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TAKSUOTOJAI SUMAŽINSIĄ CHICAGOS 
NUOSAVYBIŲ JVERT1NIMA 25 NUOŠ.

Bet užtai bus 35 nuoš,.pakeltas asmeninės 
nuosavybės įvertinimas

Chicago.—Pavieto assesorius 
J. L. Jacobs paskelbė, kad už 
kelių savaičių galutinai bus už
baigta įkainavimas taksuojamų 
nuosavybių, ant kurių paskui 
yra uždedami tąksai. šiemet 
nuosavybių įkainavimas sieksiąs 
arti $4,000,000,000, arba 13.5 
riuoš. mažiau, negu buvo tos 
pačios nuosavybės įkainuotos 
pereitais metais.

Sumažinimas įvertinimo įvy 
ko tiktai ant nekilnojamų nuo
savybių—namų ir žemės, čia 
tų nuosavybių įkainavimas ta
po sumažintas 25 nuoš., nes ant

tiek sumažėjusi namų vertė Chi
cago j o.

Tečiaus asmenines nuosavy
bės (personai property) — ra
kandų, biznių, bonų pinigų ban
kuose—ir t.t., įvertinimas tapo 
pakeltas 35 nuoš., nes atsirado 
daug turto, kuris pirmiau nebu
vęs taksuojamas.

šis įkainavimas yra tiktai dėl 
1931 m. taksų.

Sumažinimas nuosavybių į- 
vertinimo dar nereiškia taksų 
sumažinimo,—taksus gali suma
žinti tik sumažėjimas valdžios 
išlaidų.

Pasiūlymas bus paduotas kaip 
tik susirinks kongresas atei- 
jiantį pirmądienj

Pirmiausia kongre
suipasiūlysatšauk

ti prohibiciją

Washington, lapkr. 29.— De 
mokratų strategai, kuriems va
dovauja atstovų buto p’rminiri- 
kas Garner (išrinktasis vice-prė- 
zidentas) yrą nus’.terę; kad kaip 
tik susirinks kongresas atei
nanti pirmadienį, gruodžio 5 d., 
tuojaus įnešti pasiūlymą visiš-

Anglija ir Francija 
užmokėsiančios sa

vo skolų dalį
Užmokės gruodžio 15 <1. auksu, 

jei negaus skolų mokėjimo 
prailginimo

Londonas, lapkr. 29. — Ang
lija sumokės pripuolančią mo
kėti gruodžio 15 d. skolų dalį, 
jei Jungt. Valstijų kongresas 
nesuteiks skolų mokėjimo pra
ilginimo, kaip Anglija to yra 
prašiusi. Anglija^grųodįic L5 
d. Amerikai turi sumkėti $95,- 
000,000. ’ * * S—

Taip po ilgo svarstymo nuta
rė kabinetas. Dabartiniu nusi
statymu, skola bus užmokėta 
Auksu, pasitikint, kad Jungt. 
Valstijos galbūt paliks auksą 
Anglijoj, kdl eis derybos dėl 
skolų.

Francija dabar irgi rengiasi 
užmokėti skolą auksu. Jau esą 
rengiami ir laivai aukso gabe
nimui.

Anglijos bankas daro spau
dimą į Angljios finansų minis
teriją, kad ji paprašytų Fran- 
ciją sumokėti ir tą dalį karo 
skolų, kurias ji yra skolinga 
Anglijai.

Ar Anglija ir Francija pra
šys prailginti moratoriumą ka
ro skoloms, dar tebėra nenu
tarta.

Zinovjevas ir gyvas, ir 
miręs

Berlynas, lapkr. 29. — Sovie
tų ambasada paskelbė, kad 
Kremliaus ligoninėj nuo širdies 
ligos pasimirė žymus bolševikų 
vadas ir buvęs komunistų in
ternacionalo pirmininkas Gri- 
goji Zinoviev, kuris nesenai 
buvo pašalintas iš komunistų 
partijos už nepaklusnumą Sta
linui.

Tečiaus žinios iš Maskvos sa
ko, kad jis yra gyvas. Jis bu
vęs ligoninėj, bet pasveikęs ir 
kelios dienos atgal liko iš ligo
ninės paleistas.

Kokiu tikslu paleista žinią 
apie ZinoVievo mirtį —Sužinoti 
negalima.

Amerikos darbinin
kai nutarė kovot* už 

30 vai. savaite . c
Am. Darbo Federacijos konven

cija nutarė kovot už 30 va
landų darbo savaitę be algų 
nukapojimo

P-le Jane Conway, duktė 
Louisianos valstijos sekreto- i 
riaus E. A. Conway, kurią 
1,500 Louisianos univęrsiteto 
kadetų išrinko kaipo Louisia
nos mylimąją — “sweetheart”.

Taryba Manžurijos 
klausimą atidavė 

tautų sąjungai
Lyttono raportą Manžurijos 

klausimu turės spręsti visuo
tinas tautų sąjungos susirin
kimas

Gencva, lapkr. 29. — Tautų 
sąjungos taryba, kelias dienas 
išklausiusi japonų užmetimus 
Lyttono raportui Manžurijos 
klausimu, hė nesvarsčiusi to ra
porto, nutarė atiduoti jį svars
tyti visuotinam tautų sąjungos 
susirinkimui—plenumui. Tada 
taryba paleido Lyttono komisi
ją, bet su0 teise ją pašaukti, jei 
butų reikalas.

Japonai prieš tokį nutarimą 
protestavo ir už jį nebalsavo.

šiomis dienomis susirinks ko
mitetas iš 19 žmonių, kuris jau 
pirmiau . svarstė Manžurijos 
klausimą ir kuris išdirbs pro
gramą ir sušauks tautų sąjun
gos specialį susirinkimą, vei
kiausia pradžioj gruodžio mėn.

1 , • •kai atšaukti 18-tą j į priedą prie 
konstitucijas, kuriuo tapo įves
ta prohibiciją. Ir busią bando
ma tą pasiūlymą pravaryti, pa
naudojant visą galimą partijos 
spaud mą. Daugelis net demo
kratų yra nusigandę tokio pasiū
lymo, o republikonui nežino ką 
ir daryti. Jį iššaukė patys 
sausieji republikonai, kurie pa
reikalavo ,kad prohibicijos at
šaukimas butų balsuojamas pir
miau negu bus pasiūlytas alaus 
rilius.

Kad prohibicijos atšaukimas 
turėtų reikšmės, reikia, kad pa
siūlymas kongrese gautų du 
trečdaliu balsų ir kad paskui 
butų patvirtintas mažiausai 36 
valstijų legislaturų. Jis butų 
žinomas kaipo 20-ta .konstitu
cijos pataisa, atšaukianti 18-tą 
ją pataisą.

[Acme-P. W A. Photo]

Robert Somers Brookings, 
82 m.> žinomas ekonomistas ir 
filantropas, šiomis dienomis pa
simiręs Washington, D. C.

Hitlerininkai atsisa
ko remti gen.

Schleicherį
Numatomas gryžimas j valdžią 

von Papeno

Už kalinių mirtį kaltina 
areštuotojus

Taikos teisėjas ir konstabelis 
kaltinami už mirtį trijų ka
linių, kurie žuvo kalėjimo 
gaisre

Cedąr Key, Fla., lapkr. 29.— 
Taikos teisėjas (justice of 
peace) T; >Bręwer ir specia- 
lis konstabelis-Thomas Booth 
tapo sulaikyti ir iš jų pareika
lauta užsistatyti po $10,000 
kaucijos, valdžiai tyrinėjant 
mirtis trijų kempinių žvejų, ku
rie sudegė kalėjime, gaisrui su
naikinus miesto salę.

Brewer ir Booth buvo žvejus 
areštavę už, girtavimą ir ne
tvarkų elgimąsi. ■ ;
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Cincinnati, ()., lapkr. 29. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
metinė konvencija vakar kaip 
vienu balsu pasisakė už 6 va
landų darbo dieną ir 5 dienų 
darbo savaitę, be nukapojimo 
algų, kaipo svarbiausią priemo
nę panaikinimui bedarbės.

Kovoti už 30 vai. darbo sa
vaitės įvedimą nutarta visomis 
darbininkams prieinamomis 
priemonėmis—streikais, pikieta- 
vimu, boikotu ir t.t.

Prezidentas Green pareiškė, 
kad pirmiauisa 30 vai. darbo 
savaitės įvedimo bus pareika
lauta iš valdžios įstaigų. “Mes 
kreipsimės prie abiejų parti
jų, kad jos išpildytų savo pri
žadus” rinkimų kampanijoje, 
kuomet abi partijos pasisakė už 
didelį darbo valandų sutrumpi
nimą, sakė Green.

Vėl paskolino Illinois 
valstijai

Washington, lapkr. 29.—Už
tikrinus, kad Illinois legislatura 
ateinančiame posėdyje įves par
davimo taksus, kad sukelti pi
nigų šelpimo reikalams, Re
konstrukcijos Finansų korp. pa
skolino valstijai dar $4,935,078. 
Tų pinigų užteks valtsijos šel
pimo darbui iki pabaigos gruo
džio mėh.

Numato darbų daugė 
jimą

Lietuvos Naujienos
Prūde rado moters la 

. voną
Skapiškis. — Skapiškio vals

čiuje Mirabiliečių kni.‘ lapkri
čio 7 d. prūde buvo rastas 
moters lavonas. Ištraukus la
voną paaiškėjo,, kad tai esa
ma to pat kaimo gyventojos 
Kadžilienės Onos, 50 metų am
žiaus. Apžiurėjus, galvoj bu
vo rasta i umušimas. žmog
žudystėj įtartas jos vyras, ku
ris suimtas. Vedama kvota.

200 žmonių sužeista 
pogrome Lenkijoj
Lvov, Galicijos Lenkijoj, lap. 

29.—Iš visų apielinkės miestų 
tapo sutraukta policija, kad 
sustabdyti žydų pogromus, ku
riuose jau virš 200 žmonių su
žeista.

Pogromai kilo po to, kai len
kai studentai iš vienos kavinės 
bandė išmesti žyduš studentus 
ir tame susirėmime vienas len* 
kas studentes liko nudurtas 
peiliu. Delei to įvykio studentai 
pakele dideliausį triukšmą ir 
sukurstė visuotiną pogromą.

Vokietijon išvežė apie 
200,000 žąsų

Kaunas.
15 d. Vokietijoj pradėjo veikti 
trigubi muitai už įvežamas 
žąsis. Prieš tai reikėjo už žą
sį mokėti 70 fenigių įvežamo
jo muito, o dabar jau 2 Rm.
10 fen. Iki muitus pakclsiant • 
Lietuva Vokietijon išvežė apie 
200,000 žąsų. Už jas gauta 
apie 1 Vž mil. litų. Kasmet Lie
tuva išveždavo apie 300,000 
žąsų. Likusios žąsys, mano
ma, bus nupenėtos. Dalis pe
nėtų žąsų bus išvežta į Latvi- 
h-

Nuo spalių inčn.

Nubaudė biblistą

Katalikų koalicija 
laimė jo linkimus* 

Belgijoje
Briuselis, lapkr. 29. — Per

eitą sekmadienį buvo renkamas 
atstovų h?:tas. Rinkimai nepa
keitė -Lo j:o sąrašo ir nesusilpni
no katalikų1 liberalų koalicijos. 
Koalicija vi stiek turės 103 bal
sus, kuomet opozicija turi 84 
balsus. *' ■

Monako nusiginkluoja
Paleidžia visą savo armiją—iš 

69 kareivių

Monte Carlo, Monako, lapkr. 
29. —Oficialiai paskelbta, kad 
garsioji Monako armija, susi
dedanti iš 69 kareivių ir kari
ninkų, bus paleista nusiginkla
vimo ir ekonomijos interesuose. 
Taipjau tapo panaikinta ir Mo
nako užsienio reikalų ministeri
ja.

Tuo einama prie likvidavimo 
Monako nepriklausomybės, ries 
delei sumažėjimo pajamų iš ru
letės, valdžia nebegajį išsilaikyti 
ir didžiumą jos funkcijų perims 
Franci j a.

• ■ \ ' '■ '■ " .
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100 žmonių deportuota 
iš San Francisco

So R H
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai praną- 
šauja:

Giedra; maža permaina tem- 
peratUroj; vidutinis pietvakarių 
vėjas.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:- 
21.

Londonas sakosi sura
dęs ypatingus vaistus

Po tų vaistų įtaka ir avis sto
ja kovoti ir nugali šunis’ Į, , ■
Londonas, lapkr. 29. —Vie

nos Londono ligoninės tyrinė
tojai suradę gyduolę, kuri pra
ilginsianti gyvenimą, pašalinan
ti baimę, įkvepianti drąsą ir 
stimuliuojanti intelektualinę (ir 
fizinę pajėgas.

Ji buk padaranti avį tiek 
stiprią kaip jautį ir tiek pat 
karingą, kaip tigrą. Kątės ir 
avyą po įtaka tų gyduolių ‘jau 
kovėsi su šunimis ir jubs pa
plovė. ... . t

Washington, lapkr. 28. — 
Darbo sekretorius Doak meti
niame raporte prezidentui Hoo- 
veriui praneša, kad gamyba 
jąu yra padidėjusi, ir kad todėl 
galima tikėtis netolimoj ateity 
ir samdos padidėjimo.

Išeikvojęs pinigus nušovė savo 
žmoną, sūrių ir pats nusišoyė

____________________________ .

Elizabeth, N. J., lapkr, 29. f-— 
Archibald MacCullam, 48 m., 
kasierius Lorillard Tobacco Go. 
New Yorko skyriaus, tat kom
panijai išdirbęs virš 80 metų, 
nušovė savo žmoną ElizaB^fh, 
42 m. ir sūnų Wįlliam, 8 m. ir 
tada pats nusišovė. Paliktame 
raštelyje jis prisipažysta,Jšęjk- 
vojęs $147,750 kompanijas pi
nigų * -y\.

*
T, Ir'‘V

Berlynas, lapkr. 29. — Ap
saugos ministėriui gen. von 
Schleicher nepasisekė gauti hit
lerininkų paramos ir todėl jis 
negalės sudaryti kabinetą, ku
rį reichsta’gas Jei ir neremtų, 
tai -bent * toleruotų. • '< j ,

Iš tos priežasties manoma, 
kad valdžion gryš von Papen, 
kuris ir toliau valdys Vokietiją 
pagelba prezidentinių dekretų,, 
ar tai išnaujo paleidžiant reich
stagą,, ar tai prezidento dekre
tų reichstago posėdžius atide
dant šešiems menesiams. Von 
Papen sako, kad jis daugiau 
nebedarysiąs politinių, ekspęrh 
menių, bet visas pajėgas 1 su- 
koncęntruosąis kovai pašalini
mui šalies ekonominio pakriki
mo, kuris gal dar labiau padi
dės ateinančią žiemą.

San Francisco, lapkr. 28. — 
Apie 100 žmonių liko deportuo
ta iš San, Francisco j jų gim
tąsias šalis. Didžiuma depor
tuojamųjų buvo nelegaliai įva
žiavę j Jungt. Valstijas.

■ —      ; (f • ,, '■...

šovė vanagą, nušovė tėvą
' . ' ‘| '"<r' O <'|.-! .. .
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Rockport, Ind., lapkr. 29, —• 
Ivan Kline, 21 m., atlaužė šau
tuvo gaiduką ir jau šaus vana
gą,, bet bekeliant šautuvą, jįš 
netikėtai iššovė ir šoviko tėvas, 

liko ant

Didžiuma depor-

Clark Kline, 45 m., 
vietos nušaųtąs.

Pikietuoja Detroite 
spikyzę

Detroit, Mich., lapkr. 29. — 
Policija susidūrė su visai nau
ju dalyku, kuomet ji Columbia 
gatvėj užtiko du žmones pikie- 
tuojant slaptą smuklę. Abu 
žmonės nešiojosi didelę iškabą 
su užrašu: “Nelankykite jšios 
smuklės”. Pikietuotpjai paaiš* 
kino, kad smuklė pikietuojamą 
todėl, kad ji samdosi neųnis- 
tus virėjus. <

Marijampolė. — Biblijos da
vatkos dažnai pešasi su kata
likų davatkomis. 1931 m. va
sarą Kazlų Rudoje buvo bibli- 
stų susirinkimas, kuriame kal
bėjo biblistas B. Katalikų da
vatkos apskundė bilistą B., 
kad jis kalbėdamas išniekino 
šventą vietą, kat. bažnyčią ir 
Dievo motiną. Kazlų Rudos 
nuovados taikos teisėjas nu
baudė bįblistą 5 paromis areš
to. Marijampolės Apygardos 
teisinas š. m. XI 4 d. Kazlų

Arizonos prohibiciją- imą patvirtino.atšaukta
Phoenix, Ariz., lapkr. 29. -- 

Gubernatoriui George W. 
įjunt, ųgoųinėj gulėda
mas pasirašė panaikinimą vals
tijos prohibicijos įstatymų.

Arizonoj prohibiciją buvo į- 
vųsth’ įąjri už’ 6 iriėtių prieš įve
dimą nącionalės prohibicijos. 
Gyventojai f tiek ilgai išbąndę 
prohibiciją ir nieko gero iš jos 
riesiri^uivę, pereitais r rinkimais, 
lapkr. 8 d., 63,850 balsų prieš 
36,218,. nutarė ją atšaukti.

Atsigėrę iš šulinio vandens, ap
silpo vidurių šiltine septyni 

žmonės

Norvegija neįsileidžia 
Trockio

Oslo, Norvegijoj, lapkr. 29. 
—Valdžia atsisakė duoti Leonui 
Trockini leidimą įvažiuoti į 
Norvegiją.

. Fall Riyer, Mass., apskr. 29. 
—Šimta’i darbininkų sugryžo į 
darbą, pradėjus dirbti vietoj 
bovėlnos audinyČioms.

Nexv. York, Upkr. 29Nexv. York, Itfpkr. 29. —Bir
žoje žymiai nųpigo Anglijos ir 
Franci j op pinigai, t Nupigo j ie 
veikiausią dėlėj netikrumo pa
dėties skolų klausime.

v y <

Šiauliai — Šiauliuose yienu 
sykiu užregistruota septyni su
sirgimai yidurių šiltine. Pa
sirodė, kad. visi septyni /ligo
niai sumirgo, atsigėrę, vandens 
iš vieno ir fb paties. šulinio, 
esančio Lauko g. 37 Nr. Po
licija šulinį užantspaudavo, o 
tam tikrą kiekį jo vandens 
pasiuntė į Kauną valstybes 
laboratorijon analyzui pada-

Nori, kad iž Svetimšalių atim
tų darbo leidimus

Kaunas. •*— Dabar Kaune 
yra 135 kirpyklos, kuriose 
dirba apie 400 žmonių. (Prieš 
karą Kaune buvusios tik 35 
kirpyklos). Kovojant su ne
darbu kirpėjų draugija nuta
rė prašyti vyriausybę, kad iš 
kirpėjų svetimšalių butų atim
ti darbo leidimai. Dabar 
Kaune dirbą 9r svetimšaliai 
kirpėjai, 8^ kirpyklų savinin- 
SSSR., Uruguajaus, Anglijos ir 
k. valstybių piliečių .

YPATINGAS NUSIŽUDYMO 
BUDAS x ;

‘ ■ ■■■•• V.-" •' ■ 'i
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Įsivedė iš automobilio j kam
barį* vamzdį ir nusitroškino 
automobilio durnais,

'<!■ ' \ ,,,.^.1.........----

New York, lapkr. 29. —Hen
ry Von Hoeren, 67 fcų savinin
kas nedidelės geležies dirbtuvės 
Brooklyne, įvažiavo automobi
liu į kiemą, nuvedė automobi
lio exaųst vamzdį į savo mie
gamąjį kambarį ir paleidęs mo
torą nusitroškino nuodingomis 
automobilio dujomis.-'

■ . - --------- ---------------— ■

Uždraudė Meksikoj nešiotis
ginklus

- T T’1 “

Mexico. City, lapkr. 29/ — 
Prezidentas Rodrigųez šiąndie

^-Du žmonės prigėrė įnirai aOTpahaktipo visoje Meksikoje spe- 
vertus burinę valtį. Vienai' mo- oiąllus leidimus nešiotis gink- 
terei betgi- pasisekė išsigelbėti.

; '■ *; : įy C \ ,1'-' ’ V '%•
■
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TIKTAI KETURIOS SAVAITĖS BELIKO 
IKI

KALĖDŲ
ardys jau pasiuntėte savo 

.Dovaną Lietuvon?
b v Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, nęgu 

i , kokį siuntini. > >
( AtsilAnkykite į Naujienas, ’ kurios ui ma

žą aflgginimą pasiųs jūsų įįįvaną ir KARTU 
DUpS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ D K A L Laiškelį gulėsite pasiųsti 

r Lietuvon. > ’> /

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO M !► 
- ŠVENTADIENIAIS NUO O (Kl i VAI v . . .... ... . ■_ - __ _  >....
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rovčs

So. Boston, Mass
Akvąrjųjno 20 pietų sukaktuvės

9®

Lietuvaites
Pasimirė Kazys Penkauskas

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS
DUOS

jau

25 ounces for 254

šiuomi siunčiu

kasyklose
N«wCtaiiti

darbą

neįmaną 
Susi*

Notaras nemokamai patarnaus 
Lietuvos Atstątyiųa Bendro
ves Šalininkams New Jersey 
valstijoj.

B;

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

demokrato še- 
ir rcpublikono

vaistininką. Mėnesinis 
pilnai garantuotak.

dhrbai dar la- 
. Atrodo, kad

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Darbai 
4 I '

Darbai pas m.iis šiuo laiku ei
na prastai

Prie šitos anglakasy- 
klos atidarymo jau ir miesto 
policija žada prisidėti; Taipgi 
pranešama, kad pikictuojan- 
čiur, čia

daugiau užsakymų, nes galus 
pigiau anglis parduoti. Kada, 
esą, bus daug Užsakymų, tai 
tada ir darbai eisią visą laiką.

Bet tikrumoj išėjo kaip tik 
priešingai, — 
biau sumažėjo 
darbo atžvilgiu šia žiema b,us 
daug blogesnė, negu pernykštė.

Laikas butų jau angliaka
siams susiprasti ir duoti Riką 
tiems unijos vadams, kurie rū
pinasi ne darbininkų; ale ang
lies operatorių reikalais.

S. V. Parėdnis.

ui inilljhnnl žmo- 
riiH-* Velvectu ...

DYKAI! j 
DYKAI!

Ne.warko ir apylinkės Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šėri- 
ninkai yra prašomi užeiti j Vie- 
s* Wrp A-
197 O rėfh’s |J»-

yi-

DYKAI 
KNYOELK

?a5n”a Patent’’” l/^Record of <■- 
ventlon” formos.' Nieko 
už Informacijai ką daryti 
raSfnčJImal 
Greita., t * 
tarnavimas.

dagelis L. A. i 
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NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept. 
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.

$8.0Q Chicagoje
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,5)00.00 Accident Ąpdraudęs Policy. 
Pilnas vardas ir pavarde 

Adresas 1.................... .....

Amžius ...........................

Kam užrašote? ............

Ar giminė? 

Jo Adresas

PRE4AWįlAW AND PO!

ųjr

OUrF,r«>ld.nt., Mv. A
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Eat ibis fine 

cheesefood 

oftėnerl

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlty davinys A Commeidal 
Bank Bulldlng

(Dlrectiy across Street Irom Patent Offlce) 

VVASniNGTON. D.„P.

„iS,. . r,.....
; Ue|t.

B-y£s New
Jersey Valstijos Atstovybė ir 
mano greitoje ateityje sukvies
ti visų Ų. A. B-yės šerininkų 
susirinkimą; kuriame bus ap-

rai; o jeigu ne, — 
turės būti gerai.

Tą žygi lietuviai, žinoma, 
tinkamai įvertino: buvusieji na- 
bašninko kaimynai stengiasi 
surinkti kiek pinigų, kad nors 
dalinai atmokėti graboriaus iš
laidas.

Velionis Penkauskas buvo 
palaidotas lapkričio 25 d. Zeig- 
lerio kapinėse. Prie kapo pra
kalbsią pasakė A. Novas. Kal
bėjo jis daugiausiai apie na- 
bašninko gyvenimą.

Turiu pasakyti, jog buvo 
praneštą apie mirti ir nabaš- 
pinko artimiems draugams, ku
rie gyvena Chicagęj. Tačiau nei 
vienas jų neatvyko ir todėl lai
dotuvėmis prisiėjo rūpintis vie
tos lįetuyianys. Ir jie tą savo 
uždavinį tinkamai išpildė.

Na, įlpėkis ramiai, Kazy, šal
toj Amerikos žemelėj!

La p k r. 28 d., pirmadienį, 
ketina ir kitą angliakasyklą 
panašiu budu Springfielde a4.- 
sidarvti

P-lė
tarptautiniame teatraliniame konkurse Barceloiįoj, Ispanijoj

vaitą, kuomet ųpijų vadai va
rė agitaciją už priėmimą algų 
nukapejinio ir grjŽijpą į darbą, 
tfid jie žadėjo n
Jie sakė, to' &lgiį piikapojimas
M 1®I, $ėras dalyki. Girdi, j 
Illinois 'kasyklos tada galės at
laikyti kompetiuiją ir gauti

[Acme-P. B A. Photo]

Evy Vass, Budapešto gražuolė, kuri atstovauja Vengriją

svarstyti ščrininkų reikalai ir 
čia bus pagelbėta išpildyti bei 
paliudyti pakaitas (proxies). 
Visi, kurie tokiam suvažiavimui 
pritariate, x prašomi nurodyti 
aiką ir vietą. Atsiliepimai ir 
patarimai bus laukiami iki 
gruodžio 10 d., o vėliaus L. A. 
B-vės N. J. Atstovybė paskelbs 
susirinkimo laiką ir vietą.

Visi šėrininkai Bendrovės 
reikalais prašęmi kreiptis se
kančiu adresu:

Liet. Atst. B-vės New Jersey 
Atstovybe.

A. S. Trečiokas, pirmininkas

Lapkričio 24 d. arba, kaip 
lietuviai sako, “turkus” dienoj 
sukako 20 metų nuo įsikūrimo 
vienos Įdomiausių musų mies
to įstaigos. Ta įstaiga randasi 
E. Broadway gatvės pabaigoj, 
prie pat juros. Kalbu čia apie 
akvariumą, kuris atsidarė prieš 
20 metų ir dabar pasidarė la
bai papuliarus. Bostoniečiai 
mėgstą . tą įstaigą lankyti ir 
^fefcčti keistus jurų gyvūnus. 
O pažiūrėti ten yra ko.

Sulig oficiališkais daviniais, 
per riietus, vidutiniškai imant, 
aplanko akvariumą apie 700,- 
000 žmonių. Mokiniams dažnai 
yta rengiamos “ekskursijos”, 
kad jie turėtų progos susipa
žinti su nepaprastais gyvūnais. 
Tos “ekskursijos” vaikams yra 
dvigubai naudingos: jie ne tik 
mato keįstus gyvūnus, bet tuo 
pačiu "laiku nuo savo palydovų 
išgirsta įdomių paaiškinimų.

Su kiekvienais metais akva
riumas vis praturtinama nau
jais specimenais. Praeityj la
biausiai truko žuvų iš tropiškų 
jurų. Dabar tas skyrius tapo 
žymiai praplėstas ir padidin
tas. Visokiose bonkose ir bon- 
keiėse galima matyti keisčiau-' 
šių sutvėrimų. Ot, žmogui kar
tais tiesiog nesinori tikėti, kad 
tokie keisti gyviai galėtų egzis
tuoti.

Tenka pasakyti, jog tie tro
piškų jurų gyvūnai yra labai 
opus ir reikalauja labai didelės 
priežiūros. Prižiūrėtojai turi 
studijuoti jų gyvenimą ir tas 
apystovas, kuriose jie geriau
siai tarpsta. Atrodo, kad tiek 
žmonės, tiek ir kiti gyvūnai 
mėgsta įvairumą. Štai kodėl 
kartais akvariume tenka mai
nyti aplinkumą.

Tikrai įdomu 
akvariumą. Taip 
tie keisti jurų 
sveikina 
“Mikas” 
ir didžiausių juros liūtų. “Mi
kas” jau sukirto visus rekor
dus. Nelaisvėj juros liūtas pa
prastai ilgai negyvena. Ligi 
šiol yra žinoma, jog tik vienas 
juros liūtas išgyveno nelaisvėj
19 metų. Tačiau “Mikas” su
kirto tą rekordą 
“nelaisvėj” kamuojasi daugiau 
nei devyuioliką metų. Ir atro
do visai gerai, — labai galima, 
kad gyvens dar keletą metų.

Bostono akvariumas per tuos
20 metų turėjo jau kelis di
rektorius. Kai kurie jų pasižy
mėjo ir yra plačiai žinomi 
mokslo pasauliui. Jie tapo pa
kviesti į kitus miestus, kur ve
da akvariumus. Iš jų labiausiai 
yra žinomas Walter Shute, ku
ris dabartiniu laiku yra Shedd 
akvariumo Chicągoj direkto
rius. O Shedd akvariumas, tur 
būt, yra vienas moderniškiau
sių pasaulyj.

Kitas buvęs Bostono ak va
riusio direktorius Louis L. 
Mowbray tapo pakviestas į 
Bermudų, kur jis veda tokios 
pat rųšies įstaigą.

Per paskutinius penkerius 
metus Bostono ,akvariume dj 
rektoriauja WiUiam T. O’Brien. 
Tai sumanys žmogus, kuris 
stengiasi padidinti ir paįvai
rinti akvaridm^.

Bostono lietuviams patartina 
lapkyti akyąriųmą. Pramogos 
paprastai brangiai kainuoją. O 
šiais sunkiais laikais pas žmo
nes pinigų nęra. Su akvariumo 
lankymu nėra surištos didelės 
išlaidos. O tuo tarpu tai yra 
tikra pramoga, -h- ir tai nau
dinga pramoga. Kiekvienas 
Žmogus, kuris turi nors siek 
tiėk smalsumo, turės didelį pą- 
ienldpim^ žiūrėdamas j keist, 
|us sutvėrimus, apie ku
rią bu^ną jis gal ir sapnuote

A. i, Jokūbaitis.

Angliakasių streikas ir kova 
ui naujų unijų Progressive 

M i ners o f America tęsiasi.

Reduces COLDS

66%

Listerine beveik mojne (aliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudiną. Ir Listerjne yra 
taipjau labai veiksminga h‘e- 
prilciclime - Šalčio. Atsargus 
studjjavimas 102 žmonių lai
ke žicmfds minėsiu pa
rodė, kad tie, ‘kurie Riauba 
gerjclg su Literinę tiktai % 
tčširgo šalčiu,, iuftio % 
trumpesnius ir Ū lengvesnius

to., Si. 
Louis, Mo.

11 lėlys ir vaišins pagerintomis 
bombomis, šitos bombos ne 
lik ašaras iš akių išvarys, bet 
ir apsirgdins. ši’.os patobulin
tos bombos žmogui organizmą 
užnuodys ir padarys sergančiu 
per keletą javaičių. Mat, ant 
visko eina progresas. Tik jo
kio progreso nesimato pas 
darbininkus. Kokiais neišma
nėliais jie buvo prieš desėtkus 
mulu, tokiais ir dabar vra. 
Pereituose rinkimuose Sanga- 
mon County tikietas' buvo 
vien demokratų ir republiko- 
nų. Darbininkai žmonės čia 
balsavo tik už geruosius kapi
talistinių partijų kandidatus. 
Bet tieji gerieji atsimoka bom
bomis. mulkiams darbinin
kams. Darbininkai žmones nei 
savo tikieto nei savų kandida
tų neturėjo. Pereitą sykį dar
bininkai balsavo už ponus de
mokratus. 11 
rifo dėputės 
Moodes kazokai sutartinai ir 
vienokiai darbininkus anglia
kasius gazinėmis bombomis 
vaišina ir gina Peabody biznį.

Senoji U. M. W. of Am. uni
ja irgi uoliai remia Peabody 
interesus ir galima ją- drąsiai 
pavadinti Peabody kompunič- 
na unija. Ir senoji unija ir vi
sokia valdžia remia Peabody 
reikalus, o angliakasiai strei
kuoja jau 8-ni mėnesiai ir nie
kas jiems į pagalbą neateina 
ir neužtaria. Kova nelygi ir 
sunki. —G. Ainis.

W !WM0PS ANO EOUIPS 
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yra lankyti 
ir rodosi, kad 
gyvūnai tave 

štai tanke plaukioja 
— vienas seniausių

MAŽAS APETITAS— 
NERVAI SUIRĘ

Keletą metu atgral gydytojas epecialistos 
surado, kad sumaiMus attuonius vaistus 
jisai gaus stebėtiną toniką pataisymui vi
durių ir nervu —- du labąi svarbus 5akU>- 
yiat abejuos avelkatoB palaikymui. Sis to
nikas taip pasidarS popujarus. kad jisai 
ji atidavė visuomenei, kur jis pasiekė tuk
siančius. vietoj keleto*. Jus galite nusipirk
ti sau fiią preskripbiją. kuri vadinasi NU- 
GA-TONE pas ------------ ... ..
trcatnioVitas už

Šiomis dienomis čia pasimirė 
Kazys Penkauskas. Jis buvo 
rastas savo bute negyvas, — 
matomai, staiga mirė nuo šir
dies ligos. Kai kaimynai paste
bėjo, jog Penkausko niekur ne
simato ir iš stubos kamino ne
rūksta durnai, tai jie įsigavo i 
vidų ir rado jį negyvą lovoj.

Kadangi vielionis Amerikoj 
neturėjo jokių giminių, tai lai
dotuvėmis teko rūpintis jo kai
mynams bei pažįstamiems. K. 
Penkauskas buvo apie 59 me
tų amžiaus. Paėjo iš Joniškio 
parapijos, Šiaulių valsčiaus. 
Kiek man žinoma, Lietuvoj jis 
paliko seserį, ot Amerikoj kiek 
artimesnių giminių neturėjo.

Velionis buvo neturtingas 
žmogus, kadangi jau per kelis 
metus nedirbo. Pastaruoju lai
ku jis gaudavo pašalpą iš mies
to. Taip vargingai ir gyveno. 
.Jis buvo labai gero budo žmo
gus ir su visais gražiuoju su
gyveno. Prie, jokių • draugijų, 
rodosi, nepriklausė. Šiaip buvo 
laisvų pažiūrų ir teisingas žmo
gus. Todėl, ir jo laidotuvėse 
dalyvavo labai skaitlingas bū
rys lietuvių.

Tenka širdingą ačiū tarti gra- 
boriui H. Thompson už gražų 
nabašninko palaidojimą ir su
teikimą grabo. Nežiūrint i tai, 
kad iš kauntės graborius nie
ko negavo, vienok jis pasisten
gė gražiai musų tautietį palai
doti. Vadinasi, pridėjo net sa
vo pinigų, nereikalaudamas jo
kio užtikrinimo. Jeigu jis ka
da atgaus, tuos pinigus, tai ge

tai ir taip

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinčjimams, skrybėlaitėms ir 
h t. Kaina tik 10 centų. ” H
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Užsisakykite tūojaus
. .!/■ ; i,.l /.IĮ -.i.t-ti.U jfĮ* •' iMj!.-

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

If/^BAKING 
AVP0Wi)ER

, 7 J .

Pastebėkite puiltt<į tel- 
l<į . . . kaip; piragai 

laikosi ioieii.

SAME5»lą
FOROVER

I^ors visi čia buvusieji seno
sios unijos U. M. W. of Am. 
lokalai prisidėjo prie naujos 
angliakasių unijos P. M. of A., 
bet angliakasyklos atsidarė ir 
dirba tik mažesnių kompanijų 
pripažinusių naują P. M. of 
America uniją. Ilabar iš dir
bančių čia yra 7-nios anglia
kasyklos, kuriose sutelpa 2(M)0 
angliakasių. Nepripažįsta uni
jos vien Peabody kompanija. 
Galima saky'J, kad tik Peabo
dy kompanija ir pasiliko prie 
senosios U. M. W. of Am. uni
jos. Prie naujos unijos priklau
sančių yra didesnė dalis. Dir
bančių po nauja unija yra 17,- 
(MM) darbininkų, o po senąją 
tik 9,(X)0. Dar keli tūkstančiai 
yra prie naujos unijos prisi
dėjusių, bet nedirbančių. Pa
vyzdžiui, Springfielde yra 2,- 
5(M) nedirbančių, o Taylorville 
2JMJ0. Peabody Taylorville an- 
gliakasyklas operuoja apsista
tę milicija, šerifais, deputėmis 
su importuotais iš kitur ske- 
bais. Pereitą savaitę ir čia 
Springfielde pradėjo Peabody 
kompanija savo vieną anglia- 
kasykla panašiu budu dirbti, 
kaip kad Taylorvilleje, ji da
ro. Sangambn CouiVy šerifas 
Banion pristatė 100 depučiu. 
Viešųjų keliu policijos virši
ninkas Moodv kita tiek savo 
kazokų. Ir pikietuojančius an
gliakasius gazinėmis bombo
mis jie kožną dieną išvaikė. 
Angliakasykla dirba. Skebai 
per visą savaitę, sako, prikasė 
anglių net 700 tonų. Šioje ka
sykloje anglis krauna mašino
mis konvierais. Iš pikietuojan- 
čių keletą sumušė ir į kalėji
mą įmetę kelias dienas išlai-
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KALĖDOMS

LIETUVAITĖS - 
Turime Naują 

Valgių Gaminimo 
KNYGĄ 

ji kainuoja tik 
$1.00 

Pasiskubinkite ją nusi
pirkti.

NAUJIENOS 
1739 Si*. Halsted St.

arba rąžykite 
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tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vieną metų.
Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.
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Lietuvos Naujienos M
Zepkinas prisipažino dviem 

revolverio

te

Tauragė
' Plėšimo byla.

Rugsėjo 12 d. Šiaulių 
gardos teismai nagrinėjo vie
ną apiplėšimo Tauragės bylą. 
Plėšikai bu\o apiplėšę sina
gogą, siuvėjus ir Pubzubo 
krautuvę. Kaltinamųjų suole 
sėdėjo S. Bernotas, J. Beras, | 
D. Kacas ir K. Kacienė. S. Ber-j 
no'as’8 lerirtą teisiamas, nu
baustas 4 mętais s. d. kalėj f- 
nio, J. Beraai 3 niet., D. Kacas 
3 mot. ir K .Kacienė 6 mėn. 
paprasto kaTiŲuno. Kaltina
mieji luojaus nugabenti atlik-

a py-

riems programas paruošia pa
lys moksleiviai. Abiejose mo
kyklose eina kova tarp ateiti
ninkų ir skautų. Pernai buvo 
slaptai išleis'i net du laikraš
tėliai “Knopke” ir “Antiknop- 
kė” .Be to, jie mėgsta gerokai 
pakortuoti. Seminarijos busi
mieji mokytojai yra geri flir- 
tologai, o komersantai — filo

sofai ir “v. ličių” “zuznnų” 
! mėgėjai.

Vargonininkas s u 
dėde pirty dirbo 

pinigus

Pravoslavai “.stalo cerkvę.
Pravoslavų tikybos išpažin

tojų čia yra nedaug. Iki šiol į 
Gimnazijos gatvėje jie turėjo 
medinę, mažą cerkvę. Dabar

Iš laikraščių pranešimų pasi
mokinęs pinigų dirbimo 

amato.

šūviais nužudęs ir 
paaiškino, kad nuėjus miškan 
Liniovaite griebus jį už kaklo 
ir norėjus pasmaugti. Tada jis 
ūmai išsitraukęs iš kišeniaus 

volverį ir paleidęs du šūviu. 
Ar kulka kliuvus V. L. ar ne 
—jis nematęs ir nežinąs. Besi
teisindamas Zepkinas ėmė 
smarkiai verkti ir prašė, jo 
nelaimingo pasigailėti.

Apygardos , teismas jį nu
baudė tik 4 melus sunk, dar
bų kalėjimo.

dii reik išstovėti baisiame pur
ve; ūkininkai tą kejią, kur 
jiems tepka lankti' eilės, tie
siog keikia. Sako, galima bu
tų išgrįs’i arba tinkamai iš- 
žvyruoti. Jei ne, tai savivaldy
be galėtų leisti sustoti veži
mams išgrįstose gatvėse, kur 
stovėjimas butų žmoniškesnis.

yra papjautas. Teismas Kum- 
pikevičienę nubaudė 12 melų 
sunk, darbų kalėjimo.

Vyriamias tribunolas, per
svarstydamas šią bylą eks
pertais pakvietė prof. Uagen- 
torną, dr. Blažį ir d r. Zacha- 
riną, kurie tvirtino, kad Kum- 
pikevičius, greičiausia pats bu
siąs pasipiovęs. Vyr. Tibuno- 
las Kumpikevičienę išteisino.

lyti murinę cerkvę.

Panevėžys
Norėjo nušauti savo žmoną 

pats nusišauti.
ir

Mažeikiai
l dainos frizūras daryli 

važiuoja Bygon

Kaip kai kada priešta
rauja ekspertyzos

KAUNAS. — 1926 m. birže
lio mėn. Šiauliuose buvo ras-

Res- 
ka
vai, 
kito 
Kilo

Spalių men. iš 29 į 30 
publikos gatvėj esančioj 
vinėj “Versal” apie 1 
staiga pasigirdo viens po 
du revolverio šūviai,
skandalas. Vėliau paaiškėjo ir 
visos to skandalo priežastys..

Pil. K. Kalkis 52 metų amž., 
savo laiku buvęs rangovu ir 
Šiauliuose statęs kareivines, 
minėtą dieną apie 1 vai. nak
ties įėjo pro užpakalines du
ris į kavinės “Versal” virtuvę 
ir radęs čia savo žmoną, pa
leido į ją porą ik'volvėrio šu- 
vių. Tačiau žmonai nepataikė. 
Tada griebė ją į glėbį ir re- 
vųlveriu pramušo galvą. Žmo- 
p' iš Kalkio ištruko ir pabėgo, 
i į , i w
hPolicijosi 'ardomas pil. Kal

kis pareiškė, kad su žmona 
jau nebegyvena -dveji metai, 
bdt oficialiai nesąs persisky- 
ręs. Negalėdamas pakęsti žmo
nos gyvenimo ir jam padarytų 
skriaudų skyrimosi metu, jis 
sumanęs nušauti ją ir pats 
nusišauti.

patvirtinan- 
Filipavičiui 

rasta visi 
dirbti į- 

i pats A. 
t 1 lito 
Vitauskas’s 
mėgino jo

Tauragė
Šviečia kelios naujos lempos.

ŠIAULIAI.—Prieš kurį lai
ką Šiauliuose ir apylinkėj ėmė 
rodytis apyvar'oj netikrų mo
netų, daugiausiai 1 ir 2 litų 
vertės. Jas dirbant ir platinant 
buvo įtarti buvęs Panevėžio 
vargonininkas, dabar gyvenąs 
Mižuičių dvare, Padubysio 
valse. Adomas Vitauskas, 24 
m. amžiaus ir jo dėdė, to pa
ties valsč., Kiaulakių kaimo 
ūkininkas Adomas Filipavi- 
Čius, 50 m. amžiaus, šiomis 
dienomis Šiaulių kriminalinė 
policija padarė pas abu kratą 
ir rado įtarimą 
čius įrodymus,
priklausančioj pirtyj 
netikriems pinigams 
rankiai ir užkluptas 
Vitauskas, bedirbant 
vertės monetas, 
pamatęs policiją, 
kaltę įrodančius daiktus pa
slėpti ir sumėtė savo pagamin
tas monetas į šalia pirties e- 
santį tvenkinį, bet policija iš
ėmė iš tvenkinio vandenį ir 
monetas jo dugne susiieškojo. 
Vitaurkas su savo dėde Filipa- 
vičium 
Šiaulių 
dytojui. 
(artinai 
ras 1 ir 2 litų vertės inone’as. 
Bandę dirbti ir penkličius, ta
čiau esą nesisekę. Mintį pini
gus dirbti jiems davusi išskai
tyta laikraščiuofiie žinia apie 
susektą netikrų pinigų dirbtu
vę Panevėžy]. Iš jos jie pasi
mokinę ir kaip pinigus dirbti. 
Savo padirbtus pinigus juodu 
platinę Šiauliuose. šilavoj, 
Pakapėj ir apylinkėse.

suimti ir perduoti 
apygardos teismo lar?

Abu prisipažino su
dirbę ir platinę netik-

Turtingas prohibicininkų vadas Raymond Robins, kuris pra
puolė rūgs. 3 d. ir tik dabar susirado North Carolina kalnuose, 
praradęs savo atmintį. Betgi dabar imąs atsipeikėti. Jo pra
puolimas buvo sukėlęs didelę sensaciją, nes buvo įtariama, kad 

jį pasigrobė ar butlegeriai, ar rusai monarchistai.

Daugelis vietos ponių frizū
ras daryti važiuoja pas Rygos 
frizerius. Mat, mažeikiečių 
frizeriai pusei metų neduoda 
garantijos, o Rygos net ir raš
tišką garantiją, jei nori, duo
bta. Tad važiavo ponios, neži
nodamos, kur pinigus dėti.

Bekonų statoma daugiau
į Mažeikių priėmimo punk

tą bekonų trečiadieniais vis 
daugiau ūkininkai atveža. Ve
žimų virtinė nusitęsia lig kilo
metro ilgumo. Viena bloga y- 
da, kad arkliams keletą valau-

dovas Kunipikevičius. Polici
ja pravedus kvotą ir priėjus 
išvadą, kad Kunipikevičius 
pats nusižudo, leido velionį 
palaidoti. Vėliau tardymas bu
vo atnaujintas, lavonas iškas
tas ir skrostas. Įtarta velionius 
žmona ir patraukta kaltina
mąją. Šiaulių apygardos teis
mas pakvietė liudininkais dr. 
Oželį ir Kuzmą, kuriuodu 
tvirtino, kad Kunipikevičius

Goriausias nuo Reumatiškų
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma* 
tizmas. Pasaliau ai iigirdau apie 
Pain-Expeller| ir nusipirkau jo bon- 
ka. Pirmas lisitepimaa juomi mo
mentaliai auteikS palengvinimu. Iš
naudojus jo vieną oonką galčjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar Jau neturiu 
okiy gėlimų savo sąnariuose."

J. O.
Buffalo, N. Y.
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GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

Dykai 
dymas 

nuo
Petronėlę Piligrinlienę buvo 
surastas šamarlako bravorėlis 
ir konfiskuotas.

Labai šlapias ,ruduo
šiemet labai . lietingas ru

duo yisas. laukų slenesnesi vie
tas tiesiog pavertė lieknais. 
Savaime aišku, kad tai labai 
pakenkia žiemkenčiams pasė
liams. Be to, daugelio ūkinin
kų supuvo bulvės.

Keliai pasidarė irgi 
brendami .

Publika protestavusi prieš 
autorių, kaip preš atžagarei
vį. /

Mažiau perka trasu

neiš

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
žemės ūkio draugijos kiauši
nių skyrius p^r sąvaitę supir
ko. apie 20,(XX) kiaušinių, vi- 
siv< juos siunčia Pienocentran.

Pastebima,jjęad šiemet per
kama daug mažiau trąšų, kaip 
pernai.

7 Dienų Ban- 
Kenčiantiems 

Reumatizmo
Jeigu • jus kenčiate 

nuo reumatizmo, jus <la- 
k bar galite gauti. Roho

l\ Rhouma Tabs, {rodytą
ir išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 Dienų Bandy- 
mui. Si paprasta na- 

j mų gyduole jau pagel
ia bėjo šimtams. Nesiųs-
H kitę pinigų — tiktai sa-
II vo vardą ir adresą ant

žemiau esančio kupono. 
I Dykai Del Skaitytojų 
ft Išbandykite šią gyduolę 
\\ patys pagclba NEMO- 
įV RAMO BANDYMO. Iš- 
f\ pildykite kuponą ir nrl- 

siuskite jj greitai, pirm 
išsibaigs šis duosnus pa- 
Hiulythns.

Rose Rheuma Tab Co., (Dopt. X-1 )
8516 N. Trving Avė., Chieago. Iii.

Meldžiu prisiųsti ninn pilną Pakelt 
Rose Rheuma Tabs, -apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir tada 
pats nusispręsiu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas ........ .
Adrosaą
Miestas ' • 1

30

Sakiai
ha žemės—3000 

gryno pelno
litu

Mergina W|£ilužiui išpli
kino akis, o vėliau nuo 

jo kulkos žuvo

Jūsų
PATOGUMUI

Šakių apskrities savivaldy
bės 30 ha žemės ūkis palygi
namai šiems krizio metams 
duoda gryno pelno 3,(XX) litų, 
tiek parodyta apyskaitoje. Ar 
nevertėtų dejuojantiems dėl 
krizio ūkininkams padaryti 
ekskursijos į tą ūkį ir su juo 
susipažinti?

Nuėmus senąjį elektros tin
klą, visose gatvėse buvo tam
su: Tauragiečiams teko gero
kai purve išsimaudyti. Vaka
rais vaikščiojo su lempomis, 
kaip žiburinės. Kai kam teko 
net griovius, kurių čia gana 
daug yra, “išmatuoti” ir gero
kai šonkaulius “pataisyti”. Da
bar jau šviečia kelios naujos 
lempos. Kol bus visur lempos, 
dar teks daug “malonumų” 
apturėti.
. Prasideda mokslas žemės 

ūki o m okyklo je.
Spalių 3 d. prasidėjo moks

las Tauragės žiemos žemės vi
kio mokykloje. Pernai mokyk
lą baigė 16 ūkininkaičių. Jie 
leido pačių redaguojamą, ša- 
pirografu rašytą laikraštėlį 
“Dygstąs Grūdas.” . ■ - •
Jau paskerdė 100,000 bekonų.

Tauragės “Maisto” bekono 
fabrikas jau paskerdė 100,000 
bekonų. Tą proga darbinin
kams davė po 1 klg. dešros. 
Buvo iškeltas balius.

Biržai
Ūki n i nka i susirūpinę...

Iš Biržų valsčiaus ūkininkų 
jau pradėtas griežtas reikala
vimas išduotų paskolos for
moje nederliaus metais sėklų. 
Policija visiems ūkininkams iš 
siuntinėjo pranešimus, sulig 
kurių jau turi būti sumokėta 
1/4 d. sėklos ligi š. m. spalių 
mėn. 1 d. Neužsimokėjus ligi 
nurodyto termino, busi aprašo
mas turtas ir parduodamas iŠ

Publika protestuodama 
prieš autorių, nutraukė 

vaidinimą

Šamarlako bravorėliai 
veikia

Spalių mėn. 29 d., Biržuos
Vilniaus gatvėje 17 nr. pas t išnyko.

ŽEM. KALVARIJA. — Spa- 
lių 23 d. Šiauliai norėjo su
vadinti vietinio “rašytojo” pa
rašytą veikalėlį “Už tėvų že
mę” ir “Nu'ruko.”

Prasidėjus vaidinimui, pub
lika ėmė švilpti ir pasigirdo 
balsų: “Brazdeikio parašyto 
veikalo nenorim', šalin!” Pub
lika pareikalavo vaidinti “Nu
truko”. Nors kaų. kurie dar 
mėgino publiką perkalbėti, 
bet nieko neišėjo.

“Rašytojas” iš pykčio ir gė
dos už scenos drebėjo ir tuoj

KAUNAS, f— Pasiekiu km. 
Jonavos vals,v gyventojas Jur
gis Zepkinas mylėjosi su pil. 
V. Liniovaitę; ^Pagaliau V. L. 
persikęle -pąsį. Zepkiną ir gy
venti. Kartu begyvendami su
sipyko ir Zepkinas V. L-tę iš 
savo namų išvarė. Ir ne tik 
išvarė, be! Zepkinas dar ren
gęsis ir kitą merginą vesti. 
Toks Zcpkino elgesys Liniovai- 
tę išvedė iš kantrybės ir ji 
pataikiusi progą Zepkinui ac
to esencija išplikino akis. 
Zepkipas apako ,o V. L-tė bu
vo suimta ir pasodinta ka
lėjimai!. Sugrįžus iš kalėjimo 
ji vėl pradėjo su Zepkinu 
draugauti ir gyventi. Bet Zep
kinas už akių išplikinimą 
L-tei vis keršijo ir progą pa
taikęs gegužės 8 d. pavadino 
ją eiti. į miškelį pasivaikščio
ti. Besivaikščiodamas Zepki
nas Liniovaitę ir nušovė, s

Zepkinas buvo patrauktas 
teisman kaltinamuoju.

Zepkinas iš kalėjimo teis
man kaip neregys buvo veda
mas kalėjimo prižiūrėtojo; 
ar tai tik ne pirmas neregys 
Lietuvos teismų praktikoj.

TU. Ti i

■; ; ,;S . ‘.v/', “ i

KRAFT 
Mayonnaise

Lnbni švelnus,. . . Rfl"""" ' -a- 
nua mišinys pnrinktlnio alie
jaus, švelnaus ulcsuso, rinkti
nių kaiušinių, retų prieskoni p. 
Sumaišytas mažom! * !;ruv< te
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groaer. 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit JII

—------
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M oksle i vi ų veikimas.
Tauragės moksleiviai yra 

nesiirugę ir nesnaudžia. Jie la
bai yra pamėgę liuoslaikiais 
skaityti laikraščius. Miesto 
skaitykla vien moksleiviais
perpildyta. Nemėgsta skaityti 
svetimų laikraščių, kaip Tau
ragės valdininkija. Skaito mu
sų pačių spaudų. Aukštesnio
sios komerc. mokykloje ir 
kytojų seminarijoj dažnai 
giami pasilinksminimai,

mo- 
ren-

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

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS
\ ■ • ;, .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS į

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

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

Penkiolika žymių Amerikos žmonių kreipėsi į Ca- 
lifornijos gubernatorių, James Rolph, Jr., reikalauda
mi, kad jisai pavestų teismui iš naujo peržiūrėti Tom 
Mooney bylą. Asmens, kurie tą atsišaukimą parašė, yra 
šie: Norman Hapgood, buvęs Amerikos pasiuntinys Da
nijoje; prof. John Dewey, iš Columbia universiteto; 
garsus žydų liberalas, rabinas Stephen S. Wise; Oswald 
Garrison Villard, savaitraščio “The Nation” redakto
rius; Fannie Hurst, rašytoja; Fremont Older, “San 
Francisco Call-Bulletin” redaktorius; Henry T. Hunt, 
advokatas; Aaron Sapiro, advokatas; Erriest J. Hop- 
kins, rašytojas; Lemuel Parton, laikraštininkas; Dr. 
Harry Elmer Barnes, rašytojas; Dr. Harry F. Ward; 
kun. John Haynes Holmes; Roger N. Baldwin ir Ar- 
thur Garfield Hays, iš Amerikos pilietinių laisvių sąjun
gos. ' . ■ . į

Savo rašte šitie asmens nurodo, kad gubernatorius 
Rolph buvo suklaidintas neteisingu teisėjo Matt L Su- 
llivan’o raportu, kuris, anot jų, buvo paremtas ne fak
tais, bet teisėjo neapykanta prieš radikališkas Mooney 
pažvalgas.

Ar šis atsišaukimas paveiks Californijos guberna
torių, nežinia. Jau apie penkiolika metų kai eina ta ko
va prieš neteisingą Mooney nuteisimą, bet iki šiol ji 
dar vis nedavė vaisių.

ALAUS KLAUSIMAS NUSTELBIA VISKĄ

Kiek matyt iš spaudos pranešimų, tai kongresma- 
nai šiuo tarpu beveik išimtinai svarsto alaus legaliza
vimo ir prohibicijos panaikinimo klausimus. Skelbiama, 
kad kongreso vadai rengiasi pakelti tuos klausimus 
pačiam pirmutiniam posėdyje, kai tik kongresas po 
ateinančio sekmadienio susirinks Washingtone. Paduo
dama tekstas rezoliucijos, kurią demokratų lyderiai 
įteiks kongresui dėl 18-jo amendmento atšaukimo. Tuq 
pačiu laiku prohibicijos šalininkai daro planus, kaip ją 
apginti

O tuo tarpu yra kitų, daug svarbesnių klausimu, 
apie kuriuos įstatymų leidėjai turėtų galvoti be atidė
liojimo, sakysime: bedarbių šelpimas per šią žiemą, 
biudžeto subalansavimas, nauji mokesniai, ir t. t. Šian
die yra aišku, kad federalinis iždas turės labai stambų 
deficitą, jeigu nebus tuojaus surasta nauji pajamų šal
tiniai. Bet koki tie šaltiniai gali būti, jeigu ne naujos 
taksos? “Slapieji” kongresmanai sako, kad mokesniais 
nuo alaus butų galima užkišti spragą valdžios ižde, bet 
tai yra labai abejotina.

Galų gale, kai alus neduos pakankamai įplaukų 
valdžiai, tai kongrese bus pervaryta koks nors atžaga
reivių sumanymas -apdėti taksomis, reikalingiausius 
žmonių gyvenime daiktus.

SVARAS STERLINGŲ SMUNKA

Ginčai dėl karo skolų mokėjimo demoralizuoji 
Anglijos finansus, kurie jau ir pirmiaus nebuvo stiprus. 
Anglijos pinigų vieneto, svaro sterlingų, kursas vakar 
nusmuko žemiau $3.15. Tai yra žemiausias kursas ster
lingo istorijoje.

šis reiškinys turi svarbos ne tik Anglijai. Reikia 
atsiminti, kad daugelis kraštų vartoja Anglijos pini- 
gus arba jų valiutos-yra paremtos Anglijos pijiįgąįs. 
Kokia pulse tarptautinės pašdUlib prekybds yrį atlieką- 
rpa serais stbHingųį f. " . / . į

KtiomeV tų pinigų jcufsa^ puolą,! ta|
juos vhrtbįd, Amęrįjios prekės brangsta, i Tįjdėl Atnėri*. 
kos eksportas mažėja. Vadinasi, tas Anglijos pinigų 
kursi) shiukimas kįhkįa ir Afrikos bfehitiL

. i j X

esijos
* ■*' # * >’*#,* v,f ’ ■ .

VAIKŲ DARBAS DEP

Kutiihbt dbįe 12 milioiiiį 
v0ikččib& be W ® 
mones įstaigose di^a daugiau 
k% M ledyti mokyklas.
b stlaugųįfehis ’HarbininkamSi

Tiesa, yra datig ateitikihnį; ftūr tdtėda^i 
darbą, uždii4ia pragyvenittil strti ii*'tefrfftfe

7'i -7

yra Šeijhų niaitintojai Jeigii jife betektų uždarbio, tai 
jie turėtų badauti kartu su savo tėvais.

Bet; tai vistiek' yra neriormaU įdėlis. Vdkūi tu
rėtų lankyti mokyklas, o uždjahbiatiti yra sUaUgusiiį 
žmonių dalykas.

Sugrąžinus tuos du mįlionu vąikų į mdkykiias, b'ii- 
tų tuojaiis sumažintas bedarbių skaičius. Taigi kova 
prieš vįaikų darbą fabrikuose yra svįrbUs reikalas Vi
siems Amerikos darbininkajhs.

*——m ■

“Man siūle rojų, o dailiiiW
Sako Anglijos bedarbis lielu- 

vis tik ką sugrįžęs iš Sovie
tų Rusijos.

Prieš porų dienų, rdšo ‘‘Lie
tuvos žinios’’, redakcijoj už
ėjo vidutinio amžiaus pilietis, 
pasisakę Įtik ką sugrįžęs įš 
Maskvos ir norįs papasakoti 
apie tai, kas dabar, dedasi So
vietuose.

Tuomį domisi dabar nema
ža žmonių, todėl pasiūlymas 
teko priimti ir painformuoti 
skaitytojus iš lupų asmens, 
kuris pats matė ir patyrė So
vietų gyvenimą. Jas pasipa
sakojimas yra juo įdomesnis, 
kad tai yra pasipasakojimas 
bedarbio ,kuris ryžosi ieškoti 
ne tik darbo, bet ir teisybės.

Andrius Dagilius, angliškai 
Dagias

(tai pasakotojas) Anglijos 
mieste Liverpuly išgyveno 37 
įlietus. Jam dabar apie 50
įlietų. Jis tarnavo Anglijos
kariuomenėj. Turi jau su
augusių vaikų; sūnus 
ir su šeima tebegyvena 
pūiy-

Dagilius — Duglas iŠ 
dailidė. Žmogus, kaip 
ina, gyveno “iš nagų’’, 
nemažai, i_______  __
norėjo grįžti tėviškėn, 
tas darbas pasibaigė, 
krizio laikai, ir Dagilius liko 
bedarbis. Jei sunku gyventi 
turint darbo, tai be darbo —■ 
dar sunkiau.

O čia
darbininkų tarpe 

eina kalbos, kad socialistinėj 
komunistinėj respublikoj — 
Sovietuose, — darbo —■ kiek 
tik nori, net stihga darbinin
kų. Maža to, ten gi buržujų, 
išnaudotojų nėra; darbininkai 
valdo visą valstybę. Kaip bū
tų gera patekti į tą šalį, ku
rioje darbininkui tikras rojus! 
— manąs Dagilius - Duglas.

Ateina ir pagalba. Vasilij 
Vasilijėvič (pavardes jo Dagi
lius nežino ir beįidrąi bežino, 
kad tai rie pavardė, tlcd.) pra
deda siūlyti išvažiuoti į So
vietus. Visai įkalba. Kon
sulas Maiskis pažada koiiįuhi- 
stinėj šaly duoti dtirbo, butą, 
ir gerą gyvenimą.
Duglas tiki.

Šia proga reikia 
kad pasakotojas yra 
mus, tylus ir labai paprastas 
eilinis, tikro lietuviško tipo, 
amatininkas, bet sveiko iš pri
gimties proto žiiiogus.

Anas Vasilij Vasiljevič su
randa

norinčių išvažiuoti dar 200 
liverpoliečČų.

Dagilidūš siiinis sd šeima 
taipgi ruošiasi išvažiuoti, bet 
kąž kodėl nutaria pasižiūrėti 
pirma išleisti tėvą su motiną 
ir dviem jų dukterim. Ang- 

t“ • ti •’<'f'-j -trr

vedęs
Liver-

ainato 
šako- 
dirbo 

suskurus Lietuvai 
Bet ir 
Atėjo

sulas Maiikis pažada kohjuhi-

Dagilius

pasakyti, 
labai ra-

TIPUS, 
. .Sųvii 
lų fem 
pdį asui su Šeima 
Tajvi Jębį*įėh; išduoda dokuhien- 
tus ir vežasi i Įjęąingradą. A. 
Dagilis ir .imžihdĮ kad jis,• iail

zua, išperka Ąig- 
' bedarbiui j A. 

....ha bilijelusi 
y u 1

Saty
.. *1

nėra. Mušasi Leningrade iš
tisą Savaitę, bėjt nieko hęšu- 
randa^ įiei hiifekąs jub rūbįha^i,, 
nei niekas ruošiami padėti.

Pagaliau j aito patarid va
žiuoti

iŠ Leninįradb į kdtiikažą
(ĮiMi, ten ir ŠilČiaū, ięh ir 

maistų daugaii, ten ir darbo 
yra. O Čia, hiatai tamsia, mes 
patys bedarbių tūrime ligi va
lios.

— Netikėk, pbiįdii, — įiriši- 
mygdaihaš ihid įtikinėti iižra- 
šaiitį jo žodžius asmenį, — 
netikėk, kad Rūsijoj hęra be
darbių. Tai melas! Niėkiir, 
gal nėra tiek bedarbių, kiek 
jų pas komUnistus.. Ai-ai! 
Paskui aš visa pamačiau savo 
akimis. Apgaudinėja bolševi
kai sakydami, kas pas Juos 
nėra bedarbių. Aš pats ma
čiau, kaip bedarbiai iŠ bado ir 
skurdo lenda po traukiniais. 
Vėliau, gyvendamas tieą Mas
kva, Perovo stancijoj (stoty)

1 ’ . r

pats mačiau, kaip po traukiniu 
pasimetė 5 darbininkai

Traukinys juos perpus supiau- 
ste: vienąkart vieną, antrą 
kart tris, trečią kart vėl vie- 
O .....

Tai pirmą kart gyvenime 
mačiau, kaip žiulosi žmones ir 
baisiai nustebęs, kad žmonės į 
tai nekreipia dėmesio, paklau
siau, kas Čia dedasi? Man pa
aiškino: E! — sako, — čia be
darbiai; neturi iš ko gyventi; 
badas verčia; o* galhešugy- 
vėna, šit režimu..v „ v -

Niekas nekreiįie dėmesio į 
tuos mašinos paplautus žmo
nes. Vėliau, dažniau matyda
mas tokius atsitikimus ir pūls 
kiek apšipąrtau, bet... tai bai
sus reginys... ;

— Tai tamstą gi Kaukazan 
vežė?

— Matai, Maskvoj man pa
sakė, kad Kaukaze badas, dar
bų nėra, tai

aš pasilikau Maskvoj 
ir čia pradėjau ieškoti darbo 
ii* buto;

Ii’ Maskvoj teko apsigyven
ti taip pat “kresljaiiškohi do- 
įhie”. O ten gyveniinas toks: 
naktį perguli, o d|eįią yišiįs iŠ- 
vąhp gatvėn. O kadaiigi mes 
išvdžiąyom lapkričio mėnesį, 
Jiūt j)ūvd šalta, tai gyveiiiiilaš 
darėsi nepakenčiamas. Žmona 
it’ dukterys dieną iiįrčjo vaik- 
ščjbįi .gatvėmis ir tik tft hitk- 
lics jįėisdąyd perniiėgoti. čia 
mus apvogė. |

£miaū ieškoti darbo ir bu
to, Darbo žada; o buto nėr. 
Dasiklausiau į ČęntrpŽįlsbjjliz. 
Tai buvo jau 6 Viė‘a, kur ma
ne pasiuntė ieškoti buto. Nie
kur nėra. Buvau vienur, sako 
eik ten; nueini f.en, sako ęik 
ten. Taip vaikščiodamas bu
vau ir Maskvos GPU. Sako 
eik ten ir ten, ten yra 14 pa- 
ęm glaumjjų vyrų, ten duos.

sąkiaų, ąįsi<Jurįau , Centrozil| 
sojŪŽc. Ir čia mati pasakė,

. . V" įt ’ h ■■ •

Maskvoj bujų nėrd:
važiuok, paUĮe, jei norį į Ka- 
feegiįrovski kombinųČ, (ĮPhtrovo 
mantija. Ten, sako; dobs tau

^pgy^ėndiųd jį su 
’V; į^š'tjaiiskhhi dbhile, *

Di

Wbų kokį ■ te durnų; ir

>se ^pilietis. Bet aš laimingai už- 
hąihįita įdrl škyriiijg. , ^ąiiįai .......... ' "■
dii’bąhii iš lehlų, kaip įias 
įiiūš Idhgai. Jie Čia kilHšdhii ir,

Į^Įosc Ibiihhjilįise i 

i i'd^ibiše leii

ftiųose

hut/į tfatfe biiiįį su načaliilnkais
froBę bttĮjibiąOę, kW sfe- 

tihišaliGi, btviižiavusiahi iŠ kr-

sililtilsiais dokųmeritals galė
jau įrodyti, kad aš lietuvis ir 
kad buvau užsirašęs vykti Lie- 
įuvpn. Manę ėmė globoti ats
tovybe.

O Sovietuose užsienių ats
tovybių baisiai bijo. Pav. ko- 
niunistai norėjo Maskvoj už
daryti katalikų bažnyčią; lėH- 
kų atstovybė užprotestavo ir 
bažnyčios nekliudė. Ten lik 
cerkvės uždarinėja; bažnyčių
1.... ........................ . ...... .. ........ ... ............................................ ...........................

'Cehtrbžllf

Kaš tas (16
? . - ' ■'

7 Tąi, ten-

Td StŪ'b'*Tiblcliožininkamš'* ha 
'' ' •< "?f.;

• 'A- ■.

iru J-SJA jję

bijo kliudyti; o sinagogų ir 
taip iiekliudo, nes ten valdžioj 
daugiausia žydai, — sako Da
gilius.

Dėl tokios mano gyvenimo 
permainos

kilo teisinas.
Komunistą: apkaltino Ka- 

ČėgŪroysko kombinato vyriau- 
sį Gedėją, galvą — Abramču- 
ką, kain jis manęs neprižiūrė
jęs. (kils daugiau)

# ? t f AWashington Irving Verte A. Kartonas.

Jaunavedžio Šmėkla
.... K . t t • -w ■<» > - '■ • ... ... J , .

bųžiiį Šiltiį h&urių. Prąįaįi— 
SabUžitį —, nędiįb<ia;r 6ėĮ ir 
ką hę BU Moti, kad tęiį žiho- 
ięs ępdri^kę, dfeyi yyžhš iš 
ciatnū. Šii valgyihu dar 

gahli pietusį bet tie

Pagal korteles gūųhl ilio- 
P, vi,08ykioj gfiiii koklis- 

tų ar kokių kruopų. Kartais 
j kopūstus įdėta esti kiek bul
vių, kartais kruopų, itai kada 
silkių truputis it retkarčiais 
aliejaus. Kitokių reikalų nei 
mėsos ten nėra, — sako Dagi
lius:

r tie i 4.•r 1 5

— Ten tikras badas! — pa
brėžia Dagilius . Ten ‘žmonės 
badauna, daugelis mirštu iš 
bado. Ypatingai sunkus šie 
metai. Dar pernai buvo kaž
kaip geriau, o šiemet jau atėjo 
visiškas Pačias.

Taigi pliki kopusiai ir <tuo- 
na — ir visa. . Kad noJs tai 
liūtų geri produktai, bei daž- 
miį esti supuvę.

Mano šeimyna susirgo, 
dar Šiaip taig laikiausi, 
mergaitės ėmė vemti.

— Tamsta gali suprasti, 
tęsė Dagilius, —
aš buvau Anglijos bedarbis, 
bet aš, kaip bedarbis, kas sa
vaitę gaudavau 17 šilingų ,9 
Šilingus žmona ii’ po Šilih* 
įus kiekvienas vdikas (šilin
gas apie 2 litus). Žinomą, ne
lengva buvo gyventi, bet gau
nant dpie 100 htĮiiiiį per me
nesį, kųpiiiet juodos duonos 
svaras kainūpją 5 rliPliai (kilo 
— 12 sii puse riiP., apie 62 lt ).

Basibažihęš sti darbininkais 
ir ją kiaušidėj dinas, aš pasa
kojau, kaip gyvena Ąiiglijoš 
darbininkai ir bedh^bidi. Tdi; 
matyt, nepatiko vyresnybei. Ir 
jie man liepė atiduoti iilstti- 
mentus ir eiti kancęiiąrijoii, 
esą inaii duosią kitą darbą.

Mažas incidentas
Kai aš atidariau spintą, kąd 

atiduotiį inšiūūįridntus, baši- 
rodė, kad dalies jų ii^irą. Mane 
užsipuolė, bgt ąŠ j ąii sų^rdiaU, 
koks čia ręikliĮiš, ir sakau:

—Aš gi paįs padariau spin
tą ir pats Rūpinausi, kad iš
saugotų inslrūmcntus.

Taigi, hįan surąše protoko^ 
lą ir liępė' eiti raštiileiu Nuė
jau. Sąko: Ryt, iitėik. Nueinu 
ryt, sako: Ryt,ateik. Ii* taip 
vąįkščiojUū 6 dienai iš eiles, 
įcol pristigęs kantrybės pasd- 
kiau: Tai ką ? Jus Čia manė 
durnium laikote?,

—Nū, sako raštininkai, nu- 
vėsĮc.jj. ' į,
, Tiktai, ma ię rąštųirnke nti- 
telfė.
pit&j ge||

Bet, ša

ilferld Hniibh 
bl iili

tų ar kokių kruopų. Kartais 
eta esti kiek bul- i ‘ • -.41

d“

gražkalbyste baronas sulaikė 
jį rilio kiekvienos pastangos

mas jaunosios visai sužavėjo 
iu 

leido 
tęstis tai klaidai. Jis buvo 
skaudžiai susirūpinęs, kaip 
čia geriausia butų garbingai 
pasišalinti, bet barono pasa
kos apie dvasias ir velnius 
priminė jam tokį keistą pasi
šalinimą. Pasisakė jis, kaip 
bijodamas senų šeimos nesu
tikimų, slapta dažnai, atsilan-

..... . . „ J J nuo Kiekvienos pastangos'• " -"“V

niekam nesakyti, neš ji labai ...
mėgo pasakoti apie s‘|ebuklus, 3 • 8avus ProSQ 1 gi®• i i 1 L i : pabūti prie los, jis tyčia leido .uit pasakymas. haį.ip? pa- } ..g ,į. .

-- maš nū stžtyii, kitoj %įęžifiUioQ
„ųko, lįol kdš" ihuthk 

stalioriąuk. Bdl \kur? 4^1 
grimo Ipuko. p jjąii Mta smar
kioj. Aš iik^itą —rodo savo 
ialtą — ruųmnį . paltą turiu. 

Sakpiū duokit |i|tįis drabužius 
atlia cbkiį. pastogę. \ Atsdko:

nle-

Sakau, duokit |i|tps drap 
aO . ębkil pastogę. 
įiŽUi*! nėJi kai hąr '—

Majam kad 
ibiiau misįiį negdtiii^.

' Vl';: J " "‘'"'į
o-

I

sakos yra ženklas pergalės; 
vis-gi, apylinkės žįhoiiėš pasa
koja kjaipo neužmirštiną ątsį- 
tikinią moteriško pastovumo, 
kad Ji niekam nesakiusi ištį- 

Odvo 
4eJus!a Pr.lei, pusry- 

cių stalo žinią, kad jauna pa- 
nelč liuvo įiražuvusi. Jos kam-.. _ ... . , ,
bįkyš tii^ks-Idva negulėtai k® - vaidenosi darže po pa- 
4/iigas iilvil-as, o įiilulšteife '.,eles '“T ~ meilavosi pne 
iŽskn3kiši! J°» - ‘femett ją

Nuostabų ir rūpestį iššauk
tus tpkioinš žinipįns tegali su
prasti tik tie, kurie yra niatę, f * ■ - i- ’tn-. X. kajp garsaus žmogaus nelaime ui* i* . . įV:n:\. . ,KT į .sujaudiną jo draugus. Netur-| 
tingi giminės, net štapteįėjo; 
hiio nępailštamo (darbo, valgy-1 
morkai tetą, pirmiau negalė- šeimos nesutikimus 
jusi prąkalbėtį, spaušdanią mylėjo savo dukrą;

vėmiąs! nusihėŠe velnias!”
Keliais žodžiais ji atphsako- .„ _ .

jo d&žb vaizdą ir išsprendė, ,š„ne}>alank.,os šeimos visg<. 
kad greičiausiai šmėkla nusi
nešė savo nuotaką. Du įnamiu' 
patvirtino tą iltiohioiię, nes jie' 
vidurnaktį girdėję pakalnėje 
arklių trepsėjimą ii* jie neabe- 
jojn< kad tai^iha ‘šmėklos, ^ku
ri ant. juodbėrio žirgo nusine
šė mėrgelę į kapą. Visi ten 
esantys buvo linkę manyti, 
kūd tai galimas daiktas, neš 
Vokietijoje tokių atsitikimų 
yra Idbai daug, — patvirtini
mui tos riiioniohėš yra įrodan
čiu išlorįjtį

Koki tai apverkljina padėtis 
Pilvo vargšo bafoiib! Koks tai 
širdį drąškąš likiiilhš mylinčio 
tėvo ii* nario gai*šib& Katžehel- 
lenbogenų šeilhos! Jo vienati
nė duktė į kapą nutempta ar
ba jis turės žentų kokį miškų 
dembną ir, g&l liut, gaują vel
niukų ainių. Ir kaip paprastai, 
jis buyd .visai sumišęs, o visoj 
pily triukšmas. Vyrams jsąkė 
pdsibąlhb^i žiogus ii* ieškoti 
pd višils Odeiivaido kęliitš, ta- 
kūš ii* aikštes. Pats baronas 
bdvb dbšihvčs Italais ii* priši- 
kabiiięs kardį, ii* j ii ii rengėsi 
Šbktį ant' žirgo Ir Joti ieškoti 
hehiŠkduŠ ibškinib; kiti jį su- 
šttlbdė liaujas regihyš. ■ Paši- 
taiiė ąjlJbjdHh jibhia lydirtia 
i*ditd kavąHcHdiiš. ji žbirtltla 
Hrijbjd bilieš vaEtuš, hiišotco 
nuo arklio ir perptiomšl’bo tė
vo kojų ąpsikųbįno jo keĮius. 
Tai buvo jo pražuvusi' duktė 
ir jos draugas — Jaunavedžio 
Šiliškiai liaronąš buvo pąini- 
šęšl Jis žiurėjo j dukrą ir vėl 
į šmėklą ir nenorėjo pasitikėti 
sayo jadsinais. Pastarasis, su- 
grito jš dvasių pasaulio, at
rodė nuostabiai geriau. Jis 
buvb tobulai apsirengęs, šau
liais ir tikro vyriškio propor
cijų figūrą. Jis nebebuvo iš- 
blyšl^ęs Ir, melancholiškas. Jo 
įnaldniM Reidas buvo paraudęs 
žerčjahcia jaunyste, o iš jo di
delių tahistų akių džiaugsmas 
vertęsi.

Paslaptis greitai buvo išaiš-

Žinojot visą laiką, kad jis ne

Vbj

Pasirodo, kad as jau Sovietų

vienu žodžiu, 'pergalėtojum - 
vedė gražuolę.

Kitokiame .atsitikime baro- 
įias butų buvęs iiepermaldau- 
jainas, nes jis tvirtai laikėsi 
tėviškos įtakos ir buvo atkak
liai priširišęs palaikyti senus 

t, bet jis 
v . - jis buvo

Velnias! apgailėjęs ją kaipo žuvusią; 
jis džiaugėsi suradęs ją dar 
gyvą; ir, nors jos vyras buvo

ačiū Dangui, ne velnias! Rei
škia pripažinti, kad iškrės*as 
jaunikio šposas baronui nela
bai patiko; bet keletas ten 
esančių jo senų draugų, buvu
sių karuose, užtikrino, kad 
inėil^jb*id§c4cios priemonės pa
teisinamos, ir kad šiam kava- 
lieHui reikia suteikti ypatin
gų privilegijų, nes jis nese
nai ndvb tarnavęs kavalerijoj. 

■ d'ųdėl yiskaą buvo laimingai 
sutvarkyta. Baronas čia pat 
dovanojo jaunajai porai. Pi
lyje ir vėl pasilinksminimai 
buvo atnaujįnti. Neturtingi gi
minės nugalėjo naują šeimos 
narį jų nuoširdžia meile ir 
ihahdaguhiu; jis buvo toks 
narsus, toks geraširdis — ir 
toks turtingas. Tieša, šen- 
irihr^ėfe lėtos jau‘4ė lyg kokį 
skandalą ,ncs jų sistema lai
kyti mergelę uždarytą ir iŠti- 
kidihi paklusnią pasirodė ga- 
ha bloga, bet jos kaltiho save, 
kad. langai nebuvo , apkalti 
grotais. Viena jų labiatišiai 
gailėjosi, kad jos stebuklinga 
pdsaka Iširo, ir kad vienatinė 
jai tekusi induti šmėkla Jmsi- 
ro’de iiėtikra; jaunoji gi atro
dė laiminga, suradusi jį esant 
tikro kūno ir kraujo. Ir taip 
šis apsakymas užsibaigia.

(datas)

vertęsi;
Paslaptis greitai buvo išaiš

kinta. Kavalierius (tiesa, jus
1

bdvo, joks šmėkla) prisistatė 
Hermanu von 
4s atpasakojo 
jaunu grafu, 
jis skubino į 

liilĮ pranešti hepagęl dalijamą 
žinią apie nelaimę, bet kad

KULTŪRA M 10. NaU- 
į|8 jUbrotis numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie- 
atee.
.*K, -h .» ■ •- _ ' ’ * IC •' ■' ' ■ •

Šiandie atŠJb KOVA 
No. 7. Griiiha grduti ja 
Naujienose. Kaina lOe. kiliuli... .. ilirtiinį...  .. . ■■I.iy ■ , ... ni'iii... ..... mm.... —.....

“NAUJOJI BANGA”
, AtBjo pirmas numeris 

Uruguay. pažangiųių lietu* 
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU- 
TIENAS” ant bile kam- 
no, kur parduodami lai-

Tuma patarnauti. Jisai 
teitai stovi fto savo sma- 
uūihui, bet Jusi} patb- 
giitnb deki.



Lietuviai GydytojaiR. F. C. suteiks Illi Lietuviai Gydytojai
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4180 Archer Avenue
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Brighton Park
IŠ brightonparkiečių gyvenimo

PADĖKAVONĖ

Advokatai
A

PROBAK-
PRAN_________

i erdvesnę ir patogesnę vietą

trečiadienis, lapt. 30, 193Ž

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagoje įsteigta 
bedarbių lygų 

Federacija
Atsiuvai atstovavo 9 valstijas; 

kitos 7-ios pasisako esančios 
prielankios; centras ■ Chica- 
(joj.

Kelias dienas a\gal, Chica
goj suvažiavę atstovai iš vaka
rinių valstijų bedarbių orga
nizacijų suorganizavo Federa- 
lion o f Unemployed IV orkers 

Steigia-
susirinkimo delegatai

Leagtie o f America. 
mojo 
atstovavo 9 valstijas, 
nios rytinėse valstijos, nuo 
Massachuset'S iki Washingto- 
no išreiškė prielankumų to
kios federacijos įsteigimui, 
bet neturėjo lėšų siųsti dele
gatų.

Nacionalis federacijos cent
ras įsteigtas Chicagoje, adresu 
20 W. Jackson Boulevard. r
Laikinu pirmininku yra Kari 
Borders ir Rębert E. Asher, 
laikinu sekretorium. Plačiau 
apie šių organizacijų bus ryto
jaus numeryje.

Banditai pelnė $4,400 
užpuolę dvi Chicagos 

įstaigų raštines
Du (Chicagos. bandi’ų vakar 

užpuolė Metropolitan Life In
surance (’.onipany ir Levy 
Circulating Co., raštines ir 
pasipelnė $4,400. Iš apdrau- 
dos bendrovės pavogė $2,30.0, 
o iš Levy įstaigos $1,500. Be 

. to, iš apdraudos agentų pa
grobė apie $500.

nois valstijai $5,- 
O0Q?OpO pąskolą

■ ■ ■

Iš VVashingįono gauta žiniai 
kad federąlė re^oijsjtrųkčįids 
korporųcija nutųrė pankoliai 
Illinois valstijai $4,93^,078 be
darbių ir neturtingųjų šelpi
mui per gruodžio mėnesį, 
šiuo kartų valstija gavo mili
jonu mažiau, negu lapkričio 
menesį.

Cook apskričio turtas 
įkainuotas $3,- 

904,917,10

Elektros vartotoją! gą- 
lės turėti nuosavas ■ 

Je^pųtes
Vakar . Ijfnoįs Coihmerco 

CoiĮriniission Įšfedd 
kųii Illinois valslijoš ęiektrę's 
viir\otojai įafeę jdrkjį £ayp 
leinputės nūp ejektros bendro
vių, ar nuo |<itų įstūjfjų. Da
bartinių Ipikii vartotojai nuo- 
inpoj a lenlpuĮes iš elckirps 
bendrovės ir moka tani tikrų 
nUošiint|. Nupirkus savo lein- 
pu'es, clektroš kaina atatįn- 
khmai numažinama.

Dainavo Stasys Rimkus 
baritonas; Jonas Čepaitis— te
noras ir T. Rusteika—Barito
nas. Budriko radio orchestras 
visus palipksmino gera muzika.

Ketvergi) vak. irgi būna gra 
žus Budriko radio programas 
iš stoties WHFC nuo 7:30 va
kare.—Klaus.

suteikia 
barzdaskutyklos 

5 komfortą
skutimos 

namie

Kraity” asesmentai suma
žinti 25%; asmeninio turto

Apskričio asesorius vakar 
paskelbė skaitlines, iš kurių 
pasirodo, kad nejudinamo tur
tų ir asnieninio turto asesmen
tai 1031 metams siekia 3 bi
lijonus, 904 milijępus ir 917,- 
610, arba 611 milijonų mažiau 
(13%) negu 1930 metais. As- 
pieninio turto asesmentai 1931 
metams pakelti 35%, o neju
dinamojo »urto numažinti

Važiavo aplink pasaulį, 
bet netoli nuvažiavo

Keturi berniukai ir trys mer
gaites pabėgo iš namų.

•i Dvi savaites atgal keturi 
berniukai ir dvi mergaitės, vi
si chicagiečiai, pradėjo kelio
nę aplink pasaulį. 
Lindbloom mokyklos 
hiai. 
netoli 
įlicija 
Laike 
sivedė 
viii.

Visi yra 
moki- 

Bet jaunieji keliautojai 
nuvažiavo, nes juos po- 

sulaikė Denver, Colp. 
kelionės mergaitės ap
sti dvejais bendrakėlei-

į Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pereitų savaitę pas p. A. 
Dambrauskienę, 2655 W. 43rd 
Street, įvyko graži vakarienc- 
parė. Nesenai p. Dambraus
kienė atidarė naujų grosernę ir 
saldainių krautuvę ir todėl, jos 
draugai ir giminės susirinko 
įiaųjų yietų apžiūrėti ir drau
giškai pasikalbėti.

(PROBAK BlADE) ]

H PMfflRIO 1 P- Steel.
?er$jkėJiaų į erdvesnę ir patogesnę ’

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

ir 'hito 6 iki 8 Vakare 
Svęfttadfcniaįs nuo 10 iki 12 

PhoPe BouHard 8483

Teismas atmetė M. 
Narvįdo (Sandaros) 
bylą prieš M. Page ''r '™'  —— • '. ;

Byla užliesta už spaustuves iš
vežimą už skolas

Vakar muiiicipalio teismo 
{teisėjas John F. O’Connell at
metė iš teismo bylų, kurių M. 
Narvidhs (Sandara Publishing 
Company) 1_“~ 
Page ir kitus 
išvežimų už 
svarstymas ėjo per ilgų laikų 
ir abi pusės gurėjo stoti teis
man apie 12-kų kartu. Prieš 
Page ir kitus yra užvesta kita 
byla tuo pačiu reikalu Supe- 
rior Cook apskričio teisme.

Apsilapkiau su reikalais pas 
Dr. T. Dundulį, 4142 Archer 
Avė. Kiek man žinoma, jo gy- 
yenimas, yra kaip patarlė sa
ko, “jtrųnipas, bet įvairus’’. Il
gai tūrėjo dirbti iki atsiekė ti
kslų. Bet šiandien daktaras 
yra patenkintas ir užsiima dak
taro profesija.—Senas Petras.

Buy gloves with what 
it savęs

.. ■' • ' . - ■ r J t * ... .; ; ; :

nfira rdk»Jo «OKMt 
daugiau, kad
Motei?. Llaterine Tooth Paate, 
čldcUa tūbas parsiduoda ut 
fcita. Ji valo ir apaaueo daa- 
t‘». Be to rautą autauptan 
?3. ui kuriuoa ralite •utlpirk- 
m plrltinaltei ar ka kita.
Ajembėrt Pharaaaoa) Co

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

užvedė prieš M. 
už spaustuvės 

skolas. Bylos

“Pįrmyn”
»

Garsinkites “N-nose”
L ’_ •

Graboriai

ANTANAS P. BAGDONAS 
kuris mirė- 23 dieną lapkričio f 
palaidotas tapo 28 dieną. 1932 
m., o dabar ilsis švento Kazi
miero kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms it 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui. Kun. Klebonui Ig. Albavi- 
čiui. kurs atlaikė Įspūdingas pa
maldas už jo sielą: dėkavojame 
graboriui Butkui kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį j amžinasrį. o 
mums palengvino perkęsti nuliū
dimą ir rūpesčius, dėkavojame gi
minėms artimiem susiedam it 
draugams kliubui Keistučio ir 20 
Wardo už suteikimą vainikų, gra
bo nešėjams tariu padėkoj žodį 
visiems ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms: o tau musų mylimas 
vyre sakome: ilsėkis šaltoj žemė
je ir lauk mus ateinant į tą šaltą 
žemelę.

Nubudusį Moteris Ona.

GERALDINE PETROLAITIS

Mirė lapkričio 28 d., 1932 m., 
11:30 vai. ryfo 14 mėnesių am
žiaus. Gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Helen .po tėvais Sauliu
ke. tėvą Kazimierą.* dvi seseris 
Evelyn ir Dolores. senukę Ievą 
Šaulienę, tetas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2920 West 
40th PI. Laidotuvės įvyks ket
verge. gruodžio 1 d.. 1^32 m., 
iš namų 8 vai. bus atlydėta i 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šy. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažvsta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę::

Tėvai, Seserys. Senukė, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

85 metų lietuvė nu
kentėjo automobilio 

nelaimėje
Smarkiai sutrenkta kolizijoje 

prie 5Į-mi>s ir Weodi gatvių.

Ona Daukšas, 2025 Canal- 
port1 AVe., pereitos 'savaitės' pa
baigoje važiavo automobiliu į 
pietus Wood gatve. Prie kam
po Wood ir 51-mos gatvių tuo 
laiku privažiavo gatyekaris ir 
sustojo. Važiavęs paskui auto
mobilis, matomai, turėjo blo
gus stabdžius, nes nepajėgė su
stoti ir smarkiai drožė į auto
mobilį, kuriuo važiavo Dauk
šas. Moteriške buvo Smarkiai 

r ‘ t • • • . ....
įšgųsclinta ir sukrėsta. Ji yra 
85 metų amžiaus. ♦

Chįeagoš Lietuvių Choras 
“Pirmyn” smarkiai ruošiasi 
prie; gruodžio 11 d. koncerto. 
Tai bus labai įdomus muzika
lia programas, kurį išpildys di
džiulis “Pirmyn” choras- ir so
listai. Choras narių skaičium 
šį sezonų .labai paaugęs. P-no 
K. Steponavičiaus vedamas Sim
fonijos orchestras irgi dalyvaus, 
programų išpildyme.

Girdėjau,-kad šiame koncerte 
bus sudainuota ištraukų iš ope
retės “Laima”.

Taigi, matyt, kad atsilankiu
sieji į šį ‘‘Pirmyn” choro pųren- 
gimų nesigailės.

Po programo fbus šokiai.
—-Rėmėjas.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale jneldžiatne atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS :

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 

i ■ ? rr. . ■ \ ' ’l ■ ' V- i • ■

Radio
Pereitų sekmadienį iš radio 

stoties WCFL suteiktas gražus 
lietuvių dainų ir muzikos ra
dio programas. Jį davė Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsted St.

J
elcfonas Yards 1138 

ey P. Mažeika 
Graborius ir 

nalžąmųotąjąs 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaini prieinamą 

3319 Auburn Avenue 
£$jCAėp, ILL,

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
_ ju geriau' ir pigiau 
'negu kiti todėl, kad 
priklausau prįe gra

bų iŠdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
chicago, iLl, ■ ; ’j ' r

LJ.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

s

Akių Gydytojai

Helena Sudantienė 
po tėvais Kasparaičiutė ''' i - f

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 28 d., 5:20 vai. 
po pietų, 1932 m., sulaukus 23 metų amžiaus, gimus Tau
ragės mieste, Raseinių apsfcr. Amerikoj išgyveno 10 metų. 
Paliko dideliame nubudime vyrų 'Petrų Sudentų, sūnų Bei- 
mondų, motinų Elzbietą KaaparaĮtįenę (Blankienę) Dowo- 
giac, Mich., seserį Ma^tų ir švogerį Baronus, Hudson, 
Mass., dėdę M. Kasparajtį, tetas A. Punienę, Evų Yaš-

ir pažystamus. Kūnas pašarvotas randasi 

ks penktadienį, gruodžio 2 d., 2 vai. po

montas Chicagoj, dėdę Petrų Kasparaiti Sanora, Califor- 
nia, gimines ir pažystamus. Runas pašarvotas randasi 
10201 S. Peoria St. i

Laidotuvės įvyks penktadieni, į
piety iš namų į Tautiškos kapines.

Visi a. a. Helenos Stųdantienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
Vyra®, Sūnūs, Motina, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas
Yards 1741.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sp ^yo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų miru^o žmogaim kūno j musų 
(staigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di
džiau^ pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tąrpavįmą jums visai niekę nereikės mokėti, nežiūrint 
i M ųr Ims M Pirksi^ ar ne.

ĘVPEIKIS yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa- 
tąrnauiųju* Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų* Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
W- ’ '

EIKIS!
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisai 

4605-07 South Hermitage Ayenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

't į

DR. VAITUSH, OPT.
METUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

• Phone Boulevard 7589

Dr. C. K. Kliauga f 
DENTISTAS '

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomit - 
2420 TV. Marųuette Rd. arti Wsetern Ao 

Phone Hemlock 7828
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomie 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS | 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 TV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597•/ 1

A. L Davidonis, M.D 1 
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nno 9 iki 11 valandai rytėsi
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 1 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio I

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

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
Res.f 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
7S6 W. 35th St.

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

. , , Nedėldieniąis pagal sutartį..!

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

Dr. Suzana A. Siakis i • • ■
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus sereddmis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4J42 Archer Avenue ' 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Ptospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. i

DR.M T. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

O ,V I 8 A 8:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nno 3 Iki '4 ir nuo 6 ik> 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sntart) 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospecc 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Į. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

(vairus Gydytojai 
-^*^M»WW^Si^WWWW»Jw«*****M***W^***WWW^^WV*<>W*^W****

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me
tus kaipo patyręs gydytoju chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigiu ir chroniškas ligų vyrų, 
moterų Ir. vaikų pagal naujausias me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

Jei neatsiliepia Šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31 st Street

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

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas , ir rezidencija 
119 So. 251 h Avenue 

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

pietų 7-9 vakare

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. S L AKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 IV. Washington St. 
Room* 905 Td. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitc St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro? St., prie Clark 
Telefonas State 70fl0; Valandos O—6 

West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedfilio, Serodos ir PėtnyAios vak. O iki O 

Telefonas Roosevelt 9090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Ularninko. Ketvergi) ir Subatos vak. 7 iki 0
Telefonas Republic 9000

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUyiS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
■ kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nno 10 iki 12

■■■n miliniu,nu..... ~ l m n......... ............   .

Lietuviai Gydytojai -4
Phone Cąnal 6122

8

DR. A. L. YUSKA
2422 TV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL, 
X-Rąy * . . Phone Cicero 1260

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aus. 
Tel. Boulevard 2800 

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

' t

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
GYDYTQJASatyiRCkCHIRURGAS

_ — . - 2420 Matguette Road ’ u
Rėžhįenc’ija ’^6ŽO<>. Richmotri Stteet j Valandoj: 9r~J2. 7—9, Antradieni h 

Tclcfomij Republic 7868 Ketvirtadienį vakarais pagal luiitarįmV

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: l— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį.

William C. MitcheB 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Wėst 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliotais pagal suimį.E

T- 7 • '*'■
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Tarp Chicagos
Lietuvių

L—- - 1

L D. Susivienijimo 
kp. teisia Bimbos su
la už $130 išeikvo- 

jimą

Stengiasi pinigus sukelti
Už $130 kurių jis nepasiun

tė centran, gali visus narius 
suspenduoti. Komunistai rū
pinami patys tuos pinigus su
rinki, gal dalį aukomis, o 
kitus tai atims iš algos. Mat 
teisiamasis esąs kokio tai ap
skričio raštininkas ir jo alga 
esanti 60 dolerių. Dar vienoj 
draugijoj, ten taipgi yra val
dyboj jo algų busianti sulai
kyta. Unlanas.

Apiplėšė James Ya 
nulavge

Kaltinamasis turįs nemenką 
praeities darbeli ą rekordą; 
pinigus sunaudojęs margi
nio 7f ai mokėjimui.

pa-Užvakar Bridgeporte tapo 
darytas “holdapas”; iš James 
Janulevičiaus (Yanulavge) at
ėmė $130

“teisė” 
kuopos 
kad jis

Komunistai sakoma 
didelį šulą L. D. S. 
valdybos narį, už tai, 
minimos kuopos narių mėne
sinius mokesčius nepasiuntė į 
centrą, bet apmokėjo jais nuo
šimčius už morgičius ant savo 
namo.

Teismas buvęs prie uždary
tų durų, kad sklokininkai ne
sužinotų kokį šposą, “didelis 
revoliiicijonierius ir ščyras 
Bimbos pasekėjas” komunis
tams iškirto.

Pasižymėjęs ir praeities 
darbais

Kada 1930 m. komunistai 
pasitraukė iš Susivienijimo 
Lie'uvių Amerikoje, tai šis 
“ščyrasis” buvęs S. L. A. kuo
pos kasierius irgi pasitraukė 
iš S. L. A., nusinešdamas apie 
$100 narių mokesčių, kurių 
nebuvo pasiuntęs centran. Pa
sinaudojo suirute, kokia buvo 
;uo laiku S. L. A. organizaci
joj. Kiek man žinoma, tų pi
nigų, ikišiol dar S. L. A. nėra

1931 m. jis buvo kasierium 
darbininkų namo bendrovės. 
Pas jį pasiliko pinigų virš 70 
dolerių. Dar iki šiol tie pini
gai nėra nuo jo atgauti, ne
paisant to, kad bendrovė ne
turi pinigų taksams už lotus 
užmokėti.
“Mergina gėdinasi tik pirmo 

kadi k i o su lauku s t* ’

Komunistai gerai žino kaip 
jųjų didelis revoliiicijonierius 
elgiasi su draugijų pinigais. 
Jie jam užtai nieko nesakė, 
bet dar teisindavo. O jam to 
tik ir reikia. Yra sakoma, 
kad mergina gėdinasi tik pir
mo kūdikio susilaukus, 
giau susilaukusi, nieko 
sanli.

Užvakar apie 8 vai. vakaro į 
James Yanulavge-Janulcvičiaus 
apdraudos ofisą, kuris randasi 
adresu 3204 S. Halsted st., įėjo 
apsiginklavęs banditas ir atėmė 
$130. Tuoj po to įvykio teko 
su nukentėjusiu susitikti ir štai 
ką jis papasakojo:

“Aš užbaigiau vieną biznišką 
transakcijų ir gavau $200. Pir
miausiai stengiausi savo bilas 
apsimokėti,— užmokėjau ofiso 
nuomą ir kitas bilas. Liko dar 
man $130. Atrodo, kad kas 
nors pastebėjo, jog aš tuHu pi
nigų, nes pats ‘holdapas’ įvyko 
labai keistu budu.

“Kadangi ofise pasidarė gana 
šalta, tai aš nuėjau už pertva
ros pasišildyti prie pečiaus. Bu
vo apie 8 vai. vakaro. Be ma
nęs, ten buvo dar keli vyrai. 
Staiga Į vidų įėjo kokių 25 ar 
30 metų tamsaus veido vyras, 
—matomai, italijonas, —ir su
šuko, kad tai “holdapas”. Vi
siems paliepė asistoti prie šie 
nos ir iškelti rankas. Aš, be
keldamas rankas, ištraukiau iš 
kišenės pinigus ir numečiau 
po stalu. Įdomiausias dalykas 
buvo tas, kad banditas dabojo 
tik mane, o į kitus jokio dėme
sio nekreipė. Laikydamas re
volverį rankoj, banditas priėjo 
prie stalo ir patraukį jį į ša
lį. Po to jis pasiėmė numes
tus pinigus ir išdūmė pro du
ris. Kitų jis visai nelietė”.

Janulevičius dar bandęs ban
ditą pasivyti, bet tasai įsėdęs į 
automobilį ir nuvažiavęs 
celiais. 
icijai, 
«>, tai 
ma, ir
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rinkti aukas mišioms už miru
sių sielas”.
Duokite rublių, o velionio sieja 

dangun nueis!
Tų mišių atlaikys, tiek, kiek 

pinigų surinks. Surinks kelius 
dolerius, atlaikys vienas mišias, 
surinks keliasdešimts dolerių, 
atlaikys kiek daugiau. O miru
siųjų draugų, nuliudusių ir ne
laimės paliestų giminių pinigai 
eis į klebonų ir jo pagelbininkų 
kišenius. ' Ar ne puikus sky
mas! Jie nepasitenkina vien tuo 
ką gauna už atliktas apeigas 
bažnyčiose prieš laidotuves. 
Duokite keletą rublių, mes mel
simės už velionį, jo siela dan 
gun”nueis ir ten per‘ amžius 
laimingai gyvens! Nesuintere
suotam asmeniui darosi šlykštu 
matant, kaip lietuvių dvasiniai 
vadai naudojasi iš žmonių ne
laimių, ypatingai dabartiniu lai 
ku, kuomet nevienas neturi 
duonos kąsnio. '

Pirmesnis skymas neišdegė
* - » .M' * ' '

. Kiek laiko atgal tie patys 
kunigėliai buvo sugalvoję kitą 
skymą pinigų pasigraibymui, 
bet jis neišdegė. Tuo laiku pa
siūlymas skambėjo truputį ki
taip, bet esmėje dalykas nedaug 
kuo skyrėsi nuo naujojo sky- 
mo. Kunigai pasiūlė velionio 
giminėms ir draugams nepirkti 
gėlių kapams, bet užpirkti “ne- 
vystančias-nemirštančius vaini
kus”, tai yra keletą mišių, kad 
tuo budu iš pragaro nasrų iš
gelbėjus didelio nusidėjėlio sie
lą!

Bet, pagaliau, biznis yra biz
nis A.

Panašei atsitiko ir su 
muoju.

dau- 
nepai-

teisia- 
Jisai gal ir sarmati- 
ų draugijų pinigus 

j ‘ įsavinęs, bet būdamas ka
pu Jum L. D. S. kuopos pri
pilsiu budu pradėjo nebesiųs
ti centran kuopos narių mo
kesčius, nors žinojo, kad jisai 
neilgai galės tai daryti. Bet 
jisai to nepaisė.

“Išlupsią keletą diržą iš 
nugaros“

Kuopos valdyba nesenai ga
vo pranešimą iš centro su pa
klausimu kas yra ,kad pinigų 
kuopa nebesiunčianti centran. 
Sujudo subruzdo komunistai 
bėgioti ,žiūrėti knygas kiek pi
nigų centran nepasiųsta. Su
radę, kad nepasiųsta 130 do
lerių. Teisiamasis pasisakęš, 
kad jisai su tais* pinigais už
mokėjęs nuošimčius už pasko
lą ant narnoj, d aha r galite ką 
norit su juo daryti. Buvę ke
letas slap’ų siisįrinkimų ir vos 
tik į vieną ščyrąjį prikvietė 
atsilankyti. A Tame susirinki
me buvęs teisinas. Nors baus
mės jokios neuždėjo, bet grū
mojimų tai buvę net labai 
baisių, pavyzdžiui tūlas P. iš
vadinęs judošium, išdaviku. 
A., buvęs Ciceroj policmonu^ 
pasiūlęs jj pririšti prie stulpo 
ir iš nugaros išrėžti keletą dir
žų. O vienas “Vilnies” agen
tas pasakęs, kad už tokį pasi
elgimą Rusijoje butum sušau
dytas kaipĮw............

Kaip atrodė Senam 
Petrui Padėkavonės 

Diena Chicagoje

savo
Buvo tuoj pranešta po- 

bet kai pastaroji atvy- 
bandito, kaip yra sako- 
pedsakai buvo išdilę.

Chicagos kunigų su 
galvotas naujas ‘sky 
mas’ pasipinigauti

Rinks pinigus iš šermenyse su
sirinkusių mišioms už miru
sių sielas

Kai kurie Chicagos kunigai 
paskutiniu laiku išrado naujį bū
dą pasipinigauti iš tikinčiųjų. 
Bedarbei užėjus, įplaukos pra
dėjo smarkiai mažėti, todėl kle
bonai su savo pagelbininkais 
buvo priversti ieškoti naujų į 
plaukų šaltinių. “Kas ieško, 
tam ir Dievas duoda”, sako pa
tarlė ir gana tankiai ji • labai 
ryškiai parodo savo teisingu-

Panašiai įvyko ir šiuo at-mą. 
veju.
Kaip gimė nepaprastas kunjgų 

sumanymas
"J f rf ■ i k *■ “Naujas” skymas ištraukti iš 

gerų katalikų kišenių keliasde- 
šims dolerių kiekvienu atvėju 
gavo pradžią šeštadienį, laike 
vieno žymesnio Chicagos lietu
vio laidotuvių. Po visų apeigų 
ir ceremonijų tūloje bažnyčioje, 
vienas komendorių atsistojęs 
padarė maždaug tokį pareiški
mą: “Nuo šiandien”, pradėjo, 
“mes Įvesime naujj jprotj, pra 
dėsime praktikuoti dalyką, ku 
ris svetimtaučių bažnyčiose yra 
praktikuojamos nuo kurio taiko, 
Mes, nuo Šiaridien, sekdami sve-

v**, v****'“<?w> ***•.
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“Hobo Sostine”. Tarp tu varff- 
šų, yra begalybė įvairių mulkin
tojų. Kiekviėhąipp bldke paste
bėsi religines -rhišijąš. Jos įvai
riais budais VųpiliMM. varguo
liais ir priedų kįbkvifeftų kartu 
išdrožia po pamokslą, kuriame 
nurodo, kad rdikia btiti dėkin 
giems dievui už šį gyvenimą 
nes nėra reikalo fųpihtis gerbū
viu šiame paSnuijde. Ntiskridę 
į dangų rasime eįbę ir kalaku
tų, ir vištų, iiK plyšiukų, ii 
sviesto ir gyvenšifne laimingai 
per amžių amžius.

i W .

Dėkoti už skurdą, purvą ir gy
vių apniktus 4 užkampius?
Ir yra daug* tokių, kurie tų 

pamokslų klauso įr šventas 
giesmes gieda, dČkpja kaž ko
kiems dievams Už suteiktą skur
dą, purviną gjfyenimą, už poli
cijos stoties užkarnpĮ šaltą nak
tį praleisti, arba ’ pigų; gyviais 
apniktų viešbtiČiį kambarį.

Bet nuo tokių ‘Žmonių nega
lima daug ir ’ teikaląuti. Iš
naudojimas, vargas, išvedė juos 
iš lygsvaros ir dabar jie ne
gali geriau protauti. Gal jie ir 
gauna kokį nb?s pąsjtenkini- 
mą iš salveišių dievo garbinimo.

—Senas Petras.

Padėkavonės diena yra žino
ma šioje šalyje, kaipo rudens 
šventė. Tą dieną Dėdė Šamo 
piliečiai dėkoja dangiškam die
vui už derlingus metus, o ša
lies valdovai už gerus metus, 
pasisekimą ir taip toliau. Tą 
dieną priimta valgyti paukštie
ną, ypatingai indikuš, turkius, 
arba kaip dzūkai sako, kalaku
tus. žinoma, nėra ramybės nei 
žąsims, antims ir vištoms, bet 
kalakutams tai jįiii tikrai blo
gai. Milijonai paukščių miršta 
nuo mėsininko peilio.
Už ką dėkojo 12,000,000 

darbių?

Bet šiais metais 12,000,000 
bedarbių, ištisos šeimynos, pa
vieniai žmonės neturėjo už ką 
dėkoti, neturėjo ką valgyti. Tie 
milijonai, pirmiau buvę produk
tyvus gamintojai, dabar gyve
na iš labdarybės—“charity” ir 
“souplinių”. .

■' 1

Bet labdaringi žmonės, kurie 
turėjo dar kiek daugiau, šelpė 
tuos, kurie gvena iš išmaldų. 
Visos souplinės, religinės misi
jos ir šiaip geraširdžiai žmonės 
suteikė geresnius pietus varguo
liams, bedarbiams.
Souplinių lankytojai ir kalakutai

, Ir daugelis tų bedarbi^, ku 
rie maitinosi sugedusiu ar pi
gios rųšies maistu užvalgę ge
niau, apsirgo, nes jų viduriai 
buvo užmiršę kaip darbuotis su 
geresniu maistu, paukštiena, ir 
kaip kurie iš to mirė. Man pa
čiam teko matytų kaip prie 
Jeffęrson ir Madiąon gatvių

be

Į ihhli'lfrll ili>i II
Trečiadienis, tapk. 30, 1932
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Hooverio gerieji lai 
kai”, skolos ir 18- 

toji apylinke
Depresija ir IS-tos apylinkės 

lietuviai biznieriai; skola — 
ne žaizda, neužgis.i
“Vakarų fronte nieko nau

jo” <r—’ šita apiclinkė gausi lie
tuviais biznieriais, taipgi gal 
neapsiriksiu ; pasakęs, kad ši
tos, dalies miesto, ypačiai lie
tuviai biznieriai, tiek daug 
blogų dienų nejaučia, kiek 
kitų Chicagos miesto dalių lie
tuviški biznieriai. Gal būt, ši
tas kampelis yra i vien todėl 
taip laimingas,* kaęl ban
kai hetižsidarė'. <Tiesa, depre
sija yra f jaučiama giliai, pėd
sakai jos matomi ryškiai, bet 
visgi kur kas šitoje apielinkė- 
je lietuviai, o lypačiai lietu
viai biznieriai geriąu gyvuoja, 
negu Town of-j<Lake, Bridge- 
port, Brigbton i’^.iPark, Mar- 
ąuette, Northside ir Roseland.

Suėjus pasikalbėti 18-tos 
apielinkės lietuvį biznierių ne
sigirdi tiek daug dejavimų, 
nusiskundimų, taipgi nedaug 
girdėsi ir lietuviškų biznių 
bankrutų. Visai kita giesmė 
kitose Chicagos miesto dalyse 
— apart raudų /nieko daugiau 
ir negirdi.

Mažai te jaugti depresijos 
skausmus

."f MM ■■•.<A<A':. :A'.V ' 
Tiesa, 18-'os ąpielįnkėje 

stambių lietuviškij biznių kaip 
ir nėra, išskiriant ‘‘Naujie
nas”, bet apskritai imant lie
tuviškų biznių - čia yra labai 
daug ir kai kurių šitų smulkių 

gerai 
depresijos skau- 

w i. Kiek čia 
fų gerai išsišakojusių turte 
lietuvių biznierių yra negaliu 
jvisų išskaitliudti, ne visus 
prisimenu ,ypačiai gyvenda-
Eias “geraisiais” Hooverio lai- 

ais, daug reikalingos atmin
ties nustojau. Bėt vieną lie
tuvį; gerą žmogų ir pasiturin
ti gan'a ‘ gerai prisitperiu. Pri
simenu jį dviėjlį priežasčių 
dėlei, viena: jo*biznis ir jo 
Šabu . namai rąpd^ll pfie^ pat

no šliupo — “Skola no Tona, 
neužgis”. v

Tiesa pasakius, šitais depre
sijos laikais su toms skoloms 
tąi tikras Babelio bokštas — 
visas pasaulis apie jas kalba, 
jet niekas nenori skolų mo
kėti. O mano skolų mokoji- 
no klausime yra įvykusi tik
ra koniedija. Turiu pasakyti, 
uid aš skolų mokėjimą prin
cipo pripažįstu ir tą prakti
kuoju, bet visa beda yra tik
tai tame, kad skolų atmdkėji- 
ne prisilaikau perdaug lega- 
iškumų. Tas nelemtas legar 
liškumo klausimas ir iš gero 
draugo padaro atvirą priešą.
“Skolos tegaližkiimas ir drau

gai advokatai”
Tas pats atsitiko ir šitame 

klausinio, apie ką čia kalbu. 
Būdamas žmogui skolingas — 
pinigus ir jų legalų išmokėji
mą pavedžiau draugui advo
katui. Draugas advokatas pa
ėmė mano pinigus padėjo į 
gerą tautišką banką. Žino
ma, kolei legaliai sutvarkys 
reikalą. Bet, deja, tas geras 
tautiškas bankas užsidarė. 
Draugas advokatas pasidarė, 
taip sakant amerikoniškai 
“brok”, per tat mano kredi- 
riams išmoka skolas kas sa
vaitę ne doleriais, bet centais 
— ir velniai ar} dievai žino, 
kada jis užbaigs mokėjęs. 
Žmogus paskolinęs pinigus 
pyksta, kačergą už kalnie- 
riaus žada kišti įsiskolinu
siam. Tai ve gerbiamieji dar 
ir dėlto ši?,ą vietą gerai prisi
menu— čia įbridau į “triube- 
lį” ačiū draugui advokatui.

P p, O r lakią Šeimyna
Kaip ten nebūtų "su skola — 

“Skola ne rona, neužgis”, tas 
pats ir čia, grįŠtii prie klausi
mo. P-nas Orlakis, bene bus 
šitoje apielinkejė daugiau pa
siturįs lietuvis biznierius. Ga
na konservatyvus biznyje, 
daugiau pesimistas, negu op
timistas gyvenime, , blaivai 
žiūrįs į dienos įvykius, atsar- 
giai mokas rišti dienos klau
simus bei gyvenimo proble
mas. Šitos įgimtos ypatybės 
p. Orlakiui prigelbėjo įsiristi 
į geresnio gyvenimo čiukurą. 
Pati p-nia Orlakienė, yra ne- 
paparstai simpatinga moteriš
ke — didelė parama biznyje 
ir apsukri namų šeimininkė. 
Augina du sunu — ateityje pa
siryžę jiems teikti gilesnį 
mokslą. .Ponų Orlakių šeimy
na yra tinkamas pavyzdys ki
tiems 18-tos apielinkės lietu
viams.

Baran Von Pliokšt.

PRANEŠIMAI
, t ’ . ................. .

Lietuvių Republikonų Centralinė Or
ganizacija Cook Co. šaukia mėnesini 
susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 1 d. 
8 v, v., antrašu 2608 W-. 47 St. De
legatų atsilankitnas yra būtinai reikalin
gas, nes šiame' susirinkime bus rišami 
labai svarbus klausimai. Taipgi kvie
čiame kliubus, kurie dar nėra centro, 
nariai, kad atsiųstų delegatus į šį susi
rinkimą, kur išgirsit apie lietuvių vei
kimą politikoje.

Paul P. Barsheack, P. S.

Svarbus pranešimas 
važiuojantiems 

Lietuvon

CLASSIFIED ADS.
MOH

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PAIESKAU apisenes moteries prie 
namų darbo prit mažos šeimynos turi 
suprasti apie virimą. Su paliudijimais 
ka,d yra gera moteris. Valgis, guolis 
ir biskj primokėsiu.

Bok 1507
1739 So. Halsted St 

Naujienos ;

biznių savininkai yra 
pasiturinti — A 
smų mažai jaučia * • v i u «

Eina gandai, kad nuo grv 
džio 5 d. visos laivakortės i 
miai pabrangs, todėl kui 
rengiasi važiuoti šiais meta 
ar vėliaus, patariame tuoja 
užsisakyti laivakortę, kad 8 
sisėugojus nuo augštesn 
kainų.

Del platesnių informaci 
kreipkitės į Naujienų Lah 
korčių Skyrių.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

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

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkite* i .musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
kite. Kaina tik $8.50 už toną.

CRANE COAL COf 
5332 So. Long Avė. 
Tel. Republic 8402

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Hahc.d St.. 

Chicago. III. 
Tel. Yards 4754

irgi už pu*

Jb or Kent
RĘNDON 5 ir 6 kambarių flatas, 

garu apšildomi, šviesus ir su visais pa- ‘ 
togumais. Rendos $30.* 1021 W. 60 ' 
St. Tel. Engiewood 2116. ‘

PASIRENDUOJA Stora*. 2 kamba
riai užpakaly i<‘6 kamfytfių, flatas vir-1 
šuj šiltu vandeniu apšildomas. Išren-( 
duosiu pigiai. Del informacijų kreip
kitės, Sandarg,. 2552 W. 46th St. •;

Business Service
Bi znio Patamavimas _

VAŽIUOKITE BUSU-^NES PIGIAU
St. Louis ...................Z... $2.00
Kansas City -55.00
Detroit $2.50

. Los Angelė -'.......... $20.00
New Yorfk .......................$8.00
Philadelphia ...................... $8:00
Wasbington, D. C......... $8.00

ORANGB BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dęarborn 9765, Cbicago
__O—

KURUI MALKOS 
$4.00

Pašaukite Diversey 2060 
arba vakarais 
Diversey 7321

Peter Conrad
' Fotografuoju jūsų na-

muose arba studijoj 
6023 9. Halsted St.

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

Garsinkites “N-nose”

CLASSIRED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. J34 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

Patent Attorney 
Patentai

PATENTŲ advokatai kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir sn> 
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, . 
536 So. Clark St

Automobiles
PIRKSIU automobilj antrų rankų, 

turi būti bargenas, nesenesnį kaip 1930

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro Šviesą, ir pataisome pc<" 

t. t. Darbo apkainavimas DYK 
BR1DGEPORT ROOFING CO

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

ir
/iiis

KAI.

NAMŲ SAVININKŲ ĄTYDAl 
Musų biuras suteikia patarimu* namų 
savininkafas reikale nesusipratimu *u 
rendauninkais. Per ateinančius 60 ' dienų, 
t. y. iki gruodžių’.'31, dienos 1932 
metų. Metini naryste* mokesti* 
DYKAI. Espertų , patarimas visose namų 
savininkų ir rendaųninkų reikalai* ra- 
teikiame dykai.,, Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien .ano "Z vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniai* nuo 9 ryto, iki 
piet. Įžymu* ąa*nal .ųriginalio ir vieniu 
telio namų savininkų, biuro. Cbicagoj, 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

1642 W«i Pivuton St. /. 
T.I. Atmiui. i?Jl-2»5i

Mt> name jaaiiua adr.su viri 40 netq
------------------------- ---------------------------- .TT ■ 

STOGDĖNGYSTfi A
BHe 2 atba»3 fl«ų tiąftių ctųgą pa

taisome ir perdekoruojame a už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojame^, 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Real Estate For Sale
^*A^*^^***^**—*»

DIDELI BARGENAI f 
BUNGALOWS IR 2 FJLATŲ 

SOUTH SIDĖJ
53-čią ir Fairfield Avė. 5 kamb. bun- 
galow $5500, garų apšildomas. 48 ir 
Ayers —- 6 kamb. bungalow — $6000, 
karštu vandeniu apšildomas, 55 ir Fair
field — 6 kamb. bungalow — $7500. 
garu apšildomas, 52 ir Peoria, 6 ir 6 
—- $9000, karštų vandeniu apšildomi.

MR. DRABECK

kampo žmogus nuvirtęs gulėjo ‘Tlatijienas”, 17t$ Šp. Halsted 
pusgyvis. Jo kišeniuję buvo Ant vieno kaitino jo pa- 
dar nesuvalgytas gabalas paU įics biznis, o ahV kito kampo 
kštienos, suvyniotas į popierga* —. vaistinė, žoĮipybia, restau- 
Įj. Policija nuvežė neįaiming^- racija; - barzdo vir- 
jį j miesto ligoninę ji* stengėsi, sui daktarų ofisai. Reiška, 
jį atgaivinti, kad vargšas vėl 
badautų. •
Madison gatvėj—‘Hobo sostinėj’

Juokingiausį regini galima 
buvo pastebėti taip vadinamoje 
Madison gatvėje, kur visi skur
džiai gyvena, pastūmėti vieno
kią ar kitokią nelaimių Į var- 
Z a ’ 1. . f <■ • ' *•

~ vaistine, žojinyčia, restau

&ita vieta gana lengva prisi
mint. A
* J* > l '
“Skola ne rantįt hedtyis”, —

! pasakčjty..

; Kita priežąątiš*
jyiįitą. prisimejįjį » kad
h>niįtų vietųj hižpię ir namų - 
savininkas yra^ brlakis.

tJmtettčią jpavjzdjiu^ pHsimeiia žp$įiąi pi*. Jo-!
• ................. ' ; " !

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ameril 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms 
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių mo 
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietu 
Mokykla. čia pagal naują mokini 
būdą išmokinama j trumpiausią 1. 
anglų ir lotynu kalbos, aritmetikos, kn 
vedystes. stenografijos, pilietystės, lai 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų m 
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, k 
gražiai ir visiems suprantamai d< 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai 
tenkina. Dcbar- prasidėjus mokslo 
tams, pats v^-i^usfas laikas pradėti i 
Rytis. A*-tUe ir įsirašykite, šiand 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki „3, r<etų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla ' 

3106 So. Halsted St.

gingą, sunkų gyvenimų. Kai Mcįit tą vietų pąmąčįųf visup- '''''GARSTnkjtf.q arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

•* l* . • ♦ ■* - -l . , . - (
a*.- ■

ROOSEVELT
8500

* trumpam laikui
‘ ’* -■"’ ’, Z , ♦ . -*s ’

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS
M ■- ?■ L ' *•#**.-. K. M # .

TAIP NUPIGINTOS
NUSISTEBESITE

adr.su



