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Kruvina kova su fašistais
Austrijos sostinėje

Fašistai buvo užpuolę socialistų kliubą. Ke
turi užmušti, 20 sužeistų, daug areštuotų

Meksika susekė reli
ginio sukilimo 

suokalbi
Du suokalbininkai nušauti. Su

imta daug ginklų ir amunici
jos Jalisco valstijoje

Vienna, sp. 17. —Vakar iš
tiko socialistų susirėmimas su 
fašistais, kuriame du fašistai, 
policistas ir vienas praeivis li
ko užmušti, apie 20 žmonių su
žeista ir kelios dešimt žmonių 
areštuota. Susirėmimas ištiko 
Viennos priemiesty Semmering, 
kur fašistai atlaikę savo susi
rinkimą bandė surengti demon
straciją prie socialistų darbi
ninkų kliubo ir jj užpulti.

Fašistams pradėjus pulti 
kliubą, jame buvę darbininkai 
užsibarikadavo ir fašistus atmu

šė. Įvyko ir abipusis susišau
dymas.

Policija pagelbėjo fašistams 
pulti kliubą ir pati j jį įsilau
žė. čia ji suėmė socialistų mi- 
lita’rei organizacijai Schutzbun- 
dui priklausančius ginklus ir 
areštavo apie 50 žmonių. Pas
kui ir lauke areštavo apie 100 
žmonių.

25 studentai sužeisti
Ant rytojaus po šio susirė

mimo, įvyko studentų riaušės 
Viennos universitete ir techno
logijos institute. Riaušėse apie 
25 studentai liko sužeisti.

Norman Thomas kal
bės per radio spalio 

20 dieną
Socialistų kandidatas į pre

zidentus, Norman Thomas, at
einantį ketvirtadienį, spalio 20 
d., kalbės per radio visu Co- 
lumbia Broadcasting System 
tinklu. Jis kalbės iš Columbus, 
Ohio, 8:15 vai. vakare, ryti
nių valstijų laiku. Prašykite sa
vo stotį perduoti jo kalbą.

šiandie Norman jTfiOmdš kal
bės Memphis, tTenno rytoj 
Louisville, Ky., ketvirtadieny— 
Columbus, O., penktadieny — 
Richmond, Va. Baltimore bus 
spalio 23 d., Pittsburgh—spa
lio 24 d., Philadelphijoj —sp. 
26-27, Newark ir Elizabeth — 
sp. 28, Boston,—sp. 29 d.

Socialistų kandidatas į vice
prezidentus, James MaUrcr, šiuo 
laiku lankosi Naujojoj Anglijoj, 
iš kur vyks į Pennsylvaniją.

24 kaliniai sužeisti 
bėgant iš kalėjimo

Vienas kalinys nušautas ir tik 
vienam tepasisekė pabėgti

Montgomery, Ala., sp. 17.— 
Vienas kalinys liko užmuštas ir 
24 kaliniai sužeisti, kalinių pa
stangose pabėgti iš netoli nuo 
čia esančio valstijos kalėjimo.

Būrys iš 15 kalinių poilsio 
valandoj šoko prie tvoros, kad 
pabėgti iš kalėjimo. Vienas jų, 
Carl Singleton, J8 m., tuoj kri
to nuo kalėjimo sargų kulkų. 
Benešant nušautąjį per vartus, 
prie vartų šoko, kad pabėgt, apie 
pusė iš 950 kalinių. Sargai 
pasitiko juos šūviais ir dar 24 
.kaliniai krito sužeisti.

Keturiems kaliniams betgi 
pasisekė pabėgti iš kalėjimo. 
Tečiaus tris jų sugavo šunys 
ir tik vienas kalinys iki šiol te
bėra nesugautas.

Mexico City, sp. 17. — Po
licija padariusi kratą vienuose 
namuose Guadalajara. mieste, 
susekė platų suokalbį religiniam 
sukilimui Jalisco valstijoje.

Policijai užklupus namą, iš
tiko susirėmimas su suokalbi
ninkais, kuris tęsėsi apie va
landą laiko. Susirėmime du 
suokalbininkai liko užmušti ii 
keli pabėgo.

Name policija užtiko daug 
ginklų, amunicijos, dinamito, 
bombų, spaustuvę ir daug kvie
čiančių į sukilimą spausdintų 
atsišaukimų.

Jalisco valstijoj ir pirmiau 
buvo religinis sukilimas, kuris 
tęsėsi nuo 1926 iki 1929 m. ir 
kuriame žuvo keli tūkstančiai 
žmonių. Vienas nušautųjų, 
Fregoso, yra dalyvavęs pereito, 
me sukilime, šiame sukilime gi 
turėjo užimti generolo vietą. ,

Katalikų vadai, nesitikėdami 
tokio sukilimo pasisekimui, de
da pastangų sukilimo neprileis
ti. Vakar bažnyčiose buvo skai
tytas arcivyskupo Diaz laiškas, 
kuriame jis pasmerkia gink
luotus sukilimus ir liepia ku
nigams ir parapijonams pildyti 
įstatymus. Tokis esąs ir Rymo 
papos noras.

Penki prigėrė automo
biliui įvažiavus į upę

Mahometonai susitaikę 
su indušais

Lucknow, Indijoj, sp. 17. — 
Šiandie paskelbta, kad pabaigoj 
pereitos savaitei įvykiuose de
rybose, mahometonai ir indusai 
pilnai susitaikę rinkimų klausi
mais.

(Su mahometonais indusai 
vedė tokius pat ginčus, kaip ir 
su beteisiais ‘nepaliečiamaisiais’ 
parijais. Tie indusų ginčai dau
giausia ir kliudė i patiems in- 
dusams išgauti Indijai domini
jos teises).

Riaušės Kanados ka
lėjime

Kingston, Ont., sp. 17. —Di
džiausiame Kanados Ports- 
mouth kalėjime 900 kalinių pa
kėlė riaušes. Kas dedasi kalė
jime, nieko nežinoma, lies ži
nių neteikiama. Tik girdėti Šau 
dymas, kalinių šukavimai ir de
javimai, o keliose vietose yra 
pasirodę gaisrai.

Insull sako, kad Chi
cago nori jį išvogti

Išpildė savo grūmojimą 
pasikarti

Detroit, Mich. —Leo Roby, 
36 m., sakydavo savo tėvui ir 
žmonai: “Jei jus mane įkalin
site, aš pasikarsiu”.

Jis jau 4 metai nedirbęs, la- 
gai gerdavęs ir tankiai mušda
vęs žmoną ir tėvą. Tėvas, pa
galios, areštavo j j už žmonos 
mušimą. Ir Roby savo grūmoji
mą išpildė: jis pasikorė kalėji
me.

ORR
Chicayai ir ap'elinkei tedera, 

lis oro biuras iiai dienai pra- 
nAfaula:

Veikiausia lietus 
permaina temperatūroje.
. Saule teka 6:05, leidžiasi 5

nedidele

SamuelAthenai, sp. 17
Insull šiandie pasišaukė kores
pondentus ir apkaltino, kad 
Chicagos valdžia pasisamdžiusi 
keturius graikus detektyvus ti
kslu jį išvogti ir išgabenti iš 
Graikijos. Graikijos policija 
prižadėjusi suteikti jam apsau
gą.

Yaųui indėnai vėl pradeda 
sukilimą

NiekadMexico City, sp. 17 
nenumalšinami Yaqui indėnai, 
kurie yra pasislėpę savo tvir
tovėse Sonora’ kalnuose, vėl 
pradėjo sukilimą, kad išvyti 
gyventojus iš Guaymas klonio, 
kuris buk jiems priklausąs.

Jnsbruck, Austrijoj, sp. 16. 
—Dvi moterys liko užmuštos 
ir 4 žmonės sužeisti, paskuti
niam vagonui pasažierinic 
traukinio nušpkus nuo bėgių ir 
apvirtus.
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Leit. pulk. Julian L. Schley, 
kurį prezidentas Hooveris pa- 
skirė Panamos kanalo guber
natorium, vieton rezignavusio 
brig.-gen. Burgess. Ikišiol 
Schley ėjo ten inžinieriaus pa
reigas.

Glen Miller, Ont., Kanada, sp.^ 
17.—George Conkwright ir ke
turi Archie Wickens vaikai pri
gėrė, automobiliui įvažiavus j 
Trent upę.. Keturi suaugę žmo
nės ir vienas vaikas išsigelbė
jo.

Tautų Sąjunga išsis
kirstė nieko nenutarusi

Gteneva, sp. 17. — Tautų Są
jungos ’ pilnas susirinkimas 
šiandie užsibaigė nieko svam
besnio nenutaręs. Nebuvo svars
tytas ir Manžurijos raportas. 
Tautų sąjungos sekretorium lie
ka francuzas Juozas Avenol, 
kas dar labiau sustiprins fran 
cuzų įtaką tautų sąjungoje. Te- 
čia'us ir jo paskirimo patvirti
nimas tapo atidėtas kitam su
sirinkimui.

Trys negrai užmušti 
gaudant kitą negrą
Senatobia, Miss., sp. 17. — 

Piliečių sargyba, kuri ieškojo 
negro Jesse Williams, kaltina
mo dėl nušovimo šerifo pagel- 
bininko, vidurnakty užpuolė 
negro Crawford namą, į kurį ir 
pradėjo šaudyti. Crawford ir 
jo du sunai liko ant vietos už
mušti, o jo žmona ir kitas sū
nūs sunkiai sužeisti.

Keturi vaikai sudegė
New Castle, Pfc., sp. 17. — 

Keturi vaikai žuvo* gaisre, ku
ris sunaikino namą arti Volant 
miestelio. Vaikų motina irgi la
bai apdegė gelbėdama savo vai
kus.

užmušti susidaužius Fran 
cijos traukiniui

Cereiice, Francijoj, sp. 17.—- 
Setpyni žmonės liko užmušti ir 
15 sužeista pasažieriniam trau
kiniui 
žiavus

arti Cerence stoties Jva 
j tavorinį traukioj.

Kova Taylorville 
apielinkėje te- , 

besitęsia
Taylorville, II., sp. 17.—Nau

josios angliakasių unijos kova 
už jos pripažinimą Peabody ka
syklose atsinaujino, palaidojus 
vakar milicijos nušautąjį ang
liakasį Andrių Ganį.

Pikietuotojų būriai buvo ap
stoję Pesbody kasyklą No. 58, 
kai ji šįryt atsidarė darbui. Ta- 
čiaus milicija pikietuotojus su
gaudė ir išvarė iš Christian pa
vieto.

Ne toli nuo čia ant kelio ras
tas sušaudytas automobilius, 
kuriuo buk vakar važiavęs lai
dotuvėse vienas iš unijos vadų, 
Pat Ansboury. Policija neturi 
jokių žinių apie šaudymąsi.

Vakar įvykusiose Andriaus 
Ganio laidotuvėse dalyvavo virš 
15,000 angliakasių, kurie susi
rinko Pawnee miestely, kitame 
paviete, kad nesimaišytų mili
cija ir po prakalbų ir pamaldų, 
ilga eisena, kuri galėjo bu'ti 
virš 12 mylių ilgio, atvyko į 
Taylorville, kur nušautasis an
gliakasys ir tapo palaidotas.

Rusijos derybos su 
Rumunija nutruko

Du sykiu buvo prieita prie su
sitarimo, bet abu sykiu ru
munai atsimetė

Lietuvos Naujienos
Žuvo bevogdamas vog

tą arklį
Komunistų kratos ir 

areštai
Nemakščiuose, Raseinių ap. 

Šiomis dienomis buvo toks nuo
tykis; pas stambų arklių pirklį 
Šteiną buvo rastas vogtas ark
lys. Vogtą arklį policija atėmė. 
Nakties metu šteinas mėgino iš 
policijos arklį pavogti, bet da
bojęs arklį policininkas vagį 
pastebėjo ir Šteiną nušovė vie
toje.

Rumunijos premie 
ras rezignavo

Pre-Bucharest’a's, sp. 17. 
miero Aleksandro Vaidh^Voe- 
vod kabinetas rezignavo.

Premieras padavė savo rezig
naciją karaliui delei negalėji
mo dirbti išvien su Tituliscu. 
kuris buvo paskirtas užsienio 
reikalų ministeriu.

Karalius kabineto rezignaci
ją priėmė ir pakvietė valstiečių 
partijos vadą, Dr. Juliu Maniu, 
sudaryti naują kabinetą;

Vokietijos fašistai nu 
žudė fašistą

Dar viena Meksikos 
valštijaSapryboja • 
kunigų skaičių

Mexico City, sp. 17. — Iš 
Guadalajara pranešama, kad 
valstijos legislaturo susitarė dėl 
įstatymo, kuris aprybos kunigų 
skaičių valstijoje. Projektuo
jami įstatymai numato palikti 
aštuonius kunigus miestui ir 
50 kunigų likusiai Jalisco vals
tijos daliai.

Maskva, sp. 17. — Rusijos 
pastangos padaryti nepuolimo 
sutartį su Rumunija nuėjo nie
kais ir. iš 'tos. prfež'afcties, gali 
sūšit^ftVd^tP- * ratifikAvihias pa
našių sutarčių su Lenkija ir 
Franci ja. !»

Užsienio reikalų komisaras 
Litvinov skelbia, kad du sy
kiu buvo prieita prie susitari
mo su Rumunija, vieną sykį 
derybose Rygoje, o kitą sykį 
Genevoje, bet abu sykiu Rumu
nijos valdžia atmetė jos dele
gatų padarytais susitarimus.

Berlynas, sp. 17. — Tageblatt 
praneša, kad fašistas Wilhehn 
Kampe buvo nužudytas auto 
mobily netoli Brunswick ir pas 
kui iš automobilio išmestas 
Viskas rodo, kad jį nužudė pa
tys fašistai-hitlerininkai, bijo

Kaunas.—Kriminalinė policija 
informuoja, kad Kauno geležin
kelių stoty esąs sulaikytas Gir 
ša Lezeris—Strulis. Pas Strulį 
rasta Raudonosios pagalbos 
konferencijos nutarimai ir ko
munistų atsišaukimų. Strulis iš 
Klaipėdos atvykęs Kaunan gau
ti informacijų klaipėdiškiams 
komunistams.

Rūgs? 24 d. krim. policija pa
darius kratų pas kai kuriuos 
komunistus irgi rado kompro
mituojančios medžiagos, pav., 
pas Br. Liolį, Saulės g-vėj ra
do 8,300 komunistų atsišaukimų 
pritaikytų spalių 7 dienos re 
voliucijos sukaktuvėms minėti.

Kratant Aug. Habnerį rasta 
irgi įvairios komunistų litera
tūros, bet kratos metu Habne- 
ris vienmarškinis paspruko, ta
čiau neilgam— po pietų prie 
stiklo fabriko buvo suimtas. « '

Pas žinomąjį “viltininką” J. 
Mozelį rasta apolografuotų ko- 
mun. atsišaukimų ir universite
to rektoriui prašymas, kad uni
versitete leistų įsteigti studen
tų dr-ja kovai su karais. Visi 
aukščiau suminėti asmenys yra 
areštuoti ir kvočiami.

Autobusas užmušė 
žmogų 1

Bugsėjo 23 d. apie 5 vai. ry-
damies, kad jis gaili išduoti jųŠiauliai-1aurage^ kursuojan- 
paslaptis. Kampe jau buvo po
licijos ieškomas sąryšy su dė
liojimu bombų.

Šis nuotikis lig pa tvirtins 
pirmesniąsias žinias, kad tarp 
fašistų yra savotiška slaptoji 
policija—čeką, kurios pareiga 
yra šnipinėti tarp narių ir ne 
ištikimuosius, ar fašistams pą- 
vo j ingus, žudyti.

tis autobusas važiuodamas, ne
toli Kelmės pasivijo’ plentu va
žiavusį pil. Abromą Markovi- 
čių, į kurio vežimą, dar neiš
aiškintomis aplinkybėmis, auto
busas įvažiavo priešakiniais ra
tai, išmetė Markovičių lauk ir 
taip sunkiai jį sužalojo, kad 
Markovičius bevežant į Šiau
lius, kelyje numirė. Jo arklys li
ko nepaliestas.

Atmainė mirties baus
mę 7 albaniečiams

Tirana, Albanijoj, sp. 16.— 
Bijodamasis “kraujo keršto”, 
Albanijos karalius Zog mirties 
bausmę 7 Albanijos inteligen
tams pakeitė kalėjimu iki gy
vos galvos. Jie buvo tarp 49 
inteligentų, kurie neseniai bu
vo teisiami už suokalbį nuvers
ti karalių. 7 jų liko nuteisti 
mirčiai, 28 nuteisti ilgiems me
tams kalėj iman ir 14 išteisinta. 
Visi jie 'buvo žymus piliečiai.

Albanų tradicijomis, nėra 
skirtumo kas nužudo, valstybė 
ar pavienis žmogus— artimiau
si nužudytojo giminės turi ker
šyti užmušėjui. O Zog savo 
kruvinais darbais yra užsitrau
kęs kerštą jau daugiau kaip 80 
genčių, kurie tyko jo gyvas
ties.

Vokietija nemokėsianti 
savo skolų ’

Paderborn, .sp. 17. — Kanc
leris von Papen savo kalboje 
paskelbė, kad jeigu kitos šalys 
tikisi atgauti iš Vokietijos sa
vo skolas, jos turi būti prisi
rengusios priimti tas skolas pre
kėmis, nes Vokietija pinigais 
'mokėti skolų negalinti.

Vokietijos skolos siekia $4,- 
600,000,000.

3 žuvo politinėse m 
tynėse 'Vokietijoje

Berlynas, sp. 17. 
nes liko užmušti 
žmonių sužeista politinėse muš
tynėse, kurios ištiko Leipzige, 
Dodtmunde ir Berlyne, 
šiose vietose muštynės 
tarp Hitlerio fašistų ir 
nistų.

Trys žmo- 
r desėtkai

Visose 
ištiko 

komu-

Prez’dentas Hooveris
Detroite

bus Krizio pasėkos

Francijos senato rinki
mai sustiprino valdžią

Nelaimė su piuklu

Vakar įParyžius, sp. 17 
vukusieji Francijos senato rin
kimai sustiprino dabartinę kai
riąją valdžią. Betgi didelių per
mainų 
pegali
renkami netiesioginiu balsavi 
mų ir 
renkamas tik trečdalis senato

senato sąstate nėra ir 
būti, nes senatoriai yra

kiekvienais rinkimais

Rip dė JaPeiro, sp. 17. —Ke
li traukinio darbininkai liko už
mušti 60 mylių j šiaurę nuo čia 
eksplodavus amunicijos trauki
niui.

Washington, sp. 17. —Atei 
nantį šeštadienį prezidentas 
Hooveris kalbės Detroite. Jis 
išvažiuos į ten penktadieny. Ke
ly pasakys kelias prakalbėles iš 
traukinio.

Rymas, sp. 16.—švenčiant 10 
metų fašizmo-sukaktuves, Ita
lijos diktatorius Mussolini su
teikė apnešti ją tiems fašis
tų partijos nariams, kurie buvo 
nubausti yž mažesnius nusidė
jimus.

Jurbarkas.— Pastaruoju lai
ku pradeda dažnėti pardavimai 
iš varžytinių įvairaus turto pri
klausančio prekybininkams. 
Prieš kelias dienas tuo budu 
parduoti nauji kino teatro “Re 
kord” muro namai, kuriuos už 
15,000 litų nupirko buv. ūkio 
.bainko direktorius Petravičius. 
Mituvos prieplaukoje jau visą 
vasarą stovi keli garlaiviai be 
darbo. Atpigus ūkio gami
niams ir pablogėjus orui ūki
ninkai labai nusiskundžia savo 
ekonomine padėtimi.

Amerikos Lietuviai
Chicago.— Plaunant malkai 

Arnold Konetz, Oak Glen, III., 
kiemai truko apskritas piuklas. 
Konetz liko užmušta vietoj, Fo- 
rešt Hatfield, kuris laikė paga
lį, gal mirtinai liko sužeistas. 
Taipjau sužeistas Ostrander.

Nudūrė, kad vynas negalėjo 
t rasti darbo

BarnyjePeru, III 
dėl vyro negalėjimo susirasti 

darbo, Josephine Steintz, 
ledo pikiu nudurė savo

sau 
45 m 
vyrą Frank, 46 m., karpenterį

SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI 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 iŠsiunčidme ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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DU SYK i savaitę;
Iš DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

NEDELIOMIS
iŠ W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai po. pietų

Žalumoj 
? — todėl

Pastabos apie angliakasius

skaitė dic^iąu

UTARNINKA1S 
iš W.G.E.S. 1360 kil 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

PEOPLfiS FURNITURE CO. 
4177-83 Archer Avc., 
2536-40 West 63rd St.

Pas mus buvo toks atsitiki- 
prieina bedarbis prie po 

esu, kaip

Esą jis su 
draugavęs 

dvasiškai asabai 
Vėliau

Rugp. 12 d. 12 
riežaą-

nėra žalio tabako 
dėl to jie tokie lengvi

su kokiu tai gelžgaliu 
į krautuvės langų. Ži- 
jis tapo areštuotas ir 
jam teks kalėjime pa-

Kažkas įskundė vienų mote
rį už darymų naminėlės. Be 
jokio varento ji tapo areštuo
ta ir nugabenta į kalėjimų, 
kur teko praleisti 41 valandų. 
Nanrie pasiliko nedideli vai
kai, Kurie nežinojo nei ką da-

777.000 kub- metr., o šiemet 
suvartosiąs ąpie 1,2 mil, kub. 
metrų.

ĘanaiUąęijai vamzdžių esą 
išklota 27 kkn. Greit busiu ve
dami kąpąlizacijos vamzdžiai 
Girstupio ir Trakų gatvėmis, 
nęs kapai užtraukiu vandenį 
tekantį nuo Žaliojo Kalno. Į 
vandentiekio darbus savival
dybe esanti įdėjusi 3,5 mil. 

‘lįtų^ į kanalizacijos pra vedimą 
4,5 mįl. litų.

Nusišovė Petrašiūnų 
vyr. policininkas

statė gimnazijų, turi erdvius 
pradžios mokyklos ramus.

žodžiu Tauragės pradžios 
mokyklos tikros vargo mo
kyklos.

džiamas per pagerinamų Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventoj

Sklokininkų padėtis, kaip 
yra sakoma, blogesnė nei gu
bernatoriaus. Tik įsivaizduo
kite: jie Stalinui yra atsidavę 
su dūšia ir kunu, o tuo tarpu

Į tuos 
Bimbos "dęnščikai” 
traukdavd prakalbų 
Buvo nuvažiavęs ten 

Bendrai, vi-

nebėra. Taigi, esapt tokioms 
aplinkybėms apie kokias nors 
higienos sąlygas netenka ir 
kalbėti.

Miesto savivaldybės už vi
sus butus per metus sumoka 
apie 10,000 litų. Už tuos pini
gus Tauragėje galima butų 
pastatyti mokyklą. Kad savi
valdybė rūpintųsi miesto mo
kyklomis, nesimato. Žydai pa-

taip 
nepridera draugauti 
buk jis pažadėjęs. Podolskiui 
duoti $10,000, kad jis apsives
tų su Bukantaite. Dėl tų pi
nigų ir prasidėjo skandalas.

Atrodo, kad kunigužis neno
rėjo, kad tas skandalas dar 
labiau padidėtų, užtai jis ir 
pasirūpino likviduoti bylą ir 
ištraukti skundų.

žmonos, nei savo 
Įėjime jis turės

šventė.
šiais
dabar

tik su kasyklųmas 
licmono ir klausia, 
ilgai turėčiau sėdėti kalėjime, 
jeigu išmuščiau šios krautu
vės langą?

Policmonas nusijuokė ir at
sakė, jog tikrų informacijų 
negalįs suteikti, tačiau sėdėti 
kalėjime tektų “plenty”.

Vos tik spėjo policmonas 
tuos žodžius ištarti ,kaip be
darbis 
smogė 
noma, 
dabar 
sėdėti.

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmones visur skaito 
Lųęky Strike lengviausiu ciga- 
retu. dalykas tame, kad mes 
njękuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo 
Retai Švelni ir Lęngva’

4 '■ •{ ' % | J -4. ’

šią puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei-

Ipęk laiko į vienus 
atėjo konstabelis ko- 
daktaro bilų, sumoj 
Moteris, kuri buvo

16 komplektų. Kiekvienam 
komplektui lenką, vidutiniškai 
apie 65, bet yra net tokių, kur 
7O-—80 mokinių, Veik visos 
lietuvių mokyklos privačiose 
nuomotuose butuose. Butai 
maži, klasės nedidelės, nėra 
jokios salęs, net nėrą pasi- 
vaikkščiojimui kiemo. Papras
tai ankštame koridory sukabi
na ijųbus, o daugiau vietos

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Dreslų Dezaininimas Ir 
Skrybėlių Padarymas

Mos telkiamo eksportų in
strukcijas Dienomis Ir Va
karais. Soma kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaitei. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitė dar besi
mokinant.
MASTER DRESSMAKING 

COULEGE
830 S. Waba»h Avenne 
kampas Van Buren St.
Rašykite dėl knygutes 

Gausite j« DYKAI.

Stalino klapčiukai 
ko j juos visokiais 
kiną. Sakysime, 
jokių ceremonijų 
stavką” Pruseikai, 
Strazdui.

Jaučiasi sklpkininkai visai 
nekaip. Tad norą dalinai jie 
nori prieš svietą pasirodyti, 
jog yra nei kiek neblogesni už 
ščyri aušinu bimbininkus. štai 
prieš kiek laiko jie surengė 
diskusijas, kurių tikslas buvo 
įrodyti, jog bolševikų rojuj gy
venti yra gerai. Girdi, taip 
tavoršČiais, kurie sugrįžo iš 
Rusijos iv peikia bolševikišką 
tvarką, jokiu budu negalima 
pasitikėti. Jie esą ir tinginiai, 
ir Židikai, ir nieko neišmano.

Na, o mūsiškiai Valiukai, 
kurie ne tik Rusijoj nebuvo, 
bet ir važiuoti ten niekuomet 
nemano, “viską žino”, kas Ru
sijoj dedasi ir kaip gerai ten 
yra gyventi. Didesnių juokda
rių sunku butų ir surasti. 
Jiems būtinai reikėtų priką-

vo 
tinti 
kiek teks bedarbiams 
užklius 
kišeniuose.

River Ruge miestukas pas
kelbė, jog visi bedarbiai bus 
maitinami. Paskelbta ir vie
nas ultimatumas: visi tie, ku
rie nori gauti pašalpą, nepri
valo važinėtis savo automobi
liais. Jeigu kurie ir turi lais- 
nius šiems metams išsiėmę, tai 
tuos laisnius jie turi atiduoti 
labdarybės draugijai. Kurie 
automobiliu savininkai tb-iiė- 
padarys, tai negalės gauti pa
šalpos. 7

Man atrodo, kad tie suvar
žymai yra visai nereikalingi.

Patyrė apie tai viena drau 
gija ir užsistojo už 
Miestui dabar tapo 
byla. Reikalaujama 
atlyginimo. Policijos

BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

Spalių 10 d. vietos laikraš
tis “Detroit Times”. 26-tame 
puslapyj smulkutėmis raidė
mis pranešė, kad prabaščius 
čizauskas ištraukęs skundą 
prieš Podolskį ir Bukantaitę. 
Vadinasi, daugiau jų nebeper- 
sekios. Eina gandai, kad 
kunigužis turįs didelių nema
lonumų su parapijonais.

Kaip jau buvo rašyta, kun. 
čižauskas pakliuvo į nesma
gią padėtį dėl savo parapijon- 
kos

Prieš 
namus 
lektuoti 
$10,75. 
įsiskolinusi daktaram, pareišr 
kė, jog šį kartą ji negali tuos 
pinigus sumokėti. Konstabc- 
iis ėmė po namus švaistytis ir 
žadėjo rakandus iškraustyti. 
Moteris jam pranešė ,jog tie 
rakandjri priklauso namų sa
vininkui. Konstabelis tiek 
įtūžo, jog pagriebė moterį už 
gerklės ir metė ją ant žemės.

Moteris patraukė konstabe- 
lį atsakomybėn. Teisėjas iš
klausė skundą ir, pasakęs pa
mokslą, nubaudė konstabelį 
kalėjimu. Už savo žiaurumą 
konstabelis turės pakutavoti 
cypėj 30 dienų.

Bet kiek sklokininkai 
sistoravoja”, bei 
binių akyse jie 
lieka renegatais 
ir negali būti: 
juos taip vadina, 
tokie ir yra. Vadinasi 
kių kitokių įrodymųSakoma, kad Dearborn mie

ste bedarbiams nereikia ba
dauti. Mat, šiais metais už
augo labai daug binzų, tai 
Fordas galės jais bedarbius 
maitinti.

Lincoln Park miestukas ga- 
paskolą bedarbiams mai-

Kyla tik klausimas, 
o kiek 

visokių politikierių

tikrųjų 
visvien

Kitaip juk 
pats Bimbą 

todėl jię 
čia jo- 
negali

moterį, 
iškelta 
$50,000 
komi- 

sijonierius kaltina keturis po- 
licmonus, kurie areštavo 
torį be varento, o mėras 
nagan komisionierių.

Lenkas Visockis liko pasiųs
tas į kalėjimą ligi gyvos gal
vos. Jo nusikaltimas toks: 
praeitą pavasarį už $500 jis 
nusisamdę galvažudį, kad nu
daigotų jo žmoną. Tas pla
nas tapo įvykdytas.

Visockis yra turtingas biz
nierius. Jis buvo labai įsi
mylėjęs į kasierę, kuri pas jį 
dirbo. Matomai, jis planavo 
su ja apsivesti ir todėl suma
nė atsikratyti nuo savo žmo
nos. Paliko du vaikai.

Dabar Visockis neteko 
meilužės.
pakankamai 

gal supras, 
jam nerei-

Beje
Visockis buvo didelis katali
kas ir gyveno taip, kaip ge
ram katalikui pridera gyventi 
Vienok tai jį nei kiek nesu 
laikė nuo pagundos.

VAROSE GYSLOS
Užlydomos Nauju Metodu

Be oporaeij 
poilsio, sis _________ _________
žia (ims atlikti savo reikalus kai 
tai—žinoma, Jei nesate tiek nr’1___ ___
esate priversti gulfitl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil velkiu taip greitai. kad 
užgydyti Jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir naAalinll visus skausmus, kad jus 
į trumpa laikų galCsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykitta lengvų nurodymų ir Jums t’krul pa
gelbės. Jūsų aptiek įninkąs nepasilalkys jūsų 
pinigų, Jeigu nenorėsite.

Spalių 12 d. sukako lygiai Jis kartu su Walkeriu pasira-
34 metai nuo to laiko, kaip šė su kasyklų operatoriais.
Virden miestelyj įvyko anglia-, naują sutartį, nors didelė riau
kusiu skerdynė. Kaip žinia
1898 m. Illinois angliakasiai kartu
paskelbė streiką ir pareikala-l 
vo, kad butų pripažinta uni-i 
ja. Mat, kova ėjo už U. M. į ta 
W. of America pripažinimą. į šlykštus skymas 
Prie Virden įvyko kruvinas 
Susirėmimas ir keli angliaka
siai žuvo.

Nuo to laiko spalių 12 d. 
Illinois angliakasiams pasida
rė istoriška. Kiekvienais me
tais viso 12 distrikto anglia
kasiai paminėdavo “Virden 
Day”. Tas minėjimas susive-

buti. Taip galvoti juk reika
lauja “kolektyvis protavimas”. 
Ką Stalinas pasakė, o Bimba 
ir kiti didesni bei mažesni ko
misarai pakartojo, tas yra 
šventa ir neklaidinga.

— F. Lapinskas.

Kanalizacija ir vanden- 
tiekis plečiami 

F __ _ ________ ?

Kaunas. — Prie kanalizaci
jos darbų dirbą apie 250—300 
darbininkų. Žaliajame Kalne 
jau pradedama statyti van
dentiekio stotis ir bus klojami 
vandentiekio vamzdžiai, ku
rių partija netrukus bus gau
ta. Mieste prie vandentiekio 
esą jau prisijungę 1,200 namų. 
1930 m. Kauno miestas per 
metus suvartojęs vandens 
381,000 kub. metr., 1931 m.

Tauragę. — Šiais 
Tauragės mieste suregistruota 
mokyklinio amžiaus 
1032, kas 'Štidaro aštuntą dalį 
viso miesto gyventojų. Mo-

guma angliakasių net per du 
pasipriešino tai sutar

čiai. Kada antruose balsavi
muose pamatė, jog pralaimė- 

tapo sugalvotas gana 
buvo pas

kelbta, kad balsavįmoirėzulta- 
tai pavogta. , # 1? .

Šiandien Illinois valstijoj 
angliakasių streiką bandoma 
sutriuškinti su milicijos pagal
ba. Tame nieko naujo 
daroma 
Kur tik 
bininkų 

sdavo prie prakalbų rengimo tai tuoj 
ir apvaikščiojimo kapinėse, 
kur yra palaidoti 
angliakasiai. Kalbėtojai 
prastai primindavo 
laikus ir papasakodavo 
1898 m. angliakasiai turėjo 
sunkiai kovoti už unijos pri
pažinimą.

Kitais metais tai būdavo 
visų angliakasių šventė, kuri 
sustiprindavo jų dvasią ir su
teikdavo jiems daugiau pasi
ryžimo kovoti už savo reika
lus. Kiekvienas žino, jog ang
liakasio gyvenimas yra sun
kus ir pavojingas. Jis išeina 
ryto metą į darbą, bet nežino 
ar besugrįš namo vakare. Ka
sykloj jis labai lengvai gali 
žūti nuo dujų arba užgriūti. 
Tad spalių 12 d. buvo 
kasių vienybės 
kitaip atsitiko 
Angliakasiams 
vesti kovą ne 
savininkais, kuriems ateina į 
pagalbą šerifui ir milicijai, bet 
ir su senosios unijos viršinin
kais. Tie viršininkai deda vi
sas pastangas, kad angliaka
siai butų suvaryti po žeme ir 
ten dirbtų už mažesnį užmo
kestį.

J. L. Lewis ir J. Walker ei
na ranka už rankos su kasyk
lų baronais. Ir štai, kuomet 
angliakasiai norėjo paminėti 
‘‘Virden Day”, tai Taylorville 
miestelyj milicija išvaikė mi
tingus ir areštavo apie 1,200 
angliakasių. Tokių masinių 
areštų dar niekuomet nepasi
taikė Illinois istorijoj.

Ir šį kartą Lewis ėjo ne su 
darbininkais, bet su darbda
viais. Jam dabar rupi, kad 
angliakasiai 
priimdami

Taip 
ir kitose valstijose, 
įvyksta didesnis dar- 
judėjimas ir streikai, 
pašaukiama milicija, 

pasitaiko, jog milici- 
žuvusieji jantų tėvai ir broliai eina su 

streikieriais, kuomet milici- 
praeitus j antai turi tuos streikierius

kaip malšinti.
Kada darbininkai pralaimi 

streikus, tai ir tiems patiems 
milicijantams nėra gerovės. 
Sugrįžę namo, jie randa tik 
skurdą ir badą. Bet iš mili- 
cijantų nieko geresnio ir ne
galima laukti: jie taip daro 
per savo nesusipratimą.

šiame atvėjyj daug įdominti 
yra pažiūrėti į musų r-r-revo- 
liucionierius, kurie ščyrai yra 
įsitikinę, kad Wm. Z. Fosteris 

! išgelbės Ameriką nuo visokių 
blogumų ir įves tokią tvarką, 
kokia dabar yra Rusijoj. Vi
si tie, kurie skaito laikraščius, 
manau, atsimena, kaip savo 
laiku komunistų laikraščiai 
plačiai rašydavo apie anglia
kasių išnaudojimą. Jie girda
vosi, jog Illinois valstijos ang
liakasiai eina su jais. Na, 0 
West Frankfort, Zeigler ir dar 
keli miesteliai tai pilnai pri
taria komunistams 
miestus 
nuolat 
aakyti.
Ir pąU Bimba 
siem» buvo žinoma, jog West 
Frąnkfort yra lietuviškų bol
ševikų tvirtovė.

Bet kaip dalykai šiandien 
4en stovi? West Frankfort 
angliakasiai visą laiką eina su 
L£wig. Jie neprisilaiko vie
nybės ir nesistengia kovoti už 
geresnes gyvenimo sąlygas. 
Kuomet seuosip# unijos virši
ninkai pasirašė ąpgauliųgą su
tartį *tai tos apylinkės anglia- 
kaąiąi* kuriuos Bimbą ir jo 
“denščikai

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS

ąiąis ęęyoliųcionieriąis, bę pa
sipriešinimo nuėjo dirbti. Qt, 
tau ir r-r-ręvoiincionieriąi!
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Į LIETUVĄ 
greičiausiais jurų lakais 

pe« BREMENĄ

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas ii BRBMERHĄVEN į 

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės: 

130 W.Randolph St.. Chicago, III

INDĖNŲ UŽPUOLIMAS 
^Gamta tavo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota fiymaut dailininko Fred 
Madan . •. įkveptat Ui netuvaMomą 
ir kruvinų, būdomit dengtų ve^mų 
varžytynių, Colorado lenkty
nių metu (1858 m.J, kaip apraiyta 
National Gcographic Magazine, 
"Gamta savo, žalumoj Reta| Švelni 
Ir lengva” - ir ialįtu tabake* neturi 
vietot ęigaretuote.

Kaunas, 
vai. dėl neišaiškintų 
čių nusišovė po! 
Girlęvičiųs.

Sulaikyti kokaino kunt- 
bandisiai

Klaipėdos muitinės valdi
ninkai sulaikė du asmenis $ 
Šilutės su kokaino kontrabum _ .
dą. KontrabaądinuMi viena kyklų mieste tėra, penkios 
kilogramą kokaino vežėsi iš 
Klaipėdos Priekulės liidt. Vi
sas kokainas buvo išpijstytąs 
į 40 pokelių. Muitinėj buvo 
nustatyta, kad sukonfMuotąs 
kokainas buvo žymiai atmieš
tas. Gryno kokaino tame mi- 
šjuyje rasta mažai. Koptrą- 
bandininkai ir jų automobilis 
sulaikyti.

los ar JfirAlMmu. Be priverstine 
paprastas gydymasis namie leid* 

lp papras- 
allegę, kadnesate
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Iš Politikos Lauko
i

* •

Norman Thomas ir 
James H. Maurer

Maršrutai
Mass., Delaware, Maryland, 

Penna., N. J., Conn., ir N. Y. 
lietuviai turės progos išgirsti 
socialistų kandidatų kalbas

Socialistų partijos kandidatas 
j prezidentus Norman Thomas 
ir kandidatas j vice-preziden- 
tus James H. Maurer, spalių ir 
lapkričio mėnesio pradžioje ap- 
važines visus didesniuosius ry
tinius miestus, kur pasakys ei
lę rinkiminių kalbų, čia paduo
dame. N. Thomas ir Maurerio 
maršrutus, kad vietiniai lietu
viai žinotų, kuomet kandidatai 
jų miestus aplankys:
NORMAN THOMAS— socials- 

tų kandidatas i prezidentus
October-Spolių mėn.

23 Wilmington, Del., 3 
vai. po^ pietų.

Baltimore, Md., Lyric te
atre, 8 vai. vakare.
, 24. Pittsburgh, Pa.

26. Philadelphia, Pa., Deba
tai su Ogden Mills ir James M. 
Cox.

27. Philadelphia, Pa., su Ja
mes H. Maurer.

28. Newark ir Elizabeth, N. 
Jersey.

29. Boston, Mass.
30. Connecticut, Bushell Me- 

moriąl Hali, Hartford, 3 vai. 
po pietų; New Haven, 7 vai. 
vakare; Bridgeport, Central 
High School, 9 vai. vakare; 
WICC broadcast 9-9:30 vai. va
kare.

31. Buffalo, N. Y., Elmwoo'l 
Music Hali.

November-Lapkričio min.
1 d. Rochester, N. Y., Con 

ventiori hall.
2. Syracuse, N. Y., Lincoln 

auditorium.
3. New York City, Madison 

Sųuare Garden.
4-7. New York City.

JAMES H. MAURER—Socialis
tų kandidatas į vice-prez.

October-Spalių mėn.
22 d. Haverhill, Mass., 2 vai. 

po pietų; Lynn, Mass., 8 vai 
vakare.

23. Providence, R. L, 8 vai. 
vakare.

24. Brockton, Mass.
25. New Britain, Cann.
26. —Danbury, Conn.
27. Philadelphia, Pa. (su Nor

man Thomas).
28. Chester, Pa.
29. Lansford, Pa.
30. Scranton, Pa.
31. Sayre, Pa.
November-Lapkričio mėn.

1 d. Williamsport, Pa.
2. Wilkes-Barre, Pa.
3. New York City, Madison 

Square Garden. »
4. Corapolis, Pa.
5. Pittsburgh, Pa.
6. Ręading, Pa.

Kodėl turime pada
ryti permainą J. V.

valdžioje
šituo laiku, kada artinas 

Amerikos prezidento rinkimai, 
visiems mums tenka susirū
pinti Amerikos politika ir 
Amerikos partijomis, kurios 
ta politika nustato.

Baisus visos šalies ekonomi
nis nupuolimas, žmonių var
gas, • didžiausia bedarbė, pini
gų netekimas ir abelnas nepa
sitenkinimas Šių metų prezi
dento rinkimams suteikia ne
paprastos svarbos.

Bent savo balsais žmonės 
nori pareikšti protestą, savo 
pasipiktinimą dabartine val
džia, ir, jeigu pasisektų išrink
ti Amerikoj naują prezidentą, 
naują kongresą, -naują val
džią. Niekad visa Amerika 
taip netroško atmainos ir ge
resnių laikų vilties, kaip da
bar.

Dabartinio prezidento ypa- 
ta atvaizduoja žmonėms visas 
valdžios blogybes, dėl kurių 
jie turėjo taip sunkiai nuken
tėti. Net Hooverio vardas yra 
širdingai neapkenčiamas. Des
peracijoj kiti žmones net iš- 
sireiškia “Tegul bus preziden
tu net ir pats kipšas, tik ne 
Hooveris, — mums vis nebus 
blogiau”.

Prieš Hooverje j Amerikos 
prezidentus eina du svarbus 
kandidatai: socialistų partijos 
kadidatas Norman Thomas ir 
demokratas Franklin D. 
Roosevelt.

Kada laikai taip blogi, ka
da bedarbė tokia didelė, ka
da valdžios vienpusiškas rė
mimas finansinių kapitalistų 
su baisia skriauda šimtui mili
jonų žmonių yra taiįf aiškus 
visiems, argi stebėtina, kad 
šimtai tūkstančių žmonių yra 
pasiryžę balsuoti už socialistų 
kandidatą į prezidentus. Bal
suodami už socialistų kandi
datą jie nori išreikšti savo 
protestą aštriausiu budu.

Keletas šimtų tūkstančių 
republikonų ir demokratų 
šiais rinkimais balsuos už so
cialistų partijos kandidatą 
Norman Thomas. Iš kiek vie
no šimto balsų, kurie bus pa
duoti už Thomas, apie 65 bus 
republikonų ir demokratų bal
sai. Daugelis universitetų 
profesorių ir studentų balsuos 
už Thomas.

Republikonai ir demokratai 
ne vien tiktai protestuodami 
prieš Hooverį balsuoja dabar 
už socialistų kandidatą. Jie 
turi -užsibrėžę plianą sutverti 
Amerikoj naują pažangią pro- 
gresivę partiją konkurencijai 
su republikonais ir demokra
tais ir tam tikslui panaudoti 
socialistų partiją, o ypatingai 
Norman Thomas ypatą.

Štai ko susilauktų J. V. pi
liečiai balsuodami už pažan
gų kandidatą:

Alus ir vynas buš tuojaus 
sugrąžinti, o vėliaus ir prohi- 
bicija atšaukta, kas duos dar

bo tuojaus kone pusei milio- 
no žmonių.

Tūkstančiai milijonų dole
rių, kurie dabar duodami di
diesiems kapitalistams, sėb
rams, pavyždžiui, kaip gene
rolui Dawes, tuojau bus pa
vartoti pagelbai užsidariusių 
mažų bankų, kur mės laikė
me savo pinigus.

Muitai, kurie užmušė Ame
rikos farmerj, bus tuojaus nu
imti, ir Amerikos farmeriai 
vėl galės parduoti sav(o kvie
čius Europai. Dabar Europa 
perkasi kviečius tik iš Kana
dos.

Bus pradėta daugybė viešų
jų darbų, kad duoti darbo be
darbiams, o taipgi bus duota 
tiesioginė pagelba ? bedar
biams.

Daugelis fabrikantų, vėl ati
darys Amerikoj savo fabri
kus, kur darbininkai atgaus 
savo darbus. Tai tie fabri
kai kurie užsidarė dėl aukštų 
muitų ir buvo perkelti ’ Euro
pon. J.

LIETUVOS ŽINIOS
“Esu Jėzus Kristus, 

kuri žydai nukan
kino”

Trakų apskr., Užuoguostyj, 
gyvena Antanas Nauckunas. 
Vidutinio ūgio, juodbruvis, 
visada apiplyšęs ir alkanas 
žmogų jis sulaiko, peržegnoja, 
žmogų jis sulaiko, peržeknoja, 
vadinasi, nubaido piktas dva
sias ir drąsiai sako:

“Aš esu tas pats Jėzus Kris
tus, kurį žydai nukankino.”

žinoma, jeigu žmogus klau
sosi ir toliau, jis paima jį už 
atlapų ir išpasakoja visą savo, 
kaip Kristaus gyvenimą, bet 
jei nesiklauso, tuomet dar 
kartą peržegnoja ir siaubo pa
gautas šnibžda:

“Jis jau pardavęs savo dū
šią velniui!”
K Bėga nuo tokio, “be dužios” 
žmogaus i frl ieško kito. Ieško

tol, kol randa, kas jį klauso, 
šventadieniais jis ateina į 

bažnyčią, kryžium krinta ant 
žemės ir karštai meldžiasi 
Dievui, kaip jis sako “savo tė
vui.” Po pamaldų: 'išeina į 
šventorių, čia jį apstoja ke
liolika jaunų vyrukų, kuriems 
su malonumu pasakoja, kaip 
jis vėl atsikėlęs iš numirusių.

“Gerbiamieji, piliečiai ir pi
lietės, pradeda jis, — aš jums 
pranešu, kad esu tas pats Jė
zus Kristus, kurį žydai nukan
kino. Dabar aš dar kartą su
grįžau jums pasakyti kaip vis
kas buvo ir vėl atsistoti jūsų 
tikėjimo priešakyj. Bet ir da
bar viso pasaulio kunigai nori 
mane nukankinti, nes aš esu 
jiems parduotas. Parduotas 
taip, kaip beveik prieš du tū
kstančiu metų. Anuomet ma
ne žydai nukankino ant kry
žiaus, paskum įmetė į rūsį. 
Aš nuėjau pas Dievą, kuris 
man pasakė, kad po dviejų 
tūkstančių mėtų aš vėl turė
siu tapti žmogum, nieko ne
valgysiu ir negersiu ,vėl skelb
siu tikrą Dievo mokslą ir ma
ne kunigai vėl nukankins. 
Man reikia, kad kas padėtų. 
Reikia dvylikos apaštalų, ku
rie , mane saugotų, tuomet aš 
daug ką galėčiau nuveikti, pa
sakyčiau, kas netrukus įvyks 
su musų “kraštu,” ir tt.

Kalbėdamas.jis taip susijau
dina, jog visai nepastebi, kaip 
“auditorija” išsiskirsto ir | jis 
palieka vienas.

Tuomet jis ęina namo, sėda 
prie stalo ir rašo laikraščiui' 
atsišaukimą, įrodinėdamas, 
kad jis tikrai esąs tas pats Jė
zus Kristus. 'Pabaigoj laiško 
yisuomet pažymi, kad kartu 
įdeda dešimt litų, bet redak
cija jų niekad neranda. Matyt 
tas naujas “Kristus” tiki ste
buklams niahOT kad iš nieko 
gali pasidaryti dešimt litų...

Naujai duotos paskolos 
savivaldybėms

Savivaldybės skolinasi dau
giausia senas statybas užbaigt

šiomis dienomis, vidaus rei
kalų ministerijai tarpininkau
jant, taupomosios valstybės 
kasos

davė 60,000 lt. paskolos 
Tauragės miesto savival
dybei elektros tinklui 
mieste įrengti.

Iki šiol Tauragei su elektra 
buvo didelio vargo. Dabar 
miestas padarė sutartį su 
“Maisto” fabriku ir elektrą 
gaus iš jo po 33 et. už kilovat- 
valandą. įrengus naują elekt
ros tinklą, gyventojams elek
trą pardavinės po 1 lt. už 
kwh.

Užmergės miesto savival
dybė gavo taip pat 60,000 
litų.
ši savivaldybė savo jėgomis 

pastatė dvi moderniškas mo
kyklas ir pritruko pinigų. 
Skolų iki šiol Ukmergė netu
rėjo. . .

Prienų miesto savivaldybė 
gavo 30,000 Į lt. paskolos 
skerdyklai statyti.

Skerdykla bus pradėta statyti 
dar šiais metais. Iš viso ji kaš
tuos apie 50,090 litų.

Stasys Šimkus ves stu
dentų chorą

Kaunas. — Nuo rugsėjo 15 
d. Vytauto Didžiojo universi
teto studentų chorui vesti pa
kviestas kompozitorius Sta
sys Šimkus. Dėl to laukiama, 
kad studentų choras galutinai 
bus sutvarkytas ir galės dau
giau viešai rodytis. Iki šiol 
tas choras buvo gana silpnas 
ir net per šių metų studentų 
šventę nedainavo.

ŪMAI

CHlCAGO SCHOOL
OUTSTANDING

FACULTY AW

U NIOUE Single Text System. One subject at a 
time—covered rapidly and thoroughly.

Convenlent locatlon. Spacious quarters. Gym- 
nasium for students.

IN OUR 

NEW 

HOME

Visit and In vesti gete

14 EAST MONROE STREET 
Phone State 6143

20-AS METINIS
Išpardavimas

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

Su kiekvienu pirkiniu jus 
gausite gražią dovaną

Radio kombinacijos, groja 
gražiai rekordus, 8 tūbų, 
padaryta R. C. A. Victor, 
vertės $100.00, su 
12 rekordų ........... ..
Midget Baby Grand Ra- 

dios po
$9.90, $14.50 ir $18.75

Radio Tūbos po
35c, 50c ir 75c

Didelis pasirinkimas pečių, lovų, 
parlor setų ir karpetų.

Don’t 
neglect 
Colds

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Garsinkitės “N-nose

Pašalinkit 
tą skausmą 

saugiai

Jus visuomet, galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir tuos giliai Įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit (ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

r > 

Laikykite bonkutf šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę kišeniuje, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. < Greita pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer — ir žodžio " gename" išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės. )

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir'jeigu jus gausite tikras 
tabletėles, jus tikrai gausite pagelbą.
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KURTUMĄ
Užimą Galvoje ir Slogas

UŽIMĄS ir Švilpimas, bėgimas ir skausmas Svelnos ir opios 
ausies ir slogos. Jus nusistebėsite kaip greit Ourine gali 

jums pagelbėti. Gal jus turite kronišką ligą: gal jus jau 
mėginote visokius vaistus, bet nenustokite vilties pirm negu 
susipažinsite su Ourine ir pamatysite kaip jums gali pagel
bėt!. Dr. Edward Kolar, M. D. sako: “Ourine pagelbėjo ligo
niams, kuriuos aš maniau be vilties esant. Tai yra tikrai 
pastebėtinas lųoksliškas išradimas.“ »

John Meredith iŠ Ganados sako: “Aš kentėjau nuo ausų 
ligos virš 50 metų.. Kartais aš būdavau visai kurčias. Aš su
vartojau tik puse butelio Ourine |r randu, kad tai pastobd- 
tini vaistai, kurie man labai pagelbėjo. Ūžimas galvoje su
stojo, ' ir aš aiškiai girdžiu kaip . žmonės 'kalba. Neseniai

__________________Klausiaus kaip, vargonai bažnyčioje grojo, o juos buvau jau 
2 motai kaip negirdėjęs! Aš taipgi girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliją.“

Sustok mokėjęs augštas kalnas už ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok palengvinimu, kokj dauglaus kaip pusė milijono žmonių gavo nuo Ourine. Ko
letą lašų j aus| ir palengvinimą gausi tuojaus. p. R. P. Maxwell, gerai žinomas še
rifas sako: “Tik ką pradėjau vartoti antrą buteli ir man malonu pasakyti, kad aš 
girdžiu kaip mano laikrodėlis tiksi. Šiandien, pirmą syk šią vasarą išgirdau bažny
čios varpus. Nežiūrint kaip atkakli jtisi] liga nebūtų, jus turite pamėginti Ourine. 
Jokios rizikos, arba abėjojimo. Ourine turi atlikti savo arba jums nieko nekainuos. 
Parsiduoda ir rekomenduojama Walgrben, Liggets ir kitų įžymių vaistihyčių.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

■ ' ■ * * ' r j

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. ' 
Adresas laiškams ir pinigams: \ ?

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

-ruenr •• 
fkhvi-S&ving- 
TOUNDS ISViHAT 

'HE WE?«oH

SK!*'1'-'1

Jos.F.Budrik,M‘
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705 *

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

2 valandos po pietų.

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

, " Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG. I
Specialistas iš 

Rusijos

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, galvoš skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto' iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

BOT Ek
YA GONA ClNfr OUT 
HOW MUCH EAjCH 
ONE OP US 

k 'NBKjHS °> )

you VveiGKS > 
HfcUF OF EIGHTY 
SBVING , \OU 
PUMBEUL.
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NAUJIENOS
Pnblished Daily Except Sunday by 
Dm Lithuanran News Pub. C04 Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone W0fl

P. RĮtfeAJOa

Satecripffoa Rate*:
.00 per year fa Canada 
.00 per year onteide of CEicago 
,00 year fa Chicago 

per tepy

A

Entered m ŠMkd dMk SfebUta 
March 7th 1914 at tha Post Office 
©f Chfeatfb, HL ttMeZ of
March 8rd 1819.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, I^idšia Naujienų Ben
drovė 1789 S. HalBted SU Chlca^o, 
UI. Telefonas Boosevelt 8500.

DARBAI ILLINOIS VALSTIJOJE

UiBfaakymo kalnai 
1 -** paltu:

liįfc I '11111 88.1
4-! 

bJ
Pusei metų______________
Trims mėnesiams hMMB e*we«MMMMH

Dviem mėnesiam ___ ____
Vienam mintsiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija................ 8c
Savaitei  16c i
Mtaesiui  75c

Suvienytose Valstijose, na ChleagOj,; 
paštą:

Metams ■■>aiiiiii»!iii■<!« 37.001 
Pusei taetti ...... . ........... u.!... 8.50
Trims inšnesiams i ■ 1 1.75
Dviem hiSnešiama .....-------- i.p5
Vienam mtaeeiui
Uetuvon ir Htur nldeniuosa

Metams ...........  - Si
Pusei metų ....................   4
Trims minėsi amą , -......
Pinigus reikia shuM tfafttb Mon«y, 

Orderiu kartu su uisakymu.

5

Illinois valstijos darbo departamentas savo mėne
sinėje apžvalgoje pažymi, kad rugsėjo mėnesį šioje 
valstijoje dirbančių darbininkų skaičius padidėjo 1.8 
nuoš., o algų suma padidėjo 2.6 nuoš. Didesnis padidė
jimas algų, negu skaičiaus darbininkų, pareina, tur 
būt, nuo to, kad tie darbininkai, kurie pirma dirbo da
lį laiko, ėmė dirbti pilnų laiką.

Šis darbų pagerėjimas per rugsėjo mėnesį yra, 
kaip matome, labai menkas. Bet valstijos departamen
tas nurodo, kad tai jau buvęs antras mėnesis, kada 
darbai ėjo, geryn. Rugpiučio mėnesį dirbančių skaičius 
padidėjo 2.3 nuoš., o uždarbių suma padidėjo 7.1 nuoš.

Kadangi darbai ėjo geryn per du paeiliui mėnesiu, 
tai daroma išvada, jogei ekonominė padėtis Illinois val
stijoje jau tikrai ėmė taisytis ir kad netolimoje ateity
je depresija, gal būt, visai pasibaigs.

Butų gerai, jeigu taip butų. Bet reikia turėti gal
voje tai, kad aukščiaus minėtieji du mėnesiai sekė po 
labai aštraus pablogėjimo biznyje ir darbuose. Liepos 
mėnesį, būtent, dirbančiųjų skaičius buvo sumažėjęs 
7.8 nuoš., o uždarbių suma buvo nupuolusi net 13.8 
nuoš. Taigi rugpiutis ir rugsėjis kartu dar neatitaisė 
to, ką buvo sugadinęs vienas liepos mėnesis. Rugsėjo 
mėnesio, pabaigoje darbai dar ėjo prasčiau, negu bir
želio mėnesyje.

Jeigu gerėjimas, kuris prasidėjo rugpiutyje ir ėjo 
per rugsėjo mėnesį, tęsis ir per spalių mėnesį, tai šio 
mėnesio gale, gal, bus pasiekta tas stovis, kuriame Illi
nois valstijos pramonė buvo baigiant pirmąjį pusmetį.

Iš to matomę, kad, jeigu blogiausias depresijos lai
kas jau ir pasibaigė (ko dar tikrai negalima pasakyti), 
tai grįžimas į geresnius laikus eina labai palengva. Bus 
labai gerai, jeigu per ateinančią žiemą biznis ir darbai 
stovės bent ne žemiau, kaip pereitą žiemą. O visi žino, 
kokia pereitoji žiema buvo sunki. Žmonių sutaupęs tuč 
tarpu yra išsisėmusios. Taigi bedarbių šelpimo reika
las šią žiemą bus didesnis, negu kada nors. ’

PERVERSMO TALKININKŲ PASITEISINIMAS

rų vaikų elgęsis grasinti revolverį atkišus ir reikalauti, 
kad seimo paskirti ministėriai rezignuotų?

“dangaus raškažius” (patys j 
.... ................. v _______ juos pętikėcląmi), kadangi to 

Ir katftTia šnekėti apie tautiniinkuss kaip apie klėr;k‘ju 
rikaly “vaikus”? Klerik«& 'puolė j glėbi perVersmiM^ duoną pelnyti jie

karns nė iš tėviškos meilės, bėt (Įeito, Wl Jiė kaYtū tfū’ .
Smetona ir jo gauja norėjo piešti ir išnaudoti Liettiyja į fcųsiią ne .patirti apie .jų 
Vos liaudį ! Ta liaudis per rinkimus buvo klerikalus tiesą, bet gauti instrukcijų Iš 
metusi, tai klerikalai ieškojo ginkluotos talkos, kad 
galėtų žmonėms vėl ant ^spaNMido užsirioglinti. Bėt jie 
apsiriko, nes tklkininkai vieni viską pasigrobė. Todėl 
jie /dabar pyksta ! ]
t r: t . .L,.;įattA.uliiiii  jViantt.ii.ii i'iifaaiiiJ'.lifete 

karns ne iš tėviškos meilės, laet dėlto, kad Jie kaYtn W
. , . . , , . _ . I. • ;1Y . j, -T-l* i

Komunistų agitatoriai važiub-

tus metų gyvename. Jeigu 
džiovos liga pasireiškia, kada 
esame 25 ar 30 metų ir ji ne
spėja užmušti da per kokių 20 
ar 2'5 lietas, nėra toip bldga. 
Nelaimė, kad netoli visus ji 
nužudo greičiau. Taip .vadi
nami pasveikusieji nuo džio
vos (jeigu jie tikrai jų turė
jo) Vargiai yra pilnai pasvei
kę. ’

Daugelis mano, kad jei džio
vininkas sutuko ir sveria 20

r • *■ -■■■-............... ...

(Apžvalga
APIE PILIETINI KAM 

PRŪSUOSE , —v-
šių metų liepos mėn. 20 d. 

Vokietijos valdžia, pasiremda
ma. prezidento Hindenburgb® 
dekretu, pašalino demokratinę 
(Prūsų vyriausybę Ir paskyrė 
Prūsams valdyti komisarą. ši-( 
tą savo smurto žinksnį valdžia 
aiškino tuo, kad Prūsų vyriau
sybė nepajėgianti sustabdyti 
kruvinus susirėmimus tarpe 
priešingų partijų gatvėse ir 
viešuose susirinkimuose.

Bet demokratinė Vokietijos 
spauda sako, kad tas aiškini
mas neišlaiko kritikos. Riaušės' 
gatvėse ir viešuose mitinguose 
padidėjo Prusnose daugiausia 
dėlto, kad centralinė valdžia 
leido hitlerininkams viešai j 
rengti demonstracijas ir dėvė-' 
ti savo uniformas.

šitą nuomonę patvirtina da
bartinės Prūsų vyriausybės pa
skelbtos Statistikos žinios apie 
politinį terorą Prūsuose, ĮPasi- 
rodo, kad nuo sausio 1 d. šių 
metų iki rugsėjo 23 d. buvo 
užmušta politinėse riaušėse vi
so 155 žmonių. Bet kada tų 
žmogžudysčių įvyko daugiau
sia?

Nuo pradžios metų iki bir
želio 20 d. užmušta 47 žmo-, 
nes, o nuo birželio 20 d. iki 
liepos 31 d. — 100! šimtas 
žmonių gyvybių žuyb politinėse 
riaušėse per šešias tiktai sa
vaites, t. y. dvigubai daugiau, 
negu pirma per šešis mėnesius.

Taigi valdiškoji statistika ro
do, kad suteikimas laisvės 
ginkluotiems “nacių” būriams 
milžiniškai padidino kraujo lie-t 
jimą ir politines riaušes. To-1 
dėl demokratines valdžios pa
keitimas komisariška Valdžia 
Prusnose neturi jokio pateisi
nimo. 1

■(

Stalino klapčiukų ir pasirinkti 1 
medžiagos, kad galėtų sekmih- 
giau žmones mulkinti.

Bet kokioje žioploje rolėje 
pasirodo “sklokininkas” Miksfe, ----------------- - ------- —
>k«rig( bando pasirodyti karfrd * 42.8V“'?). daugiau, tai Jis. 
tesrfiu sovietų “rojaus” garbib-i 
toju, begu bimbininkai, nepai
sydamas to, kad ir žmonės^ sve*kitinto. Kosėjimo šusiofi- 
tik*ką iš RueijO’s sugrįžę, tą i 
“rojų” pOikia? Koks nors Mii- 
zaiba apgaudihėja lietuvius 'dar
bininkui, girdamas sovietų Ru-t y 
siją, kadangi jisai gauna Už’ 
tai užmokėti. D Mikas juos ' 
nori apgaudinėti “iš pasišvert-’ 
tiino”! , 1

j«U pasveiko. Mėsos kurte pa- 
•daugėjiihas visai nereiškia

»• ■ .su. ■ s.. u»*au..mii ku, ,11,

■■■.............* i »' < i«* - m.4«

“KATALIKiSKESNI Už
Popiežių”

Musų klerikalai, kurių vienminčius Lietuvoje laiks 
nuo laiko žnybtelia tautininkų valdžia, aiškinasi ir tei
sinasi visuomenei, kodėl jie ėjo su tautininkais, kada 
pastarieji gruodžio mėnesį 1926 m. pakėlė ginklą prieš 
teisėtą Lietuvos valdžią. Bet jų pasiteisinimai skamba 
labai mizernai. štai, Bostono šv. Juozapo sąjungos pr*-: 
ganas rašo:

“Kai dėl to, kad katalikų vadai užgyrė Smeto
nos jterversmą ir dabar patį Smetoną kritikuoja, 
galima pasakyti tiek, kad jie iš p. Smetonos tikė
josi gero, o susilaukė blogo, vadinasi, apsivylė. Ar 
sykį gyvenime žmogui ar tautai tenka apsivilti? 
Geriausias tėvas laimina savo Vaiką kada jis ge
ras, bet peikia kada blogas. Tikėjosi iš jo to, o šu-į 
silaukė visai ko kito, ir atsidusęs tėVas prisipažįs
ta, kad apsivylė. Vis dėlto niekas už tai nesmerkia 
tėvo, tik vaiką. Perversmas buvo nelegalus, tas 
tiesa, bet tauta jau neturėjo kitos išeities, kaip tik 
pakliūti į bolševikų rankas.” 
Čia klerikalų ‘^Darbininkas” pasakoja netiesą. Jo

kio pavojaus Lietuvai patekti į bolševikų rankas 1926 
metais nebuvo. Ta pasaka, kad bolševikai buvę pasi
rengę Lietuvoje pasigrobti vatdžią ir “išskersti inteti* 
gentus”, seniai susprogo, kaip muilo burbulas. Volde
maras su Smetona ir Plechavičium perversmo metu1 
fekelbė, kad jie sUsekę "bcišėVlkų š|hiokslą”, ir žadejb 
paskelbti “sąrašą” tų, kuriuos bolševikai rengęsi “pa-' 
skersti”; 4>et jie niekuomet nepranešė visuomenei nei 
to tariamo “sąmokslo” ^mulktnėnų, nei to “sąrašb”. Ne
pranešė dėlto, -kad negąfejė» o negalėjo dėlto, kad visa, 
ta pasaka apie bolševikų sąmokslą btivo begėdiškas tae-: 
las. • '

- . Tuščias- yra ir “JWbhinko” palyginimas Smetonas;
^iHa — gaus pragos

sįtaofcsfthinitai, ^erversmį Lietuvoje, elgėsi darbininkų
Ktt.* «... visai priešingai. Argi gali- nimą sovietijpje, sugrįžusiėji iŠ

Detroitietis Mikas giriasi 
“sklokininkų” organe, kad ji
sai su savo draugais surengė 
viešas diskusijas apie sovietų 
Rusiją ir “apgynė” ją nuo su-< 
grįžusių iš Rusijos komunistų, 
kurie Rusiją labai peikia.

Dalykas su tomis diskusijo
mis buvo toks. į Detroitą ne
perseniai sugrįžo būrys lietu- ' 
vių darbininkų, kurie buvo nu
važiavę į sovietų Rusiją, tikė
dami, jogei tenai, kaip pasa
koja “Laisvė” ir ^Vilnis”, dat-! 
bininkai gyvena daug geriau,t 
negu kapitalizmo šalyse. Par
važiavo jie labai su vilti j Dėt-j 
roitą ir ėmė savo draugams: 
pasakoti, kad Stalino karalys-: 
tėję darbo žmonėms vienas '>, 
vargas, o ne “rojus”, kaip ko
munistų agitatoriai plepa. Iš-. 
girdę tokias jų kalbas, bimbi- 
riinkų priešai sumahė sureng
ti' viešą mitingą Ir. pakviesti 
tuos sugrįžėlius, kad publika 
galėtų Išgirsti apie Rusiją ir;; 
įsitikintų, jogei “sklokininkų” 
pusėje iyta daugiais tiesos, ne
gu bimbininkų. f

Bėt “Laisvės” W “Vikies”;5 
monėltilnkaį nusigando, kad' 
visas ajų “komunistiškas” žmoj 
hių mulkinimo dalbas turės: 
pasibaigti Detroite, jeigu vi* 
ąuęmęnė gaus pitagos išgirsti,: 
M. ^5 .. ...N _ . 1 .L i 1

hlmą sovietijpje, sugrįžųsieji iŠ' 
jos detroįtiečiai. įbdėl jie šo
ko atkatbinėti sugrįžėlius hub"

-i----------------------........................................... ... ..............................................

Sveikatos Dalykai į
Pasveikusieji džio-;

vininkai

Antradienis, spalių 18, -32 

mas irgi dažnai apgauna. Man 
yra tekę turėti ligonių, kurie 
SUtuko, sustojo kosėti ir išro
dė triteai Sveiki per porą tre- 
jetą Inetą tr ilgiau, i^as vienus 
ne iŠ šio ne iš to pradeda 
kraujo plūdimas iš plaučių, 
kas parodo, kad liga nebuvo 
dingusi; pas kitus ji ima lė- 
4«m grįžti. Už kelerių metų po 
nėva pasveikimo.

DžioVininkas neprivalo iš
sivaizduoti, kad jis bile kada 
yra pflhai pasveikęs. Tik tuo- 
Inet jis tinkamiau užsilaikys 
ir tinkamai gydysis. Tilt tokiu 
bodu jis pailgins savo amžių.

Alglrdas Margelis

PROHIBICIJA
(Tąsa)

Žmogus, kurio viltis Įr ryŽ-, 
tingumas tik du gyveninio kė
lius tepripažįsta: kritiiinaliž- 
mo industrijoj aktyviai daly
vauti arba žutil

O Vis dėlto Džiano nukaitin
ti ėia nepareina. Krfminališti- 

i nių chromOžbmų tš savo tėvų 
jis juk nepaveldėjo, negi eaVo 
laisva valia antisfadialines teh- 
dencijas įsigijd. Nfe. Bažnytinė 
Ir kitoftalistiriė shrttvatka da
vė aplinkybes, frtfohibiciją,: 
•nittn'šainą Ir nedarbą, — ku-i 
ritas ir nusprendė Džiano, 
kaip ir daugelio tokių jaunuo
lių, likimą.

Ūkimą?
štai; Džianas -parėjo iš ka

lėjimo. Rado depresiją dar 
gilesnę, Baj^esnę. Jo motina 
Visai nebedirbo, o tevhą —jau 
tik dvi dienas per savaitę. A- 
deHna dirbo labai žemos re^1 
putacijos restorane, kur dau
giau parduodama džinės bei 
fnuhšaiho, negu Valgių. Labai- 
mažai teuždirbo. Nieko ir ne
turėjo. Tik jau doroje žymiai 
puolusi. Apie darbo gavimą 
tik haliucinacijomis pertvin- 
ktisieji dabar besvajojo. Džih- 
nas protiškai dar sveikas, tai 
jis, hpie lai ir galvoti dabar 
nebegalvojo*

4 aigi—
-Iš vierto kapitalistinio rai

sto ~
Kalėjirtio •=—1 kit$
Paskutinį — .
Nes Džianas su butiegėriais, 

gėngsleriais bei raketeriais su
sipažino, susidraugavo Ir hen-; 
irhi dirbti pradėjo. 1

, Pirmasai Jo žingsnis — al
koholį špikyzėms pristatyti, j

Ir išvažiavo didžiu rtuto- 
moblliu keturiese. Vienoj išpi: 
kyžėj, kur daug pOlftikierių ir 
kitokių socialinės Santvarkos 
dabotojų susieina išsigerti,

J 

•<

u!

dalyvavimo tame "‘sklokinirtkų” 
mitinge, ir daugumą |ų atkal-, 
bino. Bet mitingas (“distai- 
jos”) vtetiek Įvyko. Dabar viė-, 
rtas Veiklus Pru'seikos pasekė
jas Detroite, Mikas, duoda Vė
jo bimbininkams, kurie sten-; 
gėsi pakenkti toms diskusijoms, 
ir sugiįžšliains. ktirie pabūgo 
stoti akis į akį su “sklokinin- 
kais’\ Girdi:

. “..mes jau pirmiau žinojo
me, kad jie kalba apie So
vietų Šąjungą tik iš blogo-; 
siOs pilSes... O tie SUgTyžč- 
liai, žinodami, kad mUsų kuo
pos nariai juos kritikuos ir 
gins ( ! “N?> Ėėd.) So
vietų Sąjungą — pabijojo 
stot į viešas diskusijas, par
bėgo ir pasislėpė oportunistų 
‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ pasto
gėse.” 
Vadinasi, Mikas džiaugiasi, 

kad jo vienminčiai “sklokinirt- ( 
kai” bliVO pasiryžę girti bolše
vikišką Rusiją ir “kritikuoti”^ 
tuos, kurie, tenai pagyvenę, 
ir savo akimis matę sovietų, 
“rojų”, jį peikia!

J diskusijas betgi atsilankėt 
Dillis, Diilienė ir GuObis, kurie 
buvo Rusijoje. “Sklokininkaš” i 
Valiukas (kuris Rusijoje ne
buvo) sovietų šalį garbino. Mi 
kas apie jų ginčą rašo taip:

“Djlliai nesutiko su draU-, 
go Valiuko kalba, kad Sovie-t 
tų Sąjunga eina pirmyn, kad 
skiriasi nuo kapitalistinių; 
valstybių, kad ten stambio
ji privatinė nuosavybė pa- 

. naikinta, ir* t. t. Pasiprašęs 
balso, parėiskė: ‘Sovietų Są
jungoj teberą privatiška nuo
savybė’, iti jįs minėjo namus, 
apartmentusv ir t. t. Dillio 
kalba buvo patarnavimas So
vietų Sąjungos priešams.” 
Toliaus ^sklokininkas” Mi

kas, norėdamas pasirodyti išti
kimu Stalinui, peikia kitus kal
bėtojus, kurie kritikavo sovie
tų tvarką. Sako:

“Labai prastai .apie Sovie
tų Sąjungą išsireiškė Kas- 
parka (buvęs “kairysis” ko
munistas. “N?* Red.), 
Kriaučiūnas, M. L. Balčiū
nas ir Gumbris. Negalima 
įsivaizduot, kodėl jie taip 
kalba apie vienintelę darbi
ninkų (! — “N.” Red.) val
domą šalį? Nei vienas jų 
nebuvo Sovietų Sąjungoje, 
bet jįe, matot, ‘žino’, kad 
ten ‘blogai’, hes vieni jų pri*- 
siskaitę žinių iš ‘Naujienų’ 
ir ‘Keleivio’, o kiti prisiklau
sę sugryžėlių kalbų.”

To Miko logika, tai kaip ne*- 
protaujančios davatkėlės. Jisai 
Stebisi, kaip gali žinoti apie 
sovietų Rusiją tie, kurie Ru
sijoje nebuvo, o tik skaitė apie 
ją “Naujienose” ir “Keleivyje” 
ir girdėjo, ką apie ją pasako
ja tik-ką iš Rusijos sugrįžę 
žmonės. O ar pats Mikas so-» 
Vietų Rusijoje, Buvo? Ne. Tjii 
iš ko jisai žino? kad “Naujie-f 
nos” 'arba “Keleivis” rašo apie 
Sovietų Rusiją netiesą arba 
kad sugpįželiai netiesą apie ją 
pasakoja? '

Jeigu nebuvus Rusijoje ne
galima žiribti, kas tenai deda- 
si, 'tai apie BuSiją turėtų iiė- 
Šnekėti nei Mikas, nei Valiu
kas, nej kiti “sklokininkai” 

’ba bimbinitikaį, nes beveik hė 
Menas jų Rusijoje nebuvo, 
j - ^ugrim išk sovietų Rusijos 
lietuviai' darbininkai beveik 'ti- 
si be išimties atsiliepia apie iją 
labai Tik 'imk 
fesIonaJiški agitatoi'iai & fki-

Jie gįm M Md įie 
iš to duoną va^o kaip

dis “negalima1” yra tiktai kvai
lių Žodyne, jų galvose dabar 
Vyravo. O jie dar turėjo vieną 
pilnutėlę pehkių galionų al
koholio skardinę. Karti vežti 
ją namo, icad čia pat, tik už 
keletos bliokų, yra didele špi- 
kyzė, kurios savininkas, ank
sčiau ar vėliau, vis tiek turės 
imti iš jų gengės alkoholį. 
Tiesa, jis yra kitoj teritorijoj, 
kur viešpatauja narsi ir žiau
ri gengė, bet... Juk dabar vis
kas “nugalima.” Jei nepadary
ti, tai nors pabandyti. Nieko 
nekaštuos, žinoma, apart nau
joko — Džiano... Ir pabandė. 
Senesnieji butlcgeriai pasiliko 
mašinoje netoliese užpakali
nių špikyzės durių, o Džianą 
pasiuntė griežtai pasakyti, 
kad būtinai turi ir iš šitos 
genges alkoholį imti, nes ki
taip — tat..

Kai Džianas, stovėdamas 
prie baro, pasakė savo misi
jos tikslą, špikyzės savininkas 
suktai šyptelėjo. Kai kam, 
matyti, labai pikta ir karšta 
pasidarė. Taigi, šūviai, kaip 
ledai į langą po didelės kait
ros, pyškėti ^pradėjo. Nutilo, 
'kada Džiano kūnas jau' btivo 
skylėtas, kaip IcorVš.. Pro sky
les lėkė j o kraujas ' ir plėtės 
plačia bala, rodos, niekad ne
plautoje, cigarų galais apmė
tytoje ir skrepliais apdrabsty
toje asloje. Baloje mirko šil
tas Džiano kūnas...

Subėgo keli gengsteriai, iš
nešė Džiano kūną alėjon ir 
pametė, tarytum peršautą šu
nį, pHe apleisto namo sienos 
ant šiukšlių krūvos. O į Džia
no kraujo balą suvertė visą 
ČruoŽlių kubiliiiką, kuris daug 
metų stovėjo prie baro klijen- 
tartis niisispiauli, 'tiusivemti 
arba... pagal reikalo...

Džiano *|glob(rtojai” ir %*n|o- 
kytajaV* kuriuos. jam davė 
prohibicija, 
paspruko.

Kažkas 
matyti, mutišaino įtakoje, ėjo 
alėja ir užkliuvo koja už 
Džiano lavono. Atšoko. Poli
cijai telefonavo.

<Po rutininių koronerio tyri- 
rtėjhhų atidavė Džiano lavoną 
jo tėvams...

Ryto metą laikraščiai pami
nėjo, kad initiegeriai butlegc- 
rj nužudė,.

Ir viskas.
Mat, žmogaus gyvybė baisiai 

pigi prohibkijOs gadynėje.
Pigus ir įstatymai, nes jau 

niekas jų nebepaiso.
O lekin turėtų paisyti, kad 

patys įstatymų leidėjai ir da
botojai Visų pirmiau!?!* pradė
jo parda^uėti juos už butle- 
gefrių dolerius*!

AbeM?
Niekados! i

(Bus daugiau)
’ ’ ’ ■ • 4 ‘ ' ■ ’</■

Rašo Dr. A. Montvidas

Yra sakoma, kad džiovinih- 
kas gali išsigydyti. Išrodo,' 
kad taip; iręs kada numerėlių; 
kurtai skrodžiami, plaučiuose 
galiina rasti džiovos lizdų, ku-' 
tie yra sukiėtėj’ę ir bakterijos! 
juose išdvėsttsios. šitokių 
dtt randama netoli pas kiek
vieną, todėl ir sakoma, kad
džiova tfpsikrečianiė visi, bet* 
ja sergame ir nuo jos mirštu*- 
nle rtiažuina.

Ar pasveiksta tie, kurie ap- 
serga taip, kad jau ligą pažini 
ti galima, vargiai kas galėtų 
įrodyti. Raportų (apie pasvėi^ 
kimus yra daug, bet prie jų 
statome visuomet sąlygas, kad 
ligonis turi tinkamai užsildi- 
kyti, jei jis nori, kad džiova 
negrįžtų. Jeigu be naujo apši-( 
krėtimo ji gali grįžti, ji nėra 
pilnai prašalinta.

Chicagos ’; Municipalės Tli*- 
berkulozo Sanitarijos skaitli-: 
nes rodo, kad nuo 1915 metų 
pradžios iki 1926 m. pabaigos' 
iš joje buvusių ligonių temyta 
7,764. Per tą laikotarpį jų mi
nė 4,950. Priduriama, kad be 
visi iš 7,764 buvo džiovinih- 
kai. Didžioji jų pušų išminė; 
per 12 metų. Per kitus penkis 
metus tėmyta 6,742 tikri džio-. 
vininkai ,kurie gydėsi sanita-į 
rijoj. Jų išmirė 5,608. Reiškia,; 
po penkių metų beliko 1,134 
gyvų. Tuo pačiu laiku dispe^ 
serijose gydėsi ir namie gyve*. 
no 2,037 džiovininkai.. Per 5j 
metus jų išmirė 1;675. Taigi; 
viename ir antrame atsitiki
me po penkių metų iš kiekyie-i. 
no šimto gyvais da pasiliko, 
tik po 17 ir 18. Kas gali paša-, 
kyti, kaip ilgai jie gyvertsų 
New Yorko Valstijoj Moftte-i 
fiore County Sąnatorium pra-, 
neša, kad tarp 40 ir 60 
šimčio ligonių, paleistų gyVert^ 
ti namie; pablogėjia už 6 ttiė-|

■
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išgirdę šUvius,

svirduliuodamas,ridblirtti, paliko dvi penkių 
galidnų 'ttfiptas alkoholio skar
om, kiM — Vienų, -dar kitoj 
—M wrs ir tikėjai paiik- 
ti tifis, nes savininkus yra 

gengstėrdo- 
_ . arteliuose vyras. $o ^<te-
nėšių. Varner-Jones ^z6ft

aukštintas rangos įstatymų 
< įstatymu ftifor- 

Strotoft. Mtataia, feia taipgi 
užeihh — ir gatta dažnai Su 

keitėjais %ei daboto
jas geria, kortoms lošia (ir 
gi’dbte paMi&athm — daug tait- 
legerių, .gengsterių, raketerių 
ir kitokių prohibicijos pu6š- 
menybių. Aiškus daiktas, kad 
jie įstatymus laužo. Bet tai 
labai paprasta. Juk visi dau
giausia tik doleriui tarnauja, 
tai už jį sgvo sąžinę pardavę, 
įr tveria ir griauja!

čia ir Džianas gerai išsige
rt, nes jo nauji “mokyto
jai” fundyti neskupejo. Vadi
nasi, pirmąjį naujos- profesi
jos kursą Džianas pradėjo la
bai šlapiai. Visi daug gėrė jir 
savo žygių sargus, j up labiau 
aklų iiųpulsų cenzorius, — 
gėdos, baimes ir vi^uoinenirt- 
guuio instiųlctus* giliai už- 
YuEmk^tizavo, beveik ligi pilnos 
anestezijos. Dabar drąsus. NU-, 
poteono įsitikinimas, jogo žb-’

mai rodo, kad ;tš sanatorijų 
paleistų ligonių išmiršta tarp. 
27 ir 64 nuošimčio vieno pert-, 
ktirtėčio tarpe. O juk iš sana
torijų paleidžiama pasveiku
sius arba bėtal bakterijų neafy 
kosinčius. •... j

Kuomet džiovininkais pripa
žįstama nedžiovininkai, tuo
met, suprantama, jie sparčiai 
pasveiksta, liga pas juos be
grįžta ir jie ilgai gyvena. 0 
tokių klaidų daktarai padaro.

Ne ylai ^žipviftiįjkai vienokį 
amšių gyvena. Vieni yra stip
rus iš prigimties1, kiti dėl tin
kamo užsilaikymo, ir tinkamo 
gydymosi, šitos rųšies ligo
niai gali gyventi ilgai. Silp
nieji ir bewittti arba netu
rinti iš ko tinkamai gydytis 
miršta greitai. Taip ąakant, 
vieną džiova užmuša į metus 
kitus, o aWas išgyvena 10 ir

NAUJAS Kultūros No. 6 
lt 7 Uttjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
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gu džiova įveiks. 
‘ Tiwą ^mWs, juk

giliai už’

IT BANGA
e*a*»i* .........

Numeris 
lietu

vių leidžiamas laucražtis. 
Galima gauti “Naujienose”.
vių leidžiamas
Galima gauti "Man 
Kaina Uk S centai.



I

Antradienis, spalių 1$
$iUg$, iiL' i'

_1___________ _____-________ __________ _______________ ________ !— . " ... ■ . . . . J 1

Samuel Insull
VUl

Žvilgsnis į Insulto šeimyninį 
gyvenimą; antras laimėji
mas, — Pubttc Service Com- 
pazųt ©/ Northern IHinois,

Gladys Wallis, — Mrs. Sar 
inuel tosulk pradėjusi šeimy
ninį gyvenimą laikinai metė 
scenų. Ji turėjo sukurti In- 
sultoi namus, vėliau gimė ir 
Samuel Jr., ir be t.o, Insullas 
jau tuo taiku buvo skaitomas 
inUkmieriuim lošė vadovauja
mų rolę Chicagos “society” 
tarpą, Tokiu bųdu be namų, 
prisėjo pildyti ir sbcialės ob- 
ligącUos. Kartu su vyru, ji 
tankiai metėsi į įvairias fi
nansines transakcijas, kuriose 
tuo laiku ir jis ir ji paprastai 
laimėdavo, 
augo ir ln 
ir Insulto 
aukščiau.

1905 metais 
grįžo į scenų.

sujungti 40 mažų miestelių 
įmones į vienų didžiulę bend
rovę ,kodėl dabar negaliu at
kartoti žygį su valstijomis? 
Kodėl nesujungti Illinois, In
diana, Texas eta, etc., elekt
ros įmones, kodėl neplėsti sa
vo įtakos tinklų? Pinigų yra* 
kliūčių nėra!“ Insullas nieko 
nelaukė. 1912 metais suor
ganizavo Middl-e West Utili
ties Compaųy.

(Bus daugiau)

Teisinas atsisakė pa
daryt sprendimą 1929 
asesmentų klausimu

Grand Hotel, Atėnuose, • Graikijoje, kur Samuel Insull buvo suimtas. Jis dar tebėra Graikijoje

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergiais ir Subatomh 

2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 
Phone Hemlock 7828 

Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 
1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
eenojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 919»

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

2400 W. Maduon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8, vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

. • į 1
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Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 70<Z

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Ir sūnūs gražiai

Startai didėjo
as nuolat kilo

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias, 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

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel, Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio
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Vakar pradėjo kampa 
niją sukelti $7,500,000 

bedarbiams

SMULKIOS ŽINUTĖS Graboriai DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2. laboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Aukščiausias J. V. teismas 
AVashingtone vakar atsisakė 
svarstyti Bistor ir 2,500 kitų 
realestatininkų peticijas pa
daryti sprendimų 1929 metų 
asesmentų klausimu. Teismas 
atsisakymų pamatuoja tuo, 
kad ar peržemas ar peraukš- 
tas vienos rūšies nuosavybes 
asesmentas nedaro visų ases
mentų nelegaliais. Tokiu bū
du mokesčių streikas Chicago- 
je ir Cook apskrityje užsi
baigsiąs.

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rdosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS;

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

Trys ginkluoti vyrai užva
kar suėmė Crescent pieninės 
trokų ir sunaikino apie 8,000 
svarų pieno. Tai pienininkų 
karo pasekmės.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Vakar vakare Gliięago Club 
prasidėjo Cook County Welr 
f are Fund komiteto kampani
ja sukelti $7,5OOJ)OO apskričio 
bedarbių šelpimui.

vėlInsullienė
Tuo laiku pa

sirodydavo tik retkarčiais mė
gėjų vaidinimuose. Bet vė
liau ji išdrįso eiti i ir toliau. 
Insullas buvo turtingas, todėl 
pildydamas žmonos norus, nu
samdė jai Chicagos Illinois 
ir vėliau Studebakęr teatrų. 
Laikinai Sakytojams impor 
navo vardas INSULLAS, bet 
laikui bėgant tas nusidėvėjo, 
ir kadangi InsuRienė nebuvo 
toji gražuolė, kuri linksmino 
teatrų išakyto jus 20-30 metų 
tam, amžius pradėjo rodyti 
joje savo žymes, jos grįžimas 
scenon nebuvo pasekmingas. 
Jos žvaigždė nupuolė ir skau
džiai apsivylusi, nustojusi ūpo, 
Insullienė grįžo į privatinį gy
venimų.

Sūnūs tuo tarpu augo, 
pat kūdikystės metų, 
pradėjo jaunąjį Samuelį 

,. ti ateities karjerai.; Numatė 
jame įpėdinį, kuris jūrinis iŠ 
jo rankų imperijų ir toliau 
per metų metus ugdis Insulto 
tradiciją — platins jo bendro
vių apimamų teritorijų, per
ims kontrolei! naujas įmones. 
Tam tikslui vėliau Insullas su
organizavo. bendrovę, apie 
kurią vėliau pakalbėsime, kad 
“amžininli InsuHų kontrolę” 
tąme elektros įmonių labirin
to, Tai buvo, trečia Insulto 
klaida, kuri netik neamžino 
Insulto kontrolės, bet jį patį

Nuo 
tėvas 
ruoš-

Commonwealth
Insullas

Trys banditai užpuolė 
valgykla miesto cent

re; pagrobė $150

Roby SpeedAvay žuvo auto
mobilistai A. Blachy, iš Wau- 
kegapo. Jis užsimušė 10,000 
žiūrėtojų akyvaizdoje.

Nauji kaltinimai 
prieš Samuel ir 
Martin Insultus

Iš krimipalio teisino teko 
patirti, kad Swansono investi- 
gacija iškėlė naujus faktus ir 
naujus kaltinimus prieš buvu
sį elektros magnatų Samuel 
Insull ir jo brolį Martinų. Be 
jų, buąių įvelti ir kai kurie jų 
valdytų bendrovių viršininkai. 
Dabartiniu laiku Martin ir Sa- 
inuel kaltinami už pinigų iš
eikvojimų ir vogimų.

Vakar rytų trys banditai už
puolė Trianglc valgyklų, 57 
W. Randolph St. Vienas jų 
privertė 50 žmonių nejudėti 
grųsindamas šauti, o kiti du 
pasigriebė $150 nuo kasieriaus 
ir spruko laukan.

Magiiire, 28 metų 
kui’i be pertraukos 
8 mėnesius, prade- 
Ji gyvena 523 Cla- 

rence Avė., Oąk Park.

Patricia 
mergina, 
išmiegojo 
da busti.

Statistikos žiniomis, 
valstijoje per rugsėjo 
darbai pagerėjo 1,8%.

Illinois 
mėnesį

“Miesas turi sustabdy 
ti viešuosius darbus ir 

apmokėti algas”

Nusižudė, nes 
rėjo drąsos 

ubagauti

netu- 
eiti

Chicago Plųn Komiteto pi?* 
mininkas E. S. Taylor, pareiš
kė, kad didesnieji Chicagos 
vieši darbai turėtų būti su
stabdyti, iki miestas .pesutyar- 
kys savo finansinių reikalų ir 
atmokės mokytojams, policir 
ninkams ir kitiems užsiliku
sias algas.

Policiątas Arthur George iš
ėmė savo revolverį iš vieno 
kišenio ir dėjp jį į kitų. Ęet 
tuo tarpų, jis šovė ir kulka 
nudėjo 24 metų dukterį Pearl
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S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevclt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646. W. 46th

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

13.27 So, 49tb Ct,

Telefonas 
Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialiuos odos ligų ir veneriikų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—U v. ryto. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

•, 7—9 v. v.

65 metų bedarbis
Bernardas Kubaski išgėrė nuo
dų Y. M. C. A. viešbutyje, 
822 S. Wabasb Avė. Prieš 
mirdamas paraše laiškelį, 
kuriame nurodo, kad jis nusi
žudė, nes neturi užtektinai 
drąsos eiti išmaldų prašyti.

siuvėjas

C. Darrow mėgins išgel 
bėti R. McWilliams 

gyvybę

15,395 neturės teisės 
balsuoti

IŠ 
knygų 
gistravusių vardai 
ri teises balsuoti, 
galės balsuoti 851,920 vyrai ir 
647,227 moterys.

Chicagos registracijų 
išmesta 15,395 užsire- 

Jie netu- 
Chicagoje

J.RRADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W: 18th Street 
Tel. Canal' 6174

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

, • Telefonas Yąrds 1118 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

. Balzamuotojas .
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Aveniie
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
'*• N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj if Pėtnyčįoj nuo 9 iki 6

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036Akių Gydytojai

Phonę Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži

ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui, sky- 

; . fhi*

3307 Auburn Avę,
CHICAGO, ILL.

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.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Washington St.
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė, Tel- Lafaųette 7357

Namų TeL Hyde Park 3395

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavbnas daromas su elektrą, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialč atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Trečiadienį advokatas Cla- 
rence Darrovv pradės kovų už 
18 metų berniuko Russell Mc- 
Willianis gyvybę. Bylų svars
tys Illinois valstijos aukščiau* 
sias teismas. McWilliams nu* 
teistas mirti už konduktoriaus 
nužudymų Rockforde, III.

8

Ofiso Tek Lafayette 7031
Rez. Vidini* 1829

VslUdSo 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėtomis pigd sutartį.

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo A iki 4 ir nuo • Ud

8 vai. vak. NedtUomls pa<a) sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

— F** atstoąrė 
atvivąa keliąs. Jią galvųjo, 
“jeigu gąlėjąu atsiekti savo 
tikslu Chicagoje, jeigu galėjau

Nedėldieeuaa pagd sasi 
OHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aue.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockevell St. 
Tek Republic 9723

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS i 

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

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitariau.

ADVOKATAS
52 Ę. lOZtb St.—prie Michigan Ava. 

Tel. PuHman 5950—6377
4600 So. Wood Sts—Ketverge vak. 

Tel. Lafayette 6393
160 N. La$a!le St. — pagal sutartį

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

\ lietuviai Gydytojai
^y^«<V«t?+,-^**^^*T*’w***yfw*^*w***,*>***'

CHARLES P. KAI
LIETUVĄ ADVOKATAS 

140 AL Dearbom St., Suite 706 
Pbone State 4490, valandos iki pietų 

756, West 35th Street 
Pbone Boulevard 5913 

Valandą: 3 pa pietų, sukatomis
«W> 2 po ęietų,

Sunui augant ir žmonai mė
ginant grįžti scenon, Insullas 
nepamiršo sąvo bendrovių. Pa
statęs ant tvirtų pamatų Chi- 
cagos elektros pramonę ir su- 
orgąnizavęs
Edison Company, 
pradėjo ieškoti naujų sričių. 
Jam nereikėjo ieškoti labai 
toli. Ghicago buvo apspitęs 
spiečius mažų miestelių, tarp 
kurių pasitaikydavo ir vienas 
kitas didesnis. Kiekvienas tu
rėjo savo elektros bendrovę, 
primityviškų elektros stotį, ku
ri vos vos pagamindavo rei
kalingų kiekį jėgos. Naudo
damas sau priprastų pinigų ir

mis metodemis ir neatsižvel
gimu į kitų norus, Insultas pa
jėgė sujungti apie keturiaade- 
šimts miestelių bendroves, pa
naikinti mažas stotis ir pasta
tyti kelias ceutralines ir iš jų, 
vielų linijomis išskirstyti jė
gą. Iš tų mažų, silpnų bend
rovių suorganizavo didelę or
ganizaciją Public Service Co. 
of Northern Illinois.

Bendrovei sekėsi. Ji davė 
pelnų. Jos vertybės buvo ap* 
mokąmoą aukštais divietao* 
data Ir bankieriai įgijo pasi- 

į Insultą, ir mažieji 
ėjo į jį žiūrėti

Kg j dovaną”. Pama
žu KUutys, kurios pir-

MYKOLAS MOCKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 dieną, 3:20 valandą P° 
pietų 19-32 m., gimęs Suvalkų 
rėd., Alytaus apskr,, Metelių par., 
Bučkunų kaimas.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį J ievą po tėvais čerkaus* 
kaitė, 4 sūnūs Pranciškų, Joną, 
Juozapą ir Vincentą, dvi dukteris- 
Oną ir Uršulę, ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Julijoną.

Runas pašarvotas randasi 12219 
Emerald Avė., West Pullman.

Laidotuvės įvyks ketverge, spa* 
lio 20 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į Sv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vilionio 
sietą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Razimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Mockevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moterie, Sunai, Dukterys

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Seniausia ir Didžiausia LIRTVYtų ■■ 6RAB0RIlt į&TAIGA
EUDEIKIS A VM nustebiną pnbljk* nupitfato-
mia kainomis ui aukštos njšta paliIffl»jhWĮ« lt 
nerokuojame ui atvežim* mirusio imojfam kun 
|staig« ii Mle kokios miesto Woo.

Baikalu! esant, musu autmnpMItylią 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur ga 
diiauaį pasirinkimą grabui U M*, reitan*“. ir tą pa
tarnavimą jums visai nieko noroikin n»Mti, neturint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar no.

riiM, kuri.
-------- -- .Wuvia |ik'
tarnautoju. Dykai Keturloą Mufcrni&R*
Sennenq. FaSaukite EUDEUU pim n$gtt,kreip#tfe kur
kitur.'...... . -

teikia

n j. f 'J
I •*'

r
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4605-07 South Hermitage Avenue
ViM Telefonai: YARDS 174S
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Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m.

1 4649 S. Ashland..Avė
T A Boukvatd 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

* Palytimas 
Komplikuotuose.

Atsitikimuose

Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Valandos: nuo 10. nrto ild 2 
ir nuo 6:3B iki 8:30 vakare. Sek-

Phw ų^ulevard 8483

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

<1.1 I I ....  ........................................... —

Hemlock 8151

DR. V. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakaraią pagal euaitądnM.



Antradienis, spalių 18, ’32

Tarp Chicagos 
Lialuvių

kurie rėme ir remia lietuvius 
biznierius.

Bet kai kuriems reikia pri
minti, kad neužmirškite lietuvių 
biznierių.—Ckerietis.

Povilas Pečiukas tu
rės pasitenkinti tik 

vienu “šuntakiu”

Susibarusi su broliu 
nusižudė 16 metų 

lietuvaitė

Priminimas radio 
klausytojams

šuntakiai, girdi, gadiną Oak 
Park policijos stoties nuotaiką

————f— ||
Išgėrė butelį nuodų brolio aky- 

vaizdoje; buvo našlaitė

programas, iš
W.G.E.S. 1360 kilo-

Sulaukusi 16 metų, Eleanora 
Benediktaitė buvo priversta ap
leisti mokyklą, nes mirė jos tė
vas. Tuo laiku ji gyveno Ma
rengo, Illinois. Jos dėdė Chi- 
cagoje, Antanas Bajoras, suti
ko paimti Eleanorą į savo glo
bą. Bet netrukus ir jis mirė. 
Prie visų tų nelaimių sekma
dienį prisidėjo ginčas su broliu. 
Nusiminusi ir netekusi noro to 
liau gyventi, ji pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo išgerdama butelį 
nuodų namuose, 4334 N. Monti- 
cello avė.

Jos brolis, Vincas, 19 metų, 
pradėjo Eleanorą barti, kuomet 
negalėjo rasti švarių marški
nių, o rengėsi eiti į bažnyčią. 
Pradėjo jai išmėtihėti, kad ne
nori dirbti, tinginiauja ir tik 
gaišina laiką. Nedėdama dide
lių pastangų broliui atsikirsti, 
jo akyvaizdoje ištuštino butelį 
nuodų. Vincas manė, kad 
tik norėjo jį pagąsdinti, 
grįžęs iš bažnyčios rado ją 
begyvą.

šiandie, nup 7 iki 8 vai. va
kare, įvyks nuolatinis kas ant
radienio radio 
stoties
cycles, duodamas Peoples Fur 
niture 
mis.

Įžymus dainininkai kaip tai, 
J. Romanas, p. E. Bartush, O. 
Skeveriutė, A. čiapas, Peoples 
radio duetas ir kvartetas, yra 
pasirengę šauniai sudainuoti 
naujų ir mažai kam girdėtų dai
nelių. Prie to bus graži muzi
ka ir įdomios kalbos. Kalbės Dr. 
Suzana šliakis D. D. S. Taipg1 
dalyvaus pasaulio įdomybių rin
kėjas. Todėl nepamirškite 
sistatyti savo radio šiandie 
kare.—Rep. XXX.

Co. krautuvių pastango-

Koseland
Kliubų

Uz- 
v>

ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas

Trečiadienį, Oak Park poli
cijos stoties policistas L. Bar- 
sema surado gatvėje pabėgusį 
šunlokį (raccoon). Gyvulėlis 
buvo neregėtas, nematytas, ir 
policistai metę kilnų piliečių 
saugumo užtikrinimo darbą, ėmė 
juo karališkai rūpintis.

Bet šuntakiui matyti tas ne
patiko, nes gerokai apdraskę jų 
veidus, klykė, kandėsi. Vienu 
žodžiu, policistų glamonėjimai 
jam nepatiko. Taip dalykas 
nusitęsė per tris dienas.

Penktadienį, pagaliau, atsira
do šuntakio savininkė. Į stotį 
buvo atėjęs ir lietuvis Povilas 
Pečiukas. Nešinąs rankoje 
šuntakį, patiną, paklausė stoties 
viršininko ar galįs jis suporin
ti jį su policisto sugauta pate
le. Pečiukui net plaukai pasi
šiaušė, kuomet viršininkas, 
trenkęs ranka j stalą, sušuko: 
“Jokių budu, tas vienas prida
rė mums užtektinai bėdos ir 
sugadino visų mano vyrų nuo
taiką. Priveisę daugiau, nega
lėsime visai su jais susiskaity- 
ti.”—A. B.

j» 
Su- 
ne-

Kalbės per radio apie 
Universal banko 

depozitorius
Šįvakar iš stoties W. G. E. S. 

tarp 7 ir 8 vai. vakaro A. A. 
šlakis, Universal State banko 
depozitorių komiteto advokatas 
kalbės banko ir depozitorių rei
kalais. Visi depozitoriai ir su
interesuoti raginami pasiklau
syti.—K. S. Kom.

Kalbės apie “Naujie 
nas” per radio

T. Rypkevičius darys pranešimą 
iš stoties W. G. E. S.

Šiandien, tarp 7—8 vai. va
kare “Naujienų” atstovas T. 
Rypkevičius kalbės iš stoties 
W.G.E.S., 1360 kilocycles. Jis 
turi svarbų pranešimą visiems 
radio klausytojjams, todėl kiek
vienas turi nepamiršti pasiklau
syti.

Pereitą penktadienį įvyko 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo paprastas susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai.

Sirgo J. Šatkauskas; serga 
šiaučiunas, Mileris, Norušas ir 
šimkevičius. Visus ligonis lan
kytojai aplankė ir pripažino 
sergančiais. Vienok pašalpa 
jiem bus išmokama, tik tada, 
kuomet jie pridus daktaro pa
liudijimus. s <

Kadangi blogi laikai, tai dar 
ne visi nariai atsiteisė už se
rijas. Bet nemažai jau surink 
ta. Komisija savo darbą jau 
kaip ir atliko; ji gruodžio mė
nesį paduos sąrašą finansų sek
retoriui, idant jis užbaigtų ne
baigtą komisijos darbą.

'Gauta du laiškai ir padėti į 
šalį; vienas laiškas dėl busimos 
parodos, o antras iš lakūnų, ku
rie planuoja skristi į Lietuvą. 
Dėl blogų laikų Susivienijimas 
negali medžiagiškai prisidėti.

Strumilo svetainė, kurią da
bar perėmė Balčiūnas gerai iš
taisyta. Buvo paduota sumany
mas rengti ten vakarą. Tačiaus 
tas reikalas ne svarstyta.

Susirinkimas buvo trumpas 
ir ramus.—Korespondentas,

Joniškiečių k 1 i u b o 
labdaringas vakaras

Town of Lake
Parengimas įvyks spalių 29 d, 

G. Krenčiaus svetainėje

Bebėgdamas su revolveriu 
šovė 15 metų berniuką

Pa

Petras Ducek, 4443 S. Honore 
St., revolveriu pašovė 15 metų 
berniuką F. Pryztulą. Ducek 
pasigriebė revolverį nuo tūlo 
Pondenio, 4429 S. Honore ir 
pasileido bėgti. Tuo tarpu re
volveris šovė ir pataikė į Pryz
tulą.

Cicero
Ciceriečių bėdos

Kaip jau buvo pranešta, Jo
niškiečių L. K. Kliubas yra nu
taręs pradėti šį žiemipį sezoną, 
surengiant pasilinksminimo va> 
karą kliubo pirmininko sušelpi- 
mui. Iš rengėjų sužinojau, kad 
vakaras įvyks spalių 29 d., šeš
tadienį, G. Krenčiaus svetainėj, 
4600 S. Wood St. Pradžia 7 
vai. vakare, šokiams pasam
dytas George Steponavičiaus 
orchestras. Taipgi yra pakvies
ta profesionalas, kuris pasakys 
įdomią prakalbą apie Joniškie
čių Kliubo reikalus ir jo sep 
tynių metų gyvavimo darbuo

TūląCiceriečiams vargas, 
laiką gyvavo lietuvių dry goods 
krautuvė. Bet ji matyt gavo 
mažai paramos, tai turėjo užsi
daryti ir kraustytis kitur. Da
bar-daugumui lietuvių prisėjo 
lankytis pas žydelius. Bet tame 
blogumas, kad žydai turi eibę 
švenčių ir joms atėjus, pirkėjas 
negali nei siūlų špulikės gauti.

Biznis yra biznis. Bet rei
kia atsiminti, kad žydai biznie
riai nelanko lietuviškų parengi
mų, nedalyvauja lietuvių gyve
nime. Jie pasiima lietuvio do
lerį ir pabaigta. Lietuviai biz
nieriai tuo tarpu ,dalyvauja be
veik be išimties visuomeninjame 
gyvenime, remia* draugijas, šel
pia lietuvių darbus finansiniai.

Ne yisiems lietuviams tą ga
lima primesti* Yra didžiuma,

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Now that wc have made our 
debut for the year 1932-3, wc 
start work in earnėst on our 
new operetta, “Laime” which 
is to be presented to the pub- 
lic in the near future. “Lai
me” or in French, “La Mas- 
cot” is a romantic coniedy 
bubbling over with fun and 
very nobly illustrating typical 
Lithuanįąnjčasant life. No 
expense or effort will be spa- 
redi to make this ppęretta the 
best that our peopld have ever 
seen.

Prie to bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Įžanga maža, tik 25 
c. 'asmeniui. Komitetas jau dar
buojasi, tikietai plačiai paskleis., 
ti. Reikia tikėtis, kad iškalno 
bus parduota daug įžangų.

Tikslas yra kiekvienam aiš
kus. Tas asmuo, kuriam ren^ 
giama’s šis vakaras yra pilnai 
užsitarnavęs paramos. Vakaro 
rengėjai yra pasiryžę duoti pro
gas kiekvienam atsilankiusiam 
smagiai ir draugiškai praleisti 
laiką. Svetainės savininkai pp. 
Krenčiai yra Joniškiečių kliubo 
nariai ir prižadėjo ją gražiai 
išpuošti.

Taigi, miklinkime visi kojas 
ir rengkimės į šį smagų Joniš
kiečių labdaringą vakarą.

—Ak. N-ys;

You

BEAUTY.
days ago, someone 
why nothing was 

about the beautiful 
chorus. Well! 

see, we bate to 
our femmes. If 
doing that, they

Severai 
asked us 
ever said 
girls in otir 
Now!
brag about 
we started 
would’t be ours for long. And 
then what would we do!

WH0PPEE
Now, the “rėmėjai” arė to 

be put in the limelight. The 
officers of the chorus seem to 
think that the members are 
honored too much. As a re- 
sult, they have decided to 
throw a wow of a party for 
all of our “rėmėjai.” The date 
has been 
November 
be as per 
Club. This
prise, means that there will be 
new thrills, events, and con- 
tests. Don’t come incognito 
for then, I won’t recognize you 
as a friend. No tellįng what 
will happen from then on.

WHY OH LINN
By the way, your son is 

wonderful violinist.
YES. When he starts to play 

“The Anvil Chorus,” you have 
to wear goggles to protect 
your eyes from sparks.

DUMBBELL POMĖ.
Lašt 

stair.
The 

there.
He wasn’t 

day.
Oh, how 

away.

šet for the 5th of 
and the placė will 
usual, Universal 

being < new enter-

a

nite I saw him on

little

the

man who wasn’t

there again

I wish he’d

to-

go

Rhumba. 
will serid in next

Who found jt? John S., of- 
course. We all had a sample 
of it. Thanx, John, those mon- 
Hey nuts were s^yėll... Lucky 
for Gene C. that she wasn’t 
caught chewing gum lašt Fri- 
day... Chuck and Stanley are 
forming ą men’s contralto sec- 
tion. Mr. Stephehš, after “so- 
pranoizing” lašt Friday Vvill 
be made afi hotiorary mem- 
ber... Pirmyn again had a re- 
presentation at Kezis’ silver 
anniversary 
Every on e sure 
time 
and Mrs. Kezis. See you at 
your golden anniversary... 
Everybody going Chi. Lith. 
Women’s affair at the Shore- 
land next Saturday... 
bers get your
Mrs. Stephens. If any one 
should want to get the inside 
dope on Anticetta, sęe her 
brother Alex at once. I found 
out plenty... Didn’t know we 
had Swedes in, our chorus. 
There is Mary Johnson... If 
you miss by a hare’s breath, 
seę Bunny immediately. He is 
well fixed for breathing. Very 
intellectual too... Nuff said.

PATRIOTISM.
III bred Englishman—What 

does the bloomin’ Statute of 
Liberty stand for?

Irated Brooks — Because it 
would look terribly silly lying 
down.

daug progų pamatyti ir išgirs
ti savo Chicagos Lietuvių 
Chorą Pirmyn. Apie tuos va
karėlius bus pranešta vėliau.

Jacques > Grandmesnil.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Personai 
Asmenų Ieško

last Saturday.
had a good

Congratulations, Mr.

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- 
3tengkite apsimokėti, Valdyba.

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

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

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47tb Street,

Asmenų Ieško
NORIU susipažinti su moteria, 

norėtų eiti į kriaučių • biznį, 
tėti

kuri 
norėtų eiti į kriaučių-biznį. Turi mo
lėti siūti. Knygynas, Box 57, 3210 

So. Halsted St.

iHi . ■. U

PAIEŠKO Paul Vaizmiežio. Turiu 
žinių iš Lietuvos. Kas žinote apie jį 
praneškite Peter Narvid, 3424 Douglas 
Blvd.

Valdyba.

Mem- 
tickets from 
If any

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekčs 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 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
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
■ 3653 So. Halsted St„ 

Chicago, III.
Tel, Yards 4754

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
reųdauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes njokestis 
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 viehin- 
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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų. Mrs. 
Kasputis, 1755 W. North Avenue, 
Brunswick 4849.

Friday, we have 
rehearsal, promptly 
o’clock. Our mem- 

drive was over two

Next 
another 
at eigth 
bership
weeks ago. Yet, new members 
keep coming in with every 
rehearsal. Your ambitions and 
cobpcration are certainly ap- 
preciated būt there is a limit 
to the number with which Mr. 
Stephens can work effectively 
and efficiently. Lets not go 
beyond this limit.

One sun more strung on 
my bead of ddys.

This has beėh
THE S1NGING FOOL. 

who believes tHat the liveš of 
gunmen are very uncertaįn.

Here today’and gun to- 
morrow.

PIRMYN AIDAI

su

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
tinas, oro . Šviesą, ir pataisome pečius 
ir “ ‘ ------------

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikią*

REIKALINGA moteris kuri švariai 
dirba dėl "valymo kambarių. * Darbas 
tik pusę dienos . kas dieną. Liuosi ne- 
dėldieniai . Už atlyginimą duosiu mo
derniškus 4 kambarius pagyvenimui.

Atsišaukite adresu
1837 South 49 Court 

Cicero’
......... "■■t-1"..........    <11'1-1 . .............. ............. . ...................... ...

REIKIA patyrusių skudurų sortuoto- 
jų. Economy Rag B Paper Co.. 
1560 No. Sheffield Avė.

. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Patent Attorney
Patentai

ConradPeter Conrad
Fotografuoju jūsų na 

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

-------------j—, ,--------------- v

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Cotumbus 7741' 

.. O—1. .

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams.

rinkų praktiškiems iŠradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

For Rent

tma—Mii ii uriata——

CL ASSIHED APS.
Educational 

Mokyklos
. AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marinello studenčių dabar turi 
gerų darbi}, o kai gurios ir savo biznius. 
Prisirašyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kursų. Mušt} darbo sujieškojimo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telefonuoklte arba rašy
kite, gausite DYKAI 29 puslapių knygų.

MARINELLO SYSTEM, 
National So'ioob of Cosmetieians, Ino., 

108 North State St., State 6057

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. , Neatideliokite; ateikite tuojaus.

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

50c HAIRID 50c
Ant visados panaikina bereikalingus 

plaukus Tępasi taip lengvai kaip 
sviestas, 
išima plaukus su šaknimis, 
rantuojamas, 
liūs.

Tepasi taip lengvai 
Atidaro skylutės odoje, ir 

Pilnai ga- 
Priimsime krasos ženkle- 

Rašykite aba pašaukite.
HAIRID COMPANY.

4512 Lowe Avė. Boulevard 1411

5149% SO. HALSTED St., štoras 
tinkantis dėl dry goods, bardware, 
beauty parlerio arba bile krautuvės. Ne
brangi renda. Central 5885.

- ....... .imi , o................ .

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 
tas su uždaru porčium. dideliu beis- 
mentu, vandeniu šildomas, pigiai.

3101 So. Morgan St.

ATNAUJINAME MATRASUS
Nauji užvalkalai .......... $2.50

padaromi į vieną dieną. 
A & B BETTER BEDDING 

906 No. Western Avė. 
Tel. Humboldt 4766

Furnished Rooms
RENDAI 

flatas, karštu vandeniu apšildomas.
5917 So. Justine St.

fomišiuotas 4 kambarių

W. SADAUSKAS
PARDAVĖJAS ANGLIŲ IR 

PERKRAUSTYTOJAS 
Perkraustome rakandus ir prisatome 
anglis pigesne kaina kaip kitur, anglies 
yra didelis pasirinkimas, šaukite 
fonu bile kada

YARDS 1797 
3432 So. Halsted St.

tele-

PARSIDUODA kendžiu ir minkštų 
gėrimų Storas, 3329 Auburn Avė. Tel.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Boulevard 1071.
- __ r H ’

' •— M*

PARDAVIMUI grosernė, išdirbtas
biznis virš 20 met<į 
mai gyventi.

i. Renda pigi, 4 tu- 

Parnell Avė.3245 So.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS
Biedrįam žmogui 3. lotai ir 

namelis. Randas ant L 
Kolin Avė, savininkas 4309^ 
W. 63 St., F. Ridlauskas, Tel. 
Republic 9599.

ant 61 ir

Now, who 
week’s dumbell pometry.

z THE REVUE
There seem to be not 

enough fellows for the num- 
ber of girls in the chorus. 
Don’t tell me that you are 
all bashful... Bernard is štili 
šhy... Scoop! Scoop! The MIS- 
SING LINK has been found.

Praslinko savaitė ir darbas 
parengimų komitete eina pir
myn. Jeigu širdinga darbuotė 
lydį prie pasisekimo, tai be 
abejonės Pirmyji Choro “Rė
mėjų bankietas,” įvykstąs 
Nov. 5, turės net didesnį pa
sisekimą už kitus Pirmyn pa
rengimus — žinoma, išski
riant operetą “Agurkaį’*... A! 
tie saldus, rūgštus, Agurkai! 
Ar mes kada juos galėsime 
užmiršti?

Bet grįžtant prie Bankieto... 
Nors jau praeitą savaitę esa
te skaitę šio ateinančio vaka
rėlio aprašymą, mes manome, 
kad perdaug apie jį negalima 
būt pasakyti. Betgi, nenorė
dami tokiu trumpu laiku jus 
nuilsinti, lapkričio 1 d
laikysime musų mintis iki, — 
tai yra, iki antradienio prieš 
bankietą. Dabar gi vėl ragi
name visus musų širdingus 
rėmėjus, be išimties, neužmir
šti tos dienos ir atvykti į savo 
pagerbimo bankietą. Rėmė
jams bus veltui — pašalie
čiams (kurie yra irgi kviečia
mi) bus laikams pritaikinta 
kaina.

Prisiminus “Agurkus,” ne
galime dabar jų užmiršti. Ir 
kaip užmiršti — kada net ir 
dabar pasigerėjimai skamba 
ausyse? Neatsižiurint į tos 
operetės pasisekimą choras^ 
Pirmyn šiomis dienomis ren
giasi prie didesnio pasiseki
mo su operete “Laimė,” kurią 
statys; po Naujų Metų.‘ Visgi, 
prieš tą parengimą turėsite 
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PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199
■ ■ T » ■ u,. ,, ........—

SAVININKAI , GOLD
BONŲ IR STAKŲ

Jus turite progą gauti GERAS KAI
NAS už jūsų Gold Bonus ir stakus, 
jeigu jus ateisite' į musų ofisą ir pasi
teirausite pas musų atstovą p. August, 
kuris maloniai pasikalbės su jumis apie 
tai.

už

Kambarys 630 
1Q5S W. Adams St. 

Bankers Building

NAUJlENUl 
Pinigą Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto, 
iki 8 vai. vak. Nedėldienieb
nuo 9 v. ryto iki i v. p, p.t

-"ų r'-'-’ ■■ "•

Exterminatoriai 
' j ' '' ''''riĮhf' >' f 4 ; >■

EXTERMINATORIAI 
DUODA UMUS REZULTATUS 
Išnaikinti .tarakonus 5 kambarių 

flate $2.8 C Blakės, $4.50, Žiur
kės, $5.00. Kandis ant visados išnai
kinti $3.95. Darbą .pilnai garantuo- 
J3IYlCt 
NATIONAL PIED PIPER SERVICE

Tel. Diversey 4271
■■■ ,r

............  "J" ■> JT..... ..................... .........................., Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

" - - y :5 "

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

Jums? Nfircikis. Atvažiuoti MbAAlV A V VllalIA 4 *1, v KAfclMMViil

TIFIZ^TT HFTTDTJJ&IAjyU JLUJK1
lotus,

8500-

1, kad su- 
r **■* 

duoda Naujienom

automobili, namą 
ūkį, biznį, -rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti.

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

ff ■ ’ 'į; ’ į > .. "t

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pa
Žinojus kokius gertu
aultatiu C “
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