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Lenki

Penki
Medžioklė ant žvėryno žvėrių

kur dabar

Po

tų didelių*! kompanijų.

Vėliau vienas 
Dillon, 24 m.,

Ginkunais 
ir aptvar- 
dalyvauja 
šiaip jau

tai 
su

kati

Uždarė nekurtuos vienuolynus, 
kur ypač berybis fanatizmas 
buvo įsigalėjęs

Spalio mėnesį valdžia turėjo de
ficito erti $228,000,000

Rezignavusio Zaleskio vieton 
paskirtas vice-ministeris pulk. 
Beck

Salt Lake City, Utah, lapkr. 
3.—Plėšikai apiplėšė gąsdino 
stotį ir nušovė jos savininkų 
John Stamis ir darbininkų G. 
Soter.

10 metų sukaktuvės Kernai 
valdžios

sužeista vakar muštynėse tarp 
pącionajistų ir,komunistų.

Nušovė du policistus ir pats 
nusišovė

Sustreikavo basų, gatvekarių ir 
elevatorių darbininkai pro
testui prieš aglų kapojimų

kad “pamatyti
Klaidžiojęs daugiau

Du nuteisti kalejįman, kelį ga 
•i vo pabaudų, o kitų byla, ati 

dėta ; ■ ■ . • ;

Londonas, lapkr. 1.—Polici j a 
areštavo A. L. Hannington, ku
ris suorganizavo bedarbių bado 
marša vi mą į Londoną.

Buenos Aires; lapkr. 3. —Ar
gentiną užklupo dideli karščiai 
|| Reli žmonės liko saulės pri
trenkti.

Kur lipk vėjas pučia
Šiaudiniuose '“Literary Digest” 

balsavimuose daugumą balsy 
gavo Roosevelt

nuo 1931 m. sausio 
iki paskutinių diąnų 
Lietuvos. Tokių s- 
apie tukstant

I

v.
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Papa pasmerkė ir 
uždraudė fanatiška 

misticizmą

Rymas, lapkr. 3.—Papa Pius 
XJ pasmerkė ir uždraudė ka
talikams praktikuoti, kaip jis 
vadina, fanatiškų misticizmų, 
šis uždraudimas apima visa 
Europų, kad sulaikyti tokius 
religinius apsireiškimus, kurie 
daeiną iki aiškaus liguistumo.

Pajio įsakymu tapo uždaryta 
Tarauto archidiocezijoj moterų 
komunos, kurtas sukurė Mar- 
garet Spezzaferri, pastangomis 
franciškonų vienuolio Pio. Vi
soms narėms tapo įsakyta gryš- 
ti į namus, o Pio uždrausta 
matytis su žmonėmis ir laikyti 
viešas pamaldas kpulia kaime, 
kur jis skaitėsi šventu žmogu
mi. Daugelis apie jį parašytų 
knygų, liko įtrauktos į indeksų 
ir uždraustos katalikams skai
tyti.

Papa pasmerkė ir pavienių 
asmenų liguistų misticizmų, ku
ris privesdavo prie kraujo pa
sirodymo laike pamaldų. Tokius 
ligonius jis įsakė atiduoti me- 
dikalėn priežiūrom

Įsakyta uždaryti ir tuos vie
nuolynus, kuriuose buvo pasi
reiškęs perdaug didelis fana
tizmas ir savęs kankinimas. Ke
liems kitiems viehuolynams j- 
sakyta pakeisti Ir sųšvęlnihti 
savo reguliacijas. Visi šiė vie-1 
nuolynai yra moterų.

Mokslininkas pasimirė 
laikraščių pardavėju
Atlanta, Ga., lapkr. 3. — 

Miesto ligoninėj nuo plaučių 
uždegimo pasimirė Albert Ni- 
cholas Gremaud, 60 m., netur
tingas laikraščių pardavėjas.

Tik nedaugelis težinojo, kad 
jis yra žymus Šveicarijos agro
nomas ir inžinierius, kuris lai
ke karo tvarkė judėjimą Fran- 
cijos kanalais ir pristatymų į 
frontą maisto ir karo reikme
nų- .

Po karo jis atvyko dirbti Flo
ridoj, bet sprogus Floridos bur
bului jis prarado ir savo darbų, 
ir visų turtų. Po to užėjo de
presija ir atvykęs į Atlantu te
galėjo verstis tiktai pardavinė 
damas gatvėse laikraščius.

Columbiasville, Mich., lapkr. 
3.— Du šerifo pagelbininkai, 
Harvey Tedder ir Frank J. 
Greenan, kurie buvo išvykę 
areštuoti du įtartus banko plė
šikus, tapo užmušti susirėmime 
su įtartaisiais, 
įtartųjų, Ben
pats nusišovė. Prieš mirtį jis 
prisipažino prie banko apiplėši
mo ir prie Tedder nušovimo. Jo 
brolis, Scott Dillon, 20 m., taip
jau tapo areštuotas.

..............V

Waukegano šerifas pa 
kliuvo už degtinę

Waukegan, III., lapkr. 3. — 
Lake pavieto šerifas Lester Tif- 
fany, visų butlegerių rykštė, ir 
trys jo pagelbininkai tapo areš
tuoti Paducah, Ky., į kur jie 
buvo nuvykę parsivežti bankų 
plėšikų Floyd Fullbright.

Prohibicijos agentai, padarę 
kratų šerifo ir jo pagelbininkų 
automobilyje, rado dvi kvortas 
degtines ir 29 bankas alaus.

Amerikos 4 mėnesiiį 
deficitas siekia 

$629,889,093

Washington, lapkr. 3. —Iž- 
dynė paskelbė, kad spalio mė
nesį federalinės valdžios defici
tas siekė $227,941,129. Per vi
sus pirmus šių fiskalinių metų 
keturius mėnesius (liepos, rugp., 
rūgs, ir spalio) deficitas sieke 
$629,889,093. .Pernai tuo pačiu 
laiku deficitas siekė $674,571*- 
961.

šiemet yra labai žymiai su
mažėjusius pajamos iš muitų ir 
pelno taksų, bet yra padidėju
sios abelnos pajamos. šiemet 
per tuos 4 mėnesius pajamų 
buvo $559,358,377; pernai gi 
buvo $703,629,674.

Nors pajamos ir sumažėjo, 
bet taipjau sumažėjo ir valdžios 
išlaidos.

Bavarijos premieras 
smerkia Vokietijos 

kancleri

4

Chicagai ir apielinkei federth 
lis oro biuras šiai dienai pranik 
Sauja:

Apsiniaukę, gali būti ir Mą* 
taus; biskį šilčiau; gana stipt 
rus pietų vėjas.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:«
42.
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Didelis transportaci 
jos darbininkų strei 

kas Berlyne

< Berlynas, lapkr.. 3. —Berly
nas—trečias didžiausias miestas 
pasaulyje— pasiliko be svar
biausių transportacijos priemo
nių, sustreikavus busų, gatve
karių, požeminių kelių ir ele
vatorių darbininkams protestui 
prieš algų nukapojimų. Veikia 
tik viena valdžios operuojama 
linija, Stadtbahn, bet ir jos dar
bininkai rengiasi užuojautos 
streikui. Streikuoja viso apie 
23,000 darbininkų.

Iš priežasties streiko Berlyno 
gyventojai šiandie smarkiame 
lietuje turėjo pėsti eiti į darbą.

> Rezignavo Lenkijos 
užsienio reikalų 

ministeris

* f■. r. ?. *;• JK’a Jr;

Išvažiavo parsivežti 
Insultus

Chicago.—Prokuroro pagel
bininkai Charles A. Bellows ir 
Andrevv Vlachos išplaukė iš 
New Yorko j, Graikiją, kad iš
gauti nusibankrutijusį visuo
menės aptarnavimo įmonių mag
natą Samuel Insull, o John P. 
Hampton išvyko iš Washingtono 
į Ottawa, Kanadoj, kad išgau
ti Martin Insull. Abu Chica
go j e yra apkaltinti už pasisa
vinimų jų valdomų kompanijų 
pinigų. 1

Graikija Ir JuWt Valstijos 
jau apsimainė ratifikacijomis 
sutarties apie , išdavimų nusi
kaltėlių.

Delei Prūsijos pasigrobimo Vo
kietijoje susidarė rusti padė
tis, sako Dr. Held 

j

Berlynas, lapkr. 3.—“Vokieti
jos padėtis niekad nebuvo tokia 
rusti nuo 1918 m.” Tokia. yra 
Bavarijos premiero Dr. Hein- 
rich atsakymas j Vokietijos 
kanclerio von Papen pastangas 
panaikinti Prūsijos savivaldybę 
ir pastatyti ją po tiesiogine 
Vokietijos valdžia.

Dr. Held atvyko į Stuttgąrtą 
pasitarti su Wurtembcrgo vai-, 
džia apie bendrus žingsnius 
prieš von Papenų.

Kalbėdamas viešame susirin
kime Dr.» Held pareiškė, kad 
“kas priešinasi parlamentui, tas 
priešinasi žmonėms ir veda 
Vokietiją į oligarchiją”. “Von 
Papeno gauja asimiliuodama 
Prūsiją stengiasi pasigrboti 
Prūsiją ne Vokietijos labui, bet 
kad pasigriebti Vokietiją pru- 
sionizmo naudai ir todėl Vokie
tijos padėtis yra labai rusti”.

Kancleris von Papen atsaky
damas j Bavarijos premiero 
kalbą įsakė santykius su Ba
varija “sumažinti iki mini* 
mum”.

33 žmonės sužeisti Hamburge

12 hitlerininkų ir 1 pašalietis 
liko sunkiai sužeisti ir 20 kitų 
sužeisti lengvau komunistams 
puolus Hamburge hitlerininkų 
burtus.

Policija po to darė puolimus 
ant komunistų ir pasak nacio
nalistų, suradusi įrodymų, kad 
komunistai organizuoją plėši 
mus tikslu sukelti pinigu rinki
mų kampanijai.

Penki žuvo susidaužius 
vokiečių aeroplanui
Berlynas, lapkr. 3.

žmonės liko ant vietos užmušti 
pasažieriniam aeroplanui skri
dusiam iš Nurembergo į Frank- 
fort, susidaužius Spessart kal
nuose. Tarp žuvusių yra ir du 
augšti Bavarijos finansų minis
terijos valdininkai.

Angora, Turkijoj, lapkr. 3. 
—Kernai valdžia atšventė savo 
gyvavimo dešimt metų sukaktu
ves. Vienuolikti metai tapo 
pradėti atidarymu ketvirto sei
mo. Nors pirmas seimas tapo 
atidarytas Angroj 1920 m., bet 
tik lapkr. 1 d., 1922 m. tapo 
priimtas dekretas, kuris forma
liai panakino Konstantinopolio 
valdžių.

K ’ > ' f '

Švenčiant šias sukaktuves* j- 
vyko ir juokingas incidentas. 
Po priėmimo " pas prezidentų, 
seimo atstovai nuėjo į kariuo
menės paradų, bet jis rado ten 
jiems skirtas vietas užimtas val
stiečių. Atstovai pasisakė val
stiečiams kas jie yra ir papra
šė, kad jie pasitrauktų. Bet 
valstiečiai jiems atkirto: “Mes 
esame patys asmeniškai atvykę 
ir todėl dabar mums atstovų 
nereikia”.

NAUJIENOS
Th> Lithuanian Daily News

PUBLIS?ED BY THE LITHUANIAN' NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Hakted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
k>

No. 261

Iš Lietuvos išsiųsta 1000 
žmonių

Nubaudė “Žemaičio” 
redaktorių

’ [Acme-P. tJ- Ą. Photo]

MORRIS HILLQUIT 
Socialistų partijos nacionalio 
pildomojo komiteto pirmininkas 
ir socailistų kandidatas į New 
Ycrko merus.1

Kalbėdamas miesto reikalais 
jis pareiškė, kad New Yorkas 
“yra valdomas bankierių dikta 
turos, kuri yra klastingesne ir 
despotiškesnė it už komunistų 
diktatūrų Maskvoje”. Bankie- 
riai valdo miestą ir plėšia jo 
gyventojus per visuomenės ap
tarnavimo įmones, todėl Hill- 
quit reikalauja, kad miestas 
nusavintų tas įmones, kurios 
paskui miestui neštų po $50,- 
000,000 į mętUs pelno.

Hilląųit, ytų populiarus kan
didatas ir VThnimany Hali’ de
mokratams su republikonais yra 
labai rimtas konkurentas.

Varšuva, lapkr. 3. 
jos užseinio reikalų miništeris, 
Augustas Zaleskis, rezignavo. 
Jo vieton prezidentas Moscickis 
paskyrė vice-ministerį pulkinin
kų Juozų Beck, diktatoriaus 
Juozo Pilsudskio dešiniąja ran- 
ką.

Zaleskis išbuvo ministeriu 7 
metus ir buvo laukiama jo re
zignacijos, nes jis pradėjęs ne
sveikuoti delei persidirbimo. 
Zaleskis pasiliks senate ir vė
liau galbūt bus paskirtas Len
kijos atstovu Londone ar Pa
ryžiuje.

Kaunas.— Jau spausdinamą 
knyga, kurioj bus surašyti visi 
asmenys, 
mėn. 1 d. 
išsiųsti iš 
menų yra

Teisia Londono be
darbius už riaušes

Jackson, Misa., 1 laprk.
“parėą”, kurioj nemažai išger
ta munšaino, nusižudė gyvnaš- 
lė Ruth Kirkpatrick, 28 m. šei-t 
mininkas Howard N. Evans, 40 
iuįo bijodamas atsakomybės, ir
gi nusišovė.

Kiaules irgi labai 
atpigo

7,000 ha žemės rėžiuose
Merkinė, Alytaus apskr. — 

Merkinės valsčiuje yra dar apie 
30 kaimų su 350 ūkininkų, ku
rie gyvena rėžiuose. Trobesiai 
visų menki, nuskurę. Ūkininkai 
nekantriai laukia pradedant 
skirstymo vienkiemiais darbų. 
Rėžiais valdoma žemė gerai 
neįdirbama, nes. nė vienas ne
žino, kur jam teks vienkiemis, 
o todėl ir žemės našumas men 
kas. Tokios žemės yra apie 
7,000 ha.

Telšiai.— Skuodo nuovados 
taikos teisėjas nubaudė “že
maičio” redaktorių Vincų žilio- 
nį dviem savaitėm arešto ir pa
starojo lėšomis paskelbti arti
miausiam laikraščio numery 
teismo sprendimų, už neteisingų 
apkalbėjimų “žemaity” Skuodo 
pašto įstaigos viršininko.

575,000 lit pajamų už 
mišką

Chicago.—Kiaulių kaina tiek 
žema, kaip dar niekad nebuvo 
per 54 metus. Tečiaus pirkliai 
sako, kad kainos galbūt jau yra 
pasiekusios dugnų, arba arti to 
ir kainos jei ir kris, tai jau ne
daug. O gal ir pradėsiančios kil 
ti.

Grudų kairios irgi nepaliauja 
kristi, ypač kviečių.

New York, lapkr. 3.— “Lite- 
rary Digest” savaitraštis pa
skelbė galutinus, davinius jo 
pravestų liaudinių balsavimų. 
Iš visos Amerikos gauta 3,064,- 
497 balotai.

Demokratas Roosevelt gavo 
1,715,789 balsų, arba 55.99 
nuoš. Repubilkonas preziden
tas Hoover gavo 1,150,398 bal
sų, arba 37.53 nuoš. Socialistas 
Norman Thomas gavo .148,079 
balsus, arba 4.84 nitoš.

Jei ta pati proporcija išsilai
kytų ir balsavimuose, tai Roo- 
seveltas gautų 474 elektorius, o 
Hooveris tik 57. 1

Proporcija socialistų balsų 
tikruosiuose balsavimuose gal 
būt padidės, nes šie šiaudiniai 
balsavimai buvo padaryti tarp 
labiau pasiturinčių gyventojų, 
kadangi jų adresus rinkta iš te
lefonų knygų ir automobilių 
laisnių.

f

Jura.—Dar prieš didįjį karą 
Juros urėdijos miškai buvo ži
nomi apylinkės miško pirkliams 
ir lentpiuvininkams gera me
dienos kokybe. Vokiečių oku
pacijos laikais tuose miškuose 
buvo sukoncentruota mišku 
masyvų netvarkinga eksploata
cija ir pravesta visa eile siau 
rųjų geležinkelio šakų— Nau
džių, Juros, Pavilkijos ir t.t.

Gražus ir dideli miškų ma
syvai ir pigus miško transpor 
tas sutraukė j Šią apylinkę daug 
lentpiuvių; yra dabar 8 didelės 
lentpiuvės, kurios visų skirtą 
iškirsti miškų išperka iki pas
kutinio kietmetrio. Dalis miš
ko daugiau tinkamo vietos žmo
nių statybai gabenama į nemiš- 
kingus Marijampolė-Vilkaviškio 
rajopus. šiais metais iki spa- 
lių-Tnėn.U d. gauta pajamų už 

—30 universiteto studentų Ūko. JP^dHPtą įpiš^ą 575.000 lit. Iki 
galo šių metų dar numatyta 
gauti apie 200,600 litų.

Gražins laisvas kapines
Šiauliai.—Laisvamanių drau

gijos Šiaulių skyrius organizuoja 
lasvųjų kapinių ties 
medelias apsodnimą 
kymą. šiam darbe 
draugijos nariai ir 
laisvamaniai.

30 Bulgarijos studentų 
sužeista riaušėse

Sofija, Bulgarijoj, lapkr.*3*

Per klaidą nužudė ne tų 
moterį >

Londonas; lapkr. 3. — Visos 
gatvės prie Bow gatvės polici
jos teismo buvo Stropiai patru
liuojamos nagrinėjant bylų 27 
žmonių, kurie buvo kaltinami 
už dalyvavimų paskiausiose be
darbių riaušėse prie parlamen
to rūmų. Bet jokių sumišimų 
nebuvo. 

' ■ i ?
Du, kurie buvo, kaltinami puo

lę policiją, liko nuteisti 6 mė
nesiams kalėjimai!. Kėliems ki
tiems priteistos piniginės pa
baudos. Kitų byla atidėta atei
nančiai savaitei.

Teišėjus aštriai išbarė paša
liečius, kurie susirenka riaušių 
vieton ir paskui kliudo polici
jai malšinti riaušininkus. Pa
sak teisėjo, žmonių pareiga yra 
ne trukdyti, bet dar padėti po
licijai malšinti sumišimus.

■ ■' • ■ “Bado armija” pradeda gryšti
namo

Vakar tapo areštuota dar 50 
bedarbių už kėlimą sumišimu. 
Jie sukėlė muštjrnes su vedė
jais Fulham Ręad koperatyvio 
instituto, kur yrą apsistoję 
apie 600 atmąršavusių iš kitur 
bedarbių ir kur gyvena keli šim
tai Londono bedarbių.

Komunistų apvilta “bado ar
mija^ jau pradedą būreliais 
gryšti j savo tolimus namus. 

. ; —I*—
Washington, lapkr. 2. —Vals

tybės departamentus tikisi dar 
šiandie priruošti formuM parei
kalavimą; kad Kanada išduotų

Martin pn* .......
sull, kuris yra kaltinamas pa- tūliems žmonėms, gavęs nuomą 
sisavinimų pinigų jo vado vau* Už 3 mėnesius ir daugiau tvar
tų didelių^kompanijų. tų nematęs.

Atvyko Austrijos vaikų 
choras

New York, lapkr. 3.New York, lapkr. 3. — Iš 
Viennos. atvyko 22 vaikų cho
ras, kuris koncertuos Ameri
koj tris menesius. Choras j- 
kurtas karaliaus dekretu 1498 
m. Nariai —9 iki 11 m. am
žiaus berniukai.

Leicester, Mass., lapkr. 3.—• 
Pulk. Samuel E. Winslow, pir
mininko federalinės taikimo ta
rybos, dvaro tvartuose prphi- 
bicijos agentai rado gerai į- 
rengtų didelę munšaino dirbtu
vę, vertės $35,000, kuri galėjo 
į dienų pagaminti po 2,000 ga
lionų munšaino. .

Pulk. Winslow gyvėna Wash- 
ingtone ir sako, kad jis du mė
nesiai atgal tvartus Urendavęs

S4I

Erie, Pa., lapkr. 3.— Miesto 
žvėrynas, turintis $10,000 ver
tės žvėrių, nusibankrutijo. Ka
dangi tų žvėrių negalima nė 
parduoti, nė kam atiduoti, 
kad jų nusikratyti, meras 
mane surengti medžioklę, 
juos medžiotojai išžudytų.

Cleveland, O., lapkr. 3. — 
Ross McDiarmid, 14 metų, Ka
nados kasyklų ir gamtos turtų 
ministerio s u n u s, prieš 
kiek laiko pasiėmęs tik $1, pa
bėgo iš nam 
svietų 
kaip 1,000 mylių, atsidūrė Cle- 
velando kalėjime, 
laukia atvykstančio tėvo.

Obelių vals. Ulytėlės kaime 
kirvio smūgiais savo bute nu
žudyta Eugenija Kopitkoyienė, 
60 metų amž. Nužudė Mitrofa- 
novas, kuris nuėjęs Kopitkovo 
klojimai! pasikorė.

Mitrofanas lindo prie Kopit- 
konb žmonos ir kai toji vieną- 
sykš Mitrofanovo neįsielido bu- 
tan, tai Mitrofanov kirviu su- 
kapopo .Kopitkovų gyvenamojo 
namo duris. Manoma, kad da
bar Mitrofanovas norėjo Ko- 
pitkovienei atkeršyti, — jų nu
žudyti, bet atėjęs j Kopitkovų 
butų sutiko senę Kopitkovienę 
ir vieton jaunosios jų nužudė 
per klaidų.

Suv. Kalvarija.—» Kalvarijos 
valsčiuje yra keletas nelietuviš
kų kaimų pavadinimų, kaip: 
Palenčizna, Čerkaučizna, Mit- 
rauČizna ir kt. \

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 
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LSS. ŽINIOS
Atsisaukimas į Ame
rikos Balsuojančius 

Darbininkus

vus? Ne! Ir dar sykį ne! Mes 
♦jurime savo atstovus į šios ša
lies valdžių ,tai draugai Nor
man Thomas ir Maurer, So
cialistų partijos kandidatai. 
Ir kiekvienas darbininkas pri
valome Už juos paduoti savo 
balsų, nes tik jais darbininkai 
gali pasitikėti ir tik iš jų gali 
laukti, kad jie patekę į val- 
žių dirbs dėl darbininkų ir 
visos šalies žmonių gerovės.

Brangus darbininke, broli 
ir sesute, Jei jums patinka fo- 
kis gyvenimas kokį mes da
bartiniu laiku pergyvename, 
jei jus norite, kad ši nelygy- 

kandidatus į šios be ir išnaudojimas pasiliktų 
ir ant toliau, jei jus norite, 
kad kapitalistų klasė paskuti
nes teises atim'jų iš jūsų, bal
suokite už republikonų ir de
mokratų kandidatus. Bet jei 
norite išbristi iš tų nuolatos 
atsikartojančių bedarbių, jei 
norite apginei tas teises, ko
kias da kapitalistų klasė nesu
spėjo iŠ jūsų atimti, jei norite 
kad šalies ekonominė maši-

Kadangi šiais metais įvyks
ta šios šalies valdžios rinki
mai, todėl LSS. 51 kuopa, 
Grand Rapids, Mieli., nutarė 
ben| trumpoje formoje patei
kti spaudai šį atsišaukimų.

Brangus darbininke, broli ir 
sesute, už kų šio rudenio bal
savimuose paduoši savo bal
sų? Mes per metų eiles balsa
vimo laiku pasirinkdavome 
tik republikonų ar demokratų 
partijos 
šalies valdžių, ir per metų ei
les mes prie šalies, vairo pasta
tėm tokius žmones, kuriems 
darbo žmonių reikalai visai 
yra svetimi, todėl per me'/ų 
eiles darbininkai kenčia skur
dų ir badų, ypatingai šios de
presijos 'laiku. Ilgų metų pa
tyrimas, rodos, turėtų kiekvie
nų darbininkų priversti pagal
voti kų davė dėl darbo žmonių 
būdami valdžioj per visų eilę 
metų republikonų ir demokra
tų partijų atstovai. Jie įvėlė 
šių šalį į karų, kur desėticai 
tūkstančių jaunų ir sveikų vy
ru žuvo, desėtkai tūkstančių 
pasiliko invalidais, kurie šian
die negalėdami sau pragyveni
mo užsidirbti, priversti vald
žios pagelbos reikalauti ir val
džia tūkstančiais milijonų do
lerių išmoka tokių pašelpų, 
tuomi apsunkindama šios ša
lies gyventojus. Kad subalan
suoti biudžetų prekes apkrovė 
aukštais muitais, pakėlė kai

rias ant reikalingiausių gyve
nime daiktų. Ir visa ta našta 
daugiausia slegia darbo žmo
nes. šalies pramonė taipgi su
tvarkyta tik dėl pelno, kurį 
semias tik stambieji kapitaUŠ- 
'ai. Nors nekurie darbininkai 
mano, kad šitokias bedarbes, 
kokių mes šiandie pergyvena
me sudaro overprodukcija, 
reiškia, su moderniškų maši
nų pagelba pagaminama dau
giau produktų ,negu jų galima 
parduoti, bet tai netiesa. Anot 
Norman Thomaso, čia ne over 
produkcija, bet under-kon- 
sumeija (nesuvartojimas). Lai 
su kiekvienu mašinos pageri
nimu trumpina valandas, lai 
duoda kiekvienam darbinin
kui darbų, kuris tik gali dirb
ti, o darbininkai turėdami pi
nigų išpirks tuos produktus 
ir nebus over-produkcijos.

Kad šios šalies ekonominė 
sistema yra sugedus, tam tur
būt niekas negali užginčyti. Ir 
kad jų pataisyti, darbo žmo
nes turi pavartoti savo poli
tiškų supratimų. Todėl mes, 
darbo žmonės, šio rudenio 
rinkimuose privalom parodyti 
kapitalistų klesai, kad mes 
jau turime tiek supratimo, 
kad žinome, jog republiko
nų, nei demokratų atstovai 
patekę į šios šalies valdžių ne
suteiks mums geresnio gyve
nimo, taip kaip jie nesuteikė 
per daugelį metų. Meri priva
lome parodyti kapitalistų kle
sai, kad mes, darbininkai, mo
kam savais reikalais rupin’is 
neblogiau už juos, ir kati mes, 
darbininkai, ~ tik tų syk su
silauksim sau geresnio gyveni
mo kai turėsime valdžioje sa
vo žmones. Tik tų nyk bus ga
lima pataisyti šių visų suge
dusių ekonominę sistemų, ii* 
žingsnis po žingsnio žengti 
prie geresnės ateities.

Šios šalies kapitaįistai susi
būrę tai į republikonų, tai į 
demokra'ų partijas, stengiasi 
valdžia palaikyti savo ranko
se, kad su jos pagelba butų 
galima su kiekviena diena vis 
didesniame skurde ir varge 
palaikyti prislėgtų darbininkų 
klesų. Ar mes darbininkai pri
valome ateinančiuose balsavi
muose paduoti savo balsų už 
tų kapitalistiškų partijų atsto-

kad dirbtų ne dėl pelno, bet 
dėl žmonių geroves, o, be abe
jonės, jus to noriSe, tai netik 
kad jus patys paduokite balsų 
už Socialistų kandidatus, bet 
agituokite ir savo draugus, 
kad ir jie balsuotų už juos.

LSS. 51 kp. Komisija:
S. Naudžius,

Joe. Jankauskas,
i

Antanas Kaus kas.

Rinkimams Besiarti 
nant

Už kelių dienų, ateinantį 
antradienį, lapkričio 8 d., į- 
vyks nacionaliai rinkimai ir 
dabar yra vedama smarki 

■pr i ešrink i m i n ė kampa hi j a.
Svarbiausios varžytinės eina 

tarp republikonų ir demo
kratų. Tai ne principų kova, 
nes tarp tų partijų nėra jokio 
skirtumo, bet tik eina kova už 
politiškus džiabus. Ir tas tų 
kandidatų laimės rinkimus, 
kuris bus išleidęs rinkimams 
daugiausia pinigų.

Toje kampanijoje gyvai da
lyvauja ir Socialistų par’ija, 
kuri neša išnaudojamoms mi- 
pioms naujas idėjas ir nau
jas viltis. Nėra abejonės, kad 
šiuose rinkimuose socialistai 
surinks nemažai baltų.

Bet svarbu socialistams da
lyvauti ne tik nacionalėj kam
panijoj, dar svarbiau yra lo- 
kalės kampanijos, kur socia
listai turi išstatę visų eilę kan
didatų į įvairias valdvie*es. 
Svarbu pravesti į tas valdvie- 
tes savus idėjos draugus. •

Darbininkai turėtų balsuoti 
ne tik už nacionalius socialis
tų kandidatus, bet ir už loka
lius,—balsuoti ištisų socialis
tų tikietų.

Kai kur, pa v. Chicagoje, so
cialistai kooperuoja su Labor- 
Farmer partija. Visoje valsti
joje yra išstatę savus kandi
datus, bet pavieto rinkimuose 
remia Farmer-Labor kandida
tus. Todėl čia socialistai turi 
balsuoti už abi partijas, pa
dedant kryžiukų abiejų parti
jų Lolumnosc ir paskui dėl 
tikrumo, po kryžiuką prie 
kiekvieno kandidato vardo. I

NAUJIENOS, 'Chicago, UI.
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Penktadienis, tapk; r 4, 193Ž *
demokratas“pažangusis 

Murray.
.......

Musų kandidatas Norman 
Thomas rinkimų dienų bus 
Chicagoje. Lapkr. 7 d. jis 
baigs savo kampanijų su pra
kalbomis Milwaukee, taipgi 
prakalba per radio. Po to jis 
atvyks į Chicago ir lapkr. 8 
d. dalyvaus jubiliejinėj iškil
mėj socialistų svetainėje, 3252 
W. North Avė. Čia bus išklau
syti ir rinkimų ‘ daviniai. 
Įžanga tik 25c.

KURIAMASIS 
SOCIALIZMAS

pra-Paskutinė d. Thomas 
kalba bus pasakyta per radio, 
antradieny, lapkr. 7 d., 8:15 
vai. vakare Central STmdard 
laiku. Ji bus girdima visu Co- 
lumbia radio tinklu. Chicago- 
je jų bus galima girdėti iš 
WBBM ar WGN stočių. Pa
siklausykite šios prakalbos.

MihVaukee mayoras Hoan 
sako, kad Socialistai šiemet 
surinktų iki 8,000,000 balsų, 
tai jei butų lėšų išvystyti dar 
platesnę kampanijų. Kitų par
ijų rinkimų lėšas padengia 
kapitalistai, todėl jos jiems ir 
tarnauja. Socialistų lėšas pa
dengia patys nariai ir darbi
ninkai, smulkiomis aukomis. 
O kad dabar yra didele de
presija, tai sunku iš narių ir 
darbininkų sukelti kiek dides
nių išteklių. Todėl ir kampa
nijom negalima buvo kaip rei
kiant išvystyti. Bet visgi buvo 
padaryta viskas kas galima, 
kad socialistinis žodis pasiek
tų kuoplačiausias minias.

Ma& Adler. -
(Tųsft)

Bet visa tai (visi šitie prieš
taravimai, priekaištai) nepa
taiko į mokslinį socializmų 
ir į moderninį socialinį žmo
gų, kuris tuo pačiu yrą socia
listinės idėjos nešiotojas it 
marksistai Vha tai fepiuiM 
ir į markrizma, nčs Ms nėra 
tas gamina mokslų mefettiz- 
mas (tam Bkro srovė, Veri.), 
kaip kad jį, tų nrechuntemą, 
čia taiko mokyti kritikai, pul
dami matkrižmų fo nepažinę. 
Mokslinis šOėiaitaifeš stali
nio idealižmo nefeketata šal
tų sąvokų štamMu* o prtašin- 
gal : jis tų hteųfeife Visad hi-

__ ,r h . fes- 
kritai čia kalbmaššt mokrii- 
škumaš reikalingas yra jo w- 

felė- 
amųjį

feš Ms nėra

klnhnui, jo galfeiim, 
ihonių bei kefe į stekii 
tikslų nurodymui. Taigi moks
linio socializmo amžiaus so
cialistas nenustoja buvęs Re
alistas, kovotojus (tai viso k 
kaš yra gera, gražu ta toto

U,
... r - . Aa,

—jfe yra tik matą* h mtaįtųs 
kovotoja*. Moksliniam sokovotojas. Moksliniam socia
lizmui jokiu, budu netrūksta 
jausmų ugnies, daugiau net— 

jog Šiandien jau 
pribrendo visa tai, kad prieL 
ties sapnas tikrove virstų, o 
tai reiškia tokį Socialinio įde-

jis rodo,,

alizmo 
niekad

sustiprėjimų, kokio 
prieš tai nėra buvę.

iii.

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga yra išleidusi lietuvių kal
boje Socialistų partijos plat
formų. Ji tapo išsiuntinėta vi
soms kuopoms platinimui. Tie 
Chicagos draugų, kurie jos ne
turi, bet galėtų ir norėtų pa
skleisti jų tarp lietuvių dar
bininkų, prašomi yra tuoj aus 
atsikreipti j d. M^J^irgcĮįonie- 
nę, “Naujienose.”

Spartus Socialistų 
Partijos Augimas
Šie metai pasižymi nepap

rastai sparčiu Socialistų par
tijos augimu. Kasdie į parti
jos raštinę apeina pranešimai 
apie susikūrimą naujų parti
jos lokalų. Naujų lokplų kas 
fiavaitę susikuria po 20-30. 
Nuo sausio 1 d. susiorganiza
vo jau toli virš 500 naujų lo
kalų.

Labai džiuginantys apsi
reiškimas yra ne 
lokalų kuriamasis, 
kesnis jų spartus 
Pav. nedideliame 
miestely Winslow
pos mėn. susiorganizavo so
cialistų lokalas iš 5 narių. Da
bar šis lokalas turi jau virš 
100 narių.

tik naujų 
kiek pas- 
augimas. 
Arizonos 

pereitų lie-

Arkansas socialistai pradėjo 
leisti savo laikraš^ “Liberty 
Spokesman.” Prenumerata: 
metams $1. Adresas: SAin 
Sandberg, c/o Commonwealthi 
College, Mena, Ark.

Industrinės Derpokratijos 
Lygos studentų taryba pradėjo 
leisti naujų žurnalų “Revolt,”! 
kuriame bendradarbiauj a 
Notman Tlioinaš.

ir

ši iš

Šiuose rinkimuose Socialistų1 
partijos kandidatai bus padėM 
ti baliotuoae 44 valstijose.

Socialistai nebus balpte tik
tai Idaho, Louiriana, Florida 
ir Oklahoma valstijose. Pa
starojoj valstijoj (Oklahoma) 
socialistai surinko 40,000 pa
rašų, kad įtrauktų socialistų 
kandidatus į baliotų. Bet rin
kimų taryba atmetė socialistų 
peticiją. Tų atmetimų patvirti
no ir valstijos augščiausias 
teismas. Kad socialistai nepa
tektų į balotų daugiausia rū
pinosi valsuos gubernatorius;

Ir šis atsakymas aiškėja iš 
ekonominio klasių skirtumo 
pagrindo ir šio skirtumOo vi
suomeninio plėtojimosi. O 
marksizmas visad atvirai ir 
pabrėždamas skelbė, kad kla
sių priešingumai nėra kažkas 
nemoralu, lyg tai butų kilę 
jie vien tik iš žmonių blogu
mo ar piktumo; marksizmas 
skelbė ir skelbia, kad klasių 
priešingumai ekonomiškai 
yra neišvengiami, be to, jie at
lieka didelę visuomeninę fun
kcijų, nes privati gamybos 
priemonių nuosavybė buvo 
tikrai reikalinga, kol visuo
menės gamybinės jėgos nebu
vo tiek išsiplėtojusios, kad 
galėtų visiems visuomenės na
riams suteikti kultūrinių gė-

• - . ----- yiĮ.i.1.1 .....■■■ • . .......................... .

rių. Kol dar nebuvo taip gau
siai produkuojama, kad vi
siems žmonėms liktų laisvo 
laiko studijuoti ar domėtis 
mokslu, menu ir kitais kultū
ros lobiais, o kiekvienam at
skirai butų suteikta galimu
mų visiškai patenkinti šiap- 
jau žmogaus pragyvenimo rei
kalus, tutėjo susidaryti it iš
silaikyti ekonomiškai iškilu
siųjų klasė, kad butų galima 
kultūrinė pažanga nors ir ne
didelėj visuomenės daly.

(Bus daugiau)
»l H , 

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N au ji en oie.

■ta

visuomenės pa-

pagrindų nauja moks
linio socializmo rūšis, kurių 
dar galima pavadinti kuria

is
vi-į

— išeina iš prad-

muoju socializmu — nes 
sukuria naujų galvojimo 
dų ir naujų žniOj 
suomenei, - 
žioj visai paprastai statomo 
klausimo, kuris iš tikrųjų yra 
revoliucingas. Čia išeinamų iš 
|o fakto, kad beturčio ir tur
tuolio/ pono ir tarno k'onfbas-; 
tai ištisus tūkstantmečius ' eg
zistuoja istorijos! gyvenime, ir 
visos kovos prieš tų nelygybę 
bei neteisybę iš esmės ne kų 
gelbėjo. Tačiau ties šiuo faktu 
mokslinis socidliznias nesusto
ja bejėgiškai^ kAip kad daro 
miesčioniška miiitis, — prie
šingai, jis klausi i ir ieško ŠP 
to reiškinio pi’iežasčių. Kkip 
čia galėjo atsitikti, kad tuo: 
metu, kai visose žmogaus gy
venimo srityse įvyko nesu
skaitomų atmainų, šiam lab
iausiai kankinančių seniau
sių socialinių kontrastų pa
sauly pasikeitė tik forma, b 
pati esmė liko nepaliesta? Nei 
be pagrindo kalba šiandie 
apie samdomųjų arba darbo 
mokesnio vergovę, o XVIII 
a. gyvenęs ekonomistas Myko
las Lingųet, kuris daug anks
čiau už Marksų savd pilietinių? 
dėsnių teorijoj aįiiė vėd. dar
bininko laisvę štai ką yra 
.pa'faŠęš : ■ .

“Jus sakot, jis laisvas. Ach,; 
kaip tik &ia ir gludi jo netai*, 
mę« Jani nėra kųp 
bet ir juo niekas, nesirūpina.} 
Jei jis kam reikųlingas, šam-! 
do jį taip pigiai, kaip <ik ga-i 
Įima. Pragyvenimo reikmenosi

parijai

Tąd iš kur šita* gyvenimo 
kontrastų hekintamuhias, ei
nąs raudona gija per visus į- 
vyktisiUs visuomenės pakitėji
mus ir per jos į padanges iš
keltų kultūros pažangų?

Mokslinis sOčializmaš duo
da į tai paaiškinantį atsaky
mų, kuris yra taip paprastas, 
jog bematant tampa akivaiz
dus, jei tik ties juo bus tin
kamai suspiestas dėmesys; ta
čiau j U* tas atsakymas, gana 
vėtai buvo duotas ir dauge
liui jis dar ir šiandien tebė
ra nežinomas. Net ir ten> kur 
jis yra jau žinomas, jokiu bū
du jo Vfea istorinė reikšmė 
nėra aiškiai suprasta. Socia
linės lygybės bei kontrastų 
faktas turėjo per ištisus tuks
iančius metų būti neliečiamas, 
nekintamas, nes per visų tų 
laikų vienas vienintelis ir 
svarbiausias liko neliečiamas: 
tai ūkiškas
grindas :— privatinė gamybos 
priemonių nuosavybė. O tai 
reiškia, kad per visų tų žmo
nijos kultūros istorijos laikų, 
visa tai, kas reikalinga žmo
nių pragyvenimui, ne visiems 
jiems priklausė, bet tik vienai 
jų daliai, ir tai dar mažesnei 
daliai, kad didelė dauguma, 
mase, būdama nustumta nuo 
visų pragyvenimo priemonių, 
buvo arba atiduota šiai ma
žumai arba turėjo jai parsi
duoti. Iš šito kilo tolesnis fak
tas, jog visas tos visuomenės 
darbas (išimtį čia sudaro tik 
trumpas patriarchalinio namų 
ūkio laikotarpis) buvo nu
kreiptas tam, kad tarnautų 
tos mažumos pasipelnymo tik
slams; vadinas, buvo dirba
ma ne tam, kad visi žmonės 
galėtųrgyvcnti, bet tam, kad 
gamybos priemonių savinin-; 
kai galėtų savo turtus daų-i 
ginti ir savo galių išlaikyti. Iš 
Šitų ekonominių faktų kilo vi- 
silomcnčs susiskaldymus kla- 
sėniis.

♦
Klasių priešingumai — ta

tai šiandien vis labiau ir la
biau ima pripažinti ’ir oficia
lusis fnokslas LZ' hgtfą joks po
litinių agitatorių išradimas, 
bet neišvengiamas kiekvienos 
privatinės gamybos priemo
nių nuosavybe besiremian
čios visuomenės vaisius. O su 
šituo sociologiniu klasių prie
šingumo faktu neišvengiamai 
lyra susijusi ir klasių kova, 
kadangi visai natūralu, jog 
kiekviena prispaustųjų klasė 
steigiasi savo likimų pagerin
ti, lygias teisęs turėti. Tokiu 
budu klasių kova, kol egzis
tuos klasės ir jų priešingu
mai, bus istorijos varikliu ir 
politinės bei socialinės pažan
gos pagrindu. Ir visa tai? kų 
nies šiandien matom buržua
zinės kulturds ir teisės valsty
bės pavidalu aukštai iškilus 
Viršttiil to luominės valstybės 
šiaiiriiiiio it iiekultųros, — vi
są tai teta tik klasinės kovos 
(bttržiiažijos sų feodalais aris- 
tokratčiš lt isii absoliutine 
ftlbiiarchija) vaišius.

‘ į ' ' ■ - ' . !

į Kur Ji Suranda Tą Visą. Gyvumą?

JI neišrodo septynių dešimtų metų.
Negi ji nesijaučia taip sena. Mo

teris, kuri stimuliuoja savo organus, 
gali turčti tokią energiją, kokiai pavy
dės moterys pusės jos amžiaus. -

Viduramžy jūsų svarbieji organai pra
deda lėtėti. Jus galbūt nebusite ligo
nis, bet tik neveiklus. Bet kam kęsti 
tą pusiau-ligonio padėtį, kuomet yra 
stimuliantas, kuris į savaitę laiko pa- 
akstins užsistovėjusią sistemą prie nau
jo gyveninio ir energijos?

Sis pastebėtinas stimuliantas yra vi
siškai nekenksmingas. Faktinai, kad tai 
yra daktaro receptas. Todėl jei jus 
esate nusibodę bandymo kiekvienos 
patentuotos gyduolės, kokia tik pasiro
do, pasakykit aptiekininkui, kad jus 
norite gauti bonką Dr. Caldwell’s su- 
rup pepsin. linkite po truputį šio 
skanaus syrupo kasdie* ar rečiau, iki 
jus pamatysite iš to, kaip jus jausi*

tčs, kad jūsų tingios kepenys 
veiklios ir jūsų viduriai yra liuosi nuo
nuodų., «• ’

Vyrai, moterys ir vaikai, kurie yra 
suvargę, kurie lengvai pavargsta, ku
riuos^ užpuola aitrumai ar turi tan
kius galvos skaudėjimus, yra greitai 
atitaisomi kada jie įsigija šį receptinį 
preperatą iš tyro pepsino, veiklios sėn- 
na ir šviežių liuosuojančių žolių. (Sy- 
rup pepsin yra visa pagelba, kokia tik 
viduriams yra reikalinga ir jus neįgijate 
labai blogo įpročio visuomet imti Huo- 
suotojus).

Laikykite boftką Dr. Caldwe11’s sy- 
rup pepsin savo namuose ir imkite po 
stimuliuojantį šaukštuką protarpiais. 
Tat viskMs ką labai daug žmbnių te
ima, kad palaikyti juos stiprius ir vei
klius, • ir visiškai liuosus nuo konsti- 
pacijos.

vM yra

Labat išeina aikštėn atsa
kymai ir į kitų kiaušinių: ko
dėl būtent socializmas pirma 
turėję būti utopinis it kodėl 
jis šiandien jau nebėra toks.

PRdaryli įvairiuose univėr- 
šitetuOse' Šiaudiniai balsavi-? 
irtai parode, kad labai didcliš’ 
studentų, skaičius ,kai kur rtėt 
didelė jų didžiUiną stoja už 
socialistų kandidatus. Tai 
svarbua ženklas, nes ikišol A- 
merikos universitetų ir kolegių' 
jų studentui pasižymedamo ai-: 
galeiviškųmu. O nuo apsįšyie* 
tusių darbininkų ir inteligen-i 
tiškų žmonių daugiausia iri 
priklausys socializmo ateitis.

vargu ar yra tolygios su tuo 
atlyginimu, kurį jis gauna 
mainais už dktbčį dienų. Dar
buose, kur jį sitįVąrtoją* 
žiauriai taupo jo. jėglįą, ma
žiausiai Jai o rūpinas. Vergas 
savo ponams. buyo bt ahgus4 
nes jis j am pinigų kaštavo 
šamdohiąsįk kląi^hlJį|ąš 
tingam. Ičbųufdiuį nieko fe 
kaštuoja?* I

‘■ma-f

♦
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Petras Wolteė«dtiš '
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS ;

' Nori bufi mechanikai 
Mes taisome taip pigiaL kad dar nie
kad irtbuVOj NM faiMM IM0.

^■■liiiiiiiiųin niiiiii' mįiii...... a............v ibi...... ................ <

•gyslos, 
išgydomos

sa.oo
Ir $2. (TO už treStmeritiĮ. Aš nifolat 
vartoju įleidimo gydymą, kuri sura
dau 19 J 8 metuose ir nuo to laiko jį 
vi palib'vos sekmlnįjai Vaftbjd. 6ė 
Statumo, ir tiktai. Acdatos

į<i?do?, sutmupas, skausmai ir nejau-, 
tofta‘5 išrfyMta kartį gyslomis.

Specialiai įrengimai del-MotMi 
RUPTURA IŠGYDOMA

$18.00
■Aš tžflpįji isg/dab ftipnifą be • prilipa 
skafcsmb ar B šimtai
užganėdintu ligonių liudijimų randa
si musų W

Dykai patarimai visose ligose.

Pinigų ŠiūnUplp Skyrius at
daras kasdie nuo, v., rytį 
ikllyąi. iįB -
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.

pirmoj kl«so8 mechaniką. Darbą 
’rhntučfjame. Taisome k jąją na
muose. Pašąuiritėmus

kampty#:44 . j

. M -
, Pirtvatatliiiš State ir

Rotftn 1105 
yahh4<is nu<> 9 ryto iki 4100 po pįjtttniy ft Kttverjįe, iki 

;’8iQ0 v. v., Nedčliomis ,9 iki 13 V*■M

IŠPARDAVIMAS
Įvertindami musų kostumerių paramą perei 

tą šeštadienį, RYTOJ mes siūlome dar 
DIDESNIUS BARGENUS 
ASHLAND FOOD SW 
4748 So. ASHLAND AVĖ

No. 1 Jaunas Pork Loinąs ........ .....
Neriebus, šviežias Pork Šolderis 5Hė Sv 
Swifto pienu maitinta Veršiena, kfep. 6hc Sv 
Veršiena‘fiuo kulšies ..................... 10^c Sv
Veršienos Capsai—labai geri   9‘/«c Sv 
Jaunas Jautienos Roast................. 9'^c Sv.
Round Sirloin arba T-Bone Stekas,

minkštas ir sultineas........ . 14'At Sv.
... Sv.
....10Hc Sv. 
v..............10c Sv:

M

9'/« c Sv

minkštas ir sultingas .. 
Jauna Aviena .................
Aviena nuo Kulšies........
No. 1 Lenkiška Dešra 
No. 1 Saldintas Kumpis arba Laži

ninkai .............. ..........:....... ip'/ic Sv.
PIRKINĖJIMUI MAIŠELIAI DYKAI

• x . O »
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Iš politikos lauko
Pirmadienį, lapkričio 7 d., 

8:15 vai. vakaro, Mihvaukee 
mieste kalbės Norman Thomas, 
socialistų kandidatas į prezi
dentus. Jo kalba bus perduoda
ma per Columbia Broadcasting 
System ir bus galima girdėti 
iš Chicagos stočių WBBM ir 
WGN.

Norman Thomas atvyksta į 
Mihvaukee užbaigti vajų Wis- 
consin valstijoj. Milwaukee 
mieste prakalbos įvyks didžiu
lėj auditorijoj, kur telpa 12,- 
000 žmonių. Yra vilties, kad 
musų valstija šiais rinkimais 
praves į valdiškas vietas kelis 
socialistus kandidatus. Yra 
net šansų išrinkti socialistą 
kongresmanu.

Kenoshoj rinkimų kampani
ja yra varoma visu smarkumu. 
Kiek teko patirti, vietos socia
listų lokalas spausdina savo 
laikraščio net 14,000 egzem- 
pliorų. Bendrai dedama daug 
darbo ir pastangų, kad prave
dus į kauntes ir valstijos urė
dus kelis socialistus. Kaip jau 
žinoma, socialistų partijos kan
didatų tarpe randasi ir vienas 
lietuvis. Būtent, J. Martin. Jis 
yra kandidatas į valstijos le- 
gislaturą 'r turi progų būti iš
rinktas. Lietuviams patartina 
paremti savo tautieti, šiaip ar 
taip, juk mums visiems bus 

smagu turėti
B lietuvį valdiš- 

koj vietoj. Be 
■ ■ to, nėra ma-

žiausios abejo- 
nes, kad lietu- 
vis mums ga- 
lėtų daug ge

ro padaryti. Todėl visi balsuo
kime už J. Martiną.

Kiek man žinoma, būrys lie
tuvių kreipėsi į vietos socialis
tų lokalą su prašymu surengti 
lietuviams prakalbas. Tiesa, 
tarp lietuvių yra ir tokių, ku
rie rengia prakalbas republiko- 
nams ir demokratams. Todėl ir 
socialistai nutarė neužsileisti. 
Socialistų prakalbos įvyks lap
kričio 6 d. German American 
Home svetainėj. Prasidės 7 v.

vakaro. Turėsime labai gerus 
kalbėtojus. Būtent, kalbės V. 
B. Ambrozaitis, kuris neseniai 
yra atvykęs iš Bostono. Bus 
ir daugiau kalbėtojų.

(Pageidaujama, kad lietuviai 
kiek galima skaitlingiau atsi
lankytų į prakalbas. Daugeliui 
jau teko girdėti republikonų ir 
demokratų prakalbas. Tad da
bar pasirūpinkite susipažinti 
ir su socialistų partijos progra
mų. Prakalbose bus aiškinama, 
kodėl mes esame suvargę, kuo
met šalyj visko yra pilna.

Lapkričio 5 d. Moos Hali 
svetainėj socialistai turės vie
šą susirinkimą. Susirinkimas 
prasidės 8 vai. vakaro. Pirma
dienio vakare socialistai turės 
du radio programų, kurie tę
sis po penkiolika minučių iš 
vietinės stoties WKJN. Pirmas 
programas prasidės 5 vai. po 
pietų. Kalbės advokatas F. 
Symmonds, buvęs progresyvis 
republikonas. Antras progra
mas bus 6:45 vai. vakaro. Kai*- 
bes Emil Seidel, socialistų kan
didatas į kongresmanus. Abu 
yra geri kalbėtojai. Todėl at
sisukite savo radio imtuvus ir 
būtinai pasistengkite juos iš
girsti.

Rinkimų išvakarėse socialis
tai rengia didžiulį masinį mi
tingą, kuris įvyks Polonia sve
tainėj, kampas 7th avė. ir 
50th st. Bus gerų kalbėtojų. 
Taip pat galėsime pasiklausy
ti Norman Thomas kalbos, ku
ri bus perduota per radio. Kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukite ta
me mitinge.

Buvęs progresyvis.

tas.Pirmininko J. Ambrazie
jaus raportas skaitytas ir pri
imtas. Sekretoriaus J. Zolpo 
raštiškas raportas skaitytas ir 
priimtas. Vicc pirmininkas Ed 
Rudnikasi išdavė raportą žod
žiu, liko priimtas. Kasicrius 
Al. Trečiokas raportavo, kad 
pajamų nuo sausio 1 d., 1931 
iki spalių 1 d., 1932 m.
buvo  ............................$164.88
Balansas iš 1931 melų

buvo    216.68

Viso įplaukų yra ......  $381.56
Iki spalių 12 d. 1032 

viso išmokėta ....... 206.44

Viską apmokėjus pas 
kasierių dabar randa
si viso ...  $175.12
Kaqieriaus raportas . išklau

sytas ir priimtas.
Paskirta knygų peržiūrėji

mo komisija: A. Rypkevičius 
iš Chicago, III. ir Petras Bart
kevičius iš Brocklon, Mass.

Išrinktas Lie’jiivių spaudos 
korespondentas Jonas Sekys 
iš Hartford, Conn. Išrinkti į 
anglų spaudos) ir agitacijos 
komisiją: P. Bartkevičius iš 
Brockton, Mass. ir Edvardas 
Budnikas iš Brooklyn, N. Y.

Įgaliota valdyba atsikreipti 
į Trans-Atlantic SS. Conferen- 
ce reikale sumažinimo mokes
čių už bondsą Continental 
Agentams.

SESIJA II.

“Chicagos HOT SPOT”

Garrick Theatre
Randolph St. arti Dearborn

DIDELIS
ATIDARYMAS 

šeštadieny (Rytoj) 

BURLESQUE 
55 YPATOS ant SCENOS 55 
Komikų, Dainininkų šokėjų 

ir Gražių 
Merginų! Merginų!

MERGINŲ!
Apjakinančių ir drąsių scenų. Tęsiu 
iki 12 vai. vidurnakty 10:30 ryto 

iki 1 vai. po pi<t — 35c 
DIDELIS VIDURNAKČIO 

PERSTATYMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ

Visos Vietos Reservuotos.

Westville, III.
Socialistų prakalbos

Lapkričio 6 d. A. Stokio sve
tainėj įvyks socialistų prakal
bos, kurios prasidės 6:30 vai. 
vakaro. Kalbės plačiai žinomas 
Amerikos lietuviams Dr. A. 
Montvidas.

Amerikos darbininkai šian
dien pergyvena labai sunkius 
laikus. Tūkstančiai jų slankio
ja gatvėmis be pastogės ir be 
duonos kąsnio. Yra labai svar
bu, kad šioj valandoj jus visi 
suprastute kas reikalinga da
ryti, kad šią didelę bedarbę 
prašalinti. Už kelių dienų įvyks 
prezidento ir kitų svarbių val
dininkų rinkimai. Todėl jus tu
rėtumėte žindti, už ką balsuo
ti, kad išsigelbėti iŠ to sun
kaus padėjimo. Atvykite visi į 
tas prakalbas ir išgirskite so
cialistų nusistatymą. Įžanga vi
siems dykai. —Rengėjai.

Brooklyn, N. Y.
PROTOKOLAS

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos ketvirto metinio 
suvažiavimo, įvykusio spa
lių 11 ir 12 d., 1932 m:, “Vie* 
nybės" salėje.

SESIJA L
Suvažiavimą atidarė Lietu

vių Laivakorčių Agentų Są
jungos pirmininkas p. Juozas 
Ambraziejus.

Nepribuvus Sąjungos sekre
toriui p. J. Zolp, suvažiavimo 
užrašams vesti liko išrinktas 
Kazys Sidabras.

Suvažiavime dalyvauja: J. 
Ambraziejus iš Brooklyno, N. 
Y.; A. Rypkevičius iš Chicago, 
III.; K. Sidabras iš Boston, 
Mass.; J. Sekys iš Hartford, 
Conn.; Ed. Budnikas iš Brook
lyn, N. Y.; P. Bartkevičius iš 
Brockton, Mass.; J. Vasiliaus
kas iš Wa$erbury, Conn.; V. 
Ambrazevičius iš Newark, N. 
J. ir A. Trečiokas iš Newark, 
N. Jersey.

Dienotvarkė pateikta pir
mininko J. Ambraziejaus liko 
priimta. Skaitytas peręito su
važiavimo protokolas priim-

Gcnernlis Konsulatas
N. Y. per tą laiką 
išdavė    ............... 1,555

-- .„„t.. .4.^...

viso   ......2,110
Sykiu pažymėjo, kad abeb 

nai pasų išduota skaitant šei
mynomis, dėl 3,000 ypatų.

Antrą suvažiavimb sesiją 
atidarė pirmininkas J. Ambra
ziejus 2-rą vai. po pietų. At
silankė svečiai, kurie pirmiau
siai tapo pakviesti išsireikšti 
savo nuomones. Kalba p. Jo
nas Valaitis, “Vienybės” re
daktorius, kviesdamas visus 
laikytis disciplinos, kas pagel
bės sutartinai • didžiausius ir 
naudingiausius darbus nuvei
kti.

Atsilanko švedų Amerikos 
Linijos a‘(itovas p. V. Mučins- 
kas, Holland America Linijos 
atstovas p. JĮ^ųmap, Cunard 
Linijos atstovas p. P. Bukšiiai- 
tis, North German Linijom 
atstovas p. Podlieski ir 
French Linijos atstovas p. 
Goldberg. Visi laivų kompani
jų atstovai savo kalbose teikia 
Sąjungai geriausįus linkėji
mus ateifjes veikime.

Spaudos komisijos! narys 
Jonas Sekvs išdavė savo vei
kimo raportą žodžiu: raportas 
tapo priimtas. ,

Padaryta pertrauka ir pa
kviestas kalbėti “Vienybės” 
Bendrovės prezidentas p. Juo
zas Ginkus. Jis paliete' savo 
kalboje Scantic Linijos rėmi
mą ir linkėjo L. L. A. Sąjun
gai ilgų metų gyvavimo. ' . »* ' ■

L. L. A. Sąjungos preziden
tas p. J. Ambraziejus rapor
tuoja, kad Lietuvių Konsulatas 
Chicagoje per 1932 m. atnau
jino pasų, išdavė pasų ir vizų 
viso ................................... 555

Apkalbėtas uosto klausimas 
ir priimta visų dalyvių rezo
liucija. Sąjunga pirmutinė or
ganizacija Amerikoje pradėjo 
remti ir skelbti Klaipėdos uo
sto vardą, rengdama Lietuvių 
ekskursijas tiesiai į Klaipėdą, 
neatsižiurint į visokias kliūtis 
ir įvykstančius nesusiprati* 
mus, suvažiavimo dalyviai par 
sižada remti ir garsinti Klai
pėdos uostą tarpe lietuvių ir 
svetimtaučių ir ant toliąds.

Suinteresavimui visuomenės 
ir lietuvių spaudos turizmo ir 
keliavimo į Lietuvą klausimu. 
Nutarta palikti L. L. A. Są
jungos valdybai surasti budus 
ir stengtis gauti Lietuvių 
spaudos, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje, prielankumą ir 
paramą.

Tuo antra sesija baigėsi. 
Nutarta trečią sesiją laikyti 
spaliu 12 d. 9 vai. ryto.

SESIJA IH.
Trečią sesiją atidarė pirm. 

Juozas Ambraziejus spalių 
12 d. 9 vai. ryto. Sąjungos na
rių išgarsinimo reikale nutar* 
ta atspausdinti spalvuotų 
“Show Cards” tiek, kiek L. L. 
A. Sąjungos nariamsl bus rei
kalinga. Anglų kalboje su 
1933 metų Sąjungos paskirtų į 
Lietuvą ekskursijų sąrašu ir 
pagarsinimu apie “Tours” 
Bermuda ir Węst Indies. Taip 
gi atspausdinti pilnas Sąjun
gos nario-agento firmos var
das ir. antrašas.

Agitacijos bei garsinimo rei
kale hutarta atspausdinti la
pelių lietuvių kalboje su bu
simų ekskursijų sąrašu ir Są
jungos nario firmos vardu ir 
antrašu. Išspąusdinti pagal na
rių prašymą, i

Apkalbėta j. smulkmeniškai 
praplėtimas oįr pagelbėjimas 
sąjungos i narių biznio. Nutar
ta garsinti pilnu smarkumu 
tarp svetimtaučiu, taipgi sura
sti budus, kad latviai, rusai ir 
kitų tautų ? piliečiai keliautų 
per Lietuvos, valstybę. ; Tąme 
reikale įgaliota valdyba susi
tarti su Lietuvos valstybės įs
taigomis. . .

Nutaria surengti nors dvi 
ekskursijas į Bermudų vidury
je žiemos. Visokių ekskursijų 
vadų reikale dėl tjinkamo pa
tarnavimo keleiviams nutartą, 
kad oficialių: ekskursijų paly
dovai butu tik Sąjungos nariai 
arba laivų; kompanijų tarnau
tojai,; kurie keliavimo nesma
gumus gali išvengti.

Kaslink rengiamų visokių 
organizacijų ekskursijų į Lie
tuvą; nutarta remti tik tų or
ganizacijų ekskursijas, kurios 
bus sujimg’jos su L. L. A. Są
jungos pasikirtomis ir per

... ..-L . . f:„

Sąjungą užgirtomis ekskursijo
mis.

L. L. A. Sąjungos pirminin
kas J. Ambraziejus pranešė 
suvažiavimui, kad L. L. A. 
Sąjunga tnrfcT inkorporuota 
New Yorko valstijoje rugpiu- 
čio 23 dier£ą 1932 metuose.

Įnešta per E. Budniką, ap
kalbėta ir nutartą, kad Sąjun
gos valdyba greiciąiisiai nu
pieštų L. L. A. S. emblemą, 
padarytų kotus vartojimui anj 
biznio korčiukių ir laiškų ant- 
galViuofie dėl visų Sąjungos 
narių. ą

Nutarta, kad suvažiavimo 
ptotokolas ir finansų atskaita 
butų atspausdinta ir išsiunti
nėta visiems Sąjungoje’ pilnai 
užsimokėjusiems nariams; 
taipgi Lietuvos Konsulatams.

Trečia sesija baigėsi spalių 
12 d. 12:30 vai. po pietų. Nu
tarta susirinkti į ketvirtą sesi
ją 1:30 vai. po pietų laive 
Kungsholm.

SESIJA IV.
Ketvirtąją suvažiavimo se

siją atidarė pirm. J. Ambra
ziejus 1:30 vai. po pietų.

Pakvietus švedų Amerikos 
Linijos viršininkus, kurie pa
reiškė savo simpatiją Sąjun
gos veikime, padėkodami, kad 
Sąjungos nariai sutiko atsi
lankyti ir apžiūrėti laivą 
Kungsholm ir tame laive už
baigti savo suvažiavimą.

Švedų Linijos viršininkams 
apleidus salę, suvažiavimas 
pradeda savo reikalus svars
tytu

Apkalbėta ir nutarta rengti 
sekančiais 1933 metais šešios 
į Lietuvą ekskursijos, po vieną 
ant švedų Linijos, Cunard Li-

nijos, Nor’Ji German Lloyd, 
Holland America Linijos, Uni
ted States linijos ir Scandiha- 
vian American linijos.

Nutarta, kad sąjungos na
riai, kurie nėra užsimokėję 
metinio mokesčio už 1932 me
tus iki spalių 12 dienos 1932 
metų, nesiskaito ant toliaus 
Sąjuhgos nariais Metine są
jungos nario mokestis yra $5. 
Melai skaidosi nuo spalių 1 d. 
iki spalių 1 d. Visi laivakorčių 
agentai, norėdami prigulėti 
prie sąjungos, turi sųjnokėti 
narinę mokestį bėgyje 3 mė
nesių. Reiškia, nuo nrp^lių 1 d. 
iki sausio 1 d. Narys, neįmo- 
kėjęs viršminėlą mokestį į 
sąjungos iždą pažymėtam lai
kotarpy, tampa suspenduotas 
ir turi laukti sekančio metinio 
L .L. A. Sąjungos seimo.

Kreipėsi ypatiškai su prašy
mu p. Jonas Žemantauskas iš 
Waterbury, Conn., kad L. L. 
A. Sąjunga priimtų į narių 
tarpą. Apkalbėjus pono J. Že- 
mantausko kandidatūrą ir 
pilnai sutinkant Sąjungos na
riui p. J. Vasiliauskui iš Wa- 
tėrbury, Conn., p. J. Žeman- 
tauskas, įmokėdamas įstojimo 
$10 į Sąjungos iždą, tapo pri
imtas ir tampa L. L. A. Są
jungos nariu.

3

Nutarta pridėti sekamą page
rinimą prie Konstitucijos: 
.teigi! L. L. A. $. narį Trans- 
Atlantic SS. konferencija dis
kvalifikuoja, tai narys pilnai 
užsimokėjęs sąjungoje gali bū
ti prašalintas iš Sąjungos tik
tai me^niame suvažiavime.

Valdyboj rinkimai. Vienbal
siai išrinkti eiti valdybos pa
reigas per 1933 metus:

pirmininku p. Juozas Amb
raziejus iš Brooklyn, N. Y.

vice-pirm.p.T.Rypkevičius iš 
Chicago, tik

vice-pirni. p. Kazys Sidabras 
iš Boston, Masu.

raštininkas p. Edvard Bud
nikas iš BrOoklyn, N. Y.

iždininku p. Albinas Trečio
kas iš Newark, N. J.

iždo globėjai: p. Petras 
Bartkevičius iš Brocklon, 
Mass. ir p. J. Ambrazevičius iš 
Newark, N. J.

Sekantį metinį suvažiavimą 
nutarta laikyti New York, N. 
Y. Lietuvių Laikavorčių A- 
gentų Sąjungos suvažiavimas 
tapo uždarytas spalių 12 die
ną, 4:30 vai. po pietų.

Joseph Ambraziejus, Pirm. 
Kazys Sidabras, Rast.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

TAUPYK ant M AISTOS
NE ANT KOKYBĖS — NE ANT KIEKYBĖS, 

BET ANT KAINŲ
“Midwest Stores” kur Galite Nusipirkti Pigiau!

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 4 ir 5

BULVES s PERAS jKlMFU
MAIŠELIS (100 SVARŲ 

KAI SUPAKUOA) $1.45

GARO IR

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pageib^l . Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta.. Pagelba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti* nuo skaudėjimo. '

Bayer Aspirin yrft nekenksmingas —- 
negali paveikti širdį. ’ Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks'*. ■' Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Ąšpįrin./ Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku
rtę turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos. >

IŠtirkit jo greitą, pagelbą nuo šal
čių; nuo neuritis,. reumatizmo, lumba- 
So. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą

layer Aspirin — su Bayer ant dėžutės 
ir tabletėlių. , Visi aptiekininkai turi 
Bayer Aspirin tabletes.

KARŠTO VANDENS
Apšildymo .

- Systemos

KIAUŠINIAI K Tu.. 27 c
“MIDWEST” »

MILTAI ^i«.39c
SRIUBOS ,c^s 3K.ti23c
JELL-Q . Skonių 3|pak. 1 7C

CAMPBELL’S 
MAIŠYTA

t.

11II K A C “Borden’s” Aukšte" 
IVIILvIflv Evaporuotas Kenas w

A “WARD’S” Minkštos BandukėsDUONA Didelis 4 f| A 
Ktoalas I VV

KAVA “MIDWEST DE LUXE Svaro Oftp 
Kenas

APPLE BUTTER Džiaras 15c
MEDUS “Midwest” ....... 12-unc. Džiar. 15c

Ar’ITT’AT “Scott County” Didelis 4 Ha
SrAŲElAl PRIRENGTI No. 2 H Kenas ■ UG

PRETZELS “Midwest” Didelė Blėkinė ..................  Sv.- 29c
SALAD OIL “Golden West” .......................Pusė Paintės 9c
VAŠKUOTA ROLL POPIERA “Midwest” 10c did. 2 rol. 15c
ŠPAGETAI ar “Mi<iwest” 9 SJ-
MAKARONAI 8-unc- Pak- C už ■
SPICED HAM “Midwest” Sv. 25c

“BUCKEYE” Malt Syrup Sėt. 47c
LAZURKAS “Bull Dog”....... 2 bonkos 15c
VIRIMO OBUOLIAI U. S. No. 1 .
JONATHAN OBUOLĮ ALŲ. S. No. 1

“GOLD DUST”

5 sv. 17c
5 Sv. 21c

Didelis g| ŽĮ _ 
Pakelis | 4*0

PASTABA — Dauguma “Midutest Stores” turi ir misos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą misą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

•BUY'AT TH“’

MIDWE$Ti
300 INDBrtNDBNr (

s I 0 III s” J STORES
J NSIGHBUltHOOD

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

V/ISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Apskriti' Boileriai _
Apskriti, sekcijiniai 
Boileriai dėl karšto 
vandens apšUdymq. 
taip žemai kaip ....

Radiatoriai, augšti ar 
žemi 3.; 4, 5, 6 ar 7 f"J| 
tūbų styliaus dezainų ' gf ja 
per ketvirtainių pė-

Keturkampis. Sekei- _ 
jinis, karštu vande- Fį* 
niu apšildymui boi- 
leris taip žemai kaip , 
Extra už padangatą L

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI!
Šaukite CALUMET 5200 dėl Musų Ekspertų Inžinierių Duoti Jums Pilną Apkainavi- 

mą Byle Patogiu Tamstai Laiku..

Sąuare Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATĘ ST.

Sekmadieniais iki 1 valandai.
CALUMĘT 5200—Chicago,RL

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykrai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėtomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Te!. Crawford 5573
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Uialaakymo kaina]
Chicagoje — vaitui 

Metams ...................... ....
Pusei metų —- - . . - 
Trims mėnesiams - ......
Dviem mineelam - 
Vienam mineaiui ....

CMcagoj per^iineiiotojuat

Savaitei __
Mineliui ^--r------ r-,- . t i 75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj,

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Metami 97.00 
8450

Emered aa Second Class Matter 
Maieh Mh 1914 M the Poat Otttee

Mareh 8rd 1879.

ienos eini kasdien. iiiktatani 
lentas. LeMita Naujienų Ben-

Trims mėnesiams 1.75
Dviem mlneeiams 1.25
Vienam mlnestai .. ................ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuOM 
(Atpiginu)

Metams ... ■....... . 18.00
Pusei metų —............   4.00
Trims mlneaiama - - 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

VALDŽIOS PAKEITIMAS

Pagal Amerikos konstituciją, naujas prezidentas 
pradeda eiti savo pareigas tik už keturių mėnesių po 
rinkimų. Jei šio mėnesio 8 dieną bus išrinktas Roose- 
veltas, tai vistiek dar iki kovo mėnesio 4 dienos prezi
dentaus Hooveris. Aišku, kad tai nėra normalė padė
tis, kuomet svarbiausiąjį urėdą valstybėje turi per ke
letą mėnesių dar užimti asmuo, kurį balsuotojai atme
tė.

Bet su kongresu yra dar blogiau. Naujas, šio mė
nesio 8 dieną išrinktas kongresas susirinks tik gruo
džio mėnesi ateinančiais metais, t. y. už 13 mėnesių po 
rinkimų. O toje kongreso sesijoje, kuri prasidės atei
nantį gruodžio mėnesį, posėdžiaus ir rašys įstatymus 
dar senasis kongresas, kurio daugelis narių bus pra
laimėję rinkimus.

Taigi Jungtinių Valstijų konstitucija nustato lyg 
tyčia tokią tvarką, kad valdžia kaip galint ilgiau ne
išreikštų balsuotojų sentimento ir nusistatymo. Demo
kratinėje tvarkoje turėtų būt kaip tik priešingai: val
džia urėtų būt taip sudaroma, kad ji kuotiksliausiai 
atatiktų žmonių norus, nes ji privalo būti žmonių va
lios reiškėją ir vykdintoja. ' S’ . ■ ' .

Wilsonas vėlai naktį po . balsavimų pasiuntė net sveiki^ 
nįmo telegramą savo oponentui. Tik praėjus trejetui 
dienų pasirodė, kad Californija nukrypo į Wilsono pu
sę, ir ta valstija nulėmė rinkimus senojo prezidento 
naudai. į

Buvęs Wilsono sekretorius, p. Tumulty, neseniai 
savo atsiminimuose apie tuos rinkimus paskelbė, kad 
Wi.lsonas buvo pasirengęs, jeigu jo oponentas paims 
viršų, be atidėliojimo užleisti jam (p. Hughes’ui) savo 
vietą. Jo planas buvęs toks: tuo jaus po rinkimų par 
skirti Hughes’ą valstybės sekretorium ir rezignuoti 
kartu su vice-prezidentu. Prezidentui rezignavus ir ne- 
sant vice-prezidento, kuris galėtų užimti jo,#vietą,’ pre
zidento urėdas tenka vyriausiam kabineto nariui, t. y. 
valstybės sekretoriui.

Tai yra vienas būdas apeiti tą konstitucijos ydą, 
kuri trukdo urnų valdžios pasikeitimą po rinkimų. Ar 
Hooveris šitą planą priimtų, niekas nežino. Kolkas ji
sai nerodo nė ženklo, kad jisai apie tai galvoja. Jhsai 
tuo tarpu visomis keturiomis kovoja už savo 
ir sako, kad, jeigu jisai nebus išrinktas, tai sugrius vi
sos Amerikos institucijos”, o gal ir bus “pabaiga svie
to”.

Apžvalga
llllll IHII-III—I

“DARBIN1NKIŠKO” SUSIVIE
NIJIMO STOVIS

Tos iš senų laikų pasilikusios konstitucijoje ydos 
dabar norima atitaisyti. Nebraskos senatorius Norris 
įnešė kongrese amendmentą (pataisą), kurį kongresas 
pereitą vasarą priėmė ir kurį jau yra patvirtinusios 
keliolika valstijų legislatūrų. Kai amendmentas bus pa
tvirtintas ne mažiau, kaip 36 valstijų, t tai jisai įeis į 
galią.

Jisai pagreitins valdžios pakeitimo procedūrą. 
Naujas prezidentas, sulig tąja Norriso pataisa, bus 
Įvezdinamas į ofisą ne kovo mėnesį, bet sausio mėnesį. 
Sausio mėnesį taip pat pradės laikyti posėdžius nauja
sis kongresas. Vadinama trumpoji kongreso sesija, ar
ba “raišų ančių” sesija, kurioje dalyvauja senieji pra
laimėję rinkimus kongresmanai, bus panaikinta.

Bet ar ši atmaina jau įvyks, pirma negu pasibaigs 
Hooverio tarnybos terminas, sunku pasakyti, nes Nor
riso amendmentą dar turi patvirtinti apie dvidešimt 
valstijų' legislatūrų. Jeigu legislaturos nepasiskubins ir 
pasiliks senoji tvarka, tai po šių rinkimų dar gana il
gą laiką valdžią kontroliuos tie patys elementai, kurie 
ją kontroliuoja dabar. Ar yra koks nors būdas pasiek
ti to, kad valdžios politika prisitaikytų prie to nusista
tymo, kurį balsuotojai pareikš lapkričio 8 d., jeigu pa
sirodys, kad tas nusistatymas yra griežtai priešingas 
Hooverio vedamai linijai?

ku jie, bendrai Imant, pajėgia 
uždirbti daugiausia, o toliaus, 
gęstant, jų pajėgumas uždirbti 
mažėja, bet 
didesnės ir

Bolševikų 
guma narių 
ne jaunuoliai, bet vidutinio am-

duokles darosi vis 
didesnes.
susivienijime dau- 
yra, be abejones,

žiaus žmonės, žymi jų dalis 
jau po keletą arba keliolįką 
metų prikląusė SLA. Pakišda
mi jiems “step rate” planą,- 
bolševikai įkalbėjo jiems, kad 
duoklės “darbininkiškoje” or
ganizacijoje esančios “piges
nės”, negu “senąmjam sųsivįe- 
nijime”. Bet tie nariai jausis* 
visai kitaip už kokios dešimties 
metų, kada jų duoklės Jotis pu-’ 
sėtinai pakilusios. Tąda ne vie-f 
nam jų bus gaila, kad jie tą į 
“pigų planą” priėmė.

Tačiau, nežiūrint į tą orga-, 
nizatorių gudrybę, vistiek, kaip; 
matėme, narių skaičius LDS» 
yra nedidelis.

Apie finansinį organizacijos < 
stovį daug ką spręsti negalima.; 
Parodyta, kad atskaitos dieno
je LDS turėjo $48,761.31 pi
nigų, bet kartu ir $9,438.04 
skolų. Tos skolos‘dalinosi taip: 
neišmokėtų ligos pašalpų $5,- 
504.00; neišmokėtų pomirtinių 
$1,200; neatmokėtų paskolų 
$484.50, ir t. t. Bet raportas 
apima tik 8 mėnesių LDS gy
vavimo laiką (nuo inkorpora
vimo), o iš to laikotarpio per’ 
pirmus šešis mėnesius nei li
gos pašalpų, nei pomirtinių dar 
nereikėjo mokėti.

or»
“piS«t-

Victorien Sardou Vertė A. Kartinas

Juodasis Perlas
(Tąsa)

M. Tricamp pasilenkęs išžiū
rėjo ugniavietę su didžiausiu 
atsidėjimu, čia irgi lemta jam 
buvo nusiminti* Neseniai kami
nas buvo užmūrytas, — palik
ta tik maža skylė dėl dūdos 
nuo krosnies.

M. Tricamp’as nei nesustojo 
apsvarstyti, ar galima buvo' 
kam įlysti per gaminą. Buvo 
aišku, kad negalima; todėl kai 
jis išsitiesė, buvo toli gražu 
nuo pasitenkinimo...

“Um, um,” jis murmėjo; 
“velnias!” ir nusiėmęs monok
lį bei užsidėjęs .akinius žiurė
jo aukštyn į lubas.

Jis paėmė lempą nuo Balta
zaro, padėjo ant rašomojo sta
lo, nuėmė lempos dangtį, ir tą 
bedarydamas patėmijo 
kurios niekas ligi šiol 
patėmijęs.

spragų, 
nebuvo

PO

bol- 
be-

■ i

| sieną 
rašamo 
grindų

Idant nereikėtų laukti iki gruodžio mėnesio atei
nančių metų, iki susirinks naujas kongresas, Jungtinių 
Valstijų prezidentas turi galią sušaukti nepaprastą 
kongreso sesiją po to, kai bus pasibaigus trumpoji (se
noji kongreso) sesija. Tuo budu, jeigu butų išrinktas 
Rooseveltas, tai jisai galėtų duoti progos naujiems kon- 
gresmanams pradėti savo darbą kokiu pusmečiu anks
čiau, negu kad rodo nustatytas konstitucijoje paprastas 
kongreso susirinkimo laikas.

Bet kaip su prezidentu? Įsivaizduokime, kad Hoo
veris bus rinkimuose visai sumuštas — taip, kaip pra
našauja daugelis politikos “žinovų”. Argi kraštas dar 
per keturis mėnesius turėtų jo politiką toleruoti, kuo- 

- met žmonės bus pareiškę jam savo nepasitikėjimą? .
Amerikos įstatymai nenumato jokios išeities iš ši

tokio keblumo. Bet kai kurie laikraščiai duoda sugges- 
tiją, kad senasis prezidentas, jeigu jisai pralaimėtų, 
butų morališkai priverstas tartis su naujai išrinktuoju 
prezidentu visais svarbesniais klausimais. Kiti eina dar 
toliau, išreikšdami nuomonę, kad Hooveris, jeigu jisąi 
nebus išrinktas antram terminui, turėtų užleisti savo 
vietą Rooseveltui tuojaus. Jie šitą savo mintį remia 
nabašninko Wilsono sumanymu.

Prezidentas Woodrow Wilson, kaip žinoma, tik-tik 
nepralaimėjo rinkimų 1916 metais, kuomet tarptautinė 
padėtis buvo labai rusti, nes Amerika svyravo tarpe 
karo su Anglija arba Vokietija. Tų metų lapkričio rin
kimuose balsai tarpe demokrato Wilsono ir republiko- 
no Hughes’o pasidalino beveik lygiai, taip kad pradžio
je atrodė, jogei daugumą gavo Hughes, ir prezidentas

Bolševikų suorganizuoto va
dinamo “darbininkų” susivieni
jimo organe “Tiesoje” spalių 
1 d. buvo įdėta New Yorko 
valstijos apdraudos departa
mento raportas apie tos orga
nizacijos stovį iki šių metų ge
gužės 31 d. Iš to raporto pir
mu kartu publika gali patirti, 
kiek bolševikų susivienijimas 
turi narių. Pasirodo, kad jo 
narių skaičius nesiekia nė 
5,000 (būtent, 4511), nors jo 
agitatoriai triubijo, kad jie 
umu laiku turėsią bent 10,000.

Nariai šitaip skirstosi: 467 
— įstoję sulig “leve! premium 
plan”, ir 4,044 — sulig “step 
rate plan”. šitas paskirstymas 
yra labai reikšmingas.

“Level premiupn plan” reiš
kia, kad narys mpką visą laiką 
vienodas duokles nuo įstojimo 
dienos, iki numiršta arba pasi
traukia. O “step rate plan” tai 
toks planas, pagal kurį nario 
duoklė eina laipsniškai vis di
dyn ir didyn, kartu su jo am
žių. Juo ilgiau narys išbūna 
organizacijoje, juo didesnė yra 
jo duoklė. Pav. 15 metų vaiki
nas, užsirašęs $1,000 pomirtinę, 
moka po 64 centus per mėnesį; 
bet kada jisai sulauks 65 metus 
amžiaus, tai mokės jau 
$3.35!

Kaip aukščiaus matėme, 
ševikų susivienijime yra
veik dešimtį kartų daugiaus 
tokių narių, kurie prisirašė su
lig “step rate” planu, negu to
kių, kurie prisirašė sulig “le
vel premium” planu. To prier 
žastis yra aiški: bolševikų su
sivienijimo steigėjams rūpėjo 
primasint kaip galint daugiaus 
narių į savo organizaciją “pi
giomis duoklėmis”. Mat, pagal 
tą planų narys pradžioje moka 
truputį mažiau, negu pagal “le
vel premium” planą. Laikui bė
gant, tiesa, to nario duoklė už
auga ii’ pasidaro didesnė, negu 
mokančio pagal “level pre
mium” planą; bet žmogų, ku
ris negalvoja, kas bus ateityje, 
galima įtikinti, jogei jo mokes
tis “pigi”.

Taigi su pagelba šitos gudry
bės bolševikams ir pasisekė 
prisivilioti keletą tūkstančių 
žmonių j savo organizaciją. 
Tas planas tačiau yra geras 
pradžiai, bet ne ateičiai, nes 
juo iigiaus nariai bus organi
zacijoje, juo jų duoklės bus 
sunkesnės.

Pagal “step rate” planą, gal 
būt, yra patogu prirašinėti 
jaunuolius. Nes jaunuolis ma
žai uždirba ir jam yra leng
viau, kada reikia mokėti ma
žesnę duoklę per keletą pirmu
tinių ihetų. Kai jisai suaugs ir 
ims uždirbti daugiau, tai jisai 
sugebės mokėti didesnę duoklę. 
Bet vargiai toks planas gali 
tikti suaugusiems ir apyseniems 
žmonėms, kadąngi įstojimo lai- ■

Tvirtai įsmeigtas 
apie tris pėdas viršuj 
stalo ir vidury, tarpe 
ir lubų, buvo surastas senas 
peilis, dovana draugo iš Indi-: 
jos.

O dabar, kaip tas peilis ten 
atsirado?

Kelios valandos prieš tai tas 
peilis saugiai gulėjo Baltazaro 
rašomojo stalo stalčiuj. M. Tri- 
campas parodė dar vieną atsi-* 
tikimą. Viela, buvusi pririšta 
prie varpelio, dabar buvo ap-, 
vyniota, sulankstyta ir susuk-' 
ta apie peilio kotą. Jis pašoko 
ant kėdės, paskui ant rašomo
jo stalo apžiūrėti šį naųjį pri
rodymą.

Ant syk jis riktelėjo perga
lėjęs. Paspaudęs ranka į sieną 
tarpe peilio ir paveikslo rėmų, 
jis parode, kur buvo išpjauta 
ketvirtainė skylė eięnoje, per 

tapetą, gipsą ir medį, ir taip 
gražiai vėl užtaisytą, kad sun
ku buvo patėmyti.

Taip netikėtas buvo tas su
radimas, kad jaunieji vyrai ne
galėjo susilaikyti, nesidžiaugę 
viršytos gabumu. Gabumas, su 
kuriuo darbas buvo atliktas, 
rodė, . kad vagystė buvo papil
dyta tikro vagies. Jis pasistie
pęs ir įkišęs ranką skylėn pa
tyrė, kad siena iš antro, šalia 
esančio kambario, buvo taip

joneįs, ^vagies į įeita tą skįy- 
!ę. M. Tncamp nusileido že
myn ir pradėjo rodyti ir pasa
koti, kaip vagią įeita ir apie 
visus jų žinksnius, lyg jis pats 
Uitų buvęs prįe vagių.

padėtis^ aiškiai rodo.

bas neprityrusio?” įsimaišė 
Romelius.

“Be abejonės; ir labai dide
lio sugrubnagio taipgi. Prity
ręs vagis niekad ^nebūtų pali
kęs kambarį tokioje betvarkė
je, bet butą parodęs daugiau 
savigarbos tame jo darbe. O 
kas daugiau, tai kad piktada
rys buvo ne aukštas ir netvir
tas, kitaip jam nebūtų reikėję 
peilio arba vielos.”

“Bet čia reikėjo gana daug 
spėkos sudaužyti rašomąjį sta
lą.”

Visai ne ; vaikas arba ir mo
teris

“Moteris?” sušuko Baltaza
ras.

“Nuo tos minutės; kai aš 
įžengiau į šį kambarį, aš ga
vau tokį įspūdį.

Baltazaras ir Romelius pa
žiurėjo vienas į kitą, nežinodar 
mi ką jie galėtų įtarti.

“Taigi suglaudus viską: tai 
moteris, jauna — kitaip ji ne
būtų galėjusi laipioti taip ge
rai. Nedidelė, kitaip jai butų 
nereikėję vielos. Ir vėl, ji yra 
susipažinusi su jūsų papročiais, 
nes ji pasinaudojo tuo laiku, 
kai jūsų nėra namie ir nieko 
nelaukus pradėjo vogti iš to 
stalčiaus, kuriame buvo visos 
jūsų brangenybės. Trumpai pa
sakius, jeigu čia yra koki jau
na šeimininkė ar tarnaitė, tai 
musų ieškojimo darbas baig
tas, nes ji yra kalta!”

“Christina!” abu jaunu 
ru vienu balsu šuktelėjo.

“Aha, tai yra Christina 
muose!” 
campas, 
Christina

vy

na-
Tri-
tai

, ■ . .............................................—

ti, bet pirmiau aš norėjau pa
tikrinti ar jus užstumete vel- 
kę užpakalinių durų, ir tą tai 
momentą džentelmonas uždėjo 
rankų ant mano peties ir pa
reiškė, kad aš esu areštuota. 
Ir, aš užtikrinu jumis, kad 
baisiai išgąsdino mane.”

“Tu meluoji!” šiurkščiai 
maiše M. Tricamp’as. “Tu 
rėjai išeiti, kai mano vyras 
laikė tave. Dar ką pasakysiu, 
kad tu neėjei gulti dėl to, kadi: 
nereikėtų rengtis, kai laikas 
ateis bėgimui.”

Christina žiurėjo į j j lyg pa
mišusi. “Pabėgti? Pabėgti nuo

jis \

jsi- 
no- 
su-

“Ahal” murmėjo M. Tri- 
camp. “Koks begėdiškumas; 
koki apgavystė!”

“Eik še”, tart Baltazaras, 
nežinodamas kuo tikėti, “ir 
aš pepMakosiu, ką viskas reiš
kia.” Paėmęs jauną mergelę už 
rankos, jis nusivedė ją { greta

patėmijo M. 
šypsodamasis; 

ir yra kalta!” 
VI

Abu —Romelius ir Baltaza
ras — pabalo, kaip numirėliai. 
Christina! Mažoji Christina, ge
raširdė, toki gražuole, vagis — 
negalimai Tada jie atsiminė 
jos praeitį ir kaip ji buvo pa
imta auklėti. Po visko, ji bu
vo niekas daugiau, kaip čigo
nė. Baltazaras krito į kėdę, 
lyg pašautas, o Romelius jau
tė,“ lyg raudonai karšta gele
žis butų deginusi jo širdį.

“Ar nemalonėsite pašaukti 
tą ypatą?” skubiai patarė M.: 
Tricampas, pažadindamas juos5 
iš užsimąstymo; arba dar ge
riau, leiskite aplankyti j6s kam
barį.”

“Jos kambarį — jos kamba
rį”, mikčiodamas tarė Baltaza
ras, “štai ten yra”, ir jis pa
rodė greta esantį kambarį.

“Ir jus taip ilgai dumojote, 
kol nusprendėte, kas jumis ap
vogė!” šnairavo viršyla.

“Bet”, ‘ įsimaišė Romelius, 
ji, be abejo, girdėjo mus.”

Tricampas paėmė lempą ir, 
sėkamas jaunųjų vyrų, įėjo į 
greta esamą kambarį ir rado 
— apleistą. Visi trys vienu 
balsu sušuko: “Jau ji pabėgo!”

M, Tricamp’as, pakišęs ran
ką po Šieniku,
nėra vogtų daiktų. “Lovoje nie
kas begulėjo,” pasakė jis, ge
rai apžiūrėjęs.

Tą pačią minutę pasigirdo 
grumimasis lauke, ir policis- 
Us, paliktas prieangy, pasiro
dė vedinas .Christiną. Vargše 
mergele atrodė daugiau nuste
busi, negu išsįgandusi.

“ši jauna moteriškė bandė 
pabėgti,' Mynheer ; aš ją sulai
kiau,1 bebandanČią atkišti velkę 
užpakalinių durų”, pasakė po- 
liciantas.

Chriština žvalgėsi aplink su

kad vagis vartojo peilį pasisto
ti lipant žemyn, o viela buvo 
vartojama tam, kad nepakly- 
dus. Taigi, ar tai jums neatro
do tikru aiškinimu ?” ,

Tokio , aiškinimo klausėsi; 
Baltazaras ir Romelius užėmę 
kvapą. Pirmasis, žinoma, nesi-' 
džiaugė aiškinimu vagystės, 
dėl kurios jam tiek daug žuvo. 
Jis' norėjo žinoti, kur yra me
dalis ir kur vagis yra pabėgęs.

“Turękite kantrybės,” pasa
kė M. Tricampas, tęsdamas 
vagystės aiškinimą su jam tin
kančia savigarba. “Dažinojus 
jų pėdsakas, reikia dažinoti va
gių būdą

“Kvailystė! Mes neturime 
laiko galvas sukti tokiais niek
niekiais.” 

v “Atleiskite man,” atsakė M. 
Tricampas. “Mano nuomone, 
tas labai svarbu. Tyrimas nu
sidėjėlių psichologijos daugiau 
nušviečia, negu paviršutiniai 
policijos tyrimai, pirmiau buvę 
taip madoj.”

“Bet, Mynheer, kai jus kal
bate apie policijos budus, va
gis bėga su mano pinigais.”

“Lai jis bėga. Mes jį pagau
sime be strioko,” šaltai atsake 
M. Tricamp’as. “Aš esu tos 
nuomonės, kad reikia pirmiau 
patirti, ką medžiosi, o tada 
jau medžioti. Mat, visos vagys
tės skiriasi vien^, nuo kitos, ir 
labai retas atsitikimas, kad. 
dvi žmogžudystės butų papil
dytos vienodai. Pavyzdžiui, dvi 
tarnaitės buvo kaltinamos pa-; 
vogusios jų ponios skarą. Vie
nu žvilgsniu aš spėjau kalti-’ 
ninkę. Jai buvo pasirinkimui; 
dvi skaros,— balta ir moly-j 
na, o ji pavogė molyną. Vieną; 
mergina buvo g^Mxmplaukė, o! 
kita raudonplauke. Aš buvau, 
tikras, kad gettonpiaukė buvo 
kalta; raudonplaukė jokiu bu-į 
du nebūty pasirinkusi ąpalvą 
tiek netinkančią prfe jos plau-■ tekia mina nekaltybės, kad nei 
kų.” 3 J -   - -

“Nuostabu!” tarė Romelius.! 
“Tai skubėk pasakyti man var« 
dą vagies, nes mano kaątrybį 
jau baigiasi.”

“Aš negaliu taip greitai pą*į 
sakyti, bet aš tikiu, kad tai: 
yra pirma nusikaltėlio vągystė.- 
Gal jus netikėsite šiam parei$*į 
kimui; gal jus manote, kad tai 
darbas prityrusio vagies. Bdįb 
ir vaikas gali praplėšti tapetą,; 
nekalbant jau apie sulaužytą; 
rašomąjį Stalą ir išdraskytą! 
portfelį, kurie rodo, kad tąįį 
darbas neprityrusio.” .

“Jus esat tikras, kad tai dar

ne-

lyg 
pa-

patikrino, ar

“O, Dieve mano!” sušuko 
jauna moteriške, peržengdama 
slenkstį ir pamačiusi pirmą 
sykį išdraskymo vaizdą. “Kas 
tą galėjo padaryti T*

Toks nuoširdus jos nusiste
bėjimas buvo, kad Baltazaras 
aimanavo valandėlę, bet M. Tri
campas nebuvo taip greitai su
jaudinamas; jis traukė Chris- 
tiną už rankos prie rašomojo 
stalo ir šuktelėjo:

“Tu tai padarei!”
“Aš!” šaukė Christina, 

suprasdama jo žodžių.
Ji žiurėjo į Baltazarą, 

bandydama įspėti jo mintį,
žvelgė į stalčių ir pamačiusi jį 
tuščią, suprato baisumą kalti
nimo. Su didžiausia širdgėla ji 
suriko:

“Dieve mano! Ir tu sakai, 
kad aš tą padariau!”

Nei vienas neturėjo drąsos 
atsakyti jai. Ji artinosi prie 
Baltazaro, bet šis nuleido akis. 
Greitai ji pridėjo ranką prie 
širdies. Ji porėjo kalbėti, bet 
atrodė, kad ji kvapą neatgau
na. Ji galėjo ištarti tik kelis 
žodžius: “Vagis! Jie sako, kad 
aš esu vagis! Ir ji pavirto ant 
nugaros apalpusi, lyg negyva. 
Romelius pribėgo ir pakėlė ją 
švelniai ant savo rankų.

“Ne, ne!” rėkė jis, “tas ne
galima! šis kūdikis nekalta.” 
Tada jis nunešė jauną merge
lę jos kambarin ir paguldė ją 
lovoje. Baltazaras sekė jį, ma
tyt, labai susijaudinęs. M. Tri- 
campas, vis šypsodamasis, tuo
jau sekė juos, bet vienas jo vy
rų mosikavo jam, kad turįs ką 
pasakyti.

“Mynheer, mes jau gavome 
žinių apie šią jauną moterį.”

Na, ką-gi jus tokio žinote?” 
“Duonkepis iš anapus gat

vės sako matęs prieš pat viesu
lą panelę Christiną duodant 
pro pagrindinio aukšto langą 
ryšulį žmogui, stovėjusiam 
lauke prie lago, ir tas Žmogus 
buvęs ilgu apsiausttu ir dėvė
jęs nudribusiais kraštais skry
bėlę.”

“Ryšulį?” sumurmėjo M, 
Tricampas, “labai gerai! Gauk 
tą liudininką ir buk žvalus 
lauke. O pirmiausia eik tuo- 
jaus pašauk virėją pas mane.”

JPoliciantaš išėjo, o M. Tri- 
campaš vėl įžengė j Christinos 
kambarį.

Mergelė gulėjo lovoje apal
pusi, lyg negyva,

vfenas, žinoma, išskiriant M. 
Tricąmp’ą,, netikėjo, kad ji kal-

‘Bet pasakykite, ką tas reiš
kią”, .ji. paklausė polięiantą, 
(kurįs užrakini) duii§ jai įėjus.

"“Kodėl tū pepa&kai jiems, 
kas aš esu?” Ji, tęsė, kalbėda
ma į Baltaąarą/

, 4%ur tu "buvai?”
. “Ant aukštą ąu sene Gudule, 

kurį, kaip JUS žinot, bijosi, per
kūno. Ir, būdama labai pavar
gusi, užmigau -josios pato-

pusi, lyg negyva, o Romelius 
trynė jos rankas. Visai nežiū
rėdamas j mergelės padėjimą, 
M. Tricampas tęsė ieškojimą. 
Jis pradėjo' ieškoti komodeje, 
iškratydamas visus stalčius. 
^Paskiau šypsodamas patenkin
to šypsena priėjo prie Baltaza
ro.

“Roks gi yra prirodymas po 
viso to, kad jauna moteris kal
ta ?”pmak>niąi. žiūrėdamas į ją 
ipaklause ’ Baltazaras.

(Bus daugiau)

V

KULTŪRA No.' 10. Nau- 
jas įdomus numeris. Kaina

v^sujos jau nebuvo, tai aš nu-į 45c. Galima gauti Naujie- 
lipau žemyn ir maniąu eiti gul-’^ose.
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Chicagos Ekranas

šešta Chicagos

Graboriai

nuo

Akių Gydytojai

William C. Mitchell

Subankrutavusi In 
sullo bendrovė mo

kėjo dividendus

Chicagos kanale, prie 
Halsted, rastas pas

kandintas naujagimis

turėsią 
baigę • 
vargiai

Telefonai

Boulevard 5203

BooI.vmJ 8413

Išvežtas H Chftagos SU 
kitų svetimšalių

žvejas Chas. Ilenderroan, 
2401 S. Halsted Street, besva
jodamas Chicago kanale, neto
li Halsted, tinklu ištraukė nau
jagimį, kuris buvo paskandin
tas kiek laiko atgal, prie-kū
dikio kaklo buvo pririštas ak
muo.

1327 So. 49tb Ct.

T elefonas 
Cicero 3724

Telefonais Yards 1138

Vidurvakarių J. V. bedarbių 
organizacijos raginamos siųsti 
delegatus į konferencija, kuri 
j vyks Chicagoje lapkričio 19 
d. Ją šaukia Chicago Workers 
Committee on Unemployment.

Ateities studentai 
turėsią darbų

Sulaukęs 53 metų, persiskyr 
su šiuo pasauliu White

Cloud, Michigan 9

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 4831 South AtbUnS Aot.

Tel. Boulevard 2800 
Rez, 5515 So. Rocktvell St. 

Tel. Republic 9723

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lapkričio 19, Chica
goje įvyks bedarbių 

konferencija

Teisėjo giminaitė suim 
ta už prasižengimą 

prohibicijai

Garlaivis įvažiavo 
tiltą

L J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blatizdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Metai atgal prohibicijos agen. 
tai suėmė tūla Helen Hampton, 
Ottawa, III., už svaiginamųjų 
gėrimų pardavinėjimą. Dabar 
pasirodė, kad ji yra federalio 
teisėjo Woodward giminaitė.

Vakar Chicagos gengsterių 
kulkos nudėjo šeštą jau per 
kurį laiką nusitęšusio karo au
ka. Prie 6321 S. Lawrence avė. 
rastas kuliui suvarstytas James 
J. Kenny, kabareto savininkas 
ir pasižymėjęs kriminalistas. 
Policija spėja, kad tai kerštas 
už tūlo “Parkerio” nužudymą, 
arba “Joe Šaltis” gengė mėgi
na užimti kontrolę vakarinėje 
miesto dalyje.

Tikisi greitai numažinti 
pieno kainas

Turėjo $26,000,000 skolų dau 
glau negu turto

Prokuroro Swansono 
brolis kaltinamas mo

kesčių “fiksiiumu”’

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

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

2400 W. Madieon St,
Tai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunstvick 0597

Kiek laiko atgal mirusi tur
tuolė Edith McCormick paliko 
suvirs $1,032,000 asmeniško 
turto ir daug dar neapkainuo- 
tos nejudinamos nuosavybės.

rių ,kurie negali užsimokėti 
duoklių, yra daug ir kas kart 
vis daugiau jų atsiranda.

Kiti nurodinėjo* kad narys, 
kuris gauna iš kp. arba Centro 
paskolą ,imą ir persikelia į ki
tą kuopą, tada jau visai ne
būtų galima iŠ jo iškolektuoti 
pinigų. O persikelti į kitą 
kuopą jis gali, nes Centrui jis 
nėra skolingas.

Po apie pusantros valandos 
diskusijų, vistiek nebuvo pri
eita prie jokio tarimo; palikta 
kitam susirinkimui tą dalyką 
išspręsti.

Narių nuomonė buvo ta, 
kad šis Centro .patvarkymas 
yra padarytas visai nelikęs, ir 
jis apsaugo tik Centrą, o 
kuopas gali pastatyti keblion 
padėliu. — Narys.

Tekphone Hemlock 1323
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėliomis pagal sutarti. •’

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 .iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ii 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Mokesčių streikuotojų 
org. sekretorius prieš 

jury

Puolė 
gengsterių karo auka

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaiku ligų Specialiste

CHICAGO: Krnst Lubitsch, 
pagarsėjęs linksmų komiškų 
filmų direktorius, pagamino 
naują filmą, kurio vardas “Dan
guje Vargai” — ”Ttouble ih 
Paradise”. Filmas bus rodomas 
šiame kinematografe pradedant 
šiandien.

Filmas aiškiai parodo, kad 
viskas eina sklandžiai, gražiai 
iki į reikalus įsivelia moteris 
su. “mėlynomis akelėmis ir 
skaisčiu veideliu.”

Be to, scenoje vodevilis, ku
rį rešiseravo ir paruošė Oukra- 
insky, Chicagos operos balet- 
meisteras ir Leonidoff. —F.

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. Canal 0402 

CHICAGO.

Laidotuves įvyks subatoj lap
kričio 5 dieną, 8 vai. ryto iš ko
plyčios į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už veliones sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Viii a. a. Onos Winslovienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, S Vogt ris, Svogerka, 
Brolio Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Sodeikų, Tel. Yards 1741.

Kongregacinės ir krikščionių 
bažnyčios suvažiavime Oak 
Parke kalbėtojas nurodė, kad 
ne vien seniai, bet ir ateities

McCormickiene turėjo 
$1,032,000 asmeniško 

turto

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienj ir 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

profesionalai ir studentai ne
darbu. Nurodė, kad 
universitetą studentai 
galės rasti užsiėmimą.

Graborius ir 
Baizamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

tams. Kaina prieinama
3319 Atiburn Avenue 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai., ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .NedėL nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Miduray 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1— ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pigai sutattj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonus Republic 7868

Vakar iš Dearborn stoties 
traukiniu į NeW Yorką išvež
tas komunistų vadas Neis Kjar, 
danas. Kartu su juo išvežti 50 
svetimšalių, tarp kurių yra 
keli kiti komunistai. Dauguma 
jų deportuojama už nelegali 
įvažiavimą į šalį ir už krimi
nalius prasižengimus.

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St

Got. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Pradėta iš naujo ieškoti bu
vęs Chicagos bankierius War- 
ren C. Spurgin, kuris 1921 me
tais pasisavinęs $1,000,000 Mi
chigan Avė. Trust Company 
banko pinigų, spruko iš J. V. į 
Meksiką. Buvo manoma, kad 
jis miręs, bet jo duktė sako, 
kad jis dar tebegyvas.

Waldo F. Tobey, direktorius 
ir legalis patarėjas subankro- 
taviisios' Insulto bendrovės In- 
sull Utility Investments iškėlė 
faktą, kad ši $250,000,000 ben
drovė tebemok ėjo dividendus, 
kuomet ji buvo subankrotavusi 
ir turėjo $26,000,000 skolų 
daugiau negu turto.

Užvakar vakare du valstijos 
prokurorai išvažiavo į Graiki
ją, pargabenti Chicagon ten 
sustojusį Samuel Insullą. Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavįmas 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.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Centrui, kad ji atsakys už sa
vo nario paskolą.

Prieš duoklių paskolų pa
tvarkymą

čia ir kilo karštos diskusijos 
dėl tokio Centro patvarkymo 
narių paskoloms. Daugelis 
narių įrodinėjo, kad kuopa 
įsiskolinus Centrui, neteks ga
lės siųsti savo delegatus į Sen
iną ir t. p.

Pa\i kuopa juk negalės vi- 
sieinn suteikti paskolos duok
lėms užsimokėti, nes tokių na-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

. Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

ONA W1NSLOV1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 1 dieną. 8:40 valandą vak. 
1932 m., sulaukus pusę amžiaus, 
paėjo iš Lietuvės, Šeduvos parap. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Klemensą, švogerį Joną ir švo- 
gerką Wifislovus, brolio vaikai, 
Hattie Ir Alexandra ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So. 49th Ct., Cicero, Eudeikio

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS

Grižo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T«l. BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DBNTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nėdėliomit pagal sutartį. 
4847 West 14tb Street 

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

Edvardas Žiaugevičius, 53 
melų, 4543 So. Mozart Street, 
staigiai mirė White Cloud, 
Michigan. Paliko žmoną Žiau- 
gevičienę ir du sunite. Kūnas 
buvo atgabentas į Eudeikio 
koplyčią, 4447 S. Fairficlcl 
Avė., Laidotuvės įvyks šešta
dienį, iš Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines.

James D. Silver, Asso. of 
Real Estate Tax Payers of 
Illinois sekretorius ir kiti or
ganizacijos viršininkai buvo 
vėl pašaukti prieš grand jury. 
Iš anksčiau padarytų liudymų 
pasirodė, kad .organizacija su
rinko iš narių $600,000, o pa
tys viršininkai mokėję sau 
tūkstantines algas-. Vedėjas 
Pratt gavęs $20,000 į metus.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

\ • u •

' įaiftžniML.,. jjiii'uarrtF.rBte 
Graboriai

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

Lačhavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o -musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

■............................. .....................1X11-1., ■ , ■ I ... O . . Į-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

BALTRUS GASIUNAS

Persiskyrė su 
kričio 3 dieną, 9:00 valandą ryto 
1932 m 
gimęs 
parp..

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Joną ir pažįstamus, o Lietu
voje brolį Povilą ir seserį Salo- 
mieję.

Priklausė prie Simano Daukan
to draugystės ir Vakarinės Žvaigž
des Kbubo.

Kūnas pašarvotas randasi 723 
W. 14 PI., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
lapkričio 5 dieną. 10 vai. ryto 
iŠ namų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Baltraus Gasiuno gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Broliai, Sesuo ir Pažystami

Laidotuvėse patarnauja grabb- 
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

Laidotuvėmis rūpinasi brolis ir 
Mrs. Barbora Birvidienė.

Vakar anksti rytą laivas A. 
H. Smith tempiamas Chicago 
upe įvažiavo į Wabash Avė. 
tiltą, kuris dėl laikinai suge
dusių motorų negalėjo iškilti. 
Tiltas ir laivas buvo lengvai 
apgadinti.

DR. A. L. YUSKA
2422 W. MarguitU M. 

kampas 67th ir Attesiah Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Mkbigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak. 
Tel. Lafayette 6)93

160 N. LaSalIe St. — pagal sutartį

Ofiso ir Rež., Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Lapkričio 1 d. SLA. 226 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių buvo susirinkę neper- 
daugiausia. Atlikus bėgančius 
kuopos reikalus, buvto prieitu 
prie naujų sumanymų. Iš 
Centro buvo gauta blankus 
tiems nariams, kurie neišgali 
užu mokėti savo duoklių. Prie 
blankų buvo pridėta ir laiškas, 
kur paaiškina kokiu budu na
riai gali galiui paskolą. Laiš
ke nurodo, kad nariai negaus 
paskolos iš Centro tol, kol 
kuopa turi pinigų ižde. Kai 
kuopa neturi savo ižde pinigų 
ir negali nariui suteikti pas
kolos, tada narys gali reika
lauti paskolos iš Centro. Bet 
vistiek kuopa lieka atsako- 
minga už nario paskolą. Va
dinasi, kuopa turi garantuoti

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W«st 35th St

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10---4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuO 10 iki 12

[Acme-P. 8 A. Photo)

Mrs. Mary Mooney, motina 
gedinčio kalėjime Tom Mooney, 
šiomis dienomis išvyko į Rusi
ją, kaipo garbės delegatė į 
Raudonosios Pagelbos kongresą, 
kuris bus laikomas Maskvoje 
lapkr. 10-25 d. d. Bolševikų 
skelbimas, kad valdžia jai ne
davė paso, pasirodė buvo ne
teisingas. '

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 17 Waehington St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7968

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
i iiie.im.l

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

Narnų Tel. Hyde Park 3395

S. M. SODAS
\ Lietuvis

GRABORIUS ’ IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Dr. C. K. Kliauga 
DBNTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St 
Room 1005

Telefonas State 7660; Valandos 9-5 
Vakare:

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Užvakar ir vakar kriminalia
me teisme “secret six” iškėlė 
sensacingus kaltinimus prieš 
prokuroro SwanSono brolį Al
bertą ir prokuroro padėjėją J. 
Clancy už mokesčių fiksinimą. 
Tam vadovavęs tūlas Herman 
Goldberg, kuris jau yra įka
lintas. Swansonas ginasi ir gi
na brolį, primesdamas “secret 
six” viršininkui Randolph, kad 
tie kaltinimai yra iš piršto iš
laužti ir nepamatuoti.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

LaidotuVėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
ncgu todėl, kid 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
tvJaį'O OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

aOSfeįfr SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel, Victory 4088

Šiandien paaiškėjo, kad nors 
pieninių ir išvežiotoje atstovų 
konferencija dar nedavė jokių 
rezultatų, tikimasi, kad jie greit 
susitars ir pienas bus nupigin
tas. Meninių savininkai pasiry
žę numušti išvežiotųjų algas 
$10, iki $S5.

Pbone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
atd 47th Street

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nudtebino publiką sii savo nupiginto
mis kainomis už Aukštos rųšies palaidojimą^ Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, miisų autoirtobilius atvažiuos | jttšlį 
namus ir atveš J musų įstaigą, kur galČsitč pRitiAtyti di* 
džiausi pasirinkimą, grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nėrėikėš IftiOkMi, nežiūriai 
i tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, karte 
teikia Utnbulance patarnavimą stt ekspertu MetUvttt pa^ 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu l&ėipšitėš kur 
kitur.

EUDEIKIS ’' i" 7 ' ji j 'V < | A'.(

JŪSŲ GRABORIUS;- Avi
! 1 į •. ’ ’■ ' ‘ '.i

Didysis Ofisas

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

OfijOt Td. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it veneriikų ligų

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street 

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

1646 W. 46th St.m

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ano » iki 4 Ir ano 6 Ud 

8 vai. vak. NedSUomls pagal sutarti 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Naniių Tel.: Prospect 1930

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7t3O vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tarp Chicagos 
Lieluvią

LiėtuViai Qy^y^°jaj _,

DR. MARKERIS
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 Boulevard 84^3

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto]

lietuviai Gydyto jai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

sulaukęs pusės amžiaus.
Šiaulių apskr., Razaiimo 
Bačiūnų kaime.

• • •*> *
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jrĄUJTENOS, ęhlęfigO, III

Tarp Chicagos 
Liatuviii

Swanson prižada už 
vesti tyrinėjimus 
Universal banke

Depozitorių komitetas įteikė 
valstijos prokurorui peticiją 
su keliais šimtais parašų de- 
pozitorių reikalais 

---------------į
Vakar, lapkričio 3 d. Univer

sal State Banko depozitorių ko
mitetas įteikė States Attorney 
Swansonui peticiją su reikalavi
mu užvesti Grand Jury tyrinė
jimą į to banko viršininkų pra
sižengimus. Depozitorius at
stovavo adv. A. šlakis, adv. Zu- 
ris ir adv. P. Adomaitis, Komi
teto nariai pp. Kemėšienė, Miš- 
čikaitienė, P. Bubinas, Balčiū
nas, Rūta ir A. Rypkevičia.
Swanson prižadėjo tyrinėjimą 

užvesti
States attorney Swansonas 

priėmė komitetą labai manda
giai, peržiurėjo depozitorių ko
miteto skundą su keliais šim
tais depozitorių parašų ir pri
žadėjo tuojaus pradėti tyrinėji
mą, a
Reporteriai nutraukė paveiks

lus
Kadangi ten ant vietos buvo 

atsilankę laikraščių reporteriai 
su kameromis, tai pasiūlė nu
traukti ir paveikslus visos to 
reikalavimo procedūros.

Tad, advokatui šlakiui įtei
kiant formališką reikalavimą ir 
buvo nutraukta keletas pavei
kslų.

Paveikslai vėliau bus patal
pinti ir “Naujienose”.

—T. Rypkevičia.
4 •

■—■Į I Liūdna Baltučio išvaizda
v - - t • <

Reporteriui įėjus į mažą celę, 
sargas užrakino vartus ir pa 
Šaukė Baltutį. Netrukus buvęs 
lietuvis biznierius pasirodė. Il
gai neskustas veidas, liūdnos 
akys, bendra varginga išvaizda 
metėsi j akis.

Baltutis atsisako kalbėti
Užklaustas ar nori padaryti 

spaudai kokį nors pareiškimą, 
atsakė: “Neturiu ką sakyti. Ne
noriu daryti jokių pareiškimų”.

Reporteriui nurodžius, kad 
apie jį lietuvių visuomenėje pa 
plitę įvairių gandų ir kalbų, 
kurių kai kurios gal yra be pa
mato ir kurios pastato jo ypa- 
tą ir artimus nemalonioje švie
soje, atsake: “Nieko nežinau ir 
negaliu gandus ir kalbas už
drausti. Pakartoju, nenoriu pa
daryti jokį pareiškimą”.

Nutyli apie kaltinimus
Užklaustas apie prieš jį pen

kių lietuvių, A. Juciaus, A. Jo
nušo, A. Katausko, W. Alex- 
ander ir B. Shukio padarytus 
kaltinimus, nutylėjo, liūdnai 
nusišypsojęs tarė sudiev ir pa
sitraukė nuo langelio, pranyk
damas tarp celių grotų.

(Baltutis buvo sulaikytas, nes 
už jį nebuvo užstatyta reika
laujama $13,000 kaucija. Teis
mas įvyks lapkričio 23 d.)

SLA. 238 kp. atgavo 
Norkaus pasisavin

tus pinigus
Bonding kompanija prisiuntė 

čekį $201.20; šiandien įvyks
ta susirinkimas

■ ■ ' ■ 1 < 1./ .'”.1 •, f

Kiek teko girdėti iš komite
to, vakarėlis bus labai jaukus; 
Bus gražus programas, vaka» 
riėnė ir šokiai.—A. V.

Mirė Baltrus Ga 
siunas

, t

Bus palaidotas šeštadienį, 
lapkričio 5 d.

Vakar persiskyrė su šiuo 
pasauliu Baltrus Gasiunas, 
723 W. 14 Place. Laidotuvės 
įvyks lapkričio 5 dieną, šeš
tadienį iš namų j Lietuvių 
Tautiškas Kapines. Laidotu- 

. vernis rūpinasi brolis Jonas 
Gasiunas ir Barbora Birvidie- 
ne.

L i e t u v os Dukterų 
Drg. minės 10 metų 

sukaktuves
Lapkr. 20 d. Chicagos Lietuvių

Auditorijoje rengia vakarėlį

------ ............... . . -r-— 

Pasaulines f- Parodos 
hetuvių skyrius šau- 
* kia susirinkimą
Įvyks penktadienį, lapkr. 11 d.; 

kviečiami drąugijų ir spau
dos atstovai ir veikėjai

Sekantis Rąsaulines Parodos 
Lietuvių skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričio li
tą dieną, Chicagos Lietuvių Au- 
ditorijojeV Pradžia 7:3Q vai. 
vakare. Susirinkimą nutarta 
kviesti pasiturime, kuris įvyko 
spalių 27 d. 1,, ' * ■ ' 1

Į šį susirinkimą kviečiamos 
organizacijos, draugijos, para
pijos, centrai, apskričiai, spau 
da ir veikėjai pasiųsti savo at 
stovus ar dalyvauti asmeniš
kai. šiame susirinkime bus iš
rinkta nauja nuolatinė valdyba 
ir patiekti Pasaulinės Parodos 
dalyvavimo planai.

Pasaulinės Parodos, Lietuvią 
sekcijos, Laikinas pirmininkas: 

J. A. Micheliunas.
Raštininkas, Joseph J. Grish.

sai mažai kas liko nutaria. 
Tas vienai kitas nutarimas 
buvo galima atlikti į daug 
trumpesnį laiką. Nekurie na
riai net pasipiktino tokiu lai
ko gaišinimu ir pradėjo skirs
tytis susirinkimui dar nesibai
gus-

PerfąfątįHenis, lapk’, 4, 1932 
. ....."r ti w " 1.^

Baltutis atsisakė pa 
daryti spaudai 

pareiškimą
Atsisakė kalbėti apie kaltini

mus ir gandus; “N.” repor
teris aplankė Baltutį Cook 
apskr. kalėjime

Spalių 25 d„ suimtas ir Cook 
apskričio kalėjime sulaikytas Po
vilas Baltutis atsisakė padaryti 
pareiškimą apie jam primeta
mus kaltinimus. Musų repor
teriui, kuris jį aplankė kalėji
me, jisai pasakė, kad neturįs jo
kio paaiškinimo ir nenorįs nie
ko sakyti.

Jis buvo suimtas spalių 25 d., 
Y.M.C.A. viešbutyje, prie 9-tos 
ir Wabash už svetimų pinigų 
sunaudojimą savo tikslams. 
Kaip vakar buvo pranešta, prieš 
jį penki lietuviai turi išpirkę 
varantus ir ieškiniai siekia $9,- 
050.44.

Cook apskričio kalėjime
Reporteris į kalėjimą nuėjo 

apie 1:30 po pietų, nuskirtą 
valandą kalėjimo įnamius ap
lankyti. Sargo buvo įleistas į 
kalėjimo raštinę ir žemos, siau 
ros geležinės durys pro kurias 
įėjo, buvo tuojau užrakintos. 
Iš raštinės atrakinta kitos pa
našios durys, kurios ėjo j patį 
kalėjimą. Paėjus ilgu korido
rium^ kurio šonuose buvo gro
tais aptyertos celės, ir užlipus 
j antrą aukštą, atsirado iš abie
jų šonų grotais aptvertame prie
angyje. Iš vienos ir kitos pu
sės buvo maži langeliai, už ku
rių sėdėjo sargai. Povilas Bal
tutis yra sulaikytas kalėjimo da
lyje F2. Priėjęs prie langelio, 
įteikė Baltučio vardą. Sargas 
tuomet įleido reporterį į mažą 
kambarėlį, irgi aptvertą grotais, 
kurio vienoje pusėje buvo ge
ležinė siena, su eile mažų lan
gelių su stiklo rūtomis. Pro 
tuos langelius ėjo pasikalbėji

Gegužės-birželio mėnesį pa
aiškėjo, kad SLA. 238 kuopos 
iždininkas M. Norkus pasilaikė 
narių sumokėtus mokestis ir 
nesiuntė jų į centrą. Nariai bu
vo nusiminę, nes manė, kad mo
kestis reikės antru kartu su
mokėti. Bet Norkus buvo su
gautas. Finansų raštininkas se
kė Norkų ir iškėlė aikštėn fak
tą apie duoklių pasilaikymą. Be 
to, Norkus pamiršo, kad už jį 
yra užstatyta kaucija.

Pinigai atgauti
Visą dalyką sužinojus, kuopa 

pranešė apie tai centrui, o cent
ras atidavė reikalą bonding 
kompanijai. Už keturių mėne
sių kompanija sugrąžino visus 
pinigus sumoje $201.20. Dabar 
Norkus turės atsiskaityti su 
kompanija.

šiuomi noriu pranešti visiems 
nariams, kad kuopa jokio nuos
tolio nepanešė, nes centro iž-. 
dininkas adv. K. Gugis prisiun
tė čekį ir jis randasi pas finan 
sų raštininką Povilaitį.
šiandien Įvyksta susirinkimas

Taipgi pranešu,kad nariai 
atsilankytų susirinkime, kur’s 
įvyks lapkričio 4 d., 7:30 vai. 
vakare K. Gjramonto svetainėj. 
Yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti, tarp jų gavimas pa
skolos nariams-bedarbiams, ku
rie negali užsimokėti duoklių. 
Nariai, kurie negalite užsimo
kėti, neišstokite iš SLA., nes 
jį apleidus 
gyvenimo 
nuostolius.

... 238 kp.

Lietuvos Dukterų Pašalpine 
Draugija gyvuoja Chicagoje de
šimtus metus ir atsiminus da
bartinę padėtį, stovi gana ge
rai finansiniai ir narėmis. Drau
gija tvarkingai vedama ir narės 
darbuojasi vienybėje, be polio 
vos.

Per šį trumpą laiką draugija 
pasižymėjo savo labdaringais 
darbais. Nuolat šelpia bedarbius, 
aplanko suvargusias šeimas 
prieš Kalėdas, suteikdama kiek
vienai po bušelį valgių, prisidė
jo prie Tautiškų kapinių įstei
gimo Kupiškyje, aplanko savo 
tautiečius Oak Forest ir taip 
toliau.

Sukaktuvėms paminėti drau
gija nutarė surengti gražų va
karėlį, su šokiais ir gardžia 
vakariene. Tam tikslui paimta 
Chic. Liet. Auditorija, lapkri
čio 20 d. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga 50c.

Bus teikiamos dovanos
Laike vakarienės bus* muzi

kalia programas, kalbės
Graičunas ir bus suteiktos do
vanos 13-kai narių, kurios ne
ėmė patalpos per 10 metų. Be 
to, bus duodamos dovanos šokė
jams už atsižymėjimą, elektri
nė lempa, gintaro karoliai, 6 
poros užvalkčių, 4 komodui pa
dengti, 2 moteriški paketbukai 
ir 5 abrusęliai.

šokiams' paimtas geras or
chestras. Visi raginami atsi
lankyti, nes veiklios rengėjos 
užtikrina kiekvienam linksma v 
vakarą.—A. D-nė.

Brighton Park
Keistučio Kliubo reikalai

Kas kalias
Kasgi kalias? Juk supran

tama negi pirmininkas gali 
su * kūjeliu daužyti galvas 
tiems, kurie patysi neišmoko 
kaip reikia susirinkimuose už
silaikyti ir kurie geriausią 
pirmininko vedamą tvarką 
stengėsi iškreipei*

Dar vienas pažymėtinas da
lykas, tai patys išsirenka tą 
valdybą ir vėliau patys ant 
jos šūkauja be jokių įrodymų.

Būtinai reikalinga kad na
riai skaitlingai lankytų susi
rinkimus^ Ypatingai visi tie, 
kuriems užvis daugiau rupi 
kliubo gerovė, kurie per daug 
metų priklausydami kliube,dar 
nėra ėmę pašalpos ir turi už
tai dovanas, kurie savu laiku 
yra nemažai pasidarbavę kliu
bo naudai ir visi tie, kurie tik 
nori kliube turėti gerą tvarką, 
privalo būti susirinkime ir 
stovėti sargyboje visų keliamų 
klausimų.

Sidėj. Paliulio—Meldažio sve
tainėj. Veikale dalyvaujanti 
asmenys yra gerai prityrę ir 
labai tinkanti savo rolėse. Vei
kalui vadovauja pats seniau
sias kliubo scenos darbuoto
jas Mykolas Kasparaitis, kurį 
mes chicagiečiai jau daugybę 
kartų turėjome progoj matyti 
scenoje ir jo lošimu gėrėtis. 
Apie kitus veikalo dalyvius 
prie progos kitą kart pakal
bėsiu. Visi kliubo nariai bei 
kliubui pritariant bukite pa
siruošę būti vakare ir pama< 
tyti gražų veikalą ir lošimą.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Įclassifiedads
Radios

1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 
$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Patent Attorney
Patentai

Dr.

Rengiama Kalėdinė
Ekskursija Lietuvon
švedų linijos laivu “Drotting- 

holm”; ekskursijai vadovaus 
V. P. Mučinskas

ir atsitikus kokiai 
nelaimei, panėšite

finansų raštininkas
J. Povilaitis.

“Pirmyn” choro re 
mėjų vakaras

Ateinantį šeštadienį, lapkričio 
d. Universal Kliube, 814 W. 

33rd St., 8 vai. vakare Chica
gos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
rengia rėmėjų bei jų draugų 
draugišką vakarėlį.

šio parengimo tikslas yra su
pažindinti visus choro rėmėjus 
vienus su kitais.

Choro nariai yra kaip viena 
Šeimyna, turi artimas pažintis 
vieni su kitais. Bet choro rė
mėjų tarpe to iki Šiol nebu- 
vo<. -•

mėjai turėtą tokias artimas pa
žintis kaip ir choristą:

5

Kadangi prieš Kalėdas dauge
lis rengiasi važiuoti Lietuvon, 
vieni tiktai apsilankyti, kiti ap
sigyventi, tai Liet. Laivak. agen
tų sąjunga nutarė surengti ek
skursiją gruodžio 2 dieną šve
dų linijos laivu “Efettingholm”.

šiai ekskursijai Vadovaus vie
nas iš laivų kompanijos tarnau
tojų, lietuvis V. P. Mučinskas. 
Kurie manote šiais metais va
žiuoti Lietuvon, patartina pasi
rinkti šį laivą, kuriuo nuvažiuo
site į Gatteburgą, iš ten kitu 
laivu į Klaipėdą.

Laivakortė
nuoja ...........

Į abi puses
Turistinė

sę.............r-
Į abi puses

III klesos kai- 
.........   84.50 
... .  141.00 
klesa į vieną pu- 
. ................ 106.00 
. 176.00 

—T. R.

rm.»w i

ClASSIFIE D APS
Business >Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauniakais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir reudauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIEI

Metini mokestis tik $1.00.
Nuomininku išvarimas iš namų, ir 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Matų darbai padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
321S So. Halsted St. 

TeL Victory 4965

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį ,lapkričio 6 dieną. 
Pradžia lygiai 12 vai. pietų, 
4615 S. Mozart St. Nariai pra
šomi skaitlingai susirinkti ir 
gerai prižiūrėti, kad visi pa
kelti klausimai bei nutarimai 
butų naudingi kliubui, nes kaip 
kurie, o ypatingai praeitas su
sirinkimas, pasižymėjo savo 
ilgumu. Prasidėjo pusę po 12 
pietų ir baigėsi prieš 7 vai. 
vakare. Bet nežiūrint į tai, vi-

Kliubo vakaras su pertsaty- 
mu puikaus veikalo “Gyveni
mo Verpete” įvyks šio mėne
sio (lapkričio) 13 d., West

PRANEŠIMAI

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

rinkų praktiškiems

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

išradi-
STOGDBNGYSTfi

Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa
taisome Ir perdekoruojatne už $40. 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Namų Šeimininkių 
naudai

ir kokįKokias progas, kokią naudą 
patarnavimą gali šios organizacijps krau
tuvės duoti namų ^Seimininkėms idant 
jas raginti pirjcinėtl šiose krautuvėse? 
Tai yra labai >'paprastas klausimas 
užduotas mums paskutiniu laiku. Šis 
klausimas yra labai ntatinkąs, šiam lai
kui nes šios organizaęijos krautuvių ma
tome visur, visame mieste.

Šis klausimas geriausiai gali būt at
sakytas jeigu paimsime tokią didelę or
ganizaciją kaip “Mic^ęst Stores” ir iš
vardysime visas ptogas kokias kostu- 
meris gauna pirkdamas byle vienoj iš 
300 krautuvių.

- Pirmiausia tenka pažymėti kainas. 
“Midvvest” organizacijos supirkinėjimo 
gale yra labai didelė, nes jie turi nuo
savą wholesale narna, per kurį visi pro
duktai supkrkami tiesiog iš manufaktū
rų, vagonais. Taip perkant viskas nu
perkama žemiausiomis kainomis, ir to
mis žemomis kainomis naudojasi tos or
ganizacijos pirkėjai — kostumeriai.

Paskui tenka pažymėti produktų ko
kybė. Čia vėl dėl didelio supirkinėji
mo ši organizacija turi didelį pasirin
kimą. Nuodugnus ištyrinėjimai pada
romi jų laboratorijose. Tik geriausi 
produktai gaunami už pinigus yra pasi
renkami.

Toliaus reikia priimti į atydą jų skel
bimus . Reguliariai kas savaitę namų 
šeimininkės randa “Midwest Stores" 
skelbimą laikraščiuose. Tai yra labai 
didelis patogumas, vietoj tp, kad namų 
šeiminipnkė vaikščiotų aplink ir leistų 
pinigus, ji patogiai gali sau sėdėti kėdėj 
namuose ir pasirenka dalykus^ kokie jai 
yra toj valandoj reikalingi. Kiekivenas 
dalykas pilnai aprašytas. Užvardini-
mas, didis ir svarumas, taipgi kaina vi
sada pažymėti.

Reikia taipgi pagalvoti apie patarna
vimą. Kadangi kiekviena krautuvė 
“Midwest Stores” turi savo savininką, 
jisai organizacijos pilnai painformuoja
mas kaip geriausia patarnauti kostume- 
riams. Kiekvienas pa 
pilnai suteikiamas. K 
pilnai ’ 
tuvėj, 
gauti 
produktus ir žemesnes kainas ant visų 
pirkinių.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikys mėnesinį susirinkimą
penktadienyj, lapkričio. 4 dieną, 7:30 
v. v., Chicagos Lietusių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime ap
tarti. Kurie esate pasilikę su mokes
čiais ant šito susirinkimo malonėkit ap
simokėti. Rašt. <S .Kunevičia.

American Legion Lietuvių Posto mė
nesinis susirinkimas, kuris turi įvykti 
lapkričio 4 d., atidėtas neapribežiuotam 
laikui. Vėliau bus pranešta kada susiri
kimas atsibus. t

A. S. Precinauskas, laik. 
■ '’UHJ’O---

Simano Dauaknto Draugija 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny .lapkri
čio 6 dieną šių metų. 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Audįtorijos svetainėj, 
3133 Šo. Halsted St, Visi nariai bū
tinai pribukit nes turime svarbių reika
lų svarstymui, taipat bus raportas iš 
atsibuvusios vakarienės, . prašome būtinai 
pasirūpinti savo mokesčiais draugai.

> Valdyba.

Automobiles
GYVENIMO PROGA 

La Šalie De Luxe vėliausio 1931 Seda
nas. Reikalas pinigų priverčia mane pa
aukoti šį gražiausi karą. Atsargiai išva
žiuotas tik kelis tūkstančius mylių ir yra 
tiek pat geras, kaip dieną išėjęs iš dirb
tuvės. Originalus gražus užbaigimas be 
jokios dėmės, šeši kuogeriausi tairai. Pa
aukosiu jį tiktai už $450. Kainavo man 
nesenai $2,750. 1 141 North Ridgeway 
Avenue, 2nd fiat.

ifor Rent
6 DIDELI šviesus kambarių flatas, 

karštu vandeniu šildomi, 2 lubos. 4529 
S. California Avė., $35 mėnesiui.

RENDON naujai ištaisytas 5 kamba
rių cottage. nebrangiai 16 dolerių į mė
nesį. 10509 So. Edbrook Avė.

rast.

laikys

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

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

REALISTIC FLOWBR STUDIO
9 W. Wasbirigton Sc„ 2 ros lubos

FurnishedRooms
RENDON kambarys vedusiai porai 

arba pavieniui. Visi patugumai, karš
tu vandeniu šildomas, galima matyti 
bite kada

Visi patugumai, karš

io 4, subatoms visą dieną. 
04 So. Mozart St.

TURIU vietos trims burdingieriams 
dirbantiems Argo arba Clearinge, bus 
paranku gyventi. , Turiu 5 kambarius, 
esu tiktai viena, taipgi turiu dėl parda
vimo savastį gal pirkti su mažais pini
gais. užprašau pirkėjus Real Estate agen
tus. ' ‘

5713 W. 64 Place.

REIKALINGA senyva moteris prie 
ligonės prižiūrėjimo. Atsišaukite Raden, 
5518 W. Jackson Blvd. Tel. Columb’us 
8378.

RENDON apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos, vaikinui arba vedusiai 
porai, su ar be valgio.

4451 So. Troy Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai Business Chances

Pardavimui Bizniai
Knygos ir Gintarai 

už pusę kainos
“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 

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

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagbj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkitnui 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

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis bar- 
genas. Privatįškį namai paaukaus puikiau
sius rakandus. Parlor setą vertės $325 
už $35, importuotas orieptališkas karpe- 
tas $23, miegamojo kambario setas 
$35, pasilsiui kėdė $12, drėpsai, in
dai, Amerikoniškas orientališkas karpetas 
$9, pusryčiams setas $8 ir tt. Arba par
duos skyrium, užmokėsiu už pergabenimą. 

5258 Washington Blvd.
Austin 3838

PARDAVIMUI kriaučių valymo ša- 
pa, gera vieta, 4 kambariai pagyveni
mui, geriausia proga,

6629 So. Ashland Avė.

reikalaukite katalogo prisiųs- 
į štampą persiuntimui.

Kiekvienas palengvinimas jam 
kuomet viskas tas 

yra pravedama kiekvienoj krau- 
kostumeris gali būti užtikrintas 

greitesnį patarnavimą, geresnius

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Sunaikinamas Peršalimas 
ra Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų lunųe susirgo di
deliu persalimu. Al Uteplau Palo* 
Expelleriu su alyvų aliejum Jo kru
tino ir pečius. Sekanti ryta psriaU- 
mas buvo Jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expells-. 
r| gydymui nuo persilaldymo, s.ka?* 
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų p6dų.”

8. D,
Travis, Staten Island.

PAIN-EXPELLER

PARDAVIMUI dėl apšildymo alie
jum kūrenamas pečius, mažai vartotas, 
gvarantuotas. Kainavo $145, parduo
siu pigiai. 3338 Auburn Avė. Phone 
Yards 0955.

Real Estate For Sale 
Namai-žeml Pardavimai j _

MAINYSIU pigų namelį ant auto- 
mobilians, jirba biznio, yra . gera proga, 
kas turite 2 flatus po 4, galėčiau pa
mainyti. <4

F. RIDLAUSKIS,
430934 W. 63rd St., 

Tel. Republic 9599

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

padaromi į Vieną dieną.

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

Specialių

Saukite
ROOSEVELT

8500

Bei ...
Skelbimų Kainų

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

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

SAVO BIZNIUS— PREKES.

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St. 

Phone Canal 1678

Taigi ir norima, kad re

&

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, ’ 
' swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSal|e St. priešais City Hali 

Kambarys 610

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!




