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AngliakasiaiPaliovėPikietuot 
Taylorville Kasyklas
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Tuo nori priversti išsikraustyti miliciją 
dėl kurios veikimo ir pats 

miestas nori skustis teismui
Taylorville, III., sp. 18.—Nau

josios angliakasių unijos, Pro
gressive Miners of America 
raštinė Gillespie šiandie įsakė 
savo nariams paliauti pikietuo
ti kasyklas Taylorville apielin- 
kėje, kad tuo priversti iškraus- 

* tyti iš ten valstijos miliciją.
Tuo pačiu laiku Springfielde 

paskelbta, kad iš Taylorville yra 
ištraukiama kulkosvaidininkų 
kuopa, kuri ten stovėjo nuo 
rugsėjo 21 d.

Taylorville apielinkėje, kur 
yra Peabody kasyklos, yra su
traukta apie 500 milicininkų, 
kurie ten įvedė tikrą karo sto
vį. Tie milicininkai visai nesi
varžydami prieš streikuojančius 
angliakasius naudojo ašarinių 
dujų bombas ir šautuvus, ir 
vieną angliakasį, Andrių Ganis. 
nušovė, kelis gi sužeidė.

Ta milicija tiek visiems įki- 
rėjo, kad Taylorville miesto ta
ryba vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioj pasisako už mi
licijos traukimą į teismą delei 
jos neteisėto veikimo. Rezoliu
cija kv.ečia ir kitus Christian 
pavieto miestus ir miestelius 
prisidėti prie bylos, kad privers
ti miliciją savo veikime laiky 
tis įstatymų rybose.

vadas
laikraščio
Alard iš

Pašautas unijos
Progressive Union 

redaktorius Gerry 
West Frankfort ,paskelbė, kad
pereitą sekmadienį, gryštant iš 
milicijos nušautojo Andrio Ga
ilio laidotuvių, nežinomi pikta
dariai kėsinosi nušauti vieną iŠ 
naujosios unijos vadų, Pat Ans 
boury, kurio sušaudytą auto
mobilių rasta pirmadieny ant 
kelio netoli Taylorville. Pasak 
Alard, puolikai paleido kelis šū
vius į Ansboury automobilių ii 
patį Ansboury sužeidė. Savu 
gyvastį jis išgelbėjo tuo, kad 
pradėjus šaudyti jis pabėgo iš 
automobiliaus ir pasislėpė šalę 
kelio buvusiame komų lauke.

Milicija šiandie paskelbė, kad 
ji sužinojusi apie suokalbį bom
ba išsprogdinti milicijos bara 
kus. Girdi, vienas Taylorville 
“žymus pilietis” nugirdęs apie 
tą suokalbį Springfielde, pasi 
kalbėjime su dviem žmonėm. 
Paskelbimas apie tą suokalbį 
iššaukė čia tik juoką, todėl mi
licijos viršininkai teisinasi, kad 
ir jie netikį į ttr'suokalbio tįkr 
rūmą ir neskelbia nė pranešė
jo, nė įtartųjų žmonių vardų.

Chicago laimėjo dari Ekonomistai ragina 
a žemesnius muitus4 kongresmanus

Bet skaičius atstovų nuo visos 
Imu o ’s valstijos nepadidėjo

Chicago.—Augščiausio šalies 
teismo nuosprendžiu, Chicagos 
distriktas laimėjo dar 4 kon
gresmanus Washingtone.

Laimėjimas įvyko teismui pri
pažinus neveikiančiais 1911 m. 
įstatymus. Tas nuosprendis 
padaro veikiančiais 1929 m., ku
rie Chicagai suteikia 14 kon- 
gresmanų, vieton dabar esančių 
10. Kita gi valstijos dalis tu
rės 13 atstovų. Du atstovai 
nuo visos valstijos—“congress- 
men at large” bus panaikinti. 
Abelnas atstovų skaičius iš 
Illinois valstijos nepersikeičia. 
nes ir toliau valstija turės viso 
27 atstovus.

įstatymuose, 
iššaukė kitų

paskelbė Co- 
prof.

Washington, sp. 18. — 180 
ekonomistų padavė prezidentui 
Hooveriui atvirą peticiją, ku
rioj jie ragina jį panaudoti sa
vo oficialią galią ir išlyginti ne
lygumus muitų 
ypač tuos, kurie 
šalių atgiežą.

Peticija, kurią
lumbia universiteto 
James C. Bonbright, sako, kad 
ūkininkams ir darbininkams 
butų daug geriau, jei visi mui
tai butų sumažinti.

Tie patys ekonomistai buvo 
padavę peticiją 1930 m., ragi
nant prezidentą vetuoti Haw- 
ley-Smoot muitų bilių.
peticiją buvo pasirašę 2,000 
ekonomistų. Ir dabar kas va
landą ateina nauji parašai, bet 
nebuvo galima spėti pasiekti vi
su 2 metai atgal pasirašiusius, 
tad peticiją įteikta tik dalies 
ekonomistų pasirašytą.

Tad'i

turės 
dist- 
nau- 
dist- 
vals-

Delei šio teismo nuosprend
žio valstijos legislatura 
pertvarkyti kongresinius 
riktus ir nustatyti jiems 
jas rybas. O kongresnių 
riktu permainymų Illinois
tija neturėjo jau nuo 1910 m. 
1929 m. legislatura permainė 
distriktus ir davė 14 atstovų 
Chicagai. Bet prieš tai buvo 
užvesta byla, kuri ėjo iš teismo 
į teismą ir tik dabar susilau
kė galutino nuosprendžio augš- 
čiausiame šalies teisme.

ORHta

Chicayai ir apylinkei federa, 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; ne
didelė permaina temperatūroje.

Saulė 
03.

teka 6:07, leidžiasi 5

f?
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Anglija šaukia, muitų 
konferencijas

Londonas, sp. 18.—Oficialiai 
paskelbta, kad Anglijos valdžia 
pakvietė į Londoną Danijos, 
Norvegijos ir Švedijos valdžias 
pasitarti apie muitus.

Panašios muitų derybos da
bar yra vedamos su Argentina.

Mažins New Yorko išlaidas

New York, sp. 18. — Kadah- 
gi miestui gręsia bankrotas ir 
be to įgąsdinti bankierių viešo 
pareiškimo, kad jie daugiau ne- 
beskolinsią miestui pinigų, 
miesto valdininkai sutiko su
mažinti miesto biudžetą apie 
$75,000,000. Bet bankieriai tuo 
nepasitenkina ir sako, kad biu
džetas turi 
mažintas.

būti dar labiau su
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Streikuojančių ūkininkų pikietuotojai susistabdę troką prie St. Paul, Minn. Trokui leista va
žiuoti, radus jame tik malkas.

M

S

Socialistų tikietąs 
ant baloto 44’ 

valstijose
Tik 4 valstijų gyventojrai nega

lės balsuoti už socialistų 
kandidatus

Chicago.—Dar yra likę kelios 
savaitės iki rinkimų ir per tą 
laiką socialistai yra pasiryžę 
pravesti smarkiausią kampani
ją, sako Clarence Senior, socia
listų kampanijos, naęionalis di
rektorius. Iki rinkimų, kurie 
įvyks lapkričio 8 d., socialistų 
kandidatas į prezidentus, Nor
mali Thomas, aplankys su pra
kalbomis dar 14 valstijų. Kan
didatas į vice-prezidentus James 
H. Maurer ir Milwaukee ma- 
yoras Daniel W. Hoan aplan
kys su prakalbomis 9 valstijas. 
Jiems gelbės visa eilė kitų kal
bėtojų ir socialistų kandidatų į 
įvairias va'ldvietes.

Spalio 26 d. Norman Thomas 
teks debatuoti su iždo sekre
torium Ogden L. Mills, kuris 
atstovaus republikonus ir su 
buvusiu Ohio gubernatorium 
James M. Cox, kuris kalbės už 
demokratus. Šie trilypiai de
batai įvyks Philadelphijoj.

Senior taipgi paskelbė, kad 
socialistų nacionalis tikietąs bus 
ant1 balioto 44 valstijose. So
cialistų tikieto nebus tik Neva- 
da,' Idaho, Louisana ir Florida 
valstijose. Pastarosios valsti
jos augščiausias teismas nu
sprendė, kad einant naujais rin
kimų įstatymais, toje valstijoj 
tegali būti tik demokratų ir 
republikonų kandidatai.

įšale nacionalės kampanijos, 
socialistai įvairiose valstijose 
veda smalkią kampaniją, kad 
pravesti atstovų į kongresą ir 
kitas valdvietes. Ypač smar
kiai ta kampanija' yra vedama 
Wisconsin ir Nėw Yorke, taip
gi ir Californijos valstijoje. 
Yra dat progų pravesti socia
listus J kongresą Washington 
ir Pennsylvania valstijose.

Roosevelt išvažiavo prakalbų 
maršrutui

Akyliau-pikįetuoja Min- 
nesotos kelius

St. Paul, Mįnh., sp. 18. — 
Streikuojantys ūkininkai pra 
dėjo akyliau pikietuoti kelius 
St. Paul apielihkėse. Pirmiau 
kartais trokai buvo praleidžia
mi su įspėjimu, kad jie paliau 
tų gabenę produktus į miestus. 
Bet dabar pikietuotojai nepra
leidžia jokių trokų su ūkio pro
duktais, kurie nėra greitai gen
dantys. Tik ant vieno kelio šian
die buvo sugrųŽinta 15 trokų.

Anglija panaikino 
prekybos sutartį su 

Sovietų Rusija
Panaikinimas pradarytas delei 

Ottawa imperijos konferenci
jos nutarimų •

Mokytojams uždrau
dė klausytis socia

listų prakalbų

Rochester, N. Y., sp. 18.— 
Demokratų kandidatas J prezi 
dentus, Roosevelt, šiandie išva 
žiavo 3,000 mylių prakalbų 
maršrutui po centralines ir pie 
tinęs valstijai.,' Pirmas jo. su. 
stojimas buvo Rochestery, ku: 
keturi metai atgal jis. laimėjo 
demokratų nominaciją į N. Y. 
gubernatorius, čia jis laikė pra- 
kalbą konvencijos salėj.

' ■ f . i T. lu' v '■ Jii'Ti

Fordas verčia v savo darbininkus 
balsuoti už Hooverj

- Dearborn, Mich., sp. 17. 
(MINS).—šio Fordo kontroliuo
jamo miesto mokytojams išda
linti spausdinti įsakymai, kad 
jie nesilankytų į Socialistų par
tijos rengiamas gatvėse prakal
bas. <

Tą patį vakarą, kai turėjo į- 
vykti prakalbos, vienas teatras 
leido į teatrą publiką dykai, 
kad tik kuodaugiausia žmonių 
atitraukti nuo socialistų pra
kalbų.

Pirmos socialistų prakalbos 
buvo labai sėkmingos, bet ant
ros jau ne taip nusisekė. Dau
gelis gyventojų atvirai pasisa
kė, kad jie bijosi klausytis so
cialistų prakalbų, kad jų nenu
fotografuotų Fordo šnipai, nes 
paskui gali netekti darbo For
do dirbtuvėse-; o bedarbiai bi
josi, kad ir jie' niekad negalės 
ten gauti darbo.

. v ' <i’1 - f '

Fordo Motor Co. šiandie iš
leido pareiškimą visiems savo 
darbininkais visose Jungt. 
Valstijose, raginantį visus For
do darbininkus ir jų šeimynas 
ateinančiuose rinkimuose bal
suoti už Hooverį ,nes kitaip bu
sią dar blogiau.

Londonas, sp. 18. —Domini 
jų ministeris J. H. Thomas 
šiandie paskelbė atstovų bute 
kad Anglija panaikino prekybos 
sutartį su sovietų Rusija.

Tas panaikinimas sutarties 
su Rusija pasidarė reikalingas 
delei 21 paragrafo muitų su
tarties, padarytos Anglijos im
perijos konferencijoje laikytoje 
Ottawa mieste.

Thomas aiškino, kad sutar 
tis su Rusija buvo pasirašyta 
1930 m. Ji davė . Rusijai palan
kiausios šalies teises, kas pasi
darė nesuderinamu dalyku su 
Ottawa konferencijos nutari
mais.

Anglija jau pranešė Rusijos 
valdžiai apie 
nimą, kuris 
6 mėnesių. 
Rusijai, kad
nori pirkliauti su Rusija 
dėl kvi'ečia ją naujonis 
boms. ?

sutarties panaiki
pradės vąjkti už
Kartu pareikšta
Anglija ir toliau 

ir to- 
dery>

Trys žmonės prigėrė 
bemedžiodami

Bedarbiu riaušės To- 
/ ledoj

Toledo1, O., sp. 18. — Mažiau
sia šeši žmonės, jų tarpe du 
policistai, liko sužeisti riaušėse 
kelių šimtų bedarbių ir nubied- 
nėjusiu ūkininkų, kurios kilo 
Lucas pavieto teismabuty.
Muštynės ištiko policijai ir 

šerifo pagelbininkams bandant 
iš teismabučio išmesti bedar
bius ir ' ūkininkus, po ko kMp 
jie buvo atsisakę teismabutį apr 
leisti iki jiems nebus suteikta 
pagelbą.
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Litviniškis.— Rugsėjo mėn. 
10 d. vakaruškoje du vyrukai 
susiginčijo dėl panienkos. V. 
Kalvelis savo konkurentui Kli
šiui davė antausj, o Klišis at
sakydamas, Kalveliui bedė šo
nan peilj. Kalvelis sunkiai su
žeistas apalpo. Kalvelio drau
gų Klišis buvo ištemptas į lau
kų ir ten tiek buvo sumuštas, 
kad abu konkurentai nuvežti į 
ligoninę.

Meksika pasiuntė dau
giau kariuomenės į 

Jalisco
Mexico City, sp. 18. — Karo 

departamentas paskelbė, kad 
600 kareivių liko pasiųsti į Ja- 
lico valstiją, kur vakar susek
ta' religinio sukilimo suokalbis. 
Ministerija tečiaus sako, kad 
kareiviai siunčiami sustiprinti 
Jalisco garnizoną ir kad ji ne
turinti jokių oficialių žinių apie 
ten- ruošiamą sukilimą.

Iš Guadalajara pranešama, kad 
tyrinėjant sukilimo suokalbį ta
po areštuoti vienas kunigas ir 
dvi moterys. Kitą kunigą nuo 
arešto išgelbėjo būrys moterų, 
kuris sutrukdė policiją ir 
progos kunigui pabėgti.

Civilė valdžia neprileido 
religines demonstracijos,
kurios tūli žmones rengėsi BU-' 
deginti kelias bažnyčias ir Ko
lumbo vyčių salę.

davė

anti- 
laike

Steigiamos laisvos 
kapinės

Žemdlė, Mažeikių apskr.—šioj 
apylinkėje daugybė ūkininkų 
ir šiaip žmonių labai susirūpi
nę laisvų kapinių steigimu. 
Ūkininkas Kimtys duoda nemo
kamai nemaža žemės sklypą ir 
net. žada aptverti tvorą. šis 
duodamas žemės sklypas yra la
bai gražioje vietoje: prie upės 
Varduvos kranto, žemė sausa, 
aplinkui apaugusi medžiais.

Laisvų kapinių arti nėra. Ar
timiausios yra Plungėje už 40 
kilom. Todėl šių kapinių stei 
girnas yra sveikintinas. Jomis 
naudosis ne tik Žemalės ap> - 
linkės gyventojai, bet ir Rena
vo, Sedos, Ylakių, Židikų, Uk 
rinų, Mažeikių ir Tirkšlių. Visų 
suminėtų apylinkių ūkininkai 
žada padėti ne tik darbu, bet ir 
pinigine parama.

Greitu laiku
šaukti visų išvardintų 
kių ūkininkus ir imtis 
Tam darbui pritarimo 
visur. \

manoma' su 
apylin- 
darbo. 
yra iŠ

Park Rapids, Minn., sp. 18.— 
Du ančių medžiotojai, vienas jų 
chica'gietis, prigėrė, o trečias 
mii-ė nuo peršalimo ir tik vie
nas liko išgelbėtas nelaimėj su 
medžiotojais Little Rice ežere

Jie buvo išplaukę medžioti 
į ežerą dviejose valtyse. Vienai 
valčiai netikėtai iškrito dug- 
nas ir ji paskendo. Kita val
tis atplaukė pagelbon, beit ir 
ir ji begelbėdama skęstančius 
apvirto. Visi keturi užsikabi 
no už apvirtusios valties. Besi
laikydami labai pavargo ir du 
pasileido dugnan. Kitus du iš
gelbėta, bet vienas mirė ant 
kranto nuo* peršalimo.

Tūkstančiai nukentėjo 
Meksikoj nuo audrų
Mexico Sity, sp. 17. — Tūks

tančiai žmonių liko be pastogės 
ir daug sužeista, nors tik du 
yra žinomi žuvę, iš priežasties 
smarkių tropinių lietų visoj 
Meksikoj, kurie nepasiliauja jau 
nuo penktadienio.

San Cristobal Las Casas mies
te daugiau kaip 1,000 namų 
sugriauta. Gyventojai Šaukiasi 
federalinės pa’gelbos. Labiau
sia nukentėjo pietinė Meksika, 
kur šimtai namų sugriauta, 
daug gyvulių nunešta ir išplau
ti dideli plotai laukų. Pati sos
tinė irgi yra nemažai • nukentė
jusi.

Mėgins paukščius eks
portuoti Anglijon

Kaunas. — Ligšiol Lietuvos 
paukščiai buvo eksportuojami į 
Vokietiją. Dabar “Maistas” yra 
nusistatęs penėtus paukščius 
eksportuoti į Angliją.
- Eksportui paukščius “Mais
tas” ir pats penės ir pirks pe
nėtus.

Del paukščių eksporto Vokie 
tijon, “Maistas”, derasi ir su 
kai kuriomis vokiečių firmomis, 
tačiau vokiečių firmos yra kon- 
tigentų suvaržytos.

Auto katastrofa

Mineola, N. Y., sp. 17. — 
Mrs. Guy Phillips nutroškino 
ga'su savo du vaikus ir patinu- 
sitroŠkino. Policija mano, kad 
ji tai padariusi, tikslu pasiša
linti iš kelio ir leisti savo vy
rui apsivesti su kita moterim.

Tabragė.—Rugsėjo 18 dieną 
iš Šiaulių į Tauragę važiavo au
tomobiliu Tauragės anstolis Ba- 
liutaVičius su žmona, dukrele 
ir valst. gynėjo sekretorius Pas- 
kečimas. Netoli Skaudvilės bu
vo taisomas plento tiltas, šofe
ris to nepastebėjo ir visi nuo 
tilto nugriuvo į griovį. Automo
bilis susidaužė, šoferis liko 
sveikas, susižeidė anstolis Ba- 
liutavičius, jo žmona, o smar
kiausiai sužeistas Paskočimas, 
kurio perskelta galvos kiaušas.

Grįždamas iš Šiaulių notaras 
rado ir tuojau nuvežė į Skaud
vilę, kur nukentėjusiems su
teikta pirma pagalba. Vėliau 
visi paguldyti Tauragės apskri
ties ligoninėje.

Amerikos Lietuviai

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

priklausančių gazolino

apie

Pasirašė gasolino taksų bedar
bių šelpimui suvartojimo 

bilius

Springfield, III., sp. 18. —Gu
bernatorius Emmerson šiandie 
pasirašė du bilius, kurie leidžia 
pavietams, jei jie to nori, dalį 
jiems
tąksų snaudoti bedarbių šelpi
mui. Valstija gasolino taksais 
surenka į metus laiko 
$29,000,000.

O

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 —

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS. KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i vau
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Į KORESPONDENCIJOS

Detroit Mieli.
Ant galo, ir kuriiguiis pasiro

dė teisme.

Spalių 11 d. vėl turėjo įvyk
ti kun. J. čizausko ir policmo- 
no Ed. Podolskio bylos nagri
nėjimas. Iš trijų kartų byla vis 
buvo atidėliojama ir kunigu- 
žis vis nepasirodydavo. Kaip 
žinia, byla kilo dėl V. Bukan- 
taitės. Ne visai “dvasiškais 
reikalais“ ta panelė buvo su
sipainiojusi su kun. Bizausku. 
Norėdamas nemalonumų iš
vengti, esu kun. čizauskas pa
daręs su poliemonu Podolskiu 
savotiškų transakcijų: kuni
gas pažadėjęs Podolskiui su
mokėti $10,000, kad jis tik 
apsivestų su Bukantaitc.

Ir kaip pasakoja žmonės, 
tai Podolskis savo pažadų iš
pildęs, o kunigužis ne. Dau
giau to: kai jis nuėjęs kolek- 
tuoti pinigų, tai kunigužis jį 
suareštavo. Bet kuomet areš
tuojama žmogus ,tai reikia į- 
rodyti ir jo kaltumas. Kunigas 
teisme turėjo įrodyti, jog po
liemonas Podolskis kartu su 
Bukantaitc padarė sumoksiu, 
kad* išgauti $10,000.

Visai tad suprantamas daly
kas, kad Detroito lietuviai ne
paprastai susidomėjo tuja by
la. Kiekvienų kartų, kai turė
jo būti byla nagrinėjama, tei
sme susirinkdavo labai daug 
lietuvių. Ir jiems vis tekdavo 
nusivilti: byla vis buvo atide
dama ir atidedama ant toliau. 
Tačiau šį kartų ir kunigužis 
turėjo teisme pasirodyti, nes 
kitaip byla butų buvusi visiš
kai išmesta ir, galimas daik
tas, poliemonas butų galėjęs 
prisikabinti už neteisėtų jo 
areštavimų. /’

Kai kunigo vardas buvo iš
šauktas, tai jis išėjo iš greti
mo kambario. Įėjo nedrąsiai, 
akis nuleidęs. Paskui ėmė dai
rytis, — kažkaip iš pasalų, lyg 
užguitas gyvūnas. Pamatęs di- 

'’dclį būrį susirinkusių žmonių, 
jis dar labiau pasijuto prislė
gtas.

Pittsburgh, Pa.
SLA. Srčias apskritys rengiasi 
prie metinio parengimo,— 

margumynų {vakaro.

Jau per eilę metų SLA. 3-as 
apskritys kas metai lapkričio 
menesį rengia “margumynų 
vakarų,’’ susidedantį iš dainų, 
muzikos ir kitokių įvairių pa- 
marginimų. Programų dau
giausiai išpildo geriausios 
Pittsburgho ir apylinkės me
nines jėgos, susidedančios iš 
musų jaunimo.

Visados “margumynų meti
nis vakaras turėdavo geriausio 
pasisekimo visais atžvilgiais.

Šiais metais SLA. 3-čias ap
skritys prisilaikydamas įsigy
venusių tradicijų, irgi rengia 
“margumynų vakarų’’ lapkri
čio 13 d. LMD Svetainėje. 
Kaip kitais metais, 3-čio aps
kričio rengiami vakarai būda
vo tikrai šaunus, taip mano
ma, bus ir šimet. Nors šiais 
metais dėliai nedarbo visų 
kitų parengimų sąlygos nėra 
taip patogios, kaip kad kitais 
metais būdavo, bet apskričio 
rengiamas “margumynų vaka
ras’* skiriasi nuo kitų paren
gimų tuo, kad tai yra rengia
ma ne dėl pelno, ale kultūri
niais tikslais tik vienų kartų į 
metus.

Lai visi SLA. kuopų darbuo
tojai ir visi SLA. nariai ne 
tik Pittsburghe, bet ir visoje 
apylinkėje pasiženklina lap
kričio 13 dienų kaipo Pitts
burgho ir apylinkės SLA. 
metinę šventę ir ruošiasi iš 
kalno dalyvauti “margumynų 
vakare“.

Apie programų ir kas daly
vaus pakalbėsime kitų kartų. 
Tik šiuo turime pranešti, kad 
programas bus tikrai gražus.

— S. Bakanas,
SLA. 3-čio apskr. Rengimo 

Komisijos Sckr.

So. Boston, Mass.
Įspūdinga lietuvių aviacijos 

diena.

Jis pasakė gana patriotiškų 
kalbų. Kalbėjo, kaip ir pa
prastai, labai gyvai ir entuzi
astiškai. Jo kalba dar labiau 
sukėlė žmonių ūpų. O kadangi 
buvo garsiakalbis, tai nebuvo 
jokio sunkumo girdėti kalbas.

Įžangos buvo imama po 
penkiolikų centų nuo asmens. 
Kiek teko patirti, surinkta 
$85. Davė įplaukų ir aviacijos 
ženkleliai,' kurie buvo par
davinėjami po 25 centus. Ta
čiau stambiausias įplaukų šal
tinis susidarė iš pasažierių 
važinėjimo. Iš tų, kurie norėjo 
6 minutes paskraidyti oru, 
buvo imama po tris dolerius. 
Dalis surinktų pinigų eis la
kūnams, o dalis fondui.

Reikia pasakyti, jog Dariaus 
lėktuvas atrodo visai neblogai, 
—jis pusėtinai didelis ir rui
mingas. Per visų laikų jis bu
vo “busy“, nes žmonės dau
giausiai tuo lėktuvu ir norėjo 
paskraidyti. Buvo apie tuzinas 
ir kitų lėktuvų, kurie ėmė po 
pusantro dolerio už pavažinė- 
jimą oru. Kadangi daugiausiai 
susirinko lietuvių, tai iš jų ir 
buvo daromas biznis. Su “air 
port“ savininkais buvo pada
ryta sutartis, kad tie svetimi 
lakūnai turės tam tikrų nuo
šimtį duoti lietuvių aviacijos 
dienos rengėjams. Tačiau, kai 
reikėjo “rokundus” suvesti, 
tai “air porto” savininkai pa
reiškė, jog kiekvienų sekma
dienį padaroma nei kiek ne
mažiau įplaukų. Vadinasi, 
“lietuvių diena“ tas įplaukas 
nepadidino, ir todėl apie ko
kių nors nuošimčių mokėjL 
mų negali būti nei kalbos.

Tada lietuviai atkirto, jog ir 
jie nuo savo įplaukų jokių 
nuošimčių nemokėsiu. Reiškia, 
kaip Dievas gudui, taip gudas 
Dievui...

Turiu dar priminti, jog pro
grama dalyvavo ir mūšų jau
nas aviatorius Joniškis iš 
Stoughton. Jis savo nedideliu 
lėktuvu iškilo pusėtinai aukš- 
---- ------------ -----------------------

c*................. ..  

tai ir padarė visokiausių triu
kų. Kai jis ėmė ofe vartytis, 
taj publika žiurėjo tiesiog 
akis išplėtusi. Labai gerai pa* 
sižjmėjo ir pp. Darius bei Gi
rėnas.

( — A. J. Jokūbaitis, , 
Rengimo Komiteto narys.

---------------------------------- i

Indiana Harbor, Ind.
Iš SLA. 343 kuopos veikimo

11 d. SLA. 343 kuo- 
savo mėnesinį susi- 

Paskjrtu laiku p. St. 
kuopos pirmininkas,

pa laikė 
rinkimų. 
Bartkus, 
atidarė susirinkimų. Protoko
lų sekretorius p. V. Ciparis 
padarė valdybos vardašaukį 
ir perskaitė protokolų iš pe
reito susirinkimo. Protokolas 
tapo vįenbalsiai priimtas.

Susirinkime buvo daug viso
kių reikalų svarstyta ir pri
imta. Delegatai iš 6-to apskri
čio konferencijos išdavė ra* 
portą. Visi buvo tos nuomo
nės, jog nieko gero neišeis iš 
sumanyto vajaus naujų narių 
gavimui. Dabar sąlygos yra 
tokios, kad reikėtų kiek gali
ma daugiau dėmesio atkreip
ti į tai, kad palaikyti prie or
ganizacijos senuosius narius. 
Apie naujų narių gavimą tai 
beveik neužsimoka nei kalbė
ti. Buvo prisiminta ir apie nu
tarimą balių rengti. Nariai 
mano, kad toks parengimas 
gali būti sėkmingas.

Buvo perskaitytas laiškas iš 
Centro sekretoriaus, p-lės 
Jurgcliutės. Savo laiške sekre
torius sako, jog tie nariai, ku
rie negali Susivienijimui duo
klių sumokėti, gali gauti pas
kolų. Tas pranešimas tikrai 
buvo labai džiuginantis. Ten
ka pasakyti, jog musų kuopoj 
esti gerokas skaičius narių, 
kurie su mokesniais yra pusė
tinai užsivilkę.'•

Perskaityta ir kitas laiškas 
nuo SLA. 185 kuopos. Pasiro-
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do, kad tos kuopos susirinki
me kilo sumanymas susijung
ti sU musų kuopa. Vadinasi, 
iš dviejų kuopų padaryti vie
ną. Žinoma, teks susidurti su 
kai kuriais techniškais daly
kais. 185 kuopa jau išrinko ir 
komisiją iš Jono Kolo, Prano 
.Tutkaus ir Pr. Remeikio tartis 
dėl to reikalo su mūsiške 
kuopa.

Musų kuopa priėmė tą laiš
ką sli entuziazmu. Ji taip pat 
išrinko komisiją iš trijų na
rių: St. Barkaus, Prano Rud* 
žio ir Pr. Vaitkaus. Jiems ta
po pavesta tartis su^85 kuo
pos komisija dėl suvienijimo 
abiejų kuopų į daiktą. Jeigu 
pasiseks tą planą įvykdyti, tai 
mes turėsime vieną didoką 
kuopą, kuri galės daugiau vei
kti Susivienijimo gerovei.

Apie komisijų pasitarimo 
rezultatus pranešiu kitą kartą.

— Harborietis.

Detroitu Mieli
Trumpos žinios.

i ' _________________

Lietuvių Svetainėj spalių 2 
dieną įvyko SLA. 352 kuopos 
susirinkimas. Tenka pasakyti, 
jog kivirčai toj kuopoj tarp 
narių pradeda mažėti. Labai 
galima, jog tai įvyko todėl, 
kad jau pusėtinai senai kuo
pos susirinkimuose bedaly- 
vavo adv. J. P. Uvickas, kuris 
varinėdavo visokias intrigas 
ir kiršindavo narius.

Iš finansų raštininko ra
porto paaiškėjo, jog per vienų 
tik mėnesį tapo suspenduota 
net 20 narių dėl neužsimokė- 
jimo duoklių. Žinoma, tas ne
labasis nedarbas vis nepaliau
ja slėgęs musų kuopos narius. 
Atsiranda taip pat ir tokių na
rių, kurie traukiasi iš Susivie
nijimo dėl smurtiško seimo. 
Gegužis su savo sėbrais, sako 
tie nariai, visai nenori skaity
tis su daugumos valia, — na,

o prie diktatoriškai tvarkomos 
orgąnizacijos mes nenorime 
priklausyti.

ir darbininkų padėtis juo to
lyn, tuo darosi blogesnė.

— Drapokas.
—0—

Spalių 8 d. komunistai su
rengė demonstraciją. Visai ne
kaip tenusisekė. Bendrai ko
munistai Čia labai silpni ir 
su jais mažai kas tesiskaito. 
Jų demonstracijos išeina gana 
menkos ir beveik jokio įspū
džio nedaro darbininkų ma
sėms. Imkime kad ir spalių 8 
dienų demonstraciją, — ji bu
vo subliuškusi ir be jokio 
ūpo. Dalyvavo vos keli tūks
tančiai žmonių, daugumoj at
eiviai bei keli desetkai juodu
kų. Maža to, tikrų demons
trantų buvo kur kas mažiau, 
kadangi susirinko gana dide
lis 
mat, 
kaip 
ciją.

Ir
bolševikai neturi pasisekimo: 
jų tikslas yra ne vienyti dar
bininkų jėgas, bet skaldyti 
jas. Jie šlykščiausiu budu 
niekina socialistus ir išviso vi
sus tuos darbininkus, kurie 
nemano, jog Stalinas yra ne
klaidingas “popiežius”.

—o—

skaičius žiopsotojų, — 
įdomu buvo pažiūrėti, 

komunistai kelia revoliu-

visai suprantama, kodėl

Detroitas yra automobilių 
pramonės centras. Per šiuos 
depresijos laikus ta pramonės 
šaka gal tapo paliesta skau
džiausiai. Automobilius juk 
yra, taip sakant, luksuso daly
kas: kada nėra pinigų, tai 
žmones bando ir be jo apsiei
ti. . štai kodėl pas mus dabar 
ir yra nepaprastai daug be
darbių, — jų priskaitoma ligi 
200,000. 

7
Kapitalistai diena iš dienos 

tiek per laikraščius, 
radio bubnija,

tiek per 
jog depresija 

jau iš kelnių išaugo ir neužil
go prasidės gerovės laikai. Ta
čiau tos kalbos ir pasilieka 
kalbomis, — darbų jokių nėra

MAŽAS APETITAS— 
NERVAI SUIRĘ

Keletą metų a tirai gydytojas specialistas 
surado, kad sumaitins ąėtuonlua vaistus 
jisai saus stebėtiną toniką pataisymui vi
durių ir nervų — du labai svarbus fakto
riai abelnos sveikatos palaikymui, kis to
nikas taip pasidkrg popularus. kad Jisai 
jį atidavė visuomenei, kur jis pasiekė tūk
stančius. vietoj keletos. Jus salite nusipirk- 
%. Preakripclją. kurt vadinasi NU-
GA-TONE pas savo vaistininką. Mėnesinis 
treatmentas už $1,00, pilnai rarantuotas.

Statendam ♦ kotterdam 
Volendam ♦ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi {rengimai it pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir iftoderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginamas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Deatborn St., Chicago

tavo 
Coal 
per-

PRANEŠIMAS
Roselando ir West Pulltnano 

Lietuviams - 
šiuomi pranešu gerbiamiems 
kostumeriams, kad Tutnonis 
Company 343 W. 107 Place 
kėlė visą savo biznį į naują vietą, 
adresu 

12132 So. Union Avenue
Biznio perkėlimas į naują vietą ne
padarys jokio sunkumo nei man 
nei mano kostumeriams. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki šiol taip ir 
toliaus užganėdins visus mano kos- 
tumerius.

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas anglių, malkų, koksų ar bi
lų užsimokėjimas, kreipkitės į musų 
ofisą šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanas Tumonis 

10742 WABASH AVĖ. 
Telefonas PULLMAN 8092.

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

Policmono ir kunigo advo
katai pasikalbėjo ir paskui 
priėjo prie teisėjo ir kažkų 
jam pasakė. Teisėjas praneša, 
jog kunigas nutaręs ištraukti 
užvestų bylų. Paskui jis dar 
atsikreipia į kun. Čižauskų ir 
klausia jo, ar tikrai jis taip 
norįs padaryti. Tasai galvos 
linktelėjimu atsako teigia
mai.

Oficialiai taip byla ir pasi
baigė. Vėliau kun. Čižauskas, 
poliemonas ir jųjų advoka
tai buvo pašaukti į teisėjo 
kambarį galutinam bylos lik
vidavimui. Matomai, įvyko 
pilniausios “ugados”. Ar bu
vo ir magaryčių, to tai tikrai 
negalėčiau pasakyti.

Kų mano dabar žmonės apie 
visų tų istoriją? Labai lengva 
tai įspėti. Pas kiekvieną kyla 
klausimas, kodėl kunigužis iš
traukė bylą? Daugelis tiesiog 
sako, jog kuomet katinas pa
lieja pieną, tai jis jaučiasi 
esąs kaltas. Girdi, labai gali
ma, jog taip buvo ir su kuni
gu, — jis nenorėjo, kad kai 
kurie nemalonus dalykai iš
eitų į aikštę, tad ir ištraukė 
bylą.

Na, gal tie žmonės ir teisybę 
kalba...

Dabar turiu pridurti tik 
tiek, jog musų kunigužis tu
rės smarkiau varyti savo biz- 
nį, kad padarius daugiau pi
nigų. Sakoma, jog kur yra 
durnų, ten turi būti ir ugnis. 
Kun. Čižausko skandalas su
kėlė labai daug “dūmų“, to
dėl reikia manyti, jog tie 
“durnai” neatsirado be ug
nies...

Well, nuo svieto “marnas- 
nėra liuosi net dvasiški 

tėveliai — Report.

Spalių 9 dienų mes turėjo
me nepaprastų įvykį: Metro
politan Air Porte, kuris ran
dasi tarp Norwood ir Walpo- 
le, buvo surengta aviacijos 
diena. Pavyko visai neblogai, 
—žmonių atsilankė 1,000 su 
viršum. Ir tai buvo gana miš
ri publika: matėsi visokiausių 
pakraipų žmonių. Tai labai 
smagu. Kas ypač malonų įs
pūdį darė, tai tas faktas, jog 
nemažai dalyvavo lietuviško 
jaunimo. Pasirodo, jog ir čia 
gimę lietuviai domisi tokiais 
parengimais.

Tenka pasakyti, jog tų pačių 
dienų katalikai federantai 
rengė Vilniaus užgrobimo die
nos paminėjimų. Jie turėjo 
mitingų su programų. Nežiū
rint betgi į tai, nemažai ir fe- 
derantų atvyko pažiūrėti lie
tuvių lakūnų. Matėsi nemažai 
svečių ir iš kitų aplinkinių 
miestų, kaip tai: Worcester, 
Lawrence, Haverhill, Brock- 
ton, Bridgewater ir kitur.

Lakūnai kap. S. Darius ir 
S. Girėnas, atvyko į aviacijos 
laukų kaip tik laiku. Juos 
tuoj apspito didelis būrys 
žmonių. Neužilgo prasidėjo ir 
programas. Pirmininkavo Dr. 
A. Kapočius, Dr. Višniauskas 
ir adv. BagoČius. Viskas ėjo 
labai tvarkiai ir žmonės buvo 
patenkinti. Kadangi tai buvo 
visai naujas dalykas, tai visi 
domėjosi programų.

Mass. valstijos leitenantas 
gubernatorius Youngman pa
sakė prakalbų. Jis bendrai 
kalbėjo apie aviacijų ir palin
kėjo lietuviams aviatoriams 
perskristi per Atlantiką. Pa
sakė taip pat, jog jam labai 
smagu su lietuviais palaikyti 
artimesnius santykius.

Kalbėjo ir adv. BagoČius.

THE CICARETTE THAT’S MI IDER
...tAtTASTES BETTER

< M- ■ ■ ■

Klausykitės Chesterfield Radio Progra
mų. Pirmadieniais, Trečiadieniais, Pert- 
ktadieniais — 10 v. vakare,

Ke/HiMdMdk, Seštndieithais--
9 v. vakare, Paprastu Rytų Laiku. 
(Eastetti Standard Ttaft.) CtlMinbia 
Radio Tinhln.

© 1952, LrccETT & Myers Tobacco Co.
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Lietuvos Naujienos
Utena Kyla beturčių vaikai. Nupirkta 

sklypas naujame mieste na
mams statyti visoms valstybės 
įstaigoms.

Kebli šiaurės Lietu
vos ūkininku būklė

Numatomas Koope
racijos banko per

tvarkymas
Kooperacijos bankas padaro 

mas akciniu banku '

darė su p. Gurvičium laikinai 
sutartį metams. Jei ateity pa
sirodytų, kad “Maisto” 
servai, ir kiti gaminiai, 
sau ten tinkamą rinką, 
drovė pratęstų sutartį 
niain laikui

kpn- 
rafitų 
bcn- 

ilges-

kiekį. Gudžiūnas buvo sutikęs 
duoti po 70 centų už kwh., 30 
centų skjrtumo gyventojai tu
rės permokėti.

CHICAGO SCHOOL

skolų turi paly~ 
M. v. šiais me- 
gaisrinę. Buvo 
mašinų, žarnų.

patalpa

Utenos miestas paskutiniais 
metais smarkiai auga. Sena
miestis metai iš metų užleid
žia vietą naujamiesčiui, ku
riame laikui bėgant teiksis vi
sas visuomeninis ir kultūri
nis Utenos miesto gyvenimas. 
Taip pat gyventojų skaičius 
paskutiniais metais žymiai 
padidėjo. Utenoj padaryta ir 
tebedaroma visa eilė miestui 
tvarkyti darbų. Dauguma gat
vių, išgrįsta, taip pal pravesti 
šaligatviai. Miesto valdyba 
veda derybas, kad atiduotų 
prie miesto sodo žemę miesto 
sodui padidinti. Grindimo 
darbams pernai buvo išleista 
apie 14,000 litų, bet šiemet 
nuo tu darbu m. v. turės susi
laikyti, nes turi sumokėti pas
kolą. Be to, m. v. išleidžia 
daug pinigų (apie 12 tukst.) 
beturčiams gydyti.

Bedarbiu klausimas dabar 
beveik neegzistuoja, nes daug 
darbininkų užimta prie staty
bos. Žiemos laiku bus sun
kiau. Utenos miesto savivaldy
bės biudžetas sudarytas iš 90,- 
000 litų sumai. Mokesčiai į 
savivaldybės kasą per pirmąjį 
pusmetį plaukia visai norma- 

» liai. Miestas 
ginti nedaug. 
tais sutvarko 
pirkta naujų
Taip pat pastatyta 
siurbliams ir autobusams. Iš 
viso tam išleista apie 6,500 li
tų, iš to 6000 litų buvo gauta 
iš valstyb. draudimo įstaigos 
paskola be nuošimčių. Utenoj 
dar nėra sutvarkytas maudyk
lių klausimas, nes abu miesto 
riboj esantieji ežeriukai pri
klauso p. Balsavičienei, kuri 
už juos prašo apie 10,000 litų. 
Miesto valdyba tuo klausimu 
labai susirupinusi, nes gyven
tojai nemaža dėl to kenčia. 
Kas dėl miesto grąžinimo, tai 
numatyta nugriauti apie 13 
senų lūšnų. Griaunama tokios 
kurios pavojingos gyvento
jams. Su elektros stoties savi
ninku padaryta sutartis 20 
metams. Bet nuo š. m. balan
džio mėnesio šviesos tiekimas 
nėra visai normalus, nes su
gedo motoras. Už kilovatą per 
visą parą mokama 1 Ii t. 30c. 
Utenoj yra vaikų prieglauda 
apskr. valdybos žinioj, ir se
neliu švento Vincento ir Pau- 
lii vardo prieglauda. Prie aps
krities ligoninė baigiama sta
tyti dviejų aukštų mūras už
krečiamosios ligoms ir prave- 
dimafs centralinis šildymas, 
kam buvo išleista 65,000 litų. 
Tuo tikslu apskrities valdyba 
gavo iš valstybės taupomosios 
kasos paskolą 30,000 litų su
mai.

Utenoj statomi gražus ir di
deli dviejų aukštų mūriniai 
Lietuvos Banko namai. Banke 
tarp kita ko bus didelė opera
cijos salė ir gelžbetoninis į- 
mūrytas seifas su signalizaci
ja alarmui kelti ir kitais mo
derniškais įrengimais. Namai 
kaštuos beveik pusę milijono 
litų. Kitoj plento pusėj netoli 
Lietuvos banko namų statomi 
dideli dviejų aukštų šaulių 
namai, kuriuose bus įrengta 
kino salė, klubas, biblioteka 
skaitykla, didelė patalpa mu
ziejui II rinktinės būstinė. 
Be to, ten bus įvairiems sporto 
skyriams patalpos. Iš viso na
mai kaštuos apie 160,000 litų. 
Aukomis surinkta apie 40,000 
litų ir iš T. V. Kasos paskolą 

100,000 litų.
Apskrity taisomi keliai. 

Nauja nesenai įsigyta taiso
mąja mašina. Tiltai dėl lėšų 
stokos nebus statomi. Pertvar
koma apskrity policija pagal 
naują įstatymą. Visoj apskri
ty bus 13 nuovadų, iki šiol 
buvo 5. Biudžetas siekia 358,- 
990 litų. Ypač daug išleidžia
ma švietimo ir socialės reika
lams. Apskrities valdybos šel
piami mokyklinio

K. Slagonis “Liet. Žiniose” 
rašo:

Kaip žinoma, šiemet teko 
Šiaurės Lietuvos ūkininkams 
pradėti grąžinti skolą už 1929 
metais pavasarį gautą sėklą. 
Sėkla, vyriausybės suteikta, 
buvo per brangiai įkainuota 
ir dabar tenka parduoti nuo 
4 iki 6 centnerių, kad sugrą
žinus už vieną centnerį. Su
prantama, kad šių metų pra
džioj ūkininkai, nepajėgdami 
tas skolas sugrąžinti, ėmė 
siuntinėti delegacijas į Kauną 
prašyti šį klausimą iš pagrin
dų persvarstyti ir leisti grą
žinti skolą natūra arba ją su
mažinti, išeinant iš javų rin
kos kainos. Ūkininkai tuo 
tarpu užvertė valsčius prašy
mais, kad paskola butų atidė
ta ir sumažinta. Grįžę at
stovai iš Kauno pranešė, kad 
vyriausybė skolos sumažinti 
nesutinka, bet užtikrino, kad 
ūkininkai dabotų kitokias sko
las, o už nederliaus sėklos 
skolą priverstino išeiškojiino 
nedarysią, nuošimšių daugiau 
neskaitysią ir, gal būt, praeis 
krizis ir per kokius 5—6 me
tus ūkininkai galėsią skolą su
grąžinti.

Praėjo kiek laiko ir štai 
valsčiai gavo iš Finansų Mini
sterijos parėdymą 1/į dalį sko
los su procetnais už visą lai
ką sugrąžinti šiais metais: iki 
š. m. liepos m. 31 d. turi būti 
įmokėta procentai už visą lai
ką, iki rugsėjo m. 3 d. — pusė 
Yi, dalies skolos ir iki spalių 
m. 5 dienos — likusieji % da
lis skolos pusė. Be to — Fi
nansų ministerija griežtai įsa
ko valsčiaus viršaičiams da
boti skolų grąžinimo eigą ir 
jeigu kas laiku nesumokės, tas 
nustoja šių trijų išdėstymų ir 
turi būti iš tokio ūkininko iš
ieškoma visi procentai ir % 
dalis skolos iš karto ir prie
vartos keliu per policiją.

Toks įsakymas, atsiųstas 
gana vėlai, pastatė valsčius į 
keblią padėtį, ir jie laiku ne
suspėjo dargi ūkininkams iš
siuntinėti pakvietimų, kiek ir 
kuriais terminais i/į dalis sė
klos skolos turi būti įmokėta 
Lietuvos bankui. Nepaslaptis, 
kad dar iki šiam laikui dalis 
ūkininkų nėra gavę pakvieti
mų apie skolos grąžinimą, o 
be pakvietimo negalima įmo
kėti Lietuvos bankui.

Gyvenimo sąlygos ūkinin
kams šiais metais žymiai pa
sunkėjo, lyginant su praėju
siais metais: produktų kainos 
—pienas, bekonai ir kiauši
niai — žymiai pigesni. Pini
go sudaryti nėra iš ko. Tikė
tis geresnių laikų bent arti- 
mesnioj ateityj netenka. Der
lius šiais metais nuo liūčių 
nukentėjo žymiai.

yra: Fi- 
ministerija, Lietuvos 
ūkio kooperatyvų są- 
Pienocentras ir Mais-

Bankas pavadinamas “Ko
operacijos banku.” Bankas 
kredil. kooperat., per koopera
tyvus ir kitas ūkiškas organi
zacijas, tieks apyvartos kre
ditą žemės ūkini, pramonei ir 
prekybai, atliks visus iš ūki
ninkų ir ūkininkams priklau
sančius piniginius mokėjimus 
ir atsiskaitymus, reguliuos 
kooperatyvų laisvus kapitalus, 
seks kredito naudojimo tiks
lumą, padės kooperatyvams 
kurtis ir juos instruktuos ir 
revizuos.

Banko steigėjais 
nansų 
žemės 
junga, 
tas.

Kooperacijos bankas naujai 
steigiamam bankui perduoda 
visus~ aktyvus ir pasyvus su 
visomis iš to išeinančiomis 
prievolėmis ir teisėmis, ir jo 
nariai už įneštus į tą banką 
pajus gauna atatinkamą skai
čių akcijų.

Mokesčių ir įvairių rinklia
vų srityje bankas naudojasi 
visomis privilegijomis ir leng
vatomis, kurios jau yra arba 
bus suteiktos žemės bankui.

Akcijos paskirstomos . tarp 
steigėjų ir jų pakviestų koo
peratyvų ir kitų žemės ukiui 
kelti sudaryti verslamonių.

Kiekviena akcija visuoti
niame susirinkime duoda vie
ną balsą, bet niekas 
turėti daugiau, kaip 
visų balsų.

Banko pagrindinis
las — 3 milijonai litų, kurį 
sudaro 3,000 akcijų po 1,000 
litų kiekviena.

Naujas akcijas leidžiant, 
arba seniems akcininkams 
savo akcijas parduodant, jas 
įsigyti pirmenybę turi senų 
akcijų laikytojai proporcingai 
turimų akcijų skaičiumi. Jei
gu kuris kooperatyvas ar jų 
sąjunga panorėtų iš finansų 
ministerijos jos turimas akci
jas nupirkti, tai ministerija 
neturi teisės atsisakyti savo 
akcijų parduoti nominaline 
akcijų kaina.

Tai tiek įnešama naują į re
organizuojamą kooperacijos 
banką.

negali 
trečdalį

kapita-

“Maisto” konservai
Prancūziją

amžiaus

RASEINIAI

Prof. M. Biržiškai su
teiktas garbės daktaro 

laipsnis

OUTSTANDING

FACULTY AW
■■■■I (ACCREDITED)

Statoma elektros stočiai nauja 
mašina.

Pastaruoju laiku statomos, 
prieš porą mėnesių nupirktos, 
naujos miesto elektros stočiai 
mašinos .Stotyje bus paliktos 
ir senosios mašinos, nes žada
ma ištisą parą tiekti elektros 
energiją, nors tuo klausimu 
dar tikrai nenusistatyta. Nau
josios mašinos virš dviejų 
kartų galingesnės už senąsias 
ir turi pa j eglinio 215 PS.

Pirko pradžios mokykloms 
namus.

Miesto savivaldybė pirko di
delius dviejų aukštų muro na
mus, esančius Vilniaus g-vėj, 
kuriuose pastaruoju laiku 
randasi žydų gimnazija, o 
prieš karą buvo vidurinė rusų 
mokykla. Už namus sumokėta 
29,000 litų. Namai dideli, bet 
apleisti, apgriuvę ir jų remon
tas brangiai kaštuos. Namuose 
manoma įkurdinti miesto pra
džios mokyklas.

“Maistas” tieks elektrą
TAURAGĖ. — Gavus 60,000 

litų paskolos miesto savival
dybė jau pradeda tiesti elek
tros tinklą. Sutartį savivald. 
sudarė su “Maisto” fabriku, 
kuris jai elektros kilovat va
landą duos po 33 cent. Tuo 
tarpu savivald. iš miesto gy
ventojų ims po 1 litą už tą pat

Humanitarinių Mokslų Fa
kultetas vienbalsiai nutarė su
teikti prof. Mykolui Biržiškai 
garbes daktaro laipsnį.

Geriausias pašaras 
Klaipėdoj

Kaunas. — Geriausi dobilai 
bei žolė šiemet buvo Klaipė
dos krašte, o blogiausi Zara
sų apskrity. Gentralinio sta
tistikos biuro žiniomis, pir
mamečių dobilų vienas hek
taras Klaipėdos krašte davė 
102 centnerius, o Zarasų ap
skrity tik 60. Panašus santy
kis antramečių dobilų, 
pat ir žolės. :j

UniOUE Single Text System. One subject at a 

time—covered rapidly and thoroughly.
Convenient location. Spacious quarters. Gym- 

nasium for students.

IN OUR
NEW 

HOME

Visit and In vesti ff ate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

BA2-

2O-AS METINIS
Išpardavimas

pik-

ACVOC.fi VASYLISKIŲ 
NYČIĄ.

KAUNAS.— Nežinomi 
tadariai atlupo Vasyliškių
bažnyčios, Grinkiškio vals. 
Ked. ap. langų štangas ir įlin
dę bažnyčion pagrobė kieliką.

AKINIU

Išpardavimas
...... .

Tik Trumpam Laikui
JUS DABAR GALITE NUSIPIRKTI 

PAS MUS GERUS SKAITYMUI 
AKINIUS UŽ

$6.50
IR AUGŠČIAU

f Pasinaudokit Šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St.
kamp. Halstcd St. Tel. YARDS 1829

Geriausias nuo Reumatiskii 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Mėty metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerj ir nusipirkau jo bon-1 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai sutelki palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galijau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gčlimy savo sąnariuose.“

J. G-

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

Su kiekvienu pirkiniu jus 
gausite gražią dovaną

Buffalo, N. Y.

Radio kombinacijos, groja 
gražiai rekordus, 8 tūbų, 
padaryta R. G. A. Victor, 
vertės $100.00, su 
12 rekordų ...... .......O O
Midgct 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.

Jos.F'ftudrikyM
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 iki 

2 valandos po pietų.

Kaunas. — Musų gaminių 
eksportas iki šiol daugiausia 
buvo nukreiptas į artimąsias 
musų kaimynines valstybes ir 
į Angliją. Paskutiniuoju me
tu “Maisto” bendrovė pradėjo 
ieškoti savo gaminiams dides
nės rinkos ir kitose valstybė
se, ypač Prancūzijoj.

šiomis dienomis iš Pary
žiaus į Kauną atvykn pirklys 
Abroinas Gurvičius (kilęs iš 
Lietuvos, iš Balbieriškio mies
telio), kuris sudarė sutartį su 
“Maisto” bendrove ir gavo 
atstovybę pardavinėti “Mais
to” b-vės pagamintus konser
vus Prancūzijoje ir Prancūzi
jos kolonijose. Bendrpvė su-

IN OŲR OFFICE

< BUfcGLAKS 
‘ROBBEb ~VHE 
OFFICE LAŠT

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lpuis Avė. Tel. Kedzic 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ , <

AIDAS
n BRAZILIJOJ

Brazil—S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

' i' 2 doleriai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲlR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

' galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
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 TO ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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NAUJIENOS
The UtiuuMtaB Daily New» 

Pnblished Daily Except Stmday by 
The Lithuanran News Pub. Co., Ine.

1739 South Halrted Street 
Telephone RooMvelt 8800

Edltor P. GRIGAITIS

Subaeription Ratea:
38.00 per year in Canada
87.00 per year outsido of CEicago
88.00 per yett in Chleago 
8e per eopy

Enteped aa Second Class Matter 
Marcįf 7th 1914 at the Port Office 
of Caicago, III. under the art of 
Marcp 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. LeidUa Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halrted St. Chieago, 
Ilk Telefonai Boaaevelt 8800.

Uisbakymo kainai
Chicagoje — paltui 

Metams___ — - - - 88.00
Pusei metu —— - 4.00
Trims minėdama t ------ , 2.00
Dviem raineliam 1.60
Vienam minėtini  ....... ...» .75

Chicagoj per iineHotojusi
Viena kopija , . ■ 8c
Savaitei - - ■ ----------• 18c
Minorini ........... ■ ................75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltus

Mmum .......__________ *7.00
Pusei metu . ........ 8.60
THms minusiame _____   1.75
Dviem minesiams ..... 1.25
Vienam minėsiu! —.75

Lietuvon ir kitur uirienlaoso 
(Atpiginta)

Metams ■■■■.  ....................  88.00
Pusei metu ........................  4.00
Trims minesiams ----- .......- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu,

Tuo budu likimas tų penkių su trimis ketvirtada- davo. Užteko turėti silpną svei
liais milionų darbininkų, kuriems darbą paveržė maši
nos, pasilieka atviras. Kur tai didžiulei armijai žmonių 
dėtis? Kokiu budu jie gali susirasti pelningą užsiėmė 
mą?! .

Atrodo, kad yra tiktai vienas kelias, tai — sutrum
pinti darbo laiką visose didesnėse dirbtuvėse, įvedant, 
sakysime, penkių dienų darbo savaitę ir šešių valandų 
darbo dieną. Už tai turėtų stoti į kovą visi Amerikos 
darbininkai.

Apžvalga]
ANGLUOS DARBIEčIŲ 

KONFERENCIJA
DARBININKAI IR MAŠINOS 

' , I ------------—
Visi yra girdėję apie vadinamą “technologišką ne

darbą”. Tai yra nedarbas, kurį gimdo technikos page
rinimai pramonėje: mašinos užima vietą darbininkų. 
Šiandie Amerikoje dėl šitos priežasties milionai darbi
ninkų yra netekę uždarbių.

Anot Amerikos Darbo Fe dą racijos prezidento, 
William Green, dabar Jungtinėse Valstijose yra 11,500,- 
000 bedarbių. Iš šito skaičiaus, jo nuomone, 5,750,000, 
t. y. lygiai pusė, neturi darbo dėl to, kad dirbtuvėse 
yra įvestos pagerintos mašinos. Taigi, jei biznis ir pa
sitaisys, šitiems darbininkams nebus progos sugrįžti į 
dirbtuves. Gyvos darbininko jėgos vietą užėmė mecha-. 
niška jėga.

Tiems milionams darbininkų, kuriems uždarbį pa
veržė mašinos, grasina pavojus amžinai palikti bedar
biais.

Reikia pasakyti, kad šitokia padėtis Amerikoje bu
vo jau ir pirmiau. Prieš prasidedant pasaulio karui 
Amerikoje buvo, technikos pagerinimų dėka, susidaręs 
žymus darbininkų perviršis. Bedarbių skaičius vis au
go. Bet iškilo karas Europoje ir visos didžiosios pra
moningosios šalys: Europoje įsivėlė į skerdynę, tai Ame
rika ėmė aprūpinti tas šalis maistu, rūbais ir kitokiais 
dalykais; Amerikos pramonė išsiplėtė ir bedarbiai su
grįžo į dirbtuves.

Tuo budu klausimas, kur dėti darbininkų perviršį, 
atsiradusį dėl technikos progreso, tapo laikinai paša
lintas. Kada paskui į karą stojo pati Amerika ir apie 
penki milionai vyrų buvo paimti į armiją, tai šioje ša
lyje darbininkų net pradėjo pritrukti. Darbininkų al
gos smarkiai pakilo; pramonininkų pelnai buvo labai 
dideli. Tuomet pramonininkams apsimokėjo dėti vis 
daugiau ir daugiau pinigų į biznį. Dirbtuvės buvo di
dinamos ir statomos naujos. Pramonininkai nesigailė
jo pinigų pirkimui naujų, pagerintų mašinų, kad tik 
darbas eitų sparčiau, nes pelnas buvo užtikrintas.

Kada karas sustojo, Amerikos pramonė buvo įtai
syta darbui ant milžiniškos skalės. Bet jos prekėms 
rinka susitraukė^ nes Europos šalys, paliovusios ka
riauti, pradėjo pačios pasigaminti kas joms reikia. Jos 
turėjo ir pakankamai darbininkų, nes iš karo laukų su
grįžo milionai vyrų ir stojo į dirbtuves. Parėjo namo 
ir Amerikos darbininkai, kurie buvo paimti į kariuo
menę. Dirva Amerikos pramonei pasidarė siauresnė, o 
darbininkų skaičius padidėjo keliais milionais. Susida
rė sąlygos krizini, dar didesniam, negu tas, kuris Ame
rikai grasino prieš pasaulio karą.

Krizis buvo, bet nelabai ilgas. Jį netrukus pakeitė 
didžiausia Amerikos istorijoje prosperity. Kokiu budu 
tas krizis tapo nugalėtas?

Jeigu iš 1913-14 metų krizio Ameriką ištraukė, 
kaip minėjome, pasaulio karas, tai pokariais krizis bu
vo nugalėtas dėka to, kad Amerikoje išsivystė ir išbu
jojo nauja didelė pramonė — automobilių pramonė. 
Šiai išsiplėtojus iki aukščiausio laipsnio, atėjo pagelbon 
dar viena nauja industrija — radio.

Šios naujos pramonės sugėrė darbininkų perviršį, 
susidariusį technikos progreso rezultate senosiose pra
monėse.

Taigi čia turime du pavyzdžiu, kaip darbininkai, 
kuriuos mašinos išstumia iš dirbtuvių, gali vėl būt su
grąžinti prie darbo: viena, atsidarymas naujų plačių 
rinkų prekėms (kaip tai buvo dėl karo Europoje); ant
ra, išsivystymas naujų pramonių.

Ar gali bent vienas šitų dviejų būdų ateiti į pa- 
gelbą Amerikai dabar?

Vargiai. Naujų didelių rinkų Amerikos prekėins 
šiandie nepramatoma. Tiesa, jeigu pasiliautų neramu
mai Azijoje (ypač Kinijoje) ir Pietų Amerikoje, tų 
šalių žmonės galėtų pirkti iš Jungtinių Valstijų daug 
daugiau prekių, negu kad perka dabar; bet taika.ir 
normalus santykiai tenai galės būt atsteigti tik paleng
va, bėgyje eilės metų. Taip pat nematyt, kad Ameriko
je galėtų greitu laiku atsirasti kokia nors nauja dide
lė pramonė, kuri išaugtų į panašų milžiną, kaip auto
mobilių pramonė. Spartaus plėtojimosi galimumų tuo 
tarpu yra negut namų statyboje, — jeigu šitoje sritys 
je imtų planingai veikti miestų ir valstijų valdžios, nės 
privatiškas “real estate” biznis yra nusigyvenus. ,

* i

Spalių mėn. pradžioje Lei- 
cester mieste laikė savo meti
nę konferenciją Didžiosios Bri
tanijos Darbo Partija. Metai 
laiko prieš tai ši partija buvo 
baisiai sumušta parlamento 
rinkimuose ir daugelis Žmonių 
pranašavo jai “amžiną atsilsį”. 
Bet konferencija parodė, kad 
darbiečiai visai nesirengia būt 
palaidoti; priešingai, jie rimtai 
svarstė klausimą, kaip elgtis, 
jeigu sekanšiuose rinkimuose 
jie laimėtų pirmą vietą parla
mente: imti tuomet į savo ran
kas valdžią, ar ne?

Buvo daug delegatų konfe
rencijoje, kurie yra taip nusi
vylę MacDonaldo persimetimu 
į konservatorių pusę, jogei jie 
reikalavo, kad klausimo apie 
ėjimą j valdžią partijos vadai 
nespręstų, pirma neatsiklausę 
partijos nuomonės. Jie pasiū
lė rezoliuciją, kad darbiečiai, 
paėmę valdžią į savo rankas, 
tuojaus įneštų parlamente eilę 
grynai socialistiškų sumanymų, 
nepaisant, ar parlamento dau
guma už juos balsuos, ar ne.

Konferencija nutarė, be to, 
kad Darbo Partija turi kovoti 
už pramonės nacionalizaciją 
be atidėliojimo. Tuo tikslu nu
matoma pirmiausia paimti j 
valstybės rankas Bank of Eng- 
land ir įsteigti National In- 
vestment Board ~ .krašto ta
rybą, kuri svarstytų, kurios 
įmonės arba industrijos šakos 
privalo būt pirmoje vietoje 
perimtos valstybes nuosavy
bėn.

Taigi įvykęs pernai metais 
skilimas Darbo Partijoje ne 
tik nepalaužė jos dvasios, 
padarė ją griežtesnę.

VeJO PAMUŠALAS

bet

tikos mokslo žmonių, ypač eko
nomistų, atsiklausdami jų, už 
ką jie balsuosią lapkričio mė
nesį. Užvakar tas laikraštis 
pranešė, kad iš jo gautų atsa
kymų 50 nuošimčių pasisakė 
už Rooseveltą, kaipo kandida
tą į Jungtinių Valstijų prezi- 

i. — už 
už Tho-

dentus, 25 nuošimčiai 
Hooverį, ir 25 n uos. — 
masą.

Laikraštis pastebi, kad bal
sai už socialištų kandidatą 
Thomasą auga sparčiau, kaip 
už kitus du kandidatu. Jisai 
jau pasivijo Hooyerį.

1928 metais tie patys eko
nomistai daugumoje balsavo 
kitaip. Tada daugiausia balsų 
buvo gavęs Hooveris. Šiemet 
13% iš tų, kurie stojo už 
Hooverį, persimetė į Thomaso 
pusę; ir į Thomaso pusę perė
jo taip pat 27% tų, kurie prieš 
ketverius 
Smithą.

Tai yra 
dalykas.

metus

labai
Reikia

rėmė Al

reikšmingas 
neužmiršti, 

kad socialistų kandidatui kol- 
kas dar nėra vilties būti iš
rinktam į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. O betgi tarpe 
mokslo žmonių jisai gauna tiek 
pat balsų, kaip Hooveris. Jei
gu Thomas’ui butų tiek pat 
progos patekti j prezidentus, 
kaip kapitalistiškų partijų kan
didatams, tai jisai veikiausia 
šiandie turėtų savo pusėje dau
gumą apšviestų žmonių.

katą, dusulį, kaklinių liaukų 
ligą ar ką kitą panašų į džio
vą ir be tinkamo tyrinėjimo 
ligonis tapdavo paskelbtas 
džiovininkų ir rasdavo vietą 
geroj sanitarijoj. Kadangi iš 
7,764 ligonių didelė dalis ne
buvo džiovininkai, tai ir miri
mų nuošimtis išrodė mažesnis. 
Vienok ir tai iš apie 8,000 mi
rė apie 5,000. Ir mirė nuo 
džiovos. Šitos skaitlinės ne 
tik nieko gera nekalba už gy
dymąsi institucijoj, o taipgi 
parodo, kad džiova sergantie
ji nedaug progos turi ilgai 
gyventi ir išsigydyti. Skaitlin* 
gns mirčių skaitlius nuo džio
vos tose valstijose (Arizonoj, 
New Meksikoj, Kalifornijoj, 
Floridoj ir kitur), kur dauge
lis džiovininkų važiuoja gydy
tis, irgi tai patvirtina. Su
prantama, be gydymosi džio
vininkai da trumpiau gyventų 
ir labai retas pasveiktų.

Nemokamos institucijos bū
tinai yra reikalingos tiems 
džiovininkams, kurie darbu 
pėlnOsi pragyvenimą. Jų našu
mas sumažėja ir juos liga 
greitai papjauja, kada jie tu
ri konkuruoti su sveikaisiais 
darbininkais darbe.

Svarbiausia tačiaus institu
cijos pareiga yra atskirti pa
vojingus džiovininkus nub 
sveikųjų. Pavojingu vadinasi

džiovininkus, kad jie

kiekvienas, kuris atkosi džio
vos bakterijų. Jis gali apkrė
sti sveikuosius, ypač vaikus. 
Ne tik kosėdamas, čiaudėda
mas, Skrepliuodamas, o ir ki
tais keliais. Leisti jam gyventi 
su vaikais yra tiesiog nusi
kaltimas, nes juos jis netoli 
visada apkrečia. Apkrečia 
nemaža ir suaugusiųjų. Išmo
kinti
vengtų apkrėsti kitus, vargiai 
galinta. Jie tarytum keršija už 
nuo kito gautąją ligą.

Iš daugelio tūkstančių džio
vininkų Chicagoj pavojingais 
skaitosi 609 miesto sanitari
joj, 224 Cook County ligoni
nėj, 420 Oak Forest institu
cijoj ir 100 Miesto Namuose, 
kurie tapo įsteigti pastaruoju 
laiku. 1,353 ligoniai iš viso. 
Jie gyveno 1,353 namuose. 
Kiek žmonių jie galėtų ap
krėsti! Apkrėstieji vėl naujus 
apkrėstų. Jeigu kiekvieną pa
vojingą džiovininką galima 
butų surasti ir institucijoj ap
gyvendinti, dėl džiovos nepri
sieitų susirupfnti. šiais lai
kais institucijos taip pilnos, 
kad ir pavojingieji džiovinin
kai turi namie pasilikti.

Uždarytą arba areštuotą 
džiovą tųrihtieji (kuomet bak
terijų neatkosima) gali pasi
likti namie, jei tik turi iš ko 
gyventi ir daktaro priežiūrą 
turėti. Sanitarija jiems nieko 
geresnio neduos.

Algirdas Margeris <

j PROHIBICIJA

Sveikatos Dalykai
Kur geriau gydytis 

nuo džiovos

Jaunas Anglijos politikierius, 
Sir Osvvald Mosley, kuris aną
met iš konservatoriaus pavir
to darbiečiu ir buvo ministerio 
padėjėjas MacDonaldo kabine
te, paskui atsimetė nuo dar- 
biečių ir įsteigė “Naują Parti
ją”, dabai' jau pasiskelbė kai
po fašizmo vadas Anglijoje.

Atmetęs savo “Naują Parti
ją”, Mosley įkūrė “Britišką 
Fašistiškų Partijų Sąjungą“. 
Dar nė vienos fašistiškos par
tijos Britanijoje nėra, bet 
Mosley savo organizaciją — 
kuri susideda- iš jo paties, jo 
žmonos ir keleto jų draugų — 
jau vadina fašistiškų partijų 
sąjunga.

Kad pasaulis žinotų, ko bu* 
vęs konservatorius ir darbietis 
nori, jisai parašė brošiūrą 
“The Greater Britain”, kurio
je garbinama. Italijos Mussolini 
ir Vokietijos Hitleris. Mosley 
nenusimena, kad jisai dar ne
turi pasekėjų Anglijoje. Jisai 
nurodo, kad pradžioje ir Mus- 
soliniui su Ęitleriu nesisekė* 
Jisai tikisi, kad atsiras “nau
jų žmonių”, kurie susispies 
aplink jį, ir jW gėruoju arba 
jėga paims valdžią J savo ran
kas ir įvykins Anglijoje “nau
ją erą”. ..

Anglijos žmonės iš šitų Mds- 
ley ambicijų juokiasi.

. ... i Ii M *>

MOKSLO žMONfiS PRITARIA 
THOMASUI

• l

Rašo Dr. Ą. Monlvidas.' r y :Klaidinga yra įsivaizduoti, 
kad nuo plaučių džiovos ga
lima tikriau ir greičiau pa
sveikti sanitarijoj, negu na
mie. Chicagos miesto Tuber- 
kulozo Sanitarijos patyrimas 
rodo neva priešingai. Parink
ta tapo 6,742 ligoniai, kurie 
ilgiau ar trumpiau gydėsi in
stitucijose ir sekta jie per pen
kerius metus. 5,608 jų išmirė 
per tą penktmetį. Gyvais pa
siliko tik 1,134. Reiškia, per 
tą trumpą laiką išmirė 83.18 
nuošimtis. Tuo paties penkt- 
mečio laikotarpyj parinkta 2,- 
037 ligoniai, kurie lankė dis- 
penserijas, o gyveno namie. Iš 
jų penkių -metų laiku mirė 1,- 
675 arba 82.23 nuošimtis ~ 
reiškia, biskį mažiau. Šitą pa
tvirtina ir iš daugelio kitų 
miestų gaunamos skaitlinės. 
Jos neįrodo, kad sanitarija 
pablogina sveikatą ir sutrum
pina amžių, vienok taip pat 
neįrodo, kad ji; išgydytų arba 
amžių pailgintų.

Bus tvarkoj pastebėti ir tai, 
kad tik nedidelis džiovininkų 
skaitlius turi progos išgyti ar
ba kiek ilgiau pagyventi. Nuo 
pradžios 1915 metų iki pabai
gos 1926 metų iš
miesto Tuberkulozo Sanitari
jos tapo paleista 11,956 ligo
niai, kurių vieni jau neskrep- 
liaVo bakterijomis, o kiti 
skaitėsi pasveikę. 4,192 dingo 
iš akių, nes dalis apleido mie
stą, kiti persikėle kitur gy
venti ir negalima buvo suras
ti. kiek jų mirė, nėra žinips. 
IŠ 11,950 ligonių davėsi1 sekti 
7,764. Iš tų 7,764 / 
12 metų buvo * jaU1 
—apie I64OW
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(Tąsa) ;
Kol butlegeriai buvo biedni, 

tai daugiausia policininkai ir 
federalės valdžios agentai įs
tatymus pardavinėjo, šinka- 
vo, tarytumei butlegeriai mun
šainą, bet kai tik praturtėjo ir 
ėmė milijonus dolerių per sa
vo rankas leisti, 1 tai tada ir 
prokurorai, ir teisėjai, ir mie
stų mėtai, ir miestų tarybų 
nariai, ir kongresmonai, ir 
senatoriai, — žodžiu, visi, ku
rie tik užėmė kokią nors po
ziciją, įstatymų leidime bei 
dabojime, pradėjo tuos įsta
tyto us, shvo sąžinę, garbę, pa- 
trijotižmą, religiją, moralę ir, 
bendrai, žmoniškumą šinkuo
ti, arba pardavinėti butlege- 
riains tokia kaina, kokią ga
lėjo gauti!...

Vadinasi, viskas, kas tik 
yra ir tegali būti žmogaus 
sieloje ir gyvenime kilnu bei 
vertinga, mielai parduoda
ma būt Jėgeriams už jų mun
šaino dolerius!

Toks, mat,
griežčiausias reikalavimas 
lingosios prohibicijos:

Hipokritizmas 
' Korupcija —

GraftasI
IV.

Staugirdų namai, nors

tikslas ir visų 
ga-

Chicagos

čia !da

Staugirdų namai, nors jau 
ir pratę be Džiano liūdėti, 
tirštai apsiniaukė. Tamsus ir 
Žiaurus gyvenimo debfesis už
gulė juos ir būdavo išsiblaško 
tilt tada, kai Staugirdai mun
šaino nuodais kietai apsvaigs
ta ir tikrojo gyvenimo visai 
nebejaučia, nebepažįsta.

Pirmiau, Džlanui beltalė- 
jant, nors gyvo tikėtasi..* da
bar..,

Ir sunku buvo Štaugirdams 
švelnesnes mintis galvoje su
kelti ir šviesesnę viltį palaiky
ti. Tik jausmai juos beValdė. 
O jausmų gyvėjimas —- trage
dija. šaltu: priptu gyvenimą 
manipuliuoti ir įsitikinti, jog 
yra kilniau įnirtį negu kapi
talistinėj kalėjime kriminaliz- 
mo industrijos mokslą eiti ir 
moraliai visiškai žūti, - 
nepajėgė. Todėl, žinoma 
gyvenimo komedija 
jiems Svc

f Chicagos sanitariją
patekdavo * didelis skaitlius ir

W^|fet>gylų'^..bįle ką priįm-
Chicagos dienraštis “EVenihg nedžiovininkų ,hes vietos bu 

kPo^t” daro ankietą tarpe Ame-

■'i 11 vVi ’į ?• ‘ į /

rišti ir juo giliausiai nuskan
dinti.

Ir ėmė dar daugiau gerti, 
ypač StaUgirdienė. Ji neišreiš
kiamai ilgėjos ir gėdėjos savo 
mylimo sūnausi — Džiano. 
Motinos širdis visados daugiau 
kenčia. Ji ir murkdė ją mun- 
šainc, kad lengviau butų... Iš 
darbo sėhiai atleista. O Stau- 
girdaš tik du ar tris dolerius 
per savaitę beuždirba. Tai ir 
pradėjo žmonelė munšainą 
Šinkuoti. Bet jai nešisekė. Ji 
vis dar padori moteriškė. Ir 
su savo vyru drauge gyvena. 
Gi senberniai nori tik gyva
našlių, kaip Ližė. Ji ir mieg- 
ruihiin su savo klijentais nei
na. Tokiai munšaino biznyj 
pasisekimas šiltai nešypteh. 
Perdaug dora ir teisinga, nors 
ir labai daug geria. Prohibici
ja Staugirdienę parbloškė, tar
si prie žemės priplojo, bet ji 
vis tik nepasiduoda... Tai ver
tinga prigimtis, kurios suteršti 
nepajėgia net ir dumbliniausia 
gyvenimo padugnių banga, ko/ 
kią sukėlė prohibicija.!

Bet Adelina grimsta. Tary
tumei ne tikta staugirdienės 
duktė jinai butų. Matyti, dau
giau savo tėvo tibi, motinos sa
vybių paveldėjo. Be to, ji to
kia dar jaunutė.: nuogojo gy
venimo tik pirmąjį kursą be
einanti. Ir nesugeba ji * to gy
venimo supuvimo bei šlykšty
bių pamatyti. Mat, jaunystės, 
ateities ir saldžių vilčių psicho
logija, kuri jos dvasią vyrau
ja, įvyniojo tą socialinį, bai
sia! dvokiantį lavoną — suktą 
gyvenimą t- į žavius šilkus ir, 
nuslėpusi tikrovę, tik apgau
dinėja ir visiškon pražutin ją 
vilioja...

Darbas —
Pryšakinyj restorano kamba

ryj aptarnauti klijentus val
giais, < 
šainu, džine, vynu, 
alum ir

- jie 
, ir

. - buvo
jiems Svetima. Ir staigi mir
tis labai baisi.

f MunŠainas dabar buvo mė
giamiausias jų gyvenime ak
torius: suraminto jas, dvasioje 
sustiprintojas.; Tai kaip 'ak* 
muo sicjvartams po kaklu pa-

spindu- 
burtais 
kiekvie-.

kerami-

dis. Priėjusi prie klijento pa
klausti, ką jis valgysiąs ar ger- 
siąs, prisilenkia prie jo taip 
arti, kad tarsi jis butų kurčias. 
Auksiniai jos plaukai blykste- 
rėja jo akyse, sučiuža jo klau
soje ir sukelia saldžių trilių 
Visame jo kūne. Ir ji itin taip 
elgiasi Su senberniais. To bū
tinai reikalauja jos ponia —- 
špikyzės savininkė. Senber
niams, mat, labai patinka to
kie naivus Adelinos veiksmai 
bei triliai ir jie dažniau ateina, 
daugiau ir prageria.

Adelina žavi —
Jos pokaktes duobės yra ku

pinos giedrios dangaus mėly
nės ir vaiskių saulės 
lių. Su Šitais dangaus 
gali ji sužavėti kone 
ną vyriškį ir minkyti 
bei poelgius, tarytum
kas molį. Ir ne tingines jos 
akys. Nuolatos intensyviai dir
ba, kaip reikalauja špikyzės sa
vininkė.

Adelina viliojanti —
Jos Jupos storokos, maestriš- 

kai išlenktos ir prisėtos kuo 
gražiausių pigmentų, kurių 
spalvos ryškumui tegali pri
lygti tiktai pavasario gėlių žie
dai. Kai ji kalba su klijentais, 
tai dažniausiai laiko jas buč
kio pozoje. Taip ją išmokino 
ir taip pozuoti įsakė jos ponia.

Adelina gundanti —
IPoliesė. Apvalios jos kūno 

formos podidės, aiškios, bet 
kietos, stačios ir visiškai savo 
ribose. Ji vaikšto greitai, jud
riai, gracingai, bet pozuoja lė
tai, koketingai, dažniausiai la
bai gundančiai. Taip pozuoti 
liepia špikyzės savininkė.

Štai kodėl gyvanašles Berku- 
lienės biznis šimteriopai paki
lo, kai Adelina pradėjo jos 
špikyzėje dirbti. Adelina, kaip 
magnetas, klijentus traukia. 
Bet ne savo natidat Ji vos tik 
kelis dolerius per savaitę te
gauna. Berkulienčs naudai, ku
ri stengiasi išspausti iš prohi- 

’bicijos, ir jos auku, kaip Ade- 
ina ir kiti, tiek, kiek tik ga- 
ima. Ji puikiai pažĮsta ir įver
tina dolerinę civilizaciją, kul
tūrą, prohibiciją ir jos duome
nis, ir moka iš visa to pasinau
doti. Tikrai! Ji jau turtinga.

Ir sueina gyvanašlės Berku- 
lienės Špikyzėn visokių Žmonių. 
Bet daugiausia biznierių ir 
dženitorių, kurie vis dar gana 
daug dolerių beuždirba. Atei
na, neiškentusių, ir bedarbių 
vienas kitas. Pinigų pragerti 
jie seniai nebeturi, tai tik pa- 
žiopso į gražiąją Adeliną, ir 
tįek. Ateina ir vagiliukų, kaip 
Murfiukas su Skotuku, ir but- 
legerių, kaip nabašninko pžia- 
no “mokytojai”. '

Adelina, sukto gyvenimo pel
kes braidžioti vos tik bepra
dėjusį ir jų dumblo, galima 
sakyti, tik paragavusi, nepaži
no, nesuprato ir žmogaus nuo 
“vilko” atskirti negalėjo, — 
vadinasi, visiems gera... Pakal
bina ją kas parvežti namo sa
vo automobiliu, ji ir sutinka. 
Žinoma,
greičiau sutinka ir šilčiau nu
siteikia, kai Visai jauni prašo.

Net keletą kartų iš eilės par
vežė ją savo nauju, gražiu 
karu elegantiškas vyrukas, 
kurio pavardės atsiklausti taip 
ir nebandė ji. Tik tiek ji te
patyrė, kad jis, nors ir bedar
bis, vis dėlto ir nauju karu 
važinėja ir pinigų visados turi. 
Matyti, jis moka išnaudoti pro
hibiciją savo naudai. Tai kaip 
ir špikyzės savininkė, gyva
našlė BerkUlienė, kuriai Adeli
na dirba.

Šitas nepaprastas jaunuolis 
dažnai kalbino Adeliną į jau
nuolių pilotas — džinės arba 
munšaino “pares”. Tik Adeli
na kažkodėl vis nesutiko. Silp
ną meilės jausmą, kuris rišo 
^1. Šituo . elegantu, matyti, 

ai’ nugalėjo baimės jaus
mas. Bet tai tik tuomlaiklnis 
susiturėjimas, baugiau susipa
žins, giliau įsimylės ir eis; kaip 
jau seniai eiha su tais, kuriuos 
geriau pažįsta.

(Bus daugiau)

visai natūralu, kad

o užpakalinyj — mun- 
, naminiu 

Kam apie tai ir 
kalbėti? Ji dirba restorane, 
kuris tikrovėje yra špikyzė. 6 
špikyzėje moters dora nieko 
nereiškia. Visai nieko! Taip 
patvarkė aukščiausia Amerikos 
dorybė — prohibicija, taip ir 
turi būti! ‘

Adelina graži —
Kaip Jasono ieškotos stebuk

lingos aukso vilnos, garbiniuo
ti šviesas jos plaukai. Jie pa
sipūtę, tarytum pavasarį sula
pojęs, sužiedėjęs vaisingas me-
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Samuel Insull
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Mirė nuo peršalimo ir bado

Graboriai

nematę,

Vakar

mokos

Advokatai

Graboriai

1829

8483

Chicagos lenkai protes 
tuoj a prieš vokiečių 
priimtą rezoliuciją

West 
pra-

Anot policijos, nepriimta mer 
ginoms viešbučio salione nu 
sirėdyti

Kriminalis teismas nuteisė il
gam s terminui į kalėj imti tris 
jaunus Gary, Ind., žmogžudžius, 
Tony Pikelis, jo brolį ir Frank 
Pinuti už policisto Kocncke nu
žudymą.

. j

Prie Halsted gatvės 
tilto rastas negy

vas žmogus

atidarė sanatoriją 
vaikams

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Au».
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So, Rockutell St.
Tel Republic 9723

1646 W. 46th St

serai 
uždirbtų 16% dividen

Bet pirkdamas
”, inventorius

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

“hoMtng” 
bendrovė.

Cook apskričio bedarbių šel
pimo fondas pirmą kampanijos 
dieną sukėlė $7,500,000, gavo 
aukomis $435,000. Pinigai bus 
sunaudoti bedarbių aprūpinimui 
šią žiemą.

Viešbučio laukiamasis 
ne merginos buduahas

buvo, anglišką
holding”

Middle West Utilities Company 
valdančioji

Smulkios žinios

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Trys jauni žmogžudžiai 
nubausti ilgo termi

no kalėjimu

Agituoja už pardavimo 
ir luksuso mokesčius 

bedarbiams šelpti

Pražuvo operos impre 
sarijus su $400

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. BouleVard 1401

Chicago upės south branch 
patiltėj, prie Halsted gatvės, ne
toli nuo Archer, pirmadienio 
vakare rastas negyvas žmogus. 
Jis gulėjo išsitiesęs ant patil
tėje primėtytų šiukšlių. Vyras 
buvo vidutinio amžiaus, apdris
kusiuose rūbuose. Lavonas nu
gabentas į Cook apskričio la
voninę. Daktarai spėja, kad jis 
mirė nuo peršalimo. Be to, grei
čiausiai prisidėjo išbadėjimas.

kas. Tokiu’budu jo įtaka netik 
kad apėmė elektros pramonę, 
bet tuo pačiu laiku ir kitas vi
suomenės aptarnavimo įmones.

(Bus daugiau)

3 banditai užpuolė 22ros 
gatvės department 

storą

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

Telefonas G rovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimą.

Cook apskričio grand jury 
pašaukė j liudininkus trijų La 
Šalie gatvių brokerių firmas iš
aiškinti, kokiu budu Insullo 
bendrovė Middle West Utilities 
sumokėjo jiems $8,000,000 ir 
visus tuos pinigus prarado.

I vieną dieną surinko 
$435,000 bedarbiu 

šelpimui

Jacikson parke atida- 
Rabid'a sanatorija vai

kui- bus gydomi vaikai, 
Sanatorija

Užvakar trys banditai už
puolė New Leader Company 
department storą 22-troj gat
vėj ir paspruko su $2,200 pini
gais ir $800 čekiais.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regletered Patent Attorney 

43-A Securliy Savlnn A CommerciM 
Bank Bulldlng

(Dlrectly aorort s|reet from Patent Office) 

VVA8HINOTON. D. O.

Prieš mokesčių apeliacijos ta
rybą kelių miestelių gyventojai 
protestavo prieš 1931 metų as
meninių mokesčių asesmentus. 
Kai kuriuose atvejuose, aseso- 
riai padarė apkainavimus, tur
tų visai

.Minnesota valstijoje, beme
džiodamas paskendo chicagietis 
G. H. C ra Ve n..

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

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

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Chicagos lenkai susiorganiza
vę pradėjo protestuoti prieš 
vokiečių priimtą rezoliuciją, 
kurioje minima Lenkija. Rezo
liucija buvo priimta masiniame 
mitinge rugsėjo 26 d. Lenkai 
kalba, kad joje duodama su
prasti, jog reikia' įvykdinti dar 
vienas Lenkijos padalinimas. Phone 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
rių.

3307 Auburn Avė.
CHIČAGO, ILL.

[Acme-P. A. Photo]

Pulk. Remantas, Atėnų Grai 
kijos policijos viršininkas, ku 
ris Insullą suėmė.

Netikėtai pražuvo Alfredo Sa- 
Imaggi, Chicagos Operos impre 
sarijus, su už tikėtus sumo
kėtais $400. Kur išvažiavo ne
žinia. Išvažiuodamas, paliko 
laiškelį, kuriame prižada sugrįž
ti Chicagon už trijų savaičių.

Duokite savo, akis išegzaminuoti
Dr* A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRĮST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland.. Avė 

***aBW*r Tel. Boulevard 6487

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

SVARBUS PRANEŠIMAS 18 
APIELINKES DRAUGAMS IR 

KOSTUMERIAMS
Esu persikėlęs į didesnę vietą. 
Dabar turiu geresnę vietą ir 
darbas atliekamas už sumažy- 
tą kainą. .

1978 Canalport Avė.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

Atakuoja asmeninio 
turto asesmentus

1912 metais suorganizuota 
Middle West Utilities bendro
ve buvo svarbiausia Insullo 
imperijos dalis. Ji daugiausiai 
prisidėjo prie Insullo įtakos iš- 
plėtojįino, ji valdė didžiausį 
skaičių bendrovių, ir, 1932 me
tais, inVestoriai joje prarado 
daugiausiai sudėtų {pinigų. 
’ ši bendrovė 
terminą vartojant
— valdančioji bendrovė. Ji ne
operavo plektrą gaminančių 
jhnonių, ji jas kontroliavo tu
rėdama didžiumą 1(common” Še
rų, jas finansavo, reguliavo 
kainas ir tam panašiai. O kon
trolę įgyti buvo palyginamai 
lengva. ^Pavyzdžiui Chicagos 
Commonwealth Edison bend
rovė kontroliavo Chicago Ele- 
vated Lines turėdama , 20% 
tos bendrovės Šerų. O tai gali
ma- štai kodėl. Kad dalykas 
butų aiškesnis pavartosime pa
vyzdį. Paimkime bendrovę, ku
ri turi $1,000,000 kapitalo. Iš 
tos sumos, $500,000 yra bonuo- 
se, $300,000 — “preferred 

ir $200,000 — “com- 
. Bonai ir “preferred 
serai skaitomi ga-

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarrt. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Teleplpne Hemlock 1323 

Valandos t 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal tnurtį. J

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
np P *7 *7AT ATVIPK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.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 ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektta, paro
dančią. mažiausias klaidas. Specialė 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
taisomos be Ūkinių. Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Vakar Stevens viešbutyje į- 
vyko juokingas incidentas. { 
laukiamąjį įėjo graži panelė. 
Atsisėdusi sofoje staiga nusi
vilko švarkelį, nusimovė batu
kus ir buvo besirengusi eiti ir 
toliau, bet ją sulaikė detekty
vai. Daktarai nutarė, kad jos 
“protas ne sveikąs”,,ir atidavė 
ją į psichiatrinę ligoninę. <

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

.nuo 9 iki II valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio it ketvirtadienio

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted SL 

Tel. BOULEVARD 9199

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vak&ro

J. V. aukščiausiam teismui 
užbaigus mokesčių mokėtojų 
streiką, Chicagos ir Cook apsk
ričio valdžios rengiasi daryti 
atatinkamus žinksnius ir grą
žinti nupuolusį miesto kreditą. 
Manoma, kad greitoje ateityje 
bus galima' surinkti dalį ikišiol 
nesumokėtų $200,000,000 mou 
kesčių.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DENTISTAS
4143 Archer Av., kampas Francisco Au 

Valandos: 9 v. ryto iki 9 V, vak.
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO, ILL.

Insullo Middle
Utilities biržoje 

kišo $8,000,000

DR, CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phoną Midvvay 2880

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų it 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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTA 
Rusas (lydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriskų ligų 
'Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb &1 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

K. GUGIS
♦ « ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CICERO, ILL.
X-Ray i . , PbUne Cicero 1260

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N, Dearborn St.» Saite 706 
Phone State 4690, valandbs iki pietų 

756 West 35th Street
Pbdne Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietų, subatomis 
nuo 2 po pietų.

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patytimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 1Q—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomb nuo 10 iki 12

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 Št. 
Tel. Roosevelt 7532

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

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell SL

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

Laikas daug reliktą 
prie patentų. Neriai- 
knoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukolįų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob- 
taln a Patent'* Ir "Recbrd of b- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už informacijas kų daryti. Susl- 
ralinftjlmal laikomi' paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2420 MtrcĮuette Rotd 

blandos: 9—12, 7—9, Antradienį 
etvirtadieflį vakarais pagal susitarta

J.P.WAITCHES
. ADVOKATAS

52 B* l07th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 Sb. Wood Sts—Ketvergo vak.
T4 Lafayette 6393

160 N. LaSalIe St. — pagal sutartį

Miesto tarybos bedarbių ko
mitetas nutarė, kad vienintelis 
tikras būdas aprūpinti Chica
gos bedarbius yra uždėti par
davimo ir prabangos 
Čius.

Gjeorge Sepyra buvo patrauk
tas į teismą už daugpatystę 
Sako, turėjo net dvi. Bet vė
liau teisme išsiaiškino, kad Se
pyra, vietoje dviejų žmonų, ne 
turėjo nei vienos.

Stengsis pagerinti mie 
sto kreditų

DR.M.T. STRffiOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F I 8 A 8:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo Ž iki 4 ir nuo 6 1*1 

8 vai. vak. NedCUomls špagai sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel,: Prospect 1930

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
ne?u kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės
OFISAS: 

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174SKYRIUS:

■įMF 3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIl! IŠTAIGA
BUDEIKIS ir vėl nustebino publiką «u eave nupiginto- 
mis kainomis UŽ aukštos rųšiee palaidojimą. Mas steko 
nsrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus tau* | Muuą 
įstaigą iš bfle kokios miesto dalies*

Reikalui esant, musų automobtthui ataaMutel | juui| 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur gdMte i 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų 
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokšti, nežiūrint 
| tai, Ur jus ką pirkaite, ar tie.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia Ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dšl 
Šermenų. Pašaukite EUDĖIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.
FUDEiKIS 

IĮ,—, ĮjĮng-ąą

’’ JŪSŲ GIuboKlUS Ig
, DUifels Of Imm .

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Tifonai: YARDS 1741 Ir 1741

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 

ir nito 6:30 iki 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard

Vakar 
ryta La 
kams. 
sergą širdies liga 
gydys veltui.

LEONAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dieną, po sunkios ope
racijos Panevėžio ligoninėj, Lietu
voj 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Papi
lės parapijoj, Semetaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Išvyko Lietuvon birželio 16 d., 

1932 aplankyti moterį ir seną 
motinėlę.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Julijoną širvinskienę, se
sers dukterį Julijoną, sesers 
sūnų Stanislovą, gimines ir drau
gus. o Lietuvoj moterį Mortą if 
motinėlę Oną Sungailienę, 2 po
sūnius Kazimierą ir Stanislovą, 
ciocę, pusseseres, pusbrolius ir gi
mines.

Palaidotas Panevėžy.
Pamaldos bus atlaikytos už ve

lionio sielą pėtnyčioj, spalio 21 
dieną. -7:45 vai. ryte Dievo Ap
veizėtos parapijos bažnyčioj.

Visi a. a. Leono Norkaus gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Sesers Duktė 
it Sesers Sūnūs.

stock
mon stock 
stock’’ — 
rantuotais ir Už juos mokama 
tam tikras nustatytas nuošim
tis dividendų.
"common stock 
rizikuoja. Bet tas stock-šėrai 
yra tuo geri, kad bendrovei 
padarius didelį pelną, ir iš jo 
apmokėjus nustatytus bonų ir 
“preferred stock” nuošimčius, 
visi kiti pinigai yra išdalinami 
tarp “common” serų savinin
kų. Kaip minėjome, bonai tu
rėtų būti garantuoti. Dabar, 
jeigu bendrovė eina bankrotan, 
bet dar .turi turto, bonų savi
ninkai atgauna savo pinigus 
pirmiausiai. Jeigu kas lieka, 
tai bent dalį pinigų atgauna 
“preferred stock” savininkai. 
Jeigu kartais per stebuklą pa
liktų pinigų, atmokėjus invest- 
mentus ir bonų ir pirmosios 
rūšies šėrininkams, tai ir “com
mon stock” savininkai gauna 
šį tą. Bet atmetus tai į šalį, 
antra geroji “common Šerų” 
pusė yra. ta, kad jie teturi val
domą balsą bendrovės reikalų 
vedime. Tokiu budu, asmuo, ar 
“holding” bendrovė, turėdama 
tuos $200,000 Šerus, gali kon
troliuoti visą milioną. Jeigu to
ji bendrovė pelnė 8% į metus, 
ir jeigu už bonus ir pinuos rū
šies Šerus apmokėta 6%, “com
mon” serai — valdantieji Še
rai
dų. Tuo pasinaudodamas ir su
organizavęs Middle West Uti
lities Company, Insultas ir plė
tė savo organizaciją ir įtakos 
tinklą.

Į palyginamai Trumpą laiką 
Middle West Utilities bendro
vė perėmė elektros įmones 
įvairiose valstijose ir prieš su* 
bankrotavimą ji kontroliavo 
119 bendrovių 32 valstijose, 
nuo Texas iki Maine ir Kana
dos. Insultas paprastai būdavo 
naujai kontrolėn paimtų bend
rovių direktorių pirmininku, 
kaip, pavyzdžiui, jis liko Chi
cago Rapid Transit Company 
ir Chicago & North Shore Rail- 
road bendrovių direktorių pir
mininku.

Prieš Middle West Utilities 
suorganizavimą Insulas veikė 
išimtinai elektros srityje. Bet 
su naujos bendrovės suorgani
zavimu, Insultas įėjo į kitas 
sritis. 1913 metais Middle West 
perėmė kontrolėn gazo bendro
vę. Kai kurios kitos kontrolėn 
paimtos bendrovės teikė savo 
apylinkei ne vien elektrą, bet 
ledų, vandenį, gazą, operavo 
gatvekarius. traukinius, busus

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti WtetemAv 

Phone Hemlock 7828 
Panedčliaie, Seredomis ir Pėtnyčiomia 

1821 So. Halsted Street

PATENTS



Trečiadienis, sp. 19, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Automobilis suvaži 
nėjo 20 mėnesių ku 

dikį M. Targiutę
Maža, 20 mėnesių mergaitė 

Marija Targiutė, žaidė prie na
mų, 4809 S. Throop. Netikėtai 
ji išbėgo į vidurį gatvės ir pa
puolė po smarkiai važiuojančio 
automobilio ratais. Kūdikis 
buvo sunkiai sužeistas, ypatin
gai apdaužyta galvelė. Marija 
buvo tuojau nugabenta į Ger- 
man Deacon ligoninę.

Lietuvis nukentėjo 
trokui susidūrus 

su taxikebu

nis draugas. Prabilo tik trum
pai kviesdamas savo tautie
čius būti kuopos nariais.

Trečiu kalbėtoju buvo Paul 
Rittersbomp, kuris nurodė 
darbininkų prievolę būti so
cialistų partijos nariais. Po 
kalbų susirinkę išpildė virš 
20 aplikacijų, padaugindami 
kuopas didoku narių skai
čium. Roselandiečiai ima su
prasti darbo kliasos reikalus.

Tarp kito ko, nutarta laiky
ti tokius susirinkimus kiek
vieną ketvirtadienį, iki lap
kričio rinkimų ir, vieną vaka
rą surengti masinį mitingą su 
programų ir užkviesti lietu
vių socialistų sąjungos veikė
jus.

Baigdamas noriu priminti, 
kad ateinantį ketvirtadienį, 
spalių 20 (L, 8 v. v. Strumilos 
svetainėje įvyks panašus susi
rinkimas, todėl visus kviečiu 
atsilankyti ir išgirsti kas vei
kiama socialistų tarpe.

Senas Antanas.

jubilėjinis .išpardavimas. Pirkė- aukų, tai paskelbia per savo Į Nabagėlis įsižeidė ir pasakė, 
gazietas, kad teismas likviduo
tas. Jeigu komunistai ». tikrai 
-Žinotų, kad taip Rusijoje yra 
gerai, tai jie be 
važiuotų į Rusiją 
reikėtų išnaudoti 
bininkus.

jai gauna gražias dovanas.
—Petras.

Apšvietiečių pietus 
Oak Forest 
seneliams

Pavaišino ir palinksmino 
šimto prieglaudos įnamių

r

virš

10Pirmadienį naktį, apie 
vai. prie Rockwell ir Ogden 
Avė. kampo, susidūrė smarkiai 
važiuoją trokas ir Yellow Cab 
Co., ta*xi. Nelaimėje nukentė
jo N. Sajatavičiuš, 2507 S. 
Springfield Avė.

Drg. A. Bačėnas ap 
leido Chicago

Detroitiečio pasakojimai apie 
darbininkų padėjimą Fordo 

dirbtuvėje

jokių teismų 
ir jiems ne- 
vargšus dar-

J. Baltas susižeidė 
nukritęs nuo einan

čio gatviakario
Pereitą savaitę, Bridgeporte 

gyvenąs siuvėjas Jonas Baltas. 
3225 So. Lowe Avė., apie sep
tintą valandą ryto mėgino už
šokti ant šiaurėn einančio Hal
sted gatvės gatviakario. Tai 
įvyko prie Halsted ir 32-os kam
po. Gatviakaris, tačiau sviedė 
Baltą i šoną ir šis atsimušęs į 
akmenis, sunkiai susižeidė.

spa-

drg. 
Dėt-

Town of Lake
Dvi nelaimės

So.A. Karpienė, 41 m., 4633 
Hermitage Avė., susižeidė kai
riąją ranką, kuomet paslydusi, 
sugriuvo ir ranka išdūrė savo 
namų langą.

Edvardas Baneikis, 25, 4743 
S. Lafflin pirmadienį nuikentė 
jo automobilio nelaimėje, kuo
met jo karas susidūrė su tūlo 
M. Nadler šoferiuojamu karu.

Apie Roselando so 
cialistų veikimą

Vietiniai lokalai rengs susirin
kimus kas ketvirtadienį: ra
šosi didelis skaičius naujų 
narių.

Spalių 13 d., Strumilos sve
tainėje anglų ir italų socialis
tų lokalai surengė mitingą su 
prakalbomis. Susirinkimą ati
darė vietinis anglų lokalo or
ganizatorius Paul Ritters
bomp? Plačiai paaiškinda
mas vakaro tikslą, ^perstatė 
kalbėti kandidatą į Illinois 
vice-gubernatorius drg. M. 
Holushka, kuris plačiai išaiš
kino socialistų patrijos nusi
statymą, bei abelnus socializ
mo principus. Taipgi priro- 
dė, kad demokratų ir republi- 
konų partijų kandidatai, 
Rooseveltas ir Hooveris, netu
ri jokio nusistatymo. Jie vien 
tik ištikimai tarnauja kapita
listų kliasei ir leidžia įsigalėti 
visokiam graftui ir korupci
jai. Baigdamas pridūrė, kad 
tas balsuotojas, kuris atiduos 
balsą už republikonus ar de
mokratus balsuos už tolimesnį 
grafto ir korupcijos palaiky
mą. Visų darbininkų Šven
ta pareiga balsuoti už socialis
tų partiją.

Užtenka darbininkams sekti 
paskui aklus parsidavusius va
dus, kapitalistų pastumdėlius. 
Reikia galutinai nusikratyti 
didžiausių darbininkų priešų 
ir atiduoti balsus socialistų 
partijai.

Antras kalbėjo italas, yietį-

Drg. A. Bačėnas buvo atvy
kęs iš Detroito, Mieli., į Chi
cago tūlais reikalais. Pavie
šėjęs apie savaitę laiko, 
lių 11 d., išvažiavo atgal.

Iš pasikalbėjimo su 
Bačėnu teko patirti, kad
roite siaučia didelė bedarbė. 
Detroitas yra žinoma, kaipo 
automobilių sostinė, o šian
dien tie fabrikai mažai dirba, 
o jei kurie ir dirba, tai su la
bai mažu nuošimčiu darbinin
kų. Algos visose dirbtuvėse 
yra nukapotos iki žemiausio 
laipsnio. Per kurį laiką det- 
roitiečiai tikėjosi gauti darbą 
pas Henry Ford, nes jis turi 
didžiules dirbtuves ir gerais 
laikais, samdydavo virš šimto 
tūkstančių darbininkų ir vi
siems neblogai apmokėjo. Ma
žiausiai darbininkas gaudavo 
po $6 į dieną. Bet su spalių 
pradžia algas nukapojo iki $4 
ir dar atleido didoką skaičių 
darbininkų.

Henry Fordas labai gudriai 
sugalvojo algų nukapojimo 
budus. Visi Fordo bosai šni
pai ir policistai maišėsi tarp 
darbininkų pranešdami jiems, 
kad algos nukapotos iki 50c į 
valandą. Tuojau paklausda
vo ar sutinki dirbti. Jeigu 
kuris darbininkas padarydavo 
pastabą ar nepasiskubindavo 
nuolankiai atsakyti, jie būda
vo tuojau išmesti iš darbinin
kų eilių ir pasiųsti už vartų į 
bedarbių tarpą. O į jų vietą 
pasamdydavo bedarbius ar iš
badėjusius darbininkus, l^urie 
pirmiau Fordui dirbdavo ir 
kurie nei žodžiu nepasiprie
šino prieš algų nukapojimą.

Dabartiniu laiku darbinin
kių skaičius yra sumažintas. 
Todėl dirbantieji yra spau
džiami sunkiau dirbti ir dau
giau už sumažintą algą pada
ryti. Senas Petras.

Puikius pietus ir gražų pro
gramą Oak Forest seneliams 
surengė Chicagos Lietuvių Mo
terų Draugija ApŠvieta. Stebėti
na, kad sekmadienį, ši draugi
ja pajėgė taip sunkią užduotį 
taip pavyzdingai ir gerai atlik
ti. Draugūs šeimininkės ap
krovė stalus skaniais valgiais, 
saldainiais, pyragaičiais ir ki
tais skanėsiais. O reikia atsi
minti, k«d valgytojų prie sta
lo buvo šimtas. Kiek jų rado 
ligoninėse man neteko sužinoti.

Draugijos narės aplankė visus 
ir kiekvieną gausiai apdovano
jo. Visi prisikrovė maišus į- 
vairių gerybių, kai kurie, gavo 
cigarų, cigaretų ir kiekvienas 
po 25 c. pinigais .

Po pietų sekė programas, su
sidedąs iš muzikos, šokių ir 
dainų. Artistai linksmino se
nelius per dvi ištisas valandas. 
Programą vedė draugijos pirmi
ninkė Miščikaitienė. Aldona 
Briedžiutė gražiai paskambino 
viena ir vėliau su broliuku 
Henry. Dainavo pp. Dauderis, 
A. Zabukiene, Balsiutė, M. Iva
nauskaite. Be to eilę gražių 
šokių pašoko kelios jaunos pa
nelės, kurių vardų neteko nu
girsti. Kalbą pasakė svečias iš 
Cicero.

Beje, dar iš kažin kur užkly
do septynios negrės ir pasipra
šė pirmininkes mums padainuo
ti. Sudainavo dvi dainas ir rei
kia pasakyti gana sutartinai. 
Matyt, tai koks nors bažnytinis 
choras. Linksniai ir smagiai 
praėjo tos dvi valandos. Svečių 
iš Chicagos ir apielimkės buvo 
apie 300.

Visų Oak Forest lifettivių įna
mių vardu noriu padėkoti Ap- 
švietos pirmininkei ir visoms 
pasidarbavusioms už jų triūsą, 
gražų programą ir aukas. Be 
to, širdingą ačiū svečiams, ku
rie dalyvavo tose musų meti
nėse iškilmėse.

—J. Rusteika,
Inst. ward 52, Oak Forest.

Moterėlės pyksta, kad dakta
ras “Tėvynėje” (sveikatos sky
riuje) nupeikė grybus. Jis ten 
sako, kad maistingumo atžvil
giu grybus pralenkia net bul
ves. O tos moterėlės dėl gry
bų vargsta, važinėjasi per nak
tis ir tarpusavyj lenktiniuoja- 
si, kad tik daugiau grybų su
rinkti. Ar galės suvalgyt, ar 
ne, — bile, tik jų daug turės. 
Aš irgi tos nuomonės buvau, 
kol jaunas buvau. Būdavo kai 
man mama-padės valgyti, tai 
aš užsispirdavau, jog perma- 
žai valgio. Mama atsakydavo, 
kad aš ir tiek nesuvalgysiu. Ir 
jos būdavo teisybė: aš pats ne
žinodavau, kiek galiu suvalgy
ti, bet mano mama žinodavo. 
Pagalios, ' jeigu grybai ir ne- 
maistingi, tai suvalgius jų nuo 
10 iki 15 svarų į dieną butų 
galima gyvastį palaikyti ir 
greit grybus išbaigti.

Aš esu kitokios nuomonės, 
negu daktaras, — aš sakau, 
kad viskas sveika valgyti, ką 
tik galima praryti. Už tokį pa
sakymą nė vienas nerustaus.

Grybavimas yra ir geras pa-- 
si tenkinimas, — smagu juk pa
sivažinėti ir pasportauti po 
miškus. Vyrai ir moterys tą 
sportą labai mėgsta. Tačiau 
viena moterėlė, niekaip nenori 
važiuoti grybauti ir vyras ne
gali jos priprašyti, kad ji va
žiuotų su juo grybauti. Val
gyti valgo grybus daugiau, ne
gu jos vyras. Pas vyrą kilo 
nuožiūra. Vieną kartą jis la
bai nustebo sugrįžęs iš grybų, 
— rado daug išgerta. Paabe
jojo, ar ji tiek daug galėjo iš
gerti. Tačiau ąbejoti jam ne
pridera: jeigu pioteris sveria 
tris 
ras,

kartus daugiau, negu vy
tai ji tris kartus daugiau 

gali ir išgerti. z

Rožių žemė
Visokios žinios

tai

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį vėl teko 

gėrėtis gražiu lietuvių dainų ir 
muzikos radio programų iš sto
ties WCFL, kurį davė Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsited st.

Programe dalyvavo ponia 
Anelė Salaveičikiutė-Steponavi- 
čienė; merginų duetas, trio ir 
kvartetas po vadovyste muziko 
Kazio Steponavičiaus. Jų visų 
dainavimas buvo tikrai malo
nus, žavėj antis, o Budriko ra
dio orkestrą visus palinksmino 
savo šaunia ir harmoninga mu
zika. Reikalinga dar pastebė
ti, kad Budriko krautuvė dabai 
turi didelį išpardavimo radio ir 
rakandų per šią savaitę specia
liai nupigintomis kainomis, pa
minėjimui saVo pasekmingo biz
nio gyvavimo per 20 metų. Tai

Kuomet blogi laikai, 
komunistai apsiramino, — 
bekelia tokių triukšmų drau
gijose, kokius keldavo gerais 
laikais. Vieni kitų klausia, — 
kodėl jie tokie ramus pasidai
rė? Atsakyti galima taip: drau
gijos nebeturi atliekamų pini
gų pašaliniams reikalams, tad 
komunistai nors dar ir kaip 
liežuviais maltų ir reikalautų 
pinigų, bet negalėtų jų gauti. 
Todėl jiems kito išėjimo nėra, 
kaip palaukti, kol praeis depre
sija. 'Prisiminus komunistų 
darbuotę, net juokai ima. Bū
davo vieni paskui kitus kaka
rines draskydavo, kad išpra
šius pinigų savo reikalams. 
Manau, kad ši depresija pamo
kins ne vieną darbininką. Jis 
po tų blogų laikų nebesiduos 
mulkinti tiems Maskvos davat
koms. /

Mes kiekvienas žinome, kad 
dabar blogi laikai ir reikia 
skurdą kęsti, bet tos Maskvos 
davatkos, susiriesdami giria 
Rusiją, kad ten labai gerai 
gyventi. Kartais už riksmų 
kėlimą tarp ramių gyventojų 
jie pakliūna į buržuazijos na
gus. Ir štai pasitaiko, kad vie
nam kitam pagrūmoja depor
tavimu J Rusiją. Gi komunis
tai apie tai nenori nei girdėti. 
Jie pradeda rinkti aukas iš ne
susipratusių vargšų darbinin
kų. Surinktais pinigais komu
nistai užveda bylą buržuazijos 
teismuose. Na, ir bylinėjasi po 
teismus, kol gauna aukų iŠ 
darbininkų. O kaip nebegauna

i* A./' . • X'?

ir 
ne-

Man teko mąįyti laikraščiuo
se visokių kontestų aprašymus, 
bet, tur būt, sunkuolių kon- 
testas dar nėra praktikuoja
mas Amerikoje. Jeigu jis butų 
praktikuojamas, tai daugiau 
atsirastų kandidatų, negu ,į 
gražuolių kontestus. Rožių že
mėje taip pat nemažai jų butų.

—o—
Iki šiol vyrai kad ir gauda

vo mušti nuo moterų, tačiau 
nesimaldaudavo į draugiją. Bet 
dabar jau pradėjo maldantis. 
Nežinia, ar jos skaudžiau mu
ša. Vienas Juokdarys sako: 
esą tegul jau muša, zbet kam 
dar reikia paskui taip pasislėp
ti, kad pasveikęs vyras nebe
gali surasti savo pačiutės...

—o—
Sklokininkas norėjo pamaty

ti, kaip “atrodo pirmieji morgi- 
čiai ir apsiėmė ‘į kliubo komi
siją. Bet kai pamatė tuos mor- 
gičius, tai susirinkime pasakė 
spyčių, kuris visai buvo ne vie
toj. Del to nevykusio spyčiaus 
jam buvo padaryta pastaba.

PRANEŠIMAI
■ ■■..■■■I . ............ ...

Birutės Choro pamoką įvyksta šį 
ketvergo vakarą, lygiai 8 vai,, Gage 
Park svetainėje. Visi choro nariai-narės 
ir nauji mylinti dainą ir norinti Biru
tės chore dainuoti esate kviečiami atsi
lankyti. Valdyba.

. - ---------------- ' ,
Huihboldt Parko Lietuvių Politiško 

Kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus, 
ketverge, spalio 20 7:30 vai. vak.
Almira Simona svetainėj, 1640 Nortb 
Hencock Si. Šis bus paskutinis susi
rinkimas, 
skaitlingai, 
aptarti.

Esate kviečiami atsilankyti į Lithua- 
nian-American Democratk League ba
lių .kuris įvyks spalio 20 d„ 1932, 
7 vai. vak., adresu 1905 Canalport 
avė. Vakare turėsite progą susipažinti 
su Šios wardos Committeeman congress- 
monu A. J. Sabath ir aldermonu J. 
Lagodny. Bus prakalbų apie Chicagos 
miesto politiką ir . galėsite pasiklausyti 
gražios muzikos. T“aipgi bus retiką- 
mi vardai bedarbių reikalaujančių pi- 
gelbos. Ateikite patys ir atsiveskite sa
vo draugus. Aldermonas J. Lagodny 
kas ketvergo vakarą atsilankys šiuo ad
resu 19Q5 Canalport avi. ir teiks , pa- 
g.lb, ? : . VM^by.

f

Vaidyba.

todėl malonėkite dalyvauti 
Nemažai randasi reikalų 

Raitininkds.

įveskite sa-

’ i “i Valdyba,

kad rezignuosiąs iš komisijos. 
Sklokininkai, kaip ir bimbiniai, 
neužbaigę dalyką rezignuoja. 
Jie apsiima į komisijas, many
dami, kad galės sukelti triukš
mą. ir apšmeižti kitus, o taip 
pat turės progą save išsirekla- 
muoti. Mat, jau artinasi prieš- 
metinis susirinkimas, tai pakvi
po pirmininko vieta. —R.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Be

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama i trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok- 

Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 

dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa- 

. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien.---------------------

9

slo šakų.

gražiai ir visiems suprantamai 

tenkina.

kytis. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

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

“Aušros” Knygynas
■ 3653.. So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

reikalaukite katalogo prisius

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 
* muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 6.2nd St. 
Tel. Englewood 5840

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610
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ĮciaSSIFIEDADS?

CEASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAMU SAVININKAI I PRISIDEKITE 
ŠIANDIĘ!

Meęįnė 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,

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

Educational 
Mokyklos

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai M avinėlio studenčių dabar turi 
gert} darbi}, o kai kurios ir savo biznius. 
Prlsiračyk dabar dėl dieniniu ir vakariniu 
kursu. Musu darbo sujie&kojimo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telefonuokite arba rašy
kite, gausite DYKAI 29 puslapiu knygą.

MARINELLO SYSTEM.
National Sohool of Cosmetlcians, Ino. 

108 North State St.
MARINELLO SYSTEM. 

■ . ■ ~ j..

stato 5067

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 pelną.' Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St.» 'Žros lubos

Išnaikinti tarakonus 5 kambarių 
\ Blakės, $4.50. Žiur- 

Kandis ant visados išnai- 
Darbą pilnai garantuo-

Financial
Finansai-Paskolos___

■

Exterminatoriai
EXTERMINATORIAI 

DUODA UMUS REZULTATUS

flate —- $2.85 
kės, $5.00. 
kinti $3.95. 
jame.
NATIONAL PIED PIPER SERVICE 

Tel. Diversey 4271

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

... s-     —» .... ...................... .....

MES DEZAININAME. SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAMB ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kuri Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809
1 ‘

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras * suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, ... - - -- ------- J

mokestis 
DYKAI. Bxpertų 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. (žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642’West Division St. 

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

t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes

REIKALINGA gera moteris pagelbėti 
prie namų ir prižiūrėti kūdikį. Atski
ras kambarys, valgis ir $10.00 mėne
sius. 
Halsted St.

Rašykite Naujienos, 1739 South 
Box 1498.

For Rent
5149% SO. HALSTED St., štoras 

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 

t. t. Darbo apkainavimas DYKAI.
BRIDGEPORT ROOFING CO. , 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome 
Casb.

CONSUMER’Š ROOFING WORKS

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

3101 So. Morgan St.

■ir

ir perdekoruojame už $40, 
Darbą pilnai garantuojame.

4348 -50 W. Harrison St. 
Kedzie 8463.— 

Naktinis Telefonas Columbus 7741

50c HAIRID 50c
Ant visados panaikina bereikalingus 

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

HAIRID COMPANY, 
4512 Lowe Avė. Boulevard 1411

ATNAUJINAME MATRASUS 
Nauji užvalkalai ..........  C

padaromi į vieną dieną. 
A & B BETTER BEDDING

906 No. Western Avė.
Tel. Humboldt 4766

Patent Attorney
Patentai

$2;50

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Personai

NORIU susipažinti su moteria, kuri 
norėtų eiti į kriaučių biznį. Turi mo
kėti siūti. Knygynas, Box 57, 3210 
So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 
beismante, garu šildomi, atiduosiu pigiai 
už parodimą tuščių flatų rendaun in
kams. šaukite Fairfaz 4899, 6400
Maryland Avė.

Furnishcd Rooms
RENDON fornišiuotas kambarys dd 

1 arba 2, karštu vandeniu šildomas, su 
ar be valgio. 5542 So. Talman Avė.

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

moderniškai' įrengta 
be namo ar su namu, 
pagyvenimui kamba- 
karų garadžius. Ren- 
kartu ir Dodge tro-

Biznis išdirbtas

PARDAVIMUI 
bučernė ir grosernė 
Cash biznis. 4 
riai užpakaly ir 2 
da pigi. Biznis 
ką parduosiu labai pigiai, nes esu pri
versta greit parduoti, 
per 15 metų. Priežastis pardavimo: 
vienai moterei sunku apsidirbti.

Lietuvių ir lenkų apgyventa apielinkė. 
Kreipkitės 

4129 S. Sacramento Avė.

Real Estate For Sa'e 
Namai-Žeme Pardavimui

Jeigu jus kada nors 
svajojate būti savinin
ku gražių namų — štai

> bargerias — '
a. • ’ •

2 flatų 5 kambarių kiekvienas mūri
nis, augštai moderniškas, tile maudynė, 
stikliniai porčiai, karštu vandeniu apšil
dytas, 2 karų mūrinis garadžius. Illi
nois Central transportacija, tiktai 27 mi
nutes iki didmiesčio, augštos klasos apie- 
linkė, improvementai sudėti ir užmokė
ti. Namas kaip naujas. Originalis sa
vininkas užmokėjo $15,000.00. Par
duos atsakomingiems žmonėms už 
$7500.00, % casb, o už likusius 
duos morgičių. Del platesnių informa
cijų ir pamatyti namus rašykite į

Naujienas,
1739 So. Halsted St.

* Box 1497
Chicago, III.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti]

JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandas, Še
rus ar bonus, • pardudtį. 

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

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar syki nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius perus re
zultatui duoda Naujienom

B

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

...




