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Progressive Miners 
of America Illinois 
pasirašė 1J sutarčių

Vokietijoje auga 
naujų reichstago 
rinkimų galimybė fa

$30,000,000 ispanų 
jėzuitų turtai bus

išdalinti liaudžiai

S. Rusijos ūkininkai 
streikuoja; derlius 
tesiekia 30% kvotos

I streiką išėjo trijų Belleville 
kasyklų angliakasiai; U. M. 
of A. mėgina palaikyti ope
ratorius savo pusėj

Reichstago paleidimas pr’klau 
sys nuo hitlerininkų ir ka
talikų centro nusistatymo; 
Franci ja baigia atsakymą Vo. 
kietijai

Tuo reikalu Ispanijos parlamen
tas išleido specialį įstatymą; 
turtai konfiskuoti saVisio 
mėn. '

Ukrainos ir kitų provincijų 
žemdirbiai varo pasyvumo 
kampaniją prieš valdžią; ap
leidžia kolchozus

Springfield, Ilk, rūgs, 8. — 
Progressive Miners of America 
unija paskelbė, kad algų kon
traktai jau pasirašyti su 13-ka 
operatorių Beleville subdisrikte 
ir derybos tebevedamos su dau
geliu kitų. Kontraktus pasira
šiusieji operatoriai sutinka mo
kėti angliakasiams $6.10 algą.

O United Miners of America, 
•tuo .tarpu, tariasi su operato
rių asociacija ir mėgina jos 
narius palaikyti savo pusėje. U. 
M. VV. of A. pasirašė sutartį 
su operatoriais, sulig kuria, an 
gliakasisi į dieną gaus $5. Pa
sipriešinusieji tam kontraktui 
kasėjai suorganizavo viršminė- 
tą Progressive Miners of Ame
rica uniją.

Peoria subdistrikte kasyklų 
operatoriai priėmė rezoliuciją, 
kurioje pareiškė neturėsią jokių 
santykių su P. M. of A. Bet 
tuo pačiu laiku vieną Peoria ka
syklų Wellingtone išėjo j strei- 
M-

Belleville, III., rūgs. 8. —šian
dien i streiką prieš $5 algą iš
ėjo 50 New National, Quality 
Summitt kasyklų angliakasių. 
Iš ryto kasyklas pradėjo pi- 
kietuoti P. M. of > A, nariai ir be 
didelio vargo dirbančiuosius pa- 
traukė i savo pusę.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 8. 
—Hitlerininkų ir katalikų cent
ro lipdoma koalicija pirmadienį 
turės arba išreikšti Von Pape- 
nui pasitikėjimą arba vėl eiti 
prieš balsuotojus.

Jeigu Von Papenas negaus 
pasitikėjimo savo kabinetui pir
madienio reichstago posėdyje, 
jis paskelbs Hindenburgo .dek
retą, kuriuo paleis reichstagą 
ir paskirs naujus rinkimus. Jie 
greičiausiai įvyksią apie lap
kričio 6 dieną.

Politiniam veikimui ir spėlio
jimams daugiau gyvumo prida
vė Von Hindenburgas, kuris 
grįžo iš Neudeckk), kur praleido 
atostogas. Jis paskelbė šešta 
dienį priimsiąs katalikų centro 
ir hitlerininkų atstovų į kon
ferenciją, kuri, anot observato- 
rių, tebus formališkumas. Hin
denburgas yra koalicijai prie
šingas, ir visiems žinoma, kad 
Hitlerio į valdžią neįleis.

Berlynas, rūgs. 8. —13 ko
munistų, kurie kiek laiko atgal 
surengė riaušes Rokittnitze, nu
teisti nuo 6-ių iki 24-ių mėne
sių kalėjimo.

Francija atmeta Vokietijos 
> ---‘-į; reįkalaVifhliš

Paryžius, rūgs. 8.
Francijos atsakymas į Vokieti
jos notą ginklų klausimu dar 
nebaigtas, iš neoficialių šalti
nių sužinota, kad Francija Vo
kietijos reikalavimus atmes, nes 
“Versailles traktatas nustatė 
Vokietijos apsiginklavimą ir nei 
viena tauta negali jo pakeisti”. 
Be to, priminsianti, kad Versail
les traktatas reikalauja 
ginklų numažinimo, ne 
nimo.

Nors

[Acme-P. B A. Photo]

Cleveland, O. — Nelaimė lėktuvų lenktynėse. Lakūnai William A. Warwick ir Paul S. Bloonf
* X ■ .. 4 .

tapo sužeisti.

Rugpiučio mėnesį 
Šerų vertė pakilo

New York, rūgs. 8. —Ap
skaičiuota, kad Šerai, kurie yra 
įtraukti New Yorko Wall Street 
biržoje, per rugpiučio menesį pa
kilo vertėje $7,287,742,341. Da
bai’ viso jie yra verti $27,782,- 
501,806.

Hendersonas nepa
tenkintas nusig. kon
ferencijos rėžultatais

Kunigas pagrobęs 22 
metų merginų

Ott?.wa, Ilk, rūgs. 7. — La 
Są.le apskričio šerifas ieško ka
talikų kunigo iš Alexis, kuris 
kaltinamas pagrobęs 22 metų 
amžiaus mokytoją.

Vokietijos bedarbių 
skaičius sumažėjo 

iki 5,225,000

Francijos 1 a k u n a 
skrenda į Pietų Ame

riką
Le Rourget, Francija, nigs. 

8.—Jcan Marmoz ir Louis Mai- 
ieux išskrido iš Toulouse mies
to į Buenos Aires, Argentiną. 
Pakeliui sustos keliose vietose.

Neweastle,. Anglija, nigs. 8 
—Anglijos darbo vadas ir nu
siginklavimo konferencijos pir
mininkas, Hendersonas, kalbė
damas j savo unijų .kongresą 
išreiškė didelį apsivylimą ir ne- 
pasitepk i n imą k onf erencij os
darbais.

bendro 
padidi-

Pirmadienį Maine vai 
stijoje įvyksta visuo

tini rinkimai

Pabaltyje tyrinėja keis
tas J. V. piliečio mir

ties aplinkybes
Insull Paryžiuje

Reikalauja $36,000, 
000 Illinois bedar

biams šelpti

Berlynas, Vokietija, rūgs. 8. 
—Per paskutines dvi rugpjūčio 
savaites Vokietijoje bedarbių 
skaičius sumažėjo 168,000. Vie
nok jų' dar pr iškaitoma 5,225,- 
000.

Augusta, Maine, rūgs. 8. — 
Pirmadienį, Maine valstijoje j- 
vyks visuotini gubernatoriaus ir 
kitų 
mai. 
mas

pla
nuoja naujus finan

sinius žygius
8

valstijos valdininkų rinki-
Prezidentas bus renka- 

lapkričio mėn.

Europos valstybės ne
manančio^

skolų, sako Mills
nemokėti

Paryžius, Francija, rūgs.
—Buvęs Chicagos visuomenės 
naudojimo bendrovių ir elekt
ros magnatas Samuel Insull, 
kuris nelaimingai pabaigė kar
jerą nusibankrotavęs, planuoja 
naujus žygius toje srityje. Da
bar gyvena Paryžiuje.

Ryga, Latvija, rūgs. 8. — Į 
Rygą važiuojančiame traukiny] 
rastas negyvas J. V. pilietis 
Ernest Crosby, iš South Dėko
tos. Daktarai patyrė, kad jis 
buvo nušautas. Dabar J. V. 
valdžia ir vietinė policija mėgi
na surasti jo mirties kaltinin
kus.

Čekoslovakija įsileidžia 
Trockį gydytis

Washington, D. C., rūgs. 8. 
—J. V. iždo sekretorius Mills 
pareiškė, kad 1933 fiskaliais 
metais Europos valstybės turės 
sumokėti $269,976,571 skolų. 
Anot jo, jos pakol kas neduo
dančios suprasti J. V., kad jų 
nemokės ar nemano mokėti.

Kanados universiteto 
viršininkas pavogė 

$901,000 iš iždo

Meksikos Miestas, rūgs. 8.— 
Iš Colima pranešama’, kad ten 
nakties laiku jaustas smarkus 
žemės drebėjimas.

, ________ .____________________________ i
j ..... .. - ****

Winnipeg, Kanada, rūgs. 8.— 
Buvęs Manitobos universiteto 
iždininkas ir gubernatorių ta
rybos pirmininkas John A. Ma‘- 
chray pasisavino $901.175.33 iš 
univ, iždo. Dabar jis patrauk
tas atsakomybėn.

Praga, Čekoslovakija, rūgs. 8 
Čekoslovakija šiandien sutiko 
suteikti buvusiam Rusijos karo 
vadui Leonui Trockini leidimą 
įvažiuoti į šalį ir gydytis Bad 
Pistyan kurorte. Jis bus j- 
leistas su sąlyga, kad nedaly
vaus politiniame veikime.

Skrendančioji šeimyna 
nubausta $180

Lapkričio 8 d. New Yor- 
kas rinksis majorą

Chicayai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kiek šilčiau; lengvas, 
nepastovus vėjas.

‘Vakar temperatūra buvo 53- 
72 laip.

Saulė teka 6:28; leidžiasi 7: 
12. ....................

New York, rūgs. 7. — New 
Yorko rinkimų taryba paskel
bė, kad lapkričio 8 dieną įvyks 
majoro rinkimai užpildyti va- 
ka*nciją, kurią paliko rezigna
vęs James Walker.

Tokio, Japonija, rug.s 7.
Prie Yingkowo, būrys mandžu- 
rų banditų pagrobė anglą Phil 
lips, Asiatic Petroleum Co. Ži
balo bendrovės agentą ir j b 
žmoną.

Kopenhagai, Danija, rūgs. 7. 
— “Skrendančioji Hutchišonų 
šeimyną” Danijos nubausta 
$180 už nusileidimą Grenlandi 
joje be leidimo. Hutchis* 
dabar rengiasi skristi į Islan 
diją.į

Austrijoje, riaušėse žuvo hitle
rininkas

Graz, Austrija, rūgs. 7. —— 
Politinėse riaušėse, kurios įvy
ko tarp krikščionių socialistų dr 
hitlerininkų, 
mirė.

vienas pastarųjų

Springfield, 'III., rūgs. 8. 
Valstijos bedarbįų šelpimo 
mitetas pareiškė Illinois legis- 
laturos specialiai sesijai, kad 
nedirbančius šelpti šią žiemą 
reikalinga $36,000,000. Dabar 
delegatai svarsto Įvairius pa
siūlymus tų pinigų sukėlimui. 
Tarp kito ko, ieškos paskolos iš 
federalės rekonstrukcijos kor
poracijos.

ko-

Rusijoje panaikino 
porcijas užsienio ko

respondentams 1 
'f’Kf'f įa-A,- • ».

Maskva, rūgs. 8. — Savaitę 
laiko atgal paskirtos maisto 
porcijos užsienio laikraščių ko
respondentams buvo panaikin
tos. Valdžia aiškinasi tai įvy
kę per klaidų.

Madridas, Ispanija, rūgs. 8. 
—Vakar vakare Ispanijos par
lamentas praleido įstaitymą, su
lig kuriuo $30,000,000 vertės 
panaikinto jėzuitų ordeno tur
tas bus išdalintas visuomenės 
ir labdaringiems tikslams. Nors 
priskaitoma, kad prieš ordeno 
panaikinimą turtai siekė apie 
$100,000,000, bet dauguma pi
nigų yra Šeruose ir vertybėse, 
kurios priklauso privatiškoms 
bendrovėms ir todėl negali būti 
konfiskuotos.

Ordenas buvo panaikintas 
sausio mėnesį. Naujoje Ispani
jos respublikos konstitucijoje 
nurodyta, kad jėzuitai negali 

įgyventi susibūrę į vienuolynus. 
Po panaikinimo, daugumą' vie
nuolių išvyko į Franciją, į Len
kiją, bet dalis pasiliko Ispani 
joje, išsislapstę po privatinius 
namus.

Tarp konfiskuotų nuosavy
bių yra Buesto universitetas 
Balboa mieste, Barcelonos kole
gija, Madrido industrinis insti
tutas ir Madrido dailės muzie
jus. Be to, keli vienuolynai ir 
šventyklos.

Japonijos lakūnas r^n 
giasi skristi į Jųng-~ 

tinęs Valstijas

Maskva, Rusija, rūgs. 8. — 
Protestuodami prieš nepaken
čiamas gyvenimo sąlygas, kurios 
išdygo iš pereitos žiemos gru
dų rekvizicijos, didžiuma Ru
sijos ūkininkų svarbiausiose 
javų provincijose išėjo į strei- 
ką.

“Daily News” koresponGen- 
tas W. H. Stoneman rašo, kad 
rugpiučio 26 d. Ukrainoje der
lius siekė tik 38.6% nustatytos 
kvotos, Kaukaze—tik 24.8%, o 
Krime ir Kazastone—29.7%.

šiais metais ūkininkai pra
dėjo pasyvumo kampaniją, bū
riais apleisdami . kolektyvius 
ukius ir gaišindami kuo dau
giausiai laiko javus piaudami. 
Paskutiniu laiku tiek didelis 
skaičius ūkininkų apleido ko
lektyvius ukius, kad valdžia, 
griebdamasi priemonių užkirs
ti tam kelią, paskelbė įstaty
mą, kad ūkininkai ukius aplei
dę, negalės atgauti savo žemių.

Darydamas išvadą iš šių ap
sireiškimų, korespondentas sa
ko, kad Rusijos ūkininkų nu
siskundimai panašus nepasiten 
kinimui, kuris pasireiškė tarp 
lotfos ūkininkų J. V. Iowiečiai 
streikuoja prieš žemas produk
tų- kainas, o Rusijos ūkininkai 
—prieš labai mažą atlyginimą 
už darbą.

A. F. of L. kovos už 
nedarbo apdraudę
Wasbington, D. C., rūgs. 8. 

— American Federation of 
Labor prezidentas William 
Green, pareiškė, kad federaci
jos tikslas bus tuojau iškovoti 
priverstiną nedarbo apdraudę, 
kurią turėtų mokėti pramonės.

.... ................ . ... .. . «

15 mėty berniukas pa
sikorė dėl mokyklos
Milwaukee, Wis., rūgs. 8. — 

Negaudamas motinos sutikimo 
lankyti aukštesniąją mokyklą 
Antigo mieste, 15 metų berniu
kas Dean Langiais pasikorė. Jo 
motina buvo pasiryžusi leisti jį 
į vietinę high scbool.

Kruvina tragedija East 
St. Louis teatre

East St. Louis, Ilk, rūgs. 8. 
—Laike seanso, vietiniame ki 
nomatografe, moteriškė, kurios 
vardas, kaip vėliau paaiškėjo, 
yra Inez Bernard, nušovė Wal- 
ter Sadoski, Pasikėsinimo prie
žastis—pavydas.

New Yęįrk/rugs. 7 
hattan Railway Company, kuri 
operuoja elevatorių tinklą, pa
seko į receiverio rankas. Ją 
valdo požeminių traukinių ben
drovė Interborough Rapid Tran- 
sit.

Man

—......».... .
Rio De Janeiro, Brazilija, 

rūgs. 7.-—Anot valdžios komuni
kato, laike mūšio prie Aracas- 
su, Sao Paulo teritorijoje, žuvo 
8 sukilėliai.

Tūkstančiai ieško pas
kolų iš namų pas

kolų bankų

Tokio, Japonija, rūgs. 8. — 
Vienas Tokio japonų laikraštis 
finansuoja transatlantinį or
laivio skridimą į J. V. Orlaivis 
i rlaki'nas Seijo Yoshihara, po
puliariai vadinamas Japonijos 
Lindberghas, jau prisiruošę ke
lionei. -

Pasodintas Vokietijos 
kalejiman už apšivo- 

gimą Chicagoje

Washington, D. C., rūgs. 8.— 
Nors namų paskolų bankai bus 
atidaryti tik už mėnesio laiko, 
bankų t|arybon tūkstančiai or
ganizacijų ir namų savininkų 
prisiuntė aplikacijas, reikalau
dami paskolų. '

Vokietijoje subankrota- 
vd Industrie, und 

Privatbank <
Berlynas, Vokietija, rūgs. 8. 

—Po nepasekmingų derybų su 
įdėliui ūkais, subankrotavo Ja- 
kob Michael koncerno valdomas 
Industrie und Privatbank. Tai 
buvo vienas didžiųjų šalies ban
kų.

Čekoslovakija ištrėmė Ada 
Wright

Parga, Čekoslovakija, rūgs. 8. 
—Čekoslovakijos valdžia ištrė
mė iš valstybės ribų juodveidę 
Ada Wright ir American Red 
Help asociacijos atstovą. Jie 
važinėja po Europą ir mėgina, 
sukelti visuomenėje užuojautą 
Scottsboro juodveidžrams jau
nuoliams, kurie pasmerkti mir
ti už baltų mergaičių užpuoli
mą.

Grafas Zepelinas grįžo 
Vokietijon

Vokietija.Friedrichshafen,
rūgs. 7.— Didžiulis Vokietijos 
dirižablis “Grafas Zepelinas” 
grįžo j Vokietiją, užbaigdamas 
ketvįrtą transatlantinę kelionę 
j Emiliją.

Paraguajaus valdžia 
įteikė kongresui mo
bilizacijos pasiūlymų
Asuncion, Paraguajaus, rūgs. 

8.—Paraguajaus valdžia šian
dien įteikė valstybės parlamen
tui pasiūlymą paskelbti mobili
zaciją visų vyrų tarp 33-40 me
tų amžiaus. Valdžia griebėsi 
paskutinio žinksnio Bolivijai už
ėmus Fort Royas Silva, Gran 
Chace.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 8. 
— Buvęs Vokietijos konsulato 
sekretorius Chicagoje Willi 
Streeb.Jow nuteistas 15 metų ka 
Įėjimo už pasisavinimą ir išeik
vojimą valdžios pinigų. Strech- 
low aiškino, kad jį prie vagi- 
mo privertę Chicagos gengste- 
riai.

27 orlaivių katastrofų 
. aukos per šešius 

mėnesius

- BušuiTalca, čili, rug.s 8. 
nusiritus nuo kalno į upę, pa
skendo 7-i keleiviai.

Washington, D. C., rūgs. 8. 
—Per pirmus šešius šių metų 
mėnesius J. Valstijose orlaivių 
katastrofose žuvo 26 žmonės. 
Keleivių, tuo tarpu buvo 248,- 
954. “

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS’ PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
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1739 So. Halsted Street
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linga įsmeigęs akis j šaligatvį 
vis piktai kramtė galiu cįgarę. 
Ką bendros nelaimės paliesti 
draugai tuo momentu mąstė, 
slinkti pasakyti

[lodai
llUlliJ-lįjonai

,AW^KAĮ- 
METU VISKAS

i bt’ežideH
HftįhHii !■ cn ta iii a. (

Tikrai arti 
a! —• kars 
a. —■ šito 

šito

meškutes. į 
tautišką už- 
pats šdvaimi 
i piHhyn.

Galima

REG, KENAI

, kad pas 
»y ventoj us 

(Ietis 
neūž- 

k rašte

garsenybių, kaip Plechavičius 
ir Glavackas. Įsisteigė dikta
toriška valdžia, kurios prie

Vilniui Vaduoti Sąjungą 
ir jos, pasus

aš nematau, 
deklamacijo- 
isokių są j nu

galima

v elnią, jausmų 
mo fontanas! — 
suko neiškentęs 
nutraukdamas 
svajones 
Inas 
suįrusį galų 
sakyk 
tanas

34UNC 
BUK. 
2-Ufc 
BLfeK.

1019 W. 63d St. Enghivood 4-634

liūdnai pritaria 
Klaidinga, dar pikčiau kram
tydamas galų cigaro.

Abu draugai nutilo. Pa-

yisęj Lietu- 
Eme siausti
Poiit iniams 

kalėjimuose

1 l'T n
W*F n •sFPgva! 'i4®f y#rv.c'

stilHosi (itmcjlniu 
vįsUUiilęlltS veikėju

PasiHąryti Pini 
Ateikite ir.*rleisklte 
muni.s išaiškint!. /tžįfcgs 
HeimiSistemą Gro«t ''

Kpltųm kuri .<žtt
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį ' 
metų. Dieninės, ir SL. S> 
vakarinės, klesos. 

.“Išmokite HĖIM 
BVDĄJrn^rb-

čeverykuose. 
pio išverstos 
pos išsiviepė 
loma tiška šypsą 
visų ui 
nulis, veidų. Tol 
tikras nelaimingųjų gelbėto-: 
jas, tai prakilnus tautos vei
kėjas...

—ką dabai’ tii čia posmuo
ji, lyg jauna panelė pirmųjų 
meilę prisiiiiiinis — neišken
tęs Kiaulinga subarė Papliau
škų. — Buk daugiau praktiš-

uzgesmi- 
smarkiai su- 

Kiaulinga, 
»no saldžias 

smarkiai trenkda- 
vidurį gatves jau visai 

cigaro. — Geriau 
uždegimo fota

is praktikos...
fontanas 

laikosi praeities pri- 
sukurto malonaus 

.—Būdavo 
glaudžiasi 
kaista

UnIOUE Single Text System. One subject at ė 
tirine—čbvėtėd ršpidiy ahd thorbughly.

Cdnvenient location. Spacious guarters. Gym 
nasium for studėhts.

ondo Sąjungų. Kalba 
tai tiek Lietuvoj 

mėrikoj, tiek Kanadoj 
, visur, kur tik yra lie 

i Kanados lie 
irgi yra la

to laiko Lietuva, taip 
I, visiškai prarado Vil- 
Dabar kyla klausimas, 

atgauti savo se- 
Tų klausimų 

truputį pagvil-

? v /v1

šuoli.
limas. Tačiau jis buvo neor- 
ganižuotas ir greit susmuko 
Diktatūra dar labiau įsigalėjo 
Tapo paskelbtas ’ 
voj karo stovis, 
kruvintas teroras, 
kaliniams net 
pritruko vietos.

" ‘ ’ u padėtis 
tepagerej 

laisvės 
nerta

't'URKEY RED *............ 17-UNC. DŽIARAS

S andwich PICKLE 15c

kas nors 
pakartojo 

aprio pabudęs Ignas ir 
žemyn , ant put ne
akintus

siras noras prisi 
t u vos, kur jiems 
b lįs užtikrinta.

Kitokio kelio 
Patriotiškomis ■ ■ ' • • •' • mis ir steigimu 
gų bei fondų nebus 
nieko atsiekti.

LTO ■.ii n ■ rf Fįj7 ,1 1 1

ItVIENĄS. DALYKAS PARDUODAMAS $U PINIGŲ GRAŽINIMO GARANTIJA

. » . 1J i 7 f* K • ■ » iar< * <k A

Visit and Investigate

14 EASt MdhkOE ŠTRĖEt 
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■jausmų 
kalbu

—Vis tiek laimės
— Ignas 
Kimininiais 
vaizdo.—Būdavo maloni meš
kutė glaudžiasi, glaudžiasi, 
širdis kaista, kaista ir nors 
šešto kryželio prislėgta, bet 
pradeda plasdėti lyg blezdin- 

nejučiomis karštis jau 
štai ir Storalu- 
atsikišusios lii- 
r tautiškai dip- 
•"i uždengė jo 

pskritiį, kaip pilnas mė-

plunkšifą. Anava, net Liėluvos 
dikta lor i u 1: Smetoną! 
riai esąš net dvyli 
rijos žurnalistu ir 
rikai giriesi esu s 
bes” redaktorium.

—Ir Storalūpį 
naši svieto taabi 
ČiuojąsĮ i^pliiii 
kis įtekpiihgas žniogus 
kis svarbus tautiečių visupme 
nes veikėj 
geradarys,

tos savo gązietoj 
davo
bo vardu parašysim perkūniš
kai smarkų protestą ^rieš to
kius nežmoniškus policijos 
darbus, kaip draskymas pra
ktinių tautiškų ližeigų sii bal
toms nieškoins. $iipranti, šis

rą_VD. , MAIš. , Sv. ’ 
But-RITE SV-

idėjų ž 
šioja.

—Ar baltosios
Miko Storalūpio 
eigų sitgrįžo? — į 
klausimas verži riš

To tikrai nežinau

Man rodosi, kad Vilniaus 
atgavimas vyriausiai priklau
so nuo tinkamos tvarkos Lie
tuvoj. įteikia Lietuvoj suda
ryti tokias sąlygas, kurios ga
lėtų patraukti vilniečiu^. O tai 
gali diioti • tik demokratine 
tvarka. Kuomet Lietuvos žmo
nių laisvė nebus varžoma, tai 
ir pas Vilniaus gyventojus at- 

i prie Lič
iais ve irgi

—Tiesa, re i i
praktiško daryti 
lyg, iš 
patriiiikę 
sies galo akinius,. šluosto 
švarko rankove ašarotas akis. 
—Pirmįaiisiai reikia gelbėti 
Storalūpį!

— Storalūpio biesas nerinks, 
jis pats išsisuks t iš bėdos. 
Mums. pirmiausiai reikia su
žinoti, kur pasislėpė išvaiky
tos baltosios meškutės. Gaila 
tokių malonių sutvėrimėlių 
netekti.

—Tai gerai 
Senbernių ĘHubo pirmininkų 
Frica Kųktelaitį, O tų sku
bėk į “Durnybes” bambinto- 
rijų ir pasakyk Kvailaičiui, 
kad jis paliktų užtektinai vie- 

j ‘ * j, -y pžkaman-
Ignas.—Senbernių Kįi,u-—Dar blogiau... —vos girdi

mai nusiskundė Kiaulinga.
—Kas atsitiko? Sakyk! Gal 

kokia baisi nelaimė?
—Labai baisi!... Policija už

puolė Miko Storalūpio užeigų

šiandien 
Žmones 

neturi laisves . Demokratinė 
santvarka nerta dar atsteigta. 
Tad kas gali paskatinti Vil
niaus ^yvetatojus kovoti už 
prisidėjiiną prie * Lietuvos? 
Iš tiesų, kam jiems dėtis prie 
Lietuvos diktatūros, kuomet 
iie ir savo turi?

visai Ame- 
ir “Durny 
Tai po bie 

stais pjarodyk . savo gubumus!
Tokiam planui pritarė ii

ku žmogum, o ne svajotoju.
■- Bet kad taiį) saldu jir'si 

ininti Stortalupio užeigos imi 
lonumai...

■ ’ ' • T ■ *

Malonumai,. lai malonu 
mai, bet reikia kas nors prak
tiško daryti — pasiūlė Kiau

KAtA

Ei Damijonai! — sinar- 
kiai sušuko Ignas Papliauška 
į praėjusį pro jį ’ šaligatviu 
Damijonų Kiaulinga.

—Ko dabar tu šūkauji gat
vėje, lyg kuktelejęs būtum?— 
piktai nusispiovęs atšovė 
Kiaulinga.

—Bet ko tu su tokia ištvsu- 
sia fizionomija, lyg motinų 
pardavęs? juokauja apsisei-

DYKAI
“Jiffy-Whi|>”. rtaihų’ ruošai 
irankis-rtkkKVŠiniąūifi , trio- 
t|f: Smetonai išplakti ir 
salkavinjtii stiklas su 
pliho , Si., kcniis Atiii
Natibta-^i^e,j už

—Kas atsitiko su baltom- 
sioms meškutėms? — nesusi- 

a I I
laikydamas sušuko Ignas.

—Išvaikę, tie bestijos!...
rA, kati juos žemaitiškas 

perkūnėlis ištaškytų! — vėl 
sušuko Ignas, smarkiai suduo
damas savo ilgomis rankomis 
per šlaunis. —- Tokios gražios 
meilios meškutės buvo...

—Ir Storalūpį įkišo į džėlų 
—piktai kramtydamas ajiiriisį 
galų cigaro pridūrė Kiaulin-

CANE IR MAPLE

ŠYhUPAS
2 2 UNC. DŽIOGAS

šakyj ąVs^toJP. RCįlUmirštamas 
Voldemaras. Prask *“
ir smauginias kiekvieno lais
vesnio judėjimo. Rug. 8 d. 
1928 m. bandoma buvo nuo 
tų “tautos vadų” pasiliuo- 

Tauragėj įvyko suki-

KiėRvienas
4 'i' -Oi -A: 1 Alasas yra

UfcM Mokyk

NATION-WIDEO: .
PORK

pradėjo Lic- 
dbusti. V’suose kam- 
ėmė organizuotis sava- 
buriai, kurie stojo ginti 
ėvynę nuo nepageidau- 
svecių. Per trumpų lai

ką susidarė pulkai savanorių, 
kurie su didžiausiu pasiryži
mu aukavo savo gyvastį. Tuo 
laiku piešė Lietuvą bermonti
ninkai. 1919 m. prie Radvi
liškio savanoriai užklupo ber
montininkus ir skaudžiai juos 
sumušė. Bermontininkai. pri
versti buvo palikti visą grobi 
ir nešdintis iš Lietuvos.

Bet vos spėjo Lietuva a*d- 
kratyįi nuo vienų priešų, kaip 
atsirado kiti. Tai buvo Pil
kai/ su 
dien 
ties 
mažai 
giau

SWALLOW

Kksil HUTAI
20,-pNC, PAk*

CAMPBĖLL’Š ..

TOUAT0 SOUP 4 ŽSt

svarbiu
11 '/■ visusreikalu

.1!'ji mus . vi

SWALLOW—GERIEJI

SMPEFRUIT

BERHIUKAMŠIr MEROAITlMS!
daiktp , -ŠtamąinĮfp: ^iį-lųf

Galime įfauli porq gražiai moliuotų, Stiprijų, Prlutikomų STlLTS 
/ReguHads, 6.0c Vertės ./

veiduose aiškiai matėsi skau 
smo šešėliai.
, — ()t, buvo 
liaus prabilo 
apsilaižė. — 
skausmus g 
čia visus rūpesčius galėjai pa
skandinti... Būdavo užeisi 
žmogus į tų nesvietiška laime 
pasemtų tautiškų užeigų, ne
spėsi prie stalo jirisėsti, ir 
žiūrėk graži, maloni, balta 
meškutė prie tavęs slenka ir 
taip maloniai šypsosi, kad ir 
plieninę senbernio širdį galė
tų siiitainkštinti. Jei perdaug 
įkaitai nuo meškutės glamo
nėjimo— bariukas čia pat, 
lik už durų ranka gali pa
siekti. Čia jausmų * užgesinimo 
fontanas liejasi...

Labai patogus ir būtinai reikalin
gas ,kiekvięuanvtaani«ntbi« ■ Tai(1.jje 
Žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengps[ , a aiškiai
didelėmis raidėmis atspausdiptas. 
Jame ne tik pažymėti' žodžiai, bet 

ąrjn1^ Vžšisa- 
Šiahctiė.

.,, '

■NATION-WlbĖ SERVICte GitOCERS
IšŪaWaOMA^ PfetNYČIOL ŠUbAToTiR PANEDĖLY, RUGSĖJO 9, 10 IR 12

ykite sau vięnij 
' 1 • 'v 1 , . /y

MM 

CHICAGO, ILL.

Pastaruoju laiku labai daug 
kalbama apie Vilniaus Vada- 

L 'J t,i i“ ■ ;> .i 1vimo r r ------- ^-li
nui apie 
tiek A 
Žodžiu 
tuvių. Kadangi 
tuviai tuo reikalu 
bai susirūpinę, tai noriu ir aš 
tarti savo žodį.

Į Kanadą lietuviai pradėjo 
plaukti palyginamai nesenai. 
Daugelis jų atvažiavo jau po 
pasaulinio karo. Jie žino, kaip 
Lietuva atgavo nepriklauso
mybę; jie žino, kokį vargų lie
tuviams reikėjo pakelti caro 
laikais, kada jie buvo valdo
mi su nagaikos pagalba. Ta
da už menkniekį tekdavo pa
simatyti su Sibiru. Į kalėjimus 
buvo grūdama visi tie, kurie 
stengdavosi liąudį apšviesti ir 
iš VoKiętijos knygąą» gabenti.

Prąsidėjo pasaulinis karas. 
Vėl Lietuvą ėmė terioti iš 
visų pusių. Iš pradžių rusų 
kareiviai, paskui vokiečai, 
lenkai, bolševikai ir bermon
tininkai. Visi stengėsi kiek 
gtalima labiau Lietuvos žmo
nes išnaudoti.

Karui praiižu 
tuvta 
pliuse 
norių 
savo 
j amų

užeiga!—• pąga- 
Ignas ir skaidai 
čia ir širdies 
dėjai nuraminti,

kuriais dar ir šian- 
nėra taikos. Įvyko mušis 

dirviniais, kur žuvo ne
są va norių, o dar dau- 

buvo sužeista. Bolševi- 
irgi sumanė pasinaudoti 

Lietuvos silpnumu ''ir atsiuntė 
savo raudonarmiečius steigti 
sovietus. Ir čia Lietuvos s.t 
va noriai stojo į kovą ir išvijo 
neprašytus svečius.

Atrodė, jog Lietuvos žmo
nės galų gale galės tinkamai 
tvarkytis. Vilniuj įsitvirtino 
Lietuvos kariuomenė ir susi
darė valdžia. Bet štai Želigow- 
ski padarė neva perversmą ir 
pagrobė Vilnių. Atsispirti 
prieš lenkus nebuvo galima. 
Ką gali padaryti mažute Lie
tuva kelioliką kartų didesnei 
Lenk jai ?

Nuo 
sakant 
niu. ' 
kaip jinai gali 
n o vės sostinę? 
aš čia ir noriu 
denti.

Kalbėsiu aš 
dabartiniu ajilinkybių 
vai nėra mažiausios 
Vilnių atvaduoti. Ir taį dęl tos 
paprastos priežastie 
Vilniaus krašto 
nėra jokio palinkimo 
prie Lietuvos. Reikia 
miršti, kad Vilniaus 
lietuviai nesudaro daugumos. 
Ten yra didelis skaičius žydų, 
baltgudžių ię, pagalios, j len
kų. Su tiį tautų žmotaėtaiis 
reikia skaitytis, ypač su žy
dais ir baltgudžiais. Lenkijoj 
žydų ir baltgudžių laisvė yra 
varžoma. Bet ko jie gali tikė
tis iš dabartinės Lietuvos?

1926 m. tapo nuversta 
žmonių išrinkta teisėta vy
riausybė. Nuverto ją Smeto
na, susitaręs su buriu kari-

SCHOOL

į4ATION-Wit>E .

ŠILK TISSUE 3 už 16c
Atskirai įvyniotąjį.000 Lapuku j . <yiL-.r

A-įd-Ut t M’ >'

SFEOIALIS

v a X Tt, W~S y — -

ĮAcmc 
askos valstijos farmeriai 

miestą gabenami farmų proaukt

Mr ttiH.u
...

DDEIIf ■■■,: S^EGiĄUAl .
DnElV : PltSENER STW

SWALLOW 2 KENAI

ŽiRNIAI SU MORKOS! 17c

tolįis prakilnus 
džėloj!... Jei tai 

prakeiktai policijai taip leng
va įkišti džėlon tokį vyrų, 
kaip Storalūpis Mikas, tai mu
sų likimas reiškia tik tiek, 
r i ■ 1 •r • tkaip muses. SloraĮupis prezi
dentų ir vice-prezidentų urė
dų tiek turėjo ir turi, kad ir 
pats nes

penktadienis, rūgs. 9, 193Ž’ 
tįęk».kriil _yi^i sen

berni^ linksmi ir išrodo pii- 
gyvenimu. Viši 

senberniai, su visu savo klių- 
bū. incoYpore, ir po šiai dienai 
galvas įįtildo iiž Miką Storald- 
pj. — GM'Mrį/iio Pabatdi.

BI® 4 PLAKĖS s 27c
........—-.......... . ■ ■. ■ . ..

!. 400 puslapių
< k*. lį-it-i p;.

Su Persiuntimu

*į’ •'• * -i 1 i' 
! ’• a*" '■‘/.r

.'S t ' .*į ■
jj' į f
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Kaip Atsirado Naminiai Gyvuliai
5

atsikėlė

15cGrafas Drakula

Mason Džiaraisu-

Tuzino pakaičiai .DŽIARŲ ROKERIAI 5C

SARDINES 5cKenas

sv.

RUGINE DUONA

. Did. Džiaras 15c
MINKŠTA SALAMI DEŠRA “Cudahy s . Sv. 20c

SODADAR SYKĮ

JUOD-AVIETĖS

3p«k- 23cATINGCOMP

‘BUY'AT THE

•1845°

IN OUR OFFICE]

įvairių 
panterų, 
bezdžio-

grjzuno | 
nustebino 

medžiagos

naminės 
laukinių

nėra
Pra-

“Midwest” 
—Ginger Ale 
Root Beer

KAITI i/ A C M»>« "Good Luck” Augšt OEz. MILKAO evaporuotas D Kenai

Jonai anas Markeri š. 
(Galas)

kad naminis 
laukinių pa- 
susimaišymo

“SUPER SUDS”

Šiuo metu ypatingai rūpina
masi tik tais gyvulais, kif$ic 
žmogui teikia maisto. “L. U.”

mų, jos meilius glamonėji
mus; vėliau jis supras kodėl 
vyrai jų taip mylėjo, jog au-

mingai gyvena. Iš saugios 
spintos išėmiau, musų užra
šus, kur jie išbuvo per visus

OBUOLIAI Nauji U. S. No. 1 5 17C

Tvirtinarna, kad ir 
vištos yra keletos 
vištų veislių mišinys.

Kalakutai Europon 
iš Amerikos. Jie yra kilę iš
laukinių kalakutų, kurių Šiau
rinėj Amerikoj ir dabar esa
ma. Meksikos gyventojai 
prieš Amerikos atradimų iš 
keturkojų gyvulių mėsai laikė

PEANUT BUTTER “Beech Nut”

ir kai kurių Afrikos vietų vie- 
Bet mek- 

ir kitos Amerikos

WAX BEANS “Mid\vest” Puikus ......  2 No. 2 kenai 25c

“SUNBURST” ' 1 7f*
No. 2 KENAI I ■ G

SODA KREKĖS “Paul Schulze” Dykai 5c Paišelis Sv. pak. 13c

Grįžę namo apkalbėjome 
praeitį — į kurių galėjome 
žiūrėti be skausmo ir nusivy
limų, nes ir Godalmingas ir

laiku didelis jla-
Eu-

1Q svarų 17c

10c
CIBULIAI Nauji U. S. No. 1

’ “WARD'S” 
RAIKYTA

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

.lis jau žino, pažįsta jos saldu- kovo savo gyvybes ją ginda
mi.

GĖRIMAI ‘‘Midwest” 4
blKUL V 3 8 unc. džiogai 25c PAINT. DŽIOGAS I wG

“HOSTESS” 
IMPORTUOTOS 
NORVEGIŠKOS

ARMOUR’S “VERIBEST” O No. 1 Augšt. 4 Qn 
r 1 C&O RIEKUTĖS AR PUSĖS KENAI I

KVOTRuT;.N,Ai
PANTUKĖS n m

58c VUU

MTTKAG BORDEN’S "EAGLE BRAND”
KONDENSUOTAS_____________ KENAS ■ wG

ALUS “Bohcmian Special” tti, 4bok"o;25c

!?^onlydiw

o.

Z

Su naminiais gyvuliais su
siduriame kiekviename žings
nyje. Bet ar žinome iš kur, 

.kada ir kaip tie gyvuliai atsi
rado? Juk pati gamta na- 
minių gyvulių nedavė. Na
miniai gyvuliai yra žmogaus 

■ darbo ir sumanumo vaisius. 
Naminiai gyvuliai reikėjo iš
siauklėti iš laukinių gyvulių.

Šito darbo butą gana sude-j tik ypatingos veislės šunis (šu- 
, tingo, gana painaus. Mat, gali nis ir dabar valgo Polinezijos 
sugauti kokį laukinį žvėrį, ga
li jį prisijaukinti, bet dangų- tiniai gyventojai), 
moję atsitikimų laikinis pri- sikiečiai 
.jaukintas žvėris, būdamas ne- čiabuvių tautos prieš Ameri- 

Vadinas,jkos atradimų tikrų naminių
Jie laike 

tik prijaukintus paukščius, 
kurie, kaip žinoma, būdami 
belaisviai, nesiveisia. Tik pa
skui ateiviai iš laukinių kala
kutų kaušinių išaugusius 
paukščius kryžiavo su prijau
kintais kalakutais ir tokiu bil
du gavo naminius kalakutus. 
Spėjama, kad panašiai išsivy
stė ir kiti naminiai paukščiai.

.-/„o,..—

Pirmykštis žmogus jaukino- 
si naminių gyvulių ne tiek me
džiaginės naudos sumetimais, 
o daugiau, kad turėtų plates
nę draugystę su gyvais pada
rais, kad turėtų su kuo pa
žaisti, pasidaryti pramogos. 
Visi laukiniai žmonės turėjo 
ypatingai mylimų gyvulių, jų 
sodybos dažnai yra tikri žve- 
rvnai. šiaurės Amerikos in
dėnai ir eskimai labai mėgsta 
žaisti su vilkiukais ir su dide
liu pasitenkinimu įvairiomis 
spalvomis išdažo jiems snu
kučius. Indėnų moterys, vy
rų sugautus ir parsigabentus 
vilkiukus kai kada peni savo 
krūtimis. Senovės 
mėgo prisijaukinti 
žvėrių, pav., liūtų, 
hijenų, krokodilų ir 
nių. Afrikos negrai savo pra
mogoms prisijaukina antilo
pių, strausų, įvairių paukščių. 
. Gyvuliai žymų vaidmenį 
Vaidino ir pirmykščio žmo
gaus tikybiniuose dalykuose. 
Šventus gyvulius garbino kaip 
dievus, jiems atnašavo įvai
rias aukas. Persai nevalgė 
karvių mėsos, nes jiems kar
vė buvo švarus ir šventas gy
vulys. Kiaulienos nevalgė dėl 
to, kad kiaulė jų supratimu 
buvo nešvarus gyvulys. Kai 
kur, pav., Kipro saloje, jau is
toriniais laikais, žmogus, už
mušęs jautį, buvo prilygina
mas žmogžudžiui. Ainosų. (Sa
chalino sala) tikybinėse apei
gose šventų meškiukų pažin- 
do moteris.

laisvėje, nesiveisia 
paprasto prijaukinimo dar ne- ’ paukščių neturėjo, 
užtenka, kad žvėris taptų na
miniu gyvuliu.

Paskui vėl daug, naminių 
'gyvulių visai neturi panašių 
į juos giminaičių, gyvenančių 
laisvėje. Vadinas, žmogaus 
pastangomis yra išauginta vi
sai naujų gyvulių, kurių pati 
gamta nedavė. Tat padaryta 
įvairaus kryžiavimo, maišymo 
keliu. Dėl to naminių gyvu
lių istorija yra labai ilga ir 
labai neaiški.

/• - ■ i-o—
Kaip seniai žmogus prisijau

kino, išmoko augintis nami
nių gyvulių? Į tų klausimų 
tiksliai atsakyti negalima. Tiek 
težinome, kad jau akmens ga
dynėje žmogaus turėta kai 
kurių naminių .gyvulių. Tų 
liudija ir Lietuvos žemėje gy
venusių priešistorinių žmonių 
sodybų liekanų radiniai. Vie
noje tokioje Sėdyboje, buvu
sioj Žemaitijoje, Telšių ap., 
Varnių valse., Virvytės ir Reš- 
ketos upių santakoje, greta 
su žmogaus kaulais rasta ci
nui, * briedžių, jų tarpe ir 
arklio kaulų. O šitos sodybos 
gyventojo gyventa apie 4 
tūkstančiai. metų prieš Kristų. 
Bė abejonės šitie radiniai nė
ra pačių seniausių laikų ir 
kad arklys nebuvo pirmutinis 
naminis gyvulys. Taigi lia
udinių gyvulių istorija siekia 
laįnii gilius prūsšistoriuius Irtu 
kės.’ M' ”■ ■ *'

Daugumos naminių gyvulių 
kilmė pasiekta gana tiksliai 
nustatyti. Kai kurių naminių 
gyvulių protėviai jau yra se
niai išnykę, išmirę. Jie yra 
žinomi tik iš randamų žemė
je liekanų. Kitų žmogaus pa
vergtų gyvulių giminaičiai ir 
dabar tebėra laukiniai. Mu
sų kąrvė yra kilusi iš dabar 
jau išnykusio galvijo arba jau
čio, lotyniškai vadinamo bos 
primigenius. šito jaučio at
vaizdų randama senovės Chal- 
dėjos ir Asirijos braižiniuose. 
Tais ir dar ankstyvesniais lai
kais jo gyventa visoj Europoj.

Civilizuotuose kraštuose ar
klys, kaip naminis gyvulys, at
sirado daug vėliau už asilų. 
Tų rodo istoriniai Chaldėjos, 
Egipto ir Krito paminklai. Į 
Rytų, kraštus, arklio, matyt, 
ateita1 iš šiaurės. Naminis ar
klys, be abejonės, yra kilęs iš 
laukinių arklių, kurių prieš
istoriniais laikais ir net isto- 
rinais laikais butą vsoj Eu
ropoj.

Musų avis yra kilusi iš lau
kinių avių, kurių dar ir dabar 
yra kai kuriose Europos ir 
Azijos vietose. Ožka taip 
pat yra kilusi iš laukinių ož
kų, kurių ir dabar yrą Irane 
(Azijoj).

Katė, kaip naminis gyvulys 
yra išplitusi iš senovės Egipto 
kur ji buvo laikoma šventu 
gyvuliu. Egipte ir Nubijoj ir 

>Nlabar dar yra laukinių ka-

Dėl Šunies kilmės ginčija
masi. šunų giminei išsivysty
ti turėjo daugiausia reikšmės 
vilkas, bet, tur būt, ir šaka
las. o gal ir lapė. Yra nusta
tytas Šunies su vilku, šakalo su 
lape susimaišymo galingumas. 
Taigi spėjama, 
šuo yra keletos 
našių gyvulių 
padaras.

Egipto paminkluose yra išli
kę braižinių, vaizduojančių 
kaip piemens varosi pulkus 
gandrų. Vadinas, ir gandrų 
kadaise butą naminių paukš- v • eių.

t Pastaruoju
vojus graso ir arkliams, 
ropos ir Apierikos didmies
čiuose arklio jau nepamatysi. 
Kai kur ir žemdirbių laukto
se arklį jau konkuruoja trak
torius. Ir jautis kaip darbo 
gyvulys daugely kraštų jau

važiavome į > Transilvaniją ir 
aplankėme tas vielas, kurios 
yra tiek kupinos baisių ir ryš
kių atsiminimų. Sunku ir pa
tikėti, kad tie įvykiai kuriuos 
matėme savo akimis, kuriuos 
musų ausys girdėjo, galėjo iš- 
tikrųjų įvykti, buvo itkreny- 
bė. Visi praeities pėdsakai 
mumyse jau pranyko. Bet 
Grafo pilis dar teberiogso, au
kštai, tarp apleistų, tuščių 
kalnų, globodama visų apy-

metus nuo musų 
Angliju. Bet mus 
faktas, kad lame 
ir raštų pluošte nėra nei vie
no autentiško dokumento,— 
vien ryšuliai spauzdintų lakš
tų, išskyrus paskutinius Mi
nos ir dr. Sevardo užrašus ir 
Van Ilelsingo pastabas. Var
giai galime ir norėdami rei
kalauti iš skaitytojų priimti 
tuos raštus už šių baisių atpa
sakotų įvykių įrodymus. Van 
Helsingas, pasisodinęs musų 
sūnų ant kelių, štai kaip vis- 
kų apibudino:

“Mes nereikalaujame įrody
mų! nereikalaujame, kad 
mums tikėtų! šis, štai, berniu
kas kuomet nors žinos kokia 
(Irusi ir kilni yra jo motina.

IŠPARDAVIMAS
I
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Naminių gyvulių istorijoje 
svarbiausių vaidmenį, be abe
jonės, atliko laikas. Per ilgus 
amžius žmogus, bendrauda
mas su gyvuliais, pasiekė to, 
kų mes dabar turime. Įdomu 
dar tas, kad visi naminiai 
gyvuliai yra senų neatmena
mų laikų žmogaus pastangų 
vaisius. Kų senovės žmogus 
išaugino, tų mes dabar ir tu
rime. Naujųjų laikų žmogus 
jau nesirūpina pavergti nau
jų gyvulių. Atvirkščiai. Kai 
kurių seniau buvusių naminių 
gyvulių dabar jau nėra. Antai 
Egipte naminiai gyvuliai ka
daise buvo antilopės. Senovės

atsklaupe užpakalyje ir 
žeistas Kvintas paguldė galvų 
ant jo krutinės. Sunkiai atsi
dusęs ir nusilpęs paėmė ma
no rankų į savųjų dar sukru
vintų rankų, suprato skaus
mų, kuris draskė mano širdį, 
nes nusišypsojęs tarė:

“Aš jaučiuosi laimingas, 
kad galėjau jums patarnauti! 
Dieve!” staiga sušuko, ir pra
dėjo graibytis, mėginti atsi
sėsti ir rodydamas pirštu į 
mane, pridūrė:

“Už tai verta mirti! žiūrėki
te, žiūrėkite!”

Saulė tuomet užslinko už 
kalno, bet dar paskutinis spin
dulys nupuolė ant mano vei
do, maudydamas jį švelnioje, 
raudonoje šviesoje. Pažiūrėję 
į mane vyrai kaip vienas nu
puolė ant kelių ir karštas, 
nuoširdus “Amen” prasiveržė 
pro jų lupas. Mirštantis ty
liai tęsė toliau:—

Dėkuokime Dievui, kad 
viskas nebuvo veltui. Matote! 
sniegas nėra baltesnis, 
tyresnis, už jos kaktų! 
keikimas jų apleido!”

Ir, musų dideliam nuliūdi
mui ir skausmui, nusišypso
jęs, tyliai, kaip didvyris, už
merkė akis. •

Prierašas,
Septynios jųętųs ątgąl visi 

perėjome per liepsnas; ir 
džiaugsmas, laimė, kurios kai 
kurie musų susilaukė, pilnai 
pateisina perkentėtus skaus
mus. Tų laimę grūdina faktas, 
kad musų sūnaus gimimo su
kaktuvės išpuolė tų pačių die
nų, kurių Kvintas Morris mirė. 
Esu tikras, kad jo motina 
slaptai tiki, jog kokiu nors 
budu ; musų drąsuolio draugo 
dvasia perėjo į jį. Visa jo var
dų virtinė jungia musų mažų 
vyrų grupę į vienų; bet mes 
jį vadiname Kvintų.

Šįmet, laike vasaros nu-

Moderniška Dentiste- 
rijos Įstaiga 

Mes nupirkome ofisus Dr. Zlpperman 
Jeigu GERAS DARBAS, GERIAUSIOS 

MEDŽIAGOS, ŽEMOS KAINOS ir KRE
DITAS kij nors jums reiškia, mes busime 
dėkingi, jei duosite mums progos įtikin
ti Jus, kad mes galime patenkinti KIEK
VIENĄ REIKALĄ dentisterljos srity.

PASTEBĖKITE ŠIAS KAINAS: 
Ištraukimas be skausmo .................. $1.00
Traukia .Dr. T. II. Logan, dantų trauki

mo specialistas per virš 20 metu* 
Fillings tiktai nuo ........................... $1.00
22 k. Aukso Crowns ...Z................. $5.00
Bridge work ..................................  $5.00
Lieto Aukso Inlays ........................... $6.00
Garantuota pritaikyta Plato ......... $8.00
Mes duodamo kreditu. Darbas užbaigia
mas ant karto. Imkite šešis mėnesius iš- 
simokėjimul. 
Visas darbas su raštiška DEŠIMTIES 

METŲ garantija!
THE LOGAN DENTISTS

♦ 1401 So, Halsted St
S. E. Cor. 14 and Halsted Sts. 

Telephone CANAL 0222

Ali I have 
ever used 
to keep 
my house 
clean is

Kitchen 
LENZER

S<2UARE DEAL
Pasiūlo Žemiausias Kainas už

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną it tt. už žemiausias kainasl

FOR LBST

MHnVESTODSTORES
KEIGHItURHOOI) STUkE*MATERIOLĄ DĖL KARŠTO VANDENS

6 KAMB. BUNGAL0W SYSTEMOS
SUSIDEDA--Iš BOILERIO, RADIATORIŲ, (ŽEMŲ IR AU- 
GŠTŲ), RADIATORIŲ VALVŲ, ORUI VENTS. BRONZAS 
DĖL RADIATORIŲ, AUTOMATIŠKA VANDENS SPAU
DIMUI VALVA, AUTOMATIŠKAS DAMPER REGULIA
TORIUS, TERMOMETRAS, VANDENIUI GAUGE, KAMI
NAS, PAIPOS IR FITINGAI. VISAS MATERIOLAS YRA 
NAUJAS IR GARANTUOTAS IŠDIRBINĖTO JŲ IR MUSŲ.

VISAS ŠITAS AUGščIAU SUMINĖTAS MATERIOLAS 
YRA DUODAMAS PRIE KIEKVIENO PLANT’O. NIEKO 
DAUGIAU NEREIKIA DAPIRK- 
TI. SPECIALIAI TIK TRUM
PAM LAIKUI ........... ......... ......

ŠAUKIT CALUMET 5200 IR KLAUSKIT MR. ROD DĖL 
DYKAI APSKAIČIAVIMO BILE PARANKIU JUMS LAIKU

CALUMET 5200 1

Stiuare Deal Plumbing & Heatiug Supply House
1725 S. STATE ST., Tel. Calumet 5200

Atdara vakarais ir Nedėliomis iki 1 vai. po pietų.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

z Oh — gee e>o$$, 
f BosS - UOOK ?{ 
I VDU'D fcETTEft GĖT 

back all that 
\OIL STOCK. 'I 

$0Ub ••

3 didelės p E 
bon kos fa

^HDTAnnM” Soap Powder 2 pak. 9c Ub I AbUN Cleanser 3 už 11c

300 independent

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS ' 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

, valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573



Penktadienis, rūgs. 9, 1932

NAUJIENOS
The LitLuatahm Daily Newa

Pablished Daily Except Sunday by 
Lithuanmn Newg Pub. Co.» Ine. 
1739 South Halsied Street 
Tetaptame RooeeveU 8500

Editor P. GRIGAITIS
, I ■ .■—.■■I. IIIB l— ll^——*■ S

*8.00 per year fa Canadg
*7.00 per year outside of Chicago

Matter 
Office 
act of

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadtenius. Leidžia Naujienų Ben-

Užsisakyme kaimu
Chicagoje — paltu;

Metama ------ ~---------------
Pustei metą
Trims- mėnesiams
Dviem mėnesiam ------
Vienam mėnesiui —- .. .•

Chicagoj per išnežiotojuag
Viena kopija ..............

. $8.00
---- 4.00
_ 2.00
__  1.50
___ .75

*7.00 
8.® 
l.W 
1.25 

.71

3avfe»yto«e Vatatifose, ne Chlca, 
paštu:

Metama
Pusei metu ______
Trims mėnesiams M 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui M

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams-------------------------- *8.00
Pusei metų ____ _________ _ 4.00
Trims minesiams 2.50 
Pinigus reikia siusti pašte Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
T------- rĮ'.iBMĮ'; „'M .„.y | | ,.| •

KODĖL ĖMĖ KILTI KAINOS?

Per keletą paskutinių savaičių beveik be paliovos 
kilo daugelio “stakų” (kompanijų Šerų), bondaų ir pre
kių kainos. To kainų kilimo dėka, parduodamų New 
Yorko biržoje (Wall gatvėje) “stakų” vertė padidėjo 
nuo vidurio metų iki dabar keliolika bilionų dolerių. 
Dėl bondsų pabrangimo sustiprėjo padėtis bankų, kurie 
turėjo didelių nuostolių, kuomet jų supirktų bondsų 
kainos buvo labai nupuolusios. Pakilus kainoms kviečių 
ir medvilnės (vatos), pagerėjo žemės ūkio prospektai.

Dėl ko visa tatai įvyko?
Daugelis mano, kad šis kainų kilimas yra dirbti

nis, kad jį iššaukė daugiausia Hooveris ir jo rėmėjai, 
kuriems rupi sužadinti gerą nuotaiką publikoje, idant 
žmonės per lapkričio rinkimus balsuotų už republikonų 
kandidatus. Nėra abejonės, kad šitokioje nuomonėje 
yra tiesos. Republikonų administracija ir jos draugai 
daro ką galėdami, kad visuomenėje sumažėtų tas nu
siminimo ūpas, kriris ją apėmė, trečius metus siaučiant 
depresijai. Bet, antra vertus, republikonų propaganda 
stebuklų padaryti negali. Tokį pagerėjimą biržoje ir 
prekių rinkoje, koks įvyko per paskutinį mėnesį laiko, 
vien gerų laikų pranašavimais nebūtų buvę galima iš
šaukti.

“Stakų” ir bondsų kainos ėmė kilti dėlto, kad Eu
ropa liovėsi tas Amerikos vertybes pardavinėjusi. Šį 
pavasarį Europoje buvo pasklidusi mintis, kad Ameri
kos doleris neatsilaikys ant aukso pagrindo ir nusmuks 
panašiai, kaip pernai kad nusmuko Anglijos svaras 
sterlingų. Su dolerio vertės puolimu butų ‘ nupuolusi 
vertė visų amerikoniškų asekuracijų. To bijodami, švei
timų šabų (ypač Francijos) bankai ir kapitalistai pra
dėjo traukti savo pinigus iš Amerikos, stengdamiesi 
nusikratyti dolerių, amerikoniškų kompanijų šėrų, 
bondsų ir t. t. Šis “bėgimas nuo dolerio” reiškėsi tame, 
kad pirmoje pusėje šių mętų laivai nuolatos gabeno* 
auksą iš Amerikos uostų į Europos uostus.

Bet dabar tas aukso plaukimas iš Amerikos jau 
yra sustojęs. Per keletą paskutinių savaičių aukso 
transportai jau keliavo iŠ Europos atgal į Ameriką. 
Reiškia, Europa jau vėl pradėjo daugiaus Amerikoje 
investuoti, negu iš jos imti. Svarbiausia šitos atmainos 
priežastis yra ta, kad biznio pasaulyje tapo atgaivin
tas pasitikėjimas Amerikos dolerio pastovumu.

O prekių (ypač medvilnės ir kviečių) kainas paki
lo visų-pirma, tur būt, dėlto, kad jos buvo nenorniališ- 
kai nupuolusios. Prie to prisidėjo da ir tai, kad žemos 
kainos žymiai susiaurino gamybą, štai, pav. kokių ži
nių spauda paduoda apie kviečių sėją. 1930 metais žiem
kenčiais kviečiais buvo užsėta Jungtinėse Valstijose 
43,526,000 akrai; 1931 metais 40,172,000 akrų. O šį ru
denį, federalinio agrikultūros departamento apskaičia
vimu, kviečių sėjimui skiriama 39,805,000 akrų. Sėjimo- 
plotas tuo budu eina vis mažyn ir mažyn.

Bet dar labiaus depresija susiaurino pramonės ga> 
mybą, ir kai prekių pasidaro mažiau, tai jų kainos na- 
turališkai ima kilti.

Iš šitų faktų tenka spręsti, kad žemiausias depre
sijos punktas jau veikiausia bus praeitas. Bet kaip 
sparčiai biznis ims atsigauti, tai, žinoma, kitas klausi
mas. Dvi stambios biznio šakos yra geležinkeliai ir 
kilnojamoji nuosavybė (real estate). šitose šakose 
lykai dar netitaiso.

ne-
da-

HITLERIS TARIASI SU BRUENINGU

Kuris laikas Vokietijoje jau ęina derybos 
fašistų ir katalikų Centrą/kitaip sakant, tarpe*

, Jeigu juodu susitartų, tai galėtų peninti iš Papeno’ 
valdžią. Bet Papenas sakosi nepasiduosiąs ir greičiaus, 
vėl paleisiąs reichstagą ir skelbsiąs naujtts rinkimus, 
negu pasitrauksiąs iš savo vietos.

Vokietijos darbo žmonėms nėra skirtumo, ar kraš
tą valdys Papenas, ar Brueningas su Hitleriu. Jiems 
yra svarbiau, būnant opozicijoje, suvienyti savo jėgas 
prieš išnaudotojus ir reakcininkus.ii*** ' ' ' ' S F , A ‘ ‘ , > ». , • > ' . . .
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POPIERINĖ INFLIACIJA SO 
VIETŲ RUSIJOJE

“Laisve” pakartoja New 
Yorko “Times” korespondento 

pranešimą iš Mask- 
nuo liepos 1 d. iki 
d. Sovietų Sąjungo- 
suma cirkuliaeijojfe 

pakilo nuo 5,400,000,000 rubu 
lių iki 6,800,000,000.

Kiekvienam žmogui, kuria 
bent kiek nusimano apie pini
gus, yra to pranešfeo aiŠ- . 
ku, kari Rusijoje milžiniškaisIrioji- 
šuoliais progresuoja popierinė " 
valiutos (pinig.ų> infliacija. Nes 
per du tiktai mėnesiu popieri
nių rublių suma tenai padidė
jo vienų bilionu ir’ keturiais 
šimtais milionų!

Tačiau Itoooklyno komunistų 
organas bando savo skaityto^ 
jams apdumti akis to prie 
aukščiaus paduotos žinios apie 
pinigų padaugėjimą pridėjo1 to
kių pastabą ?

“Taip pat ynu padidintus 
opkfe depozitai. Tuo budu 
tėra jsW» fetiaęijįos.” 
Tai nesąmone. “Laisvė” žino 

gerai, kad padidinti “aukso de
pozitą” (aukso rezervą, valsty
bės banke, kuris spausdina po
pierinius pinigus) tokia pat 
proporcija, kaip padidėjo po
pierinių rublių apyvarta per 
paskutiniu du menesiu, sovie
tų valdžia nieku budu negalė
jo. Iš kur ji gautų tiek aukso, 
kad padengti beveik pusantro 

,biliono naujų, paleistų į cirku
liaciją popierinių rublių? Juk 
į Rusiją iš niekur auksas nėra 
gabenamas, nes kitos šalys nė
ra jai skolingos, bet priešingai’, 
Rusija yra skolinga kitoms ša
linis, iš kurių ji importuoja 
mašinas ir kitokius dalykus 
savo ' “piatilietkos” reikalams, 
to ji nuolatos yra priversta 
jioms mokėti.

Pagalios, ir pats Duranty to
je žinioje sako, kad. rublio per
kamoji jėga nupuolė.

AUKSO R^F^VAS IR “BU-
MAšKOS” RUSIJOJE 

} • ' J , L ’ . k % -i ’ • J . ’ • > J ’

Duranty 
vos, kad 
rugsėjo 1 
j e. pinigų

galėjo būti pradžioje metą kiek 
'thaŽesnis. Bet sakysime', kad 
■jau sausio mėnesį bolševiką 
aukso rezervas siekė 700 mi- 

’lioną rublių. Gi popierinių rub
lių apyvartoje tuomet buvo 
netoli pusšešto biliono!

Tat reiškia, kad tuomet bu
vo pabengta auksu tik septinta 
ai* aštunta dalis popierinių pi
nigų sumos. Iš to matome, kad 
šių metų pradžioje sovietų po
pieriniai pinigai buvo jau vi

ešai mažo® vertės.
j Tas pats korespondentas,- 
W filiam N. Stoneman, nurodo, 
kad infliaciją Rusijoje be galo 

{.padidino paskutiniai tetveri 
i metai, kurią Mįtt buvo vyki- 

sc* *0 ■'7j * Stalino piati— 
ilietka”'. Anot jo, 1928 Jn. sau
sio 1 <f. Sovietų Sąjungoje bu
vo 1,666,0^0,00(1 popierinių 

1 rublių apyvartoje. Tie rubliai 
!jaų ir tuomet buvo toli gražu 
ne pakankamai apsaugoti auk
są. Bet ye ką paferė “piati- 
Jietka”: 1932 m. pradžioje po
pierinių rubfią suma jau siekė, 
kaip- aukščiau® minėjome, ne- 
itoH 5,500,000,000, t. y. buvo 
padidėjusi tris su puse kar
tus!

Na, ir štai koks to rezulta
tą®. Kuomet ąuksinis rublis 
'yrą vertas 51 centą ameriko
niškais pinigais, tai popierinių 
rublių galima Latvijoje, ir Len
kijoje pirkti 26 už vieną dole
rį, vadinasi, popierinis rublis 
yra vertas mažiaus, negu 4 
centus. Tik bimbininkai, kurie 
ptibliką per akis mulkina, galį 
šnekėti, kad tai ne infliacija. 

’ Anot korespondento Stone-* 
man (jo telegrama atėjo tie
siog iš Maskvos), jau pačiose 
sovietų valdžios sferose kalba
ma, ar nereikėsią: panaikint^ 
{pasmukusius rublius ir įvesti 
■kitokius pinigus/

dato “btimaškas” ir jomis mo- 
jkėdavo algas darbininkams ir 
i valdininkams ir už ūkininkų 
i produktus.

Takiau iki 1928 , m. bolševto 
kai dar stengėsi popierinių pi
nigų spausdinimą šiaip-taip lai
kyti tam tfkrosė ribose, idant 
rublio vertė perdaug nenu- 
išmoktų. Bet kai buvo smbfe 
ftytas milžiniškas pėftkerią me
tų todustriaMzacijos planas, 
itai infliacijos atigitnas pasida* 
re nebesukontrolidojanias. Ką 
nedarė Stalinas, kad išspausti 
iŠ ūkininkų daugfaus produk
tų, idant jų eksportu paden
gus did’elrus mašinų to me
džiagų pirkimus užsieniuose, 
bet išlaidos vis augo sparčiau^ 
negu pajamos, ir valdžiai ne
beliko nieko daugiaus, kaip 
bandyti užkišti didėjantį defi
citą špausdinamuoju presu. Tuo 
budu per keturis “piatilietkos” 
metus suma popierinių pinigų, 
neapsaugotų auksu, padidėjo; 
•penkiais bilionais rubliu.

Taigi fantastiškas Stalino' 
planas atsitikusią žemes akio 
šalį sulyginti per keletą metų, 
pramonės atžvilgiu, su Ameri
ka, Vokietija ir Anglija suar
dė tą finansinę sistemą, kurią 
tokiu vargu buvo įsteigęs Le
ninas “Nepo” laikais;

BAISUS MASIŲ SKURDAS 
RUSIMU!

ekonominį krizj,, kaip kitosševikų pąsakos apie “rojišką”
k- . .'J".’' Z
niaustos btofas. Komunistų
valdoma Rusija pergyvena pe
męnkesnį, bet gal būt didesnį, jį iššaukė prekių trukumas.

gyvenjifilą soviętijoje yra gry-. Šalys. Tik tenai krizis kitokios 
rūšies. Šitose šalyse krizis ki
lo dėl prekių perviršio, o tenai
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rio ir Ęruenjmgo5. Šios dvi partijos nori sudaryti koali
ciją PWŠ dabartinę baronų ir junkerių vyriausybę, 
vadovaujamų Papeno ir gen. Schle&herio. Susitarusios, 
jiedvi turėtų abrzJ^£n 
cių” (Itotlerinfel

’na

kurtu butų 327,. — kuomet visas reichstagas sus; 
iš 608 atstovų. x

W neseniai Hiitląrįs ir Brųeųingąs b’ųyo, pikti; 
priežfe vienas- an^anji Kai pastarais; Wo> 
tai jisai buvo uždraudęs fašistams dėvėti viešai savo 
uniformas ir daryti demonstracijas gajtvėąe. Rudi$ąršr 
kiniai tuomet ugnim spįaudė prieš katalikų Centrą ir 
Jįruemflgą. Bet šfandre jau juodu tariasi.

! Kadangi “Laisvė” rašo apie 
Rusijos “aukso depozito padi
dinimą” ir'tuo budu bando pa
slėpti nuo savo skaitytojų in
fliacijos faktą, tai paniūrėsime', 
taip iš tiesų yra sų aukso iš
tekliais ir “bdmašįomis” Sta
lino karalystėje.

Į Chicagos “Daily- News” ko
respondentas, Wįlliam N.. Sto- 
neman,. kuris gyvena Maskvo
je, užvakar pranešė iš sovietų 
sostinės, kad šių metų sausio 
m-5n. 1 d. Rusijoje buvo netoli 

i 5,50a,000',0()Q (pusšešto bilio- 
!no> popierinių rub|ių cirkulia- 
jeijoje. O; kiek aukso tuęmet 
* turėjo savo rezerve sovietų 
icentralinis bankas tai milžiniš- 
’kai sumai “bumaškų” padeng
ti? Apie tai mes patiriame iš 
.Jungtinių Valstijų Fę.d^ral Re- 
serve, buletino, kuris laikas mip 
laiko paduoda skaitlinės apie 
pinigų apyvartą ir aufeo at
sargas ' yfeo pasaulio šalyse,. 
Tame buljetine sakoma, kaid! šfe 
metų btofelto mėnesio gale So- 

1 Vįętų Sąjungos aukso rezer
vas 'buvo vertas 349 ųilfetol

i (šoferių. Skaitant rusiškais p> 
Ito ItoįfeiiSį, ta suma sudarytų ąipi$ 

l7Oto,0OO,OOO fetefe.
! Mes neturime1 PO 
I skaitlinėj koks to.krai 
aukso rezervas bųvo> šiįųz motų 
sausio., ufe.. 1 dlr bėt fe 
afejęnės, negalėjo daife 

*iis nuo to/ \kcto jfe buvo fe 
’šiais mėnesinis’ vėliaus. Jisai’

A

, '/Pasirodo, kad tuos faktus,, 
kuriuos savo telegramoje pa
duoda. Stoųeiiiam patvirtiną ir 
‘‘‘Times” korespondentas Du- 
rąnty (kuris, beje, yra labai 

;palankus' bolševikams).- Pasta
rasis sako, kad įki šių metų 
liepos mėnesio 1 d. Rusija tu
rėjo ^400,000,000; rublių ciįr-; 
'kuliacijoje, t. y^faktinai tą pa
čią sumą, kuiną mini Stone- 

‘man. feiškia, per pirmuosius^ 
įšešfe mefesnts šiemet sovietai 
i stengėsi infliacijos nedidintu 
.Bet per liepos i>r ru!gpiučiH mė
nesius centralinio banko pre
sai, matyt, dirbo “overtime” ir' 
“Ijiumąškų” suma pašoko iki[ 

; 6‘,8OftOOOto°0 rublių- Infliacij 
i^abar,- vadinasi, progresuoją) 
smarkesniu tempu, negu kadą' 

i nors,
į Stalino rublis šiandie stovį 
ant to paties kelio; kuriuo pir-1 
.umifaiais po bolševikų ferveršį 
jmo' metais nusirito j pakalnę 
5 senasis, cariškus rublis ir, kiek 
vėliau, senoji vokiečių marke.

Kas šitą naują rublio vertės 
.pųojjmą iišąukę, suprasti ne- 
.sun^ų. Viepą, ją iššaukė fend- 
rąą’; pramones ; to Žemės ūkio 
sųtofe^ ^usijoje^ ąčiu bolše- 
yikų. nesugebėjimų^ tvarkyti 
iekoaG^ii^toS1 kraštę reikalus. 
lĘolžetokams feidatot, Rupija 
‘niekLiomet nesielgdavo piga- 
minV H įrefciiį,; ^no- 
n60a reikiįa, to valdžią buvo 
priversta v isuomet dauginus 
imituoti, negu eksgflrfaotf.

’ ’ęertok' pilto-' 
gtos feukąu’>',> o* kadangi savo1 

nesuspėja pagamini|t 
Ifefetotototok tai Šąiife vi^ujo 
■jai tekdavo verstis prastais 
“sakais” pinigai^:' ji* spausdint

šiandie sovietų Busijoje gy
venimas žmonių masėms yra 
sunkesnis, negu kad buvo prieš 
pradedant vykinti ^penkme^ 
Čib’’ planą. Maišto atžvilgiu, 
kaip praneša korespondentas 
Sfonemau, padėtis sovietuose 
nebuvusi niekuomet taip frlb- 
ga, kaip daba'r, nuo baisiųjų 
t^į-įų1 bado metų.

Valdžios krautuvėse (‘*koo- 
peratyvuose”) , kur maisto pro 
duktri yra pardavinėjami; nu
statytomis kainomis, šiandie 
galima gauti tiktai juodos, duo
nos, silkių, cukraus, arbatos to 
saulegryžių aliejaus. Kitiį ^rU“ 
duktų tos krautuves nebeturi. 
Mėsa) bulvės; piena^* sviestas 
ir kįąų^toto pavirto “prabU-ą- 
gos” dalykais, kurių galima 
nusipirkti tiktai rinko*
je, kur rublis neturi nė dešim
tos dalies savo nominalas ver
tėsi . ■

Laisvo-įę rinkoje mėsos sva
ras ktotuoja $8 (L y?‘ šešioli- 
ką rublių!), sviesto svaras 

■$6*.5(), bulvių svaras 50 centų. 
Kada darbininkas turį už ši
tuos prodfuktuis mokėti tokiais 
kainas,, tai’ kiek jam gali i& 
tekti ji© algbs? Jeigu jisai, pav. 
uždirba 200( rubJžų per mėnesį 
ir išleidžia 40 arba 50! rublių 
randai už butą ir tiems pro
duktams, kuriuos jis gali nu- 
jsįpirktf kooperatyvuose, . .r- -
•jam paiiefc^ i«0' arba 1,5^ 'ąo. ^usiį keturi vajfei, 
^rublių “prabangos” dalykų (tJ 
y. liesos; pieno,, bulvių^ ir i t)! 
'pirkimui laisvojie rinkoje. Delį 
;či&' tie jo1^6’ ar rublių 
jturi' nę; dąugia’us vertės, kajp 
d.ęįęri'a’i'!

; fe to, reikia pasakyti, kadi 
'kooperatyvai, kur Žmogus galit 
nusipirkti' bent juodos duonoj 
iir silkę valdžios nustatytomis 
: kainomis, yra; prieinami tik' 
mažai priviTegij'^toį ^ventojji 
daleljąi. Daugia.us, kaip 9(1 nuo* 

te 
viską laisvoje rinkoje. O‘ čia 
fet j’u’odos duonos svaras kaš
tuoja dolerį, batų pora kaštuo
ja iijkp rublių' to dauginus; rū
bai tajip pat nesvietiškai1 b^anr 
ąųs.; ’ ' "■ ' ■ "■

Aršiausia betgi yra tai,, kacį 
į tolyn; darkai’ eina; ne geryn, 
bet bliogyįi. koresponjdeą- 
tų pranešimai iė Mjaslįvojs, 
vąld^a įį gyventojai numato, 

‘kad ąteiną^jčip^ Žiemai Rusi
jai bus fe galo sųn^k pd^l 
bolševikų . tokiai! fetairė •. šio

vojor, stūmė priekin, mačiau 
čigonų peilius Žybčiojan
čius prie gerkles, drebėjau 
kai jie jais smogė. Kvintas 
ją puolimus atrėmė didžiuliu 
medžiokliniu peiliu ir buvau 
benranatoti, kad ir jis prasi
skverbė pro jų tarpą nesužeis
tas; bet kuomet jis pripuolė 
prie Jonrratano, kuris buvo 
nušokęs nuo vežimo, pastebė
jau, kad kairiąją ranką laikė 
pridėjęs prie šono, o pro 
ptošttfs sunkėsi kraujas. Ne- 
žįurint td, jis ncgaiŠavo, nes 
Jonotarrni su visa energija 
puolus prie vieno dėžės galo 
ir Kukri peiliu pradėjus lup
ti viršų nuo dėžės jis puolė 
prie kito galo. Dveji; vyrų plė
šiamas, viršus negalėjo išlai- 
kyti; girgžfedamas, vinys, ku- 
riomffs' viršus buvo prikaltas 
išlindo ir pagaliau dėžę atida
rė.

Jau ftfo laiku čigonai pa
matę, kad jie yra apsupti iš 
visą pusnį to į juos šnairavo 
kelią vinČesterią vamzdžiai, 
to kąd jie buvo beveik bejė
giai daįktaro Sevąrdo' ir Go- 
dalmingo rankose, pasidavė 
ię dangiaif nesipriešino. Sau
le btivo beveik ttsp ak usi kalnų 
viršūnes fr ilgi grupės šešė
liai nusitiesė sniegu. Dėžėje 
pamačiau grafą gulint į ant 
žemės, kurios sukrėstos, 
apibėrė visą jo veidą ir kū
ną. Buvo mirtinai išblyškęs, 
lyg Vaško stdvyla, bet jo rati- 
iclofios akys žėrėjo tuo baisiu 
keršto* Žyilgsniu, kurį taip ge
tą! pažįstu.

Man bežiūrint, ir jo akys 
pamatė vis žemiau slehkantį 
saulės kamuolį.'Ne apykantos, 
keršio žvilgsnis pavirto į 
triumfą.

fet kaip tik tuo momentu 
ore sužibėjo Jonatano peilis, 

i Surikau pamačiusi ašmenį 
'pervėriau!į Grafo gerklę; o 
| Morris, nieko nelaukdamas, 
nugramzrdino peilį- į jo širdį.

Tai buvo beveik sfebuklfe. 
Frfeš visą musą akis ir vos 
spėjome atgauti kvapą, Grafo 
kūnas subyrėjo į dulkes fr 
ištirpo į orą.

fef visas gyvenimo dienas 
busiu dėkinga, nežinau kam, 
kad nors tuo paskutiniu mo
mentu, prieš kunĄi pranyks
tant iš? UiUsą akių., jo veide pa- 
siroidč fa ranmmo išraiška, 
kurios niekuomet nesitikėjau 
sulaukti nuo Grafo*.

Dratulos pilis riogsojo, nu- 
Š^iesfl ramumos saulės ,švfr- 
sOS; farusąs jos bokštai- ir 
sienos niūriai kilo paskutiniu 
spindulį .nušviestos padan- 
gįu.

; čigonai, palaikę mus už ko
kus stebukladarius ir pama- 
•nę, kad mes buvome keisto 
mirusio žmogaus pražuvimo 
kaltininkais, apsisuko, ir be 
{žodžio nujojo lyg bėgdami

f
neturėjo* arklių užšoko1 ant 
bričkos ir pradėjo Šaukti į 
Isėbfes ją nepuhkfi užpakaly
je. Vilkto, kur laike kovos pa- 
■šitr aukė užpakali m pasileido 
paskui fegančfrioshis, palik- 
daflii imis vienus.

Kvintas Morris droŽęs Gra- 
1 -/• . /' 
Gulėjo 
’/ . ..........
ikrntlnea; kraujas vis dar te-

K110 
greičiausiai prie jo pribėgau, 
nes švetoaėis ratas ddbar ma
nęs nelaikė, galėjau per jį pe
reiti; be manęs, prie jo pri
ėjo ir daktarai. Jonatanas 

(Pabaiga ant 3 pušfj

(Tąsa)
Visai netikėtai du tvirti vy- 

irų balsai sušukai “Half”! Viė- 
im$ jų buvo Jonatana, išsi- 

i karščiavusio, jausmų pagauto 
žmogaus bahas; antras slip- 

!ru»y rampa ir komandiruojantis 
Morriso balsas. Čigonai gal ir 
nesuprato žodžio, bet negalė
jo suklysti išgirdę toną, ne
žiūrint kokiai kalbai ištartas 
žodįs priklausė. Instinktyvie
kai jfre' susibūrę arčiau prie 
bričkos it tuo pačiu laiku lor
das; Godalmįngas su Jonalanu, 
o dr. Sevardas su Kvintų pri- 

• šokd p|ie jų iš vienos ir ki
ltos pusės. Čigonų vadas, di- 
džiulis^ stiprus ir puikiai išro- 
idąs vyras, kuris ant arklio, 
•jojo lyg centauras* nekreipė 
į atėjimus jokios domės ir aš
triu piktu balsu įsakė savo 
talkininkams važiuoti toliau. 
Botagais plakami arkliui šo
ko priekin; bet visi ketufi vy
rai iškėlė šautuvus ir balsu,, 
kuris nepaliko vietos abejoji
mui, dar kartą įsakė jiems 
sustoti. Tuo laiku Van Hel- 
singas ir aš išėjome iš už uolų 
ir atkišome į juos ginklus^ • • • • Pamatę, kad jie yra apsupti 
iš visų pusiij, čigonai sustojo; 
vis arčiau spiesdamiesi prie 
vežimo. Vadas atsigręžė į juos 
įr ką tai šūkterėjo; Visi tuo
jau pagriebė kas ką turėjo, 
peilius, revolverius, prisiren
gę atmušti musų puolimą. 
Prasidėjo kova.

čigonų vadas, siųarįtiai 
truktelėjęs vadžimnis iššoko į 
priešakį to rodydamas į sau
lę, kuri buvo v(ąąi arti prie 
kalnų viršūnių — ir vėliau į 
p;iUy tąrė į juos kęlius keis- 
tfe žodžius* turiu nęgąĮęjau 
supras^. Atsakydami, mustj 
keturi vyriškiai puolę nuo ąr- 
ktių ir praėjo skinti kelią 
pyię yežįmo. p.ąfer, pagafvo- 
fųsi, šųpratau, kad man iš
puolė nusiįgfeU, nerimauti, 
matopt ^oųatąną tokiame pa
vojuje; bęt matom to* tuo; įai- 
įkų, kovos karštis, įtūžimas 
buvo pagriebęs ir mįanę, kaip 

i ir visus kitus; nej aučiau jo
kius įjaimės, tik nesuvaldomą, 
iįąttiiųį jausimą ką toorą dary
to, kovotk Suprasdamas prie 

švądąs vęl dąyė įsakymui j-0 
(grupės naviaj tuojau apspito 
vęžimą ir stumdydami vieųap 
kitą, fetoįseįjFlinuoti ir įsjkąrs- 
čiąvę, mėgino atųn’šti ųžpuo-

Kovai įsįsiubųvus, pamačiau 
Jonataną viįęųoje čigonų rato 
pusę j e ir Kvintą kitįpję,. ver
žiantis prie dėžės.; kuo aiš
kiausiai galęjąų sukasti, kad 
fe touvę pasiryžę '• 
ferbą prieš sfelęs nusileidi- 
iną. ^iękuą nepajėgė pastoti 
jiems kelio, niekas jiems ne
kliudė. Nei į juos atkreipti 
šautuvai, nei orą kapoją čigo- iitoo dvasių. Tie, kurie 

užpakalyje 
vimų įgaujuB. Jo- 

jijiatlanĮ įtūžimas, drąsa ir pa*- 
siryfeias atsiekti tikslą pa- 

’yeilįė į dalį čigonų, kurie mė
nuo dėžės ir

nunio” suvažiavimą, kurie
svarstys, pvi^menių im- 

’ tfe1 krašto' skurdui
mažinti
Pashodo tuo* buduy

SU

kad bol-

išblyškęs,

negulėjau 
OYL, ifesij 

skinti kelią

•ną peiliai,nei užpakal 
feufenčių vilkų gaujos. . 
jjtatland įtūžimas, drąsa i"

gino jį to 
pradėjo nhp jo trauktis lyg 
nusigandę, palikdami Jonata- 
nui atvirą Kelką prie vežimo. 
Momentaliai aįnt jo užšoko ir 
'neįtikėtinu, stoarkumu, jėga 
nuvertė dėžę ant žemės. O 
tuo tarpu Morris švaistydamas 
šautuvu, skyfe kelią pro kito 
čigonų būrio tarpą. Pusiau 
la’pi’nirhsi, per; visą.laiką se- 
ikiwų} J oną taną, bet tuo pačiu 
iluikųi jpto' tosi«ų kampą sekiau 
-ir Kvinta, kuris atkakliai ko-

fui į fedį sųfeito ant žemės. 
(k1il<5j»o atsirėmęs alkūne į 
sniegą ir ra’rtką pridėjęs prie

ibrsiVerŽė i pro pirštui Kuo
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$i6,bw,bod h^stoiiij 
metaniM dėl ahtomo-

Apskaičiuojamą, kad Cluča- 
goj autonįobiliiį ir jų dalių 
vagiliai padaro žalos per me
tus apie $16,(MO,bod.

Speciale lėgdglątiiros se
sija Užsidarė iki 

pirmadienio
Trecįadieiiį susirinko spe

ciale Illinois valstijos legisla- 
tpros sesija. Vakar, ketvirta
dienį, nedalyvavę joje ne pu
sė legislatiiros narių. Taigi 
ir nutarta ji uždaryti iki atei
nančio pirmadienio.

Bedarbiams šelpti komitetas 
raportavo . legislatiiros na; 
rištus, kad šelpimo reikalui 
šių metų rudenį ir ateinančių 
žiemų reikėsią $36,000,000. 
Tačiau atstovų buto spykeris 
^banaliau ir senatorius Barr 
išreiškė abejonę, ar pajėgs su
rinkti pakankamų legįslatų- 
rių balsų skaičių bet koks ki
lius, kuris bus« taikomas rei
kiamų , suųių padidintomis 
taksomis sukelti.

tafp BKloagos
I KulBllll»!»|

karąiiettę Park
h- vM išniliš? lattH

Jaii kėlėją knttiį btivO iš
mušta langai F. liAiilbs krUii- 
tuvės, 2624 Wėst 69 šU’cet.

Praėjusius kartus jiikthdariij 
daibas bitvo be pašekiį jieiiis. 
Bet naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį, -piktadariai iie lik 
išmušė kAibamoš krūiiiiiveš laii- 
g:į, aie ir į krfiuluvę įsibriove.

čia jie iškraiistė regištebį ir 
Šusikoleklave virš $70 išsihiii- 
firiįj. Rai’tii išsiiiešė ir rėgis- 
tei’io stalčiuką. T() ne gana: 
išeidami jie dar atidarė leakii- 
iies langus ir dbrls.

Sįiejama, kad tai Huvįš kėkš
to darbas. Pats p. banta ma
no, kad taį buvo piemenų dar
bas.—Victihls.

1,; ' < A-.

Washington Heights
[Acme-P. B A. Photo]

♦ 3 » 'r 5
Jėanne Jomelli, kuri savo 

laiku buvo žymi operos daini
ninkė. Rugp. 29 d. ji pasimirė 
San krancisčo mieste didelia
me skurde.

Moteris taip pauaiMno ,p]įrq, 
kad teko Šaukti ‘poticiįa; 
kairnįjnai atsisakė maišatis, 
ha turį bėdų su sdvoinis 
moterimis.

120,000 čhiėagiečių išsi- 
žaUSjb sdVttHtiėS

- , I ’ • 1» . ■'•>■•• t — •
Nepajėgdami sumokėti spe

cialių asėsmeiitų ir kartu, su 
jais uždėtų ^ausinių, 120,(MM)

Platitioja siūlyti naują 
observatoriją

išąihe lirik^čįiįhyš, batalikąi, 
biausbinės pąnialdiį, dąinuoja- 

iiažhytiniubse choruose...
lot jau į tą laiką atyąžiavo 
‘ J ir (letėktyvii vežihias, 

-lilšį siilaikc. ’f'adh iai, 
tik tada siisibiiiko būrys 

.... iii .. ; u i-i iu i m-

eina įirle siiiriiiib. Ldbai ap
gailėtinas dalykas. U titanas.

vesti miestui savo nuosavybę. 
Kai kurie tų nekilnopamos sa
vasties valdytojų, tiesa, . atsi
pirko nuosavybę, bet tokių 
esąs visai mažas nuošimtis. 
Savininkai turi du metu laiko 
miesto pąjįntai savasčiai išva
duoti: Bausmė už neniokėj- 
jhą specialių asešmęntų me
tams siekia 21 nuošimčius.

’ . I . ; t . J ’ • į • * • ■ į

Chicagos ir Texas universi
tetai planuoja statyti bendro
mis jėgomis naują observato
riją Texas valstijoj. Obser
vatorija turėsianti 80 colių 
reflektorių. Observatorijos 
vieta busianti ant Davis kal
no. (ibservatoriją 'manoma 
pabaigti statyti 1938 m.

Priėjusį iietvirlHdien| tuk
sėjo 1 d.^ viena šios apįelin- 
kcš lietuve, idšisveikindama su

t- •• r- Į- į- t '-'lilu.'. ■ *savo vvru, kuris rengėsi va- 
žiliiiH f įiM; kokiii liii įnh. 
giii taip .kirto jaiii, kiiii jis sii- , In iipį v* ';tt.'- At n t ‘.r« t >i>- krito ant žemes lyg negyvas.

.»:• . .. • n >ii-.»ūk .y uikaimyno darbininkas, kuris 
dirbo j)ric garažo, niatė įv^ki. 
Jisai pamanė, kad Šaunioji Įei
de užmušė savo patieką. Tin
gi nięko helaukdamaš jis iš
bėgo bdllcijoš ieškoii. Albego

policijos 
kurią iii

ta-T - • ‘.'U ' - pir n r r TV 
žiopsotojųį’ iarjie kurių Hųv'au 
ir aŠ. Prisipažinsiu, kad tai. i i • r r p u "iii’Į . b ■ ‘ -i* prastas mano drąsumui kredi
tas, bet k$ padarysi — sakau 
teišybį.

Smaugtasai vyras, 
skundėsi policijai, o .-■■r'i’ ji teisinosi, 
bttlšu: “Oh, daddy 
lie, don’t iie”.

• » <
Sekantis žygis, ,ąįo mūšio iš

vadas, tai jau tikrai mus vi
sus nustebino.

Pamatėme, kad policija iš
siveda “tdmų&Ujį” ir smaug
tąjį vyrą, tėįŠ.kia, aręštiioja jį, 
o moterį palieka. Vyras, ei
damas pro nius,,tarę: “That’s 
wpnderful”. , Rodei jam ro
dėsi “wpndcr^ul”, tikrai neži
nau: gal tpdel, kad turės j>ro- 
»os ramiai atsikvępti, o gal 
ųdel, kad esama tokių smar- 
dų moterų.

Pasiteiravaii pas kaiinyiius, 
ar jie nežino, kokia buvo mū
šių priežastis. ( Susilaukiau at
sakymo, kad tai yra gan pa
prastas reiškihys šioj apielin- 
kej. Čia, girdi, dažnai pasi
laiko muštinių — jei ne kai
mynų, tai savųjų, tarjie. Pa
prastesnėms muštinėms tai ir 
policijos negalima prisišauk
ti.. Ir kažin, ar biilii policija 
atvažiavusi, jei nebūtų buvę 
pranešta jai, kad žmogų už
mušė.

Beje, smarkioji leidę rimtai 
rūstaują ąn| kraulUvčš savi
ninko, ^ad , jis .pašaukęs l)bli- 
pįją. Ųęt krautuvininkas ne
kaltas, nes policiją . pašaukti 
prašė,, kaimynų .datbininkaą. 
. Kada tokie įvykiai pasitaiko 
šeimynoj, tai reiškia, kad ji

matyti, 
Į/viiviicu, w iiiotcris 
kalbėdaiha saldžiu 

llon’t

SPORTAS
Ptrhios Šio sezono ris tynęs

Šiandien Cdįišėuhie įvyksta 
Įinmos šio sezono ristyriės, kū
ną rengia Joe. Coffey. Pirmoj 
poroj risis Jim Mcfrtillen šų 
Budy Dųsek. tiek vienas, liek 
kitas yra pasižyniėję ristikąi ir 
turi aspiracijų prie pasaulinio 
čempionato. Laimėtojas turės 
progos kibti j Jim Londbns, ku
ris yrai skaitomas rištikų čem
pionu.

Risis taip pą't Hans Kamp- 
fer, Gino Garibaldi, Zaharias i,r 
visa eilė kitų gerų ristikų.—N.

.. r.. 4iJ4!!s ;

Pinigų Sitiplinib Skyrius at
daras kasdiė htto T y. r 
iki 1 ytifc jiedėliliem 
hito 0 V. Hlo i|tl i V. 1
==5855S5S=^^------- ‘

J’

kėter Conrad
Fotofttafuoju J.isų na- 

muose arba studijoje
6023 S. JIalsted St 

. , (Jaųsen Stud.) 
R«. 730 62nd St.

k Tel. Englewood 5840

Grabeliai

MA0OS MADOS

Po 11 metų siieme
Tapo areštuotas liarold 

Watkins. Jisai buvo kaltina
mas, kad ėmęs dąlyvumį api- 
piešime Dearbofn gatves gęįįž- 
kelio stoties 1921 metais, kada 
plėšikai pąųjšjavč $59,000 pi
nigais ir $392,000 laisvės bo- 
nais. AVatkins buvo įtartas 
kartu su “Big Tim” Murphy, 
kiltis tapo rastas kaltas ir at
sėdėjo teriųihtį tederaliainc 
kalėjime. Watkins areštuo
tas jo namuose adresu 6045 
Harper avė.

Iš po pačių policininkų 
Hbšiiį įibvoge kdiltliš
Keturi policininkai prava

žiavo anksti ketvirtadienio ry
tų Aslijian Bros, krautuvę, 
2101 East 71 Street. Vos pra
važiavo, kaij) išgirdo krautu
vės stiklų skambėjimą. Kol 
policininkai apsisuko sii karu, 
vagiliai spėjo nutverti , du 
jrangiu kauru buvusiu kai- 
i f n ’ * į t t • .įamos krautuvės lange ir pa- 
jegti, nežiūrint policininkų 
šaudymo.

krautuvę, kad pranešti polici
jai apie įvykį.

Kada tas, darbininkas, sugrį
žo atgal, tai menamą “užmuš
tąjį” męteris jau lamdė pj-ie 
porčių lango. , Vyras; Dįiato- 
mąi, norėjo pabėgti, bet, buyo 
nutvertas ir kokia tai. drabu
žio atkarpa smaugiamas. Be 
to, jo saldžioji palieka nesi
gailėjo jam ne antausių.
, Mųšamasai. šąiiĮicsi kąųnypų 
pagelbos. Minėtas darbinin
kas vėl B^gb į krautuvę, Cią, 
prie krautuvės, stovėjo keletas 

puolėsi prie jų prašydamas, 
iW«

peš Įnoleęis pziiiušįanti jį . ųr 
i. Visi tačiau 

gi iš kąi- 
pramuštų 

“O kaš

meile! O

- - : Gfhbonai <

Ridi ir Simus
LifeTuViš ’ bftAiibRiūŠ

t s^uoplgią^a. 
Reikale meldžiame atsišauktu.o u.u*ų 

•darbu bu*ite> užganėdinti.* •
_t ( Tel. Roosevelt 2515 arba. 2516

2314 23^ H.;
; ■■ SKYRIUS: r

1439 S: Coiirt, Cicėrd; 111.
Tel. Cicero 5927

bolitininkas kaltinamas 
dėl $1,000

> ! ;j n i į f|i<» H 4įl •’ į Ut v k į* >p 
2792 — Jaunai, mergaitų DaokykJon 

eiti suknelę. ,.r( Tinka | is bite, ni ate rijos, 
Sukirptos negeros 8. 10. 12 ri 14 metų 
amžiaus mergaitėm.

> Norint gauti) i penų ar daugiau 
yiršnurodytii,-pavyzdžių, prašomo iš
kirpti paduoti ? blankutę arba pri- 
J—11------iiumeri, pažymėti

parašyti savo var-
duoti pavyit
piierą ir aišl—T ---------
dą, pavarde p adreąų. Kiekvieno pa- 
—’Mįio kainų jfc ęeutu. Galima pri- 

~’~a------ ~ pašto ženkleliais
u. Laiškus reikia

ePt.» 1739 Eo. 
DL

ryzdžio kalnų
Siųsti pinigus, ad< 
kartu su užsakymu 
adresuoti: i i

naų;

Policininkas .lobu Frye, is 
tiiįcago avenue stoties, areš
tavo seną graiką, George Kar- 
havalos, už |ai, kad šis pedlia- 
vojo pajus be laishio. Grai
kas pasisakė turįs $7,516. Da
bar graikas sakošj, kad pra
žuvę jo $1,000. Policininkai 
bažijasi, kad neemęs graike 
pnigų. Bet kapitono McGurt 
įsiikyiiiu policininkas Frye ti
po suspenduotas iki kaltini
mas bus nuodugniai ištirtas.

Pattern Dept. 
liųlaį St, Chicago. 
15 centų ir prašau 
{fivjzdi No._____

.„^L.... per krutinę

Banditai dušovė
Tajjo rimtai sužeistas Davi 

Alkulis, savininkas delikates. 
krautuvės adresu 358 East 4i 
pt. Jisai nušautas buvo krau
tuvėj, kada mėgino holdape- 
riams pasipriešinti. Kelonii 
valandoms praslinkus po šio 
įvykio Alkulis mirė Hgoiiliiė]!

LifeMl dBUjai

Dr. C. K. Kliau^d 
DENTISTAS 

Utaminkai*. Ketvergei* ir Subatom* 
2420 W.JUąrųuette Rd.iatti W.estem Ao.

Phone Hėmtbck 7828 
Panedėliai*. Seredomi* įr Pėtayėio I* 

1821 So. Habted Street

S. M; ŠkŲDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ
Didelė ų.g^aži kfpjyėia,dykai

718. W. 18 St.
Tel., Roosevelt 7532

~ IGN. J. ŽDLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj
•. y « ,» f įl •> -4 1 i • •, '.J. *

1646 W. 46th St.
, Telefonai

Boulevard 52Č3

oulevard 8413

1327 So. 4$th ęt.

Telefoną*
Cicero 37Ž4

West jown State Bank Bldg. 
ŽlOO.tV’. Madfton 0.

Vai.: 1 iki 3 po piėt<į» 6 iki 8 vak.
,, Tel. Seeley 7330, .
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIS
Valandom . nuo 10 ryto; iki. ž po 

ir nuo . 6:30 Jkį 8:30, vakarti Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Hblsted St3421 So.
Pbonc bonltvard 8483

A. t Daviddiiis, M J).
4910 So. Michigaii Aventie

, z v į. Tel Kenwood 5107
VALANDOS: 

ųpo 9 
nuo 6

-* ,* AUlvVUvial <1/ lAJJcBl '

Dt. Viįcent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Daktarus V. A. Slinkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo ikro ofbe patinu*!**, ilaipututb*

l j? 'įų JVakndo* nuo į iki .4 U nuo 7 iki 9 yį 
NedMiomb nuo 10 iki 11 
3343Sttath Balrtrd Straat

DR. HERZMAN
, ■ — IŠ rUsuoš -

,.. Gerai lietuviam* žinomas pet.j 
tu* kaipo patyri* gydytojas, d 
ir akušeri*. ' ■ « . .. - t

. Gydo smigia* >ir {Chroniška* Ugm vy

Ji i ana? 
irurgaa

prietaisus. .. ‘
■ aah A,0f!^Atabo^riftl « v 1025 IV. 18tb St.t netoli Uorgaa S*.

Valandos* > nuo 10—-12 pietų k; 
nuo 6 iki 7<30 yal vakaro 

Tek Canal 3H0
Rezidencijos telefonai i , > 

Htfdt.Park 6755 ar Cmtrai 7464
■■v ■■■

AL
„ Centrai 7464
T -L’

valandai. orte t 
, __ _ valandai vakare 

apart Ibimtadimio ir lutvirtadumia
8

K Pbone Canal 6122

DR.S.BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

,v Valandos: 4-ttI k 7--8 
Seredomis ir nedeliomb pagal sutarti. 
Rtaidroci/a 166^8 So. Richmond Stnat

Telefonas Republic 7868

4729 Šouth Athland Aoa., 2yJabb* 
» CHICAGO, ILL. - 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų i* Vaikų ligų 

• OFISO VALANDOS: j? 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte] nuo 2 ikl^i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki |8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 V. Jicag.

Phone Midvay 2880

« lin

> f.’ ,, Ui*. ‘ I *• • •" 4
Ofiao .it Rez. %eL (Bou!evard >5913

,r768, 3S< St
7 (Cor. ,of, 35th 8 Habted Sta) 

Ofiao vafandoa nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Ncdildieniaia pagal autartj

Ofiao Ir- Rez. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St
(ęor, of 35th 8 Hajsted. Stie) £ 

Ofiio .valandos: nuo,2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniau pagal sutarti

•Telefoną* Yard* 0994

Dr. MĄURICE K AHN
4631 South Ashland Aoantu

Ofiso .valandos: ... .t. 
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 1 bo j>l«i 

7 iki 8 vaL. Nedėl. nuo 10 Ud 12 
Rez. Telephone Plaza 3200 w 2.

Ofiso: Tel. Victory 6893
{į uRez.: Tek Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite CepirąJ 7,464

DR. A. A. R0TH
... Rusas Gydytojas ir ęhirurgas 1#( 
Specialistai odos liaų ir vtneriikų ligų

c. « ,H Ofisas' r t •

3102 Šo. Halsted St
. kampas Alst Street * 4
Vai.: 10—11 v. ryto,.2-r-4/ 7-^-9 v.v. 

Nedėltomis ir Šventadieniais 10—12.

vyrų ir moterų. Darbininkas •pi 1 'p >h v L* »•>puolėsi prie jų prašydamas, 
p* feilž? fW.WW 

pasmaugsianti 
atsisakė eiti: vienas 
J Į į i » •  ................. 1 '■> ’ I • H f l .mynų parodė savo 
kaktą ir pastebėjo:

»t >» m- unlpr • < * * u mane gelbėjo? (
Tai tali ir artimo

•* ♦•jifi**-”! w •* j*1, ■ •*’ fiM **r.

Iri V įf-e p y“ ‘--•"p

J. F. RADZIUS
'H&AušiXš Li&Tūvtš 
graborius chicagoj

•h. j • # ‘ ‘ . T a

ĮtgMĮfchK-. Laidotuvėse patarnau-
OHh fe *«$)?

;ri-

TeU,£anal 074.

■.H..;.

•į?.?’ y K" -r

eRABofciu ĮštAldA
irn B vii Sjiteo JfiįdL jyu rfįto-

me už atvežimą nį 
bite kokios miesto

atveš i musu istaii

enatin

u.Dytarnautoju* Pyk 
Šermenų. Pašau pirmhėįįkreipsitėą ktir

■ ’C S ! < ' - ?<i

I I Š81!MF I UU^Imd

Telefonat Yarda 1138 ts 
' , t ( 4 4.4 \ . D

Stanley P: Mažeika
,Graborius ,ir
Balzamuotojas 

iy Wodi«Įfe/. A iWvaįĮ&,
Tunu automobiliu* visokiem* reika

lams. Kaina prieinama

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard O
L '. • , 1 ;

Musų Patamavima^ lai
dotuvėse ir kokiame rd- ka^ tas&ii Ji|b 

nipgas ir nebrangus to
dėl,, kad, s neturime ii-
laidų užlaikymui *ky-

3307 Aitbtirii Avė.
CHICAGO. ItL

, , n;..r ■ i r;, t
r* r i rLietuvės Akušeres

i

JARUSH
OO;. 1:
PHYl

1 THE]
8 MII

6109 South 
Albany Av.

M.# į 1.
Hemlock tiit '

Duokite javo

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
oPTbMBtktSt

Praktikuoja viri 20 m.
4649 .S. Athland Aua.
Td.. ty>B|*wd 6487

4649 įS. AthlMid ’Aui.

AKIŲ IŠTAS

h - V.

, ftmjiaa HMsted Š$.
w Wrr4. »«» 5 iki 8

Nedtilomii nuo 10

DE Suzana A. Slakiš
Specialu^. MoUra . ir Vaikų Lifitį 

4145 Archer Avė.
V®1-, JA1 K ’T/Ol pp..piet 4-8 tik y 

mokais ir ketvertais. Seredomis ii 
njedęliom^ pagal susitarimu. 
Ofiso Tel.; Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hvde Park 3395

DR; T; ntlNDUUS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

,4142 Archer Aoenue
• ; e '■ J . I £ .5 *

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki & vak. Nedėliom nuo 10

'! liti 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virglnia 0036

Rez. 6600, South Actetian Apeinu 
i JPhone Prospect. 6659 > 
Ofiso Tel..;Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Šo. Halrted Street 
ČH1CAOO, ILL.

" "'k'į-' ''IT'"- . ‘

DR.M.T.STRKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS:-
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo a 4 ir' nuo O Iki 
8 vat raki NedOllomla parai cutartl 

Ofiso TeL: Boujevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Advokatai - .

K. G U GIS
. ADVOKATAS•

MIESTO OFISAS
127 N. Dratborn k SL» Rootn 1113

Valandos: Ano 9 ryto ik: 4 po putų 
v? u Gyvenimo ivitta — » 
3323South. Halstrd Strtat

Tel. Boulevard |310, _ ,4.
Valandos: nuo 6 iki 8- vaL Icltkvhni 

vakari. .iš*kyrus kemrgų >
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto » ,

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 Wėst 22ttd Stireet 

. > Arti Leavitl St.
, j.TMonat Ganai 2552 h 

. Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro.SereJoj ir fenyėioj nbo 9 Ui «

4442 South Wttttrn Avtnut 
i i ■ .............. y *

Tel. Lafayettc 4146

VALANDQS: r 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A; L. YUSKA 
2422 VZ,, Marhįuttta..Rd. 

kampas. 67th ir Artesisn Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos , nuo , 9. iy 11( nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, seredom* po pietį ir 

nediliom* pajai luiitarimi

Dfe; Ai ii GŪSSEN 
V . k .lietuvis dentisTas : 
Vriand^iajrt^jrytp įfei 9 vakaro, 

nedėliomi* pagal sutarti. 
4847 We*t ?441h <Str*«L 

CICERO, im U!* X-Ray....Pbone Clęiro .1260 f.„-f 
~ * --—........— ■ ■' ■   

’ = Hemloclc 8lil

DR. V; Si NARES 
hTOfto$ATm^WVRGM 

2420
t'- ’'n. A- -V 1U 2

j, t , ,

A. A. SLAKIS
... Advokat&s
Srieito Ofiiae 72 lU. Wa»iAngton<S^ 

oom 905 Tel. DeArbom >7966 
Valandoj: 9 ryto iki.4 po pietų

•*4 t-4. ' ■ ... i * Hį '** *

Namų TeL Hyde Park 23^5

JOHN B. BOItilEN
(John i .< B|gdži • ’Bordrtu)

* LIETUVIS ADVOKATAS ,, 
105 W. Adams St., Room 1642 

i uStf. .Tėlephohe >Randoty>h .6/27 , 
vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9,

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte Tek Republic iB00

JOSEPH J. GRIS’!
Lie,^‘,v|?4631 So. AshuinS Ąoe.

Tel. Boulevard 2800 •<
Rez. .'65151 ^O4i,RoMpeU SL 

Tel. RepubHę 9733 .

ADVOKATAS i ■ 
52

4600 S. Wood St, — Ketverge valu

160 N. LaSalle St. — pagal autųrtį

. v TeU Ceotril-6166 
VAKARAIS:,3M7S.Vųi Av«. .

kAiii i8bo'X’4^sė?r uf.
, f Pagal ąutarimt.

ulevsird 7043

4645 So. Asbiand Avė.
arti 47th Streft NedilioMii



.- -...................................... J i. '.y. ...
# ■ •* ' Ii ■ 'V. •m-X .«*-*., .. t| , « * a

VISIEMS UNIVERSAL STATE BANKO 
DEPOZITORIAMS

Į..: ■! t «-■ -J Į. j y-.. .

Marųuette Park
Pavogė rašomąją mašinėlę

Rašykitės ,po peticija, reikalaujančia skirt depozitorių 
rekomenduojamą resyverj

Universal State Banko Depo
zitorių Komitetas savo posėdy, 
laikytam rugsėjo 1 d., nutarė 
reikalauti ,kad br.nko likvida
vimas butų pavestas pačių de
pozito! ių pasirinktam resyve- 
riui. Komitetas mano, kad ši
taip padarius bus atsiekta dve
jopos naudos. Visų pirma, bus 
atsteigta pasitikėjimas, kurio 
netekome valstijos auditoriui į- 
sakius banką uždaryti. Antra, 
tiek Komitete, tiek depokito
riuose vyrauja ta nuomone, kad 
pačių depozitorių resyveris ban
ko likvidavimą turės baigti su 
didesne nauda tiems, kurių pi
nigai liko uždaryti^

Vaduodamasis tuo supratimu 
Universal State Banko Depozi
torių Komitetas didele dauguma 
balsų pasirinko resyverio viettii 
Justiną Mackiewich’ių, turintį 
savo bankinę įstaigą prie Lea- 
vitt ir 23 PI., Chicago, 111.* Su 
Komiteto propozicija p. Mac- 
kiewich sutiko. .

\ • iRinkdamasis tai vietai žmogų, I 
Komitetas žiurėjo, kad jisai tu-1 
retų daugumos depozitorių pa
sitikėjimo, butų atsakomingas 
už savo darbą ir susilauktų ma
žiausiai pasipriešinimo tos3 
valdžios įstaigose, kurioms teks 
sprendžiamasai žodis tarti. Ko
mitetas mano, kad šitą parei
gą jisai atliko geriausiomis in
tencijomis. Pirmoj vietoj sta
tyta ne grupių’interesai, o visų 
depozitorių nauda. Ir kaipo 
žmogui ir biznieriui p. Mackie- 
wich’ui mažiausiai galima pri
kišt grupinio šališkumo ir ne- 
kompetencijos.

Komitetas mano, kad depo- 
zitoriai visa 'tai mokės įvertin
ti. Dabar kaip tik reikalinga 
visų depozitorių vienybė, jeigu 
norime savo .reikalus apginti. 
Mums reikės dviejų trečdalių 
visų depozitorių parašų. Taipgi 
reikės, kad jie atstovautų du 
trečdaliu visų depozituotų (pa
dėtų) pinigų. Be to savo tiks
lo nepasieksime. Komitetas to
dėl visus depozi'torius ragina: 
rašykitės po peticija nežiūrint 
to, daug ar mažai pinigų atsto
vaujate! Kad ir vieną dolerį at
stovaujate, jūsų parašas bus 
taip jau brangus, kaip to, ku
ris atstovauja tūkstančius. Tie, 
ką atstovauja didesnes sumas, 
greičiau sudarys reikiamuosius 
du trečdaliu depozitų. Bet jie 
negales sudaryti dviejų trečda
lių depozitorių. Vadinasi, visi 
privalo rašytis po peticija. Ir 
juo greičiau jie tatai padarys, 
tuo geriau.

Rašymuisi po peticija Komi
tetas yra paskyręs sekamas 
vietas:

Jos. F. Budrik, 3417 So. Hal
sted Str.

J. P. Ewald, 840 W. 33 Str.
N. C. Krukonis, 3251 So. Hal

sted Str.
“Sandara”, 3227 So. Halsted 

Str.
V. M. Stulpinas, 3400 So. 

Ėmei aid Str.
“Draugas”, 2334 So. Oakley 

Avė.
Justin Maskiewich, 2334 So. 

Leavitt Str.
“Vilnis”, 3116 So. Halsted St.
Paul N. Smith & Co, 4425 

So. Fairfield Avė.
J. Yushkewitz ,3647 Archer 

Avė.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted 

Str.
K. J. Macke, 6812 So. West- 

ern Avė.
B. A. Waitclies, 4600 So. 

Wood Str.
J. P. Whitches, 52 E. 107 Str.
Eikite į bile kurią šių vietų 

—kur kaitram parankiau — ir 
rašykites po peticija. Duodami 
savo parašą jus neimate ant 
savęs jokios atsakomybės, iš
skiriant tą> kad reikės sumo
kėti po 25 centus padengimui 
įvairių lėšų (advokato, notaro

komyhės. O dėl to, kad nęsklys- 
tų bereikalingi gandai, kurie 
musų visų reikalui kenktų, ki
toje vietoje rasite pavyzdinę 
musų peticijos kopiją. Perskai
tę matysite, kad jūsų Komite
tas sako tiesą.

. Komitetas pageidauja, kad 
Universal State banko depozito- 
rrai 
tusi 
kad 
ves dabartinis* resyveris, 
daugiau išlaidų pasidarys, 
išlaidos bus išskaitytos iš musų 
pinigų, uždarytų banke. Veiki
te vieningai ir greitai. Taip da
rydami mes greičiau savo ti
kslo pasieksime.
U. S. Banko Depozit. Komitetas;

St. Strazdas, pirmininkas, 
2202 W. 22

be jokių atidėliojimų rašy- 
po peticija. Reikia žinoti, 
juo ilgiau banko reikalus 

tuo 
Tos

Iš graboriaus J. J. Bagdono 
laidojimo įstaigos ofiso, adresu 
2506 W. 63rd Street, piktada
riai išnešė dar visai naują ra
šomąją mašinėlę (typewriterį). 
Tai atsitiko apie 11-4ą vai. prieš 
pietus, kuomet J. J. Bagdonas 
tik minutei-kitai paliko ofisą 
neužrakintą ir užėjo į esančius 
viršuj gyvenamus kambarius.

Jeigu kas pastebėjote vagi
lius, tai praneškite J. J. Bagdo
nui minėtu adresu arba telefo
nu—Republic 3100. Jis bus 
tai dėkingas.—A. J. S. .

“Pirmyn”

u z

W. 23rd
Ali old

St.
V. M. Stulpinas, sekret., 

3400 So. Emerald Avė.
Peticija yra tokia:

PETTiTION FOR APPOINT 
iMENT OF RECEIVER to HON. 
lOSCAR NELSON, AUDITOR

OF PUBLIC ACCOUNTS
State of Illinois
the undersigned, two 
in nuniber and amount

...... ■——-
šiek tiek nuo (Įidžiosios Lietu 
vos gyvenimo. Atrodo, kad šio 
miesto reikalai vedami tvarkiau, 
nei kitų Lietuvos miestų, .ir pa
tys žmones laikosi daugiau vo
kiško punktualumo.' vokiško su
sitvarkymu, ne kad kitų Lietu
vos dalių gyventojai.

Apie drg. Kcpiežas p-nia Vi
kšrienė pranešę, kad jiems se
kasi gerai. Teisybė, pats Ke- 
meža truputį negaluoja širdim. 
Dr-gė Kemėžięnė gi yra sveika 
ir linksma, veikia chore, dai
nuoja. dalyvauja vaidinimuose.

P-niai Vikšrienei matomai gy
venti Lietuvoj patiko, ir ji ma 
no ateinantį pavasarį vykti at
gal, kad apsigyventi ten ant 
visados.—Rep.

• f- ■ i

Viešas ačiū SLA. 208 
moterų kuopai

Penkiadienis, rngs. 9, 1932

Chicago Lithuanian Chorai 
Society “Pirmyn” will liave 
its first rehearsal of the sea- 
son Friday September 9tli, at 
Meldažis Hali, 2344 
PI. at 8:00 o’clock.
members are urged to attend 
tbis first rehearsal
clioruę will take part jin the 
lOth annįversary mcmorial 
exercises for “Šernas” Sunday, 
September llth at the Lithu
anian National Cemctary. 
New members are also re- 
ųuestcd to attend and join tliis 
chorai society. Membęr.

for the

We, 
thirds 
of the creditors of the Univers- 
ai State Bank, an Illinois Bank
ing Corporation, of Chicago, 
Illinois ,do hereby petition that 

JUSTIN MACKIEWICH 
who resides at Number 118 
Aikens’de Road, Village of Ri- 
verside, County of Cook and 
State of Illinois, and who is a 
repū'table person and elector of 
Cook County i n the State oi 
Illinois, be appointed receiver 
of and for the Universal State 
Bank, an Illinois Banking Cor
poration, located at 3252 South 
Halsted Street, Illinois, in ac- 
cordance with Section 11 o f 
“An Act to amend Sections 1, 
2, 4, 5 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15 and 15i/2 of ‘An Act to re-, 
vise the law with relation to 
banks and banking,’ approved 
June 23, 1919, as amended and 
to add to said Act a nc.w sec
tion, to be knovvn as Section 
lli/2,” approved June 4, 1929.

Marųuette Park
K. J. Miacke susilaukė įpėdinio

P-n o K. J. Macke, 6607 So. 
California avenue, šeimyną ap
lanke garnys. Paliko 8 svarų 
sūnų ketvirtadienį apie 6 va
landą ryto.

Pataravo Dr. Narijatiskas.
Abudu, motina ir sūnūs, jau

čiasi gerai. Randasi namie.
P-nas Macke yra labai paten

kintas susilaukęs sau įpėdinio 
real estate bizny. Jo ofisas ran
dasi adresu 6812 South West 
ern avenue.

—Kaimynas VBA.

Lietuvių Baleto su 
rinkimas

atsiliepė keletas motinų 
nori, kad jų vaikai pio-

Mt. Greenwood

Kupiškėnams laisvų kapų rei
kalu, n-lė Leoną Gaižaite, pirm. 
208 moterų kuopos, šiandie per
davė man $5.00 auką.

“Naujienose”, No. 207 š. m., 
buvo pakvituota $111.50. Tad 
dabar viso yra $116.50.

Už tokią gausią auką tariu 
p-lei Leonai Gaižaitei, pirminiu 
kei, ir podraug visoms 208 mo
terų kuopos narėms, vardu 
Etines-Kulturos Draugijos Ku
piškio skyriaus širdingiausiu 
ačiū!

—Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St., Chicago, III,

Iš visko matyt, knd ši biz
nio įstaiga depresijos nejau
čia, nes jos produkto gamyba 
kas kart vis platesnes ribas 
apima. Čia, žinoma, daug 
reiškia visos Kučinskų šeimy
nos darbštumas ir abelnai ge
ri santykiai darbininkų tarpe. 
Ypatingai pavyzdingi ir ga
bus yar Kučinskai jumorai — 
Lawrencc ir Edmund — ku
rie veją negaudo, kaip dau
gelis to amžiaus vaikinų, bet 
rimtai žiuri į ateitį, sekdami 
savo tėvų pėdomis.

Bendrai tariant, šios kepy
klos tvarka ir vadovybe yra 
pagrįsta sveikais biznio pama
tais, ir, kaipo rcsųltatas viso 
to, pagaminama sveikas ir 
skanus produktas — duona.

Mums, lietuviams, tokios 
biznio įstaigos suteikia daug 
garbės, ir lodei jos iniciato
riams, p. p. Longinui ir Valie- 
riui Kučinskams su jų šeimy
nomis, verta palinkėti kuoge- 
riausios kloties. Her-man.

Laiškas “Naujie 
noms”

rėmėjai bei darbuotojai kviečiami atsi
lankyti ant susirinkimo penktadieny 
rugsėjo 9 d., 1932 m., 7:30 v. v. 
Bronio Liutkevičiaus name po num. 
9756 Indiana Avė. Gerbiami L. S. M. 
Ratelio nariai! Vasaros laikas baigiasi, 
ateina šalta žiema su ilgais vakaaris, to
dėl būtinas reikalas ir mums prisirengti 
žieminiam sezonui. Taipgi bus rapor
tai iš vasaros veikimo, ir iš bankos, 
turi musų turtą laiko uždarias. Yra 
ir daugiau svarbių reikalų. Kviečiame 
visus ir visas ateiti į susirinkimą ir ne- 
sivėluoti.

A. Jocius, Ratelio raštininkas.

Marquette Parko Liet, Am. Piliečių 
Cliubas uoliai rengiasi prie busimojo 
pikniko vietiniame parke. Kiek nu
girdau nuo nemažai tautiečių, kad jie 
yra labai susidomėję šiuo pikniku. Su
lig žmonių interesavimosi matomai bus 
gerų pasekmių. Tokiais nedarbo me
tais daugelis žmonių vengia išlaidų, ir 
nori arčiaus namų pasilinksminti. Ne- 
dčlioj 11 d. rugsėjo, piliečiai išgirs įvai
rumus to 
ųuette Parke.

Simono Daukanto Teatr. Jaun. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks pėetny- 
čioj, rugsėjo 9 dieną, 1932 m., 7:30 
vai, vakare, Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. šitas susirinki
mas bus labai svarbus, bus daug kal
bama kas link prisidėjimo prie kitų 
draugijų, ką jau keletas skirtingų drau
gijų yra propouojama. Taigi drau- 
gai-gės turėsime būti atsargus, kad ne- 
padarytumem klaidos susivienydami su 
netinkamoms draugijoms. Tokiu budu 
turime kiek vienas dalyvauti ant šito 
susirinkimo.

rengiamojo pikniko Mar 
Pilietis.

CLASSIFIED AOS.
Autoųiobiles

PARDAVIMUI AUTOMOBILIS 
Marmon 1929, taip .kaip naujas, ma
žai važiuotas, 8 cilinderių, 6 draliniai 
ratai, model 68. Kaina $350.

Kreipkitės
A. NAVIKAS,, 

711 W. Garfield Blvd. 
Apt. 1 B 

Normai 8279
■t

Furniture & Fixtures
Rakandąi-Itaisai

KARPETAS. importuotas 9x12, la
bai geram ' stovy, $35.00, taipgi / 
“drėpsus”, pigiai. Ardmore 10544.

————-o————
TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA 

Turtinga rezidencija: .vattota 60 die
nų; seklyčios setas, kainavo $350, pa
aukoja $35: miegamojo kamb. setas 
$50; puošnus valgomojo kam, setas 
$50; importuoti oriental, maži oriental 
$14; Wilton kaurai, baby grand 
nas, poilsio kėdė $14; radio $30; 
pos, pusryčių setas'; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Wasbington, 
Austin 3838

pia- 
km- 
pcr-

Gauta žinių, kad parvažiuoja 
A. .Mikšys su savo žmona iš 
Lietuvos. Sulauksime pp. Mik
šių šią ar kitą savaitę. Jei ne
sustos kur pakely, tai jie tikė
josi būti namie 10 arba 11 d. 
rugsėjo.

Pp. Mikšiai apleido Mt. Green- 
woodą 10 d. gegužės.

Gerb Mikšiai atsisveikini
mui buvo surengę šaunų balių. 
Kurie dalyvavo jų išleistuvėse, 
dabar rengiasi juos pasitikti bu
riu. Gerb. SLA. 178 kuopos 
nariai ir narės malonėkite da
lyvauti sutiktuvėse ,kai gausite 
pakvietimą. P-nas Mikšys daug 
žinių parveš iš tėvynės Lietu
vos.

SLA. 178 kuopos komisija’ tu
rėjo susirinkimą rugsėjo 7 d. 7 
vai. vakaro ir sutiko rengti šias 
sulakti.ves buvusiams kuopos 
iždininkui.—Komisijos narys.

Sugrįžo iš Lietuvos
Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 3 

d. sugrįžo iš Lietuvos į Cicero 
p-nia Ona Vikšrienė, 4847 West 
14 st. :

Lietuvon p-nia Vikšrienė iš
vyko pernai birželio mėnesį. 
Taigi išbuvo ten daugiau, kaip 
metus laiko. t

Nemažai važinėjosi po Lietu
vą, lankėsi Kaune, šakiuose. 
Naumiesty, Mariampolėj, Pa
langoj ir kitose vietose. Bet di

kurios
kintųsi baleto šokių. Taigi pir
madieny, rugsėjo 12, 7 vai. 
vakare, Naujienų name yra šau
kiamas viešas susirinkimas. Pa
geidaujama, kad visos motinos 
arba tėvai arba ir pavieniai 
jaunuoliai, kurie nori Lietuvių 
Baleto šokiuose dalyvauti, at
silankyti] j šį susirinkimų, čia 
susirinkę apkalbėsime apie šios 
mokyklos vietą.

•Šiame susirinkime dalyvaus ir 
mokytojas Herald Chunick.

Kviečiu visus tėvus arba mo
tinas dalyvauti šiame susirin
kime. Atsiminkite: pirmadieny, 
rugsėjo-sept. 12, 7 vai. vakare. 
Naujienų name.

—Antanas žymontas.

Įspūdžiai iš Kučins 
kų kepyklos

Brolių L. ir V, Kučinskų ke
pyklai “New Prdcess Backing 
Co.”, kuri randasi adresu 949 
W. 34th St., šoimis dienomis 
sukanka 17 metų nuo jos gy
vavimo pradžios. Per tą pa
lyginamai trumpą laikotarpį 
padaryta didele pažanga šios 
staigos biznio srityje: išvysty

ta viena iš didžiausių kepyklų 
Chicagoje. Vidujinis jos įren
gimas, švarumas, tvarka, įvai
riausios mašinos, o ypač ne- 
seniąi įsigytas už 25,000 dol. 
milžiniškas 1 gasidiąi ' ipečiįis 
(Bdcįker & Perkins firmos) su
teikia tikrą moderniškos ke
pyklos vaizdą. Čia, kaip ir 
kitose pirmaeilėse ameriko
niškose kepyklose, darbas at
liekamas labai sanitariškai ir 
visada mcdiaiViŠkai reguliuo
jamu taktu. Labaratoriniu 
tikslumu nustatoma tašlos rau- 
ginimas, temperatūra, kepimo 
laikas ir venteŲacija.

Įdomu yra žiūrėti, kaip pir
mos rūšies miltų masė, perė
jusi tam tikrą gaminimo pro
cesą, momentaĮiškai pasikei
čia į gražią, skanią duonutę, 
kurią taip mėgsta chieagiečiai 
ir kurios suvalgo virš 20,000 
kepalų kasdien.

įhilžįniįškas a

džiumtj laiko praleido KlaipSdof Pirkine jimaS Vienoj
pas gerai žinomus chicagiečiuš 
drg. Kemežas.

Viešėjimosi Lietuvoj p-niai 
Vikšrienei patiko. Malonu bu
vo atlankyti gimtinis kraštas, 
turėjo jame ir giminių ir pa
žįstami).

Teko kalbėtis apie abelną 
Lietuvos gyvenimą. Lietuvos 
gyventojai dabar atrodą drąses
ni, nei caro laikais. Ūkininkai, 
kurie skolų neturi, besi verčią 
gan gerai. Bet tie, kurie turi 
skolų, yra vargo suspatisti stip
riai.

•Dalis jaunuomenės eina su 
vyriausybe .Jie didžiumoj—šau
liai. Mankštinasi; turi savė, 
kaip tam tikros organizacijos, 
pareigas eiti.

Kita jaunuomenė ypatingu 
veiklumu nepasirodo, nes tur 
būt ir negali pasirodyti., ba jos 
veikimas, ypač lavinimosi'dar
bus yra suvaržytas. Nestokuoja 
ne šnipų.

Tikybines vyriausybes pat
varkymų dabar Lietuvoj paiso' 
ma mažiau, ne kad praeity, o ii 
pati kunigija pasidariusi kiek 
švelnesnė, ypatingai tokiomis 
drausmėmis, kaip pasnikai.

Klaipėdos gyvenimas skiriu

vietoj

Jau pervažiavome bent sep
tynias valstijas, kol pasiekė
me Washingtoną, ir visur ma
tytis skurdas. Tik Washing- 
lonc, ir visur matytis skurdas. 
Tik Washingtone galima pas
tebėti mažą skirtumą, nes šis 
miestas žymia dalimi gyvena 
iš keleivių.

Turėjau progos 1924 metais 
irgi aplankyti šias valstijas. 
Bet tuomet visur buvo’ mato
ma judėjimas. Dabar yra 
daugiau suvargusių žmonelių, 
ypač tuose kalnuose — Oliio, 
Wcst Virginia, Maryland ir 
Pcnnsylvania valstijos.

Rytoj nuvažiuosme aplan
kyti Juškos kapą. Jeigu nau
dos suteiksiu, tai nunešiu ge
lių padėti thieagiečio lietuvio 
garbei.

Kelione iki šiol buvo labai 
smagi. Jeigu ji bus tokia ir 
toliau, tai turėsime gražias 
atostogas. t

Labų dienų visiems naujie- 
čiams ir clricagiečiams.
Frank ir Peaches (Tupikaitis)

Kad galėjus atstovėti šių dienų pa
dėjimą reikėjo surasti naujus metodus 
kuriais galima butų sustabdyti eikvojimą 
ir praadyti didesnį sutaupimą 
ypatingai rišasi su grosernės ir abelnai 
valgomųjų produktų daiktais.

Per daugelį metij grosernės savinin
kas pirkdavo savo 
daugeliuje vietų, 
eidavo per daugelį rank1 
pasiekdavo jo lentynas. 1 
pininkas už savo darbą paimdavd mo
kestį arba padarydavę sau iš to pelną ir 
suprantama produktų kainos todėl tu
rėdavo būti aukštesnes.

Tuo laiku buvo labai mažai nepri
klausomų krautuvių kurios išgalėdavo 
supirkti galėtiną skaičių, kad tuo budu 
galėjus juos gauti tiesiog iš jų išdirb- 
bėjų arba gamintojų. Tikslas buvo 
aiškus, reikėjo .suvienyti tokias mažas 
krautuves į didesnes.

Tai tokiu budu ir dėl tos priežasties 
Midvvest Grocery 
“MIDWEST STORES 
šiandie yra 300 krautuvių Chicagoje ir 
jos apielinkėje. . 
sukoncentruotas ir ji 
per nuosavų vvareauzę 
daug sutaupo.

Jų sutaupomis pasinaudoja kostume- 
pirkinėją “MIDWEST 

Todėl galima patarti, kad 
visas reikalingas reikrife- 

nis ir groceris vienoj tų krautuvių ir 
pasinaudcftumete 'tuom, ką jie jums 
siūlo. '

Draugelis gerų valgomųjų produktų 
ir groserio paskelbta šios dienos lai
doj ir juos jus galįte gauti ”MIDWĘST 
§TORES”. Kainos yra žemos todėl, 
kad šie produktai buvo supirkti didė
liu skaičium vienu ęykjų. Taip že
mas kainas ir augštą rūšis neesame ma
tę P«5 daugelį metų,

nai, Kurie 
STORES”, 
pirkinėtumete

itas

irekes ne vienoj bet 
ie produktai tankiai 

>irm negu 
vienas tar-

Tikslas buvo

Kompanija ii 
' susiorganizavo

Jų supirkinėjimas yra 
r jie supirkinėja tik 

“ uo budu jie

PRANEŠIMA! '
Universal State Bankos visuotinas 

depozitorių susirinkimas įvyks penkta
dieny, rugsėjo 16 d. Lietuvių Audito
rijoj, 
tetas

kur išrinktas depozitorių komi- 
išduos raportą iš nuveikto darbo.i Valdyba.

C. W .of America local 269 su
sirinkimas įvyks penktadieny, rugsėjo 9 
d. Amaįgamatų centro name, 338 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. yra daug 
svarbių reikalų, todėl malonėkite visi 
atsilankyti. Valdyba.

Roseland Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio narių atydai. Nariai, narės ir

A.

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, ki) daryti, kada jūsų radio 

NEVEIKIA
1— PERžIURfiK ar jueii Radio yra gerai 

sukonektuotas į elektros autlettj.
2— PERžIURfiK ar visos tūbos dega.
3— —PERžIURfiK anteną—iftlauktnius Ra- 
dlo Uratus—ar nfira atsiliuosavę. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pasaukite 
mus. Už Vieni) Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visi} išdirbysčių už žemiausias kainas 
Chicagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY

M. SHILLS, VedCjas
Electrontechnlkas—Radio Inžinierius 

3856 Archet Avė., Chicago 
Tel. LAFAYETTE 0100

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie 
kad nebuvo. I" " ' ‘ *
adjustinimas $1.00 
Valves graininame $5.00 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

Nauji breikiai $9.00* 
Clutch $7.00, 

Kada tik

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Sukę 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Hernia (Ruptura) Goitėris,
Varicpse Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų. ,

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d; ir 3 iki 6 v. 

Nedėliomis pagal sutarimą.

M. Paulaitis, rast.

Rašytojau* — Dėdės Šerno 10 metų 
mirties sukaktuvių paminėjimas įvyks 
rugsėjo 11 d., ant Lietuvių Tautiškų 
Kapinių, programas prasidės 1 vai. po 
piet. Šerno paminklo statymo Ko
mitetas širdingai kviečia visus lietuvius 
atjaučiančius lietuvybei dalyvauti ii 
pagerbti pirmą Amerikos lietuvių ra
šytoją Dėdę Šerną.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 11 d., 1932, paprastoj svetai
nėj, 4501 S. Paulina St. Draugai ir 
draugės meldžiame atsilankyti j susirin
kimą, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti, o ligonių lankytojus prašome ra
portus išduoti. Kviečia Valdyba.

Radios
UŽMOKEKIT BALANSĄ ant Pbil- 

co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finanrt Co., 2332 
Madison St.

MES DEZAININAME- SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

For Rent

CLASSIFIED ADS
MAŽA krautuvė su beismantu, apšil

dyti, taipgi garadžius tinka plumberiui 
arba čeverykų valymo įstaigai, 3458 S. 
Halsted st., ^UĮ.00. Tcl. Canal 1728.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimus na 

mų savininVams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated
1642 West Division St. . 

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

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

r \BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAUJAS REST^URANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų pa
tyrimo šiame biznyje, užganėdins vi
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

RENDON 4 kambariai, pigi rcnda. 
‘ 2434 W. 69 St.

Tel. Republic 6749

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambaris prie 

mažos šeirifynos. 3329 So. Morgan St. 
(2ros lubos. įėjimas iš vidurio).

Business Chances*
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 
pigiai, 
kitės

bučernė ir grosern? 
Geras “cash” biznis. Kreip- 
Tel. Lafayette 0780.

$1500 PIRMO morgičio tikrai ge
ras, mainysiu ant geros bučernės ir 
grosernės. J. Paul, 2920 Warsaw Avė., 
Chicago.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 4 flatai po 4 kam
barius namas arba mainysiu ant geros 
farmos apie 80 akerių.

9220 Ellis Avė.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, < parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių isrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
‘NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos.

1’
r. * ’•‘Z RSC r

ŠAUKITE

8500




