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Norman Thomas nu
galėjo Philadelphijos 

valdžios draudimą
Atlaikė sėkmingą susirinkimą 

uždraustoj aikštėj. Policija 
nedrįso kliudyti 10,000 klau
sytojų

Kaina 3c

Kunigija nusilenkė 
Meksikos valstijai, 
atidavė bažnyčias

Pamaldos Jalisco valstijoj lai
kinai nutrauktos. Visoj vals
tijoj pasiliks 58 kunigai

Chicago, III, Antradienis, Lapkritis-November 1 d., 1932

Grand jury apkalti 
no 128 Baltimorės 

streikierius
Rubsiuviai, jų tarpe 118 mote

rų, apkaltnti už pikietayimą 
dirbtuvių. Tikimąsi 
giau apkaltinimų

ir dau

No. 258

Vakar sustreikavo 
170,000 Anglijos bo- 

velnos verpėją
Pro testuoja prieš algų n u kapo

jimą. Streikas gali sustabdy
ti darbą visose audinyč ose.

Lietuvos Naujienos
Sudegė skarbylo fab

rikas

Philadelphia, Pa., sp. 31. — 
Norman Thomas apsilanky. 
mas išjudino visą Philadelphiją, 
ypač jo kova už žodžio laisvę 
miesto salės aikštėj.

Prie miesto salės yra didelė 
aikštė, kuria socialistai negalė
jo naudotis, nes pasak parkų 
komisionierių, jąja negalį nau
dotis politinės partijos, nes ai 
kštė esą skiriama tik pasilinks
minimo ir švietimo reikalams.

Tečiau kada į Philadelphiją 
rengėsi atvažiuoti Hooveris tai 
buvo paskelbta, kad jis kalbė
siąs toje uždraustoje aikštėje. 
Tada ir Norman Thomas parei 
kalavo tos pačios teisės. Jam 
betgi aikštė tapo atsakyta. Ta 
da Thomas paskelbė .kad jis 
vistiek joje kalbėsiąs, nežiūrint 
draudimo. Laikraščiai irgi ėmė 
šaipytis iš komisionerių nuta
rimo. Policija gi paskutinę die. 
ną pasisakė, kad ji į tą dalyką 
nesimaišys. Ir nesimaišė. Susi
rinkimas uždraustoje aikštėje 
praėjo labai sėkmingai. 10,000 
klausytojų susirinko pasiklau
syti socialistų kandidato pra
kalbos.

Pora dienų prieš tai turėjo į- 
vykti Norman Thomas debatai 
su iždo sekretorių Mills ir de
mokratų atstovu Cox. Bet už 
savaitės laiko Mills atsisakė 
nuo debatų, demokratas irgi 
pabėgo. Tada ir Thomas nebe- 
vyko, prisiųsdamas kitą kalbė
toją.

Norman Thoinas prakalbos 
Philadelphijoj ir jos apielinkė- 
sc buvo labai sėkmingos.

New York, sp. 31. —Garsus 
žydų rabinas Stephen S. Wise 
paskelbė, kad jis remia socia
listų kandidatą Norman Tho
mas.

perduotos

kuris ve- 
kad delei 
nenorėji-

pamaldos 
tapo nu-

paskelbta

Guadalajara, Meksikoj, sp. 
31.—Einant įsakymu nuo arei- 
vyskupo Oroczo Y. Jiminez, ku
ris gyvena ištrėmime Los An
geles, vakar nebuvo jokių pa
maldų katalikų bažnyčiose ir 
visos bažnyčios tapo 
valdžios žinion.

Manuel Alvarado, 
da katedrą, paskelbė, 
bažnyčios viršininkų
mo peržengti naujus valstijos 
religinius įstatymus, 
bažnyčiose laikinai 
trauktos.

Kadangi nebuvo
apie nutraukimą pamaldų, dau
gelis žmonių buvo susirinkę 
prie bažnyčių. Tūla mergina nu
plėšė prie vienos bažnyčios pa
dėtą valstijos ženklą ir ėmė ko- 
lioti valstijos valdžią. Ji tapo 
areštuota.

Nauji valstijos įstatymai, ku
rie vakar įėjo galion, palieka 
visoje valstijoje tik 58 kuni
gus, po vieną kunigą ant kas 
25,(MM) gyventojų. Tokiu bildu 
apie 300 kunigų neteks darbo ir 
nebegalės kunigauti. Kadangi, 
kaip matyt, patys kunigai dar 
nežino, kurie jų pasiliks kuni
gauti, o kuriems teks kitur už
siėmimo ieškoti, tai prisibijoda
mi bausmių, ir paliovė laikyti 
pamaldas bažnyčiose.

23 iš kas 1,000 gyvento
jų yra baigę kolegi

jos mokslus

31.Baltimore, Md., sp.
Grand jury apkaltino 128 strei
kuojančius rubsiuvius už pikie- 
tavimą streiko paliestų dirbtu
vių. Jie yra kaltinami už ne
legalų rinkimąsi streiko palies
tų dirbtuvių apielinkčse ir už 
trukdymą laisvo vaikščiojimo 
gatvėmis. Be to trys yra kal
tinami ir už triukšmo kėlimą.

Iš 128 apkaltintųjų, 118 yra 
moterys.

Manoma, kad už kelių dienų 
bus išneštas apkaltinimas dar 
prieš 79 streikuojančius rubsiu 
vius.

Prokuroras O’Conors sako, 
kad visi apkaltintieji kaip ga
lima greičiausiai bus atiduoti 
teismu.

Nepaprastas farmų 
taksų kilimas

Niekuriose valstijose farmų tak
sai yra pakilę per pastaruo
sius 7 metus net arti 300 
nuoš.

Manchester, Anglijoj, sp. 31. 
—Šiandie sustreikavo apie 170.- 
000 verpėjų bovelnos audiny- 
čiose. Sustreikavo protestui 
prieš algų nukapojimą, kurį pri
ėmė ir valdžios paskirtas arbi- 
tratorius.

“Cardroom” darbininkai irgi 
mano prisidėti prie verpėjų.

Jeigu streikas kiek ilgiau už
sitęs, tai delei stokos medžiagos, 
neteks darbo ir apie 200,(KM) 
audėjų, kurie tik nesenai sugry- 
žo į darbą po ilgo streiko prieš 
algų nukapojimą.

Šiauliai.—Spalių 3 į 4 naktį 
š. Kruminsko krakmolo fabri 
ke, iš džiovyklos, kilo didelis 
gaisras. Ugnis sunaikino ma
šinas ir visą fabriko inventorių. 
Liko tik sienos. Nuostolių pa
daryta apie 55,000 litų sumai. 
Fabrikas buvo apdraustas Lon
done 4,000 dolerių. Pažymėtina, 
kad pastaruoju laiku Šiauliuose 
padažnėjo gaisrų. Ugniagesiai 
veik kasdien šaukiami .

žmonės užmušti Vo 
kietijos fašistų puo

limuose

Tauragės šaulių teatras, kurį 
laiką snaudęs, po savo vado a. 
a. Milašio mirties vėl pradeda 
rodytis. Dabar jam vadovauja 
p. Petrikas. Pirmą kartą ši 
rudenį jis suvaidino “Kęstučio 
mirtį”. Teatras vietoj yra vi
sų mylimas. Kartais jis aplan 
ko ir apskrities miestelius, už 
ką jį gerbia ir apskrities gy
ventojai.

čechoslovakija siaurins 
prekybą su Amerika
Praga, sp. 31. — Tautinių 

demokratų organas Narodni 
Listy sako, kad čechoslovakijos 
valdžia rengiasi paskelbti muitų 
karą Jungt. Valstijoms, kurios 
pakėlė muitus ant "kaliošų ir gu
minių batų 30 nuoš. čechoslo
vakijos legacijai įsakyta ener
giškai užprotestuoti Washing- 
tono valdžiai prieš šį muitų pa
kėlimą.

Valdžia taipgi mano impor
tuoti gumines padangas, auto
mobiliams ir rašomąsias maši
nėles iš kitų šalių, o ne iš Jung. 
Valstijų.

Washington, sp. 31. — Fe
deralinis švietimo biuras pa
skelbė, kad jo surinktomis ži
niomis, iš kas 1,000 gyventojų 
Jungt. Valtsijose, 125 yra bai
gę high chool ir 23 yra baigę 
kolegijos mokslus.

Kuomet 1890 m. tik 1 iš 25 
vaikų-berniukų ir mergaičių — 
patekdavo į high school, dabai 
patenka kas antras. 1900 m. tik 
vieas iš 33 jaunuolių patekdavo 
kolegijon, dabar patenka vienas 
iš 6.

“10c į dieną, mokami kiekvie
no suaugusio žmogaus Jungt. 
Valstijose, padengtų visas švie
timo išlaidas”, sako biuras.

VVashington, sp. 31. — Agri
kultūros departamento raportas 
apie farmų taksus parodo, kad 
per pastaruosius 7 metus* nuo 
1913 iki 1930 M/larmų taksai 
kilo tiek pat sparčiai, kaip ir 
miestų taksai.

Mississippi valstijoj taksai pa
kilo nuo 16 iki 64c už akrą, 
taigi pakilo 294 nuošimčius.

Louisianoj pakilo 228 nuoš. 
Texas—196 nuoš. Pacifiko pa
kraščiuose—155 nuoš.; centra- 
linėse—151 nuoš.; Naujojoj An
glijoj—150 nuoš. ir rytinėse 
valst.—140 nuoš.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Francijos premieras Eduard 
Herriot, kuris laimėjęs atsto
vų buto pasitikėjimą nusigink
lavimo klausimu, dabar sve
čiuojasi Ispanijoje, kur vakar 
buvo labai iškilmingai priim
tas.

Alessandri išrinktas 
€111 prezidentu

Rinkimai praėjo ramiai. Komu
nistai surinko tik apie 2,000 
balsų. Išrinkti atstovų butas 
ir senatas

Išbuvo po vandeniu 
valandas

Chiniečiai sušaudė 
komunistus

Canton, Chinijoj, sp. 31. — 
Šiandie tapo sušaudyti 3 mer
ginos ir 22 jaunuoliai, nariai 
komunistų jaunuolių korpuso, 
valdžiai pradėjus vesti griežtą 
kampaniją prieš komunistų įta
ką.

Naujas čechoslovakijos kabi 
netas

susirėmimuose

Francijos premieras 
Herriot lankosi 

Ispanijoj

29 darbininkai sužeisti Čechijoj 
geležies liejikloje

Podrezova, čechoslovakijoj, 
sp. 31.—29 žmonės liko sužeis
ti gaso eksplozijoj valdžios ge
ležies liejikloje. Spėjama, kad 
18 iš sužeistųjų veikiausia mirs.

Madridas, Ispanijoj, sp. 31.— 
Valdžios atstovams ir techniškai 
komisijai prižiūrint ir matant 
tūkstančiams žmonių, darbinin
kas Adrian Alvarez su pagelba 
savo išrastų “žuvies plaučių”, 
išbuvo po vandeniu 4 valandas 
Jo išradimas, kuris išima iš 
vandens oksygeną ir suteikia 
jį plaučiams, yra taikomas tam, 
kad submarinai paskendus vis
tiek žmonės galėtų iš jos išsi
gelbėti. ’

.Praga, sp. 31. — čechijos 
ūkininkų vadas Jan Malypetr 
sudarė naują ministerių kabine
tą. Senasis kabinetas nesenai 
pasitraukė delei ligos premiero 
Udrzla.

Dauguma kabineto susideda 
iš senųjų ministerių. Pasiliko 
ir užsienio reikalų ministeris 
Dr. Edouard Benes. Geležinkelių 
ministerių paskirtas Rudolf 
Bechyne, čechų socialdemokra
tas.

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

Kubos policija nušovė 
plantatorių

turtingą Shelton nuteistas kalėjiman

Giedra, maža permaina tem
peratūroje; vidutinis šiaurvaka
rių vėjas.

Saule teka 6:22, leidžiasi 4:- 
46. .

Havana, sp. 31.—Policiją, be
ieškodama ginklų kontrabandos, 
jo plantacijoj ties Calimito nu
šovė turtingą plantatorių Her- 
nandez, 50 m., žinomų kaipo 
Machado valdžios prie.-įninką.

' ■ , 7

Toronto, Kanadoj, sp. 31. — 
Statistikos parodo, kad same^ 
Kanadoje didėja jau nuo rut- 
piučio 1 d., išėmus p? ;>amų 
statybom

.amų

Waycross, Ga., sp. 30. — Eari 
Shelton, narys buvusios garsios 
Shelton gengės pietiniame Illi- 
onis, tapo nuteistas 18 mėn. 
kalėjiman ir sumokėti $5,000 
pabaudos už degtinės šmugelį, 
jo draugas Apgard gavo 1 me
tus kalėjimo ir $1 pabaudos.

Camden pavieto šerifas Smith, 
kuris už pinigus suteikdavo 
degtinei apsaugą ją gabenant 
per jo pavietą, gavo 2 metus 
kalėjimo.> ■ ■ •

Berlynas, sp. 31. — Pabai
goj savaites įvairiose Vokieti
jos dalyse fašistų puolimuose 
ant kitų partijų žmonių ir delei 
to ištikusiuose
du žmonės liko užmušti ir ke
liolika sužeista, 
fašistų areštuota. ■

Hamburge fašistai nušovė 
respublikonų Reiclisbanner or
ganizacijos norį. Taipgi kelio
lika žmonių sužeista fašistams 
susirėmus su komunistais. ' 

• Duisburge stovėjęs ant šaly-

Santiago, čili, sp. 31. — Va
kar, po kelių mėnesių triukšmo 
ir betvarkės, laike kurių buvo 
net 6 prezidentai, įvykę čili rin
kimai praėjo netikėtai ramiai.

Prezidentu tapo išrinktas Ar
tūro Alessandri, 64 m., kuris 
jau kartą buvo prezidentu as
tuoni metai atgal, bet buvo mi- 
litaristų išvytas. Jis jokios as
menines kampanijos nevedė, tik 
pasakė vieną prakalbą per ra- 
dio, kurioj pasižadėjo pildyti 
Čili konstituciją, kurios auto
rium jis yra. Tečiaus jis surin
ko 18,000 balsų didžiumą, t. y. 
daugiau negu visi kandidtai kru 
von sudėjus. Po jo sekė ko
munistuojantis pulk. Marma- 
duke Grove, kuris betgi nuo 
Alessandri buvo atsilikęs apie 
100,000 balsų. Tikimąsi, kad 
pulk. Grove gali sukelti kivir- 
čių ir ateityje, nes jis, kaipo 
komunistuojąs, sakosi netikįs į 
ramias kovos priemones ir at
virai skelbia smurtą. Oficialia 
komunistų kandidatas Lafferte 
gavo tik apie 2,000 balsų. Kon
servatorių kandidatas surinko 
apie 50,000 balsų.

Alessandri yra pasižymėjęs 
kalbėtojas, per daugelį metų 
buvęs atstovų buto ir senato 
narys, taipgi ministerių, para
šęs šaliai konstituciją. Jis buvo 
liberalas, bet paskui buvo su
kūręs savo partiją, palinkusią 
prie centro, šiuose rinkimuose 
jį rėmė liberalai ir radikalai ir 
jo programan buvo įdėtas vy' 
kinimas “praktiško socializ-

Vąkaj7 taipjau tapo išrinkti 
142 atstovai ir 45 senatoriai.

A 7 ' JI Ii m .n*^i.|ii*<įiį<>.<ywMr.‘".į '

Providence, R. L, sp. 30. 
Pajurio sargyba suėmė moto
rinį laivą Malbo, kuriame radę 
$40,000 vertės degtinės.

mo”.

Ne dau-Madridas, sp. 31.
gelis svetimų šalių atstovų bu
vo taip iškilmingai pasitikti Is
panijoj, kaip Madridas šiandie 
pasitiko Francijos premierą 
Herriot, kuris atvyko į Ispani 
ją draugiškam vizitui ir įtęik- 

I ti Ispanijos prezidentui ZamČra 
Ididįjį Gtarbėą Legiono kryžių, _ 

-gatrio » metų vaikas1 liko nu stoty'^& "pasitiko Drą
sautas fašistų susirėmime su I Azana jr nqv^. . 
komunistais. Ffancijos ambasadą'. ' Vėliau

■ Herriot nuvyko ii* pas prezi-
Monarchistas sudarys Į <ientą. ')

naują Graikijos ka-' 
binetą

Kcli desėtkai

Klaipėdiškių protestas 
prieš svetimšalius

Klaipėda. Klaipėdos pramonės 
ir prekybos įstaigų netekę dar
bo tarnautojai šiomis dienomis 
susirinko savo reikalais pasitar
ti. Iš viso buvo apie 70 žmo
nių. Prieš kurį laiką buvo su
daryta komisija šių bedarbių 
reikalais rūpintis. Ji lankėsi 
krašto direktorijoje prašyti, 
kad išleistų darbo suteikimo į- 
statymą ir svetimšaliams nebū
tų suteikiami darbo leidimai. 
Direktorijos pirmininkas dr. 
Schrieberis pareiškęs, kad jis 
nemato tokio įstatymo reikalo. 
Tas dalykas esąs jau tvarkomas 
apsigyvenimo leidimų komisijos 
ir krašto gubernatoriaus.

Komisija netrukus plačiau 
išdėstysianti visą dalyką ir 
krašto gubernatoriui.

Nusirinkime patiekta keletas 
faktų, kaip kitose valstybėse 
varžomi svetimšaliai darbo at
žvilgiu. Pavyzdžiui, Vokietijo
je Lietuvos piliečiai, net buvę 
Vokietijos kariai (klaipėdiškiai), 
negauna darbui leidimo, nors 
jie ir patys susirastų darbo. 
Kai kurie kalbėtojai todėl tvir 
tino, kad ir pas mus neturėtų 
palikti apie 400 svetimšalių tar
nautojų, kada klaipėdiškiai lie
ka be darbo. Jie reikalavo, kad 
neseniai Did. Lietuvoje išleis
tas darbo leidimams duoti įsta
tymams butų taikomas ir Klai
pėdos kraštui. Seimelio pro
jektuojamas įstatymas koyai su 
nedarbu nė pusės žodžio nesa
ko apie sVetimŠalių teisių su
varžymą darbui gauti.

Herriot Ispanijoj rado daug 
politinių draugų, nes ir Ispanija 

.yra valdoma socialistų ir | rad’- 
ena!, sp. . — įsų par- kajįy socialistų koalicijos. Ma- 

tijų vadovų susirinkime, kuria- kad Herriot ne vįen
me pirmininkavo prezidentas draugiškas vizitas> bct ir už 
Žanras, tapo nutarta monar- mez imas kokios nors SQjung0S 
chistų partijos kuri pradėjo Francijos ir Ispanijos. 
augti nepaprastu smarkumu ir _ ___ . ,
dabar yra antra didumu parti- Londo n0. _ .<Bado
ja parlamente, vadovui Panayo- maršuotoj ... del egacija iš trJb, 
ti Tsaldaris pavesti sudaryti L nj[g g M
naujų Graikijos kabmetą is bu MacDo„ald praš ti kad atsto. 
vusnj-opožicijos partijų Kabi- butas H bado maršuo. 
ne ui bus leista, jei butų rei- deiegaciją> kuri varde be_ 
kalas, paleisti naujai išrinktą k bjų už otestuos ieš .<is_ 
parlamentą ir paskelbti naujus tekliau8 tyrimus” ir sumažini- 
nn imus. bedarbiams pašalpos.

Ruošiasi sausinti
Lukšiai.—Dėka kelių suma

nių žmonių šiemet rudenį par 
kviestas iš žemės tvarkymo de
partamento kulturtechnikas, ku 
ris sudarė Plėgių, Bartkų, šil- 
galių, Lepšių, Briediškio, Be- 
rukštiškės, Stuškių, Plutiškių ir 
kitų kaimų nusausinimo pro
jektą, apie 40 klm. kanalą. Nu 
sausinimo vykdymą manoma 
pradėti 1933 m. pavasarį Nu
sausinimu ūkininkai čia labai 
susidomėję ir iš anksto ruošiasi 
darbui.

Susisiekimo priemonių 
skaičius

Henris pjmktadioiy kalbės 30 _
Spnngfielde ir St. Louis L pastatyta 1BOjOOO watt(J 

~ . pajėgos radio stotis, kad užslo- wa8hmgton. sp 31. - Prez>. . R g> Varšuvos ir 
dentas Hoovens srandie išvyko ch6slovakijos radio stotis 
į New Yorką pasakyti penktą k 
didžiąją prakalbą šių rinkimų 
kampanijoje. Pakeliui jis taip- | 
jau kalbėjo Newark, N. J.

Ateinantį penktadienį prezi-Į 
dentas atvyks į Springfield, III., 
kur kalbės po piet. Tą patį va
karą jis kalbės Str Louis, Mo. 
šeštadieny kalbės Minneapolis, 
Minnn., kur ir baigs savo pra j 
kalbų maršrutą .

Prezidento apsilankymas Chi- 
cagoje nenumatomas.

.. .. > -------------------- i----------------------------- -  . i

Rusija pasmerkė mirčiai dar
bininką už traukinio katastrofą

Berlynas, sp^ 31. — Wolff 
žibių agentūra praneša iš Mask
vos, kad iš priežasties susidau- 
žymo Lublinov stoty eksprėsLi 
nio traukinio, tapo nuteistas 
mirčiai signalisias». Trys kiti 
geležinkelio darbininkai, liko 
nuteisti kalėjiman.

Toje traukinio katastrofoje! 
žutfo 86. žmonės it 51 liko sužeisti. v J

i.

Šiauliai.—šiais metais Šiaulių 
susisiekimo priemonių skaičius 
toks: 88 autovežimiai, iš jų 17 
sunkvežimių, 3 autobusai ir 3 
gaisrinės mašinos; motociklų— 
61 ir lengvųjų vežikų 66.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanelę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį ^siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon,

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

...

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S Šventadieniais nuo s iki i val.



Antradienis, lapkr. 1, 1932
■ ’ • • ■ * 1 ■ ■ . ■ •* . • •

Reftoflhaagnts will also be 
servęd. Admission is only 25 c. 
Everybody young and old arę 
cordiąlly invited.

“Amil” Bagdonas.

2 NAUJIENOS, Chicago; III.
...................... .............. .........- "

KORESPONDENCIJOS
itaisGrand Rapids, Mich

Aš komunistas, bet švarus

Indiana Harbor, Ind

va

9 tūbų PHILCO Radio, vertes $100.00

ve Kenosha, Wis
Sweet and Short

galite patys sprę

VISI REKORDAI

REKORDAI

16239

Pašalinki! tepkitės į vietinius agentus arba

saugiai

(TRIPLE PIU5)

BAKING

Pastebėkite

na-
'25'Ounces fbr25*r

šaltuose bū
tie nelaimia
is Hooverio?

14055-
14Q5<-
14053-

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pa 
sirinkiino iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų j| Į*

16108
16178—Panemunis polka ir Karolina polka
16184

16076—Supinsiu dainužę ir Oi,
16092 “ .................................
16103
11155'

16272
16267
16266-
16256

1^268T—“Mi8s Lietuva

16263
16264
16255
16252
16253-
16265

PHILCO Radio ir Phondgrafas krūvoje

COURSES

TatopKona Ragltlrar, State 4145

aš patekau. Po 
komisija tuoj 

pareikalavo iš 
sąrašo ir 

paėmė nuo

se, k$ 
sųvo l^ktųv 
5adaro, pąd 

egiaų pgsn 
pamatyti Įi<

>rte^ l|4 tai ne vissĮjjpst to 

kanas* yisaą savo spėkas

Lietuviai rengiasi prie 
rinkimų

rSINtJlE TEXt SYSTEM.
W U«L N«w
SlartStudyJng and Barm

Pfgraa

tT
musų Įaktyių? pr

Patenkinti mano bedarbio 
ųorų buvę tįm’bas
nes m&U9 #>a*’
šina greičiau, kaip apie
ą mylias valandą, Į#r- 
port$ inall°
yra apię || 
kia, reikta 3 vaĮąn^Įį įaįko, li
gi pasietu 
tam oras OpRl 
kelionei, —- šaltus/ 
jas pučią, ciąngus 
ir kartas nuo kado M .. 
sakant, Šios dienos oįtįį

tikrai ąletŽUjML kaip kapito
nas Darius vos tik pasikelia 
nųę ž^mės, t^ k^R žaute šaV1’ 
ja į padanges.

Aš neturęjęu $3, tai ir ne
turėjau laiųięs paskraidyti pa
dangėmis. Ąirporte žmonių 
būvą neperdaugiaųsiai.

— Driskis.

■Krasauskienė ir Volteraitė.
-Alkani muzikantai.

Dųkkis.
Piūras ir Giraitis

Siunčiame į kilus miestus. Pirkėjas turi apmokėti 
siuntinio lėšas.

SLA. No. 338 once more be- 
comes aetive. A card and bunco 
party is to be given Wednes- 
day, November 2nd, in the 
German American Home at 
7:30|P. M. ,

Prizes are in accordance of 
the times. They’re real sur- 
prises and good ones.

jups. Kuonės ganą lėtai Žengią 
pirmyn: ims pusėtinai ląiko, 
kol jię, galų gale, išdrįs bal
suoti už tas partijas, apie ku- 
kuriąs šiandien jie bijosi ir 
prisimipti. — /. ir Airportg ir kartu s , 

flįpfr|vįais džiaugiausi lietuvių 
lakūnų narsumu.

Musų Pittsburgho žymesnio- 
II lietuvei EO du. po tris ant 
karto sędo į lėktuvą ir kapi- 
tonas Darius vežė juos. į pa-

P2va<-n?|l- ?“ric. ‘“r 
rito nęrg piritų kąr- 
tų ^ayo gyvenimą paskraidyti 

i PAdin^Biis, visi gyrė,, kad tai

“Naujienose” jau Buvo mi
nėta, kad musų kolonijos lie
tuviai rengiasi prie rinkimų 
ir nemažai veikia. Galima tiek 
pasakyti, jog šį kartą didelė 
dauguma lietuvių eina su de
mokratais. Ketvirtadienį, lap
kričio 3 d., 7:30 vai. vakaro, 
adresu 3427 Micbigan avė. 
įvyks demokratų prakalbos. 
Kalbės A. P. Twyman, advo
katas Charles ir kiti žymus 
politikieriai,

Prieš trejus metus preziden
tas Hooyeris žadėjo kiekvie
nam pakankamai maisto, viš
tą puode ir po du automobi
liu. garažui. Kiek tie pažadai 
išsipildė 
sti. Vien tik musų Lake kaun- 
tėj maitinama apie šešios de
šimtys tūkstančių bedarbių 
Tokį apskaičiavimą padare 
kauntės komisionicrius.

Qi, greičiau greičiau—Jonas Butėnas

Gėlynas Polkos—Kaimo orkestras. 
į kapus ir Laivyne—Jonas Butėnas. 
Grįžk namo Polkos —- Akiras—Biržys.

kus 
nas 
gas. 
rių nepaprastai gerą vardą, 
tatai parodė pereitų metų val
dybos rinkimai, kur jis gavo 
apie 75 balsus. Pereito sei
mo delegatų rinkimuose irgi 
už jį balsavo visokios pakrai
pos nariai ir jis tapo išrink-

The $tuw qf

tlianMIMkfbii .. .
INVEST^^ 

trig CrbdliratW

■Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok;—Pauras ir Giraitis. 
Rytų daina ir Turkų vestuvės—Lietuvos Viešbučio orkestras. 
■Kur lygus laukai ir Sutems tamsi naktužėlė—Karo mokyklos 

choras.
■Namo, ir Oi, kad išauštų — Mikulskio vyrų artėtas.
-Atskrend sakalėlis ir “Ant kalno“ — Vanagaitis ir Stogis. 
Aržųoliniaį pamatai ir Mokslas darbas žygių šuoliai—S. Pautas. 
-Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau—A. Vanagaitis, Stogis ir

Ar tu žinai broli? — V. Dineika ir J.

Vincas Niekus.
— Lietuvos viašb. orkestras. 

Sudiev,' sudiev — D. Dolskis.
V. Dineika ir J. Petrauskas.

kad milijonai iiuo* 
Kruft Velveeta...

uslPjauntyk ar«

H Smo Ched- 
HuvlrSklna 

Vlglr* 
Maisto

Ir štai dabar mes susilaukė
me to, kad valdžia turi mil
žiniškus deficitus. Kad kaip 
nors biudžetą subalansavus, 
užkraunama ant gyventojų 
dideli mokesčiai. Ta mokesčių 
našta juo tolyn, tuo darosi 
sunkesnė. Turtuoliams pirma 
buvo daromos visokios malo
nes, o dabar ii tų, kurie dar 
turi vieną kitą dolerį, bando
ma išspausti paskutiniai sy
vai. Tuo pačiu laiku yrą vis
kas daroma, kad tik nenuken
tėtų turtuolių interesai. Ir po 
viso to Hooveris dar drįsta sa
kyti, jog jis yra darbininkų 
draugas! Tegul bala nemato 
tokį draugą...

Labai galimas daiktas, kad 
nebus geresni nei demokra
tai. ^ąčiau, kiek galima ne
matyti, demokratai- turi pi o 
gos rinkimus laimėti. Sent’* 
mentąs yrą tokis, kad šį kar
tą labai daug žmonių rengiąsi- 
balsuoti už demokratus. Na, o 
jeigu- demokratai pasirodys 
blogi, taį męs keiksime ir

Spalių 23 d., kaip ir kiekvie
ną nedėldienį, ąpįe 1:30. vąl. 
po pietų nuėjau pas savo kū
mą ,kad pasiklausyti liętuyių 
radio progrąmo. .Besiklausant 
programo, ogi išgirstu, kad 
Povilas Dargis praneša, jog 
šiandien esanti 'Pittsburgho 
lietuvių aviacijos diena ir kad 
visi, kas tik nori lėktuvu pasi
važinėti padangėmis ir pama
tyti narsiuosius lietuviu labu
kus, kurie rengiasi skristi per 
Atlantiką į Lietuvą 
žinotų į City County Airportą. 
Jis perstato radio klausyto
jams kapitoną Darių kalbėti. 
Kapitonas Darius daug daly
kų aiškino apie lėkimą į Lie
tuvą, apie lėktuvą ir kaip jie 
perdirbę savo lėktuvą, kad per 
Atlantiką skrendant, jei pri
sieitų ir nukristi į jurą, tai 
lėktuvas neskęsiąs . O jeigu 
skrendant prisieitų geso ne
tekti, tai ir be geso galima bu
sią saugiai nusileisti, žodžiu 
sakant, pagal kapitono Da
riaus nuomonę, nesą taip pa
vojinga skristi per Atlantiką, 
kaip kad nekurie žmones ma
no, — tik reikia, esą, drąsos ir 
pasišventimo.

O pas kapitoną Darių ir la
kūną Girėną esą pakankamai 
drąsos ir pasišventimo, — tik 
jiems trūksta lėšų. Kapito
nas Darius priminė apie Kaš- 
čiušką ir Vytautą ir apie jų 
karžygiškus žygius dėl Lietu
vos garbes. Tad ir lietuviai 
lakūnai norį eiti Kaščiuškos ir 
Vytauto pėdomis naujosios ga
dynės laikais, kad pakėlus 
Lietuvos vardą pasaulio akyse.

Pabaigus kapitonui Dabiui 
kalbėli, Povilas DąrgiB^padė- 
kojp' kapitonui už gražią pra
kalbą ir dar kartą priminė, 
kad visi važiuotų į Airportą. 
Prie pat galo programo Jonas 
Katkus pranešė, kad šį vakąrą

3įU9 koncertas įr vakarienė,, o 
žąpga tik centai, tas įįęją- 
leųtraa įį vąkayięnė busią d£l 
ęąudos liętuyiiĮ W
malimui «ąus M tai ne* 
irąngu ir, jei aš tik turėčiau 

3f!> centus, tai tįkra| t$>į 
vakarienėj ir koncerte/ bet 
kaipo bedarbio ^$<1^ We" 
nes tuščios.

PąsikUusęs fcąpit<W Da
riaus kalbos apie lėktuvą, apie 
laįkiojimą, — br jta tą

Ateina žiema. Tūkstančiams 
žmonių bus reikalinga mais
tas, kuras ir šiltesni drabužiai. 
Daugelis tų žmonių turi ma
žus vaikus, kuriems teks ba
dauti ir drebėti 
tuose. Ko gero 
gieji gali tikėtis 
Žinoma, nieko.

Pastaruoju 
pranešama, 
darbinnkai 
balsuoti už Hooverį. Kodėl tai 
daroma? Kodėl stambieji ka
pitalistai iš kailio neriasi, kad 
tik Hooveris vėl butų išrink
tas prezidentu. Jo vajaus ve
dimui jie aukoja tūkstančius 
dolerių Ir kodėl gi? Tatai pil- 
n *i apsimoka. Juk visi dar ge
rai atsimena, kaip prieš porą 
metų stambiosioms korporaci
joms buvo grąžinama neva 
permokėtos taksos. Sugrąžinta 
milionai dolerių. Per vienus 
tik metus, pasak vieno kalbė
tojo, taksomis buvo sugrąžintą 
$145,000,000 su viršum. Tas 
kalbėtojas smulkmeniškai nu
rodė visas tas korporacijas, 
kurioms taksos buvo sugrąžin-

1625 i ...... . .
Lietuviška orkestrą.

16262—“Oi! Atmink“ ir Užaugau Lietuvoj

16260—Nuovadoje ir Amt
16257^—Ątskkyrimas su m- 
16227—Jurgio, ir Ukininl
16,226—Sunku Gyventi N

* Antanėlis.

Victor Vėliausi Liętuviski Rekordai
■Valdininke ir Mergina—Polkas — Viktoro Kapelija.

ragerio ka

Viktoro

Taipgi reguliįiriai s^ituiiaį įįptyų-, 
ki/ngil įiftgntfiiį Litbya pabiii Laivais 
BEHLIN STUTTGART

voa S5TEUBPN VRESDEN

Nestebėtina, 
nl u mėgia 
apt»Uei’H duona, 
ha virk aų hją.

Avdnua. akaiHin, 
dar aurlo padarytus, 
taip lengvai kaip pienas, 
tau Amerikos Medikais 
Komidjos. Vra labą! maiattoR*

Nusipirk dar viena sur| pas sa
vo grosernlnka Šiandie.

79080
80398
80463
81327
81692 ____. _
14000—Apie džiabą ir Jauna senatve-—S. Pilka
1400$—Molio uzbonas ir Sakė mane Šioka
14012—Valcų rinkinys ir Pasveikinimas iš namų
1.4014'—Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikuoja—Žiūronas

Pas motinėlę—J. Žiūronas.
Linksmi vaikinai.

asfalte

i, sopa, sopa —J. Kudirka « 
-Neveski vaikine ir Ak, myliu tave—Kast. Menkelioniutė 
•Kad mes gėrėm midų alų ir Oi, kas? ■— Liuda Sipavičiūtė. 
-Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles—Duetas Menkelioniutė ir 

Stankūnas. . . . ,
-Vasaros naktis ir Bėda kad giltinė ne ėda.—Liuda Sipavičiūtė.

i —Worcesterio L. Orkestrą 
'Užburta Pilis, polka ir Moderhiškas klumpakojis—Budriko ra- 
; dio. prkęstras. . .. l

•Tykidi, tykiai ir Dziedukas—Iš ’Lietavdd ‘Vyrų’ kviAėstir.

VICTOR REKORDAI 1
Jonas Butėnas. 

Augo putinas—A. Vinckevičius.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS, 
Nori būti jūsų mechanikas 

Mes .taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjbstihifiia^ SEOtn ' Clutefr $7.00, 
Vai ves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
piąiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —- 

Lafayette 1329 
4357 So. WSsbtenaw Ave,( 

kampas 44 ir Washtenaw

Jus visuomet galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspitin.. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žiųogaus kaulą 
skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
kūrinos kenčia tiek daugelis moterų. Jcįs 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras Ag- 
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Ąspirin ir n<- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose) nešiokitės blekinųkę kišeniUjė, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti Šalčiai. Greita pSgelbą, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia, 
širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite va^- 
do Bayer —■ ir žodžio "gėnuinė** išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausite tikras 
tablėtėles. jus tikrai gausite pagelbą. '

20-AS METINIS
Išpardavimas

laiku iš visur 
kad dirbtuvėse 
yra raginami

Vai ku-ku ir Oi tu žirge, žirge 
Ko tu žvengi žirgeli _ _ 
-Polka briliante ir Scintila mazurka—Mandalinų kvartetas. 
Bėgau pas mergelę ir Apie žydą barabančiką—-S .Pilka. 
•Sakė mergos ir šarka ir Žąselė—P._A. Dulkė.
-Apie džiabą ir <’

i ir
•Valcų rinkinys ir 
Klausyk mylimoji 
Grupe.

14021—Gaspadinės bankietas
14023—Sveikinimas iš Lietuvos ir Kauno Landler-
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu—Krasauskienė 

Volteraitė.
14029—Linominis ir Užgavėnės—Žiūronas ir Grupa.
14034.—Kaimo ir Pavasario polkos—Victoro kapeli ja.
14035—Tolima laime vilioja
14Q39—-Laimė ir Džiaugsmingą Polkos—Stygų orkestras.
14041—peimantas ir 
14042—Užmiršai tėv 
14043'^-Šenbernių ir

Naujausi Lietuviški Colųmbia Rekordai
16269 
16270 
16271

Petrauskas.
Adbulinis ir Vargoninkas —
■Gegužinė polka ir Į Braziliją
-Kariškas vaizdelis ir L“- 
Kukutė, vaitas it Myliu, tango 
•Suktinis ir Lietuviškas Popuri- .. .. v ----------------
•Link Mergelę ir NemUųiečių polka—Mabanojaus Lietuvių 

kęst ras.
16259—Plikiu i 

keštto
1.6,2 54<—Aukšti Kalneliai ir Ak Norėčiau—Mabanojaus Liet, orkestras.
16251—-^.i^kai' man bernelį ir Adomo ir Jicvos. Polkos— Mabanojaus

_ r j — Vanagaitis ir A. Oželienė 
ir Stpdcnto sąpnasr—Jonas Giraitis su orkestru.

.s Lietuvių pd‘ * - -
■a ir Vasaros gi 
-polkos—Pennsylvanijos Angliakasiai.
itė|tams. ir Garnys atphįsdeno^—Pauras

duota 
knygutes, pasirodė, 
riai kuopoj yra pilna 
keję, o centre suspenduoti. 
Tad sekančiame susirinkime 
tapo išrinktas iš 7 narių komi
sija, į kurią 
susirinkimo 
ėmėsi darbo 
centro naujo narių 
mokesčių lakštus;
sekretoriaus finansų knygą ir 
antrašus bei surinko nuo na
rių visas mokesčių knygutes. 
Gavę iš centro reikalingus do
kumentus, padarėm pilną iš 
dviejų metų reviziją ir sura
dom, kad daug narių, kurie 
kuopoj yra pilnai užsimokėję, 
centre jau išbraukti. Po du, 
tris ir keturis mėnesius nepa
siųstų mokesčių randame apie 
150 narių. Viso narinių duo
klių nepasiųsta į centrą rado
me pas Šatkų $560.80. Ka
dangi A. B. šatkus yra užban- 
suotas tik ant vieno šimto do
relių, tai veik nėra vilties visą 
sumą, kiek pas jį randasi, at
gauti. Visus revizijos doku
mentus ir komisijos pareiški
mą pasiuntėme į Centrą. Ką 
centras su juo darys, — da 
nežinom. Bet kad nariai nu
kentės, tai faktas.

Tai tau ir švarus komunis
tas! Jis apie save paprastai 
sakydavo: “Aš komunistas- 
bet švarus“. S. Naudžius.

(Jeigu narių knygelėse yra 
pažymėta, kad jie užsimokėjo, 
tai centras už mokestis atsa
ko, nors jos ir nebūtų buvu
sios centrui priduotos. Todėl 
nariai neturėtų nukentėti. — 
Red.)

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

S. L. A. 6o kuopos finansų 
raštininkas A. B. šatkus gero
kai nuskriaudė narius. Rei
kia pasakyti, kad A. B. Š<t- 

jau eina kelintas termi- 
finansų raštininko parei- 
Jis buvo įsigijęs tarp na-

Prieš pereito S. L. A. seimo 
delegatų rinkimą tūli nariai 
kuopos susirinkime pąkėle 
klausimą buk šatkus ne visus 
kuopai priklausančius nike
lius centrui priduoda. Tečiau 
į tai nebuvo kreipiama daug 
dėmesio, nes buvo manoma, 
kad tai daroma politiškais su
metimais, — būtent, kad šąt- 
kus nebūtų išrinktas į seimą. 
Bet štai tūli valdybos nariai 
iš centro pareikalavo suspen
duotų narių sąrašo. Iš prisių
sto sąrašo pasirodė, kad jau 

narių yra suspen- 
Patikimus kelių narių 

kad na- 
i užsimo-

*39.00
48.00

RG^AL rašomos mašinėlės, vertės $35.00 00
Panešamos Portable VICTR0LQ$, vertės $4 AP 
$10.0jQ po .................   I n
Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100 . už

Mergina—Polkas

*(»dllja.
14052—Fasiilgines Tėvynės—Maršas ir

II | H» .............."'I* "■ «"■ 1 1 1 —■ I

Mįdget Baby Graųd Radįę, vęętęs $19.00,

The Engiish Column

W hienomis
/J LIETUVĄ

— p A T O G Ų S —

Kalėdiniai Išplaukimai 
$ IŠ NEtV YORKO 
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA
Lapkr.19—Gruod. 8

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
iš BREMERHAVEN į 

' LIETUVĄ

Pamanau ąau; įėji mųsų 
garsieji nebijo, Wu:
raus AUantiko, įr kai
po gėralu ĮieJiuyiMb Rei
kalo bijolis nėgra^aųs ojro,
nei kelionės. Ot, turiu būti
- ' " .  ■WW»l >1 ■'.IJL,1. i- ■' "

Tel. BOULEVARD. 81^7—47QJJ

W C ę L 970, kit nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvtrgais 
W R F C 14^0 kilocycles nuo 7*30 iki 8:30 vakare.

FINANSUOJAMI BUDNIKO' KRAUTUVĖS

■; JĮ. W W''Jg
. , i.k. ■ .W».

Kaina metams 2 pusei maty 1 dbt
Adresu „

Ęerlin, SW 68> Schliessfach 80

Chicago LAW School
......—i ^-ACCRĮEDITED-------------------------------

B Y O U R

DOUBLE
ACT1NG

NORTH 
gfoman

LlOYO
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SLA. 338 jaunuolių kuopa
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Musų jaunuolių kuopa pra
deda rudeninį sezonu su ‘‘bunco 

kuri įvyks trečiądienį, 
lapkričio 2 d., GermanrAmeri-

•' J , • , f- • ■ ' L. », 

ean Home. Prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

Dovanos bus pritaikytos prie 
dabartinių laikų. Įžanga tik 
25 centai asmeniui. Tai tikras 
“bąrgenas”, kadangi bus ir 
užkandžių.

Visi jaunuoliai (ės) nuošir
džiai kviečiami į tų partę at
vykti.—Amelia Bagdonaitė.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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žygis ir prive

Šiuomi siunčiu

dėjome pinigus, ne

iTA'iliaKiįja

), kurie jį padare

Luckies nėra žalio tabako
dėl to jie tokie lengvi

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tuo 
tru-

cw, im. 
Ttu Amuletą 

Tobacco (X

CHICAGOS LIETU
VIŲ AUDITORIJOS 
REIKALAI PRAEI

TYJ IR DABAR

Žalumoj 
todėl

Pašalpos 
atvyko 

Auditorijos 
narys. Bu- 
Gugis. Aš 
ar draugi- 

kuriam

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie

■ j.

lengvi cigaretai.

Tuo rei- 
kalba viešai 

o taip pat ra

li 1,000 ENTRA

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 ...................1.................  —.

Adresas ............ ..................................... .......... . ......,....................................................... .

Amžius ..............        .....

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

Ar giminė? ........ . ............... . ..............J................ X........................ -yL.........................
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S. S. “DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko 

GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. Vk P. 

M Čičinskas. Švedų Amerikos Linijos, 
Centro raštinės Amerikoje, Lietuvių 
Skyriaus vedėjas. Jis stengsis pa
daryti kelionę pilną įdomybių, apie 
kurią visiems bus malonu prisimin
ti. Gauk brošiūrėles: “Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipėdą“ ir 
“Kalėdų Ekskursija.“ Gaunamos pas 
agentus arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė. Chicago,UI.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS <

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD f®.; 
arti St. Louis Avė. Tel. Kcdzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming. pool. 

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

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Susivienijimas Lietuvių Au
ditorijos bonų turi pirkęs už 
$15,000. Auditoriją perimti j 
savo rankas jis nėra linkęs. 
Matomai, turi bonų pirkęs ir 
Rymo Katalikų Susivienijimas. 
Generalis kontraktorius ir sub- 
kontraktoriai turi Auditorijos 
bonų už $28,000. Įvairios Chi- 
cagos draugijos ir kliubai gali 
turėti tų bonų už kokius $30,- 
000. Apie tai, kiek kas turi Še
rų pirkęs, neteko sužinoti.

UTES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tasdar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu eiga- 
retu 
niekuomet neužmirštame tei 
sybės, jog “Gamta savo 
Retai Švelni ir Lengva 
šis puikus tabakas, j j tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perle!-

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

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

Mirė 
Lietuvių Tautiškos

komitete. O tuo tarpu kliubas 
priskaito apie 1,000 narių!

Well, praeities nebegrąžinsi, 
— padarėme klaidą ir už tą 
klaidą dabar turime kentėti. 
Tačiau iš praeities patyrimo 
bent tiek turėjome išmokti, 
kad nebedaryti nors daugiau 
tokių klaidų. Tad bandykime 
gelbėti tai, kas galima išgel
bėti. —M. K. Kasparaitis.

ko, Dr. Karaliaus ir k. ir vis 
tenka girdėti dainuojant Rim
kų. Jo žodžiai, jo dainavimas 
kiekvienam ištraukia ašaras 
besiklausant tų liūdnų giesme-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 We»t>26 S t. kampas Keeler Avė. ______ Tek Crawford 5573

tuvėnis pritaikintų dainelių, 
akompanuojant muz. p. Gru
šui ir jo dukrelei Aldonai.

Teko nuo daugelio išgirsti 
štai ką: sako kaip aš numir
siu tai Stasys Rimkus turės ii 
man padainuoti. Ištikrųjų 
tenka ir man pačiam dalyvau
ti kelintose laidotuvėse k. t 
p-lės Požerauskaitės, Kučins

KALĖDŲ EKSKURSIJA

l LIETUVĄ
Rengia Lit. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje.

VEDŲAMERIK0S
® UNIJA

STROPUMĄ

jus busite stro- 
ntes duosime 
$1.000 exlra.

2^ -".J pir-
pryzą. Nesiųsk

NA cento ju- 
pinigų nereikia, 
išlošti.

Spalių 11 d. į Chicagos Lie 
tuvių Savitarpinės 
Draugijos susirinkimą 
ir vienas Lietuvių 
šėrininkų komiteto 
tent, advokatas K. 
pakėliau klausimą, 
jos atstovai patyrė 
tikslui būtinai norima iš drau
gijų Lietuvių Auditorijos “gold 
bonus” surinkti. Draugijos pir
mininkas paprašė p. Gugio, kad 
jis tą klausimą paaiškintų.

Ir štai kas iš p. Gugio aiš
kinimo buvo galima suprasti: 
vienas iš buvusių Lietuvių Au
ditorijos sub-kontraktorių turi 
$8,000 vertės auditorijos “gold 
bonų”. Tuos bonus jis pardavė 
ar užstatė vienam užsidariusių 
Chicagos bankų North Sidėj 
už keturis tūkstančius dolerių. 
To banko rėsyveris dabar spi
ria, kad Lietuvių Auditorija 
atmokėtų tuos keturis tūkstan
čius dolerių, o jeigu ne, ai jia 
grūmoja užtraukti resyverį.

Pasak p. Gugio, šėrininkų 
komitetas nenori, kad Lietu
vių Auditorijai butų paskirtas 
resy veria, kuris ją parduos 
greičiausiai kokiems žydams. 
Tuo tarpu pinigų, kad atmokė
ti tuos keturis tūkstančius do
lerių, nėra.

tai tuos 
surinkti 
iš ban- 
dolerių 
su tuo 
banku.

lių! Tai yra pavyzdingas da
lykas ir užvesta gera tvarka 
laidojant laisvų pažiūrų y pa
tą j Tautiškas kapines.

Alfonsas.

Mano supratimu, šėrininkų 
komitetas privalėtų kuo grei
čiausiai padaryti pilną Lietu
vių Auditorijos atskaitą: kiek 
ir kam ji yra skolinga, už kiek 
metų yra taksai nemokėti, kiek

ji turėjo j plaukų ir kiek išlai
dų; kokiu budu ji įsiskolino p. 
Evvaldui tokią milžinišką sumą 
pinigų. Tokia atskaita turėtų 
būti paskelbta laikraščiuose ar
ba išsiuntinėta toms organiza
cijoms, kurios turi bonų arba 
serų pirkę.

Turime subrusti bent dabar. 
Tiek aš, tiek šimtai kitų lietu
vių dėjo savo centus Lietuvių 
Auditorijos pastatymui. Ir šian
dien mes turime atvirai prisi
pažinti, jog buvome tikri žiop
liai. Mes pavedėme tą darbą 
tokiems žmonėms, kurie netu
rėjo mažiausj supratimą, kaip 
jį atlikti. Vėliau mes irgi ne
paisėme, kas darosi su musų 
sudėtais pinigais. Tad šiandien 
ar reikia stebėtis, kadi mes jau 
baigiame Lietuvių Auditoriją 
prarasti. Mes buvome lengvati
kiai ir tikėjome visokiais agi
tatoriais, tad šiandien turime 
vaitoti.

Bet jeigu mes praeityj buvo
me tokie žiopliai, tai bandyki
me ką nors daryti bent dabar; 
bandykime išgelbėti bent tai, 
kas galima išgelbėti. Man ro
dosi, kad visos draugijos ir 
kliubai turėtų kuo greičiausiai 
sudaryti centralinį komitetą, 
kuris rūpintųsi Lietuvių Audi
torijos reikalais ir žiūrėtų, kas 
galima dar padaryti. Pirmiau
siai turėtų būti viskas tinka
mai ištirta.

Tai būtinai reikia padaryti 
ir padaryti greit, šiandien yra 
stambių draugijų, kurios komi
tete visiškai nėra atstovauja
mos. Taip neturėtų būtį. Sa
kysime, kiek man žinoma, Keis
tučio Kliubas yra investavęs į 
Lietuvių Auditoriją $3,000. 
Tačiau jis neturi savo atstovo

sirinko nemažas skaičius, o 
gal todėl, kad dauguma šiais 
laikais nedirba ir turi užtek
tinai laiko palydėti savo 
draugus.

Tai yra gražus dalykas, kad 
draugai neužmiršta atiduoti 
paskutinį patarnavimą paly
dėdami jį j amžiną tėvynę. 
Velionis tapo išlydėtas iš na
mų 2951 W. Perslnng Rond po 
vadovyste laidotuvių vedėjo 
Eudeikio. Išlydint iš namų 
ir ant kapų, dainininkaa p. 
St. Rimkus kaip ir visuomet

YOURTriES
Night and Momtng to keep 
thena Clean, Clear and Hcalthy

Write for Free "Eye Care** t
■ or “Eye Beauty” Book

Biotine Dcpt* H« S*, 9 B* Okio

JŪRŲ VILKAS 
“Gamta savo Žalumoj** — kaip atvaix~ 
duota įžymaus dailininko N. C. Wyeth 
• . • įkvėpta barbariško kapitono Kidd 
žiaurių užpuolimų ant auksu prikrautų 
ispanų laivų (1696 
Ispanijos vandens kelių teroru. “Gamta 
savo Žalumoj Retai Švelni ir Lengva** — 
ir žalias tabakas neturi vietos cigare* 
tuose.

Kokioj padėtyj šiandien 
tuvių Auditorija atsidūrė? 
klausimu čia aš ir noriu 
pūtį pakalbėti. IPricš kliubus 
ir draugijas stovi nepaprastai 
rimta problema: kas reikia da
ryti, kad Auditorija neišspruk
tų ir lietuvių rankų? Jeigu 
žūtų Auditorija, tai daugelis 
draugijų atsidurtų neįmanomai 
keblioj padėyj. Pasakysiu dau
giau: nemažas skaičius drau
gijų ir kliubų turėtų likviduo
tis, nes tos organizacijos be
veik visus savo pinigus sudė
jo į Lietuvių Auditoriją. Na. 
o jeigu ten sudėti pinigai žū
tų, tai ir organizacijos nebe
galėtų ilgiau gyvuoti.

štai kodėl draugijų susirin^ 
kimuose Lietuvių Auditorijos 
klausimas šiandien yra labai 
karštai diskusuojamas. Tarp 
narių dažnai įvyksta net ašt
rių susikirtimų. Visi galvoja, 
visi svarsto, kas reikia daryti, 
kad Lietuvių Auditorija nepa
tektų į svetimų rankas.

Tačiau kas tuo reikalu yra 
oficialiai veikiama? šėrininkai 
yra paskyrę komitetą. Kiek 
man žinoma, to komiteto svar
biausias veikimas susiveda prie 
to, kad iš draugijų, kliubų ir 
pavienių asmenų surinkti kiek 
galima daugiau Lietuvių Au
ditorijos “gold bonų 
kalu komitetas 
per laikraščius, 
linėja laiškus.

P Tas komiteto 
da prie karštų diskusijų orga
nizacijų susirinkimuose. Na
riai vis svarsto, ar reikia neš
ti nurodyton komiteto vieton 
bonus, ar ne. Daugelis narių 
jokiu budu nepajėgia suprasti, 
kodėl komitetas būtinai nori 
tuos bonus surinkti. Todėl vie
ni pritaria, kad bonai butų 
nešami, kiti griežtai tam prie
šinasi. Opozicija sako: “Jei 
jau musų pinigai žlugs, tai 
bent turėsime gražų popierio 
sklypą. Galėsime žiūrėti į po
pierių ir raminti save, jog ir 
mes kadaise buvome geri ‘pa
triotai 
žinodami, kas su jais atsitiks

Šėrininkų komiteto nario 
aiškinimai

Lietuvių Auditorijos 
atsakomybės

Kiek aš supratau, 
“gold bonus” norima 
tam tikslui, kad gavus 
ko keturis tūkstančius 
paskolą, kad atsiteisti 
North Sidės uždarytu 
Aš dar paprašiau p. Gugio pa
aiškinti kelis klausimus. Būtent; 
kiek ir kam Lietuvių Auditori
ja yra skolinga. Pasirodė, jog 
Auditorija viso buvo išleidusi 
*‘gold bonų” už $120,000. Vė
liau bonai tapo sumažinti ligi 
$85,000, bet tuo pačiu laiku 
Auditorija buvusiam jos sekre
toriui, p. Ewaldui, įsiskolino 
ant notų $45,000, Su nuošim
čiais ta paskola siekia $49,000 
su viršum. P-as Ewaldas 
Auditorijos turi uždėjęs

Didelis būrys draugų 
lydėjo vėl. S. Mil- 

kintą

(Tęsinys)
Kas daryti, — ar nešti 

bonus’*, ar ne?

VARDAS .......     ;__ ___ __________________________________________  M

ADRESAS ________________________________ :-------------- ---------------------------------------- -=*------  m
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LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

Stasys Milkintas mirė staiga 
nuo širdies ligos spalių 24 d. 
š. m. Tapo palydėtas į Tau
tiškas kapines giminių, drau
gų ir pažįstamų . Diena pasi
taikė graži, tai ir žmonių su-

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Mos duodamo danginu negu $5000—100 pryžats naujame dideliame 
skelbimo plane mum) biznyje. Talpai tūkstančius dolerių «)>e<*laliu at
lyginimu. Mes nereikaluujtOne nei vieno cento jūsų pinigų Altam iAlo- 
Aimui Rąžykite mums Aiandie ir mes jums prisiusime darodytnus, kad 
pinigai Jau dnhar yra padėti | tvirtą ir dideli DĖS MOINES BANKĄ 
gatavi dėl iAmokPJimo iAloAliiHleins. Šitoj kampanijoj kasnors iAloA $2,500. 
—KODĖL NE JUS?

AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS?
Zmonta važiavusieji kare. kur| matote čia viriui. i Ali po iA Jo. Jų 

veidai parodomi Ai amo paveikslo visokiose vietom*. Kaikurie veidai ap
verkti, kiti žiuri Aonu, kiti tiesiog j jus. Paženklinkite veidu*, kuriuo* 
auraalte, ISkirpkite paveikalą Ir kurtu nu aavo adremi priaiųakite mums. 
Oeroa ukya greit aura*. Ar galite Jųa?
Prisiyskite Šiandie .J™

ataokymą da
bar ir aktyviai priaidėnito, bukite tikri jų* gautd- 
te apeclall cuah atlyginimą. Jųa galite iAloAti. paa- 
klauaio modelio Bliick K aedaną. kurj priatMtya 
Juaų artlmiaUHiuH dyloria ir $1.000. oxtra už pa- 
aiakubinimą—arba $2,500. jeigu jųa norite gauti 
caab. Jeigu bua lygua akaiMua, duosime dvigu
bu h pryz.ua. Jeigu jųa norite iAloAti pirmą pryzą 
$2,500 pinigaia. priatijaklte atsakymą Aiandle dėl 
smulkmenų. Ar jųa surandate dauglaua kaip 5 
veidus?

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Jeigu 
pus, 
jums 
jeigu jus iAloAlte 
iną 
pinigų 
sų 
kad 

XXXXXXXXXXXXXXXXI SIUSKITE kuponą ŠIANDIE xxxxxxxxxxxxxxxx 
PARAMOUNT PRODUCTS CO., Dept. 2140, Dea Molnea, Iowa.

AA paženklinau penktus ar daugiau veidų, $2,500 pryzų paveiksle, kurj 
siunčiu, ir as norėčiau IAloAti pryzą. PraAau man pasakyti koks yra mano stovis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

KOKYBE PRIE MOS PROGOS.

Išlošti

— DUOS —

DYKAI! 1 ,500-0ū

•y

pryz.ua
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Published Daily Except Sunday by 
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BnUted M Seeond

sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1780 S. Habted St., Chlcago, 
UL Telefonai DocieveH 8500.
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“DRAUGAS HOOVERIS”

Chicagos dienraštis “Daily Tribūne”, yra 
pasipiktinęs dabartine valdžia ir dabartine

Konservatyviškiausias iš visų kandidatų tai 
tačiau — ką jisai reprezentuoja? O gi

baisiai 
rinkimų 

kampanija, nes, anot jo, Karolis Marksas jau užkaria
vo Ameriką ir jai nebėra vilties ištrukti iš marksizmo 
nagų.
Hooveris,
“marksinę biurokratiją”!

Jeigu Hooveris, anot “Tribūne”, yra “marksinės 
biurokratijos galva”, tai ką jau tuomet bekalbėti apie 
Rooseveltą!

“Poną Rooseveltą traukia jo šalininkai j kai
rę”, rašo savo editoriale čikagiškis amerikonų dien
raštis. “Jeigu jisai bus išrinktas, tai į jį bus daro
mas didelis spaudimas, kad jisai įvykintų atmainą 
Amerikos valdžioje Karolio Markso krypsniu; tą 
spaudimą darys p. Norris iš Nebraskos, La Follette 
iš Wisconsino, Brookhart iš Iowos ir kiti radikalai. 
Šitie vyrai stoja už turto šaltinių nacionalizavimą 
ir privatinės nuosavybės konfiskavimą taksavimo 
keliu. Jie nori, kad marksinę biurokratija butų dar 
labiaus išplėsta.”
Taigi pasirodo, kad Hooveris ir Rooseveltas jau 

yra galutinai patekę į marksizmo nelaisvę. Vienas jau 
stovi “marksinės biurokratijos” priešakyje, o antras, 
jeigu bus išrinktas, tą “marksinę biurokratiją” dar la
biaus išplės. “Tribūne”, kaipo marksizmo priešas, turė
tų dabar raginti žmones, kad jie už tuos “marksistus” 
nebalsuotų. Bet jeigu nebalsuoti už juos, tai tuomet už 
ką balsuoti ? Ar už socialistą Thomasą arba komunistą 
Fosterj? Bet juodu dar aršesni. Todėl stambiausias re- 
publikonų laikraštis Viduriniuose Vakaruose, suspau
dęs širdį, pataria savo skaitytojams remti vistiek “drau
gą Hooverį”.

Nors tie “Tribune’os” išvadžiojimai skamba gana 
juokingai, bet jie yra paremti rimtu to laikraščio įsi
vaizdavimu, jogei marksizmas reiškia suvalstybinimą. 
Jam atrodo, kad Marksas mokino, jogei valdžia turi 
paimti į savo rankas visas pramones, panaikinant pri
vatinę nuosavybę; tuomet busiąs įsteigtas socializmas. 
Suprantama, kad šitokiame “socializme” viską turėtų 
savo rankose valstybinė biurokratija. Todėl, sulig “Tri
bune’os”, ir išeina, kad biurokratizmas ir marksizmas 
tai tas pat.

Tačiau “Tribūne” redaktorius klysta. Tas “marks
izmas”, kokį jisai įsivaizduoja, tai ne Karolio Markso 
mokslas, bet “draugo Lenino” ir “draugo Stalino”. Tai 
yra ta socializmo vulgarizacija, kurią skelbia bolševi
kiški Rusijos diktatoriai.

Bolševikiškoje Rusijoje yra vykinamas ne socializ
mas, bet valstybinis kapitalizmas. Rusija stengiasi įsi
taisyti didelę pramonę, panašią į Amerikos. Ji samdo 
Fordo ir kitų kapitalistiškų kompanijų inžinierius, kad 
jie pastatytų sovietų žemėje milžiniškas automobilių ir 
traktorių dirbtuves, elektrikos jėgos stotis ir t. t. Ji 
moka tiems inžinieriams dideles algas, kuomet Rusijos 
darbininkai ir ūkininkai gyvena pusbadžiai, dažnai ne
turėdami net juodos duonos pavalgyti. Kadangi Rusi
joje nėra sutaupytų stambių privatinių kapitalų, tai 
šitą kapitalistišką statybą atlieka valdžia. Tame yra 
visas skirtumas tarpe Rusijos kapitalizmo ir kitų šalių 
kapitalizmo.

Marksas, kuriam “Tribūne” per savo nežinojimą 
primeta rusiško bolševizmo idėjas, skelbė, kad so
cializmas gali tiktai tuomet būt įsteigtas, kai kapitaliz
mo sistema bus pasiekus aukščiausio savo išsivystymo 
laipsnio. Ten, kur dar nėra kapitalizmo arba kur kapi
talizmas dar menkai išsivystęs, socializmas yra nega
limas, nes, anot Karolio Markso, nė viena nauja visuo
menės sistema neatsiranda, pirma negu atgyvena savo 
amžių pirmesnioji sistema.

To “marksizmo”, kuriuo “Tribūne” baido savo skai
tytojus, ji visai neturėtų bijoti. Ne “draugas Hooveris” 
eina “draugo Stalino” pėdomis, bet priešingai: Stalino 
“marksizmas” kopijuoja amerikonišką kapitalizmą, ku
rio priešakyje Stovi Hooveris.
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KAUNO FEDERANTAS NU- \ 
BAUSTAS Už ŠMEIŽIMĄ

Kai buvo renkami atstovai į 
Lietuvos darbininkų ligonių 
kasas, tai klerikalinės Darbo 
Federacijos vadai išleido atsi
šaukimą “Darbo žmonės”, ku
riame buvo biąuriai išniekinti 
Kauno ligonių kasos darbuoto
jai ir socialdemokratų partijos 
nariai. Tuos šmeižtus persi
spausdino ir kai kurie mūsiš
kių klerikalų laikraščiai Ame
rikoje.

Bet šmeižikai buvo patrauk
ti atsakomybėn. Už atsišauki
mo išleidimą prisiėmė ant sa
vęs visą kaltę vienas Bernotas, 
tuo budu padėdamas išsisukti 
nuo atsakomybės kitiems ffede- 
rantams. Kauno taikos teisė
jas, kaip dabar praneša laik
raščiai, rado Bernotą kaltu ir 
nubaudė dviem savaitėm kalė
jimo.

MIZARA TRAUKIASI 
ATBULAS

Savo ilgam pamoksle apie 
120 kp. Mizara bando nugąs* 
•dinti tos kuopos narius “Nau* 1 
jienąmis”. Tarp kitko jisai' 
klausia, ar “Naujienos” bandė 
užginčyti “tą faktą, kad poli* 
cija buvo šaukta” j kuopos su*, 
Sirinkimą. Naivus ' žmogelis. 
“Naujienoms” nėra reikalo nei 
•ką nors užginčyti, nei įrodinė
ti. Jrodyti privalo tie, kurie 
kaltina ir baudžia. LDS cent
ras be jokių įrodymų nubaudė 
visą 120 kuopos valdybą, o da
bar jisai, pono Mizaro lupomis, 
jau skelbia esant kaltu vieną <’ 
tik Bereišą. Taigi pats centras 
prisipažįsta, kad jo kaltinimai1 
prieš 120 valdybą buvo netei
singi, — kitaip, argi jam rei
kėtų dabar savo nuosprendį 
keisti ?

Tačiaus naujas centro huotl 
sprendis, atkreiptas prieš pir
mininką Bereišą, yra taip pat 
neįrodytas. Jisai remiasi tiktai 
skundu, kuris nebuvo ištirtas prieš jį kovoja

bešališkam teisme, duodant pa? 
siteisinti kaltinamam. Neva 
darbininkiško Susivienijimo pir* 
mininkas turėtą žinoti, kad 
Šitoks būdas teisti žmogų, ne* 
davus jam progos apsiginti 
teisme, yra inkvizicija. Net ka| 
pitalištiška valdžia civilizuoto* 
se šalyse taip su žmonėmispiet 
sielgia.

NESUTIKIMAI TARPE 
LIETUVOS VYSKUPŲ

“L. žinios” rašo, kad į pat 
siutinę Katalikų Veikimo Centj 
to konferenciją neatsilankė Liej 
tu vos arkivyskupas Skvirecką^ 
ir konferencijos nesVeikino paf 
pos nuncijus. Arkivyskupas1 po 
konferencijos ilgai negalėjo su+ 
eitaikyti su vyskupais ir dėl 
paskyrimo 6 narių į K. V. C. 
valdybą. -

Mat, Skvireckas simpatizuo* 
ja Smetonai, o kiti vyskupą}

kė, kad Baltazaras kuone pa
virto.

Tai be abejo buvo skritulys!” 
nudžiugęs Šuktelėjo Romelius. 
“Aš suradau stebėtiną faktą; 
dabar eikime vakarienės!” Balt 
tazatas patrynė savo akis, pa?< 
lietė rankom savo kūną, kad 
patikrinti, ar jis išliko sveikas,

MPerkunas trenkė arti mano 
namo!”

“Visai ne”, i Romelius atsakė, 
“trenkė į žydų kvartalo apy- 
linkę.”

< Baltazaras 1 nebenorėjo ilgiau 
klausyti ir pasileido greitai 
bėgti.

Victorten Sardou

Juodasis Perlas
Vadinamojo lietuvių “darbi

ninkų” Susivienijimo boseliai, 
vos pasigavę Vadeles toje neva 
100 procentų darbininkiškoje 
organizacijoje, tuojaus ėmė taip 
sauvaliauti, kad nariuose kilo 
protestų. LDS. centro valdyba, 
kaip jau žinoma, be tyrinėjimo 
ir teismo suspendavo 120 kp. 
viršininkus. Bet kuone, visi tos 
kuopos nariai pasipriešino cen
trui ir atsisakė jo sauvališkai 
paskirtai naujai valdybai mo
kėti mokesnius. Taigi dabar 
LDS. pirmininkas Rokas Miza- 
ra jau praneša, kad centro val
dyba nutarė paduoti naują 
propoziciją 120 kuopai.

Mizara rašo “Tiesoje”:
“...Centro Valdyba vien

balsiai nutarė abi grupes 
120-tos kuopos suvienyti į 
vieną kuopą, kaip buvo se
niau (pats centras tą kuopą 
suskaldė. — “N-nų” Red.). 
Abiejų grupių nariai turi su
sirinkti 13 d. lapkričio mėne
sio, 1932, Knygyno Svetai
nėj, 14 ir Cass, ir ten bend
rai išrinkti vieną valdybą. 
Susirinkime dalyvaus dakta
ras Palevičius, narys Centfro 
Valdybos, ir LDS Apskričio, 
pirmininkas Starkevičius; kur 
riedu plačiaus žodžiu išdėsr 
tys reikalingumą bendrą 
darbo ir padės išrišti visus 
nesusipratimuą. Be to, Cent
ro Valdyba nutarė suspen
duoti šešiems mėnesiams nuo 
bent kokių LDS pareigų ėji-i 
mo Bereišą, kaipo atsako-;

. mingiausį kaltininką polici* 
jos šaukime į LDS Susirin* 
kimą, kenkimą LDS • ir net 
leistinus grąsinimus Centrų. 
Valdybos pasiuntimams —r 
Daujotui ir Abektii?’ 
Vadinasi, ponas Mizara jau 

traukiasi atbulas, siūlydamas* 
“abiem grupėm” bendrai išsi
rinkti naują kudpos valdybą.' 
Ta valdyba, kurią kuopai “iš
rinko” Abekas su Daujotu, ^pa* 
sirode esanti netikus. Bet'kam 
tuomet tie nauji rinkimai rei
kalingi? Kuopa juk turi seną
ją valdybą, karią Visi hariįd 
tinko ir kurią dar ir dabar re- 
*mia milžiniška narių daifguiha., 

Jeigu Mizara nebūtų '.pigios 
rųšies politikierėlis, tai jisai 
atšauktų Abeko paskirtą 120 
kuopai ^‘valdybą’’, ^pripažintų 
senuosius teisėtus kuopos vir^ 
feinrhkhs, prie karių' centras fee* 
reikalo kabinosi; 4r paliktų; 
kuopą ramybėje. Bet, kur tąu 
toks diktūtėritfkas ‘ žmoniškai 
pasielgs! Jisai siute kabiem 
grupėm” daryti -naujus valdy
bos rinkiriius, b tuo taipu jisūi 
Suspenduoja (vėl be teisk 
(mo!) ’ kuopos pirmininką Be- 
ireišką

drauguti”, visai paprastai at
sakė Kornėlius. “Tik pats pri
sižiūrėk koki tai observatorija! 
Puikiausia horizontas ir dešimt 
perkūnsargio bokštų apylinkė
je ir visi ant syk deganti! Tai 
ta pati audra, kurios aš lau
kiau ir esu sužavėtas, kad pa
galiau sulaukiau!”

Galingas perkūno trenksmas, 
lyg žemes drebėjimas, sujudi
no žemę.

“Te . griaudžia kiek tinka,” 
su gailesčio šypsena tarė Kor- 
nelius. “Aš suradau tavo slap
tybę ir žmonijai bus pranešta 
apie tai.”

“Pagaliau, kas gi jau čia to
kio įdomaus?” paklausė Balta
zaras, kuris nuo permirkimo 
buvo gan blogos nuotaikos.

“Tu vargšas kvailys,” su pa
sigailėjimo f; ‘šypsena tarė KOr- 
nėlius; dabar pasakyk man, ~kas tas?”- J

“žaibas, ir niekas daugiau!” 
“žinoma, bet kokios rųŠies 

žaibas?”
^Hm, aš maniau, kad visi 

žaibai vienodi?’
Tas tai ir parodo jūsų igno- 

ranciją”, apgaitestaddamas ta- 
Romelius. *'Tai .gi yra kėlių 

rųšių žaibas, i pavyzdžiui, pir* 
tfnos rųšies ŽŪibas šviečia ša
kotai, netiesiomis Šviesos w 
jgbmte. Šviesos subėga eigw 
gaiš ir 'esti baltos ar purpuri- 
ųės; tuo tarpu antros rųšies 
Žaibas plinta aplink visą hori-į 
Zontą ir efeti raudonas ; pūga-j 
$au, trečios rųšies žaibas, he L 
fšhnttes, esti: panašus į nepa? 

ti siūlą1 nuo ■mano'Aitvaro!” • ‘ktovans didumo '-besisukantį‘ 
skritulį. Klausimas, ar tikrai 
žaibas esti skritulio pavidalo, 

Lar. tai tik akies iliuzija? šį už- 
ldavtni; aŠrir'!!nOrių išrišti! žino
ma, j ųs šhkysite, kad • tie1 ‘Ug
nies skrituliai jau buvo gerai 
ištirti j4wardfo • Sthueblieriio, 
Kantz’o — ”

“A, visą tai neturi pyasmesV 
•Aš nieko nežinau, • 'Užtai 'ir sa*p 
vo nuomonę nereiškiu; jau vėl 
lija, tai aš noriu eiti namo.”

“Luktelėk valandėlę,” ramiai 
tafcė' Kinelius.” Kai tik aš pa
matysiu žaibo skritulį, aš —”

“Aš gj laiko neariu Ištikti; 
Ir' kas daugiau,;kŠ!ikę«ilai' d-
ryčiau neidamAs Otno, 
met esu tik 
savo- 

į.gerAtiL . .
ra pypkė, ge*& Wa, tai aš už-

i reiktai skritifllo,'namie -yr$

Jau kad lija Amsterdame, 
tai kaip iš kibiro pila, o jei 
dar perkūnas įsimaišo, tai. 
veiksmas zovada bėga. Taip 
sakė sau vieną vasaros naktį 
mano draugas, Baltazaras Von 
der Lys, bėgdamas Amstėliuj 
namo, kad pasislėpus nuo ‘lie
taus. Nelaimei, ■ vėjas iš Zui- 
derzee pasigavo jį. Jurų ant
raščių siautė pasiutusi viesu- 
a, nukabinusi šimtus langinių, 

sulanksčiusi tuzinus iškabų ir;. 
iškraipiusi gatvių liktarnas. 
Padžiautos nosinės ir rankšluos
čiai sykiu buvęs nupūsta į ka
nalą, kur ir Baltazaro skrybė
lė pasekė, ir tik per colį jis 
pats išliko nepasimaudęs. Iš 
naujo sužaibavę 4r perkūnas 
sudundėjo, net (kurtu darėsi, o 
lietus, lyg iš upelio tekėdamas, 
sušlapino musų^draugą ligi pat 
kaulu, jis dvigubai pagreitino 
savo eiseną. ,

Dašigavęs OrphOlin gatvės^ 
jis smuko po krautuvės šėtra, 
kad pasislėpus nuo lifetaus. 1$ 
greitumo nei nepatūmijo, kur 
jis puola, ir pasijuto esąs glė* 
byj kito žmogaus ir abu susi
kibę pavilgo ir nuriedėjo že*' 
myn. Asmuo taip išjudintas^ 
taip; ramiai sėdėtasis kėdėje •’ 
buvo niekas kitas, kaip musų i 
bendras draugas, Korneliųs 
Pump, — be abejo, tai vienas: 
iš vadovaujančių mokslo vyrų: 
to laikotarpio.

“Kornelijau, kokį velnią Vei* J 
ki Šioje kedėje ?” atsikeldamas' 
paklausė Baltazaras.

“Atsargiau, nes gali nutrauk* 5

be abejo, tai vienas;

miesto gražuoles. Bet perkūni
ja, matyt, pritrenkė ir apkūr
eno Chrištiną. Nuduodama, 

kad ji 'patarnauja abiem po
nam, ji * nesisėdo prie stalo, 
bet bėgiojo šen ir ten ir be- 
veik visai nesiklausė, kas bu
vo- kalbamą; ji tik trumpai 
atsakinėjo į klausimus ir žeg
nojosi po kiekvieno sužaiba
vimo. Pavalgius vakarienę, 
kai Baltazaras atsisukęs norė
jo paklausti ją, jos jau nebe
buvo. Jis atsikėlė nuo stalo ir 
buvo beeinąs prie jos kamba
rio, bet nieko negirdėdamas, 
žinojo, kad jauna mergelė jau 
saldžiai miegojo, todėl grįžo 
atgal tr rado > Komelių sku
biai bekemšantį pypkę.

“Kas yra Christinai šį va
karą?” rodydamas į kambarį 
paklausė jis.

“O, tai perkūnas ir žaibas!” 
atsakė Baltazaras; “moteriškės 
tokios bailios.”

“O kad jos neimtų tokios 
bailios, tai mums nebūtų tiek 
malonumo prižiūrėti;jas, kaip 
k-Okius vaikus. Christina ypa
tingai yra silpnutė. Aš net 
prie ašarų prieinu, žiūrėda
mas į ją; ji toki menkutė”!

“Ar jau taip, ponas Romė
liau!”, šuktelėjo Baltazaras ir 
nusišypsojo. “Christina, matyt, 
sujaudina jumis tiek pat, kiek 
žaibas valandėlę anksčiau.”

Korneliųs, paraudo ligi plau
kų pašaknių. “Bet visai kitoks 
susijaudinimas!” buvo jo at
sakymas.

“Aš manau, kad taip,” at
sakė Baltazaras, skaniai juok
damasis. Tada jis pėmė Ror- 
nelhj už rankos ir žiurėjo jam 
tiesiai į veidą. **®)ikš, jis pri- 
<dėjo, nemanyk, kad aš neži
nau, kas dedasi? Leidimas ait
varo virš Antstolio nėra tavo 
vienatinis žaidimas — tu per
augęs berneli, jus žaidžiate te
nisą su Christina tai, kad-jusų 
'abiejų širdys esti sviediniais.”

“Ar tu manai, kad aš —?” 
sumurmėjo mokslininkas, aiš
kiai sumišęs.

* “Jus atkilankot čia du sykiu 
į dieną 
j zoologijos ‘daržus, ketvirtą 
valandą eidamas namon! Jus 
nešilankot Čia du sykiu per 
dieną pamatyt tik mano dailų 
Veidą. Aš* tą visa žinau jau 
trys mėnesiai.”

“Bet* pro čia einant arčiau
sia”, protestavo Romelius.

“Arčiausia į širdį, be abejo.” 
“Bet—”
“Gerai, bukime išmintingi. 

Chrfetina nėra toki, kaip kitos 
mergelės jos amžiaus. Ji turi 
getą galvą ir meilią Širdį, ga
lite man patikėti; kaip ten ne
būtų, ji turi gana proto gar
binti ir būti dėkinga tokiam 
gabiam džentelmonui kaip 
Mynheer Romelius Pump, ku
ris su noru skolina Christinai 
savo svarbiausias knygas. Jus 
spaudžiate, jos rankas, labai 
rūpinatės jos sveikata; 
kiekvieną sykį pamatęs dėmę 
ant jos suknelės, jus paska^tot 
jai lekciją iš chemijos arba 
lekciją iš botanikos, jei jums 
pasitaiko pamatyti vazoną ge
lių; arba skaitot lekciją iš as
tronomijos, jeigu pasitaiko 
katei perbėgti jūsų kelią. O 
jiji pastato ausis ir jos atida 
gana puiki. Visgi jus nuduoda- 
te, kad meilė kiek maišosi, 
ypatingai, kai matote, kad 
ąnOkslo vyras ’ tėra dvidešimt 
penkių metų, o jo mokine tik

Romelius, susirinkęs 
šmotelius popierio, greitai pasi
vijo pirmąjį, nepaisydamas di* 
dėlio Mėtinis.

II
Valanda praėjo. Du draugu, 

pavalgę skanią vakarienę, sė
dėdami patogiose kėdėse ir rū
kydami pypkes, galėjo sau 
juoktis iš tebesiaučiančios lau
ke audros.

“Tai tikra laime aš vadinu 
šį vakarą”, tarė Korneliųs. 
“Geras butelis balto vyno, ge
rai Užsirūkyti, ir malonus drau
gai pasišnekučioti, ar netiesa* 
Christina?”7 ’ '

Christina buvo ant syk vi* 
sur. Ateinanti ir tykiai nueit 
nahti, ji nuėmė lėkštes nuo * 
Stalo ir padėjo stiklines jų vie* 
ton ir atnešė didžiausį molinj 
leką. Kai KorneHus ištarė jo$i 
vardą, ji ugnim paraudo, bet 
nieko nesakė.

Christina (jau laikas pasa
kyti) buvo jauna mergelė, kuT 
rią musų draugas Baltazaras 
labdaringai išauklėjo.

Neilgai po vyro mirties, po
nia VUn der Lys, Baltazaro 
motina, buvo 1 bažnyčioje pasi* 
melsti, kai1 ji pajuto ’>• traukimą ’ 
suknios. Ji bijojo, kad kas ne
bandytų kišenę išvogti ir pa
sigavo ranką busimo vagies, 
Ranka buvo mažos mergaitės, 
— mažiukė ir graži. Apleista 
mergelė sujaudino gerą ponią 
ir ji butų paleidusi mergaitę, 
bet jos gera širdis pertikrino 
ją. paimti mergaitę namo. Taip 
ji ir parsivedė mažą Christiną 
iŠ bažnyčios namo, o mergaitė 
visą laiką verkė, bijodama 
rykštes nuo savo tetos. Ponia 
Van der Lys numalšino kudi*1 
kį ir pagaliau dažinojo, kad 
jos tėvai buvo tinginiai, besi* 
trankantys po kermošius ir' 
prekymečius. Mergaitė buvo iš
mokusi visokių Šposų nuo ke
liaujančių šarlatanų; jos tėvas 
užsimušė, berodydamas šposus’ 
ant skersinės kartės, o moti
na mirė iš didžiausio vargo; 
pagaliau, mergaitės teta buvo 
bjauri sena ragana, išmokinusi 
ją visokių nedorybių ir mušu- 
ai mergaitę ligi mėlynumo. Ar 
jus pažinot ponią Van der Lysį 
ar ne, aš nežinau, bet ji taip 
pat buvo gera inoteriškė, kaip 
jos sūnūs buvo geras vyras? 
Taigi ji nutarė pasilaikyti mer| 
gąTtę.phs save, p teta nei nef 
reikalavo atsiimti ją. Taip tai 
mergfitftė buvo gerai išauklėti 
ir geros moters s gerai išmoks* 
ętota. Tokįu' budu mergaitė 

. greitu laiku išmbko skaityti it 
: valyti ir-tapo pavyzdžiu man

dagumo ir budo malonumo. To* 
dėl, kai senutė mirė, ji paHkV 
ne tik virėja Giidule, bet it 
mergyte penkiolikos metų*.

vidurdieny eidamas

Baltazaras atsigręžė, many- : 
•damas, 'kad jo draugas < juokus ; 
krečia. Bet jis huetebo pama? 
tęs, kad Korftfelius tikrai sku-“' 
frinosi vynioti oiuią, -pririštą 
prie didžiausio aitvaro, iškilu* 
sio; labai aukštai viršuj- kanhlo. 
Aitvaras smarkiai kovojo, ne* 
norėdamas pasiduoti, traukia
mas žemyn. < R omelius t»auk$ 

‘Visbmjs jėgomis vienon pusėn,' 
o aitvaras priešingon. Tai bu
vo -didžiausi s, aitvaras, padary* 
taa;
ilgiausia popierine uodega.

“Keistas \užmąnymas”> «patė- 
dnįįjo Baltazaras, ‘“teisti UltVal* 
rą tokiai viesulai siaučiant.”

“Tai ne todėl, kad malonu,” 
šypsodamas > atsakė 

. “tuose debesyse yr^ ,elektroj 
iY hš ųorįu patirti, ar yra. azę- 
td i; rakšties įtmše. Ir štai' bri- 
rodymaši” ^Smaa^ai • patratik'ęš 
mūsų mokslininkas nuleido - aitr 
varą Žemeą lr su bŪsididŽiąvL 
mų r6dė^tamsiąi‘Wfidnas’ bie* 
aOOSįs

mergyte penkidlikos 
šviesią, kaip naujas pinigas, 

/kuria ijąt jgaliml buvo pasitte 
į Icėti,''kad ‘•neleis pono ugniaiįamuouidKkoa?
1 ^ešibi iš /nepriežiūros. Bet 

nesibaigė: ji
><dfirų. Jei#M#W^^ «abi it u Kornįlius.'*Tai-gi maloniai
ii magnis, gera1 vakarienė,'taip &

"Gerai, Jeigu jus norite žino
ti, aš mylių jį”, drąsiai atsa-

manė musę; 
el^ts, kuris iw, 

ks akyse lyg žaibą 
jq. Geriau bus, kad?

neturiu k^' ^ytk’V - <■-, I
^fouktelęk wmentą; - mw?

žaibas. tueJdU’W^J\ r

Teikate ^^ <jPU4«u>mg^i
įdant ^oąW ^>Wit0į
Išrinktas* ”1v/k4‘

šešiems menesiams

dina$i xMarbfhihidškas teisiu^ laiką
;gumas”!

<(

prašau; pasakyti, ką^jųs mano
te daryti?”

“Jus turite į tai atsakyti!”
f*A, aš norėčiau, kad ji tap

tų mano žmona!”
“Tad, dėl Dievo meilės, ko

dėl jus nepasakot jai?”
tikrai aš,rengiuosi pa

daryti” I - ’
(Bus daugiau)

' draugas 
l'tė Chri 
;; trečios 
i aš ausil

-nes.ygfiftiu Išduoti* šeimos sekre
tas.

Visgi ♦ pridėsiu, kad Korn&- 
liūs ate|dą|nas ^visada atnešr 
davo jąi įdomių. knygų, todėl 
fthistetina jį visuomet širdin- 
jgąj ;ą>tiimdavo. O jaunasis, 
^bk^Įniiibas ru&ipdavosi dali, 

j ’ šeimininką, 
pfe r visas grimuotas

Mat, -kokį gęra( puo ,labia^Wte«W ^lbo^W
yte bandymams. ' tuo pačiu laiku pericunas l^en-rgjau įpte jjaųną 

u Kė arti jų. Taip smarkiai tten-^egu» apie ‘ visas, “Tai pats geriausia laikas.

KUtTURA No. 10. Nau- 
MS?ld<B»as ■numeris. Kaina 
45ę. Galima gauti Naujie
nose.
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50,000-čių Bedarbių 
Bado Demonstracijoje

i i i»l i . ........h

Tarp Chicagos 
Liahiviii

Chicagoje įietuviški policistai 
gana <|ažnai gėdinasi vartoti lie
tuvių 
miesi

kalbų, matomai drovčda 
savo draugų aįryšių. ,

—Senas Petras.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Lietuviai Gydytojai

Demonstracija praėjo ramiai; bedarbių delega
ciją įteikė reikalavimus Cermakui; • 

komunistai sulaužė prižadą

Lietuvių Spulkų ly
gos pranešimas 

nariams

Hąrvey mirė Auta 
nas Ramanauskas
Velionio gimines prašomi 

atsišaukti

Mrs. Bptty Luedoko 18 Dayten raBo: • AB 
vartoju Krusohen, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų t vienų savaite ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”, 

lenkai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI —— imkite puse Šaukšte
lio Krusohen stikle karBto vandens ryte priel 
pusryčius. —• tai yra saurus būdas netekti 
nosTažaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jt pas bite aptleklninką Amerikoje. 
—- yra daug- imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sVrikate.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Balte 
Jeigu Al pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai grąžinami.

Nuo 40,000 iki 50,000 be
darbių vakar dalyvavo miesto 
centre įvykusioje demonsitra- 
cijoje prieš pašalpų sumažini
mą. Milžiniška minia, kuri 
nusitiesė Chicagos vidurio gat
vėmis, ramiai maršavo į mie
sto rotušę ir iš ten į Grand 
Parką, kur įvyko didžiulis 
masinis mitingas.
Didžiausia demonstracija Clii- 

cagos istorijoje
Tai buvo • viena didžiausių 

Chicagoje surengtų protesto 
demonstracijų, bet ji praėjo 
be jokių neramumų. Bedar
bių, vyrų, moterų ir vaikų mi
nios užsilaikė ramiai ir tik 
vietomis komunistai kėlė 
triukšmą, nešdami plakatus, 
kuriuose didžiulėmis raidėmis 
šaukė amerikiečius “ginti Ki
niją” ir “saugoti Sovietų Rusi
ja”, o ne kalbėjo apie vietinių 
bedarbių reikalus.
Įteikė Cermakui reikalavimus

Armija, susirinkusi miesto 
centre iš trijų miesto dalių, 
pirmiailsiai nusiuntė delegaci
ją pas miesto majorą Cerma- 
ką, kuriam įteikė eilę reikala
vimų: teikei kiekvienai šei
mynai $7,50 savaitinės pašal
pos, duoti veltui gazą, kurą ir 
vandenį, uždrausti foreclo- 
sures ir išmetimą iš butų, pa-

leisti kalinius suimtus už daly
vavimų bedarbių dcmonsitraci- 
jose, atiduoti pašalpos admi
nistraciją į pačių bedarbių 
rankas, ir miesto lėšomis sta
tyti pastoges bedarbiams.
Cermakas prižada "tarti žodį"

Cermakas atsakė į 70 na
rių bedarbių delegaciją, kąd 
jis tų reikalavimų 
pildyti, nes jie esą 
risdikcijoje, bet 
“tarsiąs” žodį apie

negali iš- 
ne jo ju- 
prižadejo 

tai, tiems, 
kurie gali ką nors padaryti.
Be to, prižadėjo paskirti vie
ną bedarbį į specialę komisi
ją ,kurią skiria ištirti mokes
čių streiko priežastis.
Komunistai sulaužę prižadą
Kaikurie delegacijos nariai 

apgailestavo, kad komunistai, 
kurie dalyvavo demonstraci
joje, sulaužę prižądą, nedaryti 
iš to politinę eiseną. Pareiš
kė, kad jie buvo prižadėję ne
nešti jokių politinių, raudonų 
plakatų ir nekelsi triukšmo, 
bet nei vieno prižado neišpil
dė. Jie nešė plakatui, kuriuo
se agitavo Fosterį į preziden
tus, kalbėjo apie ginimą So
vietų Rusijos ir šaukė prie 
revoliucijos, kuomet kiti be
darbiai, dalyvaują demonstra
cijoje reikalavo sau ir vai
kams duonos kąsnio.

Visų spulkų valdybų ir 
rektorių žiniai patiekiamas 
kautis svarbus pranešimas:

Ekzeku'jyvist koiųitetąs Cook 
County spulkų, kuris susideda 
iš atstovų visų 4 lygų, šaukia 
generalį visų Cook County 
spulkų valdybų ir direktorių 
susirinkimą, kuris įvyks sek
madienį, lapkričio 6 d., 1:30 
vai. po pietų, didžiojoje sve
tainėje, 2343 So. Kedzie Avė., 
ChicagO, III.

Viršminėtame susirinkime 
kalbės centralinės “FEDERAL 
HOME LOAN BANK” valdy
bos nary?* Mt. Morton Bod- 
fish iš Wash-ihgtono, D. C. ir 
atstovai iš FEDERAL HOME 
LOAN BANK iš Evanston, III; 
Jie išaiškins naudingumą ir 
teises narių tveriamo Home 
Loan Banko.

Visi, valdybos, direktoriai ir 
šiaip nariai ; bendrovių, ku
riems rupi spulkų gerovė, 
kviečiami atsilankyti. įžanga 
veltui.

J. S. Va r kala,
Sekretorius ir auditorius.

Cicero
Ką. patyrė Senas Petkas

di- 
su Sulaukęs 42-43 metų am- 

žiausi, Harvey, III., mirė lietu
vis Antanas Ramanauskas. Gi
mė Lietuvoje, Subačiaus pa
rapijoje, žubauskų
Kūnas dabar randasi pas 
borių W.. E. Kerr & 
15335. Broadway, Harvey, 
Telefonas Harvey 16.

Velionio draugai spėja,
Chicagoje gyvena jo gimines 
ir į juos, kreipiasi prašydami, 
kad atsišauktų ir prižiūrėtų 
laidotuvėms.

kaime, 
gra- 
CjO., 
in.

kati

PATENTS
Laika* Jam relikte C

Srle patentų. N«riil- \
uokit ’ vilkindami aq \

apgaUKolImu «»vo \ \

d«Į|, dęl ImĮtrukęljų,
arba < mBykite dėl DYKAI jS8W8u,'8E KN’t<,K“

tain » Patent” te “Reeord of to- 
ventlon” formon. Nieko nelmam 
u* Informacijas kę daryti. SuM- 
raSInfiJltnai laikomi pariaptyje. 
Greitas, atsargus, rupestlnąąs pa* 
tarnavimą*.,

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered paiąnt Attor.ney

43-A Securlty gariną* 4 Comm«rcl»l 
Bank Bulldlng

(Dlrectiy acroBB Street Irom Patent Offlce)

VIjABUINOTON. D. C.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
FpAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
dama* dantų emales — tas sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“Civilizacija kryžke 
Įėję”, sako keturi 

intelektualai

Jos lanko J. V. miestus, agituo- 
damos už Hooverį. Abi 
virš 50 metų amžiaus ir 
susilaukusios anūkų.

yra 
jau.

Congress viešbutyje įvyko 
“keturių apokalipses raitelių“, 
advokato Clarence Darrovv, ra
bino Dr. L. Mann, ekonomisto 
Scott Nearing ir Dr. Preston 
Bradley pasikalbėjimas. Jie nu
tarė, kad civilizacija atsirado 
kryžkelėse. Vienas kaltino val
džią ir advokatus, antras, so- 
cialogas, aiškino, kad tai įvy
ko savo keliu, be jokio numa
tyto plano ir to nebuvo galima 
išvengti, tyęčias, ekonomistas, 
sako, kad vystosi nauja socia
linė ir ekonominė tvarka ir 
paskutinis, kad, nors civilizaci
ja žlugs, teisybė paliks ir ji 
paims viršų.

Kruvinoj “parės” pabai
goje, žuvo vyras ir 

žmona
Dolan šeimyna, 8620 Ingle- 

side Avė., turėjo “parę”. Vi
siems svečiams išėjus, vyras 
susibarė su žmona. Ginčas nu
sitęsė gana ilgai ir ėjo vis 
karštyn. Ir tuomet, abu vienu 
laiku griebė revolverį. Vyras 
atsidūrė ligoninėje su trijomis 
kulkomis krutinėję. Žmona 
gi atsigulusi lovoje.

Sublogėjus bizniui. Chicagoj, 
Senas Petras nutarė važiuoti su 
savo keliaujančia krautuvę j 
užrubežį Cicero, kurio vardas 
yra plačiai žinomas pasaulyje, 
kaipo gęro bavarsko sostinė. 
Cicero yra pagarsėjęs ir dėl ki 
tų priežasčių, kurios nevienam 
suteikė progos praturtėti.

Bet Senas Petarąs pamatė, 
kad jo buvo apsirikta, kuomet 
išvažinėjo po visą miestą ir ne
galėjo jokio biznio padaryti,

Žmonės visur dejuoja. Tąip 
darbininkai, taip biznieriai. Mat, 
Cicero gyventojus užlaikydavo 
daugiausiai Western 
dirbtuvės, kuriose
dirbdavo apie 40,000 darbinin
kų, o dabar tik 6,000 ir tai ne 
pilną laiką. Be to, buvo ir 
daugiau Įvairių pramonių, ku
rios šiąndien visai nedirba.

Vienas dalykas Senam Petrui 
puolė į akį Cięero mieste. Už
ėjus į vieną, lietuvišką cigarų 
krautuvę, ir besikalbant su sa
vininku, įėjo poHcistas ir tuo
jau ėmė kalbėti lietuviškai,, vi? 
sai nesididžiuodamas esąs Cicę 
ro tvarkos palaikyto jas.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzaiųuotojas 
Modernišką. Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
. CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvęse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušt 

. darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicagc
SKYRIUS:

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

įv

Po septynių metų suim
tas už meilužės nu

žudymą

Electric 
pirmiau

Pieninės pasiryžu 
sios tęsti kovą 

už 9 c. pieną

su- 
So. 

me-

Lake apskričio policija 
ėmė John McGuire, 1902 
Savvyer Avė., kuris 1925 
tais nužudė savo meilužę, tūlą
Mrs. Minnie Millinger. Už jo 
areštą policija siūlė $1,000.

'■ ■' ......... . -...... .... .................................................  -n
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Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S, M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS' IR BALSAMUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
Graborius ChicagOj

1646 W. 46th St.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
.''.'.įį. ju geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
BMBT 3238 S. Halsted St.

Te|. Victory 4088

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai

Chicagos pieninių organizaci
jų atstovai ir Hšvežiotojai te
beveda derybas tikslu sumažin
ti išvežiojimo išlaidas ir nu
mušti pieno kainas iki 9 cen
tų už kvortą. Nors tos dery
bos tęsiasi jau kurį laiką, iki- 
šiol pasekmių nedavė. Bet pie
nininkai pasiryžę kainas numa
žinti, kad galėtų konkuruoti 
su nepriklausomomis pieninė
mis.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos . 
■■g komfortą , 
■■ skutimos

i namie

Rastas nužudytas Mon
tanos ūkininkas

< PROBAK BLADE)

Stock Yards Inn, 4178 So. 
Halsted Street, rastas nužudy
tas Henry Shoop, iš Montana 
valstijos atvažiavęs į skerdyk
las ūkininkas savo galvijus 
parduoti. Jo galva buvo per
skelta su kirviu. 

< ____  .
Sudužo dviejų lakunų—- 

močiutės
Pakelyje iš Clęvelando į Iowa 

City, Chicagoje sudužo dvejų 
lakunįų — “močiučių” H. Fos- 
ter ir Samuel Dobear orlaivis.

Buy glove* with wha» 
it savos

NBra reikalo tnoKftll Bite y sssr- žsę 
dideli* tūbas parsiduoda ui 
Mo. n vato ir apšauto daa- 
U*. Be to taute sutaupiau 
98. ui kuriuo* raUte ■užpirk
ti pirltlnalte* ar ką 
Lambert Pbanaacal Oo. .

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Seniausia ir Didžiau šia
LIE^ŲVĮV

GRABO Riti ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vęį austebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies paląidojimą. M'es nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 

, tarnavimą juiįis visai nięl^o nereikės mękėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia apibųlance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
,Ęętuvips Moderniškos Koplyčioj Dėl 

šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm ųegų kreipsitės kur; 
Ųtiir. ‘ 'T'' ' ‘ ;

JŪSŲ GRABORIUS 
A' " i " ' 

’ Didysis Ofisas

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ!

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginu 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudam 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitais< 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos 
egzaminavimas daromas su elektra, pato 
danČią mažiausias klaidas. Specialė atyd 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per.pusę pigiau: 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Tel. 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

via: ai
Ofiso Tel. Lafayette 7031 

Rez. Virginia 1829

Dr. C. K. Kliauga i 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W.Marquette Rd. arti W«etrrnAv 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomi* 

1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 4

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 1

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330 1-'
Namų telefonas Brunsvick 0597

A. LDavidonis^D| 
4910 So. Michigan Avenue t

Tel. Kėnwood 5107 »
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte; o 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. t< 

apart šventadienio ir ketvirtadienio c<

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 2136 W. 24th St. L

Tel. Canal 0402
CHICAGO. |.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 |

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.
» ' ' -į ■ r , (| _  |
1 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

. DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

' • , įDr. Suzana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tęl. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| 1821 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

S

^DR.MT. STRIKOLIS
4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0 OFISAS:
> 4645 S. Ashland Avė., 
e Ofiso valandos nno Z iki - 4 ir ano O Ud 
. 8 vai. vak. Nedėnomte pagal sutarti
a Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930
■1

’’ A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South tyestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
’ VALANDOS: 

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

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlidmš pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street 

_ CICERO, ILL.
5 X-Ray . . ♦ Phone Cicero 1260

Lietuviai Gydytojai
’. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Pbone Boulevard 70 V2

. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marąuette Road 
riandos: 9—12, 7—9, Antradieni ir 
tvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš BUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
us kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
kuieris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
noterų ir vaikų pagal naujausius me- 
odus X-Ray ir kitokius elektros prie- 
aisus.

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

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

Tel. Canal'3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
'ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
rakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

ir. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
to 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pief
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza 3200

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

Jei neatsiliepią Šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai, t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniai* 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street ■
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A.A. SL A KIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe SL

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

incirpii t rpicn
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
' Tel. Bųulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockmell St. 
Tel* Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th Su—prie Micbigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

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

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

3421 So, Halsted St.
Pbone Ęoulevard 8483,

DENTISTAS
4143 Archer Av>, kampas Ftancisco Au.

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

OHICAPO, ILL,

William C. Mitchell
LIETUVIS APVOKATAS 

2656 Wėst 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

A.C.W.A. ir L.S.S. 
centr. kp. rengia 
svarbias prakalbas

Jos įvyks lapkričio 3 d., Amai* 
gamated C. W. of A. name, 
333 Sb. Ashland Avė.; pra 
džia 7:30 vai. vakare.

Amalgamated Cloth. Workers 
of America lokalas ir L. S. S. 
Chicagos centraline kuopa ren
gia dideles prakalbas lapkričio 
3 d., Amalgamated C. W. of A. 
name, 333 So. Ashland Avė 
Kalbės William A. Cunnea, Far- 
mer-Labor partijos kandidatas 
j Illinois statės attorney (pro
kuroro) urėdą, M. Skala ir ge
rai žinomi lietuviams kalbėtojai 
Dr. A. Montvidas ir drg. V 
Ambrazas.

Atsišaukime j visuomenę, 
prakalbą rengėjai sako: “Mes 
dabar pergyvename vieną svar
biausių ir sunkiausių momentų 
Amerikoje. Yra svarbu, kad 
jus visi turėtumėte pilną Su 
pratimą kas reikalinga daryti 
ir už ka balsuoti. Viršminėti 
kalbėtojai jums viską paaiškins. 
Jie yra tikri darbininkų drau 
gai ir užtarėjai, ilgai jau dir
bę ir kovoję už geresnį visų dar
bininkų ateitį”.

Prakalbos prasidės 7:30 va
landą vakare. Visi draugai ir 
draugės kviečiami atsilankyti, 
įžangos nebus.

Chicagos lietuvių 
tarpe pasirodė sau- 
žudybių epidemija

Per paskutines tris savaites 
nusižudė apie dešimts lie- 
tuvių: svarbiausios saužu
dybių priežastys — bedar
be ir sunkios gyveninio są
lygos.

Paskutiniu laiku įvairiose 
Chicagos Lietuvių kolionijose 
pradėjo kartotis ąaužudybės. 
Kas kelintą dieną nusišauna 
ar nuodų išgeria gyvenimo 
aplinkybių prispausti lietuviai 
ir lietuves. štai pavyzdžiui, 
pereigą savaitę nusišovė Nor- 
wood apylinkės gyventojas, 
valgyklos patarnautojas Povi
las švedą, mėgino nusižudyti 
lietuvis daktaras, mėgino nu
sišauti netoli 27-tos ir Union 
gatvės J. Norvis, Marąuette 
Parke pasišovė ir netrukus 
mirė Jurgis Soda. Tokių pa
vyzdžių galima ptiskaityti 
daugybę .
Daugelio saužudybių priežas

tis bedarbė
Kai kurių pasikėsinimų prieš 

savo gyvybę priežastys yra 
šeimyniniai nesutikimai, dėl 
kurių kiek laiko atgal mėgino 
nusinuodyti Bridgeporto apy
linkėje gyvenanti Pageliene. 
Bet skurdas ir nedarbas sulo
šė daug didesnę rolę. Neturė
dami gyvenimo šaltinių, ne
dirbę per ilgą laiką ir neturė
dami vilties kuomet nors grei
toje ateityje darbą gauti, keli 
nematė kitos išeities, kaip tik 
prasišalinti iš gyvųjų tarpo.

Kai kurie, nustojo turto
Kai kurie prakišo daug pi

nigų su namais ir pirkdami 
biržos vertybes. Kai , kurie 
pirmiau buvę turtingi, dabar 
neturi nieko ir jiems yra ypa
tingai sunku grįžti į žemesnę 
gyvenimo normą iš gere&nės. 
Be to, visuomenėje, rie vien 
tarp lietuvių, yra susidaręs 
labai slegiantis ūpas nerima
vimas ,ir bedarbių eilėse atsi
radusiam žmogui labai leng
va prieiti prie kraštutinumo.

Žudosi, neturėdami drąsos, 
išmaldų prašyti.

Dar Viena saužudybių prie
žastis yra neturėjimas drąsos 

išmaldų prašyli. Vienas žmo
gus, kuris pirmiau gyveno pa
lyginamai gerai, dabar yra 
privertsas eiti maldauti duo
nos kąsnio, pieno lašo, kad 
palaikyti savo ir šeimynos gy
vybę. Kai kurie turi drąsos, 
bet yra nevienas, kuris savęs 
jokiu budu negali priversti 
to daryki. Gedos jausmas, 
draugų ar pažįstamų baime, 
kartu su alkiu, privertė ne 
vieną atimti sau gyvybę.

T. Rypkevičius kal
bės per radio apie 

pilietybę
Kalbės šiandien iš stoties 

WGES.t tarp 7 ir 8 vakare.

“Naujienų” atstovas T. Ryp
kevičius, šiandien kalbės per 
radio iš stoties WGES. ‘tarp 7 
ir 8-ių vakare. Kadangi da- 
dartiniu laiku pilietybės klau
simas pasidarė labai aktua
lus, ir valdžia kalba apie atė
mimą pašalpos nuo nepilicčių, 
o fabrikai vartoja diskrimini- 
naciją prie ateivius, kalbėto
jas savo kalboje, tarp kito ko 
palies pilietybės klausimą. Vi
si nepamirškime pasiklausyti.

Šiandie bus įdomi 
radio programa

Bus paminėjimas 3-jų metų šių 
radio programų leidimo su
kaktuvės

šiandie, nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles, bus transliuo
jama graži ir įdomi lietuvių ra
dio programa. ,

šio progrsmo išpildyme daly
vaus geriausi lietuviai daininin- 
kai-dainininkės, bus įžymus kal
bėtojai, rinktina muzika ir pa
sakojama visokios kitos pasau
lio įdomybės. šį sykį šių pro
gramų leidėjai, Peoples Furni- 
ture krautuves, minės 3-jų me
tų sukaktuves, šių programų, 
kurie nuolatiniai, kas savaitę, 
linksmina ir įdomina klausyto
jus. Todėl ypatingai šį vakarą 
nepamirškite užsistatyti savo 
radio ir pasiklausyti. —XXX.

“Naujienos” dalina 
gražius pasveiki

nimo laiškus
Juos gauna lietuviai siunčią 

pinigus į Lietuvą per ^Nau
jienas” pinigų siuntimo sky
rių. ,

“Naujienų” pinigų siuntimo 
skyrius padovanos gražų ka
lėdinį pasveikinimo laišką, 
kiekvienam, kuris, siunčia pi
nigus per skyrių savo gimi
nėms į Lietuvą. Laiškas yra 
gražus, pritaikintas Kalėdoms 
ir jūsų giminėms, jį gavę tik
rai nusidžiaugs. Pasinaudoki
te progą, gaukite vieną tų 
laiškų ir tinkamai pasveikin
kite savo tėvus ,brolius, sesferis 
ir kitas gimines, kuriuos pali
kote Lietuvoje.

Iš Lawn Civic Aso
ciacijos

Lawn ciyic. asso. 3-čios kuo
pos susirinkimas įvyks lapkr. 
(Nov.) 3 d. 7:30 P. M. po No. 
4535 So. Rockwell St.

Gerbiami lietuviai, malonėki
te atsilankyti ( virš minėtą su
sirinkimą. Bus labai daug svar
bių pranešimų taksų reikalu, ka
dangi eina visokie išprovokuoti 
gandai kaslink taksų nemokėji
mo. Nešvarus politikierių gan
dai per amerikoniškus laikraš
čius gali padaryti daug blėdies’ 
streikuojantiems taksų mokėto
jams nejudinamojo turto savi
ninkams. Ateikite ir išgirsite 
pačių taksų ekspertų praneši
mus. Taipgi bus pranešimas 
apie gazo taksas.

—Kviečia valdyba. !

Sužeistas trokui įva- 
žiavus į keleivinį 

automobilį

J. Gumbis panešė sunkias žaiz
das: nelaimė įvyko sekma
dienį, prie 48los ir Lincoln.

Sekmadienį po pietų, didžiu
lis “International” trokas prie 
48tos gatvėn ir Lincoln Avė., 
kampo įvažiavo į keleivinį au
tomobilį, kuriame važiavo trys 
vyrai. Sunkus trokas mažai 
nukentėjo, bet visi važiavę ke
leiviniame automobilyje buvo 
sužeisti. , Tarp sužeistųjų yra 
lietuvis J. Gumbis, 4827 South 
Justine St. v

Aukavo Liet. Mot 
Drg. “Apšvieta”

Lietuvių Moterų Draugijos 
“ApŠvietos” surengtų pietų 
Oak Forest seneliams progra- 
me be vakar paminėtų armė
nų, dalyvavo E. MiščikaiČiutė 
(vakar klaidingai pažymėta 
E. Miščikaitienė). Be. sumi
nėtų, aukavo, pp. Giačienė, 
šeštokai ir Kunickas po 50c. 
A. Blosienė, Tulys po $1.00. 
Be to, maistu prisidėjo pp. A. 
Ziginont ir šiliniai. Prie aukų 
surinkimo, be kilų pasidarba
vo p. K. Jakubkicnė.

Rengimo komitetas » taria 
visiems ir visoms aukavusioms 
ačiū.

K. Jakubkienė, E. Milerie
nė, Z. Puniškienė, M. Air 
dziulienė, A. Zabukienė, 
M. Ivanauskaitė-Schultz ir 
A. Miščikaitienė.

Atitaisau klaidą
Iš lietuvių laivakorčių agentų 

suvažiavimo

Spalių 24 dienos “Naujieno
se”, aprašydamas Laivakorčių 
agentų sąjungos ŠiiVažiavimą 
padariau stambią klaidą. Minė
damas svečiavimosi pas Praną 
Raškinį, pasakiau, kad sekantį 
rytą p. Raškinienė pagamino 
pusryčius. O turėjo būti Pra
no Raškinio šeimininkė. Mat, 
taip pasakydamas, galėjau pa
daryti p. Raškiniui daug ne
malonumo, nes jo žmona ran
dasi Lietuvoje ir perskaičiusi, 
turėtų nesmagumų. Taip pat ir 
Pranas Raškinis gali turėti ne
malonumų.

Todėl, šiuomi klaidą atitai
sau ir pp. P. Raškinių labai at
siprašau.—T. Rypkevičia.

Pirmyn choro rėmė
jų atydai

Gerbiamieji Pirmyn choro 
rėmėjai, šio šeštadienio vakaras 
yra jūsų; ar mums padarysite 
garbę ir jame atsilankysitė? 
Choro valdyba, eidama komite
to pareigas, nepavydėdama nei 
darbo nei prakaito, nenuilstan
čiai ruošiasi dėlei jūsų, rėmė
jų, bankieto. Bilietai jau bu
vo visiems jums prisiųsti arba 
asmeniškai priduoti, todėl pasi
tikime visus musų rėmėjus, — 
be išimties—pamatyti Universal 
Kliube ateinančio šeštadienio 
vakarą.

Yra visai neabejotina, kad šis 
vakaras pasiliks jūsų mintyse 
ilgai po jo įvykimo. Prie ban
kieto prisideda puikus progra
mas: mergaičių trio, kurį esa
te daug kartų girdėję ir tiek 
pat kartų pagyrą; Pranas Jaka- 
vičius—- vienintelis Pranas Jaka- 
vičius, kurio dainavimu nieką 
dos negalima atsigerėti; ir įvai
rus įvairumai. Prie to smagi 
muzika — dar smagesnės pol
kos—-kortų lošimai, ir t.t.

Tai matote, gerbiamieji rėmė
jai, viskas yrą nuoširdžiai ir 
gražiai ruošiama, kad Pirmyn 
choras galėtų Jus pagerbti ir 
taip parodyti tą dėkingumą, ku
rį esate savo parama užsipelnę. 
Jeigu šitas vakaras palinksmins 
jūsų širdis, ir jeigu jis paliks . •* • • ; • t . • 

gražių atminimų, tai Pirmyn 
choras ir jo valdyba bus at
siekę savo tikslą.

Jacųues Grandmesnil.
' ■■■ . . . . ■. . : > „.2, ■     J ■

pirmyn]
SHARPS and FLATSt.—------------- •... . • 

Hear ye! Hear ye! Here comes 
the official announcement from 
Pirmyn chorus. “Rėmėjas”! 
Pay particular attention.

A deep gruff voice from 
below;—-Uncostumed as I am 
for public announcing, I štili 
have a clean shirt on niy back. 
This clean shirt will be the 
apple of many an eye of those 
present Saturday, November 
5th at the Universal Club, 33rd 
and Halstcd St. lt is on this 
day that all of Pirmyn’s rė
mėjai are to receiVe a glorious, 
never-to-be-forgatten reception. 
If you don’t believe it, come and 
see for yourself. Thank you.

A meek Voice from above;— 
Oh, dear! I sūrely will have 
to go. Those Pirmyn boys dance 
so divinely. And then there 
will be eats! Ųmmml Can you 
imagine all that for only fifty 
cents. I hope I see all of you, 
Saturday night at eight o’clock.

WEATHER FORECAST
The Pirmyn prognasticator— 

Mitzi Although the rain keeps 
up, it comes down. Darker to- 
wards night followed by to- 
morrow. Temperature depends 
upon the thermometer.

NOVEMBER 8th
Election day, Are you going 

to the polis and cast your bal- 
lot for a man who claims to 
be a wet? Is your vote going 
to elect a man who has always 
stood for high tariff?. Or are 
you going to ehoose the next 
President for J|is platform on 
how to relieve the depression?

To all of these ąuestiorts, we 
emphatically, aųswer No. Our 
next President should bė a man 
who can catch |Jie biggest fish,. 
a man who canj throw a base- 
bąli the furthest at an opening 
league game, and a man that 
can take it. l^ake it, I say. 
Take everything including the 
hole in your sode.

IN M Y MEMORIES
Much has been said about the 

“forgotten man” during the 
Presidential campaign, būt, now, 
I feel it is my duty to say a 
few words about the gone būt 
not forgotten lady. (I am not 
running for any office).

Two weeks ago, I saw her. 
She was as sprite as an elf, as 
gay as a lark, and as pretty as 
a doll. We f eit it an honor to 
know her and a pleasure to be 
able to speak to her. Lašt Fri- 
day, we saw her not. She was 
not there. We missed her. Her 
voice, screeching above the ot- 
hers, was missed. Where was 
she? She was unforgotten. The 
alto section was not present.

L1L* OF EVERYTHING
The spirits walk no more. 

Halloween is over... Geprgie sure 
showed them how it should be 
done at Jučus lašt Saturday... 
What o conglomeration of ce- 
lebrants there were... Frank 
says never again. The altos 
mušt have had' a holiday lašt 
Friday... Where was Smiley 
Mary Gw. and her friend... 
John the Blonde seems to have 
gone into a deep reveriė.. An 
old member bąck, Al Neckrash.. 
It has been said that women 
are all alike—each one is dif- 
ferent. First day of Novem
ber. Hope there are more 
holidays this month than lašt 
šo that we may catch up with 
that which has left us behind.. 
Cleo štili feels that thę only 
place to do any work is at re- 
hearsal. Everybody tries to 
play up to Aldopa so that they 
might get a sheėt of musię 
when it is'passed out.

vSMITHS
Mr. Stephens;—My dear Ve

ra, you have a terrible cold. 
What are you taking for it?

Vera-IIard to say. Make me an 
offer.

FINIS
That will be all for today. 

Next week, more dirt. Good, 
clean, wholesome dirt. In the 
meantime, send your ideas to 
The Singing Fool, 6406 S. Fran- 
cisco Avė.

Adios
THE SINGING FOOL 

who thinks that he could not 
have a minor operation beeause 
he’s over twenty-one.

Pirmyn Aidai
Neužmirškit! Pirmyn cho

ro “Rėmėjų Rankiotas” įvyks
ta ateinančio šeštadienio, lap
kričio 5 d., vakare. Vieta: 
“Universal. Club”, prie 33 ir 
Halstcd gatvių. Daugiau pa
siskaitykite kitur šioje “Nau
jienų” laidoje.

Šiuo leidiniu “Pirmyn Ai
dų” prašome visų musų skai
tytojų nuomones; ar jiems pa
tinka “Aidai”, ir ar jie galėtų 
duoti planų juos, pagerinti... 
“Aidų” pirmas leidinys pasiro
dė tik prieš keletą savaičių. 
Jų tikslas yra geriau supažin
dinti visus muzikos mėgėjus 
su choro Pirmyn darbuote ir 
gyvavimu. Šio tikslo mėgi- 
nom prisilaikyti. Dabar tiks
lą norime praplatinti: visi 
esate kviečiami prisiųsti savo 
nuomones ir įspūdžius ku
riuos- jums duoda choro Pir
myn darbuotė ir veikimas. 
Taip choras galės geriau suži
noki ką jo publika daugiau 
mėgsta — arba kas jiems ne
patinka — ir galės tuomi pri
silaikyti.

Galite ir prisiųsti kontribu
cijas kitokio ūpo ,kaip tai ži
nučių apie musų choro narius, 
apie choro rėmėjus, ir tt. 
Taip darydami mes galėsime 
praplatinti “Aidus” ir juos pa
daryti vertais jūsų skaitymo; 
galėsime geriau pažinti musų 
narius, ir choras, prisilaiky
damas i publikos .nuomonėmis, 
galės net ir dar daugiau pasi
gerinti ir aukščiau iškelti mu
zikos kultūrą visų musų lietu
vių tarpe.. Visas kontribuci
jas siųskite:

Jacąues Grandmesnil,
727 W. 21 St.

Dr. P. B. Šimans
kis žinomas Chi- 
cagoje ir bene vie
nas iš daugiausia 
užsiėmusių gydy
tojų. medikališkoj 
profesijoj. Jisai 
priklauso p r i e 
Lake Sbore Atb- 
letic Kliubo, Ame
rican Hydcological 
Society ir Divi- 
sion St. Y.M.C.A.

Per daugelį me
tų jisai yra medi- 
kaliu direktorium 
gerai žinomo .Na
tūra! Herb Elect
ric System. pirmiau buvęs S-M-S. 
Health Institute, kuris specializuojasi se
niausiam pasauly gydymo bule, būtent 
žolėmis, taipgi modernišku elektros gy
dymu ir specialistų egzaminacija už la
bai žema kainą. Jisai yra sūnus pla
čiai paskilbusios Motina Helena. Tūk
stančiai jos buvo pagydyti ir ji pradėjo 
šia savo žolių gydymo metodą virš 
40 metų.

Del bedarbės Dr. Šimanskis yra įstei
gęs Herb Clinic kur kasdie nuo 2 iki 
4 po piet patarnaus dykai.

Advertisement.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ..........    $2.50

padaromi į vieną dieną. 

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

V....................     ė. . .. ... .... .......... ,

t ApiTTlT'IVTPTI
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

PRANEŠIMAI

Lietuvių Rubsiuvių lokalas 
269 ir Ud. Socialistų Chicagos 
Centralinė kuopa rengia svar
bias prakalbas Kriaučių unijos 
svetainėj, 333 S. Ashland Blvd. 

šiame susirinkime kalbės 
advokatas Wm. Cunnea, M. 
Skala, Dr. Montvidas ir V. 
Ambrozaitis.

Visi ’ lietuviai, kaip dirbanti 
taip ir bedarbiai turėtų atsi
lankyti į šias svarbias prakal
bas ir išgirsti patyrusių veikė
jų nuomones kaip išsigelbėti 
iš dabartinės sunkios padėties.

Notth Side. SLK. 226 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie, lap
kričio 1 d. Association Hpuse, 2150 
W. Nortb Avė. Pradžia 7:30 v. v. 
Visi nariai yra kviečiami skaitlingai 
susirinkti. M. Siteikit, sekr.

Draugytti Saldžiausio/ širdie/ Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
1 dieną lapkričio 1932 m„ 7:30 vąl. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite visi 
drąugai atsilankyti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarti dėl draugijos labo 
ir malonėkite atsivesti naujų narių dėl 
prisirašimo. Valdyba.

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

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

A. Misiikaitienė.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, Iii. 
Tel. Yards 4754 

5 . f. . ■ *

CLASSIFIED ADS.
V Į -----  -

_____ Radios_________
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

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

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

SAVO BIZNIUS — PREKES.
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

i

mi.ll. ............

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos
PILIETYBĖS PAMOKOS

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

JOSEPH J. GRISH, 
4631 S. Ashland Avenne, 

Telephonas: Boulevard 2800

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
Hradėjak 
radime 
mama.

patentavime finansavime ir su
rinku praktiškiems išradi-

H. SANDERS,
536 So. Clark St,

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. Metini narystes mokestis 
.DYKAI. Bkpettų patarimas visose namų 
savininkų it repdanninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau lino adresu viri 40 metų

—O—
NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 

ŠIANDIE 1
Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininku išvarimas iš namų, ir 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47tb Street.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tai. Vktory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojami. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Hatrison St.
Kedzie 8463 — 

Naktinis Telefonas Columbus 7741

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 Reikią_______

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGĄ PADA
RYTI PINIGŲ

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

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




