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Vokietijos Darbininkai Pono J. J. Elijošiaus Pareiškimas
Kovoja Algų Kapojimą

Streikais atsako j algų kapojimą. Valdžia 
uždraudė unijoms remti streikierius.

Bedarbė Vokietijoje vis dar didėja
Berlynas, rūgs. 22. — Vakar 

Vokietijoje prasidėjo pirmi dar
bininkų 
pojima.

Prieš 
valdžia, 
von IJindenburgui, išleido dek
retą, kuris leidžia industrinėms 
firmoms nukapoti darbininkų 
algas, jei jos padidins samdi
nių skaičių. Tuo firmos ėmė 
naudotis ir pradėjo kapoti al
gas. Darbininkai į tą algų ka
pojimą atsako streikais.

Pirmas streikas kilo Witt- 
:nan geležies liejikuose, Ila'gen- 
Ilaspe mieste, Westphalijoj. Iš 
560 darbininkų sustreikavo 400 
kai tik kompanija paskelbė 10 
nuoš. algų nukapojimą. Pikie- 
įtuoti dirbtuvę fašistai darbinin
kai atėjo savo uniformose.

Visi darbininkai Meyer-Kauff- 
mann audinyčių. Obelangėnble-

streikai prieš algų ka-

kiek laiko von Papeno 
remiant prezidentui

lau mieste, Silezijoj, taipjau 
sustreikavo protestui prieš pa
našų algų kapojimą.

Streikams prasidėjus neku- 
rios Berlyno firmos tuojaus at
šaukė paskelbtus algų kapoji
mus, prisibijodamos, kad ir jų 
dirbtuvėse gali kilti streikai .

Valdžia įspėja unijas

Valdžia tuojaus išleido dek
retą, kuris įspėja darbininkų 
unijas, kad jos neteiktų jokios
paramos darbininkų kovoje n • • • v, • 
prieš algų kapojimą, atliekamą MžlSlIllSl žirGSlM S0 
sulig valdžios programo.

5,261,000 bedarbių Vokietijoj

• Darbo 
kad per 
mėnesio 
kietijoje

i'

žemiau telpantį raštą mums t reiškime jisai sakosi dirbęs per 
pridavė užsidariusio Universal keturias dešimtis metų “dėl lie- 
State Banko prezidentas, p. tuvių gerovės”. 
Juozas J. ElijošiUs, prašydamas p. Elijošius 
duoti jam vietos dienraštyje, trejetą mėnesių tiems 
Kadangi pereitą pirmadienį bu- viams 
vo “Naujienose” paduotas tu
rinys kalbų, pasakytų visuoti
name depozitorių susirinkime, 
kur buvo iškelta visa eilė kalti
nimų p. Elijošiui ir kitiems pa
minėto banko vedėjams, tai 
“Naujienos” negali atsisakyti 
leisti kaltinamiems tarti savo

Valstijos milicija prie Taylorville, III./ teismai)učio. Ji tapo prisiųsta prieš streikuojančius 
angliakasius.

ministerija 
pirmąją dalį rugsėjo 

bedarbių skaičius Vo- 
padidėjo 38,000, taip 

kad dabar Vokietijoje viso yra 
5,261,000 užsiregistravusių be-! 
darbių.

vietų Rusijoj
paskelbė, Tūkstančiai areštuotų visuose

Rusijos miestuose

Banky sumažėjętiiimai Vengrijos valdžia

Von Papen leidžia Pasimirė žymus žydų 
socialistų rašytojasmonarchistams or 

ganizuotis
Leido pradėti veikti drganizaci 

jei, kuri buvo uždaryta jau 
nuo 1922 m.

Berlynas, rūgs. 22. —Prūsijos 
vidaus reikalų ministerija, kuri 
yra kanclerio von Papeno juris
dikcijoj, kaipo Prūsijos komi 
sionieri-aus, vakarį paskelbė, kad 
ji leidžia paskubusiai monar 
chistų propagandos organizaci
jai Bund der Aufrechten pra
dėti vėl išnaujo veikti.

ši organizacija, kaip ir kitos 
nelegaiėc su ja susirišusios or 
ganizacijos, buvo uždarytos pre
zidento Friedrich Ebert tuoj po 
nužudymo užsienio reikalų mi- 
nisterio Walter 
žely, 1922 m.

Atgavę savo 
chistai tuoj aus
jie pradeda savo veikimą seno
viniu metodu ir šviečia prisidė
ti darbu ar pinigais “visus mo- 
narchistiniai nusistačiusius” ra, 
telius.

Vienas iš jų vadų yra Dr. 
Everling, nacionalistas reichs
tago narys. Jį junkeriai norė
jo skirti užsienio reikalų niinis- 
teriu von Papeno kabineto, bet 
jis negalėjo tos vietos užimti, 
kadangi nesutiko sudėti prie
saiką respublikai. ]

Ratheuau bir-

teises monar-
pe.skelbė, kad

New York, rūgs. 22. —Prieš 
porą dienų žydų ligoninėje 
Brooklyne nuo širdies ligos pa
simirė žymus žydų socialistų 
rašytojas ir lektorius Jacob Hel- 
fand, po savo raštais pasirašy
davęs slapyvardžiu A. Litvak.

Gimęs Lietuvoj, per pasta 
ruosius 10 metų gyveno Ame
rikoje. Savo jaunystę praleido 
Vilniuje, kur pirmiausia ir įsto
jo į darbininkų judėjimą ir vė
liau patapo vadovu žydų revo
liucinės “Bundo” organizacijos.

Kaipo įsitikinęs socialistas ir 
revoliucionierius, jis buvo griež 
tas bolševizmo priešininkas ir 
bolševikams 1917 m. pasigro
bus valdžią Rusijoj jis buvo 
pasodintas kalėjimai!. Pasiliuo- 
savęs iš kalėjimo jis pabėgo iš 
Rusijos ir ilgianiui atvyko į 
Ameriką, kur tuojatis prisidė
jo prie žydų darbininkų judėji
mo.

Jis dirbo žydų socialistų 
dienrašto “Forverts” redakcijoj 
ir per tūlą lakią redagavo žydų 
socialistų sąjungos organą “Vek- 
ker”. Jis be to yra parašęs 
kelias knygas politiniais ir li
teratūros klausimais, taipgi ne
senai išleido savo atsiminimus, 
kur yra daug medžiagos apie 
Rusijos revoliucinį judėjimą.

Velionis buvo 58 metų am
žiaus.

Maskva, rūgs. 22. — Rusijoje 
užėjo nauja teroro banga, pa
naši tai, kuri siautė 1929-1930 
m. m. žiemą, kada ūkininkai 
prievarta buvo varomi į kolek
tyvius ukius.

Maskvos laikraščiai mažai te
rašo apie šį naująjį terorą. Bet 
provincijos laikraščiai paduoda 
daugiau žinių ir iš jų matyt, 
kad jau tūkstančiai žmonių ta
po areštuota įvairiuose Rusijos 
miestuose. Pav., vien Tifliso 
“Pravda Vostoka” mini,, kad i; 
savaitę laiko ten areštuota dau-1 
giau 100 žmonių. O kad pa
našus teroras siaučia visuose 
miestuose, tai galima numanyti 
kiek tūkstančių yra viso areš
tuotų.

Už ką daromi masiniai areš
tai, sunku yra numanyti. Iš 
laikraščių galima spėti, kad dau
giausia areštuojama už peržen
gimą dekretų apie apsaugą vals
tybės ir kolektyvių ūkių turto 
ir dėl spekuliacijos. Areštuoja
mi tie perkupčiai, kurie perka 
ūkio produktus, ar fabrikų ga
minius pardavimui privačioje 
rinkoje.

Be to daug areštuojama už 
turėjimą svetimos' “valiutos” 
(svetimų šalių pinigų), aukso, 
sidabro ar brangmenų. Juos tol 
varginama, iki jie sutinka' ati
duoti savo “valiutą”' valdžiai. 
Bet apie šiuos areštus laikraš
čiuose neminima.

Washington, rūgs. 22. —Rug
pjūčio mėn. Jungt. Valstijose 
užsidarė tik 85 bankai. Liepos 
mėn. užsidarė 131 ir birželio 
mėn. 151.

Šiemet užsidarė viso 1,037 
bankai, jų tarpe 40 nacioiralių 
bankų, bendrai turėję $587, 
320,000 depozitų, iš jų 213 iš- 
naujo atsidarė.

Darbininkai atsisako 
tartis su geležin

keliais
Kreipėsi j Hcoverj neprileisti 

naujo algų kapojimo

Wasbington, rūgs. 22. — Ge
ležinkelių darbininkų unijų vir
šininkai griežtai atsisakė eiti į 
derybas su geležinkelių kompa
nijomis apie naują geležinke 
liečiu algų nukapojimą.

Kartu unijos kreipėsi į pre
zidentą Ilooverį reikalaudamos, 
kad jis neprileistų algų kapoji
mo, nes tai dar labiau sutruk
dys gerbūvio grįžimą. Geležiu 
keliečiai nurodo, kad preziden 
tas lengvai tai gali padaryti, 
nes valdžia skolina pinigus ge
ležinkeliams ir gali išreikalauti 
neliesti geležinkeliečių algas.

Badaujantis Mahat
ma Gandhi silpnėja

rezignavo
Grafo Karolyi kabinetas pasi- 

traiike. Gal sugryš valdžion 
grafas Bethlen

Rio de Janeiro. Brazilijoj, 
rūgs. 22.—Iš Matanho gatita ži
nia, kad 19 žmonių prigėrė pa
skendus Amazonės upėj nedi
deliam laivui.

Dar 138 Ispanijos mo 
narchistai ištremti

Afrikon

Liverpool, r. 22. — 4;000 be
darbių, kurie maršavo { šelpime 
ofisą reikalauti didesnių pašeL 
pų bedarbiams, sukėlė gatvėje 
riaušes, išdaužė sankrovų ir 
gatvekarių langus ir , susirėmė 
su policija. 7 žmonės sužeisti 
ir 11 areštuoti. Vėliau riaušės 
vėl pasinaujino.

, Chicagai ir apylinkei tedera 
lis om biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę iŠ ryto, bet šiaip 
giėdra; vėsiau.

Saulė teka 6:87, leidžiasi (k- 
48.

Cadiz Ispanijoj, rūgs. 22.— 
Ispanijos transporto laivas Es- 
pana Cinco šiandie išgabeno iš- 
trčmiman į Vilią Cisneros, Afr 
rikoj, dar 138 aristokratus, ku
rie dalyvavo nesenai Įvykusiam 
nesekmingame monarchistų su
kilime.

Brusselis, rūgs. 22. —Oficia
liai paskelbta, kad belgų mo
kslininkai prof.- August Piccard 
ir Max Cosyns rugp. 18 d. ba- 
liunu išsikėlė 16,201 metrą 
(10.07 mylių, arba 58,153 pė
das). Dar jokis žmogus nebu
vo tiek ąugštai išsikėlęs.

Poona, Indijoj, rūgs. 22. — 
Po dviejų dienų badavimo Ma
hatma Gandhi, yrą Žydriai silp
nesnis. Jis geria' daug vandens 
ir dar bando verpti, bet jo bal
sas darosi Silpnesnis.

Indusų vadai skubiai veda 
tarpusaves derybas, kad kuo- 
greičiausia' išlyginti visus ne
susipratimus ir sustabdyti Gan
dhi badavimą, šiandie jį ap» 
lankė uidusų ir “nepaliečiamų
jų” delegacijos ir ilgai su juo 
kalbėjosi. Rytoj, tikimąsi, bus 
priduotas galutinas šią dviejų 
ikišiol nesutaikomą kastų susi 
taikimo dėl rinkimų planas. Tas 
planas dar turės būti patvirtin
tas Anglijos premiero MacDo- 
naldo.

Dėlei greito Gandhi silpnėji
mo, valdžia gal būt apribos 
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Budapeštas, rūgs. 22. —Gra
fo Julius Karolyi kabinetas, iš
gyvavęs vienus metūs laiko, 
vakar rezignavo. Rezignavo ne
galėjęs sutvarkyti šalies finan
sus, kuriuos didžiausioj suįru- 
tėj paliko buvusi grafo St. Beth
len valdžia. Dar vieną rezigna- 
cij os priėžastis—intrigos* paties 
Bethlen, kuris vėl nori gryšti 
valdžion. Bethlen ir puvo Ka
rolyi pastatęs valdžion ir pri
žadėjęs jo gerai disciplinuotos 
didžiūnų partijos paramą. Bet 
pastaruoju laiku nuo jos ėmė 
atsimesti vis daugiau ūkininkų 
ir partija ėmė silpnėti. Nepati
ko jai ir Karolyi ’r ji jau buvo 
susitarusi jį nuversti. Bet Ka
rolyi pats pasiskubino rezignuo
ti.

Ar grafas Bethlen sugryš 
valdžion, yra abejotini. Jis yra 
tiek pras,lskandalinęs,jog vargiai 
jam bus patikėta premierystč. 
Jam gal įteks mažesnė rr miste
rio vieta, kad jis galėtų valdyti 
“iš už kulisų”.

Finansinė Vengrijos suįrutė
♦Grafas Bethlen tiek pakrik- 

dė Vengrijos finansus, kad pats 
to nusigando ir pabėgo iš val
džios. Karolyi irgi ne daug ką 
teįstengė pataisyti ir šieihet 
valdžios deficitas siekia $26,- 
600,000, kurių nėra iš ko pa
dengti.

Valstybės geležinkeliai ir vi
sos valdžios šelpiamos industri
jos davė didelių nuostolių. Ne
sitikima' padėties pagerėjimo ir 
ateinančiais metais, ypač kad 
nenorima daryti kokių nors re
formų. ,

reiškia

Valdžia atleidinėja 
darbininkus

Plymouth, Anglijoj, r. 22. —■ 
Anglijos gelbėjimo laivas Artig- 
lio II atvežė trečią krovinį auk
so, iš paskendusio laivo Egypt. 
IŠ $5,000,000 aukso, kuriuos 
Egypt vežė ,laivas išėmė jau

• $3,250,000.

skaičių vizitorią.

New York, rūgs. 22. — Wil- 
liam Bartley Knox šiandie pats 
iššoko iš savo apa tmento 8 au- 
gšto lango ir ant vietos užsi
mušė. Jo tėvas WiHiam E. 
Knox, prezidentas Bowery Sav •

šingos pusės ėjusiu gatvekarių. ings Bank, t- *•

Chicago.—20 žmonių liko su
žeista ir 50 sukrėsta, vakar į 
šiaurę einančiam Ashland avė. 
gatvekariui prie 59 gatvės per 
atdarą svičių įvažiavus į kitus 
bėgius ir susidūrus su iš prie-

M

Tai kodėl gi 
neprisirengė per 

lietu- 
pasiaiškinti, parodyti 

knygas, atidengti faktus?
Tiesa, Universal State Bank 

yra ne pirmutinė tos rūšies įs
taiga Chicagoje, kuri užsidarė, 
ir anaiptol ne jame viename 
buvo lietuvių pinigai, šiame 
mieste užsidarė pirmiaus, negu 
Universal bankas, su viršum 
septynios dešimtys kitų bankų, 
ir tenai pražuvo keli, gal būt, 
net keliolika milionų dolerių 
lietuvių pinigų, o Universal 
bankas iš viso teturėjo prieš 
užsidarant tik
tūkstančių dolerių
Bet šis bankas ne tik žadėjo 
žmonėms paprastą, biznišką pa
tarnavimą, o ir buvo jo vedė
jų statomas pavyzdžiu kitiems 
bankams, buvo skelbiamas, kai
po lietuvių bankas, “tvirtas, 
kaip uola”, ir tt. O kai bankas 
susmuko, tai jo galva ir jo ve
dėjai nutilo, lyg jie su ta įs
taiga nebūtų turėję nieko ben
dro 1

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

kelis šimtus
depozitų.

Del faktų, apie kuriuos buvo 
kalbėta pereito penktadienio su
sirinkime, ir kuriuos dalinai nu
neigia, dalinai parodo skirtin
goje šviesoje p. Elijošius, gal 
dar išsireikšs ir priešingoji pu
sė. Bet čia tenka pastebėti štai 
kas: užsidariusio banko prezi
dentas rado reikalinga prabilti 
viešai tiktai tuomet, kai “Nau
jienose” būva paduota žinių 
apie padarytus jam depozitorių 
sueigoje kaltinimus. Kodėl ji
sai ir jo padėjėja; banko vedi
me tylėjo iki šiol? šiandie jau 
yra 3 mėnesiai, kai bankas už
sidarė. Tūkstančiams žmonių 
pasidarė skandžiu nuostolių; 
daugeliui pražuvo jų paskuti
niai sutaupyti centai, ir šiais 
nedarbo laikais tatai
jiems tikrą katastrofą. Bet p. 
Elias nematė reikalo tiems ne
laimingiems žmpnčms paaiškin
ti, kodėl taip ‘atsitiko, kad jo 
yędamn įstąiga ąukĮupo, ir ką 
jisai mano daryti, kad kiek ga
lint su savo buvusiais koštu- 
meria'is atsiteisti arba bent 
jiems pagelbėti, idant jie ga
lėtų atgauti nors dalį savo su- 
taupų.

Yra menkas pasiteisinimas, 
kad paties p. Elijošiaus dingę 
dauginus kaip $200,000 įvestuo- 
tų į banką pinigų. Jisai tais 
pinigais banką kontroliavo ir 
per daug metų imdavo už juos 
gerą pelną. Kad ir netekęs sa
vo investmehto (sulig įstaty 
m u jisai, beje, atsako savo tur
tu dar už tiek pat, kiek buvo 
verti jo pirkti banko gerai!), 
bet ir šiandie dar jisai veikiau
sia gal! neblogiausia gyventi; 
o tuo tarpu ne vienas jo banko 
depozitorių šiandie, gal būt, ne
turi už ką nusipirkti ir duonos 
kąsnį, Jie juo pasitikėjo; jie 
jo patarimo klausė; jie žiurėjo 
į jį ne- tik, kaip j bankininką, 
bet ir kaip į savo tautos žmo
gų, pasiryžusį kaip galint ge
riausia patarnauti savo vien
genčiams. Jisai taip save gar
sindavo; net ir šitame savų pa'

Prųsijos fašistai pra 
deda nusileisti 

valdžiai
Pru-Berlynas, rūgs. 22. • 

sijos seime fašistai nesilenke 
Prūsijos diktatoriui. Jie viešai 
seime pareiškė, kad kiekveino 
Prūsijos valdininko pareiga yra 
gerbti konstitucijų iki paskirti 
von Papeno valdžios komisio- 
nieriai veikia konstitucijos ry
tose. Apie prezidento Hinden- 
burgo gi lojalumą konstitucijai 
ir abejoti negalima.

šį nusileidimą fašistai pada
rė diktatoriniam komisionieriui 
prigrūmojus paleisti seimą.

TečiaUs komisionierius neke
tina tenkintis šiuo fašistų nuo
lankumu ir nepaliauja reikala
vęs atšaukti tas rezoliucijas 
prieš diktatorių, kurias seimas 
pirmiau yra priėmęs. Svarbiau
sioji jų yra paliuosavimas val
dininkų nuo pareigų klausyti 
komisionierių.

Madridas, Ispanijoj, r. 22.— 
Laikraščiuose prasidėjo kampa
nija', kad švietimo ministeris 
Los Rios suteiktų pensiją gar
siam Ispanijos poetui ir dra
maturgui Francesco Villaespesa, 
kurią su savo šeimyna stačiai 
mirštąs badu.

Amerikos Lietuviai
Washington, rūgs. 22. —Var

de ekonomijos, kad sumažinti 
išlaidas, nuo liepos 1 d..iki šiai 
dienai tapo atleista iš darbo 
8,055 federąlės valdžios darbi
ninkai. Per visus metus valdžia 
yra atleidusi 13,300 darbinin
kų. Valdžiai šiuo laiku dirba 
575,366 > žmonės, iš kurią* 64, 
795 tarnauja Wasbingtone. ’

’ —;----------—/-.M

Trento, Itfiįlijoj, j . 2Į.Gais
ras sunaikino Bozano miestelį. 
5 .įmonės liko sužeisti ir 200 
žmonių pasiliko be pastogės.

SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI- 
NEMS 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
1739 Sa Halsted Street
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ARBATA

eųępgijai 
vis- 
vie,-

f-WIDĘ 
S* AR REGULIARĖS 20-unc. Pak

Apie mięstelią gyventojus 
ir apylinkes

V'Tte Patfect Blend’

Del Kenąvimą, 10 Šv.
Tiktai Subaloj

NAT1ONAVIDE 
“Visiems Reikalams’

ėmės lygina- 
, kaip ir vanduo 
čia nėra aplinkui 
— ot, rodos, kad 
rc su volu ir su-

MOTERŲ PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pusk*. užnuodijimą 

i skausmui, skausmus nuga- 
Jeigu kiti n»- 
uU padaryti. 

Patarimai

vieno proceso
judėjimo lydi-

LUX FLAKES « pak 
PąlmRosę

namus 
Mes priimam mainais 
’ kitokias securities. Mes

> viri 20 metų. 
J.'SINKUS and CO. 
1039 West 69th St.

Td- Neimd 4400

rištose
I1<W Ir f‘:

TiIo.m U.ųjta me? w?
Mintim poniuto fefos .ęw- 

!F įsiūti 
)w>p.o yW *iU»m
ĮjalyĮęps, iy jos pę |ęąd 
kitos yfflfflMp? PRįošs lw- 
ty)w w..M W 

w M fr 
rim ši«o tos

W yis.0 sgz-'stup- 
jįjrnp (esąąjpf p^iį(>das yrą 
Wta yiw'
Sįwfa prądiią yisąm tąąi, Ras 
vįsątojiė yrą

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ii 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, inkšti 
J6, odos, ligas, Žaizdas, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgydyt, areikijte čia ir persitikrinkite ką •;;; ; 
Praktikuoja per daugelį' metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai, OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakr;. ______
4200 AVest 26 St. ' kampas Kecler Avė.

SUSIDEDA Iš BOILERIO, RADIATORIŲ, (ŽĘMŲ IR ĄU- 
GŠTŲ), RADIATORIŲ VARVŲ, ORUI VKNTS, RRONZAS 
DĖL RADIATORIŲ, AUTOMATIŠKA . YANRRNŠ SPAŪ- 
PJMUI VALY A, ĄUTOĄ1ATIŠKĄS DAMPERĮRRRULIA, 
TORIUS, TERMOMETRAS, VANDENIUI RĄURg KAMI
NAS, PAIROM IR FITĮNOAI. VISAS MAterKjras yRĄ 
NAUJAS IR GARANTUOTAS IŠDIRRJNSTOJU; IR MŲRŲ.

VISAS ŠITAS AUGŠČIAU SUMINĖTAS MATERIOLĄ^ 
YRA PUODAMAS PRIE KIEKVIENO PLĄNt^.' NIRĮtO 
DAUŲIĄU NEREIKIĄ DĄPJRK- 'JI į* ji
TR SI’PCĮĄRIAĮ TIK TRUM- Vi(Jj[ Ji II 
RAM LĄĮKŲI ..................................

krąųjųtąkai, f^|)j e J< ,t į n g y 
resp. sąmoningų procesų stip
rėjimas, greį|ėjjųjąs lyęi ryš
kumas paprastai esti lydimas 
judesių sulčlėjimp ir jjet su
stojimo, o lataj ^eiękia, kąd 
mechaninis darbas susilpnėja,

ir

Aš manau, kad lietuvių laik
raščiuose iš to miestelio dar 
iki šioj niekas nebuvo parašęs 
jokios žinutės. Čia ne tik lietu
vių pėra ąjisigyvenusių. bet ir 
kitų europiečių msiui yra. Net 
ir žydų tik keletas te si randa, 
bet ir tie neišsiduoda, kad žy
dai. Sirijonų yra, bet suameri- 
konėję. Juos galima pažinti 
tik iš išvaiados.

DK. B. STEYENS
MARSHALL FIELD ANNEX

24 North Wabash Avė..
Suite 1 134-1 136 Tcl. Central 3588

Aš specializuojuos sekamose ligose
BE OPERACIJOS '

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins Hcmoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

AŠ vartoju naują
dą gydymui galvos
mui plaukų.

VISOS kraujo ir
domos naujais
Valandos

Nedėliomis

miipjp, kųyj.e gludi dąngaųg kū
nų jaukęs pagrindą, ęį^ępiiš 
k9 ijr ątyjnij. ąąn
fe?bdiųp Mfgiįią, ir paėjau 
judraus koloidinių kūnų mole

Macaroni or Spaghetti 8-unc. Kartonas

nais. Todėj energiją iš dąjjęi 
atsipalaiduoja, o iš dalies j 
čia pajt pasilieka, kad vėl veik 
tų ugdydama augmeniją.

(Bus dauginus)

(S. Bakano telegrama)
Rugsėjo 21 d., 9 vai. vaka 

ro, pasimirė Ona Virbickienė 
žinomo Juozo Virbicko, sauda 
riečių veikėjo, žpiona. Laidotu 
vės įvyks nugįėlioj iš namų 
121 Moųltrie 2 vai po pietų

miestelio ir 
dėlės girios, 
žvėrių yra, 
ir tt.

Tai tiek turiu papasakoti 
apie tą lietuviams nežinomą 
vietą. —Z. G.

GERB. Nuujienq skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

į-SMro
Kartonas

Svaras- 21C

yra susėjusios 
įvairiausios energijos: 
Pritraukimo ir atstu-

ir
(lavĮ)p tjFčlIČįli 
mas c{$
ino Įy||iflWS..

U (-ii) Įkylą ąfi|>|e|kIUĮg« 
niobės foUJRįhįj pįfHĮĮjgąs 
»i«Iymw pripj

o 4is fo- 
ka<J;
veiklą!, yypąlą FIVFSijpS ?p- 
lurCRiąąs CĮ)|)R-ąĮ)SJ), įjpsliąp

ŠAUKIT CALUMET 5200 IR KI-AUSKgę JMR- BOR Rfil. 
DYKAI APSKAIČIAVIMO BIRU PARANKIŲ JUMS LAIKU-

CĄLUMET 5200 ;

Sųuare Deal PMing lb Heating Supaly Hoyso
S. STĄ^E Tel- Calumet 5200

Ąlilara' vakarais ir Nedėliomis iki i vak po pietų.. MES KALBAME LIETVVIŠKAj

’20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mtą jum* sutaupysitn daug' pinigų 
inŠiurinant autoniobilių, krautuvių1 
langus ir tt. Mes rašome visokios ru
si es jnšiurinus ant turto ir Žmonių. 
Insišįuririk 'tuojau 
myną. Pirma i 
inŠiurinų, paąįteirauk pas mus.

Petras Wolteraitis 
automobilių mechanikas 

Nori bu(i jutų mechanikai 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00. Clutcb- $7.00, 
Vaivos graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Jylcs dirbopąe kopi 
pirmos klcsos mechaniką, 
rantuojame. Taisome ir 
muose. Pašaukite m R S —- 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė. 

kampas 44 ir Wa$htenavr

yiąąlps ęnpypjįą yrą pątįąą 
ir pągrįndinE sąlygą vįsnkiąn) 
judėjimui, kuris vyksta visato
je arba kosmose, ne,s visoj 
mums žių.onjbj eydyčje nėra 
nįpį.,0, kįs naudėtų, taip pat 
rpes ne^įnom nė vieno gamtos 
reiškinio, no 
kuris nebūtų 
mas.

Su judėjimu 
įvairių 
energija

sėkmingą meto 
oejos ir auginį.

liaukų ligos gy- 
sėkmingais metodais.

10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v 
pagal sutarimą.

Tąd dąi'PSĮ pišpi), ką»| kip<>- 
gaus ąsĮpppyljps llmipįffi 
re*wM ici |i»w lwMi 
(Irai vįąpą ŽĮppgąps ąspi,esy
bėje vy|’ą|ąp.čįųą SHhjpĮklingUS 
proppąną, P tą>J> pat ^|ąj)<|įliąj 
su jąią SĮlsiiusiHS jų įšpy|ųjųą 
'-šrci^iipiią, (jąliapsiąi yrą yi- 
sų išlups PDPFgijų trąųąRiF- 
nnipfą ąįą|pjąų}flji bpj pg(|ą- 
rinys suturėtos centruose 
energijos, vadinas, aukščiau
sio energijos įtempimo cent
ruose.

Tokiu budu yra aišku, kad 
nervų psichinės ir vadinamos 
fizinės energijos ne tik kad 
nėra priešpriešinės, kaip se
niau manė, bet priešingai tarp 
jų yra glaudus santykiai, pa
rėjėti virtiniu vienos energi
jos antra ir ątyirkšpiai.

WiSSIG
$pe<ialUt*| U

laidinių kanų jiing/niąi, būda
mi gyyyb^s pmcęsų pagrindu, 
gali būti paerzinami, taigi turi 
savumą aUiliapti veikiami, ar
ba er^inąmj, o taip pat reflek- 
suoti kaip gyva medžiaga, iš 

Orfi Pl-^pį^ąl.

M Yicųąį
ąnjyą, o šią! tpcją i 
IfM indą ir Vjii'sią Į: Įtųm 
poj ?Ięj|ųFrMjfą|tąiųpj grąątinėj. 
Įš gią ųųoląRųją nfinųlrųkstųs 
yW p#Fžiįm»s nuo
M- Todėl ir visątoją pjątom 
mąi?ąipą>09 ir bejtrąžtę są- 
MMį; sjąlefpą, siisfąląnčią 
vąjĮįnąpąąjj rpliutyvųrąo dėsnį.

Kąd geriąg SĮIprąstuiųe ir 
isiyąįąddptųmp pąsaulinj pro- 
posią, rolMd priminti, kad gy
voj įr ncgyypj gaktoj vyksta 
evoljuciją, ‘kad ^ią veikia evo
liucijos despl.s, pagal kurį vie
ną iŠšipįctyja iš kito. Šjtuo dės- 
įią ląidppjapiąs žengimas priv

(Akad. B. Bechterevąs)
(Tąsa) 

priežasties, arba veikimą iš 
išores. O subjektingai psicho
logijai ši mokslinė disciplina 
paveda savistabos budu tyri
nėti šių refjeksų subjcktiųgo 
poįni(Įžio reiškinius.

įvairios žmogaus veiksenos 
bei veikimai, nagrinėjant 
juos griežtai objckting'u at
žvilgiu, gali ir turi būti pasta
tomi apologijos keliu greta 
judėjimų tokių paprasčiausių 
gyvių, kap ameba, psevdopo- 
dijomis vadinamų. Įr tai ką, 
mes laikom ar vadinam ank
sčiausiais arba sujungtais re
fleksais, galiausiai, yra pada
riniai susitraukimo bei jude
sių gyvo kūno, kada jis rea
guoja į tuo pat metu vyks
tančius jo paerzinimus. Tad i 
aišku, kad rišamas su aukštos 
rūšies refleksais gyvosios 
gamtos psichizpias, nesyąrbu 
kur ir kpĮ<ipse fųpmose jis 
reimųsi, turi būti laikomas 
taip pat savo rųšies energija, 
kurios įvairus reiškiniąsi pieš 
ipątom gyvosios ganios ap
linkumoj, t. y. t.ps gamtos gy
vuose kūnuose.

d t ■ -tV'K . F'. ■ > . A, I.P

Smegenų vykios pagrindas, 
kaip mes daĮjąr žinotu, yra 
įipryų energijos srovė, kuri, 
susitraukiant raumenims ir 
judant sąnariams, virsta me
chanine energija.

Yra žinoma, kad impulsais 
nervų srovei sužadinti būną 
įšorės energijos užtaisyti j 
jaudiniojai, kurie veikia mųsų! 
išorinės ir vidaus kūno pavįr-l 
šįąųs pojūčių organus, šie pa-i 
storieji ,kaip aš nurodžiau jau1 
1886 m., ątlieka ypatingą išp- 
rės energijos traųsforiųatorių 
vaidmenį, o kad butų apdrau
stas teisingas ir nuolatinis 
nervų srovės beginias, — or
ganizmas nuolat palaiko 
kraujotaką į smegenis ir po 
smegenis.

Kiti faktai neleidžia abejoti, 
kad, esant normaliai sipegenų

MH|er & HfirfM 
---- - ......... .i 
I---- N AT IO N-WIPEI

save ir savo šei* 
Pirma negu imsi bile kokį

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 
mas. Mes priimam mainais morgi- 
čius ir ’ 
me biznyje

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Paturiu, ki| daryli, kada Juru- ‘ rudlo 

NEVEIKIA
L—PEJttlURpK aKpisų Rudlo yra gerai 

| elektros autletą. *' 
ar visos tnbos dega, 
anteną—HlfRi&iniud Ra- 

nčra atBilinosavę, Jeigu

Red Kidney Beans w 
Splnach __
Apple Sauce

bu konr-k luote
2— niRMURe. ,
3— l>je#ftlURttt anteną—mąhfillnlud Ba
ilio draiuš—ar nčra atsiliuoBavo. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pajaukite 
mus. Už Vieną Doleri mos sutaisysime j u. 
są Rudlo.—Mes taipgi parduodam Radios 
visi] Midi rby ačltj už žemiausias kainas 
Chicagiije.

General Radio Store

3855 Archer . Ąvę., Chicago 
Tėl. LAFAYETTE 0100

NATION-W1DE

Daktaras
• Kapitonas 
Pasauliniame kare

HE STUDY OF IĄW MYEĮOM. AW WUIBS

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS . ——: 

3514-16 W. ROOSEVpLT
arti St. Loutf Aye. Te|. Ke^cįe 8902 aKH 

Vanos, lietaus ’r druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirais moterims 
seredomis iki 7 V. v, ^ĮĮĮmįi

MATir^M tviivf Drėgni Pūkuoti NĄTION-WIDE pųįkys Ex(r&

8RBSĮ 4 .i 25c
.. ' * ..Bapractna BouRoli I>et»osi*«»

*# #*•• L -• w k t- ė f
. r

NATION-WIPE -

GĖRIMAI

Viso ./‘.’cntojų miestelyj 
yra apie 13 tūkstančiu asabų. 
Mažas miestas, mažai ir fabri
kų. tabakas ir lentų sandėlis, 
gal būt, didžiausis iš visų kitų 
lentpiuvyklų Suvienytose Val
stijose. Agurkų rauginimo fab
rikas ir tabako fabrikas bei 
rūbų siuvimo viena dirbtuvė. 
Apie organizacijas ir apie so
cialistų partiją vietos darbi
ninkai neturi jokio supratimo, 
žmonės čia gyvena taip: ‘ Duok, 
Dieve, šiandien, o rytoj pažiū
rėsime”.

Gyvenami namai didžiumoj 
pabudavoti iš plačių lentų. Yra 
keletas ir mūrinių. Namai se
ni ir apipuvę, — nieką, jų ne
taiso ir nemrliavoja. Vaikščio
damas po miestelį radau iška
bą su parašu prie gražaus dar
želio ir tinkamai prižiūrimo 
mmo, — tai namas, kur Jur
gis Washingtonas apsistodavo, 
, įvažiavęs į pietines valstijas. 
:r gražus vartai, kur kareiviai 
susieidavo.

Tolinus, pagal upę, radau 
a;it gražaus akmens tokį para
šą: Pirma knyga North Caro- 
lina v: Estijoj buvo išspausdin
ta 1751 metais ir tais pat me
lais buvo išleistas laikraštis 
‘ (iazette”. Knygos autorius ir 
iaikraščio leidėjas buvęs James 
Davis, gimęs Virginijoj 1721 
ni tais, o miręs 1785 metais.

Apžiurėjus miestelio įstaigas, 
lieko naujo, nieko istoriško 
nėra pranešti visuomenei.

Ncvv Bcrn miestelis stovi lyg 
saloj, apsuptas dviejų didelių 
upių. Rodos, kad 
la tekia pat, 
tose lipėme. 
jokio kalno, 
kas pa r važi ti v 
spaudė kalnu

New Bern miestelio gyven
tojai daugumoj susideda iš 
biiVusių ūkininkų, — labai ne
kultūringi žmonės. Girtuoklys
tė taipgi įsišaknėjusi. Gyventi 
čia man nelinksma, 
lietuviškų laikraščių 
kitokių sueigų. I|gaį 
čia gyventi, ■— kaip 
bai pagerės, grįšiu vėl į Balti- 
morę. “Naujienas” man žmona 
prisiunčia iš Baltirnorės, — |ąj 
sužinau iš jų apje lietuvišką 
pasaulį.

čia -vietos gjrventojai sekma
dieniais daugiausia žuvauja, c 
rudens laiku eina medžioti* Už 

upių labai di- 
Luriose visokių 
meškų, briedžių

SIĮUARE OEAL
v • A ■ ■ .A ■'

Pasiūlo Žemiausias Kainas už

uiti laikomi 
enos visatos

J visos mums 
ines energijos, taip 

i? 14 ?ur
rištose neatpaluidiitosc buse- 

žino«uus

Wi' NATION-WIDE

—ĄęęRĘpivR.-^-

Th»re lt aįwąy» ą Graąt 
IMMt faimfa. 
W SW*»< 

Time to«t. New Ciksės 
aa*nlM tMf a Ynai' Starl Siuiiylng ano

_______Penktadienis, rūgs. 23, 1932 
kin visam pasauliui, vadinas, 
ir žmogui, kaipo aukščiausiai 
būtybei žemėje.

Kaį žhiogus miršta, jo orga
nizmas sutrinka ir pabaigia 
savo egzistavimą. Mirusio kū
no sudėtingi organiniai jungi* 
niai suskylą prastes^iąls kų-

am

Ritai : < A 4 
HY- •’ »•* i.< ’

NĄTION-WIDE No UrĮ|

Swaįįaw
NATION-WIDE ’’

Ttliphppo RoglžU^y State 6145

ą _ *
ĮiiijiĮij I i ... j ipiiy^am■ a... ..................... ............ . .....

NATION-WIDĘ
Raudonai Nusir|iusios No. 2Vi Kenas

»'' ■ - - .' ,.. k, • - . • » ■ -.. * ; ’ ' .

TOMATES 2 - 25C

asdic nao 10 valandos ryto i|U 1 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

... a ,!•______ Tei. Crawford 5573

olb



Penktadienis, rūgs. 23,1932

Rašo J. J. ElijoSius

Mirė Petras Kučins
kuomet aš ją su

Apiplėšė Rumčiką

Koncertas namuose

VERTĖS

132 S. Dcarborn St

kv. pėdą

Jblfflis čfonsjo pusės

NUIGHtlU/tHOOn STORU

3-šmotų Maudynės 
tas Augštos Rųšies. 
Toiletas ir Stiklinis

DIENŲ 
IŠBAN
DYMAS

5 PĖDŲ 
MAUDYNĖ 

tiktai
$11.95

KLOSETO 
KOMBINACIJA 

PILNA $10-50

TOILETAS 
17-col.xl 9-col 

tiktai 
$4.50

Įrengimas. ELLIS garantuo- 
Balto Porceliano Maudynė, 
Klosetas.

neis rodo ne kiek senesnis 
dešimtų.

Pono J. J. Alijošiaus 
pareiškimas

dalykas, 
inteligentijos 
t — atsiran- 

k tirto, nors

World's Fine,t 
PUIMBIHG E1XTUI®

Jei tai buvo daroma 
įstatymus, tai kodėl p. 
užgyre, tas paskolas ir 
parašu jas patvirtino? 
tos paskolos buvo laiks 

ir nuo-

p. šlakiui tebesant bankos di 
rektorių 
prieš 
Šlakis 
savo 
Visos 
nuo laiko atnaujintos, 
šimčius, atmokant nekurtos li
kosi ir sumažintos; o nuo to 
laiko,; kada p. išlakis nebebuvo 
direktorių išrinktas, jokių di
desnių paskolų nebuvo daroma. 
Reiškia, jo bandymai skleisti 
nepamatuotus paskatas ir atvi
rai išsireikštus prasimanymus 
yra be pagrindo.

Yra apgailėtinas 
kad tarpe musų 
— ypač advokatų 
da tokių asmenų, 
ir melagingu budu, ieško kito 
pražūties; juk jie yra mokslus 
ėję tam, kad teisingai patarti 
saviesiems, o ne melagystėm 
skleisti ir savo tautiečiam er
zinti.

Žinau, kad šie mano pasitei
sinimai, jei butų mano paties

Ramygaliečiai gy 
vuoja

Praeitą antradienį buvo lie 
tingas vakaras, todėl buvo ne 
patogu eiti iš namų ,o ] 
sti tą vakarą linksmai 
inuose 
radio programas 
iš stoties 
Furniture 
ves.

Galima

P-a s Rumčikas ant 35 gat
vės tarp Halsted ir Auburn tu 
ri garažą. Antradienio vakar, 
j garažą įėjo apsiginklavę ban
ditai ir įsakė Rumčikui atsi-

Petras Kučinskas buvo 
niausiąs brolis ir vos tik prieš 
keletą metų atvykęs iš Lietuvos. 
Savo laiku jis tarnavo Rusijos 
armijoj., kur jam pakirto svei
katą. Pas jį išsivystė širdies 
liga, nuo kurios jis staiga ir 
pasimirė.

Petras Kučinskas buvo vedęs 
ir jo moteris išvyko Lietuvon 
tik prieš keletą savaičių, —rug
pjūčio 19 d.

prasimanyti, butų visiškai be 
vertės, ir mano šis atsakymas 
į Šlakio užmetimus butų tik 
laiko eikvojimas. Bet, brangus 
tautiečiai, jie remiasi tikrais 
faktais. Ne tokiais, kokius p. 
Šlakis sakėsi turįs surinkęs, 
bet faktais, kurie randasi ban
kos rekorduose ir kurių niekas 
negali permainyti.

Man gaila ne tik depozito- 
rių, bet visų lietuvių, kurie 
yra kiršinami. Niekas tiek 
daug neprarado turto kaip aš 
dėl bankos uždarymo, nes su
pirkimas akcijų man kainavo 
daugiau kaip $200,000, už ką 
negausiu nei vieno cento. Bet 
tas nuostolis pasirodo mažas 
palyginus prie to, kad visas 
mano darbas, siekiantis ketu- 
rias-dešimtis metų, dėl lietuvių 
gerovės nuėjo vėjais; kad lie
tuviai yra kurstomi nužiūrėti 
mano darbuose blogus norus ir 
piktos valios pasinaudojimus.

Su gilia pagarba visiems, 
Juozapas J. Eli jočius (Elias).

geriausiame stovyje, jaustis smagiu vi
sus metus, imkite po šaukštą Dr. 
Caldvvell’s syrup pepsin kas kelios die
nos. Jus geriau valgysite, geriau mie
gosite ir jausitės geriau kiekvienu žvilg
sniu. Jums niekad nebereikės imti ki
tokį liuosuotoją.

Duokite vaikams po biskj Šio ska
naus syrupo du ar tris sykius j savai
tę. švelnus, naturalis stimuliantas, ku
ris paakstina juos valgyti ir neleidžia 
viduriams užsikimšti. Ir išgelbsti juos 
nuo tiek daugelio negaliavimu ir šal
čių.

Turėkite sveiką skilvi, veiklius ke
penis ir sitprius vidurių muskulus, 
kurie pašalina kiekvieną atmatą ir nuo
dus kiekvieną dieną! Tiktai laikykite 
bonką Dr. Caldwell’s syrup pepsin po 
ranka; imkite stimuliuojanti šaukštą 
protarpiais. Pamatykite ar jus nepa
jausite naujo gyvumo kiekvienu žvilgs
niu* Syrup pepsin nėra brangus.

Apron Maudynė 
Special iš musų 
shovvruimio 5 3& 
PėdMva- $13<95 
na tiktai

Vakar apie 6 vai. ryto prie 
savo troko tapo rastas negyvas 
Petras Kučinskas iš plačiai ži
nomos Chicagos lietuviams New 
Process Baking kompanijos. Ta 
kompanija, kaip žinia, yra j- 
steigusi vieną moderniškiausių 
duonkepyklų ir jes savininkai 
yra broliai Kučinskai.

ŽEMIAUSIOS KAINOS! /
Mes t i kr a įmanome tą, ką sakome! Tai yra žemiausias 

kainas ant augštos rųšies produktų.
PIRKITE PAS “MIDWEST STORES”

ši A-No. 1 Rųšies

SINKA
Vertės $20.00
Sinka tik 42 col. Saizo

Nesenai tapo įsteigta Barny- 
galiečių Draugija, kuri ga*na 
gerai gyvuoja. Pasirodo, kad 
išrinktoji valdyba puikiai su
geba vesti organizacijos reika
lus ir nariai skaitlingai lankosi 
į susirinkimus. Tik vieną ne
labai smagų dalyką pastebėjau, 
—nedaug tesimato jaunųjų. Ne
jaugi mes jaunieji atsiliksime 
nuo savo tėvelių? Argi mums 
visai nėra' svarbu susitikti su 
savo senais draugais?

Gerai atsimenu, kaip mes lin
ksmai laiką leisdavome savo tė
vynėj Lietuvoj. Miškai skam
bėdavo nuo musų dainų. Kodėl 
gi mes čia* negalima pasirodyti?

Dabar mums pasitaiko kuo 
geriausia proga: ramygaliečiai 
rengia išvažiavimą, kuris' įvyks 
rugsėjo 25 d. Spaičio darže, 
Well’s Springs. Visi ramyga- 
liečiai yra kviečiami atvykti. 
Parodykime, ką mes galime!

—Koresp. B. B.

s BALL 
r COCK

Pakeltas B a 11 
Cock, tvirto mi- 
singo. Tiks vi
si c m s žemiems 
toileto tankams. 
PastebStinas pir
kinys

Baltas lig sniegas
Sprayed ✓ Rk
CeltUloido K.

Toileto^
Sėdynės
Su tvirtais kabliais, 
žema kaina. Ga- f 4 
rantuotas.
Specialiai ------- —

Nepriimame Telefono 
’ Višaky mų.

ne
padėjo gražus lietuvių 

duodamas 
WGES. per Peoplcs 
Kompanijos krautu-

tikrai pagirti ir pa- 
komplimentuoti jų leidėjus, 
Peoplcs Furniture (>>., už taip^ 
gražius ir įdomius radio pro- 
gramus. Praeitą antradienį 
iš tikrųjų buvo ko pasiklausy
ti rinktinių dainų, kurias iš
pildė gabus daihinihLai; gražios 
muzikos, jumoro, naudingų 
kalbų apie sveikatą įdomių 
pranešimų ir nurodymų. Aš 
esu tikras, kad tie programai 
neša džiaugsmą jų klausyto
jams.

Todėl ačiū jums, leidėjai,— 
jie mums labai patinka.

O. J. Matulis.

pEDERAL SKALBIMUI MASINOS 
yra labai geros. Fcderal Prosinimui 

Prietaisai gerai prosina. Abi yra augš- 
ros rųšies mašinos. EDISON SERVICE 
išbandyti ir garantuoti.

Už taip mažai kaip 17 % cento į dieną, 
mokama kas mėnesį kartu su šviesos 
sąskaita pratęsiant per 18 mėnesių. Kad 
jus sutaupysite sau laiką, darbą ir pini
gą su byle vienu- iŠ jų pilnai užtik
rinta. Musų specialė kombinacijos kaina 
ir išlygos, jus galite gauti abi ir mokė
dami ne daugiaus kaip 24 centus į die
ną arba $7.13 į mėnesį per du metus 
laiko. Telefonuokite Randolph 1200, 
Local 66. Galite vieną savaitę be mo
kesnių išbandyti. Išbandykite juos savo 
namuose ir patys persitikrinsite kaip 
greit ir lengva sąvaitės skalbiniai bus 
padaryti. Be jokios nupirkimo prievar
tos.

Atsakymas i neteisiu 
• gus adv. A. Šlakio 

užmetimus

kad apie mėnesį laiko prieš 
bankos uždarymą aš buk pa
siėmęs $14,500, kaipo paskolą, 
turiu lietuvių visuomenei štai 
ką pranešti: Dar p. šlakiui 
esant bankos direktorių, bū
tent, birželio mėn. 1930 metų, 
aš buvau skolinęs $18,200, ir 
ta paskola tęsėsi iki kovo mėn. 
1932 metų 
mažinau iki $14*500. Už minė-I 
tą paškolą yra užstatyti Šerai 
įvairių stakų ir keleriopos ver
tės. Ta paskola bus savo laiku 
atmokėta. Dabar turbūt aišku, 
kad ta paskola nebuvo pada
ryta mėnesį laiko prieš bankos 
uždarymą, bet kad tai buvo tik 
atnaujinta ir pamažinta pasko
la kov. 9 d., 1932 metų.

P-as šlakis dar užmeta, buk 
aš išėmęš $1,000 savo dukters 
padėtų taupymo sąskaitoj pini
gų, pasirašydamas savo ranka 
ant ištraukimo korteles, čia 
vėl matosi, kad p. šlakio fak
tai yra netikri. Bankos rekor
dai parodo, kad mano duktė ir 
žentas turėjo suvirš $1,000 pa-j 
sidėję 1929 metais, bet spalio 
mėn. 1931 metų, kuomet juo
du kraustėsi gyventi į naują 
butą, tai pasiėmė dviem atve
jais, tą patį mėnesį, po $500, 
pirkdami rakandų ir kitiems 
naminiams reikalams.

Gaila, kad p. šlakis savo kal
boje, norėdamas kitus apkal
tinti, pats save jirauKia į tą 
“kaltę”. Jis aiškina, jog įsta
tymai draudžia daryti pasko
las direktoriams savoje banko- 
je, bet buk aš į visa tai ne
kreipdamas atydos pats skoli- 
naus pinigus ir kitiems sėb
rams bei direktoriams skolinau 
po $10,000 ir $15,000. Bankos 
rekordai parodo, kad paskolos, 
dėl kurių p. šlakis užmetimus 
daro, buvo darytos dar pačiam

IŠPARpAVlMAS

Pelnyčio j, ir Subątoj RU(

Skalbimui
Lovis
Dviejų 
fimotų —tfeft
Lovia. 
plhyti \ ~j|Rį
įrengtas V- W
su drūta F J, 
geležim I ų |
aptaisu. ' B

$(į.99

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Galų gale, susiorganizavo 

depozitorių komitetas, ėmė ty
rinėti banko dalykus, ėmė kel
ti į aikštę tą, kas žmonėms 
atrodė, kad nuo jų slepiama. 
Ir tik tuomet, kai užsidariusio 
banko vedėjui (ir faktinam jo 
savininkui) buvo , viešai pada
ryta skaudžių priekaištų, tai 
jisai atgavo žadą ir teikėsi vi
suomenei pareikšti, kad jisai 
esąs neteisingai kaltinamas. 
Bet kaip, iš tiesų, su tuo ban
ku buvo, kodėl jisai, būdamas 
“tvirtas, kaip uola’\ staigiai 
pateko j receiverio , rankas, 
žmonės dar ligi šiol tikrai ne
žino. Vieni spėja vienaip, kiti 
kitaip; tarp įvairių spėliotojų 
yra, be abejonės, ir tokių, ku
rie nori pasinaudoti proga ir 
ant ko nors išlieti savo tulžį. 
Bet ne tąiyra svarbu. Svarbu 
yra tai, kad žmonės, kurie pa
sitikėjo p. Elijošiaus vedama 
įstaiga, turi teisę reikalauti, 
kad ir jisai jais pasitikėtų. To 
pasitikėjimo jie iš
iki šiol nematė. Jisai ir jo ben
dradarbiai nedavė jiems nei 
paaiškinimo apie tai, kas įvy
ko, nei pagelbos jų bėdoje. To
dėl depozitoriai buvo priversti 
patys paimti reikąlą į savę ran
kas ir ieškoti teisybės. .

Redakcija.

$5.16 
menesiui ant 
jūsų šviesos

J ,. > sąskaitą,i
Prie vftij -ant 1A- 
mokėjimo- . hi»» kaiti; 

TMOKŪTI maža* daino- 
1 kėjlinas pri*kaltoma

Savo kalboje dopozitorių su
sirinkime pereito penktadienio 
vakarą (ta kalba Tilpo Naujie
nose pirmadienį, rugsėjo 19 d.) 
p. šlakis pareiškė buk turįs 
surinkęs faktų įkriminuojančių 
Universal State Bankos vedė
jus; jis labiausia užpuolė ma
ne. Jis sakė, buk aš jau nuo 
praėjusių motų rudens ren
giaus prie bankos uždarymo.

Leiskite man pareikšti, kad 
bankos rekordai ir knygos ro
do, jog 1930 metais iš paties 
adv. šlakio pirkau 12 šėrų; 
1931 metais keliais atvejais 
pirkau vėl daugel 'šėrų; ir sau
sio 8 d. 1932 m. dar pirkau 15 
šėrų. Skolinaus pinigus ir pir
kau akcijas ne tik iš šėrinin- 
kų, bet ir iš brokerių mieste, 
kad palaikyti banką lietusių 
rankose. Bankai užsidarius aš 
turėjau 976 Šerus, o mano sū
nūs 10 šėrų, už kuriuos aš esu 
mokėjęs iki $225.00 už šėrą. 
Suprantama, jei bučiau manęs 
apie bankos uždarymą, tai jos 
šėrų nebūčiau pirkęs.

Toliau p. šlakis sako, buk 
aš pradėjau nuosavybes likvi
duoti ir ant nekuriu iš jų už
traukti paskolas. Tiesa, ant 
nekuriu nuosavybių užtraukiau 
paskolas. Bet tai buvo neišven
giama, nes mokėjimas nuošim
čių,^ taksų ant žemės, ir supir
kimas tokios . didelės sumos 
bankos akcijų reikalauia daug 
kapitalo. ..

Dėl p. šlalęio pareiškimo,

Broadway—4562 Broadway
Irvlng Park—18.23 Irving Park Blvd.
I.ogan Square—2618 Milwatikee Avė.
Madl»on-Crawford—4231 W.Madi»on 9t.

Koseland—11116

FEDERAL KUPONAI

penkių
Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų.
Sulaukęs 62 metų amžiaus*
Tai tokis yra palaimingas stovis 

sveikatos ir smagumo žmogaus, kuris 
teikia savo svarbiesiems organams bis- 
kutj stimulianto!

Kada jūsų sistema pasidaro neveikli 
ir jus jaučiatės sustingę, sunkia galva, 
tik pusgyvis — neeikvokite pinigų ant 
“tonikų“ ir “reguliatorių“, ar panašių 
Eatentuotų gyduolių. Stimuliuokite 

epenis ir vidurius. Vartokite garsųjį 
daktaro receptą, kurį kiekviena aptieka 
užlaiko. Tiktai paprašykite Dr. 
Caldwell*s syrup pepsin.

Tas skanus syrupas yra padarytas 
ii šviežių liuosuojančių žolių, veiklios 
ssnna ir tyro pepsino. Viena doza 
palengvins beveik kiekvieną priepuolj 
galvos skaudėjimo, aitrumo, konstipa- 
rijos. Bet jeigu jus norite pasilaikyti

COMMONHEALTH EDISON 

ELECTRIC SKOPS
Vidurmiesty — 72 W. Adams St.

Telefonas RANdolph 1200, Local 66
Skyrių Sm.krovOM Atdaro* šeštadieniai* iki 11:30, Vakare. <,

Ashlantl—1834 South Ashland Avo. 
South State—3460 South State St. 
Knglewood—852 W. 63rd St.
South Chieago—2050 E. 92nd St. 
Michigan Avo.

DUODAMI

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įhr <<* augiėiau

Radiatoriai
Nauji artistiški su 
dezainiais radiatoriai 
dėl steam ir karšto van 
dens. visokio didžio ir platumo K

DYKAI APKAINAVIMASIS

42 col. Porcelianuota 1-šmoto

Apron Sinka? t 1 
su iš dešinės arba iš kaitos van
deniui nubėgti vieta, (tik Sinka)

i a--' ;

Modeli* $<».
, Prietaisai 

naa 
toju

Modeli* 10. Pederal Rotary Pro- 
«lninio - Prietaisai (toks 
aprašyta. Pasiulime

Viso
Speeialė Kombinaeijos

SUTAUPYSITE $30.00

2118-2132 SO, STATE ST.
4606-08 WEST 22nd ST. 3945-47 LINCOLN AVĖ.
Latvndale 2454—-Cicero 130 Lakevieu) 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ.
< t National 0066

Specialė atyda suteikiama telefonu duotiems užsakymams. Pristatymas dykai 

■■■■■ Atdara Antr., Ketv. ir šešt. vakarai?. Sekmadienį iki 1 v. po piet. mmm

jau-Įgulti ant žemes. G tiraže buvo ir 
daugiau žmonių, kurie nelauk 
darni nei įsakymo, iškėlė aukš
tyn rankas. Banditai sarkas
tiškai pastebėjo, kad jie gali 
nuleisti rankas, nes, girdi, tai 
neparanku ir rankos gali pa
vargti. Paskui ji? visai nesi
skubindami pasiėmė vieną au
tomobilių ir išvažiavo.—N.

(per 18 mėnesių) * K?

užmokės už šią skalbimui mašiną arba šį
1' * prosinimui prietaisą

Su Nuimama Sždyne, 
8»c

mpgĮĮĮH——ANT IŠMOKĖJIMO ■■ 
f PRISIRENGKITE DABAR 

ŽIEMOS APŠILDYMO Į- 
RENGIMAMS ŠIOMIS NAU- 

ISUS JOMIS REKORDĄ MUŠAN- 
, ČIOMIS KAINOMIS 

STORAI APDENGTI

Štai vra jūsų RETA PRO- EO&dRffi ¥ V
GA SUTAUPYTI ant nacio- gjg U? flk A
raliai žinomų porcelianuo- ImBOTS 
tų indų išdirbtų AMERIKOS 
PIRMAEILINIŲ IŠDIRBĖJU. gF
Mums nepavelyta paduoti jų y J r as u 
vardus dėl priežasties labai 
nupigintų kainų. Kiekvienas 
šmotas yra PIRMOS RŲŠIES. Vi- 
sai naujas, ne antraeilis. Pilnai 
GARANTUOTAS, ATSAKOMINGŲ 
PARDAVĖJŲ, būtent SOL ELLIS’ &, 
SONS. Sutaupyk dabar. Pasinaudok šiais pastebėtinais bargenais i 
kokybės Plumbingo Fixturiais.

Pibgas Maudynės Įrengimas
I MAŽOS

DALIES

SPECIALUS 
KOMBINACIJOS PASIŪLYMAI

No. 1
Fcdernl Skalbimui mašina, pom-lcno 

tub. pilna* *u balooii-roll skal
biniams iširęžli prietaittu $S1>.00

Federal • Rotary Pro*ininiui Prie
taisai *u keliais kontroliuoja
mu ir automatiška prosini
mui priespauda, pilna*. su 
lengvai, apsi verčiančiu prosi- 
nlmut staleliu ....... $89.50

Viso . ..j $178.50 
ppęriftiė Kombinacijo* kaina $160.00

ta i ’ pys ine** $ 18.50

~NoT 2
Federal Spinner Skali*, 
poreclano tub. pil- 

apsiverčiančiu džioviu- 
____ ._ $129.50 

__ >- 
kaip

No. 1 I $80.50

........ $219.00 
kaina $189.00

LOOK SAVE

NEW 
LOW 
PRICES

HEATING
SYSTEMS

IOWEST<
300 IMMPBNDENr (j

Sviesti
, . ' • j < l 4

^Midiuesr
■ V Puikiausias _?w|
|Q Ūkiškas rolėse Sv.

Cukrus W•r 10-» 45gRIII 1 iF/k PUIKIOS u. s.

BULVES 15s l/cPekas " " w

PATI HA“Drexel Fanus” <
LALl llAlliu Cellbphąiie įvyniotos, Sv. | O-C
PORK and BEANS Z? t1 19c
MASONDŽ
“CERTO”

IARAI 58C
Bonka 25c

DŽIARU ROBERIAt Tuz. Pakelis 5c
DŽIARŲ KEPURES Tuz. 23c
f IRI II IAI i Pu’k|s'• -^eltoiii ■> LIBULIAI Hollandflle Maiš 49c i 6 13c
ŠPAGETAI ar “Midwest? a i
MAKARONAI <-

svar. \
pak. Į OC

TvurJKrFt.ci Armour’s “Venbest“ ^!No. 1 au- lOmiPYCEb . Riekutės ir Pusės “ cšti kenai 1 W V
Jonatan OBUOLIAI Illinois 1 5 ’S 23 C
VIRIMUI OBUOLIAI u s N° 1 5”?' 17C
CHOCOLATE BARS 2 lo?. 17c

Skystas Baltimas. Dėmių 
vLVIivA Pašalintojas. Disinfektorius m V C

• KVORTOS BONKA

TOILET
TISSUE

“Thriftissue” j
1,000 Sheet Rolls 5 X 25c

NAPHTHA MUILAS1 Mi<J" 1I west I (J tų
v

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores'* turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti getą mėsą, paukštiepą it tt. už žemiausias kainas/
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Įtaigi 7th 1914 Mt thė Pošt Office 
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ttisisakymo kainai
je — baitiij 
riš . |8.0Q

Pusei metu —____ ___
Trims m8nesiami __ 
Dvidirt mlnesiarti - - 
Vienam mėnesiui —.
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Suvienytose
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Trims mėnesiams 
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(Atpiginta)

Metami 18.00
Pusei meta-------------- ------ 4.00
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SKIRTINGI MORALYBĖS SUPRATIMAI

New Yorko distrikto fedoraliftiame Teisme dabar 
yra tyrinėjama senatoriaus James J. Davis’o byla# pa
traukto atsakomybėn Už loterijų rengimą. Senatoritis 
Davis# kuris buvo Darbo Sekretorius ilooverio kabine
te, yra stambus veikėjas fraternalėje organizacijoje 
“Loyal Order of Moose”. Valdžia jį kaltina, kad jisai, 
norėdamas prirašyti daugiaus narių prie savo organi
zacijos (ir gauti Už tai komisą), vartojęs loteriją. Jei
gu šis kaltinimtis bus teisme įrodytas, tMi senatorius 
gali būt aštriai nubaustas.

Daugumoje Europos šalių Šitokia byla butų žmo
nėms Visai nesuprantama# Loterija (“išlaimėjimai”) te- 
hal yta paprastas ir nlekėtiO nesmerkiamas dalykas# 
Loterijas tenai daro ne tik privačiai asmens if draugi
jos, bet if pačios valdžios. Jas dažnai vartoja tikslu su
kelti vidujinį paskolą. Mat, pirkti paprastus paskolos 
bonUS# Ūži kUriUbs valdžia moka palyginti mažą nuo
šimtį# žmonėms yra neįdomu; Visai kas kita# jeigu žmo- 
!'uS mokėdamas pinigus# gauna bilietą# kuriuo jisai ga- 
i išlalmėti šimtą arba tūkstantį kartų daugiaus.

fiuropoje yra net ir labai populeriškų teatro vei
kalų (pat# garsi operetė “Lumpaci Vagabundus”, kuri 
paprastai būna vaidinama, pasitinkant Naujus Metus)# 
kuriuose vaizduojama biedno žmogaus laimė, netikė
tai pralobusio per loteriją. O tuo tarpu Amerikoje lo
terija yra laikoma ir nemofališku if nelegališku daly^ 
ku. Ypač aštriai čia žmonės yra baudžiami, kuomet 
valdžia juos sugauna naudojant paštą loterijos garsini
mui arba bilietų platinimui. Vadinasi# čia ant loterijos 
yra “prohibicija“.

MOKESNlAi BeDARRIV ŠELPIMUI

lllihOiš gtibefrtatorius eušdtikė specialiu legislatu- 
Tos OOsiją pafupihti lėšų Chicagos ir kitų Illinois val
stijos miestų bedarbiams šelpti. Pranešama, kad atsto
vai pasijuto# kaip kuolu per galvą gavį, kuomet jie iš
girdo# kad bedarbių aprūpinimui per ateinančią žiemą 
teikės $36,873#000. Iš kur jie gali tokią milžinišką su
mą pinigų paimti? Kitokio šaltinio nėra, kaip tik nau
ji mokešiiiat

Privatinė labdarybė tiek pinigo sukelti negali. Ap- 
draudos nuo nedarbo Illinois Valstijoje nėra taip pat# 
kaip it visoje Amerikoje. Jeigu ŠiOš šalies valdžia ne
būtų bUVUši tokia trumparegiška, kaip kad ji visą lai
ką buvo ir tebėra, ji seniai butų įvedusi privalomą ap
draudę iiUo nedarbo ir pert gerovės laikus butų būvį 
galima sudėti didelis fondas bedarbių užlaikymui, taip 
kad šiandie nereikėtų puldinėti šen ir ten, ieškant pį 
nigų tam reikalui. Bet dabar jokio fondo bedarbių šel
pimui nėra, o žiema — trečioji depresijos žiėma! -= 
artinasi it šimtams tūkstančių beturčių, vienoje tik 
Chicagoje, grasina badas ir šaltis.

Ką ketina daryti valstijos legislatoriai? Jų tarpe 
eina agitacija už įvedimą pirkimo-pardavimo mokesnių 
(sales taxes)# tikriaus sakant, už tų mokesnių padidi
nimą ir praplėtimą. Illinois Valstija jau turi “skies tax”; 
tatai visi žino, kurie perka gasoliną. Dabar jų norima 
jvesti daugiaus.

Prieš pirkimo mokesnius smarkią kovą veda Šiojė 
Valstijoje Socialistų Partija. Ji smerkia tos rųšies mo
kesnius, vadovaudamasi šiais sumetimais:

1. Jie yra netiesioginiai mokesnis! ir# kartą juos 
įvedus, yta lengva juos kelti# žmonėms nejuntant# ir 
jais spaUsti mases#

2. Tie mokesttiai dUoda progos nėsąžirtitigiems 
pirkliams kelti prekių kainas po mokesnių priėdkfiga.

3. Jie gula arit pečių tiems, kUrie yra ekonomiškai 
silpniMtiri.

4 Jie pabrangina prekes ir tuo budu mažina ma* 
šių pajėgumą pirkti# t. y. didina beturčių skurdą if 
aštrina depresiją.

5. Jie duoda galimumo stambiamjam bizniui if 
turčiams apsaugoti nuo taksavlnlo SftVo pėlnUš ir’pali
kimus.

fieda*bių šelpimo naštą turėtų nešti tie, kurie yri! 
tattfflgi, heš jie pralobo svetimu darbu.

TERORO RaKGA SOVIETUOSE

United Press telegramų iš Maskvos praneša apie 
masinius areštus, vykinantis visose plačiosios sovietų 
žetnės krtišttiose; Sostiriėš spauda paduoda# anot tos te- 
lęgHrtlos, lėW ihaža!i žinių apie areštus, bet provinci- 
jba ikifefišSiuėš^ ety jų jttlįa.

Sovietų valdžia ėmė uoliai Rudyti ir žiauriai bau
sti (kalėjimu ir net mirtim) žrtidtiėš, ntisidėjtisitis “ko
lektyvių ūkių” turto vogimu ir ffspėktiliaėija’\ Rtisijoš 
gyventojai# bitityt# nepritkria bolševikų įstatymams 
apie ntitiskVyb& if valdžia yra priversta imtis teroro 
priemonių savo tvatkai apginti#

Joltn fiūskiii Verte A. kartūnas, :

AUKSINES UPES KARALIUS
JUODIEJI BROLIAI
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(Tąsa)
“Tu esi gėrdš, vaike”, tfitč 

šehdsiš pomts.
dpiė srfvo btoIiilS. Aš pakal
bėsiu SU jiiis.”

“Maldauju, gerbiamasis, iiė- 
dafykit nieko pahašaus,” tarė 
Glūkas. “Aš begaliu pavelyti 
jUiiiš būti čiii# k(il jlė šiigrįš. 
Jie mane tiŽiriUšttj.”

“Gaila mdn”, tarė sertis, 
“labai rtėmalortii girdėti tat 
Kaip ilgai gdlėšiu būti čia?”

“Tiktai ligi ši aviėrta iš
keps”, atsakė Glūkas, “o it 
dabar jau gražiai nukepus.”

Tada senis nuėjo į Virtuvę, 
atsisėdo prie Ugnies if įkišo 
skrybėlės Viršūnę į kardiną, 
nes btivo aukšta ir siekė lubas.

“jųš gtėitdi išdžiiisite tfenai, 
gerbiamasis”, pasakė Glūkas 
lf Vėl atsisėdo vartyti aviehą. 
liėt senis nedŽiiivtf; Vkndub tik 
varvėjo nuo jo ant degėsių# 
Ugnis čirškė ir špiaudė if Viš 
darėsi tamsesnė if nemaloni: 
hiekad nebuvo tokio apsiausto, 
— iš kiėkvierio kvoldo bėgė 
vanduo, lyg iš pastogių vamz
džių.

“Atleiskit rriah, gerbiamieji”, 
tarė Glūkas, žiūrėjęs visą lai
ką# kaip vanduo bėgo ant grin
dų, lyg gyvas sidabras, “ar 
nepavdysit man savo apsiaus-

jis yra ?” užklausė
pasigriebdamas kočė- 

Gluką su

aš nėži- 
pagautas

Mannosuke Yambka (po kairei) ir genTokio# Jdpbnija.
N. MUto, kuris tapo paskirtas Mandžurijos pasiuntiniu.
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ir virsdamas į 
trys gulėjo

džentelmo- 
į priešingą

Su-

“Jųs rasite marti) vizitinę 
korčiukę ant virtuvės stalo,” 
sušuko senasis džėfllfelmonas. 
“Atsiminkite, tai paskutinis 
atsilankymas!”

“Meldžiu į dartgtj, kad butu 
paskutinis!” Drebėdamas tarė 
Švarcas. O putų karnuolys

ir ūsais tokio pat stebėtinai 
gražaus ddrbo. tisai ir barz- 

bet 
raudoninusio 

Visas vaizdas

• fer V !♦•»*! £ 

te švabas# ir rtietė lietsargį į 
Gliikd Vėidą.

“Tiktai taip, kam gi tu, ma
žas vdlkata!” Tate Hansas, ir 
tfždjtvė pamokos Srtiug-į antau
siu, sekdamas brolį j virtuvę.

“Lairtiinkit mano sielą!” ta
rė Švarcas# atidaręs duris.

“Amėn”, atsakė mažasis 
džentelrtionaš; jau iiilsięmęs 
Skrybėlę if stoVėdartirtš vidu
ryje virtuvės, ir šVėikirtO pasi
lenkdamas sti didžiausiu grei- 
turtiii.

“Kas 
Švarcas
lą ir atsisukdamas į 
didžiausiu piktumu.

“Užtikrinu, broli, 
nau,“ tarė Glūkas, 
didžiausios baimčs.

“taip jis įėjo?“ kriokė Švar
cas.

“Mano brahgus broli”, mal
davo Glūkas, “jis buvo taip 
labai šlapias!”7

Kočėlas jaU buvo taikomas į 
Gitiko galvą, bet senis ponrtš 
tilo pačiu momentu pakišo sd- 
vO smailią skrybėlę, kurią kcB 
Čelas pramuš® su didžiausiu 
ttefikšrtiU, palfedanios Vrtiidertį 
po visą kambarį. Keista buvo 
tas, kad kai tik kočėlas palie
te skrybėlę, tai tuojau iškrito 
iš Švarco rankų ir sukdamasi^# 
kaip šidiidds pelėje vietroje# 
nukrito tplirtiamė kahip6 tO 
kambario.

“I<as tu esi, gerbiamasis ?” 
užklausė Švarcas, atsikreipda
mas į jį. /

“Koks jūsų Čia feikalas?“ 
rugojo Mansas; '

“Aš e'ŠU vargšas šerias žmo
gus, pope”; mažasis pOriUŠ nu
žemintai pradėjo# “if Aš prO 
Jangą pamačiau ugnį j asų nac
ine it prašiausi pastogės ket
virčiai valandų.”

“Tad buk geras if vėl išeik“; 
tilte ŠVAfcas. “MUrtiš nereikia 
virtuvę džiovykla paversti; if 
be to yra pakankamai vandens 
rtiušiį virtuvėje.”

“Pone, šiandien yra šalta iš
varyti seną žmogų; žiūrėk j 
mano žilus plaukus.“ Jd plau
kai buvo nusileidę žerhiau pe
čių, kaip jau anksčiau kardinė
ta.

“A!“ tarė Hansas, “turi ga
na* plaukų palaikymui šilimos; 
eik sau!“

“Aš esu labai, labai išalkęs, 
liškai; | kad Glrtko širdis visai Gerbiamasis, ‘ar nesuteiktum 

man šmotelį duonos prieš išei
siant?”

“Tai tik duonos!” tarė Švar
cas; “jus manot, kad mes ne« 
tUrtitie kili' dęti sAVo dUoną# 
RAd dttd'turtiė ibjkiatn raudonai 
Apšilti, kAip jiįš?“'

“kodėl nėparduodį savd 
plunksną?” pajuokdamas tarž 
liAhšas. “Eik ląuUh!”‘'

“Kdrš ’šmbtėli»h' tere senis. 
. . “Pasišalini!” tąrė Švarcas.

“MAldAtijų# džentelrtidAAb”
* “Eik if pasikark!” šuktelėjo

W poškėjo 
Md.Žjo virsti ir suk-

“Ačiū; nereikia”, tarė senis.
“.tusų skrybėlę?”
“Ačiū, man ir taip gerai,” 

atsake sėbis ne Visai maloniu 
balšįi;

‘‘Bėt —- pone, — ffian labai 
gaila”; nedrąsiai ištarė G1U 
kas; “bet — tikrai, pbiie, — 
jųš bdigiat ugnj gęsinfi!”

“Tai ilgiau truks ištupint 
avieną”, sausai alsakė šVfcčias.

Gltikaš 'begalėjo suprasti sa
vo sve'Člb; biiVo tai keistas 
mišinys drąsdš if nusižemini- 
tndj Jis vėl nušištikė kėpint 
avieną pšt pdnįilas ibinUtėš;

“Ta aviena atrado ikbhi ^ė- 
ta’’; pagaliau tarė senis, 
negalėtum duot inan nors 
žą gabalėlį ?”

“Jokiu badu negaliu”, 
Glūkas.

“Aš esu labai išalkęs”# 
tolidU seriasis pdnas: 
su valgęs nei vakar; nei šian 
diert;

“Ar 
ma-

tarė

tęsė 
“Aš ne

valgęs nei vakar; nei šian- 
Jll_ : Jife tikrai hfepatėmys ga-
balėiid^rtdd sąnario!”

Jis kalbėjo taip melanėho- 
kab kad Ghikn širdis visai

suminkštėjo. “Jie prižadėjo 
šiandien man vieną gabalėlį”, 
tarė jis; “aš galiu Atiduoti 
jums tą, bet netiaugiatL”

“TAi geras įėmiukdę”, vėl 
Atkaftojo senasis.

Glllkaš tada tiąŠĮldę lėkštę 
ir pa$tkiįflo pėilį. ^Ąš nepai
sau, kati ir muš mane už, tai”;, 
fnisHju šįjti. |tai Jis buvo tit- 
piotęs gbfį gAbalą avienoš, fe 
Aigįrdo didžiatteis belditma į 
tiufiž. Sartis ponas pašoka nuo 
tigrių, tyg katf tmų ant; sy| 
feiddte W W tdtiĄi

SU

taipgi rtespėjo paliesti senį 
kaip nusirito į kampą prtskui 
Hansą ir kočėlą, užsimaudamas 
galvą į sieną 
katnpą. Ir taip visi 
karti pe.

Tada senasis 
monaš apsisuko
pusę stebėtinu greitumu, 
kėši tol, kol jo apsiaustas bu
vo gražiai a 
jį.. Užsidėjo skrybėlę ‘ant gal
vos, labai pakreiptą į vieną 
pusę (nes lubos buvo žemai), 
dar sykį susisukę tisus ir at
sakė visai rainiai# “Džęritel- 
monai, veliju jums aš labai 
gero ryto. Kai atęis dvylikta 
valanda nakties, aš vėl atsi
lankysiu; po tokio atsisakymo 
priimti svetį, jus nesistebėsite, 
kad tai bus mano paskutinis 
atsilankymas.”

“Jei aš pasigausiu vėl tave 
čid’,’ murmėjo švafcas pusiau 
išsigandęs eidamas iš kampo, 
bet, pirmiau, negu jis užbaigė 
savo kalbą senis ponas jau 
buvo uždaręs duris su dideliu 
trenksmu: tuo pačiu laiku 
praūžė vainikas tamsių debe
sų, sukdamašįs, riedėdamas 
lankon, visokiais pavidalais; 
ant galo, sutirpdamas lietum.

“Labai gražus pasielgimas, 
pone Glukai!” Tarė Švarcas. 
Paduok avieną, gerbiamasis. 
Pagausiu tave aš prie tokių 
šposų — laiminkit mane, ką- 
gi aš matau, aviena jau pjau
styta!”

‘Ar žinai, broli, žadėjai man 
gabalėlį,” tarė Glūkas.

“A, lai tu ir plovei karštą, 
tikiu# kad gautum visą sultį. 
Ilgą laiką lauksi# kol aš vėl 
pažadėsiu tokį daiktą. Ger
biamas# apleisk tuojau kam
barį; buk malonus laukti ang
lių rūsy Ako! aš pašauksiu.”

Glūkas, žinoma# apleido 
kambarį nusiminęs. Broliai 
valgė avienos, kiek jiems til
po; likusią užrakino šėpoje po 
vakarienės sumanė labai pri- 
Šigbrti.

Ir koki naktiš tiii buvo! 
Smarki ausis lietus ir nuolati
nis vėjo staugimas. Broliai 
visgi turėjo sąmonės uždary- 
hČti latigiifėš ir užspfaušti du
ris jifieš gulimą. Jie pakas
tai gulėdavo vienairie kamba
ryje. Dvyliktai valandai iŠ- 
itiušuš, jie abu pabtido riuo 
shirtfkiausio trenkšriio. Jų du
ris atidarė su tokių shiarkrt- 
■niu, kad supurtė Visą namą iš 
pat pagHiidij.

“Kaš čia?” klausė Švarcas, 
keldamasis iš lOvbs.

“Tai tik aš,” atsakė maža
sis ponas.

Abu broliai atsisėdo ant 
ramsčio ir žiurėjo išplėtę 
akis tamstmidn. Kambafys 
buvo pildąs vdndens, if pro 
Ūkanotą mėnulio šviesą, įsi- 
Skverbtįsią pro langinės plyšį# 
jie įžiufėjo didžiartsį kamuolį 
piltų# besisukančių aplink — 
aukštyn it žemyn- Aftt to 
kdmutflio# lyg ant ^pagalvės# 
rymojo Senasis popas srt skry
bėlė. ir viskuo. Vietos dabar 
Užteko# nes namas buvo jau 
įe stogd#

“i 
itępalagumų,” ,

g vfe kSŽ&ft1
Šri aiV frtiH&imif.’iil -nilAs

apie

laiminkit mane, ką

PagdliaU if aušra pasirodė. 
Abu broliai žiurėjo pro Glūko 
indžą langelį .Turtų Klonis bu
vo vaizdas griuvėsių ir dyku
mos. Tvanas išnešiojo ir iš
draskė gyvulius, medžius ir 
javus, o jų Vietoj liko pilkos 
piirvinbs ir raudonos smiltys. 
Abu' broliai nusigandę ir dre
bėdami slinko virtuvėn. Pir
kias Aukštas buvo apsemtais 
vandens. Grudai, pinigai ir 
veik viskas buvo išnešioti, tik 
likusi buVo viėha inaža balta 
korčiukė ant virtuvės stalo, 
Ant tos korčiukės didelėmis 
i’aidčmis buvo atspausdinta:

P tinas PielvdktiHtj. Vėjas

11
Ką veikė trys broliui po alsi- 

laiikljino Polio Pietvakarių 
Vėjo, ir apie G įtikti pasinio- 
lytinį ša Auksinės Upės ka-

Pohas Pietvakarių Vėjas 
išlaikė garbės žodį. Po to 
garsaus atsilankymo*, atpasa
koto ankščiau, jis daugiau 
icpaširbde“" Visgi " jiš' daug 
blogo darė. Jis turėjo didelę 
galią ailt SaVo giminių, Vaka
rų Vėjų# kurie elgėsi, kaip 
ankščiau pats TietvafeAfių Vė
jas. Turtų klonis nbsulaukė 
lietaus per metų nictuA. Nors 
apylinkėje žemiau Turtų sa
los vis,kas žaliavo ir bujojo, 
trijų Bfblių hudštfVybė liko 
dykuma. AiikŠčiad Biįvdsi 
derlingiausia Žoitte Višdjė ka
ralystėje dabar teliko krūva 
nuolat judančio Šiiiėlio. Bro
liai, nebegalėdami pikęšti tb- 
kį prastą oriį# iš desperacijos 
apleido savo bevertę tėviškę 
ir išėjp ieškoti progų užsidirb
ti pragyvenimą tarpe miesto 
žmonių; Jų visi pinigai buvo 
žuvę. Liko jiems tik pasenę 
auksiniai indai —• liekana nc-

da pagražino mažiuką, 
labai 
aukso veidą.
BUVO ant priešakinės statinės 
pusės. Akys buvo taip pri
taikytos; kad rodėsi, jos valdo 
visą statinę. Geriant iš tos 
statinės, negalima buvo nepa
siduot smarkiausiam žvilgs
niui abiejų akitį. ŠVatcas tik
rino, kad* krti jis, išgėręs septi- 
niolikg pilnų statinių, rainiš
ke# tai riiatęs tdš akis mirk
sint ! Kai iŠ eilės prisėjo 
dirbti šaukštus iš statinės, 
Glūko širdis kone sprogo; 
broliai-gi tik nusijuokė iš jo 
ir įmetę statinę į puodą tir
pinimui# nusverdėjo aludėn, 
palikę jį išpilti auksą, kai bus 
gatavas.

Broliams išėjus, Glūkas pa
žiurėjo į tirpinamąjį puodą, 
paskutinį sykį atsisveikinant 
su savb seiih draugu. Gražie
ji dūkso plaukai jau buvd nu
tirpę; nieko ddUgiau nebUvo, 
kaip tik raudona nosis ir bliz
gančios akys, kurios atrodė 
dar žiauresnės. “Nėr ko ste
bėtis” manė Glūkas, “kad 
akys žiauresnės, kai su jomis 
taip elgiasi”. Jis nusiminęs 
pašitfaukė prie lango ir atsi
sėdo pakvėpuot maloniu va
karo oru ir atvėsti rtbo kaka
lio karščio. Tuo tą langą aiš
kiausia matėsi ankščiau nupa
sakoti kalbai, tarpe kurių bu-i 
vo Turtų lanka, d ypatingai 
gerai hiatėsi viršūnė kalno, iš 
kuflo tekėjo Auksinė lipė. 
Buvd jaii pabaiga dienos, kai 
Glūkas, atsisėdęs prie lango 
žiurėjo į fadštdi purpurines 
kalnų viršūnes; debesų liežu
viai, lyg liepsnodami, degė ir 
virpėjo aplink. Upė-gi, Skais
tesnė už viską, puolė nuo vie- 
nds kriaušės ant kitos, sudary
dama lyg gryno aukso stul
pus. Ant viršaus tęsėsi dvi
guba plati purpurinė vaivo
rykštė, — tai parausianti, tai 
prapitolanti puolančio van
dens bangų vainikuose.

‘‘A!” Garsiai šuktelėjo 
Glūkas, nustebintas Vaizdu, 
“kad ta upė tikrai butų auk
so# tai geras ddiktas butų”.

‘‘Nebūtų, Glūke”, pasigirdo 
aiŠktiS hiėtrtliškaš balsas arti 
jo rtUSiės.

“Dėl Dievo meilės, kas čia?” 
pašokęs šuktelėjo Glūkas. Nic- 
kb ieh ftebhvb. Ji$ apžiurėjo 
kambarį, po Stalu ir daug sy
kių užpakaly savęs, bet tikrai 
ten niekd bebuvo; jis vėl atsi
sėdo prie Idhgd. šį sykį jis 
nekalbėjo, bet negalėjo susi
laikyti ntid minties# kad butų 
gerai, jei tą upė butų tikro 
atikšd.

“Visai ne# mano berneli”, — 
tarė tas pats balsas, šį sykį 
garsiau.

(feus daugiau)
“Ar nebūtų gerai, kad mes 

paliktunie auksaftaiviam?” — 
Tarė švdrCtfS HAhŠtti# pfMktrt- 
mi miestiį. “Tai priga
vikų amsitdš j tttėŠ grtliirtė pfi- 
mąišyti * Vrtf iti j AtiRŠiį if hii^ 
kas nežihOŠ”;

Nutarę# kad tižlitattyttiUš, 
geras ,— j u pašilk kukai į 
n u omon ir pąsįvadipb save 
auksakalviftiš. Tik tfvi iiirtždš 
aplinkybes pakėhkė ftt ama
tui: pirftia, tai kad Žmonės 
nepritarė tiiaišyriltii VrtfiO šit 
auksu; dritia# t Al kad jie pa
likdavo jauna Giukį daboti 
kakalį, b pUty* pafddv^ ką# 
tuojaus bėgdavo į glefa esan
čią aludę prdj'ėftl. Taip jie 
sutirpino visų savo auksą, ne
pasilikdami pinigų nupirki- 
ititii dAų^ati; bjlVti titif Vie
na auksinė geriama statinė, 
ktiflį GlttW gdVęs ii ii o 
savo dėdės ii* kurią Jis nebūtų

Gailą, kad padariau jums 
, . iyoųiškai. tąre

Svątys, :; iaįįikįjl 
lovps > ųębųtų kiek drėgnos. 
Gal jus goriau eikite pas bro- 
•i- Ten «š dar palikau lubas.”

m,0’, Jie P»s

ha su ta statirtė# Bet jis 'verti- 

b iiv o labai keista'* pažiūrėti: 
RUMeĮtą tfcife-
jų vainikų pavidalo iš geltonų 
Hlaiibdi t»|rf «Wi IstĮiiMb,

žiaurų

iUJftti AANUa”
i pi t m aš Numeris 
P iaiattttata lietu- 
įdžiiftidš laikraštis. 
Otiti “NaiiHenose”.

; '.yrar

NAUJAS
AfaOLIfifcAt- 

LtemmiAs
ŽODYNAS

baisiai nusigandę

Apie 400 puslapių 1

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekviertim asmeniui. Tai nė 
Žodvnas, DM enciklopedija. Jisai 
Serai surengtas, pildąs ir aiškiai 

idclčniiš raidėmis atspausdintai 
amį nė tik pažym&i žodžiai, bet 

padbota ir jų ištarimas. Užsisa
kykite sau vieną šiandie.

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsied St.

CHICAG0. ILL.

_____
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Penktadienis, rūgs. 23, 1932

0,000 pavoCHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė berniuką, kuris 
rinko anglis

John Gawlik, 12 metų berniu
kas, 1156 Cherry st., užvakar 
išėjo pasirinkti anglių prie tro
besio adresu 1136 llickory sf. 
Kartu sų juo buvo ir kiti ber
niokai.

John Lechowski, Contractors’ 
Service korporacijos sargas, pa
leido tris šuvius, vienas kurių 
mirtinai sužeidė Gawliką. Sar
gas . teisinosi, jog jis tik norė
jęs išgąsdinti vaikus. Bet, gir
di, tur būt, kulka atsimušė i 
vielą ir pataikė į vaiką. Jis, esą, 
šovęs Į viršų,

w Pašautas Gawlik dar bandęs 
bėgti namo. Bet pabėgęs apie 
vieną bloką, jis sugniužo ir ne
užilgo pasimirė. Gawliko moti
na, du broliai ir viena sesuo 
gauna pašalpą iš labdaringos į- 
staigos. Visi jie yra bedarbiai.

Lechowskį tebelaiko policija.

Bomba kainuoja tik $1
Leitenantas Make Mills, bom

bų ekspertas, sakė, jeg Cl.ica- 
goj galima nusisamd ’ti gengs- 
terj bombai mesti už $50. Už 
tą sumą galima gauti “eksper
to” patarnavimą. Tie eksper- 
tai-bombininkai pilnai žino, kaip 
reikia darbas atlikti. Seniau 
bombninko patarnavmas kaina 
vęs apie $250. Bet dėl depre
sijos jie žymiai nupigino sa^.o

ar

JULIJONA HERMAN 
(po pirmų vyru Petrošienė) 

Persiskyrė su Šiuo 
rugsėjo 21 dieną. 3:30 
rVte 1932 m., sulaukus 
/mžiaus. gimus Lietuvoj, 
ges apskr.. Kvėdarnos 
Lambų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30
Paliko dideliame nuliūdime; vy

rą Joną, dukterį Pauliną ir žentą 
Juozapą Tamošiūnus, sūnų Vla
dislovą Petrošių. 2 pussesesres — 

Petrošienę

pasauliu, 
valandą 

pusės 
Taura- 
parap.,

metų.

Juzrpą Gečienę ir Oną 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas
10521 S. State St.

Laidotuvės įvyks

randasi

šeštadieny 
rugsėjo 24 dieną. 8 vai. iš ryto 
ii namų j Visą Šventų parapijos 
bažnyčią, kurtoje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
ii ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Herman gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame.
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Žentas. Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Ą. Masalskis, Tel, Boulevard 
4139.

SIMONAS PREČINAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 d., 1 vai. ryte 1932 
m„ sulaukęs žilos senatvės; gi
męs Šilalės parap. ir miestely, 
Tauragės apskr. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Juliją, 2 duk
teris Kazimierą ir Kostancįją. 4 
sūnūs Aleksandrą, Romaną, Ste
poną ir Boleslovą, 2 žentus Alek
sandrą Pantis ir Antanas Anehet, 
3 martes Stefaniją. Irene ir Hen- 
rietta, 2 brolio vaikus Simonas ir 
Martinas Juraškai ir jų moteris. 
Pirmieji anūkai Jadviga ir josios 
vyras Kazimieras Razanas. Alice 
ir Edvardas įr 8 kiti anūkai. Kū
nas pašarvotas randasi pas žentą 
Ancher 2853 W. 6 3rd St.

Laidotuvės įvyks panedėly, rug
sėjo 26 d. 8 va|. ryto iš namų 
j Gimimo Panelis Švenč. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus, 
gedulingoj pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simono Prečinausko 
girinis. drangai h pažystami esat 
rhinšfrtfui kviečiami dalyvauti 
laidnitivae i< suteikti jam pasku- 
ftag paąarnavimą ir atsisveikinimą.

Nų|iu4e kabame

Notaru, (dukteris, Sunai. Žentai.
Vaikai. Anūkai 

ir Giminės.

Laidųtuvme patarnauja grabo
rius I. J. Jolp* wl* B1vd- 5203.

kainas, be to, matomai ir tarp 
jų eina kompetjcija, '

Padaryti dinamito bombų, sa
ko Mills, kainuoja tik apie vie
nas doleris.

Užsidūręs italų bankas 
išmokės 1(1 nuošimčių 

dividendų
First Kaliau State banko de- 

paziloriams tapo išsiuntinėti 
pranešimai, jog jiems tuoj bus 
išmokėta 10 nuošimčių divi
dendų. Pranešimus išsiunti
nėjo to banko resyvcris Wil-

Harry C. Wipsing, 70 metų 
turtingas verteivai kuris gyve
na Evanstone, iškūlė savo bu
vusiai gaspadinei, Šophia C. 
Paul (4227 N. Hermitage av.), 
bylą* Jis kaltina ją pavogiipu 
$60,000.

AVirsing yra našlys.

Karolis Sarpalius ture 
jo nesmagumu

sekmadienįAteinantį i 
reikės laikrodžius atsu
kti vieną valandą atgal

Ąteinanlį sekmadienį, rug
sėjo 25 d„ 2 vai. ryto,, užsi
baigs “dienos šviesos taupy
mo” laikas ir laikrodžius rei
kės atsukti vieną valandą at-

Geležinkeliai sumokėjo 
$1,913,067 užvilktų

Chicagos geležinkeliai 
kūjo miestui $1.913,067 
tų taksų. Tie mokesčiai 
užvilkti nuo 1930 m.

Sulaistė rukštinū 
bužius

I)u

sumo- 
užvilk

buvo

dra-

banditai 
drabužių krautuvę ad

resu 102 S. Maj’ket si. ir su- 
laistė rukštimi drabužius. Pa
sak krautuvės savininkų, nuo
stolių tapo padaryta už $2,000.

Susižeidė švedų grafas
Grafas Clarence von Rosen 

iš Švedijos užvakar išjojo me
džioti I’,ake katultoj. Bejoda
mas, jis nukrito nuo arklio ir 
susižeidė.
nepavojingas

PETRAS KUCHINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 d., 6 vai. ryte, 19 32 
m., sulaukęs 38 metų amžiaus; 
gimęs Biržių apskr. 
Geidžiūnų kvmo. 
gyveno 2 meru. Paliko 
me nuliudime du broliu 
ir Valcrių, švogerkas ir 
o Lietuvoj moterį Oną, 
Palionį ją, ..eseiĮ Oną ir 
Kūnas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj, 3319 Auburn avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadieny, 
rūgs. 24 d., 2 vai. po pi«t iš
koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Kucbinsko gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Broliai, Švogeriai, Moteris, 
Motina ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

ir parap., 
Amerikoj iš- 

didelia- 
Longiną 
gimines, 

motiną 
gimines.

LALAS

šiuo pasauliu 
vai. ryte 1932 
metų amžiaus;

Kruopių

I

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
’ rugsėjo 21 d., 10 

m., sulaukęs 1128 
gimęs Šiaulių apskr. 
valsčiaus, Pliekių kaimas- Paliko 
dideliame nubudime brolį Alek
sandrą, brolienę Stella Lalas, dė
dę Petrą Norkevičią, 3 pusbro
lius it gimines, o Lietuvoj dvi 
seseris ir tris brolius ir švogerį 
Juozapą Purrį. Kūnas pašarvotas 
randasi 163 5 So.
Cicero.

ė

Laidotuvės įvyks 
sėjo 24 d.. 2 vai. 
namų į Tautiškas 

f Visi, a. a. 
minės, draugai 
nuoširdžiai 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 

Brolis, Brolienė, Dėdė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

49th Court,

subatoj, rug- 
po pietų iŠ 

kapines.

Juozapo Lalo gi- 
ir pažystam i esat 

kviečiasi dalyvauti

i

Iš Rožių Žemes
Visokios, naujienos

Khrolis Sarpalius, žinomas 
lietuvių ristikas, turėjo nela
bai malonias sutiktuves Chi
cagoj, Jis Ijko areštuotas ir 
turėjo stoti į teismą. Areš
tuotas buvo už nemokėjimą 
alimonijos savo pirmai žmo-

Rugsėjo 18 d. seniems “Nau
jienų” skaitytojams F. Šešto
kams, kurie laika siuvyklą ad
resu 125 E. 107th st., artimi 
draugia surengė varduves. Ma't, 
ponios Šeštokienės vardas yra 
Konstancija.

Varduvių pare praėjo Jąbai 
linksmai ir šauniai. Ponai Šeš
tokai yra labai dėkingi visiems 
geriems draugams, kurie pada
rė tą malonų siurprizą*

tik daugiausiai roselandiečių ir 
dirbdavo.

Stos kolonijos gyventojai yra 
labai pasipiktinę Maskvos da
vatkomis, kurie savo “Vilnyj” 
visokių nesąmonių prirašo apie 
nepatinkamus jiems asmenis. 
Ne tik maskviniai koresponden
tai rašo visokias melagingas ži 
lias, bet dar drįsta eiti po stu
ms ubagauti. “Pasaulinės re
voliucijos” labui jie ima viską, 
—bulves, cibulius, kopūstas ir 
t.t. Bei už vis jiems malonesnis 
dalykas yra buržuaziškas dole
ris.—Senas Petras.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaia, Ketvergei* ir Subatome 
2420 W. Marųuetts Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
PanedėHalt, Seredomb it Pėtnyčh Ja 

1821 So. HaUtad Stran

Dr. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gužo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Ofiso Tel, Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DfeTISTAS

4143 Archer Av., kampas Francisco Av.
Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak. 

Nedėldieniais pagal 'susitarimą 
CHICAGO, ILL.

\V. 39th st. Kad išsisukti nuo 
bėdos, jis užsimokėjo $225 už
vilktos alinjonijos, o likusią 
sumų ($235) turės atmokėti 
kas savaitę po $15, Be to, jis 
turės mokėti po $10 Ras savai
tę savo septynių melų sūnaus 
užlaikymui.

Bugsėjo 17 d. “blaivybės 
agentai” čia pusėtinai smarkiai 
darbavosi. Jie aplankė kelias 
užeigai ir atestavo kelis žmo
nes. Į jų rankas pateko ir vie
nas kitas lietuvis.

Kai tik prasiplatino žinia, jog 
“blaivininkai” darbuojasi, tai 
roselandieČia'i tuoj pasidarė la
bai atsargus ir nepažįstamiems 
atėjusiems nebeduoda uždraus
to skystimėlio.

Pėter Conrad 
Fotografuoju jusu na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted 8t. 

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

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

2400 TV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

Graboriai

Divorsų skaičius žymiai 
padidėjo

Chicagoj nepaprastai padi
dėjo divorsų bylos. Divorsų 
reikalauja tiek seni, tiek jau
ni, Sakoma, kad teismams 
reikės peržiūrėti 5,500 tos rų-

Nors nedarbas gana skau
džiai palietė “rožių žemę”, bet 
gerų žmonių ir čia' netrūksta. 
Atsirado (tokių “geraširdžių”, 
kurie pradėjo gaminti ir par
davinėti narni neles par tukę net 
po 18 centų. O jei'kas kvortą 
perkam tai gauna dar pigiau,— 
už 35 centus.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

' 718 W. 18 St
Tet. Roowr.it 7532

.  ......v,r •l.;i „U ... „i       —.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

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

Tel Kenvrood 5107
VALANDOS:

nno 9 iki 11 valandai ryt 
nuo 6 iki 8 valandai vak 

apart Iventaditnlo ir ketvirtadienio

Mirė prof. U. S. Grant

Tačiau visa beda su tuo skys
timėliu esanti ta, kad jos pa
ragavęs žmogus negalįs miego
ti,— savotiškas mėšlungis pra
dedąs visą kūną tampyti.

1646 W. 46th St

Telefonai 

Bouleyard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8 
Sercdomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS M

Gerai lietuviams žinomu per 25 ma
tui kaipo patyręs gydytojai, cUmrgu 
ir akušeris.

Gydo staigiu it chronišku Egu vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjasafa 

I metodus X-Ray jr kitokiu aitros 
prietaisus. V

Ofisas ir Labpra$orija:
| 1025 18rh St., netoli Morgus SS 

Valandos: nno 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Ugdą Park 6799 ar Caotral 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 tabog 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. tĮieno.

Pbone Midway 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Užvakar Evanstono ligoninėj 
pasimirė plačiai pagarsėjęs geo
logas, Northwesetrn universite
to profesorius U. S. Grar i. Sa
vo moksliškais darbais prof. 
Grant buvo žinomas visam pa
sauliui.

Nušovė moterį
Mirtinai tapo pašauta Mary 

Sineni, 1212 Frontįer av. Prieš 
mirti ji tik tiek tegalėjo pa
sakyki, kad kažkoks vyras 
nušovęs.

Policija ieško jos vyro.

Meilės tragedija
Užvakar Jackson View vieš- 

bulyj, 3501 W. Jackson blvd., 
nusižudė James Maio ir Ethel 
Constantlno. Juodu pasisam
dė viešhufyj kambarį ir abu 
ten nusižudė.

Nusižudymo priežastis bu
vusi tokia: Maio ir Constan- 
tino buvo labai įsimylėjusiu ir 
norėjo apsivesti. Tačiau mer
ginos levai tam priešinosi, 
Negalėdaniu tai pakęsįi, abu 
ir nutarė nusižudyti.

“Rožių žemoj” didžiausias ne
darbas, nes West Pullma’n pa- 
sažierinių vagonų dirbtuves jau 
antri metai, kaip nekruta. Visi 
darbininkai. yra paleisti iš dar
bo. Na, o tose dirbtuvėse kaip

________£raboriąi
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Lachavich ir Simus> U,
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja (aidbtuvėie kuopigiauiia, 
Reikale meldžiame atsišaukti, o u.u«u 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosfvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23ird PI., Chicago
ĮKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiems reika

lams, Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

756 W, 35th St
(Cor. of 35th B H.ltt.d Su) 

Ofiso valandos nno 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniab pagal eutartj

Ofiso it Rez. Tel. Bonlevatd 5914

DR.NAIKEI.IS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiio valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniau pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, tiiipotusia> 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
JNuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi<|
K 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PJaza 3200

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir vrneriiką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 lot Street

Vai.: 10—-II v. ryto, 2—4, 7—9, v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

J. F. K ADŽIUS
< •. . " t.- •

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 
■. t'. , ...

Laidotuvėse patarnau
ju geriau it pigiu 
negu kiti todėl, ka 
priklausau prie gra

bų iądirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

r SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 
— ■" ■ , " »***»■*■ ■ ............. .

Seniausia ir Didžiausia
GRABORių ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką SU nupkiUto- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidoji|n% Ity* 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogąua kūno | musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš | musų ištaigą, kur gaMrite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kįtų reikmę ir už tą pa^ 
tarnavimą jums visai nieko heroikos niokoti, 
| tai, ar Jhs M p*rksdtet $r ne.

EŲDEIKJS yra vienatinis lietuvių f^bmdus, Imu#
. tuviu p^< 
Koptytfes 

tamsojpirm rte«u kremtas kur 
r'/. ■'

EUDEIKIS
■ J ttmiT ISRAiaAIHITM . -

460547 South HermjtagęAyČW
■' VATOS ITiflr 1749 ■

' 21_______ ■ . ...

4, -.f'
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Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

. ■ u * . ” ■ :■ ' . ■ ■ i

Mošą Patarnavimai lai
dotuvėse k kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad netnrime iš
laidą užlaikymui sky
rių. <

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Suząna A. Slakis
Moterų ir Vaiką ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kurii eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toltregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau. • 
4712 South Ashland Ave< 

Phone Boulevard 7589

Duokite aavo akie išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

. Ppktikuoja viri 20 m. 
I 4649 S. Ashland Avi, 

.. Tel, Boulevard 6487

*

Tel Yards *1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampai Halsted St, 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
• •, H ; ' ■ ■ ■

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGAIS 
Valandon: nno JO ryto H® > po pietų 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakate. Sek
madieniai? nuo 10 iki j2.

Phone ’ Boulevard 8483

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rea. 6600 South Artuian Avimu 
Phone Prospect 6659 

.Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. ž. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLi

Advokatai 7__

K. GUGIS
■* ■■ " t ♦ r"* *■ • i<" 't • < «•••<»■ > • • « • f

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsttd Strul 
Te L Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
Vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyro

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 tyto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAI ^CHIRURGAS 

.4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo • IM 

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

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

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
- nedėliotai pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTI$TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Vakaro, 
nedėliomis pagal sutartj, 
4H7 W Ht* 

ačERO. ILL.
X-Ray....Phonc Cicero 1260

■ ■     »<| > Iiy MIII »!»■*■!■. .Iwii.mil>     t  

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Vargįutta Roadl^

Phone Boulevard 7042

. Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

irti 47tb Street

A. A. SLAKIS
Advokatas _ _ k

Tll. Dtarborn 7966
Miesto Ofisai 77 W. Washington_ St.
Room 905 \

Valandos: 9 tyto iki 4 po pietą

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 21nd St. nao 6-9. 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSĘPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4431 So. Asldaod Ane. 
Tel. Boulevard 3800

Rta. 6515 So. Rocksoall St, 
Tel. Republic 9723

—..................... . ......

advokatas
E. 107th St. — prie Miebigan At: 

Tel. Prima* >950—4377
4600 S. Wood St. — Ketvtrgo va*.

Te|. Lafayctte
Salk St. — pagal sutarti 
i i »iiini nini i.> uit    1.1 *.   

52

160 N. Lai

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
Tel. Victory 2213 1

Arbal 1800 W. 47th St.' Laf. 8490 
Pagal sutarimą ,, >

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 StreeS

Nedėlionb pagal sutarti
vakarei

t

Roowr.it
Iwii.mil
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Dr., Antanas J. 
Tananevičius

Rugsėjo 21 d. apie 8:30 vai. 
ryto staiga pasimirė Dr. Anta- 

. nas J. Tananevičius, 10821 S. 
sMichigan av. Daktaras palyginti 
buvo dar jaunas žmogus, —vos 
46 metų amžiaus. Sirgo jis tik 
dvi dienas plaučių liga. Kadangi 
jo širdis ir pirma buvo silpna,, 
tai įvyko komplikacija' ir 
staiga pasimirė.

Dr. Tananevičius baigė 
dicinos mokslą 1914 m. ir
pat metais pradėjo praktikuoti. 
Baigė jis Chicagos College of 
Mediči ne and Surgery. Pirmiau
siai atsidarė ofisą Indiana Har- 
bor, Ind., kur praktikavo apie 
septynerius metus. Vėliau per
kėlė Į Roselandą, kur ir užliai- 
gė savo gyvenimo dienas.

Dr. Tananevičius buvo vedęs. 
Jis paliko moterį ir tris vai
kus
žiaus i- 
metų amžiaus. Taip pat paliko 
trys broliai,—.Janas, Mykolas ir 
Zigmas.

Kiek teko patirti, nabašnin- 
kas bus laidojamas rytoj.—N.

Jis

miestuose, tai, s,a'ko p. Tupikai 
tis, Chicagoj visgi daug geriau. 
Kituose miestuose lietuviai gy 
vena daug varginčiau, negu pas 
mus. Vargas, nuliūdimas taip 
ir metasi į ūkis,

P-as Tupikaitis buvo sustojęs 
apžiūrėti Niagaros kriklio, o 
paskui per Kanadą atvyko i 
Detroitą. Detroitė jam teko tu 
rėti nemalonumų,—pasigavo po- 
licmonas už kažkokio trafiko 
taisyklės nesilaikymą. Teko su
mokėti $10, kad pasiliuosuoti iŠ 
nelaisvės. Tai visai jį “subro- 
kino” ir jis vos-vos beturėjęs 
užtektinai centų, kad dasikrapš- 
tyti ligi Chicagos. Nežiūrint į 
tai, p. Tupikaitis parvežė nau- 
jieniečiams iš Kanados dova
na...

me
tais Artistas J. Babravi 

čius
Babravičius tapo pakviestas 

prie garsinių filmų

... I

5500 S. Western n v. Painokos 
prasidės 7:30 vai. vakaro.

šis lietuvių orkestras yra 
vienatinis tos rųšiės visoj Ame
rikoj, ir jau gyvuoja ketvirti 
metai. Labai pageidaujama, 
kad gabesni muzikantai ir pa
žengę muzikoj mokiniai prisi 
dėtų prie orkestro. Įstojimas 
labai lengvas, nes jokių mokės 
čių nėra.. Reikia' tik turėti pa 
siryžimo, noro dirbti ir regulia
riai lankyti pamokas. O tai 
kiekvienam muzikantui išeina j 
sveikatą.

Dabar yra geriausia proga 
prisirašyti. Muzika*ntąi esate 
kviečiami atvykti į pirmų or 
kestro pamoką, kuri įvyks pir
madienį, rugsėjo 26 d., 7:30 vai., 
vakaro.

Tėvai siųskite savo jaunuo
lius, kurie turi ne mažiau, kaip 
16 metų amžiaus.

Orkestro dirigentas yra vi 
siems gerai žinomas K. Stepo
navičius.—Valdyba,

te ■ ■■i > "» ...... ......................   ,| 11 iBiĮfri

Cicero
Staiga mir€ Juozas Lalas

Rugsėjo , 21 d. staiga pasimi
rė Juozas Lalas, 1635 S. 49th 
Ct. Jis buvo išvažiavęs dirbti 
aut farmos j West Chicago. 
Bedirbdamas laukuose, jis su
gniužo ir pasimirė nuo širdies 
ligos. Buvo pąšaukta graborius 
Eudeikis, kuyis ir parsivežė 
kūną.

» į, ... _______________________________
' - - - ( .......-i-L ------------- -- - ■ ' - ■ -....... . ........... k. ..... _  
and also making plans for ano- 
theV successful year, especially 
for our approaching birthday.

Here’s hoping will ’ see you 
all at 2 p. m. Sunday, Sep- 
tember 25, at the Universal 
Club, 814 W. 33rd St. —Magda

Lietuvių Tautiškos Parapijos pikni* 
kas įvyks ncdtlioj, rugsėjo (Sept.) 25 
d., 1932, Birutės darže, Archer ir 79th 
St. Bus įvairus žaidimai ir šokiai prie 
geros muzikos.

Tikietų kaina tik 25c.
Visus širdingai kviečia

Klebonas ir Komitetas.

vieną sūnų 20 metų am- 
dvi dukteris. 18 ir 12

Grižo iš atostogų F 
‘ Tupikaitis

Pereitų sekmadienį grįžo iš 
atostogų Frank Tupikaitis, ku 
ris turi savo aptiekę adresų 725 
W. 123rd st. P-as Tupikaitis 
apie porą savaičių važinėjosi 
automobiliu. Jis aplankė kele
tą valstijų ir susitiko su dau
geliu lietuvių. Nuo depresijos 
visur skaudžiai kenčia žmonės. 
Ir jeigu palyginti Chicagos gy
venimą su gyvenimu kituose

P-as Stanley K. Adams, 3738 
S. Halsted st., artisto Babravi
čiaus uošvis, gavo iš New Yorko 
tokią žinią: Kai artistas Juo
zas Babravičius su savo šeima 
grįžo Amerikon laivu “Kung- 
holm”, tai tuo pačiu laivu plau
kė garsus anglų keliauninkas, 
rašytojas ir lektorius Carveth 
Wells su savo žmona. Wclls’ui 
ant laivo teko girdėti p. Babra
vičių dainuojant. Jam (tiek pati
ko artisto Babravičiaus daina
vimas, kad jis tuoj su juo už 
mezgė ryšius ir pakvietė dai
nuoti per radio ir garsinėse fil
iuose. Pasiūlymą p. Babravi-
čius priėmė ir pasiliks New Yor- 
ke apie mėnesį laiko.

C h i c a g os Lietuvių 
Simfonijos Orkestras

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras laikys savo pamokas 
pirmadieniais Gage Park salėj,

*PAS CICERO SUPPLY SUTAUPYK, 
1405 S. 52 Avė., Cicero, III., Tėl. Cicero 308 
PLUMBINGAI, ŠILDYTO.JA1, ELECTRIC, — LEDAUNES, 

SKALBIMUI MAŠINAS, RADIOS
SINKOS KRANU KOMBINACIJATOILETO ĮRENGIMAS

Trečias žingsnis
Rugsėjo 9 d. buvo padarytas, 

taip sakant, pirmas žingsnis. 
Būtent, tą (ĮFeną įvyko veikalo 
“Gyvenimo verpete” pirma re
peticija. Reikia pasakyti, kad 
viskas gana sėkmingai prasidė
jo. Vaidintojai, kurie buvo pa
siėmę svarbesnes roles, visi .at
silankė. Pasirodė, kad jie jau 
gerokai yra susipažinę su vei
kalo turiniu.

Aš esu įsitikinęs, jog publi
ka, kuri atvyks j Keistučio 
Kliubo parengimą, bus paten
kinta. Mat, tame parengime 
kaip tik ir bus statoma drama 
“Gyvenimo verpete”.

Rugsėjo 16 d. M. Kasparai
čio namuose buvo padarytas 
antras žingsnis. Vadinasi, į- 
vyko antra repeticija, šį kartą 
truputį pasireiškė apsileidimo. 
Kažkodėl nevisi vaidintojai te- 
atsilankė. Tai negerai. Well, šj 
vakarą, rugsėjo 23 d., darysi
me trečią žingsnį. Reiškia, tu
rėsime trečią veikąįo repeticiją.

Aš tikiuosi, kad šį kartą vai- 
pasistengs visi atsi- 

Tai būtinai reikalinga
pasisekimui. Kuomet susirenka 
visi vaidintojai, tai ne tik re
žisierius geriau jaučiasi, bet ir 
visas darbas sklandžiau eina. 
Atsimhikime, kad laiko nedaug 
beliko,—parengimas įvyks lap
kričio 13 d. Tad turime sukrus
ti.

Butų pageidaujama, kad į re
peticiją atvyktų rengimo komi
sija bei kliubo pirmininkas pa 
žiūrėti, kaip mums darbas se
kasi. Repeticija bus laikoma 
šj vakarą M. Kasparaičio na
muose, 2059 W. 23 st.

—Keistučio Sūnūs.

dintojai 
lankyt-.

■ -

Lithuanian Univer 
sity Club

re-

it, 
re-

“Leaves come tųmbling down 
’round rny head,

“Some of them are brovvn, 
some are red;

“Beautiful to see, hut 
minding me —”

Fall is here, and with 
the, grand first annual
union of the Lithuanian Uni- 
versity Club. Of course no 
member would want to miss 
this occasion. We are all back 
from our vacation. Some have 
gone far, others have re- 
mained eloser to town, būt all 
have had a glorious time never- 
theless. Why not all get toge- 
ther and “swap stories”.

Būt, more important to all of 
us, is the businęss of nominat- 
ing and electin^ a new crew of 
officers for the coming term

PRANEŠIMAI
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpi- 

nis Kliubas turės savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj 25 d. rugsėjo š. m., 1 
valandą po pietų. Meldažio galėję, 2242 
W. 23 Place, Meldžiame kiekvieną pri-, 
būti, nes daug svarbių dalykų turime 
dėl apsvarstymo. Korespondentas.

..... -----
S. L. A. 6 Apskričio suvažiavimas, 

Nedėlioj, rugsėjo 25 < dr< 2 vai. dieną, 
Wicker Park svet., 2040 W. North 
Avė., Chicago, III. įvyksta S. L. A. 6 
apskričio suvažiavimas. Visų kuopų, 
priklausančių 6 apskričiui išrinkti dele
gatai. malonėkite susirinkti laiku, atsi- 
veždami daug gerų' sumanymų — įne
šimų apskričio ir Susivienijimo labui.

Justas Qilitiuskas, sekr.....

Lietuvių Tautiško^1 parap. piknike 
įvyks nedėlioj, rugsėjį 25 d., Birutės 
dįirže?; įžanga t 25c yffatąi. j

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

.. ................. ....  ------Ja

[CLASSIFIEŪADS.į

Educational
Mpkyklos, 

. MERGINOS IR AMBITI8KOS MOTERIS 
Mokinasi pasigralinimo (Bcauty Culturo). 

Trumpan ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar M mfinesi duosimo $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suleSkojimo biuras patar
nauja dykai. Telofonuokito arba raSykte gau
site DYKAI 20 puslapių knygų. Bo jokios 
atsakomybfis. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM,, 
National School of Cosmetlcians, Ine., 

108 North State St., State 5057

Financial
Finansai-Pasknlos

TIKRAI SAUGUS JVEST- 
MENTAS 
$3000 paskolos ant Imo 
$15,000 vertės namo.

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI
Atnaujinami ir finansuojami 

arba apielinkių praperčių. Taipgi 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

miesto 
ukiu

__________ _____________ _____________ ffęnlcladienfe, rūgs. 23, 1932
f CL^SSIFIED ADS. Į

SUV. VALSTIJŲ Valdžios Paskolos 
namų savininkams dabar autorizuota 
Kongreso. Pątarnavimas ir prirengimas 
aplikacijų dėl lilniois ir Wisconsin dist- 
riktų. Atsišauk su legalem diskripcijom 
arba paskiausią ,! taksų sąskaitą pas 
Loan Service Bureau, 123 W. Madison 
St. Kambarys 1000. Atdara antradieniais, 
ketvergais ir šeštadieniais iki 9 v. vak.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys jaunai 

porai be vaikų arba merginai. 2419 W. 
69 $t. 1-mas augšt. užpakaly.

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
is patentavime finansavime ir su

rinku praktiškiems
išradėja 
radime
mams.

išradi-

II. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Personai

. PAIEŠKAU Jono Brazaucko, gyvenęs 
karės laiku Pittstone ir paskui Brook- 
lyne. Buvo liuosanoriu karėje. Paeina 
iš Lietuvos iš Kriklių kaimo, Buble- 
iio valsčiaus, šakių ap. Žinantieji malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu: 1822 So. 
48 Ct., Cicero, III., arba duoti žinia 
Lietuvoje Šiuo antrašu: Vincui Brazauc- 
kui, Šakių apskr.. Bublelio valsčiaus, 
Kriklių kaimo, Slabadų paštas.

K. JAUKŠA.

Situation Wantcd
Darbo Ieško

ESU LIETUVIS, nutariau dirbti pas 
lietuvį farmerį už maistą, atlyginimas 
kiek loska. Viežlybas, išmintingas žmo
nių gerbiamas, prapertės savininkas. 50 
metų senyvas ir darbštus žmogus. Kam 
reikalingas meldžiu laiškutį parašyti.

FRANK KELLA
162 No. Union Avė., Chicago III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UŽDARYTA geležies kasykla vėl 
atidaroma. Norintieji investuoti $1000 
gali gauti darbą prie kūrenimo boilerių 
kasykloj. Investmentas užtikrintas didu 
ant žemės.

Rašykite Box 1484 
Naujienos.

PRIE namų darbo jauna mergaitė 
šeimininkei pagelbėti, valgis ir guolis.

Mrs. Caplan, 2916 Cortland St.
Humbpldt 0451

Radios
NAUJAS 1932 Phiko, 11

Console $39.95, Sparton 10
Console $29.50, Migets $11.95.

233Ž Madison St. .
—O—

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER
NĖ.

900 W 37 St.

PARDUODU eleetrie sboe repair 
Storą. Geroj vietoj, 4 kambariai, ren- 
da pigi. Priežastis, apleidžiu Cbicagą. 
610 W. 47th St. Boulevard 5541.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
biznis išdirbtas, pigiai. Apgyventa vi
sokių tautų. 3435 Wallace St.

PARDAVIMUI valymo, dažymo 
įstaiga labai pigiai. Parsiduoda dėl svar
bios priežasties. 2412 W. 71 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
pigiai arba mainysiu ant automobilio — 
Buick ar Nash. 3210 S. Halsted St. 
Box 45.

......... ... . I -n .. t ........

PARDAVIMUI pieno išvažiojimo 
rautas su 'troku, už prieinamą kainą. 
Saukit telefonu Lafayette 3292.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ŪKIS. FĄRMA, PIGIA KAINA
80 akerių su gyvuliais, padargais, 

gera žemė, 80 akerių ūkis su upeliu, ir 
mišku ir budinkais. 200 akerių su gy
vuliais, padargais, upelis, miškas. 40 
akerių ūkis, gera žemė, budinkai ir gy
vuliai .parduoda labai pigiai arba mai
nysiu į namą be skolos.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Micb.

80 AKERIŲ farma parsiduoda už 
$1600.00. imsiu į mainą automobilių 
nebrangesnį kaip $300.00. C. Pilk-s, 
3432 So. Halsted St. Yards 1797.

... ...  ...........-'O————

EXTRA
Ieškote bargeno? štai jis! 120 

akerių kviečių lauko, budinkai, sodnas, 
miškas, mašinos, vasaros derlius. 5 ar
kliai, 15 gyvulių, arti Scottville, lietu
vių kolionijoj, visa gaspadorystė tiktai 
$5000, įmokėti pusę. Veikite tuojaus, 
rašykite angliškai.

ADAM SLAMKOWSKI? 
Scottville, Micb.

tubų 
tūbų

PIGIAI FARMA
Parsiduoda . iš priežasties savininko 

mirties labai pigiai ir tik už cash. 120 
akerių su budinkais. Yra miškas, ly
gus laukai, gera žemė, apie 6 mylios 
nuo Dowagiac, Micb ir 115 mylių nuo 
Chicagos. Kas turite cash nepraleiskite 
progos, čia jūsų investuoti pinigai ga
lima padauginti trigubai perkant šią

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

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

JOSEPH VILIMAS.
6504 . Wasbtenaw Avė., 

Chicago. III.

Real Eštate For Sale
n Namai-že^ 

CENTRALINĖ vieta, bizniavas kam
pas, 2 krautuvės ir ugnies inžino na
mas. 8000 geriausias pasiulijimas, ant 
išmokėjimo, pamatyk savininką, 3102 
W: 111 St. Užpakaly.

BUNGALOW moderniška. oktagon 
frontas, 6 kambariai, 12 inčių siena iki 
stogui. Frontinis ir valgomasis kam-, 
barys, Crastex .du toiletai, viškos iš
baigtos, basemente lubos išplasteriotos, 
alyvos burner, karštu vandenių apšildy
tas. Garadžius. Vienas blokas iki 
63čios ir Kedzie. Nebrangiai. Rašykite 
Box 1481. Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

Business Service
BĮ_____

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na 

mų savininkams,. reikale nesusipratimų 
su rendauninkats. Maža narystes mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalai* 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų 
CANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated 
1642 West Division St.

Tel.. Armitage 2951 ir 2952

, . i n j’ j-^si rp

Atsakymas
_——.—...

Per paskutinias dvi- savaites, daugiaus 
negu bile kokiu kitu laiku klausimas, 
“Kaip gali Midvvest Store, pardavinėti 
tokius gerus produktus, tokia žema kai
na?” girdėtis tūkstančius kartų. Žmo
nės užduoda ne tik tą klausimą krau
tuvių savininkams, bet tas klausimas už
duodama kiekvieną syk kaip tik kalba
ma apie valgius ir groserio produktus.

Tai yra labai paprastas 
Nors reikalaująs atsakymo, 
nai išaiškintų padėtį, 
rinktinių 
atsitikimas, 
žastis kodėl jie 
vaitę.

Atsakymas 
džiausio ofiro 
organizacijos, 
santrų metų, kaip ši organizacija gyvuo
ja . Nuo pat pirmos dienos susitverimo 
ši organizacija pastatė sau už tikslą par
davinėti geriausios rūšies produktus že
miausia kaina.

Savininkai “Midvvest Stores” niekad 
neatmainė šį nutarimą., Jie visados ran
da galimu duoti tokius gerus produktus, 
tokia žema kaina, kadangi jie sutaupo 
pirkinėdami- wholesale kainomis. Jie 
tą gali įvykinti ir todėl, kad,jie yra sa
vininkai wholesale biznio, per kurį visi 
produktai supirkinėjami.

Kadangi visos ”Midwest "Stores” krau
tuvės perka išsykio daug, pirkiniai ima
mi tiesiog iš producerių ir fabrikų va
gonais. Toks pirkimas ne tik duoda ga
limybės gauti žemas kainas, bet ir už
tikrina, kad visi produktai bus geri ir 
šviežus.

Taigi,, matote, atsakymas yra papras
tas. Lengva suprasti, kad toks patvarki- 
mas duoda dideles sutaupąs ir todėl 
”Midwę$t jSt^oreą’’ galį duoti savo k®S- 
tumeriatns gerus produktus, žema kaina. 
Geru paliudijimu šio pareiškimo yra 
skelbimu telpantis šios’ dithoi laikrašty, 
kuriame pastebėsite gerus bargenus. Tik 
palyginkite kokybę ir kainas. » ■ ', 

-------

klausimas- 
kuris pil- 

“ ’, Žemos kainos ant 
produktų nėra vieno sykio 

Turi būti tam tikros prie- 
tą tęsia iš savaites į sa- 

gaunamas tiesiog iš di- 
"MIDMEST STORES” 
Jau daugiaus kaip pu-

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, 
ir

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA dvi grosernės, pasi
renkant, viena prie didelių dirbtuvių, 
daug metų išdirbtas biznis. Priimsiu 
automobilių arba pirmą morgičių $1500 
kaipo {mokėjimą. Didelis stakas, casb 
biznis.

Kreipkitės į Naujienas 
Box 1479 

1739 So. Halsted St.

$10.95

M

M

Į

M

Laiškai Pašto

For Rent

M
M 
M
M

Pilnas. iš blizgančio porcelano tan 
kas ir bliudas. Su baltu kaip snie 
gas vidum ir celuloido sėdyne.

M 
M 
M

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

Sinkos kranų kombinacija su baltu 
blizgančiu muilui padėti bliudeliu

$1.95

■ - ■ ...........-

oro šviesą, ir pataisome pečius 
t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Dabar laikas peržiūrėti ir jeigu reikalas yra atnaujinti jū
sų boilerių gretos pirmiaus negu užkursite pečių šaltam 
orui atėjus.
Mes užlaikome visų išdirbyščių pečius, boilerių gretus ir 
visas reikalingas dalis taipgi paipoms apdarus.
Mes parduodame visų didžių paipas ir fitingus.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M
M

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
DU SYK 1 SAVAITĘ 

Iš DVIEJŲ RADIO STOČIŲ 
' ? y r
'i • , -'i / », >

UTARNINKAIS
iš W.G.E.S. 1360 kil. 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

PEOPLES FURNITURE CO.
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

JOS. F. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

Laiškai Naujienų 
Ofise

NAUJAS RESTAURANTAS
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.

Jeigu tamstos vardas randaąi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti,’nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Antanavičius, Josepli
Austys, Jonas 
Beleckas, A. 
Bercher, Mrs. E. 
Dambrauskaitė, Ant. 
Gastautienė,, Aleksandra 
Kershulis, Jos.
Pucęta, Joe.
Ruinkus,' John '
Samuolis, j Wm.
Štarumans, Ette.
Striogas; Tamošis.

VALOME LANGAMS UŽDANGAS 
už 25c kiekvienas.

NAUJAS UŽDANGAS — 50 centų 
kiekviena*

NORTHWESTERN SHADE 
COMPANY

2924 Division Street
Armitage 4684

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai jr lietuviai sa

vininkai. •
VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ SKAL

BYKLA" CHICAGO  JE.
Prašome lietuvių paramos. Kai tu

rėsite drabužių dėl išplovimo siųskite 
mums arba šaukite

Phone HEMLOCK 0254

6551-53 So. Kedzie Avė.

Šie laižkai yM ateje Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriauaiji nąšta (Claik ir Adamt 
aratviu) atsiimH. Reikia klausti oris 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind; w” lobaj nuo Adams gat 
vfis. pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 

pas*
kad šiame sąraše pažymėta, 
naštas laiko tam tikrą laiką, o 
" 1 sunaikina. , ‘ „ , , 

4646 Davlautis Christo 
901 
922 
924 
938 
937 
943~.Welychk£—

Arbanus V”im 
Martinkonis Julia 
Miniotas Stasys 
Serpetis L
Ūsienei Konstancijai

•l ’ ? . i ■. '• ■ ■ ■

Programas is Radio
Stoties

W. C. F. t. 970 kilc.

Nedelioj, Rugsėjo 25 
nuo 8:80' vai. ryto 

Programas susidės iš gies
mių ir kalbos. Kalbės

. S. BENECKAS
Temoj© 

“Persergėjimas iš Dievo Jaho- 
vos valdovams ir Žmonėms”
Šitą temą turi girdėti kiek

vienas žmogus, Taigi nepamirš
kite atsisukti savo priimtuvus.

Taipgi atsisukite įr savo lai- 
ikrddžius 1 vaLankščiaus.

Ren^jai Jahov^e Liudininkai*

Furniture & Fixtures
Rakanriai-Itaisai

VISI krautuvės fixtures, gazo radia
torius, gatavas vartojimui. Bargenas 
$35.00, tuojaus. 3232 So. Canal St. ■

TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

nų; seklyčios setas, kainavo $350, pa- 
aukoju $34; miegamojo kamb. setas 
$50; puošnus valgomojo kam. setas 
$50; importuoti oriental, maži oritntal 
$14; Wilton kaurai, baby grand pia
nas, poilsio kėdė $ 14; radio $20 
pos, pusryčių setas; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Washington, 
Austin 3838

leni- 
per-

PASIRENPUOJA penkių kambarių 
flatas, garu šildomas, nebrangiai

Artbįtrttrįęįfr




