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Japonija gerinasi so- 
vietų Rusijai

Anglija, Francija 
statosi karo laivus

Naujos bedarbių 
riaušės Londone

Lietuvos Naujienos
*•. ■■

...............

Santykiai tarp abiejų šalių ge
rėja ir galbūt jau vedamos 
derybos dėl nepuolimo su
tarties

Kitos šalys irgi kad ir išsimo- 
kėjimais, bet vistiek perkasi 

, karo laivus

Keliolika žmonių sužeista be
darbių susirėmimuose su rai
tąja policija

Mirė Smetonienės bro
lis

Už svetimų pinigų savi- 
nimąsi — kalėjimas

Maskva, sp. 27. -Maskva, sp. 27. — Rusijos 
‘Oy Japonijos santykiai gerėja ir 
. , ganoma, kad galimas bus abie- 

Jų šalių susitarimas. Čia mano- 
. ma, kad Tokio jau veda dery

bas su Rusijos ambasadorium. 
Rusija reikalaujanti nepuolimo 
sutarties, kuri nors ir nėra ma
loni Japonijos imperialistams, 
bet galbūt kad jie jų priims.

Santykiai pagerėjo Rusijai 
suteikus pagelbų japonams, ku- 

. rie buvo Manžurijoj atkirsti su
kilusių chiniečių. Tiems japo
nams Rusija suteikė prieglaudų.

Rusija gi taipgi sutiko pri
imti Maskvoje naujosios Man- 
chukuo valstybės konsulų. To
kie konsulatai jau yra Vladivos
toke, Chabarovske ir Blagovieš- 
čenske.

New Yorko studentai 
reikalauja žodžio 

laisvės
Taipgi reikalauja sugrųžinti pa

šalintų mokytojų. Keliolika 
studentų areštuota

Londonas, sp. 27.—Admiral- 
tija paskelbė, kad jau duodami 
užsakymai pabudavoti tuos ka
ro laivus, kurie buvo numatyti 
1931 m. programe. Užsakymai 
bus išdalinti iki vidurio lapkri
čio mėn. Visi šie laivai bus,už
baigti statyti už keturių metų.

Paryžius, sp. 27. — Laivyno 
ministeris Leygues vakar pa
sirašė įsakymų pradėti statyti 
23,000 tonų mūšių kruizerį, ku
riam kreditus parlamentas pa
skyrė metai atgal. Manoma, 
kad tai yra Franci jos atsakymas 
į Vokietijos “kišeninius” karo 
laivus.

Madridas, sp. 27. — Pietų 
Amerikos respublikos Colombia 
valdžia pasisiūlė nupirkti Ispa
nijos kanuolinį laivų Dato už 
7,500,000 pesetų. Kadangi pini
gų neturi, tai nori pirkti nors 
išmokėjimais, — po 1,000,000 
pesetų kas mėnesį.

Taranto, Italijoj, sp. 27. — 
Vakar Italijos statytojai for
maliai perdavė Argentinos lai
vynui submarinų Santa Fe. Tai 
pirma iš trijų submarinų, ku
rias Italija pastatys Argenti
nai.

miestu

Kaunas.— Spalių 9 rytų sa
vo bute Kaune širdies liga mi
rė prisiekęs advokatas Roma
nas Chodokauskas. Chodokaus- 
kas savo laiku buvo kariuome
nės teismo valstybės gynėjas. 
Velionis yra Respublikos prezi
dento Smetonos ir ministerių 
pirmininko Tūbelio žmonų bro 
lis.

Paskolino dar 6 mi- 
lionus-dol Illinois, 

pašelpai

Londonas,. sp. 27. — Vakar 
Hyde parke ištiko naujos be
darbių riaušės, galbūt didžiau
sios kokias Londonas 
ju laiku yra turėjęs. .

Didelė minia bedarbių 
rinko pačiame parke, į 
paskui atvyko ir kitų
bedarbiai, atmaršavę j Londoną 
protestuoti prieš “ištkelių tyri
mų”. Vienai daliai bedarbių ra-* 
miai besiklausant kalbėtojų, ki
ta dalis ėmė puldinėti policiją 
ir išmušė pašto langą. Raitoji 
policija puolė tą bedarbių dalį 
ir jų atstume į parka. Bet vos 
tik policijų pasitraukė, kaip mi
nia vėl ją užgulė. Policija vėl 
jų atstume. Taip ir jjjo nuo
latinis varinėjimas.

Tuo tarpu pradėjo nerimti ir 
kalbėtojų kurstoma minia par
ke. Tūli nusilaužę medžių ša
kas, ar pastvėrę geležgalius ban
dė pulti policijų, bet policija ir 
juos atstume.

Taip tęsėsi iki vakaro. Tik 
jau gerokai sutemus bedarbiai 
išsiskirstė.

Kiekviename susirėmime liko 
nemažai sužeista, kaip iš polici
jos, taip ir bedarbių puses. 
Daugiausia sužeisti lengvai, bet 
yra ir sunkiai sužeistų. Yra nu 
kentėjusių, ir namų-r-jierns 
ddiižyti langais

Bedarbius pasitikti policija 
buvo gerai prisirengusi ir aky
lai dabojo, kad per mylią nuo 
parlamento rūmų neįvyktų jo
kia demonstracija.

Jau užvakar priemiesčiuose 
ėmė burtis iš kitur atkeliavę 
bedarbiai. O vakar ryte kitų1 
miestų bedarbiai pulkai ėmė 
traukti į Hyde parką. Daugelis 
jų išrodė labai pavargę nuo il
gos kelionės, kurią jie atliko 
pėsti. Parke gi jau buvo vis
kas prirengta: pastatyta 50 
platformų kalbėtojams ir su
kviesti iš viso miesto bedarbiai 
ir dirbantieji, kuriuos tik ko
munistai galėjo priraginti atei
ti.

Visu bedarbių maršavimū, 
kaip kurstymu prie riaušių va- 
davavo komunistai, kurie bedar
biu naudoja vedimui savo pro
pagandos.

Bolivija sutinka tai 
kintis

WashingtOn, sp. 27. — Boli
vijos valdžia formaliai priėmė 
neutralių atstovų komisijos pa
siūlymų pradėti derybas su Pa- 
raguajum dėl mūšių paliaubos. 
Derybos prasidės dar šiaųdie.

Šiauliai 1980 m. rugsėjo 
mėn. Kredito įstaigų ir Koope
ratyvų inspekcijos valdininkas, 
padaręs Joniškio Ūkininkų 
smulkaus kredito banke revizi
jų, rado kad banko valdyba, ka
sininkas Stasys Bunga ir bu
halteris Stasys Grincevičius 
banko operacijas vedė, nepri
silaikydami banko įstatų ir ban
ko narių susirinkimų nutarimų, 
ko dėliai bankui padaryta 29,- 
896 litai 40 centų nuostolių. Be 
to jie yra pasisavinę apie 12,- 
000 litų.

Šiaulių apygardos teismas S. 
Bunigų nuteisė viniems metams 
kalėjiman, o S. Grincevičius ga
vo pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

jo kalbos studentams
kolegijos viršinin-

Liberal Club vakai

Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
paskolino, kad butų iš ko 
šelpti bedarbius ateinantį mė
nesi

ekonomijos 
Henderson

kiti studen-
750 jų susirinko

New York, sp, 27. —College 
of City of New York studentai 
pradėjo kovų už J'jJžib laisvę 

-ir sugrąžinimą* j prof^Oakley 
Johnson, ekonomisto, kuris ta
po iš kolegijos pašalintas, kada 
niekurios 
nepatiko 
kams.

College
kolegijos name sušaukė protes
to susirinkimų, į kurį atsilan
kė apie pusantro šimto kliubo 
narių. Tečiaus mokyklos virši
ninkai pašaukė policiją, kuri 
studentų susirinkimą išvaikė ir 
tris studentus ir 
profesorių Donald 
ąyeštavo.

Sužinojo apie tai 
tai ir apie
prie naktinio teismo, kur tu
rėjo būti teisiami suimtieji stu
dentai ir surengė ten demon
straciją. Policija ėmė studen
tus vaikyti ir areštuoti juos. 
Tuo budu tapo areštuota 14 
studentų. Triukšmas dar la
biau padidėjo ir nepasiliovė iki 
teismas paliuosavo dabar suim
tuosius. Teismas irgi turėjo 
užsidaryti, nes jame nebeliko 
nė vieno policisto, visiems jiems 
išėjus gatvėn 
Sinti.

Iš pirmiau 
reikalauta po

studentus mal-

areštuotų gi pa- 
$500 kaucijos.

7 chiniečiai užmušti sprogus 
granatai

Chicago.—Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. paskolino, Illinois 
valstijos šelpimo komisijai dar 
$6,303,150, kad ji turėtų iš ko 
šelpti* bedarbius ir kitus betur
čius per lapkričio mėnesį, ši 
paskola užtikrina šelpiamiėms 
pilnas porcijas.

Spalio mėnesiui komisija bu
vo gavusi pasiskolinti tik apie 
$5,500,000, todėl šį mėnesį por
cijas šelpiamiesiems prisiėjo su
mažinti 25 nuoš., delei ko tarp 
šelpiamųjų buvo kilęs didelis ne
pasitenkinimas.

Ikišiol Illinois valstijai šelpi
mo reikalams minėta Rekons 
trukcijos Finansų Korp. yra 
paskolinusi jau $20,303,150.

šiuo laiku komisija šelpia 
155,000 šeimynų Cook pavie 
te. Pereitų mėnesį buvo šel
piama 146,000 šeimynų. Tiki- 
mųsi, kad ateinantį mėnesį skai
čius pašelpos reikalingų šeimy
nų padidės ir kad todėl bus 
šelpiama 174,000 šeimynų.

į [Acme-P. 8 A. Photo]

Iškelta Para^uajaus vėliava, atėmus iš Bolivijos kariuomenės 
Boųueron fortų, ginčijamo] Gran Chaco teritorijoj, kurioj yra 

daugiausia vieni raistai.

Kaip balsavo Yale stu
dentai

Kaip Miestinami Ky 
bartai

Fašistai užpuolė Vie 
uos universitetą

. - ' ! ‘ i* * • V

Francija gal naciona
lizuos geležinkelius

%7.

Valdžiai pradeda nusibosti mo
kėti didelius geležinkelių defi
citus

New Haven, Gonn., sp. 27.— 
Aristokratiškiausiam Yale uni
versitete, kurį lanko daugiau
sia turčių vaikai, šiaudiniuose 
balsavimuose 1,416 studentų pa
sisakė už Hooverį, 370 už Roo- 
seveltų ir 347 už socialistų Nor- 
man Thomas.

Shanghai, sp. 27. — Grupė 
chiniečių tirštai apgyventame 
Hongkong distrikte, iškasė ne
sprogusių granatą, užsilikusią 
dar nuo karo su japonais. Be- 
krapštant betgi granata spro
go; 7 žmonės liko; užmušti fi 
apie 25 sužeisti, daugiausia vai-

Nedavė paso Thomas 
Mooney motinai

Fordas negalės balsuoti

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana*

New York, sp. 27. — Int. La- 
bor Defense paskelbė, kad vals
tybės departamentas atsisakė 
išduoti pasų Mary Mooney, mo
tinai kalinio Thomhs Mooney, 
kuri rengėsi važiuoti į Mask- 
vų. Paso neduota todėl, kad 
ji negalėjo pristatyti savo vy
ro gimimo ir mirties liudijimų.

Giedra ir biskį šilčiau.

Dearborn, Mich., sp. 27. — 
Henry Ford, kuris verste verčia 
savo darbininkus balsuoti už 
Hooverį, pats už jį nebalsuos, 
nes neužsiregistravo ir., todėl

8L
Saulė teka 6:17, leidžiasi 4> bM^oti ateinančiuoseri<įmuo-

Diplomatai išpirko vi
sas sankrovose prekes

Maskva, sp. 26. — Valdžiai 
paskelbus, kad vienoj sankro
voj, kuri buvo skirta diploma
tams, ir užsienio koresponden
tams, nuo tam tikros dięnos 
prekės nebus parduodamos už 
rublius, bet tiktai už svetimų 
valiutų, sankrova tapo apgulta 
diplomatų ir iki paskirtos die
nos veik visos prekės buvo iš
pirktos už rublius.

Daugelis ambasadų atsidūrė 
keblioj padėty, nes daugelis jų 
gyvena tiktai iš duodamų vizų 
ir kitų patarnavimų. Dabar gi 
jos pačios už surinktus rublius 
nieko negalės pirkti, o siųsti 
rublius j užsienį neapsimoka, 
nes jie ten neturi, jokios ver
tės.

Sumušė 15 studentų, jų tarpe 
tris amerikiečius. Universite
tas uždarytas *

Viena, sp. 26. — Nazių fašis
tai, kilnų didelė dalis nebuvo 
studentai, apsiginklavę paga
liais ir lazdomis, užpuolė uni
versitetų, kad sumušti žydus ir 
visus tuos studentus, kurie ne- 
išrodo vokiečiais. Universiteto 
sargyba ir profesoriai uždare 
sales, o studentai išbėgo į gat
vę ten ieškoti policijos apsau
gos, nes policijai neleidžiama 
eiti j universitetų.

Užpuolime 15 studentų, jų 
tarpe 3 amerikiečiai, liko su
mušti ir sužeisti.

Pereitą savaitę irgi du ame
rikiečiai studentai buvo fašis
tų sužeisti ir Amerikos amba
sada dabar padavė užsienio rei
kalų ministerijai jau antrų pro
testų.

Delei šię fašistų užpuolimo, 
universiteto rektorius prof. 
Abel universitetą uždarė neap- 
rybotam laikui ir paskelbė at
siprašymą, kuriame užpuolimo 
kaltininkus prižada . aštriai nu
bausti.

Austrijos kancleris Dollfuss 
jau pasiuntė Amerikos amba
sadai valdžios atsiprašymą.

Chicago.—-Edward C. Wright, 
35 m., iŠ Harvey priemiesčio, 
jo žmona ir jų mažas sūnūs 
liko užniušti Dolton priemies
ty, tavoriniam traukiniui užbė- 
bus ant jų automobilio.

Rymas, sp. 26. — Papa ati
darydamas naują paveikių gale
rijų Vatikano mieste, aštriai 
pasmerkė modeminę dailę; kai
po karikatūrų ir net profonaci- 
ją, kuriai negali būti vietos 
bažnyčiose. J

Paryžius, sp. -27. — Viešųjų 
darbų ministeris Edouard Dala- 
dier paskelbė, kad jis ruošia 
bilių, kuris visus šešis didžiuo
sius Francijos geležinkelius su
vienys j vienų sistemą.

Nors jis aiškiai to ir nepa
sakė, bet galima suprasti, kad 
visi šie geležinkeliai bus nacio 
nalizuoti, kaip jau 30 metų yra 
nacionalizuotas vienas tų gele 
žinkelitį.

Prie to verčia milžiniškas 
Francijos geležinkelių deficitas, 
kurį kasmet turi padengti val
džia. Geležinkelių deficitas per 
pastaruosius 10 metų siekė 15,- 
000,000,000 frankų. Vien perei
tais trimis metais deficitas sie
kė 9,000,000,000 frankų.

Geležinkeliai, žinoma, nacio 
nalizacijos nenori. Jie nori, kad 
butų pakeltos važmos kainos, 
nuimti taksai, ir sumažintos ai 
gos. Taipgi kad valdžia duotų 
jiems dideles pašelpas ir pax 
dengtų jų “sociales išlaidas”, 
pav. nepaprastas išlaidas, kurios 
pasidarė įvedus 8 vai. darbo die, 
ną, įvairius atlyginimus darbi
ninkams dėl sužeidimų ir 1.1.

Sumažėjo v automobiliu 
. gamybą .

Washington,' sp, 27 
i ■?' ' 
kad rugsėjo mėn. pagaminta 
Amerikoje viso 84^X44’ *ki'Wio- 
biliai, arba 6,183^automobiliais 
mažiau’ negu rugsėjo mėn.

Automobilių gamyba kaš mė- 
nesis eina žemyn jau per pa
staruosius du metus.

Washington,' sp. 27. — Preky
bos departamentas paskelbė,

Tebeskolina pinigus ge 
ležinkeliams

KYBARTAI, Vilkaviškio ap
skr. — Miesto savivaldybė 
šiais metais padarė didelį dar
bų Kybartams sumiestinti. Be 
socialės, švietimo ir kitų dar
bų, ji pastatė užmiesty didelę, 
pavyzdingai įrengtų skerdyk
lų, patogų turgavietėn įvažia
vimų, kuris anksčiau buvo 
stačiai pasibaisėtinas neišbren 
damų purvu. Gatvių tvarky- 
niajųcįna pilnų tempu: dvi 
gatvės jau galutinai išgrįstos 
Tr-.grindžiamti vienų svarbes- - 
niųjų —VlItyČfd* gatvė, kuri 
susisiekimo atžvilgiu turi Ky
bartams didelės. svarbos. Ji 
jungia Kybartus su Vištyčiu, 
apylinkės kaimais ir Kybeikių 
pienine, šios gatvės darbus 
Užbaigus, Kybartai sulauks 
tikrai vertos pasigerėjimo gat
vės. Be to, turgavietė sutvar
kyta ir apsodinta medeliais.

Washington.— Rekonstrukci 
jos Finansų Korp. paskelbė, kad 
rugsėjo mėųesyj ji išskblino 
$139,846,002.72 įvairiems gele
žinkeliams, bankams, kredito ir 
finansinėms staigoms.

Cairo, Egypte, sp. 27. —Še
ši ūkininkai užmušti ir daug 
sužeista Luxor ginče dėl javų 
sėjimo.

Delhi, Indijoj, sp. 27. —Vice- 
karalius WiUington paskelbė; 
kad Gandhi nebus iš kalėjimo 
paliuosuotas iki jis neatsižadės 
civilio nepalusnumo.

Aprėdė nuogas stovylas

Montreal, Que., Kanadoj, sp. 
27.—-Tam tikras Jungft. Valsti
jų piliečių komitetas, kuriame 
buvo ir gen. Pershing, padova
nojo McGill universitetui gražų 
fontanų, kurinį p-nios Whitney 
iš New Yorko. Jame tarp kit
ko buvo vaizduojamos ir trys 
nuogos gracijos. Kanadiečiai ir 
ypač kritikai visų laikų labai 
zurzė prieš tų nuogumų ir da- 
ėjo iki to, kad tos trys stovy 
los tapo aprėdytos trumpomis 
kelinaitėmis ir marškinukais.

New York, sp. 27. — Buvfcs 
Albanijos premięras vyskupą * 
Fan S. Noli vakar tapo įleistas 
j Ameriką. <

|,|j^lį<..—..lį ,1

Paryžius, f p. justici-
gščiausias teismas patvirtino jos ministerija paskelbė, kad iš 
nuteisimą septyniems metams baisiosis Velnio salos; Francijos ...

“ ' - . _ {įvmejofl pakraščiuose, pabėgo nušovė savo pačių Ethel, 41

Už 45 centus 7 metai 
kalėjimo 

; :*■--- ■ ■
Havana, Guba, sp, 27.—Au-

kalėjimo darbininko Toribio Pe 
rėz, 'kuris7 pavogęs 45c. 3 Ii 28 kaliniai,

py

Piliečiai naudojasi deg 
tinės atpiginimu

Iš visos Lietuvos ateina ži
nių, kad atpiginus degtinę, žmo 
nes labai pradėję gerti.

Steigiama pieninė
žygaičiai, Tauragės apskr. — 

Margiškių kaime steigiama pie
ninė. Tuo tarpu skubiai remon
tuojama seni muro namai, ku
riuose. manoma įrengti pieninei 
patalpa. Vėliau, atatinkamose 
vietose bus steigiami pieno su
pirkinėjimo punktai, žygaičių 
valsčiaus ūkininkai pieninės ati. 
darymo nekantriai laukia.

................................. i.......... k.

Kingsville, Ont., sp. 27. 
rudenį pastebėtas didelis paukš
čių skridimas j pietus. Iš to 
spėjama, kad ateinanti žiema 
busianti šalta.

Dayton, 0., sp, 27. — Savy- 
tarpio barnyje Carl Ege, 58 m.,

m, ir tada pats nusižudę
. f ■ ".-.t *. , »; * * •' . . ' .i'

—bį

I-'., L.*)

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiuričiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokj "siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma- 

. žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI.. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI l V AL.

II O.................  JI .................................................................................................. .
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Kreugerio Turto Varžytinėse
Penktadienis, spalių 28, *32

Bbt štai neseniai gaunu žir
nių, jog Daukinčiai jau paleis
ti iš kalėjimo ir vėl laisvi. 
Kad jie kalti dėl tos baisios 
žmogžudystės, negalėjo būti 
mažiausios abejonės. Kyla 
klausimas, kodėl jiems taip 
greit buvo bausmė dovanota? 
Daugelis tiesiog sako, jog litas 
tyli, litas kalba. Girdi, Dau
kinčiai turėję daug litų, todėl 
ir jų grickai greit tapo už
miršti... — Draugas.

■■—H ■ —■■■I,.11 ......... . .................. .....................

matę, kaip deganti merginai 
bėgo, bet manę, kad mergina 
tik šposus krečianti...

Nelaimingoji tuoj tapo nu
gabenta į Mažeikių ligoninę, 
tačiau išplėšti jų iš mirties 
nasrų jau nebepasisekė. Dar 
pasikankino baisiausiuose 
skausmuose septynias dienas 
ir pasimirę.

Piktadariai, žinoma, tuoj 
tapo policijos suimti. Dau
kintį nubaudė kalėjimu ligi 
gyvus galvos. Byla buvo na
grinėjama Šiaulių apygardos 
teisme. Tokios pat bausmes 
susilaukė ir jo žmona. Tuo 
sprendimu piktadariai nepasi- 
tehkino ir padavė apeliacijų 
į tribunolų, kuris sumažino 
bausmę ligi penkiolikos metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

nogtafiščių paišeliai pasirito- mokratų atstovus”] Jis kali- 
ba, kad griežtai nusistatęs gin
ti reichstago teises ir nežili* 
ririt' į niekų imsis Visų tam rei* 
kalbi priemonių.

Balsavimo* rezultatai: 518 
prieš 32 balšiis, 50 siišitaikius 
priimtas komunistų pasiųly- 
mas atšaukti paskutinį bėdos t 
įsakymų.
— ■■ ' ----- -- . - ■ . - ,

giau nebereikalaus! nuomos 
bei Hebegsi policijai skųstis. Ir 
sadistiškai jis be niekur nieko 
pareiškė, jog dabar jis apipils 
jų žibalu ir padegs. Esą lavo
nas sudegi ir nepaliks jokios 
žymės.

Matomai* Daukintis buvo 
i netekęs pusiausviros, jeigu 
taip planavo. Jis net nesupra
to to, jog taip darydamas, jis 
stato pavojun savo ir savo šei
mos gyvastį. Daukintiene su
draudė vyrty kad to nedarytų. 
Ji pasiūlė kitokį planų: aplie
ti Bhrbohų žibalu ir išvedus į 
laukų padegti*

Taip ir padarė. Butkaitė bu
vo išvesta į laukų ir apipilta 
žibalu. Daukintis jų padegė. 
Akimoju ji virto ugnies stul
pu ir baisiausiai klykdama 
ėmė bėgti per laukus. Kol pri
bėgo prie vieno artimiausio 
ūkininko, ji jau buvo visiškai 
nuoga ir pajuodusi. Ėmė bels
tis į duris. Ūkininkas, pamatęs 
nuogų merginų, atsisakė jų į- 
sileisti. Tųsyk Butkaitė nubė
go pas savo draugę Antosę.

Autose tiesiog neteko žado, 
kai pamatė tokioj baisioj pa
dėtyj savo draugę. O tuo tar
pti Butkaitė tik šaukė: “Gel- 

’ bėkite, mane bandė sudegin
ti;” Ji buvo visa pajuodusi ir 
jos oda aižėjo.

Žaibo greitumu po visų kai
mų pasklydo žinia apie tų 
įVykį. Subėgo žmonės pas 
Daukinčius. Tieji nudavė, kad 
ramiai sau miega ir iš pradžių 
atsisakė net duris atidaryti. 
Tačiau, kai minia ėmė lauž- 

d tiri s 
savo atidaryti. Butkaitės lova buvo

šę atakon.
Nepamirštamų kalbų kalba/ 

komunistų atstovas Torgler. 
Jis reikalauja pasiūlymo for
moje, kad butų atšauktas pas
kutinysis von Papeno kabinete 
bėdos įsakymas.

Reichstago pirmininko Goe
ring akys sustoja ties von Pa
peniu Padėtis šiek tiek įtemp
ta. Kažko laukiama. Galeri
joje ūžia žmonės.

Arčiau' laukia vokiečių nacio* 
nalistų protesto einant reichs* 
tago statutu* Tai turi butii! 
Tai visi numatė.

Bet laikas bėga. Sekundės 
gena sekundes, minutės — mL 
nules. Publika nerhhauja: 
Pirmininko Goering akys žiba, 
o jo antakiai sutraukti. Bet 
nacionalistų atstovai ramus* 
Jife nesiruošia protestuoti.

Tada, reichstagui pradedant 
nerimauti, nacionalsocialistas 
Frick pasiūlo posėdį pertrauk- 

Pasiulymas 
, Žurnalistai skuba 

pastebėti minios apsiaustus 
( pamatyti 

na išeina, nors policija ir spe- 8fttvę ir smalsius berlyniečius, 
cialus tvarkdariai prižiūri J 3:30 vai. Goering paskelbia 
tvarkų. Vienas darbininkas į P°sedį atidarytu ir pakviečia 
visų metęs žvilgsnį nusispiau-' vokiečių, tautos atstovus bal
ną, dar kartų apsidairo ir vėl.suo^ komunistų pasiūlymų, 
nusispiauna, o paskui pasako:! Pakyla kancleris von Papen

— Ačiū! Gerai, kad pats 
nusižudė, iš jo maža naudos, 
pasauliui, žmonijai, o daugiau 

;ašarų I
Ir vėl nusispiauna.

B. St. Roudsech.

ną.

skuba žurnalistas (kaip ir aš).
■ Jis žvelgia į “Gerųjį Piemenį” 

14 d. rugsėjo specialiai tam Ehgelberto, padaro jo nuot- 
važiavau į Stokholmu, kad ga- raukų ir užrašo, kad tai iš 
lėčiau sekti to pasaulinio afe- New York o kabineto papuoši- 
risto istorijos paskutinę sce- mas. Jis skuba tolyn. Čia 

:pat nardo slaptosios policijos
Ivar Kreuger! Seniau tas agentai. Jų aštrus, kietas žvilg- 

vardas buvo apsiaustas pa- snis veria visus. Juk brangie- 
garbos, didybės ir paslaptim jie akmens gundo.
gurno šydu, po kuriuo brendo prie lėkščių kolekcijos su- 
pasaulį apgauti planai su mil- spaudę būrelis moterų svečių 
žiniškomis sensacijoms. Ta- ir jos tyliai tarp savęs verti- 
čiau dabar prieš gyvenimo na tų bSųugių virtuvės papuo- 
akis pasirodo nublukęs to salų kolekcijų.
niekšo vardas ir oficialių šve-i 
dų skelbimų skelbiančių var
žytinės balta grandinė galuti
nai pabaigė istorijos herojaus 
darbus.

Be maža ko visas mėnesis, 
kaip iš viso pasaulio plaukia 
Kreugerio turtų transportai. 
Tai puikus paveikslai, bran
genybės, farforas, sidabras, 
baldai, papuošalai ir daug, 
daug kitų daiktų kainuojamų 
milijonais.

< Varžytinių salė su išrikiuo
tais stalais, ant kurių, lyg pa
rodoje, suguldyti, suversti mi
lijonai be banknotų ir čekių, 
bet milijonai brangenybių.

Jus apapstate, nes prieš akis 
karoliai su dideliu smaragdu, 
544 brilijantais platinoje ir ga
rantuotu akmenų tikrumu. 
Toliau žiūrite į pustuzinį žem- 
čiuginių karolių, platinos žie
dų su brilijantais ir moteriš-

“krite ir stebi- KAIP BUVO PA- 
tės, juk Ivar Kreugeris buv° LEISTAS VOKIETI- 
ne moteris. Tada, kam jam T>17Tf>,UQrr A P A Q 
reikalinga 5 brilijantinės sagu- Jvu JtVJulvilkM 
tės, 3 poros meniškų auskarui' ----------
iš žemčiūgų ir platinos? Kam 
moteriškos brangios platinos, 
aukso ir vėžlio spilgos? Tai- 
qi. kam? Kam buvo tas mili
joninis papuošalų turtas? Gal 
žmonai? Tačiau, Kreugeris 
buvo nevedęs.

Žurnalistas šypsos. Jis ži
no. Juk nebe paslaptis, kad 
Kreugeris buvo labai seksua- 
liškai ištvirkęs žmogus. Tai 
buvo aistrų vergas, 
sios invalidas. Jo tuos ištvir
kavimus lydėjo tos dovanos, 
paskirtos skaitlingam meilu
žių burtai.

Paskiau iš 80 sigarinių į 
akis puola viena su rusišku 
parašu. Kalbama, buk tai 
Rusijos carui Nikalojui II pri
klausius dovana, vardo dieno
je jo mamos dovanota.

Lubose žibintai su aukso ir 
brangakmenių variantais. Tai 
turto ir meno tvarinys, tačiau 
jis verčia prisiminti žurnalis
tui tuos badų skandinančius 
ašarose milijonus darbininkų. 
Ašaros nenoromis veržiasi iš

Skuba pesimistiškas studen
tas ir jis į viskų žiuri, labai 
paniekinančiai. Apie brange
nybes sukasi aristoratiškos iš
didžios jtafielės. Čia figūruo
ja milijonai.

Ties portsigariais ameri
kietis, kuris gyvai prisispyręs 
tikrina, kad per jį niekas ne- pusvalandžiui,
nupirks Nikalojaus II sigari- priimtas.
nę. L

Tačiau žmones maišosi, įei- reichstago rumus,

Rašo žurnalistas 
B. M. Rudsech,

Kas Mui Lietuvoj
PAPILE

D&l punaitti'itiy HUp slide- 
gtho tnet'pihą

Bet toliau! štai prieš akis 
Napoleono tabakinė, kurių 
pats imperatorius dovanojo 
maršalui Davė, štai skaitlin
gos meno kurinių kolekcijos, 
štai brangakmeniai, štai pa
čio milijonieriaus asmens pa
puošimai su špilkų, sagų, ki
šeninių laikrodžių rinkini;.

Visas Ivar Kreugerio .turtas 
šiomis dienomis baigiamas 
parduoti, štai kaip įdomiai at
spindi statistikoje.

Sidabro kolekcija, krištori- 
nio stiklo kolekcija, brangių 
lėkščių kolekcija, 6 Rembran- 
do originalios graviūros, Ėn- 

- gelbertb paveikslas, 2 Riuisda* 
lio originalai, du Netrio, auk
sinė vaza iš 20 karatimo auk
so. Renesanso gadynėm komo
dai su Rokoko spintomis, ke- 
dėš, sofos, sieniniai, stalb lai* 
krodžiai ir t. t* Trys šilkiniai 
kilimai iŠ 1& kilimų rinkinio.

JUS nepamirškite, kad’ jis 
buvo “degtukų karalius”, tad 
malonėkite pažvelgti į degtu
kų dėžutes iŠ gryno aukso.

Dalis tų brangenybių buvo 
pirktą šlipuotų akmenų kara
lijoje — Paryžiuje pas Cliph Ir 
Brpail.

Dabar pažvelgtame į tos 
varžytinių salės, to didžiulio 
apartmento lankytojus, štai

Aplinkui tylu. Visi kalbasi 
pamažėli tarytum bijodami 
sutrukdyti tų iškilmingų rimtį. 
Apsidairau. Puiki posėdžių 
salė sauskimšai prigrūsta žmo
nių.

Vokiečių tautos atstovai 
rimti, rustus mintyse planuo- 

Tai dva- darni tautos valių, tautos rei
kalavimus. Bet žodis “tauta” 
yra rukai iškilę virš Berlyno 
anksti rytų. Jis šiandien gy
vuoja, bet rytoj mirs! Jis 
šiandien pergyvena savo ide- 
aloginę krizę.

Bet vokiečių tautos atstovai 
įgalioti išreikšti bemaž šimto 
milijono žmonių nusistatymų 
rimti ir per daug rimti. Jų 
veidai kažkokį iškilmingi, su 
tuščio pasididžiavimo išraiš
ka.

Reichstago nariai pamažu 
plaukia į salę. Nacionalsocia
listai, socialdemokratai, cent
ras, komunistai ir dar dau
giau, dar daugiau partijų. Tai 
atstovai! Jie neša atsakomy
bę už savo partijos narius, už 
pareikštų jiems pasitikėjimų.

Mes žurnalistai dairomės, 
klausome, rašome ir pamažu 
plepame. Vienas šveicarietis 
nasakoja anglui apie lakūnų 
Zvirko, kuris belėkdamas į 
Prahų filmuotis užsimušė, tai 
apie Europų skridimo laimė
tojas pirmenybes. Žinia mus 
nejaudina, nes mes sekam 
reichstagų. Mes negalime pra
leisti nė vieno įdomesnio susi- 
dtirimo, įdomesnio pasikeiti
mo žodžiais tarp reichstago 
narių.

“Von Scherar, jauniausias 
reichstago narys”, — pastebi 
man vienas collega kažkų ra
šydamas į block-notų.

Prancūzas žiuri į laikrodį; 
Galerijose nėriinauja publika.

3 vai; po piOt pirmininkais 
Goeringas atidaro reichstago 
Posėdį. Jis kalba trumpai ii? 
griežtai. Tai plieninis žino* 
gus.

“Pašėlęs nervų įtempimas !** 
— murma mano pažįstamas 
amerikietis žurnalistas.

“Dar bus!** — pranašauja 
šveicaras.

Greitai visi nurimsta. Kaž<* 
kas įdomaus; ypatinga, žur* 
pailstai pasvyra pirmyn. Ste-

ir prašo kalbėti į reichstagų. 
Bet Goering trumpai ir aiškiai 
uždraudžia.

Publika neriasi iš savo kai
lio. Žurnalistai, rados, paso
dinti ,ant vinių. Tada griežtai 
ir labai šaltai von Papen pa
deda ant reichstago pirminin
ko stalo reichstago paleidimo 
įsakymų. Pirmininkas Goe
ring pastumia įsakymų tolyn 
ir leidžia toliau vystytis bal
savimams.

Kancleris von Papenas ly
dimas salėje buvusių aukštų 
ininisterių apleidžia reichsta
gų.

Vikriai pakyla Goering. Jis 
kalba įsakmiai ir aiškiai. Mi- 
njsterių kabinetui pareikštas 
nepasitikėjimas. Pašėlęs triuk
šmas, ovacijos. Komunistai ir 
nacionalistai džiūgauja.

Goering nusišypso. Jis to
liau vysto savo mintis apie 
paleidimo reichstago įsaky
mų. Jis pabrėždamas pareiš
kia, kad ministerių kaminetui 
sudarytam von Papeno pa
reikštas visiškas nepasitikėji
mas, tad, kada pasirašytas 
reichstago paleidimo įsakymas 
von Papeno, tas įsakymas nu* 
stoja galios.

Džiūgauja kraštutiniai deši
nieji. Ovacijos!

Visiškai iki paskutinio na
cionalsocialistai apleidžia po
sėdžių salę. O čia pat sukelia 
demonstracijas socialdemokra
tai.

Tačiau pašoka Goering ir 
sausai pareiškia “nenurmus 
suspenduosiu visus socialde-

Veiiarokių; kaime 1930 m. 
Jonas D&ukihtis išnuomavo 
iš. Barboros Butkaitės 3 hek
tarus žemės su trobesiais už 
200 litų per metus. Tuose pat 
namuose gyVeho nominihkas 
su savo šeima ir savininkė 
Butkaitė. Nuomininkas Dau
kintis visokiais budais skriau
dė Butkaitę ir sumokėjo tik 
50 litų nuomos. LikUaiuŠ pini
gus jis griežtai atsisakė bemo
kėti: i

Prasidėjo nesutitahiali But
kaitė ėmė skųstis kaimynams, 
kad’ nuomininkas nepildųs su
tarties. Karių net padavė 
skundų policijai, nes nežinojo, 
kaip to nepageidaujamo nuo
mininko nusikratyti: Ji jau 
buvo mielai pasirengusi nuo 
tų pinigų atsižadėti* jeigu tik 
Daukintis išsikraustytų.

Barboros viena artimiausių 
draugių buvo Antosė Znutai- tis, tai priversti buvo 
te, su kuria ji visais i 
skausmais dalinosi. Pernai ko-j tvarkoj, tik visa žibalu aplie- 
vo 31 d. Antosė atėjo aplanky-! ta. Daukinčiai gynėsi, jog jie 
ti savo draugę. Kaip ir papras*- nieko bendro su Barboros 
tai, Barbora ėmė skųstis. NU- sudegimu neturi: girdi* jie 
girsta Daukintis. Jis pradeda 
dūkti ir išvaro Znutaitę iš na- >, -..i --^y. < , 
mų. ,

Barbora dėl to įvykio labai, 
susikrimto ir išėjo pasivaikš
čioti. Sugrįžo namo tik apie 
6 vak vakaro; $ Jos* nuominin-* 
kai jau buvo sugulę. Teko bel
stis į duris. Jų įleido pats Dau-' 
kintis, gerokai išbaręs už tai,' 
kad kažkur velųi valkiojasi.] 
Barbora nuėjo į savo kamba-| 
rėlį ir atsigulė.^ { Apie 3 vai. 
nakties ji pajuto, kad paduš- 
ka slegia jai galvų. Staiga pa
budo. Pasirodė, jog Daukintis; 
su paduška spaudžiu galvų, d 
Daukintienė riša kojas ir ran
kas. Baimės apimta, Butkaitė 
ėmė maldauti pasigailėjimo ir 
prašytis, kad jų nežudytų. Ji 
pareiškė, jog bebereikalau- 
sianti jokios nuomos*

Daukintis šiurkščiai atsakė, 
jog dabar viskas pabaigta: 
girdi, tu šiokia ir tokia dau-

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nbti būti j asų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar %nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Cliitch $7.00, 
Valves graininame'$5.00^ Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė.; 

kampas 44 ir Wasbtenaw

Rekomenduoja Nebrangų.
Naminj Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In- 
j! karo Pain>Expelleri geriausiu nami

niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 

; sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gčlimų. Net galvos 

r skaudėjimą, danties gčlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne-

- brangus vaistas.”
F. P. • 

i Bloomfield, N. J.
l.e<:. :___ .t Jlt-. t._ : x...„ , ;; . . * , a . ..
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Pasaulinis Rekordas

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

<£Ne,aš paimsiu pieno
Vis dauginus ir daugiaus biznierių pradeda 
reikalauti sau pieno laike pietų. Jiems patin
ka jo pastebėtinas skonis. Jie mėgsta jo gai
vinančias pasekmes. Ir jie ypatingai užga
nėdinti tuo, kaip jisai yra pagelbingas jiems 
per dienų prie sunkaus darbo.
Užsisakyk didelį stiklų Bowman’s pieno prie 
pietų rytoj. Pamatysi koks jisai riebus ir 
koks skanus. Ir atsimink, kad jisai turtingai # 
vitaminais ir mineralais, kurie yra taip bu
tini musų tvirtumui ič-sveikatai. .

’ ■......į Telefonas SUPerior 6800 il ’

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK Geresnio 
Skonio 
Pienas

SQUARE DEAL
Pasiūlo Žemiausias Kainas už

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Aspirin pašalins jūsų kcntėji-' 
jokio pakenkimo ir į trumpą 
Nurykit tabletei? su biskučiu 

Skausmas išnyks!

Bayer 
mus be 
laiką, 
vandenio. .„ , ,,„

Tai y ta taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimo; galvos skaudėjimo nno ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reUinatižmo. lumbago; 
dalei Šalčių ar persidirbimo. lengvai nu- 
veikiami. Tie neišaiškinantį moterų 
skausmai tuojaus bUna suraminami.

Mdd?rn iškas būdas pašalinti skausmą 
/ra su Bayer Aspitin. Jd veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, kad Tikras As
pirin vra saugus — negali padaryti ža
lesa. JI® neveikia > tkdiei; Dėžutė ir 
rabletės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus Visuomet rasite Bayer Aspirin 
kiekvienoje apilckoje it jeigu jus pėr- 
įkaitysite ihirtui nurodymus ir jų pH* 
^laikysite. jus visuomet susilauksite pa
gelbės. Jus išvengsite daug kėht^imo, 
Jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

.,4 ■ y.. . II*: , ; < * .-I'

COMPLj ATING
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MATERIOLA DEL KARŠTO VANDENS 
6 KAMB. BUNGAL0W SYSTEMOS
SUSIDEDA Iš BOILERIO, RADIATORIŲ, (ŽEMŲ IR AU- 
GšTŲ), RADIATORIŲ VALVŲ, ORUI VENTS, BRONZAS 
DEL RADIATORIŲ, AUTOMATIŠKA VANDENS SPAU
DIMUI VALVA, AUTOMATIŠKAS DAMPER REGULIA
TORIUS, TERMOMETRAS, VANDENIUI* GAtlGE, KAMI
NAS, PAIPOS IR FITING AI. VISAS MATERIOLAS YRA 
NAUJAS IR* GARANTUOTAS IŠDIRBINfiTOJŲ IR MUSŲ 
1 VISAS ŠITAS AUGščIAU SUMINĖTAS MATERIOLAS 
YRA DUODAMAS PRIE KIEKVIENO PLANT’Oj NIEKO 
DAUGIAU NEREIKIA DAPIRK- A r A 
TL SPECIALIAI TIK TRUM- H I j
PAM LAIKUI................. ........... | X • U U

* -v • i

liausi >kofistipadjos priepuolį. Jis 
! ' V ■■ , ?~ ■. “ ■
liiiosuotojaihs, kurie iščiulpia jų spėką 

energiją.
' badėtigtaš liežu'viš ar dvokiąs kva

pas yra ženklas dėl šaukšto Syrtip 
Pepsin. Vaikai noriai jj.ima, nes jis 
yra tikrai skanus. Paragaukit jį! Im- 
kile Syrup Pcpsin patys, kada viduriai 
Ūžsikinišę, ar aitrumas ėda, ar vargi
na ęalvos skaudėjimai ir stoka apetito. 
Imkite po truputįvper kelias dienas ka- 
da suvargę ir žiūrėkite kaip jus atsi-

Tai yra recepte preparatas, kurį 
-- ■ ■ .■■-v.'prirengtą'j 

didel^e bonkpse, tik paklauskite bik 
kKr 'Dr. CS|dWs Syrup Pepsin.

........................4., ..„fi.

©AUGIAU kaip trys tūkstančiai gi
mimų be praradimo gyvasties nors 

vienos motinos ar vaiko! Tai yra, ofi* 
dalis Piatt Pavieto rekordas Dr. W. 
B. Caldvvell laike jo penkių dešimtų 
metų šeimininkės praktikos * Illinois 
valst.

Nestebėtina, . kad- motirios turi pii- 
biausį pasitikėjimą duodamos mažie
siems Dr. Ca!dweli*s Syrup;' Pėpsitr!

Jeigu jus turite kūdiki,- jums nuo
latos yra reikalingas šis pastebėtinas 
pX<$W*s H tyrų4 p^ineb. veikllps i 
sentia ir šviežių žolių. s Vaikas, kuris • - ‘
gauna šį švelnų stimuHSntą dėl skilvio; Tdi yra recėpth preparatas, 
kepenų it vidurių. yra; visuomet sveit kiekvienas aptickininkas turi pri 
ktąnk. Jis ^nsĮeidžhH oriai yaikp.. sU ' “ " " 
Štamai užsikimšti. Jis» negalės atfek.

.. n- nii.nni <».i„..i-yr..i Ui.il.1 įl,

1 Jdos 
sutvirtina irivišai nėra panašus aštriams 
r ' ■ .......... ..........
ir

>il

’ i.
ŠAUKIT CALUMET 5209 IR KLAUSKIT MR. R6D Bfit 
DYKAI'APSKAIČIAVIMO BILE PARANKIU JUMS LAIKU.

GALUMET 5200 -

¥l
1725 S. STATE ST., TeL Calumet 5200

Atdara’vakarais ir Nedėliotais iki 1 vai. po, pietų.
MES. KALBAME LIETUVIŠKAI



Penktadienis, spalių 28, ’32

Sveikatos Dalykai
Bepročiai Illinois 

valstijoj
Rašo Dr. A. Montvidas

Departament of Public Wel- 
fare paduoda skaitlines, ku
rios rodo proto ligonių skait
lių rugsėjo 1 dienų, 
įvairiuose Illinois 
beprotnamiuose.

1932 m., 
valstijos

1,839

kas jo pairimas pastebiamas 
visur: nesiiteresavime svar
besniais gyvenimo ir mokslo 
klausimais, cirkiškame jų ri
šime populiariškume kvailiau
sių kontestų, tiesiog šlamštiš- 
kos literatūros, kinoteatro 
(movies), steigime naujų re
ligiškų sektų ir garbinime į- 
vairių balabaikų. Tik menko 
protiško kalibro žmonės gali 
patenkinti ir musų dviejų kai 
viena partijų sistema valdžioj. 
Nestebėtina, kad labai retai 
tepasitaiko susitikti su pilnai 
sveiko, išlavinto ir plataus 
proto žmogumi. Mažas, siau
ras arba ir pairęs protas šian
dien da šiaip taip rytasi liue
sas, o rytoj jau ir uždarytas 
ligoninėj. Suprantama, tam 
tikros ligos gali suardyti ir di
delius protus.

> 1
1. : :

r, f . A . • ■V“., i
Ar - ■ /t'"'/r’’

*
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vome jspudžio, kad žiūrime į 
juodą daitgų, pilną prisėglą 
žvaigždžių. Tas dangus dengia

NAUJIENOS, Chicago, UI.
r ~....... m—

ligoniai 
Elgin State llospital 3,858 
Kankakee State Hosp. 3,750 
Jacksonville State Hos- 
pital ............   3,220
Anna State Hospital 1,942 
East Moline State llos
pital
Peoria State Hospital 2,633 
Chester State Hospital 
Chicago State Hospital 3,964 
Alton State Hospital 1,452 
Manteno State Hospital 896 
Dixon State Hospital 2,424
Viso valstijos užlaikomose 

institucijose Illinojuj proto li
gomis sergančių dabar yra 
26,427 vyrai ir moters. Palygi
nus šiuos ir pernykščius me
tus, ligonių skaitlius padidėjo 
1,293. Be to, nėra galima žino
ti skaitliaus tų, kurie turi iš
tekliaus pasiduoti į privatiš- 
kas įstaigas. Galima spėti, kad 
Illinois valstijoj beprotna
miuose randasi nemažiau 30,- 
000 ligonių, kurių protas yra 
taip pairęs, kad juos reikia 
laikyti priežiūroj. Didelę dalį 
nepavojingų ir 
j ingų bepročių 
namie.

Tyrinėjimai

449

mažiau pavo- 
giminės laiko

proto 
rodo.

and
3,242

rodo, kad ir 
nusikaltėliai, kuriuos uždaro
ma į kalėjimus ir kitokias įs
taigas, turi nenormalius 
nukrypimus. Skaitlinės 
kad jų yra:

Lincoln State School 
Colonv . . ..................

Research and Eduęational
Hospital 349

SI. Charles School for Moys 591 
State Training School for

Girls ....................    436
Ill’s State Penitentiary 4,811 
Southern Illinois Peniten

tiary .............. .........
Illinois Women’s Prison 
State Reformatory for 

Women ........ .
Illinois State Reformatorv 

...............    .2,856
. 570State Farm

2,332
88

Viso ...........  ..... 15,437
Taigi tik valstijos įstaigose 

yra uždaryta 15,437 žmonės. 
Kiek jų randasi apskričių ka
lėjimuose ir įstaigose, skaitli
nių neturiu. Vien tik valstija 
turi duoti prieglaudų apie 
40,000 bepročių ir nusikaltė
lių. Nusikaltėlių ir bepročių 
skaitlius auga. Nuo J rugsėjo, 
1932 m. iki 1 rugsėjo 1932 m., 
į kalėjimus ir kitas įstaigas 
uždaryta netoli 2,000 dau
giau, negu metais prieš tai.

Aiškinti tai, kodėl vis dides
nis žmonių skaitlius krausto
si iš proto ir nusikalsta prieš 
įstatymus, čia ne vieta, nes 
pasidarytų labai ilga istorija, 
su kuria ne visi sutiktų. Lai
mė, kad ne visus prasikaltė
lius pagauna ir teisia. Viena
me Illinojuje kalėjimuose seT 
dėtų visi suaugusieji gyvento
jai ir tūli vaikai, nes nėra žmo
gaus, kuris kokio nors įstaty
mo neperžengtų. Tas pats yra 
visoj Amerikoj.

Proto menkumas ir gero-

Musų Kainos ant Maliavos 
Materijonų Yra 

ŽEMIAUSIOS PER 20 METŲ 
S. A. Bergman, Ine. 

1524 W. 63rd Street
Truputį j Rytus nuo Ashland Av. 

kampas Justine St.
MALIAVA, POPIERIAVI- 
MUI POPIERA, STIKLAI. 

UŽDANGAS
4 valandų varnišas durims ir tri- 
mingaras $2.25 $4 AČ
Žalionaą .................................... B v

iraži sienų po pi e ra dėl front kamb. 
ir valgomojo kambario ir miegruimių 
tolis 12% centų. Mes t rimuojame 
popierą DYKAI.

Žinios iš 1,000 Metru 
Gelmės

Garsus vokiečių dramaturgas 
Gerhart Hauptmann, kuriam 
lapkričio 15 d. sukanka 70 me
tų amžiaus. Visa Vokietija šias 
sukaktuves švęs didelėmis iš
kilmėmis. Lietuvių kalbon yra 
išversti du Gerhart Haupt- 
manno dramatiniai veikalai: 
“Audėjai” ir “Paskendusis 
Varpas”.

JuliusDvidešimto amžiaus
Verne**.— Vienatvės ir mir
ties jausmas 600 metrų gi
lumoj. — Blizgančios žvai
gždės juodame okeano dug
ne. — Bedugnių karaliaus 
vizitas. — Amžinoji gyveni
mo drama, silpnųjų kova 
su galingaisiais.

žinojau, 
vieno kilo- 
Dr. Bcebe

dugnų ėjo

Amerikos mokslininkas Be- 
ebe su padėjėju Otis Bartonu 
padarė sensacingiausį musų 
epokoj bandymų, savo paga
mintu aparatu nusileisdami į 
jurų ties Bermudais į 1,000 
metrų gelmes. Jų aparatas, 
pavadintas “bathysfera” yra 
toks, kad gali atlaikyti 5,000 
tonų spaudimų. Yra visai pa
našu į prof. Piccardo stratos
feros gondolų; turi stipraus 
stiklo langelius, viduj yra į- 
rengli įvairus moksliniai apa
ratai, reflektoriai, telefonas, 
radio aparatėlis ir turi 200 li- 
terių deguonies atsargos.

Tuo aparatu, ant stiprių ly
nų tyrinėtojai panėrė į juros 
dugnų ir nusileidę lygiai kilo
metrų į gelmes, pirma pasa
kojo savo įspūdžius per radio, 
paskui iškelti dar plačiau ap
sakė ,kų matę toje bedugnių 
valstybėje.
Jų atradimai ir įspūdžiai yra 

tiek sensacingi, kad Dr. Beebe 
tapo pavadintas “dvidešimto 
amžiaus Julius Verne.”

“Jau prieš dvejetų metų bu
vau nusileidęs ligi 500 metrų
gelmės, bet šį sykį pasiryžau nose esančius langelius,

būtinai pasiekti jurų dugnų 
tokioj vietoj, kur, 
kad gelmė siekia 
metro,” pareiškė 
per radio.

“Važiavimas” į
greitai ir be jokių sunkumų. 
Jau 600 metrų gelmėj žmogus 
pajunta, kad yra atsidūręs vi
siškai atskirame pasauly. Čia 
jaučiama vienatvė ir mirtis.

“Atrodo, kad esi perkeltas 
per milijonus kilometrų nuo 
žemes, į kokių nors šaltų toli
mų planetų, kur viskas yra 
niekysta. Vandens temperatū
ra, matuojant paviršiaus ter
mometrais, skubiai krinta, 
taip pat krinta ir viduj. Viduj 
mus apsupa 
nebėra jokios 
gijos. Gi 800 
gaunasi, kad 
rašalo juro j.

“Aplinkui nieko, tik tyla, 
ramybė ir vienatve. Tai yra 
reginys, primenaptis Dantės 
“Devintosios Komedijos” mil
žiniškąjį negyvų vandenų re
zervuarų, skiriantį žemę nuo 
pragaro.

“Bet nusileidžiant dar gi
liau, siekiant 1,000 metrų gel
mių, aplinkuma pradeda ryš
kiai keistis. Tamsybes nuvar
gintos akys pamato šviesius 
taškus.

“Tų smulkių šviesių taške
lių gausybe blyksi aplinkui. 
Žiūrėdamas pro baliono šie-

visiška tamsa, 
šildančios ener- 
metrų gelmėj 
esi paskendęs

Milžinišką MASINĮ MITINGA
— rengia —

Liet. Republikonų Centralinė Organizacija 
Pripažinta COOK COUNTY, ILLINOIS VALSTIJOJ ir WASHING- 

TONE ir su tuo laimėjimu rengia šį Milžinišką Lietuvių Mitingą.

Nedelioj, SPAL1U-0CT0BER 30, 1932 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

Prie 33-čios gatvės ir Auburn Avė. 2 vai. po pietų.
Šiame mitinge kalbės nacionaliai žinomi kalbėtojai

LEN SMALL
Kandidatas i Illinois Gubernatorius 

OTIS F. GLENN 
Senatorius

WM. H. THOMPSON—Ex Majoras 
JOHN A. SWANS0N, States Attorney 

ir kiti svarbus kalbėtojai, Taipgi bus muzikalis progra
mas. Kviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius at
silankyti ir išgirsti įdomių pranešimų kaip ir kas dabar 
reikia dfiryti, kad pagerinti dabartinę blogų padėtį. 
Taipgi bus daromi pranešimai apie šios organizacijos 
nuveiktus darbus ir nurodyta planai kas manoma nu
veikti ateity dėl visų lietuvių labo.

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

SENAI LAUKIAMA 
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo 

KNYGA JAU GATAVA
Joje Telpa Apie 400 Receptų Del Gaminimo Įvairių Valgių j 

Puslapių 173. Su paveikslais
Kaina su Prisiuntimu $1.00

Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj Lietuvių šeimoj 
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIS
Worcester, Mass.

■ ii..... ............................................. .

14 Vernon Street

“Duodu ženklų sulaikyti 
“važiavimų,” norėdamas pa
daryti observacijų ir fotogra
finių nutrauki;. šviesus taškai 
pradeda artėti ir vėl tolsta, 
yg gelmėse skrajotų žvaigž" 

dės. Kaikurios tų žvaigždžių 
—didesnės ir aiškiau mato
mos — rodosi skrenda stačiai 
į mus. Jos didėja ir aiškėja. 
Tai yra' paslaptingi šio tam
saus, svetimo, mums nežino
mo pasaulio gyventojai. Iš jų 
lekia šaltos, gelsvos fosfore 
nėft šviesos. Ta šviesa jūrių 
gelmių bedugnėse daro kaž 
kokio keisto įspūdžio.

“Pagaliau akys pradeda pri
prasti prie to naujo pasaulio 
šviesų. Jau nebe tiek tamsu. 
Gausybė mažučių švieselių 
beria į vandenį keistus, beveik 
linksmus spindulius. Nėra jo
kios ^galimybės susiorientuoti, 
kokįos tų gyvių formos, ar jos 
yra Žuvys, ar kokios nežino
mos pabaisos, ar mažos, ar di
delės, ar jų šviesa yra pasto
vi, ar tik blykčiojanti. Bet su 
kiekvienu momentu aplink 
musų “bathysferų” tos šviesas 
darosi gyvesnės, taip kad be 
vargo galėjau į jas nustatyti 
fotografinį aparatų. Gautos 
plokšteles patvirtino tų neži
nomų gelmes gyvūnų esimų. 
Bet ir be to jau turiu supra
timų, kad turtingas gyvūnų 
gyvenimas cinų ten, kur žmo
gus tikėjosi rasti tik amžinų
jų naktį.

Staiga tik, kažkokia milži
niška pabaisa apie, gal būt, 
2—3 metrų didumo, puolė 
stačiai į musų baliono sienos 
langų. Tai kažkas tokio pana
šaus į didžiulę žuvį, kurios

tabokine, 
atidarinėjo

šviesa, 
nieko

“Turiu vilties, kad sekamoj 
telionėj į okeano dugnų, bus 
galima pasilikti ilgiau . ir nu
sileisti dar giliau į dugnų.

Nes tik ilgiau pabūnant dugne 
ir pakartojant keliones bus 
galima išspręsti okeanų be
dugnės problemas.”

galva, lyg kokia 
karts nuo karto 
savo baisiai dideles, grasinan
čius nasrus. Nasrams atsida
rant iš vidaus eina 
Niekuomet gyvenime
panašaus nebuvau matęs. Gal 
tik senovės japonų keramiį 
kos darbai yra papuošti pana
šiomis pabaisomis.

Kurį laikų tas bedugnių ka
ralius prisižiūrėjo į musų “ba- 
thysferų” ir keletu kartų iš- 
žiodč į mus savo baisius na
srus, ta proga mus visiškai 
apšviesdamas. Greit po to iš- 
girdome galingų smūgį uode
ga ir pabaisa išnyko tamsoj, 
nušliauždama į visų tirščiau- 
sį švieselių ermiderį, kuris 
berupestingai sukinėjosi kelių 
metrų atstume.

Didžiulės pabaisos nasrai 
prisiartino prie tų šviesos 
taškelių, išsižiojo, išmetė švie
sos pluoštų, kuris, rodosi, pra-1 
rijo visų mažučių žvaigždelių 
švieseles...

Po kelių sekundžių milžiniš
ki nasrai vėl užsičiaupė, švie
sos pėdas užgeso, ir mirgančių 
švieselių šurmulys visiškai iš
geso. 1,000 metrų gelmėj, kaip 
ir ant žemės, kaip ir ore erd
vėj eina amžina gyvybės dra
ma, kartojasi savo beviltinga 
monotonija: tai
visuotine kova tarp stipresnių 
ir silpnesnių...

“Bet reikia grįžti “aukštyn.” 
Kas kart sunkiau darosi kvė
puoti, gi musų deguonio at
sarga veik jau išsieikvojo. 
Duodame signalų, kad grįžtu
me. Kelionė atgal tęsėsi ly
giai dvi valandas.

“Pasiliko vos keli literiai 
deguonies, kai pajutom plau
čiuose palengvėjimų ir ve 
pradėjome įtraukti paviršiaus 
orų.

a ta pati

TAUPYK PINIGUS
Pirk Maistą Pigesne Kaina 

Pirkinėk “MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS

Petnyčioj ir Subatoj, Spalių 28 ir 29

Sviestas -s^v.23^c
1111M11 e"G0LD me^al1h 1 A A AMILTAI58-1’^

“FAIRPLAY 

n ■ ■ x z Caiif°rnia
HVPDV Riekutės ar 
I J U VU Pusės Žbideli APC

No. 21/,
Kenai A VU

“SEMINOLE” TISSUE 3 100Rlsh”kl! 19C
“PURITAN” Malt Extract .......... Setas 39c
P0RK and BEANS ‘Midwest

CREAM CHEESE “Brookficld”
AMERICAN ar BRICK CREAM

4Kenai19c
3 unc. 4 O
Pakeliai ĮvU

Sv. 19c
.... 2 sv. 15cLIMA BEANŠ Puikus Nauji California

C ALI HAMS Cellophane įvyniotos “Drexel Farms Sv. 12'/t c . — ........ . . ..... /■■■ ■„■■■■■■i..-  ................... ■ ■■—■ i ■ ■■.■■■i

2 pak. 13c
2 ppk. 13c 

MAftSHMALLOWS “Puritan” .... % Sv, Pakeliai 2už 15c 
COOKIES—Holiday Creams— “Paul Schulze”..... Sv. 19c

■*...................*............... '.......... "

CORN FLAKES “Midwest”
AVIŽOS Greitosios ar Reguliarės “Midwest”

PUIKUS U. S. No. 1

Obuoliai Virimui 
Jonathan

5 s, 17 c 
5 sv 21c

SALDŽIOS BULVES NANCY HALL
“EVR REDY” šunų Maistas...................... .
“SHINOLA” čeverykų Paližis.......................
“RRinn” Va,°’Sveičia D1U1AAJ NužibinaNužibina

Maži
Pak.

5Sv 10c
.. 3 kenai 25c

2 kenai, 15c

2 “ 17c
“OXYDOL”

SKALBIMO PAUDERIS
Dideli ./A.

Pakeliai |
PASTABA •— Dauguma "MiduMft Stores" turi ir misos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą misą, paukltieną ir tt. ui iemiausias kainas!

,"BUYXAT7THB

MIDWEST
FORtBSr

STORES
nsiohuorhood srautui

Rytoj Atidarymas Naujo Biznio
CHILI B0WL

1642 West 47th St.
Gerai žinomas PETER MASSIE (Misevičia), kuris turėjo 
savo biznį “CHILI B0WL” 4200 So. Western Avė., dabar 

persikėlė ant Town of Lake.
, Viskas naujai {rengta ir bus suteiktas geras, patarnavimas. Kviečia visus pa

žįstamus ir nepažįstamus atsilankyti ir susipažinti su musų nauja įstaiga.

Pirk Kailinius Dabar!
Kainos Jau Eina Augštyn.

Niekad daugiauR neturėsite progos nusipirkti kaili- 
- nius šia žema kaina.

Per 23 metus mes esame kailinių išdirbėjai. Pirkite 
nuo musų ir sutaupykite perkupčiaus pelną. Ateikite 
tuojaus ir pamatykite musų pastebėtinas vertybes

NORTHERN BONDED SEAL (nudažytas cony)
KaYakuI, Muskvebris Vertės ČK7
iki $125.00 už ............................................. ųlUf.UU

HUDSON SEAL (nudažytas Muskvebris) paprastas 
arba trimuotas. Racoon, Sųuirrel. A A
Vertės iki $250.00 ........................... ............

3 metų raštiška garantija — 2 metus už dyką s to rage.

CALIFORNIA FUR CO.
162 N. State Street I °ūlosLUDUo 

PRIIMAME TAX WARRANTS
ATSUK SAVO RADIO STOTIS WCFL kasdien 8:30 
v. ryto ir Sekmadieniais Stoties WGES 8:00 vai. ryto. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.—Sekmadieniais nuo 10 iki

4 vai. po pietų.

Chicago LAW Schoot
------------------------- -------ACCREDITED--------------------------------

The study of law develops and eouips 1 
LEADERS. Most of our Leading Man, includlng

our Presidents, havo beon Lawyers. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARD. Thero is always a Great 
Demand for Mon and Women with Legal Trainlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subjoct at a limo. No Time lest New Classes 
formed nine times a Year. Start Studylng and Earn» 
ing Credit* at any Time. ENTER NOW. LL.B. Dogree 
in Three Years. Day and Evenlng Clatses. s,

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

A. A. Anderson, Prestdent « • T«l«phon« Registras, State <143
((st. Fcb. 5.1896)

APSAUGOJIMUI

— DUOS —

DYKAI!1,500-00 ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

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

Šiuomi siunčiu

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

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

•i

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

Amžius ......................................................................  ..........................

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

Ar giminė? ....................................... i.............................................................................
• .M- «

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-1'6 W. ROOSEVELT' ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIC
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijamą 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 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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RINKIMŲ KAMPANIJOS KARŠTLIGĖ

Amerikoje yra labai pasklidusi nuomonė, kad, iš
rinkus gerą valdžią, pasitaisys biznis, šita nuomonė 
turi mažai pagrindo, nes per metų metus čionai išren
kama vis tokia pat valdžia, o biznis tai eina gerai, tai 
blogai, nežiūrint, ar valdo demokratai, ar republikonai.

Bet yra daug tiesos tame žmonių pastebėjime, kad 
po rinkimų biznis ir darbai paprastai pasitaiso. Tai 
pareina ne nuo to, kad būna išrenkama “gera valdžia”, 
bet nuo to, kad pasibaigus rinkimams gyvenimas gau
na progos įeiti j normales vėžes.

Rinkimų kampanija išstumia kraštą iš paprastos 
vagos. Daugelį žmonių ji atitraukia nuo kasdieninių 
reikalų, o karštesniuosius partijų šalininkus ji paverčia 
kuone proto ligoniais. Partijų lyderiai, besistengdami 
nugalėti savo oponentus,'skelbia apie juos kųopikčiau- 
sius dalykus, pravardžiuoja ir šmeižia juos, kursto mi
nias prieš juos ir pranašauja baisiausias nelaimes, jei
gu priešas laimės. Prie to reikia pridurti, kad kandida
tais rinkimuose visuomet esti dauguma tų žrtionių, ku
rie turi vietas valdžioje. Jiems rupi neprarasti savo 
“džabų” ir jie, metę darbą, už kurį jie ima algas iš val
stybės iždo, užmiršę savo pareigas, zuja iš miesto į 
miestą ir veda už save agitaciją.

Šiandie mes matome, kad visa Amerikos valdžia, 
pradedant prezidentu Hooveriu ir baigiant mažiausio 
miesčiuko meru, yra paskendusi rinkimų agitacijoje, ir 
tenka pasakyti, kad atsakomingieji valdžios šulai karš

čiuojasi ir kelia nerimą visuomenėje taip pat uoliai, 
kaip pigios rųšies agitatoriai. Štai prezidentas Hoove- 
ris vienoje savo kalboje pareiškė, kad Jungtinių Val
stijų finansai pernai metais vienu laiku buvę tokioje 
pavojingoje padėtyje, jogei bėgiu dviejų savaičių do
leris butų nuvirtęs nuo aukso papėdės; tik, girdi, jisai, 
Hooveris, skubiai ėmęsis tam tikrų priemonių ir dolerį 
išgelbėjęs.

šitoks panikos (baįmės) skleidimas gali skaudžiai 
pakenkti Amerikos kreditui. Minėtą Hooverio kalbą 
telegrafas ir radio išnešiojo po visus žemės kraštus ir 
pasaulis patyrė, kad Amerikos valdžia slėpė tiesą, kuo
met ji gyrėsi, kad doleris esąs “tvirtas, kaip uola”. Ar 
pasaulis turi dabar tikėti, kad Jungtinių Valstijų val
džia daugiaus jau nebeslepia jokių blogumų?

Natūralūs dalykas, kad šitokioje karštligės atmos
feroje negali tarpti biznis. Demokratai gąsdina žmo
nes, kad republikonams laimėjus geresnių laiku nebus; 
republikonai gąsdina, kad demokratams laimėjus bus 
panaikinti muitai ir svetimų šalių prekės užvers Ame
rikos rinkąs, sugriaudamos šios šalies pramonę. Ir taip 
toliaus, ir taip toliaus.

Girdėdami tuos gąsdinimus, pramonininkai bijo 
plėsti savo biznį, darbininkai bijo savo centus leisti pir
kimams. Visi laukia, nežinodami, kas bus po lapkričio 
8 dienos. Laukia ir kitos šalys. Štai telegrama iš 
ryžiaus sako, kad Francijos parlamentas atidėjo 
sienio skohj klausimo svarstymą iki po Amerikos 
kimų. Tarptautinės nusiginklavimo konferencijos
kimas taip pat tapo sustabdytas, iki nepaaiškės, koks 
bus ateinančios Amerikos valdžios nusistatymas.

Panašų sumišimą ir paralyžių iššaukia rinkimai 
kiekvienoje stambesnėje šalyje. Bet Amerikos rinkimų 
kampanija yra aršiausia, kadangi ji tęsiasi be galo ilgai. 
Mat, čia konstitucija nustato, kad rinkimai turi įvykti 
tą ir tą dieną, ir politikieriai ima prie jų rengtis iš 
anksto, už metų laiko arba daugiaus. Kandidatai pir
miausia organizuoja savo šalininkus kiekvienoje valsti
joje. Paskui eina kova (pavasarį) dėl delegatų rinkimo 
į nacionales konvencijas, kurios nominuoja kandidatus 
į prezidentus ir vice-prezidentus. Paskui per visą vasa
rą ruošiamasi prie rudens balsavimų. Galų gale, ateL 
na paskutiniai du mėnesiai prieš rinkimus,* ir per tuos 
du mėnesiu kyla tikras liežuvių ir plunksnų karas.

Ir kad bent butų dėl ko griauti! Juk visi žino iš 
kalno, kad laimės viena arba antra kapitalistiškų par
tijų, tarp kurių jokio skirtumo nėra. Koya eina iš viso 
tiktai dėl to, ar .republikoniški “džabholderiai” savo 
vietose pasiliks, ar jų vietas užims demokratiški “džab
holderiai”.

Gerai, kad beliko tik 10 dienų, iki tas jęmąrkas 
praeis. “Po elekšenų”, gal, ibus geriau. į

Pa- 
už- 

rin- 
vei-

‘fMES DIRBAME SU VISO PA
SAULIO REVOLIUCINIU 

JUDĖJIMU”

rašė laišką, kuriame jisai so- 
ikosi negalįs atvykti i ąusirin- 
kimą, kadangi jisai • e’sąs prie
šingas visiems tiems darbams, 
jcuriuos liberalų ministeriai už- 
gyrė, per dvyliką mėnesių bū
dami valdžioje. Lloyd George 
reikalauja, kad buvę ministe
riai viešai atsižadėtų tos visos 
politikos, kurią jie rėmė, koo
peruodami su konservatoriais; 
kitaip, girdi, jokio liberalizmo 
atgijimo nebus.

“Mes turime Žinoti”, rašo 
nepermaldaujamas ' liberalų 
lyderis, “ar liberalizmo gai-

gir-

apic 
pasi

dirbame iš-

Vienintelių “proletariato va
duotojų” lietuviškas vadas ra
šo savo brooklyniškiam organe: 

“...jei kurie girdėjo rene
gatą Butkų, kaip lakudriš- 
kai tas žmogus iškraipo ir 
išjuokia Komunistų Partijos 
šią kovą... Vėpla Butkus ma
no...”
O to vado “pamočnikas” Šo- 

lomskas tame pačiame leidiny
je rašo:

“Latras Butkus nuolatos 
tauškia apie Komunistų Par
tijos Penkiolikto Plenumo 
tarimus. Ne jo girtai galvai 
suprasti komunistų tarimai. 
Jis meisteris tik prie baro 
ir prie visokių machinacijų. 
Visos jo tirados apie Pen
kioliktą Komunistų Partijos 
Plenumą yra tik alkoholiko 
ir buržuazinių nuodų 
tuoklio klegėjimas.” 
Viršuj šito pamokslėlio 

“latrą Butkų” šolomskas 
giria, kad “mes
vien su viso pasaulio revoliu
ciniu judėjimu ”

Kas dėl to gali abejoti? Kuo
met savo oponentą iškolioji 
“latru”, “lakudra”, “vėpla”, 
“baro meisteriu”, “alkoholiku” 
ir “girtuokliu”, tai yra aišku, 
kad čia yra “visapasaulinis re
voliucijos darbas”.

Visuomenei, žinoma, nė kiek 
nerupi, ar Butkus mėgsta/ išsi
gerti, ar ne, nes nuo to nėra 
nei vienam nei šilta, nei šalta. 
Toki “klausimai” gali rūpėti 
tiktai “doros brigados” atsto
vams, kurie landžioja po visus 
užkampius, uostydami ir šni
pinėdami, ar nesuras kur kokį 
griešninką apskųsti Dievui ar
ba prohibicijos agentams (ku
rie už tai užmoka).’’

Bet visuomenė turi teisę rei
kalauti, kad “spykyzės” nešva
rumai nebūtų krečiami į špal- 
tas laikraščio, kuris yra plati
namas tarpe žmonių, net jei
gu tas laikraštis yra komunis
tiškas. Iš to, kokią kalbą Bim
ba su šolomsku vartoja savo 
“editorialuose”, galima numa
nyti, kur ir kokios rųšies “pa
saulio revoliuciją” juodu kelia, 
kalėdodami po lietuvių koloni
jas. Bet juodu užmiršta, kad 
visam kam privalo būti savo 
vieta: kas tinka pliaukšti “prie 
baro”, tas netinka spaudoje.

ANGLIJOS LIBERALAI VĖL
SUSIBARĖ

nięko. Iki valiai prisiklausėme 
absurdiškų kalbų, tai ir viskas. 
Kad tas seimas Susivienijimui 
atpešė daugiau žalos, negu ge
ro, jau aišku iš 0, kad niekuo
met po seimų (neišimant net 
bolševikiškus laikus) nebūda
vo tiek polemikos, nepasitenki
nimo ir revoliucijų kuopose. Ir 
kas kaltas? žinoma, purvina 
politika, aiškus laužymas kon
stitucijos ir nesiskaitymhs su 
įsigyvenusiomis tradicijomis 
'Pildomosios Tarybos rinkimuo
se. Gali p. Gegužis kalbėti šiaip 
ir taip, bet nuo tos kaltės jis 
nepasiliuosuos.

štai neseniai "Tėvynėj” pa
stebėjau, kad vien tik iš vie
nos Susivienijimo kuopos nori 
pasitraukti 20 nariui Ir pa
sitraukti vien dėl tų ginčų, ku
rie vis dar tebeina ryšyj su 
prezidępto išrinkimu. Susivie
nijimo istorijoj dar niekuomet 
tokių šposų nębudavo. Seimams 
praėjus, paprastai būdavo ra
mu ir .viešpataudavo taika. O 
ką šiandien mes matome, — 
triukšmus ir revoliucijas kuo
pose.

Sekamas seimas noromis ne
noromis turės iš naujo svarsty
ti kai kuriuos dalykus, — jis 
turės tarti savo žodį dėl Deve- 
nio paskolos, turės patirti, ko
dėl j Kontrolės 'Komisijai nebu
vo -leista raportas ištisai per
skaityti ir, pagalios, sužinoti, 
kas jgaliavo p. Gegužį eiti cen
zoriaus parūgas?

žinoma, Susivienijimui butų 
sveikiausia, jei p. Gegužis re
zignuotų geruoju iš prezidento 
vietos, — tąsyk greit pasiliau
tų kivirčai ir nesusipratimai 
tarp narių. Bet tie, kurie pažįs
ta p.»Gegužį, vargu gali tikėtis 
iš jo pusės tokio pasiaukojimo 
dėl -organizacijos labo. Jis ne 
toks žmogus... —*F. živatas.

vinimąs turi prasidėti [Užgy-d du kartu p. Gegužis vis gale- 
rimu tų krirnipąliškM kvąOy- ldavo tą <pačią dieną sugrįžti 
bių, kurioms huvusięji jmL Lnąmo. Prięgtam jis nepridavė 
niąteriai sąkosi 7jžą ir dąt>ar j sąskaitos už kelionės išlaidas, 
priterią. iKoJil -įspūdį pąįa- W, drovu,buvoti daryti. Ta- 
rys iį balsuotojMs atgįjęs li-Įėiau už dalyvavimą 7*to apskri- 
bęrąlizmas, ąpvįlkt&s }0Ma išvažiavime .p. Gegužis pae- 
drobųle?” I mė -atlyginimą, nežiūrint į tai,
Tąigi Anglijos (liberalai ,pa-Ikad 0n jis irgi.nieko kito ne

lieka ir toliaus suskilę į išrisi darė, kaip tik agitavo už savo priešingas ifrakęijąs: kairipo4kandidatūrą...

sius,‘kuriems vadovauja e *is lanJęg

kuriems vadovaują fHerbąrt' apat ^įus. ĮdomuCbųtų' 
Samuel, ir protekcionisjus, lkuJ žjnoti ‘\aa anmokėio kelionės

Ęiįdąippji Taryba neturi teisės 
I tai darytį, rpes jeigu apskričiai 
I kviečia, 0i Jie turi padengti 
,ir išlaidas. iTaip būdavo praei
tyj ir ,0 tvarka, kięk žinau, 
niekuomet nebuvo pakeistai 
Pereitame seime buvo žadamą 
tas klausimas pakelti, tačiau ,pj 
Gegužis nedavė kontrolės Ko
misijai baigti ^sportą. Tuo bu-, 
du ir tas klausimas tapo nu
slopintas. j

Akivaizdoj visų tų -faktų, aš 
turiu -pasakyti, jog p. Kaimy
nas nei kiek neapsilenkė su tei
sybe > bei, džentelmeniškumu, ra
šydamas tiek apie pereitą šei
mą, ^tiek apie musų apskričio 
išvažiavimą.
Ką gero pereitas seimas atliko?

I Kaip aukščiau minėjau, aš

jęs Ii- čiau už dalyvavimą 7-to apąkri

mS -atlyginimą, nežiūrint j tai,

guriems

KĄ ŽMONES M ANO1

Garsus Anglijos liberalų va
das, David Lloyd George atsi
sakė dalyvauti “naci’onalių li
beralų” demonstracijoje, kuri 
buvo surengta Londone išklau
syti rezignavusių ministerių 
raportus;'ne tik atsisakė, bęt 
parašė demonstracijos rengė
jams labai aštrų laišką, pa
smerkdamas buvusius ministe- 
rius.

Kaip žinoma, nuo paskutinių 
visuotinų rinkimų Anglijos 
“naęionalėje” valdžioje dalyva
vo keletas liberalų ministerių. 
Bet dalis jų, su Herbertu Sa
mueliu priešakyje, nutarė iš 
valdžios pasitraukti, kuomet 
Ottawos konferencijoje Angli
jos valdžia padarė sutartį su 
dominijų valdžiomis įvesti tam 
tikrus muitus svetimų šalių 
prekėms. Tie liberalų ministe
riai .pareiškė, kad jie negalį 
remti protekcinių muitų, nes 
toki muitai kenkią krašto reL 
kaląms. Tuo tarpu kita dalis 
liberalų ((pav. Simon) valdžioje 
dar pasiliko.

Rezignavusie j i ministeriai su^ 
mane atsteigti vienybę su tąja 
liberalų srovę, kuriai iyądųyad’i 
ja Lloyd George ir kuri visą 
laiką griežtai priešinga dalyva
vimui yąldžięje Pakviestas J 
“nacionalių liberalų” mitingą, 
buvęs Anglijos premjeras pa

KĄS KALTAS?
Seimo atgarsiai

Kaip matyti, dar greit nepa
siliaus lietuvių laikraščiuose 
kivirčai ir polemikos dėLjvyku- 
sio Susivienijimo seimo ir pre
zidento išrinkimo. Kas dėliai 
to yra kaltas? Ar ne tie patys, 
kurie dabar musų laikraščiuose 
rašo ilgiausius straipsnius, kad 
apsiginti ir save pateisinti? Jie 
stengiasi viską nuglostyti taip, 
kaip jiems patinka, tačiau tas 
darbas nelabai tesiseka.

‘Kad pereitas seimas buvo pa
švęstas politikavimui ir šnipi
nėjimui, tatai pasakys visi, ku
riems praeityj jau teko daly
vauti daugelyj Susivienijimo 
seimų. Pereitas seimas, tiksliau 
sakant, kai kurie to seimo da
lyviai visiškai nesiskaitė su Su
sivienijimo gerove, bet tik dė
jo visas pastangas, kad pasta
tyti ant savo. Tarp jų, p. Ge
gužis, dabartinis SLA. preziden
tas, buvo gal stambiausias ly
deris.

Prieš kiek laiko “Tėvynėj” 
tilpo ilgiausias p. Gegužio 
straipsnis. Tame savo straips- 
nyj prezidentas/teisinasi ir tvir
tina, kad tame seime viskas bu
vo “fine and dandy”, — esą, 
geriau nei negalėjo būti. Ta
čiau savo širdyj jis, tur būt, 
jaučia, jog tikrumoj taip ne
buvo. Iš tiesų, ką gero .perei
tas seimas nuveikė organizaci
jos labui? Ar jis bandė, rim
tai svarstyti organizacijos pa
dėtį šiais krizio laikais?-Nieko 
panašaus. O tuo tarpu tas klau
simas buvo vienas rimčiausių. 
Kiekvienas protaujantis žmo
gus gali suprasti, jog dėl de
presijos organizacija atsidūrė 
keblioj padėtyj ir jai grūmoja 
pavojus. Bet tieiris dalykams 
svarstyti “pristigo” laiko, nes 
buvo pastatyti “filibusteriai”, 
kuriems, matomai, rūpėjo kięk 
galima daugiau laiko sugaišti, 
kad seimas neturėtų progos Xą 
nors naudingo nutarti. Pavyz
džiui, vienas Cbicagos advoka
tų, kol savo biografiją, biologi
ją, genealogiją, visus savo ti
tulus bei gimines (pasigirdavp; 
kad jis yra “grand father”) 
išpasakodavo, tai praeidavo be
veik valanda < laiko. Tačiau p. 
St. Gegužis nei kartą nebandė 
jį sustabdyti.

Visai kitaip p. Gegužis elgė
si su “peblagonadi.ožnaįš” 
ištikimais), — tiems jis 
balso nedavė.
vai žiurėjo j mu,sų, 3O-0Š 
pos delegatus, kurie jam buvo 
“nekošer”. Imkime dabar kąd 
ir tą patį Devenio reikalą, kju-» 
ris Susivienijime sukėlė tiek 
triukšmo. Ar tas skandalingas 
dalykas tapo tinkamai išspręs
tas? Visai nei Ar leido p. Ge
gužis Kontrolės. Komisijai pa
baigti savo raportą skaityti? 
Ir vėl ne. Kodėl? kalbama, Jęg 
ponas ?prezidentas Kpntrojės
Komisijos raportą (tiek per
skaitytų, i?tięk nepęr^kaityją 
dajį) ; pažemė .suįš^ml' ® 
^ąęię0ė, iųež0riįit/į'įtiai, kąd 
bjiVo rTeMaųta

■ žinti. Aiškinosi ponas preziden- 
; tas taip: girdi, pirm negu ra- 
Į pogtas tilps “Tėvynėj” aš j 
• turiu . peržiurtu

(ne- 
nci 

\Ypač Jis kręi- 
kuo?

Jei visa tai yra tiesa, tai ko- 
,kią teisę p. Gegužis turi cęp- 
zuruoti seimui priduodamus ra-; 
portus? Kąs jam suteikė cen
zoriaus teises? •

Butų galima daug parašyti 
apie panašinu dalykus, bet kpi 
kąs pasitenldnsįu tik paduo
tais faktais. Atvirai kalbant, 
pereitas seimas organizacijos 
gerovei absoliučiai nieko geroj 
nenuveikė. Mat, jo tikslas bu
vo kitoniškas: ‘Vienybės”, 
“Dirvos”, ,kelių advokatų ,ir 
vieno jpžinierįąus klika .dėjo 
didžiąnsįas. pastąnga^ kad įpirš- 
ti fašizmą, tąi ir viskas.: Dali-1 t tąkiąs -malimąlienęs niekuo-
pąi Jiems Jai jr pasisekė. Ta^ |met nepiftčiąu. Nemačiau nei 
ęmu tuo pąsisęknpu ilgai pe- .^kio seimo, kaip paskutinis, — 

■ teko dziaugt.13: dąųgelyj kuo
pų nariai pradėjo kelti protes
tus prieš.Gęgnžip ir klikos sąu- 
Yaliąvimą s?eime. Susiląųkč ne- 
mąlppump :ir kai kprįe, delega
tai, kurie prisidėjo prįe ♦kJĮkps, 

, nežiūrint > į • t kuopų (nutarimus, 
.neląužyti .dąpguipos nąrių .yą- 
Jią. ; į į

Dėl atlyginimo p. Gegužiui 
už kelionę

Teko “Naujienose” pastebėti, 
kųd p. St. a Gegužis su t kažko-1, 

• kiu liaipiypu Yarluėja polemi
kas , dėl. musų SLĄ. r7-0; ąpskri- į 
čio išvažiavimo, ; kuris (įvyko L 
Rocky Glen pereitą rugpiučio 
mėneąj. Kaimynas sako, -jog 
p. Gegužis paęmė atlyginimą 
už atvykimą į tą išvažiąyimą- 
Kad už tą kelionę -iš Centro 
ponas prezidentas gavo atlygi
nimą, tai to jis nei nebando 
užginčyti. Vienok jis (Kaimynui 

i primėtą neteisybės skelbimą ir 
net grasina jam. ' Į

Keista. Jeigu p.. Gegužis rei- į 
kalavo atlyginimą ir gavo jį iš 
Centro, tai kur čia neteisybė? 
Jeigu jau kas užsitarpaųja pa-J 
peikimo, tai p. Gegužis,. kurią Į 
reikalavo atlyginimo iš Ccn|rpJ 
o ne iš . apskričio, kuris, kiek 
man žinoma, jam (butų pilnai 
atlyginęs. Jeigu aš, teisingai 
esu informuotas, tai iš Centro 
,p. Gegužis,gavo už dviejų .die-J 
nų “sugaištį”.- žinoma, iš ,mu
sų , apskričio 1 tiek atlyginimo tjis 
^nebūtų -gavęs, kadangi .Jįek #š, 
tiek visi kiti apskričio >nariai 
•žino, jog prezidentui tereikėjo 
tik vieną dieną užtraukti, —i 
yadinasi, tą kelionę per vięną 
jdieną galima atlikti.

Prezidentas sako, jog pręg- 
ramui pasibaigus jau pervęlu 
ibuvo gauti traukinys. Ęiend 
čia kaltė ? JUk p. / Gegužis galė- 
ijo su apskričio prezidentu pro-* 
gramą sutvarkyti taię, • kad 
Jam ^nebūtų .reikėję pasivėlinti J 
įTuo' tarpu p. Gegužis su ąpskri-' 
čio prezidentu laiką gaišino tep 

į pat darže, — vis neprašė j cį 
•programo, ir mes visi su ne
kantrumu f turėjome jų dviejų 

norfijo užtrukti ir-todėl,užtru4 
ko,. — tai ir viskas. p

Turiu pasakyti, jo# p. Gegu
žis po 0j7-0 apskričio išva
žiavimo pas mus dar .du „kartu 
buvo atvykęs, ir tai ne vienas, 
ąle su kokiu [ tuzinu ;ągitą0rių. 

(Tuos agitatorius ? buvo vatsįve- 
Žęs tam, kad . vestų ąg|0cįją< už 
;įoj, kandidatūrą j. $u»ivieoij 
prezidentus. Į apskričio suva
žiavimą p. Gegužis atvykę sų 

. kokiais šešiolika agitatorių. Ir 
-Justai kas įdomiausia: per tuos

savo i purvina politika jis išsi
skiria iš visų kitų. Tame “isto- 

Lriškame” ęeime kai kurie de
legatai rūpinosi ne Susivieniji
mo reikalais, aje savo purvina 
politika.

Tegul p. Gegužis pasako, ką 
gero paskutinis seimas, nuveikė 

t organizacijos .gerovei ? Tikrai I *

vis nepraėjo!

p. Gegužis

Algirdas Margęris

PKOHIBICIJ A
iCT,ąsa)

Wis Alaušinienė, švarnie- 
nė... Kad jos kur kilpą iš ta- 

Ivo (liežuvio susimegztų ir pa
sikartų!” stipriai pypkės gal
vutę spausdamas ir visas dre
bėdamas -kalbėjo Alaušinis. 

HTa rup... su kitais susigyve
no, o man — geriaut! Dirbau 
taupiau, jau gražų namą tu
rėjau, o da’bar čia, šitoj mum 
šaino pelkėj, skęstu. Susipąži- 
po — gyvatė! — su ųiunšpi- 
pierkomis, papiatė, kad špiky- 
zinis gyvenimas yra linksmes
nis ,įr pęlųingesnis, negu šei- 
piyninis, tai ir pradėjo tąįp 
kreizavpti, .kad net ir iš pa- 
mų Jūrę jau išeiti. .Paskui susi- 
ppjfcįpp ąp advokatais, ,polįti- 

Ikįęrįąįs, fįkserįųis, kurie pa- 
gęįbėjo jai ir naipus iš piapęs 
ątipiįi ir diyąęsą gauti. Su |di-

sisųka! Tik namų gaila.”
“O ipapo? Dar pasiutesnė— 

ęhoįęra! >Visą turtą pasigrobė. 
Dabar su tuo bomu, Povilu, 
gyvena.
grąęįu ąptpipobiliu važinėja. 
$>i .,vįs tųž piano pinigus. O 
ąš...” ^piqvė .švarna į krosnį 
įr.nųtjjp.

‘$0 ibpdės, mums fąi- 
tppįįs ,įo ;čią niunis faifuotis ? 
.Tps Staugir-
dįąpės tšęrmęnų s ękspęnsųs ųž- 
jįppjcęjp; įp^mpl^ės ir Staugir- 
jtįp... Į<o čįa, bodės, mums fai- 
Jtoiis? ^pprppUte,
pe: IŠ MYP Šerppičs. žinote, 
gąyo T'jtris tukętąpčins dplerių 
inšiurinso už Staugirdienę. 
.Gaus. ir ,už Staugirdo skūrą, 
tik, žinoma, daugiau... {Ko čia, 
bodes, ,mums .faituotis?” Visai 
-ramiai ,kąlbėjo gyvanašles 
Zubris, kuris taip šaltai žiu-t 
rėjo j gyvenimą, kaip aukštų 
kalnų .sniegas į saulę.

0 tylėjo, tylėję
ępUvč tį i^rpępį /ir į^ęjp.

d<ur?
JJęęįog vpas Alaušinienę ir 

. Čia Sąugirdąs ^dažnai ateina,

» Alaušinis.
su Kitais .susigyve-

tegu ji sprandą ųu

Tas ir parėdytas . jr

Ir į švarnienę.

gerįa, rųkytą .kumpį su <rau- 
gintąis, .labąi ąuriąis agur
kais valgo ir į nepadoriai,po
ruojančias špikyzės savinin
kes vopęo... ^ips dvi ;moteriš- 
,kės Staugirdui jau .pebępavy- 
di... tTįk ,pe misomis jų doya- 
.ppmis jis naudotis begali. Al
koholis ir tabakąs Jau seniai 
jo vyriškumą sunaikino. Da- 
bpr |tik akimis pasidžiaugia^ 
kaįp iškaršęs neurastenikas 
aęftis, <ir |iek-

*Bet vis .dėlto vieno daikto 
net ir labai jiedvi Staugirdui 
pavydi.

O tai yra — 
Jo gyvybes.
Abidvi tįk ■ ir laukia, kad 

StaųgĮrdąs jno greičiau jų 
piupšaine;prigertų. t Dąžpai net 
.keikia spvo mppšainą, kam 
nęgąpa .st|prųs, {Jkam |aip il
gai .žąįdžįa ,ąp ^taugirdo gy-

Jr įšttiesų,yra.ko,pykti. Jau 
kelį mėnesiai <kai .jos .gavo 
|ris ttukątančįps dolerių už 
Šįaugįrdimės .jgyvybę, o Stąu- 
jgįrdas vis tebegyvena, jų 
jnppšaipą, jkupipį ,įr agurkus 
paikuta.

iBe to ,ir dolerių joms reikia.
Tiesa, jau ne,iš vieno sen

bernio t uksta ličius išviliojo, 
ne už .vieno uyriškio ar mo
teriškes kailį lukstaučius ga
vo, tbet —

Kada gana?l
Juo Įąbiau, kad jiedviJuo labiau, kad jiedvi labai 

išniintipgomisį. dedasi ir ban- 
kuris 
jied-

do pašiepti kiekvieną, 
pinigais neišputęs, .kaip 
vi.

Nors ir.labai kilnus žmogus, 
bet jeigu tik ne pinigų maišas, 
tai Joųi vis 4ięk tik — 

♦/‘Durnius.”
Teisybę sakant, 0i jiedvi į- 

šivaįzdųoja ir vadina “dur
niais” visus, kurie taip greitai 
Vneuždirba” Jir įiepralobsta, 
kaip (jiedvi.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
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jo gerųjų pusę ir blogųjų (Mr. 
Hyde).

Be “Smiliu* Through” į pro
gramų įeina žinios, komedija 
ir įvairenybės* D.

NAUJIENOS, Chicago; IHi .
. _ -----------------.11 -----------------— - - ------------------- -- ---------------------—■■

“Secret six” liudija 
prieš grand jury

lio Lietuvių komiteto narius:
X. Strumskis, Rytų skyriaus 

vedėjas, 115 So. Ist St., Brook-

r

Peoples banko virsi 
ninkas praspekulia 
vo $178,000 depozi- 

torių pinigų

Illinois valstija gavo 
$6,000,000 paskolą 

bedarbiams

Federalis prokuroras West iš
kėlė aikštėn budus, kuriais 
Web8ter naudojosi pinigus 
traukti iš banko.

Washingtono , federalė re
konstrukcijos korporacija* suti
ko duoti Illinois valstijos be
darbių 
303,150 
darbiai 
galima 
mėnesį.

P.eguliarė Cook apskričio 
grand jury šiandien pradėjo 
tyrinėjimu.3 į “Secret six” or
ganizacijos daromus kaltinimus 
prieš valstijos prokurorų Swan- 
son apie išdavimų slaptų- teis
mo rekordų už pinigus ir ėmi
mų paramos rinkimams nuo 
saliunininkų ir butlegerių.

šelpimo komitetui 
paskolų. Tuo budu 
visoje valstijoje 
aprūpinti per lapkričio

te
be
bus

Pieno išvežiotojai ta
riasi algų numaži

nimo klausimų
Federalio teisėjo Charles E. 

WoodWard jury, kuri apkalti
no Peoples National Bank and 
Trust Company ir Standard 
National Banko vice-preziden- 
tų Clarence Webstėr ir Peop
les banko vice-prezidento atsi- 
stentų William T. Nennman 
suvirš <$183,000 dėpozitorių 
pinigų išeikvojimu, iškėlė įdo
mių faktų apie banko vedimų. 
Peoples Banke žuvo 
daug lietuvių pinigų.
Buvo sugautas spaliu 

1931 m.
J. V. prokuroro asistentas 

Owcn A. West, kuris abu kal
tino, pareiškė kad zWebsteris 
abu banku valdė ir jį kaltino 
už bonų pirkimų investmento 
tikslams ir Šerų pirkimų 
ko klientų* užsakymu, 
gus, kuriuos Websteris 
savino, buvo naudojami 
kuliacijai biržoje ir jis 
sugautas,
zaminatoriai staiga 
abu banku spalių 
1931 metais.
Basė “cashiers check“ banko 

vardu

Areštuotas už $7,800 
išeikvojimą

labai

mėli.

ban- 
Pini- 
pasi- 
spe- 

buvo
kuomet bankų eg- 

aplankė 
mėnesį,

Toliau prokuroras West nu
piešė metodus, kuriomis Web- 
steris naudojosi pinigus iš
gauti. Laiks nuo laiko išra
šydavo j,A£hi|rs chek/J J’įopį 
les banko vardu ir spragų pa
dengdavo fiktyviu turtu. Tuos 
pinigus tuojaus investuodavo 
biržoje. Birželio 15 d., 1931 
metais, jis ištraukė iš Peoples 
banko apie $70,000. Tuomet, 
norėdamas tai užslėpti, parašė 
“cashiers check” $71,287 Stan
dard banko vardu (791 Ii ir 
Ashland) aiškindamas, kad 
pinigus sunaudos Šerų pirki
mui, ir kad tie Šerai bus Pe- 
oplcs banko saugiojoje kaso
je. Spalių 1 d., 1931 metais, 
AVebsteris vėl pradėjo speku
liuoti ir j trumpų laikų jo iš
eikvotų pinigų suma pervirši
jo $100,000. Tuo laiku ištrau
kė $55,000 iš Standard banko, 
ir likusių prakištų sumų pa
dengė nebebuvusiomis noto
mis, kurias pasirašė jo drau
gai.

Abu dirbo savarankiai

* 
IPauliha St., kuris 
išeikvojimu $7,800 
Building and Loan 
pinigų. Jis buvo 

sekretorium.

Areštuotas Daniel Henrici 
8814 South 
kaltinamas 
Arnoldsville 
Association 
tos spulkos

Vakar vakare pieno išvežio- 
tojų unijos centre įvyko pasi
tarimas algų numažinimo klau
simu. Pienininkai negalėdami 
atlaikyti nepriklausomų bend
rovių konkurencijų, nutarė nu
mušti pieno kainas iki 
tų, bet tuo pačiu laiku 
ri numušti išvežiotųjų 
iki $35.

9 cen- 
jie no- 

algas

B. V. Chesnul, 929 Society 
for Savings Bldg., Cleveland, 
Ohio.

B. Asadauskaš, 1202 South 
Markct St., NanticoRe ,Pa.

John Kuizinas, 2015 Wrights 
Way S. S., Pittsburgh, Pa.

Dr. C. J. Mikolaitis, 107 
Suimner St., Lawrence, Mass.

Paul Molis, 1730 Twenty- 
fourth St., Detroit, Mieli.

M. A. Raginskas, Box 144, 
Plyniouth, Pa.

Nadas Rastenis, 700 *West 
Lombard St., Baltimore, Md.

Dr. J. J. Vizgard, 1873 Cass 
Avė., St. Louis, Mo.

A. S. Trečiokas, 197 Adams 
St, Newark, N. J. .

K. Gaidzinskas, 123 W. Pop- 
lar St., Plyniouth, Pa.

Charles Kažemėkas, 15 City 
Hill St., Union City, Conn.

Lithuanian organization are 
cordially invited to attend this 
gala affair. For any further 
Information friends are urged 
to call Mr. Peter Paul Gaddy, 
chdirman, at Maywood 2654.

Just A Reminder!
What?—Anniversary Dance

Where?— New International 
House, 1414 East 59th S«t.

When?—Sat., Oct. 29, at 7:30 
P. M.

Don’t forget to phone in 
yęur reservations to J. Varkala 
—Wentworth 7927.—A. K.

Laiškai Pašte

OSUns*»«M.-»

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Emergency R e 1 i e f 
fondas sukėlė virš 

milijoną dolerių

Trijų asmenų šeimyną 
žuvo patekę po trau

kiniu

TheEnglishColumn

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomii 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėtiais, Seredomis ir Pėtnyčiomif 

1821 Soi Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

A. M0NTVID, 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 Bruniwick 0597

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

Emergency Relief fondas 
Cook apskrityje, kuris pasiry
žęs sukelti bedarbių reikalams 
$7,500,000, jau gavo aukomis 
virš milijonų dolerių. Fondas 
pradės ^visuotinų kampanijų 
apskrityje lapkričio 14

Prie 138-tos ir Indiana avė., 
Baltimore and Ohio traukinys 
sudaužė Wright šeimynos 
tomobilį, užmušdamas tėvų 
ward, motinų Evelyn ir 2 
tų sūnų, Edward, Jr.

L. ¥. P. C. Dance

Šie laiškai yra ateje 16 Europon 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi paštą (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padbta iškaba “Adver 
tlsed Window>’ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaij 
kad Šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pati- 
ku< sunaikina.

3 Brodowic Lcopold Bėdulis
9 Jaskulitei Anai

10 KahiZa John
12 Kutra M
19 '.Pipiras
20 Plungei Kazu
32 Zygmantu Karola

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me
todui X-Ray ir kitokius elcktroi prie
taisui.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

d.

Grand jury ves kovą 
prieš mokesčių strei- 
kierius ir gengsterius
Cook 

teisėjas 
specialę 
tyrinėjimus į gengsterių orga
nizacijų darbuotę ir kovos prieš 
rrioltesČtų'*sti*6ik

Bet nelaimei, spalių pabai
goje bankus aplankė egzami
natoriai ir rado tuos čekius; 
kurie buvo išrašyti bonų pir
kimui. Užklausus kur yra Do
nai, Wcbsteris atsake, kad 
Peoples banke. Bet ten jų 
nebuvo. Tuomet sakė, atida
vęs juos brokeriais. Bet ir 
ten jų nebuvę.

Nenneman tuo tarpu, dirbo 
savarankiai ir išeikvojo apie 
<$6,000. (AVebsteris $178,600).

Chicagos Ekranas
McVickers: — 

laiku šiame teatre 
pasisekimu eina paveikslas 
“Smilin* Through”, atvaižduo- 
jųs jauno vaikino ir merginos 
meilę, kurių apsivylęs, ir gyve* 
niniu nepatenkintas senis mė
gina suardyti.

Vadovaujamų rolę pildo 
pagarsėjusi artistė Norma 
Shearer. Jos partneris yrd 
Frederick Mareli, kuris turi 
nepaprastų gabumų lošti dua- 
les roles. Jis tai gerai paro
dė veikare *JDr. Jekyll and Mr. 
Hyde”, kur jis atvaizdavo dvi 
žmogaus ypatybes (Dr. Jekyll)

Dabartiniu 
su dideliu

apskričio kriminalis
Prystalski prisiegdino 

grand jury, kuri ves

te ir ko 
:udtojų grupes

$3,500,000 spraga Insul 
lo bendrovių knygose
Corporation Seeurities recei- 

veris Raymond F. McNally iš
kėlė aikštėn faktų, kad tarp 

buvo įteiktas 
balanso bend- 
yra $3,500,000

raporto, kuris 
Springfieldui ir 
rovės knygose, 
skirtumas. Manoma, kad Insu-
llas turėjęs dar vienų savo rū
šies Šerų sindikatų.

Vakar Chicagoje šventė 
“laivyno dieną”

au-
Ed-
me-

Iš Politikos Lauko
Roosevelto atsišau
kimai lietuvių kalboj

The Lithuanian Youths įPlca- 
sure Club of Illinois, are to 
have their annual Hollmveen 
Frolic Dance at the Colonial 
Club, in Oak Purk, Illinois, this 
Saturday.

Entree will be at 8:00 P. M. 
The Club is located at 442 
Lake St., Oak Park, Illinois. 
Officers and members of every

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

Graboriai

Graboriai1

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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 Mkhvay 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Lietuvių nacionalis komite
tas F. D. Rooseveltui į prezi
dentus rinkti, kurio pirminin
ku yra adv. K. Jurgelionis, iš
leido platų atsišaukimų, šešių 
puslapių su F. D. Roosevelto 
paveikslu, , kurs įrodo, kodėl 
visi lietuviai turi balsuoti už 
F. D. Rooseveltų. Pamfletas yra 
užvardytas “Mums reikia At
mainos”.

Visi kolonijų lietuviai dar
buotojai, kurie nori prisidėti 
prie Roosevelto išrinkimo, 
kviečiami yra užsisakyti Roo
sevelto atsišaukimų po kiek 
kas jų gali išdalinti. Rašyki
te, prašydami lietuviškų Roo
sevelto atsišaukimų į K. Jur
gelionis, chainnaii Lithuanian 
Division Roosevelt for Presid^ 
cnt Headtjuarters ,134 N. La 
Šalie St., Chicago, Illinois, ši
tų atsišaukimų taipogi galite 
gauti įvairiose kolonijose pas 
sekamus Roosevelto Naciona-

Didelis Chicagos gyventojų 
skaičius vakar atsilankė į J. V. 
laivyno Great Lakęs navai 
training station, kur buvo su
ruoštos tam tikros iškilmės at
švęsti J. V. “laivyno dienų”. 
Tai yra laivyno propagandos 
diena, ir militaristai ja pasi
naudodami, šaukia apie valsty
bės laivyno padidinimų.

Miestas kovoja '• prieš' 
turtinguosius mokesčių 

mokėjimo vilkiiitojus
Majoras Ctarmakas paskyrė 

tris asmenis į komisijų, kurios 
tikslas yra patirti, kurie tur
tingi mokesčių mokėtojai išga
li mokesčius užmokėti, bet ne
moka, ir atimti nuo j y visas 
miesto teikiamas privilegijas. 
Reikalaujama, kad jų turtas 
butų atiduotas į receiverio 
rankas. Tarp žinomų vilkinto- 
jų yra turtuolis Henry Field, 
kuris skolingas $1,543.87 vien 
už 1929 metus, Butler Build
ing, — skolingas apie $90,000 
ir Pure Oil Building — $470,- 
000.

Valstijos darbininkai 
gaus algas sekantį 

pirmadienį
3,500 Cook apskričio valdi

ninkų ir dafbininkų pirmadieni 
gaus dviejų savaičių algas.

I
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Telefonas Yards 11’38 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
' Janis. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boolevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų ,

darbu busite užganėdinti. I —_ _ __ . x.- s
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 DaktataS V. A. SlDlkUS

2314 W. 23rd PU Chicago gydytojas ir chirurgas
SKYRIUS: Gydo savo ofise patinusias, išputusias

1439 S- ?0"rt’ IU< Valandos nuo“ 1"^? 4^00 7 1H 9 v.

Tel. Cicero 5927 | Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drerel 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 3 Ist Street 

Vai.: 1.0—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

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

du-, >
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.m^W8N&S

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

JL GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

fe SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia

į Telefonai

Boulevard, 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

DR. T. DUNDULIS
M

:'C

M
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Akių Gydytojai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas 
i 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

1A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

BR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURG AB 

O F I 8 A. 8;

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nno Z iki 4 Ir nuo « Iki 

8 vai. vak. NedSUomls pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Bbulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, ne r v no t u m o, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akihius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giaų kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Mbnroe St

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

9-5

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino ptibHkų Stt sav<n nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų 
Įstaigų iš bile kokios miesto daliės.

Reikalui esant; musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš Į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di
džiausi Pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ūž tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiutitit 
j tai; ar jus kų pirksite, ar ne;

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ainbulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa-

šermenų^ Pašaukite EUDEIKį pirm negu? kreipsite kur 
kitur.

E® 8. J O f 16CIS
JŪSŲ GRABORIUS 1 ’•,*

r ' _; ■ t ■ ■ ■ i ■ V J ■ c t V
Didysis Ofisas ’

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

i tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl

■ x

K

I ' f

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
■ - ■ agĮ 1̂ Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

f.
«• - ’ i
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; Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483.

7-9

DR. A. L. YUSKA
2422 Margintu 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 

nedėliojus pagal stisitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151 

dr; v. s. nares 
(Natyauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maręuette Road 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7031
' Rez. Virginia 1829

DENTISTAS
4143 Archer Av., kafapas Franctsco Av: 

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

CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aw.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

J. P. WAHCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pnllman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ke t vergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS

140 N. Dearbom St., Saite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietą 

756 West 35th Street
Phone Boulevard 5913 

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

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliotais pagal lutattk i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lapkričio 7 d., “Nau
jienos” pradės duoti 

radio programus

tinamas atsisakė stoti j teismą 
ir. nuo to laiko pradėjo slaps
tytis.
Matytas lietuvių apylinkėse
Kai kurie asmenys pasakoja, 

kad prieš areštų Baltut j gan 
dažnai matę kai kuriose lietu
vių apylinkėse. Jis tankiai pa
sirodydavęs Bridgeporte, Mar- 
quette Parke ir kitose apylinkė
se.

Povilas Švedą mirė 
išgėręs nuodų

Povilas švedą, 25 metų lie
tuvis, valgyklos patarnautojas^ 
užvakar naktį paėmė sau gyvy
bę, išgėręs butelį nuodų, na
muose 4120 Nori h 64th Court, 
Norvvood Parke. Povilas šve
dą dirbo, rodhauzėje, po tuo 
pačiu adresu.

Šiandie visų Univer- 
sal banko depozito- 

rių susirinkimas
žada kalbėti United Depositors 

Association of Illinois atsto
vas Mr. Herrickson; advoka 
tai duos- raportus

Susižeidė belošdamas sviedinį

Frank Moskus, 12 metų, 2856 
W. 39th St., užvakar susižeidė, 
kuomet mokyklos kieme, prie 
39-los ir Sacramento lošė fut
bolą ir pargriuvo.

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

PRANEŠIMAI

Jie bus transliuojami kiekvieną 
pirmadienį, nuo 8 iki 8:30 
vakare -O.

Lietuvių Auditorijos 
padėtis tamsi ir 

komplikuota

Trys chicagiečiai iš 
važiuoja Lietuvon

Pirmadeinj, lapkričio 7 d., 
“Naujienos” atnaujins radio 
programus, kurie buvo nutrauk
ti šių metų pradžioje. Juos ves 
žinoma dainininkė, muzikos mė
gėja Nora G'Ugienė. Programai 
30 minučių ilgio, ir kaip visuo
met, bus geri, įdomus ir malo
nus klausytis. Smulkmenos bus 
praneštos vėliau.

2/id Northiveslern 
Sa vinys Bank 
$8,000; vienintelė 
vininkams vienytis.

Trust 
rei kalnu ja 
išeitis sa-

Juozapas Čekanauskas, Mo
tiejus Rudaitis ir Povilas 
Jukonis apleidžia Ameriką.

P. P. Baltučio byla 
bus svarstoma lap

kričio 23 d.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos bondholders komitetas 
turėjo savo susirinkimą, tre
čiadienio vakare, spalio 19 d. 
Iš raportų pasirodė, kad 2nd 
Nortlnvestern Trust ir Saving 
banko receiveris, kur yra už
statyta $8000 Auditorijos bonų, 
reikalauja trumpu laiku atmo-

Per Naujienų laivakorčių 
skyrių išvažiuoja Lietuvon ap
sigyventi, Juozapas Čekanaus
kas, Chicagą apleidžia lapkri
čio 2 dieną iš La 
kaip 9:45 ryto, 
dieną sėda į 
laivą, kuris eina 
iš ten į Klaipėdą.

Motiejus Rudaitis ir Povy- 
las Jukonis

Šalie stoties 
Lapkričio 3 
“Gripsholni”

Byla eis prieš Cook apskričio 
Felony court teisėją Samuel 
H. Trudp; Baltutis bus 
leistas už kauciją

pa

busPovilo P. Baltučio byla 
svarstoma Cook apskričio krimi
naliame Felony teisme prieš tei
sėją Samuel II. Trude lapkri
čio 23 d. Byla turėjo būti 
svarstyta vakar ir kaltinamas 
brrCTr ten atgabentas iš policijos 
stoties prie lllh ir State gat
vių, bet jo advokatai pareika
lavo prailginimo. Teisėjas S. 
Trude prailginimą sutiko duoti 
ir dabar iki teismas Įvyks Bal
tutis bus sulaikytas.

Bus paleistas už kauciją
■ v .. ■■ •

Jis buvo areštuotas antradie
nį, apie 8-9 vai. vakaro, Young 
Mens Christian Association 
viešbutyje, prie 9-tos ir VVabash 
Avė. Buvo laukiamąjame vieš
bučio kambaryje, kuęmet jį už
tiko Chicagos policijos detek
tyvas Alfred Jenner. Naktį pra
leido policijos nuovadoje ir va
kar rytą buvo nugabentas į 
Cook apskričio kriminalinį teis
mą. Iš Felony teismp teko gau
ti informacijų, kad Baltutis bus 
paleistas už kauciją,
tai ir kiek dar nežidia.

Kaip grei-

Ilgai slapstėsi nuo
Kaip papasakojo B 

tavęs detektyvas A.

nenumato kur 
galima tą sumą pinigų 
, todėl parinko

Komitetas 
butų j 
sukelti, todėl parinko porą 
narių to komiteto nueiti pas 
komiteto advokatą pasitarti

ti, pakol to banko receiveris 
dar nepradėjo foreclosure 
prieš Auditoriją

Kas per Bankas turi $1,500 
Auditorijos batui

Be to, pranešta, kad uždary
tam Kasper State banke yra 
užstatyta $1,500 Auditorijos 
bonų. Taigi pasirodo, kad 
Auditorijos padėtis labai kom
plikuota ir tamsi; viena išei
tis tiktai lieka. Pagal pirmų
jų advokatų patarimų, vieny
tis visiems bonu savininkams 
į krūvą ir padėti savo bonus į 
banką. Kuodaugiau bonų 
komiteto rankose, tai lengviau 
bus galima palaikyti Auditori
ją lietuvių rankose.

Bonų komitetas,
Anton Booben, pirm.

Išlėkė per automobi
lio langą Į gatvę

Sužeistas automobilistas Eudei- 
kio ambulanso nugabentas į 
ligoninę

apleido Chicagą 
vakare, o spalių

29 d. sėda į 
Bremeną, iš 
Klaipėdą.

Naujienų 
rius velija 
kelionės.

ten gelžkeliu

jiems laimingos 
7’. Rypkevičia.

šiandie Lietuvių Auditorijoje 
(3133 So. Halsted St.) įvyksta 
visų Universal statė banko de
pozitorių susirinkimas, šiame 
susirinkime turėtų dalyvauti 
kiekvienas depozitorius, ar jis 
turi didelį depozitą, ar *mažą. 
Įžanga veltui; taipgi galėsite 
padėti savo parašą po peticija 
dėl prašalinimo receiverio be jo
kio mokesčio.

Valdyba ir advokatai turi 
prirengę įdomius raportus. De 
pozitoriai turėtų pagelbėti savo 
komitetui darbą varyti pirmyn 
kaip greitai galima, nes visiems 
butų smagiau, jeigu komitetas 
paėmęs banko, likvidavimą j sa 
vo rankas galėtų paskelbti ge
rus dividendus..

Be depozitorių komiteto ad 
vokatų ir pačių depozitorių, ti
kimasi, kalbės atstovas iš visų 
užsidariusių Illinois valstijos 
bankų depozitorių komitetų 
asociacijos United Depositors 
Association of Illinois, Mr. Her
rickson.

Įžanga veltui. Visi raginami 
atsilankyti.

Depozitorių Komitetas.

Depositorių sutrinkimas. 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 
depozitorius,

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*

North Mest Lietuvių Moterų kliubo 
susirinkimas įvyks penktadienyj, 
28 d.. 1932 Beneckienės bute, 
Wabansia Avė., 8 vai. vakare, 
malonėkite laiku pribūti, nes 
ir šiltų užkandžių. P’

Simono Daukanto Draugija rengia 40 
metų sukaktuvių vakarienę Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj svet. 3133 So. 
Halsted St.. spalio 30 dieną 1932 m. 
Kiekvienas narys privalo dalyvauti šioje 
vakarienėje ir, baliuje, nes tai visų užduo
tis pagerbti draugijos ilgų metų gyvavi
mo sukaktuves. Kviečia visus narius

Valdyba.

Marųuette Park. — Marųuette Park 
Liet. Am. Piliečių Kliubo mėnesinis su- 
sirinkimsa įvyks nedėlioję spalio 30 d.. 
2 vai. po pietų. Šv. P. M. Gim. para
pijos svetainėje. Washtenaw Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, kaip, tai krašto politikos judėji
mas .prieš balsavimus, ir apie organi
zavimą pilietybės pamokų ir tt.

Valdyba.

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME 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

spalio 
1312 
Narės 

t turėsime 
Kviečia Valdyba.

Business Service

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 
pieL Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

—o—
NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 

ŠIANDIE 1
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,

Rasti Jono Grigaičio 
natūralizacijos 

popieriai
Popierių savininkas raginamas 

atsišaukti į “Naujienas”

Joe Sirota, 18-tos apylinkės 
gyventojas rado Jono Grigaičio, 
5621 S. Mulligan Avė., natūra- 
izacijos popierius. Jų savinin

kas raginamas atsišaukti i 
“Naujienas” ir popierius atsi
imti.

5-ių metų kūdikis su
triuškintas b a i s i o j 
automobilio nelaimėj
Lietuvio A. Skinkio automobi

liui apvirtus žuvo jo dukrelė 
Violeta; kiti nesužeisti

A. Sabaliauskas mir 
tinai susižeidė nukri 

tęs nuo laiptų
į

Sugriuvo
namų 
galva

eidamas užpakaliniais 
laiptais ir persiskėlė

Aleksandras ,, Sabaliauskas, 
4424 S. Hermitage Avė., 61 me
tų amžiaus, pirmadienio vakare 
ėjo užpakaliniaiSj savo namų 
laiptais. Paslydęs nuo laiptų 
nukrito ir sunkjai persiskėlė 
galvą. Nugabentas i ligonine 
tuojau mirė.

A. Sabaliauskas paliko tris sū
nūs Nikodemą, Juozapą ir Juo-

Laidotuvės įvyko vakar.

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: 
teatraiio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų -— irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei.
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica* 

reikalaukite katalogo prisiųs

----O----
PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 

NEATĖJUS
Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, 
ir

oro šviesą, ir pataisome pečius 
t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Gyvenanti

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

zę.

Desperacijos apim 
tas mėgino J. Nor- 

vis nusižudyti

tos . . _
darni 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 i

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ SKAL

BYKLA CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos. Kai tu

rėsite drabužių dėl išplovimo siųskite 
mums arba šaukite

Phone HEMLOCK 0254

6551-53 So. Kedzie Avė.

kreditorių
baltutį ąreš- 
Jenner, jis 

gavo pranešimą, kad Baltutį ga
lima rasti YMCA viešbutyje ii 
ten tuojau nuėjęs nuį> senai ieš
koma lietuvį radęs.
tesi per ilgą laiką nuo įvairių 
kreditorių, kurių pinigus jis 
sunaudojęs savo tikslams ir ne
sugrąžinęs. Per ilgą laiką jo 
niekur nebuvo gaĮima, rasti, 
nors kai kurie pasakoja, kad jis 
kartais būdavęs lietuvių apy
linkėse. Norėdami 
Baltutį atsiskaityti, 
buvo išgavę

Jis slaps-

priversti 
kreditoriai 

judgęmentą, bet
Baltutis į juos nekreipęs dc-

Tuomet kreditoriai išpir-
Bet kai- į gatvę.—J. Z.

mes
ko penkius varantuš.

Eudeikio ambulansas, trečia
dienio vakare, apie 5 vai. grį
ždamas iš ligoninės, į kurią nu
gabeno pacientą,, pastebėjo visą 
kruviną žmogų, bėgantį skersai 
Wes»tern Avė. ir 68 gatvės. Ke
li žmonės, kurie apspito su
žeistąjį, paprašė ambulanso nu
gabenti jį į ligoninę. Jis buvo 
tuojau nuvežtas į šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur buvo suteikta pa
galba.

Pasirodo, kad sužeistasis, 
Smith, važiavo automobiliu ir 
nebuvo visai blaivas. Važiavo 
gana smarkiai ir nelaimei, įva- 
žiavo i automobilį, kurį vilko 
towing karas. Susidūrimas bu
vo tiek smarkus, kad Smith 
išlėkė iš automobilio per langą

Violeta Skinkis, 5 metų kūdi
kis, buvo mirtinai sutriuškinta 
užvakar vakare, kuomet auto
mobilis, kuriame ji važiavo, už
važiavo ant gatviakario sustoji
mo “safely island” ir apvirto, 
ją prispausdamas.
Nelaimė įvyko prie. 44-tos ir 

Ashland

Paleido 35 kalibro revolverio 
kulką j kairįjį šoną

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Furnitūra & Fixtures

TURIU paaukoti 4 kambarių gra 
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.

Sįh

SUSIPAŽINKITE SU MĖSOS
DEPARTMENTU

Food Shop Krautuve
South Ashland Avenue
vienos kulšis

Ashland
4748

Swifto jaunos i

Swifto jauna aviena dėl stew

No. 1 Saldintas 
arba lašiniukai 
Vietinė švieži k 
minkšta ir sult 
Round stekas aį-ba Sirloin stėkas

sv.

sv.

pusryčiams kumpis

iaulėna dėl kepsnio, 
inga .........................

No. 1 šviežiai nupjautas jaunas

No. 1 šviežias saldus sviestas

sv.

porkloinas 0*^20 8V‘ 
19'/’c sv.

Nelaimė įvyko apie 5 vai. va
karo. Andrius Skinkis, lietuvis, 
1803 W. 46th Street, važiavo 
Ashland Avė. į šiaurę. Prie 44- 
tos ir Ashland staiga visu 
smarkumu užvažiavo ant gat- 
viakario stotelės, kuri buvo dar 
naujai statoma. Jo Hupmo- 
bile automobilis tuomet apvirto, 
prispausdamas ir sutriuškinda
mas mažą dukrelę, Violetą. Nu
gabenta į German Deaconnes 
ligoninę, nelaimingas kūdikis 
mirė.

Andrius Skinkis, karą valdęs, 
jo žmona Jozefina ir antra 4 
metų duktė Onai išliko nesužeis
ti.

Skinkis aiškino policijai, kad 
gatvekarių stotelė buvo tik- da
linai pastatyta, ir prieblandoje 
jos negalima buvo pastebėti.

žuvusios Violetos kūnas iš 
ligoninės atgabentas j Ezers- 
kio lavoninę, kur vakar rytą 
buvo padarytas pomirtinis tyri
nėjimas.

Juozas Norvis, 2706 S. Union 
Avė., spalių 26, apie 10:30 va
landą nakįj, nusiminęs ir ne
patenkintas gyvenimu, mėgino 
nusižudyti. Pasiėmęs 32 kalib
ro revolverį, paleido sau kulką 
į kairiąją krutinės pusę mė
gindamas taikyti į širdį. Kulka 
skaudžiai apdrasė Norvio petį. 
Nugabentas į Mercy ligoninę, 
kur jam suteikta pirmoji pagel- 
ba. Tikima, kad Norvis gy
vens.

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ..................... $2-50

padaromi į vieną

A & C Bet edding
906 No. Western Avė.
Tel Humboldt 4766

J. MACKIEWICH
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Automobilio nelaimė
Spalių 26 d., vakare, prie 45- 

tos ir Ashland J gatviakario 
stotelę įvažiavo Antanas Sei- 
galskis su Page automobiliu. 
Automobilio liko tik šipuliai, 
bet Seigalskis nępanešė sunkių 

I žaizdų.

Nauji pirkiniai
Kadangi visi javai jau nupjauti, tai 

dabar galite gauti krautuvėse naujo, švie- 
žaus maisto. šiemet derlius buvo -ypa
tingai geras, fr maistas yra geriausios 
rūšies. Visos šalies kenuotojai suke- 
navo geriausios rūšies vaisius ir pasiun
tė juos į miestų marketus.

Jus galite dabar nusipirkti švie
siausi maistą “Midwest” krautuvėse. 
Kenuotas tomates, kornus, pičes, grušias 
ir. visokiausios rūšies vaisius ir daržo
vės. Pasirinkimas ne tik didelis, bet 
yra geriausios rūšies, kokį tik galite sau 
įsivaizduoti.

Jus visuomet galite' būt tikri, kad 
busite užganėdinti visais pirkiniais pa
darytais “Midwest” krautuvėse. Visos 
prekės pirm nupirkimo yra (atsargiai iš
bandytos ir inspektuotos. ‘ Viskas yra 
daroma, kad gauti tik geriausi rūšį iš
leistą ant turgaus ir prižiūrėta, kad kiek
vienas dalykas butų pilnos mitros, ir 
geriausio skonio, ir suprantama, kad 
kainos butų tinkamiausios.

Namų šeimininkės visuomet laukia su 
didžiausiu susidomėjimu pranešimo apie 
naujai išleistas ir gaunamas prekes. Jos 
žino iš patyrimo, kad jeigu tokie pro
duktai yra vartojami prlrengimui mais
to, maistas visuomet turi gerą skonį ir 
yra visų mėgiamas.

Šios dienos laikraščio laidoje jus ra
site labai įdomų ’'MidWest” krautuvių 
skelbimą. Tenai yra daug gerų spė
riais, nors tai yra tik maža dalis visų 
tų bargenų., kurie randasi musų krau
tuvėse. Kainos yra pastebėtinai žemos, 
tbdel, kad visi

, iŠ manufacturų 
nais.

produktai 
tankiausia

pirkti tiesiog 
čielais vago-

ATSIŠAUKITE tuojaus. didelis bar- 
genas. Privatiški namai paaukaus puikiau
sius rakandus. Parlor setą vertės $325 
už $35, importuotas orientališkas karpe- 
tas

Patent Attorney 
Patentai

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Help Wanted—Female
_______Dąrblninkią Reikia
ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA- . 

RYTI PINIGŲ
PUNIOS įr 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 tuojaus.

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

< For Rent
RENDON į kambarių flatas $7.00 

į mėnesį. Pageidaujama lietuvius.
615 W. 51 St.

|||.ĮĮ------------------------- - !

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA garu apšildomas 

kambarys ženotai porai be vaikų arba 
pavieniams, prie mažos šeimynos.

6525 So. Wbipple St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

BARBERIS, ekspertas prie moterų ir 
vyrų plaukų kirpimo, algos $15, sa
vaitei. VTelefonuokite tarp 9 ryto ir 6 
vakare, klauskite Frank.

Tel. Pullman 10132

Business Chances
Pai-davimui Bizniai

PARDAVIMUI Cleaning ir Dyeing 
įstaiga. Gera apielinkė, nebrangiai.

859 W. 73 St .
BARGENAS. Parsiduoda Barbei 

Shop Ž543 W. 71 St. ir Beauty Shop 
atskirai. TeL Virginia 0632.

NORIU pirkti bei renduoti grifternę 
— cigar štorį — neskiriant apielinkės. 
Turi būt ruimai gyvenimui. Praneškite 
“Aušra”, Tel. Yards 4754.

Fąrms For Sale

TURIU paaukauti 120 akerių labai 
geros dirbamos žemės Wisconsine $5.00 
už akerį. Savininkas gyvena Chicagoje, 
labai reikia cash.

Telefonnokite Ravenswood 9756
__

Enchange—Mainai
. NEPRALEISK PROGOS

Mainysiu, ant bile kokios nuosavybės, 
kas turite pridėt pinigų. Musų namas 
trijų aukštų stipro muro, garu šildo
mas, Šiltas vanduo, maudynės, viskas 
įrengta geriausiai. Visam name yra
40 kambarių įrengta fornišiuoti apart- 
metnai, rerrdos neša $400. Morgičiai 
ant penkių metų . Nesirūpinkite su dar
bu. darbas namie ir gerą turėsite gyve
nimą. Priežastis patirsite ant vietos. 
Rašykite ar telefonuokite. Savininkas

Yards 2951 
A. G.. 

4506 S. Emerald Avė., Chicago

Real Estate For Sale 
Namai-žemB Pardavimui

degamojo kambario setas 
, pasilsiu: kėdė $12, drėpsai, in

dai, Amerikoniškas orientališkas karpetas 
$9, pusryčiams setas $8 ir tt. Arba par
duos skyrium, užmokėsiu už pergabenimą. 

5258 Washington Blvd.
Austin 3838

DIDELIS BARGENAS
Biednam žmogui 3 lotai ir 

namelis. Randas ant 61 ir 
Kolin Avė,, savininkas 43091$ 
W. 63 St., F. Ridlauskas, Tel. 
Republic 9599.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

CLASSIFiED ADS
Educational

Mokyklos

Saukite
CANAL
6373

PILIETYBĖS PAMOKOS

Susipažinkit su šios šalies įstatymais 
kaslink pilietybes. Pamokos prasidės 
Lapkričio (November) 3, 1932, ir kiek
vieną katvirtadienio vakarą per dešimtis 
savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare, Prašau kuo greičiausiai užsire
gistruoti.

Prašau kuo greičiausiai užsire- 

" JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue, 

Telephonas: Boulevard 2800

Financial
Finansai-Paskolos

MES PAGELBĖSIME JUMS 
PRIRENGTI

ir padouti jūsų HOME LOAN apli
kaciją. Del informacijų atsišaukiteDel informacijų atsišaukite

Kambarys 1001 
29 So. LaSalle St. 

nuo 9 ryto iki 7 v. v.

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!




