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Bonti Armija Vėl Mar 
suos į VVashingtoną

Bonų armijos vadovybė skelbia, kad ex 
kareivių maršavimas į Washing- 

toną prasidės gruodžio 3 d.
Chicago.—Vietos bonų armi

jos — Bonus Expeditionary 
Forces—vadovybė paskelbė, kad 
tos organizacijos viršininkų 
štabas, kuriam vadovauja na- 
cionalis komanduotojas Geo. 
Anthony, nutarė paskelbti nau
ją maršavimą j Washingtoną 
reikalauti išmokėti bonus bu 
vusiems kareiviams.

Francija ir Rusija 
pasirašė nepuoli

mo sutartį
Paryžius, lapkr. 30. — Pre

mjeras Herriot ir sovietų Ru
sijos abmasadorius Dovgalevski 
vakar pasirašo naują nepuoli
mo ir draugiškumo sutartį. Tai 
yra pirma tokia sutartis, kurią 
Rusija ikišiol yra padariusi su 
viena iš didžiųjų valstybių.

Anglija jau paraše no 
tą skolų klausimu*

Londonas, lapkr. 30. ‘Iždo 
kancleris Chamberlain atsaky
damas į darbiečių vado Lans- 
bury paklausimą atstovų bute, 
pareiškė, kad Anglijos nota 
Jungt. Valstijoms skolų klausi
me jau yra paruošta ir tuojau? 
bus pasiųsta į Washingtoną.

Anglija notoje išnaujo prašys 
atidėti skolų mokėjimą, nors ji 
yra pasiryžusi pripuolančią 
gruodžio 15 d. skolą sumokėti, 
jei negaus skolų mokėjimo pra
ilginimą.
Francija irgi prašys prailginimo

Paryžius, lapkr. 30. — Nau
jas Francijos skolų memoran
dumas, kuris tapo galutinai pri
ruoštas kabineto susirinkime, 
vėl prašys Jungt. Valstijas ati
dėti mokėjimą tos Francijos 
skolos dalies,—viso apie $20.- 
000,000, kurią reikėtų sumokėti 
gruodžio 15 d.

Notoje busią nurodyta, kad 
Francija veikusi kaipo finan
sinė rėmėja daugelio Europos 
šalių ir gali įvykti didelių keb
lumų, jei Francijai reikės da
bar savo skolas mokėti.

Nota bus pasiųsta Washing- 
tonan galbūt pabaigoj šios sa
vaitės.

Nukapojo algas Balto
jo Namo darbininkams

Washington, lapkr. 30. —Vi
si Baltojo Namo darbininkai 
gavo pranešimą, kad pradedant 
nuo šiandie ir iki pabaigos fis
kalinių metų liepos 1 d. visų jų 
algos bus nukapotos tris ir 
pusę dienos į mėnesį. Nukapoji- 
mas paliečia ir prezidento sek
retorius.
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Bonų armijos štabo įsakymu, 
bonų armijos maršavimas’į 
Washingtoną turi prasidėti at
einantį šeštadienį, gruodžio 3 
d., kad pirmieji bonų armijos 
pulkai galėtų pasiekti Wash- 
ingtoną kaip tik susirinks kon
gresas ateinantį pirmadienį, 
gruodžio 5 d.

Washingtono policija 
ruošiasi prieš demon

strantus
Washington, lapkr. 30.— Co- 

lumbia Distrikto komisionieriai 
pradedant nuo ateinančio sek
madienio panaikino visus poli
cijos paliuosavimus, besiren
giant prie pasitikimo demons
trantų, kurie grupėmis vyksta 
j Washingtoną.

Demonstrantus turės suvaldy
ti pati policija ,be federalinės 
valdžios pagelbos. Vienas iš 
svarstomų planų yra išsklaidyti 
maršuotojus kaip tik jie pa
sieks distrikto sieną. '

Komisionieriai paskelbė, kad 
jie nemaitins ir neduos pasto
gės demonstrantams ir svarsto 
apie neleidimą jiems susispies
ti didesniais būriais ir .nepri- 
“Bado maršuotojai” atsisakė 

nuo miesto pagelbos
Cleveland, O., lapkr. 30. — 

400 “bado maršuotojų”, kurie, 
komunistams vadovaujant, vy
ksta į Washingtoną, atsisakė 
priimti Clevelando miesto pa
tiektą jiems užkandį, kuris su- 
sidėjojš duonos, dešrų ir kavos. 
Jie taipgi atsisakė miegoti ant 
cementinių grindų miesto salės 
rūsyje ,kuris jiems tapo paves
tas.

Nutarimas atsisakyti nuo 
miesto pagelbos tapo padarytas 
todėl, kad jų pritarėjai pasiū
lė jiems geresnį maistą ir ge
resnes patalpas kitose miesto 
dalyse.

I

Chiniečiai sušaudė 44 
piratus

Honkong, lapkr. 30. —44 pi
ratai, kuriuos suimta kai Kan
tono kanuolinis laivas ir aero
planai užėmė piratų. tvirtovę 
Cheyeung saloj, vakar tapo vie
šai sušaudyti Pakhol mieste. 
Tūkstančiai žmonių susirinko 
pamatyti piratų egzekuciją.

Du darbininkai žuvo Panamos 
kanale

te

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

Giedra ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 4> 
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LAcine-P. o A. Pbuio,

Jauna, bet nepaprastai gabi 
pianistė Poldi Milinei’, 17 m., 
iš Viennos. Kuomet jai atvykus 
į Jungt. Valstijas kilo abejo
nių dėl jos asmenybės, tai jai 
užteko paskambinti pianu ke
letą kurinių, kad pašalinti vi
sas kliūtis jos įvažiavimui į 
Ameriką.

Demokratai jau pra
deda svyruoti

Gal jau jau nebesiulys pirmam 
posėdyje atšaukti prohibiciją

Washington, lapkr. 30. —De
mokratų vadai, ’ kurie buvo 
griežtai nusistatę jau pirmą 
dieną kongresui susirinkus atei
nantį pirmadienį įnešti prohibi- 
cijos atšaukimą ir tuoj aus pra
vesti balsavimą, dabar jau ima 
svyruoti ir abejoti, ar galima 
bus tą padaryti. Jie balsavimo 
pravedimui ketino panaudoti 
visą partijos discipliną ir pri
versti net ir sausuosius demo
kratus balsuoti už atšaukimą. 
Bet sausieji ėmė šiauštis, ypač 
iš pietinių valstijų, bijodami ir 
savo balsuotojų, todėl ir jų va
dai ėmė darytis nuolaidesni. At
stovų buto pirmininkas Garner, 
kuris tvirtino pravesiąs ' balsa
vimą pirmą dieną, dabar jau su
tinka palaukti su balsavimu, 
jei didžiuma buto to norės. “Mes 
palauksime; mes turime už
tektinai laiko apsvarstyti”, sa
ko dabar Garner.

Balboa, Panama, lapkr. 30.— 
Du Madden tvenkinio darbinin
kai prigėrė pakilusiam vande
niui Chagres upėj apvertus jų 
traptus.

Del potvinio Panamos kana- 
las buvo uždarytas vienai die
nai, bet dabar vanduo tiek at
slūgo, kad jau praleidžiamą lai
vus.

Boston, Mass., lapkr. 30. — 
Bostono Prekybos Kamera pa
skelbė, kad 19 naujų firmų ati
darė savo dirbtuves Bostono 
distrikte spalio mėn. Iš tos prie
žasties darbo gavo apie 500 
žmonių.
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Italijos fašistai vėl nu
baudė Turati

Buvęs partijos sekretorius 
spenduotas neaprybotam 
kui už laiškus

su
lai*

Nepaprastas kilimas 
New Yorko pavietą 

valdžių išlaidą

New 
Yorko korupciją ir kuriam ad
vokatauja Seaąbury, privertęs 
Ne\v Yorko merą Walkerį atsi
statydinti, tyrinėdamas surado, 
kad laike Walkerio administra
cijos New Yorko miestas vien 
auomobiliains ir jų užlaikymui 
išleisdavo į metus $2,000,000. 

Vien pavieto valdžios užlai
kymas per pastaruosius 10 me
tų pakilo 63 nuoš. Per tą p^itį 
laiką trijų miesto departamen
tų užlaikymas pakilo 90, 60 ir 
53 nuoš.

Labiausia pakilo užlaikymas 
mažiausio pavieto, Richmond, 
valdžios. Ten valdžios išlaidos 
nuo 1922 m. pašoko net 231 
nuoš. Queens ir Bronx išlaidos 
pakilo 125 ir 96 nuoš. Mažiau
sia pakilo Kings ir New Yorko 
pavietų išlaidos.

Kaip miestuose, taip ir pa
vietuose augščiausia pašoko val
dininkų algos—71 nuoš. Išlaiky
mai ir reikmenys pakilo 75 
nuoš. Kitos išįaidos pašoko 18 
nuoš.

Tas pats kas atsitiko su New 
Yonku, yra atsitikę ir su visais 
didžiąsiais Amerikos miestais ir 
pramoningomis valstijomis.

Išlaidos New Yorko paviete j 
kelis metus pakilo 63 nuoš. 
Kitur net 231 nucš.

New York, lapkr. 30, — New 
Tori.o valstijos legislatura ko- 
mitev s, kuris tyrinėja

[Acme-P. 8 A. Photo J

Francijos premieras Edourad 
Herriot, kuris pereitą antradienį 
pasirašė su sovietų Rusija ne
puolimo ir draugingumo, sutar
tį, pirmą tokią Rusijos sutar
tį su didžiąja valstybe.

Žydų pogromai Len 
kijoj tebesitęsia

Jau 300 žmonių sužeista Lvove. 
Pogromai persimeta į kitus 
miestus

Lietuvos Naujienos
Latvijoj 20,000 be

darbių
Krata Kauno Jėzuitų 

vienuolyne

Danija tarsis su Angli
ja dėl naujos preky

bos sutarties
Gopenhagen, lapkr. 30.—Va

dovaujama užsienio reikalų / mi 
nisterio Much, Danijos delegar 
ei j a išvyksta į Londoną tartis 
dėl naujos prekybos sutarties 
su Anglija. Delegacijai yra pa
vesta labai sunkus dalykas: iš
gauti senąsias kvotas Danijos 
produktams, kuomet Ottawos 
sutartis reikalauja, kad didelę 
dalį maisto produktų Anglija 
pirktųsi iš Kanados.

Rymas, lapkr. 30. — Fašistų 
partijos sekretorius Starace pa
skelbė, kad per penkis metus 
buvęs partijos sekretorius ir de
šino j i Mussolini ranka, Augus
to Turati, tapo suspenduotas 
neaprybotam laikui, kas yra 
tolygu pašalinimui iš partijos. 
Turati nubaustas už tulus pri
vatinius laiškus, kurie išėjo vie
šumon ir kurie fašistams ne
buvo malonus.

Turati liko urnai pašalintas 
iš sekretorystės, turbut susipy- 
kus su Mussolini, du metai at
gal. Paskui jis tapo paskirtas 
fašistų laikraščio redaktorium. 
Bet ir iš ten tapo pašalintas 
neva dėl nervų paskrikimo ir li
ko uždarytas silpnapročių sa
nitarijoj.

Pats sau pareikalavo 
mirties bausmės

Lvovas, Galicijos Lenkijoj, 
lapkr. 30.—Kad sustabdyti žy
dų pogromus Lvove, kuriuose 
jau 300'žmonių sužeista, tapo 
atgabenti tankai ir kulkosvai
džiais apginkluoti automobiliai- 
Laidotuvėse lenko studento, ku
ris liko užmuštas puolime ant 
žydų, dalyvavo apie 60,000 žmo
nių ir pačias laidotuves pavers
ta didele demonstracija prieš 
žydus.

Gryštant ir laidotuvių neži
nomas puolikas nušovė kitą len
tą studentą. Todėl prisibijo- 
ma naujų sumišimų rytoj, kada 
už tą studentą bus laikomos pa
maldos Lvovo, Poznaniaus ir 
Krokuvos bažnyčiose. Varšuvos 
valdžia yra susirupinusi padėti
mi ir uždarė tuos laikraščius, 
kurie kurstė prie pogromų.

Pogromai persimetė ir į ki
tus miestus.

Vilniaus universitete keli stu 
dentai liko sužeisti. Censtaka- 
voj keli žydai liko sumušti.

Ryga. [Elta]. Laukričio 1 d. 
—Latvijoj buvo iš viso įregis
truota 19,546 bedarbiai.

(Kiek bedarbių yra Lietuvoj, 
nežinoma, nes ten bedarbių nie
kas neregistruoja).

Jėzuitas su garsiu Bernotu pla
tina ‘revoliucinius’ atsišaukimus

Europoje prasideda 
tarp valstybių mai

nų prekyba
Vieton mokėti pinigais, valsty
bės bando mainytis prekėmis

Praga, čechoslovakijoj, lapkr. 
30.—Europoj prasideda mainų 
prekyba, valstybėms negalint 
mokėti pinigais. Ta mainų pre
kyba galbūt prasiplės'po visą 
Balkanų pušiausalį, kur “pini
gu” pavirs kiaulės.

Jugo-Slavija nesenai užsisakė 
Austrijoj 100 vagonų žalvario 
dalykų, kurie yra reikalingi 
Jugo-Slavijos arsenalams. Už 
tas prekes Jugo-Slavija užmo
kės Austrijai ne pinigais, bet 
irisiųsdama 10,000 Jugo-Slavi* 
jos kiaulių.

Dabar čechoslovakija ir Ven
grija veda derybas dėl atsiskai 
tymo už vartojimą geležinkelių. 
Vengrijai reikėtų mokėti Če* 
choslovakijai kas mėnesį po 
1,000,000 čechų .
$29,600). Vengrijai pinigais 
mokėti yra nepatogu ir ji siū
lo atsilyginti Vengrijai kiaulė
mis.

Amerikos kariuomenė 
kraustoti iš Nica- 

ragua

Kaunas. — Prieš kurį laiką 
buvo pastebėta kažkeno plati
nami nelegalus atsišaukimai: 
“Dirbkim, krutėkim, kovokim!” 
ir “šalin šnipus!”

Kriminalinė policija pradėjo 
sekti. Išaiškinta, kad tų atsi 
šaukimų platintojai yra Juozas 
Bernotas, Antanas Kimša ir vie
nuolis jėzuitas, dar jaunas, ne
seniai Olandijoj baigęs aukšt. 
mokslus, Laukaitis.

Kriminalinė policija sužino
jo, kad lapkr. 14 d. tų atsišau
kimų autoriai ir platintojai 
Aleksote, Bernoto bute, daro 
susirinkimą. Susirinkimo me
tu buvo padaryta krata ir kra
tos metu rasta 113 atsišauki
mų, pasirašytų: “Laisvės ir 
Tiesos komiteto štabrfs”.

Lapkričio 15 d. 10 vai. ryto 
vienuolio jėzuito Laukaičio bu
te jėzuitų vienuolyne taip pat 
padaryta krata ir rasta 10 mi
nėtų atsišaukimų ir atsišauki
mams spausti medžiagos ir Įran
kių—klišių. 

«
Bernotas 1929 m. kariuome

nės teismo nubaustas už ko 
mun&tinį veikimą. Išėjęs rš ka- 

mėnesį po Įėjimo Bernotas nesiliovė vei. 
kronų (apie kęs komuhistų naudai ir karo 

komendanto buvo ištremtas į 
Varnius. Varnių koncentraci
jos stovykloj Bernotas susidrau
gavo su Ambrozaičiu ir federan 
tų veikėjas komunistą Bernotą 
patraukė į katalikus.

Managua, Nicaragua, lapkr. 
30.—Pirmieji Amerikos jurei- 
vių-marinų kuopos jau pradėję 
evakuoti Nicaragua. Galutinai 
Amerikos kariuomenė išsikraus
tys iš Nicaragua iki sausio 3 d.

Užsienis patenkintas 
lietuviškais, kiau

šiniais

Los Angeles, Cal., lapkr. 30. 
—Dalias Eagan visuomet gir
davosi, kad jis yra drąsuolis. 
Jis yra gatvės gaujų padaras- 
vagis, plėšikas, mušeika, niekad 
nesugyvenąs su įstatymais.

Teisme, kur jis buvo teisia
mas už nušovimą laike plėšimo 
auglininko W. J. Kirkpatrick iš 
Battle Creek, Mich., jis drąsiai 
pareikalavo sau mirites baus
mės—ir jos susilaukė. Jo ad
vokatas bandė teisinti, kad jis 
nešąs pilno proto. Bet jis tą 
teisinimą atmetė, nes esą gal
būt , visi žmonės yra nepilno 
proto, bet sulig to saiko, kuriuo 
saikuojami žmonės, jis esąs vi
sai’ pilno proto, kaip ir visi 
kiti žmonės.

Jis bus pakartas San Quen- 
tin kalėjime. /

Price, Utah, lapkr. 29. —- 
Besiklausant radio muzikos įvy
ko persišaudymas tarp Santjago 
Molino ir Joe Chevez, kuriame 
abu vienas kitą nušovė, t

....... ...........................

Automobilistas nuvertė 
vagonus

4

Chicago.—-W. J. Amos, 45 m. 
iš Lake Geneva, Wis., įvažiavo 
automobiliu ties Antioch, III., J 
tavorinį traukinį. Nors jis pats 
ir jo žmona tik lengvai susižei
dė, bet susidūrimas, nuvertė nuo

Suradęs dokumentus, 
kad Amerika atrasta 

1452 m.

B,ankrutijimai padidėjo
New York, lapkr. 30. — 

Bradstreėt paskelbė, kad per
eitą savaitę buvo 463 bankruti- 
jimai. Užpereitą gi savaitę bu- 
bo 408 bankrutijimai. Padidė
jimo bankrutijimų galima tikė
tis per ateinančius du mėne
sius.

Kaunas.—šalia privačių pirk
lių Vokietijon daug kiaušinių 
eksportuoja Pienocentras. Jo 
kiaušiniai ten jau išsidirbo net 
savo markę. Berlyno rinkos 
biuleteny rašoma, kad Pieno
centro kiaušiniai geriau perka 
mi ir yra brangesni, negu kitų 
eksportierių. čekoslovakai, kiek 
teko girdėti, Pienocentro kiau
šinių kokybe taip pat labai pa
tenkinti. ■k

Seville, Ispanijoj, lapkr. 30.— 
Portugalų istorikas Cortesao, 
buvęs direktorius nacionalio 
knygyno Lisbonoje, bet daba? 
čia gyvenantis politinis tremti
nys, paskelbė, jog jis Latorre 
dėl' Tombo archivuose suradęs 
dokumentų, kurie rodo, kad 
Ameriką surado 1452 m. por
tugalų navigatorius Vasquez de 
la Frontera bendrai su kitu por
tugalu Diego Detieve. Jie su
radę Ameriką už 40 metų prieš 
Columbo atradimą Amerikos ir 
apie tą Kolumbas4 žinojo dar 
prieš išplaukiant per vandeny
ną j vakarus, ieškant naujo ke
lio į Indiją.

Pasak Gortesao, tie portuga^ 
lai buvo išlipę Newfoundland 
saloj ir iŠ ten atsivežę įrodymų 
apie savo atradimą.

■ • ■ . ..................... . .........

Danija neilgina Trockiui vizos 
—:------- . 1;>

Copenhagen, lapkr. 30. —Da
nija. atsisakė prailginti Trockini

• 1 • • • X • m

Washingt6n.— Padidėjus už
sieny pareikalavimui trokų, per
eitą mėnesį padidėjo automobi
lių eksportas.

Havana, lapkr. 30. — Kubos 
prezidentas vakar paliuosavo 80 
politinių kalinių ir šiandie įsa
kė paliuosuoti dar 69 kalinius, 
kurie buvo išvežti prie sunkių * 
darbų Pines salos katorgoj.

.JI

bėgių: net keturius vagonus ir vizą, kuri baigiasi rytoj. Troc- 
traukinių vaigščiojimas liko su- kis prašė prailginimo, kad jo 
trukdytas įkeltoms valandoms žmona galėtų palikti pasigydyti.
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TIKTAI KETURIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

KALĖDŲ
ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI m 
šventadieniais nuo o iki i val
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nuosavybių 
stambesnes 

kurias arba 
laike arba 
bonus, šė-

buvo vėl lai- 
pradėti kurti

Bet dabar, 
triūsu žmo- 

šiokio tokio

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicagoje
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy
Pilnas vardas ir pavardė 

Adresas .................

Amžius .................

Kam užrakote? .. 

Ar giminė? ...... 

Jd adresas

Rašo Juozas J. Hertmanavičius.

Tarpusavė Pagalba
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Šiurpi padėtis.
Dabartinis ekonominis kri- 

zis Amerikoje nėra pirmas 
net ir lietuvių ateivijos gyve
nime. Dar yra daugelis tų, ku
rie gerai atsimena 1893-4 me
tų “Free Soup” laikus, o po jų 
keletas smulkesnių krizių, ku
riuose irgi daugelis musų 
žmonių skaudžiai nukentėjo. 
Bet ne ‘tik lietuvių ateivija, be4, 
ir čia gimę gyventojai neatsi
mena laikų, kuriuose visa 
draugija taip skaudžiai butų

tusi taip ilgai. Be to, senes
niais laikais, kada musų a‘tei- 
vija buvo dar jauna, bloguma 
jaute tik darbininkai, kurie 
negalėjo rasti darbo. MažaiMažai 
kas musų turėjo dasivyvenęs 
kokį biznį, mažai kas turėjo į- 
sigijęs savo triūsu kokį nors 
stambesnį turtų, mažai buvo 
viešų įstaigų. Tokiems naujo
kams mažai kas buvo praras
ti. Jeigu nebuvo darbo, tai 
draugai kiek galima sušelpė, 
arba labdarybės teikė pašal
pų. Pasigerinus laikams, atsi
radus darbams, vėl saulutė 
sužibėjo; su draugais, kurie 
šelpė nedarbo metu, žmonės 
atsiteisė, praėjusius laikus už
miršo ir galima 
mingai įgyventi, 
ateitį iš naujo, 
kada ilgų metų 
nes dasigvveno
'urto, kada į: įgijo biznius, -su
kūrė įvairias įstaigas, ir tų 
viską ekonominio krizio audra 
sunaikino, ir jau sulaukus vė
lybo amžiaus priseina palikti

be vilties šviesesnės ateities,— 
šiurpu yra. Šitas sinugis mums 

a visu skaudžiausis.
<0 c t i j 

Musų gerbūvio suirimas.
Kiekviename žmogaus gy

venime yra gana trumpas lai- 
kuriame jis gali aprūpinti 

s savo ir savo šeimos rei- 
Tai jaunystės ir subren- 
anižius. Sulaukus to 

amžiaus, kiekvienas stengiasi 
sutaupyti kiek galima, kad su
laukus senatvės nereiktų drau
gams būti sunkumas, ir kad 
neclgetauti arba vargų kęsti. 
Taupus žmonės, norėdami ap
rūpinti savo ir savo šeimos 
. Icitį, nepraleidžia visų savo 
uždai bį bėgantiems reikalams. 
Jie savo gyvenimo vagų su
siaurina, kad atei’fje galima 
Imtų lygia vaga gyventi ir bū
ti nepriklausomais. Uždarbį 
tad skiria į dvi dalis,—vienų 
dalį vartoja bėgantiems rei
kalams, o kitų taupina atei
čiai. Tas taupumas pasireiš
kia pas lietuvius gana ryškiai, 
ir todėl pastarais laikais mes 
matėme lietuvius, įsigijusius 
gražius namus, susikūrus gra
žius biznius, įsikūrus gražias 
įstaigas. Tikėtasi, kad kuo to
liau, tuo bus geriau, ir kad 
mes Amerikoje užsimsime ga
na tvirtų ekonominę ir kultū
rinę pozicijų. Darbininkų vai
kai lanke vidurines ir net 
aukštesnes mokyklas, tvėrėsi 
lie'uvių inteligentija Ameriko
je, jų tėvams savo triniu da- 
sigyvenus gražių 
arba sulaupinus 
sumas pinigų, 
bankuose sudėtus 
įdėjo į morgičius, 
rus.

Viskas gražiai 
spalių mėnesy, 
neužėjo smarki ekonominė au
dra. Tame tad mėnesyje, kaip 
žaibas iš skaistaus dangaus, 
krito žinia, kad stakų vertė 
žymiai nupuolė. Kas turėjo su
dėjęs savo taupinius į s'akus 
(akcijas), pasijuto, kad viskų 
arba bent stambių dalį savo 
įdėlių jau prarado. Jeigu tie 
stakai buvo užpirkti ant “mar- 
gin”, tai yra dalinio įmokė j i- 
mo, tai Jokie “margin” tapo 
visai nušluota. O kada s’akais 
daug žmonių vertėsi, tai tas

smukimas stakų vertės nupul- 
dė žmonių ūpų, prasidėjo 
“depresija.” Visi paliesti tais 
nuostoliais pradėjo siaurinti 
savo gyvenimo vagų. Pareika
lavimas įvairių reikmenų su- 
mažėjo. Bizniai atsidūrė keb
lioj padėtyje. Sumažėjus pa
reikalavimui prekių, sumažėjo 
judėjimas dirbtuvėse. Prasidė
jo nedarbas, kuris kuo Viliau, 
tuo plačiau plėtėsi. Žmonės, 
nustoję įplaukų, turėjo įrau
kti pinigus iš bankų pragyve
nimo reikalams. Turėjo siau
rinti savo gyvenimo vagų, 
ieškodami pigesnių butų. Po 
tam ir nuomų nebuvo iš ko 
apmokėti. Savininkai namų 
nustojo įplaukų. Neturėdami 
įplaukų, jau negalėjo apmokė
ki ir nuošimčių nuo morgičių, 
taksų negalėjo kitų išlaidų 
padengti. Bankai pasijuto keb.

Kuo ilgiau tęsėsi toki padė
tis, tuo platesne vaga pradėjo 
plaukti žmonių vargai. Bankų 
depozitorįai, vieni iš reikalo, 
kiti iš baimės, pradėjo reika
lauti savo depozitų, taupinių. 
Prasidėjo “run on the banks” 
—masinis puolimas atsiimti 

joks 
visus 
va ul-

bankas negali laikyti 
pinigus sudėjęs savo 
tuose” — tvirtuose kambariuo
se. Išmokėję kiek galima, ma
tydami, kad pareikalavimui 
nėra galo, gurėjo užsidaryti. 
Viename Cook County (aps
krity) nuo 1929 melų iki šiam 
laikui užsidarė fb6 bankai, iš 
tų 1 16 vakstijiniai, o 20 nacio- 
nalių esančių po federalės 
valdžios priežiūra. Užsidarius 
diankams, padėtis dar pablogė
jo. Biznifli smarkiai nukentė
jo, nedarbas didėjo, ir štai da
bartiniu laiku vien Cook C’ly 
turime apie 800,000 bedarbių, 
iš kurių apie 600,000 yra už
laikoma viešų labdarybių. Su
sidarius tokiai padėčiai, visas 
musų gerbūvis suiro. Esame 
dabar prislėgti dideliais rūpes
čiais ir vargais.

Namai ir morgičiai.
Kaip jau kalbėjome, \ie, ku

rie turėjo sudėję savo ta upi
nius į korporacijų akcijas 
(stoeks), buvo pirmi, kurie 
prarado savo taupinius. Tie, 
kurie turėjo sudėję pinigus 
bankuose, prarado juos ban
kams užsidarius. Pasiliko dar 
dvi rūšys taupiu tojų r— savi
ninkui namų ir savininkai 
morgičių ir bonų. Kad einant 
ekonominiam krizini savinin
kai namų turėjo kentėti labai 
skaudžiai, — jau mes matė
me. Bet apie, padė'.į savininkų 
morgičių ir bonų - bonas yra 
vien padalintas morgičis į 
smulkias dalis — mažai kas 
žino. Tikrenybėje padėtis* sa
vininko namo ir savininko 
morgičio mažai kuo skiriasi. 
Pasisekimas taip vieno, kaip 
ir kito remiasi įplaukomis iš 
namo. Kada įplaukos iš namo 
sumažėja, jo savininkas atsi
duria keblioj padėtyje. Nėra 
tada iš ko apmokėti taksų ir 
kitų namo išlaidų, nėra iš ka 
apmokėti nuošimčių ant mor- 
gičių ir sumos. Iš tuščio nepa
semsi. Morgičio savininkas ta
da nustoja įplaukų nuo savo 
pinigų taip lygiai, kaip ir na
mo savininkas. Jeigu kaįp vie
nas, taip ir kitas turi dlįbų,— 
stoka tokių įplaukų nesijau
čia labai skaudžiai, bet jeigu 
nėra darbo, tada turint ir di
delį tur’^ų galima susipažinti 
net su alkiu. Tokioje padėtyje 
randasi šiais laikais tūkstan
čiai namų savininkų ir morgi-

1930, 1931 ir iki tos dienos 
1932 metų, Cook apskrityje 
tapo parduotų iš licitacijos 
už morgičius nejudinamų nuo
savybių vertės $2,183,142,000. 
Sekančiai: 1929 metais už 
$270,000,000; 1930 m. už $407,- 
000,000; 1931 m. už $785,000,- 
000, ir 1932 m. už $719,000,000.

Tas reiškia, kad namų savi
ninkai bėgyje tų keturių melų 
prarado tiek turto, Siitaųpinto 
savu gyyepime, paliekant be 
niekiu. Rejt kftip i^ėjo nmrgičių 
spvipinkai, kurie uždarė sayo 
morgi$us? I klausimų yra 
sunku ųĮsųlkylį. čia priseina 
suprasti, kfi> reiškia už<|ųry- 
mas

Ųžrferynjus męrgičin, AYmįe- 
cioaur^’ yra surištas «u ilga 
procetlum- Trys m&Miai pra- 
eįna, M (ormališknwai yra 
atlikti ir p,tmsayyba. galima 
stųtyįli iicitacijoų. Atėjus |iėi- 
t arijui, pirkėjus punsavybčs 
nereikulaųja vaduoUs uuosa- 
vybes yer*e- Užteųka, kad jo 
pusmlįjimus yra aukščiausia 
koki ■fap('tipner,> gauna. Toks 
pąsiuiijimas gali būt mažes
nis, negu suma nmrgičįo išei
na. riejt pinigai, pasiūlyti už 
nuosavybę nereiškia morgičio 
savininko nuosavybę. Iš pasiū
lytos kainOs visų pirm atsi
traukia nemokėtos taksos ir 
“Special assesmentai.” Po to 
eina “forcclosure” išlaidos, 
kurios paprastai yra labai di
delės. Morgičio savininkas tad 
gauna skir'.umų tarp pasiūly
tos kainos ir paminėtų išlaidų. 
Jeigu jo morgičis nėra paden
gtas, jis gali skųsti pasirašiu
sį ant morgičio už ncdaleklių, 
“deficiency.” Bet jeigu pasira
šęs ant morgičio nieko 
lai toks ’Judgemenl” 
naudos neduoda.

Uždarantis morgičių,
damas, kad nėra pirkėjo, ku
ris užmokėtų pilnų sumų, rei-

ne'.uri, 
jokios

m a t v- te

ir sumų jo moi’gičio sų, nemo
kėtais nuošimčiais, . gali pats

i i C/A mj V # »*
tokią nuosavybę nupirkti. Bet 
tada turi ture',į grynų pinigų 
apmokėjimui visų uždarymo 
morgičio lėšų. Turint užtekti
nai grynų pinigų, tas galima 
gerai padaryti, bet jeigu jų 
nėra, lai noromis nenoromis 
priseina leisti kitam nuosavy
bę nupirk;, nors ir žemiausia 
kaina. Ir tokiame atvejyje pa
nešti nuostolius. Pasitaiko 
dažnai, kad pardavus tokių 
nuosavybę iš licitacijos, nloi’r 
gičio savininkas praranda di
desnę dalį savo morgičio 
mos.

Bet tas dar ne viskas.
Statau; uždaromo morgičio 

nuosavybę licitacijon, “Mastei* 
in Chancery” išduoda tik 
“Certiiicate of Sale”, kuris ne 
reiškia titulų nuosavybės, bet 
vien parodo užmokėtų kainų. 
Savininkas namo ar kiti kre- 
di’oriai gali bėgyje 15 mėne
sių po licitacijos tokių nuosa
vybę atsipirkti, užmokant lė
šas, į kurias įeina ir “resyve- 
rio” patarnavimas, ir nuo
šimčiai nuo sumokėtos licita
cijos sumos, ir kitos lėšos. 
Reiškia, pardavimas ant licita
cijos neteikia savininkystės 
teises, o neturint tokios teisės, 
negalima ant nupirktos nuo
savybės pasiskolint pinigų ant 
naujo morgičio. Be to, bėgy
je tų 15 mėnesių, nėra gaili
mą daryįi ir stambesnių pa
taisymų, be teismo sutikimo. 
Todėl daugybė nuosavybių 
parduotų iš licitacijos, neneša 
jokios naudos ir nueiną nie
kais. Todėl perkant iš licita
cijos už uždarytų morgičį nier 
kas negali, mokėti už nuosavy
bę aukštesnės kainos. Ir nusi
pirkus už žemų kainų dažnai 
priseina panešti nuostolius.

Ir \as dar ne viskas.
Ir po 15 menesių nuo liek 

tacijos, kada -‘Mašter in Chan
cery”, išduoda “Mapter’s 
DeedY, ’ titulas nuosavybes iiė-( 
ra galutinai geras. Po to, bė
gyje trdjų’nmtų dar kas gali 
,į nešti “ Wri t of įivrors” ir 
“Deed” aįįdėti J. šonų 
^side”. .u, Cliicago Tiiie ano 

j daugelyje ais

su

tokį
“sėt

Title and

Uždarymas morgičių — 
“ [oreclosures”

Association of Real Estate 
Taxpaycrs of Illinois Radio 
Raiboje spalių 18 d. 1932 jne^ 
tais paskelbė, kaip laike 1929 vejų neišduoda pilnų Titlė 

■ ■ > * ?*. .- .'*/ ■ rfč'';v. 5^';’
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Guarantęe Policy be išėjimo o pinigai morgičjo savininkui 
.ha ' « < a «■ a . . a. ■ a .a a ' • a « a a .ayra būtinai reikalingi, tai, ne

galint gauti naujų paskolų-ant 
tokios sumos, an’i kokios yra 
senasis pirmas morgįčįus, ga
lima mėginti gauti naujų mor
gičį ant mažesnės sumos, pa
mokėti dalį senojo morgičio, 
p neišmokėtų dalį paversti an
tru morgičių. Tada nėra rei
kalo parduoti nuosavybę ir se
nasis savininkas gali ir toliau 
jų valdytį.

(Rus daugiau)

tri jų metų po išdavimo “Mas- 
ter’s Deed”. ' *

Štai dėl ko uždarymas mor
gičio yra nepageidaujamas da
lykas taip dėl namo savinin
ko, kaip ir> savininko. morgi
čio.

Susilaikymas gražumu.
Nėra žmonių gyvenime to

kios padėjęs, kurių negalima 
butų pabloginti arba pagerin
ti. Piktumas, lųsymųsis po 
teiunus visada padaro dau
giau žalos, nuostolių, negii tai\ 
pusavis susitaikymas, nors ir 
blogiausioje padėtyje. Savinin
kas nuosavybės ir savininkas 
morgičio, atsidūrus keblion 
padėliu, privalo žiūrėti vienas 
į kRų kaipo aukas fiisidariu- 
ein n/.lnmin n,v1 itiLvrlUn n ' «n». 'kurh '»ekihhif®l palfinrvln šių nelemtų apiinKynių, o ne tinai. Jisai ąiojaua netaiko i
kaipo j priešus'. Toks atsineši- 
mas vienas į kilų, draugingas 
jausmas, priveda abi puses ie
škoti geriausio kelio išeities, 
ir tokių kelių randasi labai 
daug. Reikia tik jų draugiškai 
ieškoti. Man būnant morgičių 
biznyje prisėjo ne kartų susi
duri su įvairiais keblumais, 
tačiau nei vienų kartų neprisė- 
jo uždaryti morgičį arba leisti 
savo nuosavybę, kad morgičio 
savininkas jų parduotų iš li
citacijos. Taip pat man pavy
ko daugelį mano klijentų su
taikyti gražumu ir sutaupyti 
jiems teisino lėšas, ir dauge
lis nemaloniųjų ir abipusiškų 
nuostolių. Jeigu toks jausmas 
butų pas visus, lai abelna pa
dėtis pebulų taip šiurpi, kaip 
ji yra šiandien.

Galimybės tarpusavios pa-

Terpentinu Greit 
Sustabdo šaltį 

Krutinėj'e.
Seni rydymo budai yra geriausi. Nkkaa 

iki 81ęl nelirodo nloko geresnio už terpen
tiną. kuria sėkmingai palengvina žalti kru-

“'-J ‘U‘_T J "skaudama
vietą," HuivolnJna užsidegusias plčves ir 
išvalo pro pradilinus.

Be,t terpentinas turi būt grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai sumainytas su bintinentu 
iš mėli,tolio ir kamparo. Toki tinkamą mi
šinį jus kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Tunto Vaporlng Olntment; vaistai nuo 6al- 
člo kuriuos vartoja td)katan«i(Įil per 30 metą.

Jeigu jus krūtinėn llrinslte Turpo Vaporlz- 
ing Ojntmentą iv |kv(lnuositc Mitus garus nuo 
Turpo Electric Vaporizer, jus galite sustabdyti 
byle Salti su vienu . trltmentu. Visas 
ištaisymas — jskatant Turpo Elec
tric Vaporlzer ir stiklinį" su Turpo Vapor- 
i/Jng Olntmont kainuoja tiktai 08 centus. 
Nusipirkite pąs savo vaistininką šiandie. 
Grąžinsimo pinigus, jeigu busite neužganė
dinti.

Kada namų savininkas nu
stoja įplaukų padengimui vi
sų tos nuosavybes lėšų ir mo
kėjimo nuošimčio ir sumos 
morgičio, tai . Susidaro krizis. 
Jeigu toki padėtis yra tik lai
kina, morgičio savininkas pri
valo p.a(Įaryti.;;naųK) savinin
kui gilias nuoĮąidas ir laukti, 
kol padėtis pagerės. Tam rei
kalingi yra vien prailginimo 
morgičio raštai, kurie leng

atsiduria 
budu ne 

nuošim

Kada savidiiifeš 
padėtyje, kad jokiu 
gali mokėti taksas, 
čįus, sumų ir padi 
užlaikymo namo geroj
koj, — žodžiu, negali išlaikyti 
nuosavybę savo rankose ir pri
sieina tokių nuosavybę leisti 
į kitas rankas, iada reikia ieš
koti kelio išeities sekančiais 
budais:

1) laisvas, pardavimas
Jeigu kokių nuosavybę gali

ma parduoti iš licitacijos, su
darkius titulų ir apsunkinus 
dar jų lėšomis uždarymo mor? 
gičio, tai daug lengviau jų ga
lima parduoti aukštesnė kai
na iš liuosos rankos, kada 
žmogus, nusipirkęs gali užsi
traukt naujų morgičių, darytį 
reikalingus pataisymus ir žino, 
kad jų niekas įš Jo Degglį at
imti. Čia reikalingas yra susi
tarimas sgvinįiikp morgičio sų 
sųvininku puosavybės įr tru
putis kantrybės ,kol rmįs tin- 
kamas pirkėjas.
2) Pasidalinimas nuosavybės 

titulu.
Jeigu nuosavybės yertė yčų 

daug didesnė ūž morgičio suj-i 
mų, bet dėliai dabartinio (?kor 
nominio krziio nėra galimą 
rasti pirkėjo, Ipįris apmokėtų 
ir morgičį ir ^atlikusių šulnį 
savininkui, tada morgičio;saį- 
vininkai ir nuosavybės galį 
susitarti, ir pasidalinti nuosa*- 
vybės titulu, panaikinant mor-

Pinigų Siuntinio skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

.v'-/

Kitchen-Freslih
,, • r • « > /' S.

K RAF T
lT :

Mayon maiše

Labai Švelnus . . . ••
nūs mišinys pnrlnktlnio alk*. 
Jaus, švelnaus ukauso, rinkti
nių kaiušlnlų, rotų prieskonių. 
Sumaišytas mažom! kru a Ju
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groscr- 
ninkama kas kelios dlcims.

Pabandykit J J i

N0W OFFERED AT.
REDUCED PRĮCES

4
T-

KALĖDOMS
ir

NAUJAIS
METAIS

PASVEIKINIMO 
TRAIŠKAI /T? KORTELĖS 
Labai Gražios, Sidabrinės 
s ■ ‘ Į t 1

ir Auksinės —

Lietuvių Kalboje tik už

? 5c •4

KALĖDŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON!
v.«u.. iki KLAIPĖDOS 

laivu FREDERIK VIII iš New Yorko 

GRUODŽIO 9 d.
Iš Chicagos Specialiu Traukiniu 

GRUODŽIO 8 d. 9:30 vai. ryto 
SPECIALUS PASILINKSMINIMAI LAIKE KELIONES 

VISOSE KLASĖSE.

Scandinavian American Line 
Autorizuoti Atstovai 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.. Chkffio. III. Tel. ROOSEVELT 8500

(Per Kopenhageną)

Lietuvaitės

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražių, didelę spalvuotų 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu- 

t ■ i .. A »

rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

Užsisakykite tuojaus 
“14AUJJ IENOS’’ 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

NAUJIENOS
DUOS

DYKAI! <4 EftA nn accident DYKAI! l,50U-00 KijCTNCE 
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais

Šiuomi siunčiu

Gausme, ?>nsji>irkti
NAUJIENOSE

Ghicago LAW School
■ J —ACCREDITED
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; ir'
STUDY OF IAW DEVSLOPS AND fCHJIPS 

| IEĄDERS. Most pf our teftdiiig Mm, includlng 
our PreitdonU, TRAINED MINDS
NATURĄLĮY GO FORWARD. Th»r« h alway> a Graat 
Domand for Mpn and Mfomen with Lagal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UtylOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Oųa subjact at a tlma. No Tlma lašt. Naw Clastas 

’formed nlna tliae* a Year. ||«rt Studying and Eam- 
ing Cradits at any Tlma. ENTER NOW. LLB. Degrea 
in Threa Yaars. Day and Evaning CĮaųe*. t .
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Profesoriai, asesoriai,
Taksų kolektoriai, —
Suka galvas namų savininkai, 
Kaip sprandų nusukfj depre

sijai

pa- 
per 
tiek
pa

tvirtino, 
tie de- 
Gal ir 
Padau-

Advokatai, teisėjai 
dėsto;

Teisybę jie sveria 
Vadinas, dirba dėl
Ir gauna ant cigarų..

savo kolegoms 
tiems kol kas 
žengti į dva-

ma, gurbe tepatialpina. Čia tik 
dalelė savo nuopelnų tesumi- 
nėjau. () kiek tų nuopelnų pas 
mane — 
bekalbėti
medalį, ir

Vieni mokinas, kad žmones 
šviesti,

Antri,—kad juos apgaudinėti,
Treti be mokslo es?j —
Jiems tenka mužikauti...

ir toliau leisti laikraš- 
tik tada, žinoma, biznis 
geriau eitų, nes parapi- 
turėtų laikraštį organu.

Padaužų spaktyvou 
viena archaiška

SAVO KALĖDINES DOVANAS OUTLETO KAINOMIS.

Padaužų 
prasimu labai 
susiįdomavo. Vienam jau 
ve kryžių, ir tas vargšas 
nusikryžiavojo...

nepralaimejo. Aš nieko nebe
žinau, ideko nebesuprantu. 
Man rodosi, — kiauiys’g. šau
kiuosi padaužas į pagalbų.

—Šioks Toks.

Užstatai! radijo, 
valanda. Klausaus ir 
— perstato kiaušių 
demokratišku pirmi-

pa? c ko 
gromata”,

boldapas toks užėjo; 
geria ir dainuoja, 
laikai žymiai gerėja...

— Don Pilotas.

—Dipl. D. P. ir 
kun. Mylibobas.

CHICAGO MAIL ORDER CO. 
HARRISOH 6 PAULINA STS. -. ■ MARSHriELO'L

pralobus arba 
kam, jis tapo 

nuo bergždžio

“Ponas Dobradziejau! Jūsų 
gromata apturėjau ir dabar 
atsakau aš tau kak ras į čėsų. 
Jus oškinot, kad jūsų kūdikė
lis dantukus užaugino ir vėl 
leistino. Gal motinėlė-saulutė-

1,005,000 
20,000 
60,000 
6,500 
8,200

M

Padaužų Audito 
riaus Raportas

Ne visiems pinigai 
reikalingi

Padaužų respublikos pilie
čiams, be abejo, rupi žinoti, 
kaip dalykai stovi su jų fi
nansais.

Nusiminti nėra ko. Dalykai 
stovi maždaug šitaip. Kadangi 
piliečiai nemokėjo ar nenorė
jo savo kapitalo saugoti, tai 
tenka jį likviduoti įstatymais 
apsaugotu ir garbingu bildu.

Padaužų respublikos resy- 
veris, eidamas įstatymų keliu, 
rūpinasi likvidacijos darbu. 
Žemiau telpanti lentelė paro
do, kaip sparčiai darbas eina. 
Viso turto yra $5,000,000 
Paverčiant nepiniginį 

turtą į pinigus, nuo
stolio pasidarė.... 1.295,000

Depoz i tori a ms pr i k 1 au
šo gauti .

Resyverio alga
Advokatams išmokėta 
Resvverio išlaidos ....
Taksai ir pataisymai .. 
Darbininkams išmo

kėta ........ ............

Viso .............. $5,494,700
Vadinasi, depozitoriams ten

ka pridėti dar $494,700, kad 
apmokėjus 
rioms likvidacijos išlaidoms 
padengti.

— Padaužų Auditorius.

“Gromata” miniatu 
roję.

rėti jo mažukų dantukų; gal 
negerų mais'ukų užpenėjo, ar 
šiaip koks paibelis užėjo... 
Veizėkit, ponas Dobradziejau, 
kūdikėlių dantukus, burniu- 
kes ir tonciliukus, reikia la
bai gerai veizėt, kad jie gra
žus butų. Reikia tol veizėt, kol 
kūdikėliams liaukai užauga. 
O kai kudikėlis-mažutėlis už
auga, tada bus gražu paveizėt 
jam į baltus dantukus.

Ekspromtas

ĮDOMI TEMA
Dr. Montvielas sakosi išra

dęs tinkamiausių saužudystės 
būdų ir ketinus apie tai kal
bėti Savitarpinės mitinge, ku 
ri moka nariams pomirtines.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Hašo pats pinionzų 
minisleris.

Už pinigus galima nupirkti 
valgio, drabužių, namus, mun- 
šaino, mišias, pasamdyti dar
bininkų, advokatų, daktarų, | 
ubagų melstis, papirkti valdi
ninkų, gauti divorsų, tapti 
garbingu. Reiškia, pinigai yra 
reikalingi. Net revoliucijos 
padaryti ir nuo velnio išspru
kti be pinigų nėra galima. Bet 
vieniems pinigų reikia daug, 
o kitiems labai mažai. Pav., 
musų laboratorija tirinėjo vie
nų žmogų, kuris per ilgus me
tus daug uždirbo, o maitinosi 
tik duona ir sviestu. Jo mais
tas, butas, drabužiai ir visos 
kitos išlaidos sieke apie 3 dol. 
savaitėj. Sutaupė jis tūkstan
čius dolerių, ir juo senyn ėjo, 
tuo šykščiai! gyveno. Mes tiri- 
nėjome nemažų skaitlių pana
šių žmonių ir nusprendėme, 
kad pinigai jiems nereikalingi, 
t. y. visai mažai reikalingi. 
Taipgi skaitėme laikraščiuose 
nemaža pranešimų, kad bada
vusių ir skuduruose gyvenu
sių elgetų po mirties palieka
ma tūkstančiai dolerių.

Kuomet t.okių žmonių pini
gai ant šuns uodegos, kaip 
airišiai sako, nueina, nėra ko 
striošytis. Kokis nors išlaidus 
žmogus, kuris moka gyvenimu 
naudotis, juos gavo.

Taigi kuomet daromos už
darytų bankų ir kitokios in- 
vestigacijos, pinionzų minis- 
teris pataria ištirtj ar žuvu
sieji pinigai žmogui buvo rei
kalingi, ar ne. Jeigu jis taupė 
tik tam, kad 
nežinodamas 
paliuosuotas
užsispyrimo ir rūpesčio ir jo 
pinigus nunešusiam patartina 
suteikti Vytauto medalį.

padaryti lengva pragyvenimų 
ir iš politikos, 
, ir iš visuo- 

neniškų dalykų, ir iš ko dar 
ic. Runijau ir į prezidentus, ir 

menadžerius ir vyskupus — 
as tai geras buvo planas. Eik, 

žmogau, aš sugalvojau gar- 
lingas, šiltas vietas su mai
šais pinigų. Bet ne, ir kur Uui. 
Iš to juokus padarė, mane už 
padaužų palaikė. O kiek aš 
esu prisilakstęs, kiek prakal
bų prisakęs, kiek prirašęs, 
nors nedaug spaudoje tetilpo. 
Mat, aš rašau savotiškai, pa
daužiškai, viskų suveliu, su
painioki, o redakcijos1 nenori 
po porų valandų dirbti ant 
mano rašinio, kad butų gali-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautininkai, marš 
kunigus!

to, kad dirva jau pribrendus, 
ir, matomai, stvėrėsi darbo. 
Taigi, “fundamentas” tautiškai 
bažnyčiai jau padėtas. Kanau
ninkas Liu’ias sako, busiųs sti
prus, kaip šv. Pytcrio uola, nes 
patys kunigai yra 
lis jų dar bus,
plauko” žmonės. Vadinasi, so
cialistų, katalikų ir kitų susi
pratusių darbininkų, apart 
vieno kito bolševiko, ten ne
bus.

Teko patirti, kad ir Stri
maitis su Klinga jau lanko 
vyskupo Gcniočio “dvasiškų 
seminarijų”. Chicagos ponai 
sandariečiai jau pavydų pra
dėjo rodyti
Brooklyne, kad 
neblogai sekasi 
siškų stonų.

Kai vyskupas 
rytuose ir atvažiuos į vaka
rus, tai be abejo, pradės or
ganizuoti ir sandariečių para
pijas.

Padaužų diplomatija numa
to šiuos sandariečius busiu ge
rais kunigais: poną Maikį, 
poną Biekšinskį, kuris ne? 
“daktaru” Wisconsino valsti
joj yra buvęs, poną Lukąut ir 
daugelį pitų ponų.

Sutverus parapijas butų ga
lima 
čius, 
daug 
jonai
Klcbonas-redaktorius per pa
mokslų už laikraščio neskai- 
tymų ar už nepaklusnumų ir 
veįnių galėtų užpjauti, žodžiu, 
virstų nauja gadynė muši, 
tautiškoj dirvoj. Tada ir Sme
tonai kur kas geriau butų ga
lima padėti. O jeigu bus rei
kalas, 
čys.

Kad “tautinėj dirvoj 
uis jau ne kaip sekasi, tai ai
šku, ne dėl depresijos kaltės. 
Greičiausia dėl vadų nušilsimo. 
Bet kaip ten nebūtų, Amerika 
yra progų šalis. Nors jau ge
rokai pasenę ir nuplikę musų 
ponai tautiški vadai, bet su
pranta, kad tautiškame pū
dyme yra viena beveik dar 
neišnaudota proga, — kuni
gystės stonas. Kai dėl senųjų, 
geriau sakant, nudėvėtų tezių, 
tai nieko gero ateičiai neža
da. Ir jeigu dar ilgiau užsitęs
tų tautiškas merdėjimas, tai 
ir paskutinis pastumdėlis iš
bėgtų kur kojos neša.

Užtai Brooklyno tautiški va
dukai taip susirūpino savo 
tautišku remontu!

Kaip tautiškiems vadams, 
jau senai buvo laikas įsišven
tinti į kunigus ir turėti po ge
rų gaspadinę. Bet jie susipra-

(T1/ 4
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Medalio ir pensijos 
prašymas

Čia guli anV stalo prašymas. 
Padaužų ministerija gauna jii 
galybes. Ir kur čia negausi, 
juk padaužų piliečiai išsidau
žę po visų svietų, ir visur savo 
atstovus turi. Prašymas 
duotas, kaip čia pasakyti, 
pusatstovį, ir skamba šiek 
sekamai: Aš esu apleidęs
(laužų respublikų labai senai, 
dar tada, kada apie jos įsikū
rimų vos keletas tesvajojo. 
Svajojau ir aš. Kodėl aplei
dau savo žemelę, —pa‘(S nebe
žinau. Čia bebūdamas prisi- 
daužiau ir tebesidaužau. Jau
čiuosi tikras padauža, ir užsi
tarnavęs padaužiškos pagar
bos ir pagelbos. Aš esu padau
žiškas profesionalas, bet savo 
profesijos veik , niekada ne
praktikavau ir nemanau prak
tikuoti. Profesija reikalauja 
daug žinojimo, studijavimo, 
rūpesčio, prisirišimo, o aš pa
dauža, ir kam čia man tokiais 
sunkiais dalykais užsiimti. 
Jei papuola, —gerai, pasiimu 
kiek galiu pasiimti, o jei ne, 
teeina pas pienburnius. Aš 
prisišliesiu kur nors, ir leng
viau ir gal daugiau pasidary
siu. Aš niekada nemėgau nuo
latinio darbo, be‘( taip sau, 
priepuoliais, padaužiškai. Ir 
kiek svajonių, kiek planų pas 
mane, net vaikai juokiasi, o 
kų ir bekalbėti apie rimtus 
žmones. Mėginau prisišlieti ir

milionai. Kų čia ir 
Duokit pensijų ir 
užbaigtas kriukis.
—O—

ministerija 
susirūpino

PIRKITE

Teisybės
Draugystės ruožai
Teisybės Mylėtojų Dr-stės 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11-tų d. Lietuvių Au
ditorijoj, 12-tų všl. dienų. Drau- 
gai-ės pasižymėkite tų dienų ir 
visi dalyvaukite, nes bus rin
kimai valdybos ir kiti labai 
svarbus reikalai svarstymui.

Turiu šiokių tokių būdų ir 
nežinau kur prisiglausti ir ko 
rodos pasiklausti. Ilgai gal
vojau ir nieko nesugalvojau. 
Tik švyst per mano galvų, — 
ir atsiminiau padaužas. Tai 
laimė. Juk padaužų respub
lika turi daugiau visokių mi-

svieto į krūvų sudėjus. Tik 
bėda, nežinau, kaip čia ir 
pradėti, atsiprašau. Tikiu, pa
daužos atleis. Mat, tie repub
likonai man ir daug kam gal
va susuko. Nieko nebežinau, 
vaikščioju, kaip dausose. Ke
turi metai atgal republikonai 
laimėjo. Jie šukavo, rėkavo 
ir demokratus spiaudė. šįmet, 
prieš rinkimus, jie 
kad laimės. Ak, kas 
mokratai, niekis!... 
taip. Nieko svarbaus.
žos tų supranta. Po rinkimų 
tūli republikonai giriasi laimė
ję. Pagalvojau sau — perėjū
nai, lengvai vėjo papučiami 
politikieriukai. Nu, sakau, pa
siklausysiu republikoniškos 
kiaušių valandos. Gal kų gerų 
išgirsiu.
Kiaušiu

patarėjų
ninku, ki?(ų kiaušininkų demo
kratišku sekretorium, ir vėl 
kitų kasierium ir tt., kol visa 
valdyba susidarė. Džiaugiasi 
ir giriasi, kad su jų pagelba 
demokratai laimėjo. Kaip Čia 
dabar yra? Juk kiaušių pata
rėjas ir dauguma kitų kiauši
ninkų per visų savo amžių re- 
publikonai, ir niekas nieko ne
girdėjo, kada jie butų virtę 
demokratais, ar už demokra
tus, kalbėję, kol republikonai

Musų metinis balius įvyks 
sausio 7-tą d. 1933 metais Lie
tuvių Auditorijoj. Visi ir vi
sos pasižadėkite būti ir atsi
veskite naujų narių prisirašy
mui. Baliuje bus išdalintos do
vanos nariams nesirgusiems per 
12-kų metų po 10 dol. vertės, o 
tokių narių randasi net 15-ka.

šįmet mirė 4-ri musų nariai, 
E. Virbickas, P. šliakis, M. Mel- 
dažis ir J. Survilas. Visų pomir
tinės tapo išmokėtos po 250 do
lerių. Teisybė, dar yra pora 
išmokėjimų užsilikusių iš 1931 
m., bet tai ne Dr-tės kaltė, jei 
paveldėtojai savo tarpe nesusi
taiko.

Daugelis draugų-ių dar vis 
turi klaidingų supratimų apie 
sekretoriaus pareigas. Nekurie 
sekretoriaus įsakymus ignoruo
ja manydami, kad jie turi rei
kalų su atskiru individualu, o 
tikrenybėje sekretorius tik pil 
do pačių narių tarimus ir kon
stitucijų. Kas nepaiso sekreto
riaus, pažėmina save ir Dr-tę.

Neužilgo sueis 36 metai nuo 
suorganizavimo musų Dr-tės. 
Nekurie iš aktyvių organizato
rių jau yra mirę. Bet dar tu
rime pirmutinių musų Dr-tės 
organizatorių, kaip tai Jonas 
Byanskas, Mykolas Konopeckas, 
Antanas Zvibaš ir Jonas Valan 
tina^ičius. Garbė tiems na 
riams už išauklėjimų tokios mil 
žiniškos Dr-tėsj kuri, nežiūrint 
ir dabartinės depresijos, gana 
tvirtai laikosi.

—St. Narkis, sekretorius.

suteikia 
barzdaskutyklos 

mmįm komfortą 
skutimos 

namie

(PROftAK BLADE)

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. . 

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

KETVIRTADIENY, PENKTADIENY, ŠEŠTADIENY
SENSACINGAS

Dresiu Išpardavimas
KURIO JUS TAIP LAUKIATE

Pastebėtinos Sutaupos ant DRESIŲ dėl 
MOTERŲ! MERGINŲ! MERGAIČIŲ!

SKUBINKIS! SKUBINKIS! Tai yra tikros sutau
pos. apsirūpink visais reikalingais rūbais visai savo 
Seimai dėl ateinančios žiemos, šiam; skelbime telpa 
tik keletas pastebėtinų bargenų. Mes turime jų daug 
daugiau. Jus sutaupysite ant kiekvieno pirkinio šia
me OUTLETE! Ateikite Ketvirtadienio arba Šešta
dienio vakarą. DRESIŲ KAINOS ŠIAME OUTLE
TE ŽEMESNĖS. NEGU JOS VERTOS!!!

VERTĖS IKI $9.98

99c
i xqAsr$i qqI.T'ū vSA?rNNvĖS 1.00

Tūkstančiai dresių dėl gatvės ir parių. turime drėsių 
dėl visokių progų už pigiau negu oats materjolas 

kainuoja. Nauji rudeninių spalvų. įskaitant ir juodas. Nau
jos Fu f f rankovės, karbatkuotos, geltonos naujoviškos spal
vos, labai gražios, visokio styliaus koks liktai jums patinka. 
Kai kurios yra truputį sutrintos nuo čiupinėjimo. bet visas 
galima dėvėti. Toks išpardavimas pasitaiko tik vieną syk gy
venime, todėl ilgai ne galvokite ir NEPRALEISKITE ŠIUOS 
BARGENUS.

tX i ka SPEUIAL
300 Dresių dėl moterų, merginų ir mergaičių, šios yra 
attikusios ir nevienokios dresės. Daugelis jų yra pastebė
tinai geros vertybės. Ateikite anksti ir pasirinkite ~ 
Vertės iki $1.50. Otulet-1 kaina

®ill®lll!llllllll®l|Į|||||||||®llllllllllll®ll!lllllllll®llllllllllll®ll!ilillllll®

Jūsų
PATOGUMUI

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

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

®llllllllllll®lllillllllll®llllllllllll®lllllllillll®llllllllllll®IIIIIIIIIIIIEII®

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

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



' NAUJIENOS, CHcago, Iii, Ketvlrtadfenfs, gr. 1, 1932

NAUJIENOS
> The Lithnautan Daily New« 

Published Daily Except Sonday by 
Rn Lithuaiuan News Pub. Co** Ine.

1739 South Halrted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

tllėbakyaM) kaina]
Chicagoj* — paltui

Metams ---------- -----|qlT
Pusei metu____________
Trims mėnesiams 
Dviem mtoeaiam ______
Vienam minėsiu! ------- --

TEISMAS IŠTEISINO PARTL 
JŲ PIRMININKUS

gu kitų Šalių socialistai. Jisai" 
tikisi, kad jie “tesipeikes” ir 
pasidarys sukalbami. ' Tuo gi 
tarpu Maskvos vadovaujami 
komunistai greičiaus tarsis su

fašistais, negu su socialistais. 
Kai kuriose vietose, pav. Vo
kietijoje, komunistai jau daug 
kartų, ėjo ranka už rankos su 
fašizmu.
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Savaitei Z
Subicription Kates:

18.00 per year in Canada
37.00 per year outside of CEicaso
18.00 per year in Chieago
3c per eopy

Minėsiu!

88.00 
4.00 
2.00 
1.60

.75

Entered as Seeond Class Matter 
Ifarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, lialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S, Halsted St. Chicago, 
III Telefonas Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj 
paltui

Metams . ..v,,...,.....................87.00
Pusei meti   8.50
Trims mėnesiams ............    1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam minėsiu!__ >---- — .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoM 
(Atpiginta)

Metams .—.4....^.^................. 88.00
Pusei metų...... .. ..į..4.00
Trims minusiame — 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KODĖL TOKIA NELYGYBĖ?

Tas karo skolų klausimas, apie kurį šiandie tiek 
daug rašo viso pasaulio spauda, liečia ne tik Angliją 
ir Franci ją, bet ir visą eilę mažų valstybių. Jų tarpe 
yra ir Lietuva.

Visos skolingosios šalys padarė įvairiu laiku su
tartis su Jungtinių Valstijų valdžia dėl skolų mokėji
mo. Dabar skolininkės sako, kad dėl depresijos joms 
pasidarė persunkios tos mokėjimo sąlygos, kurios buvo 
sutartyse priimtos. Kokios gi .yra tos sąlygos?

Štai kokios: Amerikos komisija, kuri derėjosi su 
svetimų valstybių atstovais dėl skolų mokėjimo, nusta
tė, kad Anglija turi mokėti už paskolintus jai pinigus 
3.3 nuošimčių palūkanų, Franci j a — 1.6 nuošimčių, Ju
goslavija — 1 nuošimtį, Italija — 0.4 nuošimčio, Grai
kija — 0.3 nuoš., Estonija, Vengrija ii- Lietuva — po 
3.3 nuoš., ir t. t.

Pasirodo, kad vienoms šalims yra uždėti daug di
desni nuošimčiai, negu kitoms. Anglai moka dvigubai 
aukštesnį nuošimtį, negu franeuzai; franeuzai keturis 
kartus daugiau, negu italai; italai beveik dešimtį kar
tų mažiau, negu anglai.

Tarpe aukštą nuošimtį mokančių šalių mes randa
me ir Lietuvą. Lietuva, kaip matome, moka tokį pat 
aukštą nuošimtį, kaip Anglija, dvigubai didesnį už 
Franci ją ir aštuonis kartus didėsnį už Italiją! Ar tai 
ne keista?

Jungtinių Valstijų komisija, nustačiusi tuos nuo
šimčius, sakėsi vadovaujantis tuo, kiek kuri valstybė 
“sugeba mokėti”. Aišku, kad komisija šitą saiką var
tojo labai nevykusiai, jeigu ji galėjo surasti, kad ma
ža, jauna Lietuvos respublika “sugeba” mokėti kelis 
kartus daugiaus, negu tokios senos ir galingos valsty
bės, kaip Franci ja ir Italija. Ta komisija veikiausia 
davė geresnes sąlygas tiems, kuriems ji labiau simpa
tizavo. Fašistiška Italija ir despotiška Jugoslavija ga
vo geriausias sąlygas, kadangi komisijos nariai buvo 
sužavėti tų šalių reakcine politika.

Reikia čia paminėti tą faktą, kad minėtos komisi
jos nariu buvo ir p. Hooveris, kuris tuomet, kaipo pre
kybos sekretorius, priklausė Coolidge’o kabinetui.

JEZUITAI IR KOMUNISTAI — IŠVIEN

Pernai metais visoms orga
nizacijoms Lietuvoje buvo įsa
kyta iki tam tikros dienos pri
statyti policijai žinių apie savo 
narius ir veikimą. Organizaci
jų viršininkai, kurie to įsaky
mo nepaklausė, buvo patrauk
ti teisman ir taikos teisėjas 
Kaune nubaudė juos 4 paroms 
arešto arba 50 litų. Tarpe nu
baustųjų buvo socialdemokratų 
partijos centro komiteto pir
mininkas, inž’. St. Kairys; val
stiečių liaudininkų sąjungos
pirmininkas, Dr. K. Grinius, 
ir krikdemų lyderiai pp. Pakš
tas ir Tumėnas.

Nepatenkintieji taikos teisė
jo sprendimu kreipėsi į apy
gardos teismą. Pastarasis vi
sus nuteistuosius išteisino.

Tas valdžios reikalavimas, 
kad organizacijos duotų žinių 
apie savo narius ir veikimą, 
buvo iš tiesų nieku neparem
tas. Policija užsimanė, kad or
ganizacijos raportuotų jai apie 
tai, apie ką jos paprastai ra
portuoja tik savo suvažiavi
mams.

OTTO BAUER STOJA Už 
INTERNACIONALŲ 

DERYBAS

Austrijos socialdemokratų 
partijos suvažiavime vienas jos 
vadų, Otto Bauer, laikė ilgą 
paskaitą apie socialistų takti
ką dabartiniame pasaulio kri- 
zyje. Otto Bauer yra žinomas 
savo kairumu, ir šioje savo 
paskaitoje jisai išreiškė gana 
radikališkų minčių. Jisai pav. 
pasakė, kad pasaulio darbinin
kų judėjime turės būt atsteig- 
ta vienybė. Tuo tikslu jisai 
siūlo, kai ateis patogus momen
tas, tiesiogines derybas tarp 
socialistinio darbininkų inter
nacionalo ir komunistų inter
nacionalo. Bet Baueris griež
tai pasmerkė “vienybės ma
nevrus”, kuriuos daro komu
nistai : prisidengdami “vieny
bės” obalsiu, komunistai ata
kuoja socialdemokratus, steng-

Lietuvos spauda praneša apie kratą Kauno Jėzui
tų vienuolyne, kurią policija padarė, susekusi, kad vie
nas jaunas jėzuitas Laukaitis kartu su buvusiu komu
nistu Juozu Bernotu ir dar vienu asmeniu platinę ne
legalius atsišaukimus. Policija užklupo Bernoto butą, 
kuomet tenai buvo susirinkę tų atsišaukimų platinto
jai ir autoriai Pas Bernotą užtikta 113 atsišaukimų, 
po kuriais pasirašė koks tai “Laisvės ir Tiesos kortrite- 
to štabas”. O padariusi kratą jėzuito Laukaičio bute 
jėzuitų vienuolyne, ji rado 10 minėtų atsišaukimų ko
pijų ir įvairios atsišaukimams spausdinti medžiagos 
bei įrankių.

Jėzuitas Laukaitis esąs dar neseniai baigęs aukš
tuosius mokslus Holandijoje. O apie “draugą” Bernotą 
padubdama tokių žinių: '

“Bernotas 1929 m. kariuomenės teismo nubaus
tas už komunistinį veikimą. Išėjęs iš kalėjimo Ber
notas nesiliovė veikęs komunistų naudai ir karo 
komendanto buvo ištremtas į Varnius. Varnių kon
centracijos stovykloj Bernotas susidraugavo su 
Ambrozaičiu, ir federantų veikėjas Bernotą pa
traukė į katalikus.”
Tai įdomus vaizdelis iš dabartinio politiško Lietu

vos gyvenimo. Jėzuitai slaptai spausdina ir platina at
sišaukimus prieš valdžią. Jiems tame darbe padeda bu
vęs komiinistų agitatorius, kuris už komtmizmo idėjas 
buvp net atkartotinai baudžiamas ’ kalėjimu.

Tą valdžią, prieš kurią dabar klerikalai kpvoja, jie 
patys padėjo sudaryti, remdami. gruodžio 17 dienos 
1926 metų “pučą”. \ <

Bet kodėl toks “užgrūdintas” komunistas, kaip J. 
Bernotas, susidėjo su jėzuitais? Todėl, kad tarp jė
zuitizmo ir leniniŠko “komunizmo” yrą labai daug pa
našumo. Juodu taip vienas, 
syklės, kad “tikšla’3 pat^fiS"' pnemones

damiesi suardyti socialistines 
partijas, -- kas eina į naudą 
tik atžagareiviams.

Europoje šiandie, anot Bau- 
erio, didžiausias pavojus dar
bininkų judėjimui yra iš fa
šistų pusės. Revoliucinis dar
bininkų judėjimas tapo sulai
kytas daugiausia dėlto, kad 
Vakarų Europoje ūkininkai su
sidėjo ne su revoliucija, bet 
su reakcija. Del šitos priežas
ties revoliucijos Vokietijoje ir 
kitose vidurinės Europos šaly
se negalėjo nužengti toliaus 
demokratines respublikos. Da- 
Erar gi ir toms respublikoms 
grasina .pavojus, taip kad ko
va šioje valandoje eina ne dėl 
klausimo, kas laimės — kapi
talizmas, ar socializmas, bet 
dėl 'demokratijos apgynimo. 
Apginti darbininkų laisvę, at
mušant fašizmo atakas prieš 
demokratiją, šiandie esąs vy
riausias darbininkų judėjimo 
uždavinys. Jį atlikti darbinin
kai galės, tiktai susivieniję. 
Bet, Bauerio nuomone, kolkas 
dar nepribrendo laikas tiesio
ginėmis derybomis tarpė minė, 
tųjų internacionalų pašalinti 
skilimą, darbininkų judėjiįne, 
kadangi dalis darbininiuį, ku-’ 
ri seka paskui komunistus, daif 
tebėra apsvaiginta bplšėvikiš; 
komis utopijomis ir nęstehgig 
suprasti dabartinių liovės są<? 
lygų. : ' i

čia reikia pastebėti, kad 
Otto Bauer turi mažai progos 
susidurti su komtinisMS, neš 
Austrijoje komunistų beveik 
nėra. Visas susipratusių5 darbi
ninkų judėjimas tenai yra su
vienytas po šocialdemokfątų 
Vėliava. Todėl Bauėris optimis- 
tiškiau žiuri į komunistus, ne-
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SVEIKATOS SKYRIUS
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Mažų kūdikių auginimas.

R«.w Dr. Susan Slakis
Dabartiniu laiku daug svar

bos kreipiama į gerovę viso 
jaunimo ir į auginimą kudi-

Laimingi yra tie kūdikiai, 
kurie auga šiais laikais. Jie 
gauna geresnį prižiūrėjimą, 
negu kada nors pirmiau. Kūdi
kiai, kurie augo 20, 15 arba 
ir 10 metų atgal, neturėjo to
kios geros progos įgyti geros 
sveikatos, kaip dabar. Seniau 
daugelis tų kūdikių sunkiai 
nesveikuodavo ir didelis nuo
šimtis jų išmirdavo nesulau
kę vienų metų amžiaus. Dabar 
diduma jų išauga į sveikus bei 
stiprius žmones. Dabar retai 
matosi mažų vaikų su krei
vom kojom ir sukirmijusiais 
dantukais.

kad jei vaikas verkia ir ne
gauna ko nori, motina tuojau 
duoda krūtį, kad ir per daž
nai. Žinoma, mažytis ima, jo 
prigimtis yra viską dėti į bur
ną, o dar garduš pienukas, 
f,ai ir ima kad ir nereikia. Ir 
nežinodama motina savo kū
dikį susirgdina su per dažnu 
valgydinimu.

Prie maisto priklauso ir ža
lumai
randasi reikalingų maistui y- 
patybių. Kiekvienam augan
čiam kūdikiui reikia duoti a- 
pelsinų sunkos ir būtinai žu
vies aliejaus (Cod Liver Oil)-, 
kas reikalinga kaulams ir dan-

daržovės, kuriose

supranta svarbą gero prižiū
rėjimo mažų kūdikių. Prižiū
rėjimas kūdikių prasideda 
pirma kūdikio gimimo.

Laukiant kūdikio, motina 
(tiri būti po gydytojo priežiū
ra per keletą incnesiiį pirm 
kūdikio gimimo, jeigu tikėtis 
sveiko kūdikio ir sutaupyti 
motinos sveikatą. Motina lau
kianti kūdikio tūri būti po sa
vo gydytojo priežiūra per vi
są laiką, o svarbiausia per 
paskutinius tris mėnesius.

Daug sveikesni ir stipresni 
kūdikiai užgimtų, jeigu moti
nos sektų savo gydytojo pata
rimus.

Po gimdymo, motinos kūdi
kis jau yra atskiras indiyįdu- 
alas ir reikalauja atskiros 
priežiūros. Jo ^auginimas pri
klauso nuo jo maitinimo arba 
penėjimo. Ne visi kūdikiai vie
nodi ir vienas penas yra ge
ras vienam, kitam gal ir labai 
blogas. Tuo apveju tėvai turi 
būti sargus su patarimais iš 
artimų ir gerų draugų. Neban
dykit įvairių dalykų ant savo 
kūdikių. Kai kurie dalykai gali 
jiems labai pakenkti.

Pirmais metais kūdikiai 
daugiausiai1 užauga ir aišku, 
jų maitinimas yra svarbūs ir 
motina turi dažnai su vaikų 
gydytoju pasitarti. Ėad aug'ų 
jūstį kūdikiš kaip reik, nelau
kit, pasikaukti gydytoją, kada 
jau kūdikis serga, bet pasitar
ki t su gydytoju laiku dėl ben
dro prižiurėjifuo ir tokiu būdu 
kūdikio nesūsirgs.

Šveikai augdamas kūdikis 
per šešis mėnesius nuo gim
dymo dvigubai sveria. Tai yra, 
jeigu kūdikis gimdamas svėrė 
aštuonis (8) svarus, tai po še
šių mėnesių ,uri sverti šešio- 
liką svarų. Jeigu kūdikis kaš 
savaitę eina sunkyn, tai gera 
rodyklė sveikatos ir viskais 
buš gerai.

Kūdikių maistas yra gamtos 
sveikas ir ty

Kaip kūdikis aūga, tai ir 
maitinti daugiau reikia. Ko
šelės Specialiai išvirintos, šd- 
kysime, po šešių mėnesių, kas
dien duoti tolygi šviežiai iš
virtos daržovių sriubos, iš ko 
gauna reikalingų mineralų.

Kada apelsino nesiduoda, 
tai galima vartoti tomačių

sunka. Mat, tomeitės turi 
kalingų vitaminų.

Pirmais metais kūdikį 
kia čiepyti nuo raupų ir 
dif beri jos. Nėra pavojaus,
mažesnis, tuo mažiau jaus.

Dabar, apie bendrą kūdikių 
prižiūrėjimą. Kūdikiai turi 
būti švariai užlaikomi'. Drabu
žiai turi būti pritaikyti prie 
Ofrb apystovų.

Vasafos karščiuose ncap- 
rengti keltopiiš eilėmis vilnom 
nių drabužių, kad iš šilumos 
kūdikis turėtų blaškytis. Moti
nos bijosi, kad jų kūdikis su
šals, t,ai dar užkloja, kuomet 
kūdikis jatf per daug sušilęs. 
Toks suprakaitavęs kūdikis 
beabejbnės, nusispardęs užsi
šauto.

Pavalgidirius mažytį nesup
ti; ne nešioti nėkratyti, nes 
jo maistas susisups ir dar iš
bėgs lauk iš skilvelio. Mažu- 
kas turi būti’ ramiai paguldy
tas, kad tinkamai jo maistas 
butų suvirškintas.

Dar kitas blogas paprotys 
yra—čiulpimas pirštų. Nevien, 
kad nešvarus paprotys, bet jis 
iškraipo dantis ir žando kau
lus.

Dabar tėvai jau geriau žino, 
kad nereikia duoti savo kūdi
kiams čiulpti kokį ten nešva
rų spenelį. Kas yra tuščias kū
dikio apgafiiiofimas. Mažai 
kudikia greitai išmoksta blo4 
gų papTočiif, tat, geriau nė- 
pratinti blogų, o tik geruo
sius ,tada kudikiš bus sveikas 
jf linksniu motina.

“Man siūlė rojų; o davė pragarą”

pertraukė pa
agitacijos

Po to teismo man 
“priežiūrą”. Mane kalbino pa
silikti toj pačioj vietoj. Mat, 
jie sužinojo, kad aš buvau at
stovybėje.
suilė mane įr mano šeimą iš
laikyti kuo geriausiai, esą ir 
dirbti nereikės, kad tik aš ne
grįžčiau, neišvažiuočiau iš So
vietų Rusijos. Bet geri žmonės 
—yra, kai arčiau apsipažįsti, 
r tokių — patarė išvažiuoti.

Jię sako:
ilgai tavęs nelaikys...

Tiesa, mane buvo nusivedę 
į Maskvoj esančius didelius 
namus, iš kur eina į visą pa- 

Man parodė

Man nesutinkant,

šaulį agitacija. Man parodė 
višoktomiš kalbomis atsišauki
mų, proklamacijų. AŠ mokė
jaupaSkaity# angliškai. Pri
kalbinėjo įsirašyti į komunis
tų partiją. Niekur nesidėjau, 
nes kasdien vis daugiau gau
davau pamatyti to gyvenimo 
baištfmų.

Taip, pavyzdžiui, aš buvau 
nuėjęs

Mačiau vieną kaitą

parūpintas — 
ras: visuomet švarus ir tinkan
tis kūdikiui. Tai yra motinos 
pienas, kuris geriausias ir pi
giausias. Nei viėnąs kūdikis 
neturi būti auginamas karvės 
pienu. Karvės pienas gamtos 
priruoštas Veršiukams, o ne 
kūdikiams. Jeigu atsitinka, 
kad reikia vartoti karvės pie
nas kūdikiams, tai reikia pri
dėti vandens ir cukraus, o kai 
kuriems dar daugiau kitų atf 
mainų. Ne visiėms vienoda at- 
'iiiąhto •tihlsA; F • J i: J'V ,. ■r

Motinai ir ikudikiui; \ didėlė 
nelaimė, kuomet reikia kūdikį 
auginti svetiinu pienu. Be vdi- 
W gydytojo tų atmainų nega
lima daryti.

Viena iš didelių klaidų, k;j 
jaunos molinos padaro, tai ta,

muose nutarimus daro tiktai 
tokius, kokius diktuoja komu
nistų vadai.
Darbininkas ten faktinai be 

balso ir be teisių
Netikėki*, kad ten darbinin

kai Valdo ;kraštą...
—Tamsta,

sikalbėjimo dalyvis p. Dagi
lių. — Lengva apsakyti “ne
tikėti”. Tur būt ir tamsta gi 
prieš išvažiuodamas iš Angli
jos girdėjai priešingų nuomo
nių, negu tos, kurias skelbia 
apie save komunistai, tačiau 
nepatikėjai. Matai tamsta: agi
tacijai, ypač kuomet žada 
daug gėrybių, žmonės dažnai 
tiki, nors labai rizikuoja. 
Tamsta, štai, nieku nepatikė
jai jr išvykai pažiūrėti kaip 
žmonės gyvena darbininkų 
diktatūros šalyje.

—Manexąpgavo. Jie 

žddejo rojų, o nūve^e į 
prdįjarą

—Tamštė žinotum, kaip ten 
l viskas dafoma? Ten darbinin
ko gyvenimas ne nuo jo’ pa- 
;reina it ne jam priguli. Ten 
;it balsuoti reikia,' btet ne taip, 
kaip hoYėtum, o taip, kaip lie
piu; ten it hiitingan reikia ei- 
ti, įet neit negalima. Tai tari 
ir darbininko teisės.

Sovietuose tik načalninkai 
gerai gyvena. Todėl 
ditfbinitiktii ji*' bisi žniončs la

bai taukia karo
«r r • ■ • * ‘ ‘ ’ i ?

nes jie mano, kad1 karui užė- 
j us įto. nusikratymų komunis
tų. O kitokio išėjimo nėra, nes 
baisiai žiaurus režimas. Pav; 
už Višniovkos, kur buvo su
streikavę 150 darbininkų, vi
sus lig vienam sušaudė. Bei 
ą'pie tai laikraščiuose nerašo.

Šnipų tiek daug, kad neži
niai) kas šnipas, o kas geras 
Žiįgtogųs.

imau .naktimis.
iurėk, iš nakties tai to, 
jau riėra. Taip žmo

nės dingsta, kaip kokioj be- 
dtignėj baloj...

1 (Tęsinys) « ’ 'T.. «
Teismas buvo Maskvoj. Ma

ne pašaukė liudininku.
Abramčuką kaltino baisiai. 

Sako: tu neprižiūrėjai iš už
sienių atvažiavusio žmogaus. 
Juk jeigu jis dabar parašys j 
Angliją, kaip pas mus gyvena
ma, kaip juOz buvo pasirūpin
ta, tai piktesnės
prieš Sovietų respubliką ir bū
ti nfegali. Ir klausia mane:

—Ką tu rašei Anglijon?
—Nieko aš nerašiau, — sa

kau. — Parašiau tik, kad aš 
nūriu grįžti...

Čia noriu pasakyti, kad kai 
aš šitaip parašiau, tai

Liverpulio darbininkai
ir mano šūii’ūš, kuris norėjo su 
anais 200 važiuoti į Sovietus, 
suprato ir jau nevažiavo’. Ma
ža to, tie darbininkai, gal, h‘ii- 
rodė Valdžiai agifatoriuš ir 
juos valdžia suėmė.

Taigi, teisėjas šako Abraifi- 
čūkiii:

—Tave reikia , sušaudyti. 
Kaip fū noprižiitfėjai šito’ žiWd- 
gaus, kuria sūgrįžįs .atgal ir 
papašakoj^s, kaip pa’š mūs 
yru, pa darys didžįauW žof$

Aš paklausiau:
—Tai kodėl gi tik maiiii’n 

rūpintis, o iiė visais datbinih- 
kaiš?

—Užlėks, — šako, 
mėšlo.

—Mane . šiurpuliai nūkfatČ. 
Bet tikėk tamsta — vėl ėmė 
įtikinėti kalbos dalyvį p. Da
gilius: pas kOittimištės da’i'bi- 
Ūiųkai tikrai l’a'ikūmi Vietoj 
fnėšto'. Jie jokių teisių' nėtiiri. 
Jie nieko nei pasakyti negali, 
nei streikuoti neturi teisės. Tai 
ne žmonės, o nelaimingi ver
gai. Nėr pas komunistus ne
laimingesnio žmogaus, kaip 
darbinirtkai.

— Nusiramink 
jain atsakyta. - 
inę> spaudą,' f 
Rusi j oš į laiškus ir iries žino* 
mfeį Itokš ten gyverifirid,^.

liet Ąj Dagilius Perinto: \ 
i—Partįšyk tams$, kad kiti

ddririPinka'i žinot(j; kdd ne
tikėtų visoms toinš agitaci
joms, kurias skleidžia 
nistai. Sovietų Rusijoj darbi- ........
ninkai jokių teisių neturi. Ton —Jį pž Ipape, kad man ne- 
drii^iiliiikai- šdvri rivtoPidPėšAĮr • -•* '
turėti negali. Jfę ir demons
tracijose dalyvauja, neš nega- 
Ii nedalyvauti; jie ir susirinki-

i

šito

♦ •

tafnšfa, ’— 
Mes sWit6- 

mes gauname iš - me:

(ai kito:

“oblava":
apiė Maskvą šu-
250,000 “bezpri-

dažniausia

■f ' ' ■

i darbo biržą.
• ■ ..''i'

Tuose didžiuliuose barakuo
se ir ties jais begales žmonių. 
Jie laukia darbo ištisomis sa
vaitėmis. Visą laiką ten gyve
na ir Stovi, laukia eilės. Sako, 
gyvena po savaitę ir daugiau.

Aš nutariau veikt drąsiai. 
Isiplėšiaū pas kom'endantą tos 
biržos. Priėmė. Šako: stok ei
lėn; aš nieku padėt negaliu.

—Vėlgi, — prisimindamas 
sovietiškus vaizdūs pasakoja 
p. Dagilius,—
pirmą kartą gyvenime mačiau 

^bezprizomusy
Jau darėsi šalta. Į Perovo 

stotį užklydo jaunikliai ir pa
lindo po stoties laiptais. Kas 
jie —: berniukai hr mergaitės, 
— pažinti iš išorės negalima, 
nes jie apsirengę skarmalais 
—apsiraizgę, apąjvynioję .

Baisus tų “bezprižorrių” gy
venimas.
ir valgykloje. Jie rankiojo sih 
kių kaulus ir kitokias lieka-, 
nas, kurių darbininkų valgyk
la, bendrai sakant, neturi. To
mis liekanomis jie maitinasi. 
Pernai

biivo
Maskvoj* ii* 
gaudė apie
zornykų” 16—18 metų ir pri
verstinai juos apgyvendino ^ie 
namo kolchoze. O ten gyveni
mas kiek sužinojau iš jo gy
ventojų, taipgi, kaip pragare. 
Nei tiė žiAotiėš galina m’aisto, 
nei pinigų, nei buto.

Kolčhožrninkai
gyvena lentiniuose barakuose, 
ant narų, vieha šeima šalia 
kitos... Nėr ten gyvenimo, — 
vis tvirtinai p. Dagilius, ką 
sakęs, ko nesakęs.

— Ubagų pilna 
visur, — sako p. Dagilius. — 
Pagailai!, šūnku apskirti, kas 
ubagas ir kas bedarbis. Netu
ri žmoriės ko* rdlgyti ir paslap
čiomis vierfaš kitą prašinėja. 
O ką’ duosi pats nieko neturė
damas. .

—Ten, tamsta, visas kelei
vinių traukinių judėjimas, tai 
hcdėrbhį vAŽin’Čjiniui. Jie bū
riais VtfžinŽJa iš vieno krašto 
kitan ir’ taškė darbo. O dar 
sako, kad pas komunistus nė
ra bedarbių. Supraski!,: jei 
šaly nėra duohėS, (ai iš kur 
btis darbas?

Sovietų laikraščiai ne 
visa rašė.

Pa'v„ praėjusio inen. bene 
16 d. įvyko didele traukinių 
katastrėta iinij’6j? kuri eina į 
Latviją'. Laikraščiai nerašė. 
(Sovietų spauda paskelbė, kad 
UŽ katastrofą stoty sušaudy
tas s'.otieš viršininkas. Red.).

Anksčiau ties Maskva buvo 
dar baisesne katastrofa, bet ir 
ąp|e fąi iaįkraščiai nerašė.

—Tai kur, tamsta, dabar 
gyvensi?

■—Noriu čia gauti darbo. 
Žmoną ir dukteris pasiunčiau 
į Liverpulį pas sūrių.

—Beje, — prisimena p. Da- 
(Tąsa pusi. 5)

gi teismas pa-1-Na,.' D ką 
dąrfe Jin^ K^čegarovsko <koint- 
bi n ato švedėj Abraničukūi ? tamsta, dabar

davęs ypatfpgbs, kaip iš kitur 
atvažiavusiam1, priežiūros ir 
geFešnto užlaikymo, nubaudė 
—išsiuntė Sibiran.



PADĖKA

prisiųstas

W anai lis

sunai

MAGDALENA KAMINSKIS

tėvais Pocius

Mirė 1646 W. 46th St

ziaus

Graboriai

Advokatai
Akių Gydytojai

Seniausia ir Didžiausia

Lietuviai Gydytojai

6377

Ginčai apie bedarbių 
priežiūrą ligoninėse

organiza- 
bei lais- 
valstybes

Man siūle rojų, 
davė pragarą”

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso valandos
Šventadieniais pagal susitarimo

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 
Cicero 3724

ros ir
bet šiuo laiku jiems nėra vie
tos. Konferencija buvo sujauk
ta tikslu parūpinti jiems lovas. 
Manoma patalpinti bedarbius 
privatiškose ligoninėse, bet kai 
kurie daktarai pareikalavo, kad 
tani tikslui butų sukeltas fon
das, iš kurio ligoninės galėtų 
gauti atlyginimų už priežiūrą.

SSSR atstoviįbėn Kaune

turi gulėti ligoninėje

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ant, 
Tel. Boulevard 2800

- Rez. 6515 So. Rocku)ell St. 
Tel. Republic 9723

gilius, — iš Sovietų atsivežiau 
likusius 14 rublių .Buvau ūžė-

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

Gruodžio 3 dieną, 9:30 vai. iš ryto 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
s sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Elzbietos Swedas giminės, draugai ir pažystami esat nuo- 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna-

Pristatom į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabains Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel, Boulevard 7314

(Blankienę), brolį
Dovvogiac, Michigan, 
r švogerj Baronus 

dėdę M. Kasparatiį, tetąs

ryte 
Luokės

Tarp privačių daktarų, ap
skričio ligoninės ir ligoninių 
direktorių užvakar įvyko smar
kus ginčai bedarbių priežiūros 
klausimu. Yra šimtai bedarbių, 
kuriems reikia geros prįežiu-

Rei kal nu ja visuomeninės 
draudos, mokesčių ant 
lįų pajamų 
draudą.

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-

Phone Canal 6122

dr. s. biežts 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ant., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway . 2880

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvįns akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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 pigia u s, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Šiuomi tariame nuo
širdų ačių visiems gimi
nėms, draugams ir kai
mynams už išreikštą 
mums simpatiją mirus 
musų brangiam vyrui ir 
tėvui, ir u 
gražias gėles

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road 

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

ELZbiuTA KLIMAVIČIENĖ 
po tėvais Žemaičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 30 dieną. 2:45 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus 42 metų 
amžiaus, gimus Wilkes Barte, 
Penn.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimierą. 5 sūnūs. Kazimie
rą. Antaną. Robertą. Edvardą ir 
Bernardą. 2 dukteris Eleną ir An
taniną. tėvą Joną. 6 brolius Vincą. 
Juozą. Joną. Aleksandrą. Raymon- 
dą ir Albertą. 2 seseris Oną ir Ele
ną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5217 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly gruo
džio 5 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į Visitation parapijos baž
nyčią. 5 5 ir Peoria. kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Klimavi
čienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Sunai, Dukterys, 
Tėvas. Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radzius. Tel. Victory 4088.

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius C. Syrewicze, 1344 South 
50th Avenue. Cicero.

' Didysis Ofisas

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

S. M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

ap- 
dide- 

finansuoti ,apr

maniau, kad ten tuos pinigus 
man iškeis, bet atsake, kad 
nekeičia. Sako: mums nerei
kia šitų pinigip

(Nabagas p. Dagilius, jis ir 
nežino, kad Sovietai savo pi
nigų neįsileidžia...).

Ten mačiau kelius jaunus 
vyrukus, kurie nori iš Lietu
vos išvažiuoti į SSSR. Pata
riau, kad išvažiuodami neatsi
sakytų pilietybės ir sudarytų 
su!artis, jog jiems bus moka
ma tvirta valiuta.

Tokių, girdėjau, SSSR iš 
užsienių atvažiavusių yra ir 
jie neblogai gyvena, jie turi 
teisę tuos pinigus ir išsiųsti.

—O šiaip, *— kartoja šis 
gyvenimo pamokytas Anglijos 
bedarbis, — ten ne rojus, o 
pragaras. Sugubijo visą mano 
gyvenimą. Mane kvietė rojų n, 
o nuvežė pragaran...

Sovietuose darbininkai ne
laimingiausi žmonės, vergai. 
Žino tą ir komunistai, todėl 
laikosi, kiek galėdami ir todėl 
SSSR visi žmonės laukia karo, 
o valdžia baisiausiai jo bijo..

Ilgai dar p. Dagilius kalbė
jo, skundėsi, i Sunkus vargo 
žmogaus gyvenimas. Geresnę

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriską ligų

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West \4th Street- 

, CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phone Cicero 1260

Tel. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

lapkričio 30 dieną. 1932 
vai. ryte, 45 metų am- 
Kilo iš Telšių apskričio.

Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Genevienę, žentą Petef 
Jonės dvi anūkes Magdaleną 8 m. 
ir Julijaną 5 m.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1 344 South 50th Avenue.

Laidotuviės įvyks subatoj gruo
džio 3 dieną, iš koplyčios 1 1 vai. 
ryte bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus-ges ir pažystamus- 
mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Duktė, Žentas ir Anūkės.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State Valandos O—6

West Šitie: 2151 W. 22nd St.
Panedčlio, Seredos ir PGtnyčtos vak. G iki 0 

Telefonas Roosevelt 0090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Ulurniuko, Ketverge ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0G00

' Elzbieta Swedas
(PO TĖVAIS URWAKA1TĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30 dieną. 1 2:45' valandą
1 932 m., sulauku* pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Telšių apskr. 
parap.. Rudupių kaime. <

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, sūnų Walter ir marčią Ber- 

nadettę Gečus, seserį Evą ir švogerį Aleksandrą Gečus, sesers dukterį Kaz>; 
mierą Scharep. sesers 2 sūnūs — Viktorą ir Ernest ir gimine? Amerikoj, 
o Lietuvoj, seserį Zofiją Stasiulienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj. 3 307 Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadieny 

iš koplyčios į Šv. 
pamaldos už vėlion

Visi
širdžiai kviečiami
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Marti, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

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

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdintų 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. l07th St.-—prie Micbigan Avė.
Tel. Pullman 5950 -------

4600 So, Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayetce 6393

160 N. LaSalle S t. — pagal sutartį

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St, 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 IV. 63rd St., Chicago
7-9 vai. vak.

Telefonas Bcllwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 25th Avenue 

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

pietų 7-9 vakare

STEPONAS GURSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 29 dieną. 11:45 valandą 
vak., 1932 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Gražačių kai* 
me. Žagarės parap., Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko , dideliame nubudimo 

pusseserę Oną Stasytienę ir švoge< 
rį Joną Stasytį, pusbrolius ir gi
mines.

Laidotuvėmis rūpinasi pusseserė 
Ona Stasytienė.

Kūnas pašarvotas randasi 710 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
gruodžio 2 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stepono Gurskio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nnoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusseserė. Švogeris

:: ir Gimini

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIH.IS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turįu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

Tel. Lafayetce 4146 
VALANDOS:

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

Helena Sudantiene
po tėvais Kasparaičiutė

________ _ Persiskyrė, su šiuo pasauliu lapkričio 28 
d.. 5:20 vai. po pietų. 1932 m., sulaukus 
23 metų amžiaus, gimus Tauragės mieste, 

į, ,/_: Raseinių apskr. Amerikoj išgyveno 10 me-
■L . ? z tų. Paliko dideliame nuliudime vyrą Pet- 

rą Sudenta, sūnų Reimojidą. motiną Elz- 
p bietą Kasparaitienę

ĮlOgy. C ■, Edwin Blank, 
seserį Martą ii

||| Hudson. Mass., /"
A.-Punienę. Evą Yašmontas Chicagoj, dė
dę Petrą Kasparaitį Sanora. California, gi- 

ižl&f minės ir pažystamus. Kūnas pašarvotas 
randasi 10201 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks penktadienį gruodžio 
2 d., 2 vai. po pietų iŠ namų Tautiškas 
kapines.

‘Visi a. a. Helenos Sudantienės giminės, 
P į draugai ir pažystami esat nuoširdžiai kvie-

'< čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, „
Vyras, Sūnus, Motina, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis 
telefonas Yards 1741.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per ^5 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th 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

Bedarbių Lygų Fede 
racija priima 

platformą

Naujos bedarbių organm.cp 
jos Federaticn of Unemployed 
Workers League of America 
steigiamasis susirinkimas, pe
reitą savaitę priėmė eilę rezo
liucijų ir platformą, kuriose ir 
kurioje pasisako prieš “stag- 
gei” sistcųną darbe, vaikų dar
bą ir pardavimo mokesčius. 
Susirinkimas reikalauja valsty
binį pianą visuomenės pagelbė
jimui, kuris turėtų būti finan
suojamas mokesčiais nuo dide
lių pajamų ir kapitalo.

Platformoje, susirinkime da
lyvavę delegatai reikalauja vi
suomenines apdraudos, į kurią 
įeitų nedarbo pašalpa, pensijos 
pasenusioms darbininkams ir 
pašalpos ligoniams; delegatai 
reikalauja, kad pašalpos įstai
gos duotų ganėtinai pinigų 
kiekvienam asmeniui, ar šei
mynai, kad jis ir ji galėtų gy
venti sulig priimta “Amerikos” 
norma; palaikyti kuo geriau
sias sanitarines ir sveikatos są
lygas tarp bedarbių; nevaryti 
nuomininkų iš butų; atatinka
mos bedarbių atstovybės pašal
pas teikiančių komitetų valdy
bose. Pabaigoje, delegatai pri
duria, kad ši bedarbių federa
cija nepriims jokio politinio 
pusįątątymą, .

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

WiHiam C. MitcheB
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutacaj.

į Akušerka
16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
į Pasitarimo valandos 
į nuo 7 iki 9 v. vak. 
! 102 W. 72 gatvė

; Telefonas
Raddiffe 2740

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir yel nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
Ištaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą |rabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavim junjs visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar Jus M pirjesite, ar ne. '

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarųavimą su ekspertu lietuviu pa
taikautojų. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dįel 
germenų. Pašaukite EUDĖIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

E? 110 E I AT I Gt
JURU ERABnRnrs j j t

Phone Boulevard 70V2

DR» C. Z» VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stteet

ųtęįtį varge žmogui tegali a t 
nešti susipratimas, 
pija ir sąmoningas 
vas dalyvavimas 
reįkdlų tvarkyme.

(Galas)
•w . .

Graboriai

Lietuviai Gydytojai
Dr, Vinęent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Ofiso td. Lafayetce 7.031
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E, Sjedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Antonina Shusho

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

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaii ir Subatomii 
2420 W. Marquette Rd. arti SVseterh Au 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street-

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl 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 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 6597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio 1
Office Valandos, 2-4; 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tol. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAlSH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Scs) 
Ofiso valandos: *nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais 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. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo » Iki 4 Ir nuo 6 Ik) 

8 vai. vak. NedėUomls pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930



Ketvirtadienis, gr. 1, 1932

“GELBĖSIU LIETUVĮ ANTANU GIRSKĮ NUO 
MIRTIES BAUSMĖS NUOSPRENDŽIO

MARY McDOWELL ŠVENČIA 78 METŲ SUKAKTUVES than men. He said, the reason 
for that being, they changed 
them oftener.

“Men seldom gi ve a single 
thought to Gals who do just 
what they ought to”.

Gynėjas B. C. Bachrach atsako j suintere
suotų Girskio likimu lietuvių laiškų

Misa Bernice Paviliunas is 
wearing a “diamond shaped” 
fraternity pin and it is studded 
with pcarls. Who’s the lucky 
boy Bernice?

This column ic eondueted 
Jack Justin “so’ help me”.

by

Prieš Girskį liudiję B. Walkerio 
našlė E. Walker, policistas 
Th. Ferriter ir III. Packing 
Co. darbininkas H. Albert.

Atsakydamas į suinteresuotų 
lietuvių grupes laišką ryšy su 
Antanu Girskiu, kuris buvo 
apkaltintas pirmo laipsnio 
žmogžudyste (A. Girskis spa
lių 27 d., nudurė Bert Walke- 
rį, Illinois Packing Co. f Urmo
ną), Cook apskričio visuome
nės gynėjas — public defender 
Benjaniin C. Bachrach pareiš
kė, kad jis dės visas pastan
gas kaltinamąjį apginti.
Kaltinamasis turįs parašyti laiš

ką teisėjui Prystatekiui

Atsakyme tarp kito ko B. 
Bachrach sako. “Mes mielu no
ru pagclbėsime Antanui Girs- 
kiui, bet visų pirma teismas 
mus turi paskirti jo advokatu 
ir tik tuomet galėsime su kal
tinamuoju susižinoti. Jeigu su
interesuotieji asmenys pain
formuos Girskį parašyti laišką 
vyriausiam kriminalio teismo 
teisėjui Prystalskiui ir nuro
dyti, kad jis yra neturtingas, 
neturi pinigų ir giminių advo
katui pasamdyti, teisėjas pa
skirs vieną iš musų biuro ad
vokatų ir tuomet galėsime pra
dėti ruoštis jį ginti. Kitaip, 
mes negalėsime nieko padaryti, 
iki kaltinamasis Girskis ateis 
prieš teismą. Tuomet teisėjas 
automatiškai paskirs advokatą 
jį ginti.

Gelbės Girskį nuo mirties 
’ bausmės

“Bet kaip ten nebūtų, jus 
galite būti tikri, kad mes, ga
vę paskyrimą vienu ar kitu 
budu, dėsime visas pastangas 
kaltinamąjį išgelbėti nuo mir
ties.”

Diena bylos svarstymui pa
kol kas dar nėra paskirta. Kal
tinamasis Antanas Girskis te
besėdi Cook apskričio kalėjime, 
kur buvo pasodintas po nužu
dymo. Jury nusprendė jį su
laikyti “be užstato” — “with- 
out bail” iki kriminalis teis
mas išneš galutiną nuosprendį.
Prieš Girskį liudijo nužudyto

jo našlė ir poli cistas
Anot kai kurių advokatų opi

nijos, Girskiui gręsia mirties 
bausmė. Jį rado kaltu corone- 
rio džiurė. Grand džiurė svar
stydama jo bylą, išnešė pirmo 
laipsnio žmogžudystės apkalti
nimą, už kurį įstatymai reika
lauja mirties bausmės ar viso 
amžiaus kalėjimo. Apkaltinime, 
kurį išnešė grand džiurė, sako
ma, kad Girskis nužudė Bert 
Walkerį, išanksto piktadarystę 
suplanavęs, “with malice afo- 
rethought” blogais norais.

/Prieš jį liudijo Henry Albert, 
Illinois Packing Company, 911 
W. 37th Place, darbininkas, 
E. Walker, nužudytojo Walke- 
rio žmona, ir Thomas Ferriter, 
policistas, kuris Girskį suėmė 
tragedijos naktį.

Dear reader, have you notic- 
ėd the improvement in Mr. 
Jack Juozaitis’ English? “Yow- 
sah!” Englewood nite-school i3 
responsible in produeing the 
effect and cause.

William Ališauskas 
knows a guy who ir 
rous that he”l lend you 
ear -a t only three percent.

says h e 
so gene- 

his

Tony Miškinis got a job in 
a bakery lašt week. He’s going 
to put innėr tubes in dough- 
nuts.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

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

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nno Chica
gos — reikaliukite katalogo prisius- 
darni 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. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU apisenes moteries prie 
namų darbo prie mažos šeimynos turi 
suprasti apie virimą. Su paliudijimais 
kad yra gera moteris. Valgis, guolis 
ir biskį primokėsiu.

Box 1507
1739 So. Halsted St.

Naujienos

h or Kent
RENDON 5 ir 6 kambarių flatas, 

garu apšildomi, šviesus ir su visais pa
togumais. Rendos $30. 1021 W. 60 
Si. Tel. Englewood 2116.

—O—

PASIRENDUOJA 4štoras, 2 kamba
riai užpakaly ir 6 kambarių flatas vir
šuj Šiltu vandeniu apšildomas. Išren- 
duosiu pigiai. Del informacijų kreip
kitės, Sandarg, 2552 W. 46th St.

K&s

University of Chicago Settlement virši-

Lapkričio 30 d. laidoje tilpusios apie lietuvį 
graborių sensacingos žinios; jas 
pranešęs ir “Chicago American”

knot jų, Radžius esąs įveltas j bylą dėl palikimo 
žinios esančios neteisingos

Graborius J. F. Radžius, 668 
West 18 Street, žada traukti 
anglų laikraštį “Chicago Her- 
ald and Examiner” į teismą už 
sensacingas žinias, kurios tilpo 
trečiadienio to laikraščio laido
je ir kurios įvelia Radžiu į by
lą dėl $25,000 palikimo.
“Herald & Examiner” paduota

V* • 
žinia

S. Jefferson St. Pastarieji du 
esą liudininkai.

žinios esančios neteisingos, 
sako Radžius

tuos sensa- 
pareiškimus, 
savo namuo- 
Street, 4:45

vakare, padarė

The “single girls” of Marq- 
uette Park are saying that the 
“married women’ are going to 
form a union to protect tbeii 
rights. Now, can you imagine, 
all the wivcs going on “picket 
duty?”—while the single girls 
take thėir places.

Svarbus pranešimas 
važiuojantiems 

Lietuvon

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ................... ..... $2.00
Kansas City .......... .... $5.00
Detroit ...................... ..... $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk ............. ..... $8.00
Philadelpbia ............. ..... $8.00
Washington, D. C. .... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Dearborn 9765. Chicago
■"■■■ " o--—

Te!.

Mary McDovvell, 
ninkė nuo 1893, vakar šventė 78 metų amžiaus sukaktuves. Ji 
yra pasižymėjusi visame pasaulyje savo darbu visuomenės, 
ypatingai ateivių labui. Ji yra padariusi daug gero ir lietu
viams, kurie atvažiavo laimės ieškoti Chicagon. 1931 metais 
Lietuvos valdžia apdovanojo ją Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no ordenu. Ji taipgi buvo apdovanota ordenu ir Čekoslovakijos 
valdžios.

Graikas laikė ginčo
nušovė lietuvį 

J. Rintauska
Prieš J. Rintauską šią savaitę 

buvo padarytas kitas pasikė
sinimas.

CLASSIFIED ADS.

KURUI MALKOS
$4.00

Pašaukite Diversey, 2060 
arba vakarais 
Diversey 7321

kanale, prie Lock- 
apskričio coroneris, 
pomirtinį tyrinėji- 
nuosprendį atvirą.

Užklaustas apie 
cingus laikraščių 
graborius Radžius 
se, 668 W. 18th 
valandą vakar
sekantį pareiškimą:

“žinios, kurios buvo paduo
tos Chicagos dienraščiuose ‘The 
Chicago American’ ir ‘Chicago 
Herald and Examiner’ lapkri
čio 30 dienos laidoje nėra tei
singos. Aš teisme nebuvau ir 
nežinau kame ištikrųjų daly- 

1 kas. Už paskelbtas žinias pla
nuoju patraukti ‘Herald and 
Examiner’ į teismą.”

Byla buvo atidėta iki šešta
dienio. Svarstymas eina prieš 

I Probate Court teisėjo pagelbi- 
ninką Oscar Caplan.

Laike ginčo, kuris prasidėjo 
prie kortų lošimo, namuose 
1902 Canalport Avė., vakar ry
tą nušautas lietuvis Juozapas 
Binkauskas, 47 metų, 1910 Ca
nalport Avė. Maxwell gatvės 
policija suėmė graiką J. Tipa- 
ripis, 1901 Rųble, kuris kalti
namas lietuvį pašovęs.

Prieš Rintauską šią savaitę 
buvo padarytas kitas nepasek- 
mingas pasikėsinimas. Sekma
dienį po pietų, nežinomas as
muo drožė jam peiliu į kaktą, 
kuomet Rintauskas buvo savo 
namų, 1910 Canalport Avė., už
pakalyje. Užpuolikas po užsi
mojimo tuojau pabėgo, todėl 
užpultasis negalėjo pasakyti, 
kas jis buvo, bet spėjo, kad 
kas nors norėjo jam atkeršyti. 
Bet antru kartu piktadaris sa
vo atsiekė.

skelbė graborių karstų šofe
rių streiką, kuris paliečia 600 
Chicagos baltveidžių grabo
rius. Graborių atstovai pareiš
kė, kad jie yra prisiruošę lai
dotuves tęsti iki streikas pasi
baigs. Unijos viršininkai ta
čiau tai ginčija. Graborius Eu- 
deikis paklaustas apie streiką 
išreiškė nuomonę, kad jis nusi
tęs kelias dienas'?■ Streikas bu
vo paskelbtas štai kodėl: uni
jos atstovai negalėjo susitarti 
su graborių asociacijos atsto
vais dėl naujos algų sutarties. 
Senoji pasibaigė balandžio 30 
d. Sulig senąją sutartimi, šo
feriai gaudavo po $42 į savai
tę, bet graboriai dabar nori 
atlyginimą sumažinti iki $37.50.

Eina gandai, kad nuo gruo
džio 5 d. visos laivakortes žy
miai pabrangs, todėl kurie 
rengiasi važiuoti šiais metais, 
ar vėliaus, patariame tuoj aus 
užsisakyti laivakortę, kad ap
sisaugojus nuo augštesnių 
kainų.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į Naujienų Laiva
korčių Skyrių.

Financial
Finansai-Paskolos

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

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

PRANEŠIMAI
S. Li. A. 109 kuopa laikys priešme- 

tinį susirinkimą penktadieny, gruodžio 
2 dieną, 7 vaju vakare. Meldažio-Paliu- 
lio svet., 2244 W. 23 PI. Chicago. III. 
Gerbiamieji nariai. Esate visi kviečia
mi atsilankyti į šį susirinkimą, nes tu
rėsime išrinkti naują kuopos valdybą 
ateinantiems 1933 metams. Turime 
ir daugiau svarbių dalykų atlikti, taipgi 
būtinai visi bukite šiame susirinkime.

Valdyba.

S. L. A. 238 kuopos įvyks priešme- 
tinis susirinkimas 2 d.1 .gruodžio. K. 
Gramanto svetainėje, 4535 S. Rockwell 
St., 7:30 vai. vakare. Visi kuopos 
nariai pageidaujama atsilankyti, aptarti 
kuopos bėgančius reikalus ir ateinan
tiems 1933 m. išsirinkti naują kuo
pos valdybą. Taipgi primenu užsi
mokėti savo mėnesines duokles kaip gą- 
lima, kad nebūtumėt suspenduoti.

RaŠt. G. Povilaitis.

Isisteige nauj’ą taxike 
bų bendrovė

šiomis dienomis Chicagoje 
įsisteigė naują taxikebų ben
drovė, “The Capitol Taxicab 
Company.” Nuo seniau egzis
tuojančios bendrovės stengiasi 
naujai bendrovei užkirsti kelią 
ir neduoti jai progos paleisti 
savo automobilius į Chicagos 
gatves..

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys pusmetinį susirinkimą 
penktadieny, gruodžio 2 dieną, 7:30 
vakare Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes bus rinki
mas valdybos 1933 metams, ir taipgi 
randasi daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turime aptarti.

R. S. Kunevičia.

Liet. Ryt. Žvaigždės Pas. ir Pasl. 
Kliubas laikys priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 1 dieną, 1932 m., 8- vai. 
vak. Kliubauzėj, 1654 N. Damen Avė. 
Draugai malonėkite atsilankyti ant šio 
susirinkimo, yra daug svarbių dalykų 
aptarti ir bus. renkama nauja valdyba 
ant ateinančių 1933 metų. Nesivėluo- 
kitė, bukite laiku. Rašt. M. Čepui.

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

uz

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams

rinkų praktiškiems 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 Sč. Clark St

išradi-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius ku- 
ris galėtų rinkti darbą iš na
mų, butų gerai, kad mokėtų 
kalbėti vokiškai, nes vokiška 
apielinkė. Mokėsiu gerą komi- 
šeną arba priimsiu į partne
rius, 1556 N. LaSalle Street.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

moteris ar mergina 
Patyrimas nereika- 

gyventi ant vietos. 
Box 1508, 1739

• REIKALINGA 
prie namų darbo, 
lingas, bet turės 
Atsišaukite laišku, 
So. Halsted St.

P. Baltučio byla vėl 
eina prieš teisiną

Šiandien krim. teis
mas svarstys Prano 

Gerulio bylą
ECHOES

FROM

MARQUETTE PARK

Ciceras 
mėnsinis 
gruodžio, 
1500 So. 
7:30 vai.

Lietuvių demokratų Kliubo 
susirinkimas atsibus 
1932, Lukštienės svetainėj, 

49 Avė., Cicero. Pradžia 
vak. Komitetas.

d.

anot 
ir

“Herald and Examiner” lap
kričio 30 d. numeryje paskelbė, 
kad “valstijos prokuratūros at- 
rxovai buvo pašaukti į “IPro-

’.e” teismą, kuomet antra- 
< . lį paaiškėjo, kad graboriaus 
j jelbininkas Antanas Bojala, 
kuris mirę paskendęs kanale ir 
paliko $25,000 palikimą, galė
jęs būti nužudytas.

Antanas Bojala, graboriaus 
Radžiaus dženitorius, pražuvo 
prieš Kalėdas ir jo kūnas bu
vo atrastas 
porto. Will 
darydamas 
mą, paliko
Bojala buvo vedęs ir, kaip kal
bėta teisme, < jis turįs žmoną 
ir tris vaikus gyvenančius Lie
tuvoje.

Ką sako “The Chicago 
American”

Graborius Radžius, 
“Herald and Examiner”
“The Chicago American” ant
radienio iaidos esąs įveltas į 
bylą ir kad advokatas, atsto
vaująs mirusio Bojalos žmoną 
ir vaikus pareiškęs teisme, 
jog testamentas, kuris yra 
Radžiaus rankose, ir anot ku
rio, visas mirusio turtas — su
moje $25,000 einąs Radžiui, 
yra suklastuotas. $10,000 to 
turto sudaro apdrauda iš Met
ropolitan Insurance Company. 
Be Radžiaus, byloje minimi 
Julijus Savickas, 1729 S. Union 
Avė., ir Jonas Jasinskis, 1619

Buvo atidėta lapkričio 23 d.. 
Baltučio advokatai prailgino 
pareikalavimus

Bylą svarstys teisėjas Lynch; 
kaltinamas už “fęrgery”

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 774)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučemė. par
davimo priežastis išvažiuoju iš miesto. 
Knygynas, Box 67, 3210 So. Halsted 
Street.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių reziden
cija, karštu vandeniu apšildoma, lotas 
50x125, 2 garadžiai, pavienis ir dubel- 
tavas. Kaina $4800. 3641 W. 64th
St. Tel. Republic 4143.

Tik 
' • < 

® trumpam laikui

šiandien prieš piet Povilas 
Baltutis, suimtas už svetimų 
pinigų išeikvojimą, eina prieš 
Felony teismą, kriminaliniuose 
Cook apskričio rūmuose, prie 
26-tos ir Calfornia Avė. Byla 
jau buvo atidėta du kartu. Pas
kutiniu kartu kaltinamasis sto
jo prieš teismą, trečiadienį, lap
kričio 23 d., bet jo advokatui 
reikalaujant, byla buvo atidė
ta.

Prieš Baltutį penki Chicagos 
lietuviai 
kuriuose 
eikvojęs 
$9,000.

Kriminalio teismo teisėjas 
Lynch šiandien svarstys lietu
vio Prano Gerulio bylą už do
kumentų ar čekių padirbinėji
mą—“forgery”. J?ranas Geru
lis buvo susektas kiek laiko at
gal už prasižengimus. Bylos 
smulkmenos tilps rytojaus nu
meryje.

Al Alešauskas sąys, kissing 
is the first message of love. 
“Yowsah, girls”! if you have 
any messages, send them in 
to Al.

Lietuvių
ganizacija Cook Co. šaukia mėnesinį 
susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 1 d.
8 v. v., antrašu 2608 W. 47 St. De
legatų atsilankimas yra būtinai reikalin
gas, nes šiame r“--“’“— **■•* -!i£—! 
labai svarbus klausimai.
čiame kliubus, kurie dar nėra centro 
nariai, kad t atsiųstų delegatus į šį susi
rinkimą, kur išgirsit apie lietuvių vei
kimą politikoje.

Paul P. Batsheack, P.^ S.

Republikonų C en t ratinė Or-

susirinkime bus rišami 
Taipgi kvie-

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBĖSITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

“Bud” Shimkus told me that 
women have 1cleaner minda'

Ramygaliečių Aido Kliubas. Kviečia 
visus narius atvažiuoti į susirinkimą pas 
p-ną A. Zalatorį, 2322 S.. Leavitt St., 
penktadieny gruodžio 2, 7 valanda vak. 
išrinkimui naujos valdybos 1933 m.

Ramagilietis. Saukite

_ J
Į? “ r P ^ 3; J

turi išpirkę varantus, 
kaltinama, kad jis iš- 
jų pinigus, viso apie

r ;..... '..................................................... -—T.... '...

Sustreikavo graborių 
karstų šoferiai

Streiko paliesti 600 Chicagos 
graborių

Chicago Livery Car Chau 
ffciirs unijos viršininkai pa-

v itri 4r'

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mre. Betty Luedeke IS Dayton raSo: * A6 
vartoju Krunohen, kad sumažinti svarumą— 
a6 netekau 10 svaru l vieną savaitę ir ne
žinau kaip Ji Ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite pusę Saukfite- 
Uo Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tat yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bpnka. kurios
Sžtenka 4 eavaltome visai mažai kainuoja, 

aukite Ji pas blle aptiekininką Amerikoje.
— yra dausr Imitacijų ir Juh turite eausroti 
gavo <wnikata.

Mūrykite, kad gautumėt Kruechen Salta 
Jelgru, 61 pirma bunka nei tikins jus. kad tai. 
yra eauglauelae būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai grąžinami.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
Iš TURGAUS VARO

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

Kiekvienas Yardas
Band. bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band- Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės j musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site.

ROOSEVELT

pinlfal grąžini

parduoda Black 8500
Kaina tik $8.50 už toną. 

CRANF COAL CO. 
5332 So. Long Avė. 
Tel. Republic 8402

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




