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Gen. von Schleicher Paskir 
tas Vokietijos Kancleriu

Valdys Vokietiją be reichstago, vien pre 
zidentiniais dekretais. Pasiliks 

ir apsaugos ministeriu
Berlynas, gr. 2. — Dabarti- 

. nis apsaugos ministeris, leit.- 
gen. Kurt von Schleicher tapo 
pasikrtas Vokietijos kancleriu. 
Kancleriu jį paskyrė preziden
tas von Hindenburg, atmesda
mas paskiausį raštišką Hitlerio 
pareikalavimą, kad kanclerys- 
tė butų atiduota ne kam ki
tam, kaip tik jam, Hitleriui. 
Kuomet gen. Schleicher kvietė 
Hitlerį paskutiniam pasitari
mui, tai Hitleris nevažiavo, tik 
pasiuntė laišką prez. Hinden- 
burgui, o pats išvažiavo kam
panijai į Turingi ją, kur atei
nant įsekmadienį įvyks rinki
mai'.

Gen. Schleicher ir von Pape- 
no valdžioje buvo tikrasis dik- 
tuotojas, tik jis viešumoj ne
sirodė, nes taip valdyti jam 
buvo patogiau. Jis buvo apsau
gos ministeris, kurio žinioj bu
vo valstybės kariuomenė-reichs- 
wehr ir su jos pagelba jis dik
tavo valdžiai. Dabar jis išėjo 
aikštėn, jau kaipo kancleris, 
prie ko jis siekėsi jau kelinti 
metai. Bet jis nepaleis iš sa
vo rankų ir kariuomepės, pa-

silaikydamas kartu ir apsaugos 
ministerio vietą.

Kokis bus sekamo kabineto 
sąstastas, dar nežinoma. Tik 
žinoma, kad vidaus reikalų mi- 
nisteriu, vieton barono von 
Gayl, kuris visiems įkirėjo sa
vo reakcingais pienais pakeis
ti šalies konstituciją, bus pa
skirtas dabartinis Prūsijos ko- 
misionieriaus pavaduotojas Dr. 
Frau Bracht.

Užsienių reikalų ministeriu 
ir toliau pasiliks baronas von 
Neurath.

Gen. von Schleicher turės val
dyti be reichstago, vien prezi
dentiniais dekretais. Hitleris 
yra labai nepatenkintas negavęs 
kanclerystės ir griežčiausia eis 
prieš Schleicherį, susidedamas 
net ir su komunistais. O hit
lerininkai ir komunistai reich
stage turi didžiumą. Tad Schlei- 
cheris neturės reichstage ne 
tik pasitikėjimo, bet nesusi
lauks ir tolerancijos. Todėl 
reichstagas arba vėl bus par
leistas, arba, prezidento dekre
tu, jo posėdžiai .bus atidėti še
šiems mėnesiams.

Am. Darbo Federa
cija kovos prieš uni

jų rakietierius
Tebėra priešinga pripažinimui 

Rusijos, bet stoja už Filipi
nų nepriklausomybę '*■*

Anglija užsimena 
apie visišką karo 
skolų panaikinimą

pri- 
kad

kad

Karo sL*j'ios ir reparacijos ir 
yra daugiausia kaltos už da
bartinę pasaulinę depresiją, 
sako Anglijos nota

Vals-Washington, gr. 2. 
tybės departamentas paskelbi 
notą, kurią prisiuntė Anglija, 
prašydama atidėti gruodžio 15 
d. mokėjimą nuošimčių ir da
lies karo skolų ir išnaujo per
svarstyti visą karo skolų klau
simą.

Anglija prarydama atidėti 
gruodžio 15 d. mokėjimą nuro
do, kad išmokėjimas virš $95,- 
000,000 auksu . iš Anglijos iždo 
labai pakenktų Londono atsa
komybei, kaipo finansinio cent
ro ir neišvengtinai dar labiau 
pagilintų dabartinę depresiją.

Prašydama naujo karo skolų 
persvarstymo, Anglija nurodo, 
kad karo skolos ir reparacijos 
daugiausia ir yra kaltos už da
bartinę visame pasaulyje siau
čiančią depresiją ir kad todėl, 
kaip karo skolos, taip ir repą 
racijos turėtų būti visiškai pa
naikintos. Jei karo skolų ir 
negalima visiškai panaikinti, 
tai bent jos turėtų būti suma
žintos iki to laipsnio, iki kokio 
tapo sumažintos Vokietijos re
paracijos, nes jeigu karo sko-

Ko r R:
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: »

Giedra, bet daug Šalčiau; vi
dutinis šiaurvakarių ir šiaurių 
vėjas.

Saulė teka 7, leidžiasi 4:20.

los nebus sumažintos, tai 
įseis padidinti reparacijas, 
padengus karo skolas.

Anglijos valdžia nurodo,
karo skolos, kaip ir granatos, 
kurioms jos daugiausia sunau
dota, sprogo—išnyko nieko ge
ro nesuteikusios, be jokios ga
limybes jas atmokėti. Jeigu jų 
atmokėjimą lyginti prie pre- 
kių, tai delei prekių nupigimo 
ir pabrangimo pinigų, reikėtų 
atiduoti prekių du syk daugiau, 
negu paskolintoji suma. Be to 
nors Anglijos skola-sudaro tik 
40 nuoš. to kiek1 visos šalys 
yra skolingos Jungt. Valsti
joms, tečiaus 80 nuoš. jau at
mokėtos skolos yra gauta iš 
Anglijos.
Francija irgi prašo atidėjimo

šiandie valstybės sekretoriui 
Stimson tapo įteikta ir ilga 
Francijos nota, kuri irgi prašo 
atidėti karo skolų mokėjimą. 
Prezidentas Hooveris dabar no
tą svarsto ir ji dar nėra vie
šai skelbiama.

Notos gal pasiliks be atsakymo
Po ilgo kabineto susirinki

mo, kuriame plačiai buvo svars
tomas karo skolų klausimas, 
valstybės sekretorius Stimson 
pareiškė korespodentams, kad 
galbūt nebus ir reikalo atsakyti 
į Anglijos ir Francijos notas.

Kaip tik Anglijos nota tapo 
paskelbta, tai senatoriai ir kon- 
gresriianai išnaujo pareiškė sa- 
vo pasipriešinimą ne tik karo 
skolų panaikinimui, bet dagi ir 
mokėjimo naušimčių atidėji
mui.

O atstovų buto pirmininkas 
Gamer atvirai pareiškė, kad 
kongresas nieko nedarys skolų 
palengvinimui. “Kongresas ne
pakeis padėties”, sakė Gamer.

> “Ir kuo greičiau Europos šalys 
supras, jog Jungt. Valstijos ti 
kiši skolos atmokėjimo, tuo 
geriau bus visam pasauliui. Jos 
(skolingos šalys) gali kalbėti 
apie tai kiek tik nori, bet kon
gresas nieko nedarys”*

[Acme-P. 8 A. Photo J

8 metų mergaitė Sheila Moss- 
man iš Londono, Anglijoj, tiek 
pasižymėjo muzikoje, kad jai 
tapo suteikta stipendija kara
liškoj muzikos kolegijoj. Būda
ma 3 metų amžiaus ji be klai
dos išpildė Beethoveno “Minuet 
in G”, o sulaukusi 6 m. am
žiaus pati parašė du kurinius. 
Dabar ji yra parašiusi dar 6 
veikalus.

[Acme-P. B A. PhotoJ

darbai”.
tebėra 

sake Green. l“Mes

Thomas Mooney ne 
bus paliuosuotas

Sacramento, Cal., gr. 2. — 
Gubernatorius Rolph, kuris 
kiek laiko atgal' atsisakė pa- 
liuosuoti iŠ kalėjimo Thomas 
Mooney ir Billings, dabar pa
skelbė, kad nežiūrint atsiradu
sių naujų įrodymų nuteistųjų 
nekaltumo, jis nieko daugiau 
nebedarys toje byloje.

Trockis gryžta į Tur
kiją

Stockholm, gr. 2. — Leonas 
Trockis, kuris buvo atvykęs J 
Daniją skaityti lekciją, rytoj 
išvažiuoja į savo trėmimo vietą, 
Turkiją. Visą laiką Danijoj 
Trockis buvo po stipria sargy
ba, ir niekur neišeidavo, nors 
juo mažai kas interesavosi.

Hooveris rekomenduo
siąs pardavimo taksus

PreziWashington, gr. 2. 
dentas Hooveris baigia ruošti 
pranešimą kongresui, kuris su- 
srinks trumpą j ai sesijai atei
nantį pirmadienį.

Spėjama, kad prezidentas re
komenduos įvesti pardavimą 
taksus, kaipo vienatinę priemo
nę subalansuoti biudžetą. Bet 
nemanoma, kad Hooveris re
komenduotų legalizuoti alų, 
kaipo priemonę padidinti šalies 
pajamas.

Septyni žmonės sušalo 
Meksikoj

Mexico City, gr. 2. —šalčiai, 
kurie laikė centralinę Meksiką 
suspaudę per 10 dienų ,pasiėmė 
7 aukas sostinės apielinkėje. 
Pereitą naktį šaltis buvo pasie
kęs 20 laipsnių augš. zero. Gy
ventojai gi nėra pratę prie to
kio šalčio ir nėra prisįruošę 
nuo jo gintis.

‘ UI'.

Atvirutė ėjo 23 metus
. —,—M ■ 

Alton, III., gr. i 2. —r

Rintausko užmušė
jas atiduotas 

grand jury
Vakar koronerioChicago 

teismas atidavė grand jury už 
žmogžudystę Juozą Toroatį 
(Turauską ?), 40 m., 1901 Ruble 
St., nušavusį Juozą Rintauską, 
47 m., 1910 Canalport Avė.

Nori palengvinti at 
ėmimą namų už tak 

sų nemokėjimą
Piliečių komitetas į neg bilių, 

.Uždedantį dideles pabaudas 
nesumokėjusiems taksų

Pirmadieny susi 
rinks kongresas

Pirmas dalykas bus atšaukimas 
prohibicijos

prieš Pullmano 
kompanijos uni-

pasisakė prieš

H!' - O' r A Hm.', r' A ■ -’OS?

C. McCurdy vakar giavo atvi
rutę iš Spokane, Wa$h., ku»i 
buvo išsiųsta, net 23 mėtai at
gal. žmogus, kuris ją rašė, jau 
yra miręs,

Medicinos studentas Kari 
Herreshoff, 19 m., iš San Diego, 
Cal., kuris nesenai tapo ištrem
tas iš Šveicarijos, kur jis buvo 
suimtas neva už dalyvavimą 
demonstracijoj, Ženevoje, ku
rioj kareiviai iš kidkosvaidžių 
nušovė 12 žmonių ir daugelį 
sužeidė.

Laivynas prašo 39 
naujų laivų

Washington, gr. 2. —Kon- 
gresmanai patyrė, kad karo lai
vyno taryba rekomendavo lai
vyno sekretoriui Adams tuo- 
jaus pradėti statyti 39 naujus 
kąro UjYtlSf ■ kurie kainuotų 
$250,000,000.

Washington ,gr. 2. — Atei
nantį pirmadienį trumpąja! se
sijai, kuri tęsis iki naujo pre
zidento inaugurcaijos kovo 4 
d., susirenka kongresas, ne tas, 
kuris buvo išrinktas pereitais 
rinkimais ,lapkr. 8 d., bet se
nasis, nors daugelis jo narių 
yra rinkimus pralaimėję.

Pirmas dalykas, kurį kongre
sas svarstys, bus prohibicijos 
atšaukimaę. Atstovų bute, 
kaip sako pirmininkas Gamer, 
atšaukimas bus balsuojamas 
pirmąją dieną, bet manoma, 
kad senate prohibicijos atšau
kimas užklius ir gUlbut visai 
nepraeis, nes jos atšaukimui 
yra reikalinga du trečdaliai bail- 
sų.

Nubaudė už komunisti
nę literatūrą -A',

Komunistai negauna 
leidimo demonsraci- 

jai Washingtone

palengvinantį atimti iš 
žmonių jų žemes ir na- 
Tas bilius yra taikomas 
taksų streikierius ir

Cincinnati, O., gr. 2.—Triu
kšmingomis ^ovacijomis Ameri
kos Darbo • Federacijos kon
vencija vakar užgyrė pakarto
tą prezidento Green pareiški 
mą, kad Fėdėracija panaudos 
“ekonominę jėgą”—streikus ir 
boikotą—jei kiti metodai ne
bus sekmingĮi kovoj už darbo 
valandų sustrumpinimą ir ne
darbo apdraįidą.

Atsakydamas į kritiką 'dar
bininkų užimtos “karingos po
zicijos”, Green pareiškė, kad 
“mes nustatysime kovos liniją, 
ir tą kovą nuvesime prie in
dustrijos durų iki bedarbiams 
bus duoti

“Kovos dvasia dar 
mumyse”, 
pranešėm pasauliui, kad mes 
kovosime musų .ekonominėmis 
jėgomis.

“Jeigu jus vieton vyrų ir mo
terų statote mašinas, jus, in
dustrijos vedėjai, turite kokiu 
nors budu parūpinti jiems pra
gyvenimą. Jus, industrijos ve
dėjai, esate atsakomingi už im
liomis bedarbių. Ant kiek aš 
pajėgsiu, aš sukelsiu darbo 
žmonių kovos dvasią”.

Darbininkai,. sakė jis malda
vo iš industrijos ir valdžios pa? 
gelbos bedarbiams^ Bet jos ne
sulaukė. “Dabar ko jie tiki
si, kad mes darytumėm? Ar 
kad sėdėtumėm rankas sudė
ję?”

Konvenčijh taipjau įsakė pil
domąja! tarybai pradėti kovą, 
kad išvyti iš unijų rakietieĮ 
riuS, kurie pradėjo briautis į 
unijas ir bandyti jas užvaldyti 
saviems tikslams. Taipjau pil
domąja! tarybai įsakyta išleis
ti atsišaukimą, kad sukelti pi
nigų paremti Pullmano vagonų 
porterių kovą 
kompaniją ir 
jas.

Konvencija
privatinius pelnus statant karo 
laivus ir priėmė reikalavimą, 
kad visi statybos darbai butų 
atlikti, kiek galima, valdžios 
jarduose, arsenaluose ir dirbtu
vėse.

Konvencija pasmerkė ap- 
draudos kompanijų veržimąsi į 
darbininkų kompensacijos sry- 
tj ir reikalavo valstijų kontro
liuojamos sistemos kompensa
cijų už sužeidinius ir mirtis 
darbe.

Taipjau konvencija pareiškė 
griežtą priešingumą komuniz
mui, pasisakė prieš pripažini
mą Rusijos valdžios ir prieš 
kiekvieną orjailizuoto komu
nizmo veikimą. Bet tuo pačiu 
kartu užgyfrė reikalavimą ne 
priklausomybės Filipinų sa
loms.

Konvenicja taipjau užgyrė 
senatvėš pensijas, mokytojų nu
sistatymą prieš algų kapojimą 
ir pasisakė už laisnių sistemą 
federalinės valdžios kontrolei 
tarpvalstijinės prekybos korpo
racijų ir už muitus ant alie
jaus. ;

Federacijos prezidentu iŠ 
naujo tapo išrinktas Green. 

.' 'ų', .I 1 1 .; '.■ ?'■> > '. ų/i, 1 ,.J ' "
.,R> '.<;>■ HA-' i ' ’H.; ... , :■ , ■

VVaukegan, III., gr. 2. —Em- 
meti Ellis, 60 seniausias

Washington, gr. 2. —Komu
nistai, kurie vadovauja dabai* 
besiartinantiems prie Wash- 
ingtono’ “bado maršuotojams”, 
kreipėsi prie atstovų buto pir
mininko Garner, vice-preziden- 
to Curtis, ir policijos viršinin
ko, bet visi jie atsilakė duoti 
leidimą “bado maršuotojams” 
demonstruoti prie kongreso rū
mų ateinantį pirmadienį atida
rant kongreso posėdžius.
’ Komunistai taipgi reikalavo 
maisto ir pastogės maršuoto
jams, bet ir to negavo. O vice- 
prez. Curtis komunistams at
virai pasakė: “Su tais pinigais, 
kuriuos jus išleidžiate, kad 
maršuotojus atvežti j čia auto
mobiliais, jus galėtumėt juos 
maitinti visą žiemą”.

Brazilija ištrėmė der 20 
sukilėlių

de Janeiro, gr. 1. — 
Valdžios laivas Raul Suarez va
kar išvežė Europon dar 20 po
litinių tremtinių. Taigi perei
tą mėnesį ištremta viso virš 
100 žmonių. Dar 120 karininkų 
ir 20 civilių sėdi kalėjime ir 
laukia ištrėmimo pradžioj šio 
mėnesio. Buvęs (prezidentas 
Bernardes išvažiuos liuosu no
ru gruoždio 2 d. Visi kiti per
eito sukilimo dalyviai yra pa- 
liuosuoti.

V-F

Katinas.—Liepos mėn. Vasa- 
rio 16 g. pas Abramavičių ir 
Glezeraitę kriminalinė policija 
užtiko daug komunistinės lite 
raturos. Neseniai kariuomenės 
teismas tą bylą sprendė 
ramavičių nubaudė 10 
Glezeraitę 8 met. sunk, 
kalėjimo.

Chicago.—Piliečių komitetas, 
kuris yra susidaręs neva pri
žiūrėti miesto išlaidas, nutarė 
ateinančiame Illinois valstijos 
legislaturos posėdyje įnešti bi
lių, kuris uždėtų dideles pabau
das ant neužmokančių taksus, 
taipgi 
tokių 
mus. 
prieš
tuos, kurie delei depresijos ne
įstengė ikišiol užismokėti tak
sų. Taipgi siekiamąsi atgai
vinti taksų pirkėjus —"tax 
sharks”, kurie pastaruoju lai
ku buvo beveik visai išnykę.

Prie dabartinės sistemos, at
imti namus už taksus yra ga
na keblus dalykas. Sulig bi- 
liaus, valstija greitai galės 
paimti namus savo žinion, o 
po kelių metų jie pereis visiš- 
kon valstijos, ar taksų pirkėjo 
nuosavybėn. Pabaudos gi už 
taksų nesumokėjimą skiriama 
25 nuoš. į metus. Taksų pir
kėjams irgi duodama teisė tuo- 
jaus atimti nuosavybę ir iško- 
lektuoti taksus.

Tokis bilius buvo įneštas ir 
pernai, bet tapo tuojaus atmes
tas. Tikimąsi, kad dabar, atsi
radus didesniam spaudimui, gal 
iri pasiseks jį pravesti, jei pa
tys taksų mokėtojai nesirūpins 
savo reikalais.

Briusselis, gr. 1.

ir Ab- 
metų, 
darbų

Ispanijai gręsia “revo
liucinis” streikas

Čia gau
ta žinių, kad ketvirta prof. 
Auguste Piccard ekspedicija į 
stratosferą iš Hudson Bay 
apielinkės, bus rengiama ir 
finansuojama. Amerikos ir Ka
nados universitetų.

Hendaye, gr. 2.
tetingų šaltinių patirta, kad 
sindakilistai ir komunistai turi 
suplanavę už poros dienų pa
skelbti “revoliucinį” streiką, 
kurį pradėsią geležinkeliečiai, 
o paskui persimesiąs į kitus 
miestus. Ypač busiančios nai
kinamos telefonų stotys.

Iš autori-

Bucaramanga, Colombia, Pie
tų Amerikoj, gr. 2. — Penki 
žmonės liko užmušti ir trys 
sunkiai sužeisti sugriuvus til
tui, kai juo važiavo trokaš.

Detroit, Mich., gr. 2. Chrys
ler kompanija skelbia, kad iki 
gruodžio 15 d. ji sugrąžinsian
ti į darbą 5,000 savo senųjų 
darbininkų. Nauji darbininkai 
betgi nebus priimami.

Denver, Colo., gr 1. — Mo
teris, kuri užsiregistravo kai
po Mrs. Miller iš Colorado 
Springs, iš vietos hotelio 10 
augšto lango išmetė savo 5 
metų dukterį ir paskui pati iš
šoko. Abi užsimušė.

. .. — - ... ....

Praga, gr. 2. —Užsienio rei
kalų ministerija ruošia antrą 
notą, prašančią Ameriką atidė
ti mokėjimą skolos. Nota pla
čiai išdėstys čechoslovakijos 
ekonominę ir finansinę padėtį.

TIKTAI KETURIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

'' ■ V'. ■ <.. ' :■? < . -v , , „ Jį

Barrie, Ont,, gr. 2. —Martin 
Insull byla dėl išdavimo Jungt. 
Valstijoms, trečiu kartu tapo 
atidėta, iki vasario 7 d. 
7/C.; ? -

Columbia, S. C., gr. 2. —Tū
las negras pagavo 30 colių il
gio gyvatę, kuri turėjo dvi gal
vas—abejuose galuose. Gyvatė 
tapo apduota South Carolina

iŠ. nusiminimo, kad menkėjąs universitetui, kaipo gamtinėre- 
regėjimas neleidžia jam dirbti, tėnybė.

• ’■ '/.< < H." i.'s:-H,'-"/'T . - ' A, < A',';.'.-i ' - .
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ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą' atlyginimų 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 Streri 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO * u 
ftVRNT Ą DIENIAIS NUO o IKI \ v
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KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Midi.

Netikėta mirtis lietuvių 
šeimynoj

Staiga pasimirė Tęsė Kup- 
rienė, 29 metų amžiaus, palik
dama vyra ir 15 menesių duk
relę. Pasimirė ji penktadienį, 
lapkričio 25 d. Vyras kažin 
kur buvo išėjęs, o kuomet gry- 
žo namo, tai rado duris užra
kintas, tik viduj buvo girdimas 
mergaičiukės verksmas. Vyras, 
nesulaukdamas durų atidarant, 
griebėsi visokių priemonių, kad 
įsigauti į vidų. Kada į vidų įė
jo, tai rado moterį sugriuvusią 
prie durų, mergaičiukę šalia 
motinos verkančią. Vyras nu
sigando ir, nežinodamas ką da
ryti, pašaukė policijos vežimą. 
Policija atvažiavo ir nuvežė 
Kuprienę į ligoninę, bet gyvy
bę atgauti nepavyko.

Tesės Kuprienės laidotuvės 
įvyko antradienį, lapkričio 29 
d. Iš namų į laisvas kapines 
palydėjo pusėtinai daug žmo
nių. Ant kapinių pasakė trum
pą prakalbėlę Sakalauskas. Aš 
Sakalauską jau kelintas kartas 
girdžiu kalbant, bet turiu pa
sakyti, kad jis ant kapo kal
bėti netinka. Netinka todėl, 
kad drožia spyčių ne apie tą, 
ką turi po savo akių, ale kal
ba apie partijų dalykus. Tas 
labai netinka kalbėti tokioj 
vietoj. Nepaminėjo nei velio
nės amžių, nei kokia šeima li
ko, — o tuo tarpu visi šerme
nyse dalyvavę, kuriems teko 
vėliau naktį užsilikti, girdėjo, 
kaip ta mažytė mergaitė, vos 
15 mėnesių amžiaus, verkė 
šaukdama “mama, mama!“ 
Juk tai yra daug svarbesnis 
daiktas kalbėti apie tokį kūdi
kį, kuris pasiliko be mylimiau
sios ypatos, savo motinos, negu 
apie partijas.

Tęsė' Kuprienė-Plytaitė, kol 
dar buvo nevedusi, tai uoliai 
darbavosi su komunistais. Bet 
kuomet apsivedė su tikinčiu 
vyru, tai komunistus pametė 
ir su jais nedalyvavo. Ji pati 
eidavo į bažnyčią. Jos tėvas 
irgi buvo didelis komunistų rė
mėjas ir, kai mirė širdies liga, 
tapo palaidotas laisvose kapi
nėse, kur dabar ir jo duktė T. 
Kuprienė šalia jo atsigulė. Ne
žinia, ar jau jos vyras J. Kup- 
ris pasidarė laisvas, ar tik dėl
to ją laidojo, kad jos tėvas 
ten palaidotas.

Reiškiu didelę užuojautą J. 
Kupriui ir jo dukrelei. Lai bū
na lengva šios šalies žemelė 
jo mylimai moteriai.

S. Naudžius.

Detroit, Mich.
Naujienos iš lietuvių gy

venimo

Darbų nėra ir, matomai, dėl 
tos priežasties labai plinta 
blogdarys'ė. štai prieš kiek 
laiko teismas pasiuntė ilgiems 
metams į kalėjimą jauną lie
tuvį Slavinskį nuo 25 gatvės. 
Kol buvo geresni laikai, tai ir 
Slavinskiui neblogaiKj^ekėsi,— 
jis turėjo pinigų ir4mksnlino- 
si. Bet užėjus bloglaikiui, 
ir jis atsidūrė bedarbių eilėse. 
Na, o kada nėra darbo, tai 
nėra nei pinigų. Tuo tarpu 
jaunam norisi vienur kitur 
išeiti ir pasilinksmin'ii.

Pradėjo progų ieškoti pasi
pinigavimui ir Stravinskis. Jis 
pateko į “gerą kompaniją,” 
kuri pamokino jį, kaip gali
ma . turėti pinigų ir nedirbti. 
Susidraugavo jis su kitu jau
nuoliu ir nutarė nuo pinigų 
paliuosuoti tuos, kurie jų dar 
turi. Jaunuoliai pasirinko pa
togią vie«ą prie raudonos 
lempos, kur karai sustoja, ir 
pradėjo “holdapus” daryti. 
Viskas sekėsi neblogai, kol ne
susidūrė su vienu gana apsuk
riu piliečiu, iš kurio jie atėmė
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septynis dolerius ir dar pri
vertė automobiliu juos vežti į 
Chicagą.

Nakties laiku pasileido va
žiuoti į Chicagą. Kiek pava* 
žiavus, pritruko gazolino. Sus
tojo prie vienos stojęs, šofe
ris padare, kokį tai ženklą 
stoties patarnautojui, duoda
mas žinoti, jog jis yra bėdoj* 
Patarnautojas dasiprotėjo, ka
me dalykas ir užsirašė auto
mobilio laisnio numerį. Žino
ma, po to jis ^uoj pranešė po
licijai. Visoj apylinkėj sujudo 
policija. Praėjo apie vieną va* 
landą laiko ir ir Slavinskis su 
savo draugu pateko į nelais
vę. Jie tuoj buvo atgabenti į 
Detroitą . ir atiduoti teismui, 
kuris jiems paskyrė pusėtinai 
aštrią bausmę.

Kas dėliai to kaltes? Nėra 
mažiausios abejonės, jog da
bartinė santvarka, kuri jau
nam ir fiziškai tvirtam vyrui 
neduoda progos užsidirbti pra
gyvenimą. Jeigu Stravinskis 
nebūtų atsidūręs bedarbių ei* 
lėse, tai vargu jis butų su plė
šikais susidėjęs.

O štai kitas šiurpus dalykas. 
69 mei^ų amžiaus lietuvis nu
žudė savo seną žmoną, — pa* 
piove ją peiliu. Dabar vienas 
atsidūrė kalėjime, o kitas ka
pinėse. I

Tai tokie dalykai dedasi 
tarp lietuvių. O jeigu paimti 
lenkus, rusus, italus ir kitus, 
tai dar daugiau ten nusikalti
mų. Plėšimų ir žmogžudysčių 
įvyksta tiek, kad tiesiog plau
kai ant galvos stojasi. Ir tai 
vis skurdo ir nedarbo pasėkos.

— Frank Lavinskas.

McNaughton, Wis.
SLA. 341 kuopos parengimas

J ___________

Ūkininkai, pabaigę sunkius 
lauko darbus, sumanė pasilinks* 
minti. Kadangi didelė dalis 
ūkininkų priklauso SLA. 341 
kuopai, tai kuopa ir pasiėmė 
ant savęs rengimo darbą. Pa
rengimas įyyko Padėkavonės 
Dienoj drg. šalčio svetainėj. Iš 
kalno buvo nutarta turėti ne 
vien tik šokius, bet ir kokį 
nors pamarginimą — progra
mą. Tapo pakviesti jaunuoliai 
rateliečiai atlikti koncertinę 
programo dalį ir padeklamuoti. 
Labiausiai pasižymėjusiems bu* 
vo pažadėta ir dovanos.

Pažadėjimas dovanų, mato
mai, labai paskatino jaunuo
lius. Pas juos pakilo taip ūpas, 
kad oj, oj. 'Prasidėjo lenkty
niavimas!. Jaunuoliai pasiryžo 
kaip galima geriau pasirodyti, 
Per trumpą laiką jie sudarė 
chorą, išmoko keletą dainelių, 
dialogų ir eilučių. Programas 
buvo tokis:

1. Choras sudainavo “Pie
menėlio dainą”; 2. duetas iš 
Marytės ir Jono Šimkų išpildė 
“Ar teisybę reik sakyt”; 3* 
dialogą pasakė Juozas Repšis 
ir Martynas Varekojis; 4. “Old 
Folks at Home” padainkvd 
Lydia Chesniutė; 5. dialogą 
pasakė Josephine Repšytė ii 
Jenas Šimkus; 6. choras sudai
navo “Tekėk dukra”; 7. Mary
tė šimkiutė ir Stasė Repšytė 
atliko dialogą; 8. Juozas Rep
šis ir Martynas Varekojis pa* 
dainavo “Mudu du broliukai”; 
9. pianu paskambino Evelynė 
Varekojitė; 10. padeklamavo 
Albina Gužauskaitė; 11. dialo
gą pasakė Ona ir Elena Širri- 
kiutė; 12. Lydia Chesniutė ir 
Evelyne Varekojitė išpildė 
“Plaukia Nemunėlis”, ir 18* 
choras užbaigė su “Ant kalno 
karklai siūbavo”.

Kadangi publika buvo mai
šyta — atvyko j parengimą fe 
svetimtaučių, -r- tai choras, 
jau programui pasibaigus, tu
rėjo dar sudainuoti vieną daį- 
ną “My Wild Įrish Rose”. 
dainą kartu su choru dainavo 
ir publika- ‘ 1

Kiek galima buvo spręsti, 
tai tas jaunuolių programėliš 
labai ptiko publiki, nes kiek
vieną numerį ji palydėjo entu
ziastiškais aplodismentais. Jau
nuoliams irgi buvo smagu, kad 
jų darbas yra įvertinamas. 
Jaunimas sako, kad ateityj jis 
dar geriau stengsis pasirodyti. 
Tuo pačiu laiku jaunimas yra 
dėkingas ir savo priešams, ku
rie bandė parengimui-pakenkti. 
Atrodo, kad jie tą parengimą 
mes tikimės, kad su laiku: ir 
dar labiau išgarsino. Vienok 
jie susipras ir daugiau nebe- 
bandys mums koją pakišti.

Po programo buvo linksmi 
Šokiai. Dalyvavo visi kartu — 
tiek jaunieji, tiek senieji. |Pųb* 
lika išsiskirstė jau rytui auš
tant.

Ratelio koresp. E. Ww

Septintas Liet Enci 
klopedijos sąsiu- 

vinys
Atspausdintas jau septintas 

iš eiles sąshi vinys Lietuvių

Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Kavinė.
Keblus padėjimas. Nežinau 

ką daryti. Pirmiausiai supa
žindinu visus su broliene ir 
broliu. Pasirodo mano brolie
nė ir ministeris abu moka 
franeuziškai, o brolis, profeso
rius ir jo žmona vokiškai.

Pradžia gera. Ką gi dabar 
darysi, kur eiti ir ką rodyti? 
Brolis visus kviečia pas save. 
Ant laimes, profesoriene pa
geidauja užeiti kur nors į dar
žą, taip vadinamą, — “Bier- 
garten”. Brolis rekomenduoja 
vieną, geriausių Klaipėdos ka
vinių, prie kurios yra daržas. 
Visi sutinkame ir pasukame į 
kokią ten siaurą gatvę. Priei
name prie “Victoria” viešbu
čio, kuris daro gerą įspūdį. 
Priešais kitoje kertėje mato
si kavinė. Užeiname. Visai 
moderniškas erdvus restora
nas su baru. Parketo grindys. 
Stalų daugybė. Viskas įrengta 
artistiškai ir su skoniu. Kertė
je tėmiju “džiazo” orkestro in
strumentus. Pereiname resto
raną ir atsirandame gražiame 
nedideliame sodne. Vidury 
grindys šokiams, o aplink tar
pe gėlių ir medukų balti sta
lai ir kėdės. Vietomis atskiros 
altanos.

Profesorienė labai patenkin
ta. Visi atsisėdame prie dide
lio balto stalo. Proponuoju 
pradėti su konjaku. Profeso
rius ir jo žmona abu negeria, 
Jie nori ledų. Gerai. Ateina 
frąkuotas patarnautojas su 
baltu abrusėliu. Matyt, kad 
vokietis. Pirm nei jisai paspė
jo išsižioti, aš jam garsiai ir 
gan ryškiai lietuviškai užsa
kau konjako bonką “Martel” 
arba “Henessy”, du ledų, ir 
keturis buterbrodus (sandvi
čius) su šinka. Ant laimės, vo
kietis viskę išsyk suprato’, ..at
sakė man “prašau” ir apsisu
ko. Ministeris vietoje šinkos 
užsinorėjo sūrio. “Ei, palauk, 
vienas buterbrodas su suriu, 
vietoje šinkos,” riktelėjau aš 
patarnautojui. Jisai vėl kuku
liai atsake man “prašau,” ir 
dingo. Atsidusau lengviau, ro* 
dosi, šimts naštos svarų nu
krito man nuo pečių. Baisiai 
bijojau, kad inteligentiškų 
svetimtaučių akyse dar priscis 
kalbėti vokiškai Lietuvoje* 
Taigi įspūdis butų jie, kažin 
koks. Po valandos ant s’alo 
atsirado ledai aukštuose sida
briniuose ifldūošė. Profesorie
nė leejus ragaudama pradėjo 
jrtos girti. Skanesni, sako, nei 
Amerikoje. “Bė abejonės,” ~ 
atįąltfau čia pienas, gričti- 

fevisi kiti produktai gerefc- 
M 4r^iež(^M,'priegtani Lietu
von valdžia' stropiai prižiūri fe 
baudžia, kad nebūtų falsifika*

Enciklopedijos, šiuo sąsiuvi
niu jau apimama 895 pusla
pi ai pirmojo tomo* Turinio 
atžvilgiu labai įdomus: gau* 
šiai iliustruotas, įdėta daug 
mokslininkų ir visuomenes 
veikėjų biografijų, nekalbant' 
jau apie būtinas enciklopedi
jos žinias.

Dar neužsisakiusius, kvie
čiame neatidėliojahtA stoti į tą 
kultūrinio darbo talką, būtent 
užsiprenumeruoti Liet. Enci
klopediją. e

Siūlome taip pat ką tik iš 
spaudos išėjusias knygas: 1) 
“Sodžiaus Menas” 4 tomai tik 
$3.50. 'X ♦

2) Lotynų-Lietuvių kalbos
žodynas apie 800. pusi. $2.00

3) Anglų-Lietuvių kalbos
žodynas apdaruose ........ $1.50

4) K. K. Jasęno “Visuotino 
Meno Istorija” Ž lomai $14.00

Per mus užsakydami lietu
viškus leidinius, gausite 
pačia kaina, kaip Lietuvoje 
išsiinokčjimui.

—J. Kriščiūnas,
“Spaudos Fondo” įgalio

tinis, 917 W. 34 St. Chicago, 
III.

ta 
ir

cijos. “It is wonderful” — at* 
sako man profesorienė, didelį 
ledų šmotą rydama.

Babelio bokštas.
Atsiranda “Marlei” su buter

brodais. Ministeris pasako tos* 
tą už Lietuvą, aš už Angliją 
ir Kanadą. Profesorius pakel
damas indą su ledais — už 
taiką ir visų tautų susivieni
jimą. Kalbame visokiomis kal
bomis. Brolis su profesorium 
vokiškai. Minisfęris su brolie
ne franeuziškai^ Profesorienė 

i 

ir vokiškai ir franeuziškai. Aš 
maišau visas kalbas, pridėda
mas dar anglų, o garsiausiai 
—tai lietuvišką^ sjj patarnau
toj um. Mat, reikia Lietuvą ko
kiu nors budu akcentuoti, nes 
'plink sėdi gan didelis vokiet* 
kų ir vokiečių būrys.

Ministeris kur tai dingsta. 
Po valandos atneša brolienei 
.gražią ir didelę,, čokoladų ir 
saldainių dėžu’ę. Aplinkiniais 
keliais dažniau, kad tokia dė
žutė kainuoja dvidešimts litų. 
Nieko sau dėl Lietuvos, ma
nau. “Palauk”, sako man bro
lis, pamatysi kiek priseis tau 
mokėti už konjaką,” “Nugi 
kiek?”

“Mažiausiai t 65 litus už 
bonką.”

“Kad tave plyniai! Jei fųim 
tai dabar gersime tiktai vals
tybinę, sakau jam. Visokius 
užrubežinius- luksuso dalykus 
Lietuvos valdžia ‘ apkrauna 
gan aukštu muitu. Tai iš da* 
lies gerai.

Brolis su profesorium įsigi
na į dabartinės Rusijos pa

dėjimą. Jie, matyt, labai rim
tai apie tai kalba. Laikas nuo 
laiko brolis man prikaišioja^ 
kad mes su ministeriu geria*l 
me, o jam neduodame. Aš sa
kau, kad rimti žmonės rimtus 
dalykus- svarstydami, gerti ne* 
privalo. Profesorius koinpll* 
mentuoja mano brolį už jo 
dalykų žinojimą ir inteligen
tiškumą. Malonu girdėti nuo 
profesoriaus, sakau, kad nors 
vienas hiteligentas atsirado' 
musų šeimoje.

Ministeris paliauna flirtuo‘į 
su broliene ir įsimaišo j bro
lio su profesorium kalbą. Pro
fesorienė klaus inėj a b'r oi i c n es 
apie Lietuvos moterų padėjį*! 
ii4ą, f

Ministeris taip pat važiuoja 
į Rusiją, bet ne. tyrinėjimo’ 
ir apsipažinįmo tikslais, O; 
vien tiktai paprastam šaFam 
bizniui. Kfut, jisai 
prekybos , komisiioiiięrius it 
kartu atstovas ' bam
ko,” Londone, ktfea yra yioitfe 
didžiUtisiij pasgufe >

Įtuftada . siunčia vi
sokių hiašinį, ■ patingai žem
dirbystės if iiiirelj, o iŠ ten 
gauna —- ' ot, ir tįžnrftšati; -nu, j

$95.00
VISUS TUOS NAUJUS 
RADIOS JUS GALITE 

PAMATYTI

3417-21 So. Halsted Street
Td. BOULEVARD 8167—4705
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LIETUVIŲ PROGRAMAI

Gražus Lietuvių Radio Programai Nedaliomis WCFL, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais WHFC nuo 7:30 
vai. vakaro. Finansuojami BUDRIKO KRAUTUVĖS.
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Broliene vis

KAINOS NUO

iz

CARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

paskutinius 
dabar šoka*

sustingusių 
kurie

DIDINA SAVO TAUPYMŲ
SĄSKAITAS ŠIAME
STIPRIAME BANKE

i* HE STUDY OF IAW DEVELGPS AN» EOUIPS 
| 1EADERS. Moti of tour L®«dlng Mefe Including 

our PresfclonU, havebeen Lawy®rt. TRAINED MINDS 
NATURALLY GO FORWARO. Yhefrd te «lwayt a Great 
Demand for Men and Women with Ugal Training. 
INVESTIGATE OUR ONlOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
Ona subject at a tlma. No Tlmo loti. Now Claaao* 
formod nlnte times a Yeąr. Siart Studylng and Eam- 
Ing Crbdlte at any Tinte. ENTER NOW. LLB. Dagra® 

' ln Throe Tears. Day and EVenlng Classes.

Su Daug Visokią 
Pagerinimu 

1933 Modeliai

nė pameluosiu, .jei pridėsiu, 
kad labai daug propagandos 
ir, kaip amerikonai sako, 
♦♦karšto Yra kokių tai 
finansinių nesusipratimų, to
dėl mųno linksmas ministeris 
ir keliauja į bolševikiją ,kad 
juos sutvarkytu Aš jam veli
ju geros kloties ir pasisekimo.

Apgailestaujame, kad netu
rime savo kompanijoje p. 
Bakerį ir jo giminaitę. Jie, 
ipatyb kur tai paklydo Klai
pėdos verpetuose, jei tokių ten 
yra-

Iš bolševikijos grįžtame prie 
Lietuvos, Brolis ministeriui 
žada atsiųsti visokių prekių 
lįstų, kurias Lietuva impor
tuoja ir eksportuoja. Nema
nau, kad tarp Lietuvos ir Ka
nados Užsimegstų koks nors 
bltnis.
AompemŲtt pasidaro linksma.

Užsakome su ministeriu dar 
valstybines bonką. Kalbame 
jau apie golfų. Aš pagriebiu 
jo landų ir pradedu jam rody
ti savo golfo landos laikymą I 
bei paėmimų ir kirtimo būdą.

Ant galo, prieiname prie 
‘'Tango,” Jisai man demons-| 
truoja “Tango” 
Žingsnius, kaip 
ma Paryžiuje.

Brolienė, prie 
ininisterių pripratusi, 
dažnai sėdi ir vaikščioja tarsi I 
lazdą butų prariję, stebisi ir 
juokiasi. Ją tas šokiruoja.

Suprantu, kad fenai Euro* 
pai visokių tradicijų ir papro
čių persisunkusiai sunku su* 
prasti ir apkainuofi liuosą de- 
mokratingą Ameriką, kur gy-' 
venimas bėga visai kitu tern-l 
pu ir eiga.

Jau aštunta valanda. Musų 
svečiai išvažiuoja Rygon apie 
devintą, širdingai, atsisveiki
nome, išgerdami paskutinę už 
gražią ir svetingą Lietuvą, 
Man gerokai prisieina pakrap
štyti kišenę.

Svečiai eina į savo viešbti’į, 
o mes hftniS, 
stebisi iš aiiieriUbnų ir sten
giasi juos suprasti. Brolis pri
eina prie išvados, kad ameri
konai jam pradeda patikti.

Ir taip praeina mano pirma 
diena Lietuvoje.

(Bus daugiau)
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UŽVADUOTOJAI TANKIAI 
BŪNA BLOGESNI NEGU

NIEKAS
NUGA-TONE yra tikras Tonikas — to

nikas. kuris padaro jus tvirtesniais. Gydy
toja* specialistas ISVystS šią preskripciją ir 
tūkstančiai šiandien liudija, kad jis yra 
Jabai vertingas. Yra tonikų, kurie turi tik 
vienos njšies veikmę: vidurių, nervų, krau
jo, dol apetito, žarnų ir tt. NUGA-TONE 
yra abelnas tonikas. Jus negalite būti svei
ku Jeigu kokia .viena dalis nesvelkaue.

Priimk NUGA-TONE —■ jum* reikalingi 
tik vieni vaistai. Nusipirkite dabar už vie
nų Dolerį,, jus gausite Vieno mčneslo treat- 
monių byle vaistynyčioj. Kiekvienas butelis 
parduodamas su pilna garantija — pinigai 
gražinami į 20 dienų jeigu busite nepa
tenkinti.

KALĖDOMS 
ir 

NAUJAIS 
METAIS

Pradeda 
Taupyti!

Grįžta Atgal j Seną ir
Paprastą

Pasisekimo Kelią

PASVE1K1NIM O
LAIŠKAI m KORTELĖ 
Labai Gražios, Sidabrinės 

ir Auksinės
<■ '' . . . . f , ■

Lietuvių Kalboje tik už

• IEa
' ■ '• ' ..

Gausite nusipirkti
NAUJIENOSE

; Turime
Valgią Gaminimo

: ■ . ■■ r ■■■ ■ į • , į. ;

Jus galite pasiųsti KALĖDŲ DOVANĄ 
pinigais savo giminėms Lietuvon per šia 
Banką išmokant U. S. Doleriais arba litais. 

GREITAS PRISTATYMAS UŽ 
MAŽĄ KAINĄ.

W. J. Šipitauskas Užsienių Skyriaus Vedėjas.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND

THE STOCK YARDS TRUST&SAVINGS BANK 
oZCHICAGO

4150 South Halsted Street



šeštadienis, giuod. 3, 1932

Iš Draugijų Veikimo
žvilgsnis

Matykite p. Stungį — Vedėją Foreign Exchange Skyriaus

“t®

Darys planus ateičiai; kliubas 
atsispyręs prieš bedarbę, nai
kinančią pr.šelpincs draugi
jas

į Keistučio kliulx) 
praeitį

pažvelgus į visą 21

PASIUNčIANT TUOJAU, DABAR, JŪSŲ 
GIMINĖS DAR GAUS PRIEŠ KALĖDAS. 
ŽEMIAUSIOS PERSIUNTIMO KAINOS.

Keistučio Pašelpos 
Kliubas ryt rinks 

1933 metų valdybą

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo priešmetinis susiirnki- 
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio mėnesio 4-tą d. Pradžia 
lygiai 12 vai. per pietus, 4615 
So. Mozart Str. Kiekvieno na
rio priedermė dalyvauti susi
rinkime, nes jis bus labai svar
bus,— turėsime daug tarimų 
pravesti kliubo naudai ir rei
kės išsirinkti valdybą dėl atei
nančių 1933 meti]. Taipgi bus 
išrinkta kitos reikalingos ko
misijos, kurių terminas baigia
si, šiame susirinkime.

Trumpai 
metų kliubo gyvenimo istoriją, 
reikia pasakyti, kad kliubo dar
buote tame laikotarpyj, neskai
tant mažmožių, buvo pasekmin
ga. Pasekminga yra ir dabar 
kuomet bedarbės siaubūnas jau 
daug sunaikino bei dar pasi
rengęs sunaikinti visą darbo 
žmonių ilgų metų triūsą, jų 
sutaupytus centus rytojaus 
pragyvenimui ir kartu jų or- 
organizacijas—pašelpines orga
nizacijas, kurių nariai turėjo 
sau už vienintelį tikslą susir
gus gauti pašelpą ir mirus bū
ti aprūpintu.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Trys Savaitės Beliko 
iki KALĖDŲ

Bet Jus Dar Galite Suspėti 
Pasiųsti Dovaną Lietuvon

TELEGRAMĄ ARBA RADIOGRAMA 
LITAIS ARBA U. S. DOLERIAIS

[Acme-P. B A. Photo] 
Hampshire veislės kiaulė, užauginta Purdue universiteto, kuri laimėjo pirmą prizą dabar 

laikomoj gyvulių parodoj Chicagoje. Kiaulė sveria 295 svarus.

T1R0VERS
■ ■ NATIONAL BANK 
JLV TRUST&SAUNGSBANK

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

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

m

Specialis Išpardavimas
PEOPLES

Furnitūra Co $7.50Tikros Black Band, tonui
KRAUTUVES

$9.00

suorga-

kliubo

Svarbus susirinkimas

ne-

Radio

ŠLAVIKAI
CiceroRAKANDAI

LAIKRODŽIAI
VEIDRODŽIAI

ti.

IN OUR OFFICE

Ryt įvyks Lietuvos Seserų Tau
tiškos Draugijos susirinkimas

Įvyks gruodžio 10 ir 11 d. 3327 
South Halsted St.; bus di
delis dovanų pasirinkimas.

nebūtų geriau, jeigu ji prisidė
tų prie vyrų?—“N.” Rašė jas.

K

Apgyventas didoko skaičiaus 
lietuvių; nuo 1924 melų gy
vuoja “15to Wardo Lietuvių 
Politiškas kliubas”.

cigarų 
šapos

PLOVYKLAS
ŠALDYTUVAI

30 d., 
laiku) 
pravia-

Išdaužyti saldainių ir* 
krautuvės ir kriaučių 
langiai*0'» r-

Sekmadienį, Lietuvos Seserų 
Tautiška Draugija Lukštienės 
svetainėje laikys priešmetinį 
susirinkimą. Seserų draugija 
gerai gyvuoja ir veikia, bet ar

Duodama puikios dovanos 
su kiekvienu pirkimu. Lan
kykitės čia ir taupinkite 

pinigus!

PAVEIKSLAI
VAIKŲ ŽAISLAI 

ir tt. ir tt.

pirmieji. —Kvieslys.

Tiktai 3 Dienas
Musų Trijų Dienų Anglių Išpardavimas buvo taip pasek
mingas, kad mes priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro

gos tiems, kurie negalėjo juo pasinaudoti.

IŠBariavimas
Mažiausiomis kainomis vi
sokių namams reikmenų ir

KALĖDINIŲ DOVANŲ

Red. Atsakymai
Chas. P. K. : Negalėsime dė-

1

%

■i

■

I 
IS

Atviros Kas Vaka 
rą iki Kalėdų

ČIA EINA
Didžiausis 

Prieš Kalėdinis

RADIOS 
PIANAI 
PEČIAI 

KAURAI 
LEMPOS

PEOPLES 
FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St 

Kampas Maplevvood 
Tel. Hemlock 84u0 

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond 

1. Lafayette 3171 
Chicago, III.

Bedarbė skaudžiai palietė pa- 
šalpines draugijas

Taigi, šiuo vargo laiku dau
gybė narių atsižadėjo to pra
kilnaus tikslo ir neturėdami iš
tekliaus duoklėms užsimokėti 
liko iš organizacijos išbraukti, 
o daug jų nebegalės grįžti, nes 
asmenys virš 45 metų amžiaus 
nebus priimami atgal. Apgailė
tinas reiškinys, bet ką darysi, 
kad taip yra? Kalbant apie 
organizacijas noriu pareikšti, 
kad Keistučio kliubas kovoja 
su tuo, kaip sakiau siaubunu, ir 
lieka neįveiktas. Narių skai
čius augo ir auga. Nėra to su
sirinkimo, kad neprisirašytų 
5—10 ar daugiau naujų narių. 
Kaip kurios mažesnes draugi
jos prisivienijo ir kitos sutin
ka prisi vienyti.

Keistučio kliubas priskaito tu* 
kstanti nariu • •*

Dabar kada priskaitoma 
kliube tūkstantinė narių armi
ja ,tai kliubas pasidarė galin
gas ir savo nariams teikia tre
jopą apsaugą. Netik išmoka 
pašelp’aš; pomirtinės, bet Reika
lui esant, apmoka vargo pri
slėgtų narių mėnesines duokles 
ir pristato kuro. Tokiu budu 
nėra reikalo dėl neturto na
riams atsižadėti kliubo. žino
ma tiesa, kad kliubas stebuk
lingu budu neišaugo į tokį ga
linga ir trejopos narių apsau
gos šaltinį kokiu šiandie . yra. 
Tas visas sunkus darbas kaip 
knygose užrašai rodo tapo at
liktas ir dabar atliekamas, ga
lima sakyti, tik apie keturių de- 
sėtkų kliubo ištikimų darbuo
tojų, kuri ii dėka kliubo vairas 
iki šiol buvo gerai tvarkomas.
Visi nariai raginami dalyvauti 

priešmetiniiame susirinkime
Kadangi sekmadienj įvyksta 

kliubo svarbus sprendžiamas 
priešmetinis susirinkimas, tai 
reikia tikėtis jame dalyvaus 
visi kliubo nariai neišskiriant 
darbuotojų ir garbės narių. N-a* 
riai turės ypatingai susidomė
ti, kad į valdybą išrinkus tin
kamus asmenis. Aš nuo savęs 
linkiu geriausių pasekmių kliu
bo naudai tam svarbiam susi
rinkime.—Antanas Jusas.

GARSTNKITeS
NAUJIENOSE

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas 
rengia bazarą

Ar girdėjote? Ar girdėjote; 
kad musų kliubietės rengia 
ypatingai dailų bazarą? Bus 
daug labai gražių rankdarbių 
ir skanių kepsnių, gėlių ir dai
liai aprengtų lėlių. Bus ir dar 
daugiau interesingų dalykėlių 
visiems, mažiems ir dideliems.

Atsilankykite šeštadienį ir 
sekmadiėnį, gruodžio 10 ir 11 
d., po numeriu 3327 S. Halsted

Rengėjų komitetas visus sve
čius maloniai priims su Kalėdų 
Dieduku ir užkandžiais.

Kaip jau visi žino, Chicagos 
Moterų Kliubo parengimai bū
na smagus ir ilgai minimi. Tai 
taip ir su ^iuo Uažaru.

Nepamirškite, bus gražus 
pasirinkimas dovanėlių prieš 
šventes. Nesivėluokite, pribuki
te

North Side. t •

Ateinantį antradienį, gruo‘- 
džio 6 d. SLA. 226 kuopa ta
ręs susirinkmią, tai bus prieš
metinis susirinkimas. Bus ren
kama kuopos valdyba, ir bus 
svarstomas svarbus paskolų 
klausimas tiems nariams, ku
rie neišgali savo duoklių kuo
pai sumokėti.

Susirinkimas įvyks paprastoj 
vietoj, Association House, 2150 
W. North avė. Pradžia 7:30 v. 
v. Visi nariai yra prašomi 
skaitlingai susirinkti.

—Kp. sekretorius.

Atsiliepia užmirštas 
lietuvių kampelis 

Stickney Park

Nors Stickney Park kolioni- 
joje gyvena daug lietuvių, 
boti laikraščiuose žinių nesi
mato. Stickney Park nusitę
sia nuo Cicero Avė., iki Mar
iem Avc., prie Archer Avė. 
Lietuviai turi susiorganizavę 
kliubą, “15-to Vardo Lietuvių 
Politiškas kliubas”, J 
Park, No.26. Jis buvo 
nizuotas 25 ipetais.
'■Lapkričio 26 d. įvyko 

parengimas • f • • ; r jtt’ >.y'
Iki 1929 imtų ši organizaci

ja merdėjo, ,nes į ją įsiveržė 
nepageidaujami gaivalai, keli 
komunistai nariai veikėjai, 
kurie buvo pasiryžę kaip nors 
kliubą palaidoji. Betraukda
mi organizaciją ant savo kur
paliam, išvaikė beveik visus 
narius ir tik kantresnieji pali
ko ir palaikę kliubo gyvybę 
iki dabartinio laiko.

Lapkričio 2(5 d., kliubas su
rengė “bunco” p arty ir turėjo 
gana geras pasekmes. Paren
gimas įvyko pas drg. P. Stan
kų, 7053 Archer Avė., kur jis 
užlaiko kepyklą.
Lietuviai rūpinasi prie kliubo 

rašytis
šios apylinkės lietuviai turė

tų priklausyti prie kliubo, nes 
jis rūpinasi nevien jautiškais 
lietuvių reikalais, bet ir vietos 
gyvenimo reikalais, kaip pav., 
mokesčiais, miesto pagerini
mais ir tt. Nario mokestis 
labai maža, tik 10 centų į mė
nesį. Mirusiam nariui sutei
kia patarnavimą ir nuperka
ma garbės vainiką.
Stickney Park — labai išnau- 

■ dojamas kampelis
Stickney Park įuri, visų tautų 
esociacija, kuri rūpinasi pa- 

k > k -

gerinimų ir kitais gyventojų 
reikalais. Svarbu visiems ir 
prie šios organizacijos prigu
lėti, nes miesto tėtušiai šį 
kampą kaip ir užmiršo. Per 
penkiolika metų rengėsi, Jki 
prisirengė suteikti pirmą do
vaną ,tai yra apšviesti Archer 
Avė. Už vandens dūdas ap
krovė visus didžiausiais mo
kesčiais. Ir be to, važiuo
jant į Chicagą iš Stickney 
Park reikia mokėti du fėrus. 
Viską atsiminus, galima pasa
kyti, kad Chicagoje turbut 
nėra daugiau išnaudojamo 
miesto kampelio. Todėl, gy
ventojai ir turėtų organizuotis 
ir savo reikalus ginti. ,

Povilas.

18 apylinkės krautu 
vių langai negau

na ramybės

Anksti rytą, lapkričio 
(neteko patirti kuriuo 
nežinomi (kerštininkai, 
žiuodami pro šalį M. Jankaus
kienės namų, 2003 Canalporč 
Avc., išdaužė du jos saldanių 
ir cigarų krautuvės langus. 
Greta esančios kriaučių šapos, 
2005 Canalport Avė., langai bu
vo kulkų suvarstyti.

Pasirodo, kad tai keršto dar
bas. šaudymo kaltininkai 
žinomi*.—Senas Petras.

Ryt dieną yra rengiamas 
gražus Jos. F. Budriko radio 
programas, kuriame dalyvaus 
didis “Dainos” choras po va
dovyste J. Saurio., Taipgi dai
nuos Kazys Pažerskas ir kiti 
solistai ir duetas. Prie to Bud
riko radio orkestrą po vadovys
te Miko Jozavito palinksmins 
visus savo harmoninga muzika

Programas bus duodamas iš 
stoties WCFL—970 kil. nuo 1 
iki 2 vai. po pietų.—P.

Atvešime prie jūsų durų

Geriausios rųšies Pocahontas 
Lump, su pristatymu, tonui .

Pocahontas Mine Run.—Bungalow Special.
Augščiausia rūšis. Reguliarė kaina $8.50

Šiame išpardavime gC "7K
Tonui ............................   ® **

Indiana Egg..........$6.00
Indiana Lump .... $6.50
IndianaNut........... $6.00

/

Anglių kainos pakils. Užtat pirkite dabar, sutaupysite 
pinigų.

Taylor Coal Co
2426 So. Halsted St.

Phone CANAL 5059

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAŠ VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 ju jums galt 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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS , 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7

V: 
ii®
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Kė1 TAUKŠTA PASAULIUI?

............................. .  .................... 1 \ ■

Visi žino, kad’ dar niekuomet pasaulio istorijoje 
žmonija neturėjo taip aukštai išvystytos technikos, taip 
gerai įrengtos pramonės, taip ištobulintos žemdirbys
tės, tiek daug spartaus ir patogaus susisiekimo prie
monių, tokio didėlio skaičiaus išlavintų darbininkų, ir 
t t., ir t. t. O betgi visos šalys dabar pergyvena pasi
baisėtinų pramonės, prekybos ir finansų krizj; Kodėl?

Ko pasaulinį trūksta, kad milijonai žmonių, ažuot 
gyvenę laimingai, sočiai pavalgę ir švariai apsirengę, 
turi kentėti šaltį, vargų ir badų? " •

Aišku; ko: trūksta plano pramonėje, žemdirbystė
je ir prekyboje, trūksta* protingo ir teisingo darbo valy
siu paskirstymo. Kapitalizmo sistema,* kuri yra parem
ta kompeticija (varžytinėmis) tarpe atskirų biznierių 
ir pelno gaudymu, prie dabartinės nelemtos padėties 
privedė. Kol ji gyvuos, tol vargas ir skurdas nepasi
liaus.

Bet vienas iš blogiausių kapitalizmo vaisių tai — 
neapykanta tarpe tautų. Tarpe tautų šiandie eina to
kios pat varžytinės, kaip tarpe atskirų biznierių. Tau
tos viena kitai stengiasi pakenkti, viena kitai užbėgti 
už akių; stipresnės tautos skriaudžia silpnesniasias; 
galingosios tautos viena prieš kitų ginkluojasi, viena 
kitai grasina; kelios didelės tautos susitaria kovoti iš
vien prieš kurių nors kitų tautų, kuri taip pat ieško 
sau talkininkų anas užpulti arba nuo jų apsiginti.

Toki santykiai tarpe tautų iššaukė Pasaulio Karų; 
kuris visas kariavusias šalis paskandino skolose. Da
bar iš tų skolų nestengia išbristi nei laimėjusios karų 
valstybės, nei pralaimėjusios. Visos šalys dejuoja, kad 
žmonėms pasidarė nebepakeliama mokesnių našta.

Bet niekur nematyti noro tų bėdų priežastis paša^- 
linti. Vietoje susitarimo tarpe tautų, vietoje nusigink
lavimo, matome armijų ir laivynų didinimų, muitų ka
rų, tarptautinės prekybos trukdymų ir nuolatinius gin
čus bei smerkimus.

Kiekviena tauta ieško tik sau naudos, į kitas tau
tas žiuri, kaip į savo priešus, ir užmiršta, kad jos ge
rovė priklauso nuo vis<^ pasaulio gerovės.

Ši iš kapitalizmo sųtygų gimusi nacionalizmo dva
sia yra šiandie baisiausia žmonijos rykštė. Be tautų 
susitarimo, be kooperavimo tarpe tautų 
rovė šiandie yra negalima.

Net planinga gamyba ir teisingas 
paskirstymas atskirose šalyse nepakels
būvio ir neapsaugos jų nuo nelaimių, jeigu jos viena 
kitos neapkęs ir bijos. Vienas didelis karas gali stip
riausių valstybę paversti ubagų šalim!

Tautų bendradarbiavimas yra pirmutinė ir būti
niausia sųlyga, kad Amerikoje ir kitose šalyse galėtų 
eiti geryn žmonių gyvenimas.

Rezignavus p-lei P. Jiirgelili- 
tei iš SLA. sekretoriaus vie
tos, prasidėjo agitacija dėl' tbš' 
vietos užpildymo. Ji eina, spau^- 
doje! iri “Užkulisiniuose tatd- 
liuofite”. Afye jį? rtlirif ti^dhkdlt 
nianie straipsnyje ir “Tėvy
nė”, kuri sako:

•‘...LJŽkUliši’niais polftikavit 
maiš, g^iitoišis ar asmėnil- 
niais šUriietimaiš vadOVte 
jantiš vririgiai g'aliina UŽpili- 
dyti? ateakomibkaš SĖA. 
Sekretoriaus urėdas gtonW 
tinkritaiausiri' ir sulig ŠtA. 
kdnstitucijos patvarkymo' lb- 
gingu kandidatu. Todėl rei- 

' kia pasitikėti, kad< tie užkuL 
lisiniai politikavimai nepada
rys jokios įtakos į Pildomo
sios Tarybos narius, kurie, 

I bė abejonės; pilhiatisiai su
pranta saVo pareigas it atsa
komybę sulig organizacijos 
išsilaikymo ir jos reikalų 
kuotinkamiaušio tvarkymo.”
Su’ tuo, tur būt, kiekvienas 

sutiks; Atsakomybė už naujo 
sekretoriaus išrinkimų, kuomėt 
nėi*a susirinkęs seimas; puola 
ant Pildbmosics Tarybbš. J1! 
turi vadovautis ne kokiais nors 
politiniais arba partiniais su
metimais, būt organizacijbs ge
rove. Jos pareiga yra skirti as
menį; kuris butų’ tinkamas tas 
pareigas eiti, nės ir pati SLA. 
konstitucija reikalauja, kad; 
butų atsižvelgiama į skiriamo 
asmens kompetentiškumų.

“Tėvyne” pataria visiems 
SLA'. natianis rie painioti' Pild. 
Tarybų kokiais nors politikavi
mais, bet padėti jai “išrinkti 
kuotinkamiaušį logingų kandi
datų j SLA. Sekretoriaus at- 
sakomingų urėdų/’

Bet gal bus ne pro šalį pa
žvelgti į dalykų kiek arčiau.

■kurįs antrame visuotinume bab 
savinie (jis buvo vadinamas 
^riirtliiriiitls0) būVo gavętf dUUt- 
giausih. balsų po to kandidato, 
lenais buvo išrinktas. Šiame at
sitikime tatai’ reillštų; kad' lo
domoji' Taryba W pakviesti1 
n; Čekanauskų (VtoteT ČHato 
peržiūrėt > Uvallfitoji^ B 
jeigu jos tvarkoje, jį paskirti' 
šėkretbritini; ries' jišhl1 
visuotiriamė bttW\s^-
toitiš’ kMitotas’ JW 
^liūtes. Bht šitom t|įi taikyk* 
litį' pritaikyrito pasiilgę gari^ 
painus.

turėjęs sekretorių, kurie vei 
kiausia nebuvo nė kiek dau 
giaus pMfcilWW>> negu* Šis kan

I 4 ......

dfe kan-
ditodV’:’ l|uris

Miifeus- 
M Višūoti-
nW iif MiiittiiKkas,

šūifeyto rėšite toto če-

žmonijos ge-

darbo vaisių’ 
jų1 materialio'

STALINO DEKRETAS

KONSTITUCIJOJE NUSTATY
TOS TAISYKLĖS

Viduryje lapkričio mėnesio sovietų valdžia išleidi)5 
dekretų, kuriuo einant bus pašalintas iš darbo kiėkviė- 
nas darbininkas, kuris be pateisinamos priežasties iš
liks bent vienų (Jieną iš darbo.

Tokia žiauri priemonė yra retai vartojama net ir 
kapitalistiškų šalių fabrikuose. Reikia atsiminti, be to, 
kati' sovietų; “rojuje” tik žmogus, kuris turi? maisto Icor- 
telį, gali pirkti* maistų valdžios krautuvėse, kur kaihds 
yria prieinamos darbo žmogui Kas perka maistų be 
kortelės, tas turi kreiptis į “laisvąją/ rinką” (t. y. pas 
spekuliantus) ir mokėti už viskų dešimtį kartų bran
giau. Bet korteles dubininkai gauna iš dirbtuvių a<®- 
rninistracijų. Vadinasi, kuris yra pašalintas iš darbo, 
tas daugiaus nebeturi? teikės pirkti maistų valdžios nu
statytomis kainomis. Ir jisai jai! nbbegialr gauti darbo 
nifekųr kitur.

Tuo būdu tasai bolševikų dekretas kiekvienų dar
bininkų' už vienos darbo dienos ptaleidftnų! pasmerkia 
badavimui: Tai tokios “laimes” Rusijos darbininkai’ sii- 
silaukė po penkiolikos metų komunistinės- diktatūrom

Organizacijos klausimų spren
džiant, reikia visų-pirma! žili*- 
reti į jos jstatuš. Susivieniji
mo konstitucija, sako, kad pa
sidariusių Pildomoje Taryboje 
vakansijų užpildo likusieji Pild1. 
Tarybos nariai; Toliaus, ji sa
ko; kad' pirnienybę užimti: pa
sidariusių Taryboje vakansijų 
turi sekantis kandidatas, gavęs 
daugiausia halsų; jeigu jisai yra 
kvalifikuotas.

Iš šitų konstitucijos patvar
kymų išplaukia trys taisyklės: 
viena, kad vakansija turi būt 
užpildyta, t. y. j urėdų, iš ku
rio pasitraukė Pild. Tarybos 
narys, turi būt paskirtas nau
jas asmuo; Tų urėdų negali pa
siimti kuris nors kitas virši
ninkas ir sujungti jį su savo 
pareigomis, nes tuomet Pildo
moje Taryboje butų tik 6 as
mens, o ne 7, kaip reikalauja i 
konstitucija. Po Tarno Paukš
čio mirties, kaip žinoma, laikik
liai ėjo iždininko pareigas pre
zidentas Gegužis, ir tai buvo 
prasilenkimas su koristitiitija. 
Bet tai buvo laikina išimtis, 
ir Dild. Taryba paskui vistiek 
paskyrė pastovų iždininkų, šį 
kartų toks, kad' ir laikinas, 
konstitucijos nepildymas butų 
nepateisinamas, kadangi Pild. 
Taryba nėra užklupta netikė
tai. Ji turi laiko da iki sausio 
1 d. dalykų visapusiškai’ ap- 
svarštyti ir slitvarkyti.

Ahti*a taisyklė, kiirių nusta
to konstitdcija, yra ta; lįdd 
kandidatas, gavęs daugiausia1 
balsų paskutiniuose rinkimuo
se, turi pirmenybę prieš kitus 
'asihenis. Ir trecia taisyklė rei- 
jkalaftija, kad giriamas asmud 
^bUtų į-ivaliflttttbm.
! Turint šitokias taisykles, se
ninus nebūdavo keblumo iš
spręsti tokį klausimų. Visų bu
vo suprahtama, kad vak^hšijbš 
užpildymui turi būt skietas į 
pasiliuOsavusį.urėdų tas asmuo;

JPirmiaušiaį suinalSfi phptasfųi 
kobstitucijdje nustatytų’ vakah- 
kijų. užfrildym^ tyW bdlŠėVIt 
■Kai, kada jie vedė savo atiMi 
!lių “SusiViėhijiind UžtoiaVit 
mo” kampanijų' ir statydavo 
jpartyviškus kandidatę sųrašus; 
neatsižvelgdami į! jų tinkamu
mų. Bolševikiškas kandidatas į 
kiekvienų urėdui PildėiUOjė Ta- 
rybdjė Visuomet būdavo antro* 
je vietoje, todėl, atsidhtius va- 
kansijai, bolševikų žmogus sto
vėdavo eilėje * tų urėdų užimti.

Bet štai, mirė iždininkas 
Paukštis. “Sekantis kandida
tas” bolševikas Gerdauskas, 
aišku, nė iš tblb neturėjo rei
kiamų kvalifikacijų tvarkyti 
įmilioninj organizacijos iždų. 
Pildomąją!’ Tarybai tuomet te- 
jko daryti jam “raštiškų ekza- 
menų” (kurio jisai nėišlkikė), 
kad jisai butų eliminuotas. Tuo 
budii* senoji tvarka tapo sulau
žyta. Jeigu bolševikai būtų 
tuomet turėję kandidatu į iždit 
niūkus daugiaus ar mažiaus 
konipetentiškų asmenį, tai jU 
.sai» butų: buvęs* paskirtas; ir 
{dabar būtų lengviau* Spęsti 
!sekretoriaūš klausimų.
1 Bet daug painiavos įnešė į 
konstitucijos interpretavimų ir 
Pittsburgho seimas. Jisai' rin
ko Pild. Tarybų, visai nesiskai-. 
tydamas su visuotinoj o balsa
vimo daviniais. -Keletas virši
ninkų buvo ištinkti, kurie vi
suotiname balšavime buvo ga- 
tyį ne? datigiauši#, bėt’ mažiau?- 
;sia bųlšų. Šeinio dauguma Iki- 
’kčsi t’ds nuomčAės,, kad Pild. 
TarybČš rinkimit^ atlieka’ tik
rai sėlinąs ir kad’ Visuotino bal
savimo rezultatai jam nėsų pri- 
Valbmit
i • ■>- • ______ ________________________

antras viSubtiriatf brilhri^imas 
0^0 ritistatyite tai' pir-

W jei-
aWąt toto® iW&osi- 

kasgne (kaip f Kad darė tauw 
pjfofetir tai

i Bet yra da ir? trečia ntibmo- 
ne, būtent, ta, kad kandidatų 
nominacijose yra “teisėtas” tiki 
,tai pirmas visuotinas balsavi
mas. ŠLA. organas ir kai ku- 

!rie pastoviųjų komisijų nariai 
skelbė prieš' Rittsburgho seimų, 
kad antro visuotino balsavimo 
SLA. konititucijri nenumato ir 
kad jisai yra užsilikęs tiktai, 
kaip senas paprotys, kuris nė
ra paremtas įstatais. Vienas 
asmuo jį pavadino “pikniku” 
nariams pažaisti.

Jeigu priimsime šitų nuomo
nę, tuomet turėsime Dr. M*. J. 
Viniko kandidatūrų. Nes p. VU 
nikas buvo statomas kandida-

tu pirmam visuotinam balsavo
me, ir už jį buvo paduota dau
giai!, kaip fiiištrečio tūkstan
čio balSų — dWgikUį negu 
p-lę Jurgeliutę. Vėliaus jam 
kandidatuoti sutrukdė neturėji
mas- pllieČib popferų. Bet dk- 
bar Dr. Vinikas' jau seniai yra 
pilietis. Na, o kai. dėl kompe- 
tjentiškurtio, tai jisai toli pra
lenkia kitu du kandidatu.

Galima, be to, dar nurodyti 
štai kas: kiti du kandidatai 
buvo daugumos atmesti. Už 
Čekanauskų antram visuotinam 
balsavime buvo paduota ma
žiau kaip trečdalys visų balsų, 
o seime jisai atsidūrė paskuti
nėje vietoje. O Miliauskas ga
vo vos ketvirtadalį balsų vi
suotiname balsavime ir tik 
apie penktų dalį balsų seime. 
Tuo gi tarpu Dr. Vinikas no
minacijose užėmė pirmų vietų 
ir tik dėl pašalinių kliūčių ne
galėjo būt išrinktas. Kada da
bar tų kliūčių nėra, tai var
giai galima abejoti, kad jisai 
gautų absoliučių daugumų bal-

Taigį padėtis yra tokia, kad 
Ad! Taryba, jeigu ji nenorės 
apsilenkti su’ konstitucija, tu
rės Vifeiiairi iš aukščiais pami
nėtų trijų kandidatų pripažin
ti pirifiedybę ir jį arba’ diskva- 
liftkiibti; arba? paskirti sėllre- 
tbiHUni. jįigu SEA. kifdkoš pa- 
sfsakytį' ir savo4 ntibmoiies pfa- 
mdŠtif Pild. Tarybai, ta! jai Bu
tų’ IfeilgVialis orijėntuotiš.

■ .»•». .IK.*.-.’ I* ». » * .•

KĄ ŽMONĖS MANO
tiiiiYf nnhM^a

K£s niišlWVė fepub 
likonus?

(Kataliko balsas)

Draugo” redakcija

j. miliAusko* Randi- 
DATURA

. Jeigu priiniti tokį nusistaty
mų; tai? tuomet sekųhtiš kandb 
;dhtas į SLA. sekrėteriiiš bus 
J. Miliauskas, nėsf seime jisai 
^gavo 40. balsų, kuomet už Če
kanauskų buvo paduota tik 34’ 
balsai.

Vadinasi į ir vėl dlėnotvarke- 
’jfe yM1 klmiSiftiasj* rinkti ai* nė! 
dJdlŠb'vik^ į< svarbių^ vietų* IPild. 
Td^bdjnf

1 Spaūdbje Buvo pareikšta bal
sų, Ited? Miliaūškas, “žinomk”,: 

’tiiVi Biil atnieštaš — dėlto; kad 
Jišai’ yra1 bbiševikas. Bet tai 
'nėra*1 argbmeiitaš. Tie, kurie 
stejū, kad1 tik balsavimai sei
me privalo turėti įjiiridinę svar
bų, negali apeiti Miliauskų vien 
tik dėl’ jo: partines priklauso
mybės. Susivienijimo. įstatai to- 
W (lalykij jieiįHHisttf: Jie 
AiŠkiSi sako; kad' nArii> tOisSš 
negali' būti siaurinamos dėl' jo 
politinių arba religinių įsitiki
nimų, ir šitame punkte sauva
liavimams neturi būti vietos, 
nes kitaip tai SLA. visai nu- 
Ikryps nuo pamatinių skvo 
priheibų. .

Klausimas, rinkti ar ne Mi
liauskų; priklauso1'tik nūo dvie- 
jų< dalykų : viena, nūd to, ar 
rinkimai1 seime duoda tų “sč- 
kahtj kandidatų”, kuris turi 
pirmenybę; antra, ar kandida
tus yra ik VaiifikūO^s. rKai d$F 
kvalifikacijų,: įtaf I ’ būtlį* 
rimto" pamato Miliaūškų’ api# 
tai kamantinėti, nes Pittsbūr- 
ghd seime jo kdhdidMura būVd' 
pųstetyta Be jokio fiasiįriešini- 
mo iš delegatų puses ir, antra 
vertus, Susivienijimas jau yra

sų, kdti‘ Miliauškas, “žinoto”,:
__ ..... ...j — dėlto; Kad1

savo 
dienraščio No. 269 dtioda pa
klausimų, —; kas nušlavė re- 
publikonus? > Toliau pareiš- 
kia; kad visas civilizuotas pa
saulis stebisi iš šito įvykio. 
Mano supratimu, jeigu civili
zuotas pasaulis stebisi dėl' 
minėtų rinkimų, tai ||as pasau
lis dar nėra civilizuotas. Taip? 
pat, jeigu “Draugo” redakcija1 
stato šitokį klaušimų, tai ta1 
redakcija' yra daugiau, negu1 
naivi.

Kas gi! nušlavė republikonų! 
partijų? Į' tų klausimų- Ihbai 
lėiigva atsakyti?: niekas arbh, 
'teisingiau sakaht, jie patys sa- 
vė nušlavė. Ir Čifi jokihriti1 
iklarišimui' negali būti viėtbŠ. 
Jeigu šita partija šalį- pavėHe 
•į miIŽi'riiŠU'4 pavargėlių priie- 
glaudų; jeigu milibniiš stipriui 
vyri| padare ėlgčt'diiiis ir pa-' 

‘vargėtiais; jėigu visoj Valštįy- 
bej* užsidbririėja bankai; ktf-- 
Iriribšė darbinirikai turėjo pa
sidėję savo slinkiai sutaupytto 
certtitš, — tai ta partija atėmė 
Kiliomis doleriij iš* teisingų ir 
gerų darbininkų ir tas inilio- 
nines minias bedarbių pastų-- 
,me J skurdų ir mirties nasrus.: 

Jeigu tos mįlioninės minios5 
neteko išteklių vargingiau
siam- pragyvenimui ir tapo*

• j!]£!•;_ /.yi. a**ji*' _______

įgirtose -

,tis žuvimis ir kitokiais giri^- 
vaisiais, o tuo tarpu tos parti
jos vadai lėbauja ir žarsto mi- 
liomife' bė jdkid tikslo, dalina 
turtuoliams imliomis dolerių, 
o nubliriaustiems bedarbiams 
nenutota nei supuvusių cen? 
to; jėigu ddugl tukstafiYfi 
džiojo pasaiilinio karo

:.._7 ... .

mi? iš i ko gyventi, keliauja j šių 
liieš’ sostinį, WUsliingtbfių, pra
šyti Valdžioj kdd toji pdsisten.

dūdti jiems darbų arba 
atiuubfųk iliiiigiĮs, kurie jiems 

jie

tai ta partija atėmė

| , į : , ■ — , t"^ t ; * - ■ < -ši" J 1 « r ■ ■ — ,, 
priverstos ieškoti prieglaudos

— prie ežerų ii? upių?— 
'ir kaip^ kokie žvėreliai maitirir y.r. .. *- . ? .■ -.»•

vaisiais, o tuo tarpu tos partl-

rai žinomi visam’ Įil&auliUi, iš
ėmus “Draugo” redakcijų, ku
ri nef drįsta1 bafšūofofamš pri
mesti, kad* jie negalvojo apie 
kandida'^ tinkamumų.

Tai yra- biaurus pažemini
mas tų milionų balsuotojų, 
kurie balsavo už demokratų 
partijų, ir tas “Draugui” ne
daro garbės skaitytoj ų akyse. 
Darbininkai ramiu1 ir teisingu 
bildu, kaip* su šluota; nušlavė 
įsavo ži'atiriį priešui Užų tai: 
jiems priklauso garbė. Ir de- 
mokratai gali tb phtifes suši-: 
laukai, jeigu* nedarys tai, kų{ 
prižadėjo. Tada minetoš parti
jos susilauks teismo dieųoš, 
.kaip Lietuvos lašiūskiičia!. Ta- 
įda socialistams arba' darbo’ 
partijai* pasiliks atviras kelias* 
.įf valdžios: viršūnes. • •
’ Taigi, darliihihke, (ii atlikai! 
gaVliingų darbų* ir nfenūleisk 
Yaiikų, mahydnmasį kad jau< 
viskas užbaigta; Stovėk sargy
boj, budriai- žiūrėk, ir buk pa
sirengęs priešui pastoti kelių,: 
nes to esi tiek galingas, kadi 
Įniekn^ nėpajėgs t avė nugalėti, 
tear titikdtfilaį pažinsi pats ša- 
'Vd ii* savd: jėgas, tai*’ viso pa- 
įfifeilk)* ginftiUf bus tik menli- 
irfibkis'.
—Skditytdj^.

, ‘ l ... .

ų din 
etera* 

nų, netekę darbo ir netiirėda-

Įpfiiklteb (ĮataĮminkįte, ~ jie 
:nereile alk VO aukų, o tik ratiliu 
būdui prašė tai, kas jieihs< pri- 
^fotisto), — 6 republikonų par
tijos? valdžia phsitik’o juos su’ 
ilculįtdi^is;- tai kairi čia? dar 
įstatyti * kiausinių; kas ntišlūvė 
tą? valdžią^? Tiė dalykai- yra {jė-

Rezi^vus L 
centro* sekretorei 

p. JOrgeliutei
Jau, tur būt; visi SLA. na-? 

riai sužinojo iš “Naujienų” ir 
“T6Wn6s”; > kad ŠEA. Gcntrol 
sckretbrS p-ft P. Jurgeliutė re- 
zignavo ir nuo Naujų Metų1 
apleidžia savo vietų. Rinki
mas naujo sekretoriaus atidė
ta* ikr sekamo Pildomosios Ta- 
ttybos suvažiavimo, kuris įvyks 
gruod^ib mėn. pabaigoj.

į StĄ. nariuose ir kuopų dar
buotojuose p-lfes Jurgeliutės 
Teži'gnacija' sukalė daug ru- 
įpesįio ir įvairių spėliojimų 
dėl rinkimo naujo sekreto
riaus. SLA. Centro sekreto
rius yra artimiausiam kontak
te su SLA. nariais ir kuopų 
darbuotojais ir nbo Centro sek
retoriaus organįfcatyvių gabu- 
įmų bei1 takto jfriklauso visos 
idbganiiisatijoš’ gdrovė jos atei-

1 - Aįpte ji-lėŠ P. Jurgeliutės, 
kaiįjO' Cdntfc sekretoriaus ga- 
’bfilfiti^ iV iftfijisventimų orga-

hizacijai, tur būt, nėra reika
lo kalbėti, — SLA. nariai ir 
ktidpų dUrbubtOjai geriausia 
tiii* žihb*, nes p-lė Jurgeliutė 
sąžiningai ir sugabiai ėjo 
Centro sekretoriaus pareigas 
per 12 ihetų. SLA. nariai ir 
kūbfcųį darbuotojai pageidautų 
kad ir naujasis sekretorius 
įturis Bus išrinktas su nauja 
energija dirbtų ir butų tiek 
jau pasišventęs organizacijai, 
kaip p-lė Jurgeliutė.

Dabar kyla klausimas: kas 
bus išrihktas SLA. Centro 
sekretorium? Ar naujai išrin
ktas sekretorius bus tinkamas 
toms atsakomingoms organi- 
žacijbŠ pareigoms eiti? Ar jis 
tulpės pasitikėjimų pas dau
gumų SLA. įtarių ir kuopų 
dhrbuotojus? Šie visi klausi
mai yra s^amtomi tarp SLA. 
narių* ii* Uuoįjų darbuotojų.

Praeithhi Pildomosios Tary- 
Bbš* suVažiaVimė, kuriame p-lė 
Jiirgeliutė padavė savo rezig
naciją, Pildbmoji Taryba ne- 
sifckuBifio su* rinkimu naujo 
sekretoriaus, Bet atidėjo iki 
sfellamb suvažiavimo. Nežinia, 
ar tai padaryk dėl stokos 
kvalifikuotų* kandidatų, ar bu
vo norima patirti kuopų dar
buotoj lį nuomonė naujo sek
retoriaus rinkimų klausimu.

Aš nemanau, kad butų sto
ka kvalifikuotų kandidatų į 
SLA. Čėiltro sekretOfius'. Ta
čiau Pildomoji Taryba, ?,ur 
būt; Bitės daug keblumo su 
rinkimUis. Mat, pas kai ku
riuos Pildomosios Tarybos na
rius arba; geriau bus pasa
kius, pas daugumų jų yra pa
kankamai nešvaraus politika- 
vimor Greičiausia ir su rinki
mu' sekretoriaus bus dūroma 
politinė- spekuliacija; visai ne
atsižvelgiant į* daugumos SLA. 
narių pareikštų valių praei
tuose Pildomosios Tarybos 
•nominacijose ir rinkimuose.

žiiibtoa, kdl‘ kas- maho šie 
spėliojimai yra* tik spėlioji- 
maiš; ii* aš tikrai' bučiai! pa
tenkintas, kad spėliojimais ir 
pAsiliktųt Bet žinant, kad da-g 
bartinės Tarybos nekurie na-* 
riai pereitame Seime ir į Pil
domąją* Tapybą buvo išrinkti 
per politinę spekuliaciją, tai 
sunku ko geresnio ir tikėtis.

SLA. nariai ir kuopų dar
buotojai turėto pareikšti saVo 
nūšištatymų Centro sėlhteto- 
riaW. fihkiiho reikal’e ir gruo
džio mėnesio metiniuose susi- 
riŪkimiibše Š,į klausimų turė
tų1 pakelti i’r pareikalauti Pilt 
durnosios Tarybos, kad, ren
kant Centro sekretorių, butų 
atsižvelgiama į1 SLA. narių pa
reikštų valią nominacijose ir 
rinkimuose. Kaip visiems yra 
žinoma, nominacijose daugiau 
šiai balsų gavo Dr. M. J. Vi
nikas. Rinkimuose irgi butų 
buvęs išrinktas Dr. Vinikas, 
jei butų buvęs jo vardas ant 
baloto. Tai ir dabar turėtų 
būti renkaiūab Di. Vinikas 
kaipo tinkamiausias kandida
tas ir pageidaujamas daugu
mos SLA. narių.

Nekurie SLA. darbuotojai 
sako, kad kuopų reikalavimas 
nepadarysiąs jokios reikšmės 
į • dauguhią* dabartinės Pildo
mosios Tarybos narių, todėl 
neapsimoka nieko nė daryti. 
Padarys ar ne padalys, bet 
kuopos turėtų pareikšti savo 
nuomonę ir, jei neklausys, tai 
žinosinte, kad 'neklausė ir su 
kuopų nuomonėmis nesiskai
to. Tada bus galima atitaisyti 
tie visi netikslumai sekamame 
SLA. Šeiine; o Pildomoji Ta
ryba negalės pasiteisinti, kad 
ji nešinėjo kuopų nuomonės.

— PUtsburyho, Jonas,

‘Kontrabandininkas
i Tai’ vardus apysakos, kurią 
parašė žagarieėių AguOna. Apy
saka! yra originale ir vaizduoja! 
Lfetuybs, ,Wtr»bahdtnihkų gy- 
venirtių. Apysakoj Vaizdžiai at
pasakojama' pVieškatine 
gracija.

Šių nepaprastai įdomių apy
sakų “Naujienos” pradės spaus
dinti sekamų piTniadięrij, gruo
džio. 5 d.. , ..  ....... .

emu

saką “Nr



NAUJIENOS, -Cfičnge,:UI

Oratoriai

Phone Bonlevarc

DR. C. Z. V]

Įvairus Gydytojai

šeštadienis, gruoct 8, 1932
........................-.......... - ■ —-------------------------- ----------- ■ -................ ’----------.............................................................................................v;

CHICAGOS
ŽINIOS

Abu automobilio keleiviai pa
jėgė atidaryti automobilio du
ris ir užlipti ant stogo. Juos 
iš vandens ištraukė kiti moto
ristai, kurie nelaimę matė.

Zurich ežeras esąs vi 
suomenes turtas, sa

ko teismas

Ieško juodrankio, pa 
siuntus bombą bankie- 

rio Smith žmonai

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

3ersikčliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nno 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

nieri-ai, kurie užlaiko didelę 
ir gerai įrengtą hardware krau
tuvę. Yar draugiški žmonės ir 
“Naujienų” rėmėjai ir skaity
tojai.

Iš pasikalbę j ipio šu drg. A. 
Pavilionu, teko patirti, kad jis 
yra senas Chicagos gyventojas 
ir kultūros, apšvietus ir labda
rybės rėmėjas. Nuo Seno Pet
ro pirko dvi geras knygas, 
“Namų Daktarą”, rašytą velio
nio Dr. Karaliaus ir “Nieke 
Naujo Vakarų Fronte”, E. M. 
Remarųue’o.—Senas Petras.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiamia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
1439 S. Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

oulevard 70v2

SLIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th StreetDt. C. K. Kliauga 4

DENTISTAS -
Uurninkais, Kervergati ir Subatomia 

2420 W. Marąuette Rd. arti Wsetern Av 
Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis it Pėtnyčiomls 
1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 1 

DENTISTAS
Grįio U Europos ir^ vėl praktikuoja Į 

senojoj vietoj. w
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. “ 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- L 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St i
Td. BOULEVARD 919J

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

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

Tel. Seeley 7330 J
Namų telefonas Brantvick 0597

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

Tel. Kenvood 5107 U
VALANDOS: h

nuo 9 iki 11 valandai ryte: M 
nuo 6 iki 8 valandai Vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

. . - Į

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
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 ir 
Ketyergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DINIHIIS
GYDYTČJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Abenue' 
Telefonai 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 IR 0B1BUBGAS 

OFISAS*

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ano ® lU 4 Ir nuo O ttd

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

A. K. Rutkauskas, MJD. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR, A. L. YUSKA 
2422 W. MdnĮuette Rd. 

! kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal jutartĮ. 
4847 VVesf 14th Street 

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

Chicagos policija, pašto val
dininkai ir “secret six” sukru
to ieškoti teroristo, kuris pa
siuntė bombą su grąsinančiu 
laišku Northern Trust Com- 
pany bariko prezidento Solomon 
A. Smith Žmonai. Bomba buvo 
pasiųsta moteriškei lapkričio 
9 d., ir dešimts dienų po to, 
laiškas, kuriame juodrankis 
reikalavo $4,000. Laišką pasi
rašo koks tai “J. F.”

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

1646 W. 46th St.

*■*

Marąuette Park

Advokatai

8

*

Akušerka

gedulingos 
sielą o iŠ 
Šv. Kaži*

Td. Lafayette 6393
160 N. LaSalh St — pag
m mhAiii » „SMiiti* AluMri L.l

Antanina Shusho

Circuit teismo teisėjas 
ward D. Shurtleff vakar 
sprendė, kad Zurich ežeras 
visuomenės tintas. Ežero 
kraščiuose gyveną žmonės 
linėjosi 
ežero 
neleisti

Ed- 
nu
yra

by- 
dėlper trejus metus 

nuosavybės ir mėgino 
kitiems ežeru naudotis.

Du vyrai išgelbėti nuo 
mirties Calumet upėje

Mėsos Taryba reko
menduoja lietuvėms 

šeimininkėms

O. C. Schroder, fabrikantas 
ir L. Emerman, vakar vos ne
žuvo, kuomet automobilis, ku
riuo jie važiavo, nukrito nuo 
kelio ir nėrė j Calumet upę.

Chicago dar negreit su
silauks požeminių 

traukinių

šią savaitę bus galima pigiai 
pirkti kiaulieną ir veršieną

AGNIEŠKA VALICKIENĖ 
(po tėvais Railaitė) 

Persiskyrė so šiuo pasauliu 
gruodžio 2 dieną. 12:55 vai. ryte 
1932 m., sulaukus 38 metų am- : 
liaus, gimus Lietuvoj. Ukmergės 
apskr.. Pigių par., Žegonių kaime I

Priklausė prie Aušros Vartų 
V. ir M. draugijos.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Petrą, dukterį Prancišką. 2 
sūnūs Vincentą ir Antaną. 2 se
seris Agotą ir švogerį Kazimierą 
Valickius. Kotriną ir švogerį Jo
ną Smetonos ir gimines, Amerikoj, 
o Lietuvoj motiną Prancišką, 2 
brolių Antaną ir brolienę Antani
ną. Aleksandrą ir brolienę Barbo
rą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4051 t 
S. Richmond St.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gruodžio 6 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Valtckieftės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.’

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Sunai, Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis, tel. Boulevard 4 139

Praleidęs virš $1,000,000 po
žeminių traukinių planų paga
minimui, Chicagos miestas dar 
negreit susilauks tų planų įvy- 
kinimo. Planai buvo nukišti į 
miesto rotušės užkampį, kur 
greičiausiai per kelius metus 
rinks dulkes. Požeminių trau
kinių vedimas State gatve su
sidūrė su namų savininkų pa
sipriešinimu, todėl dar kurį 
laiką turėsime važinėtis gatve'- 
kariais, ar mums patiks ar ne.

(Acme-P. 8 A. Photo]

Senora Lednor Llorente de 
Calles, 30 m. amžiaus, žmona 
buvusio Meksikoj prezidento 
gen. Phitarco Elias Calles, ne
senai pasimirusi Meksikos so
stinėj. Ji buvo antra bu v. pre
zidento žmona ir motina dvie
jų mažų vaikų, Meksika ją pa
laidojo su labai didelėmis iš
kilmėmis.

Reguliariam savaitiniame bu- 
letine, Chicagos Mėsos Tarybos 
Rinkos komitetas rekomenduo
ja lietuvėms šeimininkėms šią 
savaitę pirkti “porčiapus” ir 
“pork loin roustus”, kaipo ge
riausius ir ekonomiškiausius 
pirkinius.

Be to gana pigiai galima pir
kti veršiena (veal).

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

[)R.HERZMAN
f“ IŠ RUSUOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
l kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
ušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
oterų lt vaikų pagal naujausius me
dus X-Ray it kitokius elektros prie- 
isus.

Ofisai k Laboratorija:
)25 W, 18tA 6t„ netoli Morgan St. 

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

Tel. CanaL 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Central 7464

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

Prie 31 ir Archer nusi 
skandino jauna mo

teriškė
Vakar rytą, prie kanalo tilto, 

netoli 31-nios ir Archer gat
vių rasta moteriškės rūbai, 
tarp kurių buvo raštelis, rašy
tas Agnės Syinalos, 3337 
Mossprat Avė., tėvams. Rašte
lyje apsiprašinėja tėvų už sau- 
žudybę ir prašo dovanojimo. Ji 
įšoko į kanalą ir prigėrė . Kū
nas dar nesurastas.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

JUOZAPAS RIMKUS
Per»isky£? su šiuo pai 

gruodžio 2 dieną. 8:10 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap.. Gaidėno kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 2 
seseris. Marijona Getaurienę, Ka
zimierą Gudauskienę, 2 Švogerius 
Juozapą Getautą, Joną Gudauską 
ir gimines, o Lietuvoj seserį Oną 
Rimkaitę.

Kanas pašarvotas randasi 930 
W. 34 St.

Laidotuvės įvyks panedėly 
gruodžio 5 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus 
pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas į 
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Rimkaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti iam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Švogeriai 

ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

JULIJONA RAD1NIENĖ 
po tėvais Levickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 dieną. 1:00 valandą 
po piet 1932 b., sulaukus 42 m. 
amžiaus, gimus Šiaulių mieste.

Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulime vyrą 
Juozapą, dukterį Stasę 14 m., o 
Lietuvoj motiną, brolį, brolienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5409 
W. Madison St. Giblin koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadiney 
gruodžio 5 dieną, 1 :00 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Julijonos Radinienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Metines Mirties Sukaktuves

Birutės Janulevičiutės
kuri persiskyrė su šiuo pasauliu 3 dieną gruodžio 1931 m. 
paliko dideliame nuliudime tėvus, brolius ir seserį. Liūd
nai atminčiai musų brangios dukrelės ir sesers Birutės 
bus laikomos šv. Mišios iNevo Apveizdos bažnyčioje iitar* 
ninke, 6 d. gruodžio 1982 m., 7:30 vaL ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus pažįstamus atsilankyti į pamal
das, o paskui ir į namus ? po numeriu 1344 S. Jefferson 
St. Mes Tave, Musų brangioji dukrelė ir sesuo, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas Tave ateisim. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka Visa Janulevičių šeimyna, e kviečia 
nuliūdę tėveliai

Chicagos mokyklų biu
džetas 1933 m. siekia 

$80,000,000
Chicagos mokyklų taryba su

darė 1933 metų biudžeto pro
jektą, iš kurio pasirodo, kad 
mokyklų užlaikymas Chicagos 
piliečiams kainuos apie $80,- 
000,000. Piliečių komitetas, ku
ris stengėsi šią milžinišką su
mą sumažinti, rekomenduoja 
$55,000,000 biudžetą.

Garnys aplankė drg. A. ir M. 
Pavilonių namus

Lapkričio d., gariiys be- 
skrajodamas po Marąuettc 
Parko lietuvių koloniją neuž
miršo nei drg. Antano ir Mari
jonos Pavilionu, 6825 So. West- 
ern Avė. Paliko gražią duk
relę.

Drg. Pavilionai yra Marą- 
uette Parko gyventojai ir biz-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiltas visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubųrn Avenue
. . CHICAGO, ILL. . , ...

Telefonai

Boulevard 5 203

Boulevard 8413 

13Ž7 So. 49th Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

Z)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
rakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 t. dienų. 

Phone Miduray 2880

Telefonas Yards 0994 

r. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
to 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Radcliffe 2740

)fiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

pecialutas odos ligų ir veneciškų ligų

3102 So? Halsted St
kampas 31st Street

7al.t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 t
Nedėliotais ir šventadieniais 10—2.

■ ■■ -■■i..—.........-.2------ ..... .į------------ .................................................. ...

Tel. Rcpubitc 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J/J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliūdimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

Mis. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

8 Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Atbany 
' Avenue 

Phone 
Hemlock 9252 

Patatnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
rnent . ir magnettc 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Telefonas Bellsvood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f ofisas ir rezidencija 
.’ y '1119 So. 25th Avenue , 

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

pietų 7-9 vakare

—........'.......  Akiu Gydytojai
. SIŲSKITE gėles telegrama 1——■—

LOVEIKISL

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. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

NUSKINTOS KVIETKOS I DR. VAITUSH,~OPT.' 
P,istatom j Visai Minto Dalis LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 X*" * t. A 1 * a, * + •^*vUx^v»xu ■w*’iaklų kar§q, nuima kataraktą, atsitaiso 

trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. it Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė, TeL Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETU VI V

GRABORIU IŠTAIGA
ĖUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu. Mes niekė 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogau^ kūno | mumj
(staigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kttr galėsite pamatyti di 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikpienU ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkslte, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12

kitur.

n a amt a 0^8 iEOOIEIKIo 
JŲSŲ'GJ?A^OBr|JS;! 

DUį/iiiOltm

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

W.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sotai 
Rezidencija 6628 So. Richmond Str< 

Telefonas Repnblic 7868
■ 1 v; w"         —— 

Ofiso tel. Prospect 1028 
LtaVitt St.

N-'į- . •

Rez. ir Ofisas 2359 So. 
Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas 
gydytojas iR Chirurgas

2403 W”. 63rd St., Chiftgo 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. *vak 

šventadieniais pagal susitarimo

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Reg. tęl. Virginia 1829 

in • tt ii* i •Dr. V< E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farųciteo Avenue

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt 'St. 

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7««0; Valandos 0—5 

West Side: 2151 W. 22nd SL 
Paned&Mo, Seredos ir PStnyčios vak. 6 Iki 0 

Telefonas Roosevelt ©000 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko. Ketvergro Ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Rcpublic 8600

-----  r

JOSEPH J. GRISB
Uetuvis Advokatas

4631 South Ashland Ane.
Te!. Boulevard 2800 

Re». 6515 So. RockveŪ St.
Tel. Rvpnblk 9723

ADVOKATAS
5,2 E. 107th St.—prie Michigan Avė. 

Tel. Tolimati 5950—6377

WiBiam C Mitchell 
METUVtfi ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos t 9 ryto iki 9 vakaro
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COAL CO., ANGLIŲ SANDELI
Pavogė nuo savininko Vitkaus apie $200, o 

nuo Petrulio Packard automobili

Šiandie probate teis
me tęsiama byla dėl 

Bojalos palikimo

Visi apsiginklavę revolveriais; ėmė virš $90 
įsiveržė į sandėlį dienos me
tu; pavogė $108 nuo J. Klc* 
bausko.

nuo Vitkaus, 
sprtiko laukan. Įsėdę į Pet
rulio Packard automobilį, nu
važiavo savo keliais.

Vilija Coal Company, 3700 
South Spaulding Avenue, šių 
savaimę nukentėjo nuo dviejų 
užpuolimų, kurie atnešė jos 
savininkams kelius šimtus do
lerių nuostolių, ginkluotos plė
šikų gaujos įsiveržė į anglių 
sandėlo raštinę antradienį ir 
trečiadienį, pagrobdamas pi
nigus nuo J. S. Vitkaus ir Juo
zo Klebausko ir nuo V. Petru
lio — Packard automobilį.
įsiveržė trys jauni vyrai apsi

ginklavę revolveriais
Apie 4:15 valandų po pietų, 

antradienį, įrys jauni vyrukai, 
su revolveriais rankose, sku
biai įsibriovė į vidų ir atkišę 
ginklus į J. S. Vitkų ir V. 
Petrulį, privertė juos pasiduo
ti. Skubiai dirbdami, aptuš
tino abiejų kišenius, ir pasi-

Antru kartu pavogė apie $200
Irgi įrys vyrai, apie 40-45 

metų, apsiginklavę revolveriais 
apiplėšė Vilijos bendrovę tre
čiadienį, apie 3 vai. po piet. 
Prie raštinės privažiavo su 
Fordu. Vienas banditų pasi
liko prie durų, o kiti du įėjo, 
į vidų. Ten tuo laiku buvo J. 
S. Vitkus ir Juozas Klcbaus- 
kas, anglių išvežiotojas. šiuo 
kartu nuo Vitkaus atėmė arti 
$90 ,o nuo Klebausko — $108. 
Jie tuo laiku turėjo surinkę pi
nigus už anglis.

Nei vienas vagilių dar ne
sugautas, nors Vitkus ir kitos 
apiplėšimų aukos gerai juos 
įsifėmijo. Apie abu apiplėši
mus Vilijos savininkai rapor
tavo policijai, bet ikišiol nic-

Svarstymas eina prieš teisėjo 
pdgelbininką Oscar Kaplan; 
byloje minimas grab. Ra* 
džius.
šiandien probate teismo tei

sėjo pagelbininkas Oscar Kap- 
lan įęs bylą dėl Antano Boja- 
los palikimo, kurią pradėjo 
nagrinėti antradienį. Teis
mas ją atidėjo, kuomet miru
siojo žmonos ir vaikų, gyve
nančių Kaune, advokatas iš
kėlė sensacingus kaltinimus. 
Byloje minimas graborius J. 
F. Badžius, kaipo mirusiojo 
turto paveldėtojas, Julijus Sa
vickas ir Jonas Jasinskis, kai
po liudininkai.
Ieško $10,000 apdraudos ,pa-

, veldėtoji}
Ar tie kaltinimai 

matuoti parodys 
bylos svarstymas,
bylos pamatas liečia ne sumi
nėtus kaltinimus, bet $10,000 
apdraudą nuo Metropolitan 
Insurance Company, kuri iki 
šiol nėra išmokėta. Apdrau- 
dos bendrove byloje stengiasi 
sužinoti, kam ta apdrauda pri
klauso.

Kaltinimai išnešei ryšy su 
Bojalos testamentu, anot gra- 
boriaus J. F. Radžiaus, esą 
melagingi gandai ir jis dabar 
darąs žingsnius, kad jų auto
rių suieškoti ir traukti anglų 
laikraščius, “Chicago Ameri
can” ir “Herald and Exami- 
ner” teisman už tų gandų pa
skelbimą.

yra pa- 
tolimesnis

Tikrasis

Alena Sudentienč 
vakar palaidota 
Tautš. Kapinėse

I kapus velionę lydėjo keli Šim 
tai automobilių; mirė jaunu 
te, vos 23 metų.

Vakar antrų valandą po pie
tų iš namų 10201 So. Peoria 
St. buvo nulydėta į Tautiškas 
kapines a. a. Alena Sudentienė, 
po tėvais Kasparaičiutė, Petro 
Sudento jaunutė, vos 23 metų, 
žmona. A. a. Alena susirgo 
lengvu šalčiu, bet greit išsivys
tė plaučių uždegimas. Praeitų 
nedėldienį 
ninėn, 
r. mirė.

Amerikoj velionė išgyveno 
10 metų

Amerikoj a. a. Alena Suden
tienė išgyveno vos 10 metų. 
Gimusi Tauragės mieste. Di
deliam nuli udime paliko vi
siems gerai žinomą Roselando 
biznierių, kuris bedarbiams ne 
sykį buvo surengęs sušelpimo 
vakarėlius, savo vyrą Petrą 
Sudentą, sūnų Reimondų, 3 me
tų berniukų, motiną Elzbietą, 
sesutę Mortą ir švogerį P. Ba
ronus, brolį Edwin ir kitus 
gimines.
. ..laidota Tautiškose kapinėse

Graboriui Eudeikiui vadovau
jant į kapus lydėjo keletas 
šimtų automobilių. Ant kapų 
iškėlė iš dviejų automobilių 
daugybę įvairiausių gėlių, ku
rias prisiuntė giminės, drau
gai ir pažįstami. Prie kapo 
kalbėjo V. Ambrozaitis, J. Gru
šo dūdų muzika sugrojo laido
tuvių maršą, o p. St. Rimkus, 
palydint Grušo muzikai, sudai
navo 3 gailestingas daineles. 
Buvo nuimti ir paveikslai.

laidotas prie Dėdės šerno ka
po.

P-ai Suderitai gražiai gyve
no, turėjo visko, kas reikėjo 
turėti; gyveno nuosavoj rezi
dencijoj, bet nelaiminga mir
tis sugriovė jų gyvenimą...

Reiškiame gilios užuojautos 
a. a. Alenos vyrui Petrui, mo
tinai Elzbietai, sesutei Mortai 
ir Povilui Baronams.

Mikas ir Paulina šileikiiai.

buvo nuvežta ligo 
o pirmadienį 5:20 v

Mirtis suardė gražų gyvenimą

Rimkui dainuojant, ne tik 
artimi giminės verkė ir alpo, 
bet ir publika ašaras šluostėsi.

A. a. Alenos kūnas buvo pa-

DYKAIS*- ■F ■ Ilitl mentas
PASAULYJE PAGARSĖJĘS ŽOLIŲ 8PECIA- 

LIKTAS IR DAKTARAS PAGELBĖJO 
TŪKSTANČIAMS

PaMebčtina nauja sveikata sutelkianti žo
lių kombinacija iirasta neseniai. Tūkstan
čiai slrrush] kuriems prisėjo kęsti kančias 
— pasveiko. Nežiūrint kokia liga neslrr- 
tumei arba pas kokius rodytojus neslrodčte 
arba kokius vaistus nevartojote be pasek
mių. Ital yra jums viltis. Motina Helena 

/Įžymi sveikatos neščja ir jos sūnūs Dr.
Šimanskis. 1800 No. Damen Avė.. Dept. 88 
Chicaso, D. .siūlo jums 5 dienu naminį žo
lių treatmentft dykai. Paimkite pasiūliji- 
mą — SI.00 butelį kraujo toniką taip?! 
pasitarimas ir evzaminacija dykai. Užmo
kėkite tik 26c už patarnavimą, ateikite 
Handien su Muo skelbimu arba rąžykite 
Free Herb Clinic. Pirm, ir Ketv. 4—-7 v. v.

Varžytinėse parduos 
neatsiimtus pašto 

siuntinius
Antradienį ir trečiadienį parsi- 

duos apie 1100 naujų ir var
totų prekių; varžytines atda
ros publikai

Antradienį ir trečiadienį,
gruodžio 6 ir 7 d., paštas, 1304 
Indjana Avenue, varžytinėse
parduos apie 1,000 neatsiimtų 
pašto siuntinių. Piliečiai galės 
pirkti rūbų ,automobilių dalių, 
įrankių, knygų ir taip toliau. 
Varžytinės prasidės nuo 9 vai. 
ryto iki 4-ių arba iki visi daik
tai bus parduoti. Už varžytinė
se laimėtus pirkinius 
duoti depozitas.

reikės

Vestuvių varpai ne
senai skambėjo p-lei 

T. Stulpiniutei
Apsivedė su Stasiu Mackevi

čium; buvusi “Birutes” na
rė; Amerikon atvyko 1912 m.

Netolimoje praeityje Stasys 
Mackevičius vedė pan. Teodo
rų Stulpinaitę. Jaunavedžiai 
dabartiniu laiku gyvena 2857 
West Jackson Boulevard.

P-lė Stulpinaitę savo laiku 
priklausė prie “Birutės” choro, 
bet aplinkybių verčiama turėjo 
susirūpinti savistoviu gyveni
mu. O ji yra viena iš tų, ku
rios gali savistovį gyvenimą 
padaryti. Amerikon atvažiavo 
1912 metais. Kiek laiko padir
busi prie siuvėjų, išmoko slau
gės darbų ir vėliau, slaugės pro
fesijų metusi, atidarė “beauty 
parlor” ir darbuojasi toje sri
tyje su dideliu pasisekimu.

—žinantis.

Klaidos atitaisymas
Ketvirtadienio, gruodžio 1 d. 

“Naujienų” numeryje, žinioje 
apie J. Rintausko mirtį įsibrio
vė klaida. Turėtų būti: “Anks
čiau, prieš J. Rintauską šią 
savaitę buvo padarytas z kitas 
pasikėsinimas.”

Trys mokyklos dės 
tys anglų kalbą 

ateiviams
Painokos įvyks (įienos metu 

Tonti, Scanlon ir Kahn mo
kyklose

Visoje eilėje Chicagos mo
kyklų dienos metu pradėta dės
tyti anglų kalbos pamokos sve
timtaučiams ir imigrantams.

Tonti mokykloje, prie 58-tos 
ir Homąn Avė., pamokos dėsto
mos 1:30 vai. po pietų antra
dieniais ir ketvirtadieniais. 
Scanlon mokykloje, 117th ir 
Perry Avė., 9:30 vai. ryte pir
madieniais ir trečiadieniais. 
Kahn mokykloje, 104th ir State 
Street, 1 vai. po pietų pirma
dieniais ir trečiadieniais. Visų 
mokyklų anglų kalbos grupėse 
jau yra didokas skaičius lietu
vių.
Ragina lietuvius tėvus mokyk

las lankyti
Suaugę lietuviai nurodytų 

mokyklą apielinkėse raginami 
tuoj prisirašyti ir pamokas lan
kyti, nes dabar prasideda nau
jas semestras. Dabartinės be
darbės laiku lietuviams bus 
naudinga pramokti anglų kal
bą, sako mokyklos vedėja p-le 
Anna K. Kadlec, ir kviečia vy
rus ir moteris atsilankyti. Ypa
tingai tėvai ir motinos ragi
namos į mokyklas įstoti.

šias anglų kalbos grupes glo
boja Chicagos Board of Edu- 
cation. Už pamokas neimama 
joks mokestis.

........ -.... ,
V a g i 1 iai aptuštino 
1 i e t u v i o biznierio 
Maškaliuno namus

Įsiveržė į vidų, išlaužę trejas 
duris; nusinešė didelį grobį

Pereitos savaitės pabaigoje, 
apie 8 vai. vakare vagiliai įsi
laužė per skiepą, išlaųždami tre
jas duris j A. Maškaliuno krau
tuvės namus, 821 W. 34th St. 
Paėmė A. Maškaliuno du siu4 
tus, čeverykus, $130 pinigais 
ir maištų produktų;

ir A. Kasiulį, kuris dvi savai
tes atgal atsikraustė pas Maš- 
kaliuna gyventi. Išnešė jo tris, 
siutus, čeverykus, siutkeisj ir 
laikrodėlį. Vagiliai, matyt, bu
vo gerai painformuoti apie A. 
Maškaliuno namus. Uždaręs 
grosernę, apie 7:30 vakare jis 
išėjo pas drabgus su reikalais, 
o vagiliai tuo taniu įsiveržė, 
aptuštiho namus ir prisikrovę 
grobio, išėjo, savo keliais.

Nors A. Maškaliunas turėjo 
gerų šunį, bet nežinia kodėl, 
jis nelojo. Netgi kaimynai nie
ko negirdėjo.—rSėttas Petras.

— —4*^
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Pavyzdžiai parodo 
bonų komitetų svar
bą bonų savininkam

pranešimas, kad bonų savinin
kai, kurie nesidėjo prie komi
teto, nuo šimto gavo tik po 
$4.05.

Panašus dalykas gali atsitik
ti ir su Chicagos Lietuvių Au
ditorijos savininkais, jeigu jie 
nesidės prie komiteto. Tokie 
įvykiai nėra retenybė. Jų pa
sitaiko tūkstančiai. Kiekvienas 
komitetas turi savo advokatą 
ir viską atlieka legaliais ke
liais. Pavieniai savininkai eina 
savo nustatyta kryptimi arba 
paklausę' nekompetentiškų žmo
nių patarimų. Daugelyje at
vejų tie pavieniai savininkai 
pabaigoje paneš didelius nuos
tolius.—A. B.

Pavieniai savipirtkai gavę at
gal tik 14% . savo i n vest- 
mentų; Liet*' Auditorijos bo- 
ną savininkų atydai

Kiek yra žinoma, lietuviai, 
kaip ir kitų tautų Žmonės tu
ri pirkę “real estate goki 
bonds”, už kuriuos jie negau
na nuošimčių, Tokiuose atve
juose yra tveriami “bond hold- 
ers proteetive committees”, ku
rių užduotis yra surinkti kuo- 
daugiausiai kalbamų namų bo
nų.

Dabar, tarp bonų savininkų 
kyla klausimas, ar dėti tuos 
bonus į tam tikrą vietą, kurią 
komitetai nurodo, ar ne štai 
geras pavyzdys, kuris atatin
kamai dalyką nušviečia.

Nuo $100 gavo tik $14
Lapkričio 21 d., “Chicago 

Tribūne” laidoje tilpo straips
nis, anot kurid “Engineering” 
rūmai turėję $3,500,000 skolų, 
licitacijos metu ‘-.bondholderių” 
komiteto nupirkti už $500,000. 
Bonų savininkai, kurie sudėjo 
savo bonus komiteto nurody- 
ton vieton, paliko to namo sa
vininkais, o tj$,f kurie nepri
sidėjo prie komiteto, gaus tik 
po $14 nuo kiekvieno šimto, šis 
pavyzdys gerais parodo bonų 
savininkams, ką jie turi* dary
ti kuomet bonų komitetas rei
kalauja sudėti bonus jo glo
bok/
Panašiai galėsią atsitikti ir su 
Auditorijos bonų savininkais

' 'n?!
Kiek laiko atgal tame pačia- 

me“Tribune” teko pastebėti

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityrus, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 no pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3105 So. Halsted St.

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 daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos —- reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų 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

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUN.ČIUS

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

arti AshlandPRANEŠIMAI
S. L. A. 260 kuopos priešmetinis su

sirinkimas įvyks 4 dieną gruodžio, 2 
vai. po pietų K. J, Mačiuko raštinėj 
6812 So. Western Avė. Visi nariai ir 
narės esate kviečiami skaitlingai dalyvau
ti šiame susirinkime, Bes tai yra visų 
metų svarbiausias susirinkimas. Įvyks 
260 kuopos 1933 metams valdybos rin
kimai. Sekr. M. Pollack.

Simono Daukanto Draugija laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadieny gruo
džio 4 dieną, 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos, svetainėj, 3133 S. 
Halsted St., Chicago, UI.. Nariai būtinai 
kviečiami pribūti, nes bus labai svarbus 
susirinkimas; reikia išrinkti valdybą se
kantiems 1933 metams, taipgi yra svar
bus klausimas kaslink narių pomirtinės 
mokesties ir daug kitokių reikalų.

P. K. nut. rašt.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys priešmėtinį susirinki
mą gruodžio 6 diętią, .1932 metais, 
7:30 valandą vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes 
bus daug svarbių 'dalykų svarstoma ir 
bus rinkimas naujos Valdybos ateinan
tiems 1933 metams, Kviečia visus

. į ; Valdyba.
------------- - -------------------------- |

Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų na

muose Urba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Janseh 4 Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coal Compa- 
niją, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur. ,

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai 
tiktai
Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

$8.50 tonas
Lietučių Amerikos . Politikos kliubas 

ant North West Side .priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny,, 5 d. gruo
džio, parapijos salėje 1644 Wabansia 
Avė, 7:30 vai. vakare. Šis susirinki
mas yra svarbus tuomi, kad jame įvyks 
Valdybos rinkimas ateinantiems 1933 
metams. 
Somi skaitlingai susirinkti. Valdyba.

Garsus Vardas Lietučių D r-jos prieš- 
metinis susirinkimas {vyks pirmadieny, 
gruodžio 5 d., 8 vai. vak,, P. Kisie
liaus svetainėje, 4625 So. Paulina St., 
Chicago, III. Šiame susirinkime bus 
rankama valdyba ir yra daug bėgančių 
reikalų aptarimui. Visi nariai privalo
te pribūti. Valdybų

i

Dt-ja Še. Petronėlės priešmetinis sur 
surinkimas įvyks nedėlioję gruodžio 4, 
1 vai. po pietų ,šv. Jurgio parapijos 
svet. Bus rinkimas naujos valdybos 
ateinantiems 1933 metams. Narių pa- 
ireiga skaitlingai atsilankyti ant šitįd 
priešmetinio susirinkimo, nes bus svar
stomi svarbiausi draugijos -“1L- 
lai tolimesniam jos gyvavimui, 
meldžiame kad visi Atsilankytumėte.

. “K ,

šis susirinki-

rinkimas ateinantiems 1933 
Taigi kliubo nariai-rės pra-

: 4 >’ ; «• . . .
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CLASSIFIED ADS.
Financial

--r-r -
GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 

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

reika- 
Todel

. S«Ar, ■ /

Patent Attorney 
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos so 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi* 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS.
. ....5M^Q. Clark. St.. . ..

, v,- •šeštadienis, gruod. 3, 1932

[ CLASSIFIED ADS. I
1.,.,. — rn ,,-rw  „r-rr     ,  -  —-      J

Automobiles For Rent
REIKALINGA automobilius nesenes- 

nis 1928—29. Kas turite bargeną 
praneškite laišku. Box 1509, 1739 So. 
Halsted St.

PASIRENDUOJA Storas, 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.
-■------ --------Poultry 

Naminiai Paukščiai Fufi^shed Kooms
AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo

gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, 1.65. Scratch $1.10. Kainos 
cash be pristatymo. Telefonas Hemlock 
9845. Albert Angel Jr. Co. 5832 So. 
Western Avenue.

RENDON Šviesus kambarys su visais 
parankumais paVieniems ar porai pigiai. 
5939 RockWeli St, Pašaukite Prospect 
8921,

2 ŠVIESUS kambariai furniSiuoti. 
Gali valgyt pasigaminti, gasas elektrikas 
ir šiluma. — Rendos $10.00 į mėnesį. 
827 W. 34 Place, Imos lubos iš už
pakalio.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUSU-r-NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ..............  $5-00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia ............   $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Chicago

PAIEŠKAU apšildomo kambario prie 
mažos ir blaivos Šeimynos. Geistina 
kad pagamintų ir valgį. Praneškite 
laišku, Box 1510, 1739 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

—O—

KURUI MALKOS

$3.00 
šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696
■M—■■■ ĮIIMI. 

L
—O—

PARDAVIMUI Soft Drink Parteris, 
geras kampas, seniai įsteigtas. Vokiečių 
ir Lietuvių apielinkė. 5050 Wentworth 
Averiue.PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So, Halsted St. 

Tel. Victory 4965

PARSIDUODA Restau rantas, graži 
didelė vieta, garu apšildomas, salė dėl 
kabaretų arba parių, 4 kambariai dėl 
pagyvenimo. Parduosiu pigiau, iš prie
žasties nesutikimų šeimynoj.

, 2055 W. 22nd St.
Telefonas Roosevelt 5346

—v—.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDUOSIU delicatessen štorą kam
pinis su namu skersai nuo didelės mo
kyklos senas ir gerai išdirbtas biznis, 
arba mainysiu į 2 flatų ar cottage.

2234 No. Talman Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir saldainių 
krautuvė su 4 kambarių rakandais arba 
mainysiu ant automobiliaus.

4456 So. Washtenaw Avė.

Exchatige—Mainai
MAINYSIU savo 4 po 4 mūrinį na- 

ną su lovomis sienoje, elektrikes Icdau- 
nėmis, 5 metų senumo, kuris randasi 
Ogden Park apielinkėj ant bizniavo na
mo Chicagoj.

C. WASHKELIS
1501 W. 65 St.

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 7741

MAINYSIU 4 flatų medinį nimą 
ant farmos. ' Agentai teneatsišaukia. 
9220 Eilės Avė. Chicago.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui" Miscellaneous

Įvairus
NORIU ŠUNYČIŲ bile kokios veislės

21 No. Dearborn St.

DIDELI BARGENAI 
BUNGALOWS IR 2 FLATŲ 

SOUTH SIDĖJ
5 3-čia ir Fairfield Avė. 5 kamb. bun- 
galow $5500, garų apšildomas, 48 it 
Avers ■— 6 kamb. bungalour — $6000, 
karštu vandeniu apšildomas, 55 ir Fair
field — 6 kamb. bungalow — $7500, 
gafu apšildomas, 52 ir Peoria, 6 ir 6 
— $9000, karštu vandeniu apšildomi.

MR. DRABECK
5200 S. Ashland Avė. Prospect 5749

. .i-i.i ... ' ...i- vn.... ■ -.-į........ 1....... : . -

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva gera moteris 
prie namų darbo. Valgis ir guolis it 
primokėsiu. 5530 Lake Park Avenue, 
1 lubos,

Help Wanted—Male^Fėinaiė
Darbininkų Reikia_____ KALĖDŲ dovanos

80 akerių, geros žemės $1,500.00. 
5 kambarių muro bungalow, mokėjo 
$8000.00, parsiduoda už $3000.00.

Muro Storas, 2 flatai, mokėjo 
$10,000, parsiduoda už $4000.00, yra 
geroj vietoj.

Daug pigių farmų ant mainų.

819 W. 35 St. 
Tel. Yards 1433

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 į dieną. Mes turime nauja iš- 
raaimą, kuris yra išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stuboj perka iš pir
mo pamatymo. Patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai. vakare.

6812 S. Western Avė. Chicago, III.




