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Vokietijos valdžia 
baus mirtimi visus 

riaušių dalyvius
Dekretu skiria mirties bausmę 

pelitinių riaušių dalyviams; 
steigia specialius teismus

Berlynas, Vokietija, rugp. 9. 
—Šiandien Vokietijos preziden
tas Hindenburgas pasirašė dek
retų, kuriuo vyriausybė tikisi 
užbaigti per paskutinius du mė
nesius siautusias politines riau
šes ir žudymus.

Dekretas skiria mirties baus
mę kiekvienam žmogui, kuris 
bus rastas kaltas dalyvavęs po
litinėse muštynėse, padeginė
jęs, kurstęs prie pasikėsinimų, 
ardęs geležinkelių linijas arba 
kitais budais prisidėjęs prie gy
ventojų terorizavimo.

Berlyne, Bytprusiuose, Sile
zijoje, Sehleswig-Holsteine ir 
Brandenburge bus įsteigti spe
cialiai teisinai, kurie greitai 
kaltinamus teis ir radę juos 
kaltais, paskirs bausmę.

Be to, tuo pačiu laiku Hin
denburgas prailgino politines 
paliaubas iki rugsėjo pirmos 
dienos. Išimtis padaryta rug- 
piučio 11 d. Tą dieną Vokietija 
švenčia konstitucijos paskelbi
mo sukaktuves ir susirinkimai 
nebus drąudžiami.

Hitleris tuo tarpu, per savo 
organą D?r Angriff reikalauja 
lemiančio balso Vokietijos val
džioje ir grąsins^kad. jo* reika
lavimus nfiišpildžiųą, oaliejta tik 
viena išeitis—-kovoji be pasi
gailėjimo. Ar tais sumetimais 
pradėjo koncentruotis Hitlerio 
ginkluoti būriai, nežinia, bet 
fakt?s, kad Berlynan iš visų 
pusių sutraukė jo šalininkai. 
Gyventojai nerimauju, o gink
luoti kariuomenės patruliai sau
goja visus valdžios rūmus.

Hamburge ir Bytprusiuose 
vakar įvyko keli susirėmimai 
tarp komunistų ir hitlerininkų. 
Du mirė. Hamburge policija 
areštavo 60 komunistų, ir su
ėmė daug amunicijos.

Didelis žemės drebėji
mas Azoro salose;

2,000 benamių
Ponta Delgada, Azoro Salos, 

rugp. 9. — Kelias dienas atgal 
šioje apylinkėje įvyko smar
kus žemės drebėjimas. Didžiau
si nuostoliai padaryti rytinėje 
salos dalyje. Apie 2,000 kai
miečių neteko savo namų, ku
rie sugriuvo laike drebėjimo.

Hooveris esąs už prohi- 
bicijos referendumų
Washington, D. C., rugp. 9. 

—Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Hooveris, pradėdamas sa
vo rinkiminę kampaniją, viešai 
pasisakys už prohibicijos klau
simo referendumą. Tuo budu jis 
mano patenkinti ir sausuosius 
ir šlapiuosius.

Chicajai ir apfelinkei tedera- 
ils oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus su perkūnija, kiek šil
čiau; nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 54- 
72 laip. *

Saulė teka 5:51; leidžiasi 7:* 
59.

Čilėj organizuojama 
nacionai ■ socialistų- 
fašistų (?) partija
Naujoji grupė rems Davilą ir 

žada atkakliai kovoti prieš 
prieš komunistinius gaivalus

Santiago, čili, rugp. 9.—Či
lėj pradėta organizuoti “nacio 
nal-socialistų partija, kurią kai 
kurie skaito Italijos ar Vokie
tijos fašistų partijų kopija. 
Partijos tikslas esąs atkakliai 
kovoti su komunizmu, už teisy
bę ir lygias teises visoms žmo
nių grupėms, prisidėti prie vals
tybės socializavimo ir kovoti sn 
kenksminga propaganda.

Naujoji partija rems Carlos 
Davilą, buvusį Čilės ambasado
rių Washingtone, kuris nuvertė 
prezidentą Mcntero ir įsteigė, 
“socialistinę valdžią”.-

Čilėj aktualiausias klausimas 
dabartiniu laiku yra ateinanti 
rinkimai, kurie suteiks valsty
bei naują parlamentą. Kitas 
svarbus klausimas yra suteiki
mas balsavimo teisių moterims.

Namų paskolų bankų 
vadai tikisi padėti 
namų savininkams

Washington, D. C., rugp. 9. 
—Franklin Fort, namų pasko 
lų bankų direktorių pirminin
kas pareiškė, kad bankas pra
dėjęs veikti, tikisi žymiai pa
lengvinti dabartinj sunkų na
mų savininkų padėjimą ir mor 
gičiy situaciją., Į direktorius 
įeina Nathan Adams, Texas biz
nierius,, H. Morton Bodfish. 
chicagietis, W. E. Best, Pitts 
burgh, Pa., ir J. M. Cries, Ro- 
£ewocd, Ohio. Beveik visi .J. V. 
didesni miestai prisiuntė pa 
kvietimus įsteigti juose banko 
skyrius.

Brazilijos valdžia 
sakosi nugalinti 

sukilėlius
Rio De Janeiro, Brazilija, 

rugp. 9. — Brazilijos vyriau
sybė skelbia, kad gen. Monteirc, 
vedama federalė kariuomene su
sidūrė su Sao Paulo sukilėliais 
ir sunkiame mūšyje juos nuga 
Įėjo. Anot pranešimo, ‘apie 
1,000 sukilėlių nukentėjo arba 
buvo paimti nelaisvėn. Didelius 
nuostolius panešė ir kariuome
nė. *

Kinų banditai pagrobė 
du amerikiečius

Shangai, Kinija, rugp. 7. — 
Liepos 23 d. Shensi provincijoj 
kinų banditai pagrobė du J. V. 
piliečius, Fordo agentūros ve
dėjus Pingliange. Iki šiol jie 
nebuvo paleisti, todėl J. V. kon
sulas Hamkowe įteikė Kinijos 
valdžiai aštrų protestą.

»

Mirtis gręsia bankierio 
kidnaperiams

Taylorville, III., rugp. 9. — 
Suimti du vyrai J. Gammtoni 
ir A. Puzzouti, kurie pagrobė 
bankierių J. B. Colegrove ir rei
kalavo iš jo vaduotpinigių. Illi
nois už tokius prasižengimus 
gręsia mirties bausmė.

New Madrid, Mo., rugp. 9. 
—Didelis būrys vietinių gyven 
tojų norėjo nulinčiuoti 17 metų 
negrą Clim Houston, kuris pa
sikėsino prieš 18 metų baltvei- 
dę mergaitę.

j

[Acme-P. ® A. Photo]
Valstijos milicija prie Dixie Bie kasyklos, kuri randasi netoli Tcrre Haute, Ind. Prie 

tos kasyklos įvyko susikirtimas tarp unijinių ir nelinijinių angliakasių.
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Belgija gabena auk
są į Jungtines 

Valstijas
New York, rugp. 9. — New 

Yorko federalio reservo bankas 
paskelbė; kad šią savaitę belgai 
atgabeno virš milijono vertės 
aukso. Aukso taipgi atvežė 
Meksika ir Indija. Paskutiniu 
laiku nusmuko Belgijos pinigi
nio vieneto—belgo—vertė.

Pbtvinys Barbinę 
padarė $3,000,000 

nuostolių
Tokio, Japonija, rugp. 9. — 

Vakar po pietų didele Sungah 
upė užliejo vieną Mandžurijos 
centrų Darbiną. Nuostolių .pa 
darė upie $3,000,000. Priskai- 
toma, kad 250 jau paskendo. 
Vanduo pakilo 20 pėdų. 35,000 
namų užlieta, o l,0O() sugriauta.
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Anglijoje auga be
darbių skaičius

London, Anglija, rugp. 9.— 
Liepos 25 d. Anglijoje priskai- 
tyta 2,811,162 bedarbiai. Per
nai bedarbių buvo 100,000 ma
žiau. Į savaitę nedirbančių 
skaičius padidėjo 64,439.

1931 metais valstijos 
pasodino 100,000,900 

medžių
Washington, D. C., rugp. 9 

—Federalis miškų biuras per
nai išdalino valstijoms, ūkinin
kams ir privatiškiems miškų 
savininkams 100,000,000 me
džių pasodinimui. Iš jų, 52,000,- 
000 pasodinta valstijų “forest 
preserves”.

Žymus smuikininkas 
Kubelik subankrotavo

Praga, Čekoslovakija, rugp. 
7.—Visame pasaulyje žinomas 
smuikininkas Jan Kubelik pa
skendo skolose ir dabar nebe
gali išsimokėti. Smuiką jam 
davė apie $3,000,000 įplaukų, 
bet šiandien neturi nei cento. 
Dabar už skolas parduoda sa
vo .pilį Austrijoje.

u „

Havana, Kuba, rugp. 9. — 
Už neužmokėtą akęyzą, Kubos 
valdžia' sunaįkino 177,000 litini 
alkoholio.

Pirmadienį į streiką iš
eina Illinois ūkininkai

Chicago, III., rugp. 9. —Far- 
mers Union of America pa
skelbė, kad pradedant pirma
dieniu, Illinois valstijos ūki
ninkai žada išeiti į 30 dienų 
streiką. Tuo budu nori pakel
ti produktų kainas. Iowa vals 
tijos ūkininkai jau streikuoja’.

Pasitraukė Kinijos fi-
> nansŲ ministeris
Shanghai, Kinija, rugp. 9.— 

Pasekęs premjero Wang Ching- 
wei pavyzdžiu, iš finansų mi- 
nistėrio vietos rezigna'vo T. V. 
Soong. Kartu su juo pasitrau
kė ir karo; laivyno, pramonės, 
apšyietos ir sveikatos ministe- 
riai.

’ Stimsono pareiški
mai apie Kellog-

Briando paktą
Washington, D. C., rugp. ,9. 

—Užvakar J. V. užsienio reika
lų sekretorius Sfimson kalbėjo 
į užsienių reikalų tarybą ir pa
lietė Kelloggo-Briando taikos 
paktą. Tarp kito ko pareiškė, 
kad sutartis yra ne vien dek- 
leracija prieš karą, bet joje yra 
įtrauktos obligacijos ir privile
gijos, kurios liečia pasirašiu
sias tautas. Sutartis nurodo 
reikalingumą signatarams pasu 
tarti prieš kiekvieną svarbų di
plomatinį žinksnį. Jo pareiš
kimai sukėlė sensaciją Londo
ne ir Genevoje, o Japonijoj— 
pasipiktinimą.

Suimta slauge turėjusi 
Lindbergho vaduotpi- 

nigius
Halifax, Kanada, rugp. 9. —f 

Kanados policija sulaikė virgi- 
nietę, slaugę Carrie Anderson, 
kuri viename Kanados bankų 
išmainė tris $20 dolerines, vie
ną 10 dolerinę ir tris 5 doleri- 
nes banknotas į Kanados pini
gus. Tie J. V. pinigai buvę 
vaduotpinigiai, kuriuos Lind- 
berghas sumokėjo kidnaperiams. 
Ji sakosi gavusi juos iš banko, 
Hampton, Vai ,

East Chicago, UI., rugp. 9.— 
Du susiginčiję negrai .-pradėjo 
Šaudytis ir sužeidė 13 Va*kų, 
žardžiusių playground aikštėj.

Penkios valstybės 
ragina Bolivija nu

traukti mušius
Washington, D. C., rugį). 9. 

— Penkios neutralus Amerikos 
vastybės kreipėsi su notomis į 
Boliviją, reikalaudamos nutrau
kti mušius su Paraguajum. No
ta parašyta grasinančioje for
moje. Paraguajus jau išreiškė 
saVo sutikimą pasirašyti paliau
bas. /
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Estija reikalaauja 
prailginimo pa

skoloms
Talinas, Estija, rugp. 9. — 

Estijos vyriausybė pradėjo de
rybas sp . J. V. reikalaudama 
prailginti terminą skoloms ir 
nuošimčiams sumokėti. Skolų 
sutartyje suteikta Estijai teise’ 
Reikalauti moratoriumo, bei 
Estija dabar norį moratoriumo 
ir nuošimčiams.

Pinigai grįžta Į apy
vartą

Washington, D. C., rugp. 9. 
—Iždas šiandien paskelbė, kad 
liepos 31 d. J. V. pinigų apy
vartoje buvo $5,726,394,202. 
Tai išpuola po $45.85 kiekvie
nam J. V. gyventojui. Į menes: 
pinigų kiekis apyvartoje padi
dėjo $31,303,880, o palyginus 
su pernai metais—$889,309,690.

Meksikos bedarbiai pla
nuoja maršuoti j so- 

1 stinę
Tampico, Meksika’, rugp. 9. 

—Per paskutinę savaitę čia vy 
ko bedarbių “bado kongresas” 
Dalyviai nutarė numaršuoti j 
sostinę, Meksikos Miestą ir rei 
kalauti pašalpos. Jie planuoja 
pikietuoti atstovų butą, kuris 
pradės sesijas rugsėjo mėn.

Anglas rengiasi skristi 
iš Airijos į J. V.

London, Anglija, rugp. 9.— 
J. A. Mollison, žymus anglų la
kūnas rengiasi skristi iš Ang
lijos į New Yorką. Pradės iš 
Port Marnock, Airijos,

.• f ■ i į '  

New Yiork, i’iigp. 9. — As
tuoni žmonės sužeisti W-.w 
Yorko požeminio traukinio ka 
tastref^j.

Lietuvos Naujienos
Iš Šveicarijos norima 
gauti pusdvylikto mil.

litu paskolos
Teko sužinoti, kad su atsto

vais tarptautinio finansinio in
stituto Šveicarijoj vedamos de
rybos privačių Kauno įstaigų 
užtraukimu apie pusdvylikto 
milijono litų paskolos. Žemės 
bankas turįs reikalo dešimties 
milijonų litų. Kauno apskrities 
savivaldybės dėl 600,000. Minė
tas institutas yra stambus už
sienio bankų koncernas ir duo
da paskolas tik privačioms į- 
staigoms 'ar asmenims, įkeltus 
nekilnojamą turtą.

Lietuvos pajūrio sargy
ba statosi keturius 

laivus
■f -įį
Likvidavus laivą “Prezid. Sme

tona”, kuris pasirodė perdaug 
nevikrus ir perbrangiai atsiėjo, 
Klaipėdos kraš.to juros apsau
gai pasienio policijai vietoj jo 
statomi keturi motoriniai lai 
vai: “Partizanas”, “šaulys”, 
“žaibas” ir “Aitvaras”.

Didžiausias bus “Partizanas”. 
Jis su “šauliu” bus iš plieno, 
o kiti du—iš ąžuolinės medžia
gos. Laivus stato klaipėdiške 
Lindenau ir Co. laivų statybos 
bendrove, “žaibas” statyti jau 
beveik baigtas ir greitu laiku 
bus paleistas į apyvartą.

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

Kanada ir Anglija te
besiginčija

Ottawa, Kanada, rugp. 9.— 
Dvi svarbiausios šalys britų im
perijos ekonominėje konferen
cijoje Kanada ir Anglija nega
li susitarti muitų ir ’engvatų 
klausimais. Observatoriai tvir
tina, kad nesusitarus, konfe
rencija gali iširti. Kanados rei 
kalavimai, apie kuriuos buvo 
ankščiau kalbėta, Anglijai ne
priimtini.

Zurich, Šveicarija’, rugp. 9.— 
Belgų prof. Piccard ,kuris ren
gėsi skristi į stratosferą, kelio
nę atidėjo, nes sugedo balio
nas.

Dover, Anglija, rugp. 9. — 
Australietė Lily Copplestonc- 
mėgino perplaukti per Anglijos 
kanalą, žygis nepasisekė.

Newark, N. J., rugp. 9. — 
Amerikos jaunuolis Bob Buck, 
kuris turi jaunuolių lėkimo re
kordą, šiandie ųrlaivių išlėkė 
į Mexico City.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
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Siūlo Skandinavijos 
Pabaltos muitu 

uniją
Sveika švedų žurnalisto mintis

Stokholmas.—žinomas Švedi
jos laikraštininkas ir politikas 
Agnar Soderberg savo neseniai 
išleistoj brošiūroj “Svensk Po- 
litik” energingai ir drąsiai ke
lia originalią mintį . - sudaryti 
Skandinavijos Baltijos muitų 
uniją, ši mintis autoriui atei
nanti, svarstant šiij dienų eko
nominius ir politinius valsty
bių negalavimus. Tie negala
vimai slegia ypatingai vidutines 
ir mažesniąsias valstybes, ko
kios kaip tik esančios Skandina
vijos ir Pabaltčs valstybės. 
Joms iki šiol niekas į pagelba 
neatėjo ir neateis, kol jos pa
čios nesiims aktyvesnės bendra
darbiavimo politikos.

Pienocentras ekspor
tavo arti tris milio- 

nus kiaušinių
Kiaušinių eksportas šiais me

tais, palyginus su praėjusiais 
žymiai yra sumažėjęs. Kiauši
nius eksportuoja nemažas skai
čius eksporterių. Atlaikė seną
sias pozicijas ir dar jas padi
dino, gal būt tik Pienocentras. 
Per visą šį pusmetį jis ekspor
tavo 2,862,800 kiaušinių, per- 
nal*per tą patį laiką—2,468,880. 
Daugiausia eksportuota gegu
žės ir birželio mėnesiais, šiais 
metais vidutinė kiaušinių kaina 
7 centai, pernai —10 su puse. 
Paėmus minėtą kainą, šį pus
metį eksportuota už maždaug 
204,816 litus, pernai per tą pat 
laiką už maždaug 259,232 li
tus. Viso Lietuvos eksporto, 
Pienocentras eksportuoja apie 
25 nuoš.

Emigravo 415 žmonių
Per šių metų pirmąjį pusme

tį iš Lietuvos emigravo 415 
žmonių. Sausio mėn. emigravo 
47, vasario 41, kovo 82, balan
džio 50, gegužės 106 ir birže
lio 89. Daugiausia emigravo i 
Afriką—137 žmonės, toliau: į 
Amerikos Jungtines Valstybes 
95, Kanadą 44, Argentiną 43, 
Urugvajų 43, Braziliją 26, Pa
lestiną 19 ir kitus kraštus 6.

Manoma, kad emigracija iš 
Lietuvos šiuo metu neturi ten
dencijos didėti. Laivų konto
ros skundžiasi krize ir lauk1:; 
geresnių laikų'
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kailis. Plaukus 
sųHšdąyo vienu 
papuošdavo juos 

bei visokiais 
ausis įąistatydavo 

lazdeles, kaulus ir

SkeibihiSi tjaujfenbse 
duoda naddiįj 
kad pačios NŽ 
yra naudingos

4 J1U0' 
yĮJatin- 

kuris skyrėsi mio 
australiečių ir niki 

) vandenyno salt| 
Maori yra gra-

keptų karvelių.
pirmų kartų 

valgiau. Laike 
ergaitė,. Mild-

M. mlžis
|)ie

išiibiiieiies at- 
bdiiB & au- 

ii Jjfwriai’ 
spekiijlantai. 

kįkri jie įįirko 
Įmitirio maori 
ižiicljoš nfogų- 
SiI.nifetHis čia 
ilktiuš Mlirde-

RfeAL ESTATĘ AND HOME BUILDER 
3335 So. Halsted St.

i*' •‘•Vt/.-.s* i- rYii t.**':- *•

gyven 
rėjo 
gyvei

valgydavo, 
sikapodavo 
tinęs nešiodavo 
atsargų, 
stoginiai 
tarpe 
pirkdami inužiej 
tas čiabuvių galvas.

Maori moralė buvo, menka. 
Margaitės prieš, ištekėdamos 
turėjo niekuo nevhržbhių lais
vę;. bęt tas nekliudė joms ište- 
jtįsioms būti ištikimomis pa- 
vyzdiiigoiriis žmonomis.

Maori visai: Ir 
tatuiruotės meni 
viena atskira yęido (įalis

Rugpiiičio Kailių
■ Išpdrdavihiftš .

Mušu 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau de- 

ienoj 
vieloj tiek ilgų laikų jums apsi
mokės dtelli ir apžiūrėti musų 
paęįuloiiiaš vertybes.

fttcš taipgi darome visokius pa- 
tajsyihus ir remodeliavidių. Šį 
mėnesį ritės vis drir iriiahie tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO. 
ą Stony IsMnd Avė.
Tel. HydePark 3459

Kiekviena paderinę t likėjo sa 
vo kulta. Pažymėtina, kad vi ; ir a r<> ....siems jiems

Bar prieš šiihtiį nietų hugri- 
lėtbjai |io nriiŠio suruošdavo 
krtiviriaš puotas, belaisvius iš
plaudavo, dalį jų .čia pat sū

ri kas likdavo, su- 
Jr susidėję į pin- 

kaip maisto 
Ne taip seniai netie- 

žitiogcdystę niaOri 
palaikė europiečiai, 

airis taluiruo-

drąjįtižis 
iiuaušliiš
kurias maori
iki ausų. Tos skraistės 
pat buvo . išmarginamos 
žomos

teikė pilnų 
konservatyvį pųtųrnavimų tūkstan

čiams Čhicagos lietiiVių.

Jo repu taki ja “ir rekordas pilno saugumo jp.dępozitorių 
pinigams nėra vli’šijaihaš bankininkystės srityje. , 

Yra reikšminga šiais ‘ 1L- 1 y;-"......  1.......:......
sųskaitų kiekvienų

Mes siunčiame pinigus į Lietuvų perlaidomis ar kab 
legrama — litais ar doleriais. .

KAtfeAME LIETUVIŠKAI.
Klauskite p. STUNGIO. <

Senųjų salos gyventoji; 
Orį, jau įriiiža Beliko. Si 
rę šii Europos kultūra, jie pa 
sirodė bejėgiai pertvarkyti sii 
vo gyvenimų naujais 
dais ir todėl pradėji 
Maori gyvenimo savotiškumai 
iš dalies jau šudaro istorinę 
medžiagų, nors anglai galuti
nai maori nugalėjo ir privertė 
jiibs- 
jiems 
metų.

flddbrl btivo 
liilj veislė. Ji

kaimynų 
lytų Ramioj 
gyvehtdjų.
žaus kūno sudėjimo, augalotu 
raumeningi, ilgomis rankomis 
ir irumpomis kojomis žmo
nės.

į mitori kal- 
iidarė jiems

šiomis 
viešnia iš 
nia Čepulienė

mis ir šaukiainaš 
namus ne Grand 
t toliinesiriame irilė 
ne tik. lietuvio dak- 

kito nėra. Po- 
Paukštis tos apy 

uteiks ge- 
ypatingai 

nes jis gražiai lie-

Prakukuoja, per,
OFISO ¥AUĄMDOS; 

valandai ir nuo 5-8 valaųdai y
Hį.4 Vi,

.‘pufylps. oxfords, straps 
ię. ,kip. styliai iš pa- 
teni čdos, męire, kid 
ir it, Ivap.ių ..didųr

sutePO

N. Žėlaridi- 
Prie jos prikllitišo 
„iažėsnių salelių.

labai blogas.
, •Il'H B’ u•> „įa §to maor * —

žinias jie perdavinėjo primity 
viškais ženkkiis — mazgeliais 
slaptais ieroglifais ir tt.

. Vienos, visiems maori tben

buvo žinoma ve- 
iaip pat visi jie ti

kėjo pomirtiniu gyvenimu.
Socialiniu atžvilgiu iriaori 

skirstėsi į kilriiinguosius, lais
vuosius ii- vfcrgtis. Padermėms 
vadovavo tam tikri vadai; at
skiri kaimai turėjo savo va
dus, kurie klausė vyriausiojo 
paderinės vado. Aukštasis 
luoinas vadinosi “rangatira”. 
Bet šiandien šilas vardas jau 
nebeturi savo tikrosios reikš
mės; rangatirais maori dabar 
vadiiia karininkus, iiiisijonie- 
rius ir kitas žyinesnes vietas 
užimančius baltuosius.

Paprastus darbus 
maori moterys ir 
darbas buvo karo dalyl 
nuolatinių tarpusavio 
riiaori tarpe buvo labai išsipla
tinęs kanibalizmas (žmogė- 
dystė). Gai’siis keliautojas Ku
kas, iš pradžių gyręs maori 
pats įsitikino jų 
papročiais 
timui tarp jo jurininkų ir ma
ori, pastarieji siičiiipo laivų su 
10 jurininkų, juos visus nužu
dė ir. suvalgė. Kai pirmieji 
misijonieriai pasakodavo ma
ori apie žinogžudystės baisu- 
iiių, jie atsakydavo: juk dide
les žiivys ryja niažesries žuvis, 
Šuhcs ėda žinones,. žpionėš Šu- 
iiiš Ir hėt dievai vienas kitų 
ėda, tai kodėl gi žino ries vieni

Šių žinių rašau ne dėlto 
kad apgarsinti Dr. K. paukš
tį, bet dėlto, kad tiek Dr. K 
Paukštis, liek jo 
ris. vra S 
riai. Kai] 
jis atidarė savo ofisų, kur pri 
iminės 
važiuos

savo 
nėjau 
jaunas 
taras, 
įnėjo moksle. Linkėti 
nam daktarui gero j 
mo jo profesijoj. Lietuviai 
ypatingai SLA. nariai, reika 
lui esant privalėtų kreiptis 
pas Dr. K. Paukštį.

— S. Naudžius. .

į, - t vATYDA 
MORGICIŲ ii- BOJJŲ SAVININKAMS 

Užsidariusiu bankų 
M. J. KIRAS 
REAL ESTATE ANb įtOME BUILDER

JIS yra patyręs per 20 metiį paskoloms ir statybai. Jo pa
tyrimas šiandien yra naudingas dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičius ir bonus užsidariusių bankų. ,

ŠIMTAI yra žmoniiį, kurie turėjo įvairius reikalus su 
niąrio įstaiga ir visi yrą mari dėkingi.

DAUGELIS žttionių žttėjo pas mane iš užsidariusių ban
kų ir aš daviau tikrų, nuoširdų ir naudingų patarimų. Bet 
dar yra daug žmonių, kurie nežino ką daruti. Tąigi kviečių 
atsilankyti j mano ofisų, mano patarimas sutaupins jums 
Receiverio ir teisino išlaidas ir kitus nesusipratimus.

BANKINĖS apsaugos skrynutės $2.50 į 
metus. Apdraudė ir pinigu siuntimas.

bilyp Įį; ji'a^iękĮį mGib^nlįb
Austrų mokslininkas Reiše- 

kas, tyrinėjęs per 10 metų ma
ori .gyvenimų, padiio'da tokį 
vieno maori sėniiko jam at
pasakotų atsilikimų.

(Bus daugiau)

Nors jau n 
spaudoj rašyta 
Paukščio mokslų ir jo jiasisė- 
kiinį atsiekti savo profesijos 
tokiam jaunam, kokiu jis da
bar yra, bl*t da prie -progos ta
tai pažymėsiu.

Dr. K. Paukščio mokslo ei
ga, kiek man žinoma, buvo 
tokia: pradinę mokyklų ėjo 
Kenosha, AVis. Tėvams persi
kėlus gyventi į Grand Rapids, 
Mieli., Dr. K. Paukštis per tris 
metus baigė aukštesnę moky- 

> po tam įstojo į Miclii- 
u n i versi lėto mediemos

Ten baigė mokslų ir 
daktaro diplomų per ke
lnėtus. Uoliau pkrakti- 

\Visconsino ligoninėse 
laikų, o dabar atsidarė 
ofisų, kaiį) aukščiau mi- 

Ecnton, Mieli. Tai yra 
>, vos apie 23 įlietų dak- 

k ii ris puikiai pasižy- 
irioksle. Linkėtina jau-

Biidraeiser MALT

..<Wei>Wjnfimtj,i-ttžtais margi 
niais maori‘puošdavo visas sa 
vp iiialnu P reikmcneS, 1 /lifaik dibvų iidilrtiš ir 
įVvėiihriiiįšiaš |)iištoges.

... Naujai i... Ma ndi j ų ^pirmasis 
buvo pasiekęs, keliautojas Tas- 

lel tikrai šita sala bu- 
ištirta

pirmas 
dygius, 
iftbpos 
■tiiluri- 
fe juos

dienomis 
Baltimore

Ona Alęksy-
... .. -1USU mieste

porų šdvalfeiij bris štiVd brolius 
Tanių ir Vincų, kurių nebuvo 
mačii 
be*iki 
kiirlii i savo broliu t Vincu 
apleido Šį irileštų ir išvyko į 
Chicagų pas draugus Pužaus
kus. MKt, tėvutė Pužauskifcnė 
yra liMbiia Aleksynų giiiii- 
Baitfe. Tth Čeiitilleriė
iiiaiid pribūti porų dietiii, U po 
lahi įHžli natrio į Riiltiriibrę. 

Ajileidžtaril vieŠriiai Gi'aiid 
Rapidšjį draugai V. Aleksynai 
šttrčh^e savo 
išleist u vili 
buvo

cevEryKAI
.'fe-,:.' l’i i i!j>'

juos čiupinejaht. Pilnai veji 
$2.95, už vieną scnsatihgai 
žemą kainą, tiktą! ....

va$Įinęif v ngayi 
buvę geri zėm 
džiotojai, bet blogi kariai. 
Maori juos nugalėjo, vyrus iš
žudė, o jų moteris pasiėmė sau 
per žmonas. šilo šusiliullJy- 
riio rezultate ir atsiradę ski’r-

ktirių 
pakviesta ir artiiheshi 
ii. Pietus tiii pibtiįs, — 

juk pietų mes daug turime ir, 
rbįlbš, nereikėtų apie juos Pa
šyti. Bet šitie fiietijs skyrėsi 
nuo kitų ne vien maistu, bet 
ir pačiu programų. Pietus bu
vo pataisyti 
Karvelius aš da 
savo gyvenini e 
pietų jųuna in< 
rot Ąleksyniuiė, pasakė pra- 
kajbelę. Pagirtina, kad drau
gai Taniai Aleksynai mokina 
savo dukrelę iš mažens kuo 
nors pasižymėti 
Škanių pietų 
vaišinę veik i 
se atsisveikinome 
miesto viešnia.
tai yra 
Ypatingai 
savo 
jo pasakot 
lorija. 
pietinėj

Vftikiį Oxfoi^Bs 
^ypifs”,, Jcompožįcijps, >1 
dai, kurie ilgai peSipsiš. 
nis čeverykai. Stebetųu 
u Z  • V v.* m/Ąr.r f JI

>5 < . - rifo ‘

Statančiam ♦ Rotterdam
Volendam 4 VetlaiE/ 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus npųie* 
kinas per Rotterdam) ar Boutogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KUESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
ni j Trecioj Klesoj,

Didelis kainų. pnpiginftnas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line

piisiviilgę, pasi- 
i ašaromis aky

ti tplimo 
iš tikrųjų 

moteris, 
mus ji nustebino 

drųsumu, kuomet pradė- 
i savo gyveninio is- 
savo laiku gyveno 

Amerikoj drilyj. Vie
nų rytų, kada jos vyro nebu
vo namie, ji rado prie savo 
stuboos durų krokodilių ir 
paėmusi didelį matikų užmu
šė jį. Kada kaimynai suėję 
pamierąvo, tai surado, kad 
krokodilius buvo 8 pėdų il
gio, reiškia, didelis gyvūnas, 
liet ponia Čepulienė turėjo 
tiek drųsos jam gyvybę atim
ti. Ir daugiau, tokių įdomių 
dalykų p-nia Čepulienė papa
sakojo. Mat, ji yra daug po 
prisriulį važinėjusi. Linkėtina 
jai laimingos kelionės namo 
sugrįžti. —S. Naudžius.

manas
ii

dmįįjiis kįilęd

Daktaras
Kapitonas. 

Pasauliniame kare

' lil’d išl<ą,i lavedaliii sti 
^l^^l11 ii 

iri ki biri šlęiįllhbl. liitlilį 
llšlms .^rirŠaiš. cfidl-aklč 

šrivyllė R M 
ir skiciriėnu

Ifelaiš^iŠ iaii 
Glirili liūdi; 

piaori
gaidriri sbręšll (Ik iš Sčriitj (ič- ■i"^{į. svdi-biriiisirisjiį 

įtiyb iš yięJiiiiiį linų 
oš škhUšlfeš, į 
apsivyniodavo 

taip 
iŠdri- 

ivairiausiais marginiais, 
labai i*--.-LLn.-

btivo Šuiiics

PER n METUS

t V ' 4 - >

Grand Rapids, Mich

Šiomis dienomis apsivedė 
Dr. K. Paukštis su .panele 
Meime Delton-Dcltuvaite. Del- 
tuvaite, dabar PaukŠtieųe,

< ;v’ ■» į*vra is anria
jaunam
gelbėti jo profesijoj. Po apsį-

Paukštis atl
ieti.
vra

pirmuosius gyventojus maori 
ainiai Ir jie 
Iriai Bei liib-

rom ^our vdtation Idnd
' Tęiefbriubldt pasilikusieins 

nuo saviškiams ... tegul jie 
žilio jūsų turinius smagumus 
ir kad jus esate sveiki ir nau
dojatės neįkainuojamomis va- 
liacljų dienoniis. Kur tik .jus 
esate, jtis husite netoliese Bell 
Šyslein telefonų. Atsiririnkite, 
kainuoja nidžai, kur tik šauk
site.

arniais linijų piešiniais ii 
marginiais.. • Tie inargįniai vi
sai pakeisdavo veido išvaizdų 
^inoųia, taip išsitatuiruoti pei- 
i.- i— 1abpi daug ^mokėjimo.

k^irybH‘ Daug žino- 
i padarytų žaizd ‘ 
Tatuiruojama buvo

Aidarli tuiiilfe R V. f. Iki^B vJ v: Kctv.Jr Sub. i1tl>8:3() v. v.

■IiU .".IĮ*1 ■ !" 'V.'/ ...... '......... '

‘ IĮIPMI iiwiWhi iii ,1

pinta, daro N. Žęlandįjų 
Aariiibjo ya -1- ----  —

^ųin. fįt°jp pa 
riemš gyventi sal 
vra įsigalėję europiečiai su to 
biria valstyl 
i t,. - , 4. i i ; . ■ •. ! • ’ į

WtSSIG,

PFP

CHICMO MAIR. WBIER C©. 
HAKIUSCH 6 PAULINA STS. ^marshfield l

" Halsted dt 42nd St.
Bankininkavimp Valandos: Kasclic 9 v. ?r. Iki,;3 v. p. p, Trečiadieny 9 

iki 6 v. v. Šeštadieny 9 v. n iki 2 v. po piet.
X " t. 4- • '
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Programą, išpildys pagarsėjęs Chicagos Ukrainiečių Choras po va
dovyste p. GEORGE BENETZKY.
Ukrainiečių choras yra pripažintas geriausiu Chicagoje, — chorų 
kontestuose, per paskutinius dvejus metus jis laimėjo pirmą do
vaną.

Turėsime piknike vieną geriausių garsiakalbių, kuri parūpins Pe- 
oples Furniture Company, rakandų ir muzikos instrumentų lietu
vių krautuvės. Bus taip pat daug kitokių pramogų.

šokiai prasidės nuo 2 vai. po pietų. Gros p. George Steponavičiaus 
orkestras.

NED., RUGP.AUG. 14 1932
.................................. • -■ . • .. . ■ • X . ♦ ’

BIRUTES DARŽE, Archer ir 79-th St
ŠOKIAMS GROS Pi GEORGE STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS ĮŽANGA TIK 35 CENTAI
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Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
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Chicagoje paštu:

Metams $8.00
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Vienam mėnesiui —............ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ................. ............. 4.00
Trims mėnesiams ___ ............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KODĖL NEGRĮŽTA GEROVĖ?

Biznio depresija, kuri prasidėjo rudenį 1929 metų, 
dar vis tebesitęsia, nežiūrint j tąi, kad daugelis jau per
nai tikėjosi, jogei ji netrukus pasibaigs. Visi atsimeną 
garsiuosius prezidento Hooverio pranašavimus, kad 
“prosperity is arounj the corner”. Kodėl gi ji iš už 
tos “kertės” dar vis neišlenda?

Į šitą klausimą duoti aiškų atsakymą butų galima 
tiktai tuomet, jeigu butų žinomos visos priežastys, iššau
kusios dabhrtinę depresiją. Bet jos dar nėra pilnai 
ištirtos. Tam reikia nemažai laiko. Toki stambus vi
suomenės gyvenimo reiškiniai, kaip viso pasaulio eko
nominis krizis, paprastai būna pilnai suprasti ir išaiš- 
kiti tiktai už eilės metų po to, kai jie praeina. Šiandie 
mes galime tiktai daryti spėjimus ir perkratinėti įvai
rias nuomones, pareikštas tuo klausimu.

Viena nuomonė, kurios laikosi nedidelė kraštutinių 
radikalų mažuma, yra tokia, kad gerovė nei Amerikoje, 
nei kitose kapitalistinėse šalyse daugiaus nebegris, nes 
kapitalizmas guli “mirties patale” ir jam nebėra vilties 
išgydyti. Žmonės, kurie šios nuomonės laikosi, daro iš 
jos logišką išvadą, kad geriausia, kas šiandie galima 
atlikti visuomenės labui, tai —- tą “mirštantį” kapita
lizmą “pribaigti”. Juo greičiaus jisai “nusispardys” ir 
jo lavonas bus užkastas į žemę, juo bus geriau! Kaip 
apie sunkiausią nusidėjimą, todėl tie žmonės kalba apie 
bet kurį bandymą pagerinti ekonominę padėtį, kapita
lizmo “negriaujant”.

Šitą nuomonę yra sunku kritikuoti, kadangi ji nė
ra paremta konkrečiais, ekonominio gyvenimo tyrinė
jime surastais faktais. Ji daugiaus remiasi savo šali
ninkų tikę j imu, negu jų žinojimu to, kas yra.

Nors kapitalizmo sistema gyvena labai sunkų krizį, 
bet neatrodo, kad ji jau “miršta”; o jeigu ji ir butų 
“arti mirties”, tai vistiek tatai dar nereikštų, kad jos 
pakasynos įvyks ryt-poryt. Ištisa visuomeninio gyve
nimo santvarka, net ir tuomet, kai jau ji yra išsėmusi 
visas tolimesnio vystymosi galimybes, niekuomet neiš
nyksta susyk; ją “numarinti” ir “palaidoti” ima ilgo
kus metus — dešimtmečius arba dar daugiau. Bet per 
tą laiką visuomene turi kaip nors gyventi. Ji negali 
užsiimti tiktai griovimu to pagrindo, nuo kurio pri
klauso visa jos medžiaginė būklė, ir būti soti geresnės 
ateities viltimis. Tikrumoje tie, kurie siūlo viską tuo- 
jaus “nuversti” ir “sugriauti”, turi galvoje politišką, o 
ne ekonominę revoliuciją. Jie nori pakeisti valdžią, 
klaidingai įsivaizduodami, kad iš to pakeitimo gims ir 
ekonominė gerovė žmonėms.

Mes esame linkę manyti, kad tiesa yra tų pusėje, 
kurie sako, jogei da ir šių dienų ekonominėje sistemoje 
dabartinė depresija gali būt pašalinta. Ar bus ateityje 
tokių gerovės laikų, kaip kad Amerikoje buvo nuo 1924 
iki rudens 1929 metų, kas gali atspėti? Bet kad pra
monė gali atsigauti, kad milionai darbininkų, kurie šian
die neturi darbo, vėl gali turėti uždarbių, tuo, musų su
pratimu, nėra pamato abejoti. Per dvejus su puse de
presijos metus darbai buvo, vidutiniškai imant, per pu
sę sustabdyti, ir pramonės prekių perviršio jau seniai 
nebėra. Yra, greičiaus, prekių trukumas.

Kodėl gi tad jų negaminama daugiau? Todėl, kad 
gamyba tuo tarpu neneša pęlno. Q pelno ji neneša to
dėl, kad per šiuos dvejus aų viršum metus visą laiką 
puolė kainos. Kainų puolimas yrą tĮęaiogipė depresijos 
priežastis. Kol kainos puola, tol depresiją eina gilyų 
ir gilyn. Jos didėjimus gali sustoti tiktą} tuomet, kai 
pasiliauja kainų pvįolįnĮąs, ir grįžimus į gerovę galį 
prasidėti tikai tuomet, kąi prasideda kąlpy kilimas.

* Taigi klausimas, kodėl negrįžta gerovė, yra klau
simas, kodėl kolkas nekyla kainos.

Depresijos pradžioje kainos ėmė pulti, kadangi Jbu- 
vo prigaminta perdaug prekių. Dabar prekių (tąvorų) 
perviršio nėra (bent pramonėje), tai, rodos, kainos tu
rėtų eiti aukštyn, o betgi jos iki šiol aukštyn nėjo. Va
dinasi, turi būt kita to kainų nekilimo priežastis.

Priežastis yra ne viepą. Jų yra kelios, įr stam
biausios jos sekančios: pinigų ir kredito stoka, nepasi
tikėjimas ateitim, tarptautinės finansų sistemos suiri
mas, muitų karas tarpe valstybių,

Viešpataujanti tarpe ekonomistų ir finąn^pipkų 
nuomonė šiandie yra ta, kad nuo pereitų metų pavasa-

rio iki dabar svarbiausios kliūtys gerovės grįžimui 
Amerikoje ateidavo ne iš vidaus, bet iš oro — ią kitų 
šalių. Amerikos finansų ir kredito sistemai pernai su
davė baisų smūgį krizis Vokietijoje, kur yra įdėta bi- 
lionai dolerių Amerikos pinigų. To smūgio rezultate 
užsidarė Amerikoje keli tukstanpįai bąnkų, nunešdamį 
šimtus miljonų dolerių žmogių sutampu. Aptras smūgis 
buvo Anglijos sterlingo'pusmukimas UUo aukso papė
des: sterlipgui netekus ąp}e ketvirtadalio savo vertės, 
Anglijos prekės tarptautinėse ripkose atpigo ir užkirtų 
kelią Ąmėrikos eksportui. Trečįas smūgis buvo fran- 
euzų ataka prieš Amerikos dolerį: aukso traukimas iš 
Amerikos, trumpalaikių pąskolų (duotų Amerikos fir
moms) ątšaukimas, masinis Amerikos “atakų” parda
vinėjimas ir tt.

Prie to reikia dar pridėti muitų kėlimų.prieš Ame
rikos prekes.

Šitie smūgiai nedavė Amerikos bizniui iki šiol atsi
griebti ir net stūmė jį vis žemyn, nors progos jam pa
sitaisyti jau buvo pernai metais. Taigi išeina, kad jei 
tokių smūgių daugiaus nebus, tai depresija turės pra
dėti eiti mažyn jau šį rudenį, — kada jai bus sukakę 
trejetas metų.

Ar ši nuomonė yrą teisinga, parodys ateitis. Ji 
mums bent atrodo rimta ir verta dėmesio.

kelią Amerikos eksportui. Trečias smūgis buvo frau- 
euzų

jinni. O Daviįos vyriausybę 
pastate ne darbininkai, bet ka
rininkai. Gal blit, kad Davila 
norėjo tarnauti darbo žmonių 
reikalams, ir kalbėjo apie “so
cializmą“ tikslu patraukti sa
vų pusėn dftrįįininkus. Bet ąr- 
mijos vadai, kurių rankose 
y?ą ginkluota jėga, parel^ąįą- 
vp, kad jįsąi klausytų jų, įf 
jisai jiems h|Įsilenkė. Tąi 
gi čia yra gefą?

Įlžiaugtis tiio, kad Čilės yy-4 
rįąusybę paėmė pilnon savo 
koptrolėn militaristai (jeigu 
tai tiesa), muihs atrodę keik
ta.

Mažakraujus kiąušfnįai nuo 
džiovos apsaugoja. Kiaušiniai 
labai sėkmingai kraują daugi
na. Tokiuose atvejuose galima 
daug kiaušinių valgyti, ypatin
gai jei dėl kurių nors priežas
čių mėsa draudžiama. Iš ketu
rių kiaušinių gauname aštun
tą dalį ręįkįaino maisto (per 
dieną). ]Š Šešių kiaušinių gau
tume bęvelk užtektinai balty
mų ir rlebąjų.

Kiaušinių baltymai neerzina 
įnkstų. Net turintiems inkstų 
Uždegimą galima kiaušinių

Kiaušiniai labai gerai maišo
si su daugybe valgomų daiktų, 
ypatingai su miltais. Kiauši
niai gerose virtuvėse užima žy
mią vietą. Žalius kiaušinius 
galima su pienu gerti, arba su 
grietine (smetona). Labai svei
ka gerti kiaušinius su vynu— 
tiktai, žinoma, šviežius.

šaldyklų kiaušiniai kur kas 
prastesni, bet ir tai gan mais
tingi. Vištų kiaušiniai bene bus 
geriausi, nors kai kam patinka 
ančių arba žąsų kiaušiniai. 
Skirtumas gan mažas.

Apžvalga
VOKIETIJOS DARBININKU 

SĄJUNGOS.

kaip žinome, 
gilesnė, negu 
pramoningoje

Įdoinu, kaip atsilįępe eko
nominis krizis į Vokietijos 
darbinįnkų profesines sąjun
gas (unijas).

Vokietijoje, 
depresija yra 
kurioje kitoj(
šalyje. Ji prasidėjo jau 1928 
m., t. y. metais anksčiau, ne
gu Amerikoje. Be įo, šis kri/is 
užklupo Vokietiją, kada ji 
dar nebuvo atsigriebusi po 
karo ir po Ruhro okupacijos 
katastrofos. Markės infliaciją 
1923-24 inetais sunaikino yl«:as 
Vokietijos žmonių sutaupąs ir 
pavertė beturčiais smulkiosios 
buržuazijos sluoksnius, be ga
lo padidindama mąslų skur
dą. Tik tfejeins (ir ketveriėms 
ipetams praėjus po tos katas
trofos, Vokietiją vėl ištiko 
skaudus finansinis ir ekono
minis krizis, kuris tęsiąsi dar 
šiandie.

Taigi kokios įtakos tataį pa
dare į ekonomines Vokieįįjos 
darbininkų organizacijas?

Tik-ką išėjęs Vokietijos 
“laisvųjų” (soclalĮstiliių) pro
fesinių sąjungų metraštis ru
do, kad, baigiantis 1031 me
tams, profesinės sąjungas tu
rėjo daugiau, kaip 4 iniliopys 
narių, būtent: 4,įM0(>2. i Ši
tą skaičių įeina 570,830 ipp- 
fęrs ir 170,854 jaunuoliai.

Palyginant sų 4030 metais, 
sąjungų narių skaičius suma
žėjo 581,667, y. 12.3 nuo
šimčiais.

ĮĮuomet krašte yra tarp 5 ir 
6 mįlionų bedarbių (o visą 
Vokietija turi tik 64 mįiįępųs 
gyventojų), tai šitoks sąjupgų 
narių sumažėjimas nėra nuo
stabus. Reikia žinoti, kad pir- 
mesnieji kriziai padarė dides
nių nuostolių Vokietijos są
jungoms, negu dabartinis. 
Taip, nuo 1022 metų iki pa
baigos 1924 melų (Ruhro oku
pacijos' ir markės infliacijos 
laiku) Vokietijos profesinių 
sąjungų narių skaičius nupuo
lė nuo 7,800,000 ant 4,023,807. 
fteįŠįęja, pereitą gruodžio 
nesj nafįų skaičius dar ne0u- 

zV0 nupuolęs taip žemąi, kaip 
1924 įlietų pabaigoje.

Pastebina,. ka<| 103Į m?|0Š 
Vokietijos profesinės sąjungos 
pabaigė su didesniu narių 
skaičium, negu 1926-us, kuo
met jos turėjo 3,932,935 narių.

Iš to galima miĮpapytį, ką0 
organizuotieji Vokietijos <j|r* 
bininkai Šiandie turį <|ąu* 
giaus atsparumo, negu pirma. 
Po 1918-19 metų revoliucijos 
į dąrbininkų sąjungas sugar
mėjo milžiniškos masės, bet 
tos masės nebuvo pastovios. 
Užėjus pirmam sunkiam kri
zių!, beveik pusė narių išbė
giojo. o dMw» kfizi^ yvų 
daug ilgesnis, bet sąjungtg na-

rių skaičius puola mažiau, 
|regu tuomet.

Reikią atsiminti, kad “lais
vose“ profesinėse sąjungos? 
brganizuotĮeji darbinipkaį su
daro socialistinio judėjimo 
pugarkaulį Vokietijoje. Tos 
organizuotos dąrbininkų ma
sės yra ęvarbiausipjl respub
likos atrama.

Sąjungų finansai.
Vokietijos prbfęsipės sąjun

gos yra c^fflele jėga įr finan
siniu atžvilgiu. MeįraŠčio da
viniais, per 1931 metus są
jungos turėjo viso 184,306,221 
markių pajamų. Palyginant 
su |Q30 pietąis, tai reiškią su
mažėjimą Ą7 milionais inar- 
|dų su viršum*

Dąugiaus, kaip puse tų pą- 
jainų buvo suVarįota pedįr- 
bapčĮų narių pašalponis, be
darbiams pašalpų Vokietijos 
profesinės sąjungos pernai 
protais įšipokėju viso 100,888,- 
818 markes — (|ąi|gįau, kaip 
šimtą mįįiopų nilarkių!

Netižmlęškipie, kad Vokieti
joje betįąfbįąį gauna J^taty- 
mu nustatytas pašalpas iš val
džios. Taigi į|e šlpitas su vir
šun) milioąų markių, 
savo nedirbąntįems nariams 
išmokėjo profesinės sąjun- 
gos, buvo ptira-
itia t)e<larbiapl8.

Amerikos įjarbfplnkij unijos 
116 u tolo negalį įygiptįs įįe- 
<|armu šelpimo atžvįįgių sp 
Vpkįctįjos sq jungomis, nors 
šioje šalyje, ka|į> žinome, vaį- 
<įžįa įįędgibįįl y*‘ial nešelpia.

K4S ATSlD^lĄV^, 0 KĄS 
ĄpŠįDZIĄŪ'GĘ. i

"Pjflįįga 
są nps'

Jau ak 
respubllk

Girdį, “menševįkai“ skęlįie 
pasauliui, kad Čilė bus pakei
sta socialistų respublika, o da
bar jau pats Čilės valdovas 
Davila žada daugiaus nebe- 
vąrtoti žodžio “sočiallzlJas.“

Tur bųt, Chicągos Marijomj 
organo redaktoriai daug nak
tų nemiegojo iš susirūpinimo, 
jeigu jie dabar taip nudžiugo, 
AL » i - 10 i _ __ . _ .

rąugąs” ąptgąlvįu per vį- 
istypj prąąešČ, įcad 
pkoš ffspųbį|į«^e Člįėje

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Žuvis
Nėra mažiausios abejopes, 

kąd gnn dažnai žuvys galį pa
vaduoti mėsą. Juk turime įvai
rių įvairiausių žuvų; liesų, rie
du įf kt„ o jau mįųefalų tai 
os( mums nepavydi, ypatingai 
bsforo, geležies, sieros įr kt.

y tepąs dalyįiąs labai aiškus: 
Žpvįs labai greįtal gepdą. Už 
Įąį ž|įyis turi įtiįi
Rasenusi žuvis* ir 065^0* ir 
nęumistinga, jąžnąl nuodinga, 

šiltuose kraštuose randame 
nuodingų žuvų, kuriąs valgyti, 
žĮpoma, nepatąrtlna. Tąfp-gi 
Įlįsplįtartina valgyti ^iptyitose 
ąpgapcias žuvis. Okeąny žuvis 
paprastai beveįk jojęio mais- 
tingupio (apari drųskų) pętu- 
ri.

Aplamai imant, mums reikė
tų dauginus žuvies valgyti, gal 
įf viduriai geriaus dirbtų, ypa- 
įipgaį tokiems, kurie nuolatos 
skupdžiasi vikrių vįsokiaįs 
nesmagumais.

Ąpię aųsterlus (oysters) nė
ra reikalo daug kalbėti. Tai 
gan patogus piaistas tiems, ku
rių ąpeiitą modernieji restau- 
ranąt sugadino. Austerės suža
diną apetitą, ypątipgai švie
žios. Maistingumo jose labai 
pąaža, Tą patį gailina pasaky
ti ię apie Vėžiukus, varlių ko- 
jąs, žeįvių (čerappkų) mėsą 
įtiek maistipgespė. Apetitą ža
diną kąvįąraš (įkroi), Š|lfc$l* 
šąręįįnes, ahčovąi, kilkes, strį-

Kiaušiniai
KiąųĮĮįpįps žmonės labai šė

pai valgo vįsąose kęašląpse. 
įiįąiišiplai maištingas įf svei
kas yąįgįs visiems, lengvąį vįf- 
|k|pąmą». v|rp kiau
šiniai pepę bus |engyiąbsįą vif- 
škįnąml» 0e O virpinami 
ir k|ętąį virp, kiek sųąkiąų žą- 
|i. Kiapšįptų rlaba|pi ir balty
mą! lengvą! į kįiną pereina.

Kiaušiniuose nėra nuodingų 
medžO- Kiąųšįnįų bąltymm 
neturi savumų arinę rakštį pa
gaminti, nors kiaušiniuose yra 
apgliayaądžių, bet įf diabeti
kams jie nekenktą (nepaqį<iį- 
na cukrų šlapime). Labai daug 
valgomų daiktų sugenda ir dėl 
to tampa kenksmingi — ąplę 
kiaušinius to pasakyti negali
nta. Bet mes kalbame 
apie ŠVIEŽIUS kiaušinius, ar
ba’ apie tinkamai užlaikomus. 
Kiaušiniuose vitaminų užtekti
nai randame.

žodžiuose svąfįją?
Dabartinę feįlės vyriausybę 

praminė ‘įpfįųlįGtine0 ne kiaš 
fos vy>ri?y- 

SypėD yądaį. |f tai ąpelbe 
spaudoje ne kokl ten “menše
vikai”, bet visos telegramų a- 
genturos ir įvairus koresppp- 
deptąi, speciąįlai nuvykę Čl- 
len %ekįį'ir ąprąšinėti toą 
lies įvykius.

IMkinolį , '’yrįfffl- 
sybė savo politikoje rąde tam 
tikrų “socialistinių” pajinki- 
mų, tame nėra ^ėjopės. Ęęj 
ar ji galėjo būti tikrai socia
listine, tąi yra kitas klausi
mas.

šių dienų socializmas re- 
mlMl orgąpi^ųptp klą?W 
susipratusių darbininkų jud&-

BRAM 8TOKER

GRAFAS

“Jps užmiršote - arba gre|- 
čiapsįąl nežinote, bet Jonąįa- 
nas ir kartu dr. Van Helsin- 
kąą žįpo; kad mąųo galvą pra
mušta ant traukinių.

“Begyvendama Ęxe|eryje aš 
vįsųoįpet turėdavau prie ran
kų traukinių sąrašą, nes norė
jau tpo budu prigelbėti savo 
VyfUI. Kartais tas mano įpro
tis pasirodydavo labiau naU- 
dlngas ii* dabar visuomet prie 
kiekvienos progos susipaž|s|U 
su kiekvienos vietos traukinių 
judėjlpiu. Aš žinojau, ką<| 
reikalui atėjus, mums galį įę-Į 
kti nuvažiuoti į Grafo Draku- 
los pilį, o pilį galime pasiek
ti tik važiuodami per Galatzą, 
ąrba bent per Bukareštą, to
je} nuodugniai susipažinau 
su į tą» kryptis išeinančių 
traukinių laikais. Bet nelai
mei, nedaug tereikia atsimin
ti, nes kaip jau minėjau, vie- 
pįptėlis traukinys išeina rytoj 
rytą”

“Nepaprastą moteriškė!” 
sušnibždėjo profesorįus.

“liet ar mes negalėtume pu- 
važiuoti specialiu traukiniu?” 
paklapsė lordas Gddalmingas. 
Vąn Hėlsingas pakratė galvą: 
“Nemapau. Ątsimink, kad ši 
šalis ne Anglija; jeigu ir pa- 
samdytume speciali traukinį, 
jis Caląįzą pasiektų nei kiek 
neanksČiąu už reguliarį trau- 
kįpj. Turime da|iąr gerąį gal
vas Visų plr|na» spsį- 
organizuokime. Jijs, Artūre, 
pųęiklte į stotį, nupirkite bi- 
!įėjus ir viską prirųoškite, 
;afį ryt jie |oįę|ų s^ikumų ga- 
ėjpme išvąžipotį. Jus, jona- 

įapąį, ppeikiįė pą» laivų ben- 
di’pyėą Ugeųtą Ir gaukite nuo 
jo įplrodpkcijoą laišką Galat- 
$o agentui ir tuo pačiu taiku 
autorlzavinią laivą išieškoti. 
Ow- nutrauk-
įi pąs vice-ąopąulą ir pasiru- 
nfįi’!' viisu18
legalius reĮkĄttįa su savo tal- 
įcinįnku Gąląlze, }cad mums 
pereikąlų gaįšiptl laikas per
važiavus į kitą Dunojaus pu
sę. Jonas pasiliks su manimi 
ir ponia HnĮ*kerien£. Mes pa
sitarsime. Tokiu budu, jeigu 
teks ilgai užtrukti, nesirūpin
kite; jūsų užtrukimas nesu
darys keblumų Ir po saulėlai- 
džio, nes aš busiu čia . su. Mi
na ir galėsiu iš jos gauti pra
nešimą apie Grafo kehopę.

“O aš,“ pridėjo F * * 
pąrodydama daugi 
nįįimo negu per Ii 
įlgą laiką, “aš įvairi i!s

A. Vtkfada

'DRAKULA

kopijas ir surasti Markerio 
rašytą dienyną Grafo pilyje, 
ji tuqjąu išėjo; kuomet durys 
UŽsidarČ, profesorius tuojau 
kreipusi į mane ir paklausė:

oįfes pianome tą patį! ką

ištikro yra permaina. 
Ji įr Įneš jaučiame viltį, kuri 
ipape sąrgina, nes ji gali vi- 
sąs Įlius apgauti.“

tiesa. Ar žinai, kodėl 
jos paprašiau atneštijos paprašiau
K-ą^Įlį?“

“Nęžloau!“ 
bent ieškojai

man

“ne-

|en6

atsakiau 
progos pasikal

bėti su manimi tė-te-a tė-te.“
“Dalinai tavo tiesa, Jonai, 

bet tik dalinai. Aš noriu 
jums ką tai pasakyti. Brangus 
drauge, aš rizikuoju, labai 
daug rizikuoju; bet nematau 
kitos išeities. Vos Mina spėjo 
ištarti tuos žodžius, kurie at
kreipė visų musų atydą, man 
į galvą atėjo mintis. Tris die
nas atgal, laike letargo, Grafo 
dvasia išskaitė jos mintis; ar
ba geriau pasakius pasiėmė ją 
j savo dėžę, laive juroje. Tai 
įvyko nakties laiku, kuomet 
jis yra laisvas. Tuomet jis 
/nuo jos patyrė, kad mes esa
me. Čia. Varnoje; ji, begyven
dama musų tarpe, ir turėda
ma ausis ir akis, gali daug 
daugiau patirti už jį, gulintį 
tamsioje, siauroje dėžėje. Da
bar jis dės kuo didžiausias 
pastangas, kad nuo musų iš
trukti. Dabartiniu laiku, ji 
jam jau nebereikalinga.

“Jis tiek yra tikras, įsįtiki- 
n^s į sąvo didelę jėgą, kad 
neabejoja, jog pašaukta, ji 
tuojati pas jį atvyks; bet jis 
jos nusikratė - 
savo {(akos — 
padaryti ir tokiu budu, ji ne
begalės pas jį nuskristi. Ir da
bar, aš noriu tikėti, kad mu
sų, žmonių smegenys, kurie 
nuolat ieškojo ir rado Dievo 
paramą, bus galingesni už 
Grafo vaiko smegenis, kurie 
šimtmečius glūdėjo jo karste, 
dar nepasiekė musų smegenų 
išsivystymo laipsnio, kurie 
dirbo tik egoistiškiems tiks
lams ir todėl negalėjo išsivys
tyti. štai ateina Mina. Nei žo
džio apie jos letargą! Ji nie
ko apie tai nežino; o sužino
jus, nemalonus faktas ją įvei
ktų, j| susirūpintų kaip tik 

visa jos viltis, 
jos drąsu b ištvermingumas 
ffį m'tims Reikalingas; kuo- 
t||ę| ųųįms galinga jos sme-

- išėmė \ ją iš 
ir jis tai gali

į|ną ir foafbrą įvairiose) kombi 
nąęijose: kiaušiniuose jie gale 
ų šių vaistų dar geresnėse 
Cęmb|naę|jose pigiai nųjipirk- 
į. Ki' rųn^ųme ir 

geležies. Hulehinsoho apskait-

v o

per dieną musų kūnas reika- 
įauja faflie yr
Ąpdrt suminėtų druskų, kiauši
niuose randame dar sodo, kal
kių, niugnezijos, sieros, ir kt

Mažakraujams. ypatingai 
męvgmpm?’ die
ną suvalgyti kelis kiaušinius.

aš dariau praeityje. Kažkas 
manyje darosi, kinta, irjaii-

laisvesnė!“ Supratę jos žod
žių reikšmingumą, trįrs jaųpl 
vyriškiai į ją* nusišypsojo; bet 
Van Hėlsingas ir aš atsigręžė- 
me į vienas |dt$'Įr sužiurome 
susirūpinę; Bet tuo laiku nie
ko nesakėme,

Kuomet Ąrturas ir kiti iše- 
o atlikti savą darbus, Van

ponios 
Harkėrienės peržiūrėti užrašų

rūmą ir turi savotišką ypaty
bę, kiurių jai suteikė pąts 
Grafas, ir kurios jis negali 
nuo jos atimti, nors jis pana
šiai įsitikinęs. Tyla! Leisk 
man kalbėti. Tuojau viską su
žinosi. Kiaušyje Jonai, mes 
ešaniė labai sunkiame padėji
me. Bijau, kad keblesniame 
padėjime dar man neteko br 
ti

eteko bu- 
pasitikėti 

Dievu, štai ji jau ateiim! bfei
Mes tegalime

Žodžio!”
(Biis daugiau)



dėta perstatyti sutinkantys jei 
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nalė
Povilas

esah Avenue

didelis

kad
U O

šim

Tel. Calumct 3398

Graboriai
skęsti

lsAMuotojaš 
>plyč ia dykai ■

O?

frdftij atHkstdiit Advokataiu ta r

Graboriai

Vienas žuvo ekšfrllbzijo
West

0036

Teatruose

reet

enue

Milidhibrė sėi-ga

POVILAS GALDIKAS

in Avė.

——

nuo 9 iki 
nuo 6 iki

Valandos nuo 10
Nedėliomis nuo 10

Bain ir jo bendrų byla 
tebenagrinėjama 
nas senis Bain pi

Laiikiatna daugiau ka 
i-8 vfcfe

uliudime

Valandoii
Nedėlionh pagirt sutarti

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

suside 
alinimo ii

kad ji esanti tos dp

•atarti

U)efĮtd J5914

ir nuo 7 iki 8;30 vsL 
nuo 10 iki 12 v. Jieną.

Chicago teatre—Will

J642

Lietuvis AKIŲ

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos fa 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Praktikąy.6 
pasiskan

x£Cot. of
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 

Nedėldieniah pagal sutartį

ijtbvYd
2420

Telefonai
Cicero 3724

Kelias die- 
kajb teismui

Juškos žmoHh kaltina 
mirusio brolį

nėžip<k
Jo, kompanija at-

„jtl, ir panašiai.
_>i4*. ■ j, . 5 j;»<

įdomiausius visų

Pieno vežimas sustojo prie 
Thomas Anton, arti Wil- 

Pienius įnešc Antonui

Vaikas 3 metų auto 
laiitiej

rierokiiojaine už atyėžimą mirusio žihogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios įhiesto dalies.
, Reikalui esant, musų automobilius aivažtiidi | ■ jižsij 
nahiiis ir atveš j musų įstaigą; kur galėsite pataatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmeftų ir ūžtą pa* 
iarhhvihią jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint . ,.\k> „to. 4. it «. JS. .... . r . •'

horiuš, fctttU

dantis yrą neSvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite tą 
kaipo užmetimą tam žmogui. O

metimas, y ra ir jums,
ėias, valo 
tusu. che*

______ii naujausius
X-Ray ir kitokius elektros

* • 1 • ■ 4 * ■ L ' ■ * ' '," '
Ofisas Ir Laboratorijai

ir tuoj prasi- 
is, kurio išpil- 

kcturias valandas 
Programo pažyme-

payeikslas
• i-

sce-

įpkkių. Atsirado vie
nio .. ūgio b'Aubimo 

rėjoj. Ko

Kauntės , asesorids Jačobs 
praneša, kad iki pirmadienio 
500,000 chicagiečių prisiuntė 
i asesoriaus ofisų asmenines sa 
vasties už 1931 m. sąrašus. Vi- 
so blankų jo ofisas buvo iš
siuntinėjęs 800.00b. Bei 50U,00a

Afarąuetfs Rd. 
ir Artpiąą Ai 

Srovehiil 1595

Universal banko de 
MM ŠUširih- 

kimas

Turiu automobilius visokiems reiks 
lama. Kaina prieinama

33191 Auburn A vende
• . ■ t < į ■<

CHICAGO, ILL. A. MONTVID, M. D.
West Towii State Bank Bldg.

2400 Madiso/i St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

. Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

OPfOMETkISt 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland; Aus. 
Tel. Boulevard 6487

scenos nume 
me 

aktorius 
“Skyscraper Souls” 

nieriai.

r i. L r......... iki, 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

avąsties esąs dešimtį kar
tesnis, ne kad pirmiau 

būdavo.

Ieško iš neseniai įnirusio Ju
liaus Kosenvaldo palikto turto 
$10,185,000 First National 
Bank of Chicago ir Chase Na
tional Bank of l^ew York. Ro- 
šenwald buvęs pasiskolinęs iš 
tų bankų šią sumą tąm tikriems 
fondas sutverti. Iš Rosenwaldo 
palikimo—siekiančio apie 50,- 
000,000—ieškoma stirna busian
ti išmokėta.

hain meldėsi už savo 
bankų depozitorius

500,000 ašmenų išpildė 
asmeninės savasties 

sųtašiis

JOSEPH J; GRIS
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ape.
Tel. Boulevard 2800

Km. 6515 So. Kochmetf St.
Tel. Repnblic 9723

S. M. SKUBĄS
Lietuvis

BORlUSi Ir, bai 
Dide|ž gra^/ ko

145 Archer Ane.

Namą TeLHyde Park 33^5

namų 
inette 
pieno.

Tuo tarpu Antono vaikas, 
trijų metų bernaitis, matomai, 
įlipo j pieniaus vežimą ir pa- 
liuosavo stabdžius. Trokas per
siritus per šalygatvį nuvirto 
pakalnėli. Prie vežimo užtikta 
vaikutis, apverstas sudužusio
mis bonkomis. Vaikas tur būt 
mirs.

esąs paskirtas resyveris, 
;H jis ir vfeikia., O de- 
iAi kiek, gaus, tjek jiems 

Ypač tiem dviem vy- 
jjpatikįo .kuomet Rypkevi- 

čia pasakf, kad iš ščrininkų ga
lima gauti dvigubą atlyginimą 
tos sųmęs, kokių jie tuyi, šęrų. 
Vienas tų vyrų, nesusil'aikęs, 
tarę: (tai esu netiesą.

Abu vyru, palaukę iki pra-

Ofiso: Tel. Victory 6893
} U (,TeI. Drexel 9191 

Jei* neatsiliepia šaukite Centrą! 7464

Pirm poros dienų ištraukta 
iš upes lavonas tūlo Julius Ja- 
įjobsdn, 34 metŲ, 3721 No. 
Whipple st. Lavbnas buvo su
rištomis raiikomis,. ir atrodė, 
kad tai yra galvažudystes

UI. , ~

4b nuo 6 iki 8 
iki 12

Rei. <$600 South Artesian Avtntu 
Phone Prospect 66$9 

. . Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

1821<$p. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

> Cicero, III
Tel. Cicero 5927

Teisėjo Trudę teisme antr 
dienį, rugp. .q., šešiems 
tams automobilistų, važinėjusių

* I tbe valstijos ir be Chicagos lais- 
nių 1932 m., tapo įsakyta įsi
gyti lasnius ne vėliau, kaip iki 
rugpjūčio 19 d., kada tie auto
mobilistai vėl turės būti teisme.

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

. f .j ,Td Kenvrood 5107
vALa^dos. ,

auo 9 iki 11 valandai ryte; 
, ,nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart Iventtulttnio u ketvirteuilenus

UZ JUOS.
(••'i 

rimtuipy
parėiškipig Bain pada

rė tuoj po fcvfcula. valstybės 
gynėjįjsišreikaiaNoJŠ jo^.tokj 
prįsipažihinią: Bain ^nupirko 
vieną sąvąstį už. ,t$75,pod; še
šioms dienoms praslinkus par
davė jų savo bankui už $108,- 
000.

Iš tikrųjų reikia melstis, kad 
šitaip praktikuoti biznį. •

JS čhicAgoj
fJ|lU (-■. .-.f-*.
Laidotuvėse patarnau
ju ;eriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
ptikĮąusau. p«eįrg 

bų išdirbystfs
. AFIŠAS:

668 ,W. J8th?
Tet Canal 617 

ŠkYftjUŠ:*
3238 S. Halsted I.St.
> Tek Victory 4088

KA1. i. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Grabbtiiis Chita^oj

Seredomu ir nediliomlė pagal sutartį. 
Rezidencija i 6628 So. tRichmond Street 

Telefonas Republic 7868

Petėr Conrdd
Fotografuoją jusi} na

6023 S, ^alsM St
(Jansen Stud.j

Rėš. 730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

Victot Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai | Visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus, 
JDarbą garantuojam...

iuts nedidelio Ūgio 
kon tęs ta ii tas ir galer 
jie ten baube, tai tur būt tik 
vieni jie težino. Baubimas tur 
•būt yra aukščiausias kdmiihis- 
tų ,tikslaš. ' ;

. Pora stambių vylų, kurie sė
dėjo už mttri^s,; reiškę priešins 
gurno dępožitorių susirinkimui. 
Iš jų kalbos atrodė, kad jie yra 
ūžsidaribsio banko šėriniiikai.

Jie reiške puomonę, buk xle- 
pozitonai negali nieko nuveikti. 
Girdi, < 
tai tbgul 
poziloi'iAi 
užteks.

Ofiso ir hėž. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valais nuq l-3,.na4 6:30 8:30

Nedčldieniais paga
.■ YMllui v. ' j > -.

Ofiso ic.Rez. Je

DRi,X U YUSKA
kamw07t 

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

nedėliotus pagal susitarimą

T .i ■/litai • .i|» nLachavicn ir Simus
LIETUVIS GRAhORlUS

Patamąaja
Reikale m r 

b darbu busite užganėdiritk u 
Tel. Ropsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
>■ SKYRIUS

1439 S. Court,

I v r H 3 -1 • V. e- » Telefonas Yards 1138 
j ’ • i •• u.

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

BlllzamuOtdjas

žuvusio Washirigtohe Vįnco 
Juškos buvusi žmona, p-nia Kri- 
venko, išėmė war?. tų prieš 
Charles Jušką, Vinco brolį. Mo
teris kaltina Charles Jušką pa
siekime $2į6()d Vinco apdraiiilos 
Ji. sakosi, 
draiidos paveldėtoja, bet nega 
lįiiti jos iškolektuoti neturėda
ma užrašo (policy). Pinigai rei
kalingi 12 metų jos ir Vinco 
Juškos dukterei užlaikyti.

[>or- 
b iš 

ii’ ristynlų. Vikriai 
kardais universiteto 

Vladas Elsinas ii' 
Daugelis

pasėka. . V .
Bet paskendimo tėvas papa- 

s&kdjd policijai, jbįci jo surius 
planavęs iiusižudyti, ba neturė
jo darbo ir Idbai kriįhtosi, kai 
jo pinigąi žuvo užsidariusiame 
banke. Jisai, suiuis, buvęs ge
ras plaukėjas ir todėl praktika
vęs visą mėnesj laiko, kad susi
riši rankas ir jai! tikrai pa 
skęsti. Sūnūs pats h|)ie tai pa
sisakęs tėViii.

(John BafcdžittttM Boidraj 
.LIETUVĄADVOKATAS

Vakarais 2151 W. 22nd St^tnao
Ttlephone RopKvelt 9090, 

Narni* 8-9 ryte Tel. Repnblic ’
-----------------------------------ę.-------- J. t

; gydytojas ir. chirurgas f < 
Gydo eąvo ofU< patmnjiąa, iiaipututiaa 

( t blauzdą gydą*. ,
Valandoė nuo 1 iki 4 ir nuo 7.iki 9 I.

Nedėliomia nuo 10 jki 12. 
3343, South Halsted , Stteet

Vienas asmuo mirė, o devy
ni sužeisti ekspliozijoj kilusioi 
Cosy restorane, 935 North 
State st. Trys sužeistųjų nu
kentėjo taip sunkiai, ka-5 j b 
gali mirti. Užmuštasis asmuo' 
yra John Biizaris, restorano sa
vininkas. Ėkspliozija išmetė j j 
per langą iš restorarip. Ėkšp- 
liozija, manoma, kilusi dėl gazo 
tekėjimo.

ąTelffonai Yardi .0994 v ..

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Auenoe 

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

7 iki 8 vai. Nedą, nuo 10 iki 12 
Rež. Ttlephone Plaza 3200

kas parodo lietusių pritarimą 
Budnko i }■* ■ i i 4 . '"'i jo bizniui

Kaip vakar laukta dar pen
kių šimtų karo veteranų, bonų 
armijos narių, atvykstant i 
Chicagų iš Johnstown, Pa. Esa
miems čia veteranams reikalin
ga 500 marškinių. Prašoma do
vanas siųsti adresu 17 
Pęarson st.

. jį * ’ ' ■' J 7

JARUSH

Phone, Boulevard 4139 
l. .......V*

A; MASALSKIS
iyririą ĮPatarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rel- 
kale visuomet, esti ' sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad., peturime il- 
laįdą užlaikymui sky
rių.

i >4 ,s» ■■ sį k . 4. .„ ■

3307 Auburn Avė.
, CHICAGO, iii.

.....Lietuvės'.AfcišetŽB-.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
antradieny, rugpiučio 9 dieną, 
10:20 valandą ryte 1932 m., su
laukęs 67 metų amžiaus, gimfs 
Mizgirių kaime. Veviržėnų į>ar., 
Kretingos apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame

spnų ,V
Vjį Lietuvc 
ząpą »r gimines. ,,

Kūnas pašarvotas randasi 4519 
S. Troy St.

Ląifįotuvčf įvyks penktadieny, 
|-pgpiuėio 1 1 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tau
tišką* ikapin/s. i <

, .Vis» ą, .a, Povilo Galdiko gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoind&fįi |,kvočiami dalyvauti 
jslidocuyese. .ir suteikti jam paska
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

AtiliUlt liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė 
ir Giminės. •

teikia ambulance patarnavimą . 5 T.
maOjtt. DJrtyH KttdHos MBdėi'iiiSkOš fc<W&loš Dėl 
ŠefrtUiilj. Paaukite BUDEJUkl pirm bėgu khi^itfe fe 
kitur, r- j7 • - * ■ -

llu^piučlb 5 dibnj, įvykęs 
Univeūsai Statė bariko Hepozi- 
torįų susįrinkimas buvB škįlit- 
liriįas. Man . teko sėdėti gale- 
i-ėjoj, bd apačioj Jau nebuvo 
Vietbš. t '

Prasidėjus susirinldinui visi 
kiąiisėsi ja tai atydžiai. Kuohiet 
apačioj ėmė. , kilti ti’ukširia^ ir 
batibimd ięonibstą$ ;tai kai kurie

Maho- 
ųey, paskilbęs muzikalės kome
dijos žvaigžde, asmeniškai iš
pildys numerius šio teatro sce
noj ateinantį penktadienį; pa
veikslas “i)evil and t)eep”; ki
tokie numeriai.

Orierital teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu scenos 
produkcijų tieks Ted Lewis ir 
jo trupė; paveikslas “(juilty as 
Heli’; kitokie numeriai.

Tivoli teatre __ ... 
rius pildys Bcnny Merdtf 
giamasis Briiadvvay 
paveikslas 
kitokie riti 

t t’ptown teatre 
“What Price liollyvvood 
nos numeriai.

A. A. S1AK1S
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn. ir Ketv iki 9 vai 
Tel. Lafayette 7337

Dft, ,A. J, GUSSEN 
. LIET,ŲtVIR DENTISTAS , 

Valandos: nuo tįtd ijki 9 Vakaro, 
nedėliomb pagal, sutartį.
484 yho’.lr"’’ k ■ 

X-Ray....Phone Cicero 1260

kovų pamatė. Bistįriėsė lai- 
mėtojuni išėjo senas džtįkas 
J. llancfevičiiiš.

Pro^rriHiaš baigėsi su dai- 
nayihib kbnlestii ir Jitižaiš 
Nors yiiilrįko piknikai višii- 
doš buria elieteli, bet Šis( pik
nikas buvo vienas ii didžiati- 
siii, {vairiausiu ir smagidlišlų.

DR. MARGERIS
• . f S ' 7 , i _ i ■ , t
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po

ir nuo 6:
madieniais nuo 1.0 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pitone Boulevard 8483

Ofiso valandos nuo S iki 4 ir nuo 6 IU
8 ’va,į.{>Vafe* jNedSUoiUh pagal nutarti

Budriko piknikas
tiražus sekiriadiėnib rykis 

4 į'4 * l I R N1 1 i * J

rugp. 7 d. Visose lietuvių a p 
gyventose kolonijose 
sujudimas: gatves pilhbs rili 
tbiriobiliiį, visi trdiikia į Bi 
i’iitės driržą —- į Budriko ra 
dio pikriikų. Apie 2-3 valari 
dų jriti Birutes daržiis perpil 
dVtriš, žiribrięs linksnius, 
kaujri, šriektičitiojasi.

Štai pasirodo ęstradoj 
medžiai^ pats Juozas 
drikas, kuris sveikina 
nišką minių savo gerų draugų 
ir kostumerių, 
deda prograjn 
dyriias per 
traukėsi 
tini numeriai tai p. A. 
jeff’o mokinių grupė, 
dantį iš riii&aiičio j 
net visai mažučių vaiky. Jie 
šoko įvairius tautinius ir kla
siškus šokius, kas darė gilų 
ir malonų įspūdį į žiūrėtojus, 
d įiiilsai Aiidrejeff ir jo drau
gas pašoko tikrai artistiniai 
“kazačkų” ir kitokiiis Šokius.

Vėliai! estrridoj įirisirbdė 
Bildriko rildio artistai daini
ninkai: Stasys Biiriktis, Kazys 
Pažerskas, p-nia Oželiehė, lie
tuviu valandos abii ailaiihse- 
riai —- p. Ackeriiian ir Stasys 
Valančius . Čia jriu prasidėjo 
pavienių ir visos publikoj 
dainavimas, o p. Ackeriiian 
net buvo specialiai išsimoki- 
iięs lietuvišką diiimį “Ant kal
no karklai siūbavo”, kurią 
gerai sudainavo, gi publika ir 
kiti dainininkai jriiii pritarė. 
Tai buvo keliip tuksiančių 
žhionių choras.

Vėliau p. Clias. Stepon 
čiaus vadovaiijainas 
iiiyri” choro duliėltavris kvar 
tėtiiš ir Solistai harmoninga 
sudainavo keletą dainų. Sj 
to ir atletikos dalys susiUėj 
“fcncirig” 
riiiišėsi 
studentai 
Aritaiias Miškinis

William C
LIETUVIS A

2656 West

mo
teris, feditli McCbrriiick, senio 
Rockefellerio duktė. Pasak 
Chicagos didlapių, ritsikąriojan- 
ti negalia, deliai kurios jai pirm 
poros metų buvo padaryta ope
racija. Didlapiai dar priduria, 
kad jos sveikatos pakrikimui 
nemažai prisidėjo finansiniai 
keblumai.

žinia, poniai badatlti nereikta, 
jbs brolis, John D. Jr., sako
ma, paskyręs jai fondą. kuPs 
teikia ne mažiau, kaip po $i,b(K) 
dienai.

Sunkiai serga skaityta iki 
v*

<• ■' t ' • ... * ' v r - < > ■■ -* ■ ■ .*į l ‘

- JŪS# GRABORIUS
' ' . ' blbįtii b/lfii ,
A5»SSuUi BaitegB Asm

Visi Telefonai YARDS 1741 fr 1742

SPECIALISTAS 

Patyrimai

Daugelis pirmųjų ispudžiti 
dažnai ėsti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiuro* 
daiktu.
TAI. yra pinku jeigu gali taip 
1 f1 padaryt, jog kitiem patiktum, 
0 vienok, daztiai koks mažas 
dėjikas gali neleisti jums fitį 
putnia., ; d .

PavyzdžiūU Jetgū žmogau^ 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kajpp užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 

llYor 

dantis nauju budu 
įnikai/ pagalios suradp sustata 
kurs Jitikro ivęiėia nedra.ky- 
damas dantu.emaUe. •ame tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iė- 
riitas.

Didelė tubtC Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25|oentąi; 
gausite per savo aptiekonu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovis, U. S. A.

tdAbONlK (STMBA
ir vėl nustebino publiką su savo nupil

.. ....................................................... ■ yt1 *-■■■■»! ■ 11

J. P. WAIT(liES 
advoka+as

2 E. 107tb St.-j— pr»e..Mi
Tel. Pollman 595(3—

4600 S. Wood St. -į Kel
Tel. Lafayette 63

160 N. LaSaile St. pagal intartj

« MIDWIFE

6109 South 
Albaiijr Av.
i» . Phone .

LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. CLARK ST. -itRoom 1205 

Tel. Central 816a. , .
VAKARAIS: 3117 Š. Union Avė.

Arbat 1800 W. 47th, St.. Laf. 8490 
Pagal sutarimą-- --- .

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
dentIstAs

Utarninkaii, Ketvergaii ir Subarami 
2420 W. Marųuette Rd, arti, WesternAo 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliaii, Seredomii ir Pėtnyėh .k 

1821 So. Halsted Street

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų Ilgų 

Ofisas : p 
3102 So. Halsted St. 

kąmpas 3 l$t Street
Vai.:. 10—y-11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

H 1 i -* ••*'* - ■' • ' * *' . ’ ' *
Duokite gavo akis išegzaminuoti

o parei,
įbal rilliai atjautė savo bs 
ępozitonų neįaįmę ir įinel 
v jr tai visu

44 42 &oath rtVestern 

Tel. Lafayette 4 

^aLaNDOS: į.

itarw«a.
IT1"....-
4* %*■<*»

Di; Sužalta A Shkis 
11'4 i i- i H -1 * << ■ •• '.j,. r

Specialiste Moterą ir Vaikų Ligą 
4145 Archer Avė.

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 
ninkais ir ketvergais. Seredomis 

nedėliomis pagąl. susitarimą. 
Qfiso Td. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

> ;į h ' -i ' / *-■ >* "■
T TITT'VmTTT TQ JMJK. 1 • JL/ U1. v Lz O JLzi.o 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai « 
***ef****e**0&>***** lee^H*id*dM''^^

DR.HER2MAN
-IŠ RUSUOS

Gerai lietuviam* žinomas per 25 me
rai kaipo patyrei gydytojas, chirargas 
ir aknleris,- .

Gydo įtaigias Ir . chroi 
rą, motei 
metodus 
prietaisus.

1025 W., 18tfc 61.1 netoli Motgau 8ik 
Valandos: nuo 10—i-12 pietą ū 

nuo 6 iki 7:30 VaL vakaro
. TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South Ashland Aoe„ 2 luitą
.. CHICAGO. »X. .

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 ild 9 
vai, po pietr 1--------- ** ‘
vakaro, Nedi

Phone Midvvay 2880

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vinėent C. Stėele

ŽINIOS

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

John Kuchihskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt, St. 
..Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro..
Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki 6

, - ' ' ■ '' ' ■'t - :• A >» .

• ....
. ■ ... / ■ ;ji.4į '.4 '.i-'.
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' 6 Trečiadienis, Rugp. 10,1932

i Tarp Chicagos
Lietuvių

Paskirtas resyveris 
Central Manufactur
ing District bankui

Antradienį, rugpiučio 9 die
ną, jau buvo resyveris Central 
Manufacturing District užsida
riusiame banke.

Kalbamas bankas užsidarė 
tuo pačiu laiku, kada užsidarė 
Universal State bankas ir 
Peoples National bankas prie 
47 ir Ashland gatvių.

Iki šiol depozitoriai laukė, 
kad gal Central Manufacturing 
District bankas persiorganizuos, 
nes jo vedėjų tarpe radosi stam
bių biznierių ir politikierių.

Dabar betgi atrodo, kai jau 
resyveris yra banke, kad per
organizavimo negalima tikėtis.

Resyveris jau galėsiąs steit- 
mentus išdavinėti už trejeto- 
ketverto dienų.—Rep.

Dr. Šimkus, 
K. Matukaitis, 
Walter Bielskis, 
Stanley Gale, 
Klebonas, 
Felix Lutz, 
Stanley Daugelavičia, 
T. Turskis, , 
J. Dovidauskas, 
Mankus, 
M. Kemėšienė, 
Lutkus, 
Belakus, 
Pauzolis.
Jeigu draugijos, kurios

jo Universal banke depozitus 
norėtų dalyvauti šiame susirin
kime, gali prisiųsti savo atsto
vus.—Laikinas Komitetas.

REPORTERIO

SKILTIS
Kai kas iš Universal banko 

d e pozi lovių susi r i ilki m o.

ture

“Naujienų” piknikas
Rugpiučio 14 dieną įvyksta 

antras “Naujienų” piknikas.
Kaip jau žinoma, “Naujienų” 

kiekvienas piknikas būna įvai
rus, su gerais ir gražiais pro
grama is. Taip ir šis antrasis 
piknikas bus įvairus, nes yra 
rengiama turtingas programas.

Programą išpildys ukrainie
čių choras. Ukrainiečių choras 
yra pripažintas kaip geriausias 
Chicagos chorų kontestuose. 
Paskutinius porą metų jisai lai
mėjo pirmas dovanas.

Taipjau 
aiškiausių 
parūpins 
kompanija

šokiai prasidės 2 vai. popiet. 
Gros p. Jurgio Steponavičiaus 
orkestrą.

Daug svečių susirinks iš įvai
rių kolonijų Chicagoj ir iš ki
tų miestų, taigi bus progos su
sitikti su senais draugais ir pa
daryti nauju pažinčių.

Be abejonės, Chicagos lietu
vių visuomenė atsilankys į 
“Naujienų” paskutinį šį sezo
ną pikniką, nes ji turės progos 
daug ką naujo patirti ir malo
nuj Įspūdžių parsivežti iš jo.

—Senas Petaras.

U

bus piknike vienas 
garsiakalbių, kurį 

Peoples Furniture

Etinės Kultūros Or
gijos darbuotė

Daktaras Jonas šliupas, su
grįžęs Lietuvon iš Amerikos 
ir pastebėjęs, kad Lietuvos 
kunigai dar yra labai galinga 
spėka ir neleidžia Lietuvos 
piliečiui laisvai Šviestis ir kil
ti kultūroje, įsteigė Etinės 
Kultūros Draugiją, kurios sky
riai, nors trukdomi iš pusės 
klerikalų, dygsta vienas po 
kito it grybai po lietaus.

Pirmiausia įskiepita idėja 
Laisvų kapų, kur galėtų pasi- 
palaidoti ir nebažnytiniai lie
tuviai, pilnai prigijo. Beveik 
kiekviename bažnytkiemy 
steigiama laisvus kapai. Tai 
yra gerai.

štai Kupiškėnai sutvėrė Eti
nės Kultūros draugijos skyrių 
ir sau už tikslą pasiėmė įstei
gti laisvus kapus ir jau eina 
prie pabaigos, tik laukia ga
lutino valdžios užtvirtinimo.

Kupiškėnus pasekė kiti baž- 
nytkiemiai ir neužilgo Lietu
voj turės laisvas kapines kiek
viena parapija. Ir ne bile ka
pines — gražias,, išdailintas 
kapines!

Žmonės suprato jų reikalin
gumą ir prie to didelei reikš
mingą * kultūros darbą, ir net 
Kauno ponija susidomėjo ir 
žada ką tokio panašaus įsi
steigti, tik ant didesnės ploto 
žemes; tai busiąs Lietuvos 
Panteonas. Ir tai yra gerai.

Kauno ponija turi gražius 
namus. Ne vienas o keletas, 
kur ponija kaimiečio padot- 
kais laiko operds, teatrus ir

Praėjusį penktadienį Uni
versal banko depozitorių su
sirinkime žmonių buvo tarp 
1,600 ir 1,200 — nežiūrint šil
to oro, nežiūrint paprasto sa
vaitės vakaro.

Ne stebėtina. Daugelio susi
rinkusių uždarė paskutinius 
centus, taupytus gal visą gy
venimą. Tad jie ir norėjo 
nors kai ką sužinoti apie tų

Susirinko didelėj didžiumoj 
paprasti žmones. Tokie žmo
nės, pas kuriuos pinigai atėjo 
tik dėka sunkaus darbo ir pa
teko bankan tik dėka dar sun
kesnio taupinimo.

——O—-*

Depozitorių mitingą šaukė 
pp. Stulpinas, Lutz, Daugela
vičia ir J. Kulis. Gal būt, kad 
jie neturi tokių aukštų titu
lų, kaip musų advokatai, dak
tarai, inžinieriai. Bet tie ti
tuluotieji asmenys nesusiprato 
ar nenorėjo šaukti tokio mi
tingo. Taigi gerai padarė mi
nėti j keturi asmenys, kad pa
siėmė iniciatyvą jam sušauk-

giau užsidarių bankų Chica- 
goje dargiai dviejų-trijų tų 

i pavyko 
resyve-

bankų deporiitoriams 
paskirtas vyriausybės 
ris pašalinti.

_„o— s
Bet visi kalbėtojai 

galimybę depozitorių . komite
tui prižiūrėti, kad jų, depozi
torių, interešai butų kiek gali
ma geriau apsaugoti. Taigi ir 
tapo išrinktas komitetas iš 41 
asmenų.

Sąlyga įėjimui į komitetą 
buvo ta, kad jame yra nepa
geidaujami buvusieji banko 
šėrių inkai.

Węll, prie tų gal reikėjo 
dar pridurti, kad nepageidau
jami yra komiteįę ir skolinin
kai bankui. Nes, kaip šėrinin- 
kų ir direktorių, taip ir skoli
ninkų interesai atrodo esą 
priešingi 
salus.

Be to, išgirsite 
apie uždarytus

o

pabrėžė

intere-

pasakyti, kad susi* 
eigoj1 buvo Tr komiš-

Universal statė ban
ko depozitorių komi

teto susirinkimas
Komitetas, kuris buvo iš

rinktas rugpiučio 5 d., Lietu
vių Auditorijoj, malonėkite su
sirinkti trekčiadieny, rugpiučio 
10 d., 8 vai. vak. į Universal 
Klubą, XII \V. 33rd st., ant 
antrų lubų.

Šiame susirinkime bus ren
kamas egzekutyvis komitetas 
ir valdyba. Taipgi bus išdirbti 
planai šio komiteto veikimui.

Komitetas susideda iš sekan
čių ypatų:

Jonas J. Kulis, 
V. M. Stulpinas, 
Antanas Katela,
V. Didžiulis, 
A. Backis, 
Joseph Rūta, 
Dauk.šis,
Joseph F. Budrikas, 
St. Strazdas,
K. J. Macke,
N. C. Krukonis, 
A. Miscikaitienė, 
Anton Bružas, 
Antanas Olis, 
J. Laukis,
Mrs. Petronėlė Kvietkienė,
L. Jonikas, 
Balčiūnas, 
A. Bubinas,

. John Degutis,
Paul Daubaras, 

■ E. Milerienė, 
j F. Bastis,

W. Taraska, 
Į W. TaraŠkus,

T. Rypkeviče, 
Mrs.' Elzbieta Laurer.

Kaimietis užmirštas. Etinės 
Kultūros draugija ir čia kai
miečiui atėjo pagelbon. Kad 
palengvinti kaimiečiui švies
tis, kultūrintis ir pasinaudoti 
civilizacijos padarais, tai rei
kia tureli vietą sueigai —kul
tūrinis centras, kur galėtų at
eiti kaimietis ir pasisemti ži
nių reikalingų gyvenimui.

Sumanyta steigti Liaudies 
Namus kiekviename bažnyt- 
kiemy. Ir čia Etinės Kultūros 
draugija stvėrėsi už darbo 
pasitikėdama, kad amerikie
čiai savo gimtąjai vietelei at
eis su pinigine parama.

Etinės Kultūros draugijos 
Kupiškio skyrius ir čia pir
mas tą darbą pasiėmė kūny
ti. Ir mažiausios abejonės nė
ra ir negali būti, kad jiems 
seksis su pagelba amerikiečių 
pastatyti erdvius, gražius ir 
didelius liaudies namus.

Tam tikslui p. Jonas Kulis 
jau beveik nuo pusantrų me
tų laiko renka aukas, ir ma
nau nemažai jau surinko. Už 
tokį gražų ir naudingą darbą 
p. Jonas Kulis užsitarnauja 
didelės padėkos. Žinoma, ačiū 
tada tik bus tarta, kada pini
gai, kurie buvo vardan Liau
dies Namų sukolektuoti, bus 
pilnai pasiųsti Kupiškiu Eti
nės Kultūros draugijos Kupiš
kio skyriui.

Neužilgo užbaigs Et. Kult. 
Draugijos Kupiškio skyrius 
darbą Laisvų kapų įsteigimo. 
Tada iš peties ir nuo širdies 
stversis prie įsteigimo Kupiš
kyje Liaudies namo.

Tad Kupiškėnai ir prijau
čianti lietuvių visuomenė bu
kime prisirengę su piiiigiška 
pagelba ateiti talkon tam di
deliam našiam darbui.

—jDr, A* L, Graičunast

■—o --
Mitingas buvo tarpais gan 

netvarkus. Netenka stebėtis. 
Nes susirinko didžiulė , minia 
žmonių, gal būt daugumoj 
vienas kito nepažįstančių, su
sirūpinusių, besijaučiančių nu
skriaustais. Tai nebuvo ko
kios organizacijos ar parti
nės grupės narių susirinki
mas, kuris esti paprastai visgi 
šiek tiek disciplinuotas. To
dėl reikia pasakyti, kad mi
tingas ėjo daug tvarkiau, 
kad galima buvo tikėtis.
/ ' —0—

O trukšmo galima buvo 
kėtis. Dalykas toks, kad ko
munistai būtinai varėsi už 
pripažinimą jų komiteto, iš
rinkto pirm keleto dienų. Jie 
nepaisė nurodymų, kad jų 
šauktame susirinkime dalyva
vo ir depozitoriai ir nieko 
bendro su depozitorių reika
lais neturį žmones; ir nežiū
rint to, jogei jie leido savo 
susirinkimai! visus, kas tik 
norėjo eiti, į tą susirinkimą 
teatsilanke vos apie trejetą 
šimtų žmonių; tatai gi reiškė, 
kad jų išrinktas komitetas ne
rado pasitikėjiriio depozito- 
riuose.

Bet praėjusio penktadienio 
susirinkimo nustatymas pa
sirodė sveikas, ir galų gale 
net komunistai pamatė, kad 
ąu savo komitetu depozito- 
riams jie neįsipirš.

—o►—
Jei neskaityti ( komunistų, 

tai depozitoriai nepareiškė di
delio noro kalbėti. Jie beveli
jo išklausyti nuomonių tokių 
žmonių, kurie atrodė daugiau 
kvalifikuoti kalbėti opiais su
sirinkimui klausimais, 
žmonių nurodymai 
duoti kiek aiškesnio 
mo apie tai, kokioj 
užsidarusio banko 
yra.

Tenka 
rinkimo 
kų momentų, štai vienas as
muo pareiškia: Kai sužinojau, 
jogei bankas užsidarė, tai pa
jutau, kad miisų kultūra žūs
ta. Todėl nuėjau į viešąjį 
knygyną ir ten kelias valan
das praleidau, kad surasti iš
eitį.

Čia kultūra žūsta, o čia ke
lių valandų viešajam, knygy
ne ištenka, kad ją išgelbėti! 
Atrodo, kad ta “kultūra” yra 
arba ytin pigi, arba nėra pa
vojaus, 
taip lengva ją išgelbėti.

Kitoj vietoj kalbėtojas ak
centuodamas pareiškia: Man 
tris tūkstančius siulijo 1922 
metais, kad liaučiau darba
vęsis.

Moteris antroj eilėj sėdėdh- 
ma pastebi: Praėjusį kartą 
sakė, kad jam šiulijo du tūks
tančius, o dabar sako, kad 
tris.

ji, ha

i

ne

Ir tų 
galėjo 

suprati- 
j)adėty 

reikalai

Vienas (rodos, adv. šlakio) 
pareiškimas esmėj buvo toks: 
Perorganizuoti užsidariusį 
banką vargiai pavyks. Kad. jį 
perorganizuoti, tai gal reikė
tų sudėti kuone tokią kapita
lo sumą, kokia buvo uždaryta 
banke.

Žinia, galima tikętis, kad 
reikalai klosis'geriau, ne kad 
šis pareiškimas lemia. Nes 
juk yra sakoma, kad viltis 
visą musų gyvenimą palaiko. 
Bet nebus pragaišties, jei de
pozitoriai neturės nė opti
mizmo perdaug.

—o—
Išreikšta abejonė,, ar pavyks 

pašalinti resyverj,* kaip kai 
kurie dėpozitoriai norėtų. Dė- 
liai to, regis, ir vėl p. šlakis 
pastebėjo, kad ,iš; 150

mes, surinkę tas bilas, pri- 
duošime jas Ilįnois Commerėe 
Commission.
pranešimų 
bankus.

Kviečia atsilankyti gyvento
jus iš visos apielinkės Lawn 
Civic Assaciation 3 kuopos 
Valdyba.

J. A. Romanas, 
Joseph Januškas.

Roseland
SLA. 139 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šiandie, tre- 
čiadien,} rugpiučio 10 dieną, 
7:03 v. vakaro Palmer Park 
svetainėj.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvaut susirinkime iružsimo< 
keti mėnesinius mokesčius, ku 
riems jau laikas yra mokėti.

Marė Klusis, kuopos finansų 
raštininkė, persikėlė į kitą vie
tą gyventi. Dabar jos adresas 
yra toks: Marė Klusis, 10617 
Edbrooke Av. Kuopos nariai, 
pasižymėkite jos adresą, kadpasižymėkite jos adresą, 
reikalui esant galėtumėt 
vai ją surasti.

—A. Narbutas, Org.

Chicagos Rusių Gy 
ventojai

balsu 
praš-

Gal karščiausios diskusijos 
vesta išeigos vietoje. Čia kiek
vienam užėjusiam tam tikru 
reikalu ,komisąi;ai sakė karš
tus spyčius ąpĮe Stulpiną, 
Cermaką, Fostųrį ir Fordą. 
Tik vargšai ( pesusiprato įsi- 
riešti Čia Hyjlrijį*’UpardHipėp.į

; : J A ’ .U ' I į’ . ■ 1 X 1 ; L s.

Brighton Park
X , i.

Masinis rnilinijltš; kauntes ase
soriaus p. Jacobs laiškas

šaukiamas yra masinis liii- 
tingas rugpiučio 12 dieną 8 va
landą vakaro McKinley Parko 
svetainėje, prie 39 gatvės ir 
Western avenue.

Brangus broliai lietuviai, 
paskutinį kartą' atsišaukiame 
į jus, kol dar ne per vėlu yra. 
Laikas greitai bėga, taipgi ši 
brangi proga gali pabėgti sy
kiu su bėgančiu laiku. Taksų 
reikale yra labai daug svar
bių klausimų. '

Kadangi Chicagos meras ir 
Cook kauntes asesorius skai
tosi su musų organizacija, tai 
galimas daktas,* kad rasi 1930 

sumažintos 
tiems, kurie yra padavę ape
liacijas į teismą J Štai p. J. L. 
Jacobs (kautės asesoriaus) 
laiškas prisiųfctay Lawn Civic 
Associatiori ' p'rtezidentui 
Wm. F. Stelzerj

“Dear Mr. Stelzer:
“Honorabįe Jįfayor Cermak 

has fererred your letter of 
June 27 to this office

m. taksos bus

P.

June 27 to thls office, with 
suggesion that I advise with 
you and yolir , ęommittee in 
relation to profiįem and mea- 
sures dealing ydth the local 
tax situation.

“I will be pįeased to ineet 
with your ExeęųUve Commit- 
tee, and sugįęst that you 
telephone this office for an 
appointmept for 
meetitig.

“Yours very trųly (pasira
šo) J. L. Jasobs, County 
Assesor.”

Taipjau ir gązo reikale iš
girsite komitetų raportą. Ži
note kiekvienas, kaip bran
gus yra gazas. _
mi esate atsinęš|i ir gazo 

r dau- ląs ir priduoti jas mums*

such a

TTaipgi prašo 
bi

ar da

Oi

1
•f

mano išvažiavimo iŠ Chica
gos? Tiesa pasakius, nėra rei
kalo niekam apie tai pasako
ti, bet tyliai praeiti tavo klau
simą reikštų, kad aš vengiu 
atvirumo su draugais. Mano 
pasakojimas bus trumpas. Iš
vadas, turėdamas liuoso laiko, 
pasidarysi pats. Pirmiausia 
noriu tave įtikinti, kad nesu 
banditas, nei vagis, neveikiu 
nieko vien savo asmeniškiems 
interesams. Mano darbas yra 
daugiau labdaringo pa'budžio, 
tampriai rišasi su skriaudžia
mųjų ir nukriaustųjų gerbū
viu.

(Bus daugiau)

i

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth ,0249

Mt. Greenwood
Visi rengkitės j SLA. 178 kp. 

pikniką

Mes kviečiame jus vykti su musų 
ekskursija j gražią girią, kur yra tyras 
oras, kuris atgaivins jūsų dulkių prisi
gėrusius plaučius ir kur galėsite pasi
linksminti ir turėti daug smagumo, čia 
bus ir žaismių, ir dainavimo kontestas. 
ir dovanos, ir laimėjimai, taip kad kiek
vienas busite patenkintas.

SLA. 178 kp. šaunusis piknikas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio-August 14 d.. 
Washington Heights ąžuolyne. 107 St., 
į rytus nuo Vincennes Avė. Visi esate 
kviečiami šiame šauniapie piknike daly
vauti, kas tik norite smagiai laiką pra
leisti. Bus gera muzika, visi galėsime 
iki sočiai pasišokti, o ir. nauja plat- 
formė šokiams yra padaryta Visiems
svečiams bus parūpinta skanių užkan
džių — dešrų su kopūstais. Taipgi 
bus suvaidinta vieno veiksmo juokinga 
komedija, bus batų atsirinkimas ir kiau
šinio šaukšte nešimas ir laimėjima^ do
vanų —- $26 vertės naujo radio. *

Visus kviečiame
$26 vertės naujo radio.

PIKNIKO KOMITETAS.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Draugystei Palaimintos 

Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 10 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoje. Valdyba.

Rašo N e m u n a s 
ftąulas vėl Chicagoj

. Vakar. Ruošiuos vakarie
niauti. Telefonas birzgina. 
Teiraujuos, kas kalba.

Balsas, ateinąs viela, klau
sia manęs, ar kalbasi su juo 
tas ir tas, iš ten ir ten.

Sakau, taip.
Nugi džiaugsmingu 

tikrai žemaitiška tarme 
neką Raidas Daškunas.

— Kybą tu iš dangaus, Rau- 
lai?

— Ne. Iš peklos — nusi
juokia Raidas. — Tuoj busiu 
pas tave.

— Lauksiu — sakau jam.
Į pusvąlandį laiko Rauias 

jau buvo pas ;mane. Tikrai 
meiliai pasisveikinome. Vei
de, abejose jo nosies pusėse, 
pasirodė ašarų lašeliai. , Pa
sisakė Rauias atkeliavęs Chi- 
cagon trumpo darbo reikalu. 
Girdi, ryt trečiadienis — turi 
darbo; ketvirtadienį — irgi 
darbas. O pentkadienis jo 
paties diena, šeštadienį ank
sti rytą apteikiąs Chicagą.

—Kodėl, sakau, Raulai ne
rašai nieko Lietuvon? Tavo 
brolis ir senas tėvas susirūpi
nę tąyo likimu.

-^Nerašau vien todėl, kad, 
mirus motinai, neturiu pa
traukimo turėti rekalų su vy
resniuoju broliu ir tėvu. Abu 
buvo žiauriu man mano augi
mo dienose.

Daug tarėmės su R aulu 
apie viską, ko jis iš Amerikos 
laikraščių nebuvo žinojęs. 
Ypač apie Lietuvą, apie Chi 
cagos lietuvius. Kalbėjbva gan 
daug ir apie tuos laikus, ka
da augome, buvome dar ma
žiukai krupiukai,' mažai ką 
apie gyvenimo reikšmę su
pratome. Pirmas čionykščio 
gyvenimo dienas ir tt. Malo
nus buvo mudviejų pasikalbė
jimas, seniai, labai seniai esu 
taip jautriai iš širdies į širdį 
kalbėjęs. Ne mažiau man 
buvo įdomu išgirsti iš Raulo 
ape jo gyvenimą laike virš 
dvidešimties metų dingimo. 
Koks jo darbas, 
kokiais 
atvyko Chicagon? Kokį darbą 
čia turi atlikti ir tt.
Rauias pasakoja apie save.
Pirm negu pradėjo pasako

ti apie save, savo darbą ir pa- 
žvalgą į gyvenimą, Rauias į- 
roniškai nusišypsojo.

Mano gyvenimas nėra nie
kam kitam įdomus: vien mari 
pačiam — pradėjo jis. *—Ma
no darbas reikalauja daugiau 
planuoto veikimo, ne kad kal
bėjimo, didesnės disciplinos, 
ne kad armijos kareivio.

Sakai, nori išgirsti mano, 
gyvenimo istoriją iš laiko virš,

užsiėmimas
reikalais verčiamas

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

rastis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Wasbtenaw Avė.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS
Duokite man gerą automobilių, aš 

duosiu jums gerą ir brangų biznio lo
tą ant 71 ir Francisco Avė.

Nereikia cash.
J. B. AGLYS,

913 N. Sacramento Blvd.,
Tel. Armitage 7178

Business Service ...

NAMŲ SAVININKAMS
Musą biuras suteikta patarimus na

mą savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertą patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietą. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO I

1642 We$t Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus <— mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas. nuobėgas. 
darbas garanutotas. 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Apskaičiavimas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Sakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai 
mokslą i devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą j vienus metus.
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių Įgijo mokslus. ‘ * *
Šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

užbaigiama pradinį

Amerikos Lie-

Ateikite įsirašyti

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, švarus, malonus.
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTĘR NEFFAS, Sav.

MADOS MADOS
Norint gauti vieną ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašomo iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 11L

oi dvidešimties metų, nuo laikų ‘
15-1- .

ir pavarde)

NAUJIENOS Pattern Dent

1789 S. Halsted St, Chicago.
čia {dedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieros •■■•••••••••••••••••Be*. per krutinę

<•
(Adrasaa)

(Miestas ir valstija)

Partners Wanted
Pusininkų, Reikią._________

ŠTAI KUR GERA PROGA
Prisidėti prie gero ir pelningo iš- 

Labai svarbus išradimas pa- 
3tas gautas, daiktas išban- 

es. Visi perka iš pir-

radimo.
darytas. Patentas gautas, daiktas išban- 
dyas pas žmodes. Visi perka iš pir
mo pamatimo. Reikalingas kiekvienuo
se namuose stuboje. Parsiduos po vi
są Ameriką. Reikalingas vienas žmo
gus, kuris gali prisidėti pinigiškai su 
maža suma. Darbas ir pinigai bus pil
nai užtikrinti šitų. ■ nė bonų nėra. 
Atsišaukite tuo.iaus ir ištirkite. ,mt

Z. M.i & COMPANY, v
M. ROZENSKI, Mgr.

14 E. Jackson Blvd.
Room 1629

Tel. AVabash 3775
arba 6812 S. Western Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
dirbti restaurante 
mažas užmokestis.

3510 W

For

senyvas 
— valgis, 

r. 63rd St.

žmogus 
guolis it

Rent
6 KAMBARIŲ moderniškas apart- 

mentas $25.00. Tapgi 4. 5 ir 7 kam
barių apartmentai tiek pat pigiai. Garu 
šildomi, šiltas vanduo, privatiškos mau
dynės. naujai dekoruoti, puikiausia trans- 
portacija Baltųjų apielinkė.

2358 Indiana Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delicatessen gera 
vieta, pelningas biznis. Renda tik 
$25.00. Pigiai. 6009 S, May St.-

Farmg Fcr Saite- ..-. 
Ūkiai Pardavimui 

wwv***^^^**a*ma**^«a«*a*r*a***a***a*

PARSIDUODA trys ūkės su gyvu
liais ir be gyvulių. Imsiu miesto nuo
savybę {mokėjimui. Rašykite: Paul 
Chekaitis. R. R. No. 3. Grrennwood. 
Wisc.

Real Estete For.Sale 
Namai-Žerąi PzfdaviBioi

PARDAVIMUI vasarnami* tinkantis 
dėl refcorto. Pigiai. Del pilnų žinių 
rašykite E. C. Svvensen, Rhinelander, 
Wisconsin.

Apgarsinimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

_____________




