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4 Farmer-Labor Nariai 
Išrinkti Kongresai!

Gal ir daugiau Farmer-Labor narių yra iš
rinkta iš Minnęsotos, kur jie laimėjo 

ir gubernatoriaus vietą
*•* w

Chicago. —Nors jau kelios 
dienos praėjo po rinkimų, te- 
čiaus vis dar nežinoma galuti
nų rinkimų davinių. Dar nėra 
pabaigti skaityti ir prezidenti
niai balsai.

Pirmosios žinios apie rinki
mus j kongresą skelbė, kad 
Farmer-Labor partija neprave
dė j kongresą nė vieno atsto
vo. Užvakar betgi niekurios 
žinios apie kongreso sudėti ro
dė, kad šprendžiant iš toli ne
pilnų davinių, j kongresą tapo 
išrinkti net devyni Farmer-La
bor partijos nariai iš Minneso 
tos. Tą pačią dieną, irgi pasi
remiant nepilnomis žiniomis, 
kitos žinios skelbė, kad Minne- 
sotoj laimėjo į kongresą 5 Far
mer-Labor nariai, 2 demokra
tai ir 1 republikonas.

Vakar jau turint tikresnes! 

žinias apie kongreso sudėtį, bu
vo skelbiama, kad busiamame 
kongrese bus 4 Farmer-Labor 
nariai ir kad dėl šešių vietų 
dar yra abejonės. Ar į tas abe-. 
jojamas vietas jema Tr Minne
sota, žinia to nepaduoda. Jei ! 
taip, tai gal ir daugiau vietų

kongrese bus laimėję Farmer- 
Labor nariai.

Farmer-Labor partija laimė
jo tiktai Minnesota valstijoj, 
kur ji pravedė ne tik minėtus 
4 ar daugiau savo narių į kon
gresą, bet taipjau laimėjo ir 
gubernatoriaus vietą.

Iš dabar žinomų rinkimų da
vinių sprendžiama>, kad Jungt. 
Valstijų senatas susidės iš 50 
demokratų, 36 republikonų ir 
1 Farmer-Labor nario (pasiliku- 
sio ten nuo pereitų rinkimų). 
Viso vietų yra 96.

Atstovų butas susidės iš 314 
demokratų, 111 republikonų, 4 
Farmer-Labor narių ir dėl 6 
vietų. nėra tikrų žinių. Viso 
vietų yra 435.

34 valstijose buvo renkami 
gubernatoriai. Jais išrinkti 2C. 
demokratai, 4 republikonai ir 1 
Farmer-Labor narys. Trijose 
valstijose daviniai abejotini, bet 
prieky stovi demokratai.

Iš ikišiol suskaitytų balsų 
prezidentini uos rinkimuose, Boo- 
seveltrs yra gavęs 20,366,000, o 
Hooveris — 14,489,909 balsų. 
Kiek kitos partijos gavo balsų 
—dar nepaskelbta.

M
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Deganti kriaučių dirbtuvė St. Vincent de. Paulo kalėjime, Jesus saloj, Quebec, Kanadoj, 
degta laike kalinių riaušių, kurias paskui numalšino atvykusi raitoji policija.
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Gal 1800 Žmogių Žuvo Kuboj
Penki užsimušė aero-ifv a „planui nukritus .tIŠSlliejll§l.jljrOS pail'’ 

į ga užliejo ir nunešė 
visų miestųChicago.-— Josęph F. Hirt 

prezidentas Forest Products; 
Engineering Co., jo žmona iri . , . .
trys svečiai užsimušė nukritus i Tikrasis skaičius žuvusių baisią- 
jo areoplanui ties Kempville,' | 
Tenn., beskrendant iš Chicagos. 
į Floridą. ’

jame uragane gal ir niekad 
nebus sužinotas

500 chiniečių žuvę mū
šyje

Tsitsihar, Manchunko, lapkr. 
11.—Japonijos armija paskelbė, 
kad 500 chiniečių liko užmušta 
smarkiame mūšyje prie 
jos-Rytų geležinkeilo, 
apielinkėje.

Chini 
Nonni

Ispanija rengiasi panai 
kinti legalizuotą pro

stitucija
Madridas, lapkr. 11. — Val

džia artimoj ateity paprašys 
cortes-seimą priimti įstatymus, 
kurie panaikintų Ispanijoje le 
galizuotą prostituciją.

Bilius taipjau numatys paski 
rimą komisijos kovai su lyties 
ligomis ir jsetigimą ambulato 
rijų tas ligas gydyti. Bilius nu
stato kalėjimą, pabaudą ir pri
verstiną medikalj gydymą vi
siems lyties ligomis sergan
tiems žmonėms.

įtaria Franci jos vys 
kūpą kaipo taksų 

sukčių
Tarp tūkstančių turtingų taksu 

sukčių yra ir trys senatoriai, 
sako socialistas atstovas

Katalikų bažnyčia 
nusilenkė Meksi

kos valstijai
Priėmė Jalisco valstijos apry- 

bavimą kunigų skaičiaus

Išteisino šovusius į 
darbininkų minią 

kareivius
Šveicarijos federalinė taryba nu

sprendė, kad jie atlikę savo 
pareigą

Geneva, lapkr. 11. — 11 už 
muštų ir 65 sužeisti yra pasek
mė naujokų kareivių paleidimo 
kelių papliaupų iš kulkosvai
džių j susirinkusią aikštėje di
delę darbininkų minią.

Vakar kareiviai buvo uždary 
ti kareivinėse, prirengti malšin
ti galimus neramumus. Tečiaus 
jokių neramumų niekad ir ne
buvo; nebuvo jų net tuo laiku, 
kai kareiviai ėmė šaudyti j mi
nią.

Federalinė valstybės taryba 
išteisino be jokios priežasties 
šaudžiusius į minią kareivius ir 
nusprendė, kad jie atlikę tiktai 
savo pareigą. Vienas iš de
monstrantų, Leon Nicole, tapo 
areštuotas ir pasodintas kalėj i- 
man neva už kurstymą prie 
riaušių.

Valdžia ir atgaleiviai tečiaus 
reiškia didelio susirūpinimo dėl 
ateinančio šeštadienio, kada bus 
laidojami nušautieji. Socialistai 
paskelbė tą dieną “gedėjimo 
diena“ ir gali kilti plačių protes
to streikų. '

Ne tik vietiniai, gyventojai, 
bet ir svetimšaliai, kurių čia

......— VF—I »..........  —

yra labai daug, nes čia randasi 
visos tautų sąjungos raštinės, 
yra labai pasipiktinę kareivių 
šaudymu į minią. O atgaleiviai 
visa gerkle rėkia prieš darbi 
ninkus ir reikalauja “apsaugos“.

Kaip parodo neutraliai tyri
nėtojai, minia nebuvo ginkluota 
ir niekas mažiausių neramumų 
nekėlė. Nicole kurstymai neda 
vė jokių pasekmių. Kalbos gi 
paveikė tiek, kad daugelis nau 
jokų kareivių, kurie buvo ištar
navę kariuomenėj tik du mene 
sius, pradėjo savanoriai mesti 
savo ginklus. Tai pamatę kari
ninkai davė įsakymą kulkosvai
dininkams šauti į minią. Ka
reiviais komandavo pulk. Le 
Perret, buvęs vienas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kų. Tarp užmuštųjų yra vieno 
į minią šaudžiusio kareivio te 
vas.

Garnerio išrinkimas Texas vals
tijai kainuos $11,000

Austin, Tex., lapkrė 11. — 
Kadangi John N. Garner tapo 
išrinktas Jungt. Valstijų vice
prezidentu, tai tas dalykas 15- 
tam Texas distriktui, į kurį ei
na 23 pavietai, kainuos apie 
$11,000. Mat, Garner, kuris da 
bar yra atstovų buto pirminin
ku, tapo išrinktas ir kongres- 
manu. Laimėjęs ir vice-prezi- 
dento vietą, jis nuo kongresma- 
no vietos turės atsisakyti ir 
priseis skelbti specialius rinki
mus užpidyti vakariciją. Tie 
speciali rinkimai ir kainuos apie 
$11,000.

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

Apsiniaukę, protarpiais gal
būt sniegas; tiek pat Šalta.

Saulė teka 6:36; leidžiasi 4:- 
38.

Camąguęy, Kuboje, lapkr. 11.
*. -i . u,i ^Didelis plotas centralinėj Ku<

Tikisi atšaukti Illi-iboje veik visai »«wkintas 
į baisiame tropikų uragane. Ap 
i skaitoma,, kad jame žuvo nuo 
1,300 iki 1,800 žmonių, neskai 
tant tūkstančių sužeistųjų. Ma
terialiai nuėstoliai siekia $10,- 
000,000.

Camaguey provincija, turtin-1 
giausia cukraus auginimo, sry- 
tis Kuboje yra labiausia nuken
tėjusi. Visas cukraus nendrių 
derlius yra sunaikintas.

Didelė didžiuma žuvusių pri
gėrė laike juros išsiliejimo

nois prohibiciją 
už 60 dienų

Chicago.—Nors dar nėra pil
nų davinių Illinois valstijos le 
gislaturos rinkimų, tečiaus iš 
jau esamų davinių matyt, kad 
valstijos legislaturoje didžiumą 
sudarys demokratai ir šlapieji. 
Naujoji legislatura susirinksi 
sausio 5 d. ir pirmiausia busią 
pasiūlyta atšaukti valstijos pro-
hibicijos vykinimo įstatymus. Santa Cruz dėl Sur porte. 20
Manoma, kad už 60 dienų pro- 
hibicijos įstatymų Illinois vals
tijoje jau nebebus.

Ne w Y orkas rengiasi 
prie alaus

New York, lapkr. 11. — Nė\v 
Y/orkas, kuris ištikrųjų niekad 
ir nebuvo nusausintas, tik buvo 
pablogėjusi alaus kokybe, da 
bar sparčiai ruošiasi prie par
davinėjimo gerojo alaus. Penki 
vietos bravorai rengiasi išleisti 
$7,000,000 tinkamai pertaisyti 
savo bravorus. Jie pranašauja, 
kad alus busiąs jau prieš Kalė 
das. Varyklų, bonkų dirbtuvių 
ir kitų su alum surištų pramo
nių šėrai pakilo. Gabentojams 
ir statinių gamintojams įsakyta 
būti prisirengusiems prie dide
lio darbo.

Palei Broadway ir hoteliuose 
samdomos vietos alui pardavi
nėti, senieji galiūnai skubiai 
pertaisomi, priruošiami pradėti 
biznį su ta pačia minute, kaip 
tik gerasis alus bus legalizuo
tas.

350 boliviečių krito mūšy

Asuncion, Paraguay, lapkr. 
1.—Karo ministerija skelbia, 
kai Bolivijos kontr-ataka Gran 
Chąco teritorijoj, kurioj daly* 
vavo 3,000 kareivių, liko atmuš
ta. Mūšyje žuvo 850 Bolivijos 
kareivių’ ir 4 karininkai.

pėdų augŠtumo vilnis šniokšda
ma užliejo visą miestą ir nuėjo 
dar 5 mylias j šalies gilumą. 
Miestas turėjo apie 4,000 gy
ventojų ir tūkstančiai jų žuvo 
kai vilnis užklupo juos savo na
muose. Visas miestas liko nu
neštas į jurą, išliko tik keli na
mai.

Visoje Camaguey ir gretimo
se Santa Clara ir Oriente provin
cijose uraganas sugriovė desėt- 
kus miestų ir išnaikino didelius 
pasėlių plotus.

Tikrasis žuvusių skaičius yra 
nežinomas, nes dar ne -visur 
yra atsteigtas susisiekimas. 
Galbūt niekad ir nebus sužino
ta kiek tikrai žuvo žmonių, 
ypač nuneštame į jurą Santa 
Cluz mieste* Camagiiey polici
ja apskaito, kad ten žuvo 1,300 
žmonių. Camaguey meras gi 
mano, kad žuvo 1,500 žmonių. 
Atstovas Dupiiy iš Santa Cruz. 
kuris nelaimės laiku buvo mies
te, bet išsigelbėjo, mano, kad 
prigėrė 1,800 žmonių.

Kitose šalies dalyse, kiek iki
šiol žinoma, yra žuvę apie 100 
žmonių. Pačiame Camaguėj 
mieste žuvo 17 žmonių ir 75 
liko sužeisti.

Nors ir Camaguey miestas 
yra labai nukentėjęs, bet jis 
dabar rūpinasi pirmiausia su
teikti pagelbą pabėgėliams iš 
Santa Cruz, daugelis kūnų yra

Šerifo padėjėjai pa
vaduos miliciją

Taylorville, III.', lapkr. 11. — 
Prisaikinus daugiau kaip 200 
dirbančių angliakasių, iš seno
sios angliakasių unijos, ir pa
darius juos šerifo pagelbinin- 

į kais, tapo ištraukta iš čia dar 
viena milicijos kuopa ir dabai 
pasiliko mieste tiktai viena kuo
pa iš Cairo.

Prokuroras pirm ’ prisaikini- 
mo tiems šerifo padėjėjams-de- 
puties išaiškino jų pareigas ir 
įsakė jų neperžengti. Pavietas 
liko išdalintas į teritorijas, ku- 
riosę'vveiks atskiri tų padėjėjų 
būriai.

šiame paviete, kurį valdo Pea- 
body Coal Co., kova eina už pri
pažinimą naujosios angliakasių 
unijos. Naujosios unijos na
riai pikietuo j a kasyklas, bandy
dami patraukti savo pusėn dir
bančius senosios unijos anglia 
kasius. Tų šerifo padėjėjų par
eiga bus neprileisti kasyklų pi- 
kietavimo ir visaip trukdyti 
naujosios unijos veikimą.

Mexico City, lapkr. 11. —Vi
si nesutikimai su katalikų baž
nyčia Meksikoje liko išlyginti, 
Jalisco valstijos vyskupui Jose 
Garibi Bivera pranešus valsti
jos vyraiusybei, kad bažnyčia 
priima konstitucijos pataisą, 
kuri aprybuoja kunigų skaičių 
Jalisco valstijoje ir nustato, 
kad visoje valstijoje negali bū
ti daugiau kunigų, kaip 58. 
Nutrauktos bažnyčiose pamal
dos bus tuoj aus atnaujintos, 
kaip tik spės savo distriktų 
valdžioms užsiregistruoti 
58 kunigai'

Ir Kanada

tie

()tt?wa, lapkr. 11. — Pasiti
kint, kad Jungt. Valstijose su- 
gryš Slapioji gadynė, Kanados 
atstovų bilte bus įnešta rezo
liucija nuimti suvaržymus deg
tinės eksportui.*

Illinois ūkininkaitis—ktinų 
skynimo čempionas

Kewanee, III., lapkr. 11. — 
Apie 50,000 farmerių susirinko 
pažiūrėti kornų skynimo kon- 
testo, kuriame dalyvavo 18 ge
riausių kornų skynėjų, čempio 
natą laimėjo Carl Seler, 29 me
tų, iš Knox pavieto. Jis į 80 
minučių priskynė arti 37 buše
lius kornų.

Riaušės privertė 
džią nusileisti

Reykjavik, Islandijoj, lai 
11.—Po užvakar kilusių rii 
riaušių protestui prieš mi< 
tarybos nutarimą visu trei 
liu sumažinti teikiamą bet 
biams pašelpą, valdžia vakar 
skelbė, kad ji paskolins ūži 
tinai pinigų, taip kad gal 
butų mokėti senąją pašelpą,

12 vaikų žuvo gaisre
Palaidojo Stalino žmoną

Maskva, lapkr, lt. — Dikta
toriaus Stalinę antroji žmona, 
Nadežda Sergejevna Alleliujėva, 
80 ^MelŠhiis iškilmė
mis palaidota Novo-Deviči vieJ^užeisti. Visos ligoninį ho 
nuoiyfoe^.^Laidotuvėse paties ' '.^'7' 77.7'7 ‘ ". ..'.^,.,77 7^777 
Stalino nesimatė. Taipgi nežU liko perpildyti sužeistasiais. Da*. 
noma ir jo žmonos mirties prie- bar skubiai4 sinučiama ir cent- 

rainės valdžios pagelba/

teliai, turčijį namai, vagoria’i.

žasties.

Waedenswil, Šveicarijoj, 1 
11,—12 vaikų žuvo gaisre, 
ris sunaikino vietinę vaikų 
glaudą.

Išrinktasis Santa Cruz n 
Antonio 'Martines Valle nu 
vė sužinojęs,, kad visa jo 
myna žuvo 
jo miestą.

kai vanduo

Paryžius, lapkr. 11. — Dide
lio triukšmo atstovų bute sukė
lė socialisto atstovo Fabien Al- 
bertin kaltinimas, kad tarp tū
kstančių turtuolių, kurie išsisu
kinėja nuo taksų mokėjimo yra 
Orleano vyskupas gen. de la 
Landė, generalinis Franci jos 
armijos kontrolierius ir trys 
žymus senatoriai.

Albertin savo kalboje apie 
turtinguosius taksų sukčius 
nenorėjo nė vieno jų įvardyti, 
bet 'kilus reikalavimui jis dau
gelį jų įvardijo ir pridūrė, kad 
jei finansų ministeris paskelb
tų visą taksų sukčių sąrašą, tai 
jame atsidurtų magistratai, au- 
gšti valdininkai ir industriniai 
magnatai. Finansų ministeris 
atsakė, kad jis nematęs to są
rašo ,bet jis tą dalyką ištirsiąs.

Šis socialisto kaltinimas su
kėlė tokį didelį triukšmą, kad 
turėjo įsimaišyti premieras Her- 
riot ir prisižadėti, kad jis nu
baus visus taksų sukčius, ne 
žiūrint kur ir kas jie butų.

Nesenai buvo iškelta aikštėn, 
kad Baselio bankas, Šveicarijoj, 
pagelbsti 1,500 franeuzų išsi
sukti nuo taksų. Einant įstaty
mais, valdžia turi gauti 18 nuoš. 
takšų ant visų svetimų šalių 
šėrų dividendų.. Kaltinama, kad 
taksu sukčiai tokius Šerus laiko 
užsieny, kur jų finansiniai 
agentai surenka dividendus ir 
atsiunčia į Paryžių pinigais.

Nurokai jau išėjo iš ka
lėjimo

Šiauliai.—Spalių 18 d. 17 vai. 
broliai Nurokai buvo išleisti iš 
Šiaulių sunk, darbų kalėjimo, p. 
Frenkeliui ir keliems kitiems 
žydų tautybes piliečiams padė
jus už juos reikalaujamą užsta
tą. Frenkelis užstatė už Nu- 
rokus savo nuosavus teatro 
“Kapitol“ rumus.

Knygnešiai prašys pen
sijos

Kaunas.—Provincijoj organi
zuojasi seni knygnešiai negavu
sieji pensijų. Jie žada rašyti 
kolektyvų prašymą šv. minista 
riui, nurodydami savo atliktus 
darbus ir prašydami pensijų.

Indianapolis, Ind., lapkr. 11. 
—Valstijos legislatura, tikimąsi, 
tuojaus atšauks valstijos prohi- 
bicijos vykinimo įstatymus, kai Jų priešaky busią žinomas knyg- 
tik ji susirinks posėdžiui sau- nešys ir laikraščių, bei kal
šio mėn

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 ŠOa Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

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



[korespondencijos KĄ ŽMONES MANO
nei

Grand Rapids, Mich Westville, III

' £3

iį!įjįš$iĮjį

LENGVUS
1h

Išmokėjimai

kaip 
kaip

$22.60. 
Kadan- 
atimtas 
tai pa-

nienesinis 
sekmadie* 
Susirinki*

Todėl 
viešai 
ir D. 
kurie 
nariai Radio Tūbos 

Cunningham... 
... Duodame

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Nepaprastas socialistais 
susidomėjimas

įį •

beveik nieko neveikia

-

Užcitakant paštu, prisiųskite 3c 
perciuntimo lėšom*. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELĮ, MOTUTĘ,
BROLĮ • IR SESUTĘ,
— PASVEIKINTI SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS! U

Kaina Tiktai 5 Centai

juos nekovoja, 
jo vykinimui 
nėra išsilavi- 

reikahis pasi-

Koki pasirinkimu vertybių jus galite nusipirkti pas 
Continental, vyrų siutai tiktai $11.50 arba $16.00. Siu
tai naujos mados ir su dviejų eilių -guzikais modeliai, 
gerai pa°biti iš geriausio materiolo, kurį ilgai dėvėsit

apie $59,000 su viršum, ale 
kad nebuvo kam biznis daryti, 
tai tie pinigai ir tapo išmėty
ti ' beveik be jokios naudos 

bendrovei. Taigi, jei ir dabar 
perorganizuotų bendrovę, ar 
tai tik tam, kad vėl bereika
lingai nuolatinį sekretorių 
palaikyti ? Aš bent nemanau, 
kad tas perorganizavimas yra 
kam nors kitam reikalingas.

Dabar bendrovėj yra tokia 
sistema, -r- žmogus yra gerai 
apmokamas, bet bendrovės ge
rovei 
Jeigu taip, tai kam jį ten lai 
kyti? Mano patarimas 
jau sakiau, yra toks, - 
galima greičiau likviduoti ben
drovę, kad sutaupyti nors li
kučius. Jei to nebus padaryta, 
tąi gali nieko nebelikti. Juk 
turite gerai žinoti, kad namas 
yra| apgriuvęs ir dykai stovi 
jau keli metai. Pinigų bendro
vė neturi, kad tą namų patai-

po 35c ir 55c 
RCA... Philco

Nuolaidų nuo 
iki 45%

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO

LAIŠKAI

priešų pagamina. So- 
yra demokratiški: jie 
su visuomenės balsu, 
ir žmonišku keliu jie 
darbininkus, kad jie 

, kodėl socializmas

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

gali atlikti. Kol dar 
iš IPennsylvania Ex- 

banko $700 su viršum 
per mėnesį, tai tuos pi- 
ir praleidžia ant algų

Kaip tik dabar kuomet jus matote apie Dėkos Dieną yra laikas pirkti naujus rublis 
ir rasi didėlį pasirinkimą geriausio maisto DYKAI. 20 svarų gvro maisto Dykai su 
kiekvienu pirkiniu byle rūbo apkainuoto $15. ar daugiaus.

Ketvergius nuo

Gražus Lietuvių Programai WCFL 
970 kil. Nrdčiiomis nuo 1 iki 2 

vai. po pietų. WHFC—1420 kil. 
" 7:30 vakare.

visi su Celanese pamušalu. Modeliai 
■m naujausiais pageri-

nimais, platus, se- 
mi-roped pečiai, kai 
kurie iki pusiau su pa
mušalu. ši grupė over- 
kautų iki $15 duoda 
jums tok j pasirinkimą 
modelių ir materiolų, 
kad jus busite nu
stebinti ju išbaigimu: 
Taipgi didelis s la ka s 
Polo overkautų su juos
tomis:

i: ! 1
toSSii

Triukšmingas SLA. 60 kuopos 
susirinkimas; pats valdybos 
narys D. Greičaitis suardė 
susirinkimą.

syti, o į jį tai tiesiog sarma
ta žiūrėti. Ir kas iš to bus? 
Namas stovi geroj vietoj, ta
čiau su Pennsylvania Exchange 
banku eina kivirčai, — ir 
vieni nei kiti namų netaiso, 
riausi išeitis butų, — tai 
vesti namų Susivienijimui 
$40,000 morgičių. Susivieniji
mas jį pasitaisytų ir jis butų 
tinkamas organizacijos bizniui. 
Kitus Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalus irgi butų 
galima pavesti Susivienijimui 
tvarkyti. Tada viskas butų ge
rai.

Turėčiau daug ką apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę pa
rašyti, ale šiuo tarpu pakaks,

SLA. 60 kuopos 
susirinkimas įvyko 
nį, lapkričio 6 d. 
Inas buvo sušauktas atvirutė
mis, nes komisija, kuri mėne- 
pis atgal buvo išrinkta, turė
jo išduoti raportų kaslink A. 
B. Sutkaus, finansų raštininko, 
kuris surinktas iš narių duo
kles nepasiuntė centrui. Komi
sija, susidedanti iš 7 narių, 
dirbo per visų mėnesį ir sura
do, kad A. B. įatkus pasilai
kė $538.20 centro pinigų, o 
taipgi kuopos pinigų 
Vadinasi, viso $560.80. 
gi nuo šatkaus tapo 
visas kuopos archyvas, 
skutiniam kuopos susirinkime 
jis visai nedalyvavo. Nuo narių 
mokesčius priimti tapo paskir
ti komisijos nariai 
notas kaipo atsakom i ngas ir J. 
Smilgius kaipo pagelbininkas.

Išdavus nariams pirmiau su
rinktas knygutes, eita prie pa
prastos susirinkimo tvarkos. 
Protokolas iš praeito susirinki
mo priimtas ir kiti formalu
mai atlikti. A. B. šatkaus ty
rinsimo komisija išdavė ra
portų, kuris buvo priimtas. 
Skaityta keletas laiškų nuo 
Pildomosios Tarybos. Jie liko 
priimti. Paduotas skundas prieš 
finansų raštininką A. B. šatkų 
ir nutarta šaukti nepaprastą 
susirinkimų lapkričio 25 d., kad 
tą skundą apsvarstyti ir susi
rinkimas ėjo pusėtinai tvarkiai.

Bet štai nei iš šio, nei iš to 
A. Kriviskas-Korz pradėjo kal
tinti J. Smilgių, T. Aleksynų, 
mane ir kitus narius, buk mes 
su šatkum susitarę pasilaikėm 
sau tuos pinigus. Esu mes pa
sidalinsim juos. Tuojau iš Korz 
buvo pareikalauta, kad jis įro
dytų faktais, jog mes turim 
su šatkum padarę suokalbį ta
rne

Lapkričio 6 d. būrelis vietos 
lietuvių buvo surengę socialis
tams prakalbas. Kalbėti atva
žiavo iš Chicagos Dr. A. Mont- 
vidas.

Mat, prieš valdininkų rinki
mus čia kalbėjo kelis sykius 
republikonai, demokratai ir ko
munistai. Norėta išgirsti ir so
cialistų pareiškimai.

Į socialistų prakalbas susi
rinko tiek daug vyrų ir mote
rų, kurių tarpe buvo nemaža 
jaunimo, kad erdvi svetainė 
pilnai užsikimšo. Tiek daug 
žmonių susirinkdavo į socialis
tų prakalbas tik Rusijos revo
liucijos laikais.

Kas da labiau įdomu, tai 
publikos margumas: republiiko- 
nai, demokratai, komunistai, 
socialistai, dviejų rųšių katali
kai ir nepartyviai atėjo išgirs
ti socialisto kalbos.

Publika pasižymėjo entuziaz
mu, mandagumu ir inteligen
tiškumu. Klausėsi ji ramiai, 
plojo ten, .kur kalbėtojas* pa
taikė priešams į skaudžiausią 
vietų, ir gardžiai juokėsi, kuo
met kalboj pasireiškė satira ir 
humoras.

Pataikavimų, nuolankumų ir 
glostymų Dr. Montvido kalboj 
nebuvo. Rėžė jis iš peties. Kal
bėjo valandą su viršum. Nė 
vienas klausytojas neišėjo. Pub
lika norėjo ir ilgiau klausytis, 
bet kalbėtojas nusiskundė pa
vargęs ir atsiprašė. Nors jis 
aštriai kritikavo kitas partijas, 
nors jis nesigailėjo pašiepimo 
ir kritikos visiems socialistų 
priešams, išrodė, kad visi su
tiko su jo argumentais, ir 
prakalboms pasibaigus visi 
šnekučiavosi, kad su socialis
tais kiti pasilyginti negali, kad 
socialistai turi tvirtus princi
pus ir išmintingą taktiką. Ko
munistams jis mandagiai pasa
kė, kad jis skaito juos darbi
ninkais, radikalais, pasiryžu
siais prieš kapitalizmą kovoti, 
vienok vartojančiais prievartą 
prieš žmonių didžiumų, kad 
savo tikslo atsiekus. Esu, so
cializmo negalima įvykdinti 
ten, kur gyventojų didžiuma jo 
nesupranta ir nenori. Jeigu pa
tys darbininkai savo reikalų da 
nesupranta, už 
socializmo bijo, 
nesiorganizuoja, 
nę visuomenės 
imti savo rankosna ir tvarkyti, 
socializmo prievarta jiems ne
užkarsi. Industrijos besiplėtoji- 
mas priruoš vietą socializmui 
ir išlavins darbininkų. Jis no
rės socializmo. Kuomet socia
lizmas vykdinamas ginklu, 
kumščiu, kalėjimo bausmėmis 
ir nelaisvomis, tokia taktika tik 
amžinų 
cialistai 
skaitosi 
Geruoju 
mokina 
suprastų 
jiems yra reikalingas. Kol pa
tys darbininkai jo negeis, tol 
jis neįvykinamas, šmeižimais, 
gąsdinimais, aštriomis bausmė
mis ir prievarta meilės ir pa
linkimo link nieko nesukelsi.

Su republikonų ir demokra
tų partijomis kalbėtojas cere
monijų nedarė: kirto taip ašt
riai ir giliai, kad kiekvienam 
buvo aišku, jog jos tik stam
bųjį kapitalų atstovauja ir gi
na ir abi yra kai viena.

—Tiek to.

Kiek laiko atgal gavau laiš
kų iš vieno Lietuvių Atstaty
mo Bendrovės direktoriaus ar 
kokio ten komiteto nario, kad 
pasirašyčiau po pamaina arba 
“proxy” ir tuoj ją grąžin
čiau. Tikslas tų “proxy” tai 
kad butų galima sušaukti Lie-: 
tuvos Atstatymo Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimas ir suda
ryti reikalingą kvorumą. Toks 
susirinkimas galėtų nutarti per
organizuoti arba likviduoti 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę.

Mano manymu, butų geriau
sias išėjimas likviduoti bend
rovę. Kų gelbės perorganizavi
mas? Juk jokio biznio ta ben
drovė nedaro. O antra, neturi 
nei pinigų bizniui daryti. Juk 
jei ilgiau dar palauks, tai ir 
namų pražudys ant sekreto
riaus algų. Tiesa sakant, jokio 
nuolatinio sekretoriaus nerei
kia, o jis visgi laikomas. Na, 
ir kam? Tik todėl, kad sekre
torius išsirenka direktoriais sa
vo draugus, kūne jam ir mo
ka iš bendrovės iždo po $40 
per savaitę algos.

Tą darbą, kurį turi bendro
vė, žmogus per dvi ar tris va
landas 
gauna 
change 
rendos 
nigus 
bei kitoms išlaidoms padengti, 
o atmokėti Susivienijimui mor
gičių tai nėra iš ko.

Kada yra šaukiamas šėrinin- 
kų suvažiavimas arba seimas 
kas metai, tai išsiuntinėjama 
ir “proxy”. šėrininkai didelėj 
daugumoj savo “proxy” siun
čia sekretoriaus vardu, kadan
gi kitų direktorių nežino. Be 
to, jiems nėra žinomi nei tų 
direktorių adresai. Sekretorius, 
gavęs daugiausiai, “proxj;’’, tuoj

NUGATONE
Tas vardas buvo duotas vieno gydytojaus 

Toniko receptui, kuris dabar pardavinėja- 
man visose didesnėse vaistynyčiotie. NUGA
TONE yra tonikas — generali* tonikas. Ji
sai atgaivina, sustiprina mus. No vartok 
Htinnilantu, kurio mažai valandėlei tik su
stiprina. o paskui per keistą valandų nu
stoja veikę, ir mus slėgis. Vartok NUGA
TONE. garantuotą toniką. Vienas doleris 
kainuos Už mėnesio treatmentą.

NAUJOS Radios 7 ir 10 tū
bų, gražiuose kabinetuose

*29.00
NAUJI merginų £
laikrodėliai po ....... f | £
26 šmotų sidabruoti peiliai 
ir šaukštai tik $^į 
Big Ben Alanu Clocks

susitaria su savo draugais.,i r, 
kai ateina neva rinkimai, tai 
už kuriuos paduoda savo bal
sus,’ tai tie ir lieka direkto
riais. Ir taip eina iš metų j 
metus. Sekretorius turi gerą 
vietą, nors jau per paskutinius 
penkerius ar šešerius metus 
jam nėra jokio reikalo nuolati
niai ten dirbtti.

O kai dėl s to, kad laiške pa
sakyta “perorganizuoti”, tai ką 
perorganizavę mano daryti? 
Kaip jau minėjau, jokio biznio 
nedaroma ir nėra kam tų biznį 
daryti, ir tai jau nuo gana 
seniai. Tiesa, buvo laikai, ka
da buvo galima biznis daryti 
ir padaryti, bejt nebuvo kam. 
Vienu tarpu buvo ir pinigų

ui pi ii i i
Jus neturėsite daug progų nusipirkti šiuos ©ver
kautus tokia kaina kokia mes jums dabar siūlome. 
Ateikite ir išsirinkite ne- 
atiidėliojant. Jus rasite šen- ffiįik
naeinffua st ylius, pasiuvimą fflgį
ir materiohis šioj pastebėti- ta& $9
noj grupėj. Wor»t«d Išėji- wM6į j^Įy
mui Overkautai arbą švei- N® Į8F
naus ir minkšto materjolo 

sporto o verkautus. Velti $35
k. JUMS REIKIA RŪBŲ

Pirkit Dabar ir Taupyki!

Pasitikėjimą—štai ką šie overkautai jums 
duos. Pasitikėjimą išeiti ir laimėti. Pasitikė
jimą į Continental. Pasitikėjimą savim. Visi 
vyrai pasirėnka šiuos ©verkautus. Jiems pa
tinka jį; ilgas na-
Šurnas, kok y b ė, ||||į| z^||| ragk
p a s i uvimas, ir /įSRį® HEm
“lengvas” stylius Įjjjilį
Mes parinkome ge. figMjĮ
liausi us materjolus, WĮįSl ĮįĮĮĮįy
gražiausius mode- BHEHL gpr
liūs su didžiausiu at 
sargumu ir stropumu

Jusy pasirinkimui: Boucles, Meltons, Kara 
kutini

Continental

OVERCOATS

dalyke, o kad ne, tai turi 
vietos atšaukti šitą šmeiž- 
Bet Korz nenustojo karto- 
savo šmeižtą. Vice-pirmi- 

ninkas D. Greičaitis stojo ap
ginti A. Korz. Jis tokius pat 
Lodžius pakartojo, kaip ir Korz, 
t akydamas, kad mes su Šat
kum susitarę tą skriauda Su
sivienijimui padarėm. Čia kilo 
triukšmas prieš D. Greičaitį. 
Atsišaukta į susirinkusius na
rius, kr.d mes ilgai tokių 
triukšmų, kuriuos pakelia dau
giausiai valdybos nariai, išė
mus pirmininką J. Vaitkevičių, 
iKQ>akęsim. Pirmininkas J. 
Vaitkevičius, negalėdamas D. 
Greičaitį sustabdyti ir tvarką 
palaikyti, trenkė plaktuku į 
stalų ir uždare susirinkimų.

Tai šitokie musų kuopos vir
šininkai: vietoj palaikyti tvar
ką, patys suardo susirinkimus. 
Ar ilgai nariai galės pakęsti 
šitokių padėtį ?

t\. B. šatkus tikrai tapo ras
tas kaltu. Bet nebuvo padaryta 
knygų revizija ir nesusirašyta 
su centro sekretorium, 
nariai nedrįso jį labai 
kaltinti. Bet kad Korz 
Greičaitis kaltina mus, 
nesam jokie valdybos 
ir nieko bendro neturim su tais 
prašvilptais narių pinigais, tai 
jie perdaug drąsos parode, ši
tas jų kaltinimas veikiausia 
taip pigiai nepasibaigs.

Prie pabaigos turiu pažymė
ti, kad aš savo parašą, kurį 
padėjau po skundu ant A. B. 
Šatkaus, atšaukiu, nes tų pa
rašą padėjau pirma, negu jus 
mane kaltinote kartu su 
kum. Jei bučiau žinojęs, 
ir aš busiu įveltas į tą skan
dalą, tai nebūčiau rašysis, — 
kaipgi galima skųsti žmogų, su 
kuriuo kartu pats esi kaltina- 
mašT0—- S. Naudžius.

Jos. F. Budrik
—INCORPORATED— 

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

šeštadienis, lapkr. 12, 1932 ....... ............. ...... .....
— mažu bus progos kitą kartą 
pakalbėti daug plačiau.

Liet. Ats. Bend. Šėrininkas.
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Radio valanda

jau kelinti metai

Pradeda
Taupyt

Radios

rne

GREITAS PRISTATYMAS Už MAŽĄ KAINĄ

Radio Tūbos

4150 South Halsted Street

TEATRAS ir BALIUS
Cicero

Pradžia 6 v. v,
Apie viską po truputį

GERA
ne- MUZIKA

Kviečia Komitetas

nuo

PEOPLES
FURNITURE CO

A. A. Anderson, Prealdant

Jeigu Jūsų kūdikis 
maitinamas iš butelio

i, jeigu 
krūtim.

ŠOKIAI 
iki 12 vai. 
NAKTIES

PADARO 
GERESNĘ

5 AKTŲ 
DRAMA

Galima 
Nusipirkti 
Grosernėse ir 

Kavos 
Krautuvėse

susilaukti geros
Rašė jas.

balių ir pa-
Todel ši ar- 

vasaros metu 
išvažiavimus,

Ant rytojaus po rinkimų dar
bo vietoj jau iš anksto pradėjo 
rinktis būreliai darbininkų. Jie 
kalbasi ir ginčijasi tarpusavyje. 
Jaunesnieji džiaugiasi ir šposus 
krečia, senesnieji, kurie jau tu
ri patyrimą iŠ senesnių laikų, 
jokio džiaugsmo nerodo: • jie 
gana rimtai žiuri J ateitį ir ži
no, kad iš demokratų nieko ge
ro negalima tikėtis.

Jus galite pasiųsti Kalėdų Dovaną pinigais savo giminėms 
Lietuvon per šią Banką išmokant U. S. Doleriais arba litais.

Ii ai privalėtų 
paramos.—“N

rengia
-“Hard Times Dance

tūbų Console

29.50

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL vak. N e dėl dieni a i n 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

daringų darbų lietuvių naudai 
Draugija kiekvienais metais su
rengia pietus Oak Forest sene
liams, palinksmina juos su mu
zikaliu programų ir suteikia do 
vanas.

Vakarinės žvaigždės Kliubo 
paskutinis susirinkimas užsitęsė 
gana ilgai 
Bedarbių 
Esą, bedarbiai labai pasekmių 
gai veikia ir ką tik nori, viską 
gauna iš valdžios. Dabar j tapo 
nauji reikalavimai įteikti. Jei 
gu, girdi, valdžia juos išpildys, 
tai tada viskas bus gerai.

žinoma, yra labai geras daik
tas, kad bedarbiai organizuoja
si, tačiau ką bendro su tuo tu
ri draugijų bei kliubų atstovai? 
Tai yra niekas daugiau, kaip

Pagyvensimo ir patys įsiti
kinsime, jog džiaugtis dėl de • 
mokratų laimėjimo nėra pagrin
do. ’ Vėl litis tie patys vargai 
ir tos pačios bėdos.

Išdavė savo raportą 
'arybos komitetas.

‘Dundulienės Grupė’ 
scenoje stato ‘Gyvi 

Nabašninkai’
Dalyvaus D.L.K. “Vytauto drau 

gijos vakarėlyje rytoj

Lapkričio 20 d., sukanka 10

i 7-nių 
$80.00

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yęrko 

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

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

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė. Chicagojll.

Pasirinkimas visų vėliausio padarymo 
lietuviškų rekordų. Biskį ■< 
senesni Rekordai tik ........ ■ **V

Raudonos Rožes Kliubas spar
čiai rengia naują “basketbol” 
jauktą. Kiek galima spręsti, 
jauktos bus itin geras: visi lo
šėjai yra jauni ir greiti. Lošė
jams tapo nupirkta graži nauja 
uniforma.

Pirmą kartą jauktas pasiro
dys lapkričio 23 d. Vadinasi, 
prieš pat “Padėkavonės Dieną”. 
Lošimas įvyks Liuosybės Sve
tainėj. Ant rytojaus toj pat 
svetainėj kliubas turės paren
gimą. Visas parengimo pelnas 
eis jaukto palaikymui. Jaunuo-

Draugyste Lietuvos Dukterų 
rengia puikią vakarienę 10 
metų sukaktuvėms paminėti

Vertės nuo 95c 
iki $1.25

Grįžta Atgal į Seną ir 
Paprastą 

Pasisekimo Kelią

Tarp Chicagos 
Lietuvių

The stvdy of iaw develops and eouips 
LEADERS. Moti of our leadlng Men, Including 
our Prosidonti, havobeon lawyori, TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FQRWARD. Thoro lt alway* a Great 
Damand for Man and Woman with Legal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIQUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a limo. No Tlmo Lot!, Naw Classet 
formod nlna Urnas a Yąar. Start Studylng and Earn- 
Ing Cradlts at any Time. ENTER NOW. LL.B. Dęgraa 
In Throo Yoars. Dąy and Evęnlng Ctatsos*

er daugelimetų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
SO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Vakarienes
6 valandą vakare.
kito ko, bus dalinamos 
dovanos už šokius. • 
jaunuoliai taip ir se-

Dainininkas Stasys Rimkus.
Ryt dieną nuo 1 iki 2 vai po 

pietų jis dainuos Budriko radio 
valandoje.

DIDINA SAVO TAUPY 
MŲ SĄSKAITAS 

ŠIAME STIPRIAME
BANKE

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

j. Be priverstino 
ymauiu namie leid- 
c alus kai 
tick_ paliovę

Lapkričio 26 d., šeštadienį, 
Lietuvių Moterų Draugija “Ap- 
švieta” rengia “sunkių laikų 
šokius
Chicago Lietuvių Auditorijoje.

Visuomenė turėtų skaitlingai 
atsilankyti i šiuos šokius, nes

Ų AMERIKOS 
C UNIJA

Ryt dieną turėsite malonumą 
pasiklausyti gražaus lietuvių 
radio programo iš stoties WCF 
L, nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ku
rį duoda Jos. F. Budriko radio 
ir rakandų krautuvė.

Dalyvaus visų mėgiamiausias 
dainininkas Stasys Rimkus, Jo
nas Čepaitis ir Budriko štabo 
kvartetas, taipgi Budriko radio 
orkestrą.—S.

silaukti nuo visuomenės 
mos.—Senas Petras.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos 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 
dykai. O 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

Nauji Midget 
pilnai įrengti.

Naujos Mados 
radios, verti i

fvyks lapkričio 26 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje

scenoj 
tėlė iš senesnių 
veikėjų 
nepadarys klaidos, jeigu kreip
sis į ją kokio nors veikalo pa
statymo reikalu.

Nariai, kurie per 10 metų 
iš draugijos neėmė pašalpos, ga
vo dovanas. Atsirado du na
riai, kurie draugijai jau pri
klauso 20 metų ir dar nei kartą 
negavo pašalpos. Iš jų vienas 
yra p. M. Marcinkus, uniformos 
skyriaus vedėjas.

Turiu dar pažytaėti, jog tą 
vakarą draugijos nariai buvo 
apsirengę uniformomis. Tai da
rė malonų įspūdį. Kai pasibaigė 
programas, tai prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi ligi vėlumos. Or
kestrą šokiams parūpino Jonas 
Barčas, Vytauto bęno narys.

Pirmadienio vakare p. Lukš 
tos svetainėje įvyks labai svar 
bus SLA. 301 kuopos susirin
kimas. Prasidės 7:30 vąl. va
karo. Visi nariai atvykite lai
ku. Jau baigiasi metai, tai žiū
rėkime, kad ir kuopos visi rei 
kalai užsibaigtų tvarkiai. Kurie 
nedirbate ir neturite iš ko duok
les užsimokėti, tai reikalaukite 
paskolos iš Centro. Kiekvienas 
bedarbis turi teisę gauti pasko
lą. Jeigu kuris lieka išbrauk
tas, tai jis pats yra kaltas.
' Tad visi naciai bandykite su
tvarkyti savo reikalus kuopoj.

is irgi gali turėti šį ge- 
nes tai buvo Eagle Brand

metų nuo Draugystės Lietuvos 
Duktenj įsikūrimo. Įvykiui pa
minėti narės nutarė surengti 
puikią vakarienę Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje 
pradžia

Tarą)
gražios

Kaip
nesnieji turėtų šioje vakarienėj 
dalyvauti, nes visi turės progos 
susipažinti su draugijos narė
mis ir smagiai pasilinksminti.

—Senas Petras.

Dundulienės artistų grupe 
rengiasi prie perstatymo 
linksmos komedijos “Gyvas 
Nabašninkas”, D.L.K. Vytauto 
draugijos vakarėlyje, lapkričio 
13 d., ęhieagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted St. 
Vasarai praėjus ir prisiartinus 
žiemai, prasidėjo 
rengimų sezonas, 
tistų grupė, kuri 
ruošia linksmus 
dabar pradėjo rengtis scenai ir 
linksmins publiką juokingais, į- 
domiais veikalais.'

“Dundulienės artistų grupė” 
turi užsibrėžusi tam tikrą dar
bą ir tikima, kad visuomenėje 
ji ras pritarimo ir šiais me
tais.—Jurgutis.

$1.65
M

SCREEN GRID
TŪBOS ..... . 1“^**

Be operacijos ar lėirlkimų 
poilsio. Bis paprastas gydyt 
žia (ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliovę, kad 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emoreld Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad Jus 
j trumpą laiką galGsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykitSe lengvų nurodymų ir Jnms »’kral na- 
golbOs. Jūsų aptiekinlnkae nepasitaikys jutų 
pinigu, Jeigu nenorėsiu

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai it 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. ,Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

KALĖDŲ EKSKURSIJA

I LIETUVA
Rengia Lit. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje.

I— . ii.................... .... ... ... ........................... I II ....................

tik maskvioių planas visus jung 
ti po savo vėliava ir paskui 
šaukti: matote, kokie mes ga
lingi; visos organizacijos eina 
su mumis!

Tiesą pasakius, tame nėra nie
ko naujo
kaip jie tatai praktikuoja. Bet 
bėda tik ta, kad jiems tie' sky 
mai nelabai tesiseka. Pašaipū
nės organizacijos gerai ir daro, 
kad šalinasi nuo tų vėjo gau
dytojų.

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 84u0

4177-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171 

Chicago, III.

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

Tolephone Registrai, State <14S
(ls|. Seb. I, 18N)

Kiekvienai motinai įdomu bus suži
noti apie tyrinėjimus, kurius yra pada
ręs pagarsėjęs New Yorko ligonbutis 
Du kūdikių maitinimo daktarai specia
listai neseniai užbaigė tyrinėjimą ir su
sekę dietą kurios prisilaikant galima iš
auginti 100 nuošimčių kūdikį.

Jie tam tyrinėjimui paėmė penkiasde 
šimts kūdikių. I jų buteliukus 
nesį po mėnesiui jie pili? tam tikru bu- 
du prirengtą pieną, kuris iš generacijos 
į generaciją išaugino sveikus ir tvirtus 
kūdikius. Tai viskas kuo tie kūdikiai 
buvo maitinami, išskiriant orandžių 
sunką. ir žuvies traną, priedinis maistas, 
kurį gauna visi kūdikiai šioj gadynei, 
net ir tie, kurie krūtim maitinami.

Gydytojai sekė tų kūdikių išsivysti- 
mą. Jie svėrė ir mieravo juos, egza
minavo jų kraują, ėmė X Ray paveiks
lus nuo jų kaulų .stebėjo jų tvirtumą 
ir gyvumą. Jie ligino, juos su kitais 
kūdikiais, kurie buvo maitinami kitokiu 
valgiu. Ir jų tyrinėjimai parodė, kad 
kūdikiai maitinami kondensuotu pienu 
buvo ištikro 100 procentiniai visais at
žvilgiais.-

Jūsų kudik 
rą maistą — 
Kondensuotas pienas, kuriuo tie gydyto
jai tuos kūdikius maitino. Svarbu yra 
žinoti, kad šis nuodugnus tyrinėjimas 
priparodė be jokios abejonės, maistingu
mą šio produkto, kuriuo išauginta buvo 
per paskutihtuš 'septynias dešimts pen
ktus metus milijonai kūdikių.

Sekretas Eagle Brand yra tame, kad 
tas kondensuotas pienas yra lengvai su
virškinimas ir yra labai panašus į mo
tinos pieną. Jūsų kūdikis suvirškins ir 
pasinaudos kiekvienu jo lašu. Formula 
yra lengvai kiekvienai motinai supran
tama ir prirengiama. Viską kas jums 
ręikia daryti yra pripilti virinto van
dens tam tikroj proporcijoj. Nurody
mai atspauzdinti ant lėbelio, ir jums 
nereikia pirkinėti jokių brangių ir skir
tingų priedų, kuomet jus vartojate Eagle 
Brand Pieną.

Daktarai pataria, kad motinos, 
gali maitinti savo kudykius 1 
Bet jeigu dėl kokios ndrs priežasties 
jums atrodo ,ką_d geriaus yra maitinti 
kūdikį buteliu, tai jus rasite kad Bor- 
den’s Eagle Brand Kondensuotas Pienas 
yra geriausias ir saugiausias. Šis pienas 
išgelbėjo daug gyvasčių ir padarė dau
gelį kudykių tvirtais ir gražiais, negu 
bile koks kitas kūdikiams maistas var
totas tyrinėjimuose.- Adv.

Rinkimai jau praėjo, ii 
gana ramiai. Kas be ko 
apsieita ir be kraujo pralieji
mo. Tačiau turint galvoj tokį 
didelį bruzdėjimą, tai kraujo 
praliejimo buvo visai mažai,— 
ir tai 'deltai to buvo kalti mė
nulio spinduliai.

Kaip žinia, čia vyrauja seno
sios dvi partijos,—republikonų 
ir demokratų. Tenka pasakyti, 
jog republikoriai iš darbininkų 
pusės visai neturėjo pritarimo, 
nes šį kartą didelė dauguma 
darbininkų rėmė demokratus.

Kalbant apie rinkimus, ten
ka pasakyti, jog labai keistai 
atrodo tas faktas: visi nusi
skundžia nedarbu ir pinigų tru
kumu, o tuo tarpu rinkimams 
išaikvota milionai dolerių. Aiš
ku, kad kas nors yra negerai. 
Ir kol piliečiai nesusipras, tai 
tol ta suktybių sistema nepra
nyks.

Praeitą sekmadienį Lietuvių 
Liuosybės Svetainėje turėjome 
gana smagų vakarą: Draugyste 
Lietuvos Kareivių apvaikščiojo 
20 metų savo gyvavimo sukak
tuves. Draugijos narių ir sve
čių susirinko gana daug ir visi 
ramiai ir pavyzdingai užsilaikė. 
Pirmiausiai p-nios Dundulienės 
vadovaujama trupe suvaidino 
smagią komediją “Ekspropriato - 
rius”. Vaidinimas išėjo gana 
gerai. P-niai Dundulienei tikrai 
priklauso didelis kreditas už 
jos nenuilstamą darbavimąsi

Tai, tur būt, vienin- 
laikų scenos 

Draugijos ir kliubai

REKukDAI
Parsiduoda už pusę kainos 38c

Kraujo, Nervų jr Chroniškų Ligų 
Specialistas

SuntiR Motina Helena, pagarsėjęs žolių 
specialistės Miko: Jo 14 motu patyrimas per
tikrina j|, kad Motina Helena turi tiesa. Ne
žiūrint kuom nesinrtumėt. nešvarus kraujas 
yra priežastim jūsų ligų ir kentėjimų. Krau
jas ateina nito Viduriu .Kepenų ir žarnų. 
Išvalyk Širvo krauju su žolėmis už msža 
kainu ir persitikrink. Paimk $1.00—5 dienų 
žolių trydynuj dol išmėginimo už $25e. Su
žinok teisybe ir tuo pačiu laiku Sper-inlisto 
Etrznminacljų dykai. Pašauk arba rašyk 
kartu su skelbimu. Dr. Šimanskis, Naturr's 
Hrrb and Klertrir Health System, buvęs H- 
M-S Instituto, 1809 X. Dameit Avė., t'lilea- 
ko, III, Dykai Horb Klinika Antra<lioiiiais jr 
Penktadieninis nuo 1 iki 4 po piot.

L. M. D. “Apšvieta 
rengia “Sunkių lai

kų šokius”

šildytuvai parsiduoda už pušį 
kainos.

Gražus parlor Heateris $4 4
$30 vertės, po .................... ■
$10 vertės Kitchen $Q QE
Heateris, po ............. ...........

.■HeinRFRsncK soma

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Teatras ir Balius
IR 3 IŠLAIMEJIMAI

RENGIA

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
Draugija

Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 13, 1932 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So, Halsted St.
Pradžia 7 valandą vakare.

ĮŽANKA ŠOKIAMS YPATAI 25c. 
1 •

< KVIEČIA KOMITETAS.

Lietuvių Moterų Draugija 
yra išauklėjusi jaunąją kartą 
lietuviškoje dvasioje ir visuo
menė gėrisi jos veiklumu cho
ruose, dainavimuose per radio 
ir t.t.

Ir todėl, draugija turėtų su
pa ra-

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

THE STOCK YARDS TRUST&SAVINGS BANK

DIDIS
Išpardavimas

RADIOS, REKORDAI, 
TŪBOS, PEČIAI ir 

RAKANDAI
Už mažiausias kainas visame 

mieste

Chicago LAW School 
--------------- -----------------ACCREDITED---------------------------------

Gražus, tvirti, naujos mados sekly
čiom setai, pasirinkimas Moųuette, 
Tapestry arba Mohair, vertės 
$60.00 iki $80, dabar

$29.50
ATSILANKYKITE ŠIANDIEN 

GATAVI PIRKTI!

“GYVENIMO VERPETE"
MUII.IS Swl. 2242 W. 2M Fl
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Užaiaakyma kaina] .
Chicagoje — paktui

Metams ....... - -- - - 88.00
Pusei metų .............................  4.00
Trims mėnesiams - 9.00
Dviem mlnesiam —1.50 
Vienam minėsiu! - -...........- .75

NAUJIENOS
The UOmmuIm Daily Newa 

Published Daily Eseept Sunday by 
Ttai LĮthuaman Nęw» Pub. Co.» Ine.

1789 South Halrted Street 
TelephoM Rooeeveh 8508

Sditar F. GRIGAITIS
M____ — - - ~ _ _ . .. —

Entered ag Seeond Clau Matter 
Marelį 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L ondar the art of 
March 8rd 1879.

Chlcagoj per iineiiotojusi
Viena kopija ________
Savaitei .... .
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose. M Chioaroj, 
paltų:

18c 
75c

Kova su nedarbu, pasaulio taika ir tarptautinė pre
kyba: šie trys didieji reikalai stovi prieš naująją Ame
rikos valdžią. Ji turės parodyti, ar ji sugeba juos tvar
kyti geriati, negu rėpUblikdliai.

'' ■■■■ , „■ ■ ‘ ' •' ■ i .................. .............-X./_____ 4_____—_____ j . .. Į.iĮiiiA

Apžvalga

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halrted SU Chieago, 
I1L Trtėfonas Boosevelt 8500.

Metams -------------------------- 87.00
Pusei metų —8.50 
Trims mėnesiams —1.75 
Dviem mBnesiams  ------ 1.25
Vienam mlnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams . ........**».**.■■*. It.t 88.00
Pusei metų ... .........   4.00
Trinia minesiamO **■■■*..... — 9.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uibakymu.
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KĄ VEIKS NAUJOJI VALDŽIA?

Amerikos žmonės antradienio rinkimuose išreiškė 
nepasitikėjimą republikonų valdžiai. Jie atmetė tą po
litiką, kuri buvo vedama nuo 1921 metų, kai j Baltąjį 
Namą įėjo Hardingas. Bet ką jie nori turėti jos vietoje?

Šito klausimo rinkimai neišsprendė. Jisai pasiliko 
neaiškus, kadangi partija, kurios vardu kandidatavo 
Rooseveltas, beveik nieko nepasakė, kaip turi būt ati
taisyti tie blogumai, kurie pasireiškė republikonų val
dymo laikais.

Rooseveltas savo kalbose žadėjo pagerinti farme- 
rių padėtį; žadėjo grąžinti kraštui gerovę; žadėjo rū
pintis bedarbiais; žadėjo pataisyti santykius su kito
mis šalimis ir atgaivinti tarptautinę prekybą. Jisai ža
dėjo da ir daug kitų dalykų. Bet kaip tie prižadai bus 
vykinami, apie tai žmonės nieko nežino. Todėl Ameri
kos ateitis šiandie yra taip pat miglomis uždengta, 
kaip kad ji buvo prieš lapkričio 8 dieną.

Yra keturi opiausi klausimai, kurie reikalauja ne
atidedamo išsprendimo. Pirmas tai — kova su nedarbu 
ir bedarbių šelpimas. Hooverio valdžia šituo reikalu 
beveik nieko nedarė. Jos nusistatymas buvo remti 
stambųjį biznį, pasitikint, kad tuo keiiu pasitaisys kraš
to ekonominė padėtis ir tuomet bus geriau visiems žmo
nėms. Bet stambusis biznis da ir šiandie laikosi. Pagel- 
ba turėtų būt teikiamą pirmiausia beturčiams ir eko
nomiškai silpniems. To, be abejonės, žmonės ir tikė
josi iš Roosevelto, kada jie už jį balsavo. Ar jisai jų 
pasitikėjimo nesuvils?

Antras klausimas tai — tąrptautinės taikos atstei- 
gimas. Republikonai po didžiojo karo įtikino Amerikos 
žmones, kad bus sveikiausia, jeigu ji į Europos reika
lus nesikiš. Jungtinės Valstijos dalyvavo kare ir padė
jo Santarvės valstybėms laimėti pergalę. Jungtinių 
Valstijų sąlygomis karas buvo pabaigtas. Amerikos at
stovai prisidėjo prie Versalės talkos parašymo; Ame
rikos sumanymu buvo įsteigta Tautų Sąjunga. Bet kai 
visa tai buvo padaryta, tai Amerika pasitraukė į šalį 
ir paliko Europai pačiai toliaus savim rūpintis.

Kokios buvo to pasėkos? O gi tos, kad Europoje 
per dvyliką metų tęsėsi didžiausia suirutė. Pergalėto
jai neturėjo pakankamai jėgų įvykinti tą taikos sutar
tį, kuri buvo pasirašyta Vefsalėje; o karą pralaimėju
sios šalys buvo persilpnos ją sunaikinti. Galų gale, Ame
rikai teko “neoficiališkai” keletą kartų įsikišti į tas tą- 
synes ir buvusius karo priešus taikyti. Su Amerikos 
pagelba buvo pasirašytas Dawes’o planas, paskui 
Yotmgo planas; su jos pagelba buvo įsteigtas tarptau
tinis bankas ir ji įstojo į pasaulio tribunolą. Bet kivir
čai Europoje tebesitęsia, ir kol jie nebus pašalinti, tol 
neduos vaisių nei nusiginklavimo konferencijos, nei 
ekonominės konferencijos.

Dabar yra klausimas, ar naujoji Amerikos val
džia norės padėti Europai likviduoti karo palikimą, ar 
ne?

Trečias didelis reikalas tai —- tarptautinė prekyba 
ir finansai. Republikonai šitame dalyke pasirodė trum
paregiai Jie kėlė ir kėlė muitus, norėdami užkirsti ke
lią svetimų šalių prekėms j šią šalį. Bet kartu jie sten
gėsi padidinti Amerikos eksportą, šituo tikslu jie ska
tino Amerikos bankus duoti paskolas užsieniams. Ba
lionai dolerių tapo išskolinti įvairioms Europos šalims 
ir Pietų Amerikai. Už pasiskolintus pinigus tos šalys 
pirko Jungtinių Valstijų prekes, pačios negalėdamos 
dėl aukštų muitų savo prekes Amerikoje pardavinėti. 
Dabar tos šalys yra subankrotavusios, o Amerikos ban
kai negali atgauti savo paskolų. Tai yra dabartinio 
pasaulio krizio priežastis.

Ką dabar šitame dalyke ketina daryti demokratų 
partija? Aišku, kad jeigu Rooseveltas ir jo patarėjai 
tęs tą ekonominio nacionalizmo politiką, kurią per dvy
liką metų vykino republikonai, tai dar ilgai pasaulis 
neišbris iš depresijos.

Pagalios, ketvirtas opus, nors ir ne taip svarbus, 
klausimas yra prohibicija. Butų gerai, kad jisai butų 
užbaigtas kaip galint greičiaus, idant žmonės savo dė
mesį galėtų atkreipti į didesnės svarbos dalykus. Kol 
prohibicijos klausime nebus padaryta griežtos atmab 
nos, tol politikieriai dums žmonėms akis žadėjimais 
alaus ir išsisukinės nuo aiškaus atsakymo j klausimus, 
kurie nulemia ekonominę krašto padėtį.

SUSPENDUOTA AUGIAU
SIOS PRIEGLAUDOS 

KUOPA

AugšČiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje viršininkai, 
kaip praneša jos sekretorius 
Gasiunas, suspendavo tos or
ganizacijos 2-rą kuopą už tai, 
kad ji pasipriešino centro poli
tikai.

Tą organizaciją kontroliuoja 
bolševikai, kurie turi taip pat

tus. Jeigu lietuviai surengia 
demokratišką arba republiko- 
nišką mitingą, tai jo aprašy
me taip turi būt ir paminėta; 
o jeigu bus parašyta kitaip, 
tai bus ne žinia, bet melas.

Kokią nuomonę “Naujienos” 
turi vienu arba kitu politikos 
klausimu, jos tatai pasako ga
na aiškiai. Bet jos pripažįsta 
teisę ir kitiems žmonėms tu
rėti savo nuomones, ir jos ne
mato jokios nelaimės tame,

kad “Naujienų” skaitytojai apie 
tas skirtingas nuomones pa
tirs.

Komunistai laikosi kitokio 
nusistatymo. Visut, kurie ne jų 
nuomonės, jie niekina, plusta 
ir pravardžiuoja. Dabartiniai 
uSklokinihkal” per ilgą laiką 
vartojo tokią pat taktiką. Bet 
kas iš to išėjo? Išėjo tas, kad 
šiandie komunistų pasekėjai 
yra viehpusiškesni ir fanatiš
kesni, negu kad seninus buvo 
parapijohys, kurie Užpuldinėda
vo nŠliuptamiUSb* Patiems 
“aklokininkams” kasdien tenka 
tą jų fanatizmą patirti ant 
savo kailio.

Lletuvoi Vlklogii Keliais
įsteigę “darbininkišką” susivie
nijimą. Pereitą vasarą bolše
vikai sumanė Augščiausią Prie
glaudą sujungti su savo susi
vienijimu, bet kai kurios kuo
pos šitam sumanymui pasi
priešino. Tarp jų buvo ir pa
minėtoji 2-ji kuopa, kurios na
riai mano, kad Augščiausia 
Prieglauda skaudžiai nukentė
tų, jeigu ji patektų po Miza- 
ros diktatūra. Iš to kilo gin
čai tarp centro ir kuopos ir 
pastarajai dabar yra atimtos 
teises.

Taigi komunistai, kurie nuo
latos rėkauja apie narių “tei
ses” organizacijose, savo kon
troliuojamas organizacijas val
do aštriau, negu koki nors “fa
šistai” arba “gegužininkai”.

Pranešime apie suspendavi
mą skaitome:

“Konstitucija nusako, jo- 
gei ‘suspendavimas kuopos 
pats savaimi suspenduoja ir 
jos narius, išskiriant tuos, 
kuriuos išteisina Centro Pild. 
Kom. Suspendavimo laiku ir 
bėgy 30 dienų po sugrąžini
mui narystės teisių joks 
kuopos narys negaus nei li
gos pašalpos, nei pomirti- .. , . .... . .4»

REIKIA BOIKOTUOTI, 
AR NE?

“Sklokininkų” organas rašė, 
kad “Naujienos” negerai da
riusios, įdedamos politišką 
skelbimą. Dabar jisai vėl yra 
nepatenkintas, kad “Naujieno
se” buvo dedama žinių apie po
litiškus mitingus, kuriuose bu
vo vedama agitacija už demo
kratus arba republikonus. Ar 
tai, girdi, taip turi būt “sklei
džiama socializmo idėja”?

Kada Pfusęika, Butkus ir jų 
vienminčiai apsimeta dideliais 
socializmo idėjos gynėjais, tai 
ima juokas. Per dešimtį su 
viršum metų jie socialistus 
plūdo susiriesdami, ardė socia
listų organizacijas, kurstė sa
vo draugus kelti triukšmą so
cialistų prakalbose; o dabar 
jiems širdį skauda, kad lietu
vių kolonijose rengiama pra
kalbos republikonams ii* de
mokratams !

Bet kada Stalinas Rusijoje 
socialistus persekioja, neduoda
mas jiems jokių teisių, tai 
“sklokininkai” tuo Visai nesi
piktina. Pirmiaus jie Šaukdavo 
“ura” kiekviehą kartą, kada 
komunistiški diktatoriai Rusi
joje įkišdavo į kalėjimą arba 
sušaudydavo kokį socialistą; 
dabar jau jie, patys gavę nuo 
Stalino klapčiukų įspirti, yna 
truputį sarmatlyvešni. Bet 
bolševikišką teroro diktatūrą 
jie dar vistiek garbina ir sta
to lietuviams darbininkams ’už 
pavyzdi “datblniflkiŠkoB Vab 
džios”.

Taigi ar na voldmainyatė, ka* 
da jie bando imte moklfttl, kaip 
mes turį už socialistus agituo
ti?

“Naujienos”,1 nėra prbpagM^ 
dos laikraštis. Joms rupi visų 
pirma skaitančiųjų visuomenę 
informuoti. 0 informuoti tai 
juk nereiškia pranešti tiktai 
tą, kas patinka tai arba kitai 
srovei, žinios turi paduoti f ak-

Rašo Dr. C. Kasputis

Kalbama gana betvarkiai. 
Liečiama filosofiją, ekonomi
jų, Socialiai mokslai, politika, 
dailė, ir taip be galo. Galų 
galo, Vienas žydukas, smar
kus “nachalad”, pradeda il
giausią bolševikų gyrimo ti
radų. Užbaigia, kad žmonijai 
šiandien vienintelis išganymas 
tai bolševizmas. Anglas kursto 
mane, kad atsakyčiau. Profe
sorius jam pritaria.

Pradedu, kad kalbėti ir dis- 
kusuoti čia butų galima “ad 
infinituni,” t. y. be galo. Visgi 
norėčiau paminėti vieną daly
kų, apie kurį niekas nekalbė
jo.

Jei po penkiolikos viešpata
vimo metų bolševikų valdžia 
Rusijos žmonėms dar nieko, 
apart bado, skurdo ir blogiau
sio žmogaus pažeminimo ne
davė, tai tas aiškiai parodo, 
kad režimas, ^po kurio Rusija 
dabar gyvena^ra ne lik blo
gas, bet ir visai netikęs.

Faktas lieką, kad proleta
riato diktatūra, teisingiau ne- 
kompetentiškaį ir sadistiškas 
biurokratijos v viešpatavimai, 
yra įiepakehčf&tįįa satrapija, 
po kurios letena milijonai ne
kaltų prismaugtų žmonių mer
di be jokios vilties geresnei 
ateičiai, apart baisaus pašiau- 
kavinio vėl iMiūjai “piatilėt- 
kai.” ’ ”

Jokie jūsų niandravojimai ir 
sofišlika tą faktų nepateisina. 
Su tvarkykit pirma žmonių gy
venimų Rusijoje ir duokite pa
vyzdį, tai tuoiliet visas pasau
lis priims jūsų teoriją atvirto
mis rankomis. Dabar gi ko
kiam peibeliui žmones turi 
bristi iš raistų į dvokiančių 
pelkę, arba iš vienos bėdos į 
kitą dar blogesnę.

Diskusijos pasibaigė ir visi 
nuėjome pietauti.

Lenkija.
Ma’osi ūkanoti krantai. Vie

nas jurininkų mali sako, kad 
čia tai Vokietija, o ten toliau 
Lehkija, arba lenkų korido
rius. Po valandos ant kokios 
tai pussalos matome gražų 
miestelį. Priešakyje raudonas 
švyturys su balta juosta Vi
duryj e; Matau, kaip nusileid
žia lėktuvas, prie kurio bėga 
Žmonės. Per žiūroną išskytlu 
besimaudančius žmones jūron 
je. Vienas laivo oficierius sa
ko, kad tai yra “Heli” Negir
dėtas miesto užvardinirtias. 
Einu pas kapiloiią pėršltlkriiiL 
Pasirodo, kad tai yra Hela — 
lenkų Palanga. Sutinkame 
lenkų laivelį, pasažierių pil
nų, kuria plaukia Helos lihk.

Įvažiuojame į Gdynią, liau
ją lenkų uostą, kurį jie nese
nai pastate, kad. konkurUoti 
ŠU Dancigu.

Pirmiausiai . uoste matosi 
koks tai senas kariškas laivus. 
Netoli jo plaukia pavandeni- 
his laivas. “Višiiila”, atsistoja 
prie balto ilgines kur lenkiškai 
parašyty y ; Kąpitpiw”. 
P1W 11M jduvi ’Ilę'Mi krei
vis menkos išvaizdos su įati- 
fuvu ir koks tai jurininkas^

:< i Laivan atciUa lenkų pdliėi- 
ninkas ir keletą t určdnihkųi 
Apžiūriu uostą. Matosi didfelių 
moderniškų ^hų daugybe,

bet visi išrodo apleisti ir smė
liu užpustyti. Kiek franėUziŠ- 
kų frankų čionai įdėta, mąs
tau sau. Uoste s‘pvi keletas 
tuščių laivų. Atsiranda darbi
ninkų minia, kurie į vagonus 
krauna pašto maišus. Darbi
ninkai ir urėdnihkai daro 
gan blogų įspūdį. Apdriskę ir 
jų veidai koki tai išblyškę. 
Atsiranda prie manęs koks 
tai simpatingus ir švarus vai
kinas, kuris mane užkalbinu 
lenkiškai. Nors jo lenkų kalba 
skamba gerai, bet tėmiju, 
kad s(u labai stipriu vokišku 
akcentu. Atsakau jam vokiš
kai ir priduriu, kad aš lietu
vis. Vokietukas labai hUsi 
džiaugia. Pasakoja man daug 
dalyki^ ypatingai apie Lenki
jos blogą ekonominę padėtį 
ir po “dideliu sekretu” pridu
ria, kad neužilgo Vokietija 
atims nuo lenkų koridorių. 
Matyt, kad hitlerininkas. To
liau aiškina, kad tas kariškas 
laivas yra pirktas nuo francu- 
zų už milijonus frankų, bet 
visai netikęs. Jo mašinos, yra 
senos, sugadintos ir fadėl jisai 
neghli išvažiuoti jūron. Lenkai 
pasažieriai su čemodanais sun 
kiai kur tai eina per Gdynioš 
pėskinus ir neužilgo jaU. 
“VistUla” vėl juroje smagiai 
plaukia Klaipedosi link, kur 
busime tų patį vakarų.

* Lietuvos jurose.

Nueinu trečion klasei! pasi
kalbėti su lietuviais. Važiuoja 
jų koks šimtas. Gražus šiltas 
vakaras. Vieni lietuvių sėdi 
ir sau šnekučiuoja, o kiti prie 
gramofono muzikos kiek gyvi 
polką šoka, kad ne7 grindys 
dreba. Nieko stebėtino, kad 
grindys dreba, gerai dar, kad 
nelužta. Kaip tai pirmų sykį 
pradedu temyli, kad lietuvių 
daugelis tai vis labai stori ir 
riebus žmonės, o* moterys, tai 
rodosi, vos paeina. Matyt, A- 
merikoj gyvenosi gerai. Apie 
Amerikos lietuvių nutukimų 
manė jau keletą Įtartų klaup
ta Lietuvoje. Nežinau, kuo tirti 
paaiškinti. Greičiausiai — tčiij 
žmogaus apsiiėidimaa.

TČmiju ikad iš niihios labai 
skiriasi viena senyva su sko
niu apsirėdžiusi, dama. Sėdi 
vifeha į minią žiūrėdama ir 
lengvai ttaUkia sau ploną cL 
gdrąi Tur biit, ddpė, spekti- 
liuoju sau. Bet kaip gi jindi 
čia atvyko? Prieihu ir prakal
binti vokiškai. Atsako, 1 nbFS 
gana sunkokai. Pasakoja mali, 
kad ttirliPj šunų Lietuvoje, 
kuris tenai ukiftinkaujA šiati- 
lių apskrity^ jau aštuoni Pie
tai. Einasi jam gerai. Jinai 
gyvena Kopenhagene, kut turi 
nuosavus namusi Kas vasdrą 
jimii važiuoja Lietuvon aplan
kyti savo sump Jai Lietuva lai
bai patinka. Truputį jau pra
moko lietuvių kalbos, o sūnūs 
tai jau visai gerai kalbąs.

Po vakarienes Kanados nii- 
nisteriB užprašo mane Balio
nai! išgerti ir pakalbėti. KdL 
baine apie Angliją, * Oxfordų, 
kur jisai mokinęsis, Kanadą, 
Suv. ‘ Valstijas ir Lietuvą. 
Daug nuo jo dasižinojau apie 
aštrią1 ekonominę kovų tarpe 
Anglijos, Kanados ir Suv. Val
stijų. Sniagįai šnekučiuodami,

nepatčmijom, kad jau dešimta 
valanda. Laivas Klaipėdoh 
turėjo atplaukti apie devintą 
vM. Išeiname laukan. Horb 
zonte matosi šviesa, kuri lai
kas nuo laiko dingsta. Tai 
Klaipėdos švyturys, manau 
sau. “Memel”, sako vienas 
jurininkas, Klaipėda — pa
taisau aš jį, “ja” — prideda 
jisai. Po valąndos jau visa ei
le šviesų mirga, — tai Klaipė
dos uosto krantas. IŠlengvo į- 
važiuojame uostau ir apsisto
jame prie didelių sandėlių, 
prie kurių matosi koks tai 
gražus bokštas. Uostas ap
šviestas stipriomis elektros 
lempomis. Matosi Lietuvos 
prekių vagonai su vytimi. Lai
vai! taFpe visokių uosto val
dininkų ateina Lietuvos pa
sienio policininkas, gražus, 
švarus vyras ir pradeda sar
gybą. Ryt iš ryto bus atlieka
ma visoki formalumai, todėl 
pasažieriai laivo palikti nega
li. Priseina nakvoti laive. 
Nors jau vienuolikta vakaro, 
bet uoste visgi gan didelis dar
bininkų ir žmonių būrys. Dar
bininkų išvaizda visai kita, 
kaip Gdynėje. Raudoni, svei
ki, linksmi ir gerai apsirėdę. 
Iš laivo prakalbinu darbinin
kus, klausdamas, ar jie moka 
lietuviškai. “Kaip gi nemo

kėsime,—mes lietuviai,” tuo- 
jaus atsako vienas jų su klai
pėdiškių ypatinga tarme. Nu
metu jiems amerikonišką ci- 
garetų pakelį. Vienas jų vik
riai pagauna ir pasidalina su 
kitais. Visi man dėkuoja ir 
smagiai juokiasi. Nueinu ka- 
juton paimti daugiau cigaretų. 
Man cigaretų beieškant, pasi
rodo vienas laivo oficierių ir 
praneša, kad mano brolis nori 
pasimatyti su manim. Begu 
laukan. Prie laiptų į sausžc- 
mį pasienio policininkas mane 
sulaiko. Paaiškinu priežastį. 
“Prašau,” atsako, pridėjęs 
ranką prie savo kepurės ir 
atiduodamas man garbę. “A- 
Čiu”, sakau jam ir pasileidžiu 
Žemyti. Laiptų gale žmonių 
minia. Atsistoju ir žiuriu ap
link. Brolį palikau jam einant 
devintus metus, o dabar, jisai 
jau suaugęs vedęs vyras. Nu, 
ir pažink tu jį dabar minioje. 
Staiga prieina koks tai žmo
gus ir sako: “Aš tavo brolis 
Juozas.” Pasibučiuojame ir 
ant greitųjų apsimainome ke
liais žodžiais. Supažindina su 
savo žmona. Pradeda lyti. 
Veržiasi ir pas mane ašaros 
iš akių. Verkia Lietuva, ver
kiu beveik ir aš visas sujau
dintas...

4
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Oscar Witde Vertė A. Kartonas.

Linksmasis Karalaitis
(Tąsa)

“Brangi Kregždele,” tarė 
Karalaitis, “tu pasakoji man 
apie nuostabius daiktus, bet 
nuostabesnis yra vyrų ir mo
terų vargas. Nėra' tokios di* 
dėlės Paslapties, kaip Vargus, 
Perskrisk maho miestą, Kreg
ždele, ir pasakyk man, ką 
mačiusi.”

Tad Kregždė perskrido vir
šuj didžiojo miesto ir matė 
besilinksminančius turtuolius 
jų gražiuose namuose^ kai eb' 
getos Sėdėjo prie jų vartų. Ji 
nuskrkido į tamsias gatveles 
ir matė badaujančių vaikų 
baltus veidtts, bejaufciningai 
žiūrinčių į juodas gatves. Po 
tiltu gulėjo susiglaudusiu du 
berniuku, bahdydamu palai
kyti šilimą. “Kaip atkarti mes 
esami*1 jie sakė. “Jums neva
lia gulėti ten,*’ rėkė sargas, 
tad jie į lietų nuklajojo.

buvai čia; bet pabučiuok ma
ne į lupas, nes aš tave myliu.”

“Tai jau ne į Egiptą aš 
skrendu,” tarė Kregždė. “Aš 
jau vykstu į Giltinės Namus. 
Giltine yra Miego sesuo, ar 
ne?”

Ir ji pabučiavo Linksmąjį 
Karalaitį į lupas, ir negyva 
nukrito Karalaičiui po kojų.

Tuo momentu pasigirdo 
keistas lūžimas vidury statu
los, lyg kad butų kas sudužęs. 
Atsitiko tas, kad statulos švi
ninė širdis plyšo į dvi pusi.’lr 
tada buvo baisiai kietas šaltis.

Ant rytojaus anksti rytą 
Burmistras vaikščiojo plečia
mi su Miesto Tarybos atsto
vais. Praeidamas kolumnų, 
jis žvilgterėjo į statulų. “Va
je!, koks hudrįskęs atrodo 
Linksmasis Karalaitis!” tatč 
jis.

(Duš daugiau)

Tada ji parskrido prie Ka
ralaičio ir papasakojo, ką ji 

i — <pamate.
“Aš esu dertgtas Švelniu 

aukšti,” sakė Karalaitis; trt 
nulupk lapas po lapo ir ati
duok beturčiams; gyvieji vi
sada mano, kad - auksas gali 
padaryti jttos laimingais.

Lapas po lkpo švelniojo au
kso Kregždė nulupo, kol Lin
ksmasis Karalaitis neatrodė 
šiurkštus ir gana pilkas. Lapas 
po lapo švelnutis auksu ji nu
nešė beturčiams, ir vaikų veF 
dai darėsi raudonesni, ir da
bar tlirime diiohos!” jie šuka
vo.

Jau ir sniegas pasirodė, po 
to ir šalti pradėjo. Gatvės at
rodė lyg biitų iš sidabro pa
darytos,—jos buvo taip švie
sios 1F bllagančiOs; ilgos ledų 
žvakės, lyg krištoliniai durtu
vai, bekatojo nuo stogų; visi 
vaikščiojo kailiniais apsivil
kę ,o maži berneliai dėvėjo 
raudonas kepuraites ir ant le
do čiužinėjo.

VafgŠel Kregždelei darėsi 
vis šalčiau ir šalčiau, bet ji 
heaplėido Karalaitį, nes ji la
bai mylėjo jį. Prie duonkepio 
durų ji rankiojo trupinius, 
kai jis nematė, < ir plasnoda
ma sparnelius bandė sušilti,*

Bet pagaliau ji suprato, kad 
jai reikės mitti. Ji teturėjo 
spėkos dar Sykj Užskristi Ka
ralaičiui ant peties. “Llk'*svei- 
kas, brangusis Karalaiti!*’ ji 
murmėjo, “ar galiu pabučiuoti 
tavo rauką?”

"Kregždelė, man linksma, 
kad tu jUii išskrėndi į Egiptą,” 
tarė Karalaitis, “tu perilgai iš-

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima -gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
BOSTONIEČIŲ ATYDAI

Naujienas galima gauti 
nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mass.

-.M-r ,,xi I,..-,.t--. ■ X —

KULTŪRA No. 10. Nati- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galimd gauti Naujie
nose.

“Naujienose” galima gau
ti UrugUftjntlS, Pietų Ame
rikoj, lietuviu laikraščiust

“Naujoji Banga” (No. Š) 
‘‘Tribūna* (Nb. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

NAUJAS
ANGLIšKAI- 

LiEfV VISKAS

ŽODYNAS

Apie 400 puslipių

$2,50 Su Persiuntimu
•»

Labai patogus it būtinai reikalin
gas kiekvienath asmenini. Tai nė 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gtfti surengtas, pilnas ir aiškiai 

.didelėmis raidėmis atspausdintas. 
Ų'Jtttė'fle tik pažymėti žodžiai, bet 

paduota ir jų ištarimas. Užsisa* 
kykite sau vieną šiandie.

NAUJIENOS
17S9 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.S.. ■.............—



Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

na

Tel. BOULEVARD 9199

:cra

Graboriai

Advokatai

am

Tų nelaimingų našlių dalis pi

it Vaikų ligų Specialiste

ųotuou

U60

dirbti ir
Tuomet
vienam,

V. Krauklis laukęs Ruko at
einant trečiadienį, bet per visą 
dieną jis nepasirodė. Rytą jau 
buvo miręs.

Jų vyrai žuvo 1931 metais, tu
nelio nelaimėje; abi nustojo 
po $1,000; gubernatoriaus djv 
kimų atgarsis

42nd St^ antradienį 
vo * namuose išgėrė 
sekančią dieną mirė 
kričių ligoninėje.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard M13

1327 Su. 49* Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Buvo prašalintas iš darbo ’

Spalių 27 d. atėjęs į darbą 
apie 10 vai. vakaro. Furmonas 
Bert Walker jam taręs, kad 
jis begali dirbti ir neapsimoka 
daugiau grįžti į darbą. Girskis 
paklausęs kodėl. Furmonas nu
rodė priežastį. Tuomet Girskis 
pareiškęs, pažiūrėsime kas ne
ateis į darbą ir pagriebęs peilį, 
drožė juo j Walkerį.
Gimė Tauragės apskr. 1886 m.Antanas Girskis pri 

sipažino kaltu 
prieš jury

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchet Avenue 
Telefonas Vicginia 003$

bedarbis Jonas 
A. Rūkas

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

2400 W. Madison St.
Tai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vafc. 

T*L Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare " 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Kelias dienas prieš antradie
nio rinkimus, tūlas Chicagos 
advokatas žydelis kalbėjo per 
radio ragindamas piliečius bal
suoti už jo kandidatą į valdžios 
urėdą.

Iš patikimų šaltinių apie jį 
teko patirti įdomus faktas. Įvy
kyje figūruoja dvi lietuvės.
“Išgaubiąs pinigus iš korto”

Antanas Girskis, 811 W. 37 
Place, kuris spalių 27 d. nužu
dė Illinois Packing Company, 
ftll W. 37th Place, furmoną 
Bert Walker, coronerio jury 
tardomas, užvakar prisipažino 
kaltu.

Per kurį laiką jis ateidavęs 
į darbą pasigėręs, vėlai ir tarp 
furmono ir jo dėlto nuolat ėjo 
ginčai. Furmonas persergėjęs 
Girskį. negerti, nes jam ir ki
tiems Marbe tas neduodą nieko 
gero. Bet Girskis jo persergė
jimų neklausęs.

Dirbdamas iš vieno si 
pini

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Patekusios j politi- 
kieriaus rankas dvi 

lietuvės nustojo 
$2,000

1932. 6:50 valandą 
sulaukęs 46 metų 

gimęs Lietuvoj.
išgyveno 25 metus, 

deiiame nuliudime mo- 
(po tėvais Katiliūtė).

m., brolį Juozapą 
pusbrolį Kazimie-

Jonas Rūkas buvo 46 metų 
amžiaus. Kaip pasakoja jo kai
mynai, buvęs labai geras ir ra
mus žmogus. Per ilgą laiką ne
dirbęs ir negalėdamas rasti 
darbo, skundėsi, bet niekuo ne
parodė, kad griebsis pragaiš
tingo savo gyvybei žinksnio.
Rūkas buvęs malonus draugiš

kas žmogus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo iavo ofise patinusias, išputusiai 

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

Nedėliotais nuo 1Q iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Buvęs prašalintas iš darbo; pa 
eina iš Tauragės apskričio 
gimė 1886 metais.

v Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel: Praspect 1930

)?. Krauklis pasakojo, kac 
apie ketvirtą valandą antradie 
ni Rūkas buvo krautuvėje. Pa

Jieva Jasmontienė 
po tėvais Valuntaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 10 d. 10. vai. 
ryto 1932 m., sulaukus 44 metų amžiaus; gimus Šiaulių 
apskr., Kruopių par., Šventupio kaime. Amerikoj išgyve
no 23 metus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Pranciškų, 
dukterį Oną, du sunu — Vincentą ir Joną, pusbrolius ir 
gimines, o Lietuvoj 3 seseris, brolį Joną ir gimines Kū
nas pašarvotas randasi 901 W. 119 St. Tel. Pullman 0837.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, lapkričio 14 d. 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazimiera kapines.

Visi a. a. Jievos Jasmontienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:

Vyras, Duktė, Supai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741.

Pristatom į Visas Miesto Dalis 
Vestuvines, Bankietams ir Pagrabąms Vainikai

Mirė trečiadienį Cook apskri
čio ligoninėje; nuodus išgėrė 
antradienio vakarą savo 
muose.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Išgėrė butelj nuodų

Dar ketvirtą valandą antra
dienį jis buvo matytas gatvė
je. Parėjęs namo, po kelių žo
džių su žmona, staiga išgėrė 
butelį rukšties. Buvo tudjau 
nugabentas į St. Anthony’s 
hospital. Ten nuodai buvo iš
pumpuoti ir Rūkas nugabentas 
į Cook apskričio ligoninę. Se
kantį rytą mirė.

skaitė laikraštį, pasikalbėjo ir 
pradėjo rengtis namo, sakyda
mas, “Reikia eiti pečius pa
kurti.” Bet stovėdamas prie 
durų, pridūrė, “Greitai išva
žiuoju ilgam laikui į miškuš 
medžioti” ir paklausė kur ga- 
Įima leidimą gauti.

Gavęs informacijas, Rūkas 
išėjo. Parėjęs namo išgėrė nuo-

DR. VAITUSH.OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

kaip buvo pirmiau.

Jonas A. Rūkas per ilgą lai
ką buvo będarbis. Prie to pri
sidėjo gyvenimo aplinkybės. 
Desperacijos apimtas nerado 
geresnės išeities.

3036 W. 
vakare sa- 

nuodų ir 
Cook aps-

Kaip daugelis atsimena, ba
landžio 13 d., 1981 metais, prie 
22-tros ir Laflin gatvių, tune 
lyje įvyko nelaimė, kurioje 
daug darbininkų prarado savo 
gyvybes. Illinois industrialė 
komisija paskyrė našlėms pa
šalpą, išmokamą kas savaitę 
per tam tikrą skaičių metų. Ad
vokatas tuojau aplanke dvi lie
tuves, kurių vyrai žuvo nelai
mėje, su projektu išgauti iš 
valdžios visus pinigus iš karto.

Sumos žymiai susitraukė

Ofisai ir Akini
756 West J 

kampas Halsted St. f 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 ild 8

JM?li<mu nuo 10 iki U

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILt.

taisomus be akinių. Kainos pi 
giau kaip pirmiau.

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

Apie mėnesį prieš mirtį, laike 
nuo laiko dirbdavo V. Krank
lio grosernėje, 4111 Richmond 
St. Kaip pasakoja p. Krauklis, 
velionis ateidavo į jo krautu
vę beveik kas vakarą pasiskai
tyti “Naujienų”, pasikalbėti ir 
pasidalinti tabaku. Vieną va
karą, apie mėnesį laiko atgal, 
užklausęs

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Te!. Boulevard 2800

Jtra. 6:515 So. Rocktvell St.
T<L Republic 9723

I. J. ZOLP 
Graborlus Chicagoj

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S e rėdo mis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso: TA Vktoey <893
Res. TA Dmtd 9191

Jei neatattiepia laukta Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Chirurgas

Spectataas n4w tfyų ir cmeriiAų

3102 So. Halsted St.
kampai 31U Street

VAi 10—11 v. lyto. 2—4, 7-—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 16—2.

A.+ A.
MARIJONA ŽALIENĖ 

(po tėvais Jučaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap 

kričio 
ryte 1932 m 
amžiaus, 
nių ap. 
lyj. Amerikoj 
Priklausė^ prie šv, 
dr-jos, 

Paliko dideliame nuliudime vy 
rą Juozapą. 2 sūnūs 
m., Richard 16 mėn. 
šefą 5 
gėrį Pranciškų Zalugin 
ir švogerį Vincentą Deveikius, bro
lį Antaną Jucių. 2 švogerius Vin
centą ir Kazimierą ir Eleną Ža
lius ir gimines. 

Kūnas pašarvotas randasi 3254 
So. Emerald Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio i 5 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines. 

Visi a. a. Marijonos Žalienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai, Duktė, Seserys, 
Brolis, š vogė r tai ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab., 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139.

Antanas Girskis paeina iš 
Tauragės apskričio, žygaičių 
parapijos, Kalpokų kaimo. Lie
tuvoje turi tris seseris ir du 
broliu. Vienas jų yra inžinie
rius ir gyvena Kaune. Girskis 
gimė 1886 metais.' Greitoje at
eityje “N.” skaitytojams jis 
atpasakos savo įvykio pusę.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Washington St.
Room 905 TeL Dearbom 7966

Valandos: 9 ryte iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv,—6 iki 9 v*l.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73} 7

Namų TA Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir PėtnyHoj nuo 9 iki 6

Rez. $600 South Artesian Avsnut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

ngo 9 iki 11 valandai ryti: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart ėventadienio it ketvirtadienio

Dr. Suzana A. Slakis
Mote.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marguette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitark

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1310 
Valandai: ouo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

. GR/U)PRIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patąrnavi 

mu busite užganėdinti.
Off„ Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
6607 S. Mapletoood Avė. 1

Ruko, “Kodėl nėdir- 
atsakė, “Neturiu ką 
negaliu gauti darbo.” 
Krauklis jį pasamdęs 

kitam mažam darbe
liui. Jis radęs Rūką maloniu, 
draugišku žmogumi ir kuomet 
gavo žinią apie saužudybę, nu
sistebėjo, kad jis galėjo taip 
padaryti.
“Greit važiuosiu ilgam laikui 

medžioti”, pasakė prieš 
mirdamas

. ...........................rili I V'H >rnnenj 1 —

Tel. Yirds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
Kora

Attitiktauost

lirbtuvė

S. M. SKUDAS
i< >• LįetųVls 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
TeL Roosevelt 7532

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus secedomis)* Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkail it 
Ketvertais.

Reg. TA HYDE PARK 3395

MYKOLAS BRADELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kričio 9 dieną. 9:55 valandą 
kare 1932 m, sulaukęs pusės 
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apskr.. Krekanavos parap., Žide- 
lių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Karoliną (po tėvais Bar- 
tulytė), dukterį Stanislavą ir žen
tą Steponą Sterneekius, 2 broliu 
Petrą ir brolienę Kazimierą, ir bro
lį Jurgį, 2 pusseseres Juzefą ir 
švogerį Dominiką Pališaičius. Oną 
ir švogerį Kazimierą Beizerius, 2 
švogerius Adomą Bartulį, Petrą 
Kiderį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4613 
S. Whipple St. Lafayette 1102. #

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
lapkričio 14 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Bradelio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dūkti, Žentas, 
Broliai, Pusseserės, Pusbrolis, 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
nūs A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvertais if Sobatomis 
2420 W. Marguette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St, 

Roota 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakaret
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

J. P.WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. lOZth St.—prie Michigan Avi. 
Tel. PuMman 1950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
TA Lafayette 6393

160 N. LaSata St. — pagal įtartį

dieną. 5:15 valandą 
sulaukus 30 metų 

,imus Lietuvoj. Rasei- 
iuolių parp. ir mieste- 

gyveno 10 metų. 
Ražančavos 

Dievo Apvsizdos parap.

Vladislovą 3 
dukterį Ju- 

2 seseris Oną ir švo- 
Zofiją

JŪSŲ GPABORIUS v 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai; YABDS U41 ir 1742

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Uchavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.Jos advokato pasiūlymą pid 
ėmė 
tūlos bendrovės oficialu 
gus išgavo, bet našlės labai nu
stebo, kuomet pasirodė, kad su
mos, kurias jos turėjo gauti, 
buvo gerokai sumažintos. Truko 
kiekvienai arti tūkstančio do-

Buy glov©» wlth wha* 
it suves

MUre relkeJo moaltl 60$ •»

ardlCrtlls tūbas parsiduoda ui» Vfe iwriSK,®
S1 *2?“ dr fit
Lamberi Phanaaoal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Lietuviai Gydytojai

JONAS A. RŪKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap 

kričio 9 d. 
ryte 1932 
amžiaus. 

Ameriko 
Paliko d 

terį Della 
sūnų Joną 5 
(Exporc. Pa.), 
rą Rūką, uošvius Eva ir Juozapą 
Katilius, 2 švogerius Zigmontą ir 
Motiejų Katilius, švogerką Julijo
ną. brolienę Agotą ir Stanislovą 
Dtaavičius ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoje tėvą Kazimierą, du bro
liu* ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3036 
W. 42nd St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį lap
kričio 12 dieną, 1 vai. po pietų iŠ 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono A. Ruko gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Uošviai, Švogeriai, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139. Seniausia ir Didžiausia

LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką Su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmėgaus kūno | mw 
Įstaigą iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atvež j musų ištaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikihenų ir už tą pa
tarnavimą Jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
Į tai. ut jus lig pkksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gnaborius, kurto 
teikia ambulan.ee patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderiuškp? Koplyčios Dėl 
Šermenų, Pašaukite EUDEIKI pirm n^u krąipntč^ kur 
kitur.

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Asblond AVMUt 

Ofise valandos:
N»o 10 Iki 12 dtaią. 2 iki 3 m pta 

7 iki 8 vaL Nedėk nae 10 ikjl2 
Rez. Tekpboae Plaza 3200

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

O F I S A 8:

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyręs gydytoja* chirurgas it 
•knieti*.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ic kitokiu* ekktro* prie- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. llth St., netoli Morgan St. 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

. Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Wffliam C. Mitehel) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tetephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 tyro iki 9 vakaro 
Nedėliomis naoal sutacu.

naujienos, chw, m. ■ 
l IIII ■ im|||IIWHWIWWWWWI ii ■■»!■»■■ u11| III nuli... ...................... ...... ........ .... .......... .

už <<patamavimą,>. Pasinaudo
damas kitų nelaimėmis, šis poh 
litikierius į kelias dienas phsi- 
pelnė $2,000 skaudžiai nu- 
skriausdamas dvi moteriškes, 
kurioms tie pinigai turėjo už
tikrinti šiokią tokią ateitį. O 
tuo tarpu per radio “advokar 
tas” skelbėsi esąs didelis hu
manitaras ir filantropas.—A, S.

______ Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DRe A. L. YUSKA
2422 W. Moraiutie Rd- 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefone Grovebdl 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, icndonu pa putų u 

nedėlioms pagal *<M)t«rinH.
.............. . ... ... ................ »w oi ■— i —*

DR. A. J. GUS®
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakar* 
nedėtomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14tA Stcegt

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gelio U Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

ambulan.ee
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Bridgeporto balsai
Bridgeportas (lietuviški pre-

KNITTING SHOP

/

- Šeštadienis, lapkr. 12, 1932
1 ' z . .......... -» " 1 — —-

Chicagos lietuviai atidavė 
3,000 balsų už N. Thomas
Didžiuma lietuvių, tačiau nuėjo su demo
kratais; už Hooverį balsavo mažas nuošimt
Viso Ccok apskrityje N. Tho- 

mas gavo apie 37,000 balsų

Antradienio rinkimų rezulta
tai parodo, kad Chicagos lietu
viai nuėjo su demokratais. Di
delis skaičius, apie* 3,000 atida
vė balsus socialistų kandidatui 
į prezidentus, N. Thomas, bet 
žymi dauguma pasisakė už de
mokratų partijos kandidatą 
Franklin’ D. Roosevelt ir kitus 
to tikieto kandidatus. Už Hoo- 
verį balsavo palyginamai ma
žas nuošimtis.

Nors balsai dar nėra galuti
ni ir nebaigti klasifikuoti, bet 
jau žinoma/ kad lietuvių apy
linkės Bridgeportas, Town of 
Lake, Roselandas, Marquette 
Park, Westside ir Brighton Par
kas balsavo štai kaip:

sinktai: 15, 16, 17, 38, 40, 41, 
46, 45, 42, 21, 20, wardas li
tas) už Booseveltų atidavė — 
17,953. Už Hooverį — 4,315 
(skaitlinės visų wardo precink- 
ty).

Town of Lake, (wardas 
tas)—už Rooseveltų 17,886. 
Hooverį—4,224.

Brighton Park (wardas
tas) Už Rooseveltą 16,930. Už 
Hooverį—5,320.

Westside —(wardas 21) — 
Už Booseveltą—17,035. Už Hoo-

F. Buishas, p-le Emma Bušai- 
tis ir kiti. .

Režisorius bei veikalo sumo- 
kytojas, Mykolas Kasparaitis. 
Visi kliubo nariai, kliubui pri
tarianti ir šiaip svečiai prašomi 
atvykt paskirtu laiku rytoj va
kare Meldažio-Paliulio svetai
nėn. Apart veikalo, muzikos, 
šokių, dar bus užkandžių, gėri
mų ir iš Lietuvos atvežtų “Rū
tos” saldainių. Bilietas visai 
pigus, tik 50 centų ypatai. Tai
gi pasimatysimo rytoj vakare. 
Be to, kliubo pirmininkas Wm. 
F. Buishas atidarydamas vaka
rų savo trumpoj kalboj susirin
kusiems suteiks gražių žinių 
apie kliubą.—A. J. S.

PRANEŠIMAI
Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne

sinis susirinkimas atsibus nedėlioj, lap
kričio 13 d„ Chicagos Lietuvių Audi
torijoj 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną. Nariai-ės skaitlingai dalyvaukite, 
nes yra svarbių tarimų ir raportų.

St. N ar kis, sekretorius.

S. L. A. 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyksta lapkričio 13 d., 1:30 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj. Nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti. Turime 
svarbių tarimų dėl labo kuopos.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 10 
metų sukaktuvių vakarienę ir balių lap
kričio ^0 d., Lietuvių Auditorijoj. Kiek
viena narė privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje, nes tai visų užduotis pagerbti 
draugiją ir tas narės kurios nesigo per 
10 metų ir neėmė pašalpos. Kviečia 
visus Valdyba.

14- 
Už

Marquette Park — (wardas 
13), lietuviški precinktai—48, 
50 ir dalinai 34, 35, 49, 50) — 
už Rooseveltą—18,571. Už IIoo- 
verį—8,805.

Roscland—(wardas 9-tas) — 
už demokratų Roosevelt— 13,- 
166. Už Hooverį—12,542.

N. Thomas gavo 37,000

THE BRIDGEPORT

Neria plonus ir sto
rus vilnonius svede- 
rius dėl vyrų, moterų, 
merginų ir vaikų. 
Parduodame vilnones 
gijas dėl įvairių nėri
nių. Mes parduodam 
žemom kainom, idant 
galėtumėt SUtaupyt 
nuo 75 iki 100 nuošim
čių.
Neriam vilnones pan- 
čiakas dėl moterų ir 
vyrų. Taisom senus 
svederius.

F. Selemonavičia
504 West 33rd St.

(Arti Normai Avė.)

Phone Victory 3486
(Atdara dienomis ir vakarais)

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA VYRO — Old Line 
Accident Insurance Co., ieško lietuvio 
atstovo už Distrikt managerį. Darbas 
bus priiminėti ir prižiūrėti vyrus. Pui
ki proga dėl gero tinkamo vyro.

GEORGE WIDUA
6349 So. Sacramento Avė.

Republic 0974

REIKALINGAS senyvas vyras nuo 
50—70 m. prie namų darbo. Duosiu 
valgį, drabužius ir guolį. Turi atsinešti 
paliudijimus. 6425 So. Western Avė.

Help Wanted—Female

Automobiles
RETA PROGA r

La Šalie 1931 Custom Sedan.
dangi man reikia pinigų, turiu tuojau 
jį parduoti. Vartojau jį tiktai nedė- 
liomis. Karo negalima atskirti nuo nau
jo. Originalis gražus baigimas ir geri 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukosiu jį už $450. Atsišaukite 
nedėlioj. 2020 North Spaulding Avė., 
2nd flat.

Ka-

Farms For Sale
 Ųkiai Pardavimui
FARMŲ TURGUS

. KUR—KIEK—KOKIĄ—NORIT
Viską pritaikom į mainus ar už cash

120 akrų, $2500, Mich.
52 akrai, summtr rezortui, Mich.
80 akrų, $2500, Ind.
80 akrų, $4500, III.

Daug kitų farmų.
819 W. 35th St.

Boulevard 9122

Jūsų senas pečius arba 
furnace dar gali jums 

ilgus metus tarnauti
The Northwestern Stove Repair Co., 

didžiausia pečių pataisymo įstaiga pa
sauly. turi dalis dėl kiekvieno pečiaus 
arba boilerio, kokie tik buvo Suv. Val
stijose išdirbami per 80 metų. Ne
žiūrint kokia pataisa arba dalis jums rei
kalinga. jus galite ją gauti už keletą 
centų už svarą Northwestern Stove 
Repair Company arba jos skyriuose, ir 
pataisyti savo pečių arba furnace. Cent- 
ralinė krautuvė randasi ant 662 Roose- 
vclt Rd., o skyriai yra 312 W. 63rd 
S., 3209 E. 92nd St.. 2323 Milwaukee 
avė., 176 W. Lake st. Viską kas 
jums reikia padaryti yra paimti numerį 
ir užvardinimą jūsų pečiaus, ir dalis 
kurios jums bus reikalingos ši firma 
jums parūpins. Veik pirm negu oras 
labiau atšals. Adv.

Didžioj# Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Draugijos teatras ir balius atsibus 
sekmadienį lapkričio 13 dieną, 1932 m, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Nariai būtinai 
privalo dalyvauti; .taipgi mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį lapkričio 15 
dieną šių metų, 7:30 vai. vak., Chica
gos Lietuvių Auditorijos svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai būtinai 
privalo pribūti, nes bus svarbus susirin
kimas. ' < P. K. sekr.

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo. Kambarys, valgis ir maža mo
kestis. J. Rudnitzki, 1207 So. Avers 
Street.

Personai
Asmenų ležko

PAIEŠKAU apsivedimui moters apie 
40 metų amžiaus, esu našlys ir pasitu
rintis, dirbu su virš 24 metus vienoj

GRAHAM 1930 DE LUXE SEDAN
Yra absoliučiai kaip naujas. Rei

kalas pinigų verčia mane jį parduoti. 
Originlis geriausias baigimas, 5 beveik 
visiškai nauji 'tairai. Priimsiu $225. 
4832 North Winchester Avė., 2nd flat.

Bxchange—Mainai
FARMAS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA Combination pečius 
su anglimis ir gasu šildomas, tiktai $15. 

4405 So. Fairfield Avė.

Garfield Park L. V. ir M. Pašelpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 13, 1932, Lawler Hali 
3929 W. Madison St. 1 vai. po pietų. 
Visi nariai būtinai malonėsite atsilankyti.

Sekretorius.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos mė
nesinis susirinkimas bus šeštadienį, lap
kričio 12 d'., 1932, Paliulio svet., 2244 
W. 23rd Place, 8;00 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti šiame 
susirinkime. A. Kautakis, rast.

rintis, dirbu su virš 24 metus 
vietoj.

Rašykite laiškais į 
Naujienas, 

1739 So. Halsted St.
Box 1502

REIKALINGAS geras pečius anglims 
ir gazu combination. Kas tokį turite 
praneškite. K. P. Deveikis, 1518 So. 
48 Ct., Cicero.

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

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

%

i

PARDUOSIU stiklinius show cases, 
taipgi barus į bile' biznį pigiai, arba 
mainysiu ant automobiliaus. Ant. Man- 
kus, 724 W. 14 Place.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio nuo 38 iki 45 metų, pasitu
rinčio. Aš esu našlė 38 metų irgi pa- 
siturinti. Kreipkitės laišku — Aušra, 
(Box 331), 3653 So. Halsted St.

KAS TURITE, parduoti combination 
pečių. Taipgi parduosiu šildomą pe
čių, kietoms anglims. Pašaukite 
Prospect 1161.

Socialistų kandidatas Nor
man Thomas, Cook apskrityje, 
kartu su Chicago gavo apie 37,- 
000 balsų. Skaitlinė nėra gan 
lutina ir dar apie keli šimtai 
prie jos prisidės. Stambų nuo
šimtį skaitlinės sudaro Chica
gos lietuvių balsai.

ir

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

Nedaro skirtumo kiek toli gyvenate,
kaip toli kraustoties. Dieną ar naktį 
didelis darbas ar mažas; taipgi paran- 
duoju trokus, parduodu anglis kas ko
kias norite, didelis orderis ar mažas, 
tiek pat yra išpildomas. Reikalui esant 
prašome pašaukti ,

REPUBLIC 3712—3691 
6725 So. ROCKWELL ST.

Chicago, III.

Ryt Keistučio Kliub 
stato veikalą “Gy
venimo Verpete”

Vakaras įvyks Meldažio-Paliulio 
svetainėje, 2242 W. 23rd St.

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo vakaras su perstatymu 
scenoje veikalo “Gyvenimo 
Verpete” įvyks ryt, sekmadie
nį, lapkr. 13 d., Meldažio-Pa
liulio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI. Pradžia lygiai 6-tą vai. 
vakare. Po perstatymo šokiai 
iki vėlyvo vakaro.

Veikalas—drama “Gyvenimo 
Verpete savo turtingu turiniu 
puikiai atvaizduoja musų gyve
nimo įvykius, kaip tai, meilė, 
džiaugsmas, pasitikėjimas, aša- 
rbs, susikrimtimas, karti šird
gėla, kerštas, netekimas vilties 
mylėti ir būti mylimu, atsiek
tas idealas ir 1.1. Atsilankiusieji 
pamatyti “Gyvenimo Verpete”, 
manau, bus pilnai patenkinti, 
nes jie pamatys tikrą reališko 
gyvenimo nuotrauką, šie as
menys yra prisirengę, ir daly
vaus veikalo perstatyme:

M. Kasparaitis, Stella Sinkus, 
Jonas Puikinskas, Ant. Dauk
šas, Ez. Sakalauskienė, p-le' J. 
Julevičiutė, A. Jusas, K. Bud
rys, p-lė Zosė Kondrataitė, Wm.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ..pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien.________

9

laiškų

kytis. , 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

STĖKAl - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS
ILLappy

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

arti Ashland

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

Jau Laikas Siųsti

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

padaromi į vieną dieną.

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

Kalėdų Dovanas
Lietuvon

J. MACKIEWICH 
Mortgage Banker 
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
*MUSŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

MALONIAI PASIŲS

TELEGRAMAS 
RADIOGRAMAS 
PERLAIDAS 
DRAFTUS

Jūsų giminėms Lietuvon litais arba U. S. doleriais 
ŽEMOS PERSIUNTIMO KAINOS — SAUGUS PRISTA

TYMAS — GREITAS PATARNAVIMAS
Vedėją, Foreign Exchangę S

Oi [At>Y

Matykite p. Stungį

TBROVERS 
| Inationalbank JLP UUJSrmVINGSBANK

Halsted at 42nd St.
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v., Seredoj

9 ryto .8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

Mes Mokame Cash
$80 už $100?

% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

ĮNEL,
4—

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

J

‘'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, dgarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų -r— irgi už pu
sę4 kainos.

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So? Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yafds 4754

PAIEŠKAU ex-kareivio Norman, ku
ris tarnavo Key West Fla. 80-toj camp 
C. A. C. 1910 ir 1911 metais. Labai 
svarbus reikalas. Atlyginsiu. A. Richter 
2425 N. Spaulding Avė,

Business Service
Biznio Patarnavimas

6 KAMBARIŲ muro bungalov. 2 
karų garadžius Marųuette Park $5 500 
mainys ant lotų arba groserio.

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms mainys ant namo, taip
gi turim ir daugiaus visokių farmų mai- 
mui ant miesto praperčių.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

*

Gyvenanti

CLASSIFIED ADSi

Loans—Paskolos
PASKOLINSIM NUO $50.00

IKI $300.00 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmokė

jimais. Be jokio komiso.
S. OSGOOP 

1134 N. Western Avenue 
Tel. Armitage 1199

Financial
Finansai-Paskolos

— SENAS SKOLAS — 
KOLEKTUOJAM

Morgičius, — vekselius, notas.
— Perkam —
Del greitų pasekmių 

mus.
Matykit

PUBLIC SERVICE OFFICE 
819 W. 35th St. 
Boulevard 9122

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 4 A 4 M A a* • - t „
r* ■ .sole $18.50. 2332 Madison St,

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su* 
radime 
mams

Night and Momlng to keep 
themdean, Clear and Healthy 

Wrtte fw Free ftEye Ctire,f 
cr Bcauty” Bnbk J

' Marko Co.. Bert. n. S..9 R. OMo 8<. Cbicafn

rinkų praktiškiems 
patarimas dykai,

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

išradi*

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu 35 me
tų amžiaus, nevedęs, suprantu gerai 
ūkės darbą, dirbęs kelius metus. Sutik
siu kokį laiką dirbt tik už pragyvenimą, 
arba jeigu galima, galės kelius dolerius 
damokėt. Liudijimą galėsiu suteikti 
kuogeriausį iš gerai žinomos Chicagos 
įstaigos, kuri mane pažįsta per 20 me
tų.

Meldžiu rašyt arba telefonuot.

. STANLEY KIBORT, 
6755 So. Western Avė.

GrovehiH 1038
...... —1  ................ .................................. ......... ■■..... .•

IEŠKAU darbo už janitoriaus pagel

PAIEŠKAU savo tėvo Stanley Ale- 
,liūno, paeina iš Panevėžio apskr., Vel- 
džių vai., Maženių kaimo. Dabar gy
vena Suv. Valstijose, bet nežinau kur. 
Praneškite, busiu dėkingas. Leo. Aleliu- 
nas, 4503 S. Troy St., Chicago, III.

PAIEŠKAU gyvenimo draugo, ne jau
nesnio 37 metų, našlio ar vaikino. At
siliepkite tik pasiturinti. ----- ----------- -
vidutinio amžiaus, gražiai atrodanti, 
vaikų 
kitę.

Esu moteris 
gražiai atrodanti, 

neturiu. Bereikalingai nerašinė-

Box 63 
3210 S. Halsted St. 

Chicago, III.

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 Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Djvision St. 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemO Pardavimui

DIRBK SAU
Parsiduoda 60 akrų geros žemės, vi

sa dirbama. 5 akrai 
kambariai, gera stuba, 
nė ir kiti budinkai, 3 
25 kiaulės, 300 vištų 
gos mašinos. Kaina 
įmokėt. Randasi 300 
cagos.

gero miško. 6 
elektra, gera bar- 
arkliai, 3 karvės, 
ir visos reikalin- 
$3.000: $1.000 
mylių nuo Chi-

Męs

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlė, tarpe 24—6 metų, neskiriu 
tikėjimo, 
linti šeimynišką gyvenimą 
kad atsiŠauktumet vien iš Chicagos. At
sakymą duosiu kiekvienai. Rašykite 

G. J. M., 
Ęox 64 

3210 So. Halsted St.

bet turi būt blaiva ir my- 
geistina,

Poultry
Naminiai Paukščiai-

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMA) 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965
........................—i................ .......................—

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.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

80 akrų geros žemės su sodu ant ce
mentinio vieškelio, (State road) tinka
ma dėl “tourist camp” arba dėl road- 
houses. Dalis yra gero miško. Gera 
8 kambarių stuba, barnė ir kiti budin- 
kai; 7 karvės. 2 arkliai ir tt. 
apie 50 mylių nuo Chicagos. 
— tik $1,500 įmoket.

Randasi
$6,800

Furnished Rooms
RENDON kambaris Marųuette Park 

apielinkėj su visais patogumais pigiai,, 
pavieniems, ar porai. Pašaukite Prospect' 
8921.

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

6239 So. Sacramento Avė.
—--- 4<Viįn . .....— . .......  ", . -----—

PAIEŠKAU seno žmogaus ant burdo, 
kad tik turėtų darbą, valgis 70 centų 
į dieną, guolis ir garadžius dykai. Mrs. 
Marta. Pašaukite Tel. Hemlock 8055.

KAMBARIAI dėl vaikinų, merginų 
arba vedusios poros — apšildomi “steam 
heat”. Adam Karlson, 3312 S. Union 
Avenue.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
prie singelio vyro. Taipgi parduosiu 
gerą $500 mortgičių. John Gotautas, 
4630 S. Whipple St.

For Rent
2 NAUJAI ištaisyti po 4 kamba

rius flatai $15 ir $17. į mėnęsį.
1623 No. Winchester Avė.

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

RENDON 6 kambarių bungalow van
deniu šildomos, 2 karų garadžius, labai 
pigiai. .7150 S. Fairfield Avė.

IŠSIRENDUOJA didelis Štoras ir 3 
ruimai užpakaly, karštu vandeniu šil
domi, tinkami bile kokiam bizniui. 
2453 W. 71 St. Tel. Republic 1294.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas 
ant 2 augšto, vandeniu šildomas už 
$35.00. Arti prie gatvekarių.

4451 So. Troy Avė.

Automobiles
PARDAVIMUI 1927 Lincoln Sedan 

už $295, labai gerame stovy j. S. Kara
lius, 9927 S. Michigan Avė. Telefonas 
Pullman 4091.

PACKARD VĖLIAUSIO 1931 MO- 
- DELIO DE LUXE SEDANAS

‘ ‘ 4 1 / ’ • A V'

Į. Turiu paaukoti praktiškai naują 
IEŠKAU darbo už janitoriaus pagel- Packard. Važinėjau juo labai mažai 

bininką, suprantu darbą gerai, jaunas ir jjs yra absoliučiai kaip dieną išėjęs
vyras, prigulįu unldn, dirbsiu pigiai, iš dirbtuvės. Kainavo man vįrš $3,450 
x—•-* i *10'1 jauk' paujas. ‘ Paaukosiu jį tiktai už $550.

2431 North Spaulding Avė., 2nd flat.
• *« . • ' ? ■

•• Ir

‘J. .• 1

Šaukite telefonas Lafayette 7383, 
Tony Smith.

Y'.:. ‘ .

£
.K

miestelio 
kelio, ant 

upės kranto, su dideliu sodu — 50 ak
rų didelio miško. Stuba 14 kambarių, 
furnace šildomas. Visų budinkų yra1 10. 
yra genime stovyj. murb apdirbti ir visi 
su elektros šviesa. Yra ”sewers” įves
tos. Barnė yra su cementinem grindim. 
18 karvių, 12 melžiamų, 3 geri ark
liai verti $600; ir daug kitokių gy
vulių. Naujos visos reikalingos maši
nos, ir tt. Tikras lietuviškas dvaras. 
— Vertas $30,000. Parsiduoda už 
$9,000. Tik $4,000 įmokėt.

215 akrų geros žemės prie 
ant cementinio “State Road”

M.
Chi-

FARMA 93 akeriai Illinois, 70 mylių 
nuo Chicagos, su gerais bildingais, mai
nysiu ant morgičių arba namo. 
Abromovicz, 2969 Archer Avė., 
cago, III.

KAMPINIS muro 3 flatų namas it 
štoras, iš priežasties ligos išmainysiu 
ant farmos. nėra skirtumo kur farma 
randasi. M. Abromovicz, 2969 Archer 
Avenue.

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
$1.50
$4.50
$2.00

$20.00
$10.00
$12.00
$12.00

St. Louis ................ .
Kansas City ............
Detroit .......................
Los Angeles .............
New York ...............
Philadelphia ........ .
Washington, D. C.

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago

Parsiduoda mūrinis gasoline stotis, 
PHILLIPS GAS. su vienu akru žemės. 
Labai geroj vietoj, $3,000.

J. SINKUS & CO
1039 W. 69 Street—o—

Farms For Sale
vikiai Pardavimui

KAMPINIS 4 flatų muro namas, 
morgičius $1200, mainysime ant biznio, 
neskiriant kokioj vietoj randasi. 
Garnis, 2969 Archer Avė.




