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Betgi nesitikima, kad naujo reichstago 
sąstate įvyktų didelių permainų 

Balsuotojai yra apatiški
Berlynas, lapkr, 4. — Atei

nantį sekmadienį, lapkričio 6 
d.,—už dviejų dienų prieš Ame
rikos prezidentinius rirtkim&s 
—Vokietija rinks naują reich
stagą, vieton to, kurį kancle
ris von Papen nesenai paleido 
pirmame posėdyje, kaipo nega
lintį sudaryti valdžią, kuri tu
rėtų didžiumos reichstago pa
sitikėjimą.

Nemanoma, kad ir sekmadie
ny išrinkto reichstago sudėtis 
daug pasikeistų, bet jis * ren
kamas tam, kad to reikalauja 
konstitucija, nors jis galbūt jau 

■ pirmame posėdyje vėl bus jun
kerių valdžios išvaikytas.

Delei tokios padėties, tarp 
balsuotojų yra pasireiškusi di
dele apatija—didžiausias politi
nių partijų priešas, žmones 
paliovė lankyti politinius susi
rinkimus ir klausytis agitacijos, 
daugelis ir balsuoti nebenori 
eiti.

Be to, visoms partijoms sto- 
kuoja pinigų. Komunistai su 
hitlerininkais daėjo iki to, kad 
gatvėse ėmė rinkti pinigus rin
kimų kampanijoj jgikalam^,

Hitlerininkai, kurie pirminė
se kampanijose labiausia pul
davo socialistus ir komunistus, 
dabar atsikreipė prieš naciona
listus, kurie remia von Papeno 
valdžią.

Visos partijos tikisi, kad la
bai daug žmonių susilaikys nuo 
balsavimo. Manoma, kad nuo 
to labiausia nukentės hitlerinin
kai, kurie praras nemažai vie
tų reichstage. Kaip manoma, 
tas vietas laimės komunistai, 

atlaikysiančios 
laimėtus vietų

padeda ta ap-

Tėvas nušovė du sa
vo sūnūs

Nors miesto gyventojams ten
ka kęsti didelis vargas nesan* 
jokių transportacijos priemo
nių, bet jie streikui pritaria. 
Tuo naudojasi komunistai ir 
hitlerininkai, kurie šoko pagel- 
bon streikieriams. Bet antrą 
dieną hitlerininkai atsisakė gel
bėti streikierius ir dabar bando 
streiko vadovybę pasigriebti ko
munistai. Todėl jie ir rinki
muose tikisi aplaikyti naujų 
laimėjimų.
Uždraudė politinius susirinki

mus
Prezidentas von 1 lindenburg 

šiandie išleido naują dekretą, 
kuris pradedant nuo rinkimų 
dienos—sekmadienio uždraudžia 
visus politinius susirinkimus per 
ateinančias dvi savates.

Esą tas daroma tikslu leisti 
atvėsti politiniam karščiui ii 
visoje šalyje palengvinti polici
jos darbą.

3 policijos nušauti Berlyne
Berlynas, lapkr. 4. — Sumi

šimuose, kurie kilo delei trans
portacijos darbininkų streiko 2 
vyrai ir 1 moteris liko polici
joj nušauti. ‘ -

Nedidelė dalis streikierių su- 
gryžo į darbą, bet vos tik gat- 
vekariai ar busai pasirodydavo 
gatvėje, kaip žmonės tuoj juos 
apmėtydavo akmenimis. 8 busai 
sudaužyti.

Prūsijos premieras 
Braun grūmoja 

teismu..
Prusi

Lapeer, Mich., ląpkr. 4. — 
Ukin. Gabrielius Kostas, pikta
me barnyje nušovė du savo sū
nūs—Stėphan Kostas, 16 m. ir 
Anthony, 14 m., ir po to pats 
nusišovė.

(Kita žinia sako, kad ginčai 
kilo delei to, kad sunai parei
kalavo sau dalies pelno iš far- 
mos, kurioj jie dirbo. Pasak 
kaimynų, abu sunai dirbo far- 
moj ir ją valdė tėvui Gabrieliui 
Kostui dirbant Detroite auto
mobilių dirbtuvėse. Tik prieš 
porą mėnesių atvyko į farmą ir 
tėvas, kuris neteko darbo Det
roite) .

Kviečių kaina žemes 
nes ir už muitus

Chicago.—Pirmą kartą šios 
šalies istorijoje kviečiai tiek at
pigo, kad jų kaina yra žemes
nė dagi už muitus, kurie yra 
uždėti apsaugojimui Amerikos 
kviečių nuo kitų šalių kompeti- 
cijos.

Importo muitai yra 42c už 
bušelį. Chicagos grudų biržoje 
gi už kviečius vakar mokėjo tik 
41c už bušelį. J .

LAŽ [Acme-P. « A. Photo]

Parlamento! rūmai Londone, prie kurių pereitą antradienį 
bedarbiai sukėlė riaušes
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Samuel Insull arės 
tuotas Graikijoj

Jugo Slavijos kabi 
netas rezignavo

Rusijos derybos su 
Japonija

Maskva, lapkr. 4. —Į Mask
vą atvyko Japonijos atstovai 
tartis su Rusija apie padary
mą nepuolimo sutarties ir gal
būt taipgi išrišti Manchukuc 
klausimą.

Areštuotas reikalaujant Ameri
kos valdžiai ji 'išduoti' ęhį- 
cagos teismui '

Karalius ieškos kroatams pri- 
imtinos ministerijos

Panevėžys.—Rokišldo klebo- 
nos Smėlynės g-vėje pasistatė 
dailų namelį; namelis nors ii 
mediniš, tačiau statymui me
džiaga kaianvo virš 30,000 litų.

Antrą namą, Sodų ir Gegu
žės gatvių kampe statosi Tur
žėnų klebonas, šis namas bus 
gan didelis. Namo pastątymas 
(sienų ir stogo) kainuosią^ apie 
110,000 litų. O su visu įrengi
mu kainuosiąs apie 180,000 litų,

Vokišką atsišaukimą 
nuplėšęs gavo 1 me

tus kalėjimo

Vėl puola Illinois an
gliakasius ašarinių 

dujų bombomis

Decatur, III., lapkr. 4.—De- 
catur policija ir Macon pavieto 
šerifo pagelbininkai paleido šū
vių papliaupą į streikuojančių 
angliakasių butrį ir du anglia
kasius pašovė-—William Denni- 
son ir Pete Dorgan, abu iš De
catur. Abu sužeisti ne tiek sun
kiai.

Kada šūviai neišgąsdino pi 
kietuojaunčių kasyklą anglia
kasių, į juos, o jų tarpe buvo 
nemažai ir moterų, mesta nuo
dingų ašarinių dujų bombos.

šerifaš Wilson \ Jprisirlnko di
delį būrį pagelbinhikų it įšakė 
jiems šauti, jei tik pikietuojan- 
tys angliakasiai nesitrauktų nuo 
kasyklos. Deputies taip ir pa
darė ir du angliakasius pašovė.

Keturios dešimt, pikietuotojų 
—vyrų ir moterų—tapo 
tūpta. Jįe yra kaltinami 
teisėta susirinkimą. ' -

Kitos partijos 
savo pirmiau 
skaičius.

Komunistams
linkybč, kad jiems pasisekė su
kurstyti nemažai streikų prieš 
algų nukapojimą, kurie paskiau 
buvo laimėti. Kadangi valdžios 
dekretais, nė unijos, nė kitos 
atsakomingos partijos negali 
tokiuose streikuose dalyvauti, 
tai komunistams atsidarė plati 
dirva veikimui, žmonės gi, net 
ir bedarbiai, tiems streikams 
pritaria ir juos remia. Pasidė- 
kavojant tai aplinkybei 
nistams pasisekė laimėti 
žą simpatiją.

Berlyno transportacijos 
ninku streikas

Berlyno transportacijos dar
bininkų—busų, gatvekarių, po
žeminių kelių ir elevatorių dar
bininkų streikas tebesitęsia. 
Tiems darbininkams šiemet alga- 
jau kelintą kartą kapojama ir 
tapo sumažinta visu trečdaliu, 
tad dabar kada dar sykį nu
kapota alga, darbininkai nebe
iškentė ir sustreikavo. Streikas 
kilo be unijos sutikimo, nes 
unija prie dabartinių aplinky
bių streiko ir negalėjo skelbti.

komu 
nema-

darbia

Berlynas, lapkr. 4.
jos premieras socialdemokratas 
Otto Braun paskelbė, kad jis 
įteiks prezidentui von Hinden- 
burgui naują protestą prieš 
Vokietijos valdžios laužymą 
augščiausiojo teismo nuospren
džio dėl Prūsijos valdžios. Jei
gu tas nuosprendis nebus iš
pildytas, tai Braun vėl kreipsis 
į teismą.

Kanada ratifikavo pre
kybos sutarti 

Anglija
SU

triOttawa, lapkr. 4. — 
jų savaičių svarstymo, 
butas 128 balsais prieš 
ėmė Ottawos 
pereitą vasarą padarytą Kana
dos prekybos sutartį su Ang
lija.

Po 
atstovų 
80 pri- 

konferencijoje

Pranašauja alų kovo 
i mėnesi

Washington, lapkr. 4. —-Rme- 
rikos Darbo Federacijos vice
prezidentas ir Federacijos na* 
cionalio komiteto pakeitimui 
Valsteado įstatymų pirminin
kas Matthew Woll paskelbė, kad 
padarius atsiklausimą tarp visų 
kandidatų į kongresą ir jau 
esančių kongresmenų esą galima 
spėti, kad alus bus legalizuotas 
ne vėliau kovo mėnesio, prasi
dėjus trumpą jam kongreso po
sėdžiui.

Ilga vaiko kelionė kad 
pagelbėti tėvui

Motina su 4 metų kūdikiu pės
ti atėjo 1,000 mylių prašyti 
pasigailėjimo tėvui

Lousiville, Ky., lapkr. 4. — 
Mrs. Lucinda Dunaway, 22 m. 
ir jos 4 metų amžiaus dukrelė 
Eleanor pėščios atėjo iš Liberty. 
Tex., padarydamos daugiau kaip 
1,000 mylių, ir čia sustojo ligo
ninėj kiek pasilsėti. Jos eina j 
Frankfort, Ky., paduoti guber
natoriui prašymą pasigailėjimo 
jų vyrui ir tėvui. Joms beliko 
eiti tik 50 mylių.

■ - J.

Athenai, lapkr. 4.—Amerikos 
valdžiai, per Amerikos legaci- 
ją, pareikalavus, tapo areštuo
tas buvęs Chicagos visuomenės 
aptarnavimo įmonių magnatas 
Samuel Insull, kuris yra Ghi- 
cagos teismo įtartas dėl pasisa
vinimo jo valdytų kompanijų pi
nigų. .

Amerikos legacijos prašymas 
areštuoti Inšullą buvo perduo
tas Graikijos užsienio reikalų 
ministerijai, kuri jį persiuntė 
teisingumo ministerijai ir pa
staroji perdavė apeliacijų teis
mui. Pastarąjam sutikus, Sa
muel Insull ir tapo areštuotas.

Areštuota jį hotely, iš kur jį 
nuvežta į policijos stotį. Išrodė 
jis labai nusiminęs ir liguistas. 
Delei jo senatvės ir kadangi jis 
yra žymus asmuo, jis gal būt 
bus patalpintas ligoninėn iki 
teismas išspręs jo išdavimo by- 
!ą. • į

Insultas, ’ kaip išrodo, nesutiks 
geruoju gryšti į Chicago, bet 
per teismus kovos, kad Graiki
ja jį neišduotų Amerikos val
džiai.

Bedarbė Anglijoje 
žėjanti

ma-

■I t •

Belgrad, lapkr,.. 4 Kara
lius Aleksąųdras priėmė rezig
naciją premiero Milan šaškič 
kabineto, kuris pasitraukė de
lei nesutikimo su kroatais, ku
rie kelia maištą ir reikalauja 
Kroatijai autonomijos. Delei to 
augančio, kroatų nepasitenkini
mo, karalius ieškosiąš tokio pre
miero, kuris butų ir kroatams 
priimtinas. Spėjama, kad pre 
mieru bus paskirtas žinovių 
Baludzič, dabartinis Jugo Sla
vijos ambasadorius Vokietijoje, 
kuris
tarp kroatų ir serbų.

Jau ir valdžios rateliuose kal
bama, apie sukūrimą federaty- 
vės Jugo Slavijos valstybės, ku
rioje kelios tautos turėtų savo 
autonomiją, bet butų po bend
ra valdžia.

kompromisui

Hooveris atsako demo
kratams

Už keikimąsi Holandija 
baus kalėjimu

Chicagai ir apielinkei federik 
lis oro biuras šiai dienai pianą* 
Sauja;

Galbūt lietus ir Šalčiau.
Saulė teka 6:27, leidžiasi 4> 

41. , ■
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Haaga, lapkr. 4. — Piktžo
džiavimas ir keikimasis Holan- 
dijoj bus baudžiamas vieno mė
nesio kalėjimu ir didelėmis pa
baudomis, senatui 28 balsais 
prieš 18 priėmus apie tai įsta
tymus, nežiūrint socialistų ir 
demokratų opozicijos. Šiuos j- 
statymus pravesta daugiausia 
dęlėi šventvagiškų paveikslą Ir 
nuolatinio koliojimosi Holandi- 
rjos komunistų laikraščiuose.

Taksai už skambinimą 
varpais

Caceros, Ispanijoj, lapkr. 4. 
—Miesto taryba nutarė uždėti 
taksus už skambinimą varpais 
bažnyčiose. Bažnyčios mokės 
po $8 j metus, o kaplyčios po 
80c.

Zamorą, lapkr. 4. -
• A • .1 ____

mas, miesto valdžia uždraudė 
skambinti varpais nuo 7 vai, 
vakare iki 8 val.ryto. , ■

— Kad gy
ventojų poilsis nebūtų trukdo-.

Londonas, lapkr. 4.
sinė atskaita apie bedarbę pa
rodo, kad bedarbių skaičius per
eitą mėnesį sumažėjęs 111,000; 
Labiausia pagerėję darbai au
diny čiose ir anglių kasyklose. 
Kitais metais šiuo laiku sam
dai paprastai nedidedavo.

Mene-

Madridaš, lapkr. 4.
cijos premieras Herriot bevie 
Sėdamas Ispanijoje pasirašė tris 
draugiškumo sutartis.

Fran

Havana, Kuboj, lapkr. 4.
Luois Baisi Fraiidįjos atstovės 
Kliboje, liko sunkiai sužeistas 
gryštant iš konferencijos su 
prezidentu Machado, kai į Jo 
automobilių įvaižiavo vogtas
„rokas.

St. Louis, Mo., lapkr. 4; — 
Kalbėdamas čia prezidentas 
Hooveris, vienoj iš savo pasku
tinių šioj rinkimų kampanijoj 
prakalbų, aštriai pasmerkė de^ 
mokratus, kam jie bando su
kurstyti nepasitenkinimą ir kam 
jie bando suversti repubilko- 
nams ir pačiam prezidentui kal
tę už dabartinę depresiją.

Iš čia prezidentas važiuos į 
St. Paul, Minn., kur ir baigs 
rinkimų kampanijos . prakalbų 
maršrutą. Pakeliui sustos ke
liose vietose pasakyti trumpes
nes prakalbas iš traukinio.

Iš St. Paul važiuos tiesiai j 
Galiforniją balsuoti*.

Greendale, Va., lapkr. 4. — 
Trys moterys ir dvi mergaitės 
liko užmuštos kai pasažiėrinis 
traukinys užgavo jų automobi- 
B - .

Mexico City, lapkr. 4.— Ni- 
caragua sukilėlių vadas Au
gustino Sandino praneša, kad 
mųšyjs ties Chichigalpa 300 
Sandio sekėjų užmušė 80 Jung. 
Valstijų marinų ir Nicaragua 
valdžios kareivių. . >

Klaipėda.— Kteipėdos krašto 
seimelio rinkimų įkarštyje buvo 
padaryta kai kurių įsišokimų: 
■vieni partijų šalininkai draskė 
kitų partijų atsišaukimus, o at
sitikdavo, kad tokios grupes net
susidurdavo. Vieną naktį poli
cija pastebėjo ties “Memeler 
Dampfboot” redakcija keletą 
vyrukų, kurie nuplėšė porą 
Volkspartijos atsišaukimų. Tą 
momentą pro šalį ėjo keletas
praeivių, kurie pasipriešino po
licijos žygiui, bet pasitaikę ka
ro patruliai galėjusį kilti triu
kšmą likvidavo. Policija tik 
užsirašė keleto praeivių vardus. 
Įvykio byla pateko vietos posė- 
dininkų teismui. Teismas vie
nam atsišaukimus piešusiam 
kaltininkui davė vienerius me
tus kalėjimo, kelis kitus nu
baudė lengvesnėmis iki 100 litų 
piniginėmis pabaudomis.

Verta pastebėti, kad tuos, 
kurie plėšė lietuviškų partijų 
atsišaukimus, nei policija nese
kė, nei valstybės tieson netrau- 
kė.^Nors jų nusikaltimams į- 
rodyti tada spauda buvo pakan- 
kamai įrodymų patiekusi.'

areš- 
už ne-

Anglija priėmė Ot 
tawos sutartis

Londonas, lapkr. 4. — Atsto
vų butas, 416 balsais prieš 88, 
trečiu skaitymu priėmė imperi
jos ekonominės konferencijos 
Ottawoje padarytas sutartis.

Dar 5 žmonės užmušti 
Kuboje

Havana, lapkr. 4.—5 žmonės 
liko užmušti Santa Isabel mies
te, rinkimus pralaimėjusiems 
konservatoriams puolus šven
čiančius “pergalės šventę” li
beralus
kariuomenė.

Lednickis prašo ežerų
■- l

Nesenai Lietuvoj lankydama
sis Lenkų visuomenės veikėjas 
adv. Lednickis sakės, atvykęs 
privatiškais, savo turtų sutvar
kymo reikalais.
. Teko sužinoti ,kad Lednickis 
per savo įgaliotinį vieną Kauno 
advokatą žemės ūkio ministeri
jai įteikė prašymą su žemėla
piais ir kt. reikalingais doku
mentais ir paaiškinimais, pra 
šydamas, kad žemės ūkio mi
nisterija jam grąžintų Bartiš- 
kių ir Kaimynų ežerus, kuriuo- 
du yra Ukmergės apskr., Mus
ninkų valsč., ties pat adminis
tracijos linija, žemės ūkio mi
nisterija tuo reikalu dabar ren
ka žinias ir, greičiausia, Led- 
nickio prašymas busiąs paten
kintas.

Japoni-
Tautų

Dabar miestą valdo

Geneva, lapkr. 4. — 
jai formaliai prašant, 
Sąjungos ,taryba atidėjo svars
tymą Lyton raporto Manžuri- 
jos klausimu iki lapkr. 21 d.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU 

Kalėdų Šventėmis
Pasiunčiant nors mažą dovanėlę tiems, kurie 
yra jums taip artitni ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.

' Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKA 1. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

f

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

Ii,
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NAUJIENOS
1739 So* Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.
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2 NAUJIENOS, Chicago, UI
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Grand Rapids, Mich. ^n,yka.s.- ^ad per šitokių iig? 
r depresijos laiką musų , tautie

čiai nesugebėję įsigyti dau
giau supratimo politikos bei 
ekonomijos klausimuose, žin
geidu bus matyti ant kiek jų 
būklė pagerės, jeigu šiuos! rin
kimus demokratai laimės. Jie 
šiandie į socialistų mitingus 
nei žiūrėti nenori, , bet gal po 
rinkimų ateis laikas, kad soči* 
alistąi tiems tautiečiams ga
lės pasakyti: už ką balsavot, 
tokią valdžią ir turite. So
cialistai žino, kad nei repubt 
likonai, nei demokratai darbiu 
žmoųių gyvenimą nepagerins^ 
nes tų partijų kandidatams 
rupi apginti tik didžiųjų pini+ 
guočių reikalai. Darbininkų 
reikalai jiems* svetimi, todėl 
susipratę darbininkai šiuosę 
rinkimuose balsuos už sociali* 
fltų partijos kandidatus, kurię 
eina į valdžią ginti darbo 
Žmonių reikalus, o kartu ir 
visos šalies.

— Si Naudžius.

Iš demokratų mitingo

Lapkričio 1 d. švento Jur
gio draugijos salėj demokratų 
kandidatai surengė masinį 
mitingų. Vyriausiu kalbėto- 
jum buvo demokratų kandi
datas j kongresmonus Goslow. 
Kiti visti kalbėtojai geriau 
*/iktų prilyginti prie sorkiiiin- 
kų, nes deklamacijomis, dai
nomis, pirštų laužymu ir lu
pų kraipymu bandė pasižvejor 
ti sau baląuotojų. Tiek to su 
kandidatais, nes kapitalistinių 
partijų kandidatai prieš rin
kimus vartoja visokias prier 
mones, kad tik daugiau balsų 
surinkus. Na, o tos priemo
nės kartais atrodo tiesiog be?- 
protiškos. Tai jau paprastas 
dalykas.

Tačiau keistai atrodė musų 
tūli lietuviški tautiečiai,,, ku
rie neretai gina fašištiškaš 
valdžias, ypatingai Lietuvos. 
Šiame demokra'ų mitinge jie 
trynė rankęmįs ir džiųugėsį, 
kai tie sorkes krėtė. Mat, 

Jiems tokių politikierių soiv 
Icės atrodo tikra teisybė, ne
žiūrint to, kad dauguma tų 
pačių tautiečių jau prarado 
savo bakūžes. Ki(|i per bėdų 
šiaip taip da laikomi, bet tak
sų nepajėgia užsimokėti ir, jei
gu taip ilgiau pasitęs, tai ir 
tie turės atsisveikinti su savo 
viso amžiaus sutaupytais cen
tais, kuriuos inves^ino į neju
damų nuosavybę. Bet jie vis 
da tikisi, kad, demokratam?, 
užėmus šios šalies valdžių, 
laikai pagerės. į Apgailėtinas

ZINTAK REPORTUO
JA MAŽESNES 

IŠLAIDAS

Kingston, Pa

! Socialistai laimi Pennsyvąn^savaitra^ . ‘^ęącį^g Ląbor 
jos universitete, sumųŠdamt Advocatę’^.
republikomįs ir dęmpkrafjus. Spalių 31 d. įvykų socialistų 

Minimam universitete įvy- GollegO
ko debatai tarp keturių parti- Jome’
jų vadų. Nuo, repubJiKonų,^^’’00^8"^^*88'^8;

■L Eari G. Harrisons ĮW^ 
demokratų Edward S. ■b^? 4.

- vietines; stoties/ Kadangi man 
komuX.|° l>r“k?1!b<>8 ,,c‘e.k.° . «ird®‘!

(mąl|v di^u( , tai
remsiuosi vietos anglų: spau
dos pranešimais. Pranešama^ 
” *............................................■ • ąU4
ditorįjoj buvo įųblikos< ąpię 
300; Kadangi Buvo .< gari iii t a* 
jog jo kalba bus perduodama 
per radio, tai, be abejonėj 
daug žmonių girdėjo jo kąllia 
namie būdami. Atrodo, kad 
demokratams ir repubįikę 
nams' socialistų radio kąlba 
pagadins biznį Ar tikrai 
taip bus, — pamatysime už 
poros dienų.

— St, Žukauskas.

, Spalių 31 d. įvykę socialistų

Kalbėjo Jomes

debatavo 
nuo < 
Morris; nuo socialistų Andrew 
J. Biemiller ir nuo 1______
tų David Davis.

Prof. S. Howard Pelcrson 
buvo debatų pirmininkas., kąd prakalbos jjąvykę 
Universiteto studentai balsavo 
prieš debatus ir po debatų.

Rezultatai tokie: :
Prieš debatus po debatų 

Republikonų 25 balsai 19 balsų 
24 
47 
24 

8

Demokratai 
Socialistai 
Komunistai 
Nebalsavo

Šių žinių
128 

padavė

18
68
23

0

128 
socialis’ų

Lietuvon Vikingu Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Nei už-
imo. Ju$Įę visai rami, net nuo- 

nepaėstų, to
dėl; man; malępiau, badį^ jura 
truputį- žaidžia ih laivų* supa, 
^rięš .einąnt gulti paimi^ vonių, 
— mat,, ryt busime jau; Lietu-

Neišrištos pasaulio problemos
P? pusryčiu pusiau atsigulęs

sėdžiu plauke kėdėje ir, cigare- 
tu^bcjpy^kydaųias, /aųriu . į Bah 
tijbs jurų, prie kurios kitų sy
kį augau/., žajd^u, ir gyvenam 
Ateina Baker, su pypke dan- 
ityse, kųriųe nębęatmcnu kad 
kada, nors , paleistų iš burnos, 
pritraukia kitų kėdę 
sisėda prįę,- manęs.

— ir at^ 
Važiuokim 

jne kartui Rusijon” staiga pra- 
bilai jisai į mane, “bus; jums 
labai žingeidu”. —žingeidi! 
•kas, paleisdamas durnų debesį 
iš burnos atkertu jam. Mūšio 
laųkąs,. kapinės, pamišėlių na-t 
mai: yra. taip, pat žingeidus pa-( 
matyti/, bet kartu ir skaudu, 
žiūrėti - j . ilgas išbadėjusių ir 
bevilčių žmonių eiles, valandoj 
mis stovinčių, kad gauti, supu
vusios duonos šmotuką arba

trintjs tarpe sutvėrimų, kurie- 
drabužių vietpje dėvi skudurus, 
yra man visai nežingeidu, be,t 
labai, skaudu; ypatingai žinant, 
kad tai ne tų žmonių kaltė, 
bet jų naujų, valdovų, kurie 
tokią tvarką palaiko durtuvais.

Sakomą, kad pragare labai 
įdonųi. Jei tai tiesa, tai iš to 
atžvilgio bolševikija dar įdo
mesne.

Taip mums maždaug bekal
bant nepatėmijom, kaip prie 
musų atsirado klausytojų, — 
vienas profesorius su žmona, 
du mokytoju ir mano linksmas 
anglas, Kanados ministeris. Vi
si jię važiuoja į Rusiją per 
Lietuvą ir Latviją.

Klausytojai įsimaišo į disku
sijas.

(Ęųą daugiau)

Šeštadienis, lapk’r, 5,1932

NAUJAS1 LYSAS ANT 
GYVENIMO

Daugelis Žmonių su malonumu užmokėtu 
byle kaine. J*Uru galfitų būti užtikrinti, 
, ad Jų Jaunyste* jieros Ir gyvumas g-1 
būt gražintos I Niekas tos garancljos duoti 
negali, bet jys galite dalinai atgaivinti sa
vo jiegas pagelba tisiikų vaistų-—-vartojant. 
NUOA-TONE; specialisto gydytojaus ilradi- 
jnas, davės pagelba tūkstančiams žmonių.

’ Pamėgink tik viena bateli—menesio treat- 
mentas. Jus užsokAsite savo vaistininkui 
Vieną Dolerį, ir jeigu per dvidešimts die
nų nn- busite patenkinti, jūsų pinigai bus 
sugrąžinti. Ar galima bu U* teisingesniu.

r .. * i • ' ‘

Petras Wolteraitis
‘ AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutą mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dat nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00.

• adjustinimas $1.00; Clntch $7.00, 
Valves 'graininame $5.00. Rida tik 

r norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos. kietos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. ' Taisome ir jūsų na
muose. Palaukite mus — 

Lafayette 1329
4357 So. Washtenaw Avė., 

» kampas 44- ir Washtenaw

PARSIDUODA
Už mažiausias kainąa visame 

mieste.
RADIOS REKORDAI 

TŪBOS, WŪį4r 
RAKANDAI

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON,

Tb prašo. Lietuvos žmonėsir. 
taip pataria. Lietuvos bankai'

j C

Nauji 
. pilnai

Naujos Mados 7-nių tūbų (Zbnsole 
radios, verti $80. Q0 $^^5 

•. »........................... .. ■<: ;
Naujos mados kombinacijos radios, 
m gramafonb, verti $4 O ft 
$120.00, po . ..................

mintys. Rodosi, gyvenom, drau
gavom, užėm, mylėjom; tar
tum, tūrėtų taip būti be galo, 
6 čia staiga kokia tai 
na, užbaiga ir galas, 
limas-disiliuzija. mųsų 
mas.

11

$^fe >? 
vai 9>

Po

permaU 
Apsivy- 
gyvenb

Midget Radios 
įrengti, tik ......

MiftValst.
■ ■ j

T 

••po

THE* BORDEN COMPĄNY. Dcp> pjtį. į j 
f 800" Madlson A Ve.," Now Yhrit. N.

Meldžiu prisiųsti man dykai, kopiją nau
jos “Baby’s Welfare.” r f >
V ardas------- ,— --------------- ---------------- - --------
Adresus...
Miestas...

MOTINOS!
Ar Jūsų Kūdikis Eina 
Suaruman Kaip Reikiant?

Jūsų kūdikis ... Ar jis auga . . . 
eina svaruman stačiai šuoliais? Jo' 
nugara stipri ir puiki kaip mažo 
čempiono. Jo dantys vystosi kuo- 
geriausia. Jo. kojos tiesios ir tvir
tos. Jo skruostai raudoni, jo mė
sos tamprios, jo visas kūnas gyvas 
prižadas sveikatos — skaisčios, tryk
štančios sveikatps — per daugelį atei
nančių metui Ar gali kuris kitas 
maistas, išėmus pačios gamtos maistą, 
subudavoti tokį kūdikį?
Taip, Eagle Brand. Tai yra tyras 
pienas ir cukrus, atsargiai sumaišytas, 
kad padaryti jį lengviausiai virškina
ma pieno forma. Jis yra labiau ar
timas motinos pienui negu kas kitas, 
kuo jus galite maitinti slvo kūdikį.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygele!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
įkąip turėtų eiti,. pasitarkite su savo 
gydytoju ' apie Eagle Brand. Išsistųs-

, idiųkite nemokamą knygelę.. Nauja 
įyi laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 

pagelbinga knygele apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą,

Kopenhagęnas

Po devynių dienų ir dešimt 
ties valandų Frederik VIII ga
lų gale pasiekė savo kelionės 
galą — Kopenhagenų, arba 
kaip danai jį vadina Kjoben- 
havn, kas reiškia verslininkų 
uostas. Sakoma, kad šitoje ke
lionėje sumušėm greitumo rer 
kordą. Atvažiavome apie penk
tą ryto. Iki aštuntai prisiėjo, 
stovėti reide. Rytas pasitaikė 
puikus ir saulėtas. Gražiai ir 
žavėtinai išrodo danų, sostapi? 
lio panorama iš reidų* 
syk jame gyvenau. Ateina min
tin maloni ir draugiška Ander
senų, šeimą, . pa$ kurių .man te
ko apsistok,, Rusiją pąlikus. 
Prisimenu grakščią Fridą, ku
ri mane taip stropiai mokino 
danų kalbos, o ąš ją. vokiečių. 
Dairaus ir stengiuos atminti ir 
atskirti vietas, kurias kitą syk 
taip gerai pažinau. Iš syk akys- 
na metasi marmurinė Kopen- 
hageno katedra su auksiniu 
stogu. Replika Petro bažnyčios 
Romoje. Toliau, šeriame mies
te, smailių gotiškų raudonų 
stogų juros *įarpe, reljefiškai 
išsiskiria baj^ąs “Apskritas 
Bokštas”, kuriame Tycho 
Brahe, danų astronomas, stu
dijavo žvaigždes. Per melsvą 
rūką dangun veržiasi keistas 
dragpniškas biržos bokštas, 
greičiau į spirąlįšką stiebą, pa
našus. Danijos architektūra 
savinga*. ryškiai; skiriasi nuo 
kitų kraštų. Senamę mieste 
dominuojančios spalvos tai 
tamsiai raudonos su auksiniais 
ir branziniais papuošalais. Apie 
Daniją ir Kopenhageną plačiau 
pakalbėsime kitą syk, o dabar 
reik pasiskubinti Lietuvon.

Atvažiuoją, locmanas. Dvejer
ta mažų garlaivių traukia mu
sų milžiną uostam , Po pusryčių 
pasažierų; minia rengiasi > laivą 
apleisti.. Visi į atsisveikina ir 
taria paskutinius. žodžius. Han
senas man prižada aplankytį 
Lietuvą. Su Hilda, minios ne
paisant, - atsisveikinome t pasi? 
bučiuodami. Ant‘ doko žmonių 
galybė. Nekurie pasažierų pra* 
deda pažinti savuosius, kurie 
atėjo juos sutikti. Minios bruz? 
dėjimas ir užimąs pasididina. 
Laivo*
“Dannebrog”,
Skrybėlės ir kepurės pranyks
ta nuo galvų. Mktosi daug pli-į 
kių, — tokių,' kaip ir aš. Ne
užilgo minia apleidžia laivą -- 
ir žusJ^,n?ultįn|jėM VięW> kiį 
ta? nuo sausžemio mosuoja man 
i^k^ ;tax4ws. R 
W dątį,g sykAHcj^ąr^ją “Jai 
elsker dai”, siųsdamas jai bųčį 
kius. - JinCrl mają atsako tokiu 
pat būdų* Galų gale dingsta 
visi. Abi doko pasilieku tiktai 
viena ’ inergįna, laįkydaąaa: dvi
ratį. Jos, yaida. matosi kolęa tai 
apsivylimas.. Matytu ką tai: W- 
k^ b®t?iaip ir. neauląųli& . Mąn 
greitai galvo^ vėržiaai - visokios

p
r.Sugauta žmogžudis

Vietos anglų laikraščiai pra
neša, kad yra sugautas Joseph 
Roselli, italas iš Buffalo, N, 
Y. Roselli peiliu nudure An
tanų Dirkį adresu 22 Eno St., 
Kingston, Pa., gruodžio 26 d., 
1922 m. Minimas italas jau 
pargabentas iš Buffalo ir lair 
komas Wilkes Barre kalėjime 
be kaucijos. Istorija maždaug 
tokia:

Minimas italas gyveno sker
sai gatvės. Velionis Antanas 
gruodžio 26 d. vėlai vakare 
išlydėjo savo draugus. Dar 
jiems bešnekant prie vartų, 
atsirado keli italai prie mini
mo italo namų. Iš sykio visi 
šnekėjo gražiai ,vėliau susipi
lto su italais. Italai,puolė ant 
jų. Dirkio draugai išbėgiojo. 
Antanas irgi bjėgo į savo šlu
bų, bet minimas italas pasivi-

Nuolatinis s’engimasi taupy
ti ir mažinti išlaidas yra pa
sekmė to, kad Superior Korto 
klerko Frank V. Zintak ofisas 
pagarsėjo kaipo pavyzdingiau
sias viešas ofi
sas visoj Kaun 
lėj. Savo metini 
se atokaitose u: 
1931irl932 kler 
kas Zintak re 
portuoja, kad 
$301,398.50 buvo 
jo ofiso uždirb
ta, virš ekspen- 
• j, nors per šį 
laiką. Frank V. Zintak

• [x| Nepamirškite Balsuo'i už
FRANK V. ZINTAK

Clerk of Superior Court 
Antradieny, Lapkr.- 
November 8 d., 1932

5,600 dauginus keisų buvo 
failiuota, negu tame pačiame 
laike netolimoj praeityj. 'Į’uo 
pačiu laiku buvo atleista de
šimts klerkų, ir sutaupyta tak
sų/ mokėtojams arti penkioli
kos dūkstančių dolerių.

SUPERIOR COURT CLERK 
FRANK VINCENT ZINTAK 
gimė Dvyliktoj vardoj Chica- 
goje, spalio 4, 1888 metuose ir 
per visą savo gyvenimą gyve
no toje pačioje vardo j,e.

Frank V. Zintak pasižymėjo 
kaipo Demokratų vadas nuo 
pat savo jaunystės. Kada bu
vo vos dvidešimts vienų metų 
senas, buvo paskirtas savo 
precinkte kapitonu. Pčr dau
gelį metų buvo vąrdos commi- 
t'.eemanu. Gegužės men, 1931 
m. rezignavus Superior Korto 
klerkai S. Szymczakui, Cdok 
County Demokratų Centrali- 
nis Komitetas rekomendavo 
p. Zintak į tą augštą vietą; o 
paskui augščiausiojo teismo 
teisėjų susirinkime buvp išrin
ktas tam urėdui.

P-as Zintak priklauso prie 
dąiigetio Kliubų, yra vedęs ir 
turi du vaiku, Veroniką ir 
Frank.-Jisai gyvena ant 3134 
W. 44th St. p-as Zintak drau
gai, kurie jam gelbsti vėl bū
ti išrinktu ant Demokratų Ti- . __________ __ T
kieto lapkričio 8 d. tiki, kad balsų;, Hodyer 2,161 ir Tho

Jisai bus išrinktas. Imąs. 58&H99L.

lionis Antanas buvo nuvežtas 
i ligoninę, o italas pabėgo. 
Dak’arai sakė, kad jam per
daug kraujo nubėgo ir reikia 
gauti kito žmogaus kraujo, 
nes kitaip jis mirs. Velionio 
Antano geras draugas Petras 
Grigaliūnas davė kraujo, bet 
ir taj negelbėjo. Antanas mi
rė gruodžio 30 d., o sausio 1 
d. 1923 metais tapo palaidotas 
Lietuvių Laisvose kapinėse.

Petras Grigaliūnas, kuris da
vė savo kraujų dėl Antano, iš- 
sykio jautėsi prastai, bet vė
liaus pagerėjo ir pradėjo dirb
ti angliakasyklone. Bet neil
gai. šįai vasario 22 d. 1923 
metais staiga Petras susergą, 
o ant rytojaus miršta.

Kadangi Antanas Dirkis ir 
Petras Grigaliūnas buvo geri 
draugai ir iš Lietuvos, kaimy
nai (paėjo iš Klovainių mies
telio), todėl ir buvo abudu 
kartu palaidoti ant vieno, lo
to. Minimas italas, pabėgo tų 
pačių naktį ir slaptėai iki da
bar.

Teismas įvyks neužilgo. Ko
kios pasekmes bus, — 
šių vėliau. —

prano 
Dep.

Wilkę& Bar»e,. Pa.
Iš politikos orkestras užtraukia 

danui himną,
kitose, kolonijose da-Kaip kitose, kolonijose da

roma šiaudiniai balsavimai ry- 
šyj ■ su ateinančiais prezideųtp 
rinkiniais, ta^p ir pas mua.

Oficialiai skelbiama, kad, 
viso piliečių, užsiregistravo 
Lųzerny Coupty balsavimams 
taip: :

Republikonų 112,391; de- 
mokratų 54,318;' socialistų 
208.

Vietinis anglų dienraštis 
“Time Leader” pravedė šiMlr 
dinius balsavimus, kurių ręr 
zultatai tolye L Roosevelt 2,680

K

“Vistula”
Laive pasilieka lietuviai, lem 

kų saujalė ir keletas ameriko
nų, kurtę, važiuoja į Rysijų 
susipažinti su sovietų arba, teL 
singįąu,sų. kąmunistų. tvarka, 
Dąąų. policija pervažiuojančius 
kelęiyįųs iš laivo neišleidžia^ 
Mąn suteikiama ypatinga pri
vilegija. c Kitiems pasažierąmą 
nematant,; paširdžiu miestan. 
Uoste, bąeipan^, ateina man 
mintin klausimas, kaip pasiek
ti miestų., Daniškų pinigų ne
turiu, o tramvajuje' ameriko
niškų nepriims. Ant laimės su
tinku laivo vyriausią slaugę. 
Atbėgu prie jos- ir. aiškinu sa
vo padėtį. Už* penkiasdešimt 
centų gaunu nuą. jos> visą, glėj 
bį daniškų oere.- Važiuoju. ro
tušės aikštėn. Aš ten jau žij 
nau, kur eiti H*-kaip orientuo
tis. Laiko ne per.;.daug. Už 
trijų valandų; kitu laivių,važiuo
ju Klaipėdon. Skubiai; apeini 
keletu dar man pažįstamą kvar; 
talų. Smagių įspūdžių ir atsi
minimų] kupinas/ paimu tram
vajų numerį še|tę^ kuris maj. 
ne vėl atveža uostam

Pietaujame pkskutinį.; kartfy 
Po piettį prie, |Frėdėrik VIII 
atplaukia elegantiškas motori
nis laivas ^Vistiiįk”, tos pa
čios kompanijos^’ kuris dabaę 
mų&Į veš tiesiog (Uąięūcjiom Miit 
šų bagažas perkeliamas “Vis- 
tulan”. Man dupdaįną pųikj,,err 
dvi kąjuta: pinppje 4 kįąsėjęr 
pTęmįju, < kad laiyc;; viwįir,;, bę 
dani^ų, ir. angliju z pą^ū «i 
tosi j taįp; pat, ir lįe^yprięgr 
tam visai taisykliški. Lafyąi 
malonų. Išrt<x ąukšj.
čiau pąl^lm savp,.gąjvųyr,ką* 
jutan bežęng^amąa-Ją^tęjPręi^ 
Ąųodų^į Md net
žvaigždes akyse *pasirodos.t.

Apie, trečią p^. pietų aplei
džiame Kopenhaįeną.. žiųriiųį 
milžiną; “Frederik’V kuriame 
pasitaikė daug malonių momem 
tų pergyventi; Gerai ir smarr 
kiai lš tok) išrėdė tas-Jurty žir
gas. “Iki1 pasimatymo ir geroę 
kloties” — lydi' mane- juridinį 

•: kų ir; p«0;įrriatitbj $ būrys; ’nįįį 
^Fredėriko’^ W

, Įpl^IgnĮfe.J. ; Ka^g^,,- .Ii 
vienoj, p,i^ Dapij^., 
— švedji&„ švedu, pusėje ma-; 
i»si( gražiu ulįisF,, vėjo,, wluj 
nai,' ir^ipieateliąi; Su^įn^ 
lenku • pitafc lentomis Mh 
krautą. IiįižįpgejdUiM MP: tai 
pikta, i Baltijos, jūron. į važi uo-

;r

/ /
■ Slį

‘Iki i pasimatymo ir- geroę 
” - lydi1 mane j urifyihį.

i , • ■•« » f ■ • ■* ,• ■ • •• .* • l ‘ —

wiQ);į Matosi'. tataįpatįlstelij/ 
ir Beveik vigų 
valstybių,. UšmnUiLietuvos.
, Musų motorinis laivas .“V-is- 
tūla” eina puikiai; 1/tįfcHį

-i

y

Radio Tūbos
Vertės nuo 95c 

iki $1.25 ’

3sp ii.65x
SCREEN GRID 
tūbos .......
R, C. A,. .Cunnipghain 
ir Pbilco Trobos par- 
sidtioMa už^ 1/3' dalį 
numažinto#'ifcainoaH n>

38 c
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Chicago LAW School
K1-,, 

r s
. ..^....-AęęĮĮtpMTEO^—,-^ ... ■ .

THE STUDY OK lAVUį DEVELO^š AHQ/ EOUIPS. į 
t IIADEI16. Mest of oiir Leadlng Men, Including .

ourPr«oid*nH, havebB«o Uwyers. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARD. Ther® Is always a Gr®at 
Demand f ©r Men and Women with Legal-Trainlng. 
INVESTIGATE OUR UNIGUE SINGLE TEXT SYSTEM.

fdriTOdr{n1ri© tlmas a YŠarj Siart Studying and Earn-* 
Ing fcUdlto at any Time. ENTER NO
InTIuaa Years. Day andįEvenlng CIassos.

.u •

REivviyllAI
Parsiduoda už pusę kainos

. —. uz.75c
' Pasirinkimas visų vėliausio padarymo 

lietuviškų rekordų. Biskį 4 Ep
senesni Rekordai til^ I VV

F f-

N
SildffffffaĮ partufuoda už pMį

Ii ‘

Gražus' pador Heateris Q£
$30 vertės, po .................... ■ V«VV

vertės Kit.djen
Heateris, po. ....... ..............

LAM( AND PQST-GRAOUATE COURSRS;
14 EAST M9WlpĘ ST|Wt

& A. Anderson. Prųsldei^ • ■ Tuįuph^Rdg^ar, Statp, >1^
,.if,. ;■ ' (Es4- fdb. L 1896)

’-fe • • . •

......... r"
i> »«m ■ <*< waam«

,'j j. T*
i!

jčvžųį, tvųti, naujps mados sekly
čiom' setai, pasirinkimas Moquette, 

.Tan^stry arba Me^ir, vertis nuo
Furnace ar Boilerį 

| ■ ’ DABAR;.......
Mes turjjmą tasį dalis, kųrjos jums gal būt reikalingos.
Pašaukite iar parašykite savo vardą ir paduokite reika?

si pąąąųį; Xn°ma kompanija už labai mažą kainą už 
svarą pąrdkojs,Jums reikalingas dalis.

t

fl.f

RK

'Ppumj|<Į^U!}jųiųĮiiTftųpy.k Pinigų! Jaus^t.ęmagįri šią žięr

662 Ropsevell? Road
t ' (truputi į Rytus nuo Halstejl St.)
vt J' ’? . • < -■ ' ■' SKYRIAI:’

232&MHlwaukęe Avė.

G

176iWi Lake St 
3209 E:. 92nd St;

!' ■ ■ • -

. ATSILĄa HHHH
F E d PUS

I

253640 W. 63rd SU
‘ Tel. Hcmlock 84u0 ‘

4177^88 Archer Avė.
Į. T*L Lafayette 3171 

Chicago, III.
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Imigrantų problemos
Klausimai ir atsakymai

Atsakymas. Taip, pameta 
titulą likdamas Amerikos pi
liečiu. Tituluoti ateiviai ir 
prigulintieji prie bile ponystes 
klases, pagal pilietystės reika
lavimus teisme atsisako nuo 
titulų. Turime atsitikimų, kur 
pilie’yste atimta nuo ateivių, 
kurie vis save vadinosi gra
fais, baronais ir tt. Teismai 
nusprendė, kad jie apgavingai 
įgijo piiietystę .

Reikalaujamas

Kuomet ateivio rezidencija 
pertraukiama

Klausimas. Pereitais metais 
išvykau Lietuvon, turėdamas 
sugrįžimo leidimą. Išbuvau net 
dešimtį mėnesių. Turiu pirmas 
popieęas iš 1926 m. ir gatavas 
prašyti pilnos pilietystės. Ar 
tas mano išbuvimas Lietuvoje 
kenks pilietybės prašymui?

Atsakymas.
penkių metų nuolatinis apsi
gyvenimas
prieš padavimą pilietystės pe
ticijos rokuojamas pertrauk
tas, jeigu ateivis sugrįžta į sa
vo gimtinę šalį ir fenais išbū
na virš šešių mėnesių ir ma
žiau nei vienus metus. Išbuvi
mas daugiau kaip šešių mėne
sių gimtinėj šalyj automatiš
kai atima teisę tapti piliečiu 
ir ateivis turi vėl įgyti naują 
penkių įlietų rezidenciją. Tavo 
atsitikime reiškia, kad turėsi 
iš naujo pradėti, nes tavo pir
mos popieros išsibaigsi 1933.

* Čionais galime pabrėžti, kad 
iš Suv. Valstijų ilgiau nei me
tams nepaisant kurią šalį, Nu
laužo ateivio rezidenciją Suv. 
Valstijose natūralizacijos 
slams.

Suv. Valstijose

tik-

Atsisakymas titulo.
Klausimas. Ar apeivis m 

veldėtu titulu pameta tą titulą 
likdamas Amerikos piliečiu? 
Ar jis gali titulą vartoti ?

pa-

Roseland Coal Co.
343 W. 107th Place
NAUJAS ANGLIŲ 

SANDELIS 
Užlaikome geriausios rūšies 

Anglis 
WEST VIRGINIA 

POCAHONTAS LUMP 
KENTUCKY

RED PIPER LUMP 
POCAHONTAS-EGG-LUMP 

NUT—PEA—MINE RUN 
JVIusų Anglių Kainos yra 

ŽEMOS
PATARNAVIMAS GERAS 

Tel. Pullman 6776 
Hemlock 2383 

A. F. AMBROSE, Sav.

Radios

$9.50 
$12.50 
$18.75 
$24.50

irDabar oras pilnas dainų 
muzikos ir visokių pamoki
nimų. Radios galite pirkti 
mokėdami po $1.00 į savaitę

Jos.F.Budrik
—INCORPORATED—

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705—8167

Studentams bonai.
Klausimas. Ar ateiviai, įleis

ti į Suv. Valstijas kaipo stu
dentai, privalo užstatyti bonus 
užtikrinimui, kad jie čionais 
nepasiliks nclegališkai?

Atsakymas. Naujas Kongre
so Aktas duoda teisę imigra
cijos autoritetams, jų nuožiū
roj, reikalauti boną iš $500 
nuo svetimų studentų. Tokis 
bonas gvarantuoja, kad imi
grantai yra “bona fide” stu
dentas ir kad jis išvyks iš šios 
šalies, kaip ^ik jis užbaigs sa
vo mokslus arba kuomet išsi
baigs laikas, ant kurio įleistas.

Pilietystės darodymas rinkimų 
laiku.

. * >Klausimas. Ar naturalizuo- 
tas pilietis turi kožną sykį su 
savim neštis pilietystės certi- 
fikatą, kuomet eina balsuoti?

Atsakymas. Pilnas pilietys
tės darodymas, parodant pi
lietystės certifikatą, yra reika
lingas tik nuo naujų balsuo
tojų, ir tik kuomet nuvyksta 
užsiregišluoti. Sykį jų vardas 
užrašytas balsuotojų sąraše, 
tolesnių darodymų rinkimų 
dienoje nereikalaujama. Bet 
net ir senieji balsuotojai (bu
vę svetimtaučiai), kuomet už
siregistruoja ateinantiems) rin
kimams, turi pažymėti, kur ir 
kada buvo na’ąiralizuoti.
Svetimtaučiai studentai Suv.

Valstijose.
Klausimas. Ar man negalite 

truputį paaiškinti apie naujas 
reguliacijas, kurios draudžia 
svetimtaučiams studentams 
užsiimti kokiu nors darbu pel
nyki pragyvenimą. Dabar sa
koma, kad tokius išdeportuos. 
Kiek svetimų studentų yra S. 
Valstijose.

Atsakymas. Originališkos 
reguliacijos, išleistos rūgs. 1 d. 
ir draudžiančios dirbti .bile 
kokį darbą už atlyginimą,

KALĖDŲ EKSKURSIJA

l LIETUVA
Rengia Lit. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje.

(X: LINIJA

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

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

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

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė. Chlcagojll.

Garsinkite “N-nose

[Acme-P. 8 A. Photo]

Glendora Allen, 11 m., kuri įšoko į Indian upei j, arti savo 
mų Missouri Ozarks ir išgelbėjo Stella Frye (dešinėje).

savo drąsą Allen gavo Carncgię medalių.

Balsuotojai Suv .'Valstijose.
Klausimas. Kiek žmonių S. 

Valstijoje turi teisę balsuoti, 
ir kiek balsuoja?. (

Atsakymas. Suv. Vai. cenzas 
sako, kad net 70,000,000 žmo
nių turi teisę balsuoji lapkri
čio 8 d. Bet tas, nereiškia, kad 
tie visi 70,000,000 balsuos. Vie
tinės ir valstijos reguliacijos 
atims balsavimo teisę nuo 
dauge)io. Net 20 valstijų reika
lauja, kad ateiviai turi mokė
ti skai*yti ir rašyti angliškai 
(arba tik skaityti). Ir užregis
travimas balsuotojų prieš rin
kimus yra kitas reikalavimas, 
kuris sulaikys daugelį nuo 
kukavimo. 1928 m. daugiausia 
balsuotojų balsavo, būtent, 
buvo 36,880,000 balsų suskai
tyta. Suvirš 29,000,000 balsuo
tojų balsavo 1024 m. ir suvirš 
26,700,000 balsavo 1920 m.

— FLIS.

G., išgirdęs tuos žodžius, 
drožė klausėjui į žandą, kad 
šis ne» išvirto iš ratų. Neturė
damas jokio ginklo, stvėrė 
nuo vežėjo patefono rankeną 
ir suriko:

—-Dinkit 
iššaudysi u

Plėšikai,

iš akių, o ne tai 
viuus, kaip muses! 
manydami, kad G. 

iš tikrųjų turi ginklą, spruko

. ■■ .‘i. < ..........?*■ —

šalin kiek tik kojos nešą. Ta
čiau nedavažiavus G. poros 
kilom, j Kavarską ir vėl jam 
tie patys asmens pastojo ke
lią, 'tik dabar jau pasiruošę. 
Vienas jų kartimi šėrė G. per 
galvą. Laimė, kad G. nuo 
smūgio neparvirto, o pradėjo 
bėgG. Vienas plėšikas suim
tas, bet kitų jis neišduoda.

na-

LIETUVOS ŽINIOS
truputį palengvintos. Svetim
taučiai studentai dabar gali 
atlikti tokį darbą, kokis tik 
apmokėti už kambarį ir mais
tą, bet negali dirbti dėl pini
gų, ir negali užsidirbti nors 
dalį pinigų užmokėti už savo 
mokslą, jeigu toki studentai 
atvyko į Suv. Valstijas prieš 
rūgs. 1 d., 1932 m. Betj tie stu
dentai negali dirbti krautuvė
se ir panašiose vietose savai
tės pabaigoje ir jie negali dir
bti vakacijų laiku. 1 .

Yra suvirš 10,000 svetimtau
čių studentų Suv. Valstijose. 
Iš tų apie 5,000 yra tautiečiai 
nekvolinių šalių — kaip Kana
doj, Meksikoj ir kitų Centra- 
linės ir Pietinės Amerikos 
respublikų. Juos tos “ne dar
bo” reguliacijos neliečia. Yra 
apie 1,300 kiniečių, 1,000 ja- 
poniečių, 500 rusų, 400 vokie
čių, 200 italų studentų ir tt. 
Daugiausia svetimtaučių stu
dentų (2,080) randasi New 
Yorke ir L700 ŲaliTornijoj. i

Kaip gauti kopiją natūrali
zacijos popierių

Klausimas. Man praneškite, 
kaip galiu gauti kopiją natū
ralizacijos certifikato? Origi
nališka kopija su kitais daik
tais iš manęs pavogta.

Atsakymas. Pasiųsk aplika
ciją District Direc‘»or of Natu- 
rali^ation ant formos 2,600, 
kurią gali gauti iš Natūrali
zacijos biuro. Svarbu duoti 
pilnas informacijas, kurias ši
ta blanku reikalauja, ypatin
gai turi atsiminti numerį pa
mesto certifikato, dieną, kada 
išduotas ir kuriame teisme iš
duotas. Ant aplikacijos reikia 
pasirašyti prie natūralizacijos 
valdininko arba prie notaro. 
Dvi fotografijos, 'imtos į 30 
dienų nuo prašymo kopijos, ir 
piniglaiškį iš $10 mokama 
Gommissioney of Naturaliza- 
tion, Washiijgton, D. C. turi 
būt pridėti prie aplikacijos,.

Amerikoną buvo apni
kę plėšikai

šiomis dienomis bevažiuo
jančiam Amerikos lie^i.viui G. 
iš Kuklių—Ko varskO link, už 
poros kilom, nuo miestelio 
kažkokie keturi vyrai, tur būt, 
manydami, kad jis turi su sa
vimi daug pinigų, pastojo ke
lią. Tuojau vienas iš jų įšokęs 
į G. ratus klausia:

—Tamsta esi amerikonas? 
Be abejo turi nemažai pinigų 
ir neatsisakysi juos lygiomis 
dalimis su mumis pasidalinti!

TŪKSTANČIAMS PAGELBĖTA SU 
ŽOLĖMIS LABAI GREIT.

M

«£gjlį:

Aš 
d.,

CĮ-kių Dienų Kerk Treatinentan tnl įrodo

Pa«tobCtinl ■ žolių vaistai padaryti ifi tfo 
riaunią žolių HUrinktų Europoje, 
jo ir RytinŠjo Indijoje. Dabar i 
goniamn ir nesveikuojantiemn. 1 
nirgunių padaryta sveikain per 
35 metus paliudija.-

Dr. P. B. Siintuinkifl. minus 
iena paskllbusl virfi 70 nu-tų 
RpeciallRlA. 1800 N. Danien Avė., Cbicago. 
III. pasiūlo jums $1.00—5-kių dienų žolių 
Treatmontą už 25 contUH.. Nueikite pas ji 
<151 pusigydymo taipgi iAegzaminavimaH DY
KAI. Sužinokite nuo ko Rergate, ir koka 
speciali h žolių gydymaa tiks jums jūsų 
ligoje. Ne laukite! Pajaukite arba rašykite 
su skelbimu. Dr. Šimanskis Nature'e Herb 
an<) Electric Health System, pirma buvęs 
S-M-S Institute, ' 1800 N. Danien Avenue, 

< cjiieago,,.nl i,-

Ameriko- 
aiulomi 11- 
Tukstandiai 
paskutinius

Motina Ko
kaino žolių

8

ATYDA LIETUVIAMS NAMU SAVININKAMS

štai yna vienatinė lietuvių įstaiga Chicagoje plumbingo ir namų reikmenų.Mes dabar par
duodame labai pigiai pilną įrengimą karšto vandens namų apšildymo 
plautą. Materiolas pilniam įrengimui 6 kambarių bungalow atseis jums 
tik už ............... ........................ .'..........  ..........  1..:..............;.............
MES TAIPGI TURIME PILNĄ PASIRINKIMĄ PLUM BINGO MATERIOLŲ, KAIP TAI: 

MAUDYNIŲ, SINKŲ, TOlLETO ĮRENGIMŲ; PAIPŲ IR FITINGŲ. 
Teikiame DYKAI Apskaitliąvimą per Musų Patyrusius Inžinierius.

South Genler Plumbing & Haating Supply Gompany
N. W. Cor. 55th and STATE ST. Tel. ATLANTIC 4290-4291

• , * * • ■ ■ * 1 • •

Musų įstaiga atdara nuo 7 ryto iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis nuo 8 vai. ryto iki 1 v. po piet.

*22500

IN OUR OFFICE
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JUDGE HENRY HORNER
Rašo ADV. A. A. SLAKIS

visuomet' balsuodavau už republikonus. bet šį kartą rinkimuose, Lapkričio 
1932, balsuosiu už demokratą HENRY HORNER ant Gubernatoriaus Illi

nois valstijos.
Aš pažįstu teisėją HENRY HORNER per šešioliką metų kaipo teisėją “Probate 

Court" ir per tą laiką patyriau ir patėrriijau, kad teisėjas HENRY HORNER 
yra teisingas, ištikimas ir ateivių prietelius.

Republikonų kandidatas Len Sinall buvo prašalintas dideliu skaitiium piliečių 
balsų keturi metai atgal ir jo vieton išrinko dabartinį republikonų gubernatorių. 
Abudu tie republikonų gubernatoriai neatbojo valdiškų ekspensų ir išlaidų ir dėlto 
visiems Illinois valstijos gyventojams užkrovė didžiausius taksus.

Kaip Chicagos ntėras Anton Cermak (demokratas) užėmė-savo vietą apie vie
nus ir pusę metų atgal, tai jisai pradėjo kapoti visokias nereikalingas valdiškas iš
laidas ir po draug atstatė daug nereikalingų valdiškų "dykaduonių" darbininkų.

1 tokiu budu sutaupydamas Chicagos miestui, -aūi i jo nūs dolerių. Iš priežasties jo to
kio pasidarbavimo mes visi gausime ateinantį pavasarį mažesnes taksų bilas. Už 
mero Cermako tokį gerą pasidarbavimą Chicagos gyventojų naudai, atsiranda daug 
tokių, kurie jį už tai neteisingai šmeižia. Taipgi, yra tokių čia gimusių grynų 
amerikonų, kurie daro baisiausius užsipuolimus ant Chicagos miesto mero Anton 
Cermako už tai. kad jisai yra atėjūnas. Lietuviams ir kitiems ateiviams yra geriau 
turėti atėjūną valdiškoje vietoje ne kaip čia gimusį gryną amerikoną, kuris papras
tai paniekina ateivius.

Kaip pirmiau sakiau tai teisėjas HENRY HORNER, demokratų kandidatas ant 
gubernatoriaus, yra taipgi ateivių draugas. Teisėjas—HENRY HORNER. kaip ir 
meras Cęrmak, yra nebailus, — stovi už. teisybę,—ir užimdamas gubernatoriaus 
vietą Illinois valstijoje tuojau nukapos visas nereikalingas valdiškas išlaidas, —ir 
žinoma, taipgi sutaupys gyventojams milijonus dolerių. Kaip bus mažiau valdiškų 
išlaidų, tai ir bus mažesnės taksų bilos.

Reikalinga yra permaina. Aš patariu ir prašau, kad visi lietuviai balsuotų už 
Demokratų kandidatą HENRY HORNER ant Gubernatoriaus Illinois Valstijos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3.514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming popl.

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

■i WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

■■■■■■MMBMBHMi 
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim^pkrau- 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne* 
galėjo jus išgyti,, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gaji padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 -------------------- ,------------------------------------ .------- .----------- ,-------- --------------

1S0T t>O
NOU 5O5PECT

HER. '<JXEO

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
WCFL., 970 k., Nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

WHFC, 1420 k., Ketvergais 
nuo 7:30 iki-8:30 v. vak.
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EdiUr P. GRIGAITIS

UtaiMky mo ■* ketau |
Chicagoje — paltu:

Metama — .... .. ■ .. 88.00
Pusei meth 4.00
Trims mčneaiami -.1------ B.OO
Dviem minėjam —. .. . 1.50
Viėmun minėtini ^---v -, .75

Chicagoj per iineiiotojuii
Viena kopija —8c
Savaitei   18c
Minėsiu! _____________________ 75č

Suvienytai ValaUjoao. tii Chibagoj, 
pOtu:

NAUJIENOS, CKI^gb; I1L 
rohibicionistus) galėtų išrinkti bent keletą kohgrtes- 
aną. Tai butų gera pradžia steigimui masines dartfo 

monių partijos. Kada nors tokia partija Atherįkoje
turės susiorganizūoti, tai kam laukti?

s v□ r. .i rr ■,

šeštaflienl^jlapkr. 5, 1982

Suboeriptton Rate*:
88.0d per Vear ta Canada
87.00 per ytear outeidc of Cfilcago
88.00 per year ta Chicago

KAD REVOLIUCIJA, TAI 
REVOLIUCIJA

PRANAŠAUJA AtV ŠIA SffiMA

Amerikos Darbo Fė'dė racijos vice-prezidehtas ir 
“dvasinis vadids”, Matthevv Woll, šftkb, kad ne vėliaus, 
kaip kovo ūičh'ėšį, šią žiemą, būsiąs legūlUdotas alus. 
Savo pranašavimą jisai t^ftiia atšakyftiais į Užklausi- 
mūs, kUHUOš jisai išsiUntihėjo kiekVifehatti kbhgreso 
naHUi ir kiekviėnabi kandidatui į kbtijįtteteą. l^UUjame 
kongrese, ahot Mr. Woll, busią he mažiaus, kaip 285 
atstovai, iš 485, už Volstead’o akto pakbitimą. Bet ji
sai mano* kad balsuotoją sentimentas, kUris pasireikš 
lapkričio 8 d., paskatins jau senąjį kongitšą kaišti pro- 
hibicijos įstatymą.

Alūs, žinoma, geras daiktas — ištrbškūsiems. Bet 
pohUi Wbll, kaipo darbininkų vadui* tūrėtų, Vodds, bū
ti svarbesniu klausimų, besiartinant rinkimams. Kodėl 
jam, sakysime, nerūpėjo pasiteirauti, ką mano kandi
datai į kongresą apie bedarbių šelpimą ir darbininkų 
apdraudą UUo nedarbo? Pirma jūk reikėtų žiUrėti, ar 
žmonės turės ką valgyti, o jau paskui galvoti apie alų.

bereikalingas karščiavimasi

Šiemet užsiregistravo Jungtinėse Valstijose netoli 
47 milionai balsuotojų. Iš jų gali dalyvauti lapkričio 8 
d. rinkimuose apie 40 milionų.

Tai yra milžiniškas skaičius žmonių. Tokią masę 
pakreipti į vieną arba kitą pusę yra darbas, kuris vir
šija žmogaus pajėgas. Todėl mums atrodo, kad jokios 
agitatorių kalbos, kurios dabar yra sakomos salėse ar
ba skleidžiamos oro bangomis, nepadarys kiek žymes
nės įtakos į balsavimų rezultatus.

Dešimčių milibnų žmonių nusistatymą gali nulem
ti tiktai per ilgą laiką veikusios į jų sąmonę gyvenimo 
sąlygos arba koki nors labai stambus įvykiai,. Per pa
skutinius kelis mėnesius nieko ypatingo Amerikos gy
venime neatsitiko ii’, tur būt, neatsitiks iki ateinančio 
antradienio. Todėl tie milionai balsuotojų šiandie gal
voja, bendrai imant, taip, kaip jie galvojo prieš pusę 
metų arba net metai laiko atgal.

Bet kandidatai ir partijų agitatoriai įsivaizduoja, 
kad paskutinėje valandoje jie dar gali balsuotojų min
tis pasukti į savo pusę, ir juo labiaus artinasi rinkimų 
diena, juo labiaus jie karščiuojasi. Jie niekina kits kitą, 
kraipo faktus, prasimano nebūtus dalykus ir vartoja 
visokias demagogijos gudrybes savo pusės išaukštini
mui, o priešingos pusės pažeminimui.

Tai yra daugumoje bereikalingas nervų jėgos eik
vojimas. Jeigu rinkimų kampanijai besibaigiant dar 
gali būt padaryta įtakos į balsuotojų nusistatymą, tai 
ramios diskusijos atliks tatai greičiaus, negu isteriški 
šukavimai. Ypač turėtų tatai atsiminti mažosios parti
jos, kurios į rinkimus eina ne ‘“džabų” ieškodamos, bet 
su tikslu žmones apšviesti. Kas čia bus per apšvietaį 
jeigu ant rytojaus po balsavimų agitatoriams bus sar
mata prisiminti, kokių nesąmonių jie kalbėjo publikai!

L PARTIJŲ mažumos

Iš 40 milionų vyrų ir moterų, kurie ateinantį ant
radienį paduos savo bdlsus, milžiniška dauguma ~ vei
kiausia, daugiau kaip 90 nuošimčių — balsuos už de
mokratus ir rėpublikonus.
, Savaitraščio “Literary Digest” ankieta rodo, kad iš 

3,064,497 žmonių, padavusių savo “šiaudinius balsus”, 
1,715,789 pasisakė už Rooseveltą, 1,150,398 už Hooverį 
ir 148)079 už Thdmasą. Už dvi didžiąsias partijas, va- 
dihasi, paduota 98.52% balsų, b už socialistų kaftdidat'ą 
4.84%. Palieka dar 1.64% balsų Už kitas inažašiaš par
ties. ' . ’ .

Labai galimas daiktas, kad panašūs balsų pasidali
nimas buš ir tikruose balsavimuose, ateinantį antradie
nį. Bet-jeigu taip, tai reiškia, kad dėmokrūtii su re- 
publikondis pasiims 93 Su puse nuošimčius balsų* o vi
sos kitos partijos, į daiktą sudėjus, tik 6 su i puse nuo
šimčius. Tačiau tie pusseptinto nuošimčio bus suskal
dyti tarpe keleto partijų: socialistų, komunistų, socia
listų darbiečiM ir pfohibiėionistų. Pirmos trys partijos 
šitoje grupėje kovoja dėl darbininkų balsų, bet jos nei
na kartu, ir rezultate Jų surinkti balsai parodys tik 
darbininkų silpnumą ir nemokėjimą susitarti.
•. Eidamos išvien, tos mažos partijos (nekalbant ‘apie

Vokietijos pramonės mieste 
DuesSeldorfe neseniai tapo pa
skleisti šitokį lapeliai:

“Vokietijos kaktos ir kum
ščios darbininkai!

“Jus nuolatos girdite šauk
smą: ‘Šalin kapitalizmą!’ 

“Kas tas kapitalizmas? 
“Kapitalizmas reiškia tur

to atėmimą!
“Kapitalistiškas ūkis tai 

turto atėmimo ūkis! h
“Kapitalizmas reiškia: at

ėmimą teises dirbti! atėmi
mą vaisių to darbo, kurį dar 
mes turime! -

“Kapitalizmas daugeliui 
žmonių atima viską ir duo
da mažai saujelei daug!

“Todėl: šalin kapitalizmą! 
šalin nusavinto jus! Šalin Pa- 
peną! šalin reakciją!”
ReVolhierngesnį atsišaukimą 

Sunku butų ir parašyti. Kiek
vienas, jį perskaitęs, pasakys, 
kad jį išleido komunistai. Bet 
tai yra klaida. Atsišaukimas 
baigiasi Šukiu:

“Tegyvuoja Adolf Hitler!” 
Tą lapelį išleido Vokietijos 

nacional-socialistų (fašistų) par
tija ir atspaūfedino jį nuosa
voje spaustuvėje. Jį paraše 
vienas iš ’ nacių” vadų, atsto
vas Boergcr.

Šeniaūs tas ašftiuo būvo ko
munistų veikėjas. Baskui jisai 
nusikraustė pas fašistus, ir 
pasirodė, kad jisai tenai sura
do tokią pat gerą dirvą “revo
liucijai kelti”, kaip ir pas savo 
pirmesniubsius vienminčius. Ji
sai rašo dabar tokio pat turi
nio ir net tokiais pat žodžiais 
atsišaukimus fašistams, kokius 
pirmiaus rašydavo komunis
tams, tik jiios baigia kitokiu 
Šukiu: vietoje “tegyvuoja le
ninizmas ir Maskva”, jisai da
bar šaukia “tegyvuoja Adolfas 
Hitlėriš.”

SVarbu čia he tai, kad kbks 
ten kdintmistų “Veikėjas” per
simetė į fašistą plikę. Bet yra 
įdorftu iai, kad tie patys ©bal
siai, kuriais kbmiihistai barido 
pasigauti masbs, yra geri ir 
fašistams. Kodėl?

M Ūsų bėibės kbmunistai, ku
rie apie Lehilio “mokslą” yra 
girėėję tiktai iŠ Kėtvirtų, pehk- 
tų šlitinių, įsivaiždUoja, kad 
šūkis “Šalin kapitidižmas” raiš
kia šimto procentų rėvoliučin- 
gumą. Todėl Bimbos, Tautai, 
Andriuliai ir kiti pAtauškos 
nuolatos bėgioja su tuo obal- 
šiti, kaip katė su pUSle; ir gi
riasi, kad jie esą “vieninteliai 
revoliucionieriai”. Tuo gi tar^ 
pu, kaip matbhi’e iš ahkščiaus 
paduoto fašistų lapelio, po obal- 
siu “šalin kapitalizmas” gali 
būt paslėptas Aršiausios koritr- 
reVoliuMjbš •'tiltines!

Hitlerio šAlidihk'ai yta priė- 
ših'gi k'apithiižftiiii he dėlto, 
kad kApitaližMas heiškia žlaū- 
fiimą ir darbininkų išnaūdbji- 
mą, bet dėlto, kąd stambusis 
kapitalas stumia į bankrotą 
smulkiuosius savininkus. Jie 
norėtų gražinti tuos laikus, 
kada kapitalas dar nebuvo šu- 
šikdncentrayęs, kada būvo daū- 
giūus ar mažiaus nepriklauso
mi mažieji biznieriai ir ūki
ninkai. Bot kadagį smulkio
sios buržuazijos ekonominė jė
ga šiandie £ra susmukus, tai 
hitlerininkai nori tą 'nusigy
venusį visuomenės sluoksnį geb 
bėti su valstybes pagelta, Štąi 
dėlkij jiems Vėtkalinga -diktato
riška valdžia.

Bet dar labfąaį, negu kapb 
taližmo, hitlerininkai neapken
čia orgatiizūohj darbininką, ku
rie su unijų įĮproTešihhį šąjūn^ 
gų) pagelba iškOVojo Sau ge-

resūės Algftš, valstybinę Ap- 
drhūdą huo fleddrbo ir t t. 
Hitleriniūką akyse organizuoti 
darbininkai v tai — stambiojo 
kapitalo talkininkai. Jie mano, 
kad, jeigu dAVbittiiifcą UhijloS. 
biis sūgriaūtos, tai bus leng
vinus apšidlfbti su kapitalis
tais. Kapitalistai gi, matydami 
šitą hitleriiiiiikų neapykantą
prieš organizuotą darbininkų

juos tyčia kupsto 
kovoti prieš darbi- 
šelpia jūds findrisiš* 
badu hitlėrinihkai 
pavirto kapitalistą

Todėl vyskupas mano, kad 
hitfkšlfts šavišAUgos tikslais 
tūri vteMi šb kdt'dlikiį tikyba 
kova.

Klaidingas tikėjittihš, vysku
po ihabyhm, Veda prfe i&ry-

p,imu, kurie kelia ki^ip ma
nančių neapykantą .

Į tai atsiliepė katalikų kun. 
Mortindelis', tačiau, jo argu
mentai buvo ne įrodymo, o 
pykčib.
J, „• . r, M'r. l.......  .. .....———£

’ VIctdrieh Sardou - Vertė A. Kartonas

Juodakis Perlas
■ <2!J --------------- -------------------------- ---
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juidėįimą, 
smarkiaūs 
hihkus ir 
kai. Tuo 
laipshiškai 
įrAnkiu kovai prie organižUotŪS 
darbininkus. Iš vardo neva re
voliucinė, anti-kapitalistiškh 
partija Pasidavė reakcijos įna- 
gis. J . . , . ,

O ką daro komunistai? Jįįe 
irgi daugiausia kovoja prieš 
organižbdtiiš daibimiikūs — 
prieš jų linijas ir prieš socia
listų partiją. Tiesa, kapitalis
tams jie atvirai neparsiduodaj 
bet vistiek jie. atlieka naudin
gą kapitalistams darbą, ata
kuodami socialistų judėjimą. 
Kas iš to ką jie šaukia “Šalin 
kapitalizmas”, jeigu praktikoje 
visos ją Atakos yra Atkreiptos 
prieš sdčialistus ? Skaldydami 
daVbinihkų organizacijas, šmei
ždami sociMiŠtiis, koniUnistai 
patarnkuja tam pačiam kapi
talizmui, • kurį jie sakosi ūorį 
“sugriauti”. Todėl jų taktika 
mažai kuo skiriasi nuo fašistų.

KUNIGAS PRIEŠ 
KUNIGUS

Mokslas turįs ~koi)oti su tilaį- 
komis, nes jose daug yra 

prietarų.
'■ - -i-------------

Anglijoj, Bristoly progresy
viųjų krikščionių kongrese 
Birmingliaiho < (vyskupas dak
taras Barnes padarė praneši
mą, kuris labai, suerzino Ang
lijos katalikus ir silkelė pla
tesnį juo sdsiddm&jhhą.

—Mokslo žmogus, — pasa
kė vyskupas v/dr, Bariiess — 
atmeta visokį ‘ autoritetą be 
žmogaus pPoto, ktiriš yra vis
ko pagrindas. Jdkib pamato 
nėrft mabyti, ‘ kū4d katalikų 
bažnyčia sūsijtiirtgš sū refor
muota prolėštąhtų Bažnyčia. 
Proto paiiiatai,; kuriais laikosi 
mokšldš — btiį pdiilėkinti lig 
tol, ligkol bus įšitikinimas, 
kad aliėjus įgauna vitSjgamtiš- 
ką jėgą, jeigu kds ant jo pa
šnabžda; kad pašlakštymas 
vandeniu kūdikis tampa nu
valytas nuo prakeikimo dė
mes; kad žmogaus kaulai turi 
gydomosios galios, jei aplan
kyti vietą, kur stovi su tais 
kaulais kdrstas.

—Aš žinau, — kalbėjo to
liau vyskupas, — kad galima 
gauti daugelio gydytojų lin
dynių, jog įmurdė ir kitose pa
našiose vietoje yra įvykę 
daug stebuklingų išgijimų. Bet 
taipgi nehbejo|ina, kad tokių 
iiūdyiūų galima butų gbtiti iš 
saugotojų ątabmeidžių bažny
čių, kurios buVo' prieš 5 tūks
tančius metų anksčiau) negu 
Kristus mokinę h Galilėjuj. Ir 
racionališkoji tikyba dar ilgai 
laiks nuo laiko stebuklingai 
išgydys nerviškus ligonius. 
Bet vWa hėtiėš’a, kad SVętt- 
tųjų palaikų lankymas gali1 iš
gydysi džidVą ir progrfešyVinį 
paralyžių. JM tdks pagijimas 
btitij ^gaiimąs, rąibičriąiiškoji 
medicinaKgautų. galą. Mokslo 
žmpgūs įsitikinęs atmeta visas 
šias įtrėciopaiiškas dogmas ir 
iikėjhūus. Todėl, būtent, kad 
mpksįę' žmogus . partitiki blvU

(Tąsa)
“Vė, ŠitAS I”. AtsAkė M. 'Tri- 

cAmpas ir padavė jam vieną 
iš žuvusią perlą.

“Kūr tu tą radai?”
“Ten,” ir jis parodė į Ckris- 

tiftos viršutinį komodos štal- 
čią. Baltazaras pribėg'o . prie 
komodos ir išvertė višUš jau- 
ftb’š Mergelės daiktus, bet nie
ko dhu^i’au vogto nėr&do.

Tuo mofnentii Ghriština at
merkė akis. Ji žvalgėsi aplink-, 
lyg bandydama atsiminti pa
dėtį, ir Apsiašarojusi paslėpė 
Vėtdą i p’AįalVę.
“Aha!” Suktelėjo M. Tricam- 
pas, “ašaros, a? Ji prisipa
žins.” Ir pasilenkęs prie jos, 
jis tęsė kaltinamu balsu: “Eikš, 
kūdiki, grąžink geru už blogą* 
ir prisipažink. Išpažintis yra 
geras dalykas sielai. Nei vie
nas mušą nešaihie tobuli. Tai
gi, aš turiU pasakyti, kad jąs 
leidote save išvesti iš kelio, ar 
tapot auka troškulio turėti pa
puošalų. Jus norėjote atrodyti 
graži kam nors, kurį jųš myli^ 
te, a» mano brangioji?”

“Kokia tai idėja, Mynheer!” 
įsimaišė Kdrnelius.

“Tylėk* jadnas vyreli! Aš 
žinau, apie ką aš kalbu. Kad 
ši moteris turi bendrą* — Aš 
esu tiek tikras, kiek aš žinau 
kad mano pavardė Tricampas.” 
Ir pasilenkęs prie ChristinOs 
jis tęsė, “ar netiesa, mano 
brangioji?”

“Ak, kodėl geriau jus mane 
nėužmušate, vietoj taip kanki
nus!” verkė Christina, iš nad- 
jo liedama ašaras.

Tas buvo taip nelaukta, kad 
M. Tricampas, nustebęs, trau
kėsi atgal. .

“Malonėkite palikti mus vie
nus su mergaite, Mynheer; ju* 
sų bUVimas čia ergliiū ją”, pa
sakė Baltazaras. “Jeigu bus 
prie ko prišipažiriti, tai ji pri- 

’ sipAžins maUb drėugui W. mati.”
M. Tricampas, linktelėjęs 

galvą, apleido kambarį.
“A, kaip jau jums pAtinkA/’ 

jis at'šAkė; “bet būkite ĮtsAr- 
gųs

‘A, kaip jaii jtiftis patink#,’’ 

ji yra gudri išdykėlė.” '

VII

Korheiiiis ko netrenkė duris 
M. Tricampui išėinaht; tadA 
abu jaunu vyru artinosi prie 
Christindšį kiiH jau sėdėjo it 
nemirksėdama žiurėjo oran.

Baltazaras ištiesė jai ranW 
“Eikš, mano kūdiki,” pasAkė 
jis, “mes tlabar esame vieni, ii* 

tai

“TAip,” AtšAkė Christina, ir 
jbs Akys apsipylė ašaromis.

“*Taigi aš myliu jus — my
liu jus viša savo širdžiai Ar 
jus gilaite?”

“O viŠ-gi/’ vėl apsipylė aša- 
rbmiš, “Vis-gi jus manote, kadi 
aš ėšu vagis!” . I

“Ne, nė!” greitai riktelėjo 
Kornelius. “Aš nemanau, ir ne
galiu tikėti! Bet, brangus kud 
diki, pagelbekite man apginti 
jus nuo įtarimo ir surasti tik
rąjį vagį, ir kad tą' padariusi 
jums reikia viską atvirai pa
sisakyti.”

“Taip, jus esate geras, ir tik 
jus vienas man esate geros 
širdies. Jus gailitės manęs ir 
netikite jų įtarimams. Jie kal
tina mane už tai, kad aš esti 
čigonė — už tai, kad aš būda
ma maža vogiau. Tai jie ir va
dina mane vagimi, vagimi! Jie 
vhdina mane vagimi!”

'Ji pavirto aukštelnika lovo-Į 
j e ir taip verkė; kad rodėsi 
jos širdis plyš.

BaltazAras nebegalėjo pakęs
ti ilgiau: jis atsiklaupė prie 
jos lovos ir verkė tokiu gailes- 
tihgu balšū, lyg jis būtų buvęš 
kaitiftihk'As, b he kaltintojas: 
“ChrištihU; sėšUtė, kūdiki; dUk< 
rėlė — Žiūrėk į mane! AUt ke- 
lių • klūpddėmas aš pVašAU* atri 
leisk man už blogą, padarytą! 
jums. Niekas nesakys ir neda-l 
rys nieko jums šiame reikale; 
viskas baigta, ar girdi ? Bet* 
ištikrųjų, jus neatsimokėsi tė 
už mano- motinos ir mano pa-i 
ties gerą širdį prakeiktųjų kaiiĮ 
kinimais? Aš maldauju jus, tad, 
pasakykite, kas atsitiko sd 
mano mažu medaliu. Aš ne
klausiu, kur jis yra; siipranta-Į 
te; uš ftehoriu žinoti tai* nes 
aš ne|tariiv jus. Bet* jeigu jus 
žinote* RUr jis yra, aš prašali 
dėl’meilės 'mano mbtinos, ku4 
rią jus vadindavot savo, aš 
Prašau pageOkitė mAn šlifas- 
ti jį. Nuo suradimo to medalid 
priklAuso laiinė riiaiib gyveni
mo. Meldžiu, meldžiu atiduoki* 
te mano medalį!”

“O,” atsakė Christina iš dėsi 
“AŠ alitateUU ghvtt 

jjfytfAstį, itofl fralėčiAU Išakyti, 
kur jis'yra!”

“tetešltoa!”
Kad aš neturiu — aš hetu- 

miį” vertte ji jįhitliiŽjril&mi
<<

jus esate su draugais 
jums nėra ko bijoti.”

“Ąš nenoriu būti čia!” ji 
verkė. “Aš noriu išeiti iš 
O* leiskite mAhe — leiskite!1’

“Nb, Chriėtina, 1 jfąs hegalltė 
eiti, kol neatsakysite mums/ 
tarė KbfnfeUuš.

“Aš maldauju jušų* Christi
na, kad pasakytumėt tiesą,” 
pridėjo Baltazaras, “ir aš pri- 
žadii jiikns* aš ŪifbŪli jums sa
vo garbes žodį, kad jokio blo
go jums iš to nebus. Aš viską 
įjūris flbVAhdsiu ir hfekaš apie 
tai hežhibs. Aš prišįbltiu jums, 
Christina, prieš Dievą — aš 
^rišiėldh! Ar neįirdi manė, 
kūdiki?” '

“Taip,” atsakė Chrlstiha, ku
rį neatrodė klausanti. “C 
aš nors galėčiau verkti* • 
pbrs galėčiau verkti!”

Kornelius. pasigriebė jaunos 
mergėl|s^ką^t^s'j raukas 
vėsias. * “Christina, kūdikį'* mA- 
nb, Dieve dovanok mums vi- 

, siems, o nies pterdaUg mylime 
»hdrln^dk lygiha su», Od mdVAtebJūs JUfns. 
Miri tsavo.. klausykite, aš pfašau jus. Ar
gia - skausmingua^prielarUSv jąs nepažįstate mane??

. .. . v ■ < 
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kad

Iš įniršimo Jis pašoko ir Ati 
sMojb: “Bbt, hčlAiminga rii^l 
teriš —.

Kbbneliūš pamojo jam; kad 
nlitittą, 6 čhriština spaudė 
rankomis kaktą.

“A/’ pasakė ji, prAdėdamA 
nuožmiai juoktis, “jei aš U 
proto; išeisiu, tai ši komedijoj 
užšibaigš, aš tikiu?”

Pavargusi nuo susijaudinimo^ | 
ji pakrfto ant pagalves ir pA-^ 
slėpė veidą, lyg nutarusi daii-1 
giaū nei žodžio neištarti. i

■ 1 viii.. y
? Kornelius tempė Baltazarą 
j šalį. Tašai šverdejo iš kamba
rio, lyį pašautas. Kitame kanu 
baryje jie Vado M. Tricampą; 
kuris negaišlno laiką, bet kvo
tė sente Virėją Gudulę, kurij 
prižadinta Vieno policianto, te-

¥
“Nenusigąsk, mano geroji 

moterėle/’ maloniai tarė Ual- 
tązaras: “čia tai ne jūsų rei- 
kidas. Mat, aš buvau Ąpvbgtas, 
tai mes ieškome vagies.”

uJūš bbydte apvogti?” 
“Taip?*

Dieve mano! Virš tris- 
dėšiftit hietų išgyvenau šiame 
name ir hei spindite neprapuo
lė pėr Visą tą laiką. O, Myn- 
hėėr, kodėl jie AėpAiAtikė su 
Vagyste, kol aš hiimiršiu?”

■“Eikš, eikš. mAno geroji, įle- 
pasidudk tf-p,” sakė M. Tri- 
tainpas.

uMyiiheer/’ patarė Baltaza
ras, jus kalbėkite garsiau; mo
teris yra prikurtiisi.”

“O dabar tai aš noriu žihoti, 
ar jųš buvote namie, kai va
gystė atsitiko,” tęsė M. Tri- 
feA’mpas gatsiau.

a§et aš niekad beišeinu iš 
iiamų, Myhhėėr.”

uTu hėtotivai išėjusi visą va
karą?”

“Nlėi per slekstį; žinote, ma
nę ariižilij niekas neina laukan 
Uht jiibko tekioje audroje.”

“Tai jus buvote savame kam
baryje?”

“Ne, Mynhėėr; didesnę dalį 
dienos aš sėdėjau ir nėriau prie 
ugnies virtuvėje.”

*‘lr jus neapleidot virtuvę 
nei ant minutės?” ’

“Niekur nebuvau, kol nenu
ėjau į viršų gulti.”

“Ar jųš gerai matote?”
“Ką sakai, Mynheer?” pa

klausė Gudule gerai neišgirdu
si.

“Aš klabšiū tavęs, ar turi 
getas akiš,” Atkartojo M. Tri- 
čAmp’ūs.

“O, aš gana gerai matau, kad 
ir kiek neprigirdžiu! Aš turiu 
gėrą atminti, taipgi —.”

“Gerą atmintį? Tai pasakyk, 
kas buvo atėjęs šiandie.”

“Ogi’laiškanešys buvo ir kai
mynais nbrėjo skolinti lėkštę ra
guoliams kėpti ir Petersenąs, 
kuris buvo atėjęs pas Christi- 
ną su kokiu tai klausimu.”
^krąiJ Ir kas gi yrą tąs 

Petersenąs?”
“kaimyriaš, Mynheer — pa

naktinis; mano ponas jį gerai 
pažįsta.”

“Taip,” tarė Baltazaras vir- 
šylai; **jts yra beturtis, kurio 
žmbha mirė tik friėhėsis anks
čiau, palikdama du mažu kūdi
kiu, —- abu dabar sergahčib. 

|Mes jį dažnai šelpiame.”
“Ir tas Petetsenas šiandie 

buvo šiame name?”
irNV, Mjmhfeėr,” atsakė Gii- 

dule; “jis tik pro langą pakal
bėjo ChrišMi.”

“O ką jis Sakė jai?”
“Aš negirdėjau, Myiiheer.”
“b Pb jo dfekife ūmigiau nie- 

bdVb^’
<dtkar- 

tdii) ir tadanWa^:

“b ’įair ijŪVb Cftrl^ba, kai 
jteW&<..........................

fe
-----------

J Įkiš, kuri yra vi
sada maloni -ir gera, prižiūrėjo 
virimą Už iftarię.”

“Bet gi ji nebuvo virtuvėje 
visą laiką?“

“Ne/Myhhėėr: pavakarį ji 
nuėjo savam kambarin.”

“A, tai ji isbjo į savo kam
barį beveik vakare?”

“Talpi Mynkbčr, ‘ ndčjo reng
tis vMvimi?4

“O ?kaip ilgai ji išbuvo savh-
ihe kiŪlb^yjfeV”

liAW vMtočfe, Myhteėr.“

abu dabar sergančiu.
1 J* * ir .- S .

“Ir tas Petetsends šiandie

įvar
ti tai

kelia nepasitikęjimą visokiu 
tikėjimu, f ėligįja. Neš tŪda 
lAoksIo žmogus Visas tikybas

Ir visą tą laiką nieko negir
dėjote?”

- t - - - ..M W:bhkdte?’’ ‘ %
biebūvo pįteiąu mieguista. *AŠ L.T. -

“Eikš,, eikš, . gera moterėlė) bildesį, panašų j malkų skaldy- 
ptAšAū SŪsit^arkykite,” sakė imą?”

“Ahį fcerasis pone, ma--k. . My«he4J-
nb gferfliiiš ’ijdhė!" verkė ji;
kAi1 BATtAžaHs ir Kornelius sy- 
Imt įčjo^kiemŪarin. “Kas yra?’ ~
Jie ištraukė !tnane iš lovos ir KULTŪRA Nb; 10. NaO- 
dabar. klausinėja visokių klau- jdnnAis ntiMėris. Kaina 
simų! Pasigailėkite, pasakykite 4ge. GsMUta fattti NaUjie- 
apiė ką m »ina reikalas!” 'nose. . ,

ar negirdėjai

(Bus daugiau)
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Chjcugos ekranas

Suteikė mokesčiu ų V-
steeikieriams 
prailginimų

Apskričio teisėjas Jarecki 
užvakar suteikė prailginimų 
28;000 streikuojantiems mo
kėsiu mokėtojams rinkti nau
jus įrodymus prieš 1930 mo
kesčių neteisingumų. Manoma, 
kad Jfereckio nuosprendis bus 
nepalankus ir kad mokėtojams 
teka apeliuoji-

: TIVOLI ir UPT0WN: — j 
šiuos tea’irus atėjo “Vienas 
geriausių iki šiol pagamintų 
filmų,’
me. dalyvaują visa galybė, ek-j 
rano žvaigždžių ir. žvaigždžiu
kių. Filme nušviečiama dvie
jų viešbutyje, praleistų dienų, 
įvykiai. Jame dalyvauja sen
stanti šokėja, nusibankrutavęs 
baronas, turtingas pranloni- 
ninkasš kuriam jau darosi 
striukai, ir pasenęs knygvedys^ 
kuris žinoęLaiųas, kad netru
kus mirs* išėjo į pasaulį, para
gauti jo “gerybių” prieš už
merkiant akis. Abiejų teatrų 
scenoje vodevilis.

Grand Hotel”. Ja-

Buvęs kąsierius liu 
di ja- prieš Swanso- 

rift brolį

Per vieną dieną. pasiūn, 
te 44 j kalėjimą

and
Harr

Buvęs Liberty .Trust 
Savings Bank iždininkas 
ry AViersemą* šiandien liudijo 
prieš valstijos prokuroro 
Swansono> brolį Albertų ir ki
tus. prieš kuriuos išnešti mor 
kesčių fiksinimų kaltinimai. 
Kaltinimus išnešė Chicagos 
prekybos buk) antikriminalė 
“secret six”, kuriai vadovauja 
žymus republikonas rišliam 
Rąndolph. J aferų Vrą įvelti 
kelį aukšti yąldiuįokai.

Middle West receive 
rių advokatams 

" $23,000
Fedęralis teisėjas Lindscy 

šiandien sutiko subankrotavu- 
sios Insųllo bęndrovčs Middle 
West Utilities ..receiveriui už
mokėti po $11,(MM) dvejoms ad
vokatų firmoms Schuyler, 
AVein/eld & Hennessy ir Bur- 
ry Johstone Peters & Dixon.

STRAUKIENĖ 
Burbaitė-•j. PO „ _

“ Persiskyfl. su Šiuo pasauliu lap
kričio 3 dieną. 5 valandą vakare 
1932 m., sulaukus pusė: amžiaus, 
gimus Telšių, apskr., Kulių parap,, 

^Rakšaičių kaimo.
. Paliko dideliame nubudime sū
nų Justiną, marčę Anelę, dukterį 

- Julijoną Martikonienę. žentą Pet 
rą. brolį. Pranciškų, seserį Barbo. 
rą Majauskienę. 6 anukus ir gi- 

'’ mines. o Lietuvoj sūnų Benediktą, 
marčia Stanislavą, dukterį Zofiją 

vGimbutienę, žentą Kastantiną, bro> 
4 lėną Ignacą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 7149 
So. Wa$b(jnaw Avė.

Laidotuvės įvyks panedčlyj. 
lapkričio 7 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės švenčiau 

' sios parapijos bažnyčią, kurioje at< 
!zsibu» gedulingos pamaldos už v?- 
plionją sielą., o iŠ ten bus nulydėta 
r į Šv. Ka^imį^ro kapines.

Visi a. a. Marcelės Straukienės 
""giminės, draugai ir pažystami esar 
-nuoširdžiai kviečiąmi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Duktė, marti, Žentas, 
Brolis, Sesuo, Anūkai 
ir Giminė?.

Laidotuvėse patarnauja garbo- 
rius S.P.Mažeika, tel. Yards 1 1 38.'

1

Užvakar federalio teismo, 
teisėjas Charles E. Woo<Jward. 
pasiuntė į kalėjimų 44 asme
nis, kurie buvo rasti kalti ar
ba prisipažino prąsižengę prieš 
prohibicijos ir narkotikų įsta
tymus ir vogę paštų.

Chicagoje kalbėjo Hi-i 
ram Johson

Vakar Chicagon atvyko pro- 
gresyvis republikonas, Califor- 
nia valstijos senatorius Hir- 
ani Johsofi pasakyk kalbų, 
“Kodėl remia demokratų 
Franklin Roosevcltų į Jungti
niu Valstijų prezidentų.

Sabath apie federalę 
rekonstrukcijos kor

poraciją
Illinois valstijos kongresmo- 

nas Sabath sako, ka^l kuomet 
įnešė sumanymų, koiigresan j- 
steigti Finansų Rekonstrukcijas 
Korporacijų trejetas metų at
gal, tikėjosi, kad tokia korpo
racija padės mažiems bankams 
ir teisėtam bizniui.

Nelaimei, pagal Hooverio j- 
sakymų, tik dideliems bankams, 
tokiems, kaip Dawes‘o bankas^ 
buvo duota pagelba, o maži 

; bankai* buvo priversti užsidary 
ii.

A. .J. Sabath nurodo, kad 
Hooverio' politikų pakeitus,, bu- 
4ų galima atidaryti uždarytus 
bankus ir padėti, tiems, kurie 
neužsidarė. Tas pagelbėtų mi- 
jionams depozitorių, spulkų ir. 
draugijų, kurioj turi sudėjusios 

‘pinigus bankuose, ir tūkstan
čiams mažų nuosavybių savinin
kų ir mažų biznierių. —J;

Tuščiame lote rastaske- 
. liy ničnesią senumo 

mergaitės, lavonas
Kūnas rastas prie 5242. So.: 

Western Avė. '

f Kęlių mėnesių amžiųųs mor 
i teriškost, lyties kudikię lovands 
įkastas kętvirtadienj, tuščiame

Jpote, adresu 5242 Šo. Western,

METINĖS TĘS SUKAKTUVĖS

Alfonsas Žukas
1932 ^sukanka vieni metai, kaip automobilio nelai- 

_ ____  Žukas 6:30 vai. vakare prie 95tos ir Wentworth 
Laikas greitai praėjo, o musų brangus sūnelis neišeiną iš musų 

Mes vis laukiame, kad jisai prie mus sugrįstų, bet ne- 
Jo motinėlė negali niekados nusiraminti,; pageidauja 

Jį apgailestaują ne tik jo motinėlė, bet ir visi gimines,
- - *

Lapkričio 5 d. 
mėje žuvo Alfonsas 

j,' Avenue. L 
i minties ir akių. 
4 galime, sulaukti, 

jo be sustojimo. rc,_...................... .
kurie jį pažinojo: visi negali jo' nemiršti

Jaunuoliui Alfonsui Žukui neilgai teko-džiaugtis šiuo pasauliu. Jisai 
žuvo automobilių nelaimėje sulaukęs vos 5 V2 metų amžiaus. Nors buvo 
labai jaunutis, bet buvo gabus; ir pažinoję jį 1 saki kadI tas vaikas neaugs, 
nes buvo perdaug gabus • dėl savo jaunystės.' Jo žodžiai niekados neliks 
užmiršti, bet ant visados pasilikt jo motutės ir patėvio širdyse.

Ilsėkis ramiai musų numylėtas sūneli Alfonsas, stos šalies šaltoj že
melėj. Ateityj sulauksi ir mus šalę savęs, visų tėvynėj, šaltuose kapuose.

Ant visados liekame nulipdę
’’ Motina Sofija ir patėvis Antanas Balčiūnai.

tąinėje, 1222(5 Emerald avė.
Kulbė? lietuviams demokratų 

partijos kandidatai H. Horner į 
gubernatorius, Th. J. Courtney, 
į state’s ąttorney, o taipgPIie- 
tuviškai kalbės advokatas J. 

į Waitches, adv, K. Jurgelionis, 
adv. Ch. P. Kai ir kiti. Bose- 
lando ir West Pullmano lietu
viai kviečiami atsilankyti.—Ji

Lietuvių mitingas
Town of Lake

.......  II.II      . ■■■—■II.y

Lietuviai Gydytojai

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

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

3<21 So. Halsted St,.
Phone Boulevard 8483

Uetuviai Gydyto jai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

[Acme-P. 0 A. PhotųJ ;

Anglijos komunistų agitatorius W. A. L. Hannington, kuris 
suorganizavo bedarbių “bado maršavimų” į Londoną ir pats 

tapo areštuotas už bedarbių kurstymų prie riaušių.

14to wardo lietuvių namų sa
vininkai ir Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia milžiniškų mi
tingų nedėlioj, lap. (Nov.) 6, 
1932. Pradžia 2-trų vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus par., svet., 
prie 46tos ir Wood gatvių.

Bus daug žymių kalbėtojų: 
Judgc Henry Horner, Thomas 
J. Courtney,. John E. Conroy, 
P. Bean, Thos. J. O’Grady, al- 
jderman 14th Ward, K. Jurgelio
nis, J. P. Waitches ir daugiau 
kitų žymių lietuvių kalbėtojų. 
Kviečiame visus savo kaimynus, 
kurie interesuoja išgirsti apie 
politikos reikalus, atsilankyti j 
Šį, mitingų.—Komitetas.

Avė. Kūnas nugabentas į Ap
skričio lavoninę. Kieno kūdikis 
niekas nežino.

Trumpos Žinios
Petras Urbanavičius, 50 me

tu, 4344 South Hermitagc 
Avc., lapkričio 1 d.', po pietų, 
nukrito nuo verandos į praė
jimų, sale 4342 S. Hermi!',age 
ir pęrsįskėlė galvų, Nugaben
tas į ligoninę.

Šios savaitės pradžioje Onos 
Balčiūnas, 18, 727 W. 14 Place, 
valdomas automobilis susidūrė 
su kitu prie 18tos ir Union. 
Antro automobilio šoferis, tū
las Walter Kay buvo lengvai 
sužeistas.

Kaziųucras Krakask 1426 
Nevvberry Avc., per tūlų laikų 
sirgęs keista liga, išgabentas 
iš bedarbių namų įuo pačiu 
adresu, į Cook ligoninę.

A. Butkiene, 4331 South 
tTalnian Ave.r šios savaitės vi
duryje atiduota į bepročių li
goninę. Anot vyro. Frank 
Butkaus, ji turėjusi nervui pa- 
įrimų. • ■*

5

GARSINKITeS
NAUJIENOSE.
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Iš Politikos Lanko
West Pullmano lie

tuvių mitingas
Sekmadieny j, lapkričio 6 d., 

4 vai. po piet, West Pullmane 
įvyks lietuvių demokratų mi
tingas, lietuvių parapijinėj e,sver

Telefonas Yards 1138.

Stanley P. Mažeikų
Graborius ir

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rėlką- 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

LEONARD EZERSKI 
ir M.,A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu husite užganėdinti, 
Off.. Boulevard 9277 

4603 S. Mątshfield Avė. 
6607 & Mapleivood Avė.

Į . GRABORIll ĮS-TAIGAr
EUDEIKIS ir vėl. nustebino^ publikų. ,sil. savo. nupiginto^ ; 

ijį mis kainomis už aukštos ryšies palaidojimų. Mes nieko 
f nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į musų 

(staigų iš, bile kokios miesto dalies.
.. Reikalui ,eiwk. m.W automobilius < atvažiuos j jūsų- 
b namus ir. atveš į musų; įstaiga kur gąloslte-pamatyti dk 
.\džiausįpasirįnkimųgrabųir kitų, reikmenų iružitųi^a-į 

tarnavimų jums visai nieky, nereikės mokėti, nežiūrint 
jus ar ne. ?

EUDEIRIS yra vienatinis lietuvių graborius, kųris^ 
teisią ųiųįiuįąncę pątarąavimų su ekspertu lietuviu pa- 

ii tarnautoju* Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
i WBEtęr kreipi

p ■ .44 > .
■ 1 1 ■

1 1 ■ 4.
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Didysis Ofisas ‘

4605-07 South Hermitage Avęnue
Vbii'MefonaisYĄąiBSIMI. ir 174?;

—
5- •<

■

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis 
2420,’ Macęuette Rd. arti tfeetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČiomis 

1821 So. Halsted Street

DENTISTAS 
Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 

senojoj vietoj. 
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.I 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadu* 

niais pagal susitarimą.

3335 So, Halsted St
Tel. BOULEVARD' »19»

1 ’   ......... .. "— '— ........... ...... . ......... .......-r-*—-

A. MONTVID, M. Di, 
West Town State Bank Bldg,^, 

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaL 

Tek Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentįstaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 4 7tb Street

—*------------ ------------------------------ ---------- -------
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

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

A, L. Davidonis, BDl
4910 So, Michigan Ayenjię

Tek Kenwood' 5107
VALANDOS:

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

apart ' iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25. me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas it 
akušeris.
S Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų, ir vaikų pagal naujausiu* me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tek Canal 3110
f z Rezidencijos telefonai 

HydePa?k. 6755- ar Central 7464 '.

..... ..................... ... ................ ■ n

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

h ............i..................................... m.,..............  „i

Phone Canal 6122-

DR. & BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas. Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway. 2880

Ladiavieft ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiam,et atsišaukti, p muši 

darbu b,usite užgąnėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Plį Chicago
SKYRIUS:

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

: S. ESKUDAS,-
'' Lietuvis.,

G,RABORIU§ J.R, BXi;sAMUOTOJAS
Didele ir graži' koplyčia dyka:'

718W-.l^St. -
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to-, 
dėl, kad nerurime' iš
laidų t užlaikymui sky
rių..

3307 Auburn Ąye
* CHICAGO, 1LL.

S ; f ■ \ * * ■

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.'IFrr3^^ES

Telefonai

, Bouleyard 5203 

Bonlevacd 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas 
Cicero .3724'

Akių Gydytojai

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

Tek Lafayette 7650

Dr«F.C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tek Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Ds. MAURK’E KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Rez. Ttlephone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boolevard 5913

756 W. 35th St.
Cor. of 35th U Halsted Sts) 

Ofiso .valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėįdiepiais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard • 5914*

756. W; 35th St 
(Cor. of 35th & Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedeldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
j GYDYTbJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
a blauzdų n gyslas.
Valandos nuo- 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street- . 

Tek' Boulevard 1401
r————*—r—J— <!!.'....»T* I* TV"

Dt SuzanaA. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė .

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337- 

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto. (išskyrus seredomi?). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir | 
Kettergais.

Rea?. Tek HYDE PARK 3395.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Telefonas Virgini? 0036
—-—r.1'.11 ■' '

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 02Ž>7

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182b So. Halsted Street 
CHICAGO, ILU

Ofiso: Tek Victory 6893
•' Ret. Tek Drevei 9191

. Jeįneatsjliepiąšaukite Central 7464

DI& Ak* A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų

3102 So. Halsted S t
kampas 31st Street

V A. : 10-r-ll vi ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

BLOGIS 
ADVOKATAS 

; MIESTO OFISAS 
127 N. Deasborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 
Valandos: nuo, 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakaru, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Į»eayitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valąndoa 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A; A S L A KIS
Advokatas

Minto Otiui 77 WoMngton St.
Room , 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—— 6 iki <9 vai.
4145' Archer , Avė. TeL Lafayette.-. 7337.

Nm Teh Hyda Park 3395

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins ■, akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių;< karštį,; nujmą kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregysts. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančiu magiausias klaidas, Specialė . atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiausi 

' kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys atį- 
Uįsojęąos be akinių, Kaįnos pi* 

giau kaip pirmiau.
;4712 South Ashland Ave.

’ Phone Boulevard 7589*
,.„■..11 .....i., — . ............................................................    1

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDZTO^ IB 0HIRUĘGA8 

U Ir 13 A' ’ D • 

4645 S«. Ashland Avė.,
Ofuo TAi . Boulevard 
Namų Tek: Prospect 193.0

A, K. Rutkauskas. M.d. 
4442 ' South Western Avenue 

Tek Lafayette 4146-
VALĄNDPSv , .

nuo 9 ik: 11 valandai r ryto 
nuo. 6 iki 9 valandai vakaro

■?ew

Tėl. Yards 1829

jvK . a^u spe^ALisriA 

Patylimas , 
Komplikųotupjf , 

Atsitikimuose

Tisas ir Akinių Dirbtuvė

V^ndo. 6 iH »
Nedęliomh nuo 10 ilci 12.

DR. A. L. YUSKA
2422 Marųuette Rd, 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Vajandps nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
U 7-9 po 'pie^1( seterius po, piejų it 

nedaloma paga| susitarimą.

Valandos:' nuo 9 ryto iki 9 vakari 
nedėliomis pagal sutartį, i

CICERO, < ILL.
♦.. Pbpul

J0HNB;B0RI)EN
LIETUVIS advokatas 
105 W. Manroe St 

Room 1005
Telefonas State 7680; Valandos 9-5 

re • *
6459 S- Rockwell St.

Telefonas Itepublic 9 6001 Valandos 7-9 
A ..... ...............

JOSEPH? J; GRISH
Lietuvis Advokatas 

4^311 South Ashland Avė. 
TeL Boylevard , 2800 

Red. ,$$15 So. Rockįpell St. 
f TeK Republic 9723 

1 n  S  

J.B{WAUCHES
ADVOKATAS 

52 Eu 107dvSt.—prie Michigan Avė. 
Tek “ ‘ 

4600 So_j. Wood .Sts—Ketveęgo vaju
> ■ ' Tai. LaMattt 6393 
160 N. * La$dk So —* pagal «wcą<tj

' ' ”"T"* ............ ?■"" •

William C. Mitchell

Nedėliomis pagal sutartį.

L n



■J u,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbus pranešimas 
Universal State ban

ko depozitoriamš

muzika, šiuos gražius lietuvių 
dainų ir muzikos programus 
leidžia Jos. F. Budriko korpo
racija, kuri dabar apvaikščioja 
savo pasekmingo biznio 20 me
tų gyvavimo sukaktuves. Bud
riko radių ir rakandų krautuvė 
randasi po adresu 3417 S. Hal
sted st. Kainos ant visko nu
pigintos ir pirkėjai dar gauna 
dabar gražias dovanas atmin 
čiai 26 metų jubiliejaus.—V.

tus nuo direktorių arba spul- 
kos raštinėj—840 W. 33rd St., 
veltui.—J. E.

Lietuvos spulkos 
koncertas

11" ■ ' tfrliati'Mi.* Iimuft.l . I..I■ I ~ ■■ ■■■■■-

kis, O. Juozaitienė, švencickąs, 
šauliutė, Palioniutė, mišrus cho- 
vąs, duetai, Vyrų ir merginus 
choras ir kiti. (

Choras, vadovaujamas J. Sau- 
rio, energingai ruošiasi prie va
karo. Pradžia 4 vai. vakare. 

—Ieva Lukošiūtė.

■U*

SeŠtaiŽienia, lapkr. 5, 1932 -■ U J.

Loans—Paskolos Business Service
Biznio Patarnavimas

Lapkričio 10 d. paskutinė proga 
paduoti ieškinius (claims)

Lapkričio (November) 10 d. 
pasibaigs laikas įteikti ieški
nius (claims) Universal banko 
receiveriui Herrodui. Patogu
mui tų depozitorių, kurie iki- 
šiol dar neįteikė ieškinių, ban
kas bus atidarytas pirmadienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, lap- 
kriičo 7, 9 ir lOtą iki 8-nių va
karo.

Depozitoriai turi išpildyti ir 
pasirašytši ieškinių “Claims” 
formas, jeigu nori gauti banke 
uždarytus pinigus. Tiems depo- 
zitoriams, kurie įteiks receive
riui ieškinius prieš lapkričio 10 
d., bus pasiųsti čekiai, kuomet 
dividendai bus išmokami.

Šį vakarą “Pirmyn” 
rėmėjų bankietas

Kun. Albavičius įvel 
tas į bylą dėl pa

likimo
Dabartiniu laiku byla svarstoma 

prieš teisėją J. J. Burke

Kovo mėnesį, 1929 metais., 
mirė Jeronimas Andrejauskas. 
Su draugais Mantiku ir Rūgi
nu, su kuriuo kartu gyveno, 
nuėjęs j atatinkamą įstaigą, pa
gamino testamentą ir turtą pa
skirstė. Aprūpino palikime ii 
Dievo Apveizdos bažnyčią.

Dabar prieš Rūginą pp. Bam- 
blis ir Milinienė turi iškėlę by
lą, kurioje įveltas kun. Alba
vičius, bažnyčios klebonas ir 
prieš kurį daromi skandalingi 
kaltinimai.

Plačiau apie bylą bus greitoj 
ateityje.

Mirė Marcelė Strau 
kienė

šį vakarą yra rengiamas nau
jas, įdomus, vakarėlis, būtent 
Pirmyn choro “Rėmėjų bankie
tas”, Universal Kliube, prie 33 
ir Halsted gatvių. Komitetas 
šiam bankietui darbavosi jau 
keletą mėnesių, norėdamas jį 
padaryti įdomesniu ir tinka
mesnių jūsų palinksminimui. 
Jis mano savo tikslą atsiekęs 
ir dabar tik lauks jūsų nuo
monės. šiame bankiete nepra- 
leisite nei vienos minutės veltui, 
nei viena minute nebus tuščia 
čia pamatysite daugumą lietu
vių profesionalų ir visuomenės 
darbuotojų. Pamatysite savo 
senų pažįstamų ir draugų net ir 
iš tolimesnių miestų, nes dau
gelis esą prižadėję pribūti, kaip 
tai ponai Schlageriai iš Keno- 
sha ir kiti.

Visi čia turėsime malonios 
progos pasiklausyti Pirmyn cho
ro mergaičių trio, kuris yra jau 
labai gerai žinomas ir pagir
tas; galėsime dar kartą pasi 
gerėti Pranu Jakavičiumi, ba 
ritonu, ir iš jo šposų galėsime 
gardžiai pasijuokti. Be to bus 
malonus įvairumai ir smagi mu 
zika: šoksime polkas kol krisi- 
me... Išgirsime ką musų gerbia
mi rėmėjai turi pasakyti —gal 
jie mums ii’ pipirų užpiaus, bet 
esame viskam prisirengę.

Nors, kaip jau yra žinoma, 
šis vakarėlis yra rengiamas rė
mėjų pagerbimui, durys bus 
atdaros ir visai publikai — už 
mažą, prieinamą kainą. Visi 
yra kviečiami atvykti ir patirti 
asmeniškai kaip įdomus bankie 
tas gali būti. Atvykę nesigailė
site, bet džiaugsitės taip pada
rę... Iki pasimatymui šį vakarą!

—Jacąues Grandmesnil.

Lietuvos spulka rengia ket- 
virtmetinį koncertą ir prakal
bas, kurios atsibus Dievo Ap 
veizdos parapijos svetainėj, 713 
W. 18th St., lapkričio (Nov.) 
7-tą dieną, 1W2 metais, 7:30 
valandą vakare.

Kaip praeitais laikais taip ir 
šiais metais, programas bus pa
dailintas su dainomis, juokais 
ir prakalbomis. Bus nurodyta 
saugumas ir svarbumas taupiu- 
tojams spulkose.

Jau tretis metas depresijos 
baigiasi, ir mes beveik per de
presiją perlindome, bet per šiuos 
sunkius laikus dar nei viena 
spulka nesustojo ir nelūžo kaip 
kitos rųšies finansų įstaigos. 
Tiktai tinkamiausios finansų j 
štai gos išlaikė ir išlaikys šią 
depresiją.

Visiems bus galima dalyvau
ti koncerte, kurie jsigys tikie- 
tus nuo direktorių, veltui.

Išrinkta nauja “Bi
rutes” choro valdyba
Iš pirmininko vietos pasitraukė 

Dr. C. K. Kliauga; jo vieton 
išrinktas A. Micevičius

Ketvirtadienį, Gage Park 
svetainėje, 55th ir Western įvy
ko “Birutės” choro repeticija ir 
valdybos rinkimai.

Iki paskutinio laiko pirminin
kavęs chorui, Dr. C. K. Kliau
ga, atsisakė toliair užimti tą 
vietą. Pirmininku išrinktas 
Aleksandras Micevičius. Vice
pirmininkas ateinančiam sezo
nui bus A. Stelmok, iždininku 
Antanas Royce, sekretore A. 
Langiutė ir finansų raštininke 
pan. Thomas .

Mikas Yozavitas ir toliau Va 
dovaus chorui.—V.

Roseland
Pirmos Alfonso Žuko 

sukaktuvės*
mirties

PRANEŠIMAI

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

2 V2 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Westcrn Avenue

Tel. Armitage 1199

už

Lietuvių Tautiškos Parapijos Maski- 
nis Balius su daugybe dovanų įvyks 
Nedėlioj. Lapkričio-November 6 d.,
1932 m., parapijos svetainėje, 3501 So. 
Union Avenue.

Kviečiame be skirtumo visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai, ant šio pirmutinio maskinio baliaus, 
nes mes užtikriname, kad busite pilnai 
užganėdinti.

Pradžia 7 v, v. Įžanga 25c, ypatai. 
Kviečia

L. T. P. Klebonas ir Komitetas.

Marųuette Park. SLA. 260 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 6 dieną 
lapkričio, 2 vai. po pietų K. J. Ma
čiuko raštinėj, 68i2 So. Western Avė. 
Visi nariai ir narės e$ate kviečiami at
silankyti, nes yra daug sVrbių reikalų, 
kuriuos reikia aptarti, taipgi reikėtų 
užsimokėti visus užvilktus mokesčius, 
nes laike ligos ar nelaimės išvengsite 
nesmagumų. M. Pallack, sekr.

Simono Dauaknto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny lapkri
čio 6 dieną šių metų, 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. 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.
• e ‘

Melrose Park, Žinios. Provaiso Lietu
vių Amerikos Politikos Kliubas, rengia 
Mass-Mitingą ir balių, lapkričio 6 d., 
1932 m., 3 vai. po pietų, P. Waichuno 
šventinėj ant 15 ir Lake gatvės, Melrose 
Parke, III, Visi Provaiso apygardos 
lietuviai yra .kuoskaitlingiausiai kviečiami 
dalyvauti, nes reikalas svarbus,

Prakalbos prasidės 3 vai. po pietų. 
Po prakalbų bus balius, kuris prasidės 
8:30 vai. vak. Komiteto pirmininkas 
Petras P. Gaddy, praneša, kad mergi
noms ir moterims įžanga bus veltui.

Rengimo komitetai
J. Galeckis, J. Yesulis 
ir S. Malinoufskas. v •

Financial
Finansai-Paskolos

PERKAM MORGIČIUS 
(pirmus) 

Notas — 
irgi perkam.

PUBLIC

iki $2,500.00 sumos 
vekselius judgmentus,

_ SERVICE OFFICE 
819 W. 3$ St. 
Boulevard 9122

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

__________Badiog_________
1932 PHILČO Hi-Bdy Consolo 

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

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE I 

Metinė mokestis tik $1.00. 
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

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

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN. 

1647 W. 47th Street,

RENDON kambarys vedusiai porai 
arba pavieniui. Visi patugumai, karš
tu vandeniu šildomas, galima matyti 
bile kada po 4. subatoms visą dieną.

5604 So. Mozart St.-- ----- r-- ------------
RENDON apšildomas kambarys prie 

mažos šeimynos, vaikinui arba vedusiai 
porai, su ar be valgio.

44$ 1 So. Troy Avė.

ŠVIESUS kambarys ant rendos dėl 
vieno ar 2 vaikinų, Stockyardų apielin- 
kėj, su valgiu ar be valgio. 1909 W. 
47th St., prie Lincoln St., 1 flatas 
užpakaly.

PASIRENDUOJA kambarys, apšildo
mas, vienam arba dviem vaikinams, ne
toli streetkar linijos.

6239 So. Sacramento Avė.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime it su
radime 
mams.

rinkų praktiškiems

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Automobiles

išradi-

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą —- stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pe’!“- 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

tins 
AI

PASIRENDUOJA ruimas vienam ar 
dyietn vaikinams su valgiu ar be valgio. 
4916 So. Kildare Avė., 2ros lubos.

.■■■g*........... . 1 .................. .. ................................

RENDON kambarys dėl vaikino ar 
merginos prie mažos šeimynos.

833 W. 33rd PI. 3 užpakalyj.

Business Chances
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių valymo ša
pą, gera vieta, 4 kambariai pagyveni
mui, geriausia proga.

6629 So. Ashland Avė.

PACKARD VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų, aš esu privers
tas paaukoti savo Packard De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal. Karas yra kuogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais. 
gražus baigimas, švarus išmušimas, sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą. Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
virš $3,100. Paaukosiu jį tiktai už 
$3 75. Atsišaukite nedėlioj. 815 North 
Oakley Blvd., 2nd apt.

—O—

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų ynių stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

PARDAVIMUI bucernė ir grosemė. 
geroj vietoj, biznio išdirbtas per daug 
metų. 214 E. 83 St.

GRAŽUS štoriukas labai pigiai, su 6 
rūmais pagyvenimui, apleidžiu Chicago. 
Pigi .renda. Atsišaukite, parduosiu už 
pirmą pasiulijimą.

3514 So. Emerald Avė.

LEISKITE MUMS APRŪPINTI JUS 
BUDAVOJIMO MEDŽIAGA

Męs užlaikome langų rėmus. Audru 
pelčius, garadžiams duris ir visokios rū
šies stogus. Augštos rūšies budavoji- 
mui medžiaga labai žema kaina.
WEST END MILLS « LUMBER CO. 

Kampas 22-ros ir Morgan Sts 
Canal 1361.

PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 
delicatessen. Priežastis pardavimo iš
važiuoju į kitą miestą.

4456 So. Washtenaw Avė.

Lapkr. 3 d., 5 vai. vakare mi
rė Marcelė Straukienė. Gyveno 
prie 7149 S. Washtenow Avė. 
Paliko sūnų Justiną, marčią 
Anelę, dukterį Julijoną Marti- 
konienę, žentą Pėtrą, brolį Pran
ciškų, seserį Barborą Majaus- 
kienę, 6 anukus ir gimines.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lapkr. 7 d. iš namų į šv. Kaz. 
kapines. Laidotuvėmis rūpinasi 
S. P. Mažeika.—M.

Šiandie “Birutės” 
šeimyniškas vakaras

“Birutė” šiandien, lapkričio 
5, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, rengia “šeimynišką vaka- 

pirmas šio se- 
linksmų vaka-

rėlį”. Tai bus 
zono visos eiles

programas, M.

su-

Bridgeportas
Dr. Al. K. S. Margeris persikėlė 

į naują vietą

Lapkričio 3 d. Dr. Al. K. S. 
Margeris, kuris per keletą me
tų užlaikė ofisą, 3424 S. Halsted 
St., persikėlė į naują vietą, vie
ną bloką į šiaurę. Naujas ad
resas yra 3325 So. Halsted St.

Naujas ofisas yra daug geres
nis ir patogesnis apsiginti nuo 
žiemos šalčių ir yra erdvesnis.

Visi Dr. Al. K. S. Margerio 
pacientai prašomi neužmiršti 
naujos vietos.—Senas Petras.

Bus gražus
Yozavito viliojanti muzika, pui
kus valgiai, lietuviški šokiai ir 
kitos įvairenybės, kuriąs komi
tetas pasiryžęs užlaikyti paslap
tyje iki 8:30 valandos vakaro.

“Birutė“ kviečia nuoširdžiai 
visus rėmėjus, dabartinius, se
nus ir naujus narius ir publi
ką. Įžanga pigi, tik 35c ypatai. 
Malonėkitie neužmiršti atsilan
kyti.—Komitetas.

šiandien, lapkričio 5 
canka lygiai metai nuo 
kuomet automobiilo nelaimėje, 
prie 95-tos ir Wentworth, žuvo 
5^ metų amžiaus Alfonsas žu- 
<as.

ši nelaiminga siinaus mirtis 
suteikė didelį skausmą motinai 
Sofijai, patėviui Antanui Bal
čiūnui, giminės ir draugams.

Jaunasis Alfonsas buvo ga
bus ir visi pranašavo, kad iš jo 
išaugs didelis žmogus. Bet Al
fonsui nebuvo lemta ilgai gy
venti.

Jaunuolio motina Sofija ir pa
tėvis A. Balčiūnas yra žinomi 
Roselande kaipo Strumilos sve
tainės, 158 E. 107th St., savi
ninkai.—Senas Petras.

d 
dienos,

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, muzikalioj ’apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų h moki), juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis' proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau g*yven4nti nuo Chica- 
gos ---- 1
dam,i 5 centų štampą 
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

NEPAPRASTA PROGA
Nash 1931 modelio, sedanas. Ban

ko užsidarymas verčia mane paaukoti 
šį gražiausi karą. Beveik nevažinėtas 
— tiktai kelis šimtus mylių. Jis yra 
tikrai kaip naujas. Įrengtas su šešiais 
dratiniais tairais ir šešiais visiškai nau
jais originaliais tairais. 
virš $1.900. Priimsiu 
North Albany Avė.. Ist 
me atsišaukti nedėlioj.

Kainavo man 
$250. 2431 

flat. Meldžia-

Poultry
Naminiai Paukščiai

AUGINKITE VISTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.75, Scratch, $1.19. Telefonas 
Hemlock 9845. Albert Angel Jr. Co. 
5832 South Western Avenue.

Farmg For Sale
ilkiai Pardavimui

KALĖDŲ DOVANOS 
Visai šeiminai 

FARMOS
440 akrų $8500. Gera žemė.
80 akrų, triobos $2.000.
140 akrų prie gražios upės, tinka dcl 

summer resorto. Mainysiu ant rūmo. 
Daug kitų gerų bargenų.

819 W. 35tb St. 
Boulevard 9122

Gyvenanti

reikalaukite katalogo prisiųs- 
persiuntimui.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

B. W. KORSAK, Szv. 
1516-18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

For Rent Exchange—Mainai

Keistučio spulka 
rengia koncertą

Ryt “Dainos” choro 
koncertas

Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

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

7“

W C F L radio va 
landa

Ryt dieną Chicagos ir 
linkės miestų lietuviai 
malonumo pasiklausyti gero ir 
gražaus lietuvių dainų ir mu
zikos radio programo iš stoties 
WGFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Programe dalyvaus musų 
žymus dainininkai ir daininin
kės: Nora Gugis ir Anelė Ste- 
ponavičienė-Salaveičikiutė; ba
ritonas Pranas Jakavičius ir 
dubeltavas kvartetas po vado
vyste muziko Kazio Steponavi
čiaus. Prie to, Budriko radio 
orchestras yra prisirengęs pa
linksminti visus savo šaunia

apie- 
turės

keistučio spulka rengia ket- 
virtmetinį koncertą ir prakal
bas, kurios atsibus Lietuvių Au
ditorijoj, didžiulėj svetainėj, 
lapkričio (Nov.) 9-tą dieną, 
1932 metais, 7:30 valandą va
kare.

Kaip praeitais laikais, taip ir 
šiais metais, programas bus pa
dailintas su dainomis, juokais ir 
prakalbomis. Bus nurodyta 
saugumas ir svarbumas taupin- 
tojams spulkose.

Jau trečias metas depresijos 
baigiasi, ir mes beveik per ją 
perlindome, bet per šiuos sun
kius laikus dar nei viena spul 
ka nesustojo ir nelūžo kaip ki
tos rųšies finansų įstaigos. Tik
tai tinkamiausios finansų įstai
gos išlaikė ir išlaikys šią de
presiją.

Visiems bus galima dalyvau
ti koncerte, kurie jsigys tiki^

Lapkr. 6 . d., Paliulio svetai
nėje, 2242 W. 23 Place, įvyks
ta “Dainos” choro koncertas su 
šokiais.

Koncerte dalyvauja įžymus 
artistai-dainininkai: K. Pažers-

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

-3106 So. Halsted St

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

" V padaromi į vieną dieną.

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

J. MACKIEWICH
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St. •

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 ai StOO.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalle St. priešais City Hali 

Kambarys 610
1 i . ............................."v ... ............. " 1

y i' . i . ....................... i ■■m.Uu»■

Pinigą Siuntimo Skyrių* at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vnl. v«k. Nodėldieniai*

LA SALLE VĖtiAUŠib MODELIO 

SEDANAS
Karas yra absoliučiai kaip naujas ma

žai išvažinėtas visai mažai ir rūpestin
gai. Reikalas pinigų verčia mane paau
koti jį. Neturi net įbrėžimo ir yra tiek 
pat geras kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Paaukosiu jį už $450. Atsišaukite ne
dėlioj bile laiku. 3525 Greenshavv St. 
3rd flat.

PENKIŲ kambarių flatas. 
pigiai. Apšildymas — “t— 

4826 Lawndale Avė.

Labai 
stove heat”.

FARMAS

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

ANT RENDOS Storas ir 4 kamba
riai užpakaly, karštu vandeniu apšil
domas. Renda pigi, tinka dėl bile biz
nio. 2655 W. 43 St .

TIKRA PROGA
vėliausio modelio De Luxe 

Mano vartotas mažiau kaip 
mėnesius. Turiu paaukoti,

Auburn 
Sedanas, 
aštuonius _____ . ,_______
kad sukelti pinigų. Tai yra puikiau
sias karas, kokį kada esu turėjęs, yra 
tiek pat geras kaip naujas. Turi še
štus dratinius ratus ir šešius originalius 
tairus kaip naujus. Priimsiu $225. 
4832 North Winchester Avė., netoli 
Lawrence Avė., 2nd fkt.

RENDON 5 kambarių flatas, apšil
domas.

7018 Artesian Avė.

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RENDON 6 kambarių'bungalovv, karš
tu vandeniu apšildytas, 2 karų gaud
žius, labai pigiai, 7150 Fairfield Avė. 
kreipkitės Povilaitis 8033 S. Paulina St.

RENDON 3 kambarių basemento 
flatas, karštu vandeniu apšildomas, ga- 
sas ir elektra veltui. Rerida $17,00 į 
mėnesį. T. Iron, 5542 So. Talman Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui_____

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

F. RIDLAUSKIS. 
4309% W. 63rd St., 

Tel. Republic 9599

RENDON 2-3 kambariai dėl mažos 
šeimynos.

724 W. 31 St.
mo-

PARDAVIMUI ar mainymui mažas 
cottage. Priimsiu, bučernę arba lotą.

4003 Brigbton Place.

Saukite

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų ir moteriškų rūbų. Turi 
keti taisyti fur coatą ir prosyti. 

3137 W .38th PI .

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią_____

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 dykų. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; ateikite tuo jaus.

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

-..  **o' '

REIKALINGA senyva moteris prie 
ligonės prižiūrėjimo/ Atsišaukite Raden, 
5518 W. Jackson Blvd. Tel. Columbus 
8378.

PATYRUS mergaitė namų darbui 
su rekomendacijomis prie mažos šeimy
nos. Telefonuokite Nevada 6396.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai_______

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

5258 Washington Blvd.
Austin 3838

“BASE BURNERS”
Visai naujb Detroit Jęwel arba Gar- 

land .paliko tik keletą —.$25.00 
detroit Michigan stove co.

2931 So. LaSalle St.

I V v, ryto iki. 1 v. p. n. 1
■ • j__ i * »iiinnmiiTi>'nirnrr':iiiiii.ri i iiiiii^
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PARDAVIMUI rakandai labai pigiai «» « » • • ' «

ROOSEVELT
8500

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

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

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

SAVO BIZNIUS — PREKES.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

galite- gyventi -ant- vietos, • pigi- renda 
nnt wr T e r. lubos iŠ užpakalio. n m utį -m? 901 W.'35 St., 3 iš užpakalio.
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