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Neaiškus teismo nuospren 
dis Prūsijos byloje

Pripažino Hindenburgui teisę paskirti 
diktatorių, bet kartu paliko kabi

netų atstovauti Prūsija

Argentina paliuosa- 
vo 134 baltųjų ver

gių pirklius 
J . '

žydų baltųjų vargių pirklių 
draugija Zwi Migdai pripa
žinta teisėta ir jos nariai pa- 
liuosuoti

Leipzig, Vokietijoj, sp. 25.— 
Augščiausias teismas šiandie iš
nešė savo nuosprendį Prūsijos 
byloje dėl Hindenburgo ir von 
Papeno pašalinimo Prūsijos val
džios ir paskirimo savo komisio- 
nieriaus valdyti Prūsijos vals
tiją.

Teismas savo nuosprendy pa
rėmė prezidentą von Hinden- 
burgą ir kanclerį von Papen 
pripažindamas, kad pašalinimas 
Prūsijos valdžios ir paskirimas 
fedaralinio komisionieriaus ves
ti Prūsijos reikalus, sutinka su 
konstitucija. Bet tuo pačiu lai
ku teismas nusprendė, kad fe- 
deralė valdžia negali atimti iš 
Prūsijos ministerijos teisę at
stovauti valstiją Prūsijos sei
me ir visuose reikaluose su ki
tomis valstijomis.

Visos sriovės, išėmus val
džią, šį nuosprendį pripažino 
neaiškiu ir visi sutinka, kad 
jis yra pusinis, bandantis pa
taikauti ir vienai kitai pusei.

Niekurie organai yra palinkę 
jį skaityti laimėjimu Prūsijos 
kabineto. Nacionalistų laikraš

čiai yra patenkinti pripažinimu 
federalinio diktatoriaus, bet 
jiems nepatinka, kad nuverstam 
kabinetui pripažino teisę atsto
vauti Prūsiją jos santikiuose su 
seimu, federale valdžia ir kito
mis Vokietijos valstijomis.

Nacionalistų laikraštis Nach- 
tausgabe sako, kad nuosprendžio 
negalima suprasti. Industria- 
listų Allgemeine Zeitung vadina 
nuosprendį “dviveidišku”.

Demokratinis Vossische Zei
tung sako, kad nuosprendis yra 
dviem trečdaliais Prūsijos lai
mėjimas.

Socialdemokratų Vorvvaerts 
sako: “Vaikas tapo gražiai per
plautas pusiau ir abi besipyli- 
nėjančios motinos gavo lygiai po 
pusę."

Hitlerio Angrif uždėjo ant- 
galvį “Von Papeno pralaimėji
mas”.

Valdžios rateliai lečiaus tik
rina, kad nuosprendis yra pil
nas von Papeno laimėjimais. 
Vienas buvęs justicijos ministe- 
ri gi mano, kad nuosprendis 
pastato Prūsijoje dvi valdžias.

Kunigas nuteistas 
visam amžiui 

kalėjiman
Teismas jj rado kaltą už žmo

nos nunuodijimą, kad apsi
vesti su| jauna biblijos mo
kytoja

Muskogee, Okla, sp. #25. —■ 
Kun. Stephen A. Berrie, 52 m. 
amžiaus, šiandie teismo buvo 
rastas kaltas už nunuodijimą 
savo pirmos žmonos, 50 m. am
žiaus, kad apsivesti su 19 me
tų mokytoja, kuri jo sekmadie
nio mokykloje mokino vaikus 
biblijos. Buvo liudijama, kad 
dar pačiai nemirus, jis jau su
eidavęs su savo jaunąja moky
toja, o už poros mėnesių po 
žmonos mirties jiedu apsivedė.

Jury kunigą nuteisė visam 
amžiui kalėjiman.

Nukapojo algas Ru
sijos darbininkams

Maskva, sp. 25. — Rusijos 
darbininkams, visai netikėtai ir 
nieko jiems nepranešus,—klas
tingu budu—valdžia nukapojo 
■algas.

Prieš kelias savaites visiems 
darbininkams buvo įsakyta pa
siduoti egzaminacijai dėl jų 
darbštumo ir tinkamumo. Buvo 
nustatytos trys kategorijos, -į 
kurias darbininkai ir' liko pa
dalinti. Kadangi darbininkai 
yra nusiminę, apatiški, tai jie 
nebesiveja patekti į augštybes 
—džiaugiasi bile dar nepakliu- 
na j kokią bėdą. Todėl jie ir 
nepaisė į kurią kategoriją ku
ris yra skiriamas. Ir, žinoma, 
dauguma pakliuvo j trečiąja ka
tegoriją.

Bet kada susilaukė algos, tai 
pasirodė, kad visų jų algos tapo 
nukapotos nuo 20 iki 40 nuoš.

Buenos Aires, sp. 25. —Pir
mosios Instancijos teismas nu
tarė pailuosuoti 134 narius Zwi 
Migdai draugijos, kurie buvo 
kaltinami kaipo baltųjų vergių 
pirkliai ir sėdėjo kalėjime nuo 
1929 m., Argentinos skyriui Iri- 
ternacionlės Draugijos Apsau
gojimui žydų Moterų ir Mer
gaičių pradėjus kampaniją prieš 
baltųjų vergių pirklius.

Kampanija sukūlė sensaciją ir 
buvo įsakyta areštuoti visus 
Zwi Migdai draugijos narius, 
kurių ji turėjo apie 450, dau
gelis kurių policijai jau buvo 
žinomi kaipo baltųjų vergių 
pirkliai. 136 nariai tapo areš
tuoti, kiti gi pabėgo į kitas ša
lis. .

Buvo įrodyta, kad draugija 
importuodavo, pirkdavo ir mai
nydavo moteris, kaip kokią ne
gyvą prekę. Tečiaus sulig Ar 
gentinos įstatymais, jos nariai 
galėjo būti teisiami tiktai už 
nelegalį susiorganzavimą krimi
naliems tikslams. Bet kadangi 
draugija turėjo Buenos Aires 
provincijos čarterį kaipo žydų 
savitarpinės pašelpos draugija, 
tai teismas nusprendė, kad ji 
negali būti skaitoma n-elėgale 
draugija. Tik du jos nariai, 
kurie buvo kaltinami už korup
ciją, tapo nuteisti kalėjiman. 
Kiti gi 134 nariai liko paliuo- 
suoti. Apie 300 narių, kurie 
pabėgo iš Argentinos, tapo pa
skelbti pabėgėliais ir maištinin
kais ir Argentinon sugryšti ne
begali.

Šitokis teismo nuosprendis su* 
naikino kelių metų darbą Drau 
gijos Apsaugojimui žydų Mote
rų ir Mergaičių, kuri buvo su
rinkusi įrodymų, kad Zwi Mig
dai draugija importavo į Ar
gentiną tūkstančius moterų ir 
mergaičių, kurias pardavė tvir- 
kavimo urvams. Duoti teisme 
liudijimai apima 26 tomus, tu
rinčius daugiau kaip 6,0(K) pus
lapių.

Nuteistas už žmonos nunuodijimą kunigas

tAc<ne-P. ti A. Photo]

Lietuvos Naujienos
Vilkai avis drasko

* Vi
t

Vadokliai, Panevėžio aps. — 
Apylinkėj priviso daug daug 
vilkų, kurie ir kaimus pradėjo 
lankyti. Pas Kunigiškių kaimo 
ūkininką Aliuką sudraskė 15 
avių, kurios buvo suvarytos nak
čiai į daržą.

Hoover rengiasi nau 
jam prakalbų marš

rutui
Washington, sp. 25. —Pre 

zidentas Hoover išvyksta nau
jam prakalbų maršrutui. Pirma
dieny po pie<t jis kalbėsiąs New- 
•ark, N. J., o vakare busiąs 
New Yorke. J

šį penktadienį jis" mano būti 
Indianapolis, Ind.

Kada prezidentas bus Chica- 
goje, dar nėra galutinai nutar- 
ta. Jis galbūt sustos Chica- 
goj pasakyti prakalbą važiuo
damas balsuoti j savo miestą, 
Palo Alto, Cal. Ten gal būt pa
sakys ir paskutinę kampanijos 
prakalbą.

Norman Thomas sugry- 
žo j New Yorką

New York, sp. 25. — Socia
listų kandidatas į prezidentus 
Norman Thomas sugryžo į New 
Yorką baigęs penkių savaičių 
maršrutą, laike kurio jis ap
lankė 40 valstijų ir pasakė 125 
prakalbas. Maršrutas buvęs la
bai sėkmingas. Stoty jį pasiti
ko apie 2,000 draugų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskį šalčiau.
Saulė teka 6:14, leidžiasi 4:- 

54.

Rasti nužudyti vedęs 
vyras ir kunigo duktė

Gadsden, Ala., sp. 25. — Tom 
Russell, 50 m., vedęs rakandų 
pardavėjas, tėvas trijų vaikų, 
ir p-le Thelma Groover, 29 m., 
duktė vietos metodistų kunigo, 
rasti nužudyti laukuose, kur jie 
buvo suėję pasimatymui. Rus- 
sėli buvo nušautas, o mergina 
užmušta šautuvo kulbe, čia pat 
gulėjo ir pamestas šautuvas. Iš- 
pradžių buvo manyta’, kad juos 
kas nužudė iš keršto. Bet da
bar pradeda aiškėti, kad juos 
veikiausia nužudė nežinomas 
negras plėšimo tikslais.

Komunistai drumščia 
ramumą Ispanijoje

Seville, Ispanijoj, sp. 25. — 
Nežiūrint oficialių užginčijimų, 
valdžia rengiasi malšinti suįru- 
tę, kokia gali pasireikšti sąry
šy su generaliniu streiku, kurį 
skelbia bendrai komunistai ir 
sindikalistai. Miesto gatvės 
patruliuojamos padidintos sar
gybos. \

Madridas, sp. 25. — Bedarbių 
demonstracijos įvyko keliuose 
miestuose. Rimčiausių sumiši
mų buvo Badajoze, kur bedar
biai buvo pradėję plėšti maisto 
sankrovas ir valgyklas.

Barcelona, sp. 25. — 60 ko
munistų, kurie buvo suimti už 
kurstymą neramumų, kalėjime 
pradėjo badavimą, reikalauda
mi juos paliuosuoti.

Kun. S. A. Berrie, 52 m., iš Muskogee, Okla., ir jo jauna, 
19 metų žmona, sekmadienio biblijos mokytoja, kurią jis vedė 
už poros mėnesių po ūmios jo pirmosios žmonos, 50 m., mir
ties. Jis buvo teisiamas už pirmosios žmonos nunuodijimą, kad 
galėjus apsivesti su jauna mokytoja. Teismas rado jį kaltu ir 
jury paskyrė jam kalėjimą iki gyvos galvos.

Roosevelt yra impe
rialistas, sako 

Thomas
Baltimore, Md. — Kalbėda

mas čia’ socialistų kandidatas į 
prezidentus Norman Thomas 
gštriai kritikavo demokratą 
Roosęveltąį l$aipo atvirą impe 
rialistą ir didelio karo laivyno 
šalininką.

“Hooveris niekad nebuvo at
viresnis už gub. Rooseveltą iš
aiškinime laivyno uždavinių, 
kaipo pardavėjo ir skolų ko- 
lektuotojo dėl ekonominių vieš
pačių”, sakė Thomas.

Pitsburgh, Pa., sp. 25.—Kal
bėdamas čia vakar ■ Norman 
Thomas pasisakė už pakeitimą 
tiesioginiu piliečių balsavimu. 
Taipgi jis pasisakė už propor- 
cionalę sistemą miestų ir vals
tijų rinkimuose, kad gautų at
stovybę ir stiprios mažumos 
partijos, ir už susiaurinimą aug 
ščiausio teismo galios, kad jis 
negalėtų panaikinti kongreso 
priimtus įstatymus.

Maskva.—Ieškant gumos už
vaduotojų, iš kurių butų galima 
gaminti dirbtinę gumą, surasta, 
kad tūla Krymo pienių (dande- 
lions) rūšis turi savyje labai 
daug gumos ypatybių. Bandy
mai auginti tas pienes kitose 
apielinkėse pasirodė sėkmingi 
ir jos dabar bus auginamos pla
čioj skalėj industriniams tiks
lams.

14 žmonių užmušta 
įgriuvus grindims

Cairo, Egypte, sp. 25. — 14 
žmonių liko užmušta vienuose 
namuose ties Girga' laike ves
tuvių įgriuvus grindims. Tarp 
žuvusių yra ir nuotaka.

6 žmonės užmušti kalė
jime

Bucharestas, Rumunijoj, sp. 
25.—šeši žmonės liko užmušti 
ir keli desėtkai kalinių ir sar
gų sužeista riaušėse Cernauti 
kalėjime, Bukovinoj. 8 kaliniai 
pabėgo.

Hamburgo mokyklo
se leista vartoti 

rykštes
Hamburg, Vokietijoj. —Jun

keriams su von Papenu įsiga- 
vus valdžion, Vokietijoje pra
deda atgyti senoji dvasia ir pa
pročiai. Štai Hamburgo mo
kyklų vyriausybė vėl leido mo
kytojams bausti Vaikus rykštė
mis, kurios buvo uždraustos 
tuoj po k'aTo.

Kitose Vokietijos mokyklose, 
ypač Prūsijoj, irgi rengiamasi 
gryšti prie “geležinės discipli
nos”. mokyklose.

40,000 policistų pasitiks 
“bado armijų”

Londonas, sp. 25. — Visa 
Londono reguliarė ir specialė 
policija, taipgi savanoriai, viso 
skaičiuje 40,000 policistų, pasi
tiks “bado armiją”, kuri atvyks 
į Londoną, skaičiuje gal kokių 
2,000 ar kiek daugiau bedarbių. 
Maršuotojai eina nedidelėmis 
grupėmis iš įvairių Anglijos 
vietų. Jais vadovauja daugiau
sia' komunistai.

Londonas, sp. 25. — Šiandie 
ištiko keli susirėmimai tarp 
Mosley vadovaujamų fašistų ir 
besirenkančių Londone bedar
bių. -

Montrea'l, Que„ Kanadoj, sp. 
25.— Trys plėšikai centralinėj 
miesto daly užpuolė skyrių žy 
miausio vietos banko ir pabėgo 
pastvėrę $12,000.

Streaitor, III., sp. 25. — čia 
tapo pagauti šeši plėšikai, ku
rie pora valandą prieš tai buvo 
užpuolę Ransom banką. Juos 
pa’gauta vietos saliune.

l .N ....................... «■'</' ' > — ’-

Londonas, sp. 25.— Anglijos 
sterlingų svaras per keliai pa
starąsias dienas, be jokios ma
tomos priežasties, nupuolė virš 
14 c.

Paraguaiėčiai paėmė Bolivijos
fortą

Japonija pasiūlys 
savo nusiginkla

vimo pieną
Tokio, sp. 25. —Iš augštų 

valdininkų sužinota, kad Japo
nija pasiūlys nusiginklavime 
konferencijai savo nusiginkla
vimo ir laivynų sumažinimo pie
ną. Kabinetas jau patvirtino 
tą pieną, bet jis per tūlą laiką 
bus laikomas paslaptyje.

18 žmonių prigėrė 
busui Įkritus Į upę

Natchez, Miss., sp. 25. —Jos. 
Bowman ir 17 negrų iš Water- 
proof, La., kurie gryžo iš bap
tistų konvencijos, prigėrė Mis- 
sissippi upėj, busui, kuriuo jie 
važiavo, įkritus į upę. Tik trys 
žmonės, jų tarpe ir buvo šofe
ris, išsigelbėjo.

Palanga ir Joniškis jau 
gavo antraeilių mie

stų teises
Ministerių kabinetas priėmė 

valstybės savivaldybių įstatymo 
papildymą, kuriuo Palangai ir 
Joniškiui suteikiamos antraei
lių miestų teisės, šios teisės su
teikiamos nuo 1933 m. sausio 
mėn. 1 d.

Joniškis turi 5000 gyventojų 
ir per metus apie 70,000 lt. pa
jamų. Palanga turi 2,500 gy
ventojų ir apie 20,000—30,000 
pajamų. Todėl jie gali atskirai 
nuo valsčių ir savistoviai tvar
kytis. Be to, Palangoje dabai 
yra apie 20 žemės sklypų be 
savininkų. Jie galės būti pa
vesti tvarkyti miesto savival
dybei.

Dar daugiau fhridiečiij 
nuplakta

^Jack^onVilMT^Fla., sp. 25. — 
Policijai pranešta, kad dar trys 
žmonės liko nuplakti nežinomos 
gaujos. Ikišiol nuplakta, yra 
jau 19 žmonių.

Tokio.—Pietinės Manžurijos 
geležinkelis paskelbė, kad po 
5 metų tyrime tapo surastas 
pigus būdas iš anglių gauti 
aliejaus. Esą 2 tonai anglių 
duoda 1 toną aliejaus, iš ku
rio galima gauti ir gasolino. 
Jei tas būdas pasirodytų sėk
mingas, Japonija pasidarytų 
nepriklausoma nuo kitų šalių 
aliejaus. Aliejų manoma imti 
iš Manžurijos paviršiaus anglių 
kasyklų, kur tonas anglių kai
nuoja tik 50c.

Princeton, N. J. — Du jauni 
vyrai ir mergaitė liko užmuš
ti ant vietos ir kitas jaunas 
vyrukas ir mergaitė liko sun
kiai sužeisti, kai jie gryšdami 
iš šokių Princeton kolegijoj į- 
važiavo į ant kelio stovėjusį 
troką.

Asuncion, sp. 25. — Karo 
ministerija paskelbė, kad Pa- 
raguay kariuomenė paėmė Arce 
fortą, vieną iš svarbiausių Bo
livijos tvirtovių Gran Chaco 
apygardoj. Boliviečiai paliko 
daug amunicijos ir ginklų.

La Paz, Bolivijoj, sp. 25. — 
Oficialiai paskelbta, kad gene
ralinio štabo įsakymu Bolivijos 
kareiviai evakavo Arce fortą.

Los Angeles, Gal., sp. 25. — 
Smarki vėjo audra perėjo per 
miestą, išrovusi daug medžių, 
sugriovusi kelis namus ir dau
geliui namų išnešusi langus.

San Francisco gi buvo jau 
čiama’s silpnas žemės drebėji
mas.

• •* _______

Londonas.— X-spindulių pa- 
gelba smulkiuose Transvaliaus 
kristaluose rastas naujas mine
ralas, pavadintas Bragite.

F i n a n sų ministerijos 
valdininkams jau rašo

mas kaltinamasis 
aktas

Katinas.—Jau spaudoj buvo 
rašyta, kad prekybos dep. d i r. 
Norkaitis, fin. m-jos tarėjai 
Tamošaitis, Prapuolenis, inž. 
Garšva, juriskonsultas Vaitie
kūnas, Ožinskis ir kt. yra pa
traukti teisman kaltinamaisiais.

Vienas prokuroro padėjėjas 
buvo parašę? išvadą—bylą nu
marinti. Bet valstybės gynėjas 
p."Byla su išvada nesutinka ir 
pats pradėjo ^rašyti kaltinamąjį 
aktą' M*..

Nuimtas ištrėmimas so
cialdemokratų veikėjam

Kaunas.— Prieš kurį laiką 
Kauno karo komendantas iš 
Kauno visam karo būvio laikui 
buvo ištrėmęs socialdemokratų 
centro komiteto narį Markeli 
ir prof. s-gų gen. sekr. Plačia- 
kį* Dabar Plačiakiui trėmimas 
nuimtas, bet neleidžiama jam 
gyventi Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžy ir Marijampolėj, o Mar
keliui leidžiama gyventi kur jis 
nori.

Mažiau cukraus vartoja
Obeliai ,Rokiškio aps. -—Pas

kutiniais metais buvo žymiai 
padidėjęs cukraus vartojimas 
kaime, ypač vasaros metu, kai 
prasidėdavo įvairių uogienių vi
rimas, bet šią vasarą vėl suma
žėjo. Tai įvyko dėl krizės ir 
cukraus pabrangimo priežas
ties. Dabar cukrus pasidarė 
sodžiui sunkiai įgyjamas.
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Amerikos Lietuviai
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 -r

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 - 
Šventadieniais nuo 9 iki i val. 

r
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Waterbury, Conn.
Rankdarbių paroda

Spalių 17 d. išaušo labai lie
tingas ir tamsus rytas. Per 
visą dieną, kaip yra sakoma, 
lietus pyle, kaip iš viedro. Ta
čiau nežiūrint į tai, musų su
rengtoji paroda susilaukė daug 
lankytojų. Apie 6 vai. vakaro 
jau registracijos knygoj buvo 
pasirašę apie 350 žmonių. Lie
tus nesustojo nei vakare, vie
nok atvyko 500 su viršum 
žmonių. Mat, vakare buvo 
gražus programas ir kalbėjo 
p. P. Žadeikis, Lietuvos gene- 
ralis konsulas.

Programui vesti parodos 
rengimo komitetas pasirūpino 
gauti p. Frederick S. Chase. 
Tai labai kultūringas ir apsi
švietęs žmogus. Savo įžangi
nėj kalboj ponas Chase papa
sakojo publikai apie tai, kokį 
įspūdį jam padarė paroda ir 
kurie audiniai jam labiausiai 
patinka. Amerikonams jis 
priminė, jog tais laikais, kada 
Amerikoj vien tik indijonai 
gyveno (82 metų prieš Ame
rikos atradimą) Lietuva buvo 
stipri ir galinga. Toliau jis 
pasisakė aplankęs Marienbur
gą, buvusią kryžiokų tvirtovę, 
ir tiesiog nusistebėjęs, kaip 
lietuviai 1410 metais galėjo tą 
kryžiuočių galybę sulaužyti.

Po to ponas Chase pristatė 
kalbėti konsulą Žadeikį. Pub
lika gana prielankiai jį pasi
tiko. Ponas Žadeikis trumpai 
kalbėjo apie Lietuvos istori
ją, lietuvių kalbą, dainas ir 
audinius. Pagyre parodos 
rengėjus už tai, kad pasirūpi
no surinkti labai daug įvairių 
audinių. Paskui jis kalbėjo 
apie Lietuvos ekonominę būk
lę. Esą, Lietuva yra žemdir
bystes šalis, todėl ji neblogai 
laikosi. Faktas yra tas, jog 
dabartiniu laiku kaip tik skau
džiausiai paliestos yra indust
rines šalys. Nežiūrint į sun
kius laikus, Lietuva kaip ir 
visada pripuolamą skolą Jung
tinėms Valstijoms atmokėjo.

Po prakalbų prasidėjo muzi- 
kališkas programas. Pirmiau
siai visi susirinkusieji padai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to panelės Ag
nieška Veišiutė ir Antanina 
Česnakiutė pašoko įvairius 
šokius, kurie dabartiniu laiku 
yra šokami Lietuvoj. Tiems 
šokiam grojo ant koncertinos 
ponas C. Stupras iš Shelt 
Conn. P-ia Vokietaitienė iš 
New Haven, Conn., gražiai pa
dainavo tris daineles? “Plau
kia sau laivelis”, “Dul, dul, 
dūdelė” ir “Bernuželį, nevesk 
pačios”, /

Tačiau tenka pasakyti, jog 
publikai labiausiai patiko 
grupiniai šokiai, kuriuos atli
ko aštuonios mergaitės. » Bū
tent, Aldona Alksniniutė, 
Onutė Bakutis, Irena Benevi- 
čiutė, Onutė Masiulis, Bertu 
Peciliunas, Hilda Žimkiutė, 
Veišiutė ir Česnakiutė. Jos 
pašoko ir padainavo “Aguo
nėlė”, “Žilvitis”, “Rūtelė”, 
“Čigonėlis”, “Noriu miego” ir 
“Klumpakojis”. Grojo Stupras 
ir Albertas Pilvelis. Už tą 
programo dalį didžiausias kre-

susipažinti su parodos ekspo
natais. Ir tenka pasakyti, jog 
parodoj yra labai daug rank
darbių ir meno dalykų, kurie 
vaizduoja lietuvių kultūrą. 
Connecticut valstijos Kolegi
jų ir Profesionalų Susivieniji? 
mui priklauso garbė už tos 
parodos surengimą. Paroda 
buvo rengiama The Mattatuck 
Historical Society patalpoj.

Vietos anglų laikraščiai ga
na daug vietos pašventė tos 
parodos aprašymui. Ir tie 
aprašymai buvo labai prielan
kus. Amerikiečiams buvo pa
tariama parodą lankyti ir su
sipažinti su originališkais lie
tuvių darbiniais.

Reikia pastebėti, jog tas Su
sivienijimas susikūrė tik prieš 
devynis mėnesius, bet per tą 
trumpą laiką jau spėjo labai 
daug nuveikti. Buvo jau sėk
mingai surengtos kelios pra
mogos, kurios davė £iek tiek 
ir pelno. Tas pelnas paskir
ta Lietuvos universiteto vienam 
gabiausių studentų pensijai. 
Keli desėtkai dolerių jau liko 
pasiųsti ir iš prof. V. Čepins
kio gauta laiškas, kad stipen
dijai skiriami pinigai priimta.

Susivienijimo vyriausias tik
slas yra suburti į daiktą lie
tuvius profesionalus ir studen
tus, kurie lanko universitetus 
arba kolegijas. Susivieniji
mo nariai, kurie daugumoj yra 
čia gimę ir augę, stengiasi 
kiek galima artimesnius ry
šius palaikyti su Amerikoj gy
venančiais lietuviais, o taip 
pat užmegsti ryšius su Lietu
vos studentais. Dabar eina 
judėjimas sujungti visas lietu
vių studentų kuopeles į vieną 
stambią nacionalę organizaci
ją. Tai butų didelis žingsnis 
pirmyn. — K. S.

Indiana Harbor, Ind.
Politiškas mitingas

Rinkimams besiartinant, mu
sų vietos lietuviai visu smar
kumu dalyvauja politikoj. Nors 
ii* seniau lietuviai dalyvaudavo 
politikoj, tačiau toli gražu ne 
tiek, kaip šiais metais. Dabar 
tiesiog vieni su kitais lenkty- 
niuojasi. Ypač didelės lenkty
nės ir varžytinės eina tarp 
republikonų ir demokratų. Vie
ni dirba tuo tikslu, kad gavus 
darbą, o kiti yra priversti dar-
buotis, idant palaikius dabar
tinius darbus. Mat, mes turi
me kelis lietuvius poliemonus. 
Tiems tai ir rupi, kad jų par
tija pasiliktų valdžioj. Jeigu 
jų partija pralaimės, tai, labai 
galima, kad ir jie neteks dar-

žinoma, nėra reikalo aiškin
ti, jog pastarieji priklauso re- 
publikonams. šiandien, t. y. 
spalių 26 d., jie rengia didelį 
mitingą republikonų svetainėj, 
3812 Main st. Kalbėti pakvies
ta žymus kalbėtojai. Lietuviai, 
kurie domisi politikos klausi
mais, yra kviečiami atvykti i 
mitingą. Pradžia 8 vai. vakaro.

Lietuvis.

fleveland. Ohio
Aviacijos diena

ditas priklauso panelei Onai 
Balsiutei, kuri sumokino mer
gaites šokti. Dėl įvairių 
priežasčių Olšauskas negalėjo 
atvykti.

Konsulas Žadeikis tiek susi-

Musų kolonijoj lietuvių avia
cijos diena yra rengiama spa
lių 30 d. Vieta — Mayfield ir 
Ford Rd. Prasidės 10 vai. ry
to, Dalyvaus lietuvių lakūnai

domėjo paroda, jog nutarė 
nakvoti Waterbury, kad ant

Darius ir Girėnas.

LIETUVOS ŽINIOS
Trys Šūviai į Meilu

žės Širdį
Baisi meiliška tragedija 

Alytuje

sustoti ir pats išlipęs patikrina 
benzino kiekį. Auto5 buvo krei
vai pastatytas ir benzino atro
dą, kad mažai yra, todėl' grįž
ta atgal į miestą, kad pripy
lus benzino. Čia jis pats (Rus
teika) išlipo ir žiurėjo, kaip 
šoferis neša benziną. Kai dvi 
skardines buvo įpiltos, tai1 tre
čios jis jau nesulaukė, nes šo-

tuojau pabėgęs. Be ko kita 
teisme paaiškėjo, kad Kišu- 
nas ir kelias meilužes turė
jęs. Kišuno' gynėjas p. Nava- 
saitis prašę teismą bylą ati
dėti ir pašaukti liudininkus, 
tačiau teismas bylą sprendė ir 
Kišuną nubaudė pusantrų 
metų paprasto kalėjimo, iškai
tydamas ligi teismo jo atka-

Demoralizuojančios 
Dėžės

ŠIAULIAI. —Prieš kiek lai- 
ko klubuose, kavinėse, kino- 
teatruose ir kitose panašiose 
vietose pridygo labai daug pi
nigais lošiamų automatų, šios 
“montekarliŠkos ruletės”, ry- 
damos po 20 et. negailestingai

kietija (Tiuringija). Laivinių 
kirvukų dalis priklauso ak
mens gadynės galui, bet dau
gumas—žalvario gadynei. Lie
tuvoje randami šio tipo kir
vukai greičiausia yra kilę iš 
suardytų kapų, kurių formos 
tuo tarpu dar nežinome.

rytojaus galėjus nuodugniau

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tiek vietos, tiek apylinkių 
lietuviai yra kviečiami* daly
vauti aviacijos dienoj ir pama
tyti musų šaunius lakūnus da
rant ore visokius triksus. No
rintieji galės paskrajoti padan
gėse. Kitose kolonijose aviaci
jos dienos praėjo labai sėkmin
gai. Todėl ir mes pasirūpinki
me, kad spalių 30 gerai _ pasi
sektų. —Jonas Jarus, Rengimo 

komisijos pirmininkas.

Gyveno sau savo Rumbonių 
dvare ponas Višniauskas gy
dytojas veterinaras. Žmogus 
lėtas ir labai gero budo. Ir 
taip begyvendamas sumanė 
sukurti jaukų šeimos lizdelp 
Jis nesivaikė šilkinių suknelių, 
neuoste kraičių skryties, o pa
milo gražią, kaip lėlę ir vik
rią, kaip ungurys, savo tar
naitę Marytę. Pamilo taip 
karštai, kad spjovęs į draugų 
atkalbinėjimus ją vedė.

Nuo tos dienos kambarinė 
Marytė, tapo ponia Višniaus*- 
kienė.

Ir nuo tos dienos prasidėjo 
kivirčai ir dramos tarp pp. 
Višniauskų.

Būdama labai graži, turėjo 
daug “gerbėjų”, kurie įvairiai 
ją išnaudodavo, ji tuoin pat 
atsilygindavo savo vyrui.

Vyras matydamas ,kad ne
galės perdirbti iš vyžo batą, 
kaip sako žmones, spruko 
Lenkijon, kur iki šiai dienai 
gyvena. Kartu išsižadėjo sa
vo dvaro ir savo “numylėtos” 
žmonelės. Pas jį pabėgo ir 
jo duktė, nes motutė nedavė 
jai išlaikymo.

Nežiūrint į tai, kad Višniau
skienė perleido šimtus kava
lierių ,— jos veidas atrodė 
skaistus ir ji liko viliojanti. Ir 
štai į ją Jau turinčią 31 me
tus, įsimyli dar jaunas mati
ninkas Rusteika Juozas. įsimy
li, bet nesiveda, tačiau gyve
na drauge Rumbonių dvare 
(5 km. nuo Alytaus). Po tri
jų gyvenimo metų tarp jų iš
kilo “mažas nesusipratimas”, 
kurio pasėkoj Juozui per
plautas pilvas, bearei peršau
ta ranka. ’*” '

žmonės jau mane, kad dau
giau jie niekuomet nebesusi
tiks, tačiau apsiriko.

Abu gulėjo ligoninėj, abu 
sėdėjo kalėjime ir abu išėję 
laisvėn pasiėmę už parankės 
ėjo gatvėmis.

- O —
Per paskutinius metus vėl p. 

Višniauskienė pasigedo praė
jusių “auksinių” dienelių ir 
vėl linksminosi “skini niepa- 
palo”. Tokie pasilinksmini
mai jai brangiai kaštavo to
dėl turėjo lengvą ranką vek
selius pasirašinėti.

Suėjus terminui maldaujan
čiai prašė, kad josios “vyras” 
(p. Rusteika) juos išpirktų, 
prižadėdama atsilyginti. Ru
steika, žmogus nors karštas, 
bet nuolaidus, buvo ir sutiko 
sų josios reikalavimais ir iš
pirko vekselius, bei grąžino 
josios skolą apie 20,000 litų.

Laikas bėgo, o p. Višniaus
kienė pažadų neišpildo. Ir 
štai jie susipyksta. Vienas iš
važiuoja Kaunan, o kitas Aly
tun.

Nei iš šio nei to rugsėjo 20 
d. Juozas Rusteika atvažiuoja 
į Rumbionjus, tačiau Višniaus- 
kięnės neranda. Girdi maši
nos užimą ir eina pasitikti, nes 
tąja mašina uždusus atvažia
vo Višniauskienė. Įėjo kam
barin abu, o šoferiui liepė pa
laukti. šoferis laukė ant kai
na mašiną atgręžęs nuo Aly
taus, todėl išgirdęs sode tris 
šuvius ir pamatęs atbėgantį 
su brauningu rankoj p. Rus
teiką, negalėjo pasprukti.

Rusteika įrėmęs brauningą 
sušuko: “Veži' kur aš įsa
kysiu, ar ne? jei ne, tai dar 
yra dvi kulkos — tau ir man” 
šoferis persigandęs pažadėjo 
pildyti viską«

Važiuoją Alytaus link ir 
visas nutirpęs iš išgąsčio gir
di, kaip Rusteika pakeitė šo
vinių apkabą, Privažiavę Aly
tų šoferis sako, kad benzino 
užteks 2 kilometram. Iš prad
žių Rusteika įsako vežti, kol 
bus benzino, bet paskui liepia

feris per užpakalines duris ir 
tvoras peršokęs buvo atsidū
ręs pas Gurą iš kur iššaukė 
policiją. Tačiau Rusteikos jaU 
nebuvo;

—o
Sujudo visa policija. Dieną 

ir naktį su prakaitiv ieškojo 
antrojo Tumino, tačiau be re
zultatų. Tik dėka* sustipri’htai 
pasienio policijai spalių) 1 d. 
apie 7—8 vMl rytb įvyko susi
šaudymas ties demark-liiiija, 
Kaniūkų miŠttę tarp Rusteikos 
ir pasienio policijos.

Rusteika matydiamaSį kad 
negalės pasprukti1 šovė sau 
kakton, tačiau dar gyvas ir 
manoma; kad pavyks gyvą at
gabenti' ligoninėn.

Sūnūs Nužudė Tėvą
Žmones pasipiktinę nedoru ir 

baisia darbu.

lėtus 4 mėn.

Gaust Įdomiais Kalnais 
Apylinkė

Ž. Kalvarija, Telšių 
Apylinkė, bene, bus

Alytaus ap., Alovės vai., Ka- 
lesnykų k. Balys Stumbris 19 
m. rugsėjo 21 d. 10 vai., visai 
šeimai išėjus į laukus, dviem 
kirvio smūgiais užmušė savo 
tėvą Joną Stumbrį 52 m. am
žiaus ,paėmė .nuo jo 4,150 li
tų, surinko geresnius daiktus 
ir rubus 1,000 litų vertės, vis
ką paslėpė kluone ir pats nu
vyko kur kiti šeimos nariai 
mynė linus ir ramiai dirbo 
ligi 16 vai.

Motinai palibpus, Balys nu
ėjo namo pakinkyti arklių ir 
linų parvežti.

Parėjęs namo, vėliau atbė
go pas dirbančius ir su ašaro
mis pranešė, , Įįad užmuštas 
tėvas. Vėliau 4aš pats Balys 
nuvyko. į Alovęs^ policiją įr 
pranešė apie žijiOgžudystę. 1

Vietos pol. nuov. viršininkui 
p. Vaitkui ir krim. pol. vald. 
p. Šalkauskui tiriant nusikalti
mą ir padarius namuose kra
tą, rasta kluonę paslėpti pa
grobti daiktai WWąbužiai.

Balj^s buvo areštuotas ir ki
tą diedą prisipažino5 tėvą nu
žudęs jir nurodė, kur paslėgti 
pinigai.

Nužudo tėvą, kad pasisavin
tų pinigus, už kuriuos nužudy
tas tėvas norėjo savo dukterei 
pirkti ūkį.

Iš karto niekas namiškių ir 
pašalinių sūnaus neįtarė, bet 
buvo įsitikinę, įad žmogžudy
stę ir apiplėšimą padarė plė
šikai. Tėvažudys? geraf mo
kėjo nuduoti nekaltą ir slėpti 
tą baisų darbą.

Tik dėka kripi

apskr. 
turtin

giausia visoj Žemaitijoj kal
nais; Vien tik apie miestelių 
jų priskaitbma arti dvidešim
ties. Savo padavimais: šv. Jo
no, Atžvilgos, Pilies, Sakalo, 
Kalpės, Kartuvių ir Panų kal
nai bus turtingiausi. Senesnie
ji žmonės apie juos pripasa
koja įvairiausių padavimų. 
Prie Atžvilgos kalno slėniuose 
ir dabar ūkininkai ardami 
randa įvairių geležinių daik
tų, panašių į kardus, šarvus 
ir pan. Yra žmonių, kurie mė
gino kasti Pilies kalną. Jie 
pasakoja, kad nors negiliai 
buvo įsikasę, bet radę įvairių 
žemės kluodų, kas liudija, 
kad kalnas supiltus. Panų kal
nas stovi į rytus apie 6 kilni, 
nuo miestelio, Pasruojos km. 
Iš trijų pusių jis apsuptas mi
šku atrodo labai įspūdingas. 
Kalne stovi koplyčia, slėny 
šaltinis ir prie jo maža kop
lytėlė. Charakteringos kalnų 
formos, jų padavimai ir' ran
damos įvąirios prie jų senie
nos, verste verčia jais susi
domėti. Akyli archeologo akis 
daug ko čia galėtų rasti.

tuština piliečių kišenes. Val
dininkai, darbininkai, tikėda
miesi išlošti, atiduoda auto- 
natams savo sunkiai uždirb
tus centus. Jau buvo keli atsi
tikimai, kad įėjęs į azartą pi- 
ietis, per pusvalandį pralošė 
kelis šimtus litų. Iki šiol nė 
vienas neturėjo “laimes” iš
lošti. Lošėjų niekuomet ne
trūksta — automatai apgulti. 
Phž^mėtinas skaudus reiški
nys, — automatus labai pamė
go vaikai, kurie gavę iš tėvų 
kelis centus ar savas sutau
pąs sukiša į tas “laimės 
žes”.

Tiltus Statys

dc-

JURBARKAS. — Pastaruoju 
laiku Plentų valdybos tech
nikai galutinai išmatavo ir 
parengė sąmatas tiltams per 
Mituvą ties Jurbarkus ir Gir
džiais. Ypač pastarasis labai 
reikalingas, nes dažnai Mitu- 
vai patvinus susisiekti su Jur
barku girdžiškiams, vadžgi- 
riškiams ir plačiai apylinkei 
suvis negalima; dabar 
vietoje jokio tilto nėra.

Retas Radinys

toje

Žydi Vyšnios ir Alyvos
SKIRSNEMUNR, Raseinių 

apskr. — Paskutiniuoju laiku 
esant šiltam orui, Nemuno 
krantuose matyti žydinčių vy- 
šnių> žemuogių ir alyvų. Gy
ventojai daro iš to įvairias iš
vadas. Vieni sako, kad bus 
šalta žiema, o kiti — atvirkš
čiai, kad žiemos visai nebusią, 
o bus — tik ilgas ir šiltas ru
duo.

TIKRAS TONIKAS
Bevelk kiekvienas, o ypač pasiekti šieji vi- 

duramėtu, reikalauja toniką Idant būti pil
nai akliviftkieniB. Tai buvo Beniai patirta 
vieno rydytojauB BpedaliBto. kurta atsidėjęi, 
tirinėjo ir bandė bu rasti preakripciją ant 
kurios jisai Kalėti} pasitikėti. Tą prenkrip- 
ciją jinai pavadino NUGA-TONE, ir šian
dien ji yra vaiatM, vartotas per tuka- 
tanėlUB žmonių ir parduodamas vaistininkų 
su pilna garantija. Mėnesinis treatmentaH 
už Vieną Doleri-

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirfi du metu turėjau neapsa
komai geliama ranką. Naudojau {vai
rius linimentus, plasterius ir mostit. 
Tačiau niekas nepagelbčjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expe!leriul.”

S. N.
Phitadelphia, Pa.

M-m

Jau Savarankiai Skrai
do Pirmosios Lietuvos 

Lakūnės
Rugsėjo mėn. ’26 d .pirmą 

kartą sąvadauk, išskrido lėk
tuvu ! pirpio^ips v ^Lietuvos mo
terys, besimokančios būti la
kūnėmis. P-lė Ant. Liorentai- 
tė ir p-lė Jotakaitė, abi lakū
nes mokinės, skrido po du 
kartu. Skridimai pasisekė ga
na laimingai. Apskritai rugsė
jo mėn. 26 dieną musų civilj- 
rtiai aviacijai yra istoriška, 
nes iš viso lietuvės moterys 
savarankiai dar nėra lėktų 
vu skridę.

Rumšiškės miestelio lauke, 
Dvarnalaukyje, apie 5 metrus 
nuo Nemuno kranto, išartas 
pavidalo akmens kirvukas. 
Šio laivinio kirvuko ilgis — 
16,5 cm., plotis — 5,8 cm. Ak
muo rauplėtas. Radinį pado
vanojo Kauno miesto muzie
jui Antanas Dručiunas.

Laivinio tipo akmens kirvu
kai atėjo į Lietuvą ir į kitus 
Rytų Pabaltijo kraštus prieš 
Kristaus giminią. Centras, iš 
kurio išsiplatino šie kovos 
kirviai Europoje, yra Vid. Vo-

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam ♦ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė j Trečioj Klesoj.

. Didelis kainų nupiginamas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Li^e
40 N. Dearborn St., Cbicago

Dabar ir Velnių Blogas 
Amatas

ŽALIOJI.

■ i
ir vietos" 

slaptos policijos valdininki 
gabumui, greitai pavyko žmog
žudį išaiškinti;. Apylinkės 
žmonės labai suerzinti' ir pasi 
piktinę tokiu nedoru iv Mąi 
siu darbu.

I

Vedė Keturias Žmonas 
ir Gavo Kalėjimo

Nesenai Kaulio apyg. teis
mas sprendę Mato KiŠmįo 
baudž. bylą dėl daugpatystės.

1922 m. Kišimas vedė Ėm. 
Kasiulytę, kuri po metų mi
rė. 1923 m. Kišimas jau. susi* 
tuokė su K. Čirpulyt'fe, be 
blogai sugyvenu.

1926 m., Kišunas susituokė' 
su K. Žukaite, Bet metropoli
jos tribųnoląs tas sutuoltfu- 
ves panaikino, o apygardos 
teismas Kišuiią nubaudė 5 
mėn. arešto. M ... < į

1928 m. Itišuiias susittiojčė 
su KępežinskaitiB, bet pateko 
teismąp. ,/ ,.

Te ism e jis aiškinosi, k ai 
jį nugirdę ir girtą naktį nu
vežę j Kampiškiiį bąžnyčii 
(Pahem. valsč,), kur 
Bridžius juos sutuokęs. Kišu* 
nou Irti! t»r»**»».;*-»;Ac 'vt'vrl-z
metą sužinojęs, * kad jis yra 
sutuoktas sii Kepežinskaitę,

km 
pas pil. Kisielaitį buvo šer- 
mens. Po viso visi skirstės 
namo. Einant trims mergi 
noms ir vaikinui iš užkrumių 
pradėjo rodytis “velniai?* 
“Velniai” iš už krūmų (nuo
gi)1 pradėjo visokiais balsais 
kaukti. Tačiau vaikinas nenu
sigando, ir įtikino merginas, 
kad1 “velniui nebijosiąs. Paė
męs baslį, jis nuejb pas juos ir 
pradėjo1 vaitoti* Pasirodė, kač 
lai1 buvę tb pačib kaimo vaiki
nai ši ir V.

Tai, mat1, ir “velniams” 
šiais kryžiaus laikais bloga 
niekas net1 nebijo.

Ar Jus Ieškote 
Bankinių Ryšių?
Jums reikalingas bankinis ryšys. Ko
dėl jums nepasileirauti apie Drovers? 
Nuo 1882 metų jis žinomas dėl savo 
konservatyvio nusistatymo, šiandie, 
daugiaus kaip 55% jo turto laikoma 

cash pinigais ir Suv. Valstijų Valdžios Bonais.
Musų Lietuviškas Departamentas maloniai pasiųs jūsų 

telegramą, perlaidą arba draftą litais arba Suv. Valstijų 
Doleriais jūsų draugams arba giminėms Lietuvon.

Kalbame lietuviškai. — Klauskite p. Stungio.

Drovers B
NATIONAL BANK 
TBIISrtfSAMNGBIMNK

Halsted at 42nd St
Bankines valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj

9 ryto -8v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

nas kąi išsipagiriojęs ir ryto komplektai*

sutuoktas

Pastatyta Moderniška 
Mokykla Kaime 

A M
■l|ĮI IIH ■■■'iliįi NtO1

1 ■ ''

Prie Vendžiogaibs miestelio 
iftiosayame sklype pabaigta 
statyti, patogumais ir pa
gal higienos reikalavimus 
įyandėhtiekis, vonios ir kili 
patbgįmai) , mūrinė keturių 
kompiektų pradžios mokykla. 
Prie tos pačios mokyklos 
taip pat pastatyti ūkio trobe- 
šiai. Viskas kaštavo daugiau 

10,000’ litų. Mokykloje 
jau- dirba visi keturi moky
tojai,. .

Rutpšiškčs miestelyje taip 
pat pabaigta* statyti trijij 
komplektų pradžios mokykla 
Š1ĮS ukib trobesiais. Mokykloje 
ditUar dar ' teveikia ti|< du 

Mokyklos namas 
įpėdinis, ir viskas tekaštavo 
apie 40,000 litų.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St.
karnp. Halstcd St. T<1. YARDS 1829

AKINIAI!
Kokie akiniai tinka jūsų 
veidui? Čia jau nėra spė
liojimų. Su pagalba nau
jų mokslinių metodų — 
atsargiai išanalizavus jū
sų veidą — išmieravus — 
mes galime tikrai nurody
ti jums akinius, kurie pui
kiausiai tiks jūsų veidui.
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Chicagos ekranas
šiame kinomatogra-Cicero

Cilizens

nariai

Reduces COLDS

- tAMSJ/ 
GARDE-N

draugijos 
tarybos

apkal- 
reika- 

davė

Humboldt Parko Lietuvių Po 
liliško kliubo susirinkimas

įvairios 
draugi- 
bendrai

žada atpirkti laipsniškai iš da 
bartinių valstijos gaunamų mo 
kesčių, neuždedant naujos naš 
tos ant piliečių. *

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

spalių 
bažnyti- 

Fairfield 
Lithuanian

organizacijas 
tikslu ir 
sutartį į 
Cominis-

TUINK A VhiOMkN 
IT ?

MAS 
A OF V\M 
PONVER OUT 0«=

Darbo Federacija ir 
partijos už pagalbos 

bonų išleidimą

VIDURINI SPRINGSAI

Mat- 
racai

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

American Lithuanian
Club vakartis

NAUJIENŲ Cirkuliacijos pept.
1739 So. Haisted St., Chicago, III
I . 4 - ▼***•****; ISgefciv

šiuomi siunčiu

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Mon, including 
our Presidents, havebeen Lawyer*. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro lt alwayt a Groat 
Demand for Mon and Womon with/Legal Tratning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a time. No Time Lošt Now Classes 
formed nine timos a Yoar. Start Studying and Earn- 
tng Creditt at any Time. ENTER NOW. LL.B. Degroo 
In Three Year*. Day and Evenlng Clastet.

Toliau apkalbėtas draugijos 
metinis parengimas, kuris Įvyks 
lapkričio 6 d. Komitetas pra
nešė, jog yra sudaryta sutartis 
su M. Dundulienės trupe suvai
dinti juokingų komedijų “Eks- 
propriatorius” ir dar šis tas. Ta- 
me vakare keli draugijos nariai 
gaus aukso žiedų, kaipo garbės 
dovanų, už neėmimų pašalpos iš 
draugijos per dešimtį metų. Be 
to, keli draugai gauna dovanas 
už nesirgimų per 20 metų. Bet 
mažai tokių stipruolių yra.

°N.” Rašė jas.

Tik dabar narių pa
perkant 
5c., prie

Ragina lapkričio 8 d., balsuoti 
už $20,000,000 bonų laidų, 
kad nepakėlus mokesčių

KOKIE PUIKUS! Minkšti 
kaip pūkas, nauji vatos ma
tracai.. Visokio didžio.

tikietai atspausdinti “Naujie 
nose
reiga juos išplatinti 
iš anksto ,tikietai -
durų 35c. Vakaro rengėjai yra 
pasiryžę duoti progų kiekvie
nam atsilankiusiam praleisti 
linksmai laikų šeštadienį, lap
kričio 19 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Iš Lietuvių Kareivių 
Draugijos

Šiandien Lietuvių Improve- 
ment Kliubo susirinkimas 
svarstys vandentiekio klaiv 
simą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Gerbiama publika yra kvie
čiama atsilankyti į šį kliubo 
parengimų, iki pasimatymo.

Frank.

Iš Lietuvių Studentų 
kliubo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, Jietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. t .

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

Pereitų ketvirtadienį įvyko 
paprastas kliubo susirinkimas, 
į kurį atsilankė vidutinis skai
čius narių.

Vakaro renginio komisija 
pranešė kad jau paėmė svetai
nę Maison Hali, 3349 W. North 
Avė., prie Homan Avė., ir

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne
perleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovč. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louis. Mo.

šau- 
kiubo susirinkimas 

Pradžia 8 
susirinkimų 

visi na-

$8.00 Chicagoje
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė ..................................................................................................

Adresas ................................................................................................................................ .

Amžius ..............................  J...... ..........................

Kam užrašote? ................. .............................................................. .................................

Ar giminė?

Jo adresas .............................................................................................................

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS 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 10 ryto iki 1 vai. 
4,200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Pranešimas 
CENTRAL MANUFACTURING DIŠTRICT 

BANKO DEPOZITORIAMS 
LAPKRIČIO 7,1932

Bus paskutinė diena, kada galėsite paduoti 
savo ieškojimus (claims)

VALANDOS ' 
9:00 ryto iki 12:00 

1:00 popiet iki 3:00 popiet 
ŠEŠTADIENIAIS 

9:00 ryto iki 1:00 popiet
W. F. LEIMERT, RECEIVER 

1110 W. 35th Street

Lietuvos Kareivių 
turėjo 
spalių 
nėję.

' Cinema
fe tankiausiai rodomi paveiks
lai pagaminti Europoje, šių sa
vaitę eina filmas pagamintas 
Vokietijoje, “Sein Liebeslied”— 
“Jo meilės daina’’. Tai yra ope
retė iŠ gyvenimo Bavarijos sos
tinės Muencheno, kuri, tarp ki
to ko, yra pagarsėjusi alaus 
pramone. Filman įeina dainos 
ir šokiai ir yra pagamintas vo
kiečių kalboje. Paprastai Vo
kietijoje gaminti filmai yra ga
na geri ir neatrodo, kad “Jo 
meilės daina“ butų išimtis.—c.

yra 
kuo 

kviečia

LISTERINE 
re/ieves

SORE THROAT

Illinois darbo federacija, Cook 
apskričio republikonų ir demo
kratų organizacijos ir 
visuomenės ir biznio 
jos ragina narius ir 
balsuotojus lapkričio 8 
ke visuotinų rinkimų, balsuoti 
už Illinois valstijos $20,009,000 
pagalbos bonų išlėidimą. Bonų 
tikslas yra atpirkti mokesčių va 
rantus, kurie buvo išleisti, kad 
sukelti pinigų valstijos bedar
bių šelpimui. Dabar reikia juos 
atpirkti. Tam tikslui turėtų 
būti pakelti valstijos mokesčiai 
beveik dvigubai. Kad to iš
vengus, yra susidaręs tam tik
ras komitetas “Illinois and Cook 
county emergency relief bond 
issue committee“, kuris agituo
ja už tų bonų išleidimų. Juos

Sekantį šeštadienį, 
29 d., vietos lietuvių 
nėję salėje 44th ir 
Avė., American 
Citizcns Club rengia vakarų 
Bus išpildytas gražus progra 
mas, geras orchestras gros lie 
tuviškus, amerikoniškus šo 
kius ir visi, ypatingai jaunuo 
menė, galės prisišokti iki va

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

99 Coli Springsai 10 metų 
garantija. Byle $A 
didžia. Specialiai "teCiv

Ii ai. Per pertraukas bus gali
ma nuplauti dulkes su įvai
riais minkštais gėrimais. Ka
dangi tai pirmas toks vakaras 
musų' kolionijoje, reikia tikė
tis, kad bus daug publikos. 
Įžanga 25c. ypatai.

Kurie norės įstoti kliuban, 
galės tai padaryti laike vaka
ro be įstojimo mokesčio. Pri
imami vyrai ir moterys, nuo 
16 iki 45 metų avižiaus. Tai 
reta proga, kurių klitrtThs su
teikė norintiems likti nariais, i

Vienas kliubo narys Vincas 
Kubaitis, turįs farmų Huntlcy, 
III., kuris pristato ūkio pro
duktus į kai kurias Chicagos 
biznio vietas, pažadėjo kliu- 
bui paaukuoti 17 sūrių ir po
rų paršiukų. Tai tikrai siur
prizas, apie kurį prieš ir po 
vakaro negalima užtylėti.

A. J.

1930 metais Cicero valdžia 
pardavė vandens sistemų pri- 
vatiškai bendrovei, Greater 
Chicago Lake Water Compa- 
ny. Buvo padariusi kantrak- 
tų 20 metų. Kompanija ža
dėjo investuoti $40,000,000. 
Tam miesto valdininkų užma
nymui griežtai pasipriešino gy
ventojai ir įvairiais budais 
reikalavo, kad sutartį atšauk
ti. Bet tas nieko negelbėjo ir 
tuomet gyventojai nutarė su
siorganizuoti 
miesto pagerinimo 
užprotestuoti prie? 
Illinois Coinmerce 
sion.

šiandien, spalių 26 d 
kiamas
Lukštus svetainėje 
vai. vakare. Į 
raginami atsilankyti 
riai, ir visi mokesčių mokėto
jai, ypatingai biznieriai kurie 
dar nepriklauso. Bus svars
tomas vandens vamzdžių klau
simas. Ar mes galime šiais 
sunkiais laikais išsimokėti, už
sitraukę naujų naštų? Dabar 
turime užtektinai mokesčių. 
Taksai aukšti, gatvės dar neiš
mokėtos, nuomininkai nemo
ka ir vienu žodžiu padėjimas 
nėra koks. Apsižiūrėkime, 
kad bedarydami pagerinimus, 
ncatsirastumėm dar bloges- 
niam padėjime, ir kad vėl ne
pasikartotų 1930 metų įvykis.

Kliubietis.

M. Jurgėliene atsišaukė į 
draugijų, ieškodama paramos 
vyro Adomo Jurgėlos laidotu
vėms. Velionis sirgo daugiau 
negu metai laiko ir iš draugi
jos išsibrauke. Parama laido
tuvėms būtina, todėl kliubas nu
tarė prisidėti prie jų kiek gali
ma. Nariai savo noru, apsiėmė 
grabų nešti. Gražu, kad 
vienas kitų atjaučia.

Tarp kito ko, plačiai 
betas bedarbių tarybos 
las. Delegatai taryboje 
raportų. Nutarta draugijos 
vardą iš tarybos ištraukti, neš 
tai pavienių narių reikalas ir 
jie turi organizuotis. Draugija

Sutartį su Gr. Ch. Lake Water 
Company panaikino

Susiorganizavo 16-kų orga
nizacijų, kurios atidavė reika
lų minėtai komisijai. Ir spa
lių 21 <1., vietiniame laikrašty
je “The Cicero News” tilpo ži
nutė, kad komisija miestelio 
sutartį su Greater Chicago 
Lake Water Company panai
kino. Reiškia, gyventojai, su
siorganizavę atsiekė laimėji
mų, nors daug darbo padėjo ir 
turėjo daug išlaidų.
Kalbėjo apie vandens vamz

džių pakeitimą
Bet dabartinės demokratų 

miesto valdyba vėl susirūpino

Prisidėjo prie A. Jurgėlos lai 
dotuvių; ištraukė 
vardų iš bedarbių

draugija 
susirinkimą sekmadienj, 

16 d., Liuosybės svetai-

LEF’T k HAHKERCHIEF

\ OH IT V v------

vandens reikalu. Į pereitų Lie-, neturėtų kištis j ne savo reika 
tuvių Improvement kliubo su
sirinkimų atsilankė vandens 
departamento superintenden
tas Broze ir nurodė, kad vamz
džiai yra permaži, todėl vasa
ros laiku trūksta vandens. 
Naujų vamzdžių sudėjimas 
kainuotų apie pusę milijono.

Kliubas sumanymų apsvars
tė ir išrinko komisijų iš trijų 
narių atsiklausti inžinierių ir 
su tuo reikalu susipažinusių 
žmonių.
Šiandien šaukiamas specialis

susirinkimas

Kaip jau buvo rašyta, Lie
tuvių Studentų Kliubas rengia 
vakarėlį, paminėti vienų veiki
mo metų sukaktuves—“Anni- 
versary Dancc.“ Jis įvyks šeš
tadienį, spalių 29 d., New In
ternational House, 1414 E. 59th 
St., 7:30 vai. vakare.

Studentai—kliubo nariai 
pasiryžę vakarą padaryti 
pasekmingrausiu 
draugus ir pažįstamus atšilau 
kyti. Vietą galima užsirezer
vuoti pašaukus J. Varkalų, 
Wentworth 7927, prieš spalių 
26 d.—A. K.

100% VATOS
MATRACAI KSv

PIRMIAUS $6!

•2.49
Pasiskubink jeigu vi;
nori vieną gauti!

1)9 Coil Springsai 100% vatos 
Matracas Panel LOVA A O 
Viskas kartu ............... vavO

pla^SomiSILDYTOJAI
Riešuto ępalvos enameliuotas, apšildys
3 kambarius 43 inčą augštąs, 18 inč. /////
platus, 18 inč. gilus. __ Alt it ! J Į t

S14.98 . .
Riešuto spalvos enameliuotas, didelis Ijj
16 inčų kaštuotos geležies šildymui in- lis
das. Specialė kaina! IMMf Hi

$19.98 ,
Riešuto spalvos enameliuotas magazine /h
šildytojas, laikys šilumą per naktį. 18 'fį
inčų šildymui indas už In

$27.98
įstatymas DYKAI

GERAS DĖL MINKŠTOS IR KIETOS 
ANGLIES.

Paskiausio modelio su riešuto spalvos enameliuotu trimingu. Naujos 
konstrukcijos. Sunkus geležinis vidus. Visos dalys tvirtai su cemen
tuotos su asbestu. Su didele dėl durną skaurada. Nučękiuoti draftui 
damperią užpakaly combustion skyriaus. Durys mekaniškai groun- 
dintos ir tvirtai pritaikintos.

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 WEST 47th STREET, kampas Campbell Avė. 

Sutaupy/f 75c ant Poterio, pirk DIRBTUVĖS KAINOMIS

PRE-LAWf LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andcrson, Pre»ldent Telephona Raglttrar, State 4145
(Ėst. Feb. S. 1894)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lieterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju busta. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kure iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Chicago LAW School 
- ------------------------------ ACCREDITED-------------------------------- -

DUOS —

»1,500-M

ny, Ketvirtadieny ir Penktadieny
TREJOPAS STUDIO COUCH

Visokių Spalvų $Q
SPECIALIAI ...................  0.^0
___________Paduškos Skyrium.
Visi Mohair Parlor Setui po $3JL50
7-šm. Valgamo Kambario Setai $39.50

4 Kambarių Įrengimas $ 198.00

ta'
K'-'

t-'
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The UtiutBtai Daily News 

Pnblished Daily Except Sunday by 
Ubu Lhhuanmn News Pub. Co^ Ine.

1739 South. Hateted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
T • .. - — - •-      ■ -■ ■ - ■  

Subacription Batas:
88.00 per year fa
>7.00 per year outsido of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8e per eopy

.....................................   į .............................s

Entered as Second Class Mattet

Uislsakymo kainai
Chicagoje —« paltui

Metama ........  |8.00
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KĄ SAKO PROF. JOHN DEWEY

myliu tą^ kuris man patinka,” 
— lengva! pasiduoda sveiti- 
miems tyrams. O tokie šykš
tuoliai Viengungiai, kaip Pra
nas Gobšą, džiaugsmu nusitve
ria, kad kitas maitina, aprėdo 
ir puošia, o jie — naudojasi...!

Visą trisdešimtį metų taip 
pragyveno Pranas Gobšą: vy
rai savo žmonas maitino, aprė
dė ir puošė, o jis slaptai nau- 
dbjosi. Tiesa, niekas čia neturi 

kad su visomis, vis 
dėlto, gal būt, su keletu jų tu
zinų. ]

Bet tokiam šykštuoliui, kaip 
Pranas Gobšą, visa tai kuo na- 
ti^^ iki i u Jis žmogui ir odą 

' autupt^ jeigu tik žinotų, kad
* Tai 

kas, kad jis ir baisiausias ra
ksite, bile tik turtingas!

Ar jis negyvena kapitalisti- 
Ar
nu

taip pat padėjo demokratai (jų 
vadas Ratenau irgi buvo atža
gareivių nugalabintas); res- 
publiką ir taiką rėme ilgoką 
ai ką ir liberalinė kapitalistų 
Liaudies partija (kurios lyde
ris Stresemann’as padare Lo- 
carno sutartį su Franci ja). 
Bet tos buržuazinės srovės tik
tai dėlto stojo UŽ respubliką 
(ir tarptautinį susitarimą), kad 
už tai kovojo galingoji social
demokratų partija, ir buržuazi
ja bijojo įstumti kraštą į pi- 
ietinio karo verpetą, šiandie 
tačiau mes matome, kad be
veik visos buržuazinės partijos 
Vokietijoje jau yra persimetu
sios į fašistų arba komunistų 
pusę. Reiškia, jeigu socialde* 
mokratai butų atidavę valsty- 
bę į buržuazijos rankas, tai ji 
butų seniai padariusi su ja tą, 
ką dabar stengiasi padaryti 
Von Papenas.

Yra, beje, žmonių, kurią mo- 
no, kad darbininkams nepriva- 
ą būti svarbu, ar valstybės 
tvarka yra respublikinė, ar mo- 
narchiŠka; ar krašto valdžia

yra demokratiška, ar fašistiš
ka. Taip galvoja bolševikiški 
komunistai. Bet už tai jie yra 
reakcijos tarnai bėi kontr-re- 
voliucijos talkininkai. Mes ne
tikime, kad tam anarchistuo- 
jančio komunizmo nusistatymui 
pritartų drg. Kairys. Jisai, be 
abejonės,. laiko respublikos įs
teigimą Vokietijoje stambiau
siu vokiečių revėiiucijps laimė
jimu. Taigi jisai neturėtų 
smerkti Vokietijos soeialdemOr 
kratų už tai, kad jie, gindami J 1 
respubliką, neniekino talkos, 
kuri buvo reikalinga daugumos 
sudarymui parlamente. Nors, 
kaip \sakėme, socialdemokratai 
padare ne vieiią klaidą savo 
taktikoje (kas klaidų nedaro?!, 
bet bendrai imant jie ėjo tuo 
keliu, kurį rodo demokratinio 
socializmo principai, ir ne juos 
reikia kaltinti, jeigu tas ke
lias pasirodė esąs sunkus ir 
juos paakino. Kaltinti reikia 
tuos, kurie sąmoningai stengė
si daryti jiems kliūtis, dengda- 
miesi “revoliucijos“ ir “darbi
ninkų” vardu.

Vokietijos žemės ūkis ir 
revoliucija

Bet dar yra didelis klausi
mas, ar butų buvę galima nu
rodytas reformas įvykinti ir 
ekonominiu atžvilgiu. Pasaulio 
karui pasibaigus, Vokietija bu
vo susilaukusi bado, o maistą 
įvežti į ją iš kitų šalių ilgai 
nebuvo leidžiama. Karo laimė
tojai nehuėmė Vokietijos blo
kados iki po Versalės taikos 
pasirašymo, šitokiose aplinky
bėse argi buvo galima drasky
ti dvarų žemes? Tas drasky
mas butų neišvengiamai sude- 
moralizavęs žemės ukj ir žy
miai nupuldęs jo produktingu- 
mą. Taigi badas Vokietijoje 
butų pasidaręs dar aršesnis.

Reikia priminti, beje, kad 
tuo laiku socialdemokratai net 
ir Lietuvoje buvo priešingi 
dvarų skaldymui ir siūlė, kad 
dvarai butų ištisai perimti į 
valstybės rankas arba atiduoti 
darbininkų kooperacijoms. O 
Lietuvoje dvarų ūkiai buvo 
pastatyti daug prasčiau techni
kos atžvilgiu, negu Vokietijoje; 
taigi dvarų išdraskymas Lietu
voje negalėjo atnešti tiek nuo
stolio žemdirbystei. Tačiau 
pats drg. Kairys stojo už tai, 
kad dvarų ūkiai butų palikti 
čieli, tik kad jie butų pervesti, 
į kitas rankas.

Savo pranešime Lietuvos so
cialdemokratų vadas pažymėjo 
da ir eilę kitų Vokietijos so
cialdemokratų klaidų, kurios, 
jo nuomone, tą partiją susilp
nino, kaip antai: kad socialde
mokratai nepašalinę kaizerinių 
biurokratų iš valstybes įstai
gų; kad jie perdaug rūpinęsi 
valstybės reikalais ir darę 
kompromisus, užmiršdami, jo- 
gei darbininkę organizacija 
turi neatsižadėti ir revoliucinio 
kelio.

Tarptautinė darbininkų kova
Yra, be . abejonės, tiesos tuo

se drg. Kairio'išVądžjojimuose, 
bet mums atrado, kad “kalti- 
namasai aktąs” yra vienpusiš
kas. Pirmiausia* kalbėtojas už
miršo paminėti’ (jeigu kores
pondentas teisingai perdavė jo 
pranešimo turinį) pačią svar
biausią Vokietijos darbininkų 
silpnumo priežastį — jų susi
skaldymą į priešingas, tarp sa
vęs žiauriai koVojančias parti
jas. Dar prieš karą, dalis Vo
kietijos darbininkų buvo su
organizuota į priešingas sosia- 
listams katalikiškas profesines 
sąjungas, kurios politikoje re
mia klerikalus (Centrą), o ne 
socialdemokratus. Karo pabai
goje ir tuoj, po karo susiorga
nizavo komunistai, kurie, ne^tik 
kad neprisidėjo prie naujos 
respublikinės Vokietijos staty
mo, bet visą laiką tą darbą 
kiek galėdami trukdė. Jau pa
čioje pradžioje ; 1919 m., kada 
dar kraštą valdė revoliucinė 
Liaudies .Įgaliotinių Taryba 
(susidedanti vien iš socialde
mokratų), komunistai — tuo
met dar jie vadinosi “Spartako 
Sąjunga” — ėmė daryti gink
luotus sukilimus prieš valdžią, 
buvo jėga užgrobę centralihio 
socialdemokratų organo “Vor- 
waerts“ spaustuvę ir bandė to
kiu pat budu užgrobti valdžios 
įstaigas.

Ginkluota komunistų
prieš respubliką tęsėsi su ne
didelėms pertraukoms iki 1924 
mėtų. Ji davė progos atsigau
ti senam jam militarizmui ir 
praskynė kelią Hitlerio gaujų 
banditizmui.

Kita stambi drg. Kairio klai- 
J da yra ta, kad jisai užmiršta, 

jogei Vokietijos socialdemokra
tijai teko beveik vienai savo 
j egomis steigti ir ginti respub
liką tr kovei dėl taikos atstei-

Taip Nepriklausomoji Darbo 
Partija, kuri per daugelį metų 
sudarė kairįjį Darbo Partijos 

rną, dabar yra suskilus. Ta 
s dalis, kuri pasiliko ištiki- 
a Darbo Partijai, svarstė, 
aip savo organizaciją sustip- 
inti ir, galų gale, rado, kad 

jai bus patogiausia susijungti 
su kita panašia grupe, kurios 
priešakyje stovi Ernest Bevin 
ir G. D. H*f Cole, būtent: “So
diety for Socialist Inųuiry and 
Propaganda” (socialistinio * ty
rinėjimo ir propagandos drau
gija). Abi grupės nutarė susi
jungti j naują organizaciją, pa
vadintą “Socialist Lesgue” 
(Socialistų Sąjunga). Jos lai
kinis pirmininkas yra E. F. 
Wise.

ši organizacija veiks Darbo 
Partijos viduje, užsiimdama 
daugiausia socializmo klausimų 
gvildenimu ir agitacija už so
cializmo idėją. Rinkimuose ji 
nestatys savo atskirų nuo Dar
bo Partijos kandidatų.

8c 
18c 
76c
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bus šansų ją parduoti.

Garsus Amerikos filosofas ir socialogas, prof. John 
Dewey, ragina visus rimtus ir protaujančius žmones 
balsuoti už socialistų partijos kandidatus į prezidentus 
ir vice-prezidentus ir taip pat už kandidatus j kitas 
vietas, kuriuos endorsavo Nepriklausomo Politinio Vei
kimo Sąjunga (League for Independent Political 
Action). Ta organizacija remia Farmer-Labor partijos 
kandidatus į gubernatorius ir į kongresą Minnesotoje. 
Ji remia Chicagoje tos partijos kandidatus i kongresą
— John Collins, Lillian Herstein ir Mordekai Shulman, 
ir kandidatą į valstijos gynėjus, William A. Cunnea.

West Virginijoje Nepriklausomo Politinio Veikimo 
Sąjunga remia Nepriklausomos Darbo Partijos kandi
datus, Michigane — progresistų kandidatą į kongresą 
(C. W. Crum); Californijoje, Massachusetts valstijoje, 
Connecticut, New York, Pennsylvanijoje ir Wisconsine
— ji remia socialistų kandidatus. Tos Sąjungos pirmi
ninkas, prof. John Dewey, rašo:

“Mes galime padėti išrinkti aštuonis iki dešim
ties nepriklausomų atstovų j kongresą, kas reikš
tų milžinišką žinksnj priekyn krašto politikoje. Mes 
galime padėti Thomas’ui (socialistų kandidatui j 
J. V. prezidentus) surinkti įspūdingą skaičių bal
sų, pareikšdami tuo būdų griežtą žmonių reikala
vimą tikros pažangos ir gilių atmainų valdžioje. 
Tiktai šitaip paduoti balsai turės tikros svarbos.” 
Anot prof. Dewey, balsuoti už republikonus arba 

demokratus tai — bereikalingai numesti savo balsą.

TAKTIKOS KLAUSIMAI

tema “Vokieti- 
socializmas”. Į 
Vokietijos so- 
nepasipriešino
Hindenburgo

KOVOJA SU SAVIM

Vienas komunistų laikraštis cituoja tūlos Hender- 
sonienės žodžius, kad “kapitalas kontroliuoja balotus, 
darbininkai negali laimėti per balotus (balotais)”, ir 
daro tokią pastabą:

“Taip protauja Amerikos rimtoji (? — “N;
Red.) inteligentija. Inteligentija pradeda įmatyti, 
kad komunizmas tinka ne tik darbininkams.” 
Reiškia — komunizmas nepripažįsta balotų (balsa

vimo) ! Tai kuriam galui tuomet komunistai stato savo 
kandidatus ir už juos agituoja? Kam jie dar prašo iš 
darbininkų pinigų savo rinkimų kampanijai?

Tikėti, kad balotus nėra prasmės darbininkams 
vartoti, nes “kapitalas kontroliuoja balotus”, ir kartu 
šaukti, kad darbininkai eitų balsuoti už komunistus, 
tai juk aiški nesąmonė. Taip elgdamiesi, komunistai 
kovoja prieš savo “vierą”, kovoja su savim!
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Kada policija išvaiko kokį nors komunistų susirin
kimą, komunistų agitatoriai ir laikraščiai baisiai pro
testuoja. Jie reikalauja sau žodžio laisvės.

Kada valdžia suima kokį komunistą ateivį ir nu
taria j j deportuoti iš Amerikos už jo tariamą “revoliu
cinį” veikimą, tai komunistai ir vėl kelia protestus. Jie 
reikalauja sau nuomonių ir veikimo laisvės; jie įrodi
nėja, kad, pasiremiant Amerikos nepriklausomybės 
deklaracija, jiems turi būti pripažinta net teisę kelti 
revoliuciją.

Tuo gi tarpu komunistai nuolatos skelbia, kad žo
džio laisvė ir kitos piliečių laisvės tai — “buržuaziški 
prietarai” ir “darbininkų mulkinimas”!

Bet jeigu pilietinės laisvęs yra buržuaziški prieta
rai ir darbininkų mulkinimas, tai komunistai, reikalau
dami sau tų laisvių, nori iš buržuazinių prietarų ir dar- 
binfokų mulkinimo., turėti naudą!

Taip komUpigtai visą laiką darbais griauj^ tą, Jęą 
jie skelbią žodžiais, vižą laiką kovoja patys su s.avim. 
Ir dėlto iš jų veikiftk) niekam nėra jokios naudos, ir 
gali būti.
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BRITANUOB “SOCIALISTŲ
S4jŲn6a”

....». . .>..-
Savo metine j e fconferencijo-

per VefyfaĄ* Šiemet, Britą- 
irijos Nepriklausomoji Darbo

*

4.

Buvo jau minėta, kad Lietu
vos socialdemokratai svarsto 
socialistines taktikos (veikimo 
būdų) klausimus sąryšyje su 
įvykiais Vokietijoje, kur pa
staruoju laiku įsigalėjo reakci
ninkai, išstumdami socialdemo
kratus iš Prūsų valdžios.

Kauno organizacijos susirin
kime inž. Steponas Kairys pa
darė pranešimą 
jos įvykiai ir 
klausimą, kodėl 
cialdemokratai 
jėga, kuomet,
dekretu pasiremdamas, kanc
leris Von Papenas pašalino de
mokratinę Prūsijos vyriausybę, 
kalbėtojas atsakė, kad sėkmin
gas pasipriešinimas nebuvo ga
limas, kadangi centralinės vy
riausybės rankose buvo kariuo
menė ir kanclerį jo kovoje 
prieš socialdemokratus butų 
rėmę fašistų smogiamieji (gink
luoti) būriai ir monarchistiš- 
ka “plienkepurių” (štalhelme- 
rių) organizacija. Be to^ social
demokratai negalėjo pasitikėti, 
kad jiems eis talkon komunis
tai, nes pastarieji laikosi nu
sistatymo, jogei socialdemokra
tai esą “vyriausi priešai”; ko
munistai greičiaiis stotų fašis
tų, negu socialdemokratų pu
sėn.

Bet drg. Kairys stengėsi 
taip pat išaiškinti, kodėl Vo- 
kiętijoję dalykai priėjo prie to, 
kad atsa^areiviai t&įp sustip
rėjo, jogei dabar nebuvo gali
ma jų ataką atremti. Jo nuo
mone, tai įvyko pirmiausia dėl 
socialdemokratų klaidų, pada
rytų 1918 metais:

“Vokiečių s-d. 1918 me
tais, besihuriant respublikai, 
neatėmė iš agrarų jų dvarų 
ir neišdah‘no> jų mažažemiams 
ūkininkams ir laukų darbi-! 
ninkams, nors ir galėjo (? 
— “N.” Red.) tai padaryti. 
Tuo jie butų padidinę de
mokratinės santvarkos šali
ninkų eiles. Jie nesuvalstybi
no stambiųjų pramonės įmo
nių, nors ir tai butų galęję 
(? — “N.” Red.) padalyti. 
Tuo jie butų padarę žints- 
nį pirmyn į socialistinę atei
tį ir ekonominiai susilpninę 
savo priešus ’’ 

f

Mes nelabai esame tikri, kad 
socialdemokratai butų galėję 
visa tai padaryti/ Jau tikrai 
jie negalėjo drg. Kairio mini-; 
jhUs dalykus atlikti 1018 m.,! 
nes iki lapkričio 11 dl tęsėsi 
karas. Nuo mūšių paliaubų pa- 
skelbimo iki galo metų buvo! 
belikę apie septynios savaitės.- 
Per tą trumpą laiką pravesti 
tokias, maniškas reformas, 
kokias mini (Jrg; Kairys, kuo
met tuo pačiu laikų reikėjo 
rūpintis sugrąžinimu iš karo 
frohtų 10 miMonų armijos ir

- —’ ■ tai 
butų buvęs tikras stebuklas.

V .7 • , 1 «? ■' ‘ • * v. ’

Partija nutarė dauguma balsų 
pasitraukti iš Darbo Partijos. 
Bet didelis nepriklausomiėčių 
skaičius atsisakė sekti paskui 
karštakošį Maxton’ą. Jie hori 
pasilikti Darbo Partijoje ir* 
kartu turėti savo atskirų orga
nizaciją, kuri galėtų Ve$tL so- 
daftrtmę propagandą gtftoBmk .. , u
negu kad tatai daro Dąrbo tos armW°s maitinimu, 
■partija. ........•••? "

kova

gimb.
. *. . ■ i ■ j v-- < >. *’ i • ■ , '‘.f 1

Kova dėl respublikos taikos

Socialdemokratams, tiesa, pra- 
d^ioje įana energingai padėjo 
itf kai kurios buržuazinės s^* 
vės: pąv. katalikų Centras, ku
rio įžymų vadą Erzbergetį mo- 
narchistai UŽ ’tah net•- nužudė;

•d-

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA
fc Mm il<»*il»

Dar tebėra gelsvo, kaip srutos, 
skystimo — munšaino. Smar
kus. Kęntokinis. Juk Staugir
das išmoku dirbti taip, kaip 
dirba Kentueky valstybėje. 
“With the kiek”, kaip ameri
konai sako. Turbut todėl ir 
kamštis asloje guli. Išspirtas. 
Biaurus, net juodas, matyti, 
labai daug munšaino sugėręs 
ir dažnai asloje išsivoliojęs. * 

Stovi ant stalo ir lempa 
(elektrą jau seniai kompanija 
Staugirdams uždarė). Stiklas 
pakrypęs, viršūnė numušta, su
sprogęs, bet visai dar nesuby
rėjęs. Ir žibalo vos tik keli la
šai. Kaip Staugirdienėje gyvy
bės. Vargu ir šiam vakarui be
užteks...

Staugirdienės akys, tarytu
mei gęstantis švyturys, dar 
kartą lėtai atsikreipė į stalą.

Jau tamsu, tai gal būt norė
jo ji lempa uždegti.

Ne.
Sukrito jos pusgyvės akys į 

munšaino bonką, kaip sukrinta 
nuvytę lapai į vandenį. Atsi
gaivinti.

Taip giliai vergiškumu įmir
kęs yra alkoholio įprotys, kad 
jis net mirštančią savo dūką 
gundo gerti, dar gerti, ir mirš
tant gerti!

Kažkas čmė duris belsti. Bet 
Staugirdienė jau nebeturėjo 
nei noro nei jėgų jas atidaryti. 
Sėdėjo, kaip šaltas stabas, nors 
jos kunę dar ir širdis tebepla- 
kė ir šiltas kraujas gyslomis 
tebevaikščiojo. Jėgos tačiau* 
visiij pirmiausia ją apleido^ o 

sustos širdis ir at
šals kraujas...

Dar kartą kitą pasibeldė ir

Tąi P-ranas1 Gobšą, visą -pen
kiasdešimtį metų jau išgyve
nęs įf niekam nieko gero dar 
nepadaręs, Jie trumpas, storas, 
plikas, visados — ar eina, ar 
stovi, at sėdi — išsižergęs. 
Atrodo tarytum per aukštai 
nukirsto medžio* kelmas, iš
skėstomis šaknimis apačioje, 
nuogu galu viršuje. Vienguri- 
gis, o moterį — bile moterį — 
tiesiog suryti gatavas. Bet ne- 
apsgkomai šykštus. Tai tik 
dėl to ir nevedė. Ir neves. Ne- 
hfcnt tik pinigų maišą jis ves
tų.-žmonos užlaikymas, jo gal
vojimu, yra stačiai beprotiškas 
pinigų mėtymas. Ir kaip jip 
gyvas yra dar nė vieno vedu
sio vyro nepaskaitė pilno pro- 
to žmoguųni! Jo išmanymu ir 
sąžinė, ^ik pamišėliai veda.

Bei apie moteris Pranas 
Gobšą visai kitokį išmanymą 
turi. Išmintingos, jo manymu, 

stovėjo ir yra tik tos, gurios išteka, gi 
akė^žnaogaus, kuris paskui, musiję su gyvenimo pa- 
susitaminimo joje dugnių pt^incip

(Tąsa)

Staugirdas sugyvėjo, sulinks
mėjo. Net ir namo draugėj su 
kitais nevažiavo, čia taip sma
gu, nors už, šimto kito žinks- 
nių — jo dukrelė šiandie pa
laidota... Pasiliko. Vienas. Tik 
kai visUs pinigus jis pragėrė, 
tada špikyzės savininkas mie
go užsimanė. Nesuvaldomai!. 
Turįs eiti gult, ir viskas. Va
kar naktį, sako, gėręs su kli- 
jentais ligi gilios vėlumos, ne
migęs ------ r—, nors, iš tiesų,
jis vakar naktį klijentų visai 
nebeturėjo, nes kapinėse nieko 
nebekavojo, ir išmiegojo net 
šešioliką * valandų. Bet kuris 
karčiamnįn(ias nori klijerito, 
visus pinigus pragėrusio? Ir 
paprašė jis Staugirdą važiuoti 
namo. Sutiko. Visai ramiai. Jo 
Adęlina visai netoli nuo čia. 
Kam drumsti jos ramybę... Iš
ėjo kone visomis keturiomis. 
Netoli benuėjo. Sugniužo po 
sunkia alkoholio našta ir kie
tai užmigo. Nieko jis dabar ne
bejautė, nieko nebegirdėjo, — 
net ir labai liūdno, bet gra
žaus, laidotuvių maršo, kurį 
miškas vis dar tebegriežė ■— 
jo Adelinai...

O Staugirdienė šį vakarą,— 
pirmą Adelinos vakarą šaltame 
kape, — sėdėjo ant suklypu
sios, suplyšusios sofos, sunkiai 
atsišliejus sienos, lėtai iškvė
puodama paskutinę iš savo kru
tinės gyvybę ir maišydama ją 
su tvankiu skiepo oru, permir
kusiu munšaino garais.

Jos akių lėlelės išsiplėtė, db paskiri - 
dėlės, tarytumei jos ašarų1 la
šai, kuriais ji vilgė išsekusius, 
įkritusius, susitraukusius, kaip 
perdžiūvęs kamštis^ savo vei
dus.

O vis tiek jau nieko aiškiai 
ji nebematė, nors' ir pro labai 
dideles akių lėlukes žiurėjo. 
Taip marga, 
butų išsmaluota ir genio plunk
snose išvoliota.

Retkarčiais dirstelėjo ji į 
stalą, sųklypusį, sakytumei ro- 
mato ėdamą. Ant jo gulėjo 
duonos Šmotas ir nuvąlgytos 
dešros galas — tik pats galas 
su šniūrų. Butą, čia, matyti^ ' 
ir sįĮkėSy bet dabar tik galva, 
uodega ; ir kaulai heliW. Tai 
Staugirdas tufėjo suvalgyti, 
nes Staiįgirdicriė jau kelinta 
diena, kaip nieko nebevalgo, Į 
silkės kįulus lyg ir įsinėręs 
peilis, šakutė ir kelios raugy- 
tų agurkų sėklos,, kaa^alp čia 
patekusios. Tik gOrčinė bonka, 
gjįąžiaj įšlęnktą savo ąsą j 
Staugirdienę atkišusi, galvą iš
didžiai pafcėhA

tarytum visikas

turi. Išmint:

drąsos ir !
ieškos, h suras, • nes ne tuščia...

nės santvarkos draugijoj? 
jis nežino, jog turtas viską 
sveria?

Ir gyvena ir žino.
Ir todėl sį . vakarą atėjo 

kapitalistų, finansininkų ir 
rarehų pagimdytos bei išau
gintos prohibieijos auką — 
Valeriją Staugirdienę.

Jis matė Adelinos pakasyno
se Staugirdą labai nusigėrusį 
ir nebepajėgiantį namon par
važiuoti. Proga. Staugirdienės 
kietas pasipriešinimas, kurio 
jis net per keletą metų nebe- 
periaužė, tikrai turėsiąs, jo 
manymu, šį vakarą suminkštė
ti.

“A-aa, tyli. Tai jau turi čia 
kokį. Nei Vidun nebepavadini, 
nei durių nebeatidarai. O vis 
sakei, kad niekam... Matai, do
roji...*’ vos tik slenkstį teper
žengęs burbėjo Pranas Gobšą, 
aštriomis savo akimis varsty
damas, 
graibstydamas tamsų ir dvo
kianti orą.

Staugirdienė vos bekvėpavo. 
Taip silpna, taip tyliai vaikš
čiojo oras čia į jos krutinę, 
čia ir vėl į tamsų kambarį, 
kad Gobšą jokios gyvos būty
bės čia "negirdėjo.

Ieškojo.
“A-aa! Gal lovoje? O gal 

arit Sofos? Surasiu* Palauk. 
Pamatysi. Daugiau manęs ne- 
befulinsi!” Graibėsi jis lovoje, 
paskui sofoje.

“A-aa! šičia... viena... Tai 
tas senobičius tamsoje paspru
ko. Jaunas, gražus...”

“Tai ko tyb, kaip žemė? Ma
tyti, labai karštai mylėjai, kad 
net ir kvapo nebetekai... Ot ne
kaltoji! Nots sykį fttftvėriau...

pas 
jie-

o ilgomis rankomis

iiW»ĮiWi.a<į«i I iĮir-iWii«li>rt«iiii^iaMįįi/.i II ■ m
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Staugirdionės akys išsiplėtė, 
tarytumei į Gobšą susmigo ir 
sustingo. Apatinis žandas nu
sviro. Burna atsidarė. Veidas 
agonijos bruožais prisikaupė. 
Dešinėj:, ranka atsimetė, per 
sofos kraštą nusviro. Taip pat 
ir dešinėj koja. Ji nebėjudėjo 
ir drabužių nebesusitvarkė...

visas doleris — išsi- 
gdHfitme.”

Xr prisipylė iš gorčinės bon- 
kos pusę stiklinės munšaino.

Štatigirdiėnė, lyg koks

u, — “Gyvenu 
su tuo, kuris mane užlaiko, o

miš akimis i Gobšą žiurėjo ir 
aesijudine.

O Gobšą dar pusę stiklinės 
munšaino išgėrė. (Patenkintas. 
Juk laimėj o..t Net ir visą do- 
lėrf airit st4do paklojo, ko pir
miau niekados nedarydavo.

Fussausė lempa pradėjo gęs
ti.

“Kelk. Žibalo į lempą įpilsi. 
Juk matai, kad jau visai gęs
ta.”

Bet Stugirdienė, tur būt, jau 
nebematė ir — nebekėlė. x

**Na, tai prikelti reikės, kaip 
kokią beibę?” Ir priėjęs prie 
šofcšJ jMėf&ė1 jos ranką. Šlapi, 
šalta, pastirusi... Veidas mels
vai geltonas, šaltu prakaitu iš
piltas... Nebejuda akys... Ke- 
besi^ilnoją krutinę... Nebekvė- 
puojM...

(Bus daugiau>
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Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Sabatomis 
2420 M. Marquette Rd. arti Msetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

' 1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

CHICAGOS
ŽINIOS

Perspėja, kad bedar 
bių tarpe gali kilti 

neramumai
Pirmadieni įvyks protesto de

monstracija prieš sumažintą 
pašalpą

Chicagos bedarbių atstovai 
atsilankė į Illinois Emergency 
Relief komisiją ir perspėjo vir
šininkus, kad jie nepajėgs su
valdyti 150,000 bedarbių, kurie

MARIJONA JUŠKIENĖ 
po tėvais Jakaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną. 6:40 valandą va
kare 193 2 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės apskr.. 

• Šilalės parap., Obelynų kaimo.
Amerikoj išgyveno 51 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Izidorių, seserį Barborą Luko
šienę. švogerį Tamošių, sesers duk- 

1 te Ona Grigalienė ir giminės, o 
Lietuvoj seserį Elzbietą Trionienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3447 
So. Morgan St.

LJidotuvės įvyks pėtnyčioj 
spalio 28 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į &v- Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydta į Šv. Kazimiero 
kapines. i

Visi a. a. Marijonos Juškienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sesuo. Švogeris, 
Sesers Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tek Yards 
1138.

ONA KRUŠA1TIENĖ 
po tėvais Arnašaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 23 dieną, 12:20 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusam- 
žiaus, gimus Tauragės apskr.. 
Naujamiesčio parap., šilių kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, du sunu Jurgį ir Juo
zapą, dukterį Agotą ir du broliu 
Mykolą ir Antaną ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Marijoną ir brolį 
Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 2929 
HArch St.

Laidotuvės įvyks seredoj, spa
lio 26 d., 2:00 vai. po piet iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas

Visi a. a. Onos KruŠaitienės gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- <■. 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ,

Vytas, Sun ai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo it Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimu. ‘
3335 So. Halsted St

T<1. BOULEVARD 9199

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vairus Gydytojai'

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 Brun>wick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

pradėjo protestuoti prieš pa
šalpos sumažinimą 25%. Pir
madienį miesto viduryje jie 
rengia demonstraciją, ir vadai 
sako, kad bedarbiai, alkani ir 
nuvargę, ramiai demonstruos 
prieš tolimesnį marinimą ba
du. Neramumai kils, jeigu po
licija mėgins jiems pasipriešin
ti. Jie pastebėjo, kad šimtas 
tūkstančių išalkusių moterų ir 
vyrų, kurie susirūpinę ne vien 
savimi, bet ir badaujančiais 
vaikais, gali griebtis pavojingų 
protesto būdų. \

Suėmė septynius bankų 
banditus

tus, kurie 
som, III.,

sugavo 7-ius bandi* 
vakar užpuolė Ran* 

banką, pagrobė pro

STANISLOVAS MILKINT

F'ersisky/lė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną, 10:00 valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje Taura
gės apskr.. Girdiškės parap., Pa- 
bambių kaimas.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Amelią, po tėvais Kudulai- 
tė. podukrė Ametia, žentas F. 
Waitches. posūnį Povilą, du pus
broliu Joną Milkint ir Feliksą 
Songailą, švogerį ir švogerką Ka- 
sakauskus ir gimines, o Lietuvoje 
brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 2951 
West Pershing Road.

Laidotuvės įvyks pftnyčioj, spa
lio 28 dieną, 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a .a.
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir sutiekti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ' 

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukrė, Posūnis,
Pusbroliai, Švogerie, 
Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yardė 1741-.

1:30 vai. po pietų

Stanislovo Milkinto

JUOZAPAS MIKŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną, 5:45 valandą va
kare 1932 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap. 
ir mieste.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime se

serį vienuolę Coleta ir gimines, o 
Lietuvoj tėvus, seserį, brolius ir 
gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi Juozapas 
Adrikas 3725 Lowe Avė.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge spa
lio 27 dieną, 8 vai. ryte iš Kop
lyčios į §v. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Mikšio gi
minės, draugai ir pažystami .esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvės ir suteikti jam paskuti- 

, nį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame, 

Sesuo Vienuolė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

zidentą, knygvedę ir pabėgo, 
pasiimdami $2,000 pinigais. Vi
si yra italai. Be to, vakar bu
vo apiplėštas Highland, III., 
bankas. Vagiliai pasipelnė $12,- 
000.

tas nepavyko, bet kūdikis liko 
gyvas ir, sako, gerai jaučiasi, 
patalpintas inkubatoriuje,

Kūdikis grime po moti 
nos mirties

West Suburban ligoninėje 
užvakar naktį gimė moteriškoj 
lyties kūdikis motinai Pauline 
Fitzharris mirus minutę prieš 
tai. Nors daktarai mėgino iš
gelbėti motinos gyvybę, jiems

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną, 5:00 valandą po 
pietų 193 2 m., sulaukęs' 61 metų 
amžiaus, gimęs Rimšies pa ra p., 

’ Medeižių kaimoL Ežerynų apskr.
Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nulipdlme 3 

seserų sūnūs Nikodimą ir Juoza
pą širvinskius ir Juozą Šimonį, o 
Lietuvoj moterį Izabellą, dukterį 
Antoniną ir 4- sūnūs, Augustiną, 
Joną, Nikodimą ir Ignacą, 5 sese
ris ir švogerius ir gimines.

Kūnas pašarvoas randasi 1646 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, spa
lio 27 dieną, 8:00 vai. ryto iš I. 
J' .Zolp koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- 

, bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 

: į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Aleksandro Sabaliaus

ko gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Gimines.

, Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Primeta Swansonui, 
kad jis gavęs para

mą iš butlegerių
Chicagos “secret six” orga

nizacija primetė dabartiniam 
valstijos prokurorui Swansonui, 
kad jį nominacijose rėmė įvai
rių spikizių savininkai, ir kad

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovąnat 

Turiu automobilįus visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL. 

• ■ •

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.
CHICAGO, ILL. '

J. F. RADZUJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

I priklausau prie gra- 
f-— bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 18įh Street 

Tel. Canal’ 6174
b SKYRIUS: 
r , ,3238 S. Halsted St,

Tek Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia
i "k

LIEIUVltr .

GRABORILĮ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir v$l nustebino dubliką sll’savo nupiginto- 

’ mis kainomis ufc aukštos rųšies pajauto jltttą, Mes nieko 
nerokuojame u# atvežimą mirusio žmogaus kūno j: musų 
jstoigą iŠ bile kokios miesto dhliės; .

Reikalui’ esantį musų autoinobilius atvažiuos f jūsų 
. namus ir atveš j, musųįstaigiį, kur galėsite pamatyti di- 
į džiausi pasirinkimą grabų! ir kitų reikmenų ir už tą pa

tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti) nežiūrint ....

EUDEIKIS yra vienuti! 
teikia ambulance patam

i

. šermenų. Pašaukite EUDEIKl pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS■Srw^ m^Kil s%b
JŪSŲ GRABORIUS čO

' .■ !< i {. .■.■: '■ i į s i ■ . ii<.,
Didysis Ofisas

4605-07 SouthHermitage Avenue
VM Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

■ ■ • '
■ . .........„.j.............................................................................. sįsfrs

j tai, ar jus ką pitksite, ai* ne:
EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu paj 
tarnautoju* Dykai Keturios Moderhišįęs KoplyMoa Dq!

į jo rinkimini fondą daugiau*- 
šiai suplaukė butlegerių aukos. 
Kaipo įrodymus, “slaptieji” pa
rodė čekius, kurie buvo įtarti
nų asmenų išrašyti Swansonui.

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 Repnblic 7868

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 ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midvvay 2880

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

dąrbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18' St 
Tel, Roosevelt 7532

I, J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH/OPT.
LIETUVIS AKIŲ1 SPECIAtlSTAS 

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 daronias su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutattį. Akinių) kainos per pusę pigiaus, 

kaijp buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo, akis išegzaminuoti
Di-. A. R. BLUMENTHAL 

opTometrist 
Praktikuoji: virš 20 m.
4649 S. Ąshland..Ave 
Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halsted Sh 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

**WW**>

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį 
ir nUo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek* 

nūdieniais nuo 10 iki 13.

Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

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

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 
Ketve;gais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K. GUGIS
, . . ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Deatborn 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 į 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 66QQ South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M'T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O P I S A 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 IM 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 M. Mashington St. 
Room- 905 Tel. Dearbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tek Hyde Park 3395

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

T ei.' Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

Vakare:
6459 S. RockweU St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill > 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151

DR.-V. S. NARES
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road 
9, Antradieni ir 

Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.
Valandos t 9

Ofiso Teli Lafayttte 7031
Rez. Virvinis 1829

DENTISTAS
4143 Archer At>„ ftom/Ms Prancisco Ao. 

Valandose 9 v. ryto iki 9 v. velt.Valandos* 9 v. <
Nedėldieniaispagal susitarimą

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
T* Repobfic 9723

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb S t.—prie\ Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. —- pagal sutarti

LIBTUVI6 ADVOKATAS 
140' M Dearbom St., Saite 706 

Phone State 4690, valandos iki pietų 
756 Weet 35th Street 

Phone Boulevard 5913 
Valandose noo 3 po pietų, sukatomis 

nuo. 2 po pietų.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 rycp iki 9 vakaro ' 
,■ NedBiomb pagal sutartį. ' ,_J

Įįįg aikiMiiaatea
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal State ban
ko depozitorių atydai
Penktadienj šaukiamas visų ban

ko depozitorių susirinkimas 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj

Depozitoriai savo skaitlingu 
atsilankymu parodys ir val
džios atstovams, jie rei
kalauja savo teisių, tai yra, 
išreikalauti valdžios tyrinėjimo 
į užsidariusio banko vedėjų ne
tikslumus.

Todėl, depozitoriai ateikite pa
tys ir paraginkite kitus atsi
lankyti.

Be to, primename depozito- 
riams, kad depozitorių komiteto 
raštinė yra 
dieną, nuo 
vai. vakare, 
nuo 10-tos
Kiekvienų vakarų raštinėje yra 
depozitorių komiteto advokatas.

—Spaudos komisija;

pasauliu Juozapas Mikšis. Pali
ko seserę vienuolę Koletą ir tė
vus, seserų ir brolius Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį. 
Laidotuvėmis rūpinasi draugas 
Juozapas Adribas.

ir unijistų, kurių desėtkai (tū
kstančių randasi bedarbių 
se.—Senas Petras,

Cicero

eile

Clearing
Prosperity nesimato ir 

inge
Clear-

Nelaimės pp. černauskų 
šeimynojį

metų suėjo kaip Budriko krau
tuve lietuviams patarnauja su 
radio, rakandais, muzika ir ki
tokiais dalykais. Todėl, da
bar, ši jubiliejų apvaikščio
jant, kainos ant visoko yra žy
miai nupigintos, o prie to pir
kėjai gauna gražias dovanas.

Z.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Jffirlkimų. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
žia f rims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—-Žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti auti, 
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai.

ykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
gelbės. Jūsų aptlekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsit*.

CL ASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

atdara kiekvieną 
10-tos ryto iki 8 
ir sekmadieniais— 
iki 3-jų po piet.

Penktadienį, spalių 28 d., yra 
šaukiamas visų Universal State 
banko depozitorių susirinkimas 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. šiame susirinkime 
turėtų dalyvauti visi depozito- 
riai, nežiūrint kiek kuris turė
jo depozitų. Įžanga* veltui, čia 
depozitoriai galės pasirašyti po 
peticija dėl receiverio prašali- 
nimo, nes pakol receiveris ne
prašalintas, komiteto darbas 
yra begalo sunkus.
Receiverio prašalinimas būtinas 

reikalas

S u ž e i dė moteriškę 
autpmobilio nelaimėj
Didžiulis trokas įvažiavo į Sed- 

leskių automobilį, sunkiai su- 
žeizdamas Sedleskienę

neperžiurėjus banko 
kad tą padaryti, su 

menkniekiu reikia 
teismą, kas užima

Jeigu yra koks nors skundas 
prieš banko vedėjus, jo negali
ma ištinti 
knygų, o 
kiekvienu 
kreiptis j
daug laiko ir pasidaro bereika
lingos išlaidos.

Turint savo receiverį, tas vis
kas butų galima atlikti į kelias 
valandas, o dabar tai užima ke
lias savaites.
Advokatai ir depozitoriai iškels 

susirinkime naujų dalykų
Prie to, komitetas pinigų ne

turi, ir prisiėjus didesnei su
mai išleisti, yra priverstas nuo 
užmanymo atsisakyti, nors tai 
ir butų naudinga depozitoriams. 
šiame susirinkime išgirsite 
daug naujų dalykų, kaip nuo 
komiteto, taip ir nuo depozi 
torių advokatų.

Didžiulis trokas, važiuodamas 
į vakarus, antradienį, apie 12 
vai. vidudienį, ant 44-tos ir 
California įvažiavo Į naujį Nash 
automobilį, sunkiai jį apdaužy
damas ir sužeisdamas p. Kotry
ną Sedleskienę, 4108 So. Frali- 
cisco Aye. Ji sėdėjo pusėje, į 
kurių įvažiavo trokas ir todėl 
daugiausiai nukentėjo.. Nuga
benta į German Deacon ligo
ninę. Sedleskis ir sunūs išliko 
nesužeisti.—žvalgas.

Clearing yra Chicagos prie
miestis, žinomas kaipo pietų ir 
vakarų miesto dalies dirbtuvių 
centras. Clearinge randasi daug 
įvairių pramonių ir gerais lai * 
kais ten dirbdavo didelis skai
čius darbininkų.

šiandien mažai kuri dirbtuvė 
dirba. Jeigu ir tebedirba, tai 
su labai mažu skaičium darbi
ninkų ir moka jiems nepilnų al
gų. Pačios algos nukapotos iki 
žemiausio laipsnio ir dirban
čiam sunku pragyvenimas 
daryti.

Nuo Hooverio. prosperity 
juoja netik darbo Žmonės, 
ir visi Clearing biznieriai.

—Senas Petras

šiomis dienomis nelaimė išti
ko p. černauskienę. Dirbtuvėje 
susižeidė rankų. O Cernauskas 
jau antras mėnuo guli lovoje, 
nors per ilgą laiką visuomet bu
vo sveikas.—“N.” raš.

pa

de-
bet

Iš 18-tos apylinkės
Prie naujo tilto statymo dirba 

trijomis permainomis

3167

2622

2622 318® 2849

2622
žiai atrodys jeigu pasisiūdinsite iŠ tam
saus aksomo su baltu kainierelių. Su
kirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų pa
nelėm.

3180 — Mokyklon eiti suknelė, pa
siūta iš naujos margos materijos, kuri 
dabar mažai kainuoja . Sukirptos mie
ros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus mer
gaitėm.

2849 —r Naujoviškos vilnonės mate
rijos suknelė. Materija vadinasi 
"tsvced". Tokia suknelė labai praktiška 
mokykloj arba prie adrbo ofise. Su
kirptos mieros 8, 10, 12, 
18 mėtų panelėm.*

2746 — Naujos mados

Paprasta suknelė nors gra

suknelė „iš

Mirė Marijona Juš 
kienė

Spalių 24 d., vakare mirė Ma
rijona Juškiene, 3447 So. Mor
gan St. Paliko vyrų L Juškų ir 
daugelj giminių. Laidotuvės į- 
vyks penktadienj, spalių 28 d.

Pasimirė J. Mikšis

Prie Halsted ir 24-tos, per 
Chicagos kanalų yra statomas 
naujas tiltas. Senąjį sugriovė 
apie Kalėdas ir dabar visa 
transportacija eina per laikinų 
tiltą, kuris yra pastatytas šalę 
senojo.

Naujojo tilto darbas buvo su
stojęs dėl sunkios finansinės pa
dėties, nes Chicago yra pasken
dęs skolose. Bet laikinas tiltas 
pradėjo krypti į vakarus, todėl 
noroms nenorams privertė mies
tą naują tiltų skubiai statyti. 
Dabai* darbas eina trijomis per
mainomis.

Tiltą stato unijistai darbinin
kai. Nepriklausą prie unijos

Radio Valanda
Pasiklausyti gero radio pro- 

gramo yra tikrai malonu. Pe
reitų sekmadienį tokį malonu
mų suteikė nnijns Jos. F. Bu- 
driko krautuvė? 3417 So. Hals
ted St., kurios pastangomis ir 
lėšomis teko gėrėtis gražio
mis dainomis ir muzika iš sto
ties WCFL. Programe daly
vavo žymi dainininkė Nora 
Gugis, soprano; Kazys* Pa- 
žerskas, galingas baritonas ir 
dviejų panelių duetas. Taip
gi operos solistas išpildė kele
tą numerių ant violončelės, o 
Budriko radio orkestrą, pilna
me sąstate, šauniai griežė 
įvairius šokius ir liaudies me
lodijas. Apie “Naujienas” kal
bėjo p. Bypkevičius. Jau 20

Trys banditai užpuo
lė F. Stamonlio 

valgyklą
Du vyrai ir mergina paspruko 

su $500 ir $100 vertės laik
rodėliu.

CL ASSIFIED ADS.

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metinė 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,

PATENTS
Laikas daug retikia 
prie patentu. Nerizi- 
kuoldt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba raSyklte dėl 
NKMOKAMOS kny-

DYKAI 
------------------- , KNVGELB 
■rutSa “How to Ob- 
tain a Patent’* ir “Record of la- 
ventlon” formos. Nieko nelmam 
nž . informacijas kt> daryti. Susl- 
raAInSJlmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Educational
Mokyklon

Financial
Finansai-Paskolos

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbai padaromai ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą —- stogų 
cinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. .Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Sulaukę 38 metų amžiaus
spalių 24 d., persiskyrė su šiuo nepriima*mi, nes yra perteklius

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Seeurlty gavint* & Commercla) 
Bank Bullding

(Dlrectly aerora Street irom Patent Office) 

VVASHINGTON. D. C.

2746

3180

2849

L

3111

dviejų rūšių ir < 
Viršus iš Šviesaus atlaso, 
tamsesnes materijos,

dviejų spalvų materijų.
‘, o . apačia iš 

Sukirptos mieros 
18 ir 20 metų, taipgi 36, 
44, 46 ir 48 colių per

MADOS MADOS
krutinę.

3167 — Naujoviška bliuzka, pasiūta 
iš atlaso, nes iš atlaso ji gražiausiai at
rodys. Sukirptos mieros 16, 18, taip
gi 36, 38, 40 ir.,42 colių per krutinę.

3111 .-j— Padaryk savo suknelį tokią, 
kad ji atrodytų kaip nauja, o tą leng
va padaryti — pridėk naują kalniečių, 
kuri atskyrai nuo sukneles pasisiusi už 
keletą centų. Kalniečių galėsi nuimti ir 
išplauti, ir vėl dėvėti prie kitos suk
nelės.

rodys.

Norint gauti vienų ar daugiau 
dršnurodytų pavyzdžių, prašome iš* 
kirpti paduotų blankui 
duoti pavyzdžio nume: 
tnierų ir aiškiai parašu 
dą, pavarde ir adresų, j 
WZdžioA^n_. A. L.
Siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ♦

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

arba pri- 
pažymčti 

l savo vai* 
F _ ekvieno pa
na 15 centu. Galima pri-

NAUJIENOS Pattem Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago. 
Čia (dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavadi No. —...... 
Mieros per krutinę

(Vardąs ir pavardė)

Du jauni vyrai ir talkininkė 
mergina užvakar įsiveržė j 
Prano Stamonlio valgyklų 1121 
Granville Avė., ir pavogė $500 
pinigais ir $100 vertes laikro
dėlį. * Abu vyrai apsiginklavę 
revolveriais, sulaikė Praną Sta- 
monlį ir patarnautojų Marga- 
ret Christensen, grąsindami 
šauti. Vėliau su grobiu spruko 
laukan ir nudumė juodame au
tomobilyje.

PRANEŠIMAI
Depositorių susirinkimas. Universal 

State Banko depozitorių visuotinas su
sirinkimas įvyks penktadieny spalio 28 
d., 7:30 vai. vakare. Lietuvių Audito
rijoj. Įžanga veltui. Į susirinkimą 
bus įleista tiktai su įrodymu, kad yra 
depozitoriųs.

Birutės choro pamokos įvyks šį ket
verge vakarą, lygiai, 8 vai., Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
prašomi laiku pribukit. Nauji norinti 
įstoti į chorą taipgi yra kviečiami atsi 
lankyti. Valdyba^

GVARANTUOTAS MORGIČIUS

Mano klientas nori $3000.00 pas
kolos ant 1-mo mortgage. Prapertė, 
— 3 fl. mūrinis “business ir apart- 
ment” namas po antrašu No. 3533 
West Madison St., priešai Garfield Park.

Kreipkitės pas mane. Saugumą 
1-mo mortgage užtikrinu.

ADVOKATAS A. A. ŠLAKIS, 
77 West Washington St., 

Tel. Dearborn 7966 A

to

—O— 
STOGDENGYSTĖ

Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa
taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 tf. Harrison Su

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

GERA PROGA

Morgičiaus savininkas yra priverstas 
apleisti Suvienytas Valstijas ir parduoti 
pirmą mortgičių $1200 ant $6000 
vertės mūrinio namo. Karštu vandeniu 
šildomas. Mortgičius baigiasi už 6 mė
nesių laiko. Galima uždirbti virš $100 
į 6 mėnesius.

Kreipkits į Naujienas pas
T. RYPKEVIČIŲ

MES PRIRENGSIME jūsų aplikaciją 
dėl morgičiaus—paskolos HOME LOAN 
BANKE. Atsineškite savo paskutinę 
1930 Taksų Bilą. Atdara Antradieniais. 
Ketvirtadienais. ir šeštadieniais iki 9 
vai. vak. Atsišaukite

1514 Milwaukee Avė.
3 lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

TURIU paaukoti 4 kambarių gra
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.

Patent Attorney
Patentai

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted SL

—O— 
MES PAGELBĖSIME JUMS 

PRIRENGTI

ir padouti jūsų HOME LOAN apli
kaciją. Del informacijų atsišaukite

Kambarys 1001 
29 So. LaSalle St.

nuo 9 ryto iki 7 v. v. •

Radios

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite: ateikite tuo jaus.

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

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-BoyCon- 
sole $1'8.50. 2332 Madison St.

MES DEZA1NINAME. SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVO/AME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KAS PAMETĖTE mašnelę su pini
gais ir raktus. Kreipkits į p. A. Bal- 
kauskis, 716 W. 17 PI., Chicago,, 2ros 
lubos iš užpakalio. •—

Business Chances
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI $500 vertės grosemė 
už pirmą pasiūlymą. Priežastis parda
vimo partneriai skirias. 4612 S. Wells 
St. Boulevard 5167,

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
ių, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam nauclotįs 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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {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 jau šiuo adresu virš 40 metų

Farms For Sale

FARMAS
Mainykite savo prapertes ant gerų 

farmų Michigan valstijoj, turiu visokių 
farmų, ant mainymo ir pardavimo. At
rašykite man ką turite mainyti. Kokios 
farmos norite ir kiek skolos turite ant 
savo prapertės ir teipogi jeigu turite Lie
tuvoj žemės arba kokią dalį aš tamstos 
farmą Lietuvoj galiu išmainyti ant gerų 
farmų Michigan Valstijoj.

JOHN J. Y0WAISH,
1624 Elizabeth Avė. N. W. 
Grand Rapids, Michigan.

, Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stųd.) 
Res. 730 W. &2nd St. 
Tel. Englewood 5840

Saukite 
CANAL
6373

Atnaujinam Mtitrasus
Nauji užvalkalai ..... . ..............J.. $2.50

padaromi į vieną dieną.

A & C Better Bedding
906 No. Western Avė.
Tel Humboldt 4766

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash 
$80 už $100, ' 

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

134 No., LaSalle 
Kambarys 610

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti 

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




