek jūsų kišenius išneša.

Mėnesinių Taupimų Planas
Visas jas galima gauti sulig musų Mėnesihių Taupimų Plano. Sis 
planas yra rekomenduojamas investoriams, kurie nori pasinaudo
ti dabartiniu palankiu marketo stoviu, bet kurie norėtų mokėti 
šiuo laiku tik mažą cash įmokėjimą.

Utility Securities Company

230 South La Šalie Street, Chicago

PRISIŲSKIT ŠIĄ PAKLAUSIMO FORMĄ

z1’1 ■■ "J/ <
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

L------------------------------

TIKRIAUSIS 
ĮRODYMAS

Didesnių Vertybių 
MIDWEST STORES 

Sankrovose
ŽEMAS KAINAS

|HWEST wHs|
PALYGINKIT

—PASTEBEKIT KOKYBĘ
Tada kada jums reikės tyro maisto ir gerų groserių, nu

eikite į jums artimiausį Midwest Store.

IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ. GRUODŽIO 11 IR 12

•MIDWEST

Šviežiai KAVA Spraginta 3donas maiš.
DYKAI—5c 5m. Warfield’s tyro pieno 

Šokolado su kiekvienu svaru

SVIESTAS Pagaminamas ».—■..............  33c

sv. rau
donas maiš. 

19c

snidef, tomato catsup Š" 15c s: 10c
Campbell’s PORK and BEANS 4 23c
PANCAKE MILTAI "AUNT JEMIMA” 2 pak 23c
PANCAKE SYRUPAS .“"‘I... 15c
SARDINES Tyrame aliejuje * did. 4 23c
ROLLED OATS 2X 15c

Geriausios čielos Q did. 2l/ž O7 f* 
............................................ kenai d C

'‘Midwest” Greitos ar
_____ reguliarės________

TOMATES Indiana .....

Paul Schulze” Para’dise sv.
1 svaro pakeliai 14c fcpak ^’^/L'

CįttdtTKT) "Deer Island" Parinktiniai
oMKllVlr Augšti kenai ..................... .

SODA KREKĖS

2 „z 25c
2,v 19c

BANANOS Gražios, prinokusios 3SV, 19c 
4,v 11c

REX Skalbimo Milteliai . Wadd,n, 3 pal< 22c

“EATMOR” SPANGUOLES

SALDŽIOSIOS BULVES

PALMOLIVE Tualetinis Muilas 3 ‘5F 20 C
“MIDWEST STORES" PRIIMA VISUS LABDARYBĖS TIKIETUS 
PASTABA: Dauguma "Midwejt" Stores turi mėsos skyrius, kur jqs ga- 

lite gauti geriausios tųsies mėsą už žemiausią kainą. ,

"Midwejt Stores" savininkai yra įvairių tautų, kurių kiekviena grupė yra 
atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

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

VICTOR SLEPIKAS 
4140 So. Maplewood Avė. , 

KONST. NALEWAYKO 
2975 Archer Avenue 

----------------------------------- — Z

NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ
MIDWEST OR7 STORES

KOOPERATYVAS Cl ■ NEPRIKLAUSOM

šitokio klausinėjimo, kad pa- 
prisiminti tą 

viršininkai 
nedarys. Todėl ir labai daug to
kių permitų negaus. Reiškia, 
negalės važiuoti atlankyti Lie
tuvą.

Todėl mes patariame visiems, 
kurie mano važiuoti kada nors 
Lietuvon, arba nori išsiimti 
Ameriikos pilietybės pripieras, 
pradėti rūpintis tuo dalyku iŠ- 
anksto. ' b

Kurie negali^ surasti rekordų 
įvažiavimo, tie11 privalo tuojau 
užsiregistruoti.! Registracijos 
procedūra užtrunka apie 6 mė
nesius laiko. Kada žmogus turi 
registracijos kortą, tai jam ne
reikia ieškoti ne dienos jo atva^ 
žiavimo, nė laivo vardo. Jis -ga
li gauti permitą sugrįžipiui ar
ba tapti Su v. Valstijų piliečiu.

Lietuvos piliečiams, norin
tiems išvaŽiuęti, dar reikia 
gauti užsienio pasas. O tam rei
kia turėti gimimo metrikai. To
dėl tuoj aus pašykite savo gimi
nėms arba tiesiai parapijos Kle
bonui, kad prisiųstų metrikus. 
Jeigu patys negalite to padar 
ryti, tai kreipkitės į - “Nątijie- 
rias”. čiįt jums suteiks visas in-' 
formacijas ir pagelbės tuos rei
kalus sutvarkyti.

T. Rypkevičįa, 
laivakorčių skyriaus vedėjas.

Nuo sausio 1 dienos 1932 me
tų įeina galion naujas patvar- gelbėti žmogui 
kymas gavimui vadinamo “Re- viską, imigracijos 
enter Permit” (leidimo sugrįž- : 
ti į Ameriką), kuris apsunkins 
jo gavimą.

Iki šiol laivakorčių agentai iš
pildydavo aplikacijas ir užtvir
tinę pas “notarą” (notary pub- 
lic), pasiųsdavo jas į Washing- 
toną. Ten imigracijos depart- 
mentas siųsdavo į uostą, iš kur 
imigrantas atvažiavęs, ir jeigu 
rasdavo, kad aplikacijoj pažy
mėtas laikas ir laivas atitinka 
jų rekordams, įai išrašydavo 
permitą ir siųsdavo jį į imi
gracijos departmentą kur apli- 
kantas gyvena.

Pagal naują patvarkymą 
žmogui reikės pačiam eiti į 
imigracijos raštinę pildyti apli
kaciją.

Kurie žino tikrai dieną atva
žiavimo ir laivo vardą, tai dar 
pusė bėdos. Bet didelė dauguma 
musųl lietuvių to nežino, ir tik 
gerai išsilavinęs laivakočių a- 
gentas atspėja ir suranda kada 
žmogus atvažiavo ir vardą lai
vo, kuriuo atvažiavo. Kartais 
reikia kamuotis kokią valandą 
laiko, iki pagelbsti žmogui pri
siminti kada jis išvažiavo iš 
Lietuvos/Pavyzdžiui, žino žmo
gus, kad, atvažiavęs tuoj po Ja
ponų Karo, be.t dienos ir mene
sio nežino. Beklausinėjant, ar 
buvo žiema ar vasara, ar gal 
atsimena kokius nors savo pa
rapijos atlaidus ir tam pana
šiai, žiūrėk ir atsimena, kad jis 
išvažiavo iš namų “ant ryto
jaus po Mykolines“. Ot jau ir 
turi siūlo galą. Surandi kada 
būna Mykolinės, ir jeigu klijen- 
tas paeina iš Kauno rėdybos, tai 
atskaitai 13 dienų (ries jų ka
lendorius tiek buvo atsilikęs), 
sužinai kiek dienų jis išbuvo 
Tilžėje ar Eitkūnuose, kiek die^ 
nų laukė laivo uoste, kaip ilgai 
važiavo vandeniu, ir sudėjus tą 
viską gauni dieną jo pribuvimo' 
į Ameriką.

Dabai- dar reikia surasti 
koks laivas tais metais ir tą 
dięną atėjo į tą prieplauką, į 
kurią klijentas atvažiavo, čia 
irgi tik patyręs laivakočių a- 
gentas gali surasti.

Na, galų gale šitaip sutaisęs 
aplikaciją pasiunti ją į Wash- 
ingtoną ir retai pasitaiko, kad 
neatspėji. Prie to, valdžios re
korduose lietuvių pavardės bū
na labai tankiai iškraipytos, čia 
irgi reikia patyrimo atspėti i: 
iš klijento ištarimo spręsti kaip •1 
Ellis Island viršininkai galėjo

UTILITY SECURITIES COMPANY
230 South La Šalie Street, Chicago

Be jokių pareigų iš mano puses, meldžiu prisiųsti man pilnas 
informacijas apie sekamą:

Adresas

1 i

----------------   - 1 1 -   —/i

■...... .. 11,1 1 11 " "J J 1,1 1 1 1 ri •r T ■

Vardas

x ■■■•’* —

Naujasis 1932 Superheterodyne 
Radio ir Phonografas Krūvoje

LCO
I

Balanced-Unit Eletktrikinis Radio

pu I ■ n i

j* pavardę užrašyti*

Jie niekad jos 
nekviečia 

:■ ■■■■■-■ >■ - ■ , .■ 
Ar jus žinote, kode! ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, koridą niekas neat
leidžia, buvp priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 

, sustabdo 1 įdegimą. Varto
kite jį kaskit.. Lambert 
Pharmacal Cq., St. Lpuis.

\ Mo.

pašalina halitosis
Užmuša 200,000*000 perų

Ateikite ir nusipir-j 
kitę sau dabar, nes 
už šią kainą jie gerit 
išeis. Nelaukite, tik-' 
tai nedidelis skai? 
čius yra likęs.

Jūsų senas radio ar 
phonografas ir

S10.00 
įmokėti 

S1.00 
i savaitę

Cash ar išmokėji
mais

Pilnai su tūbais
Įvedimas dykai

< ? . ’ ■. t '■ ' r '

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

Lipskio Muzikos Krautuves
ū

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

Melrose Park Photo Studio
150 BR0ADWAY

A. J. KRUSZINIS, Sav.
MELROSE PAĘK, ILL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagiečius įspėja

kai
Ap-

ypač

Policijos komisionierius, Ja
mes P. A Įima n, įspėja chieagie- 
čius:

Dabokitės kišenvagių 1 •
Visuomet apsižiūrėkite 

jus stumdo susigrūdime, 
sižiurėkite elevatoriuose, 
prisikimšusiuose.

Moters turi laikyti ridikiu- 
lius abiemi raukomi. Jeigu ri- 
dikiulis yra su dirželiu ,tai ge
riausia pernerti per tą dirželį 
ranką ir laikyti ridikiulį pri
spaudus prie šono.

Dabokite ir savo brangmenis 
miniose. Špilkos turėtų būti 
užrakintos. ’Susisegiokite ploš- 
čius ir kailinius, kad apsaugoti 
savo laikrodėlį « ir kitokias 
brangmenas.

Pirmoji vieta, kurioj kišen
vagis ieško žmogaus piniginės, 
tai užpakalinė kišenė. Vengkito 
minių, kurios yra kaip kokia 
medžioklės vieta kišenvagiams.
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Rockford, III. — Russel] Mc- 
Williams, 17 metų jaunuolis, 
kuriam tapo paskirta mirties 
bausmė už žmogžudystę. Gub. 
Emmerson mirties bausmę ati
dėjo 30 dienų.

Tai bent šeimininkavo
Iki trečiadienio jau buvo iš

klausinėti 76 asmens, kaip liu
dininkai byloj buvusiam sani- 
tario distrikto pirmininkui Ti- 
mothy Crowe, keturiems trusti- 
sams ir keturiems kitiems as
menims.

74 jų prisipažino, kad gavę 
algos iš distrikto, bet nedirbę 
darbo jam. Kad gauti mokestį 
iš sanitario distrikto, viso kas 
jiems reikėję ,tai nunešti kokio 
wardos komitimano raščiuku 
distrikto viršiloms, ir pradėda
vusi alga eiti.

Algomis be atatinkamo darbo 
naudojosi taip demokratai, taip 
republikonai.

pavieto tarybos prezidentas 
Whelan, o trecią bankininkai.

Jei politikieriai nesiskaitysią 
su bankininkais, tai nesą vilties 
gauti iš bankininkų kreditų 
reikalingų Chicagos ir Cook 
pavieto finansams sutvarkyti.

Pasak mero, bankininkai pri
taria jo planui.

Paleido kauciją 
dėjus

užsi-

Už Daniel Giladay, 65 metų 
sausąjį agitatorių, kuris girtas 
būdamas pašovė 17 metų vai
kiną, užstatyta kaucija suma 
<$23,000. Jis išėjo iš kalėjimo 
iki teismo.

Nobelio prizą gavo 
Jane Addams

j The Engiish Coiumnj

Miss Jane Addams, chicagie- 
tė, perdėtinė liuli llouse istai 
gos, ir Columbia universiteto 
prezidentas Nieholas Murray 
Butler gavo Nobelio taikos pri
zą už 4931 metus.

Marųuette Murmurs
TO A I.OUSE”

Nupiginsią pieną
“Oh

'sos k,”

Chicagos pieniai paskelbė, 
kad jie nupiginsią pieną vienu 
centu kvortai pradedant sausio 
1 d. 1932 m. Ir imsią už pieno 
kvortą nebe po 13 centų, 
iki šiol, bet po 12c.

kaip

Kovos priešu algų 
pojimą

ka-

Delegatai gelžkelių unijų, at
stovaujantys 1,500,000 darbinin
kų, priešingi yra kapojimui al
gų 10 nuošimčių, kurio reika
lauja kompanijos. Darbininkų 

• atstovai tariasi imtis bendros 
akcijos, kad apginti unijistų in
teresus. Konferencija laikoma 
Chicagoj.

“Hy there, Ade! H y Frank. 
How are the boys?”

pretty good, you 'old 
retort my pals. For

which 1 gives Adolphe the old 
raspberry. Our little meteor is 
ahvays running out of gas. He 
filis up the carburetor with an 
eye-dropper. Seems as though 
the old chariol ręsents the sean- 
rations and just for spite, 
chevvs up more than its alloted 
share.

“All right you scalywags. 
Jump in. Let’s get moving,” 1 
yells. VVhereupon there’s a mad 
seramble for the maiden seat. 
Adolphe \vins and vve’re off.

Gayly, the Buick weaves its 
way through a maze of sau- 
sage trucksį wagons and other 
vehieles of all descriptions. We 
speed along Bridgeport’s cent
rai thoroughfare, slowing down 
occasionally to flirt vvith way-

Sutrumpinsią inokyko 
sezoną

, Chicagos mokyklų taryba ir 
mokytojai, sakoma, sutinka 
planui, kuriuo taikomasi su- 
taupinti $5,000,000 miestui. O 
tokio 
siekti 
zoną 
iki 9

sutaupinimo tikimasi at- 
sutrumpinus mokslo sc- 

nuo 10 mėnesių metuose 
mėnesių.

Bankininkai pritaria 
mero planui

Meras Cermakas pasiūlė {lia
ną taksų mašinerijai pertvar
kyti. Mero pasiūlymas esąs 
toks:

Vietoj dabartinės assesorįų 
tarybos sudaryti naują tarybą 
iš trijų asmenų. Bet taryba tu
ri būti skiriama, o ne renkama, 
kaip kad iki šiol daryta.

Kas ją rinks. Meras Siūlo, 
kad vieną iš trijų asesorių skir
ty gubernatorius, kitą— Geok

World 
Place. 
where 
clung 
down

ward maidens. Ilere’s the dope. 
Adolphe has Very poor taste; 
Fraiik likęs ’orn phimb, and 
little me gives ’em ’nary, a 
thought. So help me Hannah.

“Jerusalem,” we shout, and 
halt the chariol at our journey’s 
end. •

Here lingers the lašt breath 
of *a time honoured Old 
institution, the Market 
We were in the Gihetto 
the Sons of Israel štili 
to customs, brought
through the centuries by their 
forbears. Motiem methods find 
no place . here. A diversified 
maze of aromas permeate the 
atmosphere. Musty old build- 
ings, erumbling away, highten 
the atmosphere, and complete 
the’ Old World effect.

“Hy, look!” exclaimed Frank.
There, through a much un- 

vvashed window we could see 
an elderly Gypsy woman< clad 
in the gaudy apparel, so typical 
of her race. She, was deftly 
removing vermin from the 
thiek eurly hair of her patient 
offspring. We get the creeps 
and hurry along, nimbly dodg- 
ing the chilled hands of zealous 
mcrchants who would show us 
their wares in any way they 
could.

“Here it is” says Adolphe 
and leads us dovvn a rickety 
flighl of stairs iiito a dimly 
lighted basement. The shelves 
are littered with a jumble of 
Merchandise, pilcd helter skel- 
ter. Over in a corper stood an 
old fashioned coal stove which 
might just as well no! have 
been there.

The proprietor comes oitt 
from behind the counter rub- 
bing his hands. I think he can 
actually see the dollars i n one’s 
pockets. We asked to see some 
of his baske t bąli suits and lo 
and behold after threc hours 
of haranguing, the basketball 
team is in possession of brand 
new suits. Quite the thing. 
The son of Israel went through

all the ustial cdntortions, argu- 
ments and pleadings that ac- 
company the sale, būt we stuck 
to our imtini ^uotation and 
walked off with the suits ad# 
a moral vietory. At that 1’11 
bet the old scalywag made 
enough for the winter’s coal. 
Again we ran the gauntlet of 
outstretched hands and arrived 
at our means of transportatioii 
without further ado. We did 
come elose to buying a pair of 
latest Northwestern U. cordu- 
roys, būt the shrewd Hebrew 
wouldn’t succumb to the kire 
of the proffered coins.

The youngster in the win- 
dow, upou our return, was rid 
of the vermin that gallop about 
in one’s hair. Mama \vas pro- 
bably holding somebody’s hand, 
with the hand that—

• Boy, that Sattidy nite batli 
sure felt good.

Musings of—
The Mad Monk.

Wish to commend the boys 
who are eondueting the Inter 
lude. It’s great stuff. ''

liti*: 1 *1 n   .m. i.* >■>■■»■*» 

Pėter Conrad 
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

r 730 W. 62 St.
Tel. Englevvood 5840

Lietuviai Gydytojai

Grabeliai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mu«q patarnavimu W- 
dotuvėee ir kokiame rei
kale vuuomtt esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymai Sky
rių.

3307 Aubum Avė.
CH1CAGO. ILL.

Graborlai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

TdtfMri

Boalmtd 5203 

Bodletatd 8413

1127 So. 49tb Ct

Telefonai 

Cicero 3724 
iiinifaiiUhmi.i' I I u Hm ii ■

Lietuvės Akušerės

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

W MIDWIFB

6109 South
Albahy Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

ONA DIGLIENE 
po tėvais Češniutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 3:05 valandą
ryte 1931 m., sulaukus ptisės am
žiaus. gimus Suvalkų rėd., Kai- ~ 
varijos apskr., LiudviųaVo parap., į 
Dviračių kaime. Amerikoj išgy- 5 
veno 29 metus. Patiko didelia- / 
me nuliudime vyrą Kazimierą, tris 
sūnūs — Kazimierą, Martyną ir 
Edvardą, seserį Kotryną, švogerį 
Juozapą Bučinauskus, pusbrolį 
Aleksą Leoną, seseries dukterį M. 
Tuhocki, seseries sūnų Juozapą 
Stalgaitį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi [! 
10220 Commercial Avė. .

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 14 diėną, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Juozapo parapijos ;* 
bažnyčią, , South Chicago, kurioje' 
atsibus gedulingos pamaldos, už 
velionės sielą, o iš ten\bus nuly- J 
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Diglienės gimi- V 
nes, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dąlyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius'lEudeikis, Tel. Yards 1741. J'

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
TH. Roouvtlt 7532

Lachavich ir Siutus
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigilusia.

Reikale meldžia atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

—    ■ ■   M f įZ ■ ■ 'X..................: —

Telefonas Yardi 1138

Stanley IP. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turtu automobilius visokiems reikt 
lanki. Kaina 'prieinama

3319 Auburn Avenue
chicago, ILL. "

1 F. R ADZII S
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

&

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

---------O--------- v

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninlcais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western »4u. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredoms ir Petnyčioms 

1821 So. Halsted Street

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. boulevard 5914

DR. NAIKEI IS
756 W. 35th St

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

Nedėldianiaii pagal sutarti

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Vietory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth Si 
Kampas Wabaih Avenue 

Tel. Pnllman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietnviamt žinomai per 25 Me
nu kaipo pa tyrą* gydytojai, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigiai ir chroniškai Ilgai vy
rų, moterų it vaikų pagal nanjaniini 
metodui X-Ray ir kitokiu flektroc 
prietaiiu.

Ofiiai ir Laboratorija* 
1025 W. 18tb St„ netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 'č iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canai 3110 
Rezidencijot telefonai

Hyde Park 6755 ar Randotpb 6800

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugtyžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitut.
4712 South Ashland Avė.

Phone 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 val.,> 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Cbicago, III.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis į Akių specialistas

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

4142 Archer Avtnae

Valandos 11 ryto iki 1 po pietį). 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedčliomia nuo 10 iki 12.

Duokite tavo akie išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Ot»TOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Aųe. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Laidotuvėse patatnau- 
■ ju geriau ' ir pigiau, 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėi. 
OFISAS: 

tf68 ”W. 18th Street 
v Td. Canai 6174

SKYRIUS: 
0238 S. Halsted St.

Tel. Arktory 4088

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristni 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

X*x. 6600 Sodth ArteUan Avansu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

A. M0NTV1D, M. D.
West TOtvn State Bank Bldg. 

2400 Madison St.
Valu 1 iki 3 po pietų, 6 Iki t vak.

Tel. West 1860 ‘
Namų telefonas BrnnSvtick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki" 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Ave.

T.L Projpett 1930

DR. CHARLES SEGAL
Ptaktikooja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 faboi 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halšted St. 
aani 3 Ist Street . 
CHIGAGO, ILL.

Valandos: ,1—3 po pietų,, 7—8 vak. 
Ncdėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

■' ■ ■'1 - 1 ■1 1 ■ ■
Tel./£anal 4053 *'■ Veneriikoi

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

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odoi

Advokatai

K. GUGIS
, ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearbom St„ Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street ‘ 

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

vakarą, išskyrus ketvetgą 
NriHioj ... 9 Iki 12

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Witfir 

4605-07 South Ilermitage Avenue 
Viii TtMonah YARDS 1741 it 1742

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Buy gloves with wnat 
it savęs 

KBra reikalo moaMi 6O0 

didelis tūbas parsiduoda ui 
?,v- vi? 
53, Ui kuriuos taute'auelpirb-

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e 
, I

IHDDERN1SK0S KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. , Kenwdod 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio 
--------- >-----------------------------------------------------

z Pbone Canai 6222,

DR. S. BIEžlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West/22nd Street 

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Residancija 6,628 So. Richmond Streef 

Telefonas Republic 7R68

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Adenas

Tel. Lafayttte 4146

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

ADVOKATAI 
11 Soatb La Salta Street 

Room 1934 Tel RandoJph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vįlk. 
3241 S. Halsted St, Tel. Vtcforg 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olb—Uurn.. Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyėios vuk.

..................................n-....... .................... ■ ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ s 
Me» visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir rainų 
patarnavimą, kuopaet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais — 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 ' iki 3 po piet tiktai

Dr. Vincent C. Steele
1 DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko

■ ' , ri ■ .. ■ ............. ' < '■...............................

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydb savo ofise patinusias, išbiputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki
v Ncdėliomis nuo 10 iki 12. 

3343 So. Halstecl Street
Tel. Boulevard 1401

9

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd St ' 
Arti Leavitt St 

Telefonas Canai 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, k 

Seredoj ir Pftnyėioj nttp 9 iki «

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7-—9. Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

it

DR. A. L. YUSKA 
2422. TV. Macųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedalioms pagal susitarimą
■ „Ifah , Į-ilJ tl ... .......... ....................................... .....................

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashtartd Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residencc Pbone Hemlock 769.1 

t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washbtgton fe 
Room 1502 y Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
■ 11 ..leiM

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 va]. 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73>7

Namų Tel. Hyde Park 3395 
. .....N... ....................— .....................  , ...     ................ .h —

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 F- Adams St., Room 3117 
Telepbone Randolpb 6727 

VakaraU 2151 W. Und St. nuo 6>£ 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namli 8-9 ryte W<’9600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So, Ashland Avė, 
, Tel. Bęulevard 2800 

Ret. 6515 So. Rocktnell
Tel. Republic 9723 '



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Padarė holdapą lietuvei

6

išsinešė mo-
‘t’

Antradienio vakare ,apic 
valandą, du nepažįstami vyrai 
įėjo į p-nios Ella . Gvalda gro- 
sėmę adresai 3631 South Union 
avenue.

-----P-nia -Gvalda tuo laiku val
gė vakarienę savo bute prie 
krautuvės.

Nepažįsatmieji vyrai nieko 
^nelaukdami per krautuvę nuėjo 
n«^c.namus kambarius. Ir čia 

Gvalda $54 pini
gais. Jie^^^Į^ 
teriškus kailimW 
vyriškus kailinius.

Banditai reikalavo iš p. Gval
da daugiau piidgų^Fumodami 
sumušti ją, jei neišpildysianti 
jų reikalavimo. Bet moteris 
pasakė, kad jeigu banditai ir 
užmuštų ją, tai daugiau pinigų 
negausią, ba ji neturinti dau
giau.

Vienas banditų buvo jaunas 
vyrukas kokių 21 metų. Išžiūra 
jis atrodė esąs lenkas. Kitas 
buvo senesnis, tamsus—panašus 
italui.

Jeigu kas mėgintų lietuviams 
parduoti kailinius pigiai, tai p. 
Gvalda prašo įspėti ją apie tai: 
gal iš jos namų išnešti drabu
žiai bus mėginama kam nors 
įsukti. Jos telefonas yra Bou- 
ievard 4182.

Beje, banditai dar pasiėmė 
užtiktą namuose revolverį.

—Kep.

Dievas ir Velnias
šiandie Bridgcporte, Lietuvių 

Auditorijoj, įvyksta Adelės pra
kalbos. Gal didžiausios kokios 
tik yra kada buvusios.

Kalbės kun. Mockus ir Dr. 
Karalius.

Mockus kalbės apie tai, iš 
kur atsirado Dievas, o Dr. Ka
ralius—iš kur atsirado velnias.

Dievas, Dievo, Dievui—links
niuojame mes 
dideli ir maži.

tą žodį kasdien 
vyrai ir mote-

rys.
Nėra Dievo, nėra velnio — 

tvirtina kiti.
Ir ginčas eina begaliniai. Jis 

vedamas jau ilgą metų eile, 
.lis dar bus vedamas.

Nauji faktai iškįla aikštėn, 
nauji argumentai reiškiama 
naujų faktų šviesoj.

Ir ve šiandie, nors nežinau 
ką kalbėtojai sakys, bet tikiu, 
kad Dievas dar kartą tinkamai 
bus pagarbintas, o velnias pri
deramai paniekintas kun. Moc
kaus ir Dr. Kajį^Mjjr-——

Taigi, prieteliaigenB^yW, ne
praleiskite šių prakalbų. Bukite 
visi Lietuvių Auditorijoj.

—Išvytas iš rojaus.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdidjmo”8 v. ryto 
iki 8 vai. vakT^SlIėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

t====—=........... ■

Didelis Išpardavimas
ŠVIBIA, GERA IR PIGI MĖSA

Pork Loin, maži ..........................   sv. |QĮ'2Q
Pork Butt ....................   sv. 9’Ac
švieži šolderiukai ........................................... sv. 7*w
Veršiena, frontukas ...................... *................ sv. 6’c
Taukai, nešildyti ........................................... sv. 6'c
Jauni paršiukai ..................................  sv. gly^g
šolderiukas, maži, rūkyti ......,....................... sv. 10’4c
Veršienos (kulšis) *..... ............  ...... ,. sv. 10'4c

\

3631 So. Halsted Street
* ?\

Serga p-nia M. Jasu 
levičiene

Naujieniečio J. Jasulevičiaus 
žmona, M. Jasulevičienė 
So. Fairfield avė.), jau 
laiką negalavo.

Praėjusį sekmadienį, gruo
džio 6 d., p-nia Jasulevičienė 
nuvyko į Women and Childrens’ 
Hospital, 1606 Maypole st. 
(prie Ashland ir Lake St.).

Ant rytojaus, t. y. pirmadie
nį, jai buvo padaryta operaci
ja. Operaciją padarė'Dr. Con- 
stance A. O'Britis.

Ligonė jaučiasi gan gerai. 
Yra vilties, kad greitai pa
sveiks. Guli privatiškame kam
bary

(5955 
kurį

No. 9 trečiame aukšte.
Rep.

Karnivalas 
r __ ____—

pirmiau tilpusių praneš

suorganizavę savo 
taipgi prie

surentags
Lietuvių 

27 d.

Iš 
mų žinome, kad dienraštis Dai- 
lys News rengia karnivalą, ku
rio visas pelnas eis bedarbių 
fondui.

Karnivalo sumanytojai krei
pėsi užkvietimu į visų tautų 
ateivius gyvenančius Chicagoje 
jo rengime.

Lietuviai 
komitetą, prisidėjo 
karnivalo rengimo.

Pirmiausia buvo 
koncertas Chicagos 
Auditorijoj lapkričio

Po to koncerto Birutės cho
ras ir šokėjai tapo pakviesti da
lyvauti karnivalo programę 
Chicagos stadione. Birutė, ga
vusi pakvietimą, stropiai ren
giasi, kad parodyti kitoms tau
toms, jogui' lietuviai nėra pas
kutiniai.

Geistina, kad lietuviai atsi
lankytų kuo skaitlingiausia į 
Chicagos stadioną Šeštadienį, 
gruodžio 12 d., kur jie išgirs 
ir kitų dainas ii’ chorus, o iš 
to galės padaryti palyginimą 
lietuvių dainų su kitų 
dainomis.

Patartina įsigyti iš 
bilietus Universal State 
3252 So. Halsted street.—G. Z

tautų

anksto 
banke.

Iš Marąuette Parko
South West Lithuanian Ame

rican Political Club

šis kliubas gruodžio 2 die
ną laikė priešmetinj susirinki
mą J. Mežlaiškio svetainėje, 
2453 West 71 st.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas D. B. Pratapas 8 vai. 
vakaro. Pirmininkas papra
šė nutarimų raštininką per
skaityti nutarimus iš praėjusio 
susirinkimo. . Protokolas vie
nu balsu priimtas.

Rinkta valdyba ateinan
tiems metams. Buvusis pir
mininkas, p. Pratapas, pasiaiš
kino, kad jis negalįs toliau bū
ti pirmininku, ba manąs užsi
dėti biznį ir jau nebeįsteng
siąs pirmininko pareigų eiti 
taip, kaip praeity. Tad pir- 
mįninku išlenktas A. Valuc- 
kas. Pirmininku padėjėju — 
D. B. Pratapas, nutarimu raš
tininku — F. Bakutis, finansų 
raštininku — K. Mažeika, ka- 
sieriu — J. Mežlaiškis, kasos 
globėju — A. Maikel. Kitų 

vardų nesužinojau. Į -ekzeku- 
tyvį komitetą išrinkti A* Bulis, 
D. Gricius, J. Russel, G. Jur
gaitis, maršalka — P. Yunda- 
ras, knygoms peržiūrėti komi
sija D. Grecius, A. Bulis, E. 
Vitkauskas.

Kliubas nutarė surengti 
draugišką vakarą po Naujų 
Metų. šiam tikslui išrinko 
komisiją iš energingų narių.

Priėjus prie kitokią kliubę 
reikalų, D. Gricius nurodinėjo 
kas reikia daryti, kad palaiky
ti Marųuettė Parko apielinkę 
švarią ir apginti ją nuo ištvir
kėlių, kurie daužo gatvių Kam
pas ir namtį langus. F. Valiu
kas taipjau nurodė, kad 69 
gatvėj jauni vaikėzai per die
nas ir naktis šūkauja 'gatvėse. 
Kalbėtojas pasakė, kad reikė
tų pareikalauti, idant policija 
apvalytų 'gatves nuo ištvirkė
lių.

D. B. Pratapas paaiškino, 
kad metai laiko atgal vaikai 
buvo pradėję taipjau išdykau
ti, bet tapę suvaldyti. Jai da
bar yra piliečių nusiskundimų, 
tai kliubo valdyba tą reikalą 
sutvarkys į trumpą laiką.

Man teko patirti, kad jau 
pradėta liampų daužytojų 
clean up. Kiek man žinoma, 
daug yra ir lietuvių vaikų iš
dykusių. Tai patartina lie
tuviams patiems savo vaikus 
suvaldyti, kuriuos dar išgali 
suvaldyti. Ba kai paklius jie 
į policijos rankas, tai jau teks 
imti, juos iš kalėjimo. O ir 
užmokėti' už liampas teks ne 
kam kitam, kaip sugautų vai
kų tėvams. J. J3.

__________ /

Demonstracija nepa
vyko

O gal pavyko?
i___ .......

Komunistai buvo surengę 
prakalbas Ogden svetainėje. 6 
iš ten apie 4 valandą pradėjo 
demonstruoti link Madison ir 
norėjo pasiekti Halsted Hali 
No. 3, ..... . , - .

Detektyvų skvadas tėčiai! už- 
vižiavp iš priešakio demon
stravusiems ir pęrkirto kelią.

Komunistai šoko prie detek
tyvų, kad nustumti pastarųjų 
automobilį atgal, šie gi paleido 
darban buožes. Kurie iš komu
nistų pasirodė smarkesni, tie 
daugiau buožių gavo.

Tuo ir užsibaigė demonstraci
ja, kurią komunistai mėginosu- 
ruošti neva bedarbių vardu..

Ji nepavyko. O gal pavyko? 
Bh juk didžiausias komunistų 
noras yra pasigarsinti, pasiro
dyti, kad jie “veikią” ir kad 
policija “skaitosi” su jai?.

, —Vikis.
• 'i

Iš 18-tos kolonijos
Varduvės ir 50 metų sukaktuvės

Gruodžio 6 d. Mikalojaus Jur
gaičio, 664 West 18 street, pri
sėjo varduvių ir 59 metų su
kaktuvių diena, kurią jis iš
kilmingai atžymėjo.

Į pagelbą pasikvietė savo ar-. 
Ūmiausius draugus pp. Orta
kius *(nuo 18 ir Halsted st.), 
p. J. Penkauską (nuo 18 ir 
String st.) ir Bučinskus (nuo 
119 st. ir Michigan avė.). ' 

šie, draugai Jurgaitį apdova
nojo puikiomis gėlėmis velydami 
jam dar tiek amžiaus gyventi, 
kiek,jau gyveno, nuo ko betgi 
drg. i Jurgaitis atsisakė.

Laikas7 praleista labai malo
niai. . 1

Tenka dar pasakyti apie Mr. 
Jurgaitį, kuris yra augalotas, 
stiprus vyras, mandagaus bu
do ir visų mylimas, kad jis 
yra taipgi senas ‘‘Naujienų’’ 
draugas ir nuolatinis jų skai
tytojas. Sakosi, kad neper
skaitęs “Naujienų” negalįs net 
dirbti. Ir nedėldietfiais esą 
nuobodus todėl, kad tą dieną 
negaunąs “Naujienų”.

Mr./Jurgaitis yra atvykęs 
Amerikon jau 35 metai ir Chi- 
cagoj gyvena 33 metus. Visą 
laiką buvo. 18 gatvės apielin- 
kėje.—N.N.

NAUJIENOS, CEIcagū, UI 

18 gatves apielinkė 
«> <*«*»*■»'■*

skaidyti
žandus

Pirm poros dienų išėjau apie 
6 valandą vakare pasivaikščioti 
18 gatvės kolonija. Nepaėjaų 
keleto'blokų, ogi matau, būrys 
žmonių stovi ir juokias. •

Klausiu ką jie tokio malo. Pa
aiškina, kad dievobaiminga mo
teris skaldo žandus savo apy
seniam vyrtli; taip -sakyti, de
monstruoja ši$s rųšies sporto 
fine points. x ’

Vėl teiraujuosi kokia yra de
monstracijos priežastis. Atsa
kymą gaunu, kad tur būt to
dėl, joge! vyras esąs per se
nas.

Įš kalbų sužinojau, kad smar
kioji moteris esanti uoli kata
likė ir didelis švento tikėjimo 
ramstis. • /

Well, einu toliau ir mąstau: 
tur būt pagyvenusieji smagiau 
jautėsi tokioj pagoniškoj Ro
moj, kur senyvas amžius laiky
ta didžioj pagarboj.

—Vikis

Bridgeportas
i kliubo susirinkimo

Lietįivių Piliečių Brolybes 
Kliubo .susirinki-
mas buyo laikytas gruodžio 1 
dienų Mark Wljltc Sųuare par
ko svetainėje. • Susirinkimas 
buvo gan skaitlingas ir tvarka 
pavyzdinga. j ‘

Pirmininkas Laucius ati
darė susirinkimų, o raštinin
kas A. Zalagėnas perskaitė nu-
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materijos, 
krutinę.

Norint gauti < vieną ar dau
giau virS nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus, ^reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
1 ..... I1L

moterei rudeninė suknelė;
Sukirpto? mieros 16, 18, -taipgi 36, 38

. " -
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kėjo, kad kliubas auga taip 
nariais, kaip finansais, gražiai 
tvarkosi ir nariai draugiškai 
šhgyvena. ; .

• .r . , ,

Buvę pakeltas klausimas (lė
liai kliubo turto, kad perkelti 
į miesto bankų pinigus, kurie 
yra Universal State ir Central 
Mųnufacturing District ban
kuose. Tas klausimas tapo 
apsvarstytas ir nutarta pinigus 
palikti minėtuose bankuose, 
nes jie yra taip saugus, kaip 
ir didieji vidurmiesčio ban
kai.

Į f,.

Kliubo susirinkimai nutarta 
laikyti toj pačioj svetainėje 
miesto parke prie 29 ir Hals
ted gatvių*

Kliubo gerovei nutarta su
rengti metinį balių. J komisi- 
j baliui rengti įeina A. Zalage- 
nes, P. Versila ir A. Paltana
vičius. ’

Apsvarsčius svarbesnius rei
kalus prieita prie rinkimo val
dybos 1932 m. Ji išrinkta vi
sa senoji ir joje bus šie drau
gai: pirmininkas K. Laucius, 
3317 Auburn avė.; vice-pirm. 
J. Gelgaudas, 1900 So. Union 
avė.; protokolų r aš t. A. Zala
gėnas, 7132 So. Racine avė.; 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 
So. Parnell avė.; kontrolės 
rašt. B. Žolinas, 2931 S. Eme- 
ral avė.; iždininkas J. Žymin
čius, 792 West 31 st.; iždo glo
bėjai M. Narbat, 480& South 
Throop st., ir E. Bliumas, 3233 
So. Lime st.;'ligonių globėjas 
A. Simonas, 3127 Šo. Lowe 
avė.; trys trustisai J. Bružas, 
5608 S. Whipple st., J. Kaz
lauskas, 2901 So. Emerald
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čia įdedu 15 centų ir prašau at>

siųsti man pavyzd) No

Mitrai
* i. '

L 
per krutini

(Vaidas ir pavardė) 
■ ■

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)

iti. ii rjterOi

31 st.
Valdyba susideda iš darbš

čių ir teisingų vynp Linkėti
na jai pasidarbuoti kliubo ge
rovei. ,

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kiekvieno mėnesio pir
mų antradienį 8 vai. vakaro.

Žilas Kliubietis.

APIE KAVĄ
Kava dabar yra vienas iš labiausia iš

garsintų dalykų. Tiek buvo prirašyta 
ir prikalbėta apie kavą, kad verta pa
kalbėti apie dabartinę padėtį kavos pre
kyboje.

Didžiuma šioje šalyje suvartojamos 
kavos yra atvežama iš Brazilijos/ Tik 
nedaug kavos atgabenama iš kitų šalių, 
o ir ta kava yra vartojama tiktai pri- 
maišymui prie Brazilijos kavos. Brazi
lijoj kavos auginimą ir distribuciją 
kontroliuoja pati valdžia. Kada buvo 
palankios ekonominės sąlygos, auginto
jai gaudavo gerą kainą ir tas akstino 
juos dar daugiau kavos auginti. Kada 
kainos pradėjo kristi, valdžia dar bandė 
neleisti kavos marketan, kad tuo stabi
lizuoti kainas.

Ekonominė padėtis tečiaus nepagerėjo 
ir Brazilijos valdžia buvo priversta pa
leisti marketan susirinkusį kavos per
viršį. Delei to kainos ėmė galvotrūk
čiais kristi ir nupuolė iki to laipsnio, 
kokio kavos industrija dar niekad ne
buvo žinojusi. Štai kodėl šiandie gali
ma gauti gerą kavą už žemą kainą. To
dėl kada jos groserninkas pasiūlo šei
mininkei kavą už žemą kainą, ji neturi 
sumaišyti su pigia kava, kuri pirmiau 
parsidavinėjo.

Įrodymui, kad gera kava nėra brangi,

PRANEŠIMAI
SLA. 129 kuopos priešmetinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję gruodžio 13. 
d., 1 vai. po pietų, J. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus valdybos rinkimas 
ir centro Pildomosios Tarybos kandida
tų nominacijos.

A. Zalagėnas, prot. rast.

West Pullman. Ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 13 d., 2 vai. po pietų. W«st 
Pullman Park svetainėje įvyks SLAV. 55 
kuopos priešmetinis susirinkimas. Bus 
nominacija Pildomosios Tarybos ir rin
kimas kuopos valdybos. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykite ir paduo
kite savo balsus už tokią Pildomąją Ta
rybą, kuri galėtų geriau tvarkyti Susi
vienijimo reikalus ir išrinkite,, kuopos 
valdybą tokią, kuri, manote, tarnautų 
gerai kp. reikalams ir abėlnai Susivie
nijimui. Už neatsilankimą bausmė pa
gal konstituciją. Sekretorius.

Roseland. Ateinantį pentkadienį, 
gruodžio 11 d., 7:30 vai. vakare, Shed- 
vilo svetainėje 341 KenSington Avė. 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo 
priešnietinis susirinkimas. Jame bus 
renkama valdyba ir visokios komisijos 
Visi nariai ir narės būtinai atsilankykite. 
Už neatsilankimą bausmė pagal konsti
tuciją. Išvažiavimo komisija pageidau
ja nuo narių, kurie paėmėte išvažiavimo 
knygutę ir nesugražinote, kad sugrąžin
tumėte. — Sekretorius. ‘

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A 
valdybos rinkimai atsibus pėtnyčioj, 
gruodžio 11 d„ nuo 1 vai. po piet iki 
7:30 vai. vakare, Amalgameitų Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd, Balsuoti 
galės tik su knygutėm. Visi nariai 
ir narės kviečiami dalyvauti skaitlingai 
rinkimuose. Taipgi lokalo susirinkimas 
įvyksta tuojau po rinkimų toj pačio, 
svetainėje, tad dalyvaukime visi ir iš
girsim rinkimų pasekmes. — Valdyba.
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Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys priešmetinį susirinkimą gruodžio 
13 d., 1 v. p. p.. A./Čėsnos svetainėj, 
4501 S. Paulina St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių reika
lų ir bus renkama nauja valdyba. Už 
neatsilankymą bausmė pagal nutarimą.

' . Valdyba.

The Bridgeport Knitting Shop
Neria plonus ir storus vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 75 % iki 100%.

F. SELEMONAVIČIA
604 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. V1CTORY 8480 
Atdara dienomis ir vakarais.

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, 8ULFURINE8 VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 'GYDYMAS

Treatmental visokių kraujo litru, reuma
tizmo. nervų, lumbago, Saldo, paraly
žiaus, sdaticą ir visas panagias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal - elektros 'prietai
sais. Sulfurlnfis vanos sutvirtina vandeni 
iki 165 ir 175 laipsnių. Nuo jų kranjas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 25 Įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St.
Kamp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4052

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

skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė,
Pbone Republic 4544

i r i ................. ...į

STANKŪNAS
Kas "norit gerų paveikslų atvažiuokit 

j studiją arba palaukit | namus

3315 So. Halsted St
Tel. Yard, 1546

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
■kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Penktadienis, gr. .11, 193t

vlidsvcst Stores turi savo sankrovose 
speciali kavos išpardavimą. Ta kava 
atitinka visiems reikalavimams spalvos, 
cvapsnio ir skonio. Ji yra perkama 

didelėmis kiekybėmis ir spraginama pa- 
elba moderninių mašinų moksliškiau- 

siais budais. Kava yra spraginama kas- 
die, kas užtikrina pirkėjui, kad jis vi
suomet gauna šviežią kavą.

Kadangi kava yra rakis svarbus daly
tas grasesnėje, Midwe$t Stores savinin
kai akylai žiuri, kad jų ''raudonas mai- 

iielis” kavos butų prirengtas kuogeriau- 
šia ir kad publika gautų kuogeriausj 
produktą.

CLASSIFIED ADS.
Educational

___
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

r AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 
ant Real Estate Bonų 

Mokančių ar ‘Nebesimokančių, skolina 

Life Insurance Agency 
Room 648 

1 No. La Šalie St.

Business7 bervįce 
Biznio Patarnavimas

PATARIMAS
šiuomi patariame Lietuviams pirkti 

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crane Goal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel.' Republic 8402 
CHICAGO, ILL.

Furnished Rooms
ŠVIESUS ruimas dėl vaikino, mergi* 

nos arba moteries. , Labai pigiai. Ra
šykite arba atsišaukite ypatiškai. Box 
1376, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

RENDON kambarys, vaikinui, mer
ginai arba vedusiai porai. 724 W. 35 
St., 2 lubos.

KAMBARYS rendon, pavieniems vy
rams su ar be valgio, pigiai. 3214 Eme- 
rald Avė., 2 lubos, front.

FURNIŠIUOTI kambariai, nuo $3 
ir augs. 6425 So. Ashland Avė. TeL 
Republic 7647.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų su mažais trakais ar 
šiaip automobiliais, gali užsidirbti $10 
iki $15 į dieną. Kreipkitės 170 N. 
Peoria St.

Help Wanted—Female
REIKALINGA užtikima mergaite 

abelnam namų darbui. Geri namai. 
Maža šeimyna. Tel. Austin 9692.

Business Chances •
Pardavimui Bizniai_________

TURIU parduoti grosernę, kendžių 
kampinį štorą. ' 

2500 W. 39 St.

PARSIDUODA AR PASIRENDUO- 
JA moderniškas 20 kambarių Kotelis su 
minkštų gėrimų užeiga. Randasi ge
riausioj Cicero vietoj. Tai yra gerai 
apsimokantis biznis. Renda labai pigi. 
Savininkas

A, MILIAtJCKAS , 
1837 S. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 205

PARDAVIMUI pigiai bučemė it 
grosernė. Knygynas 3210 S. Halsted 
St„ Box 23.

PARDAVIMUI kendžių, tabako sto
ras, netoli mokyklos. Priežastis — Ii* 

(ga, 2002 Canalport Avė.

PARSIDUODA restanrantas, turi būt 
parduotas į trumpą laiką spigiai, priežas
tį patirsit ant vietos. 750 W. 69 St.

Real Estate For Sale 
N a m ai-Žemi Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui 

lotus, fartnas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
'kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

EINU i btičernės biznį, mainysiu sa
vo puikų namą. Atsišaiikit Republic 
1598, J. G., 6142 S. Fairfield Avė,

PARDAVIMUI 13 flatų pietinėj da
ly miesto, arba priimsiu į mainus ma
žesnį namą. 
E. 62 St. 
Fairfaz 4899

Namas randasi 615-617 
Pašaukit savininką, Tel. 
arba matykite janitOriųi




