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Hindenburgas Panaikino 
Prūsijos Savyvaldą

Lietuvos Naujienos

Paskelbė dekretą, sulig kurio pats prezi 
dentas skirs Prūsijai ir ministerius

Katalikų Veikimo Cent 
ro konferencija

Berlynas, sp. 30. —Vokieti
jos prezidentas von Hindenbur
gas paskelbė naują dekretą, ku
ris panaikina visišką Prūsijos 
savyvaldybę, nes einant tuo de
kretu prezidentas skiria Prūsi
jai valdyti ne tik komisionierių, 
kuriuo dabar yra kancleris von 
Papen, bet taipjau ir visus Prū
sijos ministerius.

Dekretas paskelbtas konfe
rencijoje su Prūsijos premieru 
Oto Braun, kurio reikalavimo 
Prūsijai tų teisių, kurias pripa
žino augščiausias Vokietijos, 
teismas, prezidentas Hindenbur
gas visai nepaisė, bet paklausė 
von Papeno reikalavimo dides
nių jam teisių pasigrobti į sa
vo rankas visą Prūsijos valdžia.

Dekretas neva taiko suma
žinti Prūsijos valdžios išlaidas 
ir numato šešias ministerijas— 
finansų, justicijos, švietimo, 
ekonomijos ir agrikultūros. Mi
nisterius skirs ne Prūsijos sei
mas, bet Vokietijos .prezidentas 
Hindenburgas, kuris jau pir-

miau buvo paskyręs Prūsijai 
diktatorių-komisionierių von Pa- 
peną.

Delei to paskyrimo buvo iš
kelta byla. AugšČiausias • teis
mas pripažino komisionieriaus 
paskirimą teisėtu dalyku, bet 
kartu paliko ir Prūsijos kabi
netą atstovauti valstijos vai 
žią seime ir taipjau santykiuo
se su Vokietija. Kad apeiti pa
starąją dalį teismo nuospren
džio, Hindenburgas ir paskelbė 
naują dekretą, kad jis pat? 
skirs Prūsijai ministerius. Tuo 
budu Prūsija neteks autonomi
nių teisių, nes Hindenburgo pa
skirti ministeriai, žinoma, ne
bus atsakomingi prieš Prūsijos 
seimą ir seimas negalės jų pa
šalinti.

Respublikonai sako, kad dek 
retas yra paskelbtas vienatiniu 
tikslu—sustiprinti von Papeno 
valdžią ir yra atviras ir suži
rus laužymas augščiausiojo 
jo teismo nuosprendžio, kuris 
pasmerkė prezidento dekretu 
pašalinimą Prūsijos kabineto.

Konferencijos dalyviai kėlė 
klausimą su kuo K. V. C. ei
ti: su krikščionimis ar su 
tautininkais?
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Kaunes.—Neseniai įvykusioje 
Katalikų Veikimo Centro kon-

Francuos a t s t o v ų 
butas priėmė Her

riot pieną
Herriot nusiginklavimo pelnas 

numato pašalinimą samdytų 
armijų ir įvedimą visuotinos 
konskripcijos. Nori 
kos garantijos

ne

Ameri-

[Acme-P* 9 A. Photo]
>iP .

Naujas 'Jungt. Valstijų kruizeris Indianapolią, kuris tik šiomis dienomis pabaigtas statyti 
s / plaukia b&idomąjon kelionėn.

ir

Atstovų
Herriot

Karalius, socialistam Sau,KrfK±sm^vo 
reikalaujant, paleido

Danijos seimą

Vakar vėl buvo be- Rusija areštavusi 800 
darbių riaušės 

Londone

Nauji parlamento rinkimai 
vyks lapkričio 16 d.

fc aušės ištiko bedarbiams ver- 
žianties prie karaliaus ir val
džios rūmų

“kontr-revoliucio
nierių”

Tai tie' patys"’ komunistai/ tik 
pageidaujantys šiokių tokių 
reformų Rusijos tvarkoje

bedarbių miniu 
karaliaus irval-

su policija išti-
Vienu

Londonas, sp. 30. — šiandie 
Londoną vėl ištiko nemažos be
darbių riaušės, kurios kilo poli
cijai bandant 
neprileisti prie 
džios rūmų.

Susirėmimas
ko Trafalgar aikštėj, 
tarpu policija buvo atstumta, bet 
paskiau vėl atsigriebė ir be
darbius vėl atstūmė į aikštę.

Kadangi Londono policija ne 
vartoja šaunamųjų ginklų ir jų 
neturi, tai sužeistų skaičius ne
didelis.

Komunistai naudojasi nera
mumu tarp bedarbių ir riau
šėmis, kad skleisti kuošlykščiau- 
sią agitaciją prieš socialistus. 
Darbo partiją ir jos vadovus.

60 žuyo mūšyje Nica
ragua

Managua, Nicaragua, sp. 30. 
—Mažiausia 60 žmonių liko už
mušta kai 100 maištininkų ne- 
tikėtai užklupo valdžios kariuo
menę.

Varšava, sp. 30. — Gautomis 
žiniomis, daugiau kaip 800 
“kontr-revoliucionierių”, kurie 
nesutinka su Stalino taktika, 
tapo areštuoti Maskvoje ir bus 
ištremti į Sibirą.

Jų areštai prasidėjo arešta
vus ir išmetus iš partijos 24 
opozicijos vadus, įskaitant Zi- 
novjevą ir Kamenevą.

Nežiūrint oficialių tvirtinimų, 
kad pašalintieji neturėję daug 
sekėjų, bolševikų agentai susekę 
gana platų suokalbį?' 

i

Žvalgybos surinktomis žinio
mis, opozicija tiek toli nuėjo, 
kad atlaikė slaptą konfeernciją 
Maskvoje, kurioj tapo priimtas 
160 puslapių programas, kuris 
smerkia Staliną ir reikalauja, 
kad Rusija gryštų, prie 1927 m. 
stovio, kada nebuvo prasidėjusi 
piatlietka.

Stalino priešininkai tvirtina, 
kad kolektyvizacija nuėjo nie
kais, nors ji gaėljo būti sėk
minga, jeigu butų buvusi sava
norė ir nebūtų buvus vykinama 
su paskubumu 5 metų pieno.

Copenhagen, Danijoj, sp. 30. 
—Danijos karalius Christiaft X 
paleido Folketidjg, žemesnį i Į 
parlamento butą? Tai.' padarytą 
socialistų kabinetui pareikala
vus naujų rinkimų iš priežas
ties opozicijos htsisakymo pri
imti valdžios naujus finansi
nius bilius. Nauji parlamento 
rinkimai įvyks lapkričio 16 d.

Jei socialistai rinkimus pra
laimėtų, tai valdžią tada suda
rytų ūkininkų ir konservatorių 
koalicija.

’ 10 rtietijį kalėjimo
Somerset, lfcyM sp. 30. ^šeri

fo pagelbininkas Ferd Woods, 
52 m., tapo Aiteistas 10 metų 
kalėj i man už tai, kad jis, bend
rai su dviem kitais šerifo pa- 
gelbininkais ir prohibicijos 
agentu darydami kratą, nušovė 
Willie V. Smith, 28 m.

Meksikos valstija 
ruošiasi įvesti gim- 

dimy kontrolę
Vera Cruz planuoja sistemą re

guliuoti šeimynų didumą, kad 
pasitarnauti proletariatui ir 
pagerinti rasę

Vera Cruz,. Meksikoj ,sp. 30. 
—Dr; Salvądor Mendoza, vienas 
iš autbrių bau j o civilio kddekšo, 
vakar paskelbė, kad valstijos 
valdžia nutarė priruošti įstaty-

Argentinkdeportuos 
3,700 beturčių ateivių į

/ V V| V CUvimiA nuvuiv Į/i ai va —

- ---------- j nius> kurie įvestų . Vera Cruz 
Numatoma deportuoti visus be- į valstijoje gimdimų kontrolę.

turčius, kurie neturi pastogės 
ri gyvena laukuose

Paryžius, sp. 20.— 
butas priėmė premiero 
nusiginklavimo plenąt kuris nu
mato pašalinimą samdytų—pro
fesionalų armijų, kokia esąs 
Vokietijos reichswehr ir įvedi
mą visuotinos trumpalaikės 
konskripcijos— verstino karei
viavimo.

Viena iš Herriot sąlyga, kad 
garantijose dalyvautų ir Jungt. 
Valstijos. ' •

Atstovų butas užgyrė šį pie
ną išreikšdamas šiame klausime 
valdžiai pasitikėjimą 430 bal
sais prieš 20.

Berlynas, sp. 30. — Vokie
tijos valdžios rateliuose kalba
ma, kad Vokietija . -sutinkanti
jiriimti tieVrioV Sklypas, kaipo k\Į ’

šeši sužeisti dviejų žeimynų 
mūšyje

Pilsudskis žiemai aplėisiąs 
Lenkiją

Grudai nepaliauja 
eiti pigyn

Chicago.—Nors.grudų kainos 
niekad nebuvo taip žemos, kaip 
jos yra dabar,, bet vistiek kai
nos grudų biržoje nepaliauja 
kristi ir su kiekviena diena ei
na dar žemyn.

Kaltina Hooverio val
džių dėl bonų armijos 

išvaikymo

Pineville, Ky., sp. 30. — 
Dviem šeimynom, Lee ir McGe- 
orge, tarp kurių nuo kiek laiko 
ėjo kivirčai, susitikus prie 
teismabučio, įvyko persišaudy- 
mas, kurio pasekmėj šeši Žmo
nės, jų tarpe trys pašaliečiai, 
liko sužeisti. Keturi žmonės Ii 
ko areštuoti.

Varšava, sp. 30. —Maršalas 
Juozas Pilsudskis, klausydamas 
daktarų patarimo, kad jis turi 
vengti šaltų Lenkijos rudens ir 
žiemos, mano žiemai važiuoti j 
Egpptą, kuris jam taip patiko 
pereitais metais, ar į Madierą.

--------------------------- -------------------------------------------

Amerikietį studentą suėmė už 
žydų mušimą

Policija

Washihgton, sp. 30. — Bu
vęs Washingtono policijos vir
šininkas gen. Palham D. GJass- 
ford, kuris nesenai iš tos vie
tos rezignavo, parašė knygą 
apie išvaikymą iš Washingtono 
bonų armijos. Jis savo kny
goje už užpuolimą naktį ant 
bonų armijos ir jos išvaikymą 
ašarinių dujų bombų pagelba, 
kaltina Hooverio valdžią. Pa
sak jo, užpuolimas nebuvo pa
darytas todėl, kad buk policija 
nebegalėjusi suvaldyti bonų ar
mijos, bet prie jo rengtųsi iš- 
kalno,—per ilgą Jaiką karei
viams nebuvo duodama paliuo- 
savimų, jie specialiai buvo lavi
nami kaip mėtyti ašarinių dujų 
bombas ir kaip vaikyti žmonių 
minias.

Buenos Aires, sp. 30. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota, kad Ar 
gentinos valdžia nutarė pasam 
dyti laivą ir deportuoti 3,700 
benomių ateivių, kurie gyvena 
kaip kpkie čigonai laukuose 
Buenos Aires pakraščiuose. Di
džiuma šių “valkatų” yra len
kai. Kitų ateivių daugiausia yra 
italų, ispanų’ir rusų.

(Minima žinioj bedarbių ko
lonija yra Buenos Aires pa
kraštyje, ' kur neturintys kito 
kios pastogės ateiviai yra pri 
pratę iš visokių išmestų lent 
galių, lekų, ar net ir kartono 
popieros mažytes pašiuręs, ku
riose ir gyvena, čia nemažai 
gyvena ir lietuvių bedarbių. To. 
kių bedarbių' kolonijų dabar ga
lima matyti ir visuose Jungt. 
Valstijų miestų pakraščiuose).

Pakorė lenkų karininką kaip 
r Vokietijos šnipą

Varšava, sp, 30. Grudziaž 
kalėjime tapo.' pakartas Edward 
Plitt, 30 iri., tėvas trijų mažų 
vaikų, Lenkijos armijos atsar
gos leitenantas ir žymus narys 
Pilsudskio šaulių. ’ Jį pakarta 
už šnipinėjimą Vokietijos .nau
dai.

Jis jau mėnuo atgal buvo nu
teistas mirčiai. Bet bausmė ta
po pakeista 10 metų kalėjimo. 
Kalėjime betgi včl tapo sugau
tas teikiant savo samdytojams 
militarines paslaptis ir antru 
kartu liko nuteistas mirčiai, 

f • r* ’.' ' ' ’

Dr. Mendoza sako, kad nors 
dar nėra priruoštas pats pro
jektas ir bausmės dar nėra nu
matytos, bet numatoma įstaty
mais įsteigimas valstijos gim
dimų kontrolės ofiso, į kurį 
sulig įstatymais, turėtų atsi
kreipti visi vaikų norintys tė
vai. čia tam tikra taryba ištirs 
didumą šeimynos, jos išgalę'vai
kus aprūpinti maistų ir mokslu 
ir tėvų sveikatą. “

Įstatymais butų uždrausta 
gimdyti visiškiems beturčiams, 
neatsakpmingiems' .ir nesvei
kiems tėvams.

Dr. Mendoza sako, kad ruo
šiant šiuos įstatymus bus pir
miausiai atsižvelgta j tai, kad 
“pasitarnauti proletariatui ir 
pagerinti rasę”.

Valstijos valdžia planuoja pa
skirti daktarų komitetą apsvars
tyti su garsiąja New Yorko 
gimdimų kontrolės skelbėja 
Margaret Sander kaip butų ge- 
riaUSia pravesti gimdimų kon
trolę, kaip ją pritaikinti pageri
nimui rasės, kaip išvengti gim 
dhną ligonų ir kaip neprileisti 
didelių šeimynų, kur tėvai ne
gali jų užlaikyti.

pagrindą tolimesniam nusigink
lavimo klausimo svarstymui.

Washington, sp. 30. — Vai 
dininkai atssiako ką nors sa
kyti delei Herriot pieno iki jis 
nebus nuodugniau ištirtas ir 
apsvarstytas.

Boli viečiai reikalaują 
tęsti karą

Santjago, čili, sp. 30. —Gau 
tosios iš La Paz necenzuruotos 
privatinės žinios sako, kad dau
gely Bolivijos miestų kilo riau
šės minioms reikalaujant, kad 
Bolivijos valdžia siųstų daugiau 
kariuomenės ir energiškiau tęs. 
tų karą su Paraguajum už Cha- 
co raistus.

Linnn Creek, Mo., sp. 30.-— 
Dr. Williams H. Schutz, jo se- 

ir pastarosios vyras Paul L. 
prigėrė Ozarks \ ežere, 

Dr. Schutz greitai mo-

ŠUO

apvirtus Dr. S< 
toriniai valčiai

ferencijoj pirmiausia buvo iš
klausyti K. V. C. valdybos pra
nešimai.

Ant rytojaus buvo diskusijos 
dėl K. V. C. valdybos praneši
mų.

Kun. Lipnickas aštriai kriti
kavo K. V. C. valdybą, kaltino 
neveiklumu.

Atstovas Duoba puolė valdy
bą, kad ji nereaguojanti į ta
riamo j katalikų spaudoj kaip 
“N. Romuva” vyskupams daro
mus priekaištus, kuriuos darąs 
kunigas Kemėšis!..

Vienas kunigas nusiskundė, 
kad daugelis vargonininkų esą 
stačiai liaudininkai. O taip
turį būti: vargonininkais rei 
kią priimti tokus žmones, ku
rie dirbtų katalikų akcijai.

Bendrai, per diskusijas buvo 
nusiskundžiama ,kad centro 
valdyba neduodavusi derektyvų 
ir dėlto K. V. C. organizacijoj 
nesą vienybės.

O kun. Ruokis kategoriškai 
reikalauja pasisakyti arba, ar
ba.—Mes nesakom su tautinin
kais ar su krikšč. demokratais, 
—pabrėžia kun. Ruokis,— bet 
turi būti pranešta su kuriais, 
kad visas K. V. C. žinotų.

Čia reikia pabrėžti, kad iš 
tikrųjų pasireiškė daug balsų, 
abejojančių, su kuo reikia eiti: 
—su tautininkais ar krikščioni 
mis.

Valdvbon išrinkta: kun. Uso- 
ris^ Kuraitis,- Dovydaitis, kun 
Meškauskas, Leimonas ir Sirei

6 valdfboš ftarius turi pa
skirti arkivyskupas. Paskui bu 
vo priimta daugiau kaip 10 re% 
zoliucijų. Kai kurios rezoliuci 
jos labai atžagareiviškos. Šie 
kiama klerikalizmą išlpėsti vi 
sose gyvenimo srityse. Pav., 
priimta viena rezoliucija, kurioj 
visa K. V. C. organizacija ska
tinama griežčiausiomis priemo 
nėmis kovoti prieš civilinę met
rikaciją. Girdi, civil. metrika
cija esanti priešinga ir konkor
datui.

Be to, priimtos rezoliucijos 
K. V. C. veikėjams rengti kur
sus, prašyti vyriausybę, kad 
pakeistų susirinkimų įstatymą, 
organizuoti miesto jaunuomenę, 
traukti į moterų sąjungą ište
kėjusias pavasarininkes, etc.

Pareikštos užuojautos ? *‘Vai 
ro” ir “Lietuvos Aido Smei
giamiems, kaip jis sako,uVysku 
pams.

Sumanymuose be kcUkita pa
reikštas pageidavimas, kad 
Centro Valdyba įsteigtų pašai-
pų fondą.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Francija statosi didžiausį pa 
sažierinį laivą

Saint &azarie, sp. 80. -—Fran
cija nuleido j i^ridenj didžiausį 
pasaulyje pasažierinį laivą Nor- 
mandie? 75,000 tonų įtalpos. Jis 
galės vežti 3,500 žmonių. Kai 
nuos $30,000,000.

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors malą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir, patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 

j kokį siuntinį.
, “ Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma

žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ- 

. . KELĮ D V K A I. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Detroit, Mich., sp. 30. — Po 
dviejų dienų smarkaus vėjo veik 
visame Michigane pasirodė snie
gas. Calumėt apygardoj pri- 
snigo net 12 colių.

Quincy, III., sp. 30. 
gely vietų žydi, pienės ir vyš- 
nios. ' 
įį ■ '

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimoVaršuva, sp. 30.
areštavo 17 studentų, kurie da
lyvavo prieš valdiškoj demons
tracijoj ir mušime žydų. Tarp 
areštuotųjų studentų yra tūlas
- -■ • . . _____ _ • __ *

Užmušė 19 plėšikų Panama City, sp. 30. - Pa
namos mieste vakar tapo pa 
skelbtas karo stovis, miniai už-Mexico City, sp. 30. -4- Iš Ce*

Jaya pranešama^ kad federalinė ^uoluslegislatitrą^ pastarą jai 
lis oro biuras šiai dienai prana-ĮTerogonian iš New Yorko. Jį -kariuomenė susirėmime su plė-^

Chicagai ir apielinkei feders-

paliuosavus jis 
Niaukiasi, gali būti ir lietaus, tuotas.

Sauja:
1

busiąs depor- šikais ties Ocampo, Guonajauto 
valst., užmušė 19 plėšikų.

atsisakius priimti bilius, kurie 
sumažina nuomą nuo 10 iki 30 
nuoš. g

X

Dari

y

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

&
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KORESPONDENCIJOS
9

Akron, Ohio
Kaip p. A. A. Olis veda SLA. 

paskolų reikalus

SLA. 198 kuopos narys A. 
Papeika, gyvenantis musų ko
lonijoj, norėjo gauti iš Susi
vienijimo paskolų aąt savo ne
judinamos nuosavybės. Pasko
los reikalu jis kreipėsi į 'Pildo
mųjų Taryba. Centro sekreto
rius atsakė, jog dėl paskolos 
reikia kreiptis į iždininkų K. 
P. Gugį. A\ Papeika taip ir 
padarė; Netrukus iš p. Gugio 
jis gavo visas paskolai reika
lingas aplikacijas su nurody
mu, jog išpildytas aplikacijas- 
reikia siųsti p. A. A. Oliui, Fi
nansų Komisijos pirmininkui.

Papeika pasiuntė aplikacijas, 
p. Oliui, iš kurio gavo atsaky
mą, jog bėgy j dviejų savaičių 
bus pranešta, ar tą paskolą 
bus galima suteikti, ar ne.. Tai 
buvp rugpiučio 5 d. 1931 m. 
Prabėgo ir penkios savaitės, 
bet' Papeik? iŠ p. Olio nesusi
laukė. jokios žinios. Kadangi 
visai neseniai buvo įvyęs Pil
domosios Tarybos susirinkimas, 
tai Papeika kreipėsi į; Centro 
sekretorių, klausdamas, ką Pil
domoji Taryba nutarė jo pa
skolos reikalu. Iš Centro susi
laukė atsakymo, jog Pildomoji 
Taryba iš Finansų Komisijos 
neturėjo jokios rekomendacijos 
dėl tos paskolos.

Tada A. Papeika pakartoti
nai kreipėsi laiškais į p. Olį, 
klausdamas, ką jis padarė su 
jo paskolos prašymo aplikaci
jomis. Tačiau nei į vieną laiš
ką p. Olis nesiteikė atsakyti. 
Pagaliąs, Papeika pareikalavo 
grąžinti visus dokumentus tos 
paskolos reikalu. Negrąžino nei 
tų.

Kadangi SLA. 198 kuopos 
nariams buvo žinomas tos pa
skolos reikalas tai kuopos' su
sirinkime, kuris įvyko sausio 
10 d. 1932 m., tapo tas klau
simas iškeltas. Visi nariai buvo 
pasipiktinę tokiu Finansų Ko
misijos pirmininko elgesiu. 
Vienbalsiai susirinkimas išne
šė protesto rezoliuciją prieš p. 
Olį, kuris per šešis mėnesius 
išlaikė paskolos dokumentus, 
nesuteikdamas I^ldomajai Ta- 
lybai jokios rekomendacijos ir 
nieko neatsakydamas 
į jo laiškus.

Ta rezoliucija tapo 
į “Tėvynę”. Prabėgo

Papeikai

stįprumaą buvo 9h balai* ą, jo 
greitis prašoko 18*19- m^trų 
sekundei.

Telefonu susikalbčli su Ber
lynu nebuvo gulima, nes? paai
škėjo, kad linija net keliose 
vietose nutraukta, Taip pat ir 
linija Klaipėdn-Plungė -Tel
šiainukentėjo;

4
Uosto direkcija perspėjo 

uoste stovinčius laivus neplau
kti į jurą. Tačiau latvių lai
vas plaukė į( Gdyną ir ne?na- 
žąi nukentėjo* Net uoste hdvas 
“Rosa ChmteĮT buvo užšokęs 
ant: kranto.

■' "' '-t-' ;7

- Dideli; nuostoliai sodams ir 
miškams. Sugriauta, daug na
mų. —B. R,

—
Nubaudę žmogžudžius

dar keturis metąs nprip jų tu
rėti.”

šių atėmimu. Perskaičius 
sprendimą, Petras Aleksa pir
mas pakėlė triukšmą ir su
davė netoli -stovėjusiam liudi
ninkui Lydekai Izidoriui į 
veidą taip, kad tas ųpsiliejo 
krauju. Tada ir kiti nuteis
tieji, pradėjo šaukti, triukš
mauti, esą, neteisingai juos 
nubaudė.* Publika tuoj buvo 
iš teismo salės pašalinta, pa
šaukta policija, kuri visus nu
teistuosius Aleksus surakinusi, 

ir Antanas pp 15 metų sun- ir jie buvo nugabenti kalėji- 
kiųjų. darbo kalėjimo k su tei- man.

dienų? Sirgo širdies liga,
Amerikoj velionis išgyveną 

36 metus. Iš Lietuvos atvyko 
į Waukeganų, kur išgyveno 
dvejus metus. Po to jis atsi
kraustė į Kenoshą, kur ir už
baigė savo gyvenimo dienas. 
Laidotuvės įvyko spalių 25 d. 
Palaidotas tapo šv. Jurgio ka
pinėse. Nors diena pasitaikė 
labai lietinga, vienok palydėjo 
į kapines apie 50 automobilių.;

Velięnis paliko žmonų, dvi 
dukteris ir vienų sūnų. Jo vie
nas brolis gyvena Milwaukee 
mieste, o. kitas randasi Lietu
voj.

ma Plokščių valsč. gyv. Pet
ro Aleksos ir jo sūnų Juozo 
ir Antano byla. Jie buvo kal
tinami užmušę savo brolį ir 
dėdę Pranų. šios nepapras
tos bylos pasiklausyti buvo 
prisirinkę pilna sale publikos.

Teismas išposėdžiavęs visų 
dienų, paskelbė sprendimų: 
Petras Aleksa už, nužudymų 
savo brolio nubaudžiamas 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos; jo sumiš Juozas 
ir Antanas po 15 metų

—o—
Pas mus visokios rųšies biz- 

nierjai dejuoja dėl Hooverio 
“prosperity”. Nebėra gerovės 
nei butlegerjams, — juos irgi 
skaudžiai užgavo depresija. 
Noromis nenoromis netį pijo
kai pradėjo blaivininkais virs
ti, — nebeturi pinigų munšai- 
nui pirkti.

pos delegatai laukė, kada bus 
skaitomas 198- kuopos skundas, 
paduotas prieš Finansų Komi
sijos pirmininkų A. A. Olį. 
Laukė, 
laukti.
pradėjo . reikalauti 
skundas butų perskaitytas. Sei
mo vedėjui bando visų reikalą 
nuglostyti: girdi, tai, asmeniš
kas dalykas ir todėl neužsimo
ka ištisai tas skundas skaityti. 
Priepuolamai tik iškraipytoj 
formoj tas reikalas perstato
ma seimui. P-as Olis pasiteisi
no, kad jis davęs atsakymą, ir 
atliktas kriukis.

Musų kuopos delegatai asme
niškai paklausė p. Olio; kodėl 
jis negrąžina Papeikai pasko
los dokumentus. P-as Olis,. kaip 
niekur nieko, pareiškė, jog jis 
tuos dokumentus galėsiąs da
bar. sugrąžinti, tik neturįs su 
savim, — palikęs viešbuty’. 
Rodosi, nei seimo pabaigos ne
sulaukęs p. Olis išdūmė atgal 
į Chicagą ir tų dokumentų mu
sų kuopos delegatams nepri- 
dųvė, A. Papeika taip pat dar 
ligi šiol tebelaukia jų.

Tokiu budu musų kuopa to 
reikalo su dokumentais dar vis 
negali užbaigti. Ir ji neužbaigs 
tol, kol p. Olis nepasiaiškins, 
kodėl jis nieko nedarė su pri
duotomis aplikacijomis ir ne
davė jokio atsakymo į Ipapei- 
kos laiškus. Toks Finansų Ko
misijos pirmininko pasielgimas 
jokiu budu negali būti patei
sintas. Musų kuopa stojo ir 
stos už tai, kad tas reikalas su 
Papeikos paskola butų išaiš
kintas. Jeigu nieko nebus da
roma, tai sekamame seime ir 
vėl bus iškelta Papeikos pa
skolos klausimas.

SLA. 198 kuopa nutarė visą 
šį reikalą paskelbti spaudoj, 
kad Susivienijimo nariai žino
tų, kaip kartais atsitinka su 
paskolų aplikacijomis. Gal to
kių atsitikimų yra ir daugiau. 
Keisčiausias dalykas yra tas, 
kad iš p. Olio nei geruoju, nei 
.bloguoju nebegalima atgauti 
pasiųstų jam dokumentų. Jis 
pasisako seime, jog dokumen
tus turįs su savimi, bet jų nie
kam neparodo ir vėl parsiveža 
j Chicagą ir, matomai, užraki
na į “safe”. Pas musų narius 
pradeda kilti abejonių: ar kar
tais iš to “safe” tie dokumen
tai nebus kur dingę? Well, 
anksčiau ar vėliau tas reikalas 
turės būti išaiškintas.

SLA. 198 kuopos komisija: 
V. T. Neverauskas, 
P. Vargelis, 
B. Vasockas.

bet vis negalėjo su- 
Tada musų delegatai 

kad tas

Musų kolonijos koresponden
tai, matomai, visąi aptingo. 
Nuolat pasitaiko visokių žinu
čių, bet jie tyli. Dabartiniu 
laikų, žinoma, visi yra užimti 
politika. Politikos dirvoj musų 
kolonijoj irgi labai daug dir
bama. Ypač veiklus šiais rin
kimais yra socialistai, Mieste, 
jei neklystu, randasi 60 iška
bų, kur žmonės raginami bal
suoti už socialistų kandidatus. 
Jeigu visur socialistai butų 
taip veiklas, tai jie ga^tų 
vaidinti InVai svarbią rolę Ame
rikos politikoj-

Ar tikėsite, ar ne, bet tai 
tikra teisybė: Lincoln Jr. High 
School mokytoja paprašė vai
kų, kad r atneštų Norman Tho- 
mas paveikslą, žinoma, vaikai 
jos prašymą išpildė. Kitoj aukš
tesnėj mokykloj irgi randasi 
Thomas’o paveikslas.

—o—
Teko pastebėti, jog Fordas 

ir kai kurios kitos dirbtuvės 
verčia savo darbininkus bal
suoti už Hoovcrį. Panašiai pa
sielgė ir p. C. Nash. Jo dirbtu
vėj iškabinta savotiški atsi
šaukimai, kad darbininkai bal
suotų už republikonus. Girdi, 
jei laimės demokratai, tai dar 
ilgai nesulauksime gerų laikų.

Tikrai 
pasaulis, 
žmonės,
poj randasi nemažai tokių nat
rių, kurie nebegali užsimokėti 
mėnesines duokles. Todėl jie 
prašo iš kuopos paskolų. Kada 
praeina metai, tai grąžinti pa
skolas nepajėgia. Nežiūrint į 
savo vargingą padėtį, jie na
muose laiko telefonus. Už tele
foną per mėnesį reikia mokėti 
$2.25. N e įaugi jiems nebūtų 
geriau atsižadėti nuo telefono, 
o sumokėti duokles į kuopą? 
Šiais sunkiais laikais be telefo
no stengiasi apsieiti net biz
nieriai, tad bedarbis tikrai ga
li be jo

Verta bų|ų tiems 
apie tai

Tarp lietuvių ixgį verdą po-: 
litika. Nuolat diskusuojama, — 
už ką bus geriau bąUuęti, Gir
dėjau kartą, kaip vienas žmo
gelis aštriai kritikavo tiek ren 
publikomis, tiek demokratus. 
Girdi, iš jų nieko gero negali
ma tikėtis. Tąsyk kažkas pa
stebėjo: esą, jeigu tau repufe 
likonai ir demokratai, negeri, 
tai balsuok • už socialistus. Žmo
gelis tyliai- atsakė: “Negaliu. 
Aš esu katalikas, o katalikams 
yra draudžiaman už: socialistus 
balsuoti,” ........

Marijpmpolė nesenai i apy
gardos teisme buvo sprendžia- 

■»r
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2O-AS METINIS
Išpardavimas

r*

*

n
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keistas yra tas musų 

o dar keistesni yra 
Musų SLA. 212 kuo-

.....

šie, rimml.bus tikrai įdo
mus. Musų daugelis
profesionalų, kurie ]į)ęr visą sa
vo amžių f iėpublikppus 
arba demoki^tųs^dihar ren
giasi balsuoti už socialistus. 
Kai kurie jų net prisirašo prie 
partijos. Vienas senyvas žmo
gus man pareiškę, jog šiais 
metais visa jo šeimą, suside
danti iš šešių narių, balsuos už 
Norman Thomah./^ *■"

štai šiomis dienomis susiti
kau su presbytėrijonų kunigu. 
Jis paklausė mįųnęs, koks pas 
lietuvius yra nusistatymas pre
zidento riftkihiiiėše. Atsakiau, 
jog gal dauguųia. balsuos už 
Rooseveltų. Kujiigas dėliai to 
pareiškė savo apgailestavimą 
girdi, labai gaila. Lietuviams 
reikėtų balsuoti už Norman 
Thomas, nes iš įėmokratų irgi 

jįrna tikėtis. 
C;- K. Bi aze.

n Apsaugojo vyro! Darbą
K; “Mino kankinosi su m 

mu skausmu kojose ir jų i
B; jis jatį negalėjo dirbti. Dakt
K tart eiti f ligonine operącijiJii i s

ligoninę

į ■

| Manchester, Conn.

——***—"II 'J 'niH'UĮIlĄt'tOllĮ 

mwin . .................. ........ .

t
i1

II ĮĮiįi Iiy j|m 11 H|>liĮHlfĮ*ĮĮii< * i . ...III lĮinįn 1.1,1,11^ .1 jjiyn Į m IWIĮ* !!■ > 11'II

Midget Baby Grand Radio, vertės $19-00 
už ............. ............. -...............,..... .............
9 tūbų PHILCO Radio, vertės $100.00 
už ..........................
PHILGO Radio ir 
už ............... ..........
ROYA'L rašomos mašinėlės, vertės $35.00 $i 
po ..........              I
Panešamos Portable VIGTROLOJS, vertės 
$10.00 ....... ....................... ..... . ...... ........... ...
Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100

39.00
Phonografas krūvoje 00^

2*00
$

U’

UŽ 5c

nieko gero negwn

LIETUVOS ŽINIOS

t Petras WolteKaiti&
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Non būti jutų mtehanikat
Mm taiiomi taip pigiai/ kad dįar nic- 
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valvcs graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Męs dirbome kompanijai už 
pirmos, klęsos mechaniką. Darbą ■. ga- 

‘ rantuojame.. Taisome ir jtfsų na
muose. Pašaukite mus —r* 

Lafayette 1329 
.4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas -44 ir Washtenaw

,.ii 1...-,,

PROBAK

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pa
sirinkimo iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų JĮ 

į po.............. .......... ................................. ......... 43C
VISI REKORDAI
PP *;........ 43C

Siunčiame į kilus miestus. Pirkėjas tu/i apmokėti 
siuntimo lėšas. \

JI

REKORDAI
16076—Stipinsiu dainužę it Oi. sopa, sopa —J. Kudirka
1$092t—Neveski vaikine ir Ak. myliu tave—Kast. Menkelioniutė 
16103}-—Kad mes. gėrėm midų alų ir Oi, kas? ’ — Liuda Sipavičiūtė. 
11155—Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles—Duetas Menkelioniutė ir 

Stankūnas.
16108—rVasaros naktis ir Bėda kad-giltinė ne ėda.—Liuda Sipavičiūte.
16178—Panemunis polka ir Karolina polka —Worcėsterio L. Orkestrą. 
16184—Užburta Pilis, polka ir Moderniškas klumpakojis—Sudriko ta- 

dio orkestras.
16239—Tykiai, tykiai ir

suteikia 
barzdaskutyklos .

ontiĘortų 
nos 

namie 
» ■

Liuda Sipavičiūte.

ir Dziedukas—K Lietuvos vyrų kvartestas.

VICTOR REKORDAI
79080—Vai ku-ku ir Oi tu žirge, žirge — Jonas Butėnas.
80398—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas-—A. Vinckevičius.
80463—Polka briliante ir Scintila mazurka—Mandolinų kvartetas.
81327—Bčgau pas mergelę ir Apie žydą batabančiką—-S .Pilka.
81692—Sakė mergos ir šarka ir (Žąselė—P. Al Dulkė. / .
14000:—Apįe džiabą ir Jauna senatvė—S. Pilka.
14009-—Molio uzbonas ir Sakė mane £ioka—Krasauskienė ir Volteraitė. ’ 
14012—-Valcų rinkinys ir Pasveikinimas, iš namų-—Alkani muzikantai. 
14014—Klausyk' mylimoji ir Burdiųgierius praktikuoja—Žiūronas ic. 

Grupė.
14021—Gaspadinės bapkietas ir Pag motinėlę—J. Žiūronas.
14023—Sveikinimas iš Lietuvos ir Kauną Landler—Linksmi vaikinai.
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu-—Krasauskienė it 

Volteraitė^
14029—Linominis ir Užgavėnėm—Žiūronas iri Grypa.
14034—Kaimo ir Pavasario polkos—Vietoto kąpelija.
14035—Tolima laimė vilioja it Oi, greičiau greičiau—Jonas Butėnas.
14039—Laimė ir Džiaugsminga Polkos—Stygų orkestras.
14041—Deimantas ir Gėlynas Polkos—Kaimo orkestras.
14042-r-Užmiršai tėvų kapus ir Laivyne^—Jonas. Butėnas-
14043—Senbernių ir Grįžk namo Polkos — Asiras—Biržys.

Naujausi Lietuviški Columbia Rekordai
16269—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok—Pautas ir Giraitis. 
16270—Rytų daina ir Turkų vestuvės—Lietuvos Viešbučio orkestras. 
16271—Kur lygus laukai ir Sutems tamsi naktužėlė—-Karo mokyklos 

choras. r .
16272—Namo, ir Oi. kad. išauštų — Mikulskio vyrų aktetas.
16267—-Atskrend sakalėlis ir "Ant kalno” — Vanagaitis ir Stogis.
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas žygių šuoliai—S. Pautas. 
16256—Ulonai it Ar aš tau sege nesakiau—Aj Vanagaitis. Stogis ir .

ai su
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Trys Siun 
Pragaro Mašinomis

J M'"'*

Rugsėjo 7 diąh^; siuntinį su 
pragaro mašina gavo kdrtduk- 
torius J. Vitkauskas ir mes 
pastebėjome, kad1 tai pirmas 
visoje Lietuvoje tokios rųšies 
įvykis, padaręs daug žalosi 
Tačiau 10 dieną to pat mėne
sio tokį pat siuntinį gavo Kur? 
šėnų geležinkelio ruožo meiste
ris Kazys Giknius, bet tassprfc 
simindamas J. Vitkausko mir
tį siuntinį atidavė,* policijai* 
kurios iniciatyva, iš Kauno 
buvo pakviestai pirotechnikas 
kap. Šneideris sii kęidiinalines 
policijos valdininkais. A|i- 
darius rasta didžiulis kiekis 
sprogstamosios medžiagos.

Man pavyko i patirti, , kad 
Alytaus kelio remonto darbi
ninkas Bu.škeviMus gųvo tre
cią pragaro maMhą, Tačiau; iv 
tas inašįnųj perdųyė, policijai.

Pagaliau.;fašisHn^j.ą> Lietu
voje pradeda ryškėti. anavęĮįi- 
ja. : rzčfey

■n •( .

%
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(PROBAK BLADFJ

DOUBLE

|t£*BAKING 
i1Vpowder 

■? V. / ; >-f- ■*:'£.* 5:v. >

Pattebėkify puikfa, tti- 
pinigai 

laifcoskivieŽi'

.srag® I
HSJ___ _ ______ »

būti.
nariams

pagalvoti i *■ ■

'Kenosha, Wis
Margos žinios

jau

iK

■I?

S;

Susivie^ 
■visokiais
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MILLIONS OF POUNDS ŪSE D 
BV OUR GOVERNMENT

V. Pineika ir J.

Klaipėda Audroje
■v-1-yr ,

šiomis dienomisį Klaipėdoje 
siautė./Vlidžiiilėš aud^ds^1 Vėjo

16268-

16263—Adbulinis ir Vargoninkas. 
16264—Gegužinė polka ir 1 Bražjl

pasiųsta 
keturios 

savaitės, bet ji organe nepasi
rodė. Tada tapo parašytas laiš
kas p. Vitaičiui, klausiant, ką 
jis padarė su 198 kuopos re
zoliucija, kuri buvo išnešta 
prieš p. Olį. P-as Vitaitis atsa
kė laišku maždaug taip: Rezo
liucijų buvau perdavęs Pildo
mosios Tarybos suvažiavimui. 
Pildomoji Taryba patarė atsi
klausti p. Olio, ar jis neturi 
kokį pasiteisinimą prieš daro
mus jam užmetimus. Kada pa
siunčiau rezoliucijos originalą 
p. Oliui, tai negrąžino nei re
zoliucijos, nei neduoda atsaky
mą į mano laišką.

Vėliau kuopa nutarė griež
tai reikalauti iš p. Vitaičio pa
siųstą jam rezoliucijos rank
raštį grąžinti. P-as Vitaitis, 

/atsakydamas į tų reikalavimų, 
pranešė, jog originalj rankraš
tį jis jokiu budu negalįs iš p. 
Olio išgauti. Tuo pačiu laiku 
jis prisiuntė ir savo laiškų, ra
šytų p. Oliui, kopijas. Tačiau 
p. Olis nemalonėjo atsakyti nei 
j p. Vitaičio laiškus. Reiškia, 
p. Olis nesiskaito su niekuo.

štai prisiartino SLA. 37-tas 
seimas. Musų kuopa nutarė 
kreiptis į seimų, kad tasai iš
reikalautų iš p. Olio dokumen
tus ir juos grąžintų A. Papei
kai. . (Priegtam p. Olis turėjo 
pasiaiškinti, kodėl jis neatsakė 
nei vienų A. Papeikos laiškų. 
Tuo reikalu seimui buvo įteik
tas ir tam tikras raštas.

Nuvykę į seimų, musų kuo-

Nors kai kurios žinutės 
bus truputį suvėlintos, bet ge
riau vėliau, negu niekad, štai 
spalių 16 d. pradėjau vartyti 
“Kenosha Evening News”. Vie
noj vietoj aprašyta republiko- 
nų mitingas, kur žmonės buvo 
agituojami balsuoti už Hpover 
rį. žiuriu, ir savo akimis neį
tikiu: esą mitinge, kalbėjęs Dr. 
M. Biekša, “Sandaros” redak
torius.
, Well, well, — kada Biekša 
įsigijo daktaro titulą? Ar kas 
nemalonėtų suteikti informaci
jų, kokios rųšies daktaras jiš 
yra ? Man asmeniškai atrodo, 
kad jis yra, kaip amerikonai 
sako, “doctor of bunk”.

, Musų kolonijoj, kaip juok- 
dariai sako, giltine pamėgo 
riebius vyrus, Iš jų tarpo tai 
vienas, tai kitas patenka gilti
nei j nagus. Sakoma, kad ne
užilgo ateis ir storųjų moterų 
“kąleina”. Na, o. paskui, — 
well, pamatysime...

štai šiomis dienomis pasimi
rė Teodoras Valentinas, kuris 
buvo 62 metų amžiaus. Sirgo 
jis visai neilgai, — vos porų

Nors p. S t. Gegužis, 
nijimo prežidentas, 
budais stengiasi ' įrodyti, kad 
seimą jis vedė taip, kaip rei-į 
kėjo ir ten viskas buvo teisė-? 
tai padaryta, tačiau nariai nė
ra beibčs, kad tikėti tiems nai-i 
viškiems aiškinimams. Musų 
212 kuopoj nepasitenkinimas 
p. Gegužiu nuolat didėja. Paą 
narius kažkokia apatija, — nie« 
kas nebenori veikti. O jei kas 
bando apie Centrą prisiminti, 
tai nariai tik numoja ranka, 
ir užbaigtas kriukis.

Well, tai štai kokių rezulta
tų duoda nešvari p. Gegužio, 
politika.

O—
Laikai pas mus tikrai blogų 

Dirbtuvės vos tik krūtų., Juo 
tolyn, tuą vis daugiau darbi
ninkų paleidžiama iš darbo. 
Visi dejuoja ir su bąimę lau
kia žiemos. Kas tada bus? Iš
laidos dar labiau padvės, o 
čia įplaukų jokių nėra. Tikrai 
baisu.

Tačiau ir tokiais .sunkiais lai
kais kai kurie juokus krečia. 
Vienas kalbėtojas; paklausų pa
bustos uiį kų jis basuosius. Pa- 
stųrasis atsakė, jog jo balsas 
tęksiųs. Ęoover’iui. Ęalbėtojųs 
nustebo ir panorėjo sužinoti, 
kodėl jis Hooverį remia. “Well”, 
atsakė pabasta, “aš jųu ketu
ris metus turėjau vakaeijas ir

Night and Mbrning to keep 
f theiaęi«»wi,Clearand Hęaldiy

t
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Oželis.
Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli?
Petsaufkas. *

" “ _ \ — Vincas Niekus.
16264—Gegužinė polka ir J’ Bražjliją — Lietuvos viešb. orkestras.- H'<>1
16255?—Kariškas vaizdelis ir Sudiąv. sudiev — P.. Dolskis. .
16252—Kųkutė. vakas ir Myliu, tango — V. Dineika ir J. Petrauskas.
16253—Suktinis ir Lietuviškas Popuri—V. Dineika ir J. Petrauskas.
16265—Link; Mąrgelf ir Nemunyčių polka—Mahanęjaus Lietuvių or-

Mahanojaus Lietuviškas or-16259—Plitių ir Toks vaikinas—polkos 

kęstras,
16254— Ająk^ąi KąlnelUi ic Ak Norėčiau—Mahanojaus Liet, orkestras.
1625 f^Rthkai rttah berneli ir Adomo ir Jievos. Polkos— Mahanojaus 

Lietuviška orkestrą.
16262—”OI Atmink” ir Užaugau Lietuvoj — Vanagaitis ir A. Oželienė 
16261—Svetima padangę ir. Studento sapnas—Jonas Giraitis su orkestro. 
1626O—Nuovadoje k Amerikos Lietuvių priėmimas—Q. Dolskis.
16257—Ątriskyri*!1*5 su mylima ir Vasaros grožybė^-rSl PaUras ir Giraitis
16227—Jurgio it Ūkininkų—polkos—Pennsylvanijos. Angliakasiai.
16226—Šanku Gyventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno—Paurąs ir 

■ Antanėlis.

Vietai* Vėliausi Lietuviški. Rekordai
1405.5—Valdininke ir Mergina—Polkas — Viktoro KapeUja.
14054—SHenatfOfio ir LiUosybės. PoUcąs—Krygerio. kapęlija-
14Q£3—ktftlfvunaąyfr polka ir Man Hudpa gyventi vakas:—Krygerio ka- 

■; pelija-
1 14052—Pasiilgimas Tėvynės-—Maršas ir. Vestuvių Marias < —- Viktoro 
L” - kaprlija.. s
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M17-21 So. Ralsted Street
TO BO0tEVAĖ1W167*-47O5
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Pirmadienis 1932

KĄ ŽMONES MANO

persirengimo

VADAS SU ŠIRDŽIA

DAIRY COMPANY

MILK
APSAUGOJIMUI

NAUJIENOS

šiuomi siunčiu

ienok tie, kurie buvo

Geresnio 
Skonio 

. Pienas

CHICAGOS LIETU
VIŲ AUDITORIJOS 
REIKALAI PRAEI

TYJ IR DABAR

Hon. Franklin D. Roosevelt 
demokratų kandidatas 

į, Suvienytų Valstijų Prezidentus

Tiktai jisai galės teisingai ir be, išskyrimo padalinti 
_ “* " “ ' \ ‘ 1“

sius, nedalindamas j klases, bet atiduodamas lygiomis, 
kaip tikrai ir teisingai jiems priklausanti dalis, šiuose 
Sunkiuose laikuose, šiame kryzy, tiktai Franklin D.

»
Ii atgaivinti viltis ir su- 
ijonams moterų ir vyrų

Naujas ateivis sutinka čia įsigyvenusių turtuolių pa
siputimų, valdžios išdidumą, žiauraus mechaniško am. 
žįaus nejaushimą, esti priverstas gyventi nemaloniam 
didelių miestų susigrūdime, o.vienok jis vis nenusto
ja vilties atsiekti lygios progos. Naujieji Amerikiečiai 
pirmieji nukenčia nuo kiekvieno blogo vėjo, kurs pa
pučia, nuo ekonomiškos depresijos ir visokių negero
vių, ir todėl labiaus negu kiti jie trokšta rasti kas 
jiems nurodytų kelią iš negerovių, kelią į geresnę atei
tį, trokšta užuojautos ir supratimo, šalti apskaitlia- 
vimai kaip geriau išnaudoti žmones, perdideli mand- 
ravimai, automatiškas ir mechaniškas žmonių reikalų 
tvarkymas visai neparodo Amerikos ir amerikanizmo 
tiems žmonėms, kurie persikėlė per tolimas juras ir 
keliavo tūkstančius mylių, idant suradus progų šalį.

Šis apgarsinimas yra įtalpinamasirapmokamas vieno Gubernatoriaus Roosevelto 
draugų, kuris atvyko į Jungtinės V aisti jas, ne turtingas mažas berniukas ir kuris pagei
dauja, kad toliau palaikyti pamatines sąlygas, kurios suteikė jam galimybę iškilti.

•y?

Tiktai širdis, kuri supranta, gali ir vėl atidaryti jums 
vartus j Amerikos laimingą ateiti, apdainuotą daino
se ir nusakytą pasakose—daina neturėtų būt sustabdy
ta, ir pasaka neturėtų būt užbaigta. Reikia akies, kuri 
mato kiekvieną šios šalies kampelį, kaip vargšų ba
kūžes taip ir turtuolių palocius, reikia ausies, kuri

daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
kampas Keeler Avt. Tel. Crawford 5573

ir motery,, farmerių, ųiekąnikų, pa] 

kurių biznis verčiasi su nuostoliais. Ypatos laisvė ir 
gerovė turi būt vėl atgauta įiepis įpili jonams moterių 
ir vyrų, kurie stengiasi užsidirbti sau kąsnį duonos, 
nepaliečiaiit kitų gerbūvio, 
pratimas prijautimas ir |k
Gilus jausmai ir supratimas, koki turi Franklin D. 
Rooseveltas, kuris dabar išėjo j vįešąją gyvenimo va
gą, su savo plačiomis pažiūromis, nuodugniu suprati
mu ir gilia simpatija; jo toliąregystė, jo drąsa ir gy
vumas visuomeninėse ir ekonominėse problemose at
vertų duris į naują gyvenimo erą. Kiekvienas Ameri
kietis čia gimęs ar atvykęs iš svetimos šalies, gali len
gvai ir neatidėliodamns tą erą pasiekti. Dabartiniu lai
ku visi turi jungtis kilniam darbui, prašalinti sunku
mus nuo tų, kurie yra perdaug prispausti ir išplėsti 
gražios ateities viltis tarp visų lįiusų tautos žmonių.

BALSUOKITE Vi ROOSEVELTĄ

dingą yra naujas su^ 
mas žmonijos.

Ne be skausmo ir rūpesčio jus pradėjote naują gyve
nimą naujose aplinkybėse; kaikuriems iš musų naujas 
gyvenimas atnešė pasisekimą ir turtus, bet daugumas 
musų nors tiek buvome atsiekę, kad galėjome pato
giau gyventi ir turėjome viltį duoti mokslą ir geres
nes sąlygas savo vaikams, vienok tie, kurie buvo 
laimingesni ir daugiau atsiekė, niekad neužmiršo, kad 
ir jiems buvo bloga, ir visuomet troško, kad ją broliai 
taipgi galėtų prasisiekti ir nenustotų vilties atsiekti 
geresnės ateities, šitoj sunkioj valandoj mes visi kar
štai trokštame, kad geresnės ateities vaizdas atsida
rytų vėl mums visiems.

vusios nelygybės ir neteisybės, musų naujiemsiems 
ateiviams yna daug sunkiaus kovoti už savų būvį.

vis at 
visokių skylių ii 
Todėl

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

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

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

Kam užrašote? ..........  ..........

Ar giiųinė? ..................... . ................ *.......................    ......

Jo adresas ................ ............ ..:..........................................................................................

nos.
—susilaukėme savo

Amerikos ateiviai, kurie paliko savo seną tėviškę ir 
senuosius ryšius, jieškodami naujos laimės ir gerovės, 
atvaizduoja galimą sakyti visų vyrų ir moterų, kaip 
čia gimusių taip ir svetur gimusjų, troškimą bei pasi- 
rįžimą atsiekti geresnės progos zgyvenime ir pasinau
doti savo darbo vaisiais. Vienok dėl nelygaus padali-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS -am 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
4eredomis iki 7 v. v.

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

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

si iš mūrininkų vikrumo ir iš 
to, kad dailydčs mikliai įkala 
vinis ir neužsigauna šau pir
štus. Tai ir viskas. Kada jąu 
svetainėse buvo galima milin
gai laikyti, tai musų atstovai 
rūkė storus cigarus ir klausė
si, kaip vadai gyrėsi, kad jie 
nuvaikė labai didelį darbą tė
vynės ir lietuvių draugijų la
bui. Draugijos susirinkimuose 
atstovai pranešdavo, jog vis
kas eina, kaip sviestu pateptą. 
Tiesa, pradžia visuomet yrą 
sunki. Todėl atstovai ragino, 
kad draugijos ir kliubai nuo
šimčius už bonus imtų Šerais, 
—bent ligi to laiko, kol audi
torija sustiprės finansiškai 
Tas pinigų kolcktavimas nė- 
pasiliovė ir vėliau 
sirasdavo
trukumų. Todėl iš draugijų 
nuolat buvo pinigai melžiaiųi. 
Ir iš metų į ihetus vis tas pats 
kartojosi, kol, ant galo, plyšo 
ir subliūško pūsle. ,

Kontraktorius. pasipelnė.
Kas atsitiko

yra turtingas ir švarus ir turi

‘t pinigai ko
štuvių. O kad 
už savo darbą 

nei rei-

Iduja pinigų. Jeigu jam pini
gai nebus sumokėti, tai jis 
grūmoja užtraukti resyverį.

Bendrovė galėjo likti skolin
ga gcneraliain kontraktoriui, 
bet ne kam kitam. Bet čia 
staiga pasirodo, jog kažkokiu 
budu už tūkstančius dolerių 
bonai atsidūrė tokiose ranko
se, kur niekas netikėjo, kad 
jie galėtų būti. Aš visgi neno
riu tikėti, kad nuo pat savo 
pirmų dienų auditorija davė

kambarius vedančius laiptus, 
—juk tai lik žiurkėms tinka
mi laiptai, o ne žmonėms. O 
štai kitas dalykas: ventiliato
rius įtaisytas tiesiai ant estra
dos. Kur gi tų žmonių supra
timas? Kiekvienas prasilavi
nęs žmogus gali suprasti, jog 
tai bjauriai gadina akustiką. 
Na, o kaip atrodo langai? Tie
siog kaip kokios dirbtuves. 
Kai įeini į vidų, tai tiesiog ne
jauku pasidaro. ,

Kas dėliai to kaltas? Kiek aš 
žinau, iš tų buvusių direktorių 
gal vienas kitas ir turėjo šio
kią tokią nuovoką apie pap
rastų namų statymą, tačiau 
neturėjo mažiausį supratimą 
apie vaidinimams ir koncer
tams taikomą svetainę. Tiesa, 
buvo nusamdytas ir architek
tas. Bet jis savo darbą padare 
taip, kaip suprato,* kaip jam 
komitetas išaiškino.

Tuo tarpu musų draugijų ir 
kliubų atstovai važiavo žiūrė
ti, kaip mašinų ratai sukasi ir 
kaip greitai iš žemes auga 
“musų auditorija.” Jie stebėjo

mis? Ar tie buvusieji direkto
riai raportavo, kaip tikrumoje 
stovi Auditorijos reikalai? Ar 
jie išdavė pilnas atskaitas?

Kąlp buvo su tais direkto
riais r-r- akušeriais, kurie da
lyvavo prie Auditorijos gim
dymo? Ar beųt vienas jų buvo 
šiek tielę geriau susipažinęs 
sų stątybos reikalais, ar su
prato, kaip turi būti audito
rija statoma? Apie finansi
nius reikalus čia, žinoma, nėra 
reikalo neį kalbėti.

A uditorijos trukumai.
Aš čia pastebėsiu tik porą 

trukumų, kurie kiekvienam 
metasi į akis. Pirmiausiai, 
jeigu direktoriai butų turėję 
bent šiokią tokią nuovoką 
apie statybą, tai argi jie butų 
pridarę tiek daug neatleistinų 
klaidų? Imkime, pavyzdžiui, 
nuo estrados

Agitatoriai. 
i

Nors jau ir pasenau, bet vis 
dar nepamirštu, kaip prieš 
keletą metų kai kurie drau
gijų “veikėjai” į rūpinosi Lie
tuvių Auditorijos pastatymu. 
Jie kliubų ir draugijų susirin
kimuose sakydavo karščiau
sias prakalbas ir vis raginda
vo lietuvių visuomenę sudėti 
$250,000 ir dar magaryčioms 
$40,000 apgynimui kontrakto- 
riaus, kuris tą auditoriją sta
tys. Mat, kontraktorius gali 
turėti kokių nesusipratimų su 
kaimyniniais savininkais arba 
miestu, tad tiems nesusiprati
mams išlyginti ir buvo reika
lingi ekstra pinigai.

Kiek geriau suprantantiems 
žmonėms tie agitatorių aiš
kinimai skambėjo gana keis
tai. Tačiau pasipriešinti tiems 
agitatoriams tiesiog buvo neį
manoma: tuoj tave išvadinda
vo išgama, triukšmadariu ir 
dar kitokiu. Net tavo geri 
draugai pradėdavo šnairuoti. 
Mat, jausmingomis kalbomis 
buvo geriau pagauti publiką, 
negu šaltais argumentais.

Auditorijos budavojimo a- 
gentai (aš juos vadinu agen
tais, nes jie dirbo už komisą, 
—M. K.) aiškino, kad kliubai 
ir draugijos per savo atstovus 
valdys auditoriją ir bus jos 
savininkai. Well, šiandien pa
sirodė, jog kliubai ir draugi
jos yra tik tiek savininkai, 
kad jie turi pakelti visus nuo
stolius, kurių susidarė gana 
nemažai. Mat, be “goki bonų,” 
jie buvo pirkę ir šėrų.

Agitatoriai daug kalbėjo 
apie tuos parankumus, kokie 
bus turint savo svetainę. Esą, 
ten bus galima rengti koncer
tus, vakarus ir įvairius mi
tingus. Vieno tik dalyko jie 
tada užmiršo pasakyti, kad 
svetainių nuoma bus pusėtinai 
aukšta.
Dideli veikėjai ir direktoriai.

Tos jausmingos ir patriotiš
kos kalbos taip gerai skambė
jo, jog kai kurie kliubai ir 
draugijos dėjo paskutinius 
centus, kad tik Chicagos lie
tuviai galėtų įsigyti savo au
ditoriją. Kai kurios organiza
cijos tiems agentams surengė 
net vakarienes ir įteikė garbės 
žiedus už didelį pasišventimą 
ir pasidarbavimą “lietuvių 
tautos” labui. Mat, reikėjo į- 
vertinti tų žmonių nuopelnus: 
juk jie daug dirbo, kol iš or
ganizacijos iždo iškaulijo tris 
tūkstančius dolerių...

Prasidėjo darbas. Organiza
cijos ėmė rinkti “gabius” at^ 
stovus, kurių pareiga buvo 
prižiūrėti investuotą kapitalą, 
—prižiūrėti, kad tas kapitalas 
duotų gerą nuošimtį. Tarp 
Chicagos lietuvių buvo di
džiausias subruzdimas ir 
džiaugsmas. Atrodė, lyg kaž- 
kokis Mesijošius gimė. Drau
gijų nariai stengėsi pakliūti į 
atstovus.

Ir štai susilaukėme tos die- 
kada troškimai išsipildė, 

Chicagos 
Lietuvių Auditorijos. Džiaugs
mui nebuvo nei galo, nei kraš
to. Tačiau yra sakoma, jog 
kas perdaug įkaista, tas per
daug ir atšala. Taip buvo ir 
su Lietuvių Auditorija.

Iš draugijų kai kurie atsto
jai pateko į auditorijos di
rektorius. Jie prižiūrėjo viską 
ir tuo pačiu laiku nieką. Ir tai 
nėra noras ką nors užgauti ir 
ką nors įskaudinti. Ką musų 
direktoriai Auditorijos finan
siniuose reikaluose veikė? Ar 
bent vienas jų sekė Auditori
jos mėnesines išlaidas? Ar 
bent vienas žinojo, kaip ba
lansuojasi įplaukos su išlaido-

nuostolius. Buvo juk ir geri 
laikai, kadą tiek salė, tiek 
krautuvės bei ofisai buvo iš- 
nomuoti. Ir nuomomis buvo 
sumokama gana daug. Bet ka
da iš pat pradžių giliai kas į- 
siklanipoja, tai išsikrapštyti 
gana sunku bėra.

Tai tiek iš Chicagos Lietu
vių Auditorijos besikurimo 
praeities.

—M. K. Kasparaitis. 
(Bus daugiau)

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRV IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslei, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrtakite ką jis jums gali padaryti. 
Praktiknoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
......... ...... . . ’ 1 _......... ... , ....................... ..... .m"■■ > ' ' >" 1 

kalbėsime vėliau, čia dar ke
lis žodžius apie vadus. Tie va
dai su lietuvių kontraktoriais 
visai nesiskaitė. Jie net neda
vė nei vienam apkainuoti, 
kiek atsieis auditorijos pasta
tymas. Matomai, butų buvę 
“nepatriotiška” lietuviui kon
traktoriui pavesti tą darbą. 
Visas darbas buvo pavestas 
svetimtaučiui (?—Red.), ku
ris už jį paėmė apie šimtą 
tukstančųi dolerių daugiau, 
pegu jis buvo vertas. Nors bu
vo duota proga svetimtaučiui 
pasipeįnyti, 
lektuota iš 
kontraktorius 
paėmė daug daugiau 
kėjo, tai faktas. Jeigu jis ne
būtų perdaug parėkavęs už 
auditorijos pastatymą, tai juo
kiu budu nebūtų galėjęs pri
imti $30,000 “goįd bonais”. 
Tuos bonus generalis kont-* 
rektorius išdalino sub-kont- 
rąktoriams, vienam kurių teko 
auditorijos bonų net už aštuo
nis (ukstančius dolerių. Dabar 
tas sub-kontraktorius reika-

“Teguljieauga sveiki. Aš 
niekuomet nenumažindavau Jiems pieno11

Pienas—ir kuo daugiausia jo—yra pama
tas musų sveikatai. Išmintingos motinos 

' atsideda ant jo idant apsaugoti savo kū
dikių sveikatų, išauginant tiesius, tvirtus 
kaulus ir lygius dantis. Duokite savo ku- 
dikiamSį, Bowman*s Pieną—pienas, kuris 
visados 
daug geresnį skonį. Paragaukite pačios. 
Pamatysite koks jisai skanus.

Telefonas Superior 6800 

Bowman

Šis atsiliepimas yra į jus, musų naujieji amerikiečiai, vėlesnės 
ateivijos piliečiai. Jums Amerikos idealas tebėra šviesios vilties 
idealu, kurio nenustelbė laikas ir apsipratimas.

girdi nusiskundimus lygiai kaip ir juoką, reikia proto, 
kurs, supranta visas sąlygas, bet virš visko reikia šir
dies, kuri supranta.
Nes tik suprantanti širdis sutveria žmonišką Valdžią, 
stengdamas! prašalinti visus negerumus, sušvelninti 
ir suminkštinti žiaurią gyvenimo realybę ir pagerinti 
santykius tarp šios šalies vyrų ir moterų, ( 
Kas palengvins musų kašfįįeninįo gyvenimo naštą? 
Tiktai jisai galės teisingai ir be, išskyrimo padalinti 
lygiomis tarp šios šalies-vyr^ų ir moterų jų darbo vai
sius, nedalindamas į klases, bet atiduodamas lygiomis, 
kaip tikrai ir teisingai jiems priklausanti dalis, šiuose 
Sunkiuose laikuose, šiame kryzy, tiktai Franklin D. 
Roosevelto toliąregystė, jo ątsidavimąs liaudžiai, jo 
širdingumas ir teisingumas gi ‘ 
teikti susiraminimą tiemą mi; 
netekusių tos vilties; Ta našta turi būt palengvinta.
Vyrai ir moterys, kurie dabar be vilties jieško darbo, 
idant prisidėti savo dalim prie šios šalies gerbūvio; 
jiems neturėtų būt atimta jų kasdieninis duonos kąs
nis. Simpatija ir sąjausmas turi būt jiems pareikštas 
šioj sunkioj valandoj. Suprantanti ir atjaučianti šir
dis turėtų vėl užimti savo vietą bųti jų visų vadu. 
Ūmi pagalba ir supratimas padėjimo tų paprastų vyrų 
ir moterų,,farmerių, mekąniky, paprastų darbininkų, 
mažo pirklio, kurių padėtis yra pasigailėjimo verta ir 

gerovė turi būt vėl atgauta milijonams moterių 
r ' . '* ’ ‘
nepaliečiąnt kitų gm*buvio
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UNTVKRSITETUOSE DAUG BALSŲ GAUNA 
THOMAS

“lygios .ginklavimosi teises”, kurfe šiandie1 eina tarpe 
Vokietijos ir karų laimėjusių šalių.

Bet tai nereikštų nusiginklavimo. Ginklavimosi su- 
imažinimas, matyt, galės būt tiktai tuomet įvykintus, 
ikai bus įvesta privaloma arbitracija tarptautiniems 
ginčams spręsti ir kai valstybės susitars, kad nekaltai 
užpultai šaliai kitos Šalyą turi eiti pagęlbon. Kol nėra 
šitokio susitarimo, Prancūzai bijo, kad juos kada nors 
užpuls Vokietija; Jenkai bijo, kad jų neužpultu rusai, 
ir t. lt. Ir -tuo ’budu nė viena šalis nenusiginkluoja, i :

* ■ ' • ’ < » -r*
• ‘ , n,.,, j „į tM,|, , .... ............................ ...................

• - ; ■ . - j -Zinovjevas su Kamenevu ame 
1 & _ _  1__ šitų veikimų žinoję, bet nid

nepranešę žvalgybai.
Pašalintieji 24 “kontr-rev 

liųcionieriai”, ,anot Maskv 
pranešimų, buvo sudarę “s 
vietinį bloką.”, kuris reikalavo 
pašalinti Staliną ir kitus par-

IVA1BENVBES
L * *

Lenkijoje 346 kalėji 
mai

Vienas anglas yra taip pa
sakęs: kai aš noriu .pažinti' 
kokių nors šalį, jos gyvenimą, 
aš pirmiausia klausiu kiek 
Joje šalyje yra kalėjimų. Ka
žin kokios nuomonės tas ang
las butų apie Lenkiją, kurioje 
yra 346 kalėjimai. Tuose ka
lėjimuose,,.' šių metų pradžioj 
buvo 36,130 kalinių, iš ku
rių 4,160 žmonių nuteisti ka
lėti už .politiką. Bendrai, 
visi Lenkijos kalėjimai gali 
talpinti 36,180 žmonių, vadi
nas, naujuosius (1932) metus

Republikonų partijos nacionalis komitetas paskel
bė šeštadienio laikraščiuose rezultatus “šiaudinių bal
savimų”, pravestų dviejose grupėse universitetų ir ko
legijų. Pirma grupė apima šias mokyklas: Harvardo 
universitetų, Leland Stanford universitetų, ‘Chicagos 
universitetų, Wisconsino universitetų, Minnesotbs uni
versitetų, Princetono univ., Nebraskos univ., Iowos val
stijos univ., Doane kolegijų ir Armour institutų. Šitose 
mokyklose 9,070 profesorių ir studentų balsavo už Hoo- 
verį, 3,898 — už Rooseveltų ir 3587 — už Thomasų (so
cialistų kandidatų). Reiškia, socialistų kandidatas čia 
gavo beveik tiek pat balsų, kiek Roosevėltas.

Bet štai kita grupė: Californijos universitetas, 
Whittier kolegija, S. Dakotos universitetas, Park kole
gija, Presbyterian Theological kolegija, Washingtono 
valstijos kolegija, Hamilton kolegija, Pietų Californi
jos universitetas, Lawrence kolegija, Washingtono uni
versitetas, Ohio valstijos universitetas. Šitose mokyk
lose paduota balsų: už Hooverį 6,503, už Rooseveltų 
2,891, už Thomasų 7,980. čia Thomas gavo 1,447 dau- 
giaus balsų už Hooverį ir tris kartus daugiaus už 
Rooseveltų. Ir reikia neužmiršti, kad šituos balsavimus 
pravedė ne socialistai, bet republikonų partijos nacio
nalis komitetas.

Pasirodo, kad tarpe mokslo žmonių ir studentų 
socialistai turi labai daug pritarėjų. Inteligentija, kuri 
geriaus supranta politikos ir ekonomijos klausimus, ne
gu paprasti piliečiai, kurie neturi laiko tuos klausimus 
studijuoti, — krypsta į socializmo pusę.

Belgijos sostinėje Briuselyje, 
renkant miesto tarybų, balsai 
pasidalino taip: už socialistus 
paduota 28,046 (padidėjo 1,- 
215) balsų ir atstovų pravesta 
12 (padidėjo 2); konservato
riai katalikai gavo 30,715 bal
sų (sumažėjo 7448), atstovų 
pravesta 12 (sumažėjo 2); 
krikšč. demok. 4,160 b. (suma
žėjo 1,200) ; liberalai 34,778 b. 
(padidėjo 4,290), atstovų 15 
(padidėjo 3); Flamandijos na
cionalistai 1,889 b. (padidėjo 
589) , komunistai 6,305 b. (su
mažėjo 1,078), atstovų 1 (su
mažėjo 1).

Taigi Briuselio miešto tary
boje socialistų atstovybė pa
didėjo dviem nariais. Liberalų 
atstovų skaičius padidėjo trims. 
O pralaimėjo klerikalai ir ko
munistai. Pastarieji iš 2 at
stovų neteko vieno.

Tuo pačiu laiku buvo savi
valdybių rinkimai visoje Bel
gijoje. Jau anksčiaus buvo ra
šyta, kad tuose rinkimuose so
cialistai laimėjo daugumas at
stovų šešiose dešimtyse miestų.

tijos vadus, nes 
danti Rusiją f

jų politika v 
pragaištį.
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sutinkant tebuvo tik 50,laisvų 
vietų. *
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VIENU LAIKRAŠČIU MAŽIAU CHICAGOJE

(Tąsa) •
Eidamas laiptais į skiepą, 

Staugirdas nugriuvo. Vargi is 
‘negalais atsikėlęs, įvirto < 
dun. Visomis keturiomis č
eidamas link savo kambario 
čia visai išsitiesdamas a 
grindų, ‘kliedėjo:

“Tai— tai — ka-d 
gėčrriau, tai gėėrriau... Jus
jus du-durrniai, rup-p-ip-p 
-------- ne-nežžiinotc, kur 
kur.,. Jus rup-p-p«ip - 
nežžiinote, kad-d — kad a 
Vaa-llas
ti—kaip-p iššųli-linio 
ru-rup-pip-p—----------

šiaip taip dasikasė Staugir-. 
das savo lovos, baisiai sv 
kiai, tarytum ‘į aukštų 'kailių, 
i ją įsilipo ir .ilgai sapaliojo, 
minėdamas AJaUŠiriienę, švar-

... .'1' . “ ,p. 
, ir Wallaee gatVę,

,[Acme-P. « A. Photo]

1891 m. pagamintas automobilius Panhard. Jo ratų šėniai yra 
geležiniai, o ir šiaip jis pasižymėjo dideliais nepatogumais, pa-/ 
lyginant su dabartiniais automobiliais. Bet ir jis važiuoja Pa

ryžiaus gatvėmis į automobilių parodą. 
-O— » ............ ........Į t

atodūsis. Bet jo kojos ir ran
kos tampymai vis dar tebebu
vo gana aštrus. Todėl tuoj iš
tryškę gydytojas jo musku- 
lan tam tikrų vaistų, ir pa
siuntė apskričio ligoninėn. Ten 
ligonis dar atgavo sąmonę, bet 
po keletos valandų ir vėl jos 
nustojo ir mirė, negavęs pro
gos dar kartą balsuoti už 
Hooverį ir “kilnųjį jo eksperi
mentą” — .prohibicijų!

VII
Tai taip įprohibicija, kaip 

maras koks, -nušlavė nuo že
mės paviršio visą Stųugirdų 
šeimų.

Nušlavė tūkstančius šeimų.
Išskyrė, išardė šimtus tūks

tančių šeimų.
Ištvarkino milijonus ir jau

nų ir senų.
Taip ttsd krašto, taip ir sa

vivaldybių įstatymų pagarbų 
piliečių psichologijoje bei sie
loje visai ištrynė.

O todėl požemių gaivalas ta
po įsėtas j -derlingiausią gyve
nimo dirvą.
• Gyvenimo -atmatos viršūnių 
pasiekė ir pražydo krūvomis 
ddierių, puikiausiais automobi
liais, rūmais, pompėjiškomis 
maudyklėmis, aeroplanais ir 
visokiais liuksusais, kokie tik 
šiandie beįmanomi!

• Požemių santvarka ir vyriau
sybe tapo galingesne už vie
šąją visuomeninę santvarką ir 
vyriausybę, nes jeigu ne savo 
įtaka, korupcija -bei graftu 
sau kelią prasiskynė, ’ tai — 
ginklu!
} O kapitalistai, finansininkai, 
valstybininkai ir dvasiškija, vi
si, kaip siena, stovėjo už pro- 
hibicijų!

Tik kai krizis bei depresija 
ir Viešpaties Dolerio Karalijoj 
pradėjo siausti ar mažinti tur
čių milžiniškus pelnus, o mo
kesčius' kelti, tada, tarytum 
apsivertė adkštyh kojom kapi
talistai, finansininkai, dvasiški
us ir .pradėjo ■varstyti orų Šu
kiais, kad, giriii, 'reikią prohi- 
biciją panaikinti, nes alus, vy
nas ir degtinė duosią didelių 
jeigu * krašto .iždui dr biudžetas 
'busiąs -subalansuotas net ir 
mokesčius numušant!

Kilnių principų, Idealų ir 
tikslo jie neturėjo prohibiciją 
gimdydami ir Ugdydami,* netu
ri ir įų marindami.

Tiktai Viešpatis Doleris yra 
jų principai, Idealai ir tikslai, 
kurtais jie motyvuojami pro
hibiciją pagimdė, į baisiausių 
monstrų išaugino ir numarins.
•4982—rx—io.

Atgjo Ritmas numeris 
Uruguay pažangiųjų lietu
vių" leidžiamas laikraštis. 
"Galima gatiti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai,

piliules iš sulamdytos, dėmė-' 
tos dėželės, su įraša abiejuose 
šonuose: “A scientifle prepa- 
ration for rheumatism”, išsi- 
braukė paputusius, stangius, 
skaudžius savo narius munšai- 
nu ir, šiaip taip atsistojęs ant 
nelanksčių, girgždančių savo 
'kojų, nuėjo kavos užkaisti.

Per visą ši 'laikų girdėjo se
nis Barzdauskas nepaprastų 
Staugirdo kriokimą ir lovoje 
daužymąsi, bet pats būdamas 
ligonių, pirmiausia <rupinosi sa
vo negalėmis. Tik ddbar, eida
mas pro Staugirdo kambarėlio 
duris, pamate fkas ten 'darosi.

Staugirdas kvėpavo labai lė
tai, garsiai kriokdamas ir su 
kiekvienu dškvėpavimu žandus 
išpūsdamas, tarsi dumplės sa
vo šonus, o su lupomis kažką 
marmaliuodamas. Jo bUrna bu
vo pilna putų, kurios dribo pro 
dešinę burnos kertę, persiver
tė per ilgo, rudo ūso galų ir 
krito ant įjuodusios pagalvės,I 
kur jOš’ ir sUsig&ftj. Jo akys 
buvo pilnai atsimerkę, jų lėle
lės plačiai išsiškėtę, o obuoliai 
nukrypę dešinėn pusėn. Ton 
pat pusėn pasisukusi ir jo. gal
va. Gi dešinę ranką ir koją 
smarkiai tampė konvulsijos.

Vaizdas šiurpulingas. iPer Se
nį Barzdauskų kiaurai perėjo 
skaudus šiurpo diegliai. Jis su
šuko: 1

^Kelkitės! kelkitės! Maikis 
miršta!”

“šerap, tu kripeli, tu! Mai
kis miršta? Pas tas bobas pri
sigėrė, tai dabar Tnunšaųių ’iš-j 
kriokia. Iškridks ir vėl ten eis. 
Duok jam išsikriokti, išsipagi
rioti. Nebaderiuok žmogaus.”, 
Ir galvos nuo matraso nėpdkė-5 
lęs, ;barėsi Zubris. Jo lovoje,’ 
apart mą^ąso ir jo .paties, nie
ko daugiau ir nebuvo.* ;

“Sakau, kad miršta. Kelkitės, 
eikite daktaro šadkti!”*

ko pats neini?” netylėjo1 
Zdbris.

“Dusulys mane smaugia ?ir 
romatas laužo, džinai, kad ne
begaliu'” atkakę senis. “Atau
šini, švarna, Matuli, kelkitės!’ 
Maikis miršta!” ’ į

Pradėjo lovose krutėti, ste
nėti ir keikti -senį; kam ijis da-’ 
bar jiems miegoti neleidžia.

“Velniop siį tuo Maikiu! 
Kokių parpiu 'lenfla pks 
pasileidusias bobas V Suėdė Jos; 
mane <su fcvarna, suės ir jį,”, 
pyko Alaušinis. Vis dėlto ir ’ji^ 
ir švarna atsikėlė.

lOt, tai tau Ataušįnienė. >Ot, 
tai tau švarniene. 0t, tai lan- 
džioti pas tos Išmetinės 
jo Staugirdui Alaušinis, lyg^Efe to, turtingųjų luomas ir 
Staugirdas dabąr suprastu, ( ką 
jam ;kąs sako. Jis -visiškai rbe, 
sąmonės. , • •

“Matai, Dievas koroja. Ne
seniai savo

senis Barzdauskas, jau daug 
metų kaip bažnyčioje buvęs, 
bet dabar, susijaudinęs ir pu
siausviros nebetekęs, kunigo 
Staugirdui užsimanė.

“Kas čia do trubelis? Kas 
čia do trubelis? Ko jus čia da
bar kreizevojate?”

“Kelk, tu pačiauška! Eik 
daktaro Maikiui pašaukti!”

Zubris atsikėlė ir, vos tik 
Staugirdą pamatęs, pradėjo:

“Ne daktaro, bet burtininko 
jam reikia. Juk ir aklas gali 
matyti, kad jis velnio apsėstas. 
Sy, kaip kipšas jį šeikina. — 
Matuli, Matuli, tu visus burti
ninkus žinai; eik parvesk vie
nų. Į Maikj kipšą tos pasiutę 
bobos įvarė.”

Atsikėlė iš lovos visas susmi- 
žęs ir Matulis. Jo galva visada 
labai sunki, nes nuo prohibici-! 
jos pradžios jis vos tik keletą 
kartų trezvas tebuvo. Jis, kaip 
ir milijonai tokių, neturi at
sparumo prieš užgintų vaisių 
ir jam lengvai pasiduoda. Vos 
beišlaiky damas sunkią galvų 
ant savo pečių, o stuomenį ant 
išgležusių kojų, atsviruliavo 
Staugirdo pažiūrėti.

“Ar jus kibą kreizevoti”, 
pradėjo Matulis, “ar ką? Ma
tote, kad žmogui kojų trauko, 
o jus jame velnio ieškote. Jam 
reikia gero kojų špėšilisto. Aš 
žinau p^į geriausią ant Saut- 
saidės. Jis pakala eudaunų plau- 
•kų ipo ligonies čeveryko kurka. 
ir ligoniui tuoj paalpina.”

Senis Barzdauskas matyda
mas, kad Čia dar nė vieno nėra 
išsipagariajusio ir, veikiausiai, 
nebebus, kol prohibici j a gy
vuos, ir su jais susikalbėti ne- 
begahma, visomis savo jėgo
mis suspaudė kriukio rankeną, 
užsivertė anjkdklę ir, kaip pa-, 
jčgdamas, išėjo pas kaimynių, 
pr^yti, kad Staugirdui gydy
toją ‘pašauktų. į

Gydytoją kaimynas tikra? 
. pašaukė, tik -kunigo tai ne. 
(Mat, senis Barzdauskas taip' 
ir pattiiršo 'paprašyti. Ir labhii 
geraį padare. Mirė be kuni
go Štau^irdtjkas, Staugirdytl, 
Staugirdiene, tai -kam jo rei- 
•kta Staugirdui? Juk Staugirdo1 
ligos jis neišgydys, o jo siela,1 
•pėr visą jo gyvenimą buvusi 
ir turtingųjų luomuHr patiems 
Jkunjgams labai ištikima, nusi
dėti, — Ikfiiip ėių dienų kunigai 

negalejb J

nienę, “du-durrnius”, “rup 
—.»», ’ 7.

kur galima gaU|i gert kaip ■ 
ššuli-linio.”

. Kiti visi kielių miegojo.,Tir
štas, sunkus“ ir dvokiant, 
skiepo oras vos-ne-vos bevtire 
jų plaučius. Alsavo lėtai, krio
kdami, retkarčiais kliedėda 
arba sudejuodami, 
slogučio slegiami.

čechoslovakijoje žymi dalis 
komunistų yra atskilusi nUO 
maskvinės partijoje? šitie ne
priklausomieji komunistai turi 
savo atstovus daugelyje mies
tų.

.Pastaruoju laiku čechoslova- 
kijos nepriklausomieji komu
nistai vis dažniaus kooperuoja 
su socialdemokratais. Dabar, 
komunistinės opozicijos orga
nas Prahoje paskelbė atsišau
kimą, kuriame pranešama su
manymas vienytis su socialde
mokratų partija. Tas sumany
mas bus įvykintas komunisti
nės opozicijos suvažiavime, ku
ris yra šaukiamas į Prahą.

Reikia pasakyti, kad po karo 
čechoslovakijoje komunistų par
tija buvo labai stipri. Per ke
letą metų ji buvo stipresnė už 
socialdemokratus. Bet tarp ko
munistų ^nuolatos ėjo nesutiki
mai. Maskva kelis kartus pa
šalino čechų partijos vadus :ir 
pakeitė juos kitais (panašiai, 
kaip Amerikoje 'kad buvo pa
šalinti ‘Cannon ir Lovestone). 
šitoks diktatoriškas Maskvos 
elgimąsi Čcchošlovsikijos komu
nistus sudemoralizavo.

tis

mane smaugia ?ir.

STALINO GILJOTINA
ur-
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orą 
ek-

i Kai atvažiavo gydytojas, 
Staugirdas vos bekvėpavo. Rį>-iuvuvc, nau . ovaugiruus vos ucnvepnvv. ivv-

nėirtate nei daktaro, nei įos, jeigu jau ne šitas, tai Ūi- 
Nervayosi tas tikrai busiąs .paskutinis jo

yėjo Staugirdui ir švarna.
“Jus visus čia Dievas p4ko-‘ 

tos ! Matote, kad žmogus mirš- 
•ta, o :
kunigo pašaukti I”

kai jau buvo

tos 
ne- 
sa- 

duinais
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(buožių) klasę, iš Espic’o cigare to,
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tdligijų suprarita. —

Gale pereitos savaitės didelis popietinis laikraštis 
“Chicago Daily News” nupirko mažesnįjį nepriklauso
mų vakarinį laikraštį “Chicago Evening Post”. Pasta
rasis daugiaus nebeina. Jo cirkuliacijų ir dalį štabo per
ima “Daily News”. Pranešime apie šitų tranzakcijų sa
koma, kad jų padaryti privertė biznio sųlygos, t. y. da
bartinė depresija.

“Evening Post” buvo pažangiausias tarpe Chica- 
gos dienraščių anglų kalba. Bendrai jisai rėmė repub- 
likonus, bet dažnai jisai užimdavo daug pažangesnę 
pozicijų, negu Hooverio valdžios, ir dėdavo straipsnių 
tokių rašytojų, kurie kritikuoja ir republikonus, ir de
mokratus. Jisai ėjo 43 metus ir turėjo sustoti, negalė
damas išlaikyti kompeticijos su kitais, pinigingesniais 
dienraščiais.

NAUJAS FRANCUOS NUSIGINKLAVIMO 
SUMANYMAS

Francuos premjeras Herriot patiekė parlamentui 
savo “naujų nusiginklavimo planų”, kuriuo, kaip buvo 
skelbiama spaudoje, Francijos valdžia tikisi įrodyti, 
kad Franci ja nesabatažuojanti tarptautinio nusigink
lavimo.

Sulig tuo planu Francija sutrumpintų tarnavimo 
laikų savo armijoje tuja sųlyga, kad nė viena Europos 
šalis nelaikytų “profesinės armijos”, t. y. tokios armi
jos, kaip dabartinė Vokietijos “reichswehr”, kuri susi
deda iš pasamdytų kareivių, tarnaujančių už tam tik
rą algą.

Toliaus premjeras Herriot reikalauja, kad valsty
bės pasirašytų sutartį, jogei jos eis į pagelbų tam kraš
tui, kuris butų neteisingai užpultas. Ginčui kilus tarpe 
valstybių, jos turėtų pasiduoti arbitracijos teismui. Pa- 
galiaus, Herriot siūlo, kad prie sutarties prisidėtų ir 
Jungtinės Valstijos.

Šis sumanymas yra koncesija Vokietijai, kuri jau 
seniai protestuoja prieš tai, kad Versalės sutartis už
draudė jai laikyti didelę armijų. Herriot planas leidžia 
Vokietijai atsteigti visuotinų kareiviavimo pareigų ir 
įsitaisyti tokių pat dideję aTmijų, kaip fe Francijos. Tik 
kareiviavimo laikas butų sutrumpintas. Dabar Vokieti
ja turi mažų armijų, susidedančią tik iš 100,000 vyrų, 
bet kiekvienas kareivis joje tarnauja ne mažiau, kaįp 
6 metus.

Priėmus Herriot planų, butų išrištas tas ginčas dėl .

nu 
tarytam 

Visi rūsio 
langai buvo saugiai uždarinė- 

niaišais, 
og

Kaip žinoma, neseniai Rusi
jos komunistų partijos kontro
lės komisija išmetė iš pąrtijos 
Zinovjevą, Kamenevą, tUglano- 
vų ir dar 21 ^asmenį.

Tarp išmestų 'Europos spau
da paduoda dar Šiuos vardus: 
Galkin, 'buvęs dešiniosios opo
zicijos narys, kurį Stalinas jau 
kartų buvo pašalinęs, bet pas-! 
kui “susimylėjo” ir priėmė ate 
gal; Slepkov, ikuris itaip pat 
priklausė dėšiniajai opozicijai 
ir buvo jau du kftriu išmestas;. 
Marecki ir PtaŠny, kuriuodu 
taip pat jau 'buvo 'išmesti, pir
masis už ? “dešinį nukrypimą”, 
antrasis už “kairįjį ndkrypi- 
mų”.

Visi jie dabar buvo apkąl- 
tinti dėl kontr-revdliuclnio vei- 
kimo ir pasikėsinimo ^atgaivin
ti “kulokų“ 

' . . • • A • ■ m - *

i ir užtiesti-užkalti 
kad praeiviai nepamatytų 
ir čia žmonių gyvenama.

Tik senis Barzdauskas, ku
ris skerdyklų ledaunėse ] 
ilgus metus bedirbdamas sv 
katos neteko, dabar iŠbu 
ant krašto -lovos atsisėdo, 
sigraibė mažų dėželę, išsiė 
iš jos Espic’o . cigaretų, 
degė ir retkarčiais 
savo plaučius durnus, kad 
laisvinus juos iš žiauraus 
sdlio nagų. Jis girdėjo St 
girdų kliedintį, .ibet nieko j 
nesakė. Jis jautė; kad St 
girdas yra laimingesnis už 
kad Staugirdas greičiau : 
sieks nevertingo savo gyveni
nio kelio galų, negu jis, Senis 
Barzdauskas, vis dėlto 
laimės — mirties — jam 
pavydėjo. O km dusulį, įš 
vo plaučių cigarete ’ 
išginė, tada ir jis užmigo.

'Dabar, kaip ųžmuritame 
ve, visi ,kšeši Rnąrkė, , ’kriokė 
varstydami tirštų rūsio 
šlykščiais į O iį k: 
vieno iptau.ęių' •kamuoliais ver
tėsi munšaino garai, gi iš bur
nos — puvtinčių dantų smar
ve.

>er 
ei- 
do, 
šu
nie 

užsi
traukė į 

iš- 
du- 

: an
am 
:au-

pa-

■Ryto metą, 
šiek tiek įdieniję, visų pir
miausia pabudo senis Barzdau- 
skas. >Rusyj bendrai ipaiŠČsi 
šuiikus tvankas ir potamsa. 
'Pro maišais užtieštus Įaugus 
senis , Barzdauskas nieko 'ne- 
matė, tik girdėjo papsėjimų 
stambių j v|i^is 4a|ųy į kurie, ’iš 

’toli • jšibiSgteję; smarkiai j kapojo 
storą dulkių sluoksnį ant nie
kados neplauto stiklo.

*4LyJa“, *sumurmėjo seiilš; 
Paskui Jšteadke keletą durnų 

nurijo dvi

dyasiškija - prohibiją pagimdė 
•fe išaugino. Q todėl, žinomų,’ 

Į tų pačių-kunigų laiminimas
A-^pp^hibįdiios •,jaudri-iš tikrųjų,’ 

____ bobų palaidojęs; V ^tas ir' 
Prie svėtimų ptakeisi!” 'Davė'šfekštji^
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organizuota “ne . pelnui” tas 
milijonas nuėjo į viršininkų ir 
vieno aukšto valdininko kiše
nes. Miesto majoras Cerma
kas sako, kuomet dalykas bus 
paskelbtus viešai,, visuomene 
sužinos daug kų įdomaus.

Mokytojai tikisi gauti 
algas šią savaitę

Šiandien įvyksta Chi- 
cagos bedarbių pro

testo maršas

Šiandien sustojo ėjęs 
laikraštis “Ghicago 

Evening Post”

Penktadienį dalis miesto 
darbininkų gavo dviejų savai
čių užsilikusias algas. Tiki
masi, kad šiuo kartu ir moky
tojai gaus bent dalį savo atly
ginimo. '

Policija uždraudė 
jams nešli juodus 
nūs plakatus su 
niais parašais.

marš uoto* 
ar raudo* 
revoliuci*

3\ nupirko “Chicayo Daily 
Neuts” leidėjai i laikraščiai 
bus sujunyti..

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

visiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo, prie patarnavimo, 
apėjo vardus, aplankė visus 
ligonius ir kitokiais budais 
prisidėjusioms prie šio paren
gimo, Lietuvių Moterų Drau* 
gija “Apšvieta” taria širdingų 
ačiū.

Rengimo Komisija:: 
K. Zabukienė, E. Milerienė, 
Puniškienė, M. Andrulienė, 
Zab'ukienė', M. Schultz, 
Mi^Čiukaitienė.

A.
A.

leisti. Jie buvo suimti, kuomet 
ligonine pašaukė policiją ir 
pranešė, kad netoliese slankio
ja keturi įtariami asmenys.

Iš policijos ir pačių suimtų
jų aiškinimų pasirodė, kad 
jų buvę nekaltai suimti.

du

MIRĖ • 
šeštadienį, spalių 29 d. 

re Jonas Matuzas, 3516 Parnell 
Avc.

mi-

Lietuviai GydytojaiLietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga I TY 4-* SDENTISTAS , ’

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

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Šįryt mieste įvyks Chicagos 
bedarbių “bado maršas”, pro
testui prieš bedarbių pašalpos 
sumažinimų. Vadai tiki, kad 
demonstracijoje dalyvaus apie 
100,000 bedarbių ir minių “su
laikyti nuo neramumų” polici
jos viršininkas Altman pasiun
tė 1,000 policijos pulkų.

Be to, policijos viršininkas 
įsakė, kad maršuotojai negali 
nešti jokių raudonų ar juodų 
plakatų su revoliuciniais para
šais. Tam įsakymui prasižen
gus, maršuotojams bus už
draustų paradų rengti.

Kinksis trijose vielose
Socialistų partijos skyrius 

Chicagoje išleido oficialį pa
reiškimų į visus lokalus, ku
riame suteikiamos i n truksi jos 
maršui: Visų skyrių nariai 
turės susirinkti skyrių buvei
nėse 8 vai. ryto. Iš ten, apie 
9:15 jie turi sueiti į tris kon
centracijos punktus, prie Sie- 
wald Park, Sedgwick ir Hob- 
bic, (northside), Westside —

šeštadienį, Daily News ir 
Evening Post leidėjai paskelbė 
viešai, kad pirmieji “Daily 
News“ nupirko “Evening 
Post“ ir kad abu laikraščiai 
bus sujungti. Pradedant šian
dien Evening Post nebeišeis.

Laikraštis ėjo per 43 metus 
ir pasižymėjo, kaipo vienas 
progresyviškausių ir vienas 
geriausių Chicagos informaci-j 
nių laikraščių. Pardavimo 
priežastis, dųbartinis biznio 
krizis.

Liet. Mot. Drg. “Ap 
svietą” padėka

Nugahęntąs į psichų 
patinę ligoninę 

M. Benner

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo it Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
TO. BOULEVARD 9199

Pbone Boulevard 70VZ

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Surinko virš $1,000, 
000 bedarbių rei

kalams
FundEmergcncy W elfą re 

of Cook county jau surinko 
$1,202,064 nuo firmų ir turtin
gų fabrikantų Chicagos bedar
bių šelpimui. Fondas pasiry
žęs surinkti $7,500,000.

Rengiasi apkaltinti 
krautuvninkę už gra
sinimus mokykloms '

Monroe, ir South Side — Hara- 
don Park, 26th ir Wentworth.

Įstatymai marš uoto jams
Kiekvienai 20 maršuotojų 

grupei vadovaus kapitonas ir 
majoras, kurie turės raudonas 
juostas ant rankovių; kiekvie
nas skyrius turi turėti savo 
plakatų su parašu ir jie negali 
būti politinio pobūdžio; laike 
maršo, visi turi eiti eilėmis po 
keturius ir palaikyti 
imti įsakymus tik 
vadų.

Iš koncentracijos
maršuolojai sueis prie Frank- 
lin ir Randolph gatvių, iš kur 
Randolph gatve trauks į Mi
chigan Avc., iki Monroe ir iš 
ten į Grand Parkų. Parke 
įvyks masinis mitingas, kuria
me vadai praneš apie pasitari
mus su miesto valdininkais.

tvarkų ir 
nuo savo

Grand jury pirmadienį ap
kaltins Hermai) Kailis, School 
store dealers association orga
nizatorių ir jo žmona Gussie, 
vice-prezidentę Associated Re- 
tailers of Ghicago už bombos 
pametimų prie mokyklų su
perintendento Bogano namų 
ir siuntinėjimų grųsinančių 
laiškų mokyklų principalams. 
Grųsinimai prasidėjo, kuomet 
mokyklų vedėjai atsisakė ati
duoti į privatines rankas mo
kyklų valgyklas.

punktų,
Miestas ir apskritis 
prieš mokesčiu strei

kuotojus

Iškelsiu aikštėn nau 
ją mokesčių 

šmugeli

Pirmadienį teisėjas Jarecki 
pradės svarstyti miesto ir ap
skričio advokatų skundus 
prieš turtinguosius mokesčių 
vilkinojus. Be to, majoras 
Cermakas skirs tam tikrų ko
misijų, kuri atims nuo jų'pri-

Grand jury šeštadienį pašau
kė teisman aiškintis vienos 
mokesčių mokėtojų organiza
cijos viršininkus. Organiza
cija buvo susidariusi tikslu 
raginti mokesčių mokėtojus 
streikuoti prieš mokėjimų. Sa
koma, kad viršininkai surin
kę iš mokėtojų virš $1,000,006 
ir nors organizacija buvo su-

Draudžia išvežioti pieną 
prieš 8 vai. ryto

Pieno išvežiotojų unija už
draudė išvežiotojams išvežti 
pienų priėš 8 vai. ryto. Daba^ 
vartotojai pienų gaus tik die
nos metu. . ,

PETRONĖLĖ GRENEVICZIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 dieną, 4:20 valandą ry
te 1932 m., sulaukus 80 metų 
amžiaus, gimus Šeduvos parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Kazimierą Juozaitienę. 2 
sūnų, Juozapą ir Petrą ir gimi 
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 3201 
S- Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje. 
spalio 31 dieną. 1:30 vai. po pįet 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petronėlės Grenevi- 
; czienės giminės, draugai ir pažys

tami esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 

f kinimą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Sanai ir

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. T«l. Yards 1741

PO tėvais Paulauskaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 29 dieną. 2:30 valandą po 
piet 1932 m., sulaukus pusąm- 
žiaus. gimus Šviekšnos parapijoj, 
Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Klemensą. dvi seseris, Oną 
Lileikienę ir Marijoną Bakutienę, 
Springfield, III. ir švogerius ir 
kitus gimines, o Lietuvoj, brolį 
Povilą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2112 
No. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio 1 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į t Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, ' kurioje atsibus gedu, 
linuos pamaldos už velionės siel

suteikti jai 
ir atsisvei-

Gimines.

grabo

o iš ten bus nulydėta į Šy. Kazį* 
mieto kapines..'

Visi a. a. Anastazijos Janišku 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai . kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti-? 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
. Nuliūdę liekame,

Vyras, Seserys, Švogeriai 
ir Gimines,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Liet, Mot. d-ja “Apšvieta” 
surengė pietus Oak Forest se
neliams spalių 16 d. Progra- 
mc dalyvavo J. Mileriutė, A. 
Briedžiutė, H. Briedis, A. Za- 
bukienė, F. Balsiutė, P. M. Iva
nauskaitė - Schultz, A. Pėčiū- 
kaitė ,J. Aleksiutė; P? Daudč- 
ris, J.’ Bigeliutė-Dauderienė, 
S; Aleksiunaite, J. Mileriutė, A, 
Masalskititė ir E. MišČiukai- 
tienė;

Aukavo pinigais:
E. Mineikienė ir S. Lipnik 

po $2; A. Mineikienė, A. Bal
sienė. O. Ovcrlingienė, M, Ryp- 
šienė, M. Kenutienė, J. Gulbi
nienė, J. Kavarskas, M. Bal
čiūnas, Si Lenčauskas, P. Rri- 
chocki, Tylis, V. Kriščiunienė, 
ir D. Kriščiūnas po dolerį; 
akušerė E. Jaruškienė 80C; A. 
Balčikonienė, Daubarienė ir 
Ginčienė po 50c; Bušienė — 
70c; B. Briedienė, Pašaukskie- 
nė, Vflkas, Bukauskienė, Mėn- 
zorienč, Bigedienė, L. Greb- 
lauskas, J. Beržanskienė, V. 
Kaimenė, J. Tudikis, G. Maka- 
lauskas, J. Žilinskas, J. Diskus, 
Pašauskienė po 25c; J. Brazai- 
ts 30; V. Brazauskas ir J. Kli- 
kunas po 15c. Viso pinigų 
suaukuola $25.10.

Biznieriai aukavo maistu: 
S. Daugėla, A. Cibulskis, A. 
Zimont, Manor Meat Markei, 
A. Mikaliunas, P. Bernotiene, 
J. Dobrowolski, M. Kaminskas, 
M. Karlaviče, M. Taukštis, 
Matutis, Z. Zachupski, S. Bu- 
daviče, N. Netis, P. Budzinow- 
ski, J. Akavechi, M. Ivanaus
kaitė ,E. Milerienė, O. Overlin- 
gienė, M .Pukienė, P. Žurai- 
čiai, Lovikis — gėles, Žilimai, 
A. Miščįukaitienč, A. Aleksiu- 
nienė, A. Vitkauskas, W. Sta- 
Siulis, Dressels kepykla, Alek
sas keptuve, Valentino keptu
vė

Maisto ir piniginės aukos 
surinktos; pasidarbavus: B. 
Virbickienei, K. Tabukienei, 
M. IvanauskaiteLSchultz, A. 
Zabukienei.

Visiems aukavusiems, ptro- 
pramo dalyviams, ir visoms ir

Trečiadienį policija, prie 
1330 So. įangamon St., sulai
kė cicerietį lietuvį M. Banner, 
1346 So. 40th CourL kuris bu
vo laikinai pamišęs ir turėjo 
nervų paįrimų. Nugabentas 
į Cook psichopatinę ligoninę.

Vyrai suimti prie šv. 
, Kryž.ligonihės 

paleisti
Buvo suimti: kuomet ligoninė: 

pranešė policijai lapie “4-ius 
įtariamus, asmenis”.

6410Antanas Miškinis,
Whipple Street, William Ka- 
lak, 6948 Rockwell St., Walters 
Jliodjsį 7300 Rockwell St., ir 
T. Sapet; 6321 Whipple St., ku
rie btivo suimti pereitų, savai
tę trečiadienį naktį prie Šv. 
Kryžiaus-ligoninės, 69th & Ca- 
lifornia Avė., policijos yra pa-

________Graboriai________
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graboriua ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu aiitoniobilius visokiems reika
lais. , Kaina prieinama,.

3219. Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Laikas daug reliktą 
prie patentų. Nerist- 
kuoklt vilkindami sn 
apsaugojimo savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dol instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
autfls "How to Ob-
tain a. Patent” Ir “Rccord of !■- 
ventlon” formos. Nieko nelmam 
nž Informacijas kų daryti. . Susi- 
raKInljimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsariris. rūpestingas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGKLfl

GLARENCE A. O’BRIEN 
Regletered Patent Attorney 

43-A Stcuriiy 8avinr» & Commerelal 
Bank Bullding

fDIrectly aorou Street from Patent Office) 
VVA8H1NOTON. D. C.

. ........... . "i»i—i'", m 
GERB. Naujienų skaityto
jos ir. skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienose.
...... T ' .... -

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

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

. Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8 
SeredomU ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsiša'dkti, o musų 
, darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 W. 23rd PI, Ghicago 

SKYRIUS:
1439 S. Gourtj Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame. rei
kale! visuomet estiį sąži
ningas ir , nebrangus to
dėl; kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS' LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
Ju geriau ir pigiau 
ncgu t0^ 
priklausau prie, gar 

išdirbystės 
OFISAS:

iSga, 668 W. 18tb Street 
/ Tek Canal 6174

SKYRIUS: 
/ 3238 S. . Halsted St.

Tel. Victory 4088

Seniausiak KBm
LIEUUVIV

BRABORlll IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino, publikų su savo nupiginto
mis kabiomis už aukštos rųšies palaidojftnų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio- žmogaus kūno į musų 
įstaigą iš bile kokios miestui dalies* - - i

Reikalui esant; musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš’į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di
džiau^ pasirinkimų grabų--it kitų reikmenų ir už tų pa- 

į tųrnavimų jums visai nieku nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar nė. t

J EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambųląuee patarnavimų su, ekspertu lietuviu pa
tarnauto jm- Dykai Keturios į Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipsitės kur 

į kitu«<

BORTUSJŪSŲ G
Didysis ČfisaS

>uth Hęrmitage Avenue
tonai: YlRDS'1741 ir 1742; ■

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

I. J. Z0LP
Graborius Ghicagoj

1646 W. 4

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero. 3724'

Akių Gydytojai

V * ?■

dr. vaitushTopt:
LIETUVIS- AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo* svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
ąkiųt karštį* nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. 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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone: Boulevard 7589

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

■■ Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

ir nuo; 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais, nuo 1Q iki 12.

Phone Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas Ir Laboratorija:
1025 W. 18th 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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tlji K Halsted JSts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį. J

Office Valandos, 2-4; 7-9- #
4140 Archer Avenue

Tek Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel* Canal 0402 
CHICAGO.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 meui 

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 .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

f Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofi,. ir R.z T.! Bo^vacd 59!4 ©««»* Td. Vietoj6893

DR. NA1KEUS T ratu 4
/. OOlil ©U Rosas Gy<jytojas ir Chirurgas

(Cot. of 35th 8 Halsted Sts) Specralrstos odos ligų ir veneriikų ligų
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 Ofisas

N.daaunbi. p.gd .otartį. 3W2 g0. Halsted St
__ ■ ' _ kampas 31st StreetDaktaras V. A. Šimkus vaikio—n .. ryto. 2—4,7—9..,.

GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS ' N«d«bomu ir ivmtadi.mau 10 2.
Gydo* savo ofise patinusias, išputusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street

Tel, Boulevard 1401

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

4145 Archer Avė. I „„
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 Tel. Boulevard 1310

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi vakarą, išskyrus ketvergi
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it Nedėlroj nuo 9 iki 12 ryto
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiste

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8’ vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6Rez. 6600. South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 Į a i CI T 1 V7T'0

DR. P. Z. ZALATORIS A. A. ŠLAKĮ S.
Advokatas

CHICAGO. ILL. Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
—; ,,,           — ....................  Į Room • 905

Valandos:DR.MJE STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS;
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos buo U IW < le aM.O lb 
8 vai. vak. NediUomls. pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820* 
Namų Tel.: Projspect 1939 r

Dearbom 7966 
4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Keur.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ane. Tol! Lafayette 7337,

Namų TeL Hyde Park 3395

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St 
Room' 1005-

Telefonas Šate 7660; Valandos 9-5, 
Vakare:

6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

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

kampas 67tb it Atte šia n Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Alfe.
Tel. Boulevard. 2800

Rez. 6515 So. Rockvvell St.
Tek Rtpublic 9723

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartj. 
4847 W«st 14th Street 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valandos! 9**-12» 7-*~9i Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais. pagal susitariau. 

, ii,,į............................ . . ...................

Ofiso Tel. Lafayette 7031 
Rez. Virgitlia 1839

DENTISTAS
4143. Archer At*. kampas JPcancuco Ątf. 

Valandos: 9v. ryto Iki. 9 v. vak, 
NvdHdieniab pagal susitarimą

• CHICAGO* ILL. •

J. P. WAMCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Micbigan Ava.
Tel. Puilttiao 5950—6377

4600 So. Wood Sa—-Ketverge vak. 
Tel. Lafayette 6393

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS

t 140* M* Dtarboro St., Saite 706 
Phone Šate 469O>- valandos iki pietų 

756 West 33th Street
Pbone BbuleVard 5913 

Valandos:, nuo A po pietų, subatųmii 
nuo 2 pp pietų. Į

William C. Mitchell 
* LIETUVIS ADVOKATAS * 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323.

Valandos: 9 ryto iki’ 9 vakaro 
Nedėliotais pagal suarti.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal banko de- 
pozitoriai pasiuntė 

rezoliuciją Swan- 
šonui

ney, kad jis be atidėliojimo už
vestų tyrinėjimą prieš buvusius 
Universal bankos vedėjus.

Susirinkimas užsidarė apie 
10 vai. vakare, padengimui lė
šų ir vediniui bylų depozito- 
riai suaukavo $52.77. Pir- 
miaus surinkta nuo biznierių 
virš $70. šitokia parama ko
mitetui priduos daugiau ener
gijos darbuotis depozitorių 
naudai.

tų mergaitės ir berniukai.
“Jaunosios Birutės” raštininkė, 

A. MiŠčikiaitienė.

Kalėdines ekskursi
jos į Lietuvą

Reikalauja valstijos prokuro
ro be atidėliojimo užvesti 
tyrinėjimą prieš 'buvusius 
banko vedėjus; susirinkimas 
įvyko penktadieny j.

Statys paminklą Wa- 
shingtone žuvusiam 

veteranui Juškai
22 pėdų aukščio bronzo pamink

las bus pašvęstas Chicagoje, 
birželio 1 d., 1933 m.

savo re- 
kiekvienunes su 

reikia kreiptis

kad jis

bankos

kad jis

Universal State banko de
pozitorių susirinkimas įvyko 
spalių 28 <1. Susirinko apie 4 
ar 5 šimtai. Pirmininkas 
Strazdas išdavė platų raportą 
iš komiteto veikimo ir prašė 
depozitorių kooperuoti su 
šiuom Komitetu, kad kuo- 
greičiausiai butų galima su
rinkti reikalingą skaitlių pa
rašų, dėl prašalinimo dabar
tinio receiverio ir, kad butų 
galima padėti depozitorių 
skirtas receiveris Justinas 
Mackevičius. Ragino dėpozi- 
torius eiti į Universal State 
banką priduoti savo claim, 
pirm lapkričio 10 <1. š. m.
Reikia neatidėliojant prašalin

ti receiver į
Pakviestas kalbėti advokatas 

A. A. šlakis. Savo kalboje 
nurodė, kad yra sunku veikti 
Komitetui ir advokatams pa
kol neturime banke 
veiverio,
menkniekiu 
prie teisėjo gauti orderį. Tas 
užima daug laiko ir kainuoja 
daug pinigų. Pranešė, kad 
jau buvo kreiptasi prie State 
Attorney Swansono, 
užvestų Grand Jury 
mą į Universal State 
prasižengimus.

Swansonas atsakęs,
neturi tam tikro fondo iŠ ku
rio galėtų pasamdyti audito
rius ir ekspertus, kurie peržiū
ri banko knygas, galėtų liudy
ti teisme. Pasirodo, kad to
kia banko revizija kainuotų 
apie $1100. Kadangi depozito
rių Komitetas tokios sumos 
pinigų sukelti negali, tad tas 
darbas palikta ateičiai ir yra 
bandoma surinkti didesnį 
skaitlių depozitorių parašų ir 
bandyti priversti valdžios 
įstaigas tai atlikti valstijos lė
šomis. Ar tas pasiseks pada
ryti ateitis parodys.
Depozitoriai turį susidomėti 

komiteto darbu
Adv. šlakis prašė depozito

rių daugiaus susidomėti savo 
reikalais gelbėti šiam komite
tui, prisidedant su aukomis, 
kad butų padengti reikalingas 
išlaidas. Jis iš savo pu^es 
prižadėjo dirbti veltui ir va
ryti darbą pirmyn, kad depo
zitoriai galėtų atgauti kuo- 
daugiausiai savo pinigų. Taip
gi prižiūrės receiverio darbą, 
kad nei vienas banko šerinin- 
kas negalėtų išsisukti nesumo
kėjęs reikalingą sumą pinigų.

Advokato Šlakio kalbą depo
zitoriai priėmė dideliais aplo
dismentais.

Iš Washingtono Išvaryta ve
teranų bonų armija sudarė ko
mitetą, kuris pasiryžęs pastaty
ti paminklą lietuviui veteranui 
Vincui J. Juškai.

Susilaukė tragingos mirties 
Washingtone

Vincas Juška, chciagietis, nu
vyko | Washingtoną su dauge
liu kitų karo1 veteranų reika
lauti bonų išmokėjimo ir buvo 
tragiškai nušautas policisto 
Chas. Shinault, liępos 28 d., kuo
met policija veteranus užpuolė, 
pasiryžusi juos išvyti iš sto
vyklų, kuriose jie buvo apsi
gyvenę. Vincas Juška pirmas 
veteranas, kurio kraujas buvo 
pralietas bonų kovoje ir jo pa
gerbimui visi veteranai susidė
jo į vieną, nutarė įamžinti jo 
vardą, pastatydami paminklą 
gyventame mieste, Chicagoje.
Paminklas—bronzo ar marmu

ro—22 pėdų aukščio
Paminklo projektą paruošė 

skulptorius Angelo Ziroli. At
vaizduojamas maršuojantis ka
reivis, persimetęs šautuvą per 
dešinį petį ir kairioje rankoje 
laikąs mažą kūdikį. Kareivis— 
Vincas Juška, o kūdikis, kurį jis 
bučiuoja—Bernard Meyers. šis 
kelių metų berniukas buvo mir 
tinai užnuodytas ašarų bombų 
dujomis, kurias Washingtono 
kareiviai naudojo prieš vetera
nus.

Važiuodami greitais Lloydo 
laivais—“Bremen” ir “Europa” 
galite pasiekti savo gimtinį 
kraštą, kiek greičiau, negu į 
septynias dienas. Kiekvienas 
turistas turėtų pasinaudoti šia 
nepaprasta proga ir aplankyti 
savo tėvynę ir tuo pačiu pra
leisti Kalėdų šventes tarp sa
vųjų.

North German Lloyd yra be
ne viena populiariškiausių laivų 
linijų tarp Amerikos lietuvių, 
ši didžiulė bendrovė šįmet or
ganizuoja keturias kalėdines 
ekskursijas, dviejais didžiau
siais laivais “Bremen” ir Euro
pa.

Visos ekskursijos bus asme
niškai vedamos; vizų ir bagažų 
reikalai bus atlikti ir keleiviams 
apie tai nereikės rūpintis.

gelis lietuvių ją apleidę, peri 
kėlė kitur.

Toje apylinkėje, prie Wenl- 
worth ir 47-tos randasi Bock 
Island R. R., dirbtuvės, kurip- 
se gerais laikais dirbo daug 
darbininkų. Bet užėjus nedar
bui, šis gelžkelio karų fabrikas 
atleido veik visus darbininkus, 
o likusieji dirba nepilną laiką.

—Senas Petras. ,
■ . ............ ..... A r

Bedarbė palietė
Westsidės biznierius
Siaučia didelė bedarbė; McCor- 

micko dirbtuvės beveik ne
dirba ; pirmiau samdydavo 
16,000 darbininkų

Chicagos Ekranas
I ■ —————

CIĮICAGO:—Dabar rodomas 
pavciKšlas “Red Rust”, kurio 
akcija eina Kinijoje. Jame at
vaizduojamas plantacijos gyve 
nimas. Dalyvauja Clark Gable 
ir Jean Harlow. Gable lošia 
plantacijos furmono rolę, o jo 
partnerė,—Vftntinos rolę. Kaip 
paprastai filmuose, akcija su
kasi apie meilę.

Scenoje, tuo tarpu, dalyvauja 
Borrah Minneyitch su savo keis
tu, savotišku harmonikų orkest
ru. Orkestras susideda iš jau 
nų berniukų, kurie tikrai nepa
prastai gabiai groja tais burni
niais instrumentais. Be to, yra 
ir Chicagos teatro simfoninis 
orkestras.—E.

paragrafe turčių būti: “Se
kančią dieną šeimininkė pa
gamino pusryčius etc...”

Trečiadienio, sp. 26 d., lai
doje žinioje iš Cicero įsibriovė 
klaida. Turi būti “Nelaimė” 
ne Černauskų, bet . čerauskų 
šeimynoje.

PRANEŠIMAI

Kalbėjo United Depositors 
Ass. atstovas

Roselande organi
zuojama bedarbių 

taryba
, I,

Roselando apylinkės bedar
biai pradėjo organizuotis j be
darbių tarybą. Pirmas susirin
kimas jvyko penktadienį, spalių 
21 d., kuris išrinko įvairius 
komitetus, kaip tai atstovauti 
tarybą centre, darbuotis vietoje 
ir surengti masinį mitingą. Be
darbių tarybos būstinė yra prie 
109-tos ir Wentworth Avė.

—S. Antanas.

West Side yra^ sena lietuvių 
kolonija, kur yra daug įvairios 
rūšies biznierių, bučernių, gro- 
sernių, valgyklų ir taip toliau. 
O lietuviškų užeigų-karčiamnin- 
kų bene daugiausiai, nes musų 
broliai lietuviai iš senovės yra 
karčiamų biznį, pamylėję. Tam 
nereikią, daug jnokslo ir tik ant 
rožančiaus mokytas gali j j leng
vai varyti. r

Geraisiais laikais, kaip darbo 
žmonėms, taip ir biznieriams 
viskas gerai sekėsi. Bet užėjus 
bedarbei, visiems sunku verstis, 
nes visas biznis ir priklauso nuo 
darbo žmonių.

McCormicko dirbtuvėse gerais 
laikais dirbo apie 16,000 darbi
ninkų. šiandien toje drbtuvėje 
dirba keli šimtai bosų. O pas 
McCormicką dirbdavo daugiau
siai Westsidės gyventojai.

—Senas Petras.

Marųuette Park

Klaidų atitaisymas
Pirmadienio, sp. 24 d., lai

doje, žinioje “Lietuvių laiva
korčių agentų sąjungos suva
žiavime”, prieš paskutiniame >

Garsinkite “N-nose”

Vagiliai kėsinosi pa 
vogti T. Jokunto 

karą

Apsivedė G. Grigai su p-!e 
Stasiūnaite

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted SL

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa- 
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
1 dieną lapkričio 1932 m., 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite visi 
draugai atsilankyti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarti dėl draugijos labo 
ir malonėkite atsivesti naujų narių dėl 
prisirašimo. Valdyba.

Kviečiame atsilankyti į 21 Ward Lith- 
uanian Democratic Organization Mass- 
mitingą, kuris įvyks spalio 31 d., 1932, 
8 vai. vak., 1905 Canalport Avė., ku
riame dalyvaus žimus valstybės ir miesto 
valdininkai, ir galėsite pasiklausyti gra
žios muzikos. Valdyba.

~ Lietuvių Piliečių Brolybei Kliubo 
Amerikoj, susirinkimas įvyks lapkričio 
1 d., 8 vai. vak. Mark White Sųuare 
parko svetainėj ant 29 ir S. Halsted St. 
Malonėkite r visi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų.' Valdyba.

> .. ---- ------ --- -

Lietuvių Moterų Draugi jot Apivietos 
mėnesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
pirmą. Sandaros svetainėj. Bus išduo
tas parartas iš Oak Forest senelių pietų. 
Reikės išrinkti komisiją dėl pasaulinės 
parodos 1933 metų, nes jau trumpas 
laikas beliko. Taipgi reikia apsvarstyti 
visi 'bėganti reikalai ir tolesnis žiemos 
sezono veikimas, po susisirinkimo bus 
mažas programilis. Kviečia pirm.

A M ištikai! ienė.

' 4

CLASSIFIEDADS
Educational

Mokyklos

iš 
9

Vieta dar neišrinkta
Paminklo papėdė bus marmu

rinė o pati stovyla bronzo ir 
sieks 22 pėdų aukščio. Kainuos 
$10,000. Jis bus pašventintas 
birželio 1 d., 1933 m., Chica- 
goje. Vieta, kurioje paminklą 
statys dar neišrinkta.

Vincas Juška yra palaidotas 
Arlington nacionalėse kapinėse, 
Washington, D. C.

Apie devintą valandą vakare 
keli vagiliai pavogė pp. Griga
lių vestuvės dalyvavusio svečio 
T. Jokunto automobil|. Tai bu
vo greitai pastebėta ir duota 
žinia policijai, kuri per radi o 
stotj paleido jsakymą, kad au
tomobilis butų stropiai ieško
mas. Matyt patys vagiliai pa
būgo, nes automobilis buvo ras
tas paliktas prie 95 ir Paulina 
gatvių.—F. B.

Svarbus republikonų 
kliubo susirinkimas

Spalių 23 d.,’lJ. Grigai vedė 
p-lę E* Stasiunhitę. To įvykio 
paminėjimui buvo surengtas 
nepaprastai šaunus vestuvių po- 
kilis, kuriame ’atfsilankė virš 40 
jaunavedžių ginBnių ir artimų 
draugų.

šiame pokilyjd nepaprastą gi
lų įspūdi į susirinkusius pada
rė jaunavedžių draugiškumas ir 
svetingumas.

Laike vakarienės draugai pa
sakė trumpas kalbas, išreikšda
mi širdingus linkėjimus jaunai 
porai. Orchestras tyliai griežė 
vestuvių melodijas. Pastebėjau, 
kad jų besiklausant, jaunave
džių akyse pasirodė 
džiaugsmo ašaros.

Balius nusitęsė gana ilgai. 
Svečiai pradėjo reųgtis namo, 
bet jaunavedžiai nenorėjo su 
jais skirtis ir privertė visus pri
žadėti grjžti sekančią, antrą 
vestuvių dieną.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad p. Grigai veiklus darbuo
tojas kai kuriose vietinėse drau
gijose ir yra nuolatinis , “Nau
jienų” skaitytojas. Dabar ga 
Įima tikėtis, kad p. Grigai su 
pądvigubintą energija stos į 
bendrą lietuvių visuomeninį veir 
kimą.—F, Bulaw. <

asaros

Ofisą atidarė Dr. F 
C. Winskunas

Dr. Feliksas C. Winskunas, 
West Sidės gyventojas, t baigęs 
Harrison High, Crane kolegiją, 
gegužės 1931 metais baigė me
dicinos fakultetą Loyola. uni
versitete sulaukęs 22 metų. Pa
baigęs, vienus metus praleido 
šv. Kryžiaus ligoninėje, internu.

Dabar atidarė savo ofisą 4140 
Archer Avė. Rezidencijos ad
resas yra—2136 W. 24th St.

Sekmadienį Lukštieiles sve
tainėje įvyko Lietuvių republį 
konų kliubo susirinkimas, ku
riame apkalbėta įvairus klausi
mai surišti su rinkimais ir vald- 
vietėmis. Svarbiausias klausimas 
yra lapkričio 8 d., išrinkti są
žiningus žmones į valdžią ir 
kad jie butų ne diktatoriai, bet 
žmonių atstovai. Praeityje jau 
turėjome progos su tuo persi
tikrinti. Be šių svarstytų klau
sinių susirinkime kalbėjo keli 
kalbėtojai.—Korespondentas.

“Jaunoji Birute” lai 
mėjo aukso taurę

Lietuvių pionierių 
kolonija-Atlantic 

City
Užgyventa 19-tam šimtmetyje 
Chicagon atvažiavusių lietuvių

Cicero
Lietuvių > Improvement ■■ < kliubas 
prieš “main paipų” mainymą

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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. Ėzpercų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. valu šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
>642 West Division St. 

Td. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

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.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue, 

z Telephonas: Boulevard * 2800

—O— .
NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 

ŠIANDIE!
Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas ii namų, ir 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą stogų 
riųas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BR1DGEPORT ROOFING GO.
3218. So. Halsted St. 7 

Tei. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ *
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa-* 

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

For Rent
RENDON naujai ištaisytas 5 kam

barių flatas, nebrangiai.
717 W. 19th PI.. 1 lubos

RENDAI 4 kambarių flatas už $10 
į mėnesį.

4456 S. Honore St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

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

reikalaukite katalogo prisiųs- 
stampą

Sos 
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., 

Cbicago, III. 
Tel. Yards 475.4 v
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Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

OBįRMoH * * muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Atnaujinam Matrosus
Nauji užvalkalai .............   $2.50

padaromi į vieną dieną.

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

Loans—Paskolos
PASKOLINSIM NUO $50 IKI 

$300
2% nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso
S.^OSGOOD

1134 N. IVestern Avenue
Tel. Armitage 1199

už

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Furniture & Fktures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti 4 kambarių gra
žius rakandus.

5247 W. 25th St., Cicero.

Patent Attorney
Patentai

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

rinkų praktiškiems

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.*

išradi*

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bėt it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidello
kite; ateikite tuojaus.

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

REIKIA patyrusių skudurų sortuo- 
tojų. Economy Rag U Paper Co., 
1560 N. Sheffield Avė.

MERGAITĖ virš 19. namų darbui. 
Kūdikis 4 metų. Kambarys $4.00 iki 
$5.00. Wi!ner, 3951 W. Congress St.

Help Wanted—Male-Feniale
Darbininką Reikią________

ANGLIŠKAI kalbanti vyrai ir mo
teris ne jaunesni negu 40. specialis. ne 
visą dieną darbas, maža mokestis pra
dedant. Getą ateitis norintiems dirbti. 
Atsišaukite

Kambarys 1518
• 59 E. Van Buren St.

MR. SLOGER>

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Cleaning ir Dyeing 
įstaiga. Gert apielinkė, nebrangiai. 

859 W. 73 St .

Saukite 

ROOSEVELT

Trečias kalbėjo United De- 
pozitors Association if Illinois 
prezidento Herrickson atsto
vas. Jis savo kalboje aiškino, 
kad iš visų užsidariusių ban
kų Illinois valstijoje depozito
rių komitetų yra susitvėrusi 
draugija, kuri rūpinasi abel- 
nais visų depozitorių reikalais. 
Kvietė Universal State banko 
komitetą prisidėti prie jų, kad 
pasekmingiaus galima butų 
apsaugoti depozitorius nuo 
receiverių ir tam tikrų advo
katų išnaudojimo.
Priėmė rezoliucija Sivansonui

Ant galo advokatas žuris 
perskaitė rezoliuciją, kurioje 
yra reikalaujama States Attor-

Dovaną gavo Tarptautinėje ke
liavimo parodoje, spalių 14 d.

Lietuvių vaikų organizacija 
“Jaunoji Birutė” spalių 14 d., 
Chicagos Navy Pier auditorijoj 
įvykusioj parodoje laimėjo auk
so taurę už jų pašoktus šokius 
ir dainas.

Parodoje dalyvavo 14-ka tau
tų ,todėl galima pasidžiaugti 
faktu, kad lietuviai iŠ visų išsi 
skyrė ir laimėjo pirmą dovaną. 
Buvo manoma, kad ją laimės 
ukrainiečių choras, kuris bene 
geriausiai iš visų dainavo, bet 
“Jaunoji Birutė” juos pralenkė 
savo šokiais ir dainelėmis. O 
reikia atsiminti, kad prie šios 
grupės priklauso, tik 10-15 me-

Atlantic City yra Chicagos 
miesto dalis apie Wells St., 
Wentworth Avė., ir 47-tą.

šioje kolonijje daugumoje ap
sigyvendavo lietuviai atvykę 
Chicagon dar 19-tam šimtme
tyje. Ir tokių pionierių dar 
šiandien galima užtikti. Kai ku
rie tebekalba gryna senovės bo
čių kalba. Gyvena savuose na
muose, nes yra juos apsipirkę 
gana ilgas laikas tam atgal.

Yra |r biznierių, kurie užlai
ko bučernes, grosernes ir smul
kmenų krautuvėles kaip tai sal
dainių, tabako. Yra ir .kriaučių 
siuvyklų. > ■ <

Šią seną lietuvių koloniją jau 
baigia užgyventi negrai ir, dau-

Lietuvių Improvement klhv 
bas turėjo speciali susirinkimą 
praeitą trečiadieni Lukštienės 
svetainėje. Namų savininkų su
sirinko gana daug ir visi kaip 
vienas pasisakė prieš naujų 

“main paipų? ^vedimą dabartie 
niais sunkiais laikais.

Apie tai negalima kalbėti, kol 
nebus atmokėtos gatvės ir ie- 
los. Tik tuomet apsimoka pra
dėti kas naujo. v

Buvo kalbama šįs tas apie bal- 
savimus, o ypatingai apie tuos 
$20,000,000 bonų, kuriuos ma
noma išleisti.

Butų gerai jeigu visi pilie
čiai’ susidomėtų visais kliubo 
reikalais, rinkimais ir dalyvau
tų susirinkimuose*

—Korespondentas.

J. MACKIEWICH 
: Mortgage Banker 
' 2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

134 No. LaSalle S t 
Kambarys 610

8500

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

Šių savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Catnpaign)

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

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

• > . . ....




