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15000 Angllakasiii Laidojo 
Milicijos Nušautąjį Gani

1,200 Lenkijos dvaru 
parduoti iš varžyti- 

nio už skolas

Kad milicija nesutrukdytų laidotuvių, ap 
eigos buvo laikomos kitame paviete

Dar 1,500 dvarų gręsia licita- 
cija. Nėra ir pirkėjų, ,tad 
dvarai gal būt bus parceliuo
jami

Taylorville, III., sp. 16. — 
Šiandie organizuotieji į Pro
gressive Miners of America uni
jų angliakasiai laidojo savo na
rį Andrių Ganj, kurį Tovey 
miestely, savo kaimyno kieme 
nušovė milicininkas.

žuvusį kovoje streikierį, lai
doti susirinko 15,000 angliaka
sių minia. Laidotuvės prasi
dėjo iš Tovey -miestelio, kur mi
licininkų nušautasis gyveno. Iš 
ten visi vyko į Pawnee, Sanga- 
mon paviete, kad išvengti mi
licijos sargybos ir iš jįo galinčio 
įvkti laidotuvių susitrukdymo. 
Čia, viešoj aikštėj, įvyko pa
maldos ir naujosios angliakasių 
unijos vadų prakalbos, taipgi 
giesmės.

Po apeigų visa ši milžiniška 
minia patraukė į Taylorville, į 
Oakville kapines, kur Andrius 
Ganis tapo palaidotas visai ar
ti George Frank Bileyu, ang
liakasio, kuris žuvo Virdene lai
ke angliakasių streiko 
Kapinėse irgi buvo 
trumpas programas.

Milicija laidotuvių 
netrukdė. Ji net buvo
si patruliuoti gatves ir niekur 
laike laidotuvių nesirodė, kad 
savo buvimu neerzi irti įširdusių 
streikuojančių angliakasių.

Andrius Ganis paliko milici
ninkų sužeistų žmoną ir tris 
vaikučius. Jis buvo 44 m. am
žiaus.

1898 m. 
atliktas

eisenai 
paliovu-

Ispanija ruošias kon
fiskuoti didelius 
bažnyčių turtus

Nukankinęs kalinį 
viršininkas rastas 

kaltas

Varsa va, sp. 16. — Lenkija 
pergyvena sunkų ūkio krizį ir 
ne tik maži ūkiai neišisimoką, 
bet ir didžiausi dvarai atsidūrė 
keblioj padėty ir yra licituoja
mi už skolas;

žemės Kredito Draugija, di
džiausia Lenkijoj pinigų skoli
nimo ūkiams įsitaiga, pereitą 
mėnesį išstatė* licitacijai 1,200 
dvarus, kurie neįali ne tik savo 
skolų, bet net ir nuošimčių už 
skolas išmokėti. Iš išstatytų li
citacijai, 370 dvarų negalima 
buvo parduoti ,nes neatsirado 
pirkėjų, šį mėnesį per licita- 
cijų bus parduota 600 dvarų. 
Bet dalis tų dvarų galbūt nors 
nuošimčius už paskolas užsimo
kės ir tuo išsigelbės nuo lici- 
tacijos.

Tečiaus
gręsia dar 1,500 dvarų. Ta drau
gija yra suteikusi paskolas 6.- 
000 dvarų, kurių pusė yra atsi
dūrusi labai keblioj padėtyje ir 
savo skolų išmokėti nebegali, 
nors valdžia duoda įvairių pa
lengvinimų.

Jei didieji dvarai per licitaci- 
jas nebus parduoti, tai valdžia 
pasiimsiantl juos savo kontro
lei! ir tokius dvarus išparceliuo
sianti (iŠdąlinsiahti), vaduojan- 
ties tuo, kad lengviau yra par
duoti mažus ukius, negu di
delius žemės plotus.

pavasary lici'tacija

Jau įneštas bilius nacionalizuoti 
bažnyčių žemes ir kitus mil
žiniškus turtus

Madridas, sp. f&."^*Valdžia 
eina prie nackm ai fasavimo' mil
žiniškų bažnyčios turtų Ispani
joje. Tuo tikslu valdžia įnešė 
seime nacionalizacijos bilių, ku
ris esą tikrai praeis.

Bilius nustato, kad bažnyčios 
turi grąžinti valstybei visas sa
vo puikiąsias katedras ir seno
vines bažnyčias, milžiniškus 
bažnyčių valdomus žemės plo
tus, taipgi bažnyčioms pirklau 
sančias brangmenis ir dailės tur
tus, kurie yra neįkainuojami ir 
galbūt didžiausi visame pasauly. 
Ateityje bažnyčios turės mokė 
ti valstybei nuomą už jų var
tojimą pamaldoms.

Naujieji įstatymai leis bažny
čioms turėti turto ne daugiau, 
kaip yra “būtinai reikalinga“.

Ja'cksonville, Fla., sp. 16. — 
Jury rado Floridos kalinių kem
pės viršininką George W. Cour 
son kaltą dėl nukankinimo ka
linio Arthur Maillefert ir jam 
gręsia nuo 1 iki 20 metų kalė
jimo. Kempės sargas Higgin- 
botham, kuris buvo teisiamas 
kartu su Courson, liko išteisin
tas. Prokuroras abiems reika
lavo mirties bausmės. Courson 
tuoj aus pareikalavo naujo bylos 
nagrinėjimo.

Byloj, kuri tęsėsi apie dvi 
savaites, buvo įrodyta, kad ka
linis bandė pabėgti, bet tapo 
sugautas, ir atvestas atgal į sto
vyklą. Stovykloj Courson ir 
sargas kalinį sumušė ir visaip 
kankino, paskui gi uždarė tam 
tikroje kankinimo dėžėj “sweat 
box’, kur kalinys buvo laikomas 
tol, kol jis baisiose kančiose pa
simirė.

16 Suomijos fašistų 
vadų paskelbė ba

do streiką
16 fa- 

jų

Daug sužeista ir suimta 
riaušėse New Yorke
New York, sp. 16. — Dau

giau kaip 25 žmonės liko su
žeisti ir 23 žmonės liko areš
tuoti komunistų sukurstytose 
riaušėse prie teisęjo Thomas 
Aurelio namų. Riaušės kilo mi
niai susirinkus | protestuoti 
prieš teisėjo atsisakymą leisti 
apeliuoti bylą negro Samuel 
Brown, kurį jis buvo nuteisęs 
6 mėnesiams kalėjiman.

18 metų kalėjimo už sunaus 
užmušimą

Welch, W. V., sp. 16. —John 
Billina, kuris nušovė savo sūnų 
Donato, 16 m., už tai, kad ta- 
sis kramtė tabakų, tapo nuteis
tas 18 metų kalėjimam

Chlorai b apylinkei tedera 
lis oro .Mūras šiai dienai pra
našauta:

Dalinai apsiniaukę ir biskį 
Šalčiau, vidutinis šiaurryčių vė
jas.

Mooney išnaujo rei 
kalaus pardono

San Francisco, sp. 16.—Tho
mas Mooney advokatas Cyrus 
B. King paskelbė, kad jis at
einančių savaitę įteiks guberna
toriui James Rolph, Jr., forma- 
lį prašymų išnaujo apsvarstyti 
Thomas Mooney reikalavimų 
pardono.

Atidėjo Martin Insulto 
bylą

Barrie, Ont., Kanadoų, sp. 16. 
—Chicagiečio Martin J.* Insuli 
byla dėl jo išdavimo Chicagos 
teismui, tapo atidėta iki lapkri
čio 4 d.

Martin J. Insuli kartu su 
savo broliu Samuel Insuli, bu
vusiu visuomenės aptarnavimo 
įmonių magnatu, yra Chicagos 
teismo apkaltinti dėl pasisavini
mo pinigų nekuriu kompanijų, 
kurių jie buvo viršininkais.

Prašo Graikiją atimti Insullo 
pasą

Athenai, Graikijoj, sp. 16.— 
Jungt. Valstijų legacija kreipė
si J Graikijos valdžių prašyda
ma' ją sulaikyti Samuel Insuli 
ir atimti jo pasą.

Graikijos valdžia ikišiol dar 
nieko neatsakė į šį prašyiną.

Helsinki, sp. 16. 
šistų, kurie sėdi kalėjime, 
tarpe Vihtori Kosolo, ir gen. 
Wallenips, už dalyvavimų la- 
puiečių fašistų sukilime, pa
skelbė bado streikų, reikalau
dami juos paliuosuoti iš kalė
jimo, kaip tų rekomendavo au- 
gščiausias teismas.

Jų byla prasidėjo liepos mėn., 
bet teismas ikišiol dar neišne
šė savo nusprendžio. Teismas 
buvo rekomendavęs juos paliuo- 
suoti iš kalėjimo iki nuospren
džio. Bet valdžia delei politi
nių priežasčių atmetė teismo 
reikalavimų ir atsisakė juos iš 
kalėjimo paliuosuoti.

Fašistams kaliniams pradė
jus badavimą įvyko kabineto 
susirinkimas, kuriame vos iš
vengta kabineto plyšimo. Pa
galios padaryta kompromisą ir 
tapo nutarta 4 fašistus paliuo
suoti, kitus gi 12, jų tarpe vy
riausius vadus Kosola ir gen, 
Walleniųs ,palikti ii- toliau ka
lėjime.

Paliuosuojami
griežtai atsisakė atšaukti bado 
streikų ir kalėjimą apleisti iki 
nebus paliuosuoti ir visi kiti 
fašistai kaliniai., Tečiaus kalė
jimo valdininkai aprengė juos 
civiliais drabužiais ir prievarta 
juos išmetė iŠ kalėjimo.

kaliniai

Piratai apiplėšė anglų laivų

Hongkong, Chinijoj, sp. 16.— 
Chiniečiai piratai, kurie įsigavo 
j laivų kaip pasažieriąi, užgrie
bs anglų laivų Helikon ir išlai 
kė j j savo rankos^ 36 valandas. 
Laivų apiplėšę, piratai pabėgo 
savo laivais.

Lietuvos Naujienos
Daug mokinių

Biržai. —Prasidėjus mokslui 
gimnazijoje, padidėjo judėjimas 
visame Biržų mieste. Labai 
daug yra žemesniųjų klasių mo
kinių. Pirmosios, antrosios ir 
trečiosios yra dvi. Gimpazijos 
yra 460 mokinių.

Jugo Slavija paskel
bė blokadą Kroatijai

Kaip apmauna ame 
rikonus

Ir kapšiukas po kaklu dolerių 
neišgelbėjo

[Acme-P. ® A. Photo]

Alabamos valstija jau nuo 1915 m. buvo taip sausa, kad 
joje nebuvo leista net ir “near beer“ pardavinėti. Dabar, ne
žiūrint gubernatoriaus veto, tas įstatymas tapo atmainytas ir 
štai dvi alabamietes geria ir negali atsigardžiuoti “nyrbyriu”: 
joms ir “nyrbyris“ yra didelė ir ikišiol neragauta naujiena.

Tuo nori sustabdyti gabenimą 
ginklų j reikalaujančių nepri
klausomybės Kroatiją

Kaltina, kad bolševi 
kai persekioja žy

dus Ukrainoje
Areštuoja žydus prekybininkus 

ir paskui reikalauja juos iš
pirkti doleriais

. Kaunas, sp. 16. —Idišė Stirn
ine, didžiausias žydų laikraštis 
Lietuvoje, rašo, kad sovietų val
džia Ukrainoje vėl ėmė perse
kioti žydus /prekybininkus, ku
riuos j L areštuoja ir paskui rei
kalauja' išsipirkimo. Išsipirkimą 
bolševikai reikalauja sumokėti 
doleriais.

Laikraštis paduoda ir daug 
laiškų, kuriuos gavo Lietuvos 
žydai nuo savo giminių Rusi
joj, prašančių prisiųsti išpirki
mui vidutiniai nuo $100 iki 
$200. Pasak laiškų, tuo pini
gus reikia f sumokėti pirmiau 
negu kalinys bus paliuosuotas.

Nekurie iš suimtųjų, sako 
laikraštis, jau ir pirmiau buvo 
suimti, bet juos gyvenantys už
sienyje gimines buvo išpirkę.

Laikraštis atkreipia domę ir 
į tų .faktą, kad anfi-semitišloz 
bolševikų valdžios veikimas pa
sireiškia kaip tik tuose pačiuo
se distriktuose, kur ir pirmiau 
žydai gyventojai yra labai daug 
kentėję nuo pogromų.

Indusai užmušė 14 mo 
hometonų už karvių 

vogimų
Siml'a', Indijoj, sp. 16. 

mahometonų liko užmušta ir 11 
sužeista indusų ir mahometo
nų susirėmime Punjab provin
cijoj. Indusai puolė mahome
tonus delei pastarųjų pavogimo 
ir paskerdimo indusų karvių.

Bedarbė mažėjanti
FedeWashington, sp. 16 

ralinis darbo statistikų biuras 
paskelbė, kad samdymas darbi
ninkų pereitų mėnesį padidėjo 
3.6 nuoš., palyginus su rugpiu 
čio mėn., kur samda buvo irgi 
padidėjusi 1.4 nuoš., palyginus 
su liepos mėn.

PhilaNew York, sp. 16
delphijos uosto kolektoriaus Ac- 
ker įsakymu Hempstea'd Har- 
bor, L. L, yarduose tapo už
griebta $100,000 vertės jachta, 
Kismet, kuri buk. ųžsiimdavusi

Jau ir pirmiau Helikon buvb degtinės Šmugeliu j Jungi Vals- 
du sykiu piratų apiplėštas tijas

ekonominės derybos 
nutruko

Net ir pirmų klausimų svars
tant neprieita prie jokio su
sitarimo

Fiume, Italijoj, sp. 16. — Va
kar Jugo Slavija paskelbė ašt
rią blokada savo provincijai Li
ka, kur yra susikoncentravęs 
Kroatijos judėjimas už nepri
klausomybę.

žinios sako, kad 65 pajūrio 
mylios yra akylai patruliuoja
mos Jugo-Skvijos karinių lai
vų, kuriems yra įsakyta šauti į 
visus laivus, kurie nesusitos 
prie pirmos komandos sustoti.

šių aštrių priemonių grieb
tųsi, kad sustabdyt slaptą gink
lų kontrabandą į Jugo Slovaki
ją, o ypač Kroatiją.

Londonas, sp. 16. — Dery
bos, kurios buvo užvestos, kad 
užbaigti atkaklų muitų karų 
tarp Anglijos ir Airijos, visiš
kai nutruko nedavusios jokių 
pasetmiųi Derybos tęsėsi vos 
dvi dienas.

Dominijų sekretorius J. H. 
Thomas pareiškė, kad derybos 
visiškai nutruko. Bet kaip 
Thomas, taip ir Airijos prezi
dentas de Valera atsisakė duoti 
platesnių paaiškinimų, nes jie 
pirmiau raportuosiu savo par 
lamentams. Thomas raportuos 
atstovų butui antradieny, o de 
Valera—seimui trečiadieny.

Kiek žinoma, derybos nutru
ko negalėjus išspręst dagi pirma 
derybose iškeltų klausimą—fi
nansinį, dėl Airijos ūkininkų 
mokėjimo nuomos Anglijai. Nė 
viena pusė nesutiko tuo klau
simu padaryti nors mažiausių 
nusileidimų ir derybos liko nu
trauktos.

Tautų Sąjungos sek
retorium skiriamas 

franeuzas <*-
Geneva,* sp. 16. —Generaliniu 

tautų sąjungos sekretorium yra 
skiriamas fraticuzas A. M. C. 
Ayenol, kuris tautų sąjungoje 
ir kitose konferencijose Franci- 
jų atstovavo, nuo 1923 m. kaipo 
finansinis ekspertas. Jo paski- 
rimą dar turi patvirtinti tautų 
sąjungos pilnas susirinkimas ir 
taryba.

Jis užims 
sekretoriaus 
mond, anglo, 
birželio mėn.

Kaipo sekretorius, Avenol tu
rės du pagelbininku, vieną ita
lų ir kitą galbūt norvegą.

vietų dabartinio
Sir Eric Drum
X

kuris rezignuoja 
ateinančių metų.

Neprisiima algų 
jimo

kapo-

Los Angeles, Cai., sp. 16.— 
Marie Shumway, 22 m. steno- 
grafė, kuri iš sąvo samdytojo 
pasivogė $16,789, kad išgelbėti 
savo sergančio vyro gyvastį, 
tapo nuteista nuo vienų iki de
šimties metų kalėjimam

Londonas, sp. 16. — Trys di
džiosios Anglijos geležinkelių 
darbininkų unijos atmetė ketu
rių didžiųjų geležinkelių ' siūly
mą, kad darbininkai prisiimtų 
nukapojimą algų 10 nuoš. Da
bar geležinkeliai savo reikalavi
mą paduos nacionalei algų ta
rybai. ‘

Alus konkuruoja deg

Helsinki, s Suomi ja, sp. 16.—- 
Įvedus nuo nigs. 1 d., stipresnį 
•alų, alaus suvartojimas pakilo 
140 nuoš;, I 
žymiai sumažėjo degtinės var
tojimas.

bet tuo pačiu laiku

5,000 angliakasių gavę darbo 
•• - ■--------_

Philadelphia, Pa., sp. 16. -r 
Darbai kietųjų anglių—antraci
to—kasyklose žymiai pagerėjo 
ir į kasyklas bus ar jau yra 
priimta apię 5,000 angliakasių.

Tokio, Sp. 16
paskyrė $200,000 subsidijos Ja 
ponijos skyriui 
parodoj 1933 m

visąpasaulinėj 
Chicago j.

New York, sp. 16. Penki 
plėšikai užpuolė Public National 
Bank skyrių Bronx’e ir atėmė 
iš banko $15,000.

i

Šiaulių kriminalinėj policijoj 
gauta iš Kelines pranešimas 
apie šitokį įvykį. Neseniai iš 
Amerikos grįžo į Kelmę pil. 
A. Navickas, apie 50 m. am
žiaus. Parsivežė stambią su
mą pinigų, kuriuos, kad nepa
vogtų, laikė pas save pasikabi
nęs *a*nt krutinės po marškiniais 
specialiai pasisiūdintam kapšiu- 
ky. Nežiūrint tačiau šios sau
gios priemonės, rugsėjo 7 d. 
Navickas, patikrinęs kapšiuko 
turį, konstatavo jame 300 dole
rių trukumą. Galvodamas, kad 
šią 'sumą bus pametęs, niekam 
apie pinigų dingimą nepranešė.

Kadangi pinigų dar nemaža 
kapšiuky liko, tai Navickas nu
sprendė be naudos jų nelaikyti, 
o įsigyti kokį turtą. Suderėjo 
ir nupirko už 10,000 litų 30 
ha ūkį. Pinigus sumokėjo, bet 
kapšiuko "turis tuomi toli gra
žu dar neišsekė, todėl, susiki
šęs likusius pinigus į kelnių ki
šenę, įsigėrę ir linksmas par
vyko namo, čia atėjo pas jį 
tūla Marcijona Vilimavičienė, 22 
m. amžiaus moteris. Esą ją 
persekiojus jos nuožmusis vy
ras ir ji atbėgusi pas Navickų 
prieglaudos nakčiai ieškoti. Taip 
ir apsinakvojo. Pabudęs, jisne- 
tremdo ’&avo kambary Vilima- 
vičienės ir kišenėje... 9,960 litų.

Navickas pasiskundė “polic- 
monams”. “šur, mister“— at
sakė policija ir nustvėrė Vili- 
mavičienę. Prisipažino Naviską 
“apčystijusi“. Bet pinigų pas 
ją rado tik 2,438 litus 60 cen
tų. Kitus jau spėjo išleisti. Da
lį jų padovanojo saVo dviem 
seserim, už kitus prisipirko į- 
vairių daiktų,
rasta už 400 litų.
daiktai grąžinti nukentėjusiam. »

Paaiškėjo, kad ir pirmuosius 
3,000 litų, kuriuos Navickas ta
rėsi pats pametęs, ji pavogė iš 
jo susitarusi su Antanu Pau
lausku, 26 m. amžiaus, kelmiš
kiu. Pavogimojlieną Navickas 
buvęs neblaivas ir ji taip pat 
buvo atėjusi pas j j “ieškoti 
prieglaudos nuo persekiojančio 
jų nuožmaus vyro“. Kai Na
vickas užmigęs, ji ištraukusi 
iš kapšiuko 300. dolerių ir pa
davusi juos* lauke laukusiam 
Paulauskui, o pati grįžusi, kad 
jis vėliau jos neįtartų. *

kurių pas jų
Pinigai ir

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TUPI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI' APIE PINIGŲ KURSĄ TEN- 
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S/IKI S 
Šventadieniais nuo » iki i val.



ganjzacijos pasitraukti? Ži- 
norųa, kad ne. Tačiau aišku 
taip pat, kad tokie dalykai 
musų Susivienijimui nieko ge
ro nelemia

KORESPONDENCIJOS
Rytietis

Detroit, Mich JUOKAI
Iš socialistų veikimo

kokią šian

Waterbury, Conn
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Rudeninis Sezonas
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• ' . -
Drcslų Dczninlnlmaa Ir
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VNIOUE Single Text System. One subject at a 
tjme-r-ęovęred rapidly and thoroughly.

Convenient location. Spacious quarters. Gym- 
nasium for students.
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darbininkai turi 
Tai kolegijai 

Detroito 
bet dabar

Kas mokate angliškai skai
tyti, tai būtinai įsigykite nau
ją knygutę vardu “A Plan for 
America 
truota ir turi 
Surinkta ten vyriausiai 
man Tliomas ir James 
rer raštai. Kalba

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■■ skutimos 

namie

JOS. p. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

kytojauti pakviesta žymus

darbininkų judėjime žmonės, 
kurie daugumoj yra baigę u- 
niversitetus.

— Frank Lavins kas.

Žąsies senumą pąiįstą iš 
dantų

Tėvą#: Sakyk, Joneli, iš ko 
u pažįsti žąsies amžių?

Jonelis: Iš dantų.
Tėvas: E, kad tu ir kvąi- 

as, juk žąsis neturi dantų.
Jphęlis: Tiesą, tėvęli, bet aš 

pijų dąntis.“Nagi, širduž 
dien sriubą tu išvirei?”

“Žydinčių kopūstų sriubą, 
mielasis! Žodis žodi n pagal 
virimo knygą!”

“Na — tų matyt, išvirei sy
kiu su korektūros klaidomis!”

IJgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegramą tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

tyęs taipgi pąsiunČiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadon, Argentinon ir j kitus kraštus.

CŲĄRENCĘ A. O’BRIEM, 
Reglatered Patent Attorney 

43-A gecnrlty Savingt A Cemmerelal 
Bank Balldlng

(Directly aernaa atreet Irom Patart Offlce) 
WASBINGTON. D.C.

14 EAST MONROE STREET
1 » I f •> I

Phone State 6143

Amo eksportų lų- 
Dienomis ir Va* 

tomą kaina.
7. dirbėjos uždirbą 

Iki $50 savaitei, 
jų yra didelis parel-

papuoSti, nu; 
sau pui’ 

dar besi'

LISTERINE 
ręlięyes
5ORETHROAT

Listerine beveik mome toliai 
užmuša piriijčjas bendrumo 
su paprastai^ Šalčiais bakteri
jas! — . .
gerki* kada bą 
skaudina. Ir 
taipjau ’ labai Y 
pjęįltUfafo ialf 
studijavimai 1C 
ke 2% žiemos mfncsių pa- 
įodė, kad tie. kurie plauna 
gerkle su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turijo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už (uos. kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmaca! Co„ St. 
Louis. Mo.

Tas palengvina jūsų 

“ W h ir- 
Luterine yra

kišti koją: :ady. Lukošius au
toritetingai pareiškia, kad už 
tokio raporto perskąitymą 
galima vieną ar kelis akmenis 
į teismą patraukti už “garbėj 
nuplėšimą.” Mat, dalykas tąs 
kad raporte pasakyta, jog p. 
Tareila neatliko tinkamai pir
mininko pareigų. Vienok šį 
kartą tie grūmojimai nieko 
nepagelbėjo: raportas buvo 
perškatiytas ir priimtas. Bet 
tai nei kiek nekliudė išteisinti 
p. Tareilą.

Pas mus dabar visi 
jog tautiškas apskričio 
žiavimaS lygiai taip pasielgė 
su kaltininkais, kai]) Pittsbur- 
gbo seimas su Gegužių, Jurge- 
liute ir kitais. Reiškia, išsipil
dė adv. Lukošiaus posakis: 
durnas duoda, razumnas imą. 
“Razumnas” Mikalauskas ė-

Lalluu daug reiškia 
prie patentu. Nerial- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu i a v. g

iųė, o “durnas” Jonas dąve ir 
visąi nebandė prižiūrėti, kas 
atsįjiks su paduotais pinigais.

Apskričio dėlegątams gali
ma atiduoti kreditas ųębent 
yž tai, kad jię visgi nębjprinko 
Tąfejlą pirmininkų, — už jį 
buvo paduota tik penki bal- 
šai. Vadinasi, tuo atžvilgiu Ge
gužis laimėjo daugiau: jis ne 
tik Įiko išteisintas, bet ir vėl 
prezidehtu išrinktas.

Na, po viso to ar galimą na- 
knltinli, kad jie neveikia 

jr nęt gruiųoja visiškai iš or-

KCmS
Panokite puikią

Smith" sandėlio 
žmogų užmušė, 

aukos. Jie 
pasirink- 
auka bu 
bedarbis, 
amžiau::.

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS

Ir štai kuomet organizacijoj 
dedasi tokie dalykai,, tai eili
niai nariai nebegali tais tauti
ninkais bepasi tikėti. “Paten
tuoti tautininkai” tiesiog varo 
čigonišką politiką, — save la
bai gražiai teisina, o kitus 
kaltina. Ir jie mano, kad tai 
labai gudrus dalykas ir nariai 
nieko nesupranta. Sakysime, 
p. Tareila, kuris buvo apskri
čio pirmininkas, nuplauna 
rankas ir sako, jog jis esąs 
nekaltas, kaip avinėlis. Jeigu 
organizacijos pirmininkas nei 
kiek neprižiūrėjo, kad finan
siniai reikalai butų tinkamai 
tvarkomi, tai aišku, jog jis

Detroite 
savo kolegiją 
pirma vadovavo 
Darbo Federacija, 
ji perėjo j Michigtn Socialis
tų Draugijos rankas. Kolegijoj 
dėstoma ekonomijos mokslas, 
Markso filosofija^ darbiniu-

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

lA<mę-P. fcJ Ą. I’botpl

septintas pasaulio stebuklą 
užsimušė amerikietis kalnų ląipįp1 
Jis nukrito iš 461 pėdos ąugšui

yra dideils apsileidėlis ir ne
supranta savo pareigų.

Musų -tautininkai dažnai 
sulosią senos bobutės rolę. 
Pieną ji apkaltina Stasiuką 
už avių praganymą ir barasi, 
o vakare jau teisina Stasiuką 
ir bučiuoja jį. Štai kada musų 
Jonai praganė iždą, tai pasi
girdo murmėjimas. Bet dabar 
jau viskas “sutvarkyta.”

Manau, jog bus pravartu 
truputį plačiau apie tą istori
ją parašyti. Apskričio 
vinie pernai lapo išrinkta spe- 
cialė komisija, kuri surado, 
jog ižde trūksta $1,214.60. Ko
misija tinkamai visą reikalą 
ištyrė ir savo raportą patiekė 
apskričio valdybai. Valdyba 
raportą priėmė ir nutarė jį 
paskelbti “Tėvynėj”, kad aps
kričio kuopos ir nariai žinotų 
visą dalyką. Kaip tik į laiką 
apie tą sumanymą sužinojo 
Waterburio “nekalti berne
liai,” — Jonas ir Kazimieras. 
Nieko nelaukdama, jiedu pa- 
rašė “Tėvynės” M^g,'<Iąkl9.riui 
“striošną” laiškifnu? tįsĮ'jėi- 
gu paskelbsi raportį, tai mes 
tave paduosime į “sūdą.”

Redaktorius išsigando ir 
pradėjo prašyti apskričio pir
mininko, kad jis raportą atsi
imtų. Pirmininkas suliko lai 
padaryti. Vėliau aspkričio val
dyba nutarė tą raportą pasių
sti kuopoms, kad savo susirin
kimuose jos galėtų narius su
pažindinti su iždo reikalais. 
Bet ir vėl Jonas ir Kazimie
ras įsimaišė ir pradėjo apskri
čio pirmininkui grasinti “sli
du.” Pastarasis gavo kinkų 
drebėjimą ir raportą kuopoms 
nebesiuntė.

Pagalios, prisiartino ir aps
kričio suvažiavjmas. Komisija 
nori perskaityti savo raportą. 
Bet Tareila ir čia stengiasi pa-

Nors ir susivėlinau, bet vis- 
tiek noriu šį tą pranešti apie 
4-to apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyko rugsėjo 18 d. Lie
tuvių Svetainėje. Apskričiui 
priklauso 20 kuopų, vielok 
suvažiavime tedalyvavo tik 
9 kuopos, kuries prisiuntė 35 
delegatus. Pernai apskričio 
suvažiavime dalyvavo 18 kuo
pų ir prisiuntė 75 delegatus. 
Iš to matyti, kad ūpas kuopo
se labai nupuolė ir jos prade
da nebepaisyti, kas 
veikiama.

Kas dėliai to yra 
Kodėl Susivienijimo 
pradeda prų pirštus 
savo organizacijos 
Pirmiausiai tenka 
kad apskričio darbuotėj nepa
sireiškia jokie socialistai, ant 
kurių butų galima visą bedą 
suversti. Tad čia jokiu bildu 
negalima socialistams daryti 
užmetimų, kad jie nori viską 
užgrobti ir nelaimingus tau
tininkus į ožio ragą suvaryti. 
Padėtis čia yra kaip tik prie
šinga, — 4-tą apskril 
met valdė ir dabar tebevaldė 
tikrieji tautininkai. Rimtų ir 
demokratiškai nusistačiusių 
žmonių mūsiškiai tautininkai 
bijosi, kaip velnias kryžiaus. 
Jie daro viską, kad tik tų de
mokratiškų žmonių neįsileisti 
į valdybą.

Ir štai nežiūrint į visą tai, 
4-tas apskritys ne tik kad nc- 
buvoja, bet juo tolyn, tuo la
biau nyksta. Kas pasidarė? 
Kame dalykas? Kalbėsiu at
virai. Musų tautininkai eili
nių narių tarpe turi labai pra
stą reputaciją. O ypač nuo 
paskutinio seimo, kada jie 
paneigė daugumos narių va
lią ir sulaužė Susivienijimo 
konstituciją. Po visų tų įvykių 
eiliniai nariai nebenori dau
giau dirbti. Jie sako, jog su 
jais ponai viršininkai visvien 
nenori skaitytis.

Yra dar ir kitas dalykas. 
Kaip jau daugeliui yra žino
ma, prieš kiek laiko tapo mu
sų apskričio praganytas iždas. 
Tai įvarė organizaciją į sko
las. Pateisinti tuos žmones, 
kurie praganė iždą, jokiu bil
du negalima. Tačiau suvažia
vime tautiški politikieriai kal
tininkus išteisino ir nubaltino.

Detroite nieko gero nesima
to. Ateitis tikrai tamsi. Tie
siog šiurpu darosi, kai pama
nai apie žiemą. Vasaros metu 
tūkstančiai bedarbių nakvo
davo parkuose. Jie net pala
pinėmis buvo aprūpinti. Žie
mos laiku palapinėse gyventi 
negalima. Tai kyla klausi
mas, kur dings tie tūkstančiai 
bedarbių, kurie jau dabar ne
turi pastogės?

Prie C. F 
jau penktą 
Tai vis neturto 
ėjo anglių ir malkų 
(i r žuvo. Paskutinė 
vo jaunutis lenkas 
v* k šešiolikos metų 
Jis tapo beveik per pusę per
pinti‘as.

Pasitaiko ir kitų šiurpių da- 
Jvkų. Skurdo ir bado spaud
žiami žmonės eina į vagonus 
pasirinkti bulvių ir daržovių 
likučius. Juos paprastai ten 
užklumpa poliemonai ir skau
džiai sumuša. Beveik kas die
ną pasitaiko tokių įvykių.

UTARNINKAIS 
iš W.G.E.S. 1360 kil. 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

PEOPI.ES furniture co. 
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

Ncstcbltlna, kad milijonai įmo
nių inEgia Kraft Velveeta . •. 
up»l|epįc duoiių, suzipjaurtyk ar
ba virk au Juo.

Avelnoa, tikanua, ii gero Ched- 
dąr padarytas. Bųvlriklna
taip lengvaf kaip pienas. Vtgtr- 
tas' Amerikos MMIIkaKe Maisto 
Ko^ĮsŪ<^. l^bal maistingas.

Nusipirk dar virpu surj pas d»- 
vo groserninikų Šiandie.

riiid $: 
Ant 
kolavlniĮls. 
Ifisl mokink 
velti Ir padaryti 
kių skrybfilaitę 
mokinant.

MASTER DRES8MAKIN0 
COLLEGE

339 S. tVabasli Avenųe . 
kampas Vąn Burcn Si. ' 
Rašykite dol knygutės 

Gaubte ją DYKAI.

Labai švelnus ...
nūs mi^iy^ p.arįnktinlo alie
jaus* švelnaus ūksimo, rinkti
nių kalušlnių, rotų įSrlobltoiilij. 
Sumaišytus 'rnažoml' lu-u^le 
mis -dėl geresnio skonio.

rrlMtatonms ŠVIEŽIAS groser 
ninkamu knw ki iloš ' dk-hoš.

ra^aiulyklt JJ1

arba rašykite 
NEMOKAMOS

ventlon” formos. Nieko nelmaia 
nž Informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai Mdkoml paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rupesungaa pa
tarnavimas.

Spalių 20 d. Lincoln parke 
įvyks socialistų prakalbos. 
Kalbės Allen, Jonės ir J. Pan- 
zner, kandidatas į gubernato
rius. Spalių 27 dieną rengia 
prakalbas žydų socialistų lo- 
kalas. Kalbės Leonį Gousins, 
J. Panzner, J .Duffy ir M. Al- 
len. Lenkų socialistų prakal
bos jau praėjo.

Tik ligi šiol nieko nedaro 
lietuviai socialistai. Tai dide
lis apsileidimas. Kai kurie 
bando pasiteisinti, jog nėra 
pinigų iš kitur atkviesti kalbė
toją. Tačiau kviesti kalbėtoją 
iš kitur mums ir nereikėtų. 
Socialistų Partija mums pri
siųstų tiek kalbėtojų, kiek tik 
mes norime. Taigi jeigu ne
būtume apsileidę, tai lengvai 
galėtume prakalbas surengti.

Kaip ten nebūtų, bet neuž
mirškime balsuoti už socialis
tų kąndidątus. Genęralio pro
kuroro vietai yra nominuotas 
advokatas H 
jau nuo senjūx yra žinomas
kaipo darbininkų draugas.
Kandidatas į gubernatorius 
vra John Panzner. Tai labai 
sumanus ir gabus žmogus.

Prie progos noriu priminti 
spalių 20 d. Neužmirškite 
8:16 vai. vakaro atsukti savo 
radio imtuvus. Iš stoties C. B. 
S. bus perduodama Norman 
Tbomas kalba. Tą vakarą 
Tbomas kalbės Columbus, O. 
Socialistų kandidatas į prezi
dentus žada tą vakarą labai 
daug įdomių dalykų papasa-

Buy gloves with whgt 
It savęs

Nėra MrtfraKj movrti AOr w 
daugiau, kad <*uti gerą *’•«<* 
košele: Ldatenne Tooth PMte. 
dideli* tabu parsiduoda ui 
200. Ji valo ir apaauao daa* 
tla. Be to raute ■utauplaV 
>3. u* kuriuoa galite aualplrk- 
U pirštinaitei ar ką kita

, L»mber« Phar««aA|U Oo

LISTERINE
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Iš Politikos Lauko
Politinės kalbos

buvoAmerikos žmonių apgrobimas

Cicero

nu

4705

’ouft

‘OMCT

Lietuvis automobi
listas sužeidė italą

Vaikamu 
šilti nami
niai Al i pe

rukai, ver
tas iki 60c

Kaip “geras” Hoove- 
ris buvo ūkininkams

pinigai 
bankie** 
paskui

yra 
nori

metus sirgęs mirė bedar 
bis Adomas Jurgėlas

Feliksas Petrauskas įvažiavo j 
tūlo B. Volpe tautomobilį, kurie dirba 

prie konveje- 
, o geriems 
$6 už 8 va-

Skrybėlių 
Spėriai

Didelio ir ma
žesnio aaizo. 
Juodos taip

gi. Verias 
iki SI.88
49c

6 valandas.
nukapojo ir bosams

OOIF J’A 
t>ib vou ęee1 
-vue’Boss*'

Važiuodamas Plymouth auto 
mobiliu, lietuvis Feliksas Pau 
lauskas, 18 m., 3211 Lime St.

looks ukg a 
Be-CN PAIMTIM 

THE TOUVN
< RED ' /

i. Jeigu kiti ne
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 

‘ j. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

12 nuošimčiu 
nuošimčių už 
banko pinigų, 
spekuliacijoms 
viens už kito

finansiniai 
sutraukę į 

rankas visų žmonių pi- 
“kaltų” ir “nekaltų”.

- fAcme-P. B A. PbotoJ

Eamon de Valera, Airijos 
prezidentas, kuris dabar veda 
ekonomines derybas su Angli-

NEfcH WrtH A 'AJET

’ROUNb Hl$ bOME

Henry Ford automo 
bilių dirbtuvėje be

darbė didėja

Nuo spalių 1 d. Henry Ford 
automobilių magnatas, blekinių 
ližių karalius, nukapojo algas. 
Paprastiems darbininkams nu
ėmė net po $2 į dieną. Kurie 
gaudavo $6, dabar tegauna tik 
$4. Darbininkams 
sunkesnį darbą, 
rių, moka po $5 
amatininkams — 
landų darbą.

Bet negana to kad nukapojo 
algas, bet dar atleido apie 300 
darbininkų ir sumažino karų 
gamybą. Rugsėjo mėnesį bu
vo padaroma 85 karai į dieną, 
o dabar tik 50. Bet atrodo, 
kad ir tų nepadaro, nes dirba 
tik po 2-—3 dienas į savaitę ir 
tai tik po 4

Algas 
Darbininkai, kurie Šiuo pasku
tiniu Fordo prezentu nebuvo

Atleido 300 darbininkų; nuka
pojo algas $2 į dieną

Vyrams ir berniukams Kepurės

Tarp ūhieagos 
Lietuvių

NEDĖLIOJ ir vėl jus girdėsite gražų Radio Programą 
su orkestru iš stoties W.C.F.L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 

2 valandos po pietų.

prie 21-os ir Blue Islandą įva
žiavo į italo B. Volpe Lincoln 
automobilį ir jį pervertė. Su
sirėmimas buvo labai smarkus 
ir Volpe išlėkė iš automobilio i

kalba”, atsiliepė balsas. “Ko
kį mums tamsta beprotį atsiun
tei, mes negalime suprasti.”

“Tas yra beprotis, kurį ma
no pagelbininkas atvežė.”

“Bet kuris iš jų yra tikras 
beprotis, mes negalime atskir
ti, nes vienas sako, jog jis esąs 
Napoleonas, o kitas sako, jog 
Hooveris buvęs farmerių drau
gas.” —J.

MOTERIMS ČEVERY^AIJ Bli
zganti, juodi arba naujoviški Kid 
trumpi ir oxfordai.
Vertės iki $3.00..............

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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. ’ 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir l ..........................._ " '
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: ” " 
valandai ir nuo, 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

tas metų atgal 
presija jau praėjusi 
buvo tik

MANSE. B.UT > 
N0T V4ITH 
U/ATĘR CCLORS

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir Jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligonine operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expelleri ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus i dienų, tuojaus 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
gatejo eiti darban. Pain*Expelleris 
ji iigyde.’’ A o

A* D.
Mancheiter, Conn.

patenkinti, buvo tuojau atleisti 
iš darbo.

Likusieji dirba už sumažintą 
algą, nes žino, kad jeigu išeis 
į strejką, jų vietas užims iš
badėję bedarbiai, kurie laukia 
už dirbtuvės durų jau trečias 
metas. Jie daugumoje yra bu
vę Fordo darbininkai, kurie 

atleisti 1930 metais.
Senas Petras.

Kautai
Gražiais kailiniais 
padabinti. Populia- 
riški, naujoviški 
materijobif Paste
bėtini naujoviški 
styliai. Naujausių 
sezono spalvų.Kiek
vienas kautas šiltu 
pamušalu ir pamu
šalų tarpeliuose.

Jau Sukako 20 Me
tų, kaip J. Budriko 
Krautuvė Patar
nauja Lietuviams

Su kiekvienu pirkiniu jus 
gausite gražią dovaną 

DYKAI
Radio kombinacijos, groja 
gražiai rekordus, 8 tūbų, 
padaryta R. C. A. Victor, 
vertės $100.00, su $|JQ 
12 rekordų    .........W V
Midget Baby Grand Rar 

dios po
$9.90, $14.50 ir $18.75 

Radio Tūbos po
35c, 50c ir 75c

Didelis pasirinkimas pečių, lovų, 
parlor setų ir karpetų.

kad parodžius, kaip 
i praturtėti iš 

spekuliacijos. Tuo tarpu Hoė^ 
veris'ir jo valdžia žinojo, kad 
visi tie šėrai nebuvo verti nei 
dešimtos dalies tų kainų, o 
kiti nei šimtinės dalies. Tokiu 
budu buvo sutraukta į Wall 
St. bilionai dolerių žmonių pi
nigų.

Kada visi žmonės, kas tik 
turėjo nors tūkstantį dolerių, 
buvo privilioti prie spekuliaci
jos, daugelis jų išmoko spe- 
kulitioti ant įmokėjimo, kas 
vadinama yra “inargin.” Įmo? 
kėjus $1,000 galima buvo pir
kti Šerą $10,000 vertės, ir tada 
brokeris skolinosi $9,000 iš 
bankų. Jeigu vėliaus šėrai pa
kilo iki $15,000, tai juos par
davus galima buvo uždirbti 
$5,000 už $1,000. Bet jeigu jie 
nupuolė iki $8,000, tai įmokė
tas $1,000 žuvo.

Kada suokalbininkai išmo
kino .žmones spekuliuoti ant 
įmokėjimo arba “margin,” jie 
pradėjo kelti procentą už pa
skolinamus pinigus tokiai 
spekuliacijai. Mažuose ir« di
deliuose bankuose visoj Ame
rikoj gulėjo neapsakoma 
daugybe pinigų, kuriuos . ten 
turėjo sudėję paprasti darbi? 
ninkai. Tų darbininkų ir jų 
pinigų finansiniai suokalbi
ninkai “marketo” spekuliaci- 
jon negalėjo patraukti. Bet 
jiems iengva buvo patraukti 
taikstančius bankierių, kurių 
globo) tie “nekalti” 
gulėjo. Jie pažadėjo 
riams 10 nuošimčių,

gatvę apdaužydamas sau galvą. 
Paulauskas nepalietė jokių žaiz
dų. Abu automobiliai gerokai 
nukentėjo, nes važiavo gana 
smarkiai.

Ketvirtadienį po pietų mirė 
AdomąsJurgėlas, per du metu 
išgulėjęs lovoje ir ilgą laiką 
neturėjęs jokio užsiėmimo. Pa
liko žmoną ir dukterį Pranciš
ką. Kūnas dabartiniu laiku 
randasi 1344 S. 50th Avė. Lai
dotuvės įvyks pirmadieny, spa
lio 17 d., iš šv. Antano bažny
čios į šv. Kazimiero kapines.

Depresija/ didžiausia bedar
bė, žmonių pinigų sugrobi- 
mas — tai Hooverio valdžios 
darbo pasekmė.

Hooveris savo kalboj nega
lėjo išaiškinti, kodėl Ameri
koj milionai žmonių neteko 
darbų ir pražudė savo sutau
pytus pinigus tūkstančiuose 
užsidariusių bankų. Jis bandė 
nuversti bėdą ant svetimų ša
lių. Bet tai juokinga akyva iz- 
doje to vieno fakto, kad A- 
merikon šiandien yra sutrauk
tas beveik visas pasaulio auk
sas.

Amerikos beširdžiai finan- 
sistai valdo Hooverį, o per 
Hooverį ir jo republikonišką 
partiją valdo Ameriką. Tai 
yra neužginčijamas faktas.

Kada Hooveris tapo išrink
tas į prezidentus keturi metai 
atgal, depresija jau buvo 
prasidėjusi ir buvo aišku, kad 
ateityje laikai bus blogesni. 
Vienok daugelis žmonių, kaip 
biznierių, profesionalų taip ir 
darbininkų, turėjo sutaupę po 
keletą tūkstančių dolerių, kiti 
ir daugiau, ir niekad netikėjo, 
kad jie tų pinigų galėtų 
stoti.

Po Hooverio išrinkimo, 
merikos didieji finansistai 
darė didžiausią ir bjauriau
sią suokalbį prieš Amerikos 
žmones. Priešakyj tų suokal
bininkų buvo Morganas ir jo 
First National bankas, The 
Chase National bankas, The 
National City Co., o su jais 
bendradarbiavo Hooverio fi
nansų ministeris Melionas, ši
tie suokalbininkai nutarė ir 
padarė plianus atimti nuo A- 
merikos -žmonių jų -pinigus. 
Su pinigais, mat, žmonės jau
tėsi nemiUdausomi, nebuvo 
lengvai sukontroliuojami, vei
kė savystoviai biznyje, steigė 
mažas bendroves, pramones 
įstaigas ir tt. Kadangi pinigas 
yra žmonių savystovybės svar
biausia priemonė, finansų di
dieji onakleriai pasiryžo atim
ti tą priemonę ir vėl padaryti 
žmones savo vergais.

Su Hooverio pritarimu jie 
pradėjo monyti žmones, kad 
pirktų Šerus. Tyčia kėlė šėrų 
kainas 
lengvai įgalima

čia sakė 
nansinių 
padarė suokalbį išpiniginti vi
są Ameriką, užgrobti visų žmo
nių pinigus ir turtą.

Dabar, kada depresija Ame
rikoj pasidarė didesne negu 
kur kitur pasaulyj, kadangi 
milionai žmonių ne tik liko be 
darbo, bet ir jų sutaupyti pi
nigai tapo suvogti, ponas Hoo
veris ir jo pasamdyti kalbėto
jai bando išaiškinti ir įtikinti 
žmones, kad depresija yra la
bai sveikas dalykas.

Daktaras Wilbur, vienas iš 
Hooverio ministerių, kalbėda
mas Philadelphijoj, bandė net 
išaiškinti, kad depresija labai

Viskas ką gali dabar daryti 
ponas Hooveris ir jo republi- 
koniška partija, tai aiškintis.

Jie bando aiškinti, kad de
presija atėjo Amerikon iš ki
tų šalių. Bet jie negali paslėp
ti, kad ponas Hooveris treje- 

sakė, jog de
kada ji 

užeinanti. Jie negali 
kad Hooveris tą ty- 
paga) tų didžiųjų fi- 
meklerių plano, kurie

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir šešt. vakarais ik! 8:30 vak

Vyrams Moleskin materijolo. Blanketo $1.99
25c20-AS METINIS 

Išpardavimas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

liai,/ o iš Suvienytų 
vos dešimta to dalis 
Amerika aukštais 
muitais neįsileidžia 
produktų, tai ant keršto Euro
pa nebeįsileidžia Amerikos pro
duktų ir išdirbinių. Amerikos 
fabrikantai pradėjo steigti, sa
vo fabrikus Europoj ir todėl 
Amerikos darbininkai netenka 
darbų. Hooverio muitai nau
dingi saujelei jo parinktų in
dustrijų, yra pražūtingi tar
iu eriams, darbininkams ir vi
siems pramonininkams, kurie 
nesinaudoja Hooverio loska. Jie 
yra pražūtingi visai šaliai.

štai atsitikimas, kurs paro
do, kaip sunku yra' patikėti tai 
pasakai, kad Hooveris pagelbė- 
jęs farmeriams. Pavieto šeri
fas įsakė savo pagelbininkui, 
kad nuvežtų vieną beprotį į 
bepročių ligoninę. Pagelbinin
kas išvažiavo su bepročiu. Už 
valandos šerifas buvo pašauk
tas prie telefono:

“čia beprotnamio daktaras

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167

gera esanti vaikams. Tur būt 
dėlto, kad dėl stokos valgio ir 
drabužių tūkstančiai jų yra 
nusilpę fiziškai ir tūkstančiai 
miršta.

Sunkiausiai ponui Hooveriui 
aiškintis farmeriams Jis 
įtikinti juos, kad jis bu- 

geras. Kokiu budu? Ogi, 
uždėjo muitą ant kornų 

po 25 centus ant bušelio. Vie
natinė šalis, kurios farmeriai 
konkuruoja su Amerikos f ar
mėnais kornų gaminime ir 
pardavime yra- Argentina. Ne
žiūrint į Hooverio muitą (ta- 
riffą) komai Argentinoj da-e 
bar parsiduoda po 33 centus 
bušelis, o Chicagoj po 29 cen
tus, bet iš tų 29 centų farme- 
rys tegauna 17 centų. Kornų 
muitas jokios pagelbos neda
vė farmeriui, o muitai ant far- 
merio reikmenų ir kitų dalykų 
atėmė farmeriuį. jo užrubežinę 
rinką 
gali parduoti savo pertekliaus 
kviečių. Kanados farjnerįai iš 
to dabar naudojasi, nes Euro
pa dabar perka vislia kviečius 
iš Kanados. Tik pereitą savai
tę Kanados kviečių buvo par
duota Europon 4,223,875 buše-

Valstijų 
Kadangi 

Hooverio 
Europos

ir net iki 20 
paskolinimą 

Wall streeto
Bankicriai 

pradėjo siųsti 
New Yorkan milionų milionus 
dolerių. Net ir mažiausi ban
kai turėjo pasiuntę New Yor
kan po $200,000 spekuliacijos 
paskoloms.

Tai dabar jau 
makleriai turėjo 
savo 
nigus 
Kad iš bankų išvylioti pinigai 
tikrai ant visados pas juos 
paliktų, jie įkalbėjo bankams, 
kad pirktų nuo 
šalių bondsus, 
Lenkijos, Argentinos, Brazili
jos ir tt. Geresniam patrauki
mui bankierių jie davė jiems 
10 procentų komišeno už pir
kimą tokių bondsų. Mažų ban
kų prezidentai už sudėtus 
žmonių pinigus supirko ban- 
kan tiek bondsų, kiek tik galė
jo, o komišeno pinigus pasi
dėjo sau į kišenių.

Kada ir tas buvo atlikta, 
Wall streeto beširdžiai bosai 
umu laiku numušė visą “mar- 
ketą”, visus Šerus ir bondsus, 
iki pačios bedugnės, šėrai, už 
kuriuos žirfonių buvo mokėta 
po $200, buvo nupuldyti iki 
$1. Viskas žlugo žmonėms ir 
jų netikusiems bankieriains, 
ir viskas atsidūrė žiaurių suo
kalbininkų rankose.

Viskas tas buvo atlikta su 
Hooverio ir Meliono žinia ir 
pritarimu.

Kas čia pasakyta — tai yra 
tik labai trumpas nupasako
jimas tų faktų, kuriuos paty
rė Amerikos kongresas, kada 
ėmėsi tyrinėti (jau po laiko) 
Amerikos finansinių maklerių 
atliktą žmonių nuturtinimą— 
tokį, kokio dar nebuvo istori-

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

MOTERIMS SVETERIAI — 
GEROS RŪŠIES, mėgsti viršai, 
maišytų spalvų kombina- /ĮQp 
cijos, vertės $1.25 ......... *tww

ŽEMIAUSIA KAINA
Šilkinės dresės dėl išėjimo ir 
dėl parių, pigiau negu pats A adfl
materijolas kainuoja. Nau- jk
jos rudeninėj spalvos, įsky- “ ■ «W 
riant ir juodos spalvos dresės. /
Su naujoviškom puff rankovėm l
mezginiais padabintos, gražiai 
išsiuvinėtos krepo dresės .........

Taipgi 1000 Rayon bovelninių mote- I
rims apatinių rūbų $1.00 vertės .... Į

SENSACINGI SPECIALS
NEPRALEISK JUOS. DEL JŲ VERTA IR MYLIŲ MYLIAS EITI 

ŠIS OUTLETAS SUTAUPYS JUMS DOLERIUS, DEŠIMTUKUS 
IR CENTUS ANT KIEKVIENO PIRKINIO.

BERNIUKŲ OVERKAUTAI
Sutaupyk pinigų! Tikras specialas ant berniukų ovarkautų. Drigubi 
užsegimai. Ulęter styliaus. Didžio nuo 8 iki 17. C O ŽLQ
Vertės $9.95....................................................................... TIKTAI

KIEKVIENĄ DIENA!
Musų Rekordą Mušantis Išpardavimas 

Darosi Daugiaus 
SENSACINGAS!!! 

Naujos Vertybės. Nepraleisk šias Sutaupąs. 
ATEIK! GAUK SAVO DALĮ!

Vertės iki $3.50 
pamušalu kautai 
Vertės iki $1.00 
Kitos su kailinių atlapom

Vyrams ir Berniukams, Saaker Sveteriai
Sunkus, grynų vilnų ir pusiau vilnoniai, kiti su jersey pamušalu, kad 
butų šiltesni. Mėlyni, Buff, Cardinal.
Vertės iki $3.00 .......................................................................................

CHICACO M Al L ORDER CO. 
HARRISON 6 PAULINA STS. ., .MARSHHEiD L
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NAUJI BALSUOTOJAI

Orderiu

4.00ŽBo

Savaitraščio “Literary. Digest” vedamam šiaudi
niam balsavime, Jungtinių Valstijų prezidento klausi
mu, iki šiol gauta 1,983,634 balsai iš 38 valstijų. Žymi 
dauguma tų balsų teko Rooseveltui. Hooverjs turi dau
gumas tiktai septyniose valstijose prie Atlantiko kran
to, į šiaurę nuo New Yorko ir New Jersey’je. Socialis- 
tų kandidatas Norman Thomas užima trečių vietų.

Bet įdomus dalykas, kad naujieji balsuotojai dides
nį nuošimtį balsų paduoda už Norman Thomasų, negu 
Rooseveltų arba Hooverį. Minėto savaitraščio davi
niais, socialistų kandidatas gauna 21 nuošimtį balsų 
tokių piliečių, kurie šį rudenį dalyvaus rinkimuose pir
mų kartų; o Rooseveltas gauna 15 nuošimčių tokių bal
sų, Hooveris — 13.

Tie pirmų kartų balsuojantieji piliečiai tai 
nuoliai, kurie šiemet pasiekė pilnų amžių, ir
neseniai priėmusieji pilietybę. Taigi jaunimas linksta 
labiau į socialistų pusę, negu į buržuazinių partijų.

— jau- 
ateiviai,

KAIP KEIČIASI BALSUOTOJŲ NUSISTATYMAS

Šiaudinis balsavimas, kurį veda “Literary Digest”, 
rodo, kad iki šiol už socialistų kandidatų Norman Tho- 
masą paduota 106,352 balsai. Balotai, kuriuos tas laik
raštis siuntinėja, mažiau pasiekia darbininkus, negu 
biznierius arba profesionalus, kadangi daugelis darbi
ninkų kilnojasi iš vietos į vietų, ieškodami darbo arba 
negalėdami užsimokėti randų, ir jų adresus yra sunku 
surasti. Be to, neturtingi žmonės dažnai nenusiunSia 
savo balotų laikraščiui, nenorėdami leisti pinigus paš
to ženkleliams.

Todėl reikia manyti, kad tikruose rinkimuose so- 
cialistiškų balsų nuošimtis bus daug didesnis, negu “Li- 
terary Digest” šiaudiniame balsavime. Turint tatai gal
voje, galima tikėtis, kad už Norman Thomasų bus pa
duota lapkričio mėnesį apie 3 milionai balsų.

Iš 106 tukgtančiy ibateų, kuriuos socialistų ikandida- 
tas gavo šiaudiniame balsavime, 48,945 ‘pirmiaus buvo 
paduota už republikonus, o 24,354 — už demokratus. 
Reiškia, milžiniškas skaičius žmonių, kurie seniaus rem
davo kapitalistiškas partijas, šiandie jomis jau nebe
tiki. Ekonominis krizis privertė žmones galvoti.

SENOS IR NAUJOS IDĖJOS

priešinasi naujiems dalykams ir naujoms idėjoms. Nau
jų idėjų skelbėjai būna niekinami, persekiojami ir žu- 
(dpmi. Tik per kovų jos lųimt Bet jos laimi, ir dėlto 
žmonija, kad ir palengva, progresuoja.

aidėjimus dovanojo. Ir ne tik 
i<to.vapqjq, ibet ir vęl :kaltinin- 
’kue išrinko .viršininkai#.

Tikrai skelsim teisybės su
pratimas!

imu u niiy .....
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sako, kad tas esąs “tautos prie
šas”, ir jį įmeta į kalėjimą 
arba nugalabija “dėl tautos tar 
bo”.

Bernard Shaw, be abejonės, 
turi omenėje tuos patriotizmo 
spekuliantus ir šovinistus, kuo- 

, “Ušnaiklpti 
.Bet kaip juos iiš- 

inąikinsi? Reikia žmonos švies- 
iti, kad jįe nesiduotų mulkfoa- 
tmi. Antrą, reikia Žmonėms dėl 
savo teisių if Uisvės kovoti ir 
despe/tų valdžias nuversti.

mentps. Kanados mieste To
ronto mirė turtingas viengun
gis C. V. Miller. Mirdamas jis 
pąįiko $500,000. Testamente 
patvarkoma,, kad tie pinigai 
turi būti atiduota skaitlingiau
siai šeimai.

Tuoj prasidėjo savotiškai 
kontestas. Laimėjo Toronto 
gyventojas Henry Brown. Pa- 
širpdė, jog jis tūri 20 vaikų ir 
vieno

mot jisai pataria 
patriotus”

Newarke Geniočio baŽ- 
“ščyruosius” besimel- 
ir paduoda jų vardus

“ščyrieji” komunistai pada-į 
rė priekaištą kai kuriems “sklo- 
kininkams” New Jersey’je, kad 
jie jstoję į “arkivyskupo” Ge- 
niočio parapiją. Dabar vienas' 
“sklokininkas” pasakoja savo; 
organe, kad jisai savo akimis 
matęs 
nyčioje 
džiant, 
Sako:

“įėjęs svetainėn, žiuriu į 
parapijonų veidus. Nagi žiū
riu — visa eilė ir musų ščy- 
rųjų (t. y. bimbininkų. — 
“N.” Red.). O Jamisonas, 
paltą ant rankos užvertęs, 
vaikščioja aplink tylomis, 
kad neperiškadijus pamal
doms.

“Duobinis sėdi ir rankoje 
laiko paišelį ir Šmotuką po- 
pieros, bet nieko nerašo. Ko
lei aš buvau viduje, tik žiu
rėjo pakreipęs galvą, į kun. 
Geniotį. Taipgi sėdėjo Žu
kauskas, Juodaška, Juodaš- 
kienė ir jų duktė. Visi ty
lėjo ir meldėsi.

“Po pamaldų visi išėjo, su
sėdo Į automobilius, taipgi ir 
kun. Geniotjs ir nuvažiavo 
į Kearny, N. J., nes ten bu
vo jų parengimas;”
Tokiu budu atrodo, kad yra 

faktas, jogąi “ščyrieji” komu
nistai palaiko "arkivyskupą” 
Geniotį. Tai, žinomą, yra jų 
reikalas. Bet kam jie turi bar- 

už tai “sklokininkus” ?

NEIŠKENČIA NEAMTELĖJĘS

Rašydamas apie buvusĮ jė
gos karąlių Jnsullą, L. Prusei- 
ka užbaigia priekaištu “Nau
jienoms”, kad jos priimančios 
republikonų ir demokratų skel
bimus. Tų skelbimų priėmimas 
reiškiąs “klaupimą prieš siste
mą”. /

Bet ,mes nematome, kodėl 
vadinami politiški skelbimai 
yra blogesni už skelbimą res
toranų, aptiekų, cigarų, “už
eigų” ir panašių dalykų, ku
riuos ir Pruseikos “N. Gadynė” 
skelbią. Republikonai ir demo
kratai nėra idėjinės partijos 
tikrąja to žodžio prasme. Jie 
yra susiorganizavę tam, kad 
galėtų gauti politiškų “džabų”. 
Kitokio tikslo jie f ak tinai ne
turi, ir visi žmonės tatai žino. 
Bet koks čia skirtumas, ar 
žmogus nori padaryti oiznj, 
gaudamas “džabą” — ar bžlai- 
1 1 / V • • •. *• « •tokią 
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ti

BERNARD SHAW APIE 
PATRIOTIZMĄ

patriotizmą”.
anot jo, tai —■ 
psychopatiškąs

kydamas “užeigą” arba 
nors krautuvę?

šiandie Amerikoje tarp^ biz
nio ir politikos .pągrirdinio 
skirtumo nėra. Idėjine politika 
užsiima tiktai maža dalis žmo
nių,

—rO—- ■ į

ftaip ,negaphinffdst Jonatf 
Syigzda iiš st. Louls ^kė
lė bylą vyskupui Henry AUh- 
orf, reikalaudamas* kad jsu- 
g^žintų $7*000 ir nuošimčius. 

Svlgzda tvirtina, jog jis 
?tuos ^pinigus (padėięs pas Bel- 
įlovillc, Ill„ diocezijos trusti- 
ąus. Pastarieji gi teisinasi, jqg 
jie su Jais pinigais nieko ben
dro neturį, — esą, pinigus 5pa- 
siėmęs vyskupas.

štai kodėl Jonas .dabar ir 
kabinasi prie "dvasiškos ąsa- 
bos.”

Pabrangs seni čeveryĮaii- 
Joseph Michelman, jaunąs 
chemikas iš Roxbury, Mass., 
surado Jog seni čeverykai tu
ri “trobococaine” ir daugelį 
kitų naudingų chemikalų. Jau
no chemiko išradimą patikri
no ir valdžios tyrinėjimo biu
ras.
• Atrodo, kad trumpoj ateity 
seni čeverykai žymiai pa
brangs, nes jie bus reikalingi 
tam tikrų chemikalų gamini
mui. •

—o— 
Kaip kas išmano. Lpmąr 

mieste, Iowa valstijoj, prięš 
kiek laiko mirė M. Zink. Mir
damas jis paliko $6,000,0Q0 
vertės turto. Zink buvo vien
gungis ir, matomai, negalėjo 
pakęsti moterų. Apie tai gali
ma spręsti iš jo testamento: 
savo turtą jis paliko knygynu 
įsteigimui. Knygynas turės 
būti vien tik dėl vyrų. Mote
rims turėsią '{juti uždrausta 
tą knygyną lankyti. i

O štai kitas įdomus testą- visame pasaulyje.. 
-------—I -n-n,. . i ... ...... ................ n ,

ar laukia.

Nebras-Nemaloni padėtis.
kps valstijoj, Omaha mieste, 
gyvena labai smarkus liutero
nų kunigas, Oliver D. Baltzly. 
Tąs dvasiškis labiausiai pa
garsėjo savo karštais pamoks
lais, kuriuose jis griežčiau
siai pasmerkdavo išsiskyrė 
mus (divorsus). Paraše jis ir. 
keletą brošiūrų prieš divor-' 
sus. Girdi, išsiskyrėlius reikia 
priskaityti prie žemiausios rų- 
šięs Žinomų!

Bet štai ėmė velnias ir su
gundė jo paties žmoną pames
ti savo šventąblyvą vyrą ir pęr 
teismą išsirūpinti divorsą. TO-, 
kip bųdu, savo paties nuo-’ 
sprendžiu, tas dvasiškis pri
sidėjo “prie žemiausios rų- 
Šies įmonių...”

Irgi pasižymėjimas. Londo
ne yra viena mokykla, kurią 
lanko devynios poros dvynu-; 
kų. Dvynukų skaičiumi ta 
mokykla užima pirmą vietą 
visoj Anglijoj.

Bet tokiais dalykais Ameri
kos negalima nustebinti, štai 
Iowa valstijoj yra miestas Lo- 
gan, o tame mieste Consolida
ted Grade and High SchooĮ. 
Toj mokykloj priskaitoma net 
trylika porų dvynukų! Tikrąi 
galima pasakyti, jog tai yrą 
didžiausia dvynukų mokykla 

' * B. Š.

Daugeliui žmonių šiandie atrodytų labai keista, 
jeigu valdžia uždraustų pardavinėti tokį naudingą daik-i 
tą, kaip akmeninė anglis, o betgi buvo laikai, kada tai 
buvo draudžiama.

Anglijoje karaliaus Edwardo I laikais deginti ak
meninę anglį buvo nusidėjimas, baudžiamas mirtim. 
Tik 17 šimtmečio pradžioje, kada miškai buvo iškirsti' 
ir malkos, dėl jų trukumo, pasidarė brangios, tai kai 
kurie pramonininkai ėmė vartoti kurui akmeninę ang
lį. Vienas toks pramonininkas pamėgino kūrenti ak
menine aglim savo geležies liejyklas. Bandymas buvo! 
sėkmingas, tačiau jam pasipriešino kiti liepyklų savi-? 
ninkai ir jisai buvo išvytas iš Worcester County. Jisai 
atidarė savo įmonę kitoje vietoje, bet pasipiktinusi mi
nia ją užpuolė ir sugriovė.

Bet taip buvo ne vien tiktai Anglijoje. Prieš 150 
metų Philadelphijoje butų buvę taip pat pavojinga vie
šai pardavinėti anglį, kaip kad šiandie yra pardavinėti 
degtinę. -

O tVio tarpu šiandie Anglijoje ir Amerikoje ang
lies kasimas yra viena .didžiausiųjų pramonių, joje dir
ba šimtai tūkstančių žmonių. Be anglies negalėtų .suk-, 
tis' ratai, fabrikuose ir eiti traukiniai geležinkeliais. Iš 
anglies, be to, gaminama daug kitų, naudingų žmonėms 
daiktų — payyadžiui, kibinamasis gažas, kuris yra |ves- 
tas J Ijdekvienų ątubą Amerikos miestuose ir yra var-f
tęjamas virimui. \ f [

V Beje, kada ^matais vienas apglae prade jo rgazą^ 
įgaunamu iš anglieą, žibinti aavo name, tai kilo prieš Jt 
/didžiausia ppoijtaiia. išjuokė »net toki garsus Įrašyto- 
„M Mp iii* Byron. rašė ąpie įproti, kiiris 
Oiulo apšviesti igutves žinote kuo?? — nargi dumaisF

šiandie tatai atrodą be galo kvąija Jr juokinga* ®et 
.pasirodo^ .kad žmonės įsikabinę laikosi to, kas sena, Ir

auji^Bijį iž anglies, žibinti savo name, tai Kilo

Viename . Paryžiaus J žurnale 
garsusis Anglijos kritikas ir 
dramaturgas rašo, kad, norint 
pasauliui užtikrinti taiką, rei
kia “išnaikinti

KPatriotizmas, 
“pragaištingas 
idiotizmas”.

Kaip tai atsitinka su Ber- 
nard Shaw dažnai, jisai čia iš
reiškia savo mintį perdėtu aš
trumu. Ne visi patriotai yrą 
pragaištingi proto ligoniai ar
ba idiotai. Jeigu žmogus savo; 
kraštą myli ir iš širdies nori? 
jo labui pasidarbuoti, tai tarpe! 
nieko blogo nėra; priešingai,? 
tpks žmogus yra vertas pagar
bos.

Bet daugelis vadinamų pa
triotų yra tikrumoje šovinistai, 
kurie neapkenčia kitų tautų ir 
stengiasi kiekvienam žmogui 
tą sąvo neapykantą [skiepyti, 
šitos rųšies patriotai yra be 
galo kenksmingi ir pavojingi 
žmonijai, nes jie kursto nepa
sitikėjimą tarpe tautų, trukdo 
tautų susitaikymą ir ruošia 
dirvą karams. >

Yra dar viena patriotizmo 
rųšis, kur gąl būt yra, dar ar
šesnė, negu šovinizmas, .tai — 
veidmainiai ir spekuliantai, ku
rie “patriotizmo” skraiste. den-i 
gia savo egoistiškus siekimus. 
Pasaulio karo metu ir Amen-, 
ką matė daug tokių patriotų. 
,Tai buvo . daugiausia stambus 
piniguočiai ir fabrikantai. Jią 
pasisiūlė valdžiai Įne^a už dyką 
tarnauti dėl tąįteš. gerovės, 
tret, prisiplakę |^ię valdžios, 
jįe pasirūpino jos lėšomis 
SipihigaUtiį ar taf gaudąmi rie* 
bius koptnąktus $? valdžios aH 
ba skolindami pinigus; už y lupi-, 
įJOiis nuošimčiu^. / > i

TMp )pat mes matome šian-i 
rite, jvaįrųs ^špetai. sąvo 
tautas engia pns|(leągdąnii pa- 
■triotizmu. ,Jįe atima .žmonėms 
teises, paverčia piliečius savo 
.vergais ir* įšaukę .save ‘ftau/ 
tofe vadais”, vviąšp.atauja, pa
siremdami ginklą j jėga. Jeigu 
kas jiems pasipriešina, tai jid

' ■ •

bet ir iš tų anaiptol ne 
visi nori ją remti savo pini
gu (o kiti neišgali)* Laįkraš- 
tis, kuris nėra propagandas or
ganas, negali,I( tarnauti tiktai 
tai mažumai, o visus kitus žmo
nes ignoruoti arba vesti prieš 
j uos kovą.

“Naujienos” stengiasi, visų 
pirma, žmones ’ informuoti. Ant
ra, jos skatiną juos protauti 
ir padedą jiems ęrįjeptuotis 
gyvenimo ir mokslo klausimuo
se. O kai dėl '^sistemų”, kapi
talistiškų ar kokių kitokių, tai 
“Naujienos” yra, nuo jų ne- 
priklausomesnės, nęgu kuris 
kitąs musų laikraštis. Jos pa
sako tiesą ir įipie i kapitalistus, 
ir ąpie fašiistiis, ir apie bolše
vikus, K apie kleri)<alus, ir — 
apie socialistus. Tuo gi tarpu 
komunistai yra prie tam tik
ros "sistemos” (bolševizmo) 
pririšti tvirčiau, negu geleži
niais pančiais. Jie pasakyti tie
są apie Stalino karalystę ne
drįsta! Tai kuo jie $ali girtis?

MARGUMYNAI
Prieš ateivius. Kanadoj yra 

nedidelis miestas London. To 
miesto valdyba padare tokį 
nutarimą: išvyti visus atei
vius, kurie neturi pilietybės 
popierių arba, siunčia pinigus 
savo giminėms į užsienius.

Dėl depresijos pradedama 
dar labiau 
darbininkų teisės.

varžyti
.7fr 7.7'

ateivių

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA
' (Tąsa)

Lėtai beeidamas, susitiko 
Džianas su Murfiuku ir Sko
tuku, —tai su tokiais jau be
darbiais vaikinėliais, kaip ir 
jis pats; augusiais drauge su 
savo tėvais, promibicija ir 
numšainu; tik už Džianą vy
resniais ir gudresniais, mat, 
jau pradėjusiais vaikščioti 
“lengvų” dolerių keliais, ku
riais Džianas dar tik keta 
pradėti vaikščioti. Ir jų širdis 
trokšta pinigų, o galvoje siau
tė priešsocialines mintys. Pa
sisveikino. Seni, mat, pažįsta
mi. O bendri .reikalai, atrodo, 
dabar ir visai glaudžiai juos 
supažindys.r. Visi mėgo džinę, 
bet Murfiukas juo labiau. Jis 
ir pavadino visus pas Ljzę (tįi 
Elzbieta Grube, bet visi vadi-; 
na ją tik “Liže”). Sako, jo0 
džine gera ir mokėti herej-i 
kią... Ližė, mat, turi nenustęl- 
biamą linkimą prie jaunų vy
rų—^tiesiog vaikėzų, tai todėl 
ir duoda jiems gerti, kad ir 
nemokamai, by tik pamylėtų., 
At, :kokia jau čia meile? Iš 
tvirkimas, ir tiek 
meilė juk visados - 
čia, žinomą,
nes moteriškė ją .perka. Ir ne 
pinigais, bet imunšąinui Ir ji* 
veikiausiai, visai nepagalvoja, 
kokią ateitį jaunuoliams le
mianti... Bet kas iš jos galvo
jimo, ikad, prasidėjus .prohįbi; 
cijos erai, jis vi^aįlos kreivas, 
o t.ėn^encija Jjąisiąi suktą, šit; 
kąi\tik ji pąjuto,>kad munšai-Į 
na šinkuoti yra pelno, tuoj ir 
pradėjo. O įstebėjus, kad 4š 
senbernių pirštų dolęriąi daug 
lengviau išsjysta, kada jos vy-i 
ro namie įiėra, persiskyrė, 
Dabar gyvanašlė. .Dabar ir

Kur teisybe?/ John Kantąk^ 
kurjs gyvepa Milwaukee hjie- 
Xč ,ir .yra jenjeų susivienijimo 

’i $ekretorjus, fapo pasiųstas į 
’ .kalejiriią ?nuo j iki 8 metū už 

Jšaikvojiiįią ^21,į000. Be jtos 
kalėjimo b^nspiės, jis iūrės 
Išeikvotus (pinigus susivięiįiji’ 
ingi grąžinti. ? |

Aš manau, kad tai visai įtei
sinta bausmė. Ęet pažiųriki-

ūijlme? Per savo ap'sileidliną’ 
viršininkai pražudė kt^ įkas 
dnųgipu fflęi $aisOQO i§Ušivwni” 
limo į pinigų. Tačiau seimo, j 
jjihrį tie viršininkai pasįrJipi- 
po suvežti klok galima 4<įįaU" 

visus nu-

Pirktine 
šlamštas, 

dar iblogiaių

Jis krikščionis ir šimtaprocen
tinis amerikonas. Privalo pil
nai klausyti dorovingų šven
tos bažnyčios tėvų ir išmin
tingų valstybininkų, kurie vi
si drauge pagimdė prohibici- 
ją, o prohibicija 
gi munšainas — šlykščiausią 
vęrtelgyatę meile ir, bendrai, 
dorove!...

Ližę paliko visi įkaitę; su 
drąsas ir savinaudos instink
tais pakilusiais, o gėdos ir vi- 
suopieningumo — nup u o 1 u- 
ials. Net ir Džianyi dabar at
rodė, kad geriausių progų 
pasukti į naują gyvenimo ke
lią visur pilna. O Murfiukas 
su Skotuku apsidairė ir pra
dėjo automobilių duris bandy
ti. Trečiam jų raktai tiko. Sė
do visi trys ir nuvažiavo —

Plėšikauti!
Sekėsi.
Iš gasąlino stoties tarnauto

jo paėmė .32 dolerius, iš jau
no vyruko, su savo mergina 
autamąbilyj prie jos namų 
,be$ėdinčiQ. 4 dolerius ir 60 
centų* ir ,įš vieno praeivio, 
.apskurusio žmogelio, 2 dole
riu. Visę 38 dolerius ir 60 cen
tų. Kaip .depresijos laikais, tai 
labai graži suma pinigų.

Stebėtinai Džianas Staugir- 
das pakitėjo. Toks drąsus. 
Nenusėdi. Degte dega, kad tik 

‘toliau, daugiau... Murfiukas, 
mat, jau žino, ko tokiems nau 
jakams reikia. Tai po pirmam 
šį vakarą holdapui jis ir įs
paudė Staugirduko delnan 
dešimtkę. Vaikinėlis, visą sa
vo gyvenimą tiek daug pini
gų neturėjęs, džiaugsmu svai
go, tarytum džine arba mun- 
šalnm O gal nelaimė traukė, 
■kaip burtuosna linkę žmonės 
sako-? Ne. Iš tikrųjų, tai tik 
instinktų .konflikte blogieji in
stinktai nugalėjo geruosius. 
Blogis vyravo gėrį.

,Džiuginantis pasisekimo 
(keliais* veikiausiai, negreitai 
hutų užsibaigęs, jeigu ne ta
į ................
moteris..— ry; , ••• _ r’

munšainą,

meilės,.;

i 
t

r

į»z

biznis daug geriau .eina.. Matį dieduko su
„savoJcimu, daryle v^sai išsi^y- 
vJenpsiu, senbernius vilioją* 
ipųpšaipu juos svaiginu, pilie* 
Žpvlp jmUkina, nčs dažųd te
kėti ųž jų žada. Tai kaip gi

metų praslinko, kaip Ji .mmi-

--------■-rr—TL ' • ; 
šainicrąųja ir gyvanašliaują, 
o vis dėlto dar nė už vieno 
neištekėjo. It, greičiausiai, ne- 
beištekės. Juk chroniškas lip-i 
kimas tik jaunus vyrus mylė
ti neleidžia jąi už savo metų 
vyro tekėti. Antra vertus, ir 
skubėti nėra ko. Juk kol tokia 
žymi dorybė, kaip prohibici- 
ja ,veiks, tol ji ir galės už 
munšainą nusipirkti jaunas, 
—-nei daug padėvėtos nei vi
sai nudėvėtos,
Prohibicija, mat, labai galinga 
ir gausi. Tiek daug visa ko ji 
įnešė į Amerikos žmonių ir 
biologių, įįr socialinį gyveni
mą! žinoma, supuvimo. Bet 
.išmintingi- valstybininkai ir 
dprayingi jierarcįai mano ki
taip; tą baisųjį hizinį ir dva
sią! .žmonių supuvimą jie 
skaito .ąųk^iansia dorybe! O 
kode), tai aišku: jie iš to turi 
PElyNO!

!

\Vįsi įtuys jaunuoliai išgėrė 
beveik litrą džinės. Įsismagi
no. <0 kai išgėrė antrą, tai ir 
Visai sn^agųs 'pasidarė. Mur- 
fiykas.,UUisedp Šalia -Ližės ir 
pervažiavo kelis kartus savo 
minkau deinu per jos ū°ži~ 
ilius plaukus, margaliupjap- 
čiųs, .kaįp trinyčiai su bąltp-; 
mįs gijomis. Paskui juodu su
sitiko lupomis. Aistringą!. 
Gilaus pasitenkinimo bangą 
perėjo kiaurai visą Ližės kū
ną bei sielą ir atsimušė joą 
veide naiviais šypsenos bruo
žais, kurie tik pagalino ketp- 
rių dešimčių metų jos am
žiaus iškastus ten lyg grip-į 
vius — gilias bei plačias rauk? 
šles. Dešinėji Murfiuko ranką 
spaudė didelę* minkštą, padri
busią Ližės krūtį. Butų ėjusi 
jo ranka ir žemiau* bet Štapi 

Skotoku susigė
do. Įr į niiegruįmį , šį kartą 
Murfiukas su ’ Liže nebeėjo* 
kaip paprastai. O norėjo jis 
atąįlYginti Ližei už džinę. Ąt- 
sloginti, žinoma* meile... Juk 
Dąrapijįnę mokyklą išėjęs jir 
Žino; kad reikia savo artimu 
Rudėti ir deramai atsiteisų...

jvį^kių ( pelaųnių atnešėja. — 
moteris,.-y- FyšJq^ųri$ Murfiu- 
ko silpnybė. Bevązinčjant ir 
,bęsidairąnt naujos aukos, pa
sipynė idxi mergaitės. Mur- 
fiukas ir prilipo savo akimis 
prie jų plikų ,ir gražių kojų. O 
jįą mąšiną vąidė ir smarkiai 
važiavę, ir peatsąrgiai. Juk 
apsvaigęs džine, Liže ir sveti
mais pinigais, Nepastebėjo 
raudonų šviesų nei vaįko, 
skersai jgatvę bėgančio. Vai
dutis suklykė jr — nutilo... 
Amžinai..; Mergiotės įrgi su- 
klykė. Toks šiurpus vaizdas! 
Tuoj auskinko žmonių, susto
jo ,prp šalį važiuojančios ma- 
Žinos. .Drąsesni, pasiėmę mer
giotes, ,kad identifikuotų plė
šikus .bei .žmogžudžius, nusi
vijo j uos. Ir policininkų skva- 
dąs tpoj atpleškčjo. Juos pa- 
šąuke pirmiausiai apiplėštas 
gąsdino stoties tarnautojas. 
Radio padėjo paskubėti. Vai
kėzus sugavo. (

Tai tau ir naujoji gyvenimo 
4itiija Džianui. Tokia klampi, 
įklimpo vaikinėlis į pražūtin
giausią Šios santvarkos dum
blą—kalėjimą. visam me
tui. Vadinasi* :per visą metą 
teks jam eiti kriminalizmo 
mokslas. Tai antisocialinis 
mokslas, skiepijantis jaunuo
lio sielą moralinės degenera
cijos čiepais. O tai yra Čie- 
pai durie dažniausiai taip ne
pataisomai permaino jaunuo
lio dvasios struktūrą, kad jis 
tampa amžinu kriminalistu!

Nauja Džianui aplinkuma, 
.naujas .mokslas, t- naujas 
dęąuge ir ,vidujinis jo žmogus.

Žmogus, ,kurį .pilnai domi
nuoją priešvisuomeniniai lin
kinei.

Žmogus, .kuriame egojisti- 
pįai inątinktaį plėsti, o vi- 
suon|eniniaį .merdi.
!žp|p^us,| kurįo instinktų 

konflikte visados laimi tik 
viena grupė instinktų — anti
visuomeninių instinktų — ir 
pavertą jį patologiniu baisu
je — nepataisomu krimina- 
JislUi
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(Bus jaugiau)



TRUMPOS ?INUTtS

Samuel Insull
Phone Boulevard 70<2

neži

Hen

seno

Advokatai

Valandos

alandos: 9 ryto iki

PADĖKAVONČ

Phone Boulevard 8483

vieną 
kalti-

motina užvedė nau- 
kurioje nurodo, kad 
buvo nuteistas netei-

kuri pe- 
užsinuodijo

Pirmi žingsniai Chfcagoj; £oiti- 
oiePW£Altb Edison Compąny 
juodos akxs ir .skaistus vei 
das suvilioja. Insullą.

gĮMĮ 
biSo'tuvisė ir suteikti jam pasku

Mirė Mary Hursa, 
reitą pirmadienį 
jązu. Ji gyveno 2831 S. Clif- 
;on Park.

I 1595 
ryto, nuo 2-4

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tęl. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell S t.
Tel. Republic 9723

1646 W. 46th St

Insultas 
pramonę labai

Dįd^ulįs trokąs, bęsukdaipa^ 
iš 22-rps gątvęs j ^eavijit, šę& 
ijįądjępj, apie 1:45 pp pietų smar
kai susidūrė su 18-tos gatvės 
gątyekąrio konduktoriuj buvo 
Troko šofęris neijuken<tejo, bęt 
katvekario konduktorius buvo 
kiek sutrenktas. Gerokai ap 
lamdytas gatvekario priekis ty 
sulaužytos durys.

Nuteistas 90 metų kalė 
jirno už hdldapą

yra kitas klausimas 
įsivė-

Ofiso valandos nuo 0 iki A 
8 vai. vak. r..........

Ofiso Tel. 
Namų Tęl

Legislaturos pagalbos 
projektas neganėtinas 

Cook apskričiui

mokesčių bedarbių 
nępatenkins Cook 

bedarbių reikalayU

_ . IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

•9, Antradienį

Užvakar rytą rastas nušau
tas lenktyninių arklių savinin- 
<as Carl H. Reese. Paskutinį 
ę.ąrtą jis buvo matytas sų 
draugu L. Howell.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nup 7 iki 9 v«. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401 ,

2422 W. Marųuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė, 

Telefonas G rovei 
Valandos nuo 9 iki 1 
i; 7-9 po pietų, scredoms po pietų 

nedėliotus pagal susitarimą.

Suėmė bonų falsifika 
toriu gaują

Telefonai
Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- 

nūdieniais..nuo 10 iki 1.&

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

Telefonas Republic 7868

Prokuroras Green iš 
važiuoją i Caponės 

bylą

Šeštadienį kriminąlip teis
ino teisėjas Shepard nuteis^ 
I). Skęųę, 32, 9() metų kalėji- 
Pte į4 ir žmogaus
ųųšoyhųą, laike užpuolbųo.

Suteiktos Pasaulinės;
Parodos koncesijos 

už $4,066,000

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 (Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Protestuoja prieš asme 
ninių mokesčių ases- 

mentus

Nelaimė įvykp prie 22-ros 
Leavitt gatvių kampo

12,000 žmonių operos 
sezono atidaryme

Iš Waukegan apskričio kaler 
,imo paspruko trys kaliniai, 
eurie buvo sulaikyti už Lake 
County State banko apvogimą. 
Du buvo sugauti. Trečias 
nia kur slapstosi.

4729 South Ashland Avė., 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ilgų 

. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nup 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Sako, kad dabar ma 
žiau žmonių mirštą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS PJBNTISTAS 

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

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

Illinois kapinių draugijos vir
šininkas kalbėdamas pareiškė, 
kad dabartiniu laiku miršta 
žymiai mažesnis skaičius žmo- 
nių, negu keletą metų atgal. 
.Pačios laidotuvės esančios ne 
tiek brangios ir iškilmingos.

Federalis prokuroras Chi- 
cagoje W. D. Green šią savai
tę išvažiuoja į Antlanta, Geor- 
gia, kad nedaleisti gengsteriui 
Al Caponei išeiti iš kalėjimo. 
Caponės 
ją byla, 
Caponės 
singai.

Graborįai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 
’ptatnauja laiodtuvčse 
“'■* * meldžiame ątsišaukti, c 

darbu busite užganėdinti

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIŠT 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S, Ashland.. Avė 
Jei. Boulevard 6487

Phone Boulevard 4139 
' “ A, MASALSKIS 

tylysų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas. ir nebrangus to- 
dėl, ’ kad neturiuĮie iš
laidų užlaikymui sky
dų.

3|67 Auburn Avė, 
CHięAGp, ĮLL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTĄS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldifniais pagal sutartį.

CJucagon, 
rado elektros 
ąpverfctįnąĮne padėjime. Gyva
vo net penkios mažos bendro
vės, kųrips finansiniai stovėda
mos labai nestipriai, negalėjo 
visuomenę tinkamai aptarnau
ti. Stotys buvo labai primity
viškos, mą^os ir netobulos. 
Edisono į jp galvą įkaltas mok
slas čia pasirodė labai naudin
gas. ĮŠlęidęs kelias serijas bo
nų ir sukėlęs apie $7,000,000 
k$pitįąlo? ĮpąųDas perėmė tris 
ipažesnes elektros bendroves, 
tarp jų Chicago Are Light 
and Power ępmpany ir jungė 
visas prie Chicago Edison Com- 
pąny. Kiek anksčiau prieš tai 
jią įųvp pąąkįrtąs penktos — 
Commonwealth Electric Co. 
pirmininku. Nusikratęs konku
rencijos, Inąullas pradėjo sto
tis modernizuoti, elektros švie
sos ir jėgos gamybą koncent
ruoti 
visas

Ikišiol Chicagos 1933 metų 
pasaulinėje parodoje pasirašytą 
koncesijų už $4,648,589. Tos 
koncesijos daugiausiai teko 
valgykloms, transportacijai, pa? 
silinksminimams ir tt.

Illinois Emergency Relief 
Fund pirmininkas Ryerson pa
reiškė, kad paskyrimas dalies 
gazolino 
šelpimui 
apskričio

A. MONTVID, M. D, 
W«t Town State Bank Bldg.

2400 W. Madison St.
Tai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. {Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Hemįuck 8151

DR.V.S. ’
GYDYToAriS

Valandos: 9——12, 7 __
Ketvirtadieni vakarais pagal įpiltai

šeštadienį apskričio “board 
of appeals” svarstė mokesčių 
mokėtojų protestus prieš as
meninių (personai) taksų 
asesmentus. Daugumoje jie 
buvo peraukšti. Taryba kai 
kuriuos sumažino, bet daugu
mą paliko nesumąžintų.

4605-07 South Hermitage Avenue 
VH TABDS 174Tlr IMS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldicniais pagal sutartį.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

kųopįgiausią. 
|i, o musų

Tel. Roosevelt 25il5 arba 2516
23J4 W. 2>d PU Chicago

ĮKYRIUS:
1439 S. Gourt, Cicero, IH.

Tel. Cicero 5927

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Kenwood 5107 
VALAKUOS:

nuo 9 iki U valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakarę. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
ValandcĮS 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St.

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

A.A, SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisqs 77 W. Washington St.
Rootp 9.05 Td. Pęarbom 7966 

po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Ąve.' Tįl. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

šeštadienį į Chicago Sta- 
dium, kur buvo atidarytas 
operos sezonas su “Aida”, atsi
lankė 12,000 žmonių. Kainos 
buvo populiarės; todėl susir 
rinko ši milžiniška minia ope
ros pąsikjąušyti.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerąi lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas it 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai,

Hy4e Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Policija suėmė keturius as
menis, Maurice Hill, L. Good
man, Jąeon Keno ir Chąs 
Fried, kurie padirbo $12,000,- 
(X)0 netikrų Consolidated Gas 
Company bonų ir rengėsi pa
leisti juos apyvarton.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerukų ligų
............. Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street

WiIIiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hfmlock 1323 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vikaro 
PW1 , I

[Acme-P. B A. Photo]

Mrs. Samuel Insull, nusibank- 
rutijusio elektros magnato žmo
na. Savo laiku ji buvo artiste 
— “Gladys Wallis”.

K- VAITUSH, T)IT; 
LIETUVIS ^KIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
# . Uervuotųmo, S^ųdamą
aktą karštį, nuima katarąkfą, atsitaiso 
trumparegystę ir tdliregystę. Prirengia 
tęįsįęĮgai akinas. yi$^pse> atsitikimuose 
eg^arnįnayimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speeialė atyda 
jttkęęjpiįupa į mokyklos vaikus. Valan
doj nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaiis, 

fcaip buvo pirmiau.
Dąųgęly atsitikimų akys ati
taisomos be aRipių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pirope Boulevard 7589

Trys šeimynos turėjo 
kraustyti iš namo 4838 
derson Avė., kuomet kilo gaiš 
ras nuo skiepe sumestų šašla

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Speęialuti 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeĮ. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvertais.

Rez. Tei. Hyde park 3395

ęHAKLES P * K AL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dsarborn St., Suite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913

Valandos: nuo 3 po pietų, sukatomis 
puo 2 po pietų.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnaų- 
Mį jų geriau ir pigiau
K negu kiti todėl, kad

priklausau prie . gra- 
bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

■nK 3 23 8 S. Halsted St. 
ĘKįpr TeĮ. Victory 4088

Seniausia Ir Didžiausi
LIBTŲVŪ '

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
BUDEIKIS ir v« nustebino R, n»Wtaįi 
aria kainom!, už ąukžtoa njžiea palajdpjiaa* žfc, *
Mrakuojam. uĮ I W
laMn ii bih yiiesža ĮalU«.

Baikalul «»WĮ aaąmokfflua Į į

S.M.SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Išvilmjfi 825,000 iš 
bąnkieriąus

Elgin policija suėmė 
iš trijų vyrų, kurie yra 
narni išvilioję iš seno bankie- 
riaus G. Peck $25,000. Suimtas 
Dan Keene sėdėjo kalėjime už 
pašto apiplėšimą.

K, GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
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 ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

MYKOLAS MOCKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 dięną, 3:20 valandą P© 
pietų 1932 ių > g‘*nę$ Suvalkų 
red.. Alytaus apskt., Metelių p^r > 
BuČkuųų kaimas.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Palikę dideliame nuliūdime 

moterį Jievą po tėvais Čerkaus- 
kaitė, 4 sųųųs Pranciškų, Joną. 
Juozapą ir Vincentą, dvi dukteris 
Oną ir UrŠųlf ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Julijoną.

Kūnas pąŠaĮvpĮas randasi 12219 
Emerald Ąve.. y/ėst Puilman.

Laidptųvės įvyks ketverge, spa
lio 20 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią. kurioje atsibus 
gtdųHogpj pamaldos už velionio 
sjf|ą> ę » t<h bus nulydėtas- į šv. 
^azųniĮtro kapines.

Mykolo Mockevičiaus 
pi ir pažystami esat 
'Viečiami dalyvauti!

' - * - - •« A

tinį pątarpavimą ir atsisveikinimą.

,W"e’. r.DuhtW
ir \Gtmtnee.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

J, P, WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Puilman 5950—6377

460,0 So. Wood Sts—Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

ir, vietoje pirmiau po 
miesto dalis išmėtytų 

storių, pastate stiprią centrali- 
nę stofį įr eilę sub-stočių. Ki
tas svarbus uždavinys buvo 
elektrikos vaitojimą išplėsti. 
Dar būdamas Edisono globoje, 
Insulląs surado, kad darbas ga
lima atlikti ekonomiškiausiai ir 
geriausiai, jeigu visi jėgos ir 
šviesas vartotojai naudotų elek
trą iš vieno šaltinio. Chicagoje 
tuo laiku gatvekariai gamino 
savo elektros jėgą, eleveiteriai 
irgi savo. Nieko nelaukdamas 
Insulląs ėmė varytis nustaty
ta kryptimi ir 1902 metais Chi
cago Surface Lines ir keturios 
eleveiterių linijos sėme elektrą 
iš jo bendrovių stočių.

1907 metais dvi elektros ben
drovės Chicago Edison ir Com- 
monwęalth Electric buvo su
jungtos į vieną ir gimė Com- 
monwealth Edison Company, 
kuri dar ir dabartiniu laiku 
turi elektros šviesos ir jėgos 
monopolį Chicagoje. Po penkio
likos metų Insulląs pagaliau 
atsiekė dalį savo ambicijų. Fi
nansinėmis manipuliacijomis ir 
su politikierių įtaka jis pajė
gė suorganizuoti mažą “impc- 
Ąj«į” jo busimosios imperijoj? 
sostinėje ię nuo tų metų sto
vėjo jos priekyj iki nelaimin
gos katastrofos 1932 metais.

čia pravartu priminti, kad 
tais užkopęs i Chicągos 
elektros pramonės viršūnes, In
sultas pradėjo daryti pirmas 
klaidas. Stovėti priešakyje kor
poracijų, kūmose susikaupę 
milijoninės žmonių pinigų su
mos yra labai pavojinga. Ęiek- 
vienam aišku, kad reikia daug

džiaus} pasirinkimą grabų Ir I 
tarnavimą jums visai nieko 1
J tai, te Jus M Pirksite, & ne.

Eųpsųas Tienatinų 
teikia amtom* patarnavimj 
taraautoju. Dykai Keturiom J

Tel. Yatds 1829

DR. G, SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pątyrimas
i Komplikuotuose

Atsitikimuose
"ofisas it Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
Valandos nuo 10^—4, i 

Nedėliomis nuo 10

BRONISLAVĄ TETER 
(Tatarlaitė)

Mirė spalio 10, 1932, o po, 
gedulingų pamaldų Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje palaidota Šventų 
Kazimiero kapinėse spalio 14.

Šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigams pralotui M. 
L. Krušui, šaulinskui ir Petraus
kiui, už gedulingas pamaldas. To
liau dėkavojame visiems gimi
nėms, kaimynams, draugams ir šv. 
Vardo draugijai už lankymą pa
šarvotos velionės namie pareikš
tus mums užuojautos žodžius, u^ 
šv. Mišias, gėles ir grabnešiams. 
Dar dėkojame visįems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose baž
nyčioje ir skaitlingai lydėjUsiems į 
kapines.

Pagalios reiškiame širdinga pa
dėką graboriui A. Masalskiui už 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą 
ir tvarkių laidotuvių surengimą.

O tau musų mylima dukrelė ir 
sesele, po ilgų kąnčių šiame pa
saulyje lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžiną atĮĮsį.

Nuliūdę:

Motina, Patėvis, Broliai 
ir Giminės.

Ofiso Tel. Lafayette 7031 
Rez. Vi

Dr. V. E. Šia
DENTISTAS

4143 Archer Ąv., kampas Francisco 
Valandos’: 9 v. rytbfįki vį 

Nedėldkniab pagal susitarimą 
ęHACAGę. lįL,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
.4631 South Ashland Avenue 

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

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

R.tnvtaj gmboriu* karta 
«* stoviu

......... ........ M!
Šermenų. Pajaukite EUDEIKJ pirm negu kreipėte, kur

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0 7ISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
____ _ 2-2 2> Ir ano O Ud 
1^®v.^85r’

Prospęct 1930

atsargumo, nuoseklumo ir šal
to proto. Insultas kaip tik tę 
neturėjo. Jis nuolat svajojo 
apie plėtojimąsi, augimą, vią 
didesnį koncontravimą. Nors 
bankieriai tebežiūrėjo į jį skepr 
tiškai, sujungtos elektros ben
drovės .pradėjo rodyti pelną 
ir pamažu jie pradėjo inves
tuoti didokas sumas pinigų. 
Insultas juos sunaudojo taiko 
negąišįwįąipaą. Bet reikia žino
ti, kad yrą begalo lengva su
kišti milijonus dolerių į ply
tas ir ąięnąs jnašinas. Juos 
išgauti

Kitą Insuljo klaida 
limas sų politikieriais. Tų lai
kų politikieriai niekuo pesisky- 
rė nuo šių dįenų valdininkų, 
majorų, prbkuiorų ir policijos 
viršininkų. Insultas greitai pa? 
tyrė, kad jie buvo nekokie 
draugai, niekuomet neprisotina
mi. Gal jie jam ir padėjo tiks
lą atsiekti, bet vėliau turėjo 
už pagalbą keleriopai atmokė
ti. Užklydęs j dumblyną, jis 
vis giliau ir giliau Į jį grimz
do. Palikę tą klausimą kitam 
kartui, grįžkime į praeitį, nes 
ne vien pinigai ir elektra su
darė Insullo gyvenimą.

Tai įvykp 1898 metais. Kar
tą Insultas nuėjo į McVickers 
teatrą (dabartiniu laiku kine
matografas). Vąkaro žvaigždė 
buvo tų laikų gražuole artistė 
Gladys Wallis (Margaret A. 
Bird). Insultai užteko vieno 
žvilgsnio. Iki to taiko meilės 
nepažinusi, 37 metų amžiaus 
Insullo širdis ištirpo. Juodos 
akys, juodi plaukai ir skais
tus artistės veidelis fmansie- 
riui — gimstančiam elektros 
magnatui galvą apsuko. 1899 
metais New Yorke įvyko ves
tuvės. 1900 metais gimė sūnūs 
Samuel Jr., kuris už 20 metų 
pradėjo eiti tėvo pėdomis.

(Bus daugiau)—

Dr, G K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis 
2420 MarųUette Rd. arti WseteraAv 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais; Seredomis ir Pėcnyčiomif 

1821 So, Halsted Street

Dr. Vincent G. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

" Graboriai_______ _
Telefonas Yards 1138

Stanley P- Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Automobiliui apvir- 
tus sunkiai susižeidė 

lietuvis Baronas

dirbo Pachman & Noble firmo
je, kur 19Ž5 metais įėjo j dali
ninkus, tuo pačiu laiku tebelan- 
kydamas mokyklą. 1928 metais, 
bendrovei išsiskirsčius, jis su
organizavo Dubisky and Com- 
pany firmą.

Jis yra baigęs Y. M. C. A. 
high school ir Walton School of 
Commerce.

Naujam profesionalui linkė
tina susilaukti pasisekimo savo 
darbe.—A. D.

J. Grušui ir Grušaitei akompo- 
nuojant, sugiedojo kelias ge
dulingas giesmes.

Velionis žadeikis paliko žmo
ną Oną, du su nu ir gimines, 
žadeikienė yra “Naujieną” skai
tytoja.—Susiedas.

Joniškiečių L. K.
Kliubo narių atydai
Rugsėjo 30 d. atsibuvo regu-

Evanstone atsidarė 
„ namų paskolų 

bankas 
, > ’ ■ *i. '' ■' '' ■ ‘ 1 r ■ * ■ ■

■ >

Septinto dištrikto (Illinois 
ir VVišconsin) federalis namų 
paskolų bankas atsidarė šeš
tadienį. Banko kapitalas sie
kia $18,000,000. Banko biu
rai yra Evanston Chamber of 
Commerce namuose.

Be' jo, nukentėjo mergina Helen 
Geisler

Apie vienuoliktą valandą nak
tį, šeštadienį, lietuvis Edvardas 
Baronas, 2300 S. Troy Avė., be
sukdamas automobiliu iš Hoyne 
Avė., į 18-tą gatvę, sitaigą pra
rado kontrolę ir automobilis vi
su smarkumu apsivertė. Jj val
dęs Ed. Baronas, 18 metų, h 
mergina Helen Gieisler panešė 
labai sunkias žaizdas. Langą 
stiklai abiem perkirto galvas ir 
be to, Baronas susižeidė kai
riąją ranką, o merginai biauriai 
subraižiota dešinioji koja. Abu 
nugabenti į St. Anthony 
ninę.

Iš A. Kairio darbuo 
tės Baltimorės rub- 

siuvių streike
A. C. W. unijos atstovas jau

čiasi tikslą atsiekęs; rubsiu- 
vių tarpe pasireiškęs geras 
ūpas

ligo

Cicero
Iš Lietuvių Improvement Kliubo 

susirinkimo

padaryti

Paskutinis šio kliubo susi
rinkimas įvyko trečiadienį Lukš- 
tos svetainėje. Narių susirinko 
gana daug ir galima pasakyti, 
kad susirinkimai darosi vis po- 
puliariškesni, nes kas mėnes| 
atsilanko keli rrauji nariai. Pas
kutiniame susirinkime atsilankė 
keli svetimtaučiai. Pirmas dirb
tuvės savininkas nuo 13-tos ir 
48 Avė. Prižadėjo
reikalaujamus pagerinimus. An
tras miesto atstovas iš vandens 
departamentų. Kalbėjo apie blo
gą vandens sistemą, nurodyda
mas, kad tai gali privesti prie 
blogų pasekmių, jeigu kiltų di
delis gaisras. Siūloma daryti 
naujus pagerinimus, ; dėti nau
jas main paipas. Suprantama, 
kad tai kainuos daug tūkstan
čių, o mokesčiai ir taip dideli. 
O be to, žmonės nedirba, nuo
mininkai nemoka nuomų, todėl 
sunku kas naujo vykinti. Bet 
pagerinimai būtinai reikalingi, 
ir dabartinė demokratiška mies
to administracija atsiklaus gy
ventojų tuo klausimu per peti
ciją. i r-

Be miesto atstovo, kalbėjo 
Mr. Kučeba, mokesčių mokėto
jų tarybos pirmininkas ir Mr. 
Dusek, ir iš tarybos. Pirmas 
atvirai kalbėjo prieš aukštus 
mokesčius, pasmerki dabartinį 
mokesčių sprendimą ir politi
kierius grafterius. Antrasis 
kalbėjo apie vandens klausimą 
ir Cicero jungimą su Chicago. 
Tų kalbų besiklausant atėjo 10:- 
30 vakaro. Dalis kliubo tarimų 
padaryta skubotai, kiti palikti 
sekančiam susirinkimui. Valdy 
ba tapo įgaliota Šaukti ekstra 
susirinkimą be pašalinių asme
nų ir nuodugniai apsvarstyti 
naujus sumanymus.

Be to, kadangi dabartiniu lai
ku namų savininkai turi daug 
nesmagumų su nuomininkais, ir 
kadangi šie jaučiasi didesniais 
už savininkus, tai nutarta, jog 
savininkai turi organizuotis, kad 
atlaikius savo poziciją.

—Korespondentas.

Penktadienį iš Baltimorė, 
Md„ grįžo Amalgamated Clotb 
Workers unijos lietuvių sky
riaus delegatas. Jis ten buvo 
nuvažiavęs tikslu organizuoti 
streikierius ir atgaivinti uniją. 
Kaip pasakoja, drg. A. Kairis 
tikslą pilnai atsiekęs ir jaučia, 
kad jo darbo pasekmės atneš 
gausių vaisių.

Streikas nusitęsė ilgoką lai
ką. A. Kairis, nuvažiavęs, pa
jėgė jį likviduoti kai kuriose 
šapose, nustatyti kainas ir at
likti kitus reikalus. Algos bu
vusios pakeltos nuo 10 iki 40%. 
Be algų pakėlimo iš šapų iš
kovotas unijos pripažinimas 
ir dabartiniu laiku apie 4,300 
darbininkų dirba tomis sąlygo
mis. Iš tų 4,300, apie 2,000 
yra lietuviai. Lietuviai buvo 
labai veiklus streike ir šapose 
ir jie daug prisidėjo prie laimė
jimo.

Streikas dar nėra likviduo
tas dvejose lietuvių šapose ii 
dvejose, didžiausiose miesto ša
pose Greif ir Shoneman. Tam 
tikslui įvykęs šapų “chairma- 
nų” susirinkimas vienbalsiai nu
tarė uždėti po 25 centus as- 
sesmentų ant narių. Bendrai, 
darbas ėjo labai pasekmingai ir 
reikia nudžiugti, kad pas visus 
jaučiamas labai geras ūpas ir 
pasiryžimas kovoti. Ypatingai 
tas karštumas pasireiškęs pas 
jaunuolius, kurie sudaro apie 
70 visų darbininkų ir yra 16- 
25 metų amžiaus. Jie sakosi, 
užtektinai ilgai dirbę nepaken
čiamose sąlgose.

Baigdamas, drg. A. Kairis, 
pridūrė, kad lokalų klausimas 
dar nėra galutinai išrištas, bet 
tai tėra tik laiko klausimas.—R.

Elektros kėdė gręsia 
jauniems žmogžu

džiams

uania. Ali the more important 
Lithuanian sočiai events were 
sponsored by the students and 
lašt būt not least, all the Lith- 
uanians^ both young and old, 
had a chancė to enjoy them- 
selves to the limit at the 
Spring festival held lašt May.

To finisb the year with a 
flotirišh, the students decided 
at their meeting to hold a 
supper dance. The date 
this anniversary affair 
been sėt for the 29th of 
tober and the place is 
ncw International Housc
the University of Chicago 
campus. The evening will con- 
sist of a buffet supper, danc- 
ing, a few inspiring talks, and 
several musical offerings. As 
this is a hirthday party, it 
was decided that only mem
bers and their friends will be 
invited. From all appear- 
ances, this affair will be an 
immense page in thė history 
of the student’s club.

After the appointment of 
several commijtees by the 
president, the meeting was ad- 
journed.

for 
has 
Oc- 
the 
on

Cicero
“Kūnas patvoryje, bet 

pas mane”. Tikybinio 
tiškumo ir tamsumo pavyz
dys

dūšia 
fana-

narią reikalams, 
pasirodė neprak- 
tarpu, nejvykdo- 
paskirta 25 doj.,

Jury teismas, kuris svarsto 
trijų jaunų žmogžudžių, Anta
no Pikelio, 
Pinti bylą, 
kirs jiems 

Jie 
Chas.

deje. 
cisto
mą.

Petro Pikelio ir F. 
greičiausiai pas- 

miHj elektros ke- 
kaltinami už poli- 
Koelmcke nužudy-

Į CLASSIFIED APS. ]
Financial 

Finansai-Paskolos
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NORIME REAL ESTATE BONUS.
Išleistus sekamų Bankų:

Kaspar American State Bank.
Peoples, Stock Yards National Bank.
Jefferson Park National Bank.
Reliance State Bank.

Mokėsiu pilną marketo kainą.
G. E. KNIGHT

33 No. LaSalle St .
Kambarys 1516

ATNAUJINAME MATRASUS
Nauji Užvalkalai .......... $2.50

padaromi į vieną dieną. 
A & B BETTER BEDDING 

906 No. Western Avė. 
Tel. Humboldt 4766

Išlaikė Illinois Certified 
Accountant kvotinius
Mykolas J. Dubisky, vienas 

Chicagos lietuvių jaunuolių, 
spalių 13, 1932, gavo Certified 
Public Accountant Certificate, 
išlaikęs Illinois Certified Pub
lic Accountant kvotimus, kurie 
buvo laikomi Chicagoje, gegužės 
mėnesį.

Per paskutinius metus Dubis- 
ky užsiėmė ta šaką dirbdama* 
M. J. Dubisky and Conąpany, 
firmoje, kurios jis yra savinin
kas.

Į Chicago atvyko 1922 metais 
iš Rockford, Illinoisį ir pradėjo 
dirbti Standard Sahitary Com- 
pany* Viliau, kelius metus iš-

liaris Joniškiečių L. K. Kliubo 
susirinkimas, kurį Aktyvia Na
rys “Naujienų” No. 250 puikiai 
aprašė. Man, tačiaus, priseina 
keli žodžiai pasakyti apie vė
liau įvykusį specialį valdybos 
susirinkimą, kuris atsibuvo spa
lių 8 d. p.Kaniušo valgykloje.

Kaip jau buvo per spaudą 
pranešta, Kliubas įsteigė fon
dą sergančių 
bet vėliau tai 
tiška ir, tuo 
ma. Į fondą
iš kurių sergančių lankytojas 
gali paimti du dol. ir ligoniui 
nupirkti dovaną arba tiesiog 
pinigus įteikti. Bet vėliau pa
sirodė, kad dviejų dol. dovana 
labai maža, lyg norima pasity
čioti iš sergančio. Pinigiška 
parama 'taipgi menka. Kita 
priežastis tai ta, kad nevisi su
sirgę raportuoj'asi. Jeigu ser
gantis neatsišaukia, tai, žinoma, 
jis gali likt ir neatlankytas, ir 
todėl gali jaustis užgautas. O 
kitam yra. galimybė ir labai 
tankiai “apsirgti”, nes gydyto
jo paliudijimo nereikalaujama.

Toliaus A. Yankus ,sergančių 
lankytojas, pareiškė, 
prisieina daug laiko 
važinėjant nuo vieno 
valdybos nario iki jis
•tuos du doleriu. Rezignuosiąs 
iš tos vietos, ne bent parleistų 
fondo pinigus j jo rankas.

Del šitų tai priežasčių, val
dybos narių susirinkimas nuta
rė fondo funkciją suspenduoti 
bei sulaikyti iki sekančio susi
rinkimo.

Prie progos noriu priminti, 
kad Joniškiečiai, atidarymui sa
vo žieminio sezono, rengia pui
kų vakarą29 d. šio mėnesio nau
dai s'aVo pirmininko, kuris jau 
keli metai kai nedirba, o prie 
to dar sirguliuoja.

*—Reibenietis.

Investigatoriai iškėlė 
naujus įrodymus 

prieš insultų

> —. . O*—*.
PASKOLINSIM NUO $50 IKI 

$300
2% nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso
S. OSGOOD

1134 N. Western Avenue
Tel. Armitage 1199

už

■ ..■■...■■o*-....... .
MES MOKAME CASH 

$80 už $100 
5% Lietuvos Laisvės Bonus 

L. KAUFMAN & CO. 
134 No. LaSale St. 

Kambarys 610.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

kad jam 
išeikvoti 

prie kito 
išgaunąs

SLA. 208-tos Moterų 
kuopos susirinkimas

Rugsėjo 26 d., įvyko a. a. Au
gusto žadeikio laidotuvės. Ve
lionis buvo nutraukęs visus ry
šius su Rymo bažnyčia. Virš 
dešimtį metų jos nelankė. Sirgo 
gana ilgą laiką. Namie išgulė
jo apie keturias savaites. Į li
goninę nugabentas, į trumpą 
laiką mirė.

Augustui mirus, velionio žmo
nai prisistatė giminės su pata
rimais, kad nupirktų lotą šv. 
Kazimiero kapinėse, ten palai
dotų savo vyrą ir t.t. Velionio 
žmona nesutiko, pareiškusi, 
kad žadeika gyvas būdamas, 
buvo tam priešingas. Bet gi
minės nenusileido, ir p. žadei- 
kienei nežinant, nuvežė kun. 
Va’ičuną į ligoninę, kur atliko 
apeigas. Užpirko ir dvi mišias. 
Jos buvo atlaikytos iš rytd, lai
dotuvių dieną. Klebonas, pa- 
aiškinęs už keno sielą mišios 
laikomos, pridūrė, kad norėta 
velionis palaidoti į “musų” ka
pines, bet velionio žmona esan
ti tam priešinga. Ji, girdi, 
“laidosianti vyrą kur tai į pa
tvorį**. Dėl viso ko pridūrė: 
“tuščia kur kūną dės, bile dū
šia pas mane”.

Augustas žadeikis buvo pa
laidotas j gražias Lietuvių Tau
tiškas kapines. Namuose ir ka
pinėse dainininkas St. Rimkus,

S. L. A. 208tos Moterų kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
vyko spalių 5 dieną, Bismarck 

viešbutyje. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir įdomus, nes 
delegatės išdavė raportą iš 
praeito seimo. Jis buvo ilgas, 
bet nenubodo, nes delegatės 
daug įdomių įvykių pasakė. 
Priimtas su rankų plojimu.

Kapitonas Darius, busimas 
musų didvyris, su orlaiviu nu
vežė p-lę Gaižaitę su kitais 
Chicagos žymiais veikėjais į 
minėtą seimą ir laimingai at
gal parvežė. Pasirodo, kad 
208ta kuopa yra gerai žinoma 
ir rytuose, netik Chicagoje.

Moterų 208ta kuopa visu 
smarkumu rengiasi šokiams, 
kurie įvyks lapkričio 26 d., 
1932. 
liau.
Dario orlaivio įrengimui.

Taipgi viršminėta kuopa 
rengia metinius šokius sausio 
mėnesio pabaigoj. >

Ona Gričiene.

Vieta bus pranešta vė-
Pelnas eis kapitono

CHICAGOS ŽINIOS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaiaai

DAVENPORT lova ir kėdė, valgo
mojo kambario setas, su kabinet ir bu
fetu bow end metalinė lova, komoda, 
kaurai, kudykiui lovutė, 5425 W. Lake 
St. Austin 0005.

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Phiko Lo-BoyCon- 
soll $18.50. 2332 Madison St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaušius prie senų 
vyrų ir moterų rūbų. Turi būti pa
tyręs prie moteriškų kailinių darbo. Tel. 
Yards 44i7» 3342 So. Halsted St.

Prokuro biuro finansiniai 
ekspertai patyrė, kad Insullas 
slaptai spekuliavo investorių 
sumokėfais pinigais, ir, kad 
panešęs nuostolius, prikergda
vo juos investoriains. Po vie
nos nepasekmingos tranzakci- 
jos, investoriams prisėjo nu
stoti $300,000.

jTheEnglishColumn
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Lithuanian Univer 
sity Club

After Severai months of tor- 
por, the Lithuanian University 
Club has again sprung to life. 
Due to the varied interests of 
the members, the organization 
had been disbdilded for the 
summer to return to active 
work with the advent of school. 
Conseąuently, On the 25th of 
September, an apprehensive 
group of students gathered to- 
gėther in the,rooms of the 
Universal Club to discuss plans 
for the second year of their 
existence. 

■r 1 v ■
The president called the 

meeting to order, promptly at 
2:30. After going over some 
old business relating to our 
Spring Festival, the discussion 
was swung around to the, elec- 
tion of new officers. Immedi- 
ately, politics took the fore- 
ground, with the result that 
the following officers were 
elected: JPresident Albert Lidy, 
vice-president Joe Varkaįa, rec. 
secretary Anna Kairis, cor. 
secretary Suzanna Vilis, trea- 
surer Wallace Milės, sergeant- 
at-arms Albert Bagdon, editor 
Joseph J. Gura.
executives were šworn 
Office and the meeting

Kazys.

PRANEŠIMAI
D, L. K. Vytauto Draugija laikys 

mėnesinį susirinkimą antradieny spalio 
18 dieną šių metų 7:30 vai. vak. Chi
cagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St.. Chicago. III. Na
riai privalote būtinai pribūti, nes bus 
svarbus susirinkimas, randasi svarbių da
lykų apsvarstyti, taipgi būtinai reikės 
darbininkų išrinkti patarnauti baliaus 
vakare, lapkričio 13 dieną. Kurie esate 
pasilikę su mokestim, tai būtinai pasi- 
stengkite apsimokėti. Valdyba.

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE I

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai. •— ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

t 1647 W. 47th Street.

Patent Attorney
Patentai

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

H. SANDERS,
536 So. Clark St,

Bankierius į kalėji
mą nuo 1 iki 10 metų

šeštadienį į Joliėt kalėjimą 
pasodintas bankierius Alexan- 
der Fiower. Jis buvo užsida
riusio Roosevelt State 
direktorių pirmininkas.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalyku^ ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3X06 So. Halsted St

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras, suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

.Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

nesusipratimu su

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

For Rent
5149% SO. HALSTED St., štoras 

tinkantis dėl dry goods. hardware. 
beauty parlerio arba bile krautuvės. Ne
brangi renda. Central 5885.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendat dėl pavienių su 

ar be valgio, arba vedusiems su vaikais, 
bus galima vartot virtuvė. 6609 South 
Campbell Hemlock 0010.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI duonkepykla biznis 
gerai išdirbtas gražioj lietuvių apgyven
toje kolonijoj Marųuette Parke parsi
duoda pigiai.

2616 W. 69th St.

PARSIDUODA kendžiu ir minkštų 
gėrimų Storas. 3329 Auburn Avė. Tel. 
Boulevard 1071.

iš
9

STOGDENGYST6
Bile 2 arba 3 flatų namų 

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

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

Kedzie 8463 -—
Naktinis Telefonas Columbus 7741

stogą pa- Real Estete For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 
naujoj apielinkėj. 

garadžius.
mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, 
gatvė cementuota ir išmokėta.

3140 W. 54th St.

50c HAIRID 50c
Ant visados; panaikina bereikalingus 

plaukus Tepasi taip lengvai 
sviestas. Atidaro skylutės odoje, ir 
išima plaukus su šaknimis. Pilnai ga
rantuojamas. Priimsime krasos ženkle
lius. Rašykite aba pašaukite.

HAIRID COMPANY, 
4512 Lowe Avė. 1

DIDELIS BARGENAS
' Biednam žmogui 3 lotai ir 

namelis. Randas ant 61 ir 
Kolin Avė, savininkas 4309 
W. 63 St., F. Ridlauskas, Tel.

kaip

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių*, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkiiRui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas

Boulevard 1411 Republic 9599,

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

kokius deras rs- 
duoda NaujimoK

These new 
ihto 
con- 

tinued under their supervision. 
The, month of October calls 

for a celebration of the first 
anniversary of ‘the Lithuanian 
University Club. In the one 
year of its exištence, the Club 
has gained prestige and rer 
nown through its various un- 
dertakings.

The first time that the stu
dents as a body appeared be- 
fore the publicš ’ was at their 
“stepping out’’ party given at 
Gage Park. It was here that 
they were giveh royal send 
off by some of our more in- 
fluential professional men. The 
next offering was a supper 
given in honor of Dr. Ray- 
mond, a studeht of philology 
who went to study in Lith-Bank

Nitn 
baustas už ėmimą pinigų nuo 
depozitorių, kuomet žinojo, 
kad bankas užsidarys.

■ūmi,m * '■8iiw±i

Garsmkites “N-nose”

■

Pinigų Siuntimo Skvrtn* 
doras kasdie nuo 8 v ryto 
iki 8 v**V *•»!(. N**dė<dien»M<* 
nuo 9 v. ryto liti 1 v. p p

36?3 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Yards 4754

JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Sė
tus ar bonus, parduoti.

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ilranduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo 

s PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos! r

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
aultatur

Peter Conrad 
į Fotografuoju jūsų na- 
| muose arba studijoj 
| 6023 S. Halsted St. J h

V (Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 

Ik Tet Englewood 5840

Educational
Mokyklos 

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marinello studenčių dabar turi 
gera darbą, o kai kurios ir savo biznius. 
PrislraSyk dabar dol dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo sujleSkojimo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telofonuokite arba rašy
kite. galisito DYKAI 29 puslapių knygą.

MARINELLO SYSTEM. •
National Sohool of Cosmeticians. Ine..

108 North State St., State 5057

PONIOS ir PANELĖS išmokite da- 
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 

} Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
I mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite: ateikite tuo jaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos




