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Rusija Išdavė Japonijai 
Chiniečių Vadus

įGal ateinačią savaitę 
busiąs balsuojamas 
alaus legalizavimas

Sukilėlių vadai, gen. Hsu ir Mu, kurie pa
bėgo Siberijon, tapo rusų išduoti Japonijai

kad Japonija neveikė apsigyni
mui, kad Manchukuo nėra sa
varankiai susikurusi ir todėl 
neturi būti pripažinta ir kad 
reikia paskirti taikymo komisi
ją, į kurią įeitų taipgi Jungt. 
Valstijos ir Rusija.

Rezoliucija nepatinka didžio- 
soims valstybėms, nes nors ir 
norėtų taikymo komisijos, bet 
jums nepatinka pasmerkimas 
Japonijos.

Japonijos gi delegatas pa
reikalavo, kad mažosios vals
tybės atsiimtų savo rezoliuciją, 
nes gali susilaukti tokių pa
sekmių, kokių rezoliucijos au
toriai nesitiki ir nenorėtų. Spė
jama, kad tai yra Japonijos 
prigrumojimas pasitraukti iš 
tautų sąjungos, jei rezoliucija 
butų priimta.

Ką daryti?—klausia vienas 
kito ir nežino ką atsakyti.

Washington, gr. 8. 
stovų buto finansų komitetas 
skubinasi su svarstymu biliaus 
legalizavimui alaus. Komiteto 
pirmininkas Collier sako, kad 
bus stengiamasi k negreičiausia

jau ateinančią
balsuoti alaus

dalykas, į kur 
domė yra at

Rusija

Geležinkeliečiai atsisa
ko tartis su Coolidge 

komitetu

Tokio, gr. 8. 
wen ir Ma Chang-shan, du chi- 
niečių generolai, kurie vadova
vo chiniečįų sukilimui prieš ja
ponus šiaurvakarinėj Manžuri- 
joj, yra dabar Japonijos armi
jos belaisviai.

Kaip praneša Japonijos žinių 
agentūra iš Tsitsihar, tie suki
lėlių va<lai, japonams tapo iš
duoti rusų. Abu jie buvo pa
bėgę į Siberiją kartu su buriu 
sukilėlių, bet vos spėjo perei
ti Rusijos sieną, kaip tapo ru 
sų suimti ir nuginkluoti. Po to 
rusai tuos du vadus ir 40 chi- 
niečių sukilėlių atvedė prie sie
nos ties Manchuli ir atidavė 
japonų armijai.

Militariuose rateliuose ma
noma, kad visi rusų išduotie
ji sukilėliai bus teisiami karo 
teismo ir veikiausia bus sušau
dyti.

Rusai taikosi su Japoni
ja ir Manchikuo

Londonas, gr. 8. -
tikisi neužilgo pasirašyti drau
giškumo ir nepuolimo sutartį 
su Japonja ir japonų sukurta 
Manchukuo (ManžurijoJ) vals
tybe.

Abi sutartys bus pasirašytos 
vienu ir tuo pačiu laiku, bet 
atskirai. Rusai tvirtina, kad 
pasirašymas sutarties su Man
chukuo dar nereiškiąs tos vals
tybės pripažinimo.

Nesenai l.usija pasirašė su 
Japonja penkių metų aliejaus 
sutartį, kuri Japonijos laivyną 
padarys nepriklausomą nuo 
Jungt. Valstijų aliejaus, nes 
aliejų Japonijos laivynui dabar 
parūpins drauginga japonams 
Rusija.

Tautu sąjunga kryžke
lėj: nežino kur eiti

Geneva, gr. 8. — Speciališ 
tautų sąjungos susirinkimas 
pasiekė krizį besvarstant Lyt 
tono raportą Manžurijos klau
simu. Susirinkimas atsirado 
kryžkelėj ir nežino į kurią pu
sę pasukti. Amerikos delega
tai nusiginklavimo konfeemci- 
joje, nors ir nedalyvauja Man
žurijos klausimo svarstyme, te 
čiaus atidžiai seka sąjungos po
sėdžius. Ir sulig to, kaip su
sirinkimas įstengs atlikti savo 
pareigą, priklausys ar Jungt. 
Valstijos panorės kooperuoti su 
tautų sąjunga.

Ikišiol Japonija ir Chinija pa
reiškė savo nusistatymus. Ma
žosios šalys nori priversti są
jungą veikti, tečiaus didžiosios 
šalys— Anglija, Francija, Vo
kietija ir Italija, svyruoja ir 
bijosi aiškiai pasisakyti.

Keturios šalys—Ispanija, Ai 
rija, Švedija ir čechoslovakija, 
pasiūlė rezoliuciją, kuri kaltina,

stovų butui. Manoma, kad bi- 
lius bus patiektas dar šios sa
vaitės pabaigoj, taip kad atsto
vų butas gal 
savaitę galės 
klausimu.

Svarbiausias 
visa komiteto
kreipta, tai kiek taksų uždėti 
ant alaus ir kokio stiprumo alus 
turi būti. Bravorai siūlo, kad 
butų uždėta $5 taksų ant star 
tinęs, kas duotų valdžiai iki 
$300,000,000 pajamų į metus. 
Jeigu tik tiek taksų butų, tai 
alus galėtų parsidavinėti po 5c 
už stiklą, arba 10c ar 15c. už 
bonką. Bravorų atstatymui 
butų išleista $360,000,000 ii 
apie 300,000 žmonių gautų 
bo.

Kai dėl alaus stiprumo, 
yra. keli pasiūlymai—nuo 
iki 4 nuoš.

Ikišiol komitetui liudijo
pieji, dabar gi bus išklausyt 
sausieji, kad ir jie galėtų pa 
reikšti savo nuomonę.

[Acme-P. 8 A. Photo]

fai ir visa Lichtenšteino “armija”. Kareivis Andreas Klieber

Pragyvenimo mini 
mumas

Kaunas.—Rugsėjo mėn. Lie
tuvoje pragyvenimo minimu
mas buvo vienam suaugusiam 
žmogui 70,64 rugpiučio mėn. 
72,70) lt., šeimai iš dviejų žmo
nių 118,10 (rugp. 122,17) lt., 
Šeimai iš penkių žmonių 177,54 
(rugp. 183,18) lt.
--------------  ------i--------- ?—-T—
Nuteisė kalėjimam poli 

cijos inspektorių
Dės Moines, I-a., gr. 7. *—T. 

Jay Hubbard, buvęs trafiko 
policijos inspektorius, tapo 
teistas nuo penkių metų 
gyvos galvos kalėj iman už 
puolimą ir Išgėdinimą 20 
mergaitės Alice Snook.

nu- 
iki 
už-

“Bado maršuotojai” 
gryžta namo

dar-

tai

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

Nepastovus, galbūt ir snie
gas; tiek pat šalta.

Saule teka 7:06, leidžiasi 4:~ 
19.

Buv. ministeriui Pet 
ruliui sumažino 

bausmę

Chicago.—Geležinkelių darbi
ninkų brolijų viršininkų konfe
rencija atsisakė tartis su Coo- 
lidge transportftčijos komitetu, 
kurio pareiga yra taikinti ge
ležinkeliečius su samdytojais. 
Geležinkeliečiai davė suprasti, 
kad vieton tų derybų, jie gal 
būt pareikalaus kongresą iš
tirti visa geležinkelių padėtį.

Geležinkelių gi savininkams 
tapo pranešta, kad viršininkai 
neturi įgaliojimo tartis dėl 20 
nuoš. algų nukapojimo. Geležin
keliai tada pareikalavo iškalno 
prisiimti prailginti dabartinį 10 
nuoš. nukapojimą, tečiaus vii 
šininkai ir nuo to atsisakė, ne
norėdami pradėti derybas su
rištomis rankomis.

Internationaliniai žmo
nių vogimai Balka

nuose

Austrijos 
Austrijoj 

sakoma,

Vienna ,Austrijoj, gr. 8. — 
Balkanuose prasidėjo interna
cionaliniai—per sieną— žmo
nių vogimai.

Trys dienos atgal Bulgarijos 
komitadžai įsiveržė J Dobru- 
džia, dabar Rumunijoj, ir pa
bėgo su dviem pastvertais žmo
nėmis, kaipo įkaitu.

Austrija užprotestavo Jugo 
Slavijai delei Jugo Slavijos 
žandarų perėjimo 
sienos ir pastvėrimo 
gyvenančio Sternicz, 
buvusio žandaro.

Maišyta Bulgarijos-Jugo Sla
vijos komsija pradėjo tyrinėti 
abipusius žmonių vagimus Ma- 
kedonjoj, kur tai bulgarai, tai 
jugo slavai pereina sieną ir 
stveria žmones .

Svarbu tai, kad vieton pro
testus rašinėti, skiriama komi
sijos tartis. Bet dabar kiek
viena šąli turi užtektihąi bėdų 
viduje, kad nebepajėgia vaidy
tis su kaimynais. • ' ■ •

e m 1 11

Rio de Janeiro, Brazilijoj, gr. 
8.—-Karo ministerija paskelbė, 
kad j Amazonės upės srytj 
priešais Leticia fortą, tapo iš
siųsta 2,000 kareivių, apsisau
gojimui laike galimo karo tarp 
Colombia ir Peru.

šia

Nušovė jaunuolį
Chicago.—John Virginis, 19 

m. jaunuolis, 2030 Coulter St., 
liko netyčiomis nušautas jo 
draugo Herberto Draeger, 21 
m., 2054 W. 22 PI. Jie gelbėjo 
kaimynui iššikrausyti, kuomet 
atėjo trečias jų draugas Micha- 
el Sekura ir atsinešė revolve
rį. Draegeriui jį apžiūrinėj ant, 
revolveris išsišovė ir kulka pa
taikė Virginiui į širdį

Philadelphijos darbinin
kai laimėjo kovą už 

Raybum plazą
Philadelphia, Pa., Pliiladelp- 

hijos valdžia po ilgo svarstymo 
leido ir politinėms mažumoms 
laikyti viešus susirinkimus di
delėj aikštėj priešais miesto sa
lę—Reyburn plazoj.

Toj aikštėj buvo neva už
drausti politiniai susirinkimai. 
Tas uždraudmas lietė tiktai 
mažąsias partijas. Tečiaus ka
da tapo paskelbta, kad aikštėj 
kalbės prezidentas Hooveris, so
cialistai nutarė stoti kovon. 
Nbrman Thomas pareikalavo, 
kad ir jam butų leista kalbėti 
toje aikštėje, bet komisionie- 
irai atsisakę duoti leidimą. 
Norman Thomas vistiek kalbė
jo ir policija nedryso kliudyti 
susirinkimui.

Vėliau
darbių tarybą, paprašė leidimo. 
Komisionieriai ilgai vilkino, bet 
spiriami didesnių organizacjų, 
pagalios, nusprendė, kad nuo 
Šio laiko aikštėj galės laikyti 
susirinkimus visi, kas tik gaus 
leidimą, by tik susirinkimai bu 
tų tvarkus.

komunistai, per be-

Washington, gr. 8. — Komu
nistų vadovaujami “bado mar- 

kuris sudaro visą mažos karalijos Lichtenstein, tarp Austrijos šuotojai”, pildydami prižadą 
apleisti VVashingtoną antradie
ny, jau apleido miestą ir da
bar yra kelyje į namūs. Poli
cija neapleido stovyklos iki ne
išvažiavo paskutinis ' automobi
lius. Penki pasiliko neišvažia
vę, nes jie guli ligoninėse, ga
vę plaučių uždegimą. Apie 30 
marš uoto jų susirgo influenza. 

I I • ■ '

? l Šeąttl^, gi:.< yr-lVashin^td-* 
no valtsijoj Šiandie prohlbteija 
išnyko, Ji tapo atšaukta laike 
prezidentiniu rinkimų ir jos 
atšaukimas iėjo galęn už -30 
denų. Prohibicija Washingto- 
no valst. išgyvavo 16 metų. Ji 
buvo autorizuota visuotinu bal
savimu 1914 m„ bet įvesta ta
po sausio 1 d., t. y. už ketu
rių metų prieš įvedimą prohibi- 
cijos visoje šalyje.

ir Šveicarijos, “armiją”, gurkšnodamas alų kasdie sergsti ka
rališkąją Vaduz pilį.

Pasiuntę Anglijai 
reikalavimą su

mokėti skolą
■ • . ■ •'.* ’ft - ' <

Jungt. Valstijos atsisako prail
ginti skolų mokėjimą. Angli
ja sumokės. Francija dar 
abejoja

Anglijos keblumai 
su koncesijomis 

Persijoj
... > ...........f "

Netekę aliejaus koncesijų Per
sijoj, langiai bijose veikti, kad 
nesusikirsti su Italija

■ ■'. r -'.i-a

11 žmonių, prigėrė ap
virtus keltuvui

Belgradas, Jugoslavijoj, gr. 
8.—11 žmonių prigėrė arti Bu
rna, apvirtus keltuvui kai jU 
kėlėsi per patvinusią Naranta 
upę. ; . »

Kaunas.—Vyr. tribunolas V. 
Petrulį buvo nubaudęs IV2 me
tų sunk, darbų kalėjimo su pa
sėkomis baudž. stat. 28 ir 30 
str. Be to, iš jo buvo priteis
ta valstybės iždui 97,000 lt.

Petrulis padavė malonės pra
šymą ir dėl to jam buvo sulai
kytas bausmės vykdymas. F 
tikrų šaltinių teko sužinoti 
kad Resp. Prezidentas Smetona 
Petrulio bylą perž urėjo ir 
bausmę sumažino iki metų pa
prasto kalėjimo. Sunkiųjų dar
bų bausmę panaikinant Petru 
liui grąžintos ir teisės, bet 
nuostolius valstybės ždui Vyr. 
tribunolo pripažintus jis turės 
gražinti.

Dabar prokuratūra Petruliui 
bausmę jau galės vykdyti, 
ruliui lieka sėdėti v.'eneri 
tai paprasto kalėjimo.

Pet- 
me-

Draudžia pavėžėti 
keleivingus žmonės

pa-

VVashington, gr. 8. — Vals
tybės sekretorius Stimson įteii 
kė Anglijos ambasadoriui Lind- 
say notą, kurioj atmesdamas 
antrą Anglijos prašymą atidė-j 
ti skolų mokėjimą, Jungt. Vals
tijos reikalauja, kad Anglija 
priklausančius nuošimčius ir 
dalį skolos, viso apie $95,000,- 
000, sumokėtų gruodžio 15 d.
Hooveris sutinka tartis skolų 

klausime
Nors nota ir reikąteuja, kad 

Anglija sumokėtų dabar pri- 
puolančią skolą, tečiaus ji su
tinka išnaujo persvarstyti visą 
karo skolų klausimą.

Nota Franci j ai bus įteikta 
galbūt šiandie.

Vakar gauta Belgijos nota, 
kurioj Belgija sakosi negalinti 
toliau mokėti skolų ir prašo 
jas atidėti.

Anglija užmokės skolą
Paryžius gr. 8. — Premieras 
MacDonaldas pranešė premje

rui Herriot laike Anglijos ir. 
Franci jos skolų konferencijos, 
kad Anglija užmokės gruodžio 
15 d. priklausančią Jungt. Vals 
tijoms skolos dalį.

Herriot gi pareiškė, kad jis 
negalys pasakyti, ar Francija 
mokės, iki jis nebus pasitaręs, 
su parlamentu, kurio didelė da
lis nepritaria tolimesniam sko
lų mokėjmui. Herriot taipgi 
nepavyko sudaryti bendrą An
glį j os-Franci jos frontą skolų 
klausimu.

Londonas, gr. 8. — Delei An
glijos atsisakymo sutikti su 
Persijos panaikinimu aliejaus 
koncesijų Anglijos kompanijai, 
gręsia pavojingos komplikaci
jos. Kabinetas patyrė, kad še
ši Persijos karo laivai, kuriuos 
šiemet pastatė Italija ir kurie 
patruliuoja Persijos įlanką, yra 
aptarnaujami Italijos jurinin
kų. Todėl, jei Anglija išsodin
tų Persijoj savo jurininkus, ga
li kilti rimtų nesusipratimų su 
Italija, j r.. / .

Kabinetas taipgi patyrė, kad 
Teheranan skubiai vyksta Ita
lijos prekybos msija, kuri ban
dys gauti automobilių ir gu« 
mos monopolių, kurį Persija 
norėjo atiduoti amerikiečiams, 
bet sutiko palaukti iki atvyks 
Italijos misija.

Anglija reikalauja Ru
sijos atsiprašymo 

monė

Indianapolis, Ind., gr. 8. *- 
Indiana vieškelių departamentas 
paskelbė, kad šiais fiskaliniais 
metais, užsibaigusiais rūgs. 30 
d., Indana pravedė 1,458 my
lias vieškelių. Dabar Indiana 
turi 8,423 mylias vieškelių, ne 
skaitant 450 mylių valstijos ke 
lių miestuose, kuriuos patys 
miestai užlaiko.

Kretinga.—Konceslninkai, tu
rintieji autobusų susisiekimą 
su Klaipėda, nuolat kreipiasi | 
Klapiėdos krašto policiją, kad 
ji baustų tuos autovežimius, 
kurie pavėžina kartais pakelei
vingus žmpnes, nes, girdi, per 
tfiPjfe nustoję Uždarbio. Gal 
būt, ir pasitaiko tokių, prie pro
gos norinčių uždirbti, tačiau at
rodo žiauru uždrausti automo
bilio ar autobuso savininkui pa
vėžėti jį prašantį keleivį, kada 
jis už tai jokio atlyginimo ne
ima. Taip antai, vietos žmo
nės į savo vartotojų bendrovės 
prekinį autobusą, nuolat kur
suojantį į Klaipėdą, jau iš se
no yra įpratę . žiūrėti, kaip į 
labdaringą autovežimį, kuris 
niekad neatsisakys pavėžėti, jei 
tik galima. TaČiaus koks būna 
žmonių nustebimas, kuomet iš 
šoferio gauna paaiškinimą, kad 
Už tą gerą darbą jam gręsia 
iš Klaipėdos kr. policijos pabau
da. Vienas auto savininkas jau 
buvo 500 litų nubaustas, kaipo 
vežąs keleivius, neturėdamas lei
dimo.

Anglija ir Francija ta
riasi dėl skolų

Paryžius, gr. 7. — Anglijos 
ir Francijos premierai pradėjo 
privatines derybas dėl karo 
skolų. Tuo tikslu MacDonal* 
das ir Uefriot sugryŽo iŠ Ge- 
nevos, taipjau atvyko į Pary
žių pašauktas Anglijos iždo 
kancleris Chamberiain.

Londonas, gr. 8. —Anglijos 
valdžia įteikė Rusijai aštrų į- 
spėjimą, kad komunistų pro
paganda Anglijoj ir Indijoj 
nebus toleruojama.

Taipgi tapo pareikalauta, kad 
Rusija atsiprašytų dėl Maskvos 
Izvestijoj išspausdintos žinios, 
jog Anglijos užsienio reikalų 
ministerija įsakiusi savo agen
tams gauti “tikrų ar fiktyvių” 
dokumentų, kad Rusija kursto 
bedarbius Anglijoje prie maiš
tų.

Kiek- žinoma, Rusija atsisa
kė išpildyti Anglijos reikalavi
mą.

14
------- ,—, 

lavonų jau išimta iš ka
syklos

Madrid, N. M., gr. 8.
14 lavonų išimta iš anglių ka
syklos, kurioje vakar ištiko eks
plozija. (O kompanija 
kad eksplozijoj žuvo 
žmonių).

Jau

Tegusigalpa, Hondūras,* Cen- 
tarlinėj Amerikoj, gr. 7. — 
Šimtai sukilėlių liko užmušta 
keturiuose mūšiuose su val
džios kariuomene, kuri aptei
kė pergalę. 

■■■■ —— ■      r  ■   —

_____ •__ y*__ .* • •___ • 8S

New York, gr. 7. — Bankie- 
rių prispirta, miesto taryba su
tiko sumažint $20,000,000 mies
to išlaidas ir kitus $20,000,000 
su taupiu ti nukapojimų algų 
darbininkams.

S Telegramų siunčiami pinigai nueis
i IKI

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon? i 

si Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu'į^ 
kokį siuntinį, įįg
Atsilankykite į Naujienas, -kurios ui ma- SS 
ią atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU SS 
DUOS JUMS GRAŽU PASVEIKINIMO LAIS-įį 
KELĮ D Y. K A l, Laiškelį galčsile pasiųsti įį 
Lietuvon,' ■ , . SS

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo ŠS

.7

9
v * ”U.

skelbė.
. tik 10

NAUJIENOS |
1739 So. Ralsted Street 0
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[korespondencijos
Harvey, III.

SLA. 289 kuopos priešmetinis 
susirinkmas

Gruodžio 1 d. pas J. Piekar- 
skį, 15709 So. Haktcd st., įvy
ko SLA. 289 kuopos priešpieti
nis susirinkimas. Nors nariai 
buvo kviesti atvirukais, tačiau 
jų nedaugiausia tesusirinko. 
Svarbiausias susirinkimo, tiks
las buvo išsirinkti naują val
dybą sekantiems metams.

Protokolas iš pirmesnių su
sirinkimo tapo vienbalsiai 
priimtas. Ligonių lankytojai 
išduoda raportą, kad sirgo J. 
Šiaučiūnas, kuris atsimaldavo 
gruodžio 7 d. Sirgo jis 14 sa
vaičių. Pašalpą jam nutarta 
išmokėti.

Valdvba liko išrinkta iš se
kamų narių: pirmininku A. L. 
Skirmontas, pirm. pag. K. G. 
R u t kam kis, finansų raštininku 
ir organizatorium J. Masikas, 
nutarimų rast. J. Ratkus, iž
dininku Kl. šilinskis, iždo glor 
be jas A. Lemežis ir J. Beino- 
rius, maršalka J. Varnaitis ir 
daktaru kvotėju Dr. Blair.

Visa nauja valdyba pasiža
dėjo pusę metų dirbti veltui, 
kad tuo budu sustiprinus kuo
lais finansų:. Tai geras daly
kas. Iš savo pusės, aš patariu 
ir visiems nariams daugiau 
dirbti kuopos ir viso Susivie
nijimo gerovei. Jei mes visi su 
atsidėjimu dirbsime, tai bus 
lengva nugalėti visokie sunku
mai. Dabartinė depresija skau
džiai užgavo visus, — tiek 
atskirus žmones, tiek organi
zacijas. Visų narių yra parei
ga laikytis vienybės ir dirbti 
savo organizacijos naudai, tik 
tokiu budu mes galėsime at
silaikyti.

Nariai, kurie nebegalite už
simokėti duoklių, ateikite į 
susiriiddmą ir reįkalaukijĄ 
paskoloj iš Centro; Tame rėf-* 
kale knbpos valdyba jums vi
suomet yra pasirengusi patar
nauti. — Senas narys.

gą, ką socialistai yra nuveikę. 
Apie aštuoni me^i prabėgo, 
kaip Miolielsonag bebuvo čia 
kalbėjęs. Jo atvykimas tad 
pusėtinai, sujudino vietos gy
ventojus. Apie tai jau galima 
spręsti iš to, jog susirinko į 
prakalbas apie 300 žmonių. 
Tokiam mažam miestukui tai 
tikrai daug.

t)rg. Michelsonas labai gy
vai ir aiškiai išdėstė nedarbo 
priežastis ir kaip socialistai 
mano jas panaikinti bei įves
ti tokią santvarką, kad nepa
sikartotų tokios depresijos, 
kokią mes šiandien pergyve
name. Antru atveju jis kalbė
jo apie tai, kokis yra skirtu
mas tarp socialistų ir komu
nistų. Kalbėtojas pabrėžė, kad 
Sovietų Rusijoj nėra žodžio, 
spaudos bei susirinkimų lais
vės. Kritikuoti valdžią nega
lima. Kas drįsta kritikuoti 
Staliną ir jo varomą politiką, 
tai .atsiduria kalėjime, Sibire 
arba turi sprukti į užsienį. Ne
daro didelių ceremonijų Stali
no valdžia ir su žmogaus gy
vastimi, — už visai menką nu
sikaltimą tuoj stato prie sie
nos.

Reikia pasakyti, jog drg. 
Michelsouo prakalbos norwoo- 
diečiams paliko labai gerą įs
pūdį. Daugelis pageidauja, 
kad jis ir dažniau apsilanky
tų. Lėšų padengimui tapo su
rinkta $11.50.

•— Marksistas.

Harvey, UI
■i ■■ i " ' M

Visokios žinios

Norwood, Mass
3/z< helsono prakalbos

Prieš IryJiką metų musų 
» tieste( socialistų judėjiniar 
buvo liek stiprus, jog LSS. 133 
kuopa vienu ♦arpu turėjo net 
94 narius ir didelę minią pa
sekėjų. Vienok kai užėjo bol
ševikiška audra, tai viską iš
draskė, išnaikino. Per keletą 
metų maskviniai šukavo apie 
pasaulinę proL-lmTi revoliuci
ją. Jųjų kalbėtojo zujo po 
lietuvių kolonijas, žinoma, ne
aplenkdami nei Norwoodb. 
Atsilankydavo beveik kas me
nesį kokis nors komisaras, 
pradedant Jukeliu ir baigiant 
Bimba. Jų melagingos kalbos 
ir biauriausios rųšies šmeižtai 
apie socialistus atgrasė mi
nias. Juo dažniau jie pradėjo 
važiuoti, *uo maža u bc-iisi- 
rinkdavo žmonių jų pasiklau
syti.

šiais Jungtinių Valstijų pre
zidento rinkimais Normali 
Thomas musų mieste surinko 
101 balsą, nors absoliučiai 
jpkios agitacijos už jį nebuvo 
čia varoma. Tuo tarpu komu
nistai vare didžiausią agitaci
ją
pelius ne tik 
net ir po si ubas nešiojo. Turė
jo ir agitacinių prakalbų. Pru- 
seika irgi agitavo už Fostęrį, 
o visgi išėjo piš, — konumisr 
tų kapdiiUtas į prezidentus 
tesurinko vos 63 balsus.

Kadangi “Laisvėj” vis tebe- 
tclpa visokiausi šmeižtai apie 
socialistus, tai keli vietos 
draugai sumanė surengti pra
kalbas St. Michclsonui, 
leivio” redaktoriui. Prakalbos 
jVyko gruodžio 4 d.

Prakalbu vedėjas Juozas 
Pakarklis, pristatydamas kal
bėtoją, padalė trumpą apžval

jie platino visokius la- 
dirb'jivėre, bet

Darbai šiuo laiku, galima 
sakyti, eina visai silpnai. Tik 
retą žmogų tegalima užtikti, 
kuris dirba vieną ar dvi die
nas per savaitę. Didelė dau
guma nedirba. Mažai tėra vil
ties, kad 'trumpoj .ateitoje* da^ 
’lykų padėtis"p^gėrctiį? Atrodą/i 
jog viskas eina atbulai, — vie
toj pagerėjimo, su darbais 
dar prasčiau darosi. Kai ku-. 
rios dirbtuvės jau visiškai už
sidarė ir paleido visus darbi
ninkus. Tai tau ir Kalėdų pre- 
zentas! Užsidariusios dirbtu
ves žada vėl pradėti dirbti po 
Naujų Me*ų, bet ir tai tik pa
žadai.

—o—
Miesto valdyba pranešė, kad 

per paskutinius šešis mėnesius 
tapo sutaupyta $32,000. Mat, 
pereitą pavasarį miesto dar
bininkams buvo nukapotos 
algos ant 20 nuošimčių. Ta
čiau nei sumažintų algų neįs
tengia išmokė1)}, tad dabar 
planuojama ir vėl kirsti 10 
nuošimčių.

Su mokyklomis dalykų pa
dėtis irgi nėra geresne. Teko 
nugirsti, kad gruodžio 23 d. 
mokyklos užsidarys neapribo
tam laikui, kadangi nėra pini
gų mokytojams algas ismo* 
keti. Jau ir dabar micctas yra 
įsiskolinęs mokytojams pusė
tinai daug.

Well, tai vis Hoovero “pros- 
perity” laikai...

—o—
Gruodžio 3 d. staiga susirgo 

Kazimieras Vaidilauskas ir 
lapo nuvežtas į Cook JcaunĮės 
ligoninę. Ten jam pa4aryta! 
skubi operacija. Jis randasi 52 
vardpj.

Vaidilausko giminės, drau-į 
gai ir pažįstami, gyvenantys 
Chicągoje ir .apylinkėj, mailo-' 
nėkite ligonį aplankyti. Vaįjįb:
lauskąa pąeiųa Raseinių ap-,' 
ikričio, Kelmės parapijos, Ęa-( 
tračių kaimo.

— jiūiių rinkėjas. ‘ į
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LIETUVOS ŽINIOS!
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Tauragė
Susižeidė bekono meistras.
Tauragės “Maisto” bekono 

fabriko meistras! p. S. ėjo per 
kepenų kabinimo patalpas. 
Jam beeinant kaž kaip už si- 
kabino geležinis kepenims ka-’ 
binti kablys jr sužeidė ajkj^ 
Paguldytas Šiaulių ligoninėje. 
Vie^ųį kepenų butų pasikabi- 
n$s žmogus.

žmogžudy.slė Klaipėdos 
kraė>te.'

^Lapkričio snėn. 12 d. Auš- 
girių girioje, Šiiutės apska*.' 
rastas nužudytas girininkas 
Ijjnaktikaptas Gtto Kuqpp’«s 18 
motų amžiaus, kilęs iŠ Laučių! 
kimo, šalutės valse. Mine^/asitii 
O. K. lapkričio 11 d. išėjo j 
mišką. Apie 18 vai. pasigirdo’ 
rys šautuvo šūviai. Kuo to lai-j 

ko jis namo nebegrįžo ir, ma
noma, kad tuomet jį nušovė.; 
šio mėn. 13 d .12:30 vai. Tau-j 
ragės ir Klaipėdos kr. polici
ja, vietos gyventojams pade
dant, Aušgirių girioje .102 
kvartale rado žolėje ir Žole 
apkrautą jo lavoną.

Galva labai sužaloja. Spė
jama, kad tai padarė keršto! 
tikslais kas nors iŠ “broko-! 
nierių” .(medžiotojai be nxed- 
žioklės leidimų). Prieš tai O 
Kurps’ui buvo jnn’ašyti v.okie* 
čių kalba du grąsinimo jaiš-; 
kai, vieną gavo per paštą, jo 
kitas buvo iškabintas viešoje 
vietojo.

Mirė prov. Dauginas.
Lapkričio 11 d. Kaune mirė 

Tauragės vaistines savininkas 
prov. J. Dauginas. 14 d. Tau
ragėje buvo jo laidątpvės. Jis 
buvo miesto tarybos narys. 
liovusiose ligoninės patalpo

se bus moįįjįkld.
' ■ •-.V į ;

Ligoninei persikėlus į nau
jus rumus, se^(js^.}jiųag9-i 
ma atremontuoti ir patalpinti 
pradžios mokyklą- Tepa! galė
tų sutilpti apie 6 kompletai. 
JUimai yra vyriausybės. Da
bar nė viena pr. mokyklą ne
turi ' savo patalpų. I’er metus 
nuomai susidaro gera suma.

Mažiau lepriėtnė bekonų.

šiek tįėk J>ajdi#mi. Be t^, <p. 
vedėjas pąreišįė, kad apskri
ties savivaldybė Wįnignti atęi- 
liąnčiai? pietaią jįž
venųno .^ystovų li^omiy -gy*j 
dymo taksą dar sumažinti. Li
gonių skaUiųs , truputį
jo. Dabar yra 43 ligoniai. Li-! 
goninė yra f<rijų ankštų, skai-' 
tant su poženiiu, Vidus. įreng
tas sulig šių dienų reikalavi
mais. Moderniškos, vonios ligo-i 
niams, ojieračijų kambariai,’ 
vadsthe, lig® iri
kiiti r * 
•Ūkias
<i»i, > tedaryta1
.i— —'

u ■' ‘i' !

ksM^ure^ ekonomišką pa- 
dėtį sulyginti su savąja.

Spalių 22 d- Panevėžio ąpy- 
įftrdop Sįpr^ndė £m.
^aniįąiįės bylą pripažino 
ją esant kaltą B. St. 562 str.

2 d. Pritaikius B. St. 53 .ątr.f 
teismas Stanikai tę^ nubaudė 6 
mėn. paprasto kalėjimo. Ats
kaičius iki teismo iškalėtus 4 
mėn,, Stanikaitei beliko sėdė
ti 2 mėnesiai.

/'m............ . .......... - 1 ......JĮ'IB 1111 iįiihij

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

S ... ......................................................................................................... .11/
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J

ges “Maisto” bekono fabrikas 
mažiau tepriėmė bekonų, kaip 
iki šiol priimdavo. Ūkininkai 
gailėjosi, nes kitas buvo at
sivežęs ne*< keturius bekonus, 
o vieną tepriėmė. Iki šiol per 
dieną paskersdavo virš 900 
kiaulių.

Tauragės ligoninė naujose 
patalpose.

Iki šiol Tauragės apskrities 
ligonine buvo labai skurdžiuo
se patalpose. Buvo didelis su
sikimšimas. 1931 m. apskrities 
savivaldybė mieste pradėjo 
statyti naujus ligoninei rumus. 
šiais metais ligonine jau bai
gta statyti- Šiomis dienomis 
ligoninė persikėlė į naujas 
patalpas, kurios yra labai mo
derniškai įrengtos.

Ligoninė, kaip vedėjas ęlr." 
Gečas pareiškė, kainavusi apie 
600,000 litų. Projektą paruošė 
inž. Reisorias. Darbus vykdė 
p, Sabaliauskas, o prižiūrėjo 
ipž. Rimgaila. Dabar ligoni* 
nęj .normaliai yrą 60 lovų, bet,; 
reikalui esan*, jų skačius ga
lima padidinti iki 80. Pecsona<-j 
Jąs nuo naujų metų manoma

.......  ........................... ........  y ri"? . ..........—^w,««i».i.qiiįlįi.

SIUSKIT PER

NAUJ|£NA$
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
fiippataria Li^vos bankai

LIETUVAITES -
4 Turime Naują

Valgią Gaminimo
KNYGĄ

ji kainuoja tik
$1.00 J

Pasiskubinkite ją nusi-
v ^ pirkti. , i
NAOTNOS
1738 So. HaJstęd ,£t.

S. • ’ ' 4 • • •

pųrso-’ 
nužo-

i^^ėje 
pradėjo veikti Mųh organi
zacija — “Byfcų Oejtajva**,. Ji; 
yra neparijnė ^ąm^Gija. Jos! 
tikslas ir ^mwinti
rytų Lietuvos gyventojus. ?

1’14 » ■ .-t r

Sudegė klojimas su jauųis
Lapkričio 13 jįfUiityįte .2 vai? 

nakties Kuleišfcių vieijk. suį 
dęgė pil. Laon^ipo Kubiliaus 
klojimas ir daržinė su nekul
tais javąis, ipašįnomisi ir ki
ltais ūkio padargaįs. Mtt®sįoliy‘ 
padaryta 7LiO litų wmaa. Nu-‘ 
ken-tėjusis įtaria, fed trobą 
padegė. Vedina fcw> j

Mėti*. \
Šiomis dienomis £adaiškių’ 

■km., valsč. su
degė su grūdais ir kitais dulk
ėtais pil. Virdulio Ambrozo kie
tis. Nuostoliai riekia 2,236 litų 
Gaisro priežastis nežinoma.

Norėdamas sumažinti 
pasogą sudegino tvar 

tu® iį Klojima
i

| Birželio 7 d., 
župįškio valsčųi

KUPIŠKIS.' 
apie 22 vai. 
Vizgiunų kui;-^yW'J. Bražiu 
įtik, užmigus, kilo gaisras. Su 
degė tvartai ii’ karUi juose bu 
vę gyvuliai: 3 įk.ą<\yės, 1 tely 
čia, 1 jautis ir 5 kiaulės. >Qais 
ras nuo Tvarių persimetė į 
plojimą, kuris taip pat ųsdegė.' 
Viso padarytkMiuostolių už 
2,150 litų sumai.

J. Brazys padegime įtarę to4 
paties kaimo gyV; Em. StaniJ 
kaij£ 25 me’ų amž. Kupiškiu 
policijai pratekus kvotą, kabį 
tinamoji prisipažino ir buvoį 
pasodinta į" kalėjimą. ?

Tardoma Stanikaitė paręiš^ 
kė, kad ji sudeginusi J. BraJ 
žio tvartus ir 'klojimą keršy
dama jo seseriai Onai Bražy? 
tei. Mat, Em. Stanikaitė anks*į 
čiau draugayosi\au P.
Jiu. Bet vėliau P. Mukubs 
me#e Slanikaitę įr pradėjo 
draugautis su Ona Brąžyte^ 
Stanikaitė pasiryžę rncmi3dei-i 
sti. Ji parašė kelis laįškusj 
Mukuliui ir BrąžyJei, Mid<u-J^ 
įiui rašytuose lai§kH9s9 i* 
šmeižė Bražytę, ’O gražytei 
Mukulį. Bet tuo budu jįtąųbŠ 
kaito tikslo neąįsiekė. TadaL 
j i nutarė griebus “repnesij ų”.į! 
Kadangi Blažytė buvo už jąįj 
turtingesne, tai \ rudęgmdarnas 
trobas Stanikaitė tikėjoąi ,su-į' 
mažinti pasogąir tuo savo;

— JS3==±

KALĖDOMS
ir'* ' / " 'J

PAsvEismMO
LAIŠKAI IR KORTEiaS ’ 
įL^bai t,filiais, Siilųb,:i-vgii < 

ir —

kiiėiumtį

MODERNIŠKAS
PIONIERIAVIMAS

Al KOMPANIJA parūpina gazą ir elektrą septyniolikos rubežiuojančių 
su Chicaga pavietam—tai yra 6,000 kvadratinių mylių plotas, ant 

,kwio gyvena daugiau kaip milijonas žmonių.

Skaitant tai ne mažos svarbos dalykų savo darbe, Kompanija aktyviai 
pradėjo savo pioiuęriavimą gazo ir elektros prietaisų dėl namų. Sąrašas 

tų prietaisų yra didelis ir įspūdingas. Jame įskaitoma Skalbimui Mašinos, 
Vandens šildytuvai, Vacuum Valytojai, Automatiškos Krosnys, šaldytu* 
•vai ir Gazo šildymų Plantai.

Kasmet, nauji darbą taupantis prietaisai bus išvystomi, ši Kompanija 

nuolat darys naujus mėginimus, duos patarimus, kaip tuos naujus prie

taisus tobulinti ir rekomenduos savo kostumeriaips tuos prietaisus, ku
rie bus daugiausia patogus ir suteiks namams daugiausia parankamų.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Keletas įžymių faktų apie šig Kompaniją gal ne bus taip suprasti, kaip ai manau, kad jie 
turėtų būt suprasti. (1) Tai yra paprasta iidirbimo kompanija, kurią ne valdo ir <ne kpn-

— ji yratraliuoja tokia kita kompanija. (2) Dauguma jot stockholderių gyvena čia pat — ji yra 
vietiniu ^aldpmd”. (3j) Visi jos vedėjai ir darbininkai čia pat gyvena. (4) -Jos ppitis 

'neatmainarnai priklauso nuo augimo ir gerbūvio Siaurinės lllinoįs, Valstijos.

Boston Shoe store
3435 SOUTH HALSTED STREET

KAlEOIHIS lePADnAVlMAC I 
beveryku ivrHnuHViniHv *
DYKAI

KABIO SHADOW LEMPA

Etektrišlcas Cigarų 
Pelenarr

Indas PYKAI

čevarykių'
vyrams arba Oxfords vertė? 

Jr ^ankščiaus.

Bw^r*r*****’1*"
S0SIW i t . ., r,

VYRAMS i leEAJBRYKAI 
yvwos>;aw;';:

. ■» ' 
. "į * <

iį’;;’'* ir Aukš.

VERTĖS |a%'%/rK' M 1
$4.00 ir $54)0 U T

MOTERIMS!!* 
ši labai graži Lempa DYKAI 

1 - *

pirkiniu vienas poros jčo- 
verykii moterims vertės lT-r 

U95 ir aukWu.
Garkite naujausio aty-

artu su DOVANA DYKAJ.

VISOS BOSTON

Geresnių Ceveryfcų
Kainos Nupigintos. At

silankykite į šį /

IŠPARDAVIMĄ
GAUKITE DOVANAS

P f S A C .* 't

ii v *:
I

i BOSTON SHOE STORE 3435 S! 
I!AWED RT-’

i <.$4
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Cicero
Nauja lietuvio įstaiga

Store

Tria

Pekaš

MILTAI Pillsbury’s

PINEAPPLE
GARO IR KARŠTO VANDENS

“SWANSDOWN” KEKSŲ MILTAI Pakelis 21c

2 pakeliai 19c

Svaro kenas 19c

5 sv. 17c

5 sv. 23c

GOLDDUST

įvairiausių ki 
tinkančių Ka 
Tikiu, kad lie 
gausiai aplan

PER 27 METUS 
iYDOMOS JOS YRA

bus
grei-

Apšildymo 
Systemos

metų ir išgydė cukstančii 
NDOSi

Did. No.2%
Kenai

t V-v? ■I

Organizuos smulke
snius Povilo Baltučio 

kreditorius

The study of law developš and equips 
LEADIRS. Most of our Leadlng Mon, indudlng 
our Preaidonts, havoboon Lawy«rs. TRAlNED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro h at ways a Graat 
Damand for Man and Womon w1th Lagal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ona subject at a tlma. No Time lošt Now Cianas 
formad nlna tlmas a Yaar. Start Studyhg and Eam- 
Ing Cradlts at any Time. ENTER NOW. LLR. Dagraa 
in Thraa Yaars. Day and Evanlng Classas.

Lietuvių Komiteto sudarimu 
rūpinosi lietuvių . demokratų 
veikėjai adv. K. Jurgelionis h 
V. M. Stulpinas, o-taipgi drau
gingas lietuviams^ airių veikė
jas Frank Farrellf U

Planuoja bendromis jėgomis 
nutildyt i advokatą ir mėginti 
išeikvotus pinigas atgauti.

Lietuviai yra kviečiami da 
lyvauti baliuje, kurį rengia pa 
vieto iždininkas Joseph B. Mc 
Donough Kalėdų krepšiukų fon 
dui sukelti.

šį šeštadienį, gruodžio 10 d- 
p. Bačiunas atidaro valgomųjų 
daiktų krautuvę, po vardu “Ge
neral Food Market”, prie 49 
Ct., ir Į4th Street kampo.

Per^ilgus metus turėdatnaš 
grosernę, 1501 S. 49 Avė./1 j: 
Bačiunas įsigijo tiek daug kos- 
tumerių, kad senoji vieta Pa”

Balius įvyks trečiadienį Trianon 
salėje; neturtingų lietuvių 
šeimynos bus aprūpintos 
krepšiukais su dovanomis

Lietuviai kviečiami 
į balių Kalėdų krep

šiuku fondui

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS g

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

Vanos, lietaus ir .draskos vanos, 
svrimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
-strtdomis iki 7 v. v._________________

Bridgeporto lietuviai biznie
riai yra ypatingai susirūpinę, 
kad šitame baliuje 
didesnis lietuvių skaičius.
Sudarytas Bridgeporto biznie

rių komitetas
Jie sudarė komitetą, kurio 

nariai patys pirkosi po pluoštą 
tikietų į balių ir apsiėmė iš
parduoti kitą tiek. Tarp lietu
vių komiteto narių yra Wm. F. 
Stulpin, aptiekorius, kampas 35- 
tos ir Halsted gatvių.

Frank A. Shimkus, aptieko

sidarė pormaža. Todėl buvo 
priverstas keltis į nauja, di
desnę Vietą. Geriausio pasise
kimo.—A. R. •

Lietuvių Komitetas pasirū
pins kad tinkamas skaičius Ka
lėdų krepšiukų su dovanomis 

lietuvių šeimynoms.-—J.

vienas susirinkimo 
mes 

bendrą 
grupę nuskriaus-

Atsilankykite į bazarą ir pra
leiskite kelius centus. Tie keli 
centai bus jų Kalėdų dovana.” 

“Bazaras įvyks gruodžio 10 
ir 11 d., “tęsia pirmininkė 
N. Gugienė, “Bridgeporte, 3327 
South Halsted Street. Jame 
atsilankiusieji galės pasipirkti 
pačių kliubo narių pagamintų 
rankdarbių, maisto, žaislų ir 
daugybę įvairių, 
tokių dalykėlių, 
ledų dovanoms, 
tuvių visuomenė 
kys kliubo bazarą, suteikdama 
kliubietėms progą atlikti už
brėžta darba”.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEI

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gati padaryti. 
Praktikuoja per daugel’ ..................................... f " *
dykai. t OFISO VAL .. „ ____ _ ____________ _
valandai ir puo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis tano 10 ryto iki I vai. 
4200. Weęt 26 St. .. kampas Ketler Avė.

išpardavimas “ ■
Pelnyčio j ir Subato j, Gruodžio 9 ir 10

ČEVERYKAI /-sO
KALĖDŲ DOVANOMS '
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas
žmogus mano pirkti kam nors kokią B
nors dovaną. 

ČEVERYKAI YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS.

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augščiau. Mes 
užlaikome geriausius čeverykus. ir turime didžiausį pasirinkimą visai šei
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

1 - Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų.

GYVAS IR PASKERSTAS

KIAULES
Parduodame Labai Nupiginta Kaina

Joe De Young
Telefonas PULLMAN 9808

123.30 Halsted Street
WEST PULLMAN. ILLINOIS

Rekomenduoja Nebrangi}
Naminį Vaistą

"Europoje mes visuomet laikome In
karo Pain-Expellerį geriausiu narni* 
nin vairiu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, iiUmpytų musku
lų, ar reumatiikų gčiimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šia ne
brangus vaistas."

P. P.
Bloomfield. N. J.

“Mano pone! Koks didelis skirtumas yra tarp va
lytojų! Dabar aš matau, kodėl Old Dutch yra 
taupesnis ir kode! daug pigiau* apsieina jis var
toti.“
“Jus turite tiesų. Nustebinančiai, ar ne, koks skir
tingas yra tas Old Dutch Cleanser. Kaip jus da
bar matote, jo daleles susideda iš suplotų lukte
liu. Tede! jos apima daugiaus paviršiaus ir nu
valo purvų greičiaus ir lengviau, ne nubruožda- 
mos paviršių, žviruotos daleles kaip Žinote, yra 
nereguliarės, jos smailios, kietos ir todėl jomis 
tiktai nubruožiama paviršius.’’

Jus gaunate pilnų savo pinigų vertę kuomet var
tojate Old Dutch, todėl, kad uncija už uncijų nu
valo daugiaus kvadratinių y ardų negu byle kas 
kitas. Ir dar daugiaus, jisai apsaugoja gražų pa
viršių, todėl, kad ne nubruožia; negadina rankų,, 
neužkemšu nupiliamų vietų, nekvepia ir užmuša 
visokį blogų kvapų. Geram porcelanui maudynėse, 
stiklui, gero medžio grindims, virtuves įrankiams 
nuvalyti, jus rasite Old Dutch nepalyginamai ge
resniu. Tai yra vienintelis valytojas, kuris jums 
reikalingas turėti namuose.

Buvę Povilo Baltučio, 33271 
So. Ih Isted S’rect, klientai! 
reknh»dicnį susirinks Ghica- 
gos Lietuvių Auditorijoje tik
slu tartis kokiu budu atieškoti 
saVo. pinigus, kuriuos P. Bal
tutis išeikvojo.

“Suprasdami, kad žmogui, 
kuris nustojo $10-$50, neapsi- 
ittoka samdyti advokatas ir 
Baltutį traukti atsakomybėn”, 
pareiškė 
šaukėjų Antanas Jucius, 
norime suorganizuoti 
komitetą 
tųjth kurie sudarę didesnę su-j 
mą ieškinių prieš Baltutj, ga
lėtų pasamdyti advokatą ir 
mėginti prarastus pinigus at-’ 
gauti. Yra labai daug ma
žiau ir daugiau nukentėjusių 
lietuvių ir manome, kad vi
siems susiorganizavus, susida
rytų imponuojanti suma pini
gų, kuriuos P. Baltutis pasisa
vino.”

Dabartiniu laiku prieš Bal-, 
tutį yra užvestos keturios by- 
los, (vieną teismas atmetė) ir 
-ieškiniai siekia virš devynių 
tūkstančių dolerių. Dvi bylos 
atiduotos grand jury, o kitų 
dviejų svarstymas atidėtas iki 
gruodžio 14 d.

Old Duteh Palaikytojai (holdera) 
Spalvuoti.
Prlriąakite pa* t u 10 centą karto hu 
IVindmlll paneli t> IK Old Duteh Cleanser 
tabelio už kiekvieną palaikytoją (Holder) 
Old Dutch Cleanser. Dept. H-459. 221 
North La Šalie Street. Chicaro, III.

Čia rasite įdėtą .. . centų ir ... tabelių 
už kuriuos prafiau man prisiųsti .., Olų 
Dutch Palaikytojų (Holders) Spalvos: 
ŠLAPIO KAULOQŽALIOS£]MftLYNOHQ 
Vardas 
Gatvė .
Miestan

Žvyruotas . Valytojas 
Atal kaip Hrodn. 

po mlkroakopu. No. 
reiruliaruH S m <> 1 a. 
kumpuoU ir aairųs 
savo aitrumu nu

bruožia pavjržių.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia bazarą, kurio 
pelnas eis lietuvių bedarbių su
šelpi mui Kalėdoms.

Kliubas pasižymėjo savo dar
buote laibdarybės srityje pra
eityje ir kiekvienais metais su
rengia kelius parengimus, kurių 
pelnas eina likimo nuskriaustų 
lietuvių rūbų, maisto ir kuro 
parupinimui.
“Nepamirškime mažiau laimin

gų lietuvių
“Ypatingai prieš Kalėdas ne

reikia mažiau laimingesnių lie
tuvių užmiršti”, sako kliubo 
pirmininke Nora Gugienė. 
“Mes, dabartinių gyvenimo są
lygų netiek skaudžiai paliesti, 
besilinksmindami ir bešvęsda- 
mi Kalėdas, nepamirškime, kad 
yra daug lietuvių, kurie ken
čia nuo šalčio, neturi maisto, 
kuriems Kalėdos šiemet bus la
bai nelinksmos.

“Ypatingai nepamirškime tų 
vaikučių, kurie, kaip ir musų 
sūnus ir dukterys, laukia Ka
lėdų Dieduko, bet kurie 
skaudžiai apvilti, nes jis 
čiausiai jų neaplankys.

Apskriti ' Boileriai' 
Apskriti, sekcijiniai 
Boileriai dėl karšto 
vandens apšildymo 
taip žemai kaip- ....

EXTR A 
PUIKIOS 
Rinktines

Bazaras įvyks gruodžio 10
“Suteikime tiems nuskriaus 

tiems nors mažas dovanėles

“Rengdamies Kalė
doms nepamirškime 

mažiau laimingų 
lietuvių”

Chicagcs Lietuvių Moterų Kl’u 
bas rtngia bazarą sušelpimui 
lietuvių bedarbių šeimynų 
Kalėdoms

STORES
NttlOHHUKHOOn STURRa

IDAHO RUSSET 
'<■1^. ■ . M|Bulves

rius, kampas 33-čios ir Halsted 
gatvių.

Stanley Lovicty kvietkius, 
3316 S. Halsted gtv.

Stanley Mažeika, graborius, 
3319 Auburn Avė.

Sam Grandus, cigarų krau
tuvė, 3505 S. Halsted gat.

Juozas F. Budrikas, radio 
krautuvių savininkas,. 3417 S. 
Halsted gatvė.

Beck’s Department 
3323 S. Halsted Str.

Lustig’s Department Store 
3410 S. Halsted Str.

Vincas M. Stulpinas.
Adv. A. Olis.
Adv. K. Jurgelionis.

Balius įvyks trečiadieny 
non salėj

[Acme-P. B A. Photo] \ .

Garsiosios ruletės karalijos. Monako, armija iš 96 kareivių ir karininkų, kuri bus panaikinta, 
nusiginklavimo ir ekonomijos interesuose, nes tiek mažai iš ruletės beįplaukia, kad valstybė 
tokio papuošalo, kaip kariuomenė, išlaikyti nebegalinti. Monako ir išviso eina prie nepriklauso

mybės likvidavimo, didžiumą valdžios pareigų perduodama Francijai.

Radiatoriai, aagšti ar 
žemi 3, 4, 5, 6 ar 7 
tabu styliaus dezainų '■ BP 
per ketvirtainią pė-

UNIVERSAL SHOE STORE 
r ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

“GRAPE-NUTS” FLAKES .........
------------------ ----- ' ■ . ■ ■ ' .. ..

SMETONOS SURIS “Brookfield” 8-unc. pak. 2 už 15c>—T--T---- r Ll............... J. i- : ■

CORNĘD BEEF HASH “Broadcast

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

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

A. A. Andsrson, Prąsldent Tąjąphoną Rąplstrar, Stata <14S
(Sst. Fcb. S, 1SN)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

j Tarp Chicagos 
Lietuvių

SUTAUPOS
‘ į'ANT KOKYBĖS IR GROSĘRIŲ , . 

Yra Didžiausios “MIDWlEST STORES” Krautuvėse

PEANUT BUTTER “Beech-Nut” 103/4-unc. džiaras 15c —.......»..    i.; ........ i'ni'....'i in
GRAPEFRUIT Be grlidų .. '................. ' ■ - ■ ' ■■

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

* 1 svaro 4 9 
Šmotai I M V 

■8SMS*aMtaasMsaaMaaMsa«B«BWa

10 žinotų 27c, 

4 šmotai 19c

24i/2.,SV..Į 
MAIŠELIS ą

I A MAITA I “Lincoirišhire” %. SVARO
LASllllAl PJAUSTYTI PAKELIS

RAUG. KOPŪSTAI
Independėnce” 

No. 2 KENAI fc už

Didelės 
Rund. blėk

PASTABA — Dauguma f,MidwM itpria“ turi ir mėsos tkgriua, kur įųr 
gaCite pirkti ger<Į fn«t(į, p^ukitiijJ(f ui iemiauaiat kainai!

...

MBWEST
300 INMtnNUSNT

SKALBIMO MUILAS
“P & G” MUILAS ReguHarO didžio

‘‘CAMAY” Tualeto MUILAS .....

Vidut. didumo 4 už 19c

VIRIMŲ! OBUOUAĮ V. S, No. 1 ....... ..

JONATHĄN OBUOLIAI U. S. No. 1 ...
»*‘JŪSTICE

Keturkampis, Sekci
jinis, karštu vande
niu apšildymui boi
leris taip Žemai kaip 
Extra ui padangalą

DYKAI! PATYRUSIŲ INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI! 
šaukite CALUMET 5200 dėl Mu?ų Ekspertų Inžinierių Duoti Jums Pilną Apkainavi-

mą Byle Patogiu Tamstai Laiku.

Square Deal PLUMBING & HEATING Supply House
1725 So. STATE ST. CALUMET 5200—Chicago,III.

Sekmadieniais iki 1 valandai. MES KALBAME LIETUVIŠKAI ;

Šis didelis Kalėdų fondo lab
darybės balius, Juozo B. Mc 
Donough rengiamas, įvyks sė- 
redoj, gruodžio 14 d. pukiau- 
sioj balių salėje Trianon, Cot- 
tage Grdvfc prie 62i’bs gatvės, 
fžango iikietai kainuoja 75c\' 
Lietuviai yra prašomi pirkti? 
tikietų į šį balių pas Lietuvių 
Demokratų Labdarybės komite
to narius, kurių Vardai yra 

dalyvautų viršiaus suminėti. 7
Priduokite neturtingi] lietuvių 

šeimynų adresus ... . ;
Kas žinote neturtingas lietu

vių šeimynas, kurioms reikėtų 
pasiųsti Kalėdų krepšiuką su 
dovanomis, malonėkite priduo
ti tokių šeimynų vardus ir ad
resus Lietuvių komiteto na
riams arba tiesiog komiteto 
sekretoriui V. Stulpinui, 3400 
Emcrald avė.

SWEET CORN
SARDINES ,
BALTA TUNĄ ŽUVIS Plėskeles “Abbey” ’/2 sv. blėk. 15c

“KAPA” No. 2i/2
RAIKYTI KENAS I OC

APPLE SAUCE Puikus “MidWest” No. 2 kenai 2 už 17c

Alai Kaip Atmeta Old žgŽžjSBafc f.. '
Dutch t'leitnHcr | gĮiV

po mikroskopu. *ioH y
mažos dalelės susi- '■
(letlunėloH ik suplotą įįį;:<: .
lukstolių nu ‘7® .ii

NUSTEBINANČIAI

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER

Speciališkąi gydo liftas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kiau

roje,kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liftas. Jeigu kiti ne- 
9 

Patarimas 
lie nuo 10 valandos ryto iki I

Cravrford 5573

PAIN-EXPELLER



: NAUJIENOS, 'CHcagO, m.
1 1 ....... I""-!..... . ................................................................................

Penktadienis, gr. 9, 1932

NAUHEHOS — paltui

18.00

18c 
75c

88.00
4.00
2.00
1.50

.75

Chicagojt

Bntered as < 
March Tth 191 
of Oi* 
Ifarcb

87.00
88
1.25
.75

SOVIETŲ SUSIDRAUGAVIMAS SU JAPONUOS 
IMPERIALISTAIS

tojai” atsigriebs federalinėje ganykloje, tai jie, veikiau
sia, užmirš biednuosius žmones taip pat, kaip juos ųž*
miršo republikonai, ' •

[Apžvalga
DARBININKŲ NERAMUMAI

RUSIJOJE . j

Berlyne einąs rusų socialde
mokratų laikraštis “Socialisti- 
českij Vestnik”, kuris turi ko
respondentų * įvairiose Rusijos 
vietose, gavo pranešimų apie 
darbininkų neramumus teksti- 
lįnės pramones rajone. Ypa
tingai minima Jarchomo fabri-

......... ""' . II J > ......... ............... —» 

žmonių gyvenimas yra visai ne 
toks, kokiu jį piešia Maskva ir 
jos klapčiukai, gėlelę tiesos 
apie tą gyvenimą, paduoda 
aukščiaus paminėtosios žinios 
apie darbininkų badą, neramu
mus ir streikus.

<A '■ y'IĮĮ.ii-iii;,.......

TAIKA AK KATASTROFA??

jji žagariežių Aguona ‘
'_ j J?

Kontrabandininkas

Tie neramumai kyla dels 
maisto stokos.

Sovietų valdžia, kuri dabar 
planuoja antrąją “piatilietką”,* 
jau ėmė galvoti apie tai, kad; 
tą naują “penkerių metų pla
ną” gal reikėsią atidėti vie
niems metams. Tokiu buduį 
ateinantieji metai butų “per
traukos metai”. Tai reikštų! 
faktiną atsisakymą nuo Stali
no “generalinės linijos”.

Mątyt, Rusijoje darbininkui 
nepasitenkinimas jau seniai j 
ėmė reikštis, tik bolševikai sle
pia apie tai žinias. Tas pats! 
“Soc. Vestnik” numeris (22-as),; 
kuriame rašoma apie neramu-; 
mus sovietų tekstilinėje pra-i 
moneje, įdėjo korespondenciją; 
apie darbininkų streiką Ivano-Į 
vo-Voznesenske. Redakcija sa
ko, kad dėl įvairių priežasčių! 
korespondencija pasiekė Berly
ną labai vėlai. Iš tiesų, ji ra
šyta šių metų gegužės menesį. 
Ji skamba taip:

“Po gegužės dienų audi- 
. mo fabrikų ir kitų įmonių 
darbininkai Ivanovo-Vozne- 
sensko mieste nėjo dirbti dėl 
tos priežasties, kad šiame 
mieste pastaruoju laiku ne
duodavo jokių produktų, ir 
darbininkai, - kartu su* jais 
jų šeimos ir -‘gyventojai, 
tikra to žodžio prasme ba
davo. Gegužės 3 d. prasidė
jo atviras nepasitenkinjmas,, 
su reikalavimais padidinti 
maisto produktų davimą. Įsi
maišiusi milicija buvo bejė
gė judėjimą sulaikyti, ir 
jos įsimaišymas iššaukė c|ar 
didesnį darbininkų pasipikti
nimą. Bet iki atviro susikir
timo su vyriausybe nepriė
jo. Darbininkai neišdryso, 
žinodami, koki žiaurus yra 
žvalgybininkai. Netrukus ėmė 
duoti produktus ir pramones 
prekes. Prasidėjo dideli dar
bininkų areštai. Darimainkai 
atsisakė eiti į darbą, reika
laudami, kad areštuotieji bu
tų paleisti. Gegužes 7 dieną 
areštuotieji buvo paleisti. 
Bet yistiek neikia laukti 
keršto iš GPU pusės ir baus
mių darbininkams.” 
Maskvos klapčiukai, žinoma, 

sakys, kad šita žinia “melas” 
Bet taip sako visi despotiškų 
valdžių garbintojai. Tačiau, jei*- 
gu sovietų, valdžiai nebūtų rei- 
kalo slėpti to, kas Rusijoje de- 
dasi, tai kam ji butų panaiki^ 
ausi žodžio ir spaudos laisvę,?' 
“Baltagvardiečiai” iš Rusijos 
išvyti. Privatinio stambiojo ka
pitalo tenai seniai nebėra, tai
gi nėra ir kapitalistų klasės., 
“Ęuožės” (kulokai) “likviduo
ti”. Todėl, ko sovietų valdžia 
dar gali bijotis? Neg u t tiktai 
darbininkų ir tų valstiečių ma
sių, kurios susideda daugumo
je iš vidutinių? ir mažažemių; 
valstiečių ! . Bet jeigu sovietų

Per paskutinius dvyliką metų prie federalinių ėdžių^!
stovauja, keno reikalus ji gina? 

; Nedavimas žodžio ir spaudos 
.latevės žmoaėms tokioje šalyj ė,' 

šiol buvo “prosperity”, nežiūrint į tai, kad jau treji me-;;kųr, anot pačių bolševikų, 
.jkontr-revoliudniai 1 elementai'! U J-iTaJsffis h 
J^ra galutinai išnaikinti negali,

būt pateisintas mėkU' kit< kaip j/ —Tai kodėl 
t- + -i, '♦n«* twa*Jie turėtų; j | - -

Vakar “Naujienose” buvo rašyta apie sovietų Ru
sijos sutikimą pripažinti japonų okupuotos Mandžuri- 
jos “nepriklausomybę”. Žinią apie tą bolševikų sancio- 
navimą plėšikiško Japonijos imperialistų žygio prieš 
kinus mes paėmėme iš Europos spaudos. Dabar ją pa
tvirtina ir Amerikos spauda. Štai Chįcagos “Daily 
News” korespondentas Londone, Negley Farson, pra
neša, kad Rusija rengiasi netrukus pasirašyti sutartis 
su Japonija ir su Mandžukuo.

Tos sutartys busiančios atskiros ir Maskva saky
sianti, kad pasirašymas sutarties su Japonija nereiš
kiąs Mandžurijos okupacijos. Bet tai, žinoma, yra blo- 
fas, kuriuo bolševikai bandys dar kartą apgauti pasau
lį, kaip kad jie apgaudinėjo jį iki šiol. Jeigu sovietų 
valdžia veda diplomatines derybas su Mandžurijos “val
džia” tai aišku, kad ji tą “valdžią” pripažįsta, kaipo 
nepriklausomą. 0 to Japonijos imperialistai kaip tik 
ir nori.

Japonija atplėšė Mandžuriją nuo Kinijos. Neturė
dama drąsos Mandžuriją tiesiog aneksuoti (priskirti 
prie savo teritorijos), Japonija paskyrė jai valdžią iš 
papirktų kinų generolų, paskelbdami Mandžuriją “ne
priklausoma valstybe”. Mandžurijos gyventojai prieš 
tą valdžią kyla su ginklais rankose, o Japonijos armi
ja tą valdžią gina. Paskutinės žinios praneša, kad ja
ponų armija Mandžurijoje jau pasiekė miestą Man 
džuli, kuris guli prie pat rusų sienos. Reiškia, Japoni
ja savo pastumdėlių “valdžią” Mandžurijoje apgynė 
nuo sukilusių žmonių, okupuodama tą visą nuo kinų 
atplėštą žemę. •

Ir kada šitoki dalykai tenai dedasi, tai sovietų val
džia ne tik ne protestuoja prieš japonų imperializmą, 
bet veda su juo derybas ir rengiasi dagi pasirašyti su
tartį su okupantų paskirtais Mandžurijos “valdovais”!

Aišku, kad Maskva eina ranka už rankos su Japo
nijos imperializmu, begėdiškai parduodama Kiniją, apie 
kurios išvadavimą nuo svetimo jungo ji plepėjo dau
giaus kaip dešimtį metų.

O ve dar vienas Maskvos pasitarnavimas japonams. 
Telegrama iš Tokio sako, kad sovietai išdavė japonams 
du kinų generolu Hsu Ping-wen ir Ma Changchan, ku
riuodu veikė šiaurvakarinėje Mandžurijoje, ilgai su
laikydami japonų armijos žengimą linkui Mandžuli.

Tuodu kinų generolai su savo kareiviais prieš ke-- 
lėtą dienų buvo priversti pasitraukti i Sibirą, ir bolše*- 
vikai juos nuginklavo ir uždarė koncentracijos stovyk
loje. Užvakar naktį sovietų vyriausybė juos išgabeno 
atgal per sieną į Mandžuriją ir atidavė i japonų ran- 

; kas! ::
Tai jau yra tiesioginis pagelbos teikimas Japonijai. 

Maskva ne tik nepadeda japonų plėšiamai Kinijai, bet 
ji teikia aktingą paramą plėšikams.

Bet Maskvos lakinami “kominterno” šuneliai, žinot 
ma, nė neviaukteis prieš tokį šlykštų bolševikiškos valtt 
džios talkininkavimą Japonijos imperialistams.

KITAS “ALKANŲJŲ MARŠAVIMAS” Į 
WASHINGTONĄ

—-------—
Pasikeitus administracijai Wąshingtone, neteks vie

tų daugiaus kaip šimtas tūkstančių valdininkų, kurie 
buvo paskirti republikonų. Tos vietos bus1 užpildytos de
mokratais. Tokiu budu, besiartinant Hooverio preziden
tavimo galui, prasidės “alkanųjų maršavimas” į Wa-i 
shingtoną, didesnis, negu tas, kurį surengė komunistai,;

visuomet buvo daroma dėl at- 
Įsargumo, kad nebūtų galima 
pastebėti, kas kieme dedasi. 
Kadangi musų bepasiliko ma
žai, tai tas atsargumas vargu 
^ebuvo reikalingas. Tą pusva
landį mes bile kur būtumėme 
galėję praleisti. Bet Tarmanas 
diktatoriškai patvarkė, kad iš 
daržinės niekas nedrįstų nei 
nosies iškišti. Jis pats atrodė 
susirūpinęs, nešnekus. Keliais 
atvejais jis buvo išėjęs iš dar
žinės ir vėl sugrįžo. Paskutinį 
kartą sugrįžęs, jis kreipėsi į 
Baltienę:

—Klausyk, Baltiene, mudu 
eisiva. Tė.ip, manau, bus ge
riau;

—Aš nuo tetos neatsitiksiu, 
—įsikibdama į ranką pareiškė 
Stasė.

—Na.% na! Nebūk vaikas... 
'Čia juk ne pas motiną esi ir 
nebandyk žaisti, — kaprizams 
čia nėra vietos. Atsimink, kad 
dar reikia sieną pereiti... Su
pranti?

Jis tuos žodžius tprė taip 
griežtai ir šiurkščiai, jog jo
kiam pasipriešinimui negalėjo 
būti vietos. Paskui su šypsan
čių veidu kreipėsi į mane:

—Mat, yra ko čia bijoti? Juk 
žvėrių nebūdamas, mergšės 
neprarysi. Buk lipšnesnis ir 
pripras...

Tarmanas tuo pačiu laiku 
Baltienę pro duris stūmė, o 
toji,, lyg nųsiskųsdama, krei
pėsi į mergaitę:

—Matai, aš vadui priešintis 
negaliu.,. i

Keistą klystančios moters 
logika. Ji aiškiai suprato, į ko
kį pavojų stato mergaitę, bet 
dėliai to visai nesirūpino. At
rodė, kad ji net buvo paten
kinta, jog ir jos globojama 
mergaitė tokiais pat keliais 
nueis, kaip ir ji paįi.

—Nedrįsk, mergele, daržinės 
duris praverti ir garsiai kalbė
ti, — supranti? — duris užda
rydamas, dar sudraudė Tar- 
manas.

Mergina į tą patvarkymą jo
kio dėmesio neatkreipė.* ^Ji 
tuoj pribėgo prie durų Jr Jas 
pravėrė- bei suviltu žvilgsniu 
sekė tetą, kuri kariu su vadu 
ėįo per laukus į mišką. O tas 
miškas atrodė, lyg su dangaus 
sklia^U susijungęs.

A4 aiškiausiai* mačią h, jog 
ji; maniiųi nepasitiki. O tuo 
tarpų aš norėjau visais budais 
įsigyti pasitikėjimą. Aš buvau 
nepatenkintas ir savimi, ir

ffl‘1 III IĮ H. I Itiiijy * ilĮĮĮĮgĮHiĮ'MMfff.lįyiliĮllH BĮ.ĮI 

ką,? Tegul važiuoja tokios, 
kaip anoji, —- galvos krypte- 

to ink n8ra a‘«»kusi«
M o skatikų kiSenej turi pa- tttotT.
kankamai. Nuo kiekvieno euu- ’
grunto, jfe gauna, uuo, dėto* , Sfjf8 veidelSa 8Urimtėjo, lirto raju*!* lotiirsMi U, • " ~ >

O akutės nuostabumu nušvito: 
— Ką Čia tamsta kalbi?' Ką

'i
(Tęainys)

:'j OI kodėl Tarmanas negalį

Wells, kurio sumanymas orgat 
nizuoti visame pasaulyje re
konstrukcijas pajėgas buvo aną 
dieną 
išreiškė keletą įdomių minčių 
savo kalboje per radio, pasaky- 

» kalbėjotoje Londone.
apie naujo karo pavojų ir pa
saulio taiką;

Wellš’as nurodė, kad spar
tus mokslo ir technikos išsi
vystymas per paskutines ke
lias dešimtis metų nepaprastai 
padidino susisiekimą, šiandie 
žmonės vartoja greitus auto
mobilius, skraido oru per okea
ną ii’ perduoda oro bangomis 
savo balsą už tūkstančių mylių, 
Artimoje ateityje bus pasiekta 
dar daugiau. Už kelių dešimčių 
metų žmonės galės kits su kitu 
kalbėtis ir matyti kits- kito 
veidą, gyvendami įvairiose da
lyse pasaulio.

šis progresas reiškia gerą 
dalyką, nes jisai be galo padi
dino žmogaus galią, paįvairino 
jo gyvenimą, suartino visą 
žmoniją. Tačiau jisai reiškia ir 
blogą. Kartu su tuo technikos 
išsivystymu užaugo^ ir vis au
ga labiaus, žudymo ir naikini- 
mb įrankiai. Jeigu ateityje kils 
karas, tai bus tokia skerdynė, 
toks gyvybių naikinimas, ko
kio dar nemąt£ istorija. Nuo 
šito pavojaus-^ponija turi ap
sisaugoti, jeigu ji nori išveng
ti (baisiausios katastrofos. “Ar 
mes neapsižiurčsime”, klausia 
H. G. Wells, “ir lauksime, iki 
tos bombos pradės, kaip lietus,. 
kristi ant mdsų' galvų?”

Savo kalbą tas angjų filoso
fas pąyadino: “įspėjimas žmo
nijai”, ir savo«mintis jisai su
glaudė šiuose ėdžiuose:

“Arba męs turime padary
ti taiką visame pasaulyje, 
sukurti vieną Pasaulio Val
stybę, vieną ‘pasaulio’ pax, su 
viena pinigų sistema, viena 
policija, viena kalba ir viena 
brolija — arba mes turime 
būti pasiruošę gyventi su: 
priešo peiliu visuomet atsta
tytu j musų gerkles, baimė
je. ir pavojuje mirties, su vi
sa žmonija kaip su priešais 
musų kaimynystėje.”
Kas gali užginčyti šitų žo

džių teisingumą? Jeigu pasau
lyje nebus suorganizuota vi
suotina taika (pax, kaip saky
davo rymiečiai), tai katastro
fa anksčiaus ar vėliaus ateis.

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

JUOKAI
Mokslus profesorius

—Nejau > ^profesoriau ne
jautei svetimos rankos savo 
kišenėje, kaip vagis traukė 
tau pinigus/?

-^Jaučiau, kaip, nejausi! Tik 
galvodamas apie mokslo ga
lybę maniau, kad tai mano* 
paties ranka.

Blaivininkas

kankamai. Nuo kiekvieno emi* 
grunto jis gauna nuo dešini 
tįes Ugi penkiolikos rublių. Iš 
tos sumos jie išmoka mums Į __ 
trinia savo padBjiiama. pariMkuii?
du rubliu, p likusieji jau> Ko r* 
>ą. Tiesa, ji, turi iilaikytt ' 
vežimus it> papiritin&ti sargy' 
binius. Bet už tai jis ii pasie
nio gyventojų, nuošimtį 
ha. Juo daugiau emigtiantai

praleidžia, tuo daugiau šfurmavo. Ant gaIo, a8 vSj 
ba ir Tarmanas. Be to, jis turi - - -
nemažą ir ūkį, kur gyvena* jau“ 
žmona ir penki vaikai.

Taigi Tarmanao nusprendė 
toliau keliauti. Jis pasiuntė 
savo žmogų, kad atgabentų 
daugiau emigrantų ir daugiau 
rublių. Jis jau į "penktą desėt- 
ką metų įžengęs vyras, todėl; 
į viską žiuri praktiškomis aki
mis. Svajonėmis pas jį nėra, 
vietos. Pusryčiai pasibaidė ir 
mes išsirengėme kelionėn.

Važiuojame. Tarmanas sedii 
šalia Baltienės ir ląiko ją stip
riai ranka apkabinęs. O ji lik 
mirksi ir jos raudonos lų|>Ur 
tęs, lyg prinokusios vyšnios, 
viliote vilioja. Aš sėdžiu kartu 
su vežiku ir gaudau Stasės 
žvilgsnius. Ji šykšti, — tik ret
karčiais į mane tepažvelgia, o 
dar rečiau kokį vieną kitą žo
dį ištariu..

Tarp dviejų vyrų ant šieno 
maišo sėdi Uršulė. Tai šiurk
ščios išvaizdos senstanti mer
gina. Jos veidas rupus, kaip 
komąriškių duona. Jos suvelti 
drabužiai daro labai blogą įs
pūdį. Ot, atrodo, kad lyg ji 
didžiausį, kiaulių būrį butų 
pašėrusi,; o;.dabar po sunkaus 
darbo ilsisi.

Vaikai, kurie sėdi šalia Ur
šulės, nuo kariuomenės bėga. 
Apsirengę jie gražiai, galima 
sakyti, elegantiškai. Jie žymiai 
skiriasi nuo daugelio emigran
tų, su kuriais mums teko susi
durti. Mat, jie miestiečiat 
Pripuolamai jie čia su Uršule 
susitiko. Už valandos kitos jie 
išsiskirs, — tad ko čia varžy
tis?

Porai arklių į kalną vilkti 
aštuonis žmones nelengva. Tar
manas įsako keleiviai^8 ve" 
žimo išlipti; ypatingai dviem 
vaikinam ir Uršulei’ Aš irgi 
įSusipranUi ir pakviečiu Stasę. 
Ir aš tikrai buvau nustebintas, 
kai išgirdau jos sutikimą. Aš 
vikriai nušokau nuo vežimo ir 
ištiesiau savo nankas» kad. jai 
pagelbėti. Ji nesipriešino. Aš 
paėmiau ją ir nukėUau nuo 
vežimo. Bekeldamas, prispau
džiau ją prie savb krutinės, 
Manyj pradėjo žvėris atbuate 
Ji įrėmė rankas į pečiui ią 
stengėsi pasiliuosuafi. Man 
pasidarė drovų. AŠ tuoj pasta
čiau ją ąnt kojų ir pasiteisi
nau :

atsi-

| Net pats išsigandau tų savo 
žodžių; Gaivoj pasidarė kaž-

ątsipcikejau. Juo labiau, kad 
pastebėjau, jog mergaitė nu
leido galvą žemyn ir susimą
stė. Tylėjo va abu. Taip praėjo 
kiek laiko. Pagalios, ji griežtu 
balsu tarė:

—Ne! Aš įuriu važiuoti...
Mirguojančių rugių krantu 

ji slinko didinga, viliojanti. 
Aš norėjau pulti jai po kebų 
ir prisipažinti meilėj, bet kaž
kas mane sulaikė. Į galvą vis 
skverbėsi mintis ;• “Pranai, 
ant galo, ir tu sutikai merginą, 
kurią priverstas esi pagerb

10.
Emigrantus per sieną viso

kiais budais gabendavome: 
vįenus su sienos sargybinių ži
nia, kiįus slapta pasienio gy
ventojų ilguose vežimuose, su 
šiaudais apkloję, perveždavo- 
me. Kalbamąją emigrantų par
tiją teko per sieną paskuti
niuoju budu peršmugeliuoti. 
' Vienok ir antros puses pasie
nio gyventojai šiaudais apsi
rūpindavo ne mažiau, kaip 
žiemą malkomis. Kontrabanda 
užsiimąs. pasienio gyventoj as 
būtinai privalėjo turėki šiau
dų*—jjį buvę - jo duon^ ijj. 
druska. Mažažemiams šiaudai 
buvo savo rųšies verslo prie
monės, Todėl padienio gyven- 

visuomet buvotojo daržinė 
pilną šiaudų. Na, o žiemos 
metų šjąudų, prinešdavo’ ir į 
grjčią, kad‘ paruošus nakvynę 
emįgraiitams.

Kadangi emigrantams tekda
vo nakvoti ant šiaudų, hai gal 
dei tos priežasties jie rodyda
vosi praščiausiais drabužiais. 
J juos būdavo tiesiog šlykštu 
žiūrėti. Taip bent atrodydavo 
kaimiečiai, su kiuriais inums 
daugiausiai ir tekdąvo turėti 
reikalų. Su miestiečiais ma- 
žieu; tesuaidurdavome, — jie 
dažniausiai per sieną legaliai 
pereidavo. Mums> taip sakant, 
tik nuotrupos tetekdavo.
. Nešvarus tų laikų- emigrąm 
feai buvo ią nuskurę. Su jais j ; Kai visa tai įvyko, aš sėdė-

ir trumpomis’ kojomis moteri-

blizgučiai* apsikabinėjusi.
Aš gerai žnojau, kad Tarma- 

nas niekuomet nesivaržo emi
grante^ suvedžioti. Maue erzi
no tik tas faktas, jog moterys 
jam jokio pasipriešinimo ne
rodydavo. — jos pasiduodavo, 
lyg ramules be šaknų....
. . -- v . --------- ----- -
jau ant skersbalkio netoli nuo 
daržinės. Mane nerimas kan
kino. Pakilau ir priėjau prie

Pripcatę vergauja, jie 
ųedkąsdavo. niekam pasiprie- 

juo® gųlijy^vo. ant šiaudu ir 
stumdydavo* $š vienos vietos į 
kitą. Tiesiog, gaila į iupš bu- 
devo' žiūrėte

Merginas dąųgiliųoj dėvėda
vo namų darbo drabužius. 
Tačiau jos bent tupėdavo ki
tus ir
atro<fe^wo: šfeR jąįkiau,
negu» vyrai; Kte dalykas, —

iančią rauką ir pradėjau kiek 
gaHma švelnesniu balsu kalbė
ti:

— Stasyte, niekp gyvenime 
taip lactonšltautaip netroškau, kaip tamstos 
pasitikėjimo^. Pas—Ir kasgi neridži’augtų to

kia šaute?
Ji nteko neatokč. Peršoko 

per grio< te nukėgo taku. Aš 
tyliai su
draustos šuoi Man buyo sar- 
mata, ak pasteelijau 
įdaugiąu, negu buvo- galima.

tus drabužius

i mani-

ris iu dar su didesne abejone

tai emigrantai «ayą geresnius 
drabužius palikdavo gimi
nėms* šiaip ap taip< sakydavo 
jie, Amerikoj K Lietuvos at
vežtus drabužius reikės nu
mesti;

—TStrai Sti^yte,

Prisiekiau savo žmonai^ kadiĮ Bugi 
trejus* metus negersiu degti 
neą visai. Ar nebūt galimai 
prisiekti ilgesniam laikui tru- 
puiQ pakeitus sąlygas?

—žinoma, galima.
-—Tai aš prisiekiu iškentėti 

blaivus šešerius metus., ge
riant tik kas antrą dieną.

I W i!
' —(TalųstĮas Įvytai mįinic?,!

lĮ iiųųĮg ųto-ty li j«,

o & w pavasario jauna stir
na, parugių šokinėji^/, ir be- 
go nelygiu taku* M skynė ru
giagėles te; vainikan pinda
ma, dainavo:
i Piukim ^člę įi vainiką, ' 
i Į svajonių, į vibdhįų;

Via- vainiką palikimui, 
JaųipĮ dienų utipi^imųi.

į Jos gracingumas; te : grąžtai*
balsas muite iš •’£ Sto^Tarm««<d te
psMunė. Aš pasivijau ją ir, man sienos perėjimas niek© 
ba^iupęs ųįį N^ahlęų,; j^ądpjmraišM -r- į totui

u šuo tarpu ašarojai pasninkavo . jie tureli ,nwri| #<1^ į aikštę f ^^stų■
geriau suprasti bedarbių vargus. Tačiau patarlę sakomai aptepHėtį. j® jB»«wij6„<ažuM.
kad sotus alkano nesupranta. Kai tie “alkani maršuo- tyt, bolševikiškoje Rusijoje'pamiršo pasiiiiiti su savim. -ko I u ten važiuoji j Ameri-

buvo republikonai. Daugelis jų tenai mito nuo to laiko; 
kai nabašninkas Hardingas atvyko į Baltąjį Namą. Ki-i 
tus paskyrė Coolidge, dar kitus Hooveris. Jiems iki

tai, kai visaaaae krašte siaučia depresija. Dėlto ta poli
tikos mašina ir nesirūpino bedarbiais, kad jį nežinoję 
kas yra blogi laikai.

O tuo tarpu demokratai “pasninkavo”.

‘‘ -

kyk, Stasyte, kodėl manimi ne

Nuo pat ryto kaimiečiai su
bruzdo laukus kedenti. Mes ir 
gi sujudome rūpintis sienos 
perūjjįaių J pąaįpmo/^yęiitd- 
jo vežimą atsigulė aini vaiki
nai ir Uršulė. Jie ^apo apkĮbįi 
te 
jau būdų turėjo, pervežtos

šeimininkė baltinius plovė 
ir tvoras jais apdžiawi€>. Taip

■■ i .. A. V •/..A,'

pamato , manyte jog mąniini
negalima pasitikėti?

■ —Ne, -nedrąsiai atsakė ji, 
— apie tamstą aš nieko blogo 
uepasiebėjąu... Bet vado, ma
nę sąpkeleivės ir anųjų vaiki
nų bendravimas mane verčia

■ Ne, —
— apie tamstą aš nieko blogo

r * v »

(Bus' daugiau)

KULTŲRA Nu. H Nau 
jas įdomi 
45c. Ga 
nose.

i. numeris. Kaina 
ra gauti Naujic-
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Nauja vaidyba Rose- 
lando Golden Star 
Kliubo priešakyje

J. Pakaušis išrinktas preziden-

žinutės iš Roselando gyyeni-
•no. įy. ‘

Penktadienio vakare, gruod. 
2 d. Strumilos svetainėj Golden 
Star kiiubas turėjo priešmeti-, 
nį susirinkimų. Susirinkime da
lyvavo arti dviejų šimtų na
rių. Svarbiausi darbai atlikti 
susirinkime, tai išrinkimas val
dybos pastoviųjų komisijų 
ateinantiems metams. J. Pa
kaušis išrinktas pirmininku, 
J. Skultonas vice-pirmininku, 
J. Dapkus prot. raštininku, K. 
•Gruzdis fin. raštininku, A, 
Nakrašas kasierium. Susirinki
mas buvo ramus ir tvarkau, 
bet dėl stokos laiko nedaryta 
jokių naujų tarimų, viskas pa
likta dėl metinio susirinkimo.
Golden Star jaunuoliai rengia 

Naujų Metų sutiktuves.
Golden Star Kliubo Fourty 

four jaunikaičiai sumanė pa
rengti naujų metų lauktuves, 
kurios turės į vyk’j kliul)o 
kambariuose. Įžanga 25c, už 
ką bus parūpinta valgyti ir 
gerti. Lauktuvėse galės daly
vauti vien kliubiečiai. Prad- 

padaryta, daug jau 
mat senieji metai 
pasibodo. Lauksime 
iškilmingai juos su-

Spelylos apkočiojo Samulionį:
Sekmadienio vakare, o gą!' 

jau buvo ^pirmadienio yy/aš,’ 
Golden Star KJhubruimio $as-‘ 
padorius Samulionis jsUkęs 
buvęs gerai pakučiot<as. Nup 
kočiojimo gerai patinusi vįcna 
akis. Kočiojimas įvykęs prie 
tokių aplinkybių. Volteris 
Spetyla Samulionį nusivadinęs^ 
pas jo *brolį, kuris užlaiko 
minkštų ir kietų gėrimų užei
gą. Samulionis V. Spetylai nž 
atvedimą nžpirkęs gerti, gėr^s 
ir V. Spetylos brolis ir dųr. 
vienas žmogus* kuriam Samu- 
lionis nepiikęs gerti, o nupir
kęs kad pinigu turėjęs 
fjk 50c.
A'sų geri, s tyrieji kimbininkai,

Kada neturėjo pinigų tiž- 
tektinai užmokėti »už gėrimą, 
tai brodiai Spetylos vali $a-( 
mulionį kočioti, kol pradėjo jš 
galvos Samulioniui raudonas 
rašalas tekėti ir akis nžsimej*- 
kė. Na, ir kaip nekočioti, juk 
tik 2 dienos kaip *SamuHonis 
gavo užmokestį iš k Ii ubo $5.00 
kaipo algą, ir nakties ‘laike 
tiek toli turėjo vesti tik už 
50 centų.

Goldcn Star Kliubiečiai la
bai nepatenkinti tokiu brolių 
Spetylų pasielgimu. O broliai 
Spetylos irgi priklauso prie 
kliubo, ir daug lermuoja kai
po komunistai-ščyrieji bimbi- 
niai.

ųegąlįs kandidatuoti į drau
gijų valdybas. Pereitų sekma
dienį Vytautinės draugystės 
susirinkime P. Petronis kandi- 
da*,avę$ Jį sekretoriaus vietą 
prieš J. Kilkų, kuris ėjęs ko
munistų partijos sąrašu. Pet-, 
ix»nis sumušė /balsavimuose J. 
Kilkų ir iiiko išrinktas rašti-i 
ninku, už ką jisai bus vėl bau
džiamas. (Mat, kaip minėjo-^ 
me, jis prarado “piliečio” tei-i 
sės). — Untanas.

Gage Park
‘Linksma vakarienė pas drg. 

Pūlius.
Kiek laiko atgal pas drau

gus Rulius įvyko linksma va
kariene, kurioje dalyvavo J. 
Kubilių, P/Urbonų, B. Kalkių 
ir M. Kar.tauskų šeimynos. 
Drg. Buliai yra seni Chicagos 
gyventojai ir turi .nuosavų na
muką, adresu 5409 S. Sacra- 
ine.nto Avė. Drg. Bulis ditba 
Continental departamentinėje 
krautuvėje, o p. Ruliene Hari, 
Scfaaffner and Marx aiuvyk- 
Jose, Jų sūnūs Algirdas yra 
ihaigęs Tilden High School ir 
dabar Jaiiko Armour Tecimical 
Collegc. Kalakutas'

Nauja daininiiikė 
“Pirmyn” Choro 
koncertų koncerte

Pirmyn choro koncertui atei
nantį sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, talkon atėjo dai
nininkė Elena Bartush

žia jau 
susirašė, 
visienis 
naujų ir 
tiksime.

Povilas Petronis ir vėl prasi- 
kaltas.

Povilas Petronis sakoma vėl 
prasikalto. Už negrąžinimų 
draugijom pinigų, kuriose ji
sai buvo kasierium, jam esą 
atimtos piliečio teisęs ir jisai

JONAS V1RG1NAS

"Persiskyrė su šiuo pasauliu ' 
gruodžio 8 dieną, 12:30 valandą 
po pietų 1932 m., sulaukęs 20 i 
metų amžiaus, gimęs Chicago. >111. t

Paliko dideliame nuliudime j 
motiną Oną. tėvą F įlipą. ‘brolį i 
Antaną, seserį Marijoną, švogerį > 
Juozą, dėdės Antaną ir Vincentą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2030 
W. Coulter St. \

Laidotuvės įvyks pirmadieny. į 
gruodžio 12 dieną, .8 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vattų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Virgino gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kvječiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 1

I 
Nubudę liekame, i

Motina, Tėvas. Brolis,
Sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavičia, Tel. Roosevelt 
2515.

ONA PUIŠIENĖ 
po tėvais ‘Mažeikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 dieną, 10:00 valandą 
ryto 1932 'm., sulaukus 31 me
tų amžiaus, gimus ‘Lietuvoj, Tru- 
skavo parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį ir dukterį Lillian; mo
tiną Apolonią Mažeikienę, seserį 
Sophia Vitkus ir švogerį Stanis
lovą, brolį Antaną ir brolienę ;Ber- 
nice, brolį Janą Mąže&ą, gimines 
ir .pažįstamus

Kūnas pašarvotas randasi 2340 
So Hoyne Avė.

/Laidotuvės įvyks sukatoj gruo
džio liO dieną. 2:00 -vai. po pi^- 
tų iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a a. Onos Ppišįenės gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai • kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jei paskutinį 
patarnavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyriu, Duktė, Motina, 
Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. LachaVicJ) and Sons, 
Tel. Roosevelt 2515.

Chicagos lietuviai turi dide
lių meno pajėgų, apie kurias 
mažai žinoma ir kurios musų 
meniškame veikime mažai te
dalyvauja.

Tarp tokių meno pajėgti yra 
ir dainininkė p-ia Elena Bąr- 
tush. {Lietuviams ji yra ma
žai žinoma, nes ji ikišiol tarp 
lietuvių kaip ir nedalyvavo, vi
sų- 'laikų pašvęsdamų -tolimes
niam lavinimuisi ‘ ir dalyvavi
mui tarp svetimųjų, taipgi dai
navimui per radio.

Dalyvavusi koncertuose su 
žymiais dainininkais

O kad tai yra stambi meno 
pajėga rodo, kad p-ia Elena 
Bartush yra laimėjusį ne yie-

Yojjr^yES
Night iftnd jMoming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write Aw* jFreeM‘Eye Care” '
or Beauty” Book

Mnrifi«Co^Dcpt.n. S.į9E. OkioSt, Chicago

JUOZAPAS MARCINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną 1932 po sun
kios ligos Los Angeles, Calif., 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr., Jurbarko parap., 
Juzų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Marijoną po pirmu vyrų 
Norvilienė, po antru vyru Bukaus
kienė, švogerį Petrą Bukauską, 3 
seserėnus Joną, Eleną ir Adelę, 2 
pusbrolius Kazimierą Jenkevičių i< 
Juozapą Pauliką, pusserę Marijo
ną Overlingienę ir gimines, o Lie
tuvoj seną motinėlę, broli AnK4* 
ną ir seserį Marcelę.

Kūnas pašarvotas randasi 25J 5 
W. 42nd St.

Laidotuvės įvyks subatoj, juo
džio 10 dieną. 1:30 vai. po pietų 
iŠ namų į Tautiškas kapines.

Vjsi g. o. Juozapo Marcinkaus 
giminės, draugai ir pažystami .efat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti > 
laidotuvėse ir suteikti jam paėku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Saogeris, Seserėnai, 
Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

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

ir atsisveikinimą.

TEKLĖ GENEVIČIENĖ 
po tėvais Ambrozaitė 

Persiskyrė su .šiuo pasauliu 
gruodžio 7 diedą, 10:50 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusės am
žiaus, ,gimus Žeižmarių parp. ■ 
Kartaunfkų kaitno, Krakų apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Priklausė prie Liet. Keistučio . 

Pašelpinio Kliubo.
Paliko dideliame nuliudime sū

nų Vincentą 21 metų, dukterį Stel- 
lą 13 metų, brolį Ignacą Ambro- • 
zą, pusseserę Marijoną Ambrozie- ; 
nę, švogerį, Martelių Astrauską ir ; 
švagetką Johaną, švągęrį Jurgį ■ 
Grecki ir šv^gerka Uršulę ir gi- /> 
minės, Lietuvoj 2 seseris ir gi- i 
minės j

Kūpąs pašarvotas randasi 4045 ' 
So. Mapiewood Avė.

Laidotuvės įvyks sukatoj gruo
džio 10 dieną, 8:00 >va|. ryte iš 
namų į Nekalto Pras. "Panelės Šv. i 
parapijos bažnyčią, kurioje atei- i 
bus gedulingos pamaldos yž ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydi- 
-ta į šv. Kazimiero kapines,

Visi Teklės Genevičjenės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, i
Sūnūs, Duktė, Brolis, Pussesere, ; 
švoggeiai, Svogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. <M. Skirdas, Tel Roosevelt 
7532

nų stipendiją pas geriausius 
dainavimo mokytojus, taipgi 
yra dalyvavusi koncertuose su 
žymiais dainninkais ir dainavu
si ne vienoj operoj.

Betgi ateinantį sekmadienį 
"Chicagos lietuviai galės užgirs
ti šią naują lietuvių meno pa
jėgų, p-ią Eleną Bartush Chi
cagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
koncertų koncerte Lietuvių Au
ditorijoj, kuriam p-ia Bartush 
atėjo talkon ir pirmą kartų pa
sirodys lietuvių visuomenei di
desniame parengime.

Choro vedėjas Chas. Stepo
navičius yra tikras, kad kon
certas toli gražu pralenks “Pir
myn” praeities parengimus ir 
nurodo, kad be p. Bartush dr 
<choro programe dalyvaus sim
fonijos orchestras, dainininkai, 
dainininkės A. Salaveičikiute- 
Sfeponavičiene;P„ Jakavįčius, Q. 
Skeveriutč, V. Skusevičius, Vy
rų kvartetas, mergaičių trio ir 
daugelis kitų.

Ėmė daugelį- mėnesių prirengti da
bartinį išpardavimą, -Tūkstančiai sam- 
pelių komų, tamačių, obolįų, pyčių, pi? 
neapelių, ir kitokių vaisių ir daržovių 
buvo išmėginama ir ištyrinėjama pirm 
negu jie tapo nupirkti. Tik tokie, 
kurie yra labai geri, nežiūrint nei į jų 
kainas, buvo parinkti ir supirkti dėl 
musų 300 krautuvių tiesiog iš manu
faktūrų vagonais. Ir todėl kad buvo 
pirkta daug iškarto, kainos yra papi
ginamai labai žemos.

Specialis išpardavimas tęsis per visą 
šį mėnesį visose ”Midwest Stores” krau
tuvėse. Šios savaitės išpardavimas pa
skelbtas šios dienos laikraščio laidoje. 
Pažvelgk į jįl Palygink skelbiamus 
daiktus! Nučekiuok kainas, ir jus bu
site pertikrintas, kad jus busite tdaur 
giaus užganėdintas ir daugiau* sutaupy
site ant tų pirkinių, jeigu jus juo* 
nusipirksite artimaiusiose “Midvvesf 
Stores” krautuvėse. \

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja Iriodtuvlse kuopigiausia. 
-Reikale meldžiame Atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

Piririte dabar!
Štai jums <geras patarimas — pirkite 

dabar! Šitas mėnuo yra bargenų mė
nuo .kiekvienas biznis -ir krautuvė siūlo 
jums didesnius bargenus nęgu kada nors 
pirmiaus

Ir dabar geresnis patarimas — pirkti 
savo .maistą ir įgtnsejrniis reikmenys 
“Midvv.est Storeš” krautuvėse I Tenai 
jus gausite ne cik geriausios rūšies pro
duktus, bet ir kainos .yra žemesnes .ne
gu bile kur . kitur.

Gruodis yra vienintelis mėnuo me
tuose, kuomet visos retail /krautuvės savo 
pardavinėjimą yra prirengusios ant di
desnes skalės . Šis mėnuo siūlo didžiau
sius bafgenus ir todėl šviesuomenė pirk
dama šį mėnesį padaro didesnės sutau
pąs, negu kitais mėnesiais.

“Mičlvvest Stores” krautuvėse dabar 
yra išstatyti visokie nauji produktai. 
Jus galite greit pasirinkti viską, kas 
jums yra reikalinga. Šių metų .piutis 
yra ne .tik nalyginamai turtingesnė, bet 
ir produktų kokybė yra ^nepalyginamai 
geresnė. t

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIO Dr. Vincent C. Steele
PRANEŠIMAS 7 Dentistas

PersAkAIkit l7rdva 4180 Archer Avenue3325 So. Halsted St, _________________
j Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
TlAnžiafna

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

šventadieniais nuo 10 Iki 12 * *
Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetem Av

JPėtnyčiomb I DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutarti. 
4847 West I4tb Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phone Cicero <260

Phone HemloCk' 7|28 
Panedėltais, Seredomis ir Pėt 

1821 So. Halsted Street

DĘ. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir tfU praktikuoja 
senojoj Vietoj.

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

niais pagal sutarimą.

3335 So. Halsted St
Tat BOULEVARD 9199

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

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

Ttl. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0/97

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virginia 1829Dr. V. E. Siedilnskis

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue 

Kampas Farncisco Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Tel Kenwood 5407 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai .ryte: 
>nuo $ iki 8 valandai vAare. 

«p«rf inenladienio ir dtptpirtgdianio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis <ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipo ppryrps gydytojas chirurgas b 
a k aitris.

Gydo staigias ir cbronilkas ligas vyrų, 
moterų it vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray « kitokios elektros pne 
teisiu.

Ofisas lt Laboratorijai 
4025 W ISth St., netoli Morgam St.

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

Tel. Canal JUO 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

4 646 W. 46rt> St.

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šventadieniais pagal susitarimo

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aok, 2 labos 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards J138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Raina prieinama 

3319 Aubprn Avenue 
;ęHiė$įo, ILL.

.■'i i , i 1 '..... , <»■* i.'j ,"-1 n h a1! ■ "■ y

Tel. Republic ? 100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKĄI

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

2506 Wešt 63rd St.
Nubudimo valandoje .patarnauju šimpa 
tingai ir iškilmingai su muzika, daino 
mis, prakalbomis tir su tinkama pagar 
ba nulydžjų į amžiną poilsio vietą.

Telefonai

Boulevard 5203 i

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

■Ijeiuyžs' Akušeres
Mis. ANELIA K; J ARU SU

Physicąl Therąpy 
B Midwife 

Naujpj vietoj 
.6109 South Albąny 

Avenue 
Phone 

Hcmlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu <mas- 

electrįc treat- 
ir magnętic 

ir <t. t.

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.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

1 F. RADZHJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

.GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau- 

W ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, ^di 

- priklausau prie gra- 
' bų išdirbystės

-OFISAS:
668 Uth Street 

Tėl. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 8. Hakted St.
Tel. Victory 4088

■■ ■ ■■■; i. i -...........    .. .

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASfl
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti*

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKE1S

Ofisus*-TaL Victory 6893 
Rez. Tel. Diesel 9191 

Jei neatsiliepia bukite Central 7464 

DR. A. A. ROTO 
-Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir oenerSikų ligų 

3102 So/ Halsted St 
kampas 31st Street

Valu 10—H v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—2.

Seniausia Ir Didžiausia.
LIETUVI V

GRABORIŲ ĮSTAIGA
fiUDEIKIS Ir vėl nustebto pųhOką nn njiyighito-
nMs Rainomis už aukštos pjšieB ^aidėjimų. Mes nioks 
uerokuojame už atvežimą įnirusio Žmogaus trano | mtuq 
įstaigų iš bile kokios miesto dalies. \

Reikalui esant, musų automęibiliuB | jūsų
namus ir atveš j musų jstųigą, kur galėsite pamatyti di- 

,džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieĮko pelikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus Ką ar ne,

EUDEIKIS yra vjenatipis lietuviu graborius, kuris 
teiMa ambulance patarnavimų su ekspertų P®’ 
tarnautųjų. Pykai Kęturies Aloderniškos Koplyčios Dėl j 
dšermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm ne^u kreipsitės kur

EUDEIKIS■esą NBBF dsaar afiHH ■ U W
; '■ I

. pldvpjs ^fisaą; (

4605-07 South lįermitage Avenue \

-,. —-i—t-■ 11 -......................................  ■

Antcmina $husho
<4 'T',.

Akušerka
16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimp valandos 
nuu 7 iki 9 v. vąk. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

" Raddiffe 2740

1

^RVAITUSILOP?
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių ■ įtempimą, kuris <esti 
priežastimi gąlvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą1 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso' 
trumparegystę ir loliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vituose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato-' 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda! 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal; 
autattį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. i

Phone Boulevard 7589
nr.l....r*1 1 "|i"‘.,iu.... .... . I *"' iT""i|i|»" i " ■"■i.-"!

Tel. Varde 1829

DR. G. SERNER į
VIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

fiiąs Ir AMnių Dirbtuvė ^Westi5tt,3t : 
kampas Halstęd St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 1 i 
Nedėliotais puo 10 iki 12

(Cor. of 35th $ Hahted Sts) H 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėidieniais pagal sutartį.
• I 1

Daktaras V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo 4»vo ofise ,patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedaliomis nuo io iki 12. Advokatai
3343 South Halsted Street

T^l. ^pųlevard M01 | G U G I S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Psąrborn St.» finom 1213 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1314) 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki J 2 ryto

Dr. Suzana A. Slakis I
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395
■   '--*■■■*11 " ■■     —W eaiii^m ii

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
\ Telefonas Virginia 0036

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
ofisas ir rezidencija 

419 So. 25th Avenue 
BELLWOOD, ILL. 

Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po 
pietų F-9 vakare

- Room 
V: Riwr. 6600 South Artesian Avenue

A. A. SIAKIS
Advokatas

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

DR. P. *Z. ZALATORIS1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Namų Tel. Hyde Park 3395

ĮJ0HNB. B0RDEN
DR.MT. STRIKOL’IS'

(JYDYTOJ48 ^18 ^CHIBURGAR

4645 S. Ashland Avė., i
4>fiso valandos nuo « iki 4 Ir nuo 0 &

S vai. vak. Nedaliomis patai sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

T■V -1",■ " Į, ■ .... . į.,...... ». , ......... i,.

DR. A. L. YUSKA
2422 V- Rd.

. Itajnpas 6?th ir Artesian Avė.
Telefonas G to vehill 1595 

įlandps puo 9 iki 11 ryto. ^nuo £-4 
W po piet W fc

UETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7000; Valandos O—# 

West Side: 2151 W. 22nd St.
1 PaoedfiUo. Seredos tr ThtnyČtos vak, 6 Ud 9 

Telefonas Roosevelt 0000
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnlnko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republlc 0000

.........         ■'■»■■■■■ ....... .  ■.ųii lipi

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 Soafb Ashland Aha. 
Tai. Doulevard 2800 

Rey. 6515 So. RockvrtR S».
T«l. Republic 9739

..... .... . ■ . , Į. ................................ ..... Į,Į*!» ..........yy

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 52 B. 107tb St—pįe Miebigan Jta, 

4600TSo. ^viXsts—fciJįo vak.

Tel. Uhyettt 6393

■ įjoti- *• •
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A. Girskis yra susidė 
jusiu sąlygų auka

imMi. ■■> *■

Kaip ir jauną berniuką B. Arnold, aplin 
kybės padarė jį žmogžudžiu

Kaip ir jaunasis Arnoldas, Gir
skis netrukus atsipeikėja ir nu
sigandęs pamato ką padarė.

Suprato, kas jo už tai lau
kia, ir nieko negalvojęs, tuo 
pačiu peiliu mėgina pasipiauti..

Štai kaip įvykį nupiešė 
tanas Girskis:

(bus daugiau)

An-

Bijojo netekti darbo, o kaip tik prieš tragediją 
prašalintas iš skerdyklų

buvo

budu.
prieš

kad štai

_____ ______________, Pobktadienift, gr. 9, 1932
P-les Aldonos tėvai pp. Kur- 

inaičiai užiinia ūkininkavimu
Wisconsinc ir yra seni “Nau- 
, ienų” draugai ir skaitytojai. 
Chicagoj p-le Kurtinaitė išbuvo 
apie dvi savaites.

i*. . ■ - OTTrK.j *hwi»

CLASSIREDADS.I
* II UI »————■—■ » I IH M I —/

“N.” lankėsi p*lč A 
Kurtinaitė, iš 
Thorp, Wis.

Norėta atsimesti Hilo 6-to 
apskričio

( , ; .'r <■•'" ; •

; .Buvo padarytas įnešimas, kad, 
tuopa atsimestų nuo 6-to ap
skričio. Girdi, apskričio suva
žiavimai padaro daug išlaidų 
kuopai ir, kad išviso nėsą rei
kalo apskričiui priklausyti. Bet 
po ligų diskusijų, buvo įsiti
kinta, jog kuopa atsisakydama 
nuo apskričio, ne tik pasidarys 
sau skriaudą,, bet ir negarbę. 
Balsuojant įnešimas nupuolė.

Buvo nutarta pasiųsti Centro 
ir Pilti. Tarybos susirinkimui 
rekomendacijų, kad ji rinktų 
Centro sekretorių daugiausia 
balsų gąvusį nominacijose Dr. 
M. Viniką.

Susirinkimas buvo tvarkin
gas. —Kp. Koresp.

Įsigėręs žmogus mė
gino nudėti lietuvį 

J. Kandį

atsi-

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

Užvakar “Naujienose” 
lankė p-lė Aldona Kurtinaitė 
iš Thorp, Wisconsin. Dabar
tiniu laiku Ji atostogauja 
Chicagoje.

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

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

6812 S. Westefn Avė, Cbicagot 111.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

KALĖDŲ Dovanoms, turiu užsiliku
sias 75 smuikas ir kitokių muzikališkų 
instrumentų; 
kų 
už

Kiekvienas Yatdas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
is vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 

anglių kreipkitės į Crane Coa1 Compa- 
niją, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
iktai ............... $8.50 tonas

Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

5332 Sg^LOjĮG Avė.Persergėjimas lietu
viams ryšy su narni; 

paskolų banku
PRANEŠIMAI

už

iiradi*

ant

Žinyną

šito

kur

DIDELIS ATIDARYMAS

Juozas Bačiunas, Savininkas ,

James ChavtaI smoge peiliu į 
J. Raudžio pečius; suimtas 
ir pasodintas kalėjimam

Financial 
Finansai-Paskolos

Antradienį northsidiečiai rinko 
naują 1933 metų valdybą; 
pirmininku išrinktas F. Pru- 

■ sis ‘

Chicago Real Estate Board ra* 
gina namų savininkus sau? 
gotis apgavikų, kurie siūlosi 
išgauti paskolas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikiatavo 

yra kitas. Tai išgirdęs 
susinervuoja. Baimė 

darbo uždega piktumą, 
jausmą ir ji išveda iš

PAIEŠKAU Vincento Krasausko, pir 
miau gyveno Chicago, III., dabar 
nežinau kur. Prašom atsiliepti ant 
adreso:

JUOZAPAS JOKŪBAITIS 
28 North Halsted St. 

' . Chicago,' III.

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

Patent Attorney
Patentai

REIKALINGAS žmogus prižiūrėti 
boilerį ir valyti. Kambarys, valgis ir 
laundry. 2300 W. North Avė.

Nuėjus jam į darbą, furmo- 
nas Walkeris pasako, kad dau
giau neesi reikalingas, 
vietoje 
Girskis 
netekti 
keršto
lygsvaros.

Kaip B. Arnoldui po ranka 
pasimaišė kūjis, taip jam po 
ranka pasimaišo peilis. Jį grie
bęs, drožia Walkęriui į krutinę.

atvirutėmis, tat

y, 
.4 
B
K

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbai padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas. oro šviesą, ir pataisome P**’1” 
ir

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

PATENTŲ advokatu kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimu dykai.

H. SANDERS, 
536 $o. Clark St.

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų natini stogą pa

taisome ir perdekoraojame už $40. 
Cash. Darbą pilnai garantuojami. 
CONSUMER’S RDOFING WORKS 

4348 -50 Harrison St.
Kedzie 8463 — 

Naktinis Telefonas Columbus 7741

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BR1DGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 

.-d

CLASSIFIED ADS.

Personai 
Asmenų Ieško ...

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina, kad butų pasiturinti. 
Aš esu vaikinas vidutiniško amžiaus 
>izniavas žmogus ir gerai pasiturintis.

Rašykite
Knygynas 
Box 68 

3210 So. Halsted St.

9

Tik
® trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE. I

■ir

r -V
Og

(tąsa)
“Nelaimingą ketvirtadienio 

(spalių 27 d.) vakarą atėjau j 
darbą gana anksti”, kalbėjo 
Antanas Girskis, tęsdamas pa
sakojimą apie furmono Bert 
AValkerio nudurimą, už kurį 
prasižengimą jis dabar sėdi ka
lėjime ir laukia teismo. (Žiū
rėk vakar dienos “N.”). “Su 
visais Illinois Packing Compa- 
ny viršininkais sugyvendavau 
gerai ir retai kuomet kildavo 
ginčai.

Su Bert Walkeriu turėjęs 
nesusipratimų

“Tankiausiai nesusipratimai 
įvykdavo su f urmonu Bert 
Walkeriu. Jeigu nebūčiau lai
kinai sumišęs, jo niekuomet ne
būčiau nudūręs ir dabar, štai, 
nesėdėčiau už grotų, bet tebe
sidžiaugčiau laisve ir tebedirb
čiau jeigu ne ten, tai kitur.

“Bet aplinkybes taip susidė
jo ir dabar turėsiu ‘pakutuo- 
ti’. ”

Užsimiršęs, lyg per sapną 
pasakojo Girskis apie pačią 
tragediją. Akis įbedęs į tuš
tumą, virpančiu, bet keistai 
šaltu balsu piešė žiaurų, kru
viną Walkerio mirties paveiks
lą ir besiklausant, kyląs pasi- 
biaurėjimo, pasipiktinimo jau
smas stūmė žmogų nuo juo, 
nenoromis vertė j i smerkti, 
kaipo žmogžudį.
Jo prasižengimos turi panašu

mo į B. Arnold prasižengimą

Bet žvilgterėjus' į jo veidą 
į jo švelnius bruožus, baltus 
plaukus sunku įtikėti, kad jis 
galėjo tai padaryti ir pasibjau
rėjimas nenoromis užleidžia 
vietą pasigailėjimui ir užuojau
tai.

Juo daugiau Girskis pasako
jo, juo labiau aiškėjo jo prasi
žengimo panašumas į žmogžu
dystę, kurią nesenai papildė 
jaunas, 16 metų berniukas, 
chicagietis Bertrand Arnold. 
šis berniukas su kuju užmušė 
savo 60 metų bobutę, už tai, 
kad ji atsisakė leisti jam nau* 
dotis jos automobiliu, kuomet 
jis norėjo važiuoti į bažnyti
nius šokius, Riverside priemies
tyje.

Sąlygos padarė ir vieną ir kitą 
žmogžudžiais

Jeigu ne tuo laiku susidariu
sios sąlygos, jaunasis berniu
kas niekuomet nebūtų nei pa
galvojęs apie bobutės sužaloji-

mą vienokiu ar. kitokiu 
Jis norėjo pasirodyti 
draugus ir drauges, 
jis, turi automobilį, gali važi
nėtis su juo kur jam patinka.

Tas jo noras suaugusiems at
rodo juokingas ir vaikiškas, 
bet reikia atsiminti, kad jis te
bėra tik 16 metų vaikas. Jam 
dalykas buvo labai svarbus. Ir 
štai, kuomet bobutė atsisakė 
automobilį duoti, vaizduotėje 
sukurtas vaizdas apie draugus, 
kurie žiuri į jį ir jo automobi
lį su pavydu, padidino apsivi- 
iimą, geriau pasakius piktu
mą, iki pamišimo laipsnio.

Netgi tame atvejyje berniu
kas B. Arnold nebūtų nieko 
blogo padaręs. Bet pasitaikė, 
kad kaip tik tuo laiku ant sta
lo, prie kurio jis stovėjo, buvo 
padėtas kūjis.
Griebė ant stalo pamestą kūjį

Instinktyviškai ir nepagalvo
jęs, pagriebė jį drebančia ran
ka ir smogė bobutei į kaktą. 
Tas vienas smūgis ją ir nudė
jo.

štai kokios buvo aplinkybės, 
kuomet Girskis nudurė Bert 
Walkerį.

Visų pirma, kaip prisipažino 
pats Girskis, anksčiau dienos 
metu vienas draugas nuvedė j j 
į užeigą išsigerti. Išgėrė kelius 
stiklelius.

Į darbą atėjo įsigėręs
Atėjo į darbą ne girtas, bet 

ir ne normaliame padėjime, 
Per paskutines kelias dienas jis 
rūpinosi apie darbą. Prisiklau
sęs pasakojimų iš draugų, pats 
tėmydamas ir iš skaitymų, ge
rai suprato, kaip sunkus yra 
nedirbančiųjų gyvenimas. Ne
jučiomis vaizduotėje, sukurė 
savo, kaipo bedarbio gyvenimą. 
Sutaupytų pinigų neturėjo, ir 
žinojo, kad nustojus darbo, ir 
jam priseis valkiotis po gatvę, 
žiūrėti iš kur gaus duonos kąs
nį ir neturės kur šaltas nak
tis praleisti.

Buvo atleistas iš darbo

Chicago Real Estate Board 
išleido persergėjimą lietuviams, 
namų savininkams, kuriame sa
ko, kad atskiri asmenys, ar j- 
staigos, kurios siūlosi gaut| 
jiems paskolos iš federalio na! 
mų paskolų banko (Federal 
Home Loan Bank), neturi iš 
banko įgahavimo tai daryti ir 
niekuo negalės padėti tiems sa
vininkams. “Naujienoms” pri
duotame persergėjime, Real 
Estate Board pareiškė:

»• ■-■ ; ' ■': '• .'t’ ". ■ r ' ■ - i

“Bankų tikslas teikti paskolas 
spulkom ir taupymo bankams”

“Svarbiausias federalių namų 
paskolų bankų tiksals yra teik
ti paskolas namų statymo . ir 
skolinimo bendrovėms (spul- 
koms), taupymo bankams, ap- 
draudos bendrovėms ir kitoms 
skolinimo organizacijoms ant 
morgičių, tuo budu suteikiant 
jiems galimybę skolinti dau 
giau pinigų namų savininkams.

“Bet jeigu namų savininkai 
negali gauti paskolų iš tų i- 
staigų, galima įteikti aplikaci
jas tiesioginiai į federalio na
mų paskolų banką. Illinois (7-tj 
distrikto skyrius randasi Evan- 
stone, Harris St., ir West Rail- 
road Avė .
Kitos organizacijos negali Sa

vininkams ( pa^eti^ .
“Kadangi namų paskolų ban

kas buvo plačiai išgarsintas 
spaudoje, susidarė kėlios orga
nizacijos, kurios .garsina, kad 
jos išpildys aplikacijas savinin
kams. Už patarnavimą ima 
tam tikrą mokestį ir nuošimtį, 
jeigu paskola bus suteikta. Vy-! 
riausybė jų biznį skaito raketų 
ir kai kurias jau uždarė. Jokios 
organizacijos nėra įgaliotos pį!: 
dyti apilkacijas savininkams ir 
neturi reikalingų formų. Be to, 
jos negali jokiu budu namų 
savininkams pagelbėti paskolų 
išgavime. '

SLA. 226 kp. reko
menduoja Dr. M. Vi- 
nika į Centro sekret

GENERAL FOOD STORE
ŠEŠTADIENY

GRUODŽIO-DEC. 10,1932
Kampas 49th Court ir 14th Street

CICERO, ILLINOIS

Savininkas Juozas Bačiunas 
Širdingai užkviečiu visus Ciceriečius, taipgi 
mano buvusius kostumerius atsilankyti į Iš
kilmingų Atidarymų Mano Valgomųjų Dai
ktų Krautuvės.
Krautuvė yra didelė, erdvi ir įrengta pagal 
šių dienų naujausią technikų. Jums bus ma
lonu pirkinėti tokioj gražioj ir patogioj- 
krautuvėj. Užtikrinu gerų ir mandagų pa
tarnavimų

Lietuvis Jonas Raudis (Kuo
dis?), 1426 S. Newberry Avė., 
trečiadienį vakare vos nežuvo, 
kuomet tįulas James ChavtaI 
drožė į jį peiliu.

Apie 7:30 valandą vakare 
Jonas Raudis, išėjo į savo na
mų priešakį ir atsistojęs prie 
durų, norėjo nusikratyti girto 
žmogaus, kuris ten triukšmą 
kėlė. Užsispyręs girtasis James 
ChavtaI nenorėjo pasitraukti ir 
priešinosi.

Bet matydamas, kad nieko 
negalės atsiekti, staiga, kuo
met Raudis, užsigręžė ir rengė-: 
si eiti į vidų, Jis išsitraukė pei
lį ir smogė juo į Raudį. Pei
lis, tačiau nuslydo ir tik leng
vai jdrėskė pečius, bet sulindo 
j dešiniąją ranką; James Chav
taI areštuotas. f ir pasodintas į 
Maxwell kalėjimą. (Pavojaus 
Raudžio gyyy^į įėra.

Į medį netaip lengva 
įlipti patyrė šis jau

nas vyrukas 
; ■ :■ ■■. .. < 

Sunkiai susižeidė nukritęs 
cementinio šalygatvio

»• . ..................................

.Jąunas, 14 metų berniukas 
Alfonsas Ciparis, 3628 W. 55 
Place, vakar rytą sunkiai susi
žeidė, kuomet nukrito nuo me
džio, į kurį mėgino užlipti.

Matomai jaunajame vyruke 
smarkiai atgijo musų plaukuo
tų pratėvių instinktai ir jų 
įveiktas, prie 54-tos gatves ir 
Lawndale kampo, pradėjo rėp
lioti į didoką medį.

Bet matomai nebuvo tiek 
įgudęs, kaip pratėviai ir jsi- 
gavęs keliolika pėdų į viršų, 
staiga krito žemyn ant cemen
tinio šajigatvio. Kurį laiką Al
fonsas gulėjo be sąmonės. Grei
tai nugabentas ligoninėn
pasirodė, kad jo smegenys bu
vo smarkiai sukrėsti. Paviršu
tinių žaizdų nepanešė.

........ ....................................... ii. i ■

Jurgis Steponavičius 
jau apleido ligoninę
Stephens Revelers” orchestra 
diriguoto jas sirgo ilgą laiką; 
planuoja ^buti "Pirmyn” kon* 

, certe.• t

Praeitą antradienį, gruodžio 
6 d. SLA. 226 kuopa laikė prieš- 
metinj susirinkimą .Nariai bu
vo kviesti 
skaitlingai susirinko.

Apsvarsčius bėgančius reika
lus, buvo renkama 1983 m. 
kuopos valdyba. Daugeliui bu- 
busios valdybos narių atsisa
kius nuo kandidatūros, liko iš
rinkta veik visa nauja, apart 
vice-pirm. ir iždininko- Val
dyba yra sekama: pirm. F. Pru- 
sis, vice-pirm, J. Kaulinas (se* 
nasis), fin. rašt. Kastantas Čc- 
pulevičius, užrašų rašt. AhizaS) 
iždininku K. J. Semoška (so 
nasis), iždo globėjai: Ęairis ir 
Grakauskas^ maršalka — Kan
dus. Beje, org. išrinktas bu? 
vęs fin. rašt. F. Harmonas, Dn 
kvotėjas pasiliko tas pats Dr. 
A. Montivdas.

Tapo išrinkta ir knygų revi
zijos komisija iš sekančių na
rių: V. PaČkausko, Ą. Rypkevh 
čiaus ir A, Vilto.

S, L. A. 129 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 11 d., 1 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Bus 
rinkimas kuopos valdybos, 1933 me
tams. Nariai ir nares malonėkite atsi
lankyti laiku. Kviečia 129 kuopos

Valdyba.

Šiandie įvyks Lietuvių Skolinimo ir 
Budavojimo Bendrovių League susirin
kimas Lietuvių Auditorijoj, 7:00 vai. 
vakare. Valdybos ir delegatai prašomi 
atsilankyti, nes bus svarbių pranešimų.

“Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj. gruodžio 11, 
1932 m., Lawler Hali, 3929 W. Ma- 
dison St. 1 p. m. M. Medulinskas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos prieš
metinis susirinkimas įvyks šeštadieny 
gruodžio 10 d., 1932 m. F. Paliulio 
Sve., 2242 W. 23rd Place Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite, nes bus rinki
mas valdybos 1933 metams ir taipgi yra 
kitų svarbių reikalų aptarti šiame su
sirinkime. A. Kaulakis, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 11 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 v. 
dieną. — Jūsų atsilankymas būtinai yra 
pageidaujamas, nes bus rinkimai valdy
bos 1933 metams. Apart to, bus ren
kama darbininkai dėl baliaus. Taip 
jau bus svarstoma ar turėsime draugys
tės Daktarą-kvotėją? Kiek neatsiian- 
kiusieji nariai-ės ant baliaus mokės? 
Ar prieklausysime ant toliaus į drau
gijų Susivienijimą? Bus ir daugiau 
svarbių reikalų, apie kuriuos patirsite 
ant vietos Valdyba.

Kriaučių Lokalūs 269 A. C. W .of A. 
priešmetinis susirinkimas įvyks pėtny* 
čioj gruodžio 9 d. Amalgamated Centro 
name. 333 So. Ashland Blvd. 7:30 v, 
v. Valdybos rinkimai atsibus ir pėtny- 
čioj gruodžio 9 d. nuo 1 vai. iki 7 
vai. vakare. Rinkimuose galės balsuoti 
tik tie, kurie turės knygutes. Visi na
riai ir narės yra kviečiami dalyvauti 
skaitlingai kaip rinkimuose taip ir susi
rinkime. Valdyba.

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

“Aušros” Knygyne, iki Kalėdų — kny- 
gos ir gtntargi. pi pusę kainos 

“ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos' planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto > didžiojo toblyčia, dvi- 
liką daugaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant t jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių . Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

“ŽINYNAS” •
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

—• “Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų.' Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III,

Jurgis Steponavičius, “Ste
phens Revelers” orchestro di
rigentas ir “Naujos Gadynės” 
choro vedėjas šiomis dienomis 
apleido Billings MemOriąl Ho- ‘ 
sp^al, kur išgulėjo kelias sa- 
vates observacijai. Sirgo pa
vojinga liga,, bet dabar jau
čiasi daug geriau ir planuoja 
sekmadienį dalyvauti “Pir
myn” rengiamam koncerte.
’           Į I ■i».i>iimw...4ihii—I

EXTRA!
Labai svarbus susirinkimas 
buvusio Real Estatininko 
Paul P. Baltutis 3327 S. Hal
sted St., Chicago, III. Kostu- 
merių-klijentų.

Kurje ir kas tik esate kokiu nors 
budu nuskriausti finansiškai arba pa- 
nešėte kokius nors nuostolius (iška- 
das) iš jo pusės, esate labai širdingai 
kviečiami atvykti į susirinkimą, kuris 
įvyks SEKMADIENY,
Gruodžio-Dec. 11 d., 1932

3 valandą po pietų ant 3 lubų
Chic. Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
Įžanga į svetainę DYKAI.

Susirinkimas šaukiamas tikslu pa
sitarti kaip galima bųtų atlyginti 
padarytus per jį nuostolius. Šį susi
rinkimą šaukia vienas iš nukentėju
sių, būtent ANTANAS JUCIUS, 
927 W. 33rd Street, Chicago, III.

Jeigu kas dėl kokios nors prie
žasties negalėtų atvykti j šį susirin
kimą, yra prašomas TUOJAUS pri
siųsti savo nusiskundimus laišku, ap
rašydamas padarytą jam skriaudą ir 
paduodamas sumą ant kurios buvo 
ntiskriaustaS, taipgi dieną, mėnesį ir 
metus. Laiškus prašau adresuoti 
sekamu adresu: :

Anthony Jucius
927 W. 33rd Street, 

CHICAGO,ILL.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

italijoniškų ir francuziš- 
išdirbėjų, senų ir naujų. Parduosiu 
žemiausias kainas. 

2635 W. 39th Place,

prie Archer Avė.
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Business Service 
.Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Katilas City _____ — $5.00
Detroit ........................... $2.50

< Los Angeles $20.00
New Yorfk .................... $8.00

> PhiUdelphis .............. ......$8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Deatborn 9765. Chicago

NAMŲ SAVtNINKŲ ATYDAI 
Musų biurta suteikia patarimus namų 
savininkams teįkale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančiu* 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes' mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. rak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoie. 
LANDLORbS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau lino adresu virš 4u metų

NAMŲ IR APARTMENTŲ SAVI
NINKAMS _

Mes turime Frigidare galvinatorių, 
Copeland, Zerozone regrigiratorių kurie 
yra geriausiame stovy. Mes garantuo
jame pas mus pirktas mašinas, ant vie
nų metų. Kainos nuo $15.00, ir. aukl- 
Čiaus. Mes taipgi darome visokį dar
bą prie refrigiratorių. Darbas pilnai 
garantuojamas.

.Joks darbas nėra mums per mažas 
nei per didelis. Mes taipgi įrengiame 
bučėmčs baksus ir display counterius. 
Atsilankykite pas mus pirm negu da
rysite pirkinį kitur.,
THE ILLINOIS REFRIGERATION 

SALES AND jSERVICE CO.
228 W. Chicago Avė. 
Tel. Delaware 1503

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Sboe Repair Store — 
5 kambariai pagyvenimui ir basementas 
Atsišaukite tik subatoj ir nedėlioj. Tel. 
Lafayette 1102, 4613 So. Whipple St.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

Saukite
ROOSEVELT

8500

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




