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Šiandie Rinkimai

daugumoj

H

nacibnaliai 
ir yra at-

Reakcionierių vado Toyama sū
nūs prisipažino dalyvavęs nu
žudyme premiero Inukai Valdžia paskyrė komitetą ištir

ti galimybes uždėti kontrolę 
ant ginklų gamybos

Prarado 2,000,000 balsų. Tik 
komunistai su nacionalistais 
yra aplaikę laimėjimų

Prokuroras Swanson prašo gu
bernatoriaus prisiųsti valsti
jos miliciją patruliuoti bal
savimo vietas

Numatomas didelis padidėjimas 
socialistų balsų

gubernatorius
i

[Acme-P. A. Photo]

Didžiausios pasaulyje hydro-elektros stoties Dnieprostroi 
užtvanka, kuri nesenai tapo didelėmis iškilmėmis atidaryta. 
Ją pastatyti ėmė 5 metus laiko, prie jos cįijbo apie 25,000 dar
bininkų ir kainavo apie $200,000,000. \
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Amerika šiandien 
renkasi naują 

prezidentą

šiandie Jungt. Valstijų pilie
čiai renkasi naują šalies prezi
dentą. Užsiregistravusių bal
suotojų yra arti 47,000,000, bet 
kad ne visi eina balsuoti, tai 
likimąsi, kad balsavimuose da
lyvaus apie 40,000,000 piliečių.

Svarbiausieji kandidatai yra: 
Republikonų: dabartinis pre

zidentas Ilerbert Clark Hover 
—į prezidentus ir dabartinis 
vice-prez. Charles Curtis — i 
vice-prezidentus.

Demokratų: dabartinis New 
Yorko valst.
Franklin Delano Roosevelt — 
prezidentus ir atstovų buvo pir 
mininkas John Nance Garner— 
į vice-prezidentus.

Trečia stipriausia partija yra 
socialistų, kurios kandidatais 
yra Norman Thomas—į prezi
dentus ir James H. Maurer — 
į vice-prezidentus. ,

Be to dar yra kelios mažes
nės partijos—komunistų, prohi- 
bicionistų ir k., kurios irgi yra 
išstačiusios savo kandidatus.

Kokie bus rinkimų daviniai, 
galima tiktai spęįį. Nonpaliais 
laikais rinkimus paprastai lai
mi repubtikonai. Bet kad da
bar jau kelinti metai siaučia 
didelė depresija ir bedarbė, vie- 
ton Hooverio pereitais rinki
mais žadėtos amžinos “prospe- 
rity” ir kad vieton žadėtų 
“dviejų karų garaže ir vištie
nos kiekviename puode” milio- 
nai žmonių puode nieko neturi 
ir priversti yra maitintis iš lab
darybės, tai daugelis net re
publikonų numato demokrato 
.Roosevelto laimėjimą. Nors re- 
publikonai irgi nežudo vilties: 
gal žmonės prisibijodami, kad 
dar nebūtų blogiau, gali kar
tais išnaujo išrinkti Hooverį. 
Principialių skirtumų tari? šių 
dviejų partijų nėra: čia yra 
kova tiktai už asmenis, o ne už 
principus.

Numatomas yra ir didelis pa 
didėjimas socialistų balsų. Už 
juos balsuos ir daugelis libera
lų, kurie nėra patenkinti abie
jų senųjų partijų atgaleivišku-

Socialistai yra padėti ant 
ir šiuose 

kelis

ir

jis

Bet

3 žmonės prigėrė bežuvaudami

Rengs taikos mitingus

krutamuosiuose paveik sluo-
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kiek- 
loka- 
valš-

išlipti iš lai- 
“bet muzika 
kad neišken- 
pagundai iš-

Copenhagen, lapkr. 7. — 13 
žmonių įgulos žuvo anglų žvė- 
jų laivui Golden Deeps- pasken
dus laike šiaurės audros šiau
riniame Norvegijos pakraštyje.

auksu—nuo 49,4 iki 
banknotų padengimas 
valiuta—nuo 65,5 iki

Jis 
bet 
nes 
lai-

New York, lapkr. 7. —Pirmų 
kartą per ilgą laiką, automobi
lių gamyba pereitą savaitę pa
didėjo.

auksu ir 
67,4%.

Hitleris ketina nenusileisti 
neiti į kompromisus

,r

“porą trumpų šo-

■r/'.
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Paryžius, lapkr. 7. — Fran- 
cija ir Kanada pradėjo derybas 
dėl naujos prekybos sutarties.

__________________________________________________________________________

mu.
baloto 44 valstijose 
rinkimuose gali surinkti 
milionus balsų.

šalę prezidento rinkimų 
vienoje valstijoje bus ir 
liai rinkimai. Pav. Illinois
tijoje bus renkamas gubernato
rius ir kiti valstijos vyriausy
bės nariai, senatorius, keli kon- 
gresmanai, taipjau dalis valsti
jos legislaturos narių. Cook 
paviete irgi bus renkami visa 
eilė viršininkų. Socialistai tu
ri valstijoje išstatę savo kandi
datus, bet pavieto rinkimuose 
jie remia Farmer-Labor parti
jos kandidatus. Tik apie vals
tijų ir pavietų rinkimus dabar

ORRSate

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus ir 
šalčiau.

Saulė teka 6:29, ledižiasi 4:< 

mažiau girdima, negu paprastai, 
nes juos nustelbia 
rinkimai, į kuriuos 
kreiptos visų akys.

Balsavimo vietos
bus atdaros iki 5 vai. po piet.

.....4“"—
Prašo milicijos ap

saugoti rinkimus
Chicagoje

Chicago.—Prokuroras —State’s 
Attorncy—Swanson, rcpubliko- 
nų kandidatas tai pačiai vietai,, 
vakar vakare kreipėsi į guber
natorių Emmerson prašydamas 
prisiųsti valstijos miliciją į 
Chicago patruliuoti balsavimų 
vietas. Jis taipgi paskelbė, kad 
jis kreipsis į federalinę valdžia 
prašydamas pagelbos, “kad kas 
nepavogtų rinkimų”.

šitai jis padarė po to, kaip 
policijos viršininkas Allman at
šaukė prokurorui skirtus mies
to policistus, kad pristatyti juos 
pridaboti balsavimų vietas.

Iš Springfieldo pranešama, 
kad Swanson tikrai kreipėsi 
prašydamas valstijos milicijos, 
bet jam buvo pasakyta, kad 
jis turi paduoti formali reika
lavimą ir kartu įrodyti, kad 
milicija tikrai yra reikalinga. 
Gubernatorius gi yra išvažia
vęs į Mount Vernon balsuoti.

Svvanson be to išleido ilgą 
pareiškimą, teisindamasis kodėl 
jis reikalauja milicijos. Jis sa
ko, kad demokratai stengiasi 
susukti balsavimus, kad tik 
pastatyti prokuroro vieton savo 
žmogų ir todėl atėmė iš jo po
liciją, kad jis negalėtų rinkimų

Už
kių“ — deportavimas
Detroit, Mich., lapkr. 7. — 

Jei ne “pora trumpų šokių”, 
tai Crescenze Cece, 33 m., ir 
šiandie gyventų Jungt. Valstijo
se, bet kad jį paviliojo tie po
ra šokių, tai jis dabar plaukia 
jura—deportuojamas j Italiją.

Cece nelegališkai įvažiavo į 
Jungt. Valstijas 1926 m. 
buvo areštuotas 1931 m., 
negalima buvo deportuoti, 
jau buvo išėjęs deportacijos 
kas.

Tečiaus pereitą vasarą 
išplaukė laivu su ekskursija į 
Bob-Lo salą, kuri yra Kana
dos teritorijoj.

“Aš nenorėjau 
vo”, guodėsi jis, 
buvo tokia gera, 
čiau nepasidavęs
lipti porai trumpų šokių”.

O kadangi jis išlipo, tai da
bar tapo deportuotas už netei
sėtą sugryžimą į šią šalį iš Bob- 
Lo salos.

King’s Park, N. Y., lapkr. 7. 
—Trys žmonės prigėrė ir vie
nas prapuolė ir veikiausia yra 
žuvęs ir tik vienas išsigelbėjo 
vienai valčiai apvirtus ir kitai 
prakiurus jiems bežuvaujant 
Long Island pakraščiuose.

Hitlerio fašistą kili 
mas į Vokietijos val

džia sulaikytas

Berlynas, lapkr. 7. —Adolfo 
Hitlerio fašistinė nacionalistų 
partija, kuri į trumpą laiką 
nepaprastai iškilo ir jau ruo
šėsi paimti į savo rankas visos 
Vok.’etijos valdžią, pereito sek
madienio reichstago rinkimuose 
susilaukė tokio smūgio, nuo ku
rio ji vargiai beatsigaus. Vil
ties vieniems hitlerininkams pa
tekt į valdžią nebėra jokios ir 
jie gali patekti valdžion tiktai 
eidami koalicijon su kitoms 
partijomis.

Hitlerininkai dar pirmą kar
tą prakišo rinkimuose ir nete
ko apie 2,000,000 balsų, taipgi 
prarado 35 vietas reichstage.

Aplaikė pralaimėjimų ir veik 
visos kitos partijos, išėmus ko
munistus ir von Papeną remian
čius nacionalistus, kurie padau
gino savo atstovybę reichstage.

Kadangi šiuose rinkimuose 
iš 44,000,000 kvalifikuotų bal
suotojų balsavo tik apie 35,000,- 
000, tai sekamas reichstagas su
sidės tiktai iš 580 atstovų, vie
ton buvusių 608, nes skaičių at
stovų reichstage nustato skai
čius rinkimuose dalyvaujančių 
balsuotojų. Sulig partijomis 
atstovai daliu,asi sekamai (pa
lyginant ip su pereitu išvaiky
tuoju reichstagu):

Hitlerininkai 
230)

Socialdemokratai—121 
133)

Komunistai—100 (buvo 89) 
Centristai—70 (buvo 75) 
Nacionalistai—51 (buvo 
Bavarai—18 (buvo 22) 
Populistai—11 (buvo 7) 
Krikčionys socialistai—5 

vo 4)
Valstybės partija—2 (buvo 

4) , ■ : - ■
Kitos partijos—9 (buvo 7).
Charakteringa yra tai, kad 

šiuose rinkimuose padidino save 
atstovybę mažosios partijos, ku
rios buvo pradėjusios nykti,

Nė vienai partijai neturint 
didžiumos ir negalint sudaryti 
valdžios, Vokietiją ir toliau val
dys nedidelė junkerių klika, 
padedama prezidento von Hin- 
denburgo.

Dedama pastangų sulipinti 
kokią nors koaliciją, bet abejo
jama ar tai pasiseks. Jei nepa 
vyks sudaryti stiprią koaliciją, 
tai veikiausia, reichstagui susi
rinkus už mėnesio laiko, kanc
lerio von Papeno valdžia jį vėl 
paleis ir skelbs naujus rinki 
mus.

195 (buvo

(buvo

3
37)

(bu-

Streikas dėl sumažini 
mo bedarbiams 

pašelpos
Reykjavik, Islandijoj, lapkr. 

7.—Delei stokos pinigų, miesto 
taryba nutarė sumažinti • pašel- 
pas vienu trečdaliu. Darbininkų 
unijos protestui surengė masi
nius susirinkimus ir nutarė su
stabdyti visus darbus.

■ , ■--------- *

New York, lapkr. 7; — 
Micholas Butler, prezidentas 
Carnegie Endowmėnt for In
ternational Pęace, paskelbė, kad 
ši organizacija mušiu paliaubų 
dieną, lapkr. 11 d., surengs ma
sinius taikos mitingus 50 Ame
rikos miestų.

mm

Augščiausias teis
mas suvaržė prohi- 

bicijos agentus
Washington, lapkr. 7. — Au

gščiausias teismas dar kartą 
pripažino piliečių teises prieš žeisti Frank Warzynski, 4936 
nelegališkas prohibicijos agentų • Keeler Avė., valdomam automo- 
kratas namuose ir išteisino tu-1 biliui įvažiavus į didelį troką 
lą Grau iš Newport, Ky., pas su traileriu. Nelaimė ištiko ties 
kurį krata buvo padaryta pasi- Crescent City, III. 
remiant varantu, kuriame pro-! 
hibicijos agentas sakosi matęs 
išgabenant iš namų blekines ir 
užuodęs namuose verdantį mun 
šainą.

Teismas pripažino, kad tokis 
varantas yra neteisėtas ir ne- 
užtektinas darymui kratos na
muose; paimti gi laike tokios 
kratos įrodymai negali turėti 
teisme jokios reikšmes. ■

Berlynas, lapkr. 7. — Nežiū
rint, kad reichstago rinkimuo 
se prarado 35 vietas, fašistų 
vadas Hitleris vis dar skelbia, 
kad jis nenusileisiąs savo opo
nentams ir neisiąs su jais į 
jokius kompromisus. Savo bu
veinėj Miunchene jis pareiškė, 
kad jis ir toliau kovosiąs prieš 
von Papeną ir kitus fašizmo 
priešininkus iki jie bus visai 
nugalėti ir “visi mti^ų priešai 
bus sunaikinti”.

Bet kiek numatoma, Šis- 
tams gręsia skilimas. Jų ūpas 
po rinkimų nupuolęs ir dauge
lis jų galbūt nueis pas naciona
listus.

Naujasis reichstagas susi
rinks gruodžio 6 d.

Von Papen sako, kad nors jis 
pripažysta reichstagui teisę iš
reikšti jam nepasitikėjimą, bet 
jis bandysiąs dirbti su^eichsta- 
gu, pasitikint atstovų patrio
tiškumu, taipjau bandysiąs su 
sitaikinti su fašistais ir kitais 
dešiniaisiais, kurie buvo opozi 
cijoje.

Berlyne gi transportącijos 
darbininkų streikas tebesitęsia 
ir tas labai vargina gyventojus. 
Bet ne kompanija, nė valdžią 
su darbininkais pesitaiko.
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4 chicagiečiai užmuš 
ti automobilio 
„nelaimėje

Chicago.— Keturi chicagicčiai 
liko užmušti ir du sunkiai su-

Užmušti: Mrs. Hazel War 
zynski, 25 m. ir jos duktė Do- 
rothy, .6 m., Mrs. Julia Ada- 
sziewicž, 50 m. ir jo duktė Vio
la, 18. m. Warzynski ir Mrs. 
Anna Gebulski liko sužeisti.

Nelaimė ištiko užpereitą nak
tį laike didelės miglos.

Mussolini “amnestija” 
nepaliečia politinių ’ 

kalinių
Rymas, lapkr. 7.—Vakar ta

po paskelbta ilgai laukta, anot 
Mussolini “liberališkiausia am
nestija”. Bet ji, kaip pasiro
do, visai nepaliečia politinių ka
linių.

Sulig tos amnestijos, bus pa- 
liuosuoti visi kaliniai, kurie yra 
nuteisti mažiau kaip 5 pietams 
kalėj iman. Tokių bus apie 5,000 
kalinių,' daugiausia kriųiinalistų, 
nes veik visi politiniai kaliniai 
yra nuteisti kalėjimai! daug ik 
gesniam negu. 5 metai laikui.

Amnestija taipjau suteikta 
nesumokėjusiems taksų,
jie turi sumokėti užvilktus tak
sus iki sausio 31 d. Pasišalinę 
nuo kareiviavimo irgi paliuosuo- 
ti nuo bausmės, jei bėgyje 4 
mėn. pasiduos valdžiai ir įstos 
į kariuomenę. 

...... ...

Hollyvvood, Cal., 1. 7.— Gar
sus aktoriaus Tom Mix arklys 
Tony, kuris savininkui uždirbo 
apie $7,000,000, delei susižeidi- 
mo daugiau nebus vartojamas. 
Jo vietą užims kitas arklys, 
Tony, Jr. Liguistą kuipeliuką 
Tonį Mix nupirko 1909 m. už 
$12.^6, bet Jį atpenėjo, išmo
kino ir padarė garsiausiu ark
liu 
se.

Susektas suokalbis 
nužudyti Japoni

jos premjerą

Tokio, lapkr. 7. — Padarius 
kartą Japonjios labai galingo 
reakcionierių vado Misuru Toy
ama namuose, suseka suokal
bis nužudyti dabartinį premje
rą admirolą Saito ir išžudyti 
daugelį kitų augštų valdininkų. 
Tai turėję būti padaryta laike 
armijos manevrų ateinantį ket
virtadienį, kada visa šalis tu
rėjo būti paskandinta tamsoje 
ir turėjo prasidėti teroro kam
panija. Jo namuose rasta ir 
kelios bombos.

Toyama sūnūs Shuzo, kurie 
buvo areštuotas laike kratos, 
jau prisipažino, kad jis daly
vavęs premiero Inukai nužudy
me pereitą gegužės męn. ir kad 
jis paslėpė žmones, kurie buvo 
ieškomi už tą piktadarybę.

Sąryšyj su susektu suokal
biu daug žinomų “ultra-patrio- 
tų” areštuota.

Filipinai vėl pasisakė 
už nepriklausomybę
Manila, P. I., lapkr. 7. —Fi

lipinų salų legislatura po pen
kių mėnesių svarstymo, vakar 
pakartojo savo - pirmesnį nusi
statymą, reikalaujantį tuojau 
tinės nepriklausomybės Filipinų 
saloms.

Lietuvos aukso fon 
das pakilo

Banknotų apyvarta ir paskolos 
sumažėjo

Lietuvos Banko aukso fon
das per paskutines dvi savai
tes pakilo nuo 48,56 iki \48,72 
mil. litų, o svetimos valiutos 
fondas—nuo 15,78 iki 16,16 mil. 
litų. Banknotų apyvarta, prie
šingai, per tą patį laiką suma
žėjo nuo 98,29 iki 96,21 mil. 
litų, o diskontas ir paskolos — 
nuo 96,07 iki 93,71 mil. litų. 
Tuo budu banknotų padengimo 
procentas pakilo: banknotų pa
dengimas

13 žmonių žuvo ant 
laivo

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavime

Švedija rūpinasi pa 
imti savo kontrolėn 

ginklų gamybą

Stockholm, lapkr. 7. —Švedi
jos valdžia įsakė , kuoveikiausia 
ištirti galimybę uždėti kontrolę 
ant savo šalies ginklų gamy
bos. Tapo paskirtas komitetas 
iš trijų žmonių, kuris turi su
rasti priemones įvesti tinka
mus suvaržymus privatinės 
ginklų ir karo medžiagų gamy
bos ir eksportavimo, taipgi iš
tirti galimybę visą ginklų in
dustriją pervesti j valstybės 
monopolį.

Valdžios nuomone, ginklų 
kontrolė daugiausia ir gali pri
sidėti prie išrišimo nusiginkla
vimo klausimo ir užtikrinimo 
taikos.

Detroite algos nuka 
potos 70 nuoš.

Detroit, Mich., lapkr. 6 (MI 
NS).—Mayoro bedarbės komi
tetas paskelbė ,kad nuo 1929 m. 
darbininkų algos Detroito dist 
rikte liko nukapotos nuo $33.- 
05 į savaitę iki $10.82.

Osadnikų skačius 
Vilniaus krašte

.lĮjąi kurie lenkų laikraščiai 
paduoda žinių, kiek Vilniaus 
krašte yra atgabentų kariškų 
lenkų kolonistų (osadnikų). Pa- , 
gal tas žinias, Vilniaus krašte 
(tur būt vaivadijoje?) yra 1036 
kolonistų šeimos, turičios 17,- 
000 ha žemės. Naugardėlio 
vaivadijoj—1642 šeimos, turin
čios 30,000 ha, Gardino (tur 
būt apskrity) 700 šeimų, turin
čių 11,000 ha ir Pagirio vaiva
dijoj 1262 šeimos, turinčios 30,- 
000 ha. šiame skaičiuje neįei
na nekariškiai kolonistai, kurio 
taip pat yra gavę musų krašte 
žemės.
f Kiek gavo žemės vietos gy 
ventojai bežemiai ir mažaže
miai, neskelbiama, nors butų la
bai įdomu palyginti, kas pir
moj eilėj yra aprūpintas žeme.



[korespondencijos
Iš visur ir visokios 

žinios
Triadelphla, W. Va.

Angliakasys Mikas Burack 
su kiyviu nužudė kitą anglia
kasį Miką Paul, 50 metų senu
mo. žmogžudys pabėgo.

Fairnumt, \V’. Va.
J,:! j. / .

Kažin kas liušovė p-Tą Mar- 
garetą Hickman, 20 metų am
žiaus, ir įmett* į Manarigdhelri 
upę. žmogžudys hesūfcauths.

Chariėstoh, W. Va.
Ant Kanawha upes W. Truet 

laiveliu išplaukė žuvauti O. 
Card Hahey. Juriį orlaiviu lak
stydamas virš upės, lakūnas 
ėmė ir nusileido ant vandens, 
užkliudydamas žuvininką. Žu
vininkas tapo sužeistas ir į 
vandenį įmestas.

Lakūną policija
už neatsargumą. Lakūnas 
sinasi: 
vininko

suareštavo 
tei- 
žii-girdi, aš laivelio ir 

nemažiau.
Ccraopolis, Pia.

McMahan, eidamas
P. ir L. E. geležinkelį

John 
skersai 
palindo po einančiu tavoriniu 
traukiniu ir tapo užmuštas ant 
vietos.

Ed. 
d e su 
ištiko

VValnut Bend, Pi.
Collins anksti ryta ban- 
kerosinu užkurti pečių; 
ekspliozija, kuri apdegi

no ji pati ir jo 6 vaikus. Visi 
tapo nuvežti į ligoninę, ir 
žin ar pasveiks.

Canoilsburg, Pa.

k a

Minor and Son malūno gara
žėlis duris ir pavogė troką. 
Nuvažiavo prie Minor Feed and 
General krautuvės, ten pavo
gė geležinę saugiąją šėpą Ui pi
nigais ir įvairiais popieriais ir 
nuvažiavo savo keliais.

Vėliaus už 3 mylių tolumo 
rado troką paliktą ir šėpą su
daužytą. Plėšikai nesugauti.

Sharon, Pa.
su kerosi- 
ištiko eks- 
ją apdegi- 
į ligoninę.

ii u bąkuriant pečių 
pliozija ir smarkiai 
no. Tapo nuvežta 
Vargiai pasveiks.

Charlerot, Pa.
Girinis kiškis sunkiai sužeidė 

medžioklinį šunį. Buvo taip. 
Šuo griebė bėgantį kiškį, o kiš
kis smarkiai su kojomis spy
rė. šuo nusirito nuo labai sta
taus kranto žemyn. O kiškis 
pabėgo.

Daisyton, Pa.
Joseph Gyure, 54 mėtų am

žiaus, dirbdamas Pittsburgh 
Coal Co. Crescent anglies ka
sykloj tapo sunkiai sužeistas 
akmens. Prie to gavo dar plau
čių uždegimą ir Pittsburghe 
Mercy ligoninėj mirė.

Library, Pa.
Pittsburgh Coal Co. No. 10 

kasykloj bedirbant tapo sun
kiai sužeistas 19 metų jaunuo
lis Wm. McQuillis. Jis buvo 
nuvežtas į Pittsburgh Mercy 
ligoninę ii- ten mirė.

Maeienville, Pa.
Ginkluoti plėšikai 7:30 ryto 

įsiveržė į Gold Standard Na
tional banko krisiei-iriuš P. fe. 
Johnsono namus ir atėmę 
$7,500 ir savo keliais riūto'riiobi- 
liu nbvažirivo. Plėšikai nesu
gauti.

j .■>..........   > i
Verona, Pa.

Seniau čia buvo Pennsylvania 
gelžkėlio \dirbtuves ir dirbo 
apie 4,00(y darbininkų. Dabar 
iš tų dirbtuvių mašinas išvežė 
lauk ir trobesįus griauja.

:............. " "Tn"'1.......... .. u ....................

t Balsuokite už 
NORMAN THOMAS

Edgewater, Pa.

yra vieną Edįewater 
Co. dirbtuve. Pirmiau 
apie 200 darbininkų. Da-

čia
Steel 
dirbo 
bar daugiau kaip du metai sto
vi uždaryta.

Orikmorti, Pd.
į. Šbriifė and Son Co. 

pirmiriū dirbo ri^iė 100 darbi
ninkų. Dabar stovi uždaryta.

Hiilton, Pa.

Thompson and Co. Piant 
Maf. pirmiau dirbo 50 darbi
ninkų. Dabar stoti uždaryta ir 
langai apdrilkėję.

Aspmwall, Pa.
Johh Casey Co. seniau dirbo 

ripie 100 darbininkų. Dabar 
stovi uždaryta ir langai iš- 
(fcbžyti.

Biaiimdic, Pa.
Blatviiok Mrii Steel Product 

Co. šeriiriūs dirbo apie 3,000 
darbinirikų. Dribar dirba tik 
kokie 200 ir tai nepilrią laiką. 

Aemetonia, Pa.
Allegheny Foundry Machinc 

Co. pirmiau čia dirbo 25 dar
bininkų. Dabar jau 2 metai 
stovi uždaryta.

Chestvick, Pa.
Ilydro Thermolene Co. R. P. 

pirmiaus dirbo 50 merginų. 
Dabar '<a dirbtuvė stovi užda
ryta ir dėl pardavimo arba dėl 
rendos.

Rivcr, Sand and Supply 
Co. pirmiaus dirbo 25 drai- 
veriai ir 25 pagclbininkai, o 
dabar dirba tik vienas drai- 
veris 
ir lai

ir vienas pagelbininkas, 
tik 1 ar 2 dienas savai-

’į Glassmere, Pa.
• Sakai Foundry and Macbine 

Co. pirmiaus dirbo virš 100 
darbininkų, o dabar dirba ko
kia 10 darbininkų ir tai tik 
1 ar 2 dienas savaitėj.

Acine Steel Co., pirmiau 
dirbo 50 darbininkų; dabar 
stovi uždaryta su išdaužytais

Ford Motor Co., stiklo dirb
tuvėj pirmiau dirbo 150 dar
bininkų. Dabar stovi uždaryta 
langai žemėms apdulkėję ii- 
jardas žole apaugęs.

Vreignfon,Pa.
Mc Fedrideg Bros. Brick Co. 

Pirmiau šis pTytų fabrikas 
stovėjo uždarytas, o dabar pra 
deda dirbti. Gal gaus kokie 
10 ar 15 darbininkų darbą ke
lioms savaitėms.

McFedrideg Bros. Coal Co. 
Ši anglies kasykla yra labai 
sena ir jau visai baigiariiri an
glis išimti lauk. Per vasarą 
stovėjo uždaryta, o dabar jau 
4 savaitės,, kaip pradėjo dirb
ti apie 40 angliakasių. Pir
miau šios kasyklos angliaka
siai buvo tvirtai organizuoti į 
U. M. W. of A. uniją ir už 8 
valandas darbo dienoje gavo 
algos $7.50. Už prikasjtą ang
lies toną su mašinri gaudaVo 
71 centą, o su pikiu prikirstą 
ringlies toną gaudavo 95 cen
tus ir už įvairius pašalinniš 
drirbus įaudavd gerai dpnib- 
kėli.

Dabar gi šios kasyklos adg- 
liakašiai unijos neturi. Koin- 
prihičriai dirbdami už 8 valan
das drirBo gaūha tik $2.75, 6 
už brlkaštą anglies toną gaudė' 
tik 32 centus ir už pašalinius 
darbus nieko negauna mokėki.

Pdrnassus, Pa.
National Lead and Oil Co. 

pirmiau dirbo apie 150 vyrų, o 
dabar jau beveik du metai,' 
kaip stovi uždaryta.
K P. H. Murphy Co. pipmiadš 
dirbo apie 200 darbininkų, da
bar stovi kaip ir uždaryta.

Colfax, Pa.
čiri yfra vfena didelė Dū- 

cįuen Light and Power Co.

________ itAttttĖftos,. Cfitcara. iii.
elekirbs ganUiiidiB štotjjr. Pir
miau Čia ditbb apiid 3,0u0 dtlf- 
biriirikų stdh&e ir piriib vieilį 
tiesiitib. PApbiiš|ieitisi drirbi- 
nirittriiHš mokčįb 50 cėhtų į 
valandą. Darbą duodaVo tik 
piiiečiUiŪs. /

Dabar neteko sužinoti kibk 
dirba 
gauna

darbininkų ir kiek jie 
mokėti.

'čia $gi yri
PėHh. I
mlBK Šfohš

dkiėič Wešl 
—eleldVoš įįit- 

PiliHi'Mi M

tttve?,. Abidvi stovi uždary
tos jau gana senai.

čia buvo Viehti anūlieš kasy- 
klb—aavdŠtiš Vdlley Čtdnp 
Coal Co. ir dirbo apie 500 — 
600 orgahižlidtų atigliakasių, 
ale dribai- iri kitšyklri stdvi Už-
■ * y*<«* V •'st' V K*'*' »%**♦’•4^’4 -stVln t

Gyvenimą Sekant
Vi' ' M*'*

Antradienis, lapkr. 8, 1932

daug laikd, kol socialistai tiek 
sustiprėjo. Ten nebuvo žiū
rima į tai, kad už socialistus 
paddoti balsai nueis niekaist. 
Žmohės balsavo už socialistus 
todėl, kad jie buvo įsitikinę, 
jog socialistų principai yra 
teisingiausi. Ir štai kodėl ten

ptĮSitadS štiidentlį aįsrikyh 
Studentai šdvo riUakyhle 
rdiro, joį 8l_. . ..
Hi&liyahmitŠ, kdfe j'audllpliai 
nėra stliipažftię ŠŪ socialistų 
programų. Jie sako, kad šiais 
rlrikiili&is' balsiioliiį už Nor- 
man Tbomai, kadangi sociali
stų programas jiems geriau
siai patinkąs.

K'Ki tlljp'd Vaš studentų pa
reiškimas, tai prof. Linu para
šėki'4 strrii|išdį, kūriahie jis 
gana aiškiai pasisako, jog 
pSlŠUdMįs ifž demokratų par
tijos kandidatą . Gircji, iš sa- 
vd iiatyblltib j iŠ gerai žinąs, 
kati shiuenlai yra kohšerva- 
tyviški. Jis ir ,pats balsuosiąs 
Už denidlcraių kandidatą, kri- 
dėhgi feodseveltaš eš’ąs geras 
žmogus;
, Matote, kaip tie ponai viso- 
kibiiiis gudrybėms siika bal- 
šliotbjrinis gąltas. Kada atsi- 
talilda piliečių, kurie pradėta 
šavatankiai protauti, tai to
kie Littn’ai ttioj pradeda tokią 
pasaką šėkti: nėra kalbos, kad 
jūštj politinis programas yra 
labai geras ir jūsų kandidatas 
gabus ir pagarboj vertas žirio- 
gtis. TriŽidfa Bal&ubti už jį 
nčiižsbridk'a; lies jis neturi pro
gos rinkiniui liriHieli-. Prie to
kių apys^Ovų už jį paduotas 
balsas bus lyg ir numestas.

Tai tikrai jeištas galvoj i- 
liiaš. Šakbffla, kad Roma ne- 
būvo padalyta per vieną (be
rilį. Taip yra ir su politinė
mis partijomis. Ima daug lai
ko, kol jos išsivysto ir sustip
rėja. Kai kuridse Europos ša
lyse socialistai yra tiek galin
gi, jog be jiį negalima nei val
džios sudaryti. Sakysime, šio
mis dienomis Švedijoj valdžios 
sudarymas f.apo pavestas so- 
cirilistahls.

Tokioj Švedijoj ir kittir ėmė

nas.
_ atsakyme nu- 

rdf ešbHuš klasta,

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechaniku 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. . Nauji breikfai $9.00. 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00. 
Valves gratninanie $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai Jt 
pigiai. Mes dirbome kompanijai ui 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

metai iš nielų socialstų įt&M 
auga. — J. A-la.
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Bayer Aspirin pašalins bite kokį jįkaus- 
mą., Neabejokite apie tai. ’Viehi, tab- 
tetčlė tai įrodys. Njrykįt 
ipas išnyko. Pagelba yra tokia pąpra* 
sta.

Jokio kenksmihgp t. ątsijielpjĮįio,
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“It’š torišted
Tas pakelis lengvų Luckles

rui beVti
kiek idlkd ja$bš We» 
Lt h ii, kažkokios kole^jbš pFo- 
fe^iriš, viename Chlčaįbį 
diHiaįihį pasiryžo panagrinėti 
trihį partijų kandida’.us į pre- 
zicrentus. Tarp tų kandidatlį 
jis (iriiro palyginimą ir suran
da, jog Norihari Tlibihas yra 
‘jįikamiausias kandidates. Dati- 
glriii to: jis sako, jog Ameri- 
kbj dabar siaučia tikras ekri- 
nbiiiirii^ eliaošaš. Esą. ’tį cttį- 
oką pašaiiriii Butiį galimi Hk 
pH'eiiitfš šriciahahj Įircigrabią'.

fci-mah Tlioinaš jis trėsibį 
iškelia į padanges kaiįio tei
singą, iŠihiritihgą ir plačiąt 1Š- 
silaviniisį ekoribihiriiiidše fciftu- 
siihlioše žiriogų. To, girdi; be
galima pasakyti bei aįiie vie
nį kitą karidibatą į prežibeii- 
tūs. Todėl viši liriiteršiie'iii it 
kolegijij įdūdemm, kiiHe jį rU- 
denį dalyvaus pirmą kartą 
prezidento rinkimuose, priva
lėtų atiduoti savo balšiis iiŽ 
Normali Thodiriš. Tokilj jau
nuolių ,ešą, Amerikoj gailina 
priskaityti ligi 50,000.

Toliau profesorius apgailes
tauja, jog Ainęrikos žmones 
yra višdi triaždi štišibažinę su 
socialistų programų. O dėl 
tos pricžafi’iieą lyjgąjima tikė
lis, kad NorinamJThomas su
rinktų daug bdlšų.

Po tokios įžangos butiį ga
lima tikėtis nuosakaus dalyko 
išdėstymo. Bet čia profeso
rius, maloniai, pasijunta ,jbg 
jiš pertoli nuvažiavo ir todėl 
pradeda sukti a'jgal. Ameri
kos studentai, šako jis, yra 
labai konservatyvus ir visai 
mažai tesidomi politikos klaiu 
siriiais. Todėl mažai tėra vil
ties, kad jie balsuotų už so
cialistų kandidatą.

Aiit galo, ir pats prbfesoriūs 
Linu pasisako, jog jib savo 
balsą neatiduos tiž Tbbriia’s. ir 
štai kodėl: Norman Thomas 
neturi jokių šansų laimėti rin
kimus, o todėl neužsimoka už 
jį ir balsuoti, nes iš to visvieh 
nieko neišeis.
• Tai niekas daugiau, kaip 
tik savotiška demagogija. Pro-

j kor-
f H'dm ir pro-

gi'^ritį ,Bet įyašiįūi vŽl ritšisu- 
it’ęŠ M eiti šii Mcfališ- 
Vdtš riės jie netu
ri įiroįfbš HHkiitlifš Idlitiėti. 
Vddi’Hasi, r'eikiri Mfeiiofį už 
Iribį ktirie thri progbši lai- 
ihčti!

skiepijama tas siųira^irias, jog 
r'eifcta tą jiiisį, kuri
yra galirig^šnė . Jeigįi Wash- 
ffiafoftd ifiltdis bįtkį Uip gai- 
yojariiįi, tai gal ir šiaiidien 
Amcrifcri teiifjBiiihį Hilvilši An
glį jūs tie-
W biisakjrti; j«g žnidnija bu
itį višdl iiiebkį dVogrešų pa- 
dffihM, jfel'gU iš još tar^ ne- Btikį ritMrddllšib tdfefeį; įturie 
ri’esistfehgč daugumai patai
kauti, bet ėjo naujais keliais.

P?aejb kelioš dienos po to, 
kai tilpo prof. Liriri straipsnis, 
ir štai vėl tame pat laikraštyj

Kalėdiniai Išplaukimai 
Iš NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BftfiMEN
Lapkr. 19—Gruod. 8 Lritfkr. 30—Gr. 16

Puikus geležinkelių susisiekimas 
iš BREMERHAVfeN j 

LIETUVĄ

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

Taipgi. reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Cabin Laivais 
bErlin stuttgaMt
GEN. von STEUBEN DRESDEN

Informacijų kreipkitės į vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., — CHICAGO
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SKAUDĖJIMAI 
pašalinami 

tiiojaus
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PILGRlivi’O PIRMOji. Žjpill 
**Gamta tavą šilumoj” — kaip atvaia- 
duota Herbėrt Roetet 'įzymaue lopy
tojo ... įkvėpta didelių, tunkumiį 
pergyventų Amerikos pirmųjų sėslių 
kovoje prieš žaliąt laukinę ^garnių 
(1620 m.). “Gamta savo žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva'* — ir ' lati'as 
tabakas neturi vietos cigdreiuosė.

MHBbskos

LUčkies tiėra žalio fabriko 
dėl to jie tokig Ifengvi

letėlių vartojimą.

To^ėt 0a ferd'kafiii^ ka
tėti nuo galvos skaudėjimo,, danties..&«&- 
dėjimo ar neuralgijos. jSęiaįica, lumba
go, reumatizmo ar neutitis skausmai 
visikai iš%yl«tą j valandėlę la’iko. Per- 

te- 

d Hvengtf.

Tikras A spiri n turi ir kitokių nau
dingą „vartomą yiskas aWyt^U- 
fa

kiyzią. Ziijrek,. Baycr vardo ajtt , de-

V

y
■<

1OTĖ3įietfcariie puikiausią, patį 
'*•*•*• puikiausią tabaką visame 

. p^sattlyje, Sėt tūs dūr iieišaiški- 
hh kodėl žmonės visur skaito 
Lttcky Strike lėhgviausih ciga- 
retu. Dalykaš tAihė, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “‘Gaihta savo Žalumoj 
RetM Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pmdirids, ihbkitftis, ptrlei-

džiamėš jfer pAgėriH'amą Ltfcky 

Strike Valymo kuris
žinomas EiijJ - “ft’š rdSSfea”. 
Štai kode! kiekVtefio
. •* 41 ą * ' f1 • • .» '

fcuestelib ir sbdyboš gyventojas
sakb, kad Liickieš yra tokie 
lengvi



vargingus ir sunkius

Verčia
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APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS

Norman Thomas, socialistų 
kandidatas į prezidentus

š^ai
lo, N.

de-
gy- 
jie

William A. Cunnea, farmer- 
labor partijos kandidatas į 

valstijos prokurorus

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol.t pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Republikonai ar demokratai 
negali pagerinti gyvenimo ' 

sąlygų -

Buy glovps with what 
it savęs

Nėra reikalo moKSti 6Oc ar 
daugiau, kad tautt gerą daatt 
ko6el«. JUstariae Tootb Past- 
didaile <suba* paralduoda u« 
85c. JI valo ir ap*augo oaa 
tf*. Be to raMta sutaupiau 
>8. ui kuriuo* raute nusipirk
ti plrltinalte* ar k* kita. 
Lambert Pharnsacal Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

diems, lapkr. 8, 1932 NAUJIENOS, Chicago, UI

Iš Politikos Lauko

Už ką balsuosime 
šiandien?

Šiandien lapkričio 8-ta. šian
dien rinksime federalės ir vals
tijų valdžios galvas, prezidentų, 
vice-prezidentų, senatorius, vals
tijų gubernatorius, vice-guber- 
natorųs, kongresmonus, teisė
jus ir taip toliau. Už kuriuos 
kandidatus mes, šios šalies pi
liečiai, balsuosime? Ar piliečiai 
mokės nors* kartą išsirinkti tin
kamus žmones į valdžios vie
tas? Jau daugelį metų pilie
čiai balsuoja, bet ikišiol neišrin
ko tinkamų, kompetentingų as
menų, kurie galėtų valdyti šią 
šalį, kurij) atstovautų ir tarnau
tų visuomenei. Dvi kapitalisti
nės grupės turi suėmusios vis
ką į savo rankas ir daro taip, 
kaip jų interesams geriau.

Kiek naudos iš tų dviejų — 
demokratų ir republikenų, turi 
darbo klasė, kuri sudaro bal
suotojų didžiumą, ir kurioje 
randamės mes lietuviai? Kokio
mis teisėmis mes naudojamės, 
kokius naudingus darbininkams 
įstatymus jie praleido? Nei 
vieno. Idustrialistai, kapitaliz
mo šulai, turi laisvas rankas, 
o darbininkai negali nei pasi
priešinti. Jeigu jie mėgina tai 
padaryt sustreikuodami, kapi
talistai panaudoja policijų, mili
ciją ir armiją, kuri taipgi su
sideda iš musų brolių darbinin
kų, musų pačių vaikų. Juos ka
pitalistai prieš mus siundo, lie
pia mušti, šaudyti ir už tai 
jiems moka riebias algas iš 
musų sumokėtų taksų. Paklus
nus kaip avinėliai jie ėjo j di
dįjį karą. Tūkstančiai jų ten 
žuvo, tūkstančiai liko invalidais 
ir netinkamais savo rankomis 
dtioną pelnyti.
musų valdžia uždėjo ant tų 
invalidų tėvų, brolių didžiau
sius mokesčius. Kuomet tie 
kareiviai ėjo į Washingtoną rei;

kalanti sau priklausančios da
lies, tai prezidentas pasiuntė 
prieš juos kareivius su šautu
vais ir bombomis. Ar pagalvo
jo šie buvę kareiviai už ką jie 
balsuos? Galiu tikrinti, kad 
didžiuma jų atiduos balsą arba 
Hooveriui arba Rooseveltui.

Angliakasiai taipgi nesenai 
ragavo Hooverio ir Emersono 
ašarinių bombų. Už ką jie ati
duos savo balsą? Neklytstu pa
sakęs, kad ir jie stos arba vie
no arbą kito darbininkų skriau
dėjo pusėje.

Už ką balsuos bedarbiai, ku
rie net tris metus kenčia di- 
džiausj skurdą? Kai kurie bal
suos už vieną arba kitą kapi
talistų tarną, dalis duosis su
vedžioti komunistų agentams.

Ar ne laikas darbininkams, 
ūkininkams, kareiviams, eks-ka- 
reiviams, mainieriams ir ki
tiems rankpelniam/ praverti 
akis ir apsidairyti aplink, pa
žinti save?

Šiais metais socialistų parti
ja—darbininkų partija stato be
veik pilną sąrašą kandidatų į 
įvairius urėdus, pradedant J. 
V. prezidentu ir baigiant sani- 
tario distrikto globėjais. Bal
suokite visi už socialistų par
tijos sąrašą. Padėkite kryželį 
į skritulį arba balioto trečioje 
eilėje, prie parašo “Socialist 
Party”, po kuriuo pažymėtas 
Norman Thomas vardas.

Tai padarę tikrai jausite, kad 
atlikote savo, kaipo piliečio ir 
darbininko, pareigą.

Atsiminkite, kad tarp Hoove- 
rio ir Roosevelto nėra skirtu
mo. Kaip vienas taip ir kitas 
žino tik mokesčius didinti ir 
turtingus bankus ir korporaci
jas šelpti ,o darbininkams ir be
darbiams nieko. Jau baigiama

\ . [dalinti du bilijonai dolerių gelž-Jų uiMk-ymui ... ... V. . ..J' .

Radios

IBM
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Ar gali republikonai ar 
mokratai pagerinti musų 
veninio sąlygas, kuomet 
apie tai neturi jokio aiškaus 
supratimo ir kuomet jiems 
tik rupi prieiti prie šil*ų vie
telių? Tą siekdami jie viską 
prižada, bet išrinkti, tuojau 
apie prižadus pamiršta. Jau 
kelius kartus tai patyrėme ant 
savo kailio.

Jeigu mes norime geros val
džios, jeigu mes darbininkai 
(Ikrai norime sulaukti gero
vės ir užtikrin'į sau ir savo
vaikams duonos kąsnį, šian
dien eidami balsuoti, atiduo
kime balsą socialistų kandida
tui į prezidentus — Norman 
Thomas. R. S.

Balsuokite už 
NORMAN THOMAS

rinktas prezidentu. Tuo pačiu 
laiku buvo kalbama, kad jie 
išvežė ir tūkstančius bušelių 
kornų į Franci ją.

Prieš rinkimus kapitalistai 
žada viską padaryti, o po rin
kimų balsuotojai galėsi pilvus 
diržais suveržę praleisti dar 
keturius 
metus.

dar b i niūkus ba įsu o t i 
už HooVerį

kitas pavyzdys, Buffa- 
Y. — General Electric

bendrovė, kuri išdirbinėja 
elektros lemputes, sako, turės 
uždaryti dirbtuves, nešt kom- 
peticija iš užsienio esanti per
daug stipri. Dirbtuvėse gerais 
laikais dirba po 600, o dabar 
tik 300. Bendrovė skundžiasi,

kad tokios pačios lemputės ga
benamos iš Vokietijos ir Japo
nijos ir jos parduodamos už 
žemesnę kainą. Tik palikite 
Hoovcrį dar keturiemsi me
tams ir fabriką nereikės užda
ryti. Jis dar labiau iškels mui
tus ir viskas bus tvarkoj! Bet 
ar galime mes pasiduoti to
kiems dirbtuvių gąsdinimams 
ir vėl atiduoti balsus Hoove- 
riui. Jis žadėjo visiems po 
automobilį, po vištą kiekvie
name puode, bet dabar nevie
nas pilietes neturi visai ką val
gyti, nekalbant jau apie au
tomobilius.

TAS STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS
Galbūt įspėja pakrikusius ink

stus ar pūslės įdegimą

GREITAI susidomėkite aštriu strėnų 
diegimu, su pūslės nereguliarumais 

ir jautimu nuvargusiu, nervuotu, be ūpo. 
Tai galbūt įspėja kokį'inkstų ar pus-t 
lės pakrikimą.

Vartotojai visur atsideda ant Doan^s
Pilis. Pardavimas milionų dėžučių kas
met parodo Doan’s populiarumą. Jūsų 
aptikininkas turi Doan’s,

IMM __ _ ADiuretlc
AfOO/U S ]■/ iMMS thc Kidney

pražuvęs 
Daugeli* pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu, nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra ptuku jeigu gali taip 

padaryti kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pasalios surado *vwtata 
kur* iitikro žveižia nedroky* 
dama* dantų amale* — ta* sun
kus uždavinį* pagalio* tapo ii-

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Louis, U. S. A.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą

PLATINA IR
REMIA

Balsuokite už 
NORMAN THOMAS

Eat this fine 
cheese food 
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tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arbą atnaujins 
savo prertirineratą ant vienų metų. '
Iškirpkile šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

(TRIPIE HUS)

Nestebėtina, kad milijonai Įmo
nių mėgta Kraft V'elveeta... 
apsltepk duoną, suslpjaustyk ar
ba virk au Juo.

Avelnns, skanus, IS sero Ched- 
dar sūrio padarytas. SuvirSkina 
taip lengvai kaip pienas. Uigir- 
tas Amerikos
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk dar 
vo grosernlnką

I* HE STUDY OF LAW DEVELOPS AND EQUIPS 
LEADERS. Mo*t oGour Leading Man, including 

’ '• *4ur Presidants, ha ve been lawyer*. TRAINED MINDS.
NATURALLY GO FORVVARD. There is always a Great 
Demand for Man and Woman wlth Legal Trainlng. 
INVEST1GATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a tlme. No Time Lošt, New Classos 
formed nino times a Year. Start Studying and Earn- 
Ing Credits at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree 
in Threa Years. Day and Evenlng Classos.

kelių linijoms ir bankams, ku
rių kai kurie užsidarydami skau
džiai nuskriaudė tūkstančius 
darbininkų. Republikonų ir de
mokratų valdžių pridarytų šu- 
nybiip-bttttf galima priskaityti 
tūkstančiai, bet jų visų neapsi
moka minėti, nes skaitančioji 
publika, manau, yrą gerai su 
jomis susipažinusi. Tik dar 
kartą prieš pabaigą, norėčiau 
pamatyti visus darbininkus, 
kaip vieną, balsuojant už socia
listų tikietą. Tai darydami dar
bininkai nieko nepralaimės, o 
laimės—atsieks pirmus žings
nius prie laisvės ir gerovės.

—Senas Antanas.

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted

A ;

šiuoini siunčiu

St., Chicago, III.
į $8.(M) Chicago j e
J $7X)() Amerikoje
man Naujienas ant metų ir prisiųstiPrašau užrašyti

$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė

Adresas

Amžius
Kam užrašote?
Ar giminė?

adresas

ir

Neleiskite prižadais jus suvi
lioti; balsuokite šiandien už 
darbininkų kandidatus.

vieną snrj paa *a- 
fiiandle.

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

Medikais* Maisto

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.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų, 

laikraštis yra

Jos. F. Sudrik 
—INCORPORATED—

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

T

HM
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Grąsinimais ir prie 
žadais republikonai 

gaudo balsus

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

A. A. Andorson, Presldent Telephone Registrar, State 6145
(Esi. Feb. Si 1896)

WISSIG
C

Specialistas iš 
Rusijos$9.50 

$12.50 
$18.75 
$24.50

Chicagos Hearsto laikraštis 
“Herald and Exaininer” rašė, 
kad J. V. pramonininkai su
pirks 75,000,000 bušelių kvie
čių ir išgabens juos į Kiniją. 
Tam tikslui praleis apie $40,- 
000,000 ikk $50,000,000, su sąly
ga, kad Hooveris vėl bus iš-

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

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, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, 'gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per 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* 7*1. Crawford 557,3
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SubMTiption Ratas:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of CEicago
88.00 per year in Chieagd

UIsiMkymfc kalnai1
Chicagbja —• paltui

Metanui -----
Pusei metu ----- ..
Trims mtaesiami
Dviem mineaįam --T____
VlenUm minusiu! — , .

CMcagoj per^lineliotėjuM
Savaitei -- . ./I
Minedui - - - . , - -

88.00 
4.00 
E.00 
1.60 

.75

nis bus šios dienos balsavimas. ■ Taigi yra patartina lie
tuviams piliečiams neskaidyti savo balsų tarp įvairių 
smulkių grupių, bet balsuoti už Normaliu Thomasą.

Entered aa Setond Clasa Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Officu 
of Chicaffo, 4I1L uader the act of 
Mareh 8rd 1879. x

'■■ į .ii L R

Naujienos rinU tauriien. lieMriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujittm Ben- 
droVfc 1789 S. Hahfted Stų Chicago, 
Ilk Trirtmae BoeMekt 8609;
—■ i f' ■. i ..... *

18c 
75C 

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoji 
paltu:

Metams  87.00 
Pusei metu_____——   8>B0
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .. .......... .75

Lietuvon ir kitur ulsienluose 
(Atpiginta)

Metams _____ _ _________ : $8.00
Pusei metu    —.... 4.00 
Trims laineriams ............... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu imrtd su uisakymu.

[įpžvfel
KĄ JISAI NOKI APGAUTI?

KAIP AMERIKA BAISUOS?

Šiandie Jungtinės Valstijos renkasi1 valdžią. Spėja- 
maf kad apie 40 milionų žmonių paduos savo balsus už 
įvairius kandidatus į prezidentus, vice-prezidentus^ se
natorius, kongresmanus; gubernatorius ir kitokius vie
šus urėdus. Smarkiausia kova eina dėl prezidento vie
tos. Amerikoj valdžios sistema* yra tokia, kad prezi
dentas turi labai daug galios — dauginus, negu kara
liai konstitucinėse monarchijose. Be to, prezidentas iš
dalina daug “džabų”, todėl didelis skaičius žmonių yra 
tiesioginiai suinteresuotas to arba kito kandidato iš
rinkimu.

Ypatingas valdžios sudarymo būdas Amerikoje tą 
kovą dėl prezidento vietos palieka-išspręsti faktinai tik 
dviem partijom. Trečiai, silpnesnei partijai pravesti 
savo kandidatų į prezidentus nėra galimumo. Ji turi 
tuojaus pasidaryti antra arba pirma partija, jeigu ji 
nori, kad sekančiuose rinkimuose jos balsuotojai neiš- 
bėgiotų. Štai dėlko čia taip nesisekė iki Šiol visiems 
bandymams sudaryti “trečią partiją”. Theodoro Roose- 
velto progresyvė (Bull Moose) partija pakriko, kai tik 
paaiškėjo, kad ji negali užimti antrą vietą. Taip pat 
pakriko nabašninko La Follette’o partija.

Kaip atrodo rinkimų padėtis šiandie?
įvairus žurnalų ir laikraščių daryti “šiaudiniai bal

savimai” rodo, kad žmonių sentimentas yra prieš Hoo- 
verį ir republikonų partiją.- Bet svarbesnis dalykas, ne
gu tie “šiaudai”, yra štai koki faktai: republikonų par
tija yra suskilusi Visai panašiu budu, kaip kad ji buvo 
suskilusi 1912 metais; kuone visi anų metų “bull-moose- 
riai” dabar yra persimetę į Franklino ■' D. Roosevelto 
pusę. Jeigu dvyliktais metais demokratai sumušė re- 
pūblikorius, kuomet pastarųjų dvi frakcijos kovojo tarp 
savęs, tai atrodo, kad šį kartą demokratai turi laimėti 
dar lengviau, kuomet viena republikonų frakcija yra 
ne tiktai atskilusi nuo partijos, bet ir persimetusi Į 
demokratų pusę.

Sunku įsivaizduoti, kaip Hooveris galėtų nugalėti 
tokį keblumą. Jisai bus išgelbėtas tiktai, jeigu per rin
kimus žymi dalis demokratų nebalsuos už savo kandi
datą. Republikonų vadai pasitiki tuo, kad Rooseveltą 
“išduos” Al Smith’o pasekėjai, kurie iki Šiol negali do
vanoti partijai, kad ji jo nenominavo.

Bet ar bus išrinktas Rooseveltas, ar Hooveris, skir
tumo beveik nebus, nes jų dviejų principai yra vieno
di. Svarbesnis dalykas, negu varžytinės tarpe rėpubli- 
konų ir demokratų, yra tas opozicinis judėjimas, ku
riam vadovauja socialistai.

Nė vienai partijai, kaip minėjome, išimant repub- 
likonus ir demokratus, šiandie nėra vilties išrinkti sa
vo kandidatą. į prezidentus. Bet per keletą ateinančių 
metų šios šaliės politikoje daug reikš skaičius balsų, 
paduotų už kapitalistinių partijų priešus. Jeigu pasi
rodytų, kad šiandie bus paduota koki 3 ar 4 milionai 
balsų už kandidatus,, kurie stoja už darbininkų ap- 
draudą nuo nedarbo ir už kitus socialio teisingumo rei
kalavimus, tai, nežiūrint kokia bus valdžia, ji turės at
sižvelgti į darbo žmonių1 reikalus.

Klykdama^ ir koliodamasis, 
“Vienybės” rėdaktorius įrodi
nėja, kad pereitasis SLA. sei
mas pasielgė Visai “demokra
tiškai”, išrinkdamas į Pild. Ta- 
rybą p. Gegužį, gavusį ma
žiausia balsų visuotiname bal
savime. Bet su tuo rašytoju 
yra paprastas dalykas: jub 
daugiaus jisai draskosi, jub 
mažiau išmanymo jisai paro
do.

Štai jo nuostabios “logikos” 
pavyzdys. Visuotiname balsa
vime, girdi, balsai buvo pasi
dalinę taip: už Bagbčfų 3,17iž 
bdlšU, už Bačiuną 2,12& b., už 
Gegužį 1,981 b. Iš to, esą, ma- 
tyt, kad “iš 7176 balsavusių 
Bagočiaus norėjo tik 3,172, o 
nenorėjo net 4,004.”

Bet tos pačios skaitlinės ro
do, kad Gegužio nenorėjo 
5,195, t. y. daugiau, negu du 
trečdaliai SLA. narių!

Kitas to rėkaujančio redak
toriaus argumentas. Jisai rašo 
apie SLA. “tradiciją” Pild. Ta
rybos rinkimų klausimu. Anot 
jo, Susivienijimo seimai tiktai 
dėlto rinkdavę į Pild. Tarybą 
kandidatus, gavusius daugiau
sia balsų, kad tie kandidatai 
būdavo gavę 1 absoliučią dau
gumą, ir šito savo tvirtinimo 
parėmimui jisai paduota keletą 
atsitikimų, kur visi arba be
veik visi balsai buvo pasidalinę 
tarpe dviejų kandidatų. Bet ji
sai užmiršta tuos atsitikimus, 
kur balsai būdavo pasiskirstę 
tarpe trijų kandidatų taip, kad 
nė vienas jų neturėdavo abso
liučios daugumos, o betgi sei
mai rinkdavo ' daugiausia balšų 
gavusį kandidatą; K ‘

“Vien.” redaktorius, kuris 
imasi SLA. narius mokinti apiė 
“tradicijas”, matyt, nėra skai
tęs nė “S. L. A. Organizato-’ 
riaus”, oficialio SLA. leidinio, 
kuriame štai kas sakoma:

“Svarbiausiai iki šiam lai1 
kui vartojama Visuotinas 
Balsavimas nominavimui ir 
rinkimui narių į Pildomąją 
Tarybą. Tuos rinkimus šei
mai užtvirtina.”
Taigi jo pasaka, kad seimai 

gali rinkti į Pild. Tarybą ką 
jie nori, neatsižvelgdami į tai, 
kuris kandidatas gavo daugiau 
balsų, o kuris mažiau, yra pa
remtas tiktai jo paties vaiz
duote. Jisai gali savo vaikiš
kais “argumentais” monyti akis 
tiems, kurie dar mažiau, negu 
jisai, išmano apie Susivieniji
mą; bet tokių jisai nedaug te- 
auras.

kokią ištrauką Starba paduoda 
iš “tfą#

“Mes daugelį kartų išreiš- 
kėm didį’ bė&gėtajiftią; (į/a- 
sigerėjimą) jo puikia asme
nine ypatybe ir jo sugabu- 

’ mm”
v Boto, Siurbri mini, kkd kai 

kuribše vietėšė, atvykus Nor
manui Thomasui laikyti pra
kalbą, jo mitingui apsiėmė jiir- 
mininkauti buvę aukšti valdi
ninkui arba šiaip koki1 įžymus 
tame mieste asmens. Apie ką 
šitokį atsitikimai liudija? Gi 
apie tai, kad Norman Thomas 
yra gerbiamas ne tik savo 
draugų, bet ir priešų.

Ar tai yra* blogas dalykas?

žinoma^ kad ne. Butų bloga,' 
jeigu socialistų partijos prie
šakyje stovėtų ašrhuo, kurio 
niekas nepaisytų arba į kurį 
ptiblil^ žiūrėtų SU‘ panieka! 
Nes tži pUldytų socialistų var
dą. Visi gerai atsittiena, kaip 
kapitalistų spaudh su didele 
pagarba rašydavo apie nabaš- 
nfnką Eugene V. Debsą, nors 
ji anaiptol nepritardavo jo idė
joms; bet tai jUk nereikšda-1 
vo; kad Dbbsaš buvo kapitalis
tų sėbras arba kad kapitalis
tai IhikydiftVd jį savo žmogum 
ir darbininkų* priešu; Socialis
tai tuo Dėbso populeriškumu 
didžiuodavosi.

Paiki Siurbos plūdimai prieš 
Thomasą rodo tiktai tą, kad 
jisai neturi nė tiek padoru
mo, kiek jo‘ turi švaresnioji 
buržuazija. Bet chamiškumas 
nėra revoliucioniškumOs!

Vietotieji Sardou Vertė A. Kdrtanas

Juodasis Perlas

Kitas svarbus klausimas yra tas, ar kapitalistiškų 
partijų priešai pasirodys vieifiiigfi, ar pakrikę.

Rinkimuose dalyvauja trys grupės, kurios apeliuo
ja daugiausia į balsuotojus darbininkus: socialistai, 
komunistai ir Socialist-Labor partija; Pastaroji grupė 
yra labai smulki ir ją galima ignoruoti. Pasilieka so1 
cialistai ir komunistai. Nėra abejohės, kad piimTeji 
gaus kelis kartus daugiau balsų, nėgu antrieji nors 
Šie diedą Visas pastangas socialistams kiek- galint 
biaus pakenkti. Komunistai tikrumoje pikčiau koVbj’d 
prieš socialistus^ neg(f prieš republikonus žjrbW demo
kratus. Tačiaus pats balsavimas už komunistiia yra 
rielogiškas darbas, nės juk komuųistai j balsavimą be
tiki; jie tiki tik į ginkluotą jėgą!

Taigi rimta opozicinė partija yra tik viena: So
cialistų Partija, kurias vyriausieji kandidatai šiuose 
rinkimuose yra Norman Thomas ir James Maurer. 
(Cbok kaunteje — Chieagoje ir priemiesčiuose — so- 

aina i&vian Su Ftarmer-Labor nRftiiak Juo dau-

parašė 
“edito- 
įrodyti, 
— tre-

(Cook kaunteje — Chieagoje ir priemiesčiuose — so: 
cialistai- eina išvien su Ormer-Labor pasija). Juo dau 
gidus balsų bus paduota už šių partiją juo* įspūdingos-

GIRIASI, KAD PAS KOMU 
NIŠTUS MAŽIAU PADORU 

MO, KAIP PAS KAPITA
LISTUS 

_—------
“Draugas” J. SiUrba 

keturių su pusė špaltų 
rialą”, stengdamasis 
kad “šoCialistų prirtijia
čia kapitalistų partija.” Tokią 
nesąmonę įrodyti, žinoma, ne
galima, nes visas pasaulis ži
no, kad kapitalistai kontroliuo
ją dvi partijas — republiko- 
ntts if dbiftbkraius; kad tos 
dVi p^rtijb^ Visuomet šusijUn- 

’gia b daiktą, liail tik joibė «btsi-' 
rauda pavojui iį socialistų $u- 
sės (kaip, pav. Milwaukee’je). 
.VisV žinb taip pat, kad socia
listai kovoja prieš kaįitstlfstų? 
galią ir reikalauja įstatymų, 
/apginančių darbininkų reikaftis.

Vietoje įrodyti z teisingumą 
savo “tezim’, ^L^svės” gMlV^ 
čiuš įTodo 4šaf ką kitą, Bbtėnt, 
tą; kad bdYžuažiniai politikte- 
riai ir buržuazini spauda "kar
tais pasalto gerų žodį apie 
Norman Thomasą arb;
Ritų socialistų kandidatų Štai

(Tąsa)
“Gerai; mes tą prisiminsime 

vėliau. Dabar tu palaikyk rašo
mąjį stalą, kai aš užsilipsiu ant

Tada su peilio pagelba jis 
su vargu dasigavo, kur buvo 
tapeta nudraskyta, lyg bandy
damas patirti praktiškumą to
kio lipimo. a*

• Kaip tik tuo laiku Gudule 
pradėjo raudoti lauke, o Bal
tazaras išbėgo pažiūrėti, kas 
atsitiko, palikdamas savo drau
gą bekibantį orė.

“O, pone,” Verkė sehė, “Ji 
ką tik ištrauko!”

“Christina?” •'
“Taip, Mynhcęr; “aš mačiau 

ją bėgančią daržu. Skubėkite 
paskui ją, kol dar nepervėlu!”

“A, ta maža gyvate!” rėkė 
M. Tricampas. Ali laukė pro
gos visą laiką. Na, dabar, ma
no berneliai, pažiūrėsime, kaip 
greitai jus pagausite ją!”

Ir išbėgo valdįninkai su Tri- 
campu priešaky, o Baltazaras 
nusiskubino mergelės kamba
rin patikrinti, ar jos ten nėra.

Vietoje Christinos jis suti
ko Komelių, kuris buvd įlin
dęs kambarin pro skylę sieno
je.

“Tai gerai, mano drauguti, 
ieškok jos. Ji ką tik pabėgo, 
todėl ir jus dabar pripažinsite 
ją esant kalta.”

“Aš sakau tau, kad ji ne
kalta!”, užrėkė Kornelius ir jo 
akys Suspindėjo. “Tik mes esa
me kalti, įtardami ją.”

“Tu eši beprotis 1”
“Tu nesakysi tąip, kai aš 

prirodysju, kad aš žinau vagies 
vardą,” Kornelius tęsė toliau; 
sarkastiškai šypšodamas iš Bal
tazaro netikinčio veido. “Ir aš 
tau pasakysiu dųr, kaip jis įė
jo ir kaip išėjo. Pirmiausiai; 
jis neįėjo pro langą, ar pfd 
sienos skylę, bet tiesiog pro 
kaminą įslinko ir pasiekė jiisiį 
kabinetą pro ugniavietę.”

“Jus sakote, krid vagis įėjo 
į mano kabinetą pro kaminą?’'

“Be, abejonės; ir kadangi jis 
yra didelis! metalų mėgėjas, tai 
jis pirmiausia pradėjo rinkti 
auksą ir sidabrą. Paskui jis 
puolėsi prie pbrfelip ir stalo 
plieninių spynų, paskiausia su
rinkęs tavo fibrinus ir dukatus, 
ir briliantus,- ir višką išnešė, 
pUlikdaiMš tik .jįfeilįi lyg atr 
mfiiįhd’ Jb atsMhkyįio. Iš jti- 
sų kabineto jid lyg $i- 
siuį/ęs,' pro pdpierą if mėdį į 
vargšės ritefgelės kambarį if 
pakeliui, jirietė perlą jos štal- 
čiun. O jeigu fti nbfi žinoti, 
kas pasidarė^ iš tavo' fhędaliaųs,

jis įKiso savo ranką j mažą 
iridėlį prie kryželio, kur buvo 
laikomas' švęstas vanduo ir iš
traukė mažus stiklinius meda
lio dafigtakds, kurių pakraš
čiai buvo sulieti, o gėlė palik
ta viduryje.

“Tą patj jis padafė ir su 
Viskuo.”

Baltazaras, sumišęs, žiurėjo 
j savo draugą. Jis nežinojo ko 
laukti toliau.

“Ir jeigu tu nori žinoti, kaip 
jis vėl pabėgo,” tęsė Kornelius, 
tempdamas savo draugą prie

— “žiūrėk!”
rėdė į viršutinį lango

larigų,
JiŠ 

stiklą, kur buvo pradurta cen
to didumo skylelė.

“Bet ką-gi tas viskas reiš
kia?” klausė Baltazaras, pra
dėjęs bijoki, kad ir jį protas 
apleidžia. “Kas tą padarė?”

“Nagi, tu, kvaily, ar nema
tai, kad perkūnas yra trenkęs 
į šį namą?”

Baltazaras jautė lyg perkū
nas butų trenkęs jį. Ir kai jis 
pagaliau suprato, kad tai pati 
gamta prigavo juos, tai jis bu
vo daugiau miręs, negu gyvas. 
Lauke pasigirdo smarkus triuk
šmas ir abu jaunu vyru bėgo 
prie lango žiurėtį Būrys žmo
nių buvo apsukę- rumus, kai 
keturi policiantai įėjo vidun 
nešyklomis nešdami Christiną.

10- 
te- 
ra-

tą; kad- hdritaažiniaį,

t O
Ja* kokį

rrfažą y«rįft| ktyž< 1®* 
M dąSaiV biiVb ’ ripllbtąs tirpy- 
tu auksu.

“štai ką jis padare iš taVo 
medaliaus! -

[Acme-P. & A./ Photo]

jP-ia De Vilmorin iš Franci- 
jos, kuri gavo Francijos Gar
bės Legiono komanduotojo or
deriu. Tai yra antra moteris 
visoje Legiono istorijoje, kuri 
yra gavusi tą ordeną.

nepame- 
atsakė

Tricam-

“O gi perkūnas, kad 
lavus!” juokdamasis 
Baltazaras.

Iš nusistebėjimo M.
po akys pasidarė apskritos, kai 
jis vėl atkartojo, “Perkūnas!” 

“Labai paprasta!” atsakė 
Kornelius. “Kada jtjs vartoja
te psichologijos žinias aiškini
mui nusikaltėlių, aš pavartojau 
savo meteorologijos žinias — 
tai tik mažas budo skirtumas.” 

“Ir jus drįstate sakyti, kad 
perkūnas buvo priežastim vis
ko?” klausė M. Tricampas, jau 
pradėdamas pykti.

“Šis tai yra niekniekis paly
ginus su šposais, kuriuos per
kūnas yra iškrėtęs. Ką jus 
manote apie vinį, kurį perkū
nas, ištraukęs iš divono, įkala 
veidrodžio stiklan, nesuskaldy- 
damas jo; arba raktą, kurį 
perkūnas, ištraukęs iš spynos, 
paslepia ledaunėje; arba pake
lį cigaretų, gražiai ištrauktų 
iš, žalvarinės peleninės, kurią 
jis yra pirmiau uždegęs; arba 
apie sidabrą, kurį perkūnas 
pirmiau, pavertęs į" dujas, iš
traukia iš ridikiulio nešužalo- 
damas šilkinių audinių, kuriuos 

adatas 
užmag- 
paskui 
gražią

Iš desperacijos vargšė mer
gelė buvo įpuolusi Amstelin, 
bet panaktinis Petarsenas, ži
nomas savo drąsumu, įšokęs 
ištraukė ją.

Mergelė tapo paguldyta 
von ir atsilankęs gydytojas 
užrašė jai daug poilsio ir
maus užsilaikymo, o M. Tri
campas, priėjęs prie jaunų vy
rų tarė:

“Mergaitė yra tokiame padė
jime, kad šiandie ją nebus ga
lima judinti, todėl mano vyrai 
pasišalins.”

“Kaip tai, ar Kornelius jums 
nieko nesakė? Mes žinome ne 
tik kad Christina yra nekalta, 
bet ir vardą vagies.”

“Vagies!” surėkė M. Tricam
pas, “ir kas-gi jis yra?”

tAcriie-P. « A. Phdtof \

Pi46f. Ei D. Adrlan iš Ang
lijos; kariu su kitu Anglijos 
mokslininku Nobėlio
dovaną, mediciną ir ftžiolo-

Antradienis,- lapkr. 8, 1932
I ‘

Didelė štanga aukso, sidab
ro ir briliantų sulietų krūvon, 
su smailiu, lyg liežuvis, galu, 
nulieta nuo varpelio ligi že
mės.

M. Tricampas, pasiėmęs tą 
štangą, atidžiai apžiurėjo.

“Bet pasakykite man”, jis 
tarė, “kaip tas jums atėjo į 
mintį?”

Kornelius šypsodamas atsa
kė: “Tai buvo tas juodasis per
las, su kuriuo, kaipo liudijimu 
prieš ją, j'ųs nepaisėte mano 
pastangų prirodyme Christinos 
nekaltybės.”

“Juodasis perlas?”
“Tikrai taip, Mynheer! Ar 

jus matote šį baltą taškelį? 
Tai su tuo taškeliu, elektros 
padarytu, aš galėjau apginti 
jos garbę.”

“Jus turite priimti mano 
sveikinimus,” nusižeminęs tarė 
M. Tricampas; “mokslo vyras 
toliau mato, negu policija, ir 
aš ateityje imsiu studijuoti 
gamtos filosofiją dapildymui 
mario kitų atliktų darbų. Kad 
nebūtų atsiradęs šis neabejoti
nas prirodymas, galėjo dar 
didesnė klaida įvykti, nes aš 
tikrai jau buvau pradėjęs įtar
ti jus kaipo bendrą vagystėje.”

Kad paslėpus savo gėdą, M. 
Tricampas išėjo. O Gudulė įbė- 
go pasakyti, kad Christina jau 
buvo geresnė, ir kad ji viską 
pro užtvarą girdėjo.

Kai kiek vėliau Baltažaras 
klūpojo prie Christinos lovos, 
jis sakė, padėdamas brangių 
metalų ir briliantų štangą ant 
jos lovos:

“Mano mažoji Christina, jei
gu jus rienbrite padaryti mane 
nelaiminguį neatsisakykite pri
imti šį mažą ženklą mano pa
garbos jums.”

Christina tylėjo.
“O, jus turite priimtti, nes 

jums reikės pasogos!” verkė 
Baltazaras, spausdariias jos 
ranką.

“Taip, jums reikės, Christi
na,” pridūrė Kornelius, “tik 
ar priimsi manę už sayo vv^ 
rą?^ *

Christina neatsakė; bet jos 
žvilgsnis į vyrą, kuris apgynė 
jos garbę, reiškė Bile ką, iš
ėmus žodį — ne.

(Galas)

jis praeina; arba apie 
taip smarkiai perkūno 
netuotas, kad jos bėga 
plaktuką; apie mažą 
skylę, padarytų Chrisfinos lan
ge ; arba tapėtą taip sklandžiai 
atplėštą, kurią jus vadinot ste- 
buklingii iiUUijiinū; ir apie šį 
med’alį kurio stiklą jis suliejo 
nesužalojęs gėlę, — tokiu bu
du padaręs gražinusį pavyzdį 
anialiąufe — geresnė vestuvių 
dovana; nėgu butų padaręs ge- 
Yfausis menininkas; ir paga
liau medulio auksas, kuriuo 

’Christirtoš kryželįs buvo pa
auksuotas!”

“šuletystė!” rėltė M Tricam
pas. ‘lTUs‘ negalima! O ką jus 
pasakysite apie ryšulį? "Ją ma
tė duodant ryšulį žmogui esan
čiam lauke.”

“Štai tas pat žmogus atsa
kys. -į- jūsų klausimą!” Tikrai 
rtiilžinas Jejį kambarin.

< “IPėtef senki !’*
“PUsirėngęs patarnauti jums. 

TamO ryšuly buvo keletas se
nų suknelių mano mažiems.”

“Šerių fubų! Tas tai tikėti
na!” atsakė M. Tricampas, ku- 
rįb pijftuiftak jau buvo pakilęs

aš v norėčiau žinoti, pasidėjo 
florinai," dukatai ir - briliantai ?” 

; : aTai velnias!” šuktelėjo Kpr- 
nėliuš; ^taš primena man 4-”

' Jis pašoko ant stalo, su ran
ka pasiekė1 apverstą varpelį, ir 
rikii&ėjfe “Štai kur jie yra!”

tdkiu bu-

Balsuokite už 1
NORMAN THOMAS

KULTŪRA Na. 10. Naii- 
jas įdomus mnueris. Kaiuia 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

ti
gau- 

Amč-

“NAUJOJI RANGA”
Atėjd ptrmaš numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galinta gatftf “Naujienose . 
Kaina1 tifc 5 čfeittat
_________ ' ... • Y .-žx- ■ ■

.

NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS

Apie 400 poslapių /

$2.50' Štf Peftiuflttata'
Labai patogus ir būtinai reikalui* 
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiškiai 
didelėmis raidėmis atspausdintas. 
Jame ne tik pažymėti Žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas. Užsisa
kykite sau vietų šiandie.

NAUJIENOS
173? So. Halsted St.

CHIČAGO. ILL.

L»



Lietuviai Gydytojai

vai. pro

Boulevard 70*2

įvairus Gydytoj

lies Vos

Graborius ir musų

Advokatai

A.A. SLAKlS

PADfekAVONfi

Nekrcipda- 
pareiškihius

grabo- 
Yards

kongresas 
kohįl’ėsm.

- Stip. TčiS

is Canal 2552 
ryto iki 8 vakaro.

Balsavimo vietos ati 
darytos nuo 6 ryto

Valandos 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wfist 2Žnd Street

7828 
r Pėtnyčiomis

Alabama
Georgia

Miss.

1646 W. 46th St

kyrus seredomis). Iai| 
vai Vakare. Utar'ninkaiš

Tel HYDE PARK 3395

Ofiso ir . Rez, Tel Boulevard 5913

V1C- 
liihbiš, 

Roosevcltas gautų 329 
Callfbr-

2 kiaušiai dar 179 
•Jis to negales pa-

Dr. Suzana A; Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė;
Ofišb Tel. LAFĄYEJTE 7337 

Ofiso, vii. '‘ * ’ ’ " ‘
12 ryto 
nuo 4 iki 
Ket vergais.

Rez. r

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiAmė lAiškų surašė, rrialbrtėkite 
tlioj Ateiti ir atšiiinli, nes pri- 
fėršti busimė greit laišktiš glą- 
žiriti S. Valšt. pdštui.

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Iš Politikos Lauko
> -......................... - . - . ■ - ■ -

ta bus sekančiu J 
V. prezidentu?

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

Tel. Lafayėttė 7050

Dh F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2130 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

atsitaiso 
Prirengia 

Visuose atsitikimuose 
'6iūiš su elektra, pato- 
klaidas. Speciale atyda 

___ .... kykios vaikus. Valan
dos nūč 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandai:, huo 9 ryto iki 9 vakiro

fc-kafr .^^Phonę^Ctaro .12t(į

TAS 
! Micbigan AVe. 
. 73—6377

IS^ode rAilkX Kd^iy?ia Dovanai 
Turiu autdniobiiius visokiems reiki

Pi. C. Hansoh.
Farmer-iabor kandidatai (kai 

kurie):
Wm. A. Cunnea 

kuroras
Lili Hirstem —
J. M. Collinš -
Stephen Scalft - 

mo klerkas.
Sdcialisttį partija rekomen

duoja balsuotojams pasisakyti 
už “Gateway amertdrtiėrtt”, 
konstitucijos pataisymo pro- 
jektą* “Emergency Relief Bond 
tssue” ir Banking įstatymų pa
taisymą. UŽ tuos pataisomus 
ir projektus balsuokite “TAip- 
yes”. Jie yra pažymėti balotuo-

JUSŲ GUABORlUS Ą ,U;
' SSm GiiuŠ ' ■ J'.'

4)7 South Herihitage Ayenue 
Vibi Telefonai: YARDS iftl ir 174'2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22rid Street 
Vilandos: 1— ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonus Republic 7868

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Broliai, Duktė, 
Ženfas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis Tel. Yards 1741.

DR. VAITUŠH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akiu aptemimo, n^tvuotump, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius, 
egzaminavimai da'rt 
dančiį mažiausias , 
atkreipiama, i mol

sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus 
kaip buvo pitniiau.

Daugely atsitikimų akys ati- 
taisotnos be akinių; Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phbne Boulevard 7589

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35fh St

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

Nedėldie'niais pagal sutartį.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

vaikų pagal naujausius me 
ay ir kitokias elektros prie

.Ofisas ir. Laboratorija:

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

2400 W. Midit'on St.
/ai. 1 iki. 3 p6 pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

A» L Davidonis, M.D
4910 Sb. Michiįah Avenue 
.... . . . . Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

8*mP: y
2 seseris _

Kūnas pašarvotas randasi 3$ 13 
L‘owe Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke lap
kričio 8 dieną. 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Vist a. i. Juozapo Teniuko gi
minės, drabgai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti

Persiskyrė su 
kričid 4 dieną, 
kare, 1932 m., 
amžiaus, gimus 
Subačiaus parap 

Ame riko. 
Paliko d 

rą Antaną, du broliu Kazimierą ir 
Antaną ir gimines, o Lietuvoj 
dukterį Adelę, žentą Stasį Gabi- 
liaucką, anūką ir brolį Joną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 1410 So. 49 
C t., Cicero.

Laidotuvės įvyks utarninke lap
kričio 8 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ koplyčios į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės ste
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Marcįjonos Rublaus- 
kienės gimines, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

756 W. 35th St
Cpr. of 35tb 0 Halsted Sts) 

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

visoje Illinois Valisiijpje bal
savimo vietoš bus atidarytos 
Be perlraukoš nuo 6-iij ryto 
iki 5 vai. vakaVe. Partijoš tiki
si, kad š&is rinkiniais balštids 
didžiausias .skaičius balsuotojų 
Illinois valstijos istorijoje. 
Tam tikslui turi 8,500,000 ba- 
liOtii.

• of O-

laikomi . paslaptyje. 
rgUe, rūpestingas po-

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo, ofise patinusias, išputusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki J 2. 
3343 SbUtfc Halšted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonai Yards 09JM

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Abenae 

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

7 iki 8 vai. Nįdėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephoae Plaža 3200

AdonidHis, jbhn 2 
Aųstyš, Jdlltiš 
Odibinlc, Frhrik 
JarūŠienė-Jdruėh, Mrs A 
Kerfiihiliis, Jbšeph 
LechaviČiiiš, A 
OBeršHį K.
PoOį v. i 
pateli* s: 
Posiiėr, V. 
Sbftls, A.
itiihkliš, Julii, 2 
Samuolis, Wm. 
Sulte, Elenai.

Vakar nak‘(į, pasakydamas 
rinkiminę* khlbą iš Californi- 
jdš, prežiclenfaš Hoov'eriš iiž- 
baiįė reiiiiBljkoiių partijos 
kaiHįiaHijų. Rbosbveltas pas
kutinį žodį į bąlsuotojus tarė 
šeštadįehj, kalbėdamas iš 
New Yorko. Abu kandidatai, 
atsidavę baisdotojams, laukia 
rezultatų, ktfrie ryt jau bus 
žinonii it piįrdcfVš kas praleis 
sekančius keturius mcjęus Wa- 
SliiHglbrfo Baltdjhtii ndntb.

It- rfeptiblikonai ir demokra- 
taitai tviHiHa; kad jie laimes. 
Tanie nieko 
ph^tijds taip tvirtiiia kiekvie 
nais rinkimais, 
mi domės į jų 
padarykime savo spėliojimus, 
liašindultojlahii pereitų rinki
mų rezultatais.

e~ * a t 4

Elektoriai
t

čia pravartu pdsiteBėti, 
kad piliečiai, atiduodami bal
sus UŽ vieną, dr kitą kandida
tą, tikrenybėje balsuojame už 
jį, bet už tarti tiktus elekto- 
riųs (Hnkėjdš). Kiekviena 
valstija įuri tiek elektorių, 
kiek ji turi atstovų kongrese. 
Pavyzdžiui, llliriois valstija 
turi 27- atstovus atstovų bute 
ir 2 sbhhVdHųš — viso 29. Tiek 
ji turi elektorių. Kiekviena 
valstija tūri savo elektorius ir 
iš viso jy yra 531. Be to, 
kiekvienoje valstijoje, kiekvie
nas kandidatas į prezidentus 
turi sdvo clėktdrius, kurie yra 
pasižadėję Už jį balsuoti. Po 
rinkirtu), kuomet paaiškėja 
kuris kandidatas laimėjo, pav. 
Illinois ar Michigan valstijose, 
į AVasliihgtobą siunčiama lai
mėjusio kandidato elektorių 
gru|)e, kuri paskirtu laiku bal- 
: uojd — renka J. V. preziden-

LailcM daug relMtū

apjapKojlmU 
numanymu. Prlnlu®.

Eit
gUt«B 
taln 
urtfor^aciKS fcf 
raBInSJlmal 
Greitas, atsargu^ 
tarnavimas.

CtARENCĖ A. O’BRIEN 
degistered Patent Att^rney

43>A Secarlty Savinga & Commerclal 
Banį Buii'dlng

(Dlrectly aeroao at'reet Irom Patent Office)
WA8HJNOTON. O. Č.

sijose (29 elektoriai), New 
Yorko vai. (45), Pennsylvania 
(38), rtliib (24)t Midtigah (15), 
Indiana (15), Missouri (|8), 
Wisconsin (13) New Jersey 
(14), Iowa (13), bkiaiioihh 
(lt))., Kansaš (10), Mhsš (18), 
ir Nebraska (8), tik 14-koje iš 
48 Vaistijlį IdiVnetų rhikiihUŠ, 
tai yra, laiiiietų užtektinai 
elektoHų Balštį išHrtkti jį ša
lies prezldehiu'.. Del fįų ėlėfe- 
torių, piliečių balsai nevisud- 
met rinkimus nulemia. Pra
eityje buvo atsitikimas, kad 
kandidatas gavęs dailgiatišidi 
piliečių balsų neliko preziden
tų, bėš jiš rietUrČjb elektorių 
balsų didžiumos.

Todėl, tarp demokratu ir 
reVtibhkdhį) ėjo koVa heliėje 
dėl atskirų piliečių balsų, kiek 
dėl valšlijų. Kiekvienas kan
didatas stengiasi laimėti val
stijas, kurios hlri dauginitsiai 
elektorių balsų. Jų naudoji
mas terminas “carry tlie štate” 
reiškia — tiios Balsus laimeli.

ib28 inetiį rinkimai
1928 metų rinkimais, Hoove- 

ris gavo 21,500,000 balsų (444 
elektorius) Al Sniith 15,010,000 
(87). Hoovcris laimėjo 40 
valstijose, o Smith 8-iose, 
Alabama, Arkansas, Georgia, 
Lousiana, Mass., Miss., Rhodc 
Island ,South Carolina. še
šios iš tų valstijų visuomet 
buvo demokratiškos, nuo pat 
įstojimo į Jungtinės Valstijas, 
o Mass., ir Rhode Island — 
repiiblikohiškos, tik sų viena 
išimtimi, (balsavo už Wilsoną 
1912 metais)
1928 metais, be republikoniškų 
valstijų, išėjo aštuonios de
mokratiškos.

šiais rinkimais, Rrtoficvltas 
tikisi tas demokratiškas valsti
jas iš HoovcriO athriti ir lai
mėti daugumą republikoniškų, 
kaip pavyzdžiui, Illinois ir 
Pennsylvanijojc. Jeigu ati
duoti Rooseveltui Al Smitho 
laimėtas ir pralaimėtas demo
kratiškas valstijas, 
Arkansas, Florida, 
Kentucky, Louisiana 
Nortli Cafolina, South Caroli- 
na, Tennessec, Tėxas, Virgi- 
n i a, Arizona ir Misoiirl, rep 
Okla, Maryland, AVajįft, Wisc. 
NcVada; NeW Mexičo ir pridė
jus prie to abejotinas valsti
jas, kurios gali Nukrypti 
hdii dr kiton įidšėri;
hia
Peni)a, New Yorkg 
elektoriii balsus ir reiškia, lai
mėtų rinkimus.

Statistikai sako, kad repub- 
tikohai laimės šias valstijas— 
Naujosios Anglijos valstijas, 
New York, New Jersey, Ųlfdrtlš 
dilio, Indiana, Iowrt, Rhode 
Island, Minu., Kansas, South 
pakota t .it* Not^l bakota4, 
Wyo.» MonUha, Pert'rih, W. 
Vd., OFegĮoh, Califorhid, tfel.; 
Cbib.įM NeBFaską, Iddlid, ŲtaH 
ii* MtcHigan — ir priskaito

MARCIJONA RUBLAUSKIENĖ 
po tėvais Balčiūnaitė 

šiuo pasauliu lap- 
8:00 valandą va- 
sulaukus 60 metų 
Panevėžio apskr., 

, Velneikių kaimo, 
i išgyveno 23 metus, 
ideliame nuliudime vy-

JOSEPH j. GRISK 
Ltetuvfe Advokatas 

4651 Souh AiUmT Avi.
Tel. Bonlmid 2800 

Rez.^tdilSi So, Rockivell St.

še prieš Hbdyeri i^ėj 
iikodai Ld FollcHe, 
Jbliiisdn iš Cdlifornia 
Norris ir remia Roosjeveltą, 
jam tai neturėtų būti labai 
sunku.

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORniS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Rejkile meldžiame atsĮŠaukti, c 

,dart)u busite užganėdinti 
oosevelt. 2515 aiba .2516 
. 23r4 PI, Chicago 

, SKYRIUI , 
1439 S. Court, Cicero, 

Tel. Cicero 5927

K’adangi socihlist^ partija iš
turi kdrfdidatiį į Gobk apskri
čio urėduš, o farmer-iabor par
tija neturi kandidatų į federa- 
lės ir valstijų valdžios urėdus, 
tai Illinois valstijoje ir Cobk 
County šios partijos sudarė 
Viertd beridr^ tikfėtą. Bdlsuo- 
jant, Cook apskričio gyvento
jai, padėkite kryžėlj prie. ‘‘Sd- 
cialištų partijbš ir prie “Far- 
mer-Labor”. Tokiti bildu ati
duosite balštiš Visiems tų par
tijų kandidatam^.

štai šbcialistlį tikiefaS Illi- 
noiš Valstijai ir fedeHlei val
džiai :

Normali Tliomas — į prezi
dentus

J. Maiirer — viče-įjfėZideHtdš 
R. Ę. Burt — guberrtdtbrite 
A. Dreifuss — šec. bf št'dtb 
M. Hulašhka — yi‘cė-guberii.
K. Fošter — prokuroras
I. A. Ahaerson — auditorius 
M. Franklih — vai. iždinin

kas
U. M. McGuire — aukš. teis

mo klerkas
Ch. Pogorelec — J. V. senat. 
H. Schhėid — kbnRfešūfdiias 
Ge'orge kobp — korigrčsmdn. 
llinois universiteto globėjai:
J. Sdigel
E. SenioF »

EVA BILL-BALTRUŠAITIS

kuri mirė lapkričio 1 dieną 1932 
44 metų amžiaus 

lapkričio 5 dieną, 
dabar ilsis švento 

amžinai nu- 
atsidėkavoti

0R. M.T; STRIK011S
GYDYTU^ CmBURGAS 

4645 S. Aklina AVė> 
Ofiso .valandos ftuojK.įH 4,(.ir,iuo 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel,: Boūlevatd 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Rez. 6600 South Artesian Avenue
, Pbone. Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATbRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821, .So,, Balsted Street

JųožAPks te^iukAs
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 5 dieną. 1 valandą po piet 
|:dward Hįnes Jr. Hosp., 1.932 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus, 
gimęs Teisių apskr.. Gadunavo 
parap.. Morkiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 3 
seseris Oną Bedaukienę. Domicė
lę Poškienę, Zofią Mažeikienę, 
švogerį Adomą Bedaukį ir Ray- 

eika, pusseserę Petronė- 
Joną Molį ir 

lepiyty. tėvus. 2 brolius

Seniausia ir Didžiausia 
LIET'Vff# . .

GRABORIM ĮSTAIGA
EbBEiKId »• vd aaastano. j
mis kainomis už hiikštos rųšies palaidojim 
nerokuojame už mirusio Žmogaus
įtaigą 1$ bile kokil^ Ošto dalies. (

fteMlui e&4 Olį ^utamobiltas į iusą
namus ir atveš J musų įstaigą, kur galėsite pamatyti <įį- 
džiatisį paširlhkhhą gmty ir kitų ,j:ęikmen^ ir už tą pa
tarnavimą jums visai UiėRo nereikės mokėti, nežiūrint 
į teii, at jiįsi ką plrkšite, ar he. į

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių grabelius, kuris 
teikia ambtilance patarnavimą su dksflertu ll^tuyiti pa- 
tarnAtttdjm Dykai Kmritfš Modemiškos Koplyčias Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirta rtegu kreipsitės kur 
kitur.

K. GlIGlS
AbvOKATAS 

. , MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room 1113 

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

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

vakarą, ihkyrus ketvergą 
Nėdelioj nuo 9 iki 12 ryto

Dn,G.ySĖRta
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Atsfcktottoše

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Wešt 85th St;
.4 . khrtpls Halsfed St.

“H® ?Jki 8

DR. A. L. YUSKA
G,.i422 IV, Mtirųuettę Rd. 
kampas 67th, ir A r tęsi a p ,AVt.

- Telefonas Grovebill 1595
Valandoj ntfų • 9 iki 11 ryto, fiuo 2-4

m., sulaukusi 
ir palaidota 
1932 m., o 
Kazimiero kapinėse, 
tilus ir negalėdama 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį 
pataranvtmą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms.

Dėkavojame graboriui p. But
kui., kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į ąmžįnastį,. o mums palengvi
no i>erkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gėlių au
kautojams ir gėlių nešėjams ir pa* 
galios dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms: o 
tau nių«9 mylima žmona ir mo- 
ęute sakome: ilsėkis ramiai šal
toj žemelėje.

Nuliūdę
Vyras ir SuMti.

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

Tel. Lhfiyette 4146 
VALANDOS:

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

•t : ' . - 3 i

DR. T. DUNDllIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu- 
Telefonas Virginia 0036

i' h « - ** > r,: v ■. -..t ei h ■>

„Graboriai

Mrrttp Ofislu 17 w. Waehington St. 
Rk»om $05 Td. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
• Llfefuvis ADVOKATAS
105 W. MOnroe St

, . Room J005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

6459 8. Rurfrttell St.
Telefonas Republic -9600; Valandos 7-9

Nuliūdę liekame.
Seserys, Švogeriai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika. Tel. 
1138.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Mažeikienė, Boulevard 3637

■4 9

S. M SKtlDAS-
GiABdRibš ik‘e

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

tą. Prczidejito išritikimui rci-(298 “įižlikrintlis” elekibritj 
kalinga 266 elektorių balsai. Balsuš. Dabar, khid įiadhrhis 
Tokiu budu, vienas kuris kan-’ įalilHHąf iŠvftdiį; reikia drbb 
didRtaš, Idiirtejęš Illinois vdl-!hiio Hbdverlo kai kiirias val

stijas atimti jb atidiioti jhis 
Rdošėvėltiti, Arba priešingai.

Kaip matėme ankščiau, 1928 
iiieldiš cįertiokriT 
A. Sniith laimėj 
tdriusi. L____—-
Robseveitas turi patraukti 
vo puseii riidž” 
elektorius. A'
'daryti Jeigu kelios republifco- 
nij Valstijos jį nerems. Bet at
siminus ,kad šiubsd rinkimuo- 

b rėpub- 
Hiram

* r * i šen.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tdepbone Hemlock 1323 

.Vandos* 9 ryto iki 9 vakaro ‘ 
Nedėliomis pagal lutartį. ,

Balsuokite už 
NORMAN TIKIMAS

Ofiso: Tel. Victory 6893 „
t Rez, Tel Drezel 0191 

Jei neatsiliepia saukite Central 7464 

DR. Ai A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odoš ligų ir verieriiką ligų 

3102 So.f ifaistėd st.
L , kampls 3 Įit Street 

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

,fM 'J*'* » F' '/.r

J. P. WAITCHES 
ri BhfttSV 

. . Tel, Pulltnan 5950 , 
4600 So. ,Wood $ts—Ketvergo Vak.

r Tel Ufayette 6393 !
160 N. LkSalIe St. •—. pagal sutairt|

Dentistas
Dr. C. K: Kliauga •

DENTISTAS | arti 47th Street
Utarninkais, Kctvergais ir Subitomfi 

2420 W. Marųuette Rdf arti Weetern Av 
Pbone Hemloi 

Panedėliais, Seredomis 
1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
. senojoj vietoj., 

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

Cpiais pagal . susitarimą.33$ So. Halsted St. 
Td. BOULEVARD »199 DHHERZMAN

— Iš RUSIJOS —
Gerai lietuvianis žinomas per 25 me

tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų . ii 
todns X- 
taisds.

i 025 St.
Valandos: nuo 10—12 piftų ir 

nuo 6, iki ?t3Q vaL vakaro.
Tet Cinai 3110

, . Rezidencijos telefonai 4 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ąve., 2 lubos

, CHICAGO, ILL. ..
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

PIGtAU&lAS LIETUVIS 
GRABOR1ŲS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
’ju geriau ir pigiau 
J|cgu kiti todėl, kad 
priklausau ■ pnę H gta- 

bų išdirbystės
Mgjal. OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canil 6174

SpIlBfr i škYRlbS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel victory 4088

Telefonai

Boulevard 5203

BbulttUd 8413

13Ž> Šo. Wth Čt

Telefonas , 
Cicero 3724

........ Akių Gydytojai

Phone , Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų. Patarnavimas lai
dotuves^ ir kokįapie rę»- 
kaie visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangūs to
dėl, kad i neturime iš
laidą užlaikyftiūi sky-

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

• t :c* <,•••-’. •' " ■ • • ‘ - r •' ' .?.*

v Ji ŽOLP 
GirlbbriUš Chica&bj

PATENTS

SOI'

IF'* ir * ■ . , P. ,

SlVŠKtfĖ GfiLEŠ tELEGRAJlA

LOVEIKIS
KviĖtKtNiJifcAš

3316 Š. faaišiia St. T< feonltevard 7314

(, >risiatf6ft į Vl&ai Miesto daili 
Vestuvėms, Bankietamš ir Pagrabams Vainikai

ir ai ............. 1,11 V1...............1.........11 1

• _ rL.*y 4 • i i-j. At .J -j:
< , .1 k-j■ • k

■<w- ! į-jL: a ■ ’lj 4 )■, ■ V .■ i j. '•,kX



Antradienis, lapkr. 8, 1932

PRANEŠIMAI
ir

Automobiles

Personai
--------- - -Akmeny

PAIEŠKAV savo bro-flo Juozo Buka- 
vecko, paeina iš Suvalkų .Kupreliškių 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Luzernc 
Penn. Norėčiau su juo susižinoti. Pra
šau ji paties, ar kas apie jį žino, pra
nešti, busi dėkingas.

VINCAS BUKAVECKAS 
2026 S. Union Avė., Chicago, 111.

kc- 
dar 

kad ji greit galės 
į bylą tapo įvel-

J. Elias Nurodo A. Šlakio 
‘MelagingusPareiškimus’

jus su musų gražiausiomis dai
nomis.

Taipgi kalbės prof, A. Pocius 
apie muziką ir Dr. Kulis, M. D. 
apie sveikatų, o prie to viso 
bus graži muzika ir kiti jdomųs 
dalykai. Todėl nepamirškite 
ūžsistatyti savo radio ir pasi
klausyti.—XXX.

Deklaracijoje paduoda ištraukas iš kalti
namojo advokato kalbų, sakytų 

Chicagos Liet. Auditorijoje

“Išsireiškimai pamatuoti blogais norais 
yra melagingi”

ir

Penktadienį, lapkričio 4 d., 
J. J. Elias-Elijošius patraukė 
adv. Antaną A. Šlakį į teismą 
už šmeižtus ir reikalauja $75,- 
000 atlyginimo už tų šmeižtų 
jam padarytą žalą.

Byla atiduota Cook apskri
čio Superior Court. Deklaraci- 

- joje, kurią teismui įteiks Elijo- 
šiaus advokatas Joseph P. Hec- 
tor, sakoma, kad Antanas šla- 
kis, “pasiryžęs sunaikinti Eli- 
jošiaus gerą vardą, jo garbin
gą opiniją žmonių tarpe ir 
įtikinti visuomenę, kad jis esąs 
vagis, apgaulingas bankierius, 
pasitikėjimo ir santykiavimo 
nevertas žmogus.”

Adv. šlakio “melagingi 
išsireiškimai”

Deklaracijoje nurodoma, kad 
rugpiučio 5 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, adv. šlakis, 
kalbėdamas į Universal State 
banko depozitorius, padarė se
kantį “melagingą ir blogais no
rais pamatuotą išsireiškimą”:

“Jeigu savo susirinkime 
paskirsite komitetą, aš jums 
suteiksiu gana faktų nusiųs
ti tuos sukčius, ne tik Eli- 
jošių, bet ir kitus banko ve
dėjus i kalėjimą.”

“Skandalingi pikti pareiškimai”
Toliau deklaracijoje Elijošius 

sako, kad toje pačioje audito
rijoje adv. A. šlakis, rugsėjo 
16 d., kalbėdamas padarė šiuos 
“neteisingus skandalingus, pik
tus ir šmeižiančius pareiški
mus”:

“Vieną savaitę prieš ban
ko uždarymą J. J. Elias iš
ėmė $1000.00 savo dukters 
pinigų, patsai pasirašydamas 
savo ranka.”

“Elias pasiėmė iš banko 
pinigų, kaipo paskolą, tiktai 
vieną mėnesį prieš banko už
darymą, sumoje $14,500.00.”

“Elias, susitaręs su kitais 
banko' vedėjais ir direkto
riais, išgrobė visus pinigus

tiktai
kada

, iš banko, palikdamas 
apie $8000.00 pinigų, 
bankas užsidarė.”
Seka eilė kitų išsireiškimų, 

kuriuos įvairiais atvejais • adv. 
šlakis “padaręs blogais norais, 
pasiryžęs J. J. Elias pakenkti.” 
Juos paduosime rytoj.

Šlakis ir Elias buvę geri 
draugai

Deklaracijos pradžioje, atpa
sakojus J. J. Elias biografiją 
ir jo atliktus visuomeninius 
darbus, kalbama, kad kiek lai
ko atgal J. J. Elias ir adv. A. 
Šlakis buvę artimi draugai, 
Elias suvedęs jį į pažintį su 
daugeliu žmonių, jį vaišinęs, 
atidaręs jam duris į Hamilton 
kliubą ir bendrai įvairiais bu
dais parodęs jam savo drau
giškumą.

Elias advokato Hector 
pareiškimas

J. J. Elias advokatas 
Hector, komentuodamas 
bylą pareiškė: “Aš esu įsitiki
nęs, kad profesionalas ir lietu
vių kilmės žmogus, kuris susi
laukė tiek daug gero iš J. J. 
Elias ir kuris jam tiek daug 
padėjo, neturėtų likti nedėkin
gu, ir, kad profesionalas, ku- 

Iris, kaip manoma, turi būti 
tam tikros grupės žmonių va
du, ir kaipo lietuvis, neturėtų 
jokiais budais žadinti žmones 
prie neramumų, bet turėtų 
stengtis įkvėpti žmonyse drą
są, pasitikėjimą ir prisilaikyti 
tiesos.”

apie

Universal State banko depo- 
zitorių komitetas, tuo tarpu, 
kuriame adv. A. šlakis užima 
legalio patarėjo vietą, išreiškė 
nuomonę, kad “komitetas by
los nebijo ir toliau, kaip iki- 
šiol adv. šlakį rems, jį gins 
ir kartu dirbs su juo, kad at
gavus kuo daugiausiai depozi- 
torių pinigų iš užsidariusio 
banko.”

KAIP VYSTOSI ANDRIJAUSKO GIMINIU 
BYLA PRIEŠ KUN. ALBAVIČIU

tys giminės, kuriuos atstovau
ją teisme p. Kalvaitis.

Į bylų įveltas vyskupas 
kardinolas

Byla tapo užvesta apie 
turi metai aj|gal. Tačiau 
neatrodo, 
užsibaigti.
tas vyskupas ir kardinolas. O 
tai atsitiko štai kodėl: 1 nors 
lietuviai savo doleriais ir cen
tais pastalė Dievo Apvcizdos 
bažnyčią, bet ji ne jiems: te
priklauso, — ji priklauso vys
kupui ir kardinolui. Kadan
gi bandoma įrodyti, jog Andri
jauskas savo tūkstančius pali
ko bažnyčiai, tai tos bažnyčios 
savininkai per savo advokatus 
ir stengiasi atsikratyti nuo gi
minių, kurie reikalauja savo 
dalioj

Byla atidėta iki gruodžio
Dabartiniu momentu byla 

štai kaip vystosi: kun. Albavi
čiaus ir vyskupo advokatai 
stengiasi įrodyti, jog iškėhisie- 
ji bylą žmonės nėra nabašnin
ko Andrijausko giminės. Jei
gu jiems ta tąsi pasisektų pa
daryti, tai byla pasibaigtų kun. 
Albavičiaus laimėjimu. Dėl to 
punkto teisme dabar ir eina 
didžiausias susikirtimas. Byla 
buvo nagrinėjama pereitą sa
vaitę. Dabar ji yra nutrauk
ta ir atidėta ligi gruodžio mė
nesio.

Čia stengiausi atpasakoti 
vien tik paprastus faktus apie 
bylą. Trumpoj ateityj pasi
stengsiu plačiau nušviesti visą 
šios bylos istoriją, o taip pat 
šį tą papasakoti apie nabaš- 
ninjką Jeronimą Adrijauską.

Jaunoji karta duoda 
pavyzdį suaugusiems
Parker Migli School didžiuma 

mokinių atidavė balsus sočia* 
Estų kandidatui N. Thomas

perstatymo, “Dėdė Atvažiavo” 
vieno veiksmo komedijos, ku
ri bus vaidinama lapkričio 20 
d. Strumilos svetainėj. Rate- 
liečiai mokinasi turėdami re
peticijas du sykiu į savaitę.

Roselande (Rožių žemėj) ne 
vien roŽėsi auga, bet ir kitokie 
žolynai, bei medžiai, kurie 
puošia ir teikia malonumą ir 
jaukumą visai apielinkei. Del 
depresijos šio miesto dalies 
grožė labai daug nukentės, nes 
žmonės neturėdami pinigų an
glims nusipirkti;
džius dėl malkų, ne vien nuo 
savų žemės sklypų, bet ir me
džius, kurie auga tuščiuose lo
tuose.

kerta me-

Didžiulės socialistų 
prakalbos Roselan- 

do apylinkėje
Dalyvavo eile žymių kalbėtojų, 

tarp jų, Antanas žymontias, 
W. Cunnea, R. Burt, kandi
datas į gubernatorius ir kiti.

Lapkričio 2 d., Parker augš- 
toj o j mokykloje tarp visų mo
kinių buvo pravesta ankieta J. 
V. rinkimų klausimu ir juos 
laimėjo Norma A Thomas. Tho
mas gavo 700 balsų, Hooveris 
apie 500 ir Roosevelt—400. An- 
kietos rezultatas ' visus nustebi
no ir mokytojų -tarpe pasidarė 
didelis nepasitenkinimas tokiu 
nusistatymu dar bręstančios 
jaunuomenės tarpe. Iš mokyto
jų pusės buvo varoma smarki 
agitacijai už Hooverj, bet pasi
rodė, kad ir jauni mokiniai ne
siduoda kieno nors įtakai.
Neatiduokite balsus Roosevel- 

tui ir Hooveriui už gražius 
priežadus

Taigi, dabar, mes, suaugę bal
suotojai, galime iš jaunųjų pa
siimti pavyzdį. Neatsiduokime 
kapitalistų tarnams Hooveriui 
ir Roosevelt|ii už cigarą ar gra
žiai skambančią kalbą.. Neati- 
duokim jiems savo balsą vien 
už gražius priežadus, kurių jie 
niekuomet neišpildo.

Supraskime, kad esame dar
bininkai ir balsuokime už tuos 
kandidatus, kurie patys yra dar
bininkai, kurie ęląrbininkų rei
kalus pažįsta ir'fiŽ juos kovoja.

šiandien, eidaihi balsuoti, ąti- 
duokim balsą už Norman Tho
mas j prezidentus, James Mau- 
rer į vice-prezi<jeptus ir kitus 
socialistų tikietfy ^andidatus.

„ —Povilas.

Lietuvių Republikonų 9 
wardos Kliubas, kiek teko 
Untanui nugirsti, paskelbė boi
kotą Lietuvių Rep. Centralinei 
Organizacijai Cook County. 
Nesilankys patys nei kitus 
kvies į rengiamas republikonų 
prakalbas, nes negavo pinigų 
iš rinkimų komisijos, dėl su
rengimo prakalbų lietuviams. 
Tikrai lietuviškas priežodis 
sako, sauso nieks neklauso.

Untanas-

Lietuviai valdo 
‘Orange Bus Lines’

Linijos busai kursuoja tarp 
visų J. V. miestų: savininkas 
J. Mekšras.

Orange Bus Lines, 209 N. 
Clark Street, yra lietuvių kon
troliuojama. Ši įstaiga, kaip 
ir kitos tusų linijos, veža ke
leivius į visas J. V. dalis ir 
miestus. Justinas Mekšras yra 
šios linijos savininkas. Kas 
ruošiasi keliauti, raginamas 
naudotis šios bendrovės bo
sais, kurie yra geri ir naujo
viški. Linija šio mėnesio pa
baigoje perka keliui naujus 
busus. Dėl kainų, tėmykite 
skelbimą “Naujienose”.

Žvalgas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos mėnesinis susirinkimas at- 
snbus lapkričio 8 d., North West 
Masonic svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 
8:00 vai. vak. Malonėkite dalyvauti 
skaitlingai, r^s šiame susirinkime bus 
nominacijos valdybos ateinantiems me
tams. ’ Rast. J. A. Jankus.< ________

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pe- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks lap
kričio 8, 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Prašomi visi nariai laiku susirinkti, tu
rime svarbių klausimų svarstyti. Kliubo 
balius jau netoli, lapkričio 19, subatos 
vakare, Auditorijoj mažosiose svetainėse. 
Reikia rinkti darbininkus dėl baliaus it 
nepamirškite ateiti į sekantį susirinkimų 
užsimokėti duokles, kad nenustotum 
Kliubo teisių. Valdyba.

PIRKS 1 tono troką, 
mokės cash. Norinti 
parduoti, šaukite Anta
nu Žymontą, Telefonas 
Roosevelt'8500.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

X

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

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų, galiu vir
ti valgyti ir nakvoti. jeigu reikalas. 
Praneškite Anna Kasputiene, 1755 W. 
Avė., Tel. Brunswick 4849.

Business Service 
Piznįų PatąrtĮayimas

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 savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

M

/

CLASSIF1ED ADS
Radios

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

Patent Attorney
Patentai

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BR1DGEPORT ROOĘING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedfle 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

ir

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ..................  $1.50
Kansas City ............... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $10.00
Philadelpbia ............... $12.00
Washington, D. C..... $12.00

ORANGE BUS LINES . 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.Lapkričio 1 d., Strumilos 

svetainėje įvyko didžiulės pra
kalbos, kurias surengė Roselan
do anglų, italų socialistų loka- 
lai ir lietuvis Antanas Jocius, 
centralinės kuopos narys. Pir
miausiai kalbėjo Lillian Hirs- 
tein, farmer-labor partijos kan
didatė j kongresą. Socialistų 
kandidatas į valstijos guberna
torius Roy E. Burt labai plačiai 
išdėstė savo planus ir ką mano 
daryti išrinktas ir, be to, pri
siminė ir nušvietė tikslus ir su
metimus, kuriais kapitalistų 
kandidatai Len Small ir judge 
Horner siekia tos vietos. Be jo, 
kalbėjo italas prof. Giuseppe 
Bartelli, lietuviškai Antanas 
žymontas, farmer labor parti
jos kandidatas į valstijos pro
kurorus W. A. Cunnea, devinto 
wardo buvęs aldermonas socia
listas Johnson ir eilė kitų.
Dalyvavo labai diaug publikos

Publikos buvo labai daug, 
kuri kuo atydžiausiai sekė kiek
vieną kalbėtoją, lyg mokiniai 
mokytoją. Ir pagaliau, tokie 
susirinkimai ir yra geriausia 
politinė mokykla, kurią vertėtų 
kiekvienam darbininkui lankyti 
ir ateityje, nes tik tokiu budu 
galima geriausiai susipažinti su 
šalies tvarka ir savo, piliečio 
pareigomis.—Senas Antanas.

Šįvakar Liet. Sav 
Pas. Draugijos 

susirinkimas

Muzikos studentai 
kviečiami į Simfo

nijos orchestrą

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS kriaušius, turi su
prasti apie Fur Coats. U. S. Cleaners', 
2735 W. 43 St. arti Fairfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė, pigiai, nes 
man persunku, labai graži ir gera vieta. 
Jarosz. 2159 Oakley Avė.

Prasidės 7:30 vai. vakare M a- 
sonic Temple: programe da
lyvauja kalbėtojai, ' daiįlin
kas ir pianistė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
biznis gerai išdirbtas, parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 3401 Auburn Avė.

Šį vakar, Gagė Park salėje, 
55th ir Wes{ern Avė., įvyksta 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestro repeticija. Vedėjas 
Chas. Steponavičius kviečia 
muzikos studentus prie orche- 
stro prisidėti. Darbas šį sezo
ną jau eina greitu tempu ir 
orchestras planuoja dalyvauti 
keliose koncertuose. Jokių 
duoklių orchestroj nariai netu
ri mokėti

ŠTAI . YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

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

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

PARSIDUODA grosernė, labai pigiai. 
Priežastis. savininkas apleido miestą. 
5752 So. Racine Avė. Matykite managet 
nuo 6 iki 10 vakarais.Chicagos Lietuvių Savitarpi- 

nes Pašalpos Draugija šian- 
dien šaukia susirinkimą Maso- 
nic Temple, 1547 N. Leavitt Sk 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Po draugijos reikalų ap
svarstymo, nariai turės progos 
išgirsti dainininką Čepaitį, 
pianistę A. Semaškiutę ir pre
legentus inž. K.. Augustinavi- 
čių ir Dr. A. Montvidą. Visi 
nariai raginami atsilankyti.

N.

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu 180 

akerių farmą su gyvuliais ir masinom 
30 mylių nuo Syracuse, N. Y. ant ga- 
radžiaus arba gazolino Station. Box 

J 1501, 1739 So. Halsted St.

Saukite
ROOSEVELT

apie
8500

va-

Lietuvių Scenos Mylėtojų h . 4 • • • •

dainuodami

testamente suminėtų $5,500, atsišaukė ir Lietuvoj gyvenan- ir duetuose, Pavaišins klausyto-
« . J* ra r a...   . . • ■ • * * . • r ' ’ . ’ *• t

906 NoAVestern Avė. 
Tel Humboldt 4766

_______

REIKALINGA moteris prižiūrėti 14 
mėn. mergaitę, valgis ir guolis.

' 1978 Canalport Avė.

šiandie, nuo 7 iki 8 vai. 
kare, iŠ stoties W. G. E. S.

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

padalomi k Vienų dieną.

dainininkai ir po vadovyste( - 
prof. A. Pociaus, pildys Šio' 
vakaro programą, 
dvigubiame vyrų kvartete, trio

Vyskupo ir kun. Albavičiaus advokatai 
stengiasi įrodyti, jog iškelusie ji bylą 

nėra nabašninko giminės ,

Byla tęsiasi ketvertus metus, eina dėl 
Andrijausko palikimo

Maždaug prieš penkerius 
metus 18-toj apylinkėj pasi
mirė Jeronimas Andrijauskas, 
kuris buvo taip pat žinomas 
kaipo Jerry Henry. Nors jis 
buvo ir paprastas darbininkas, 
tačiau susitaupė net kelis de- 
sėtkus tūkstančių dolerių.

Prieš mirtį Andrijauskas pa
darė testamentą, kuriame pa
žymėta, jog $5,500 paliekama 
Dievo Apveizdos bažnyčiai, 
kun. Albavičiui ir giminėms. 
Tie pinigai paskirstoma taip: 
keli šimtai dolerių kun. Alba
vičiui už atjaikimą mišių ,du 
šimtai giminėms, o visi liku
sieji bažnyčiai. Įdomus dar 
dalykas yra tas, jog testamen
te taip pat pažymėta ,kad vi
sas likusis turtas eina taip pat 
bažnyčiai.
Giminės nori atgauti turto 

• dalį
Ir štai pasirodė, jog be tų

Andrijauskas dar turėjo 
$25,000. Patyrė apie tai nabaš- 
ninko Amerikoj gyvenantys 
giminės ir pareikalavo/ kad ir 
jiems šis tas butų duota iš pa
likto turto. Vėliau atsirado 
giminių ir Lietuvoj, kurie ten 
gana vargingai gyvena. Kai 
jubs pasiekė žinia, jog Ameri
koj mirė jų giminaitis ir pali
ko didelius turtus, tai ir jie 
panorėjo gauti savo dalį.

Tuo tarpu kun. AlbaviČius 
pareiškė, jog visi palikti pini
gai turi eiti per jo rankas. Esą, 
jis žinosiąs, kaip tuos pinigus 
paskirstyti. Pagalios, pinigai 
palik'/ bažnyčiai, tad niekas 
prie jų negali turėti pretenzi
jų, Tačiau su tokiu kunigo 
nušistatymu nepanorėjo su
tikti nabašninko giminės. Pir
miausiai Amerikoj gyvenan
tys' giminės iškėlė bylą,1; kad 
sulaikyti testamentą. Vėliau

Roselando bedarbiai 
kviečiami įstoti į be

darbių komitetų

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos Žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Susirinkimas įvyksta penkta
dienio vakarais: smulkios 
žinutės iš Rdselando gyve
nimo.

Chicago Workėrš Cpmmit- 
tee on Unemplofnent, Roselan
do skyrius laįk$ susirinkimus t 
kas penktadienio vakarą prie paaaromt vienų aienų. < , 
109 st. ir Wentworth Avė. pie- a & C Better Bedding 
tų vakarų kampo tuščioje 
krautuvėje. Ta| bedarbių be- 
partyvis komitetas. Visi be
darbiai kviečiami ateiti ir pri- 

1360 kilocycles, bus perduoda- 'sirašyti prie šios bedarbių or
ganizacijos, kurios tikslas vien 
tik rūpintis! bedarbių reikalais, 
nesimaišant į jokią politiką.

Konservatorijos 
dainininkai dai
nuos per radio

mas nuolatinis antradienio va
karo programas, leidžiamas pa
stangomis Peoples , Furniture 
Co. krautuvių. Prie išpildymo 
šio programo yrat stropiai pri
sirengę įžymus konservatorijos Ratelis skubiai rengiasi prie' 
rlnlnininlmi ir nn vadnvvstA ■■ ..... .. ............

Balsuokite už 
NORMAN THOMAS

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 

k Tel. Englewood 5840

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1«78

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610V iWliiVisi>• Alii H.-II-1 irr (B /

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!




