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Rusija pasirašysian
ti nepuolimo sutartį

su Rumunija
Sutarty neminės Besarabijos., 

Susitarimas su Rumunija pa
greitintų patvirtinimą sutar
čių su Lenkija ir Franci ja

MacDonald konser
vatoriais užlopė sky
les Anglijos kabinete
Vieton rezignavusių dviejų libe

ralų ir darbiečio kabinetan 
pateko konservatoriai

Maskva, rūgs. 29. — Mano
ma, kad jau veikiai bus pada
ryta nepuolimo sutartis tarp 
Rusijos ir Rumunijos. Tas sa
vo keliu, leis Lenkijos seimui 
ratifikuoti šią vasarą pasirašy
tą nepuolimo sutartį tarp Len
kijos ir Rusijos. Tas taipgi 
pagreitins ir Rusiios-Francijos 
nepuolimo sutartį.

Prasidėjus deryboms su Ru
munija, Rusija norėjo įterpti 
sąlygą, kad abi pusės sutinka 
nenaudoti ginklo sprendime Be
sarabijos kausimo Rumunija 
su tuo nesutiko, nes ji skaito, 
kad jokio ginčo apie Besarabi
ją nėra ir negali būti. Kiek ži 
n omą, Rusija dabar sutinka tą 
paragrafą pakeisti taip, kad 
jokie ginčai tarp šių dviejų ša
lių nebus rišami ginklu, visai 
neminint Besarabijos.

Del Besarabijos visuomet 
gręsė karas tarp Rusijos ir Ru
munijos. Rusijos sutikimas 
spręsti tą klausimą ginklu, yra 
didelis taikos laimėjimas. Bet 
tai nereiškia Rusijos atsižadė
jimą Besarabijos ir galima ti
kėtis bandymo tą klausimą iš
spręsti taikiu budu. pagelba ple
biscito, ar koncesijomis. '

Rusija jan-pe/ėitą žiemą pa
darė nepuolimo sutartis su Pa
baltijo* šalimis, nežiūrint Len
kijos trukdymų. Paskiau ir pa
ti Lenkija sutiko daryti pana
šią sutartį. Neatsiliko ir Fran
ci ja. Bet Lenkijos sutartis te 
bėra neratifikuota, laukiant su
tarties su Rumunija. Kai tik 
Lenkija ir Rumunija saVo su
tartis ratifikuos, tuojaus pada
rys sutartį ir Francija.

Manoma, kad to galima tikė
tis pradžioj lapkričio mėn.

Nusižudė senas lietu
vis ūkininkas

Logansport, Ind., rūgs. 29.— 
Pulaski pavieto šerifo pagelbi- 
ninkas Robert Johnson buvo pa
šauktas atvykti į farmą ir areš
tuoti VVilliam Dovidaitį, 60 m. 
amžiaus, už tai, kad jis buk 
smarkiai sumušęs savo žmoną. 
Kada Johnson atvyko farmon, 
tai jis rado Dovidaitį jau pa
sikorusį daržinėje.

Amerikiečiai pirmoj vietoj

Londonas, rūgs. 29. — Pre- 
mieras MacDona'ldas jau užlopė 
tas skyles savo kabinete, kurios 
pasidarė rezignavus iš kabineto 
dviem liberalams ir darbiečiui 
Snowden ir 8 vice-ministeriams 
protestui prieš Ottawos ekono 
minės konferencijos nutari
mus. Skylės užlopytos tapo se
naisiais ministeriais ir tik vie
nas naujas dešinysis liberalas 
pateko ministerijon. Taip, vi
daus reikalų ministeriu vieton 
rezignavusio liberalo Samuel ta
po paskirtas finansų ministeris 
konservatorius Gilmour. Pas
tarojo gi vieton tapo pastaty 
tas buvęs vice-ministeris kon
servatorius maj. Elliot. Škoti
jos reikalų sekretorių, vieton 
liberalo Sinclair, tapo paskir 
tas dešinysis liberalas Collins. 
Darbiečio Snovvden vietą užpil
dė konservatorius Baldwin, bu
vęs premjeras, kuris be to yra 
tarybos pirmininkas.

Vice-ministeriais daugiausia 
tapo paskirti konservatoriai.

Manoma, kad ir šis kabinetas 
ne taip jau ilgai laikysis “vie
nybės’, nes jam gręsia susi
kirtimas nusiginklavimo klau
simu. Nusiginklavimas Angli
joje yra aktualia klausimas, bet 
jam pritaria tik pats MacDo- 
naldas ir Baldwin, MacDonal- 
das Suowdeno vieton buvo kvie
tęs nacionalį darbietį .lordą Al- 
en. Bet kada tasis pareikala

vo užtikrinimo, kad kabinetas 
pasisakys už nusiginklavimą, tai 
kabinetas nesutiko jo įsileisti.

Lenkai areštavo 20 
ukrainiečių vadų

Varsa va, rūgs. 28. — Lvovo, 
Galicijoj, gubernatoriaus įsaky 
inu, tapo uždaryta ukrainiečių 
radikalė partija Selrop (Ukrai
niečių Valstiečių partija, apie 
kurios uždarymą buvo minėta 
užvakar.—Red.).

Partijos raštinėse visur buvo 
padarytos kratos. 20 partijos 
vadų, jų tarpe du redaktoriai, 
tapo areštuoti.

Partija turėjo 400,000 narių 
ir 4 atstovus seime.

Pamario (Danzigo koridorių 
je) gubernatorius uždarė len
kų šovinistų ir anti-semitinę or
ganizaciją, kuri kartu buvo 
priešinga ir Pilsudskio valdžiai.

Didžioji gatvė St. Thomas mieste, Virgin salose, kur perėjo uraganas. Miestas liko apgriautas 
ir mažiausia 15 žmonių žuvo.

Paskendo Rusijos sub- 
marina; 35 žuvo

Coponhagen ,r. 29. — 
gauta nepatvirtinta žinia, 
Rusijos submarina paskendo 
Suomijos įlankoj po susidūrimo 
su Danijos laivu Peter Mersk. 
Submarinoj žuvo 35 žmonės. 
Laivas Mersk vėliau atplaukė į 
Leningradą labai sužalotas.

čia 
kad

Graikijos žemės dre 
bejime žuvo 338 

žmones
Saloniki, Graikijoj, rūgs. 28. 

—Vėliausiomis žiniomis, žemės 
drebėjime Chalcidice pusiausa- 
ly, kuris tęsėsi pakartotinomis 
bangomis per dvi dienas, žuvo 
viso 328 žmonės. 23 miesteliai 
liko sugriauti. Viena upė iš
krypo iš savo vagos ir užliejo 
du miestelius. Daug istorinių 
Bizantijos civilizacijos liekanų 
liko sunaikinta.

20 areštuota Kuboje
Havana, rūgs. 29. —Sąryšy 

su 5 politinėms užmušėjystė- 
mis, kuriose krito valdančiųjų 
liberalų vadas ir 4 opozicijos 
vadai, šiandie tapo areštuota 
20 žmonių. Ne neprastų žmo
nių, bet pačių augščiausių 
biznio, profesijų, politikos 
valdininkų.

iš 
ir

Naujas sukilimas Čili

150,000 chiniečių žu 
vo nuo choleros

Choleros epidemija siaučia jau 
' penki mėnesiai

LIETUVOS ŽINIOS
Nepaprasta audra 
Klaipėdos krašte

Baselm, Šveicarijoj, r. 29. — 
Tarptautinėse baliunų lenktynė
se dalyvavo du Amerikos baliu- 
nai. Ir abu jie laimėjo pirmą 
ir antrą vietas.

Frazier nerems Hooverio

Brisipažysta padėjęs 
bombą, už kuria T. 
Mooney kankinamas
Oregonietis sakosi, kad tai gal

būt jis padėjęs skrynią su 
dinamitu San Francisco pa
rodoje

Portland, Ore., rūgs. 29. — 
Oregono kalnėnas Paul B. Cil- 
licotte, 32 m., pats pasidavė po
licijai, prisipažindamas, kad tai 
galbūt jis padėjo tą skrynią su 
dinamitu, kuris sprogo Prepa- 
redness parodoje;. 1916 m., S'a'n 
Francisco mieste, užmušdamas 
10 žmonių ir 42 sužeisdamas.

Už padėjimą tos bombos sėdi 
kalėjime danbUninkų unijų va
dai Tom Mooney ir Warren K. 
Billings. nors jau daug sykių 
tapo irodyta, kad jie yra visai 
nekalti ir nebuvo net arti . tos 
vietos, kur sprogo bomba.

Callicotte sakosi, kad tuo 
laiku jis gyveno San Francisco 
ir parodos dieną jis buvo Oak- 
land priemiesty, kur nepažys
tamas žmogus įteikė jam skry
nutę (siutkeisą) nuvežti į San 
Francisco ir atiduoti tam tik
ram žmogui. Už tą jam buvo 
užmokėta $5. Kai nuvežė skry
nutę nurodytam žmogui, tasis 
paprašė padėti ją ant šalygat- 
vio kertėj Steuart ir Markei 
gatvių, kur vėliau ir ištiko eks
plozija. Jis nežinojęs -kas yra 
skrynutėj ir kadangi jis 
laiku
žiaus, tai jam niekas ir nerū
pėjo, 
$5.

Kad jis tiek ilgai nieko ne
sakęs, tai tik dėlto, kad jo te 
vai buvo karšti adventistai ir 
butų labai užsirūstinę ant jo, 
sužinoję, kad jis dirbo sekma
dieny. Bet dabar tėvai yra 
mirę ir jis pasiryžęs apie tą 
dalyką papasakoti policijai.

Policija ketina tą dalyką iš
tirti.

tuo
buvo tik 16 metų am-

Laivas sudužo į uolas 
gal 31 žuvo

San Francisco, Cal., r. 29.— 
Tavprinis laivas Nevada užva
žiavo ant uolų vienos nedide
lės salos Pacifike ir jau baigia
mas visai sudaužyti. Audra ne- 
prilęidžia ir kitų laivų suteikti 
jam pagelbos. 35 žmonių iš į- 
gulos b'kimas nežinomas. Ketu- 
rius matyta ant uolų, bet 31 
Žmogus turbut yra žuvęs.

Vokiečiai visai aplei 
do ginklų konfe

rencija
Vokieti-

Kenosha, Wis., rūgs. 28. — 
Pora dienų atgal tapo išvogtas 
turtingas saliunininkas Jess 
Minkowski, iš kurio buvo rei
kalaujama išsipirkimui $25.000. 
Susekus gengsterių pėdsakus, 
jis betgi tapo paliuosuotas.

Los Angeles, Cal., r. 29. — 
Senatorius Lynu J. Frazier iš 
North Dakota, progresyvis re- 
publikonas, pareiškė, kad ji rin
kimuose neremia prezidento 
Hooverio. Nepasisakė jis už 
jokį kitą kandidatą j preziden
tus.

Meksika gryŠ prie aukso

Santjago, Chili, rūgs. 29. — 
šiaurinėje čili provincijoje pra
sideda naujas sukilimas, šį 
kartą civilis sukilimas prieš 
karininkų maišymąsi į valdžios 
reikalus. Prie sukilėlių prisi
dėjo ir Antofagasta uosto ko- 
manduotojas gen. Vignola, ku
ris pranešė prezidentui gen. 
Bląnche, jog šiaurinės provinci
jos reikalauja, kad karininkai 
pasitrauktų iš politikos ir visą 
valdžią pavestų civiliams 
ventoj ams.

Bet ikišiol nebuvo jokių 
siremimų ir mūšių, vien 
taikus reikalavimai.

&y-
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Chicagai ir apylinkei federa- 
Lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir biskj šilčiau, vidu
tiniai besikeičiantys vėjai.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 5:-
36- . .. ,.;l ... <!lii

• Mexico City, r. 28. — Mek
sikos valdžia' išleido dekretą, 
kuris aiškiai rodo, kad šalis 
rengiasi gryšti prie aukso pa
grindo pinigams.
I *

Mirė 120 metų senis

Poplar Bluff, Mo„ r. 29. — 
“Uncle Tommy” Kemp, kuris 
nesenai šventė 120 metų am
žiaus sukaktuves, vakar pasimi
rė savo anūkės namuose.

New York visgi turės rinkimus

vien norėjosi užsidirbti

Budapeštas, r. 28.
jos švietimo ministeris davė in
strukcijų, kurios uždraudžia

Vengri

New York, r.’ 29. — Apeliaci
jų teismas atmainė teisėjo Mc- 
Geehan nuosprendį, kad laiki
nis mayoras Joseph V. McKee 
turi pasilikti savo vietoje iki 
pabaigos termino sausio 1 d., 
1934 ir kad todėl nereikia' da
ryti jokių specialiu rinkimų. 
Taigi rinkimai naujo maypro 
galės Įvykti dar šį rudenį.

strukcijų, kurios
Budapešto dailės akademijai 
vartoti nuogus modelius. Mo
kiniai ateityje turės piešti iš 
atminties ar vaizduotės.

Shanghai, rūgs. 29. — Ma
žiausia 150,000 chiniečių žuvo 
nuo choleros, kuri Chinijoj 
siaučia jau penki mėnesiai. To
kios didelės epidemijos nebuvo 
jau nuo 1919 metų.

Pasirodė ji balandžio mėn. 
Yangtze klonyj ir greitai išsi
plėtė po visą Ghiniją. Daugiau
sia susirgimų buvo vasarą. Da
bar epidemija yra jau sumažė
jus ir šaltesniam orui užėjus 
gal visai išnyks, kad vėl pasi
rodyti ateinantį pavasarį.

šios epidemijos buvo laukta, 
nes choleros epidemijos Chini- 
joje pasikartoja eikliais. Mano
ma, kad susirgimų buvo apie 
500,000. Kiek tikrai žmonių žu- 

I vo yra nežinoma, nes statisti
kos čia nevedama. Gal kartais 
yra žuvęs ir 250,000 žmonių.

Geneva, rug. 29 
jos užsienio reikalų ministeris | 
baronas von Neurath vakar iš
vyko į Berliną, kas rodo, kad 
neprieita prie jokio susitarimo 
apie tolimesnį Vokietijos daly-1 
vavimą nusiginklavimo konfe
rencijoje.

Pasekiau išvyko Londonan ir 
konferencijos pirmininkas Ar-j 
thur Henderson, kuris dvi die- Į 
iras derėjosi su Vokietijos mi
nisteriu apie Vokietijos gryži- 
mą konferencijom

Cairo, Egypte, r. 28.—Seni 
kivirčei tarp dviejų miestų, Ak- 
him ir Sohag, esančių vienas 
nuo kito tik skersai Nilo upę, 
•privedė prie muštynių upėj, ku
riose prigėrė 18 žmonių ir dau
giau 100 sužeista.

Nukentėjo telefonas, laivai, uos
tas ir girios

Kuboje paskelbtas 
karo stovis

Havana, rūgs. 28. — Po pen
kių politinių užmušėjyščiį, ku
riose žuvo vienas valdžios par
tijos vadas, būtent senato pir
mininkas Bello ir' keturi opo
zicijos vadai, mieste tapo pa 
skelbtas karo stovis, kad ne
prileisti tolimesnio keršto iš vie
nos ar kitos pusės.

Visi penki tapo nužudyti sa 
vo natndbM. ‘Pirriliausra krito 
Bello, po ko, manoma, užmuš
tojo. šalininkai kerštui nužudė 
keturius opozicijos vadus.

Kuboje rengiąsi iš- 
sprogdinti ir kapines

Amerika statys tris 
karinius laivus

Washington, rūgs. 28. —Lai-i 
vyno sekretorius Adams, po 
pasitarimo su prezidentu Hoo- 
veriu paskelbė, kad karo lai- 
vynąns, einant Londono sutar
timi, tuojaus pradės statyti tris 
torpedinių laivų naikintojus. 
Prez. Jlooveris prieš kiek laiko 
jų statymą buvo sulaikęs.

Be to šiuo laiku laivynąs sta
tosi dar 5 naikintojus.

Havana, Cuba, rūgs. 29. — 
Valdžia visai netikėtai surado 
Colon kapinėse daug bombų, 
kuriomis rengtųsi išsprogdinti 
nušautojo senato pirmininko 
Dr. Bello laidotuves. Suokalbis 
neišdegė, kadangi, jo žmonai 
prašant, ne tose kapinėse bus 
laidojamas.

Visos kapinės buvo 'apvestos 
elektros vielomis, kurios vedė į 
kitas netolimas kapines. Prie' 
vielų buvo prijungtą virš 30 
bombų, turėjusių apie 200 sva
rų dinamito. Kadangi laidotu
vėse butų dalyvavę visi augš- 
tieji valdininkai ir 'atstovai, tai 
bomboms sprogus, iš valdžios 
nieko nebūtų likę.

Manoma, kad tai opozicijos 
‘I kerštas už nužudymą keturių 

opozicijos vadovų.

Klaipėda, [Elta] Naktį į pir
madienį, rūgs. 11-12 d.d., Klai
pėdos krašte saiutė didelė aud
ra. Iš ryto buvo nutraukti visi 
užmiesčio telefono laidai. Tik 
apie 9 vai. ryto galima buvo 
susikalbėti Berlyno-Klaipedos- 
Rygos linija, tačiau vėliau ir ji 
sugedo Matyti, vėjo palenkti 
stulpai labai pasviro ir nutrau
kė likusius laidus. Klaipėda su 
Kalinu t neturėjo telefoninio su
sisiekimo iki popiet. Iš ryto 
retkarčiais dar galima buvo su 
sikalbėti per Plungę-Telšius, bet 
vėliau ir ši linija nutruko ir tik 
popiet pasisekė vieną Klaipėdos 
Kauno liniją sutaisyti. Pačioj 
Klaipėdoj audra' sugadino apie 
3300 telefono laidų.

Per audrą žymiai nukentėjo 
krašto miškai ir vietomis tro
besiai.

Uuosto statyboj vanduo nu 
bloškė nuo kranto daug darbo 
priemonių. Prie kranto buvę 
laivai nakties metu turėjo bū
ti išvesti į Marias. Vienas la
vas “Rosa Chrstei”, stovėjęs 
prie Lindenau dirbtuvių, aud
ros buvo užmestas ant kranto. 
Vėliau jį pavyko taip pat iš- 
vešti į Marias.

Jsjgiubavusi jura pirmadienio 
rytą ties Melnrage išmetė ant 
krtitith latVIų faiv^, •'Roja**, ku
ris plaukė į Gdynę. Jis jau bu 
vo nuplaukęs tolokai už Klai 
pėdos, bet audros užkluptas pa
suko atgal, ieškodamas Klaipė
dos uosto. Nors laivas iki Klai 
pėdos pajėgė atplaukti ,bet į 
uostą neįėjo. Laive buvo 11 
asmenų, bet nė vienas jų ne
nukentėjo.

Jura nebuvo nurimusi ir pir
madienio dieną.

Užmušti du klaipėdiš
kiai

Kaunas.—Rugp. 31. —Vokie
čių pusėj ties Tilže traukinys 
nubloškė automobilį, kuriuo va
žiavo keturi Klaipėdos krašto 
gyventojai. Jie norėjo perva
žiuoti geležinkelio liniją, bet 
tuo tarpu ėjęs traukinys gar
vežio pryšakiu automobilį su
daužė.. Vietoj užmušta p. Nau- 
jokienė ir jos 10 metų sūnūs. 
Vienas keleivis sužeistas sun
kiai ir paguldytas Tilžės ligo
ninėj. Tik šoferis mažiau nu
kentėjęs.

------------- r

Tokio, r. 28.
sukata* padare kontraktą su 
Rusija, sulig kurio Rusi j a kas
met 100,000 tonų aliejaus mai
nys 'a’nt Japonijoj gaminamų 
reikmenų.

Kojiro Mat-

.Uberara, Brazilijoj, rūgs. 28. 
-—Dar jauna moteris, vyriškai 
pasirėdžiusį, vadovauja valdžios 
savanorių pulkui, kuris kariau
ja su sukilėliais.

Wa'shington, rūgs. 28.—Gau
ta žinių, kad prapuolęs japonų 
aeroplanas, skridęs į Ameriką,! 
draugingumo kelionei,, buk nu
sileidę? Alaskoj, Manatuska 
upėj. . .

Los Angeles, Calif., rufs. 29. 
— šiandie buvo smarki kruša, 
baltai padengusi gatves. Tai bu
vo pirmas lietus

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Midi.
Tuksiančiai žmonių klausėsi 
Norman Thomas'o prakalbos.

Vietos Lietuvių ir Anglų 
Socialistų organizacijos suren
gė prakalbas Socialistų parti
jos kandidatui į J. V. prezi
dentus, drg. Normau Thomąs,

Eiland purk, šias prakalbas 
reikia skaityti istoriškomis, 
nes iki šiol musų mieste nei! 
viena darbininkiška organiza-Į 
vija nesutraukė tiek publikos,

listai, jeigu tikėti vietos laik
raščių reporteriais, prakalbų

negreitai butų pasi-

iKalbėlpj ųi įprusiša 1 i n us,
.daugybė .jaunų žmonių klau
sinėjo kur ir kad įvyks So-. 
cialistų mitingas, norėdami 
prie tos organizacijos prisira
šyti. Nežinau kaip yra kituo
se miestuose, 'bot pas mus so
cialistinis judėjimas nepapras
tai auga. Čia neseniai įvyko

savo .pareigų jr stoti į ikoyoto- 
jų odes, dirbti savo iir 
darbo žmopių ręikalams. Bet 
su ^pgaileslaymm peikia {Pas
tebėti, kad dar -yra ir tokių 
žmpv.ių, Rui]ię pirmiau (buvę 
socialistai ir gori veikėjai, 
šiandien miegų. Tai Jiepatei-i 
sinamas apsileidimas.

5. Naudžius.' ■ *-*W Q .
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.. ................ "T»

^iinbi^hi^uė

^farkuflftp suolpjiai jpradeda 
tupėti. Mnt, aty.ėsp tQr;as, tai 
WJgšfli jPĮiuyųrstf .yru ^rąusty- 
itjia iš ipąitkv Ar Ao&kpti fcųr ki
tur prieglaudos.

konvencija, kurioj iš 200 iš
rinktų delegatų dalyvavo 110. 
Kiti dėl neturto negalėjo pri
būti. Konvencijoj -reikalai 
■buvo svarstomi gana gyvai. 
•Priimta daugybė rezoliucijų 
apie kurias, manau, kitas Ko
respondentas parašys. »Po 
konvencijos, apie šimtas dele
gatų susirikiavo į eiles ir dai
nuodami internacionalą, nu- 
maršavo į .kitą svetainę, kur 
įvyko prakalbos. Kalbėtoju 
buvo labai daug, bet dėl vė
lumos 
.hilti. 
tesi su 
kovoti 
kalus.

Socialistai pradėjo atsteigli 
■’I savo organizaciją musų mies- 

| te palyginamai nesenai, bet 
šiandien ji yra daug stipresne, 
negu patys veikėjai tikėjosi. 
Ypatingai, tik trumpą laiką 
atgal pradėjęs organizuotis 
jaunimas šiandien turi dideli 
skaičių narių, kurių didžiuma 
lanko aukštesnes mokyklas.

Paskutiniame savo susirin
kime jie nutarė įsigyti socia-

ne visiems teko prą- 
Bo .prakalbų visi skirs- 
pakįlujihi lipu pasiryžę 
už darbo žmonių rej-

Bugaęju <d. aum# .Qua \V|U> 
biekionė, jš }po gana lilgoa # 
sunkios Algos b’ vos 4ik ;auluu- 
kps 43 moty amžiaus. Paliko^ 
didžiauaimn mdiudime visai 
šeimynų, Iluozų Viųbiokų, tduk-j 
toris: MUdų b’ iDanuie -ir auny- 
Vytautų. Bugaejo £5 «d. bu
vo .palaidota Pittsburgho ikie-' 
tuvių Tautiškose kapinėse., siv 
švento durgio Tautiškos sparu-; 
p įjos bažnyčios apeigomis-

4

Laidotuvėse ^dalyvavę ^piei 
500 žmonių ir j kapines įlydė-' 
jo svelionę apie 400 mašinų. (Gė-: 
lių .buvo idaug snuo .organiza-J 
c i jų j^GA. dčio Apskričio, SVaiz-i 
bos Buto, Sandaros įkuopy Sų! 
ryšio ir Studentų (Draugijos ir’ 
nuo draugų, kaimynų ir gi
minių.

Velionė Ona Virbickienė mi-

4q^n AL MftflhKuy iiš \WlUU- 
įW»
iMąmtpboe .unly^feto jfr Ąn^ 
ilW ibažiwi03 jr j^aiiūų jfoą 
fcA^cių, ikorjs .už

;g<d Maciau skaįp .xr.
iPo nu^iųtias f limbams ikaieja- 
O .<>v • i

ilBog^mO 25 ,d« ‘Socialislų 
įmolarįj skyrius buvo 

surengęs prakalbas. Nusise
kė itin gerai, žmonių susirin- 
,ko (ganjj .jlaiig. Atrodo, kad 
Thomos ,ir Mfturer vis daugiau 
jr .daugiau (Pritarėjų sysilao- 
fcia. •*

d <d- inongiama vėl 
tdidalča prakalbos. Kalbės
ĮJrtU^ftllKee imiealo <mčras Hoan 
iir ihHi. jvyks tech-
MiMoj tmokykloj pr.ie £ass ir 
(Qiiand Biver. 'Pradžia :8 vai. 
yakano.. Lmloyiamfi ,pravar
au 4 llas {prakalbas .atvykti. 
iFfat.biidie ,daųg imiiMo,

teripris ir pinigais.
Amerikoniški judžiai pap

rastai prasideda ir baigiasi su 
moterimis.* Dvariškiai, mato
mai, pradeda pamėgdžioti 
Hollywoodo .artistus ir vajdi-. 
na ^‘meiliškas dramas” tikra
me gyvenime.

Musų sklokininkai sumanė 
apšvietiečius ,į maišų sukišti 
ir jų “Ateities” chorų į savo

TTlRFWRWW wrwww
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.nagus pagrobti. Tačiau jų 
pastangos niekais nuėjo. T}ad 
.dabar jie (rengiasi kitą chorą 
organizuoti. Iš viso sklojd- 
AimkaJ lėkė, Lpip sakalai, bet 
cnutupė, kaip vabalai.

Tarp binibininkų ir pruJici- 
Vmių ;bcnt pas pius didelio 
skirtumo nėra ,— ir vieni ir 
kiti be melo ir demagogijos 
negali apsieiti,

— F. JMuinskas.
V " w
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Motina 7 <RR* Tebėra

Trumpas žimdės
• ■ ■ ....... . •

Bedarbių skaičius .didėja! 
įkaadmpų. Vis .daugiau ar (dau-' 
.giau ^darbininkų jpaleidžiainai 
iiš .darbu- Bardui įduda haiŲati 
(aptomad^kas mažuias, ikad' 
apažiau Barbipiukų.'
dU jau ilųri dulkių įprietaisų, 
kurių pagalba" itįbanduma ma
šinų tinkamumas^

- <

^abuščiaup skandalas dgr 
nepasįbaige. (Rugsėjo 22 d. 
.žmmdy jpiihįniuko pilnas teis
mai, .tačiau tardymo nebuvo. 
Byla tųpo nukelta ant kitos 
dienos.

Atrodą,, ikad .moterys ir pini
gai ir ^dųkaunas asubas” įva- 
Aio 4 piktiį p^gundy- 0 pasta- 
iruoįu (laiku itąi .užėjo tikra epi
demija. Pereitos savaitės “Ke
leivis” tai pilnas aprašymų 
apie dvasiškių šposus su ipo-

WVSH

žmonių, bet luti spėja, kad ga
lėjo būti apie 7 tuksiančiai. 
Garsiakalbiai buvo sugadinti 
bevežant juos Į prakalbų vie
tą. tat reikėjo nepaprastai listinės literatūros ir platinti
garsiai kalbėti. Draugas N. ją tarp universiteto ir aukš- 
’l'bomas turi gana stiprų bal-jtųjų mokyklų studentų . Pa
są. Delnų plojimui 
galo, lydėjo kiekvieną kalbė
tojo sakini. Tai parodo, kad 
Normali Thomas turi nepap
rastai didelę įtekmę žmonyse. 
Prakalbai pasibaigus, .šimtai 
žmonių apstojo kalbėtoin^Vi^’.

nebuvo! prastai po rinkinių politines 
1 organizacijos sumažina savo 
veikimą. Bet pas jaunimą 
pasireiškė toks didelis ūpas 
nenuleisti rankų ir po rinki
mų, bet dirbti socialistų .dar

ybą su dar didesniu pasiryžim
ai norėjo pasveikinti, kiti ieš- mu, kad reikia tikėtis, jog jie 
’:ojo aulogral'o ir, jeigu kulbė- tai padarys.
tojų nebūtų tuojau nuvežę au- Dabar jau atėjo laikas kie,k- 
iomobiliu nuo aikštės, ši

motinos, pavyzdingos šeimynos 
auklėtojos darbo, negavo su
laukti nė vyriausios dukters: 
Mildos užbaigiant mokytojos 
mokslų ir sūnaus Vytauto už
baigiant inžinerijų. .Danutė 
liko tik 1 metų .amžiaus. Vė-i 
loįne Ona Virbick,ienė buyo 
netik pavyzdinga, šeimininkė, 
ir šeimynos auklėtoja, bet 
kiek pajiegdania dalyvavo ir 
viešame Pittsburgho lietuvių 
veikime, ypač drąmoje. Buvo

CH9CAGO I SCHOOL
OUTStANDINO

FAGULLY AW
(ACGREDITED)

pro- vienam darbininkui siųirasti

Kjj'k man žinoma, 1916 men 
tais, kuomet SLA. Seimas vy
ko įPlttsburghe jr scenoje bu
vo statoma ‘IBJinda”, jtai ve
lione Ona /Virbiekiene ^daly
vavo lošime su geriausiu pa
sisekimu. Aktyviai dalyvavo 
Birules Chore, dalyvaudavo 
Saudariečių parengimuose,

U NIQUE Single Jext System. One subject at a 

time—covered rapidly and thorpughly.
Cony.0.fttftnt location. Spacious quarters. Gym- 

.nastytn »fpr>students.

MOTERIS, kuri suteikia savo or
ganams reikiamą stimpliantą. ne

privalo rūpintis apie pasenėjimą.
Jos sistema nesidaro sustingusi; jos 

veidas nesensta. Ji turi sveikatą ir 
‘‘gynimą”, kuris pareina nuo veiklių 
kepenų ir stiprių, veiklių vidurių.

Kada jūsų viduriai būna užsikimšę 
ir sistema reikalauja pagelbos, neimkite 
daugybės ‘‘patentuotų gyduolių”. ,Kaip 
tik tokiems atsitikimams yra garsaus 
daktaro receptas ir kiekvienas aptieki- 
ninkas turi šį standartinį p^paratą. 
Jis yra pagamintas iš šviežių liuosuo- 
jančių žolių, veiklios senna ir tyro 
pepsino- Tiktai paprašykite įDr. 
Caldtvell’s syrųp pepsin. įnikite po 
biskutį kasdien ar rečiau, iki kiekvienas 
organas jūsų pajaus didelį pagerėjimą.

Sekamą kartą kai jus turėsite ait
rius galvos skaudėjimus, arba jausitės 

.visas sųpančiuotas, imkite šį skanų ,sy-

r ' T " ...................  ,^1^"!—
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Apie Gėry mg

McDERMOTTS

Specialia
Gėrimas

Senų Laikų
Gėrimas

PAŠAUK BYLE GĘRĄ PYLERĮ 
ARBA ŠAUK

Yards 7200
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■W
HPME

Visit,wd įn vesti y ate

14 KAST MONRO.E. STREET
■"i1'' » • \ i ■■ . i'• I y y i

skaityti knygų ir laikraščių. 
Vaikus auklėjo lietuvių dva 
šioje, ,kad .nesišalintų nuo lie
tuviško veikimo. Pavyzdžiui, 
duktė Milda buvo mokinama1 
dalyvauti lietuviškuose ;paren- 
gimuose nuo įpąt jauny ,die
nų, ir šiandie, Milda Virbiekiu- 
4ė, .užbaigus Pittsburgho M 
zikos institutų, yra viena iš

anisčių ir turbut 
dalyvauja 
muosc iš 
jaunuolių Pittsburghę.

į Pittsburghą atvykę veikė-, 
jai ir visuomenės .darbuflĮtojai 
.daugumoje yra .atsilankę Vjr- 
.biekų .namuose ,jr yisus yęlio- 
nė Opa yįrbickionė nuošir- 
.džiai jPLiimdavo ir .gausiai -yai-į 
šindavo.

Velionė, Qua v^bickiene— 
jlokubauskytė, paėjo muo .Jur* 
barko, iš Dainių kaimo. Lie- 
tuyįį apleido .ir atvyko j šių 
šalį laimės deškotį, kaip ir 
daugumas musų jaunystės die
nose, Pittsburghe apsivedė su’ 
Juozu Virbicku .ir Pittsburghe 
gyvepo iki .mirties.

.Lai bus lengva šios šalies 
žemelė velionei Qnai Virjde- 
kienei. S. l^akana^

tankiausiąif 
lietuvių (parongi-‘ 

visų čia gįmusii/

............. ....... . '""T 
Rudeninis Sezonas

iPrasidada Dabar
Dreniu Doznlnlnlman |r ;

Me« ..to|MUĮW0 Ip4
Htrukėljas Dienomis ir Vh 
karais, žema kaina. >
ShrybAHų dlrlMap ųMirbai 
nuo Ud $/i0 savaite!,
Aią lu yr.» tilfJeiiHlv»lavUm)».

.liMjmokluR ,papn«W|. <ų«- 
vdti Ir padaryti sau pUi- 
•M£ ,ą|<rybW|ę .<for b^b* 
nroipuupt.
MtVSTKR DHEHSHAHINO » 

COLDEGE ' ’
330 S. Wuba8h Avenue 

Vau Buron St.
.Jiašykitp dėl .knygutes į 
.O^i fe Jft bYKAlT j

. i!'
• ■ ■ ' ‘ 'H* . •
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| MM VATOS 
; MATRACAI 
\ .PlflMIĄUS $6!

Pasiskubink Jeigu 
nori vieną gauti!

,TWĮiM.T'ltįl!W.'4

kaip pukąs, nauji vatos ma- 
tracai.. Visokio didžio. '

......uryn!Bti.'.BĮ nnr I
i
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»P Cail 
jjanįntįjH 
dijįtįo.$
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jlO ipetų :

jum.'ii i -y į

Aprlrįgsų ' '99 
Matracai f 

'$£&!> 1 Viskas 
* kartu

Wu 
RADJO 

šauti 
^Policijos 
Rašąųkimųs 
.ir fTobmHnM’ 
garantuojame 
ii (ipetųs. 
•įstatomo 
.DYKAI. 
•3 dienų 
;Speciatas

9J8

i Coil Springsai 100% va
tos MaUacns Panel LOVA,

T0.98

•M"

>wrr.................... ............. u v ----------------- —i
TRĘdOP;Ą3 ,£TUQIQ GQUQH - ;

Visokių Spplyų m A A
'SPECIALIAI .......................... J
________ iP/yluikgs Skyrium.____________  

B VišF,MofraiLjpįrJdr Setą i po $39,50 
q 7-jš|n. tVąĮganip Kambario Setai $39.50 i 
* 4 (Kambarių grendimas $ j 0^ 00

Ma£*‘SILDYTO JAI
.Kiešutp .snslYps cflfųnųUuotigi, apšilflys 
3 ‘kambarius 43 inč^M augštps, (18 |ivc.

Meilią/

S14.98Riešuto spalvos enaineįiuotas, didelis 
16 inčą kįišhi<»t0š"geležies šildymui in- 
dftją, Spėtąjį kaina! i

iRįcŠUto sp»lw’<onatne! 
inčą šndymui indas $

.magazine 
riekti, 18

jupą vieton paprastų liuosųotojų. Jus 
atsikratysite visų nuodingų atmatų ir 
jutų viduriai n<bus susilpninti. Jus 
tųąąk« Iresni aPcUtą ir jąusitčs ge
riau kiekvienu žvilgsniu. Nuolatinis 
Vrtpjpnas liųtuuotojų tankiai iššaukia 
išblyškimą ir raukšles ąnt .veido. Ir 
tas taip bereikalinga!

Ar jus norėtumėt atsikratyti liuo- 
suptojų įpročio? Tuo pačiu laikų su- 
bųdavojant sveikatą ir gyvumą, kurie 
apsaugos jus nuo tankių sirguliavimų, 
galvos ąkaudėjiinų ir šalčių? Gaukite 
didelę bonką Dr. CaldweH’s syrup , 
pepsin šiąndie. Vartokite užtektinai 
tankjai, .kad iivangti konsdpadJ05 Ata
kų. Kada jus jaučiatės silpnas ir nu
vargęs, ar kada padengtas liežuvis ar 
,pwęąs kvapas įspėja, >kąd viduriai rei
kalauja stimuliavimo. Duokite jį sa
vo vaikams vieton stiprių liuosuotojų, 
kurie iščiulpia jų sveikatą. Jis nėra 
brangus*
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SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS!
Tik pasižiūrėkite į dalykus skelbiamus šiame apskelbi

ame! Kiekvienas jų yra tikras pirkinys.
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galite pirkt* .ger^ mėsą, pau

| MHCAT THP POR’ LEST;

HMESTOpSTMES
3Q0 NEIGHSOSHOOP STUMtS

. LPjkelįi J 
’bouka 10c

GERAS lįįb

Paskfausio?įdėlio £uTlęMto apalw iiųjaaVeliVfHa Ashnįngu. Naujos 
W dalys girtai .su ,4amoii- 

tapIpp ap uMkeMii.^u dlitele ,d4l dnįnu ^mup'd.er „Niifykinoti ^raUlii 
damperlų jižpakuly (Įomlplstiąp styrimus. ?purys mękani?kai gioun- 
dintos ftribukiiitos. x

FL0WJ0RE MATTIffiSS 00.
««« W StBRĮBęT, Cftmpbell Avė.
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Cicero

Iš Politikos Lauko

Chicago

PirK Kailinius Dabar!

stoti

2 metus už dyką storage

LAIVAKORTES

IŠPARDAVIMAS-PET. ir PAN., RUGSĖJO 30, SPAL. I -3 
J • &

NAT1ON-WIDE SERVICE GROCERSTheEnglishColumn

A Reminder TOMATO

SOAP SOUP
SKORO LENTELE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2Iš Joniškiečiu Kliubo

UTARNINKAIS

ABU

KIEKVIENAS DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA
PER 27 METUS

Chicagon atvyksta 
demokratų kandi
datas į prezidentus

Roosevelt, 
kandidatas

Kadangi 
pasibaigė

REG 
PAK,

WCKĖR
Farina

No. 2 
KENAS

Chicagos lietuvių J 
V. Piliečių atydai

pra- 
tarp 
kliu-

atsinešti 
krautuvę,

SWALLOW PUIKUS
Golden Corn

Lietuvių Republiko 
nų Kliubų Centras

bet yra ge 
avim piliety 

Vienok, kas tu

DU SYK Į SAVAITĘ 
Iš DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

SWALLOW
Tonjatės

Penktadienis, rūgs. 30,

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

peopi.es furniture co 
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

Lithuanian Audito 
3133 S. Halsted St.

šiomis dienomis žymų Cicero 
biznierių, J^ Lipskį atlankė gar
nys ir paliko įpėdinį, kuris jau
čiasi visai gerai, ir už kelių me
tų žada būti tėvo konkurentu 
radio biznyje.

Vakar, jaunasis įpėdinis ir p. 
Stella Lipskiene grįžo iš ligo
nines ir kiek teko patirti, jau-

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ren- 
nuo lietu- 

Jurgelionis

yra daug daugiau bedarbių, ne
gu jų buvo pernai. O tuo tar
pu žiema jau artinasi ir tiki
masi, kad jų bus dar daugiau. 
Kliubas turės rimtai apsvars
tyti bedarbės klausimų, nes 
daug pačių kliubo narių neturi 
darbo.

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų- 
šies inšiurinus ant turto ir žmonių. 
Insišiurink tuojau save ir savo Šei
mynų. Pirma negu imsi bile kokj 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir tar
nus. Mes priimam mainais morgi- 
čius ir kitokias securities. Mes esa
me biznyje virš 20 metų.

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St 

Tel. Normai 4400

Viso .............    $113.00
Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

iki 8 valandos vakaro.

Norėdami važiuoti Lietuvon arba atsikvies
ti savo gimines, kreipkitės i ■ Naujienas. 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą, 

patarnavimą.
KELIONES IŠLAIDOS III KLESA
Laivakortė (minimum) ....... $84.50
Valdžios taksos .......   5.00
Gelžkelis iš Chicagos 
j New Yorką (minimum)

Niekad dauginus neturėsite progos nusipirkti kaili
nius šia žema kaina.

Per 23 metus mes esame kailinių išdirbėjai. Pirkite 
nuo musų ir sutaupykite perkupčiaus pelnų. Ateikite 
tuojaus ir pamatykite musų pastebėtinas vertybes,

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

šeštadienį jo pagerbimui 
giamas bankietas 
vių dalyvauja K.
ir kiti

NATION-WIDE qvARn
Corned Beef Hash kenas

nutarta 
dance”, 

spalių 
Repub- 

svetaineje, 
Išrinktoji 

i įsigyti

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

nuo kitų. Lietuvių Repųbliko- 
nų Kliubų Centras, kuris gy
vuoja per keletą metų, dabar 
taipgi sutvirtino savo spėkas, 
pasigamindamas konstituciją 
ir įsigydamas čarterį. Dabar 
viskas kuo geriausioj tvarkoj. 
Tik reikia visuomenėje dides
nės energijos ir pritarimo, kad 
laikui bėgant Centras galėtų 
pagelbėti ne tik kitiems, bet 
ir savo tautiečiams.

NATION-WIDE
KaVa Perfecl lilend

Kaip jau Chicagos Rinkimų 
Komisijonierių Biuras praneša, 
generali visų piliečių registra
cija įvyks spalių-October 1 die
ną ir 11 dieną. Kurie neužsi
registruos spalių 1 dieną, tai 
tie galės registruotis spalių 11 
dieną. Registracijų dienomis 
Polling Places bus atdaros nuo 
8 vai. ryto iki 9 valandos va
karo.

Biznierius J. Lipskis susilaukė 
naujo “salesmono”; “salėtu 
monas” jau namie ir jaučiasi 
gerai

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo svarbus susi
rinkimas įvyks šiandien, penk
tadienį, rugsėjo 30 d., G. Kren 
čiaus svetainėje, 4600 S. Wood 
st. Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Gerbiami nariai ir na 
rėš malonėkite atsilankyti, nes 
bus išduotas svarbus vasarinių 
rengimų komisijos raportas ?r 
svarstoma kas bus veikiama 
ateinančią žiemą. Daug kas jau 
klausia kada įvyks pirmas kliu
bo vakaras, kurioje svetainėje, 
ir taip toliau.

Be to, artinasi Chicagos pa
saulinė paroda, į kurią atva
žiuos gerai žinomas lietuvių vi
suomenėje joniškietis dailinin
kas Adomas Varnas. Jis dabar 
važinėja po Lietuvos kaimus ir 
miestelius ir piešia paveikslus iš 
jų gyvenimo. Be jo, j paTodą 
atvyks ir daugiau žymių veikė
jų iš Lietuvos, kuriuos turėsi
me tinkamai sutikti, surengti 
vakarėlius ir sueiti su jais į 
platesnę pažintį, kad užmezgus 
artimesnius ryšius su visais vei
kėjais Lietuvoje.

Kaip visiems žinoma', Šįmet

Artinantis rinkimams, 
sidčjo didelis judėjimas 
įvairių tautų, partijų bei 
bų ne tik Chicagoje, bet ir vi
sose Jungtinėse Valstijose. 
Skirtingos grupes kuo smar
kiausiai rengiasi lapkričio mė
nesiui, kada balsuotojai nu
lems kas turi stovėti valdžios 
priešakyje.

Pasirodo, kad ir lietuviai, 
ypač Chicagoj, netoli pasiliko

• GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo
KNYGA JAU GATAVA

Joje Telpa Apie 400 Receptų Dėl Gaminimo Įvairių Valgių
Puslapių 173. Su paveikslais

Kaina su Prisiuntimu $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj Lietuvių šeimoj 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon Street — Worcester, Mass.

Franklin Delano 
demokratų partijos 
j prezidentus, atvyksta Chica
gon šios savaitės pabaigoje, 
šeštadienį, spalių 1 d., bus iš
kelta jam vakarienė Stevens 
viešbutyje. Iš lietuvių dalyvau
ja šioje vakarienė)e Kl. Jurge
lionis, Roosevelto vajaus lietu
vių skyriaus vedėjas ,adv. J. 
Grigai ir kiti.

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimųi Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

PAIL DEAL ■ 
APSAUGO DAIKTUS NUO RUDIES 

12 K v. Geležine Pielė ir 
5-Sv. Pak. Big 4 Flakes

(Not a Chip)
72c Vertės J| .

ABU Am f!

NORTHERN BONDED SEAL (nudažytas cony)
Karakul, Muskvebris Vertės CC7 HA
iki $125.00 už :..................................... ųlUf.UU

Noriu priminti nariams, ku
rie nėra' užsimokėję duoklių, o 
nedirba ir neturi pinigų užsi
mokėti. kad atsilankytų į susi
rinkimą ir praneštų apie nemo
kėjimo priežastis. Bedarbės ir 
kituose atsitikimuose kliubas 
paliuosuoja narius nuo duoklių. 
Tie, kurie nepraneš kliubo val
dybai apie nemokėjimo priežas 
tis ir ncatsilankys į susirinki
mą, bus suspenduoti ir mirties 
atvėjyj, pagal konstitucijos pa
ragrafą 9-tą, netenka pomirti
nės. Be to, tie, kurie yra pri
davę aplikacijas, kviečiami į 
susirinkimą ‘atsilankyti asmeniš
kai ir atsivesti savo draugų. 
Molinos ir tėvai raginami atsi
vesti dukreles ir sūnūs, nes da
bar visi jaunuoliai yra priima
mi prie kliubo įstojimo niokes- 
čia ir šių metų duoklių nerei
kia' mokėti.—J. B.

What?—Reception Dance
When ?— Saturda’y, Oct, 

1932, at 8 P. M.
Where?

riusm
The Chicago Lithuanian Cho

rai Society, “Pirmyn” invites 
every one, young and old. Let’s 
get aeųuoainted! Will you be 
there?-

Tikimasi, kad atsiras 
šuolių iš musų tautiečių 
į lenktynes su svetimtaučiais 
politikos dirvoje. Tokiame at
vejyje organizacija, kaip Cent
ras, bus pirmoji ranka sutei
kime didžiausios pagelbės savo 
bendradarbiui tautiečiui.

Minėtas Centras įstengė su
sitvarkyti ant geriausių pama
tų, bet finansiškai ligšioiei sun
kiai stovi. Taigi yra 
turėti* “bunco party & 
kuris įvyks šeštadienį, 
1 dieną, 7 vai. vakare, 
lican Headųuarters i 
4644 S. Paulina St. 
komisija pasistengė 
daug įvairumų, pritaikintų pa
našiam parengimui, kad užga
nėdinus atsilankiusius svečius 
pritarėjus ir profesionalus, ku
rių tikimasi gražaus būrelio.

Komisija.

čiasi labai gerai.
Šio nepaprasto įvykio atžymė 

jimui, p. Lipskis, užlaikąs ra 
dio ir muzikos krautuvę, žadi 
suruošti naujį “sale” 
vasaros sezonas jau 
ir radio aparatai vėl 
kon”, visi raginami 
lemputes-“tubes” į 
4916 \V. 14th St. išbandymui 

—-A. R.

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
SWALLOW No. 1
Chili Con Carne kenas

NATION-WĮDE No. 1
Vaišiai dėl Salad kenas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, jfe
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Visi lietuviai piliečiai, kurie 
turite pilnus arba taip vadina
mus antrus popierius, turite re
gistruotis. Nors įstatymai ne
verčia būtinai parodyti natūra
lizacijos poperių 
riau pasiimti su 
bes popieras 
ri savo popieras pasidėjęs kur 
nors, “safety boxe”, ir negali 
tai dienai jų pasiimti, tai 
užtenka prisiekti, kad natūrali
zacijos popierius turi išsiėmęs. 
Reikia pasakyti kokiam teisme, 
kur kokiam mieste ar valstijoje 
ir kada. Precinoto teisėjai n 
klerkos neturi teisės atsisakyti 
tokį pilietį užregistruoti.

Visi lietuviai vaikinai ir mer
ginos, kurie jau yra 21 metų 
amžiaus ir gimė Amerikoje, tu 
ri registruotis, kad galėtų vė
liau balsuoti. Visi tie gali re 
gistruotis, kuriems sueis 21 me
tai prieš balsavimo dieną, tai 
yra lapkričio November 8 die 
ną. Tie kurie dabar dar ir nė
ra pilnai 21 metų, bet kuriems 
sukaks 21 metai pirm Novem 
ber 8, gali ir turi registruotis, 
kad vėliau galėtų balsuoti.

šie rinkimai yra taip vadina 
m i nacionaliniai rinkimai, nes 
visi ir naturalizuoti, ir čia gi 
mę piliečiai turi registruotis, 
nors jau pirmiau registravosi, 
kad galėtų balsuoti už preziden 
tą ir kitus valdininkus.

Lietuviai, paprastai, esame 
nerangus, bet bent kartą pa
buskime ir nelaukime paskuti 
nes dienos. Registruokimės šį 
šeštadienį, October 1 dieną. Ku
rie negalėtų registruotis Octo
ber 1 d., galės tai pdaryti Oc
tober 11. Visi kurie nesiregis- 
truos, negalės balsuoti.

Chicagoje turime keletą lie
tuvių rudio va'alndų. Butų labai 
didelis pasitarnavimas lietuviam 
piliečiams, jeigu radio valandų 
leidėjai nors trumpai praneštų 
kada visi turi "registruotis.

—V. M. Stulpinas.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS!C
Specialistas iš 

Rusijos

NATION-WIDE 9-UNC.
Tyra Mustarda džiaras

NATION-VVIDEAMERICAN «

NAT1ON-WIDE Puikus ,
™ . Itnud No. 1Salmanas Aiaskl aukst.

SWALLOW
PYRAGAIČIŲ MILTAI

■ 20 L’XC. PAK.
’• SWALLO\V

• CANE IR MAPLE 
SYRUPAS 

22-UNC. DŽIOGAS

23c
BUY-RITE 2 sv.

DŽIARAS

PEANITT -o 
BUTTER l ilc

HUDSON SEAL (nudažytas Muskvebris) paprastas 
arba trimuotas. Racoon, Sųuirrel. CCIČ HA 

Vertės iki $250.00   ...............................U U . U U
3 metų raštiška garantija

CALIFORNIA FUR CO.
162 N. State Street

10-tos lubos.
Atdara kas vakarą iki 9 vai.—Sekmadieniais nuo 10 iki 

4 vai. po pietų.

—:----------------'—4-lMcT
CALUMET «*»

šiandien įvyksta susirinkimas; 
Chicagon žada atvažiuoti gar
sus dailininkas— joniškietis 
Adomas Varnas

SKOBO LENTELĖ

Certo 8-UNČ.iftKA-
BONKA "

■ ; ■ b
EXTRA PUIKUS g _
Evaporuoti Apricots sv. 1 /C
SWALLOW CALIF.
Asparagus PIKNIKO | rA 

KENAS | 3 C
BU Y-RIT E
Raug. Agurkai

KVORT. j.F 
DŽIARAS | 3C

Kini k UI'ĖS—TURKEY RED ąg-UNC.
Queen Olives džiaras &4C
MAKARONAI ar
Špagetai Swallow V1VK. 2 13c

. • y

M1LLER & KARTS 
Braunschweiger Style
Kepenų Dešros

sv. 21c
RŪKYTAS
Head Cheese ‘■sv., 19c

•
RŪKYTOS
Kiaulių Kulšys fe 6 c

peopi.es
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NAUJIENOS
The Lithuaulan Daily Neva1 

Publlshed Daily Exeept Sunday by 
laa LithUanran News' Pubį Co., Ine.

1739 South Haisted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Edltor Pz GRIGAITIS

Subscription Ratea:
|8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8e per eopy

4lfĮ- i .......................................... .... s
Efttėred as Second Class Matter 

Ntereh 7th 1014 at the Port Ofticn 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 S, Haisted St,. Chicago,

Ūldsakymo kalnai
Chicagoje — paltu;

Metams
Pusei metų
Trims mEnesiama
Dviem mėnesiam ___ - -
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iineiiotojuat
Viena kopija _ ________
Savaitei__ _ ___________
Mžneaiui_______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams___________ —___ $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams _____   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui -------------- .75

Lietuvon ii* kitur UisienhiOM 
(Atpiginta)

Motame ——------------------- $8.00
Pusei metų ________ ________ 4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siusti palto MonCy 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.?5f

ttt»X

“DEVALIUACIJA

Daugumai musų skaitytojų tokio žodžio dar, tur 
būt, neteko girdėti. “Devaliuacija” (angliškai: devalua- 
tion) reiškia žemesnis apvertinimas arba vertės suma
žinimas.

Kalbant apie ekonominius ir finansinius dalykus, 
mums tenka noroms ar nenoroms vartoti žodžius, pa
imtus iš svetimų kalbų, kadangi lietuvių kalboje ata
tinkami žodžiai dar nėra “nukalti”. Prieš keletą metų 
mes buvome priversti įvesti vartojimą žodžio “infliaci
ja”, kuris pradžioje daugeliui skaitytojų galėjo būti 
nesuprantamas, bet dabar jo reiškimą jau žino veikiau
sia beveik kiekvienas.

Apie “devaliuaciją” (arba devaluaciją) ekonomis
tai šiandie kalba, kaip apie priemonę atgaivinti biznį, 
sumažinant tam tikru budu skolas. Kokiu budu jas ga
lima sumažinti? Numušant pinigų vertę.

Šitą būdą pavartojo Francija, Italija, Anglija ir 
kai kurios kitos šalys.

Kada Francija ir Italija nebegalėjo išsikasti iš sko
lų, j kurias jiedvi įklampino Pasaulio karas, tai jiedvi 
pirmiausia išsiderėjo, kad stambiausias jų kreditorius, 
Jungtinės Valstijos, dalį jų skolų atleistų. Prancūzams 
Amerika dovanojo apie pusę jų skolos, o italams — 
daugiaus, megu tris ketvirtadalius. Bet ir gavusios tokį 
didelį palengvinimą, tos dvi šalys vistiek dar nesuge
bėjo savo finansus sutvarkyti. Mat, dar pasiliko didelė 
vidujinių skolų našta.

Taigi tos dvi valdžios griebėsi antros priemonės — 
infliacijos. Jiedvi ėmė vis daugiau ir daugiau spausdin
ti popierinių pinigų ir tais pinigais mokėti algas val
dininkams, nuošimčius už paskolų bonus ir t. t. Ačiū 
šitokiam popierinių pinigų padaugėjimui, jų auksinė 
vertė nusmuko. Italų lira ir franeuzų frankas, kurie 
buvo verti tarp 19 ir 20 amerikoniškų centų, nusmuko 
ligi 3 ar 4 centų. Tuomet infliacija buvo sustabdyta. 
Popierinių pinigų spausdinimas buvo sulaikytas, ir emi
sijos bankai paskolomis bei kitokiais keliais sustiprino 
savo aukso rezervus taip, kad išleistų apyvarton pinigų 
vertė daugiaus nebepultų, pasiliktų pastovi. Tuo budu 
lira ir frankas tapo stabilizuoti, bet jų vertė jau buvo 
daug žemesnė, negu ta, kurią italų ir franeuzų pinigi
niai vienetai turėjo prieš prasidėsiant infliacijai. Liros 
vertė tapo nustatyta daug-maž kaip 5 amerikoniškų 
centų, o franko — arti 4 centų.

Taip tos dvi šalys įvykino savo pinigų devaliuaciją. 
Panašų rezultatą, bet kitokiu keliu pasiekė Anglija. Ji 
atšaukė savo svaro sterlingų “auksinį standardą0, t. y. 
paskelbė, kad Anglijos Bankas neduos už popierinius 
sterlingus tiek aukso, kiek ant tų popierinių pinigą 
pažymėta. Tuojaus sterlingų svaro vertė nupuolė. Ji 
šiandie yra daugiaus, negu ketvirtadaliu žemesnė, pa
lyginti su “pilna” sterlingų verte. Bet ji dar nėra nū^ 
sistovejusi. Anglijos valdžia dar nėra nutarusi savo 
pinigus stabilizuoti.

Panašią operaciją daugelis Amerikos finansininkų 
ir ekonomistų dabar siūlo padaryti ir doleriui.

bonų bendra* suma siekia netoli 40 bilionų dolerių. Juos 
laiko bankai, į juos yra sudėję savo “cash” rezervus 
pramonės korporacijos, jų daug yra ir pas privatinius 
asmenis.

Jeigu tie visi bonai butų panaikinti, tai Amerikoje 
pasidarytų baisiausias krachas — 
tavimų banga užlietų visų kraštą;
bankai, bet sustotų dirbtuvės, pasiliautų prekyba ir 
komunikacija. Kaip ilgai ta suirutė tęstųsi ir kas iš jos, 
galų gale, išsivystytų, mes čia nesvarstyšime, bet toks 
visos šalies ekonominio gyvenimo sukrėtimas yra per
daug didelė katastrofa, kad butų galima įsivaizduoti1, 
jogei Amerika į jų šoks savo noru.

Kas gi tuomet pasilieka? Pasilieka kokiu nors bu- 
du eiti prie skolų sumažinimo.

Vie^ 
lininkai "sako, kad Amerika turi sumažinti savo dole
rio vertę. Jeigu popierinis doleris butų vertas, sakysi
me, ne 100 auksinių centų, o tik 75, tai 40 bilionų dėlė- 
rių valdiškų bonų turėtų tik 30 bilionų auksinių dole
rių vertę, kitaip sakant 
dešimčia bilionų dolerių mažesnė.

Atatinkamai sumažėtų ir kitos skolos: nuo 12 bi
lionų dolerių geležinkelių skolų butų nuimta 3 bilionai; 
nuo 37 bilionų dolerių namų savininkų skolų butų nu
imta daugiaus, kaip 9 bilionai; nuo 9 bilionų ir 200 mi- 
lionų farmų morgičių butų nuimta 2 bilionų 300 milio- 
nų dolerių, ir t. t. Aišku, kad tai butų be galo didelis 
palengvinimas visam krašto ukiui.

Bet kaip padaryti, kad auksinė dolerio vertė nu
pultų 25 nuošimčiais? Reikėtų pagaminti daugiaus po
pierinių dolerių, t. y. įvykinti iki tam tikro* laipsnio 
infliaciją ir paskui dolerį stabilizuoti, neduodant jam 
smukti žeminus. Amerika, turėdama didelį aukso rezer
vą, gali lengvai savo dolerio kursą kontroliuoti1.

Ar Jungtinių Valstijų kongresas tokiam sumany
mui kada nors pritars, sunku pasakyti. Mes čia jį tik 
išdėstėme, kad skaitytojai galėtų geriaus orijentuotis 
tuose finansų ir biznio klausimuose, kurie šiandie yra 
Amerikoje gvildenami.

milžiniška bankro- 
ne.tik užsidarytų

prie skolų sumažinimo.
i^as būdų šitam tikslui ^ra devaliuacija. Jos ša-

valdžios skola pasidarytų

/ ■ "■ " •

Penktadienis, rūgs. 30, ’32

Kareivis Robert R. .Hali, kuris tapo sunkiai sužeistas ties Chanute, Ilk, išimamas iš aeroplano, 
kuris jį atnešė į WashingtOn, D. C., gydymui vietos ligoninėj/

•--- ——.... - ........ . ,--------—. ..... '................ ... .. ■ ... ...............„„mi,.. -į ............. .... ... ......   --- - ....... ...

W. Reymcnt Vertė K. A.

Pavasaris!.». Rytmetines 
šviesos daže pasaulį rožine 
spalva. Jis buvo prisisotinęs 
šilimos, dailių ir aromato, ku
ris liejosi iš visuč svaiginan-

DOLERIAI IR SKOLOS

Vakar “Naujienose” buvo parodyta, kiek visokių 
skolų šiandie turi Amerika — jos valdžia, pramonė, 
geležinkeliai, žemės ūkis, finansinės įstaigos, namų sa
vininkai ir t. t. Iš tų skolų Amerikai išsikasti bus be 
galo sunku. Bet, antra vertus, vargiai galima jas 
siškai panaikinti.

Sakysime, jeigu butų panaikinti geležinkelių 
nai, kurių yra išleista daugiau, kaip už 12 bilionų 

kas tuomet atsitiktų? Didelę dalį tų bonų

vi

bo- 
do- 
lai- 

ko bankai. Ne vienas subankrotuotų. Na. o jeigu imtų 
užsidarinėti didieji bankai, tai biznis butų kuriam lai
kui dar labiau suparalyžiuotas, negu kad yra dabar.

Dar didesnę suirutę iššauktų valdžios bonų panai* 
kinimas. Kaip vakar buvo šioje vietoje minėta, valsti- 
jos( šteitai), kauntes, miestai ir kitokios Vietinės vai* 
džios turėjo 1931 m. išleistų paskolos bonų už 18 su 
viršum bilionų dolerių. Šiandie ta suma nėra sumažė
jus, bet, tur būt, dar padidėjus. Be to, neužmirškime 
federalinės valdžios bonų, kurių dabar yra daugiau, 
kaip už 20 bilionų dolerių. Vadinasi, įvairių valdiškų

krių •

slinko virš prūdų ir ruko iš 
slėnių, kaip permatomų aly
vinių dulkių stulpai, kaip 
smilkytuvių durnai, kildami į 
saulę. Visi gyviai meiliškai 
svaigo nuo saulės, traukė į 
save šilimų ir laimę. Mels
vai pražydusios alyvos leido 
į orų mafonų kvapų. Dangų, 
žemę, žmones, medžius ir 
paukščius, kurie čiulbėjo 
tankiuose lapuose, — visus 
lyg pagavo pasitenkinimo 
mešhmgis.

Pasaulis visomis savo ap
svaigusiomis širdimis šventė 
pavasario atgimimą. Jautėsi, 
kad bendros gyvybės pulsas 
smarkiau plaka ir gamtoj vis
kas auga.

— Pavasaris!... — šnibždė
jo jaunas žmogus, plačiais 
žingsniais mieruodamas mil
žiniškų parkų, kuris, kaip ža
lumynų ir oro jura, įsibriovė 
į tankumynų pilkų, atstu
miančių žmogaus namų ir 
viešpatavo savo išdidingu gra
žumu.

— Pavasaris!... — kartojo 
jaunas žmogus, pro medinę 
tvorų žiūrėdamas į miesto gat
vę. Jis jaute tų pavasarį sa
vyj, nešiojo jį savo laimes už- 
liuliuotoj sieloj; pavasaris 
pripildė jo širdį linksmumu, 
apipynė smegenis svajonė
mis. Jis kvėpavo pavasariu, 
kaip ir visi kiti. Bet atrodė, 
kad jis to nesupranta; jis vis 
vaikštinėju, stovinėjo, nuolat 
žiurėju į gatvę, dairėsi pb par
ko alėjas, buvo nekantrus^ o 
kartais, kaip tamsus debesė
lis, užtemdydavo jo sielų 
kokia balinė.

. Jau kokį šimtų kartų 
žvelgė jis į laikrodį'.

— Aštuunios, dar tik aštuo^ 
nios!

Ir vėl pradėjo- klajoti pu 
parką, apič niekų negalvoda
mas. Saldus, nervus erzinai 
tis mylimos moters laukimu 
neramumas jį vargino ir darė

kaž

pa

bejėgiu. Jis akimis apmetė 
visus daiktus, mintimis bego 
ten, kur randasi ji, ir staiga 
paniuro, nes erdvėj tarsi pa
matė gerų, draugiškų jos vy
ro veidų.

— Vyras, — sušnibždėjo jis, 
— jeigu ne tas vyras!

Ir staiga pradėjo drebėti, 
lyg drugio krečiamas; su di
džiausia jėga kraujas ėmė 
dūzgėti visose gyslose, jis vos 
begalėjo kvėpuoti, — taip 
smarkiai plake jo širdis, 

ai suliepsnavo, ran- 
pir- 

Dar akimirksnis: — 
kaip tolumoj bai- 

Dar aki- 
susitinka

kos nenoromis išsitiesė
myn.
jis mato 
minga! eina jinai 
mojis — ir jiedi
akimis, bučiuojasi žvilgsniais.

— Elia! Mieloji mano Elia!
— šnibžda jis 
susitiko.
tis, lupos nutirpo nuo laimes 
rankos, susijungusios, dreba, 
O akys dainuoj?a meilės him
nus... Indiferentiška žmonių 
minia nustūmė juodii į šalį,
— jiedu to,nejautė. Myliu, — 
kalbėjo jo akys. — Myliu- — 
atsakė kitos akys; didėlės ir

My- 
veržėsi iš jųdviejų šir-

- ir jiedu jau 
Širdys paliovė plak-

gilios, kaip bedimgnC.
Ii u!
džių ir skambėjo bendros lai
mės simfonija. Paukščiai 
čiulbėjo žaliusU šakose. Vė
jas draskė nuo kaštanų roža- 
vus žiedus;
josi pU pat 
tyrame orto, 
nepastebėjo.

Vaikučiui painio- 
kojų; bežaisdami 

Ji'edU nieko to 
MčmdViem visai' 

nebuvo svarbu; kas dėjosi a^1* 
linkui. Visaš. pasaulis tfu6J 
momentu buvo susikaupęs ju- 

; dviejuose.
— Art sėliai’ laukiate?— ty

liai phklUu^ė ji, trtupulį atsi
peikėjusi.

Jis t'iTUj atsakė;- bėt jo bab 
fsas buvo lyg griežtas, šiurpus,, 
aitringas.

, — Nežinau. Aš taip lai
mingas, kati1 nieko nežinau,< 
nieko-, išėmus tave. Nieku* nev 
kiuau, išėmus tai; kad tu- su 
munimi, kad aš matauf faver 
gi-rtdlŽiU', juučiu^ O visi kiti1 
dalykai’ manf visai nerupid 

; Ji- žvilgsniais gėrė jo* Žo
džius ir jausmus, norėjo kaž

kų a įsakyti, bet staiga parau
do, ir nutilo pirm, negu, prta- i 
dėjo’ kalbėti’. Baimingai ap- : 
sidairė aplink ir su nuožiūra 

‘Žiuyčjo į praeivių veirths.
’ — Aš susivėlinaUy vyrtats su- : 
laikė mane.v. ak, tasai...

— Eikiva; Elia; užmiršk 
apie jįį’l — sušnibždėjo jis ir 
paėmė jų už rankos; Ji krūp
telėjo ir nesUžiniai atitraukė 
.rankų.

Juodų apėmė tylus pasige- i 
rtėjimas; Negalėjo kalbėti; 
jaute širdžią plakimų, ir jiem
dviem nebuvo apie kų kalbė
ti. Pusiau užmerktos akys 
degė, bėt kažkoks šielUS baik
štumas skyrė juodu. Jiedu 
ėjo lėtai, nežiuredamu vienas 
į antrų; jos raudonos lupos 
vos-vos judėjo, tarytum ji 
kalbėjosi su savo siela ir siun
tė į erdvę padėkos dainų, ku
pinų gilios laimes. Jiedu tik 
jautė, kaip plaukė srovė su
sipainiojusių, padrikusių są
monės momentų, kažkokių 
kuokštelių šviesos, garsą, 
judėjimų, ir juto neįmanomų 
tylų laimingų širdžių. Paka
ko jiemdviem jausti bendtą 
artimumų, kad be žodžių* nu
grims t i į jurų- saulės ir pava
sario, į gamtos kalbų, į savo 
sielų dainų. Ant galo, jiedu 
atsidūrė alėjų kryžkelėj.

— Po dešinei ar po kairei?
— paklausė ji, pakėlusi akis* 
Jos balso tonas buvo toks, 
lyg ji stalo nepaprastų klau
simų. Jis tokiu pat tonu tvir
tai atsakė:

— Tiesiai, jeigu tai vedu į 
laimę.

— O jeigu priešinusi... jei
gu... — nesužiniai’ sušnibždė- o i

jo ji, bandydama nuslopinti 
bręstančių pasųmoncj mintį.

— Niekam nesipriešina, rtes 
nesipriešina’ mudviejų širdim,
— skubiai prafatė jis, ir jio 
akyse pasirodė gelsva šviesa.

— Ne, nesipriešina! — ait- 
ringai atsakė ji. Jiedu nusi
juokė, žiuredamd vienas aht- 
ram* į! akis.

— Myliu!
— Myliu! — aitsringai- ųtsa- 

ke jinai.
Ir _ _ besijuokdamm laisvu;

susiglaudusiu pečiais — jied’u 
beveik bego centraline alėja. 
Artimos laimės nujautimašy 
lyg elektros srovė, perbėgo 
per jųdviejų kūnus. Jiėdh 
buvo laimingu! Pasaulis bu
vo. toks gražus! Meile tuki 
saldi!y Bftčkiš toks ghiingas! 
TyliaJ šnibždėjo vienas ant
ram. Ką?’ Apie kų kalbasi 
į^imylėj ę? Apie • kų čiulba 
meiliškai' šUšiglatidį paukšte- 
•l'iai1?' Apie ką kalba' laimim 
gos širdys, pasigerėjimo p ap
gautos' sifelos? Apie kų ?Jie^ 
du1’ berupėstingai ii* garsiai 
juokėsi. Iš jųdviejų širdžių 
vertŽSsi žodžiai — be minčiiy, 
ibet piku reikšmės; šūkiai; 
į kuriuos buvo dėdama siela. 
Jųdviejų žvilgsniai buvo km 
pini bučkių ir pažadų. Jųd-

viejų šypsenos buvo, kaip 
spinduliai. O to deimantinio, 
žibančio jaunystės krioklio 
aidų gaudė vėjas ir nešė į 
melsvų erdvę, perduodamas jį 
saulei ir gėlėms, kurios trau
kė į savo šviesų atidarytais 
lapeliais. Rmč kai kų iš tos 
dainos ir žmonės, kurie ėjo į 
įvairias parko puses. Kai ku
rie jįj net sustojo ir apsidairė 
— vieni su pasipiktinimu, kiti 
Su liūdna ironiška šypsena. 
Ta laiminga porelė buvo sa
votiškas disonansas. O jie
du ėjo berupestingai, lyg pa
vasario įkūnijimas, ir net ne
paspėjo to, kad pusiau akla 
minia lydėjo juodu savo 
žvilgsniais. Akimojui apsvai
gimas praėjo. i

— Žiuri į mudu. Gal būt, 
kas iš pažįstamų; — su nepa
sitenkinimu sušnibždėjo ji.

—Elia ! Mudu, jų akimis žiū
rint, daroma prasikaltimų, to
dėl kad myliva, todėl kad drį- 
stava gėrėtis gyvenimu ir sa
vimi. žmonių banda! Filiste
riai! Mėsos ir visokių reikalų 
gabalai! Mumijos, sustingu
sios priedėrybės patvarkymuo
se ir savo be j eglinio! Uždraus
kite širdžiai mylėti, lupoms— 
šnibždėti pažadus, akims — 
liepsnoti aistra, mintims — 
austi stebėtinų svajonių audi
nį! Uždrauskite jaunam būti 
jaunu, uždrauskite! — šniž- 
dejo jis beveik garsiai. Jis 
jautė reikalingumų išlieti bent 
Žodžiais tų energijos perviršį, 
kurį jautė savyje. Juodu ėjo 
kokia tai atvira aikšte, kuri 
buvo apšviesta, bet žmonių 
nesimatė. Geltoname smėlyj 
draikėsi švelnus šešėliai. Jis 
pagriebė jų į glėbį ir pradėjo 
aistringai bučiuoti. Bet tuo 
pačiu momentu juodu išsisky
rė, — juodu pamatė besiarti
nančio žmogaus šešėlį. Tas Še
šėlis lyg atplėštas nuo kitų 
šešėlių, kurie gulėjo po med
žiais, — toks jau tamsus, —jis 
ėjo iš ifetb, paniurusiai, sun
kiai, kaip liūdnumo debesis. 
Tas žmogus įsmeigė į juodu 
savo piltas, nejaukiai žiban
čius akis ir, rodėsi, pervertė 
juodu, norsy galimas daiktas, 
jis apie juodu nei negalvojo, 
gali būti; kad jis jų dviejų nei 
nepastebėjo;

—Eik i va...—sušnibždėjo jis, 
žiUrtėdUnias giėbnfa-i į akis.

—Ne... dar ptdaUkivd... pas
kui... Man taip' gera. Pabūki“ 
va dar, kaip ligi šioK Aš ko tai 
prisibijau.

Ji apsidairė aplink, jai pa
sirodė, kad tas pilkų akių 
žvilgsnis, panašus į vanago' 
žvilgsnį, Vėl sužibėjo prieš jų 
vėl slankioja tarp jų dviejų 
vos pastebimas , šešėlis.

—Tai tu manęs nemyli ?
-—Myliu; labai myliu tave, 

tiesiog mirštu nuo ilgesio 
kiekvienų kartų, kai tavęs ih 
gai nematau.: /

—Ir nesutinki
—Bčt aš, iŠeidaUia, pastebė-

jau, kaip jis žiurėjo į mane— 
ilgai, ilgai, lyg darydamas 
priekaištų.

Ir ji pajuto, kaip tas prie
kaištas suspaudė jai gerklę.

—Dieve mano, kų aš darau?
—Nieko ypatingo! Vyrų my

li, o su manimi tik flirtuoji,— 
šiurkščiai atsakė jis.

—Nekalbėk taip! Niekuo
met nekalbėk taip! Tu nepri
valai nei manyti taip, — urnai 
prabilb ji, puldama jam ant 
kaklo, — ir pirm nei suspėjo 
pabučiuoti jį, baimingai nulei
do rankas. Ji jautė, kad jų 
apgaubė Šaltas šešėlis. Tas 
šešėlis prašliaužė tarp jų dvie
jų ir savo aštriais bruožais 
perskyrė juodu. Visa tai atro
dė taip rcališka, jog moteris 
sudrebėjo ir jiuleido akis.

—Tu neturėjai nei tiek drų- 
soS, kad pabučiuoti mane. Tu 
paėmei mane visų, o už tai 
inan nieko nedavei. *

J* 1 ’

(Bus daugiau)

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
, , l«. I i .■H.iIMi   i ■—    fa.. i. ^hii»' M— i —-

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

“Nauj ienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po1, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščiu btts gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui* bet Jūsų pato
gumo delei.

NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

LIETC VISKAS

ŽODYNAS
afc.'.ž-'-aftmitr.e..
Apie 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai reikaltn- 
fa's kiekvienam akmeniui. Tai ne 

odynas, bet enciklopedija; Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiškiai

4 dideUmis raidėmis atspausdintas. 
Jante rtt tik’ pažymėti žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas. Užsisa
kykite sau vieną šiandie.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St.

CHICAGO. ILU
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I jo s uI te kreditoriai 
mėgins priversti In
sulte grįžti Oiicagon

Rastas nušautas ir nu 
kankintas įtangstt'ris

i (kui
są tįsio

iDąlyvavo didelė minia draugų 
bolševikų kalbėtojo Krauševi 
cinus išsišokimas; draugu ko 
lė laidotuvėse

lL^AMUOTOJAS 
oplyčia dykai

Skaudžiui sumuštas Juozas Mj 
Jąęia.; šokiai Strumilos salėj 
“fabrikantų.* 
kraustė, n

Reikalauja atidėti Mjc 
Williams bylą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Visginis 0036

Susekė Insulto bend 
rovtų direktoriaus 

suktybes

Bus (teisiami už pinigų ėmimų 
kuomet žinojo, kad bankas 

užsidarys

turėjo didelio -vargo Amerikoj, 
visuomet šalinosi nuo bolševi 
ikiško (judėjimo, J>et jai -mirus, 
jos fpagrabo .tvarkytojai, vietoj 
tinkamų pakasynų, surengė bol
ševikiškas prakalbąs.—jR.

CHICAGOS 
ŽINIOS

■Kadangi Joscpluna Požeraus- 
kailė daug dalyvavo visuome
niškame veikime ir su visais 
buvo labai draugiška, tai jų pa \ 
lydėti susirinko gana didelis, 
būrys draugų. Išleidžiant ve
lionę iš Lechavičiaus koplyčios. 
M. Dundulienė pratarė keiptų 
atsisveikinimo žodžių, bet buvo 
taįp nusigraudenus, kad per 
ašaras negalėjo daug kalbat 
Bet jos keletas Ištartų žodžių 
publikų tiek sugraudino, kad be
veik visi susirinkusieji apsiver

Josephinos Pože 
rauskaitės laido

tuvės

Tddouąi

}BRHl«vąęd 5^03

,Boulevąrd W3

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 3724

Atlydojus grabų prie kapo, 
pasirodė, .kad nėra nupirkta 
skrynios grabui įdėti. Artyrpi 
pažįstami ėmė protestuoti, sa
kydami, kad iš

4605-07 S<
VWTd.

Peter C<wad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6Q23 S. Halsted St.

(Jjansen Stud.)
ges. 730 W. 6: 
Tel. pnjjJewpod

Daktaras V. A. Šimkus 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo f iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
bjedėliopiis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

Bainas ir trys sėbrai 
vėl traukiami teis

man

Juozas Milens, gyvenus 10159; 
S. Michigąp Avė., rugsėjo 15’ 
dienų dėl kokio tai dalyko įsu-i 
sibarė su pačia. Jis jų pavadi
nęs “makliorių familija”, o pa
ti tuo labai (Užsigavo,si, išbėgo 
pas sūnų. J. Mileris tuo tarpu 
atsigulė lovon. Už kiek laiko 
sugrįždama pati atsivedė sū
nų ir marčių. Visi trys ir puo
lė J. Milerį mušti. Mušė kiek 
tik jie norėjo. Tik ant ryto
jaus Mileris atgavęs sųmonę, 
pajuto, kad .guli ligoninėj, ir 
sužinojo, kad ligoninėn ji atve
žė policija. Patį ir posūnis įs
kundė Milerį .policijai pasaky
dami, kad jis (beprotis ir no
rėjo atiduoti J beprotnamiu. 
Daktaras sumuštąjį išegzami- 
navo, bet nieko panašaus ne
rado. Dabar J. Mileris randasi 
pas brolį Alex Milerį, 4622 S. 
\Vestern Avė.

North Rivcrsidėje ,ant Dės 
Plaines upes .kranto, banditai 
pametė bombų prie Mclody 
Mills šokių salės. Nuo bombos 
sprogimo subyrėjo artimos po
licijos stoties langai. Kita 
bomba buvo pamesta prie ke
pyklos >657 W. 13th gatvės.

A. MONTVII), M, D.
W«st Tpyyn Stati Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. >1 iki 3 pp .pieųi, 6 iki 8 vąk

Td- Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvięk 0597

Grupė Insullo bendrovių 
kreditorių pęę advokatų Lewis 
Jacobgon reikalauja teismo 
jątaigų išleisti pašaukimus 
♦‘Subpoena” Sanuiel Insull 
grįžti atgal iš Paryžiaus į 
iChicagų. Panašių pašaukimų 
reikalauju ir Insullo sūnui Sa- 
muel, Jr. irbroliui Martinui, 
kuris gyvena Kanadoje. Sa- 
muel Jr„ (kelias dienas atgal 
išvažiavo j Paryžių pas Jėvų.

Duokite sava ąkis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMJSNTHAL

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
.4649 S. Ashland..Avė 
Tel. pouleyard 6487

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni ii 
Kętvirtądienį vakarais pagal susitarimą

Komisaras Jukelis jau nebe- 
lopys roselandiečiams šiušių. 
Su savo dirbtuve išsikraustė ;į 
Burnside. Matyt ir Jukelį, kąi- 
po “fabrikantų“, depresija, pa
lietė. “T—• GiUąnaą.Prie (Ritos Jįr Ąlbauy AVC. 

kampo pasius , miš mitas guraus 
automobilių vagis, plėšikus jr 
gengateris Ąaron “Jaon” 
Bargar. J jo kūnų -suvarytos 
devynios ikulkos. Prieš ;nu- 
šausianl .užmušėjai jį skau
džiai įkaukino.

th Hermitage Aveiw 
Mlt YARDS 1741 Ir 1741

DR. C, (KASPUTIS 
.DANTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: (10-12 ,Ą. M. 2.6 P. M. 
7-9 P. ,M. Sckiųadieųiais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

Dr, Sazaną A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tcl. LAFAYETTE 733 7

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 

,nųp 4 Ąi 3 vai vakare. Utąrnmkais k 
Ketvergais.

Rez. Tel- HYDE .PĄRK 3395
John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W«st 22nd Street 
Arti Leavįtt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Marshall E. Sampsell, kelių 
Insulto valdonių bendrovių 
virš i niūkus. ,primp»žino pasi-
ąąvįpęą, (pasiskolinęs be už- 

0,000 ihendrovių sūrų,, 
$90,000 vertės ir atidavė juos 
bankui kutP ,dąlį užstato už 
$500,000 pųnkolų. Jis tų “Še
rų1’ skolinosi ibe užstato jau 
du kautum būt .tttaUyjc gali iš- 
(kilti 4l|ir .kili jo žygiai.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ai)ų dienų buvau nuėjęs J. 
Milerį aplankyti. Net baisu žiū
rėti kaip jis sumuštas. Burnų, 
kaklas, rankos ir kojos juodos 
kaip nuodėguliai. J. Mileris 
sakosi manus, kad ^gal jį smau
gė, nes jo kaklas visas juodas. 
Sekančių ęlieną ,po jo sumuši
mo, pati išsikrausčiusi iš to 
namo kitur gyventi. Kur gy
venanti, nežinia.

Tai tiek papasakojo ,man J. 
Mileris apie jo sumušimų.

A. A. H AK I S
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 T«l. Dirbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Įvairus Gydytojai * r

DR. HERZMAN
— 1$ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kajpo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

,Gydp ątaigįas ,įr chroniškas )įgąs vyrų, 
moterų ir vaikų pagal nąujapsius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
.1025 yV. \$th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. CapaI 3ld0 
Rezidencijos telefonai

ar Central 7464

William C. MitcheJI 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nueitomis pagal jiuurų.

.........■* e-............ >1.1 „ ą

■riuos giminės daug iš .Ghicagos 
;Liet. Drųųg. Sąy. Eųšejpps ga
ilėjo .užtekti ir dėžei. Velionę.* 
draugai sudėjo keletu dolerių 
vietoje (Už kuriuos dėžę nupir-

Prie kapo pakviesta kalbėti 
koks tai. Krauševičius. žmogelis 
turbūt (pąiuiršęs, kad yra kapi 
nėse įsivaizdavo esąs Vilnies 
svetainėj įr .pradėjo pasakoti,! 
kad .Požerauskaitė yr« ‘kapita
listų .ųuka, kad .uždirbdųnvA 
$8A)0 ;Į savaitę neturėjo iš ko 
tinkamai pavalgyti, nei apsirė
dyti, nei kur tinkamai gyventi, 
todėl ir sulaukus 28 metų am
žiaus, be laiko .pasimirė. Aiški
no, kad prie • grųbo nereikia 
verkti, nereikia muzikos, bęt 
reikia prakalbų, šaukiančių 
žmones į kovų prieš kapitalis
tus, nes kapitalistai -yra paSi-’ 
ryžę kasdieną nuvaryti į ka
pus .po kelis šimtus žmonių. 
Jeigu nekovosime, tai mes visi 
čia greitai atsidursime! i

; ' \ ' .į

Nabašnįnkės ai-timi draugui/ 
su kuriais ji gyveno, (labai pa 
sipik'tino tokiais kalbėtojo išsi
reiškimais ir ėmė jam daryti 
patemijimus, kad nabųšpinkė' 
buvo pavalgius ir gyveno pus 
savo d» augus moderniškuose na 
muose. Kiti šaukė “meluoji! 
tu jos iiępažinojai’’ ir rodėsi, 
kad py(e kapo kils revoliucija.

Koplyčioje j r prie kapo $t. 
Rimkus (labai gražiai ir įspū
dingai .padainavo .keletą pritai
kintų tdų'męlių Grušui ir p-Įei 
Grušiutęi (pritariant ši1 Jionje 
itųių. iHęifcia (Pažymėti, ;kųd ;ir 
Šiųs ekstra išlaidus padengė.ųa 
bašninkės draugai.

'Einųnt nuo 'kapų vįsi pikti
nosi Krauše,vjčiųus ,išsišokimu, 
sakydami, ’Kud inabašninkė ųe-

DR. vaitush, opt; 
LIETUVIS ĄKiy SPRęiĄLISTĄs;

Palengviųs akių įtęmpim^, kųrįs esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotųmo, skaudamą 
ąkių kaištį, ppim^ ^ataų^tą, ątsitaiso 
trumparegystę ir tollręgystę. Prirengia 

keisiųgąi akinius* Visuose atsitikimuose 
egzanūn.ayipias dąrpmas su ejektra, pąro- 
dancią mažiausias klaidas. Specialė ątyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pu$ę pigiaus, 

(kaip buvo pirmiau.
Į.Daugely atsitikimų akys ati- 
Ltaisumps be akinių. Kainos -pi

giau ką|p pirmiau.
4712 Sępth Ashland Avė.

Phone Boulevąjd 75.89

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

.Advokatas w. įD. Knight 
kreipėsi ,į aukučiapBį valstijos! 
laisvių reikalaudamas kad 
McNViiiliaiua’o upuliacijos 8.vųr^ 
stymas 'butų atidėtas iki spa-į 
lių 19 d. Meduliams buvo' 
uHtejųlas <yž Roų|cf(ų’(|, XU-, 
gatvekarių konduktoriaus nu
žudymų. dis yru įtik J 7 .motų 
amžinus . !

Grabelius Cbioagoj

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Nary^ųckas) ‘ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Marquette Road 
9, Antradieni

Ofįsp: Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. Ą. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų jr veneriikų -ligų 
Q{fisas

3102 So, Halsted St, 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir Švenųdįeniais 10—

Advokatai

[Acm«-P- iB A. Phpto]

Jaunuolis WUbur Koęppen, .kuris tapo sunkiai sužeista^ ir ne
teko regėjįmo sprogus bombai prie teisėjo McGoorty namų 

Jį prižiūri ir slaugo lietuvųitė slaugė Antpinctte Vilkas.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

(PatArnavimas .lai
dotuvėse ir jokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad (netųrįme iš
laidų užlaikymui sky
rių-

3307 Aju|»uni Avė. 
CHICACO, |JLL.

Rez. 6600 South Artesiųn Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. P. VVAHCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.-—prie Michigąn Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393 

T 60 N. LaSalie St

Lachavicii ir Suims 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiędtuvėse k'’°piS‘4Msb> 
Reikale mddžįawc a^'šaykti- d ,mu?‘i 

darbu busite užganėdinti.
Tcl. (Roosevąlt 2515 arba 2516

2JI4 <. ,28W1 pj„ Oiicago 
BKYP.IU6:

1439 & fiftUHt, .Uięery, III. 
ii;,l. ,Ci«ro 5927

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DK N AIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldienįais pagal sutartį.

Bomba prie šokių 
North Riversidėj

Ofiso Tel. -Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V- E. SiedHnski
DENTĮSTAS

A143 Archer Av.. kampas Ecancitcp Av.
Valandos: 9 v. rytp iki 9 v. vak.

Nedėldieniąis pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 ,metai 

OEISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIĄLISTĄS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

5 Phone Midway 2880

JOHN R. BORDEN
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams -St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocku)ell St.
Tel. Republic 9723

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTĮSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutąrtį. 
4847 West 14tZ» Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phppe .Cicero 1260

Sį S*

OJAS*. A. PEPPĘR 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1'0 N- CLARK ST. Roųm 
Tel. Central 6166 

-VAKARAIS: 3117 So. Union 
Tel. Victory 2213 

Arba: 1800 W. 47ęh St. Laf. 
Pagal sutarimą.

Antradienį, kriminaliame tei
sme, prieš teisėjų John Prys- 
tatekį įvyks John Baino ii- tri
jų užsidariusių .West fhigle- 
wood Jrust ąnd Savings ban
ko viršininkų byla. Jie bus tei
siami už ėmimų pinigų nuo 
įdūliiriaklb kuomet žinojo, kąd 
bankas neišsijaikys. Kiti trys 
kaltinamieji yru John 
<Baino sūnūs, žentas M 
ar Edward C. Barrv.

šaukiasi bankieriy 
pagalbos

DR.MT. STMKOL’IS
GXDXX0JA8 jlB ^lUBURGĄS 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo Z iki ,4 ir nno 6 lid 

8 vai. vak. Ned (Įlomis pagal ■ u tarti 
Ofiso Td.: Boulevard 7820 
Namu Tąl.: (Prospect 1930

Vakarais: Utarri. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7^31

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tūkstančiai įr tūkstančiai laikraščių* 
kasdie išdalinama tarp žmonių. Kuo-J 
,męt laikraščio skaityto,jas paima laik
raštį ,į raukas, jisai vargiai realizuoja 
kiek laiko ir ekspensų suvartota jo pri-,| 
rengimu*-

Apart žinių ir kitokio skaitymo,: 
įdomiausia laikraščio dalis .yra jame tel
pantis skelbimai- Ar skaitytojas .reali
zuoja ,kięk laiko užiųia .planavimas- 
pirm negu skelbimas atspauzdinapias 
laikrašty.

Paimkite dėl pavyzdžio ^Mį^est 
Stores” skelbimą, telpantį šios laidos 
laikrašty. Jus skaitysite apie daugelį gc-. 
.rįaHsios ,rušįęs groserįų, kurie parduoda
mi žęmbusb .Kaina- iPirm negu
.skdbim^s įėjo teiĮęralrin, pažiūrėkime 
jcas tikrai atsitįkp.

Kaip daugelis musu slkaįKV 1PJU 34“ 
Žino ‘‘tyidjvest grpres” nepriklausomai I 
ėdamos- Sįe grpserninJįi .valdo ir 
nuosavas ^readzss. Čia ^įskas supir-* 
.kiųėjama ir planuojama- Pirm inegu
bilc .koks dalyjcps pąrdąvipiuį, dau- 

J8Slis fnąuufakturų atlankoma įr paryda
ma .ąP*e produktų (gcruma- .švarumą ,ir 
ka*nAS-

-bdsu ,yknas (prųduk^s jau tapo ,iš-Į 
skiriąs, jisai perkamas vagonais. Ka-.i 
dąngi M>dwest Stores turi 300 krautu-] 
vių todėl supirkinėjama ne vienas, bet 
tųs .Arb-? Ąe^ri vagonai. 'Kaip .tik pro
duktai ateina, tuojaus jie paskir^omi į 
visas jų krautuves.

Įr todėl,' kaip kostumięris skaito skel- 
.bĮmą, jr Ka .nors .nusįpįękti
viepoj "Midwest Stores”, jisai gali būt 
tikras, ;kad kiekvienas dalykas yra pir-’ 
mos rūšies įr geriausias kokį jisai gali1 
už .pinigą .nusipirkti, kadangi jisai yra 
.Šviežias jr .tiktai atėjęs tiesiog iš tųaųu- 
faktu.ros arba nuo produkto.

Todėl, .kuomet šio laikraščio skaity
tojas realizuos, kiek (laiko praleidžiama 
planavimui ..pirm negu skelbimas .telpa; 
laikrašty, jisai skaitys kiekvieną skelbi
mą su did«?.ne atydą, kadangi skelbimai 
yra geriausias (kelrodis kur galima gerai 
nusipirkti ir daugiausia sutaupyti. Adv.

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Marguem Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas GrovehiĮl 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
ųup 6 iki 8 valandai vakare. 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

NesitikčdfUUa sukelti 
giau $10,000,000 iki 
mėn. o lųEcrimna išmokėti al
gomis apie $b^,(X)O,(M)O miesto 
tarybos lUupųsinė komisija 
kreipėsi j ihmikierius kviesda
ma juos į ikonfercncijų šokan
čių stkvoitę. Konferencija 
greiąittpąipi iv^ks anlradiępj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

M. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

K. fiUOIS 
ADVOKATAS 

MIESTO QFI&AS
127 N. Deatftorn At., Room 1113 

Telefonas Cėnftal 4411
Valandos: nuo 9 .ryto ,ik> 4 £9 pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Aului 'fcaliiy .42 metų berniu- 
auvp v 4iwty se

sutes ilfcaueee įgyvybę. fcpomet 
užsidegė jų JlMUgi, prie 723 
VMriglltvvood 4ive.

Tel. Yards 1829

DR. & SERNJER
LIETUVIS ĄKIV SPĘCĮALĮSTĄS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

Kampas Ha(st«d > r ...
(Valandos nuo 40—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

B. MARGERIS
Valąp.4^s: nųp 10 ryto iki 2 po pietų 

įr jvįp <6:^0 Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. HąĮsted St. 
Phone ‘Boulevard 8483

I E. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patąrnau- 
ju geriau ir pigiąu 
ncSu teiti, todėl, kad 
priklausau prie gra- 

» -to išdirbystės
OFISAS:

.668 W. 18th Street. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted $t.

. Tel. Vįętory 4088

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone >IUaza 3200

Strumilos svetainėj trečiadie
niais ir sekniadiepiais įvyksta 
šokiai, 'kuriuos ręngįa susidė- 
jusios dvi svetimtaučių orkest- 
ros.

A. Balčiūnas sako, kad sqk- 
madieihus ne visus ,iš<’Qndąvo- 
jęs, palikęs keletu vakarų drau
gijoms.

Seniausia jr DMMa 
iSRiABOBIAĮ (BTAlflA

BUDRIKIS ir y$l nustebino nugtaM*’
mU kainomis už aukštos rųšiei palaidojimu Mm nieko 
norokupjąmo už atvežimą mirusio žmogau j| mug 
Jgtoįgg W Dile kąkfop miesto dalias.

Reikalui Miant, musų aptomobjlhp J jvmi
namus ir atveš mm įstaigų, kur gąJMto pamatyti 
Aliaus! pasirinltimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 
tąnrnvimp i«w visai nieko 

ij4ai,.Qr jųs k^ ^iifksit^ ftr ne.
BUDĘĮKIS yra UMaHg

teikia .ąmlmlapct patarnayimą su ekapMto Jiotuviu pa- 
tm^aųtoju. Dykai Keturios Modemiškos KopWoe W

Pašauki^ ĘUJJEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. ■ .......

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEI1S
Dentistas

So. Ashland Avė 
Aid

Lietuviai Gydytojai į

Dr. C. K. Kliauga 
DENTĮSTAS

Utarninkais, Kctvčrgais jr Subatomis 
£420 W. Marquqtte Rd. arti Wsefern Av, 

Phone Hemlock 7828
Panedėlįais, Seredomis ir Pėtnyčiomb* 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai, ■Gydytojai
Dr. Vįncent C. Steele 

Dentistas
4190 Archęr Avenue

...... . ........................................ .....................-..................................................................—■

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visliems reįką- 
larns. Kaina prieinama

3819 Auburn Avenue
GHICAGO, ILL.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Universal Banko 
Komiteto susirin

kimo 
1

Ado. Šlakis pareiškė 
viršininkus galima 
atsakomybėn, reikia 
investigaciją; iš 
prašalintas Jonikas

banko 
traukti 
užvesti 

komiteto

Universal State Banko De- 
pozitorių Komiteto susirinki
mas įvyko rugsėjo 28 d. Susi
rinko apie 20 narių.

Pirmininkas St. Strazdas iš
davė raportą pažymėdamas, 
kad darbas yra varomas pir
myn ir yra pakviesta dar trys 
advokatai, kad greičiaus ir 
pasekmingiaus galėtų tą dar
bą varyti. Yra pakviesti ad
vokatas A. šlakis, advokatas 
Žuris ir advokatas Adomaitis. 
Pirmiau buvo pakviestas adv. 
Waitches. Reiškia, dabar dir
ba net 4 advokatai. Advoka
tas Waitcbes savo kalboje nu
rodė, kad jis pasiryžęs dirbti 
su Komitetu, nežiūrėdamas at
lyginimo.

Advokatas A. šlakis aiškino, 
kad jisai yra jau suradęs to
kių dalykų, dėl kurių butų ga-į 
Įima traukti bankus vedėjus 
atsakomybėn. Bet kad viskas 
butų pasekminga, reikia rei
kalauti States Attorney pada
ryti investigaciją ir suradus 
netikslumus, atiduoti bankus 
vedėjus Grand Jury. Bet ne
laimė States Attorney offisas 
neturi tam darbui pinigų, už 
kuriuos butų galima pasiųsti 
nors 3 auditorius į banką pa
daryti pilną reviziją ir vė
liaus tie auditoriai ir eksper
tai galėtų teisme liudyti. Ap- 
skaitliuojama, kad tokia in- 
vestigacija kainuotų apie 
$1100. Advokatas Šlakis kvie
tė Komitetą pasidarbuoti to
kią sumą sukelti, o jeigu Ko
mitetas nepajėgs to padaryti, 
tai reikės palaukti, pakol val
stija paskirs kiek pinigų į tą

LIETUVAITĖS -
Turime Naują

Valgių Gaminimo 
KNYGĄ 

ji kainuoja tik

$1.00
Pasiskubinkite ją nusi

pirkti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Penktadienis, rūgs. 30, ’32

States Attorney fondų.
Bet tuo pačiu laiku bus ren

kami atskiri banko vedėjų 
prasižengimai ir užvesta ats
kiros bylos

Kalbėjo ir kiti advokatai. Jie 
irgi nurodė, reikalingumų, jog 
reikia daugiau faktų, kad ne
vilkinant butų galima užvesti 
tyrinėjimus. Nutarta įsteigti 
centralinę komiteto raštinę, 
kur vakarais žmones galėtų 
ateiti pasirašyti blankas ir su 
visokiais kitokiais užsidariu
sio banko reikalais.

ir agronomas D. Pratapas. 
Sunkiai sužeistas M. Narvidas, 
kuris dabar guli ligoninėje. 
Į Narvido automobilį įvažiavo 
apie 60 mylių į valandą va
žiuojąs automobilis, kuriame 
buvo keli juodukai. Vėliau 
tas pats automobilis įvažiavo 
į valgyklą ir kiek teko patirti, 
du juodukai buvę užmušti, 
kiti sunkiai sužeisti.

aldermanas, vėliau per ilgą lai 
ką jis buvo “statė represent- 
atįve”, o dabar yra nuo 4rto 
dikrikto senatorius. Su lietu
viais liek jis, f tiek jo brolis 
Martin jau draugąuja apie 30 
metų.—G.

W. Kosmowski nuo 
savam biznyj

PRANEŠIMAI
Marquette Park. SLA. 260 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 2 dieną 
spalio, 2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko 
raštinėj, 6812 So. Western Avenue. 
Visi nariai ir narės esate kviečiami ne
atbūtinai atsilankyti, nes jau vasaros se
zonas pasibaigė ir turime rengtis prie 
žieminio sezono, taipgi yra ir šiaip 
daug svarbių reikalų, kuriuos neatbūtinai 
reikia aptarti, taipgi užvilktos mokes
tis reikėtų užsimokėti.

M. Pollock. sekt.

Į CLASSIFIED APS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai 
MAYTAG SKALBIMUI MAŠINA 

kaip nauja tik $59.50. šaukite 
Tel. Englewood 2600

PARSIDUODA pirmos rūšies saliuno 
barai, pigiai. Kreipkitės prie K. J. 
Phillips, 2254 W. 19tb St.

40 
lt.

Dr. V. E. Siedlinski

Personai
Asmenų leSko

PAJIEŠKAU apsivedimui vyro apie 
metų amžiaus. Esu 40 metų naš- 
Geistina, kad turėtų keletą centų.

Box 1488
Naujienos

1739 S. Halsted St.
Cbicago, III.

Kontrolės komisija paskirta 
prižiūrėti peticijas dėl dabar
tinio rcceiverio prašalinimo, 
pranešė, kad parašų dar ne- 
perdaugiaugiai yra surinkta ir 
nutarta paraginti depozitorius 
paduoti savo parašus kaip ga
lima greičiaus. Nutarta, kad 
depozitoriai, kurie turi ma
žiau kaip $5.00 uždarytame 
banke priimtų parašus veltui. 
Nutarta ir bedarbius regis
truoti veltui.

Buvo iškeltas klausimas 
apie pirmesnio komiteto su
rinktas aplikacijas ir kvote- 
rius, bet viskas palikta to bu
vusio komiteto nariams su
tvarkyti ir išduoti atskaitą.

Paduota
me komitete 
kurie
Banke depozitų, 
į sekretorių Stulpiną ir Joni
ką. Stulpinas pasiaiškino ir 
prižadėjo sekančiame susirin
kime prirodyti, kad jis depo-

skundas, kad šia- 
randasi narių, 

neturėjo Universal 
Nurodyta

\Vilham Kosmowski, kuris dir. 
bo Kennedy Furniture Co. apie 
penktos metus, užlaiko nuosa 
vų biznį ir parduoda rakandus 
draugams ir rėmėjams pigiau 
negu daugelis krautuvių Chica- 
gojc. O tai todėl, kad W. Kos- 
mowski turi ilgų motų patyri 
mų ir žino kur pigiai ir ekono 
miškai gerus baldus nupirkti. 
Visi seni draugai kviečiami at« 
silankyti jo krautuvėje, Floss- 
more Mattress Co., 2460 W. 
47th gatvė, prie Campbell Avė. 
kampo.—X.

Kur praleisite links 
mai laika?

cho-

Jonikas prisipažino, kad 
nebuvo depozitorius, bet atsto
vauja kitą ypatą su įgalioji
mu. Užklausti apie tai advo
katai pareiškė, kad toks as
muo negali būti komiteto na
rys, nes atstovaujamasai ran
dasi Cbicagoj ir gdli pats daly
vauti komitete, jeigu jį depo- 
zitoriai išrinks. Su įgaliojimu 
gali dalyvauti tik draugijų at
stovai. Remiantis tokiu pa
aiškinimu didele dauguma 
balsų Jonikas buvo prašalin
tas iš komiteto. Nutarta, kad 
ateinančiame susirinkime ko
miteto nariai atsineštų priro
dymus, kad jie buvo Univer
sal banko depozitoriai. R.

mu

šį pavasarį baigė The Chica- 
go College of Dental SuTgery 
(Loyolos universitete skyrių) 
Dr. Vai. E. Siedlinski, kuris 
laiko ofisą savo namuose, 4143 
Archer av.

Dr. V. E. Siedlinski kolegijoj 
pasižymėjo nepaprastu veiklu

sis buvo Pi Delta Sigma
Fraternity sekretorius, o vė
liau prezidentas. Už pasižymė
jimą jis taip pat tapo išrinktas 
amžinu Xi Psi Phi Fraternity 
Lambda skyriaus nariu.

Dr. Siedlinski baigė Tilden 
Technical aukštesnę mokyklą, 
vėliau lankė Y. M. C. A. kole
giją ir Loyola universitetą; kur 
ir baigė dentisterijos skyrių.

Dr. Siedlinski turi pirmo lei
tenanto laipsnį ir yra praskir
tas prie Jungtnių Valstijų armi
jos šešto korpuso dentistų re
zervo.

Reikia dar pridurti, kad Dr. 
Siedlinski yra gimęs ir augęs 
Chicagoj,—Town of Lake kolo
nijoj..

Visiems gerai žinomas 
ras “Pirmyn” rengia' pirmą šio 
sezono šeimynišką vakarėlį ar
ba, geriau sakant, “susipažini
mo ir priimtuvių vakarą”..

Visi seni ir jauni choro na
riai, darbuotojai, draugai ir 
rėmėjai galės susipažinti, šiam 
vakarui ruošiama programėlis ir 
daug “surprizų”. Visi, kaip at
rodo, galės turėti “good time”.

šis vakaras—šokiai įvyks šeš
tadienį. spalių 1 d.—Oct. 1, 
1932, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Nepamirš
kite visi atsilankyti, nes komi
tetas deda visas pastangas pa
daryti šį parengimą kuo pasek- 
mingiausiu.—A. K.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
"SVEIKATO SAVAITĖ”. Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai šiais metais 
sukanka dvidešimties metų jubiliejus, 
taigi švęsdami savo draugijos jubiliejų 
rengiame "Sveikatos Savaitę”, kuri tęsis 
keturias dienas, — Spalio-October — 4, 
$, 6 ir 7 d. 4 antradienyj bus abel- 
nai vyrams ir moterims, 5 trečiadienį 
bus vien moterims, 6 ketvirtadienį bus 
vien vyrams, o 7 penktadienį bus vėl 
vyrams ir moterims — abelnai publikai. 
Tęsis nuo 6:30 iki 10 vai. kas vakarą 
prelekcijos 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St., įžanga vel
tui. Dr. G. J. Bložis, rast.

Brighton Park. Keistučio Kliubo 
narių žiniai. Lietuvių Keistučio Pašel- 
pinio Kliubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 2 d., pradžia lygiai 12 vai. 
pietų laiku, 4615 S. Mozart St. Na
riai prašomi patys atvykti ir kartu savo 
draugus atsikviesti dėl prisirašymo į 
kliubą, taipgi nariai prašomi daugiau 
atkreipti domesį į savo mokesčius, nes 
šiuo tarpu randasi tokių, kuriuos reikės 
suspenduoti nuo pašelpjos, o apie kelis 
suvis išbraukti. Nors apgailėtina, bet 
tai turės būt padaryta išlaikymui kliube 
tvarkos . Suprantama, kad iš to bus di
dele nenauda tiems nariams, kurie pra
ras teises 'prie kliubo, atsižadant jau 
nemažai sumokėtų savo pinigų, tik vie
natinė proga beliko minėtiems ateinan
čiam susirinkime užtiktus mokesčius už
simokėti ir pasilikti pilnais, bet ne iš
brauktais nariais. — A. J. S.

Sirnano Daukanto Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą sekmadienį, spalio 2 
dieną, 1932 m., 12.vai. dieną. Chica
gos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Nariai būtinai privalo 
pribūti, nes, bus svarbus susirinkimas. 
Taipgi randasi naujų ir svarbių reikalų 
apsvarstyti. Valdyba.

paskaitos — parodos ir

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St.
Tel. CANAL 1678-1679

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

oro šviesą, ir pataisome pečius 
Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

pa
vi

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na- 

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertq patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

Incorporated
1642 West DiVision St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

MARQUETTE
Wet Wash Laundry
Lietuviai darbininkai ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

BYKLA CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos, 

rėsite drabužių dėl išplovimo 
mums arba saukite

Phone HEMLOCK 0254

6551-53 So. Kedzie Avė.

SKAL-

Kai tu- 
siųskitc

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams.

rinkų praktiškiems išradi*

PRAŠAU p. H. Palionio atsišaukti į 
New Procesą Baking Co. ŠIANDIE. 
Telefonas Boulevard 1048.

Help Wanted—Malė
_________ Darbininkų Reikia_______

PARDAVĖJAI ųiriu pirmos rūšies 
propoziciją vyrams, kurie ne bijo dar
bo. Duosiu pilną kooperaciją. Atsi
šaukite 8 valandą ryto.

3704 S. Western Avė.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

MERGINOS, patyrusios prie drabu
žių opereitorkos. 1200 W. Roosevelt 
Rd. Haymarket 1793.

* Radios
NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 

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

2332 Madison St.
—O—

—o—
MES DEZAININAME, SUBUDA- 

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

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė. gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą.

2751 W. .55 St.

—

M. Narvidas ir agr 
Pratapas sužeisti au

tomobilio katas
trofoje

i.^ Dabar jis jau turi ati
daręs ofisą aukščiau paminėtu 
adresu ir yra pasiryžęs patar
nauti lietuviams.—G.

"SNIPERS” tai pirma šio sezono 
Sovietų Filmą, kurią prezentuoja Amki- 
no Chicagoje šį hidėnį. Ji rodoma 
Castle Teatre ant State ir Madison Sts 
pradedant nuo rugsėjo 30.

"Snipers” sėkmingai ėjo New Yorke 
ir susilaukė labai prielankios kritikos. 
Tai kalbanti paveiksi ji, kuriose sulošia- 
ma labai įdomi drąiHa. Jose vienas 
geras šiaulys pasaūįiHei karei dalyva
vęs ir pildęs savo aiitbkratiško kapitono 
paliepimus, taip niivačįsta nuo tos žmo
nių į skerdynės, kad jisai ( .kare! be būda
mas pradeda^rdte$vtuoti 'pHėl' savo |>fp- 
lių skerdynių. Bet karas pasibaigia1 ir 
jiš nebegali būt baustas už savo protes
tą. -

"Snipers’' kalbanti paveikslai padaryti 
Rusijoj po direkcija ,V. Konashevskio. 
Kalba aiški ir suprantama.

Special Bargenai!
Dutcb Boy Lead 50
Egyptian Ready $4 7 C 
Mixed ....... ...... I ■ I W
Popieriavimui 
popiera .................
Grindims Apdangalas 
9*12 ............. . ...............

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 3998

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

• —0—
$500 VERTĖS DELIGATESSEN 

FIKČERIAI UŽ $200
Visi fikčeriai beveik nauji taipgi ga

lit renduoti Storą su 4 gražiais kam
bariais užpakalyj už $30 per mėnesį.

Atsišaukite
1039 W. 69 St.
Tel. Normai 4400

prieĮ Narvido automobilį, 
35-tos ir Wentivorth gatvių 
įvažiavo juoduko automobi
lis', du užmušti.

Užvakar, apie 11 vai. naktį, 
prie 35-tos ir Wentworth avė. 
įvyko automobilio katastrofa, 
kurioje nukentėjo kepėjas M. 
Narvidas, Dr. A. J. Normantas

Mortgage and Bond 
Holders Protective

Committee
DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 

MORTGEČIŲ SAVININKAMS
Kaip iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti savininkus “Split morgečiams”.
Kaip atgauti pinigus už “Default” morgečius.
Kaip daugiausia gauti už sumažė justos vertės ir nuo

šimčių nebemokančius Gold Bonus.

.į NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo forclosavimo.
Kaip surasti savininkus išdalinto morgičiaus ir įvairių 

kitokių patarnavimų.

Su visais reikalais kreipkitės
AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVIČIAUS,
1739 So. Halsted Street.

prie MORTGAGE

—100 
svarų

Gal.

10c 
’3.49

Role

For Rent
19-ta IR MARSHALL BLVD. 

Fornišiuoti ir nefornišiuoti.
pastatyti, moderniški apartemntai 
ir augščiaus.

Priešais gražiausią Douglas Parko 
ciją, 2, 3, 4, 5 kambariai.

" ’ 3001 W. 19th St. 
Agentas ant vietos.

naujai 
$20

sek-

f Situation Wanted
Darbo Ieško

Dvylika metą nuo 
Vilniaus užgrobimo

Sukaktuvių apvaikščiojimas j- 
vyksta spalių 9 d. Lietuvių 
Auditorijoj

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

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

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

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

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

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

Nedėliomis pagal sutarimą.

AMKINO
PREZEN-
TUJOJA

PAIEŠKAU abelno namų darbo, esu 
patyrusi įvairiuose darbuose, farmos ar 
miesto. Rašykite į Naujienas. Box 1487 
1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU darbo prie namų, esu 
19 metų S. B. Atsišaukit po adresu: 

3248 So. Lowe Avė.

A

Be

Spalių 9 sueina lygiai dvylika 
metų nuo to laiko, kuomet len
kai atplėšė nuo lietuvių Vilnių.

Lietuviai neužmiršo tos die
nos ir negali užmiršti.

Vilnius—dalis Lietuvos. 
Vilniaus—Lietuva sužeista
Vilniaus—Lietuvos išlaikymas 
sunkesnis.

Mums, Amerikos lietuviams, 
Vilniaus praradimas yra taip
jau skaudus, kaip ir musų bro
liams Lietuvoj. Mes, nors gy
vename Amerikoj, vienok lie
kame sujungti su Lietuva šim
tais ryšių.

Vilnius Lietuvai reikalingas. 
Lietuviai tikisi Vilnių atgauti.

Spalių 9 d. sukanka 12 metų 
nuo to laiko, kai lenkai užgro
bė Vilnių. Taigi susirinkime 
Lietuvių Auditorijoj tą vakarą 
ir dar kartą pareiškime, kad 
mes, lietuviai, Vilniaus .neišsiža
dėjome ir neišsižadėsime. Susi 
rinkime į Lietuvių* Auditoriją. 
Tai musų pareiga.—A.

............ 1........ 'iif-i-—

Bridgeportas

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienos <8.

Kaip Viso pasaulio darbininkai 
užmušinėja vienas kitą, 

"SNIPERS” 
SOVIETŲ RUSIJOS NAUJA IR 

DIDŽIAUSIA FILMĄ 
Taipgi Rusų “NEWS REEL” 

“PIRMOS GEGUŽĖS 
e PARADAS”

CASTLE Madison Sts, 
25c iki 1 vai. po piet.

McDermott atidarė bravarą

šiomis dienomis McDermott 
broliai atidarė bravarą adresu 
3435 S. Racine av. Jų išdirbys 
tės produktas bus žinomas kai
po specialis McDermott gėrimas.

Chicagos politikoj McDermott 
JaU nuo senų laikų yra plačiai 
žinomas. Savo laiku jis buvo

PATENTO
Laikas daug reliktą 
prie patentų. Neris!- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo

delį dėl instrukcijų, 
•rba raSyklte dei DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGELI

> gutSs “How to Ob- 
taln a Patent** ir “Reeord of la- 
ventlon”! formos. Nieko neimant 
nž Informacijas ką daryti. Sust- 
raSlnejtmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, ' atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas. . V , t >

• * • ’ * 1 . »x *

CLARENCE A. O‘BR1EN •
Registered Patent Attorney

43-A Securlty Savlngs A Commerclal 
Bank Bultding

(Dlrsctly aerass Street frpm Patent omas) 
VVA8HINGTON. D. O.

*.... -............. ... .............. ...... .

PROBAK
’ i !■ 'f į. ' 

suteikia 
barzdaskutyklos

skatintos 
namie

>

gi______ i.______ «
( PROBAK BLAOF) ]

ii ’ W. iV.v:^P

■— Ml llajmM IOC .......

CLASSIFIED ADSl

Educational
Mokyklos

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Mokinasi pasigražinimo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar ši inšnesl duosimo $40.00 nuolai
dos .Musų dnrho suieškojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuoklto arba rašykte gau
site DVKAI »0 puslapių knygą. Be Jokios 
atsakomybes. Dienines ir vakarines moky-

National School of Cosmeticlans, Ino.- 
108 North State St., f4"*? ....

rinančiai
Finansat-Paskolos

11*5, JLIaves 

State 6057

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,0,00 vertės namo. 
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 miesto 

arba apielinkių praperčių. Taipgi ūkių 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
W«ntwonh 0249 J.

I

—O
PARDAVIMUI grosernės biznis, ge

ras ir išdirbtas, prie Storo 4 kambariai. 
Priežastis, savininkas apleidžia meistą..

3443 Aųbum Avė.

Farmg For Sale

PIENININKYSTĖS Farma, 100 
akerių, 20 mylių į South West. Par
duosiu labai žema kaina. Steve Nemeth 
No. 1, Lackport, III.

5—10 AKERIŲ VIŠTŲ IR DAR
ŽOVIŲ FARMOS

tarp Kenosha ir Racine ant konkrete 
kelio No. 41, $195.00 už akerį. 1/3 
cash, likusius ant išmokėjimo.

C. W. SEIGNIOUS « SONS 
77 W. Washington St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI
automobilį, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus,, parduoti.

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

PASISKELBKITE Į 
"NAUJIENAS"

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienom

namą, lotus,

SAUKITE

ROOSEVELT

8500

..v




