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Estijos Parlamentas 
Įvedė Diktatūrą

Pats Hindenburgas 
skirs nauji Vokie

tijos kabinetą

Lietuvos Naujienos
Nubaustas 4 metų sunk 

darbų kalėjimo

Estijos prezidentui Patsui ir jo kabinetui 
suteiktos diktatorinės galios

Talinas, Estijoj, lapkr. 27.— 
—Estonijos prezidentas Koh- 
stantinas Pats įgavo diktato
riaus teises, kuomet Estijos 
parlamentas priėmė įstatymus, 
kurie prezidentui Pats ir jo ka
binetui suteikia nepaprastas ga
lias. Tik keturi atstovai bal
savo prieš tų teisių kabinetui 
suteikimą.

Po trijų mėnesių politinio 
chaoso, laike kurio viena pas
kui kitą partijos bandė suda
ryti kabinetus, bet vis be pa
sekmių, prezidentui Patsui, ku
ris pats yra buvęs premierd 
1931 m., pasisekė sudaryti ka
binetą, į kurį įėjo ir keturi bu
vusieji prezidentai. Jis tada 
pareikalavo, kad parlamentas 
suteiktų kabinetui plačių galių 
kovoti politinį ir ekonominį kri- 
zius.

Nors stiprios grupės puolė 
Estijos pinigus nupiginti ir rei
kalavo, kad Estija atsižadėtų 
aukso standardo ir numuštų 
krono kursą, Pats prisižadėjo 
išlaikyti Estijos krono pastb- 
vumą ir jo kurso nemažinti. 
Didelis Estijos valstybės ban
ko pardavimas užsienio valiutos 
rodo, kad pasitikėjimas Icronu 
yra atsteigtas. * “

Reikalaudamas iš parlamen
to diktatorinių galių, preziden
tas Pats nurodė, kad atstovai 
nenorį vykinti ekonomiją. Nau
ji įstatymai, Patso “preziden
tų kabinetui” suteikia galią leis
ti dekretus subalansavimui biu
džeto, sumažinti valstybės iš
laidas (net ir algas nukapo- 
jant), reguliuoti užsienio pre
kybą, gelbėti atgaivinti ekspor
tą, mažinti nedabą, mažinti su
vartojimą užsienio prabangos 
prekių, uždėti naujus taksus ir 
didinti jau esančias mokestis.

Kad apsaugoti pinigus, įsta
tymas numato astuonių mėne
sių kalėjimą tiems žmonėms; 
kurie bus sugauti spekuliuojant.

kiai kovoja?—klausia korespon
dentas. Bendrais bruožais pa
dėtis tokia: socialistai ir cent
ro dauguma yra už kronos kur
so išlaikymą, atvirkščiai — di
džiausios partijos — ūkininkų 
sąjungos dauguma už kronos 
kurso numušimą.

Kronos kurso numušimo šie 
kiama ne tautos ūkio intere
suos, bet tik dėl to, kad butų 
išsigelbėta nuo skolų.

Ūkininkams valstybė yra pa
skolinusi 75 mil. kronų, o pra- 
moninikams—apie 40 mil. kro
nų. šie skaičiai kalba aiškia 
kalba.

Naujas Patso sudarytas estų 
darbo kabinetas įstengė pa
traukti į savo pusę 20 ūkinin
kų sąjungos narių, kurie pri
tarė koalicijai su centru ir so
cialdemokratais. Kita ūkininkų 
sąjungos dalis pasiliko opozici
joj. Pažymėtina, kad užsienių 
reikalų ministeris pasikviestas 
socialdemokratas Rejus, kuris 
nėra lenkiškos orientacijos. 
Parlamente vyriausybė turi 65 
balsus iš 100. Vyriausybė iš 
parlamento pareikalaus nepa
prastų įgaliojimų biudžetui su
balansuoti, kronos kursui išlai
kyti, eksporui plėsti ir su ne
darbu kovoti.

Francija ir Rusija 
antradienyj pasira
šys nepuol. sutartį
Prisižada vienai kitai neskelbti 

karo ir negelbėti puolikams. 
Rusija susilaikys nuo propa
gandos Francijoj ir jos kolo
nijose

Naujasis kabinetas biis prezi
dentinis, partijoms neįstem 
giant sudaryti parlamentarinį 
kabinetą. Tariasi dėl kancle
rio

Berlynas, lapkr. 27. — Ofi
cialiai paskelbta, kad pats pre
zidentas Hindenburgas paskirs 
naująjį kabinetą, kuris valdys 
šalį be reichstago, pagelba pre
zidento dekretų, nė vienai par
tijai negalint sudaryti parla
mentinį kabinetą, kuris turėtų 
reichstago pasitikėjimą.

Hindenburgas nutarė suda
ryti prezidentinį kabinetą po 
to, kaip katalikų centro parti
jos vadas kun. Kaas pranešė, 
kad jis negali sudaryti parla
mentarinį kabinetą. Jis sako, 
kad jis taręsis su nacionalis
tai ir hitlerininkais, bet nega
lėjęs jų perkalbėti ir negavęs 
jų pritarimo, o be jų parlamen
tinis kabinetas yra negalimas. 
Hitleris pats nori būti kancle
riu ir atsisako ką kitą remti, o 
nacionalistai visai nenori par
lamento. “Parlamentarinė sis
tema turi ant visados užsibaig
ti”, pareiškė jų vadas 
berg.

Nors buvo paskelbta, 
vakar Hindenburgas
naują kanclerį, bet jis su pa- 
skyrinųi / nesiskubina. * Asmeniš
kai jis norėtų grąžinti valdžion 
buvusį kahclerį von Papeną, bet 
kad visos partijos
griežčiausį pasipriešinimą von 
Papenui, 
bando surasti 
kuris jei ir neturėtų reichstago
pasitikėjimo, tai bent reichsta
gas su tiku jį toleruoti ir ke
liems mėnesiams nutraukti po
sėdžius duodamas progos nau-> 
jam kancleriui veikti netrukdo
mam.

Tuo tikslu Hindenburgas pa
skyrė savo sekretorių Meissner 
ir apsaugos ministerį gen. von 
Schleicher pasitarti su visų par
tijų vadais, išėmus komunistus 
ir hitlerininkus, ir surasti jiems 
visiems priimtiną žmogų kanc
lerio vietai.

Patys dešinieji norėtų, kad 
kancleriu butų gen. von Schlei
cher, bet pastarasis atsiskąs nuo 
tos vietos, nenorėdamas paleis
ti iš savo rankų kariuomenės- 
reichswehro. Esą ateinančią 
žiemą gali kilti alkanų žmonių 
maištai, todėl busiąs reikalingas 
drąsus veikimas ir todėl jis ne- 
norys apleisti krašto apsaugps 
ministerio vietos..

Hugen-

kad kai 
paskirs

pareiške

tai Hindenburgas
naują asmenį,

s<?<W

Kaunas.—Lapkr. 4. d.— Kau 
no apygardos teismas sprendė 
buv. “Lietuvos” draudimo d-jos 
juhalterio pad. St. Marcinkevi
čiaus bylą, kaltinamą pasisavi
nus 111,069 lt. d-jos pinigų.

Teismas Marcinkevičių nu
baudė 4 met. sunk, darbų kalė
jimo, įskaitant 1 metus ir 3 
mėn. iškalėtus ligi teismo. Be 
to, iš Marcinkevičiaus d-jai pri
teista civ. ieškinio 111,069 tl.

Per pirmus 7 mėn. prie
varta ir atsitiktinai mi

rė 668 asfenys

A. Photo] ,[Acme-P. B

Chicago. — Bertram Arnold, 16 metų vaikinukas, high school 
mokinys, iš Riverside, ir jo pamotė Mrs. Eilėn Saxe, 60 m., 
kurią jis nužudė ir jos kūną įmetė į šulinį. Arnold prisipažino 
seną moterį nužudęs iš pykčio, kad ji nedavusi jam automo
bilio važiuoti į Šokius. Užmuštoji yra jo tėvo žmonos motina.

Francija rūpinasi iš 
sigelbėti nuo mo

kėjimo skolos

Trys žmones užmušti 
automobilio nelaimėj

Peru kariuomenė už
ėmė Colombia miestą

Politinis krizis Estijoj iškilo 
išrinkus naują parlamentą, ku
riame nė viena partija negavo 
didžiumos ir negalėjo sudaryti 
pastovios valdžios, kuri turėtų 
parlamento pasitikėjimą.

Estų žurnalistas Velners Ry
gos “Jaunakas Žinąs” rašo, 
delko taip buvo užsitęsus estų 
vyriausybės • krizė. Kabinetą 
bandė daryti 7 žymus estų po
litikai, bet nė vienam jų tą 
uždavinį atlikti nepavyko. Dau
giausia pasisekimo turėjęs Utu- 
otsas, kurs įstengė suderinti 
visų svarbesnių partijų progra
mas darbo kabinetui sudaryti. 
Bet priėjus prie kabineto per
sonalinės sudėties atsiradę ne
nugalimų sunkumų. Išvažiuoda
mas atgal. j Tartu profesorius 
pasakė: .“Tegul velnias paimd 
visas tas partijas. Jos neturi 
supratimo, kur baigiasi privfl- 
tiškos, kur viešosios teisės”.

Dėl ko gi partijos taip smdr-

Paryžius, lapkr. 27. — Kabi
netas užgyrė naują Rusijos ir 
Franci jos draugiškumo ir ne
puolimo sutartį, kuri bus pasi
rašyta ateinantį antradienį. Pa
ryžiaus presą skaito sutartį 
kaipo labai svarbų įvykį palai
kymui Europoj pastovumo.

Abi šalys sutartyje prisiža
da nesinaudoti ginklu viena 
prieš kitą, ar tai pavieniui, ar 
bendrai su kuria kita valstybe 
ir abi prisižada gerbti viena ki
tos teritoriją ir -suverenitetą. 
Jei kuri kita valstybė užpultų 
vieną pasirašiusiųjų, tai kita 
Valstybės negelbės; puolikams 
tiesioginiai ar netiesioginiai. 
Be to nė viena jų nedarys su
tarčių, kuri kenktų kitos pre
kybai ar kreditams.

Bolševikų valdžia sutiko su
silaikyti nuo propagandos 
Francijoj ir jos kolonijose. Pro
paganda jau tapo sustabdyta 
'tunise, Morokoj ir Indo-Chini- 
joj.

, Derybos dėl Franci jos ir Ru
sijos prekybos sutarties jau 
prasidėjo ir Francija tikisi pa
didinti savo eksportą į Rusiją,

Chicago.—Du vyrai iš Melrost- 
Park ir viena mergina liko už
mušti ir du žmonės sužeisti 4 
vai. ryto gryštant iš A-A Elec
tric Co„ Cicero, parengto ban- 
kieto politikieriams. Greitai lė- 
<ęs automobilius Jackson bul
vare, prie Kehton Aye., atsimu
šė į geležinius tilto stulpus to
riu smarkumu,: kad motoras Ii- 
<o nugrūstas prie užpakalinės 
sėdynės.

Užmušti: Kari Gregor, 32 m., 
žentas buvusio Melorse Park 
mero, Dr. William E. Werning- 
laus, dentistasi ir Proviso mies
telio high schėol trustee ir Do- 
rothy Orszulak, 24 m., chicagie- 
tė. < Sužeisti pastarosios drau
gė ir kitas trustee tos pačios 
mokyklos. .

Para, Brazilijoj, lapkr. 27.— 
Iš vakarinio pasienio žinios sa- 
ko, kad Peru rcguliarės kariuo 
menes pulkas, vadovaujamas 
gen. Hordonez, užėmė Leticia 
miestą, prie Amazones upės, 
kuris priklauso Colombia res
publikai.

(Peruiečiai užėmė Leticia jau 
keli mėnesiai. atgal. Į Coloąibia 
valdžios protestus, Peru val
džia teisinosi, kad . miestą už
ėmė civiliai žmonės, kurių el
gesio valdžia negalinti kontro
liuoti. Bet dabar miestą užėmė 
ir Peru kariuomenė. Abi šalys 
jau rengiasi prie karo, bet vis 
dar nedryso jo pradėti).

Tėvas ir sūnūs žuvo 
bemedžiojant

Fordas serga

Graikija negalinti užsi
mokėti nė nuošimčių
Athenai, lapkr. 27. — Atsa

kydama j Jungt. Valstijų pra
šymų sumokėti $440,000 nuo
šimčių, kurie turi būti sumokė
ti šį mėnesį už $12,000,000 pa
skolą, gautą 1929 m., Graikijos 
valdžia sako, kad ji tų nuošim
čių negali sumokėti. Nota nu, 
rodo, kad nors paskola buvo 
užtraukta jati po pasaulinio ka
ro, bet visa buvo sunaudota fi
nansavimui pokarinio atsista
tymo darbų.

Ir kunigai žudosi

5, prigėrė SiijJferior eže 
re vilniai apvertus 

valtį
Grand Marais, Mich., lapkr. 

27. —• Penki nariai įgulos žve
jų laivo Lydia prigėrė Supe- 
rior ežere, vilniai laike audros 
apvertus laivą. Tarp žuvusių 
yra ir kapt. Louis Larson ir 
du kiti iš Racine,jWis. ir 
žmonės iš Grahd Marais.

Cambridge, Md., lapkr. 27. — 
William Macknight, 65 m. ir jo 
sūnūs Thonias, 18 m., beme
džiojant paklydo apielinkes 
raistuose, naktis gi buvo labai 
šalta ir jiedu sušalo. Tik į rytą 
rasta jų lavonus.

Paryžius, lapkr. 27. — Fran
cija, kaip išrodo, yra nusi- 
sprendusi nemokėti Jungt. 
Valstijoms skolų, dagi ir tų, 
kurios pripuola mokėti gruo
džio 15 d. O tą dieną Francija 
turi sumokėti Amerikai $19,- 
261,432.

Premjeras Herriot, veikda
mas bendrai su Anglija, ruošia 
Washingtonui naują notą, dar 
kartą prašančią Franci ją pa- 
liuosuoti nuo školų mokėjimo.

Atstovų bute nacionalistai j- 
nešė pasiūlymą tuoj aus svars
tyti įnešimą, kad. parlamentas 
atmestų kokius nors mokėjimus 
skolų. įnešime taipjau yra pa
siūlymas, kad Franci J a1 prlkftra^ 
sančią Jungt. Valstijoms sko
lą depozituotų pasaulio banke 
iki bus padaryta nauja skolų 
sutartis sų Amerika.

Atstovų buto yice-preziden-
' * 1 Ii

tas Henri Pate, tarp kitko pa
reiškė: “Mes negalime mokėti. 
Yra tik viena išeitis—išmokėti 
Amerikai čekiu prieš Vokietiją, 
iš kurios mes turime gerą ieš
kinį. Kitaip, tai nė vieno ska 
tiko”.

Pasaulinio karo veteranų fe
deracijos nacionalė taryba krei
pėsi į parlamentą prašydama 
atmesti skolas.

Kaunas.— šiais metais per 
pirmus septynis mėnesius Di
džiojoje Lietuvoje prievarta ir 
atsitiktinai mirė 668 asmenys. 
(1931 m. per tą laiką— 525 
asm., 1930 m.—527 asm.). Į šį 
mirimų skaičiaus padidėjimą ga
lėjo turėti įtakos ir tokių miri
mų statistinių žinių rinkimo 
pa tobulėjimas, nes parapijos vis 
mažiau beatsiunčia žinių be nu
rodymo mirties priežasties. Iš 
šių mirusių 152 nusižudė, 59 
buvo nužudyti, 436 mirė nuo 
nelaimingų atsitikimų ir 21 mi
rė nuo neaiškaus pobūdžio prie
vartos mirties. Iš nusižudžiu
sių 58 asm. pasikorė, 13 nusi
nuodijo actu, 25 nusinuodijo 
kitais nuodais, 24 nusišovė, 6 
pasipiovė arba nusidurė, 5 nu
siskandino ir 21 nusižudė ki
tais budais. Iš nužudytų as
menų skaičiaus 21 buvo nušau
tas, 15 užmušti, 2 pasmaugti, 
2 nužudyti ligi 1 metų vaikai, 
vienas papjautas ir 18 nužudyti 
neaiškiais budais. Iš atsitiktinų 
mirimų 188 asmens prigėrė, 30 
sudegė gaisruose ar mirė nuo 
kitų nudegimų, 29 užgriuvo 
žvyru ar kitais sunkumais, 24 
perkūnas nutrenkė, 18 mirė nuo 
gyvulių sužalojimo, 15 mirė nuo 
pervažiavimo įvairiomis susisie- 
kimp priemonėmis, 13 mirė nuo 
riUSiplikinimo ‘ karštais skys
čiais, 13 mirė nub apsinuodiji
mo valgiu ir nuodais ,11 mirė 
nuo apsinuodijimo dujomis 
(nugaravimas, uždusimas šuli
ny), 9 užsimušė krisdami iš am 
kštumos, 9 užsimušė krisdami 
iš susisiekimo priemonių arba 
su jomis, 6 mirė nuo atsitikiti- 
no persišovimo ar peršdvimo ir 
likusieji nuo kitų neaiškių ne
laimingų atsitikimų.

du

Karaliaus tatstovu Airijoje 
skirtas respublikonas

Dublinas, lapkr. 27. —Angli
jos karalius Jurgis savo atsto
vu Airijoje—Airijos vice-guber- 
natorium—paskyrė karštą res 
publikoną ir dė Valeros šalinin
ką Donai Buckley, 55 m., bu* 
vusį sankrdviniriką ir atstovų 
buto narį. Nors respublikonai 
yra nusistatę nęduoti priesai
kos karaliui, tečiauš Buckley, 
kad užimti vičfe-giibernįatoriaus 
vietą, turėjo prisiekti karaliui 
ir tuo sulaužyti respublikonų 
nusistatymą. ‘

, New Yorkį lapkr. 27'.—Bropkr 
lyno miesto kalėjime kalinys 
Andrew McCormick, bandyda
mas pabėgti, nušovė kalėjimo 
Viršininko' pagelbininką Wi|liam 
J. McConinell ir paskui patą 'nu
sišovė. Persišaudyme tapo su
žeistas kalėjimo viršininko su 
nūs,' kun. Horiėck. Ginklą ■ Mc- 
Cormičkui slapta įdavė jo žmo 
na. • • ‘ ‘ ' ■/

Nuožmi motina 
tuota

ates-

Newark, N. J., lapkr. 27. — 
Policija areštavo Mrs. Ella 
Forbės Bey, 36 m., kuri yra 
kaltinama, kad labai nuožmiai 
elgiasi su savo 8 metų surium 
William. Pasak kaltinimo, mo
tina tris dienas išlaikė sūnų 
pririšusi prie lovos kojos, be to 
jį mušusi su iki raudonumo į- 
kaitinta kačerga.

Malūne užmušė žmogų
Lapkričio 4 d. Viduklės dvaro 

vandens malūne transmisijos 
ašimi, įsukant per neatsargu
mą Sanislovo Petroko kailinius 
į malūną, jis buvo vietoj už
muštas; velionis buvo kilęs iš 
Pašušvio dvaro ir ėjo 20 me- 
tiis. Kvota varoma.

RIo de Janeiro, lapkr. 27. — 
Dienraštis Anoite rašo, kad Sao 
Paulo Caixa Economica, valsti
jos kontroliuojamam banke, su
sekta $2,000,000 žulikystė. Bu
vęs konrolierius Machado pri
sipažinęs, kad ir jis dalyvavęs 
toje žulikystė j e.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai praba
dau ja:

Giedra ir biskj šilčiau; vidu
tinis daugiausia pietvakarių vė
jas.

»

petrdit, Mich., lapkr. 27.
AUtųmobilių magnatas Henry
Fohi, 69 m., pirmą sykį sun
kiai susirgo ir tapo išgabentas 
S ligoninėn, kur jam skubiai

po padaryta operacija. Ope- mas bibliją išgėrė stiprią nu 
facija nusisekusi ir jis greitai dy. Priežasties saužudystės n
įjašveiksiąs.

Ridgewood, N. J., lapkr. 27. 
—Kun. E. Halliday Woods, 37 
m., klebonas vietos presbytėrio- 
nų parapijos, šiandie skaityda
mas bibliją išgėrė stiprią nUo-

“' “ ’ ne<»
. , ■ > t ■

žinoma

Buenos Aireš, Upkr. 27. — 
Huguler štatybos korporacija' 
paskelbė, kad ji plahuoja pa
statyti 34 adgtšų namą, augš 
čiausį visoj Pietinėj Amerikoj. 
Jis busiąs apie 556 pėdų augš- 
Čio ir kainuosiąs- apie $4,000,< 
000. Prie jo busiąs ir bokštas 
sustotį zeppėlihuriis. 

M IB .....
' 'i

• Oslo, Norvegijoj, lapkr. 27.' 
-^Stortingd-—NbHėgijos seimo 
—-Nobelio komitetas nutarė niė 
kam neskirti įfobelio taikos do
vanos už 1932 m.

Duųuoin, III., lapkr. 27. — 
Geležinkeliai iš anglių laukų 
pietiniame Illinois praneša, kad 
dar niekad nebuvo . tokio* vogi
mo anglių iš vagonų, kokis yra 
dabar. Daug žmonių tapo areš
tuota, bet vistiek , kas menes 
pavagiama anglių už $1,000.

Richmond, Va., lapkr. 27.— 
Frederick Hagen, 62 metų se
nis, iš Dubois pavieto, Indiana, 
tąpo iareštuotas čia už dvįpą- 
tystę.

Nanking, Chinijoj, lapkr. 27. 
-r-Chinijos nacionalistų valdžia 
uždėjo cenzūrą ant visų žinių, 
išsiunčiamą chinų laikraščių ir 
užsienio korespondentų.
■ ,i. j <i ..i .i., r u iini n, i... /

■/Viena,. lapkr. 27.
Schweinback, 
sudentas, . iššoko Jš Vięnnos- 
Varšavos aeroplano*

Joseph
20 m., Vienuos

TIKTAI KETURIOS SAVAITES BELIKO 
IKI

ar jus jau pasiuntėte savo 
j Dovaną Lietuvon?
1 ' ' ■ . k , - . ■ • \

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios ui ma
tą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽĮ) PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI, Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon,

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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NAUJIENOS, CMcago, M. Pirmadienis,- tapk. 28, 1932

|korespondencijqs
tai viepintėlė išeitis. dėtis prie 
S. k. A.

Grand Rapids, Mich.
Bimbos prakalbos ir S. L. A.

60 kuopos reikalai

Pirmadienį, lapkričio 21 d., 
Čia kalbėjo žinomas komunis
tų vadas A. Bimba. Tikslas, 
kodėl jis čia kalbėti buvo pa
kviestas, — nepaaiškinta, bet 
iš aukų rinkimo gavau supra
timą, kad atvyko 
naudai 
kuomet 
aukotų, 
randasi 
kokia ten lietuviška buržuazi
ja patraukė teisman.
“Laisvė” esanti negeresniame 
stovyj ir darbininkai jau tre
čią savaitę negauna ą|gų4

Seniai jau buvau girdėjęs 
Bimbą kalbant, įr tūrių pasa
kyti, jog jis šį kartą pasirodė 
daug mandagesnis, negu pir
miau. Jo prakalbą dalinai 
galima pagirti, bet visvien pa
sakė savo kalboj ir nesąmo
nių. Pavyzdžiui, sakydamas, 
kad pirmiau komunistai darė 
didelių klaidų, o stambiausios 
tos klaidos buvo, — skirsty
mas darbininkų j tam tikras 
grupes. Bet dabar, girdi, 
kuomet mes švelniau pradė
jom elgtis su kitų pažvaigų 
darbininkais, tai daug skait
lį ngiau pradėjo musų susirin
kimus lankyti, o ypatingai ka
talikai. Esą kuomet katali
kai darbininkai ateina ir da
lyvauja komunistų surengtose 
demonstracijose ir, jei polici
ja užpuolus apdaužo lazdom 
galvas, tai tokie demonstran
tai iš tokio policijos pasielgi
mo daugiau supratimo gauna, 
negu jiems pasakytum šimtą 
geriausių spyčių. Tas Bimbos 
pareiškimas neišlaiko kritikos, 
jei taip iš tikrųjų yra, tai 
kam Bimba važinėja sakyda
mas prakalbas? Geriau bu
tų pasiųsti vietines policijas, 
kad apdaužytų darbininkams 
galvas, ir tada jie įgaus dau
giau supratimo negu iš Bim
bos prakalbų!...

Toliau kalbėdamas pasakė, 
kad trečios kapi'alistų parti
jos, tai yra socialistų kandida
tas j J. V. prezidentus 
man Tbomas pareiškęs, 
Roozcveltui reikia leisti 
metus laiko, kol jis galės 
r.r ješrinkiminius 
vykdinti.
Chicagos demonstracijoj, kur 
maršavę ir socialistai darbi
ninkai, turėjo didelį pasiseki
mą, nes ‘en komunistai vado-

Vilnies” 
aukų parinkti, nes 

agitavo, kad publika 
pasakė, jog “Vilnis” 
prastame 41‘ovyj,. jų

ninkai surengę prakųl^as ant 
1 tikri koiminis-vieno kampo, o

tai ant kito kampo. Tikri ko
munistai pareikalavę trockis- 
tų pasitraukti šalin ir dėliai 
to įvykusios muštynės, kur li
ko du • komunistai užmušti. 
Reiškia, pats Bimba prisipaži
no, kad komunistai padarė 
užpuolimą ant trockistų, — 
tai kam da čia šmeižti Prūsei- 
ką?

S. L. Ą. 60 kuopa nutarė 
pereitame susirinkime sušauk
ti nepapr&s<U kuopos susirin
kimą šio mėnesio 25 dieną

Lapkričio 18 d. vakare 
Skau*ų buveinės raštinėj buvo 
Tarptautinės Tarybos susirin
kimas. Dalyvavo visos esan
čios tautinės grupės. Racine 
lietuvius atstovavo M. Kaspa
raitis ir J. Kapočius. Tam 
suvirinkime principalis kalbė
tojas buvo p. Thomas Rees, 
amatų mokyklos vedėjas. Aiš- 
Ifipp amatų mokyklos švarką.

Nedarbas ; 
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Kaip visus, taip ir Racine 
jaučia nedąrbąs. Bedarbius 
miestas mąi’iną. Aimanuoja 
darbo žnio^čs, spaudžiami 
yąrgelio. — ftoresp.

Connecticųt valstija 
ir jos miestai

Važiuojant nuo Springfleld, 
Mass., į Hąrtford, ępnp., iną- 
tosi gražus ūkiai, kur yra au
ginama tabakas. Laukai lygus, 
žemė atrodo derlinga. Ūkinin
kų trobesiai gražus. Vasaros 
metu, kuomet tabakas yra au
ginamas, laukai ųžįęĮpją|pą{ kąd 
Saugoti.' tft’Ms. W 
pemąžąj Jįę^vlu, hflMF

” w i Kinią siu menesiu tueiią
Taipgi >(jgj išnešimo nuosprendžio fi-

nansų raštininkui A. B. šatkui 
už pasisavinimą kuopos pini
gų sumoj $500.80. Pirminin
kas J. Vaitkevičius kreipėsi į 
prezidentą Gegužį, kad tas įga
liotų savo vietoj vieną žmogų 
pirmininkaut tame susirinki
me. Dabar gavome telegramą 
nuo Jurgeliutės, kur prašoma, 
kąd virš minėtus susirinkimas 
bu‘ų nukeltas iki lapkričio 30 
d., o pirmininku paskirtas J. 
Bačiupas.

Keista, kad Gegužis galėjo 
pasiirti tokį žmogų, kuris 
kuopos susirinkimų nelanko ir 
nežipo, kaip čia dalykai de
dasi. Juk J. Bąčiunas da ne
pasirodė susirikime nuo to 
laiko, kaip buvo išrinktas de
legatu į seimą ir da seimo ra
porto neišdavė!

— S. Naudžius.

Petroit, Mich.
U musų padangės

Eina kąlbps, kad Fordas 
rengiasi Kalėdoms savo darbi- 
pinkąms ay*eikti naują ‘‘pre- 
zentą”, dar labiau nukapo
ti algas. Esą, bus mokama
nuo 25 ligi 39 centų per va
landą . Kiek tie gandai yra 
teisingi, 
Tačiau

įrinp h m F
sitųriptya. |,pi|c«|is
fabako kainai Au
gybė 1 1-'-’
farmas 
ginimp ;;..........   .

w >ra derlinga. Tarp Springfield iy 
Hartford yra "80

1 JfgJL 1 1 U vt . ' .
joj. Jis yrą vadinamas Jndiist- 
rlai Capital of Coųnecticut ar
ba Bark City, čia randasi daug 
|yąirių cĮirbtMVIUs šiuo 
depresijos laikotarpiu stovi 
tuščioj. Išbadėję darbininkai 
slankioja gatvėmis. Lietuvių 
čia randasi apie 8,000. Velki
nas jų gana silpnas. Nieko 
ypatingo jie čia- nėra sukurę. 
Turi keliolika draugijų, — tai 
ir viskas, žinoma, turi savo 
bažnyčią, — taip jie giriasi, bet 
ją yra aprašę airišių ilgaskver
niui, kąip jcaęĮ ir kitų miestų 
lietuviai yra padarę.

Racine, Wis
Sandarieėių vakaras

aš nesiimu spręsti, 
tokiais laikais visko 
tikėtis.

savo tabako 
daržas ąu- 
dąržovės įia

Nor- 
jog 

bent 
savo

prižadus 
Taipgi pasakė, kad

buvo 
klau- 
mar- 
Tho- 
link

užmušti du darbi-

į klausimus šitaip: 
demonstracijoj da-

Prakalbai pasibaigus, 
pastatyta apie dešimtis 
simų, — apie Chicagos 
Šuotojus, apie Norman 
maso pasakymą kas
Roozevelto, ir kaip pakliuvo 
Andrulio paveikslas į Lietu
vos fašistų laikraščius šalia 
Smetonos. Taipgi vienas 
klausimas buvo paduotas per 
draugą A. Kauską, ar teisybę 
rašo “Naujoji Gadynė”, saky
dama, kad komunistai New 
Yorke užpuolė vieną mitingą, 
kur tapo 
ninkai.

Atrakę 
Chicagos
lyvavo ir socialistai, bet jie ne
vadovavo ir socialistų vadai 
norėję visai pasitraukti nuo 
dalyvavimo. Bet kada leido 
per balsus, tai 75 prieš 17 at
metė jų pasiūlymą. Ar tai 
'eisybe, — tai chicagiečiai ga
lėtų geriau paaiškinti.

Kas link N. Thomaso pa
reiškimo, kad reikia dubti 
Roozeveltui melus 
rai nieko neatsakė, 
munistų paveikslų,
fašistų laikraščiuose, kaltino bedarbės. 
M. Biržišką. Api.e “Naujosios 
Gadynės” parašymą pasakė, 
kad kaip kada Pruseika gir
tas būdamas parašo nei pats 
nežino ką, bet toliau tą patį 
klausimą aiškindamas pasakė, 
jog New Yorke buvo trocki-

Lapkričio 20 dienos vakare 
Dzindzeleto .salėj buvo su
ruoštas Wisconsin sandariečių 
drauge su Centru vakaras su 
programų- ir* šokiais^ Didesnį 
dalį programo išpildė iš Chi
cagos Jaunoji Birutė, — labai 
gražiai pašoko ir padainavo. 
Vietiniai broliai Stasys ir Vla
das Sijonai skambino gita- 
rais duetą ir ponia Marija Bal- 
čaitienė padainavo solo “Ma
no Di vyris”. Jai akompona- 
vo chicagiškė viešnia p-lė 
Stradomskaitė.

Iš Kenosha p. Ona Jankus 
dainavo solo tris daineles. Pu
blikos buvo pilna salė ir visi 
programų liko patenkinti, 
ypač gėrėjosi Jaunaja Birute, 
Užbaigus programui, prasidė
jo šokiai.’ P-no Puros orkest
ras iš Kenosha tikrai nesigai
lėjo, šokėjų, grojo be sustoji
mo. Mes labai tokiais muzi
kantais esame ‘ patenkinti. 
Baigtas vakaras 12 vai. nak
ties.

S’p. Kazimiero parapijos 
vakarienė

Smala žino, jei tiktai sanda- 
riečiai ką užmano svarbesnio 
surengti, tai žiūrėk ir parapi- 
jonys tuo pačiu laiku ką nors 
ruošia. Vienų ir kitų tas pats 
noras, — šiek tiek pelnyti. 
Bet kuomet du parengimai 
būna, tada, žinoma, jie nėra 
dėl abiejų tokie naudingi. Tur 
būt, tarp tų dviejų grupių 
trečias gundytojas maišosi.

Lapkričio 20 d. parapijos 
svetainėj parapijonys turėjo 
surengę, vakarienę, 
kad gerai pavyko,
daug žmonių ir visi pavaišinti.

Susiripkimai
Lietuvos Brolių ir Seserų 

Dr-stė lapkričio 20 d., 2 vai. 
po pietų, laikė paprastą ąusi- 
ripkimą. Iš narių sužinojau, 
kad Dr-tės iždas žymiai eina 
mažyn, - 
moka

Juo tolyn, tuo bedarbiams 
darosi blogiau. Statoma viso
kių kliūčių dėl pašalpos gavi
mo. Štai tapo paskelbta, jog 
visi tie, kurie turi šiokius to
kius automobilius, jokios pa
šalpos negali gauti. Vadina
si, jeigu žmogus turi kelių do
lerių vertės automobilių, tai 
turi jį sunaikinti, nes kitaip 
jis negalės gauti iš miesto nei 
sriubos.

Dcarborne jau visai nekal
bama apie Fordo “binzus”. 
Ten šelpiaipa tik vedintieji, o 
Bingeliams, inatomai, tąikpma 
tas posakis: “Jei “Dievas davė 
dantis, tai duos įį duo.n6£’ti.
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Kalbama, kad’ neužilgo pra
dės smarkiai dirbti Dodge au
tomobilių dirbtuvė ir nemažas 
skaičius darbininkų gaus dar
bą. Tačiau priims -tik tuos 
darbininkus, kurie seniau yra 
dirbę toj dirbtuvėj. Žada ir 
kiti automobilių fabrikai 
smarkiau dirbti. Tačiau tai vis 
kalbos, dėl kurių teisingumo 
tenka paabejoti.

Gražį PŪPŠią
ąbudu miestu, takėdaą]ą nuo 
^prmgfipĮd į ^ąrt^grįĮ. $ąrt: 
fordas yra Cmįįi. ?°:
stinė; gyventojų turį apie 
000, Tąį gražus r*?
randasi kelios ir ne yįsąi ma
žos dirbtuvės. nįie^Us
daugiausiai užsilaiko iš apdrau- 
dos kompanijų.. Mat, čia yra 
jų centras ir daug randasi balt- 
kalnierių darbininkų, kurie pa
laiko šį miestą gyvęspių UŽ ki
tus Conn. valstijos mięstus.

čia randasi gerokas būrys ir 
lietuvių. Lietuviai čia 
perdaug ką užgyvenę, —
riant bažnyčių, kitų įstaigų, 
kurios liudytų, jog Hartfordo 
lietuviai nesnaudžia, kaip ir 
nėra. Neturi jie čia nė savos 
svetainės. Beje, jie turi vasar
namį, kuris vasaros laiku yra 
neblogas pikniiianįjy Vieta ran
dasi prie pat; įtjn|ecticut upės, 
— tai ir viskaft ką Hartfordo 
lietuviai turi. .;, ! į \ ‘ •

nėra
išski-J

New BritaįA^iaĮičIa^i apie 10 
mylių nuo Harlidrd.•■■,New Bri
tain turi apie gyvento
jų. šitas -midelis iyra pilnaį 
industrinis, užsilaikantis vien 
iš dirbtuvių^ f enok" šįuo de
presijos laikot^ {įu ’datbininko 
padėtis nepefgpj? - -
bius daugiausii

$

iUąįa; Bedar
_ .... -pia-. miestas,

— duoda po rfi’ėihj ir dvi j sa-! 
vaitę dirbti. Lietuvių čia ram 
dasi daugiau, negu Hartforde. 
Lietuviai turi savo gražią sve-1 
tainę ir kelioliką įvairių drau
gijų, kurios ir palaiko tą sve-

laiko, vi-
Dėl ko-

Giriasi, 
- buvę

daug narių neužsi- 
duoklių iš priežasties 

Dr-stė buvo uždė
jusi pinigus ant vieno namo, 
bet paskolą neatmokėjus na
mus perėjo į Dr-tės globą, 
šiaip ant rankų mažai pinigų 
turi. Linkėtina šiai Dr-tei 
pergyventi Šį sunkmetį, bet jei 
priseitų atsidurti kryžkelėj,^-

gyvulių skerdyklos
savo darbininkams

Kurie pirma gavo

Visos 
numušė 
mokestį, 
per valandą 20 centų, lai da
bar begaus tik 15. Dirban
tiems prie akordinio darbo už
darbiai irgi liko labai nuka
poki. Darbininkai tiesiog ne
begalės žmoniškai pragyventi.

Nors laikai labai blogi, bet 
kur tik nepasisuki, tai visur 
daugybė girtų. Jie krypinėja, 
lyg kokie žąsiukai. Atrodo, 
jog žmones geria ytįesiog iš 
desperacijos.

New Britain mane, dąlinaį 
nustebino: kai susiradau mies* 
to knygyną, tai pasirodė, jog 
sekmadieniais ir pirmadieniaiį 
yra visai uždarytas, o kitpmiš 
dienomis atdaras tik nuo X2 
vai. dieną, iki 8 vai. vakaroį 
šeštadieniais nuo 12 vai. dieną 
ligi 6 vai. vakaro.

Komunistų laikraščiai kelia 
didžiausį triukšmą,/ kada iš 
butų yra metami žmonės, ku
rie negali nuomos užsimokėti. 
Dažnai jie net rengiu ir de
monstracijas prieš tokius 
“žiaurius” namų savininkus. 
Bet štai musų “liesasis 
įr sausasis komunistų Na
poleonas” lyginai taip pat 
pasielgė: jis iš savo namų iš
kraustė |cimą, kuri negalėjo 
nuomos užsimokėt. Tačiau 
komunistu laikraščiai ąpįe tai 
nei tpur-iųur.

Turiu pąnąkyU, jog man 
asmeniškai yra žinomi trys- 
atsitikimai, kada bimbinįai 
namų savininkai iškraustė 
šeimas už nuomų nemokėji
mą.

■ • .....y*

Kalakutų diena praėjo. Vie
nu r kitur bedarbiams' buvdCšfytf 
rępglį pietus: Bedavbią}aor 
čiai pasiyalgė. Nąį o dalipf 

vėl' tūr^s batlaitti it- latik-

— krank Lavihslais:

-- •

Waterbury randasi tarp dvie? 
jų aukštų kalnų iy. yra vadina
mas Brass City. į Mat, čia rany 
dasi mislngip išdįrb^tės. Lie-

- tai ir viskas. Jų

Stamfordas iš eiles yra penk- 
ta< sąVo didumu Conn. valsti
jos miestas. Lietuvių čia ne- 
perdaugiausiai ir tie patys pu
sėtinai atsilikę progrese nuo 
kitų didesnių miestų lietuvių. 
Randasi apie pora draugijų ir 
SLA. kuopa. Tai ir viskas.

• ■ W »
. . Connecticut valstija nėra di
delė. Ji susideda iŠ kaimelių, 
miestų ir miestelių, kurių skai
čius siekia apie 160. Susisieki
mas, — viešieji keliai yra ga
ną geri ir pjatųs. Kalnai, kal
neliai ir lygumos duoda kelei
viui ger< įspūdį. Vasaros me
tu Conn. valstiją aplanko daug 
svečių. Mat, rytine valstijos 
dalis nusitiesia pajūriu, tod^l 
yrą gapa turtinga vasarinėmis 
maudynėmis, kur daugelis vą- 
saros dyklaikius myli praleisti. 
Abėinai Connecticųt valstijoje 
galima butų lietuvių priskaityti 
apie 33,000. ■—Rytietis.

Amerikos Lietuvių Legionas, 
kurio eilėse randasi eilė ame
rikiečių, Mažosios Lietuvos Su
kilimų organizatorių ir kovoto
jų, šiuo kviečia visas lietuviš
kas organizacijas, klubus ir 
draugijas, ir atskirus vetera
nus veikėjus, imtis iniciatyvos 
savo kolonijose iškilmingai pa
minėti taip svarbias sukaktu
ves, sutveriant tam reikalui 
vietinius komitetus. Legiono va
dovybė mielai pagelbės patari
mais ir medžiaga ruošiant iš
kilmes. Legionas tikisi, kad 
visose kolonijose šios iškilmės 
bus pagerbtos ir kad lietuviai 
veteranai eis visuomenei talkon. 
Tad sukruskime visi.
A. L. L. Posto Nr. 1 Komisija:

J. Očikas, ,K. Jurgėla, J. Ši
monis, V, Kuras, P. Pečelis. 
Laiškus prašoma adresuoti 

Adjutantui šiuo adresu:
Mr. P. Pečelis, 73 Granite St., 

Brooklyn, N. Y.
Pilis Pečelis.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbg

"Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir fa iJtinimn. 
Jis Jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti f ligonine operacijai. Tuo
met ai nutariau iibandyti Inkaro 
Pain-Expėlleri ir {įtrynus sutinusias 
vietas tris kartus į diena, faojaus 
sutinimas pranyko ir mano vyras

d*/* <^ar*>an* Pafa-ExpeUeris 
A. S.

Manchester, Conn.

PAIN-EKPELLER
“TMeSio PABAIGČS ba^genai

ŠIAME OUTLETE
DRESES Rayon ir vilnonės, styliškos vertės iki
Outleto kaina ..............         r
ČĖBATUKAI moterims ir merginoms, naujoviškos odos, sai-
zo nuo 2% iki 5. Vertės nuo $2 iki $3. Outleto kaina .... __ '
SKRYBĖLAITES labai madnos, vertos jaugiau negu $1.88. JI .
Outleto kaina ........ ......... ........ ......... ........................................... I
BERNIUKAMS SVEDERIAI, grynų vilnų $3 vertės. >■ ||A 
Outleto kaina ............ ............................................................ ........ -.# ■
PANČIAKOS dėl moterų gryno šilko. T>Ma> ęunmetalK|M| _ 
$1.00 vertės. Outleto kaina ............................
VYRĄMS ŠKARPETKOS — didžiausis Šių metų bargenas. " 
Pasinaudokite šia proga. 6 poros už ............................ ..........
MAŽESNĖM IR DIDESNĖM MERGAITĖM DRESES. 
Kaip tik geros mokyklon eiti, 2 už ......    i.::..'...:..

Pasistengkite Ateiti Ankščiau ir Patinaudoti Šiai t Puikiais Pirkiniais.
KIEKVIENAS JŲ YRA TIKRAS BARGENAS. Pirkite dabar ląike šio 

’ Outleto ir taupykite.
OUTLETO KAINA ANT MOTERŲ KAUTŲ $4.98

CHICACO M Al L ORDER CO
HARRISOK 6 PąUUH.

tuvių čia galima feuskaityti apię 
16,000 
veiklumas yra gana menkas. 
Romos agentėlis juos ir jų ki- 
šenelius apkarpo; ne kitaip 
daro ir Maskvos tagentukai, ko 
munistai, kurie-Uabai dažnai 
apvalo jų kišenius nuo žalvari
nių centų. Abelnas lietuvių vė|n 
kimas gana apmiręs ~ nieko 
žymaus čia nesimato.

« « »
New if a venas guli prie Long 

Island užlajos, prie suraus van
denio ir yra* didžįausias mies
tas Conn. valstijoj, čia ran
dasi garsusis Yale Universite
tas, kurį didžiumoje lanko tik 
turtuolių vaikai. Universitetą? 
/andasi pąčjąmę miesto vidupy-’ 
je. Lietuvių čia yra gerokas 
bprys. Pastaraįsiaią, laikas }^s 

&?vetaipętuviai 
ir dal

i

tas savo didumu tfonn., valsu-

M. L. S. 10 metų su- 
kaktuvių reikalu

1923 m. sausio m. 15 dieną 
narsus lietuvių savanoriai po 
sunkios ir atkaklios kovos pa
ėmė paskutinę prancūzų oku
pacinės armijos ir pro-vokie- 
čių policijoj ^iptovę — Sen- 
dyąrio .įyaĄ,* Klaipėdos prefek- 
tprą ir kareivipes,; įr po 600 
metų vergovės^Klaipėdoje ir 
visame PWry ^uplęve- 
sayo Lietuvos Trispalvė. Žino
ma, tas buvo atsiekta tik per 
kruvinas kautynes ir intensin- 
gą prisiruošimą^

1933 metais sukanka lygiai 
10 metų po taip svarbaus įvy
kio Lietuvos istorijoje. Lietu
viai, kur jię negyventų, priva
lo tą sukaktį tinkamai pagerb
ti įr įvertinti, neužmirštant 
paremti sunkios klaipėdiečių 
lietuvių kovo? prieš tebevaro- 
mą germanizaciją ir stengian
tis iškelti tįnkampn aukštumon 
Klaipėdos uosto rėmimo reika-

Šen
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Pirmadienis, lapk, 28, 1932
.. i ' 1I1H iiif M»

KĄ ŽMONES MANO
Ir mano žodis

“Tėvynės“ iš lapkričio 11 d. 
1932 m. editorialas po antgal- 
viu “Pavojingas Reiškinys“, 
kalba apie tų kuopų sekreto
rius, kurie yra tiek doroje nu
puolę, kad net nesidrovi savo 
naudai pasisavinti ir centran 
nesiųsti narių sumokėtas duo
kles. Toliau cituojama Seimo 
nutarimas, kurio įvykinimas 
gal šiek tiek prigelbėtų to
kioms vagystėms pastoti kelią. 
Nutarimas skamba sekančiai:
“SLA. sekretorius turi pasiųst i\ 
iš centro kuopos pirmininkui 
nuorašą tų kuopų narių, kurie 
nėra užsimokėję mokesnius ui 
tris mėnesius.**

Pavelykite paklausti: kas 
čionais kaltas? Reikia neuž
miršti, kad dabar ne toji ga
dynė, kur SLA. sekretorius ga
li, sulig savo nuomone ir są
žine, dirbti SLA. labui. Nepai
sant ką ir kaip sekretore norė
tų daryti darbams pasivyti 
ir dalykų stovį pagerinti vi
suomet priseina su kitais Pil
domosios Tarybos (ypač pre
zidentu) skaitytis. Kiek tie' ki
ti Pild. Tarybos nariai, — ne
išskyrus nei prezidento, — ži
no apie centre atliekamus dar
bus ir kiek to darbo reikia 
atlikti, tai liudija jų priešta
ravimai visuose reikaluose, ir 
net darbo atlikimui trukdy
mas (? Red.) .

Nors centre dirba apie 7-8 
merginos (argi tai permažas 
darbininkų skaičius?—Red.), 
vienok aiškiai matyti, kad jos 
neįveikia centre besirandančių 
darbų atlikti; kad centre dar
bas yra toli užsivilkęs, liudija 
tas faktas, kad šiemet vos 
viena kvartalinė atskaita tepa
sirodė, kur jau iki šiol turėjo 
įfrys pasirodyti, des>jaii^ 1932 
metai baigiasi ir netrukus 
reikės galutinai knygas • suves
ti. Kaip-gi galima reikalauti 
dar daugiau darbo nuo SLA. 
sekretorės, kuri jau negali nei 
bėgančių reikalų pasivyti? 
Užkirtimui kelio vagystėms 
burnai reikia ne vien laiku 
atskaitas garsinti, bet ir sąra
šai tų, kuriems gręsia suspen
davimas, turi būti siunčiami 
kuopos viršininkams regulia
riai, kad jie butų palyginami 
su kuopos knygomis. Siunti
nėjimas ir prirengimas tokių 
sąrašų yra nemažas darbas, 
reikalaujantis apsčiai laiko. 
Kas jį gali atlikti, jei dabar 
centre yra nemažai užsiliku
sio darbo? Kad p. Gegužis bu- 
(|U toks išmintingas, kaip SLA. 
prezidentas privalo būti, tai 
ne tik jisai, bet ir kiti Pildo
mosios Tarybos nariai nesi
priešintų SLA. sekretorei duo
ti teisę pasisamdyti reikalingų 
darbininkių ar darbininkų, 
idant reikalingi darbai butų 
savo laiku atlik*!. Bečėdyda- 
mas tuos kelis dolerius, ku
riuos reikėtų algoms išmokė
ti, p. Gegužis (bet ne vienas 
prezidentas tuos reikalus 
sprendžia. — Red.), matomai, 
nesupranta, kad toks čėdyji- 
mas neša SLA. daugiau žalos, 
—nuostolio, negu pelno.

Tikėtis, kad SLA. sekretorė,

nemažas darbas. Koks darbas 
surištas su ligonių skyriumi, 
tik tas žino, kurs prie to sky
riaus dirbo. Smulkesniam pa
aiškinimui trūksta špaltose 
vietos. Tvarkymas ir surašinė
jimas mirusių. Peržiūrėjimas 
aplikacijų. Įrašymas naujų na
trių į knygas ir išrašymas* jų 
paliudijimų. Jei kuris aplikan- 
tas nepriimamas, reikia duoti 
kuopai žinią ir sugrąžinti įmo
kėtus pinigus. Prirengti sąra- 

i šą naujai priimtų ir atmestų 
aplikantų atskaitai. Taipgi kas 
savaime reikia surinkti, patik
rinti ir sutvarkyti įvairias bi
tas pašalpas, pomirtines, al
ga?, etc. ir išrašyti išmokėji
mo orderius, ant kurių savo 
ranka sekretorius turi pasira
šyti. Viršuj paminėti darbai 
paprastai skiriama mergi
noms, kurios centre dirba, be*, 
pirma negu jos tuos darbus 
gauna, sekretorius yra viską 
peržiūrėjęs.

Dabar link sekretoriaus: tu
ri nuodugniai žinoti knygve- 
dystę ir vesti visas SLA. kny
gas. Peržiūrėti ir patikrinti 
SLA. atskaitas. Aprūpinti kuo
pų ir Pild. Tarybos narių kau
cijas. Vesti “Tėvynės“ admi
nistracijos reikalus, kuris dar
bas privalėtų būti vedamas ne 
sekretoriaus, bet atskirai nuo 
sekretorystės. Prie to, kasdie
ną ateina pundai laiškų, į ku
riuos reikia gojaus atsakyti. 
Laiškus, kuriuos centre dir
bančios merginos parašo, rei
kia peržiūrėti klaidų išvengi
mui ir ant jų pasirašyti; ypač 
reikia laiškus peržiūrėti, jei 
kuri darbininke nemoka lietu
viškai rašyti (darbininkės to
kioje įstaigoje turėtų mokėti 
lietuviškai rašyki. — Red.) .

Prie to viso dar prisideda ir 
valstijų apdraudos departa
mentų'. metiniai raportai, kas 
iš visų centre besirandančių 
darbų yra įkyriausia (bet 
tiems raportams pagaminti 
da, rodos, yra samdomas tam 
*ikras to darbo specialistas. 
—Red.). Kad tai butų galima 
vieną raportą pagaminti ir 
visoms valstijoms po vieną 
nukopijuoti, tai dar butų ne 
taip bloga; bet to neužtenka, 
nes kiekviena valstija turi sa
vo skirtingus reikalavimus ir 
tuos reikalavimus reikia iš
pildyti arba netekti įgytų to
se valstijose teisių.

Taipgi darbo paskubinimui 
ir geresniam reikalų tvarky
mui prie centro turė*ų būti ne 
tik prezidentas, bet ir iždinin
kas kaip kad yra prie visų ki
tų didžiųjų organizacijų. Jei 
prie centro butų prezidentas 
ir iždininkas, tai tokie daly
kai, kaip Ažunario-Devenio 
suktybė, jokiu budu . nebūtų 
galėję įvykti. Prie centro bū
nant prezidentui ir iždinin
kui, tik tuomet tie viršinin
kai gautų patirti, ką reiškia 
darbas SLA. Centre.

Dar vienas dalykas: Pri
imant darbininkes prie SLA. 
reikia žiūrėti (ne draugišku
mo) ir reikalauti, kad priima
mos merginos butų darbščios; 
kad joms rūpėtų dienos darbo 
atlikimas, o ne kad ateiti į

ofisą lik plepėti ir trukdyti 
darbą toms, kurios nuošird
žiai savo darbą nori atlikti— 
juk tokių nemažai visur ran
dasi. Į centrą priimamos mer
ginos, ar vaikinai turi būti pa
mokinti, ypač turi mokėti ge
rai skaitliuoti ir lietuviškai 
rašyti, kad reikalui priėjus, 
arba jei viena turi per daug 
darbo ant rankų, o kita neturi 
ką veikti, kad galėtų ki‘ą už
vaduoti arba pagelbėti. Tokia
me ofise, kaip SLA. .. centre, 
galima viską tik tuomet tvar
kiai atlikti, jeigu jame randa
si, taip sakant “good team- 
work,“ arba kaip lietuviai sa
ko—dirbant ranka į ranką.

Dar vienas ir paskutinis 
tuo tarpu pastebėjimas: SLA. 
sekretorė turi turėti tikrą pa- 
gelbininkę ar pagalbininką 
(Assis’ant Secretary), taip
kad jei sekretorei kas atsitik
tų—susirgtų, numirtų (tas ir 
gali atsitikti), arba kuomet 
tenka jai kur su reikalais iš
eiti ar iškeliauti, kad butų 
kam atsakomingam jos vietą 
užimti ir bėgančius reikalus 
atlikti. Kiek man yra žinoma, 
tai paprastai visi darbai užsi
velka, jei sekretorės “nėra na
mie.” Visi žinome, kad “kuo
met kate ne namie, tai peliu
kėms balius,“ šis patėmyji- 
mas liečia ne vien SLA., nes 
tokie dalykai visur dedasi, jei
gu nėra 
reikalus 
retores 
linga ir 
bininkus
savo dienos darbą, už kurį gau 
na savo reguliarę algą, tinka
mai ir į laiką atliktų. Tokiam 
prižiūrėjimui ir darbo pastii- 
mėjimui reikia patyrusios 
ypatos, o tuomet ir musų orga
nizacijoje, ypač centre, butų 
geresnė tvarka.

— Žinovas.
> I

kam, su autoritetu, 
prižiūrėti. Tokia sek- 
pagelbininkė reika- 
darbininkes bei dar- 

prižiurėti, kad jie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Žodis Chicagos lie
tuvių pašalpos 

draugijoms
(Tęsinys)

Kodėl man patinka. Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P.? 

f

1) Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos yra 
skaitlingiausia draugija na
riais Chicagoje. Tūkstantis 
narių ir iš tūkstančio narių 
yra apie du šimtai čiagimių 
lietuvių vaikinų ir merginų. 
Apskritai imant, šios Draugi
jos narių amžius nesudaro 
daugiau 36 metai. šitą ap- 
skaitliavimą padarė audito
rius J. P. Varkala už 1931 me
tus. Vargiai rasime bent vie
ną lie*uvišką draugiją netiktai 
Chicagoje, bet ir visoj Ame
rikoje, į kurią priklausytų 
toks didelis nuošimtis lietuvių 
jaunimo. Ateitis musų lietu
viškų organizacijų gludi ne 
vien turte, narių skaičiuje, 
bet daugiausia narių amžiuje. 
Chięagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos

j vienintelė pašalpos organiza
yra

... .................................. > ii .........................——....-..... .

riams nereikia mokėti, cxtra. 
Nariai iš organizacijos nėra 
išbraukiami neatsižvelgiant 
kiek ilgai narys serga. Po
mirtinė jam kolei miršta sto
vi pilna. Ir šitame klausime 
Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. yra tinkamiau sutvarky
ta hegu kai kurios kitos orga- 
hižaėijos.

4) Vidujinė Draugijos tvar
ka eina sekamai: ‘ Valdyba 
renkama referendumu — pro
ga visiems nariams balsuoti. 
Valdyba eina pareigas kaip ir 
korporacijos direktoriai. Vyk- 
dina Draugijos susirinkimų 
tarimus ir pati galvoja kas yra 
naudinga organizacijai ir Vė
liau pasiūlo susirinkimui už
tvirtinti arba atmesti. Drau
gijos valdyba renkasi daktarą 
ir legalį patarėją, o susirinki
mas juos už*virtina. Dakta
ras iv advokatas atsakomingi 
Valdybai. Daktaras prižiūri 
naujus aplikantus, lanko ser
gančius narius bent sykis kas 
dvi savaite. Advokatas atlie
ka legales pareigas. Taipgi 
yra visos draugijos samdomas 
auditorius, kuris veda pinigi
nes sąskaitas, metinius* rapor
tus ir juos pateikia Draugijos 
susirinkimams.

5) Į Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos, 
priklauso daug įvairios profe
sijos. žmonių: daktarų, advo-

cija, kuri didžiuojasi neliktai 
savo tūkstančiu narių, bet dai
giausią jaunų narių amžių, 
šituo žvilgsniu Chicagos Lie
tuvių Draugija savitarpinės 
pašalpos stovi nesulyginamai 
geriau negu kitos visos lietu
viškos pašalpos organizacijos.

2) Piniginis Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos, stoVis yra tikrai šVėi- 
kintinas. Iš virš 
tūkstančių sumos 
— apie dešimts tūkstančių 
dolerių randasi 
riaušių bankų Chicagoje, o 
dešimts tūkstančių - 
se mortgičiuose ant mužų na
mų — saugiai investuoH hė* 
ša nuolatinį nuošimtį. Tiktai 
apie penketą šimtų dolerių* 
kurie yra bondsuose ir Šeruo
se, kurie skaitosi prastesniais 
investmentais, bet didesnė jų 
dalis ir dabar neša nuošimtį. 
Dar. reikia pridurti, kad pini
gai esanti banke yra apdlraus- 
sti “Insured” — jeigu batikas 
sukluptų, apdraudos kompani
ja nuostolį padengia. Reiškia 
ir finansuose Chicagos Lietu
vių Draugija Savitarpinės Pa
šalpos, yra kur kas geresnia
me stovyje negu kitos lietu
vių organizacijos Chicagojė.

3) Chicagos Lietuvių Drau
gijoje Savitarpinės Pašalpos, 
yra trys pašalpos skyriai — į 
kuriuos nariai norį priklauso. 
Ligos pašalpos į savaitę ga- katų Inžinierių, vaistininkų, 
Įima gauti sekamai $6, $10,'' menininkų ir tam panašiai.

ga- 
iic-

dvidešimts 
.pinigų —■ ’ « . M UI .

vienoje ge-

pirmo-

gija daug kuomi skiriasi nuo 
nuo kitų lietuvių pašalpinių 
organizacijų — ne vien na
riu?- aprūpina pašalpa ligoje ir 
mirusius pomirtine, bet sykiu 
vysto savo narių sąmonę kul
tūriniai..

Paskutinis žodis
Nežinau, gerbiamieji, ar 

lite susirasti kitą panašią
tuvišką pašalpinę organizaci
ją Chicagoje, kuri taip tinka
mai aprūpintų savo organiza
cijos reikalus kaip kad Chi
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės. Pašalpos? Taipgi 
nežinau ar galite rasti bent 
vieną kitą lietuvišką pašalpos 
organizaciją į kurią priklausy
tų tiek daug lietuvių jaunimo 
ir šviesuomenės, kiek priklau
so į Chicagos Lietuvių Drau
gija S. P.? Turbūt kitos pa
našios lietuvių pašalpinės or
ganizacijos Chicagoje nerasi
me.

Perta t, mano draugiškas pa
tarimas Chicagos lietuviškoms 
pašalpos organizacijoms, taip
gi Chicagos pavieniams vy-

galite i

rams ir moterims kurie pri
klauso į įvairias organizaci
jas, dėtis į Chicagos Lietuvių 
Draugiją Savitarpinės Pašal
pos, tai vienintelė draugija ku
rios stovis net ir šiais depre
sijos ir emigracijos laikais yra 
klestėjimo dovyje. Tiesa, kiek 
man yra žinoma, ne visos lie
tuvių pašalpos draugijos čia 
bus priimamos ,bet daug drau
gijų, kurios ne visai prastai 
stovi narių amžių
šią organizaciją įeiti. Tas pats 
ir su pavieniais.

Kadangi draugijų priešmeti- 
niai ir metiniai susirinkimai 
artinasi, verta silpnesnėms or
ganizacijoms rimtai savo susi
rinkimuose apkalbėti klausi
mą, kad prisidėjus prie galin
gesnių organizacijų į kurias 
priklausant pašalpa ir pomir
tinė bus visuomet užtikrinta. 
Mano žodis visoms lietuviš
koms pašalpos, organizacijos— 
draugijoms
kolei dar ne vėlu.

Jonas P. Rakauskas.
(Galas)

apsirupinkite

intelektualės Draugijos

'• r?

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

$16. Pašalpa išmokama na
riams bile kur Amerikoje gy
venantiems. Pašalpa moka
ma 70 savaičių. Mirusio na
rio šeimynoms bei palaidoji
mui išmokama $250 — išmoka 
pati Draugija iš savo iždo, na

Šitos 
spėkos kiekviename mėnesi
niame susirinkime teikia pa
mokas: referatus, prakalbas, 
prelekcijas. Menininkai aprū
pina programą muzikale ir 
vokale dalimi. Ir čia Drau

Ne, aš paimsiu pieno
Vis daugiaus ir daugiaus biznierių pradeda 
reikalauti sau pieno laike pietų. Jiems patin
ka jo pastebėtinas skonis. Jie mėgsta jo gai
vinančias pasekmes, Ir jie ypatingai užga
nėdinti tuo, kaip jisai yra pagelbingas jiems 
per dieną prie slinkaus darbo.
Užsisakyk didelį stiklą Bowman’s pieno prie 
pietų rytoj. Pamatysi koks jisai riebus ir 
koks skanus. Ir atsimink, kad jisai turtingas 
vitaminais ir mineralais, kurie yra taip bu
tini musų tvirtumui ir sveikatai.

Telefonas SUPerior 6800

' K } JI MTJj
DAIRY COMPANY

M ILK
I

Z

Geresnio 
Skonio 
Pienas

Jūsų 
PATOGUMU

si

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

1 NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Rusiška ir Turkiška Pirtis 8 L 
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
,swimming pool. 

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

WISSIG
I

Specialistas iš
Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. • kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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p. Jurgeliutė, gali visus dar
bus su centru surištus^ viena 
atlikti yra daugiau, negu gali
ma nuo bile vieno žmogaus 
reikalauti. Reikia neužmiršti, 
kad SLA. yra organizacija, su
sidedanti iš maž-daug 18,000 
narių ir apie ar arti 400 kuo
pų. Kad SLA. nariai galėtų 
nors dalinai suprasti,, kas iš 
jų sekretorės reikalaujama, 
paduodu 
maž-ne visų darbų, kokie esti 
centre atliekami: Surašinėji
mas narių mokesčių į kuopų 
atkirus knygas, kur kiekvie
nas narys 
berašant mokesčius tėmyti ir 
išbrauktuosius ir jų lakštus 
padėti j šalį. Tvarkymas ligo
je pašalpų, kurs savaimi yra
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narchija arba diktatūra. Tatai turės suprasti ir ta da
lis masių, kurią iki šiol mulkino savo demagogiškomis 
frazėmis fašistai bei komunistai.
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STUDIJUOJA SOVIETŲ PRIPAŽINIMO KLAUSIMĄ

Gubernatorius Rooseveltas, kaip praneša laikraščių 
korespondentai, dabar studijuoja klausimą, ar reikia 
pripažinti Rusijos sovietų valdžią, ar ne. Jam tas klau
simas dar esąs neaiškus, ir jisai ketinąs susilaikyti nuo 
pasisakymo už ar prieš iki to laiko, kada jisai užims 
prezidento vietą ir gaus progos peržiūrėti visus doku
mentus, kuriuos turi surinkęs valstybės departamen
tas Washingtone.

Kad Rooseveltas pirma laiko nepasisako, ar jisai 
pripažins sovietų valdžią, ar nepripažins, tai yra visai 
natūralu, turint galvoje tai, kad jisai tą klausimą už
tylėjo visoje savo rinkimų kampanijoje. Kaip šitame 
dalyke, taip ir daugelyje kitų, Amerikos žmonės dar 
iki šiol nežino, ko jie gali tikėtis iš naujosios valdžios, 
kurią jie išrinko lapkričio 8 dieną. Demokratų kandi
datas atakavo Hooverio politiką, bet jisai nepaaiškino, 
ką jisai siūlo jos vietoje (išimant tik vieną prohibici- 
jos klausimą). Todėl žmonės, balsuodami už Rooseveltą, 
“pirko katę maiše”.

Rusijos sovietų valdžios pripažinimas yra viena iš 
mažiausiai painių problemų. Sovietai gyvuoja jau pen
kiolika metų, taigi jie yra ne mažiaus pastovi valdžia, 
kaip daugelis kitų valdžių. Ar ta valdžia yra gerą, ar 
ne, Amerikos vyriausybė neturėtų rūpintis. Jeigu Wa- 
shingtonas palaiko diplomatinius ir prekybinius santy
kius su Italija, Vengrija, Lenkija ir kitomis šalimis, 
kur buvo padaryti ginkluoti perversmai, tai jai nėra 
pagrindo atsisakyti pripažinti Maskvą.

ISTORIJA PASIKARTOJA

ŠLIUPO DEBIUTAS KULTŪ
ROS KONGRESE“Naujienose” buvo rašyta apie Kultūros Kongresą, kuris lapkričio mėn., 1 d. buvo susirinkęs Kaune. Be kitų kalbėtojų, jame laikė paskaitą ir buvęs amerikietis Dr. J. šliupas. Dabar trumpai mini jo pasirodymą tame kongrese ir ‘Kauno “Socialdemokratas”. Sako: “čia pasirodė ir laisvamanių ‘popiežius’ d-ras šliupas. Šis suvaikėjęs senelis pasirodė taip, kad jam jaU nebegalima daugiau rodytis viešuose demokratines visuomenės susirinkimuose. Po pranešimi? kilusiose . diskusijose daug jam teko karčių žodžių. Mat, jam atrodę, tur būt, kad jis pakviestas į suvažiavimą. ne nagrinėti klerikalizmo klausimą, bet sakyti pamokslus ir ‘pamokymus netikintiesiems’. ” Šliupas, iš tiesų, moka tik apie “Romos krokodilius” pablevyzgoti, o šiaip tai jisai pats nežino ko norjs.

ką”, bet šiandie jisai jau yira receiverio rankose.Prieš kiek laiko, kada to bapko reikalai prAde j o eiti blogai, valdžia padare reviziją ir surado, kad jo pagrindinis kapitalas yra paduotas daug aukštesnis, negu koks jisai buvę iš iiėsų. Už tą apgavingų banko kapitalo padidinimą jo vedėjai tapo suimti ir pasodinti į kalėjimą.
KAS KALBA APIE “ETIKĄ”!

tuo metu dažniau pasitaiko psichinių iškrypimų.Dabar, suradus pamišimo priežastį, psichinių ligų gydymas galės įeiti į teisingą kelią; teks įvairiomis mediciniškomis priemonėmis kovoti su bromo kiekio sumažėjimu organizme,
Atsikirto dalgis 

akmeniBalkanų metropolitas, Mit- rofanas buvo be galo žiaurus, ir stačiokiškas su valdinin-t kais. Vienas šventikas kelis-, kart jas buvo pasipriešinęs.

M, pašaukė jį pas aave ir per-- spėjo; J— Tuti žinoti, mano mielas, tad aš sėFgU dirkšhių liga. Ji' reiškiasi tuo, kad kiekvieną, kas su manim drįsta ginčytis, imu už barzdos ir...AŠ tamstai, Jūsų Godone, labai užjaučiu, nes aš irgi sergu panašia Ilgo. Ji reiškiasi tuo, kad negaliu pakęsti, kad kas mane už barzdos laikytų ir stačiai tvoju. Nebuvo atsitikimo, kad vienas ir tas pats Asmuo po du kartus lies'ų mano barzdą, sų Godone, priepuoliai metu.
Čia

BUS NAUJŲ SPENDAVIMŲ 
PAS BOLŠEVIKUS

Vienas vokiečių laikraštis nurodo, kad yra daug 
panašumo tarp dabartinių įvykių Vokietijoje ir to, kas 
dėjosi po Francuzų-Prusų karo Francijoje.

Kaip žinoma, 1870 metais buvo Francijoje nuvers
tas Napoleonas III ir paskelbta respublika. Tas per
versmas įvyko rezultate Francijos karo su Prūsais, ku
rį karą Franci ja pralaimėjo. Bet respublikos priešai 
Francijoje dar ilgą laiką nenorėjo nurimti, tikėdamiesi, 
kad jiems pavyks atsteigti monarchiją.

Kaip šiandie kad Vokietijos prezidentu yra buvęs 
kaizerio generolas, maršalas von Hindenburgas, taip 
Francijos jaunoje respublikoje buvo išrinktas preziden
tu maršalas Mac Mahon. Jam beprezidentaujant, ap
link jį ėmė spiestis monarchistai, klerikalai ir kitokį 
atžagareiviai .ir kalbinti jį, kad prieš demokratines sro
ves butų panaudota jėga. Paklausęs savo atžagareiviš- 
kų patarėjų, prezidentas Mac Mahon 1877 metais pa
leido parlamentą ir paskelbė naujus rinkimus. Monar^ 
chistai tikėjosi per tuos rinkimus laimėti daugumą par
lamente ir jie manė, kad tuomet parlamentas su pre
zidento pritarimu pakeis konstituciją, ir respublikai

Augščiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje dabartiniai boseliai, Gasiunukas ir kiti, jau suspendavo už nepaklusnumą 2-rą kuopą McKees Rock’e, kuri yra didžiausia kuopa toje organizacijoje.Prieš šitą centro sauvaliavimą išnešė protestą APLA. 12-ta kuopa, Ambridge, Pa. Ji griežtai reikalaują^ kachęentras nuimtų suspendavimą nuo 2 kuopos.Bet už tą protestą bus, žinoma, suspenduota ir 12-ji kuopa. Pas komunistus juk viskas yra daroma diktatorišku budu — taip, kaip Maskvoje arba Romoje.

“Draugas” sako, kad “pastaruoju laiku lietuvių socialistų laikraščiai ypatingu budu pradėjo pulti katalikus ir kunigus”. Girdi:“Socialistų laikraščių redaktoriai gerai supranta, kad žmonės mėgsta sensacijas. Dėl to jie sensacijomis savo laikraščių skaitytojus ir maitina, nesiskaitydami su teisybės ir padorumo dėsniais, nė su žurnalistine etika.”Bet kodėl Marijonų organas nepasako, kurie tie “socialistų laikraščiai” kunigus puola ir kuriuo budu jie prasilenkia su padorumo dėsniais bei žurnalistinę etika.Skaitančioji visuomenė žino, kad su kai kuriais Chicagos kunigais turi ginčų dėl pinigų ir kitokių dalykų katalikai. Prieš du Chicagos kunigus yra užvestos bylos teismuose. Tai arįi socialistai dėl to yra kalti?O jeigu laikraštis paduoda žinių apie tas t bjšlfs, tai kame čia yra - nusidfjįmas teisybei, padorumui ir žurnalistinei etikai? 'žurnalistinė etika reikalauja viįsų-pirma nemeluoti. O “Draugas” šito reikalavimo nepildo. Todėl jisai apie “etiką” < ver- čiaus nekalbėtų L į
ĮVAIRENYBES

Medis augąs.; iš viršaus 
žemyn

FAŠISTŲ TERORAS 
RUMANIJOJE

Bet 
panašiai, kaip ir nė-

Rinkimai įvyko spalių mėnesį 1877 metąis. 
monarchijos šalininkai prakišo, 
seniai įvykusiuose Vokietijos reichstago rinkimuose. 
Tada visos atžagareiviškos klikos puolė raginti prezi
dentą, kad jisai parlamentą vėl paleistų ir toliaus val
dytų kraštą diktatorišku budu. Bet maršalas Mac 
Mahon, apsvarstęs, nutarė nevartoti smurto prieš žmo
nes, bijodamas, kad iš to gali kilti pragaištinga kraštui 
suirute. Gruodžio mėnesį jisai sušaukė parlamentą ir 
savo oficialiame pranešime pareiškė, kad jisai, prezi
dentas, nusilenkia krašto valiai!

.Tuo bųdu respublika būvą išgelbėta ir Franci ja 
buvo apsaugota nuo pilietinio karo. Nuo to laiko mo- 
narchistai (arba kaip tenai eako, “rojalistai”) Franci* 
joje paliovė tūloję kokią nors ręikšmę politikoje. . <

Tokioj pat ^kryžkelėje šiandie randasi ir Vokietija. 
Maršalo Ęindenburgo autoritetu pasireifidami, junke
riai ir generolai ’pasigrobė laikinai valdžių į savo ran
kąs, bet kaštas jiems pasiduoti nenori ir per dVąjus 
reichstago rinkimus monarchistai tapo sumušti, Ta
čiau monarchistų priešai tarp savęs nesusitaria ir ne
gali sudaryti valdžią, kfari turėtų reichstago daugumos 
pritarimą. Todėl krizjs tęsiasi ir nematyt, kuo jisai

Lapkričio 10 dieną šimtas studentų fašistų surengė Ru- manijos sostinėje Buchareste demonstraciją prieš Vengriją. Paskui vėlai vakare jie užpuolė socialdemokratų partijos liaudies namą. Užpuolikai išdaužė namo langus ir, įsiveržę vidun, sulaužė daug stalų ir spintų su knygomis. Fašistiški chuliganai padarė ypatingai daug žalos socialdemokratų įs* taigai, išnešdami iš liaudies namo bibliotekos daug brangių knygų, kurias jie sudraskė Arba-sudegino gatvėje.Socialistų atstovai. Rumani- jos parlamente nutarė dėliai tų įvykių įnešti jntėrpėliaciją (paklausimą) valdžiai.Reikia pasakyti, fcad fašistiški kas gaivalas visur veikia pana-, šių budu. Italijoje Musolinio gaujos per keletą metų užsiėmė plėšimais, deginimais ir naikinimais darbininkų organizacijų turto bėi galabijimais tų«organizącij ų veikėjų

Urugvajuje yra medis lotyniškai Ficus subtriplinervia vadinamas. Jo sėklas išnešioja paukščiai po medžių viršūnes. Papuolus sėkloms į paimu Bųt'id capitata viršūnę, jos išleidžia diegus, kurie auga žemyn sukdamiesi apie paimi? lapus ir liemenis. Kai pa- įleisti žmo-siekia žemę, kad galėtų šaknis, tas medis esti gaus kojos storumo.
Kraujo pakitimas 

chinėse ligose.

Bet reikia tikėtfe, kęd. galų gale, respublika paims 
vifsy. daugumai 'Žmonių ?i valdžios forma bu*

taip paprastai ir vienas atsilankė. Per valandą jis jautėsi užgautas ir manė, kad jam beduoda prideramos pagarbos ♦okioj svarbioj valandoj ir tokiai svarbiai šeimai, su kuria jis turėjo susivienyti. Visgi jis nusiramino, nutaręs, kad greičiausia jaunystės neramumas privertė jį pirmiau už palydovus atjoti.“Man gaila,” tarė svečias, “taip netaiku užpulti jumis—” baronas įsimaišė sudaugybe komplimentų ir sveikinimų, nes, teisybę pasakius, jte gyrė save už mandagumą ir gražkalbystę. Svečias bandė vieną ar du sykiu sulaikyti plaukimą jo žodžių, bet be pasekmių: jis tik nulenkė galvą ir pasidavė. Ligi baronas staptelėjo kalbėjęs, jie jau buvo viduriniame pilies kluone, ir svečias vėl norėjo kalbėti, kai dar sykį jį sumaišė, pasirodydama moteriškos gimdės šeimos dalis, bevesdama nedrąsią paraudusią jaunąją. Valandėlę jis žiurėjo į ją, lyg užkerėtas; atrodė, kad jo visa siela žėrėjo jo žvilksnyje į ’ą malonų pavidalą. Viena iš j nevedusių tetų pašnibždėjo jai į ausį; ji stengėsi kalbėti; jos drėgnos mėlynos akys nedrąsiai pakilo aukštyn ir bailiai, lyg klausdamos, pažvelgė į svetį ir vėl nusileido žemyn. Žodžiai išnyko, bet pasiliko ant jos lupų saldi šypsena, ir atsirado maloni duobelė ant jos skruosto, rodanti, kad ji buvo patenkinta savo žvilgsniu, Mergelė, meilaus aštuoniolikos metų amžiaus, taip linkusiai prie meilės ir vestuvių, negalėjo nepatikti toks šaunus kavalierius.Vėla valanda, kurioje svečias atjojo, nebepaliko laiko deryboms. Baronas griežtai a- tidėjo visus svarbesnius pasikalbėjimus ant rytojaus ir vedėsi visus prie neragautos puotos. < ‘■ Buvo tai didžiojoje y.pilies salėje. Aplink ant sienų buvo iškabinti labai gerbiamų Kat- Į zencllenbogeno šeimos didvyrių atvaizdai, ir mūšio lauke ir medžioklėje gauti pergalėjimo ženklai. ApkapoM šarvai, suskaldytos jėtys ir apdraskytos vėliavos maišėsi tarp miš- kinio grobio; vilko nasrąi ir J šerno iltys baisiai šaipėsi tarp vilyčių ir mūšio kirvių, o viršuj jatmavedžiė buvo didžiausi išsišakoję briedžio ragai.Kąvalierius visai mažai te- patėmijo draugiją ir vaišes. Jis beveik nieko neragavo, atrodė vien tik užimtas besi- gerėjimu j auna j a. Jis kalbėjo žentu balsu, kad niekas iš ša- fe įlies negalėjų išgirsti, nes meiles kalba niekad nesti garsi; bes kurgi rasi moterišką gim- lį tokios nebudrios ausies, kad nepagautų mylimojo švelniausi šnibždėjimą? Jis užsilaikė sykiu mandagiai ir rimtai, o tas. Atrodė jog darė didžiausią jtaką jauhai panelei. Jos veidas paraudo ir vėl pabalo, kai ji • labai atidžiai klausėsi. Kai kada ji paraudusi atsakė, o atidėta iž valandos j valandą!k žvilgterėjo i jo romanišką ^nebegalima buVo ?Mėsos buvo jau perkepę, virė-jdwso; Aišku buvo, kad jauna

Melskimės, Ju- kad musų ligų nesupultu vienu
Washington Irving Verte A. Kartanas.

Jaunavedžio Šmėkla
(Tęsinys)Kai sena barono von Land- 

ii . ■shorto pilis biivo tokiame sur mišiine, kitoje dalyje Odenval- do pildėsi labai įdomus atsitikimai.Jaunasis grafas von Alten- burgas pamažu lęsS savo kelionę blaivai jodamas riščia, kaip žmogus keliAujantisi į matrimoniją, kai jo draugai buvo jam viską prirengę ir pašalinę visą piršimosi ir meilavimosi vargą, ir jis žinojo, kad jaunoji laukia jo taip tikrai, kaip vakarienė užbaigus kelionę. Wiirtzburge jis buvo susitikęs ginkluotą jauną draugą, su kuriuo jam teko parubeŽHiose tarnauti — Hermaną Von Starkenfaustą, vieną tvirčiausios rankos ir geriausios; širdies Vokiečių karžygį—dabar grįžtantį iš kariuomenės. Jo tėvo pilis buvo netoli nuo senos Landshorto jilįes, bet

bot jis buvo tikras garbės žmogus ir atrodė labai trokštąs, kad jo prašymas butų greitai ir nuoširdžiai išpildytas. “Jeigu tą nepadarysi”, jis sakė, “aš negalėsiu ramiai ilsėtis kape”. Jis atkartojo paskutinius rimtumu.graudžioje valandoje negalima buvo atsakyti.f austas stengėsi jį nuraminti,] prižadėjo nuoširdžiai išpildyti jo prašymą, ir padavė savo ranką kaipo ženklą garbės žodžio. Mirštantis vyras spau-! dė jo ranką suprasdamas, bet greitai paliko besąmonės —kliedėjo apie savo jaunąją, apie prižadus, jo neištesėtą žodį—pareikalavo savo arklio, kad joįi į Lanshorto pilį, ir numirė vaizduodamas ant balno šokimą.Starkėhfaustas atsidūsėjo ir išspaudė kareivišką ašarą,

žodžius su keistuPrašymą tokioje
t negiStarken-

paveldėti šeimų Pamindamas nelemtų savo barniai laikė juos priešingais i (ira,u8? llk,n’« ’r s?arst£ ne" v. . I malonia atstovvne. kuria na-

psi*
' ' ■ - • • ■ - ■; ■ ''Viduramžiuos psichines ligas laike piktų dvasių padaru ir niekas nesidomėjo ligonių organizmo ( pakitimais ir nesirupinė jų gydymu. Vėliau,; pastebėjus, kad protai yra smegenų veikimo išdava, mok- sliniiikai stropiai ėiriesi ieškoti tų smegenų palcitimų, kurie sukelia sielos nenormalumus. Tačiau ligi šiol nebuvo pavykę surasti daugelio psichinių ligų priežasčių.Paskutiniaisgaus prigimties pažinimas dar pažengę pirmyn. Paaiškėjo, kad t žmogaus sielos ypatybės prįklauso ne tik nuo smegenų, beį i r hūp viso organizmo. Kraujas, įvairus kttno skysčiai, liąpkps |r kitos organizmo dalys] turi didelės reikšmes. Šiais sutaetimbis Vadovaujantis pra dėjia tyrinėti psįčhinų ligonių viso' (ft’gaptzinu pakitimai,Nesen’ai Berlyno universite

s metais žmo-tų-organizacijų vęikėjų — pir« ma, begu “btevo (pateptas” ka- ralius pAkVi^tč^tų’ galvažudiškų gaujų vadą Myssblini papūti į; savo1 rankas; Valdžią. Veldėti ,je Hitlerio “smogiamieji sky-' rigi’nirgi nuolatos užpdldiMja socialdemokratų suširi^kiihUs ir žudo darbininkų orgppIŽAęi- ] jų narius.Šitokiomis jlrjemoųėmjs, įtįftt, 
liekam A. ♦ttabtnsi ffelbSitaiAfr’Lį

kalėtų mėtų Įsteigi? PiįiĮyžfuJe “Uklffliflcį Ir mvbta'Mių «M1-4

malonią atstovybę, kurią pasižadėjo išpildyti. Jo širdis buvo sunki ,ir galva pamišusi; mat, jis turėjo persistatyti save, kaip neprašytas svečias tarp. nedraugingų žmonių ir gęsinti jų puotą pražūtingomis jįj troškimams žiniomis. Visgi bllvo kiek žingeidumo pamatyti taip toli žinomą Ka^Zenellenbogenų gražuolę, taip atsargiai uždarytą nuo žmonių; nes jis buvo aisirus moteriškos gimties garbintojas, ir keistas, bet Šumanus mylėtojas ypatingų atsitikimų,Pirm atsiskirimo jis viską] sutaisė su šventa klioštoriaus draugija pašarvokime jo draugo, kuris turėjo būti palaidotas Wurtžbtirgo katedroje, arti vieno iš jo šviesiųjų giminių; tAd grafu palydovai ir paėmė kūną savo globomJau laikas grįžti prie seno- vinėsi' Ratzenellęnbogenų šeimos, su nekantrumu laukusios Svečio, o dar daugiau vakarienės, ir" prie brangaus mažojo barono, kurį mes palikome bekvėpuojantį tyrą orą daboklio bokšte.Naktis jau sutemo, o svečio ’dhr nubuvo. Baronas dėšpera* tiškai išlipo iš bokšto. Puota j kai jo akys buvo nukreiptos,.. ... .. . vbeatidėti.| vej<ją ir linksnla lengvai atsi-jn kančių apimta, ir visi na-1 porelė pilnai buvo įsimylėjusi, niektai-atrodė, lyg įgula prkL € .i ...versta badauti. Baronas nedrąsiai davė įsakymą pradėti puotą ir be svečio. Visi jau buvo susėdę .prie s*fllo ir pa-

r nepažįstamais.
, ■ J i - j i ■ ■ •Karšto ir Širdingo susipažinimo laiku jaunieji draugai jšsipasakojo savo nuotykius ir laimes, o grafasi išpasakojo visą busimą vestuvių su jauna panele istoriją, kurios jis nebuvo matęs, bet apie kurios žavėtinas ypatybes jam buvo vaizdingiausiai papasakota.Abiejų draugų kelias ėjo į tą pačią pusę, tad įie nutarė baigti kęlionę sykiu, ir kad nereikėtų skubėti, jie apleido Wurtzburgą anksti, grafui davus įsAkymą savo palydovams, kad jie pasektų ir vėliau dasivytų jį.Jie tęsė savo kelionę paįvairindami atsiminimais apie vaizdus ir atsitikimus kariškoje tarnystėje; bet grafasi galėjo būti kiek nuobodus pasakojimais apie menamą jaunosios ževėtinumą ir jo laukiamą linksmumą. ;Ir taip jie įjojo tarp Oden- valdo kalnų ir jau buvo tam kiahsiojė ir tolimiausioje nuo žmonių girioje. Yra gerai Žinoma, kad Vokietijos miškai pilni vAgių, o jos pilys pilnos šmėklų; ir šiuo laiku pirmųjų ypač daug buvo iš paleistų iš kariuomenes gaujų, klajojančių pO visą šalį. Todėl neigus nuostabu, kad vidury miško1 tuos kavalierius buVo užpuo-; lusi gauja valkatų. Jie narsiai gynėsi, bet jau buvo veik nugalėti kada grafo , palydovai pribuvo į pageibą. Pamatę UUvu P«-juos, Vagys pabęgo, bet gra-įsirengę pradėti, kai už vartų iki. ragų -garsas, duo-i sve- fimds žmogus. |)ar sykį su- užuį, visi pilies kluonai skambėjo aidu, o iš pilies pasigirdo sargo atsakymas. Baronas skubino pasitikti savo busintį Žjentą. v ;1 Ęuvo nuleistu įtraukiamas Uitas ir svečias buvo prie vartų, Jis buvo aukštas, šaunus kavalierius, sėdintis ant juodo Ži'rgo. Jo veidas buvo išblyškęs, bet jo romantiškai s|Hp4ėjb if jta: Užsijaikė išdidžioji mėlahckoiijoj*. Baronas kiek nusisLebvjpi kad svečias

pribuvo į pagęlbą.fgs1 jati iųi^tinAi buvo sužalo-'’ pasigirdo ragų garsas, tas.: ) Jį jtamafeu ’ ir Atomai įantis^inią, kad artinosi
J K™

gabumais gelbįjime sielos ir kūno; bet pitsė jp gabumo buvo paviršutinė: Valandos pė-
1 

O •

kūno; bet pusė
.vo vnaviHut®n^ ........grafo buvo Silskaity-• tos. . ■ *' •jis maldavo savo draugą,jįs, tuojau grįžtų į Landshprtbt filį ir išaiškintų nelaimę, dėl kurios jis negalėjo prižadų jąunhiAi Itės^tį. Nors jis pe-

jo bromo kiekiš yra žy mažėjęs. Ištyręs kitu: ra<*°' ’bromo kiekį smegenų priedėly. Su- ^ęnd|įRQt,.uąTžiųJe . šis bromp ..fl.kiWir*i/-3todėl buvo toks karštus mylutojas,

Tetos, kurios nuodugniai žinojo vishs širdies paslaptis, pareiškė, kad jie buvo įsimylėję vienas į kitą iš pirmo pasimatymo.(Bus daugiau)
KULTŪRA No. 10. Nau

jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose*

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

^NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai,
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Suėmė keturis išviliojų- 
sius iš chicagieėio 

$125,000
PhoeiUK, Ariz., užvakar su

imti Jcefuri asmenys, B. Moo- 
ney, J. U Rųssell, E. G. Kilis, 
F. Woodward, kurie pereitą 
vasarį iš chicagiečio J. Kaszab 
iš vi i o jo $125,(XX). Jie persi
statė' kaipo kokio ten sindi
kato nariai.

Majoras sakosi, nepri- 
leisiąs gengsterių, prie 

alaus pramonės
Majoras* Cermakas pareiškė, 

kad alų legalizavus ir pralei
dus atatinkamus įstatymus, jis 
dės didžiausias pastangas, 
kad neprileisti gengsterių prie 
brųvory ępęrųvimo, ar kitais 
netiesioginiais budais kontro
liuoti ąįaųs pramonę.

Superior teismas turėjo 
$500,649 įplaukų

Superior teifino klerkas V. 
Zintak paskelbė, kad nuo spa
lių 1931 metų iki rugsėjo 30 
d., teismas turėjo $500,649 
įplaukų. Pereitais metais te- 
įplauke $432,582.

Areštuotas žmogžudys 
iš Kalamazoo, Mich.
Policija šeštadienį, prie 

Blue Island ir 18-tos areštavo 
G. Kaskul — CĮurgales, kuris 
pereitais metais, Kalamazoo, 
Mich., nužudė tūlą L. V. 
White, aliejaus bendrovės sa
vininką. < • • • > ■

Kovo 1 d., atidarys van
dens susisiekimą su 

Mississippi upe
Federalė valdžia paskelbė, 

kad kanalas, jungiąs Illinois 
upes su Mississippi upe bus 
atidarytas kovo mėn. 1 d., 
1933 metais. Kanalas jungia 
ežerą su Mississippi upe, tuo 
palengvinimas laivų komuni
kaciją.

16 metų žmogžudys pri
sipažins kaltu

Bert Arnold, 16, jaunas 
žmogžudys ryt tardomas* prieš 
teisėją Prys'ąlski prisipažins 
kaltu nužudęs savo motutę ir 
ieškos teismo pasigailėjimo. 
Proto ligų daktarai pripažino 
jauną žmogžudį sveiko proto.

Ryt Chicagoje kalbės 
“Crusaders” vadas

30,000 dalyvavo galvijų 
parodos atidarymą

Virš 30,000 chicagiečių šeš
tadienį aplankė galvijų paro
dą, kuri atsidarė Union Stock- 
yarduose. Galvijai suvežti iš 
yjsų pąsaųlip dalių. ĘĮppoį- 
natų yra apie 14,000.

Western Electric CoT 
numus darbinin- 

kų algas
Numušimas įeis galion su Lma 

gruodžio; permainos tarp Ci* 
cero biznierjų; iš Raudonoj 
Rožęs Ę. Žvaigždės KHubij

Su pianą gruodžio Wpątern 
Electric Čompany dirbtuvių, 
Cicęro, darbininkai prącles dirb
ti už sumažintą algą. Tai bus 
pirmas oficialia numušimas. Al
gų numušimas mažas, bet prie 
šių sunkių laikų jis bus ląbai 
reilęšmingąs, uęs dirbama tik 2 
ir 3 dienos į savaitę. Be to, lai
kau dąr labiau trųjnpinąmąs, tq- 
del tos dirbtuvės darbininkų 
padėtis darosi visai bloga. Bet 
žmonės, sukandę dantis laukia 
geresnių laikų ir tikisi, kad po 
naujų metų padėtis pagerės.
Permainos tarp Cicero biznierių

Valgomų daiktų krautuvnin- 
kas J. II. Bačiunas, 1501 So. 
49th Avė., j trumpą laiką per
sikels naujon vieton, j buvusią 
Šimkaus įstaigą, Juknio name. 
Vieta didelė, graži ir tikima, kad 
Bačiunas ten turės pasisekimo.

Bet p. Šimkus toje vietoje 
pergyveno daug nelaimių, apie 
kurias buvo plačiai rašyta ir pa
galiau buvo priverstas apleis 
ti Cicero. Reikia tikėti, kad 
senas vertelga p. Bačiunas iš
tobulins biznį ir laikui atėjus, 
perduos j j savo sūnums.

Malonu yra pranešti žinių apie 
lietuvius biznierius ,nors jie 
dabar yra sunkioje padėtyje, 
dėl depresijos ir bedarbės. Vįp 
nok, jie rankų nenuleidžia, štai, 
J. Sakalas, 1543 S. 50 Avė., 
Bačiunui persikė|us, užims jo 
vietą. Visiems gerai žinomas 
H. Waštak, biznierius, išvežioto- 
jas ledo ir anglių, ir šiaip įvai
riai patarnaująs sų dideliu tro
lių, šiomis dienomis persikelia 
naujon vieton, 1512 Scį. 40th 
Avė., Cicero 3264 m.
Baltos žvaigždės ir Raudonos 

Rožės kliubų balius
Raudonos Rožės ir Baltos 

žvaigždės kliubo 20 metų- su
kaktuvių paminėjimas įvyko 
trečiadienį vakare, lapkričio 23 
d., Pąliulio svetainėje. Raudo
nos Rožės kliubo nariai pir
miausiai susirinko Lukštienės 
svetainėje, iš kur visi kartu, 
gerame upe, linksmi, pasiryžę 
smarkiai ūžti, nuvažiavo į Pa
liulio svetainę. Ten Raudonos

J'r 1 ■ '--- M,

Rožės kliubo narių jau lauke. 
Po ‘grand maršo?v ir dovanų 
padalinimo, prieita prie vaišių, 
kuriąs suteikė pp. Paliuliui. Be 
matąnt didžiulis turbinas ir 
pranyko. ^ • *

Labai retai pasitaiko tokie 
draugiški, linksmi yąlcaraL Šią 
galius greičiausiai taip nusise
kė todėl, kad prie jo prisidėjo 
ir dalyvavo seni veikėjai, kaip 
pp. B. Tumaviče, L. Švėgždą, J. 
žijevičius, V. Gildžius, Pauga, 
Waštakai ir daugelis kitų, ku 
rių pavardžių nėra vietos su
minėti.

montavimui. Bet kaip ten 
nebūtų, mes esame pasiryžę 
skristi ir tikime, kad tikslą at
sieksime.
kimą kap. tDarius
^Ąpšvięto^ Sunkių laikų 

sok(ai”
Tą pačią dieną be 

jus $Q|<ių”, Cl$ 
Auditorijoje ;
Moterų
“^unkių laikų šokiai

toję ąpylių|cėje suvtyš 30 mp- 
tų. Užlaiko viešbutį “Lietuvą”.

Pargųžių plukrpl^ prieš sve
čiam iŠsiskirstant, pareiškė: 
“šį vakąj^ turim 3Q metų su
kaktuves, norėčiau matyti ir 60 
mptų sukaktuves.”—Svetys.

Fred G. Clark, “Crusaders” 
organizacijos vadas ryt kal
bės Medinai) kliube. “.Crusa
ders:” yra anti-prohibicinė pr- 
ganizacija:

Mirusios moteriškės rū
buose rado $6,000

Cook apskričio ligoninėj? 
mirė moteriškė Lena Vic- 
master. Jos rūbuose rasta 
įsiu'ų vertybių ir pinigų, 
$6,000 sumoje. Visi manė, 
kad ji neturtinga, neturinti pęi 
skatiko pragyvenimui.

■ ■■.■I.*-. ■- y. ..

Chicago greit susilauks 
9 centų pieno

Pięno išvežiotųjų unijai pu
tams nukapoti algas iki 4® 
dolerių j sąyaįtę, Chicagos (pį$ 
ninės ęradėjo • daryti atatin
kamus žinksnius, kad numa
žinti pieno kaina iki 9c už 
kvorta, Ji|ęimasi, kąd cliįca- 
giečiai susilauks kainų numa- 
mu2ini.no j trumpy laiky. _

VERONIKA GEDVAINIENĖ 
po tėvais Navikiutė 

Persiskyjįč su šiuo pasauliu ne
tikėta mirčia lapkričio 24 dieną, 
10 valandą vakare 1932 m.. su
laukus 3 6 metų amžiaus, gimus 
Lietuvoje. Puipių kaime, Šeduvos 
parapijoj, Kauno rėdyboj.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nuliudnme my

limus vaidus, dukterį Albiną 14 
metų .Amiliją 11 metų ir sūnų 
Denį 10 metų, seseris Mortą Be- 
nikaitienę ir Polioniją Svietikienę 
po antru vyru Simenienę. Rose- 
land. III., o Lietuvoj motiną Ve
roniką Navikienę, keturias seseris 
ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 2100 
W- 15tb Avė., Gary. Ind.

Laidotuves įvyks antradienį lap
kričio 29 dieną, 9:00 vai, ryto 
iš namų į šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibtiš ge
dulingos pamaldos .už vilionės sie
lą. o iš <en bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Gedvaifiie- 
nes giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti (aidotuvėse ir suteikti jai 
pąskutiąi patarnavimą ir atsisvei- 
kiųlmą- Nubudę liekame, 

Vaikai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Oleska, Gary, Ind.
Laidotuvėmis rūpinasi švogeris 

Vladią,lovas Benikaitis ir sesuo 
Morta* Benikaitienė. Del informa
cijų kreipkitės antrašu 2133 So. 
Halsted St., Cbicago, III. Telefo- 
nuokjte Carui 0855.

Iš šių įšjcįlipių gulima padą- 
ryti viepą išvadą, kad laikui 
atęjus Rąudonoą Rožes ir Ęal 
tosios Rožės kliubai susilies j 
vieną ir susilauks dąr ląįjnin- 
gesnės ateities.—Ciceronas.

Aviacijos šokiai pa 
sisekė, sako kap.

St. Darius
PatęnjdpUuį. rezultatai^; tikri 

pa, kad skris iH N e,iv Yor 
ko į Kauną; žącįa 
naujų motorų.

pirkti

pasise“špkiai vakar gerai 
,kė, bet nors galėjo būti dau
giau publikos, tenka pasi
džiaugti atsiektais rezultatais 
ir parama, kurią Chicagos* lie
tuviai parodė musų pasiryži
mui. Į skridimo fondą įplau
kė didokas pelnas. Skridimas 
iš Ncw Yorko į Kauną yra 
užlikrinfas.” Tais žodžiais 
kap .Steponas Darius išsireiš
kė apie Aviacijos šokius, ku
rie įvyko šeštadienį, St. Agnės 
auditorijoje tikslu paremti jo 
ir draugo lakūno Girėno pla
nuojamą skridimo per Atlan- 
tiką, iš New Yorko į Kaupą.
Dalųuavo apie 600 publikąs
šokiuose susirinko apie 600- 

800 publikos, tar 
tesi didžiuma t
tuvių profesionalų ir žymes
nių, viešame gyvenime daly
vaujančių žmonių. Vakarą 
pamargino programas, kuria
me dalyvavo dainininkai J. 
•Sarcevičius, Pranas Janavi
čius, Mergaičių trio, “Jaunoji 
Birutė” ir armonikų grojikui. 
Programą vedė kap. Jurgėla.

Vakaras nusitęsė iki 2 valan
dos naktį.

Žada pinkli oriai aini naujų 
motorų

“Jeigu Amerikos lietuviai 
suruoštų daugiau panašių va
karų, mes galėtume nupirkti 
savo orlaiviui naujį motorų. 
Bet Jeigu ganėtinai lėšų ne
bus galima sukelti, mes turė
sime pasitenkinti senuoju ir 
atiduoti jį nuodugniam re-

j kurių nia 
hieagos Lie

Aviaci- 
Ijętųvių 

vyko Lietuvių 
r augi j os “Apš vietoj” 

i”, p Cice
ro Liuosybės svetainėje, Lie
tuvos Seęerų Tautiškos Drau
gijos “baksinis” balius.

Kaip viename, taip kitame 
buvo susirinkę geroji byriai 
šokėjų. “Apšvietos” paren
gimas buvo pamargintas muzi
kaliu programų, kuriamę da
lyvavo pp. Zapukienė, Kače- 
rauskienS ir kiti, 

i » ' *

Abu vakarai buvo gyvi ir 
susirinkusioji publika turėjo 
ppgos lįpksmai praleisti lai-

Dargužiąj šventė 30 ųiętų že 
nybinio gyvenimo sukaktuves

Lapkpčip 22 sukako pp. 
Pąręų^ių 30 ųietų žepybįnio 
gyvenįmo sųkąktųyęg. jyykip 
pąminėjipiųi jų duktė Juozapa 
kasė surengė vakarienę. Joje 
dalyvavo šeimos nariai, p. Dar- 
gužienės sesuo ir keletas sve-

Pp. Dargužiui išgyveno 18

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
w komfortą 
■ skutimos 

namie

(PROBAK BLADF)

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliPs visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICĄ0O, ILL.

J.F. RADZIUS
• w • I t

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
■h ju geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
p.rik|ausau prie gra- 

hą išdirbystės
OFISAS: 

668 W. 18th Street
■ ' Tel. Canai 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St, 

•' Tel. Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
EUDEĮKIS ir vM nuątebįno publikų >vp nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies paląidąjįi$ų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno | musų 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esąnt, musų automobilius atvažiuos i jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą,' kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti/ nežiurint 
| tai, ar jus kų pirkaite, ar ne.

EUDEĮKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanc© patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinų negu kreipsitės kur 
kitur.

' ' JbSŲ-!0^ASO9Uls J
DljįfU Ofliul - ! :

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YĄRDS 1741 ir 1742 '

A**. i*

Cicero
Augaičio ir Stankienės 

vestuvės

Lapkričio (November) 23 
dieną p. K. Augaitis susituokė 
su ponia A. Stankiene. §liubą 
ėmė §v. Antano bažnyčioje su 
iškilmingomis apeigomis. Nors 
buvo tik 9 vai. išryto, bet žmo
nių susirinko gana daug.

Vakare tą pačią dieną įvyko 
vestuvių pokilis Cicero Cdmmu- 
nity svetainėje. Svečių atsilan 
kė virš 200. Jaunavedžiai pp. 
Augaičiai parendavojo dvi sve- 
taini (apatiniąją ir viršutinę). 
Susirinkusieji valgė, gėrė, šo
ko, uliavojo; visi linksminosi 
kaip vieno tėvo vaikai.

Korespondentas L. A. linki 
jaunavedžiams ponams Augai- 
čiams laimingos ateities.

Graborial

Lachavich ir Sunūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvėse Luopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pi, Chicago 
SKYRIVS:

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

Lietuviai Gydytojai •

DR-
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Haistęd St.
Valaodo,i nno 10'ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadien|aįs puo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent Q. Steele

v Dentistas
4180 Archer Avenue

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rųosevelt 7532

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
?420 Marguftte Rd. arti Wtėtėm Ąv 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis it PėtnyČiomis 

182| So. Halsted Street

Phone Boulevard 4139 
Ą. MĄ^AĮ^KIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir ko1"* 

1 • kale• 'visuomet esti' sąži
ningas ir nebrangus to- • 
dėl, kad neturime iš
laidų ų^a|kyųiui sky-

33^7 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

[ame

I. J.ZOLP
Graborius Chjcagoj

1645 W. 46fb Si.

Telefonai

Boulevard 520?

Ępulęvatd «4|3 

1327 So. 49tb Gt 

Telefonas 
CicetO 3724

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjžo ii Europos u vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Madison St.
fal. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Bron>wick 0597

IvairusGydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS ——

Gerai lietuviams žinoma* per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
tnoterų ir vąikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canai 3110 
Rezidencijos telefonai.

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvte:
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart loentadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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. Canai 0402 .
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

pfiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

M NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutaftj.'

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

Jei neatsiliepia Saukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų 
Ofisas 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Bdlwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L * 1 A ‘ ■ otisis ir rezidencija 
119 So. 25th Avenue 

BELLWOOD, ILL.
Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė, 
pfao Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofįso vai. kiekvieną dieną huo 9 -iki 
\2 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
pup 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

L" Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulcvąrd 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 Vai. kiekvieną 

' vakarą, išskyrus ketvergė 
Nedėlįoj nuo 9 iki 12 ^o

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avcnue 
Telefonas Virginia 0036

DRT VAITUS
LIETUVĮŠ --------- ‘

Palengvins akių Įtempimu 
priežastimi galvos skaudėjim 
akių aptemimo, neryuųtunic 
aktų karstu 1 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius, 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
(įaąči? mažiausią klaidas* Specįąle atyda 
atkreipiamą į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tėl. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS

A.A SLAKIS
' ' Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. WaMsington St. 
Rpom 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarp, it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Ava. Tel. Lafayette 7337

Namų Tek Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAS 
kuris esti 

svaigimo 
. , ___________ «kaudatną
nuima katarakta, atsitaiso 

• " “ > r’ _‘
Visuose atsitikimuose

1821 So. Halsted l 
CHICAGO, ILL.

DR.MT. STRIKOL’IS 
gydytojas ib CHIRVBGAS ' 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
ofiso valandos ano 8 Iki 4 Ir ano 0 im

8 vai. vak. NedUiomb pagal antarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

John Kuehinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canai 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčjoj nuo 9 iki $

taisomos bę akiniu. Rainos pi 
ka<P Pirmiau.

4712 South Ashland Ava.
Phone Ęouleyard 75 p9

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

inuKT n h/tothtm JUHLN 15. ĮSUKIJiSJN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7600: Valandos 9—0 

We«t Sidė: 2151 W. 22n<| St.
PanedSUo, Seradųs ir MtnyMos vak. 0 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 9000 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

U t ar n in ko. Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonus Rcpublic 0000

T<1. Yards 1829

DR. G. SERNER
UBTyyis akiu specialistas

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimu.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ai*.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktoell St.
Tel. Republic 9723

Lietuviai Gydytojai ,
Phone Ganai 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 We^t ?2nd Street 
■* Valandos: 1— ir 7—8

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Wett 14th Street 

CICERO, ILL,
X-Rav . Phone Cicero 1260

Tėlefomu Republic 7868

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
‘ --------RoM

>9. Antradieni it
ieni yakaraii pagal fuiitarimv

J. P. WAITCUES
ADVOKATAS

52 E. l07tb St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 $o. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393 

160 N, LaSalle St. — pagal sutarti

William C. MitęheJI 
LIRTUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street , 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutfdą. * *

J

mu2ini.no


Kun. Briškos advokatas įteikė teismui 
“appearance” Lauraičio byloje

Dokumentas rodo, kad kunigas žino apie 
bylą ir adv. Coburn jį atstovaus teisme

“Appearance” Circuit teismui įteiktas lapkričio 23 d 
žmonių nuomonės apie bylą prieš “Naujienas”

Nekalto Prasidėjimo IPanelčs faktas, jog “Naujienos” prane- 
švenčiausios bažnyčios klebo
no kun. Antano Briškos ad
vokatas Coburn iš firmos Co
burn, Kearney and Coburn, 
Circuit teismui įteikė “appear
ance”. šis dokumentas liudija, 
kad Coburn stos į teismą ir 
atstovaus kunigą Brišką ir 
kad jis (kun. Briška) jau ga
vo oficiali pranešimą apie by
lą, kurią buvęs Cicero vargo
nininkas Bruno Lauraitis už
vedė prieš jį.

De-

dar 
by-

“Appearance” įteikė lapk. 23 d.

Dokumentas įteiktas teismui 
trečiadienį, lapkričio 23 <1. 
klaracijos Lauraičio-kun. 
Briškos byloje pakol kas 
nėra, todėl nežinia dėl ko 
Ja buvo užvesta.

Kunigas Briška lapkričio 22 
d. užvedė bylą prieš “Naujie
nas” ir reikalauja $50,000 už 
padarytą skriaudą. Skaitančio
ji visuomenė labai pasipiktino 
kunigo žinksnhi prieš dienraštį 
ir būriais lankydami 
nas” išreiškė savo 
aštriais žodžiais. Jie 
monės, kad kunigui

“Naujie- 
jausmus 

yra nuo- 
nepatiko

Po traukinio ratais 
žuvo lietuvė V.

Gedvainienė
Sužeista jos duktė ir penki 

kiti lietuviai; jos automobi
lis pateko po traukinitl

Važiuojant iš Čhicagos, sker
sai Pennsylvania geležinkelio 
bėgių, prie Taft Street, Padė- 
kavonės dieną, 8:30 vai. vaka
re tapo užmušta lietuvė Vero
nika Gedvainienė ir sužeista jos 
duktė Emilija. Be jų sunkiai 
sužeisti Antanas Kveiklis su 
žmona ir trimis vaikais. Kai 
kurie jų galį mirti. Automobi
liui važiuojant per bėgės jį su
važinėjo traukinys.

Toje vietoje nėra sargų ir ge
rų signalų žmonių gyvybių ap
saugojimui.—žinantis.

Trys lietuviai baisioj 
r utomobilio nelaimėj 

Niles, Michigan

apsivertė

Nukentėjo chicagiyčiai pp. Ches
tai ir Gurskis; springsui nu
lūžus automobilis 
kelius kartus

nuo Chi- 
miestelio,

Apie šimtą mylių, 
cagos, netoli Niles 
Michigan valstijoje baisioje au
tomobilio nelaimėje Čhicagos 
lietuviai Chestai ir Gurskis

Jonas Chesta sii žmona, 4864 
Archer Avė., išvažiavo aplanky
ti p. Chestienės seserį Michi- 
gane. Grįžtant namo, kartu su 
pp. Chestais važiavo Gurskis, 
Chestienės sesers Gurskienės 
sūnus. Ant kelio No. 60, prie 
Niles, Mich., važiuojant apie 45 
mylias į valandą, staiga truko 
pryšakinis, kairiosios pusės 
springsas ir sviedė automobilį į 
negilią grabę, iŠ ten j. suar
tus laukus, kur atsimušęs ap
sivertė kelius kartus. Automo
bilis subyrėjo j šipulius.

P. Chestai stiklai sukapojo 
gavlą ir visą kūną, ypatingai 
sunkiai sudaužyta dešinioji ko
ja. P. Chestienei stiklai irgi 
sukapojo galvą ir bene išlauže 
iš peties kairiąją ranką. Reiks 
jo įdėti daugybe stičių. Dabar 
sužeistieji randasi Niles,Michi- 
gan "ligoninėj. Trečias keleivis

še apie Lauraičio bylą ir nori 
gąsdinimais priversti jas dau
giau apie tai nerašyti.

Parapijonės netiki, kad byla 
užvesta

Kai kurie Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios parapijonai, ypa
tingai moteriškės, netikėjo, kad 
prieš jų kleboną yra užvesta 
byla, todėl aiškino, kad ant jo 
bereikalingai užsipulta ir be 
pamato “dergiamas vardas”. 
Bet faktas, kad kun. Briškos 
advokatas įteikė teismui 
pearance” parodo, jog jis 
apie bylą ir todėl negali 
vietos jokiam abejojimui.

Iš kai kurių parapijonų 
Brighton Parke teko girdėti 
štai kokia nuomone. “N.” pa
skelbus žinią, kad Lauraitis 
užvedė bylą prieš kun. Brišką, 
jis mėgino nusibaltinti prieš 
savo pasekėjus užvesdamas by
lą prieš “Naujienas” ir, kad 
nukreipti jų akis i kitą pusę, 
reikalauja $50,000 atlyginimo. 
Kuo kunigas pamatuoja bylą ir 
kokie tie nuoostoliai, už kuriuos 
reikalauja tos sumos pinigų, 
ikišiol nežinia.

ap- 
žino 
likti

Edvardas Gurskis buvo lengvai 
sužeistas.

—Buvęs nelaimės vietoj.

Univeršal Banko De 
pozitorių Kom. ras 

tinę naujoj vietoj

Adresas 3210 So. Halsted St 
prie Lietuvos knygyno

šiuomi pranešame visiems 
užsidariusio Univeršal State 
Banko depozitoriams, mortgičių 
savininkams, ir visiems kas tik 
turi kokius reikalus su užsi
dariusiu banku, kad komiteto 
raštine dabar randasi adresu: 
3210 So. Halsted St. (prie Kny
gyno Liet.). Tel. Calumet5784

Valandos 
vai. vakare 
nius.

nuo 10 ryto iki 8 
išskyrus sekmadie^

advokatų valandos.* 
pirmadie- 
nuo 6 v.

Komiteto
Adv. A. A. šlakis 

niais ir šeštadieniais 
iki 8 vai. vakare.

Adv. P. Adomaitis antradie
niais nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Adv. T. žuris ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Visi kas tik turi kokius nors 
skundus reikale užsidariusio 
Univeršal State Banko nieko 
nelaukdami praneškite komite
tui. Taipgi visokiais reikalais 
kreipkitės j šią raštinę.

—Dep. Komitetas.

Bridgeportas

Draugystės Palaimintos 
vos padėka

Lietu-

Bridgeporto Draugija Palai
mintos Lietuvos lapkričio 20 
d., Lietuvių Auditorijoje su 
rengė vakarėlį su šokiais. Pa
rengimas pasisekė visais at 
žvilgiais^ Draugija taria padė 
kos žodį visiems, kurie prisi
dėjo prie jo pasisekimo dien
raščiui “Naujienoms” už korės 
pondencijų talpinimą, Peoples 
Furniture Company, Jos.' F. 
Budrick korporacijai ir City

už garsinimus 
per radio ir atskiriem asmenims. 
Taipgi ačiū pp. Saboniams ir ją 
grupei, p. Evaldui už įdomią 
kalbą ir visiems atsilankiusiems.

—Valdyba.

Fumiture Co.

P-lės E. Mickunaitės 
koncertas Eight St 

teatre
Buvusi Lietuvos Operos daini 

ninkė; išpildė gausų ir turi 
ningą programą.

sek-

Pergolesi
— Falconieri

” — Rossini.
— Šimkus

” — Banai-

Ponče 
— Terry.

1S

Eight Street Theatre 
madienį įvyko Emilijos Mickū
nai tės koncertas. Ji yra kolo
ratūra soprano, dainavusi Lie
tuvos operoje ir Italijoje. P-le 
Mickunaitė Chicagon atvažiavo 
iš Philadelphijos, kur padarė 
debutą ir susilaukė labai pa
lankios kritikų opinijos.

Vakar p-lė Mickunaitė išpil
dė sekantį programą:

“Nina” —
“Vilanelle”
“My Johann” — Grieg
“Una voce poco fa”, iš “Se

vilijos Kirpėjo
“Tyluma” -
“Rods prapulčiai! 

tis.
“Burtai” — Gruodis
“Stasys” — Vanagaitis
“A Memory” — Ganz 
“Voices of Spring”—Strauss 
“Serenata” — Romano 
“Estrelita” — 
“The Answer” 
Falše Prophet 
ir “Dovė ITndiana bruna 

“Lakmė” — Delibes.
Pildydama šį programą, gau

sų ir brangų muzikos mčgėr 
j ui, p-lė Mickunaitė bene su
žavėjo negausią publiką, kuri 
užpilde tik mažą didžiulės sa
lės dalelę. Interpretacija, tech
nika, dikcija nepaliko nei tru
putį abejonės, kad p-le Micku
naitė yra dainininkė pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Jos balsas turi gana didelę 
plotmę ir tonai visuomet ly
gus, švelnus. Pildydama sun
kias senas klesines dainas, kaip 
pavyzdžiui “Nina”, “Una voce 
poco fa” ar ištrauką iš “Lak
mė” parodė gilų išsilavinimą ir 
nepaprastą techniką, kuri su 
kitomis jos balso ypatybėmis, 
stato p-lę .Mickunaitę pirmose 
musų dainininkų eilėse. -—A.

Brighton Park
Nepaprastas gudrumo pavyz

dys; Brighton Parke svečiai 
iš Kenosha, Wis.

Vietines parapijos klebonas 
Antanas Briška apskundė “Nau
jienas” teisman ir nori gauti 
$50,000 atlyginimo už “skriau
dą”. Na, o Bruno Lauraitis 
apskundė kleboną A. Brišką, 
reikalaudamas iš jo-$15,000, ir
gi už “skriaudą”. Kaip ten ne
būtų, bet musų klebonas yra 
ganėtinai gudrus ir užtai ver» 
tas kredito. Pavyzdžiui, jeigu 
B. Lauraitis gaus iš klebono 
$15,000, o klebonas iŠ “Naujie
nų” $50,000, tai jis lengvai ga
lės atmokėti B. Lauraičiui ir 
dar jam (klebonui) liks $35,000, 
Argi tai nepuikus pavyzdys 
gudrumo ?
Brighton Parke lankėsi pp. Pa

barškai iš Kenoshos
>

šiomis dienomis mus netikė
tai aplankė žymus naujieniečiai 
ir nenuilstanti darbuotojai lie
tuvių progresyviškuos rateliuos 
draugai Pabarškai iš Kenosha, 
Wis. Nors su drauge Pabarškie- 
ne neteko pasimatyti, bet užtai 
su drg. Jonu Pabarška pralei
dome kokį pusdienį besikalbė
dami įvairiais klausimais, Kaip 
tai draugijų, chorų, scenos ra 
telių darbuote, ir abelnai apie 
ęrganizatyvj musų lietuvių ju
dėjimą.

Praeityje gyveno Chicagoje
Politiką irgi užklių<Jėme. Pa

sak drg. Pabarškos, kenoshiečių 
būklė niekuo negeresnė '■ kaip

kai 8 metai atgal gyveno Chi- 
cagoj ir iš pasikalbsimo buvc 
gailina suprasti, kad jie vėl 
progai įasitaiklus norėtų atsi
kelti Chicagon, jeigu Čia suras

tų užsiėmimą. Tai butų labai 
gerai, nors, žinoma, kenoshie- 
Čiai gailėtųsi ir jų pasigestų. 
G<al ikenoshiečiai, su kuriais 
drg. Pabarškai bendrai darbuo
jasi, bus nepatenkinti mano to 
kiu pranašavimų, bet tikiu, kad 
atleisite.—A. J. S.

Liūdnos ir graudin
gos velionės B. Brie

dienės laidotuvės
Laidotuvės p./Barb. Briedie

nės įvyko praeitį šeštadienį.
Apie aštuntą vai. ryto susi

rinko didelis būrys žmonių 
prie p.p. Briedžių namų velio
nes kūną palydėti į kapus. Prie 
šv. Mykolo bažnyčios skaičius 
lydėtojų padidėjo. Automobilių 
lydėjusių nabašnįnkę j kapines 
sudarė apie 4Q-r50.

Bažnytines hpeigas atlikus, 
velionės kūnas buvo pravežtas 
pro namus ir nulydėtas į Ka- 
zimierines kapines.

Kadangi oras bilvo nepapras
tai šaltas, tad publikai buvo 
pusėtinai nemalonumo. '•

Kapinėse
Verkė velionės vyras, verkė 

jųjų vaikai, verkė ir visi da
lyviai. ‘Publiką gal ne tiek su
graudino velionės išsiskyrimas 
iš tarpo gyvųjų, kiek gailes
tingas verkimas nabašninkės 
vyro Vincento ir jų vaikų, ypa
tingai dukrelės Birutes šauks
mas “mama, mama”!

Kiekvieną dalyvį sujaudino 
tas paprastas, bet šiuo momen
tu labai daug reiškiantis ^o- 
dis “mama”. Prie to dar prisi
dėjo ir p. Rimkaus šioms lai* 
dotuvėms pritaikintos giesmės. 
Kurie pirmiąti' juokavo, dabar 
nuleidę galvas šluostėsi ašaras 
nuo veidų.
Vėl. Briedienė buvo veikli tarp 

NorthšidŠs lietuvių

Velionė p. RM Briedienė buvo 
veikli tarp Nprthsidės laisvų- i • *■ ■

MADOS MADOS MADOS

348Q—^Naujos mados apatinį? rūbas, kuris plonina. Jame išrodysite labai plo 
te, nes jisai aptemptas. Sukirptos mieros 16,18, taipgi 36. 38, 40, 42 ir 4<

® trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS
KTT TCTC!rri?I> U 0X0 X X^X>XjOX X Xu<

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
(įrašomą iškirpti paduotą blan
ku tę arba w priduoti pavyzdžio
numerį, 'pažymėti fniėrą Ir aiš
kiai parašyti savo Vardą, pa 
>ardę ir adresą; Kibk vieno pa 
vyzdžio kaina 15 centu Gab 

prisiųsti pinįkb 
tp Ženkleliais kartu «u užsak> 
rnu Laiškus

•ft: pa
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jų lietuvių darbuotojų.
Ji buvo viena iš tvėrėjų vai

ky draugijėles “Bijūnėlio” ir 
prie šios draugijėles daug triū
so padėjo, dalyvavo valdyboj, 
įvairiose vietose ir įvairiose ko
misijoje, vakarėlius rengiant, 
mokyklėles steigiant ir t. t. 
P-ia Briedienė buvo inteligen
tiška, rami, mėgo taikų ir 
draugiškų gyvenimų. Buvo vi
sų mėgiama, jos vyrui p. Brie
džiui taip pat esant ramaus ir 
taikaus.budo, sudarė pavyzdin
gą šeimyną, Vaikučius išauklė
jo ir tinkamai išmokino. P-lė 
Birutė nuo pat savo kūdikystės 
atsižymėjo gabumais, buvo vie
na iš pirmaeilių vaikų draugi
jėlėj “Bijūnėly” ir dabar yra 
viena iš geriausių Northsides 
pianisčių.

. Nelemta ilga liga sunaikino 
p. B. Briedienės sveikatą ir ne
lauktoji mirtis išplėšė dar tik 
pusamžę gyvybę.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos 

/ . / . / . • '..i

'‘Aušros“ Knygyne praaidėjo, didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pust kaiąos. šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio^ 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir moųų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, brąnzalietų, auskarų, cigamyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
st kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
gos 
darni 5 centų štampą 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakarą, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

reikalaukite katalogo prisiųs- 
persiuntimui.

Aušros” Knygynas
3653 So. Halsttd St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Conrad
na-

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia jdedn 15 centų Ir prabų at- 

eiųsn man pavyzdi No .»•**«•••••»•«*«»« «ą 

Mieioa per krutinę

Vardas it pavarde)

f Adresą*^
arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

* ...

1 '-/i'ii;!iy^h!1111.'!'" ."'y'"''.. ..'""i"1 ..
Lai 'ilsis po sunkios gyveni

mo kelionės.
Su užuojauta p.p. Briedžių 

šeimynai. —K. čepukas.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar visi 
žmončs gauna geras anglis? Daugu
ma perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet datiguma gauna Illinois' ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės i musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site. Kaina tik $8.50 už tona.

Jeigu norite ge

Kaina tik $8.50 už ton*. 
CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė, 
Tel, Reoublic 8402

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama j trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystes, 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 ujusias laikas pradėti mo
kytis. Ar*~E;e ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 no pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

H 
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CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

už

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

išradi-

Patent Attorney 
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas , dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Personai

PAIEŠKAU savo tėvo Antano Žvirb
lio, paeina iš Kupiškio, Panevėžio ap. 
1910 metais gyveno Marquette, Mich.. 
vėliau gyveno Chicagoj. Jis pats ar 
kas apie jį žinote, prašau pranešti, bu
siu labai dėkinga. Pranciška Žvirbliutė, 
3445 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

GERAS UŽDARBIS 
vyrai ir moterys, —Reikalinga

mes turime nauja išradimą, kuris leng
vai parsiduoda kiekvienoje stuboje. Ga
lite dirbti pilnai arba liuoslaikiu. Pa
tyrimas nereikalingas. $1.00 užstato 
už sampęlius bus sugražintas. Kreip
kitės nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

6812 So. Western Avė.

dfc Tik

Pirmadienis, lupk. 28, 1932

CLASSIF1ED ADS.
■ - I lllli ■■■■   ui m.....................  ■■III

For Rent
RENDAI 5 kambarių moderniškas 

flatas. apšildomas, šviesus. Nebrangiai.
6134 So. Rockwell St.

RENDAI pigiai 5 kambarių flatas, 
karštu vandeniu apšildomas.

7242 So. Fairfield Avė.

KAS GALITE parenduoti 3—4 kam
barių flatą nęrs per žiemą. Del tei
singų k švarių žmonių, už kokį nors 
pasidarbavimą, arba už maža primokė- 
jirną. Prašome pranešti. M. D, 5234 
So. Campbell Avė., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ........................ $2.50
Kantas City •............ $5.00
Detroit ........................... $2.50
Los Angeles  ............ $20.00
New York ..................... $10.00
Philadelpbia ............ $12.00
Wathington, D. C........$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago
—O—

—o—
PAMIŠYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 

NEATĖJUS
Mulų darbai padaromai ekspertų. Mei 
taipgi dirbame blekorių darbą — uogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečiui 
ir t. t. Darbo apkainavimat DYKAI. 

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965 
—O— 

—o— 
DUONk0PYKLOMS MALKOS 

$9.50 
KURUI MALKOS 

$4.00 
Pašaukite Diversey 2060 

arba vakarais 
Diversey 7321

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančias 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose narnų 
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. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoraojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

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

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

J. J. Hertmanavičius
Viešas Notaras, Paskolos, Apdrauda. 

Nuosavybių ir kiti reikalai. 

3241-3 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Business Chances 
Paidavimui Bizniai

PARDUOSIU kriaučių šapą ir va
lymo įstaigą pigiai. 4414 So. Cali- 
fornia Avė. Lafayette 6328.

BUČERNĖ ir grosemė turi būt par
duota į trumpą laiką. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Joe Bocunas, 1501 So. 
49 Avė., Cicero.

Saukite

ROOSEVELT
8500




