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Vokietijai Grosią Aštrus 
Ekonominis Karas

Von Papen bandydamas gelbėti dvarinin 
kus iššaukė ekonominį susikirtimą su 

visomis kitomis šalimis
Berlinas, spalio 6.—Vokietija 

įsipainiojo į naują karą—eko
nominį karą. Von Papeno jun
kerių valdžios nusitarimas pa
gelbėti dvarininkams nustatant 
kvotas importuojamo i Vokie
tiją maisto, gręsia sutrugdyti 
visą Vokietijos prekybą ir iš
sivystyti į visuotiną ekonominį 
konfliktą su visomis Europos 
šalimis, kurios veda prekybą su 
Vokietija.

Nepaisydama tūkstančių pro
testo telegramų nuo fabrikan
tų iš visos Vokietijos, von Pa
peno valdžia, kad pagelbėti 
stambiesiems dvarininkams, iš 
kurių dabar ir susideda visa 
valdžia, nesenai išleido dekretą, 
kuriuo maisto importavimas į 
Vokietiją yra sumažinamas 50 
nuošimčių. Dvarininkai tikėjo
si, kad suvaržius ir aprybavus 
maisto importavimą, tuoj aus 
pakils ūkio produktų kainos 
Vokietijoje, iš ko dvarininkai ge
rai pasipelnys.

Bėt de’.ei to įvyko susikirti- 
mas su tomis šalimis, kurios 
eksportuodavo maistą Vokieti- 
jon. j

Pirmoji ir visai netikėtai prieš 
šį Vokietijos importo suvaržy
mą reagavo Italija. Kaip tik Vo
kietija paskelbė savo suvaržy
mus, Italijos diktatorius Mus- 
solini tuojaus paskelbė, kad už 
visą Vokietijos eksportą Italijon 
tegali būti mokamą tik 25 nuoš. 
pinigais. Likusi nesumokėta 
dalis turi būti sudėta Italijos 
banke ir ji eis finansavimui 
Italijos eksporto Vokietijon, t. 
y. apmokėjimui už tas italų 
prekes, kurios bus parduotos 
Vokietijai, Taigi tiktai priim
dama labai didelį padidėjimą 
importo iš Italijos, Vokietija* ga
li apmokėti už savo eksportą 
Italijon.

Vokietijos valdžia skubiai pa
siuntė delegaciją į Rymą, kad 
kaip nors susitarti su Italija, 
bet nesitikima, kad tokis susi
tarimas įvyks. Todėl Vokie- 

' tija rengiasi atsimokėti Italijai 
uždraudžiant mokėti Italijos Ii 
romis už Italijos eksportuotas 
Vokietijon prekes.

Bet susikirtimas įvyko ne 
vien su Italija. Panašus eko
nominis karas gręsia su Holan- 
dija/Francija, Danija, Švedija*. 
Lietuva ir kitomis šalimis. Ho- 
landijos ūkininkų sąjungos jau 
nutarė paskelbti boikotą Vokie
tijos prekėms, jei Vokietija ne
paliaus varžiusi maisto impor
tą. Vokietijos komisija, kuri 
buvo p asiųsta į Haagą išaiškin
ti Vokietijos kvotas, buvo pri
imta labai šaltai ir visur rado 
nedraugišką Vokietijai ūpą. 
Danijos ir Švedijos sviesto ir

taukų eksportuotojai, kuriuos 
labai palietė Vokietijos suvar 
žymai, daro spaudimus į savo 
valdžias, kad ir jos tuo pačiu 
atsimokėtų Vokietijai.

Francija, kuri importuojasi 
labai daug Vokietijos prekių, 
yra labai nepatenkinta Vokieti
jos maisto importo suvaržymais 
ir Vokietijos valdžia tikisi, kad 
ir Francija stversis kokių nors 
priemonių suvaržyti Vokietijos 
eksportą Francijon.

Yra priežasties manyti, kad 
Vokietijos valdžia skelbdama 
savo suvaržymus pilnai tikėjo
si prekybos karo bet ryžosi 
rizikuoti suardyti Vokietijos 
prekybą, bile tik pagelbėti stam
biesiems dvarininkams. 0

Samuel Insull buk 
pabėgęs Portuga

lijon
Paryžius, sp. 6. — Nusibank- 

rutijęs Chicagos magnatas Sa
mdei Insull, kuri prieš kelias 
dienas grand jury apkaltino dei 
pasisavinimo pinigų Jd pirmiau 
valdytų kompanijų ir dėl va
gystės, buvo pasislėpęs Pary
žiuje ir čia gyveno viename ko
telyje. Kaip tik sužinojo apie 
apkaltinimą ir kad jį Francija 
gali išduoti Chicagos teismui, 
jis tuoj iš Paryžiaus prapuolė 
ir manoma, kad yra pasislėpęs 
Portugalijoj.

Ūkininkai vėl atnau 
jino streiką

Keliai pikietuojami trijose vals
tijose. Vienas pikietuotojas 
nušautas

Dės Moines, Iowa, sp. 6. — 
Iowa, Minnesota ir South Dako- 
ta ūkininkai po trumpos palio
vos, vėl atnaujino savo streiką 
ir išnaujo pradėjo pikietuoti 
kelius, kad neprileisti gabenimo 
į miestus ūkio produktų, pasi
tikint tuo budu pakelti tų pro
duktų kainas.

Padėtį blogina nušovimas ties 
Canby. Minn., pikietuotojo Nor- 
dahl Peterson. Jis yra pirmo
ji auka ūkininkų streike. Ule 
Anderson ir jo sūnūs Leonard 
prisipažino kad tai jie Peter
soną nušovė.

Anglijos geležinkelie
čiai reikalaus 36 Vai. 

darbo savaitės

RH
Chicagrai ir ap’elinkei fedemr 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia giedra, biskį 
čiau, vidutinis pietvakarių 
jas.

Saulė teka 5:52, leidžiasi

Londonas, sp. 6.— Geležin
kelių darbininkų unijos prezi
dentas W. Dobbie metiniame 
unijos suvažiavime pareiškė, 
kad vyriausias unijos tikslas da
bar yra kovoti už 36 valandų 
darbo savaitę dėl Anglijos ir 
Škotijos geležinkelių darbinin
kų, kad tuo sumažinti bedar
bių geležinkeliečių skaičių.

šil 
vė-

5

Bėdinas.—Vokietijoje pernai 
išleista 24,074 naujos knygos. 
Iš jų apie 90 nuoš. buvo parą 
Sytos vokiečių autorių. Likusios 
gi yra vertimai, ar išleistos sve
timomis kalbomis.

Chicago, III., Penktadienis, Spalių-October 7 d., 1932

[Acme-P. B A. Photo!

Tavorinio traukinio garvežys nuneštas nuo bėgių ties Woodford, Cal., laike debesio pvatruki- 
mo, kuris užliejo visą Tehachap tarpkalnį. Potviny žuvo ir daug žmohių.i

Anglijai. »«pasisėkč 
sušaukti 4 valsty 

bią pasitarimą
Neįstengė suderinti Vokietijos! 

ir Franci jos reikalavimų nu
siginklavimo klausimais

Londonas, spalio 6. — Ang
lijos pastangos sušaukti 4 vals
tybių pasitarimą Londone, kad 
pašalinti susitrukdymą nusi- i ¥ 
ginklavimo koneferncijos delei! 
Vokietijos reikalavimo ginklų! 
lygybės, nedavė- jokių pa-! 
geidaujamų phšėkmių. Ita
lija priėmė • pakvietimą da
lyvauti tame pasitarime. 
Bet nepasisekė suderinti 
Francijos ir Vokietijos reikala
vimų.

Vokietija pastatė dvi sąlygas 
dalyvavimui pasitarime, būtent, 
kad visi dalyvautų kaipo lygus, 
nesuvaržyti jokiais aprybavi- 
mais ir kad nutarimai butų 
lygiai taikomi visiems, neda 
rant specialių suvaržymų Vo
kietijai. Tokis Vokietijos reika
lavimas yra tolygus reikalavi
mui iškalno pripažinti Vokieti
jai ginklų lygybę. Ir jo Ang
lija negalėjo išpildyti.

Buvo manoma, kad gal kon
ferencijai pasiseks patraukti 
Vokietiją dideliu ^ihklavimos 
sumažinimu, bet su 
tinka Francija, kuri 
ypatingų saugumo 
kurių negali suteikti 
ja, nė Amerika.

Todėl pasitarimas 
Nusiginklavimo konferencija su 
laiku bus tęsiama ir be Vokie
tijos dalyvavimo.

Los Angeles, Cal., sp. .6. — 
iDaugiau kaip 1,000 meksikiečių 
į liko traukiniu išvežti į EI Paso 
•ir Negales, kur Jie pereis per 
sieną ir gryš j savo kaimus. 
Juos deportavo ir jų kelionę ap
mokėjo pavieto taryba, nes visi 
jie buvo šelpiami įvairių labda
ry bių.

į , M ‘ .

Rusijoj galimą pirkti
1 visokįmaistą
Bet tik iorgsin sankrovose ir 
tiktai už svetimų šalių pinigus

tuo nesu- 
reikalauja 
garantijų, 
nė Angli-

neįvyks.

1,150,000 bedarbių 
New Yorke.

šelpimoNew York, sp. € 
tarybos direktorius Wm. Hod- 
son apskaito, kad šiuo laiku 
New Yorke yra 1,150,000 be
darbių— trešdalis visų miesto 
darbininkų. Pernai bedarbių bu
vo nuo 800,000 iki 1,000,000, 
įtaigi šiemet bedarbių skaičius 
yra padidėjęs. Bedarbių šelpi
mui reikalinga .mažiausia* $6,- 
000,009 } mėnesį.

. , ............. „..n, ....

Įnstanbul, Turkijoj, sp. 6. — 
Turkų žandarai ties Gurfa su
sirėmė su iš Syrijos įsiveržu
siais Turkijon banditais. Mūšy
je 11 banditų liko užmušta, 20 
sužeista ir daug suimta. Tarp 
valstiečių dalinami ginklai,<Į$ad 
atsigintų nuo tolimesnių puoli 
mų.

MasKva, sp. 6.—Sovietų laik
raščiai įdėjo skelbimus, kuriuo
se sakoma: “Jus dabar galite 
gauti visokiausį maištą ir var
tojamas prekes, kokios tik jums 
reikalingos”. T

Bet visą tai galima gauti tik
tai Torgsin sankrovose, kurio
se ikišiol galėjo pirkliauti tik
tai svetimšaliai ir tiktai už ki
tų šalių pinigus, auksą ar bršng- 
menis, Rusams su jų rub iais 
ir červoncais šios sankrovos bu
vo uždarytos.

Ir dabar už rublius čia' pirk
ti negalima. Bet “viską, ką 
jus turite padaryti”, sako to
liau apgarsinimas, “tai papra
šyti savo giminių ar net ir pa
žystamų užsieny, kad jie užei
tų į pažymėtą banką ir išpirktų 
pinigų perlaidą Torgsinui”. Ga
vęs perlaidą Torgsina's pažymė 
tam asmeniui išmokės prekė
mis. Pinigų sumos neaprybub- 
jamos ir jokių suvaržymų nėra.

Ryga, sp. 6. — Prieš kelias 
dienas iš Rusijos užplūdo mal
davimai siųsti pinigus j Torg
sin. Priežastis tų maldavimų 
paaiškėjo dabar, gavus Rusijos 
laikraščius su -Torgsin apgarsi
nimais, kad ir rusai gali pirk
tis šiose .sankrovose, jei kas 
iš užsienio prisius toms san
krovoms pinigų. Ir rusai sku
binasi tuo pasinaudoti ir vi
siems siuntinėja maldavimus pi
nigų perlaidų.perlaidų

bu

Lietuvos Naujienos
Telefono susisiekimas 

su Salonikais
Už 6 litus, o gavo 4 me

tus kalėjimo

111. legislatura nieko 
nenuveikė bedarbių

Visi biliai liečiantys neva be
darbių šelpimą nupuolę ne
gavę reikiamo balsų skaičiaus

/i*

O

Kaunas.—Pašto valdyba skel
bia, kad nuo šių metų rugsėjo 
1 d. su Graikijos miestu Salo
nikais įvedamas visų rųšių te
lefono pasikalbėjimas. Mokes
tis už paprastą 3 minučių pa
sikalbėjimą nustatytas 36 lit. 
50 et.

Kaunas. — Mikėnas Povilas 
“bežaisdamas” padirbo tris lie
tuviškas monetas po 2 litu ir 
vieną jų bandė paleisti apyvar 
ton, tačiau buvo sugautas ir 
patrauktas teismo atsakomybėn. 
Kariuomenės teismas išnagrinė
jęs jo bylą nuteisė 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Tautų Sąjunga pri
ėmė Irau Pernai Klaipėdoj pasta

tytos 697 trobos
Geneva, s[>. 5. — Tautų Są

junga priėmė j savo tarpą, kai
po nepriklausoma valstybę, 
Iraq, suteikadama jai pilną na
rystę.

Iraq yra nedidelė valstybė 
Mažojoj Azijoj, ir rubežiuojasi 
su Palestina, Turkija', Persija 
ir Arabija. Tai yra pirma ara
bų valstybė, kuri atgavo nepri
klausomybę ir tapo priimta na
riu Tautų Sąjungos. Pirmiau 
ji priklausė Turkijai, po karo 
mandatą ant jos turėjo Anglija, 
kuri ir suteikė jai nepriklauso
mybę. Ji turi 175,000 ketv. my- 
Jių plotą ir arti 3,000.000 gy
ventojų. Sostinė yra Bagdadas. 
Čia, pasak padavimų, buvo Ro
jus, kur gyveno Adomas su Ie
va. Čia' gimė ir garsiosios ara
bų pasakos: “Arabijos Naktys”. 
“Singbadas”, “Bagdado vagis” 
ir k.

Tautų Sąjungos posėdyje pa-

Klaipėdos krašto statistikos 
biuro pranešimu, 1931 met. bu 
vo pastatyta Klaipėdos mieste 
90 namų, Klaipėdos apskr. 183, 
Šilutės apskr. 160 ir Pagėgių 
apskr 264. Klaipėdos mieste 
daugiausia buvo statomi gyve
namieji namai, o krašte dau
giausia ūkio trobesiai.

Vynas konkuruoja 
degtinę

Springfield, III., sp. 6.—Illi
nois legislaturos specialis posė
dis, sušauktas rasti badus su
kelti pinigus bedarbių šelpimui, 
ikišiol nieko nenuveikė ir grei
tai iššiskirštys iki po rinkimų.

i Vįsi biliair,kurie ,buvo , taiko- Lėkšta vilti^, kad ■ gal neužilgo 
mi sukėlimui pinigų, nupuolė prqm(a įr Syrija. kurios 
negavę reikiamų dviejų trečda- mandatą turi Francija. Frarici- 
lių balsų. . , jos delegatas tečiaus atsisakė

Svarbiausias bilius.buvo leis- nors tuo klausimu pasakyti.
ti Cook pavietui apdėti specią-1 ‘  
liais taksais tame paviete par
duodamas prekes (tuos taksus 
butų turėję mokėti patys pirkė
jai), kad tuo budu sukeltais 
pinigais šelpti bedarbius. Apie, LonJo 6 _ Padarv. 
taksus kituose pavietuose ne- L* d(delis ži is sutaikim^ 
buvo ir kalbos. Bijodamies po- Aj if Airjjos ekonominio 
litmnj pasekmių, Cook pavieto kar deIei Ajri wtgj.
atstovą! ir senatoriai uz bihų ne-Iakmo mokgti A lijai žem-s 
balsavo Ji reme t.ktai iš vale- mokesti kai numato Ai. 
tuos gilumos, taip vadinamo I og sutartig Tas ži s„is tai 
“doivustate- atstovai ir jis at- L ValerQg susitarimas su An. 
puolė negavęs reikiamo balsų I valdžia pradgti tiegjogi.
S n 1<USL • i • i. nes derybas. Derybos prasi- 

Buviį dar pasiūlymas paimti dgg „<> 14 d 
bedarbių šelpimui po lc iš vals
tijos taksų ant gasolino. Bet 
ir jis atpuloė, daugeliui atstovų 
nepanorėjus sutrukdyti darbų 
prie kelių pravedimo.

Priimti tik du biliai. Vienas 
leidžia, mokyklų tarybai* išleisti 
taksų warrantus ,kad atmokėti 
savo skolas. Antras bilius lei
džia* Chicagos sanitariniam dis- 
triktui ir kitiems miestams už 
statyti savo bonus ir taksų 
warrantus, kad gauti paskolų iš 
Rekonstrukcijos Finansų Kor
poracijos.

Tai ir visos legislaturos pa 
stangos išrišti bedarbių šelpi 
mo klausimą. Jokio rimstenio 
pasiulyiįo išviso ir nebuvo.

Rokiškis.— Užplaukus pigaus 
vyno, 2.40 cent. buteliui, trak 
tieriuose ir šiaip a'lkogolio par 
duotuvėse degtinės vartojimas 
žymiai sumažėjo.

Padegimai Jonišky

Erie ežere paskendo laivas; 4 
žmonės žuvo

Anglija tarsis su 
Airija

Joniškis, Šiaulių aps.—Nak
tį į Tugpiučio 28 d. Jonišky ki 
lo.gą^sraą^^ilįe^.-žalįo darži
nėj. Daržinė padegta iš kerš 
to, nors p. Žalys su visais kai 
mynais gyvena' santaikoj. Pas 
p. žalį gaisras jau trečią kartą. 
Pirmiausia 1930 metais, per 
nauju-? metus, buvo padegta pū
tis; vėliau 1931 metais buvo 
padegta jo daržinė. Ir štai tre
čią kartą vėl sudeginta* darži
nė. Matyt niekšo laukta, kada 
j daržinę bus suvežti javai, kad 
žmogui padarytų daugiau nuos
tolių. Policija deda pastangas 
surasti padegėją. <

Albany, N. Y., sp. 6.—Ape
liacijų teismas šiandie nuspren
dė, kad New Yorko mayoro rin
kimai, kad išrinkti mayorą vie
ton rezignavusio James J. Wal- 
ker/turi įvykti šy rudenį. Jie 

su
ker, ‘turi įvykti ši rudenį, 
bus lapkričio 8 d, kartu 
prezidento rinkimais.

Kaunas. — Rugsėjo mėnesis 
labai gausus dezertyrų bylomis, 
Pradžioj mėn. kariuomenės 
teismas nagrinėjo dar dviejų 
piliečių bylas, kurie vengė ka
rinės prievolės atlikimo. Juozą 
RudaviČių, kuris nusikirto de
šinės randės . rodomojo piršto 
galą, kad tik nereiktų tarnauti 
kariuomenėje, nubaudė 2 met. 
karo kalėjimo, o naujoką Tit- 
lių, kuris nuo 1919 m. slapstė
si Vokietijoj ir tik šiemet buvo 
sučiuptas, nubaudė 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

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 —

’ H

Pinigų siuntimo blankas ^siunčiame ant pareikalavimo

Erie, Pa., sp. 6. — Laike 
smarkios audros Eriė ežere pa
skendo Kanados tavprinis lai
vas John J. Boland, Jr. žuvo 
keturi žmonės—trys vyrai ir 
viena moteris. Kiti 15 žmonių 
iš įgulos išsigelbėjo.

...........................—........................ —-

Sarajevo, Jugo Slavijoj, sp. 
6.—Smarkus lietus užliejo ^lą- 
‘J t’ ' Lai' * ’■ -1^.2 JZL ' ■ - A M

Ja 

gSrė ir 7 liko sužeištt^|^W» 
namų sugriauta.
-• -‘..v?' , '■ '4 •> j'too

negalėjęs miegoti per 16 
metų

■»»»»'l'll '

Budapest, Vengrijoj, sp? 5.— 
čia pasimirė karo veteranas 
Romelius Szekelys. Jis buyo 
kare sužeistas ir .po to daugiau 
nebegalėjo miegoti natūraliu 
miegu per 16 metų. Jo protas 
nėbuvo -į sužeistas^ het ;;mįėg<)0'' w
galėdavo » parkptikų. užmigt’tina kaimą, ta 4 žmonės pri 
dytas. Garsus daktarai ««? Dane
re, bet išgydyti negalėjo. < 
■< ■ 7 
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NAUJIENOS
1789 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo » na i val.
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NAUJIENOS, CMcago, m. penktadienis, spalių 7, 1932

Universal State Bank 
Depositoriams

Dalykai, apie kuriuos privalo žinoti n 
depozitoriai, bet ir kiekvienas 

sąžiningas žmogus
Buvusieji Universal State 

banko vedėjai ir jų draugai 
juo toliau, tuo aršiau demo
ralizuoja visuomenę, ypač dc- 
pozi torius. Jie bando niekais 
paversti Depozitorių Komite
to darbą. Komiteto gautomis 
žiniomis, pastaruoju laiku 
ėmė landžioti po žmones tūli 
prisimetėliai. Šie kalba neva 
už depozitorius, bet iš visko 
aišku, kad dirba naudai tų, 
kurie bando išsisukt nuo at
sakomybės už savo darbus. 
Ypatingu uolumu dirbama ta 
kryptimi, kad atkalbinus de
pozitorius nuo rašymosi po 
peticija, reikalaujančia
šaukti esamą banko resyverį 
ir skirti pačių depozitorių re
syverį. p. Justiną Mackevičių. 
Kad geriau sektųsi, leidžiama

at-

m i tetas pasisamdęs visą būrį 
advokatų. Jiems, girdi, busią 
atlyginta iš depozitorių pini
gų. O taip pal ir komitetas 
imsiąs ‘‘gerą atlyginimą.”

Kyšy su tuo aš, kaipo* Dcpo- 
zitorių Komiteto pirmininkas, 
noriu pranešt sekamus daly
kus :

Universal Stato Banko De
pozitorių Komitetas, kada jis 
buvo išrinktas ir įgaliotas vei
kti, visą laiką stovėjo depo
zitorių reikalų sargyboje. Jam 
rūpėjo ir rupi tik depozitorių

tik

rei*reikalai. Kad geriau tuos 
kalus apsaugojus ir greičiau 
suradus kaltininkus, Komite
tas pasikvietė talkon advoka
tą yVaitcbes. Vėliau įsitikino
me, kad to bus negana. Ko
mitetas todėl nutarė pakviesti 
dar jlris advokatus — pp. 
šliakį, Zurį ir Adomaitį. Tuo 
bildu jau turime keturis ad
vokatus. Nė vienas jų tačiau 
negauna jokio atlyginimo ir, 
tur bu t, negaus. Kviesdami 
advokatus, mes pasakėme, 
kad pinigų neturime ir suti
kusieji dirbti turės dirbt be 
atlyginimo. Musų propoziciją 
atdvokaįai priėmė ir dirba 
veltui. Negana to, vienas mu
sų advokatų, p. Slinkis, iš 
savo kišeniaus sutiko aukoti 
25 dolerius. Taigi, priešų kal
bos, jogei depozitoriai bus ap
krauti mokesniais, neturi jo
kio pagrindo. Gandai leidžia
ma tam, kad butų suklaidin
ti ir apgauti depozitoriai. Vie
nintelis mokesnis, koks iš de
pozi torių reikalaujamas, yra 
šis: pasirašant po peticija
kiekvienas sumoka j>o 25 cen
tus. Bet ir čia Komitetas pa
darė išimtį. Tie, kurių depo
zitas nesudaro 5 dolerių, ne
moka nė cento. Surinktais 
pinigais Komitetas atlygins 
notarui už antspaudavimą pe
ticijų ir kitas būtinas išlaidas

IŠPARDAVIMAS! I
Penktadieny ir šeštadieny, Spalio 7 ir 8

Augštoš Ryšies Produktai -— Labai žemos Kainos!
Tai vra didžiausios vertybės Chicagoje!

PIRK DA^VU ŠUTAUYK PINIGŲ! >

Labai žemos Kainos!

I’l 1KIOS ( . S. No. I HOLLANDALK

Bulves -s 14c
Puikios U. S. No. 1 Idaho Russets Pek. 25c

T R 31 R II 8 Armour’s Sv.I MU n Al “S«ar” Kartonas

MILTAI
2»d3c

i

“Pillsbury’s” A IĮ“
241/, Sv. Maiš; n ■■

5 Sv. Maiš. 17c V V V į
'UALUMET” BAKING POWDER ^25C:
■‘SOUTHERN STYLE” COCONUT” 4-Unc. Kenas 12c 

3-Unc. Pakelis 8c ■
BLYNŲ MILTAI ■“xianna” g 13C
“PREMIUM” CHOCOLADAS

MILKAS

nereikalavo, 
juos turėsime

dengs. O tų išlaidų turėsime. 
Komiteto nariai jokio atlygini
mo už savo darbą neima ir 
neims. Ligi šiol, kiek man ži
noma, joks Komiteto narys nė 
už karterius 
nors, žinoma,
atlyginti. Nieks negali norėt, 
kad žmogus savo laiką gaištų, 
energiją eikvotų ir negautų 
to, ką pats yra pridėjęs.

Tai šitaip esti su atlygini
mu. Dabar apie Komiteto dar
bą. Jei ligi šiol ne viskas dar 
atlikta ,tai ne Komiteto kaltė. 
Kiek tai liečia rinkimą para
šų, Komitetas savo darbą at
liko. Blankos-peticijos senai 
paruoštos ir atiduotos į stotis. 
Dabar viskas priklauso nuo

jie pasirašys po peticija, su
darydami du trečdaliu depozi
torių ir atstovaudami tiek 
pat depozitų — turėsime savo 
resyverį. Tuo reikalu Komi
tetui nebėra kas veikti, jei nc- 
skailyt tūlus technikinius da
lykėlius, surištus su rinkimu 
pftrašų ir 11.

žinoti, kad šis darbas užsi
baigs taip greitai, kaip greitai 
bus gauta reikiamašai skai
čius parašų.

Dabar apie suradimą kalti
ninkų. Čia jau Komiteto ir 
ypač jo advokatų darbas. Bet 
reikia neužmiršti, kad tai dar
bas, kurį neatliksi į dieną ar 
ar savaitę-kitą. Jei pradžioje 
darbo visi buvom entuziastai, 
jei netgi dabar atsiranda to
kių drąsuolių, kuriems užten
ka žinoti, kad va: “tas ir tas’’ 
kaltas, tai reikia pasakyti, 
kad to dar negana. Mes, esan
tys Komitete, dabar matome, 
kaip butų gera, jei banke sė
dėtų pačių depozitorių resy- 
veris. Nereikėtų bėgioti nuo 
politinio Ainošiaus pas tokį 
pat kaipošių. štai jums pa
vyzdys. Vienas musų advoka-
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“PET” AUKŠ.
Evaporuotas KENAS

CHARLES G.DAW£<, 
PHILIP R. CLARKE, Prvriten*

Donald 8. Boynton
P/cMMf, K**er te Company

Henrv_M. Dawes
FroMnU, TM c».
Charles S. Devey 

PrmMmĄ Ca^ato«fWiiMHw*P«M Co

George B. Dryden
PretUont, Drydm Rubber Co.

George F. Getz 
Chainrttm Bsard, GMf Coal Co.

John Goodridge
IPiUinį Eftatt

Charles b. Goodspeed 
. Manųfacfurer

HarryB. Hurd
Motoro.' Pam te Hurd 

James S. Kemper

Frank knox 
Pubthher, Chicaįo Daily New»

- Theodore W. Robinson 
Manujadurer

ELI3HA WALKER

Rawleigh Warner
Vtoe Pmidoni te Treaiurer, The Pure Oil to.

ROBERT E. W00D 
^retldent, Sean, Roebuck te Co.

City National Bank
AND TRUST COMPANY

o f Cliiccujo

irmos ir privatiški asmenys kviečiami pasi

•i

Šis BANKAS perime 

visus depozitus Pirklybos. Tau
pymo ir fekių—Taupymo 
Skyrių buvusio Central Rc- 
public an<Lt Trust- > ^Company 
Banko. Jūsų biznis bus veda
mas tuo pačiu budu kaip ir 
pirmiąus. Čekiai iirašyti ant 
Central Rcpublic Bank ir 
Trust Company bus pripažin
ti gerais esant per City Na
tional- Bank and Trust Com
pany, Chicago. 

o «

rorą, ragindamas jį traukt at
sakomybėn buv. Universal 
Statę banko vedėjus. Prokuro
ras atsakė, ką8i pirmiausiai 
reikia padaryti vadinamasai 
“audit” — nuodugnus peržiū
rėjimas visų banko knygų. 
Bet, ftirdi, jis neturįs pinigų! 
Jei Komitetas turi pinigų, jei 
gali jų gauti, tai prokuratūra 
tuojau pradėsianti savo dar
bą. Paimsianti ekspertus audi
torius ir jie surasią viską.

Visi žino, kad Depozitorių 
Komitetas pinigų neturi. Kas 
teko daryti? Komitetas pas
kyrė specialę finansų komisi
ją ir įgaliojo ją rinkti aukas. 
Ar surinksime reikalingąją 
sumą, negaliu pasakyti. Pro
kuratūra nori gaut 1,100 do
lerių. Jei kitos išeities nebus, 
turėsime prašyt aukų. Kai 
kurie žmonės ‘jau pasižadėję 
aukoti po 10, 25 ir net 100 
dolerių. Man betgi atrodo, 
kad mums, -Universal State 
banko depozitoriams, daroma 
skriauda. Universal State ban
ko depozitoriai ir, bendrai 
įmani, kiti Chicagos lietuviai 
į valdžios iždinę yra sumokė
ję — pavidale įvairių mokes
nių — ne tūkstantį, bet šim
tus tuksiančius dolerių. Jie tu
ri pilniausios teises reika
lauti, kad dalis tų pinigų da
bar butų skiriama išaiškini
mui Universal State banko 
dalykų, Ir musų pareiga pri
versti valdininkus, kad jie 
tai atliktų. Jei bėgy savai
tės ar kitos mes negausime 
Grand .Tūry tyrinėjimo, tai, 
mano supratimu, Depozitorių 
Komitetas turės šaukti masi
nį protesto mitingą. Jei val
džia neklauso mandągaus m|i- 
sų atstovų prašymo, tegul ji 
išgirs rustų minios balsą, 
praktika įrodė, kad ten, kur 
žmonės moka savo teises gin
ti, su jais turi skaitytis dagi 
paskutinis storžievis valdinin
kas.

Dar žodis. Kartą man teko 
minėti, kad Depozitorių Ko
miteto darbui bando kenkti 
dar kita grupe žpionių. T: 
“Vilnies“ štabas ir tūli jo »' 
kėjai. Išrodo, kad juos

naudoti patarnavimu šio banko sekamų departamentų: 
VlRKLYBOS;,.. TAUPYMO SKYRIAUS.. .ČEKIŲ

TAUPYMO SĄSKAITŲ... KREDITŲ PATARNAVIMAI

Kapitalas $4,000,000.00 Perviršis $1,000,000.00

nors yra pasamdęs depozito
rių vienybei ardyti. Depozi
torių Komiteto, o ypač mano 
adresu, siunčiama visokiausi 
prasimanymai ir šmeižtai. Kai 
vienų tos grupės žmonių (Jo-

.Tų žiniai todėl

j

I

depozitoriai.
pranešu, kad visi paskalai ir 
šmeižtai, kuriuos taip uoliai 
gaudo “Vilnis“, neturi jtfkio 
pagrindo. Tie žmones, diskre
dituodami Depozitorių Komi
tetui padeda ne kam daugiau, 
kaip1 tiems, kurie yra kalti už 
sudaužymą

nė vienam nėra uždarytos. 
Kiekvienas gali mums patari
mų duoti ir taip pat savo kal
tinimus 
Įsidėmėti

Komiteto advokatai šiuo tar
pu renka medžiagą prieš bu- 
busius banko vedėjus ir jų 
sėbrus 
džiaga bus surinkta ir reikia^; 
mų išvadų padaryta, pranešk j 
me visų depozitorių žiniai, j

kelti. Tatai reikia

Musų Kainos ant Maliavos 
Materijonų Yra 

ŽEMIAUSIOS PER 20 METŲ

S. A. Bergman, Ine.
1524 W. 63rd Street

Truputi į Rytus nuo Ashland Av. 
kampas .Justine St.

MALIAVA' POPIERIAVI- 
MUI POPIERA, STIKLAI, 

UŽDANGAS
durims ir tri-

$1.25

rių Komiteto -į- nes pasirodė; 
kad jis ne depbzitorius — tai 
atakos prieš mus padvigubin
ta. “Vilnis“ melagingai įkal
binėja, kad Jonikas pašalinta 
neva politiniais sumetimais. 
Jis gynęs depozitorių reikalus, 
o mes jį pašalinę, kąipo “ne- 

Ikošer“ žmogų. ; šis pavyzdys 
rodo tų žmonių intencijas. 
Kad ir melu, betj jie nori svie
tą įtikinti, jogei Depozitorių 
Komitetas “parsidavė banki
ninkams“.

Ta pati grupė savo organe 
dar stato įvairius klausimus 

[Depozitorių Komitetui ir rei- 
kaląųją* kad lųes.'atsakytume.' 
Klausimams surankiota * “čia 
griebta, < ten pešta” medžiaga 
ir sutvarkyta taip, kad išro- 
tlytų. jogei klausimai turi rim
to pagrindo . Bet įsitėmykite: 
klausinių statytojai bijo nM 
pasakyt savo vardus! Pasira
šo ar koks anonymiškas “dį> 
pozitorius“, ar toks pat 
porteris“.

SU slapukais r į Depozitorių 
KdmįtĮętįisf ginčo iicįvįs,;- L Kas

Kaip greit toji me.sudaužymą — uždarymą bap- 
ko: Ar p. Elijošius prašė, 
kad “Vilnies” > Štabas jam pa
dėtų, aš nežinau. Bet kad pa
deda, visiems aišku.

Kad Depozitorių Komitete 
galėjo btit ir dar esti negeru
mų, nieko čia nepaprasto. Kai 
paaiškėjo, kad Jonikas nėra 
depozitorius, jį pašalinome. 
Kai paaiškės, kad esti daugiau 
tokių asmenų; kuriems nevie
ta Koiūitcte ■— juos taip pat 
šalinsime. Tai, ką “Vilnies“ 
ekstremistinės pereklės kvak
si, yra mažmožis* * palyginus SU 
tuo, ką’ mes ? < 
daug rimtesnių 
Mumš, ’ pavyzdžių, tenka gir
dėti, kad buvusieji . Univershljdėja 
State banko vedėjai bandęs kelii 
daryt? tam tikros* įtakos į Dp 
ppzitorįy f KomUety 
lykas yra tyrinėjamas ir kaip 
greif pavyks gauti tikrų įro
dymų, kelsime -i aikštėn kaltii 
niūkūs ir jų. žygiams užkirsi
mą kHią* ’ Visi1 tąčiaus sutikę, 
kad mes negalimo elgtis taip, 
kaip elgiasi žmones iš “Vil
nies“ — pilė ką smarkiai šuk
telėjai, bile kam įtarimą nu
metei,' ir baigta* Mes renka
me įrodymus ir tik įrodymais 
pąsiremdami veikiame.

Depozitorių Komiteto ililrVs
’ ’ • ' •• 4 ••• • ’• '•

U

4 valandų varnilas 
mingams $2.25 
galionasKarts nuo karto savo praneši- Į ' "M »«■>• k*»b-

mn« ritina ir nrlvnlzntui Ti iii • » vilanmnio kambarin ir mieoruimiunius duos ir advokatai. Iš jų, 
o ne iš pasalingųjų šmeižtų, 
galėsite spręsti, kas ir kaip ju
sli Komiteto veikiama, v ,

Jei depozitoriai butų liepa*: 
klausę buv. banko vedėjų ir 
jų šalininkų agitacijos, musų 
resyverio klausimas šiandie, 
rasi, jau butų teismo sprend
žiamas ir visas darbas eitų kur 

Turini sava

ir valgomojo kambario ir miegruimių 
rolis 12% centų. Mes trimuojame 
popierą DYKAI.“MIDWEST”

DE LUXE 

Greitosios ar 
R ponlj.-irėc

SVARO 
KENAS

2 13c
“Midwest” CORN FLAKES 2 pak. 13c

11c
17c

KAVA

“Midwest” AVIŽOS

“PI?h fPAQQ”“SPAGETAI AHA 8-unc 
lltELF LilVOd MAKARONAI pak. juos taip pat

. f

BE 
KAULIUKU KIAULIŲ KOJOS
ALYVOS Ispaniškos Kvortos džiaras 25c '
. -     —-  - - ..  . --- ■ -------------------------------- r—

CHICKENalaKING “College Inn” 32c!
CHILE CON C ARNE “Midvvest“ 2 kenai 19c

■r———l;
*tMidwestM

REUDONOS AVIETES 2už 15C
KEPTA MEAT LOAU “Dre^FS^--------- Sy719ę 1

6 L U Xf PLAKĖS pakelis 2 ;LVA 2 Maži Pakeliai 17c
11 i n iitel II _ri m m—lruWii»il|H»!«Wll» H linr nu II "I iįĮ-iiiti Iirl" Ilrri'iji.liii iui i|mr n ii, iii.i»biii; iiiri">iinn' . ijįii»iuii-'..|WW ilte'ifiiilt tr-' . ii—. i|i mm P . n—i .nimi — n i.—n .• n i i »i — .■■■■Muil. —i n n—W "** *•

LUX TUALETINIS MUILAS 3 šmotai 19c 
PASTABA Dauguma ''MidiftU Stotu” turi ir mitot thydiu, hut jut 
_____ galite pirkti gtra meta, paultititna ir tt. už itmiauaiar kainatl ___ _

DR. Bt STEVENS 
marshall field annex 

24 Nerth Waba»h Avė., 
Saite 1134-1136 Tel. Central 3588 
f Ai specialicųojuos sekamose ligose

BE OPERACIJOS
Hernia (Ruptura) Goiteris.
Varicose Veins . Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)
.. Ai vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymai galvos odos ir augini
mui plauką. '

t VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos * naujai*' sėkmingai* metodai*. 
Valandos: 10 iki 13 d- ir 3 iki 6 r. 

Nedaliomis • pagal sutarimą.

i kas sparčiau. Turint sav<| 
girdim iš kitų, resyverį,mums nereiktų vhlsti- 

šaltinių. jos prokuroro “audit’tų”. Duo? 
tume jam faktus (kuriuos, 

_ i, ; dabar teks išreikalauti 
keliu ilgų teisminių procedū
rų) ir reikalautume baust kal
tininkus. Bet dar nevėlĮi. 
Tegul depozitoriai rašosi po 
peticija ,tegul jie atlieka tą 
sąvoo pareigą,- o’ Komitetas at« 
liks savo * darbą. Delei to ne
reikia abejoti .

St. Strazdas,
Universal State Banko De

pozitorių Komiteto pirm.

Sis dp

kaltinimų, tam nėra reikalo 
slapstytis, Slapstosi tie, ką 
bijo iitsakomyįės už savo 

ąi ^darbius. Ir jeį man tenka apie 
ftC- juos kalbėti, tai ne iš noro 

kąs'vest ginčą, bet kad butų įspėti

poruos*/•BUY AT THB________  ■

MIDWESm)RES
300 INDUPSNUUNr NKIGURUHHOUIf STUHM

.. .................... ..... <■ . ............. »| ---------

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

i

£ M)/

• • 1«.



Pasikorė beveik trijų metų depresijos ir

mėn.

i kiemą, pasikorė.

PAGELBA
nuo skaudėjimo

SUBARĖ DEAL

turi

H i

kai 
nu

šali k ia- 
kliubų 
tačiau 

Tai tik

Kaip galima sutaupyti gazoli
nas; žalios šviesos reikšme; 
siiugokitčs lapais nuklotų ke
lių; atviri automobiliai išei
na iš mados.

Dabartiniu laiku, ir federalei 
valdžiai ir valstijoms imant

Atidaryta nauja lietuvių skal
bykla “Marųuette Wet Wash 
Laundry.”

Radviliškis.
iš 3 į 4 d. naktį, vietos gyven
tojas pil. Br. Šarbunas, 25 m. 
amž. dėl nepakenčiamos me-

TING

į?B

SWALLOW

SWALL0W

ARGO
GLOSS

DIDELĖ
BONKA

15cISv
CELLO

PAK.

Penktadienis, spalių 7, 1932 NAUJIENOS, Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Čia krizis nejuntamas

O čia juntamas
Rugsėjo pradžioje pasibaigė 

statybos sezonas. Vilniuje, 
turimomis žiniomis, pastatyta 
priemiesčiuose 9 mūriniai na
meliai ir keletas medinių. 
Kooperatyvinio pobūdžio 
mų statyba neįvykdyta 
20% sumanyto plano, nes 
gauta... kreditų.

Mažėja taip pat diena
non automobilių (taksi) skai
čius Vilniuje. Dar neseniai 
buvo skaitoma Šimais, o šiuo 
metu mieste kursuoja vos 50 
automobilių.

Vilniaus krašte jokiu budu 
policija negali išnaikinti slap
to degtinės varymo, kuriuo 
užsiima daugiausia sodiečiai. 
Nieko negelbsti ne areštai, 
nei pinigines pabaudos. Be
veik kas mėnesį policija su
gauna keliasdešimts degtinda
rių. Pav., pereitą mėnesį Vil
niaus vaivadijos ribose buvo 
susekta 19 degtinės darymo 
punktų ir patraukta atsako
mybėn 25 asmens. Nuo me
tų pradžios iki liepos 1 d. Vil
niaus vaivadijoj buvo susek
ta 131 slaptas degtinės bravo
ras ir už tai patrauktu teismo 
atsakomybėn 178 gyventojai, 
kure nubaustai kartu suė
mus 19,5(K) aiiks. piniginės _ -
baudos ir 45 metams ir 8 mėn.! ^Maginės padėties, nuėjęs pas 
kalėjimo.

Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimą ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspirin. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas — 
negali paveikti širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos skaudėjimas 
“pats išnyks”. Bereikalinga yra kęsti 
kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus: vyrams, ku
rie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo šal
čių: nuo neuritis. reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su Bayer ant dėžutės 
i' tabletėlių. Visi aptiekininkai 
r,.:vVr Aspirin tabletes; . < t

mi
nė 

ne-

die

šią šalį gramzdina į pražūtį.
Tais sumetimais šaukiamas 

ir viršuj minėtas susirinkimas. 
Susiorganizuokime ir mes, lie
tuviai, nepasiduokime išnaudo
jimui. Mėginkime ir mes pa
kelti balsą politikoje.

Kliubai raginami atsiusti po 
3 atstovus, nors pavieniai na
riai irgi gali dalyvauti.

Kviečia komitetas.

Tarp Ghisagos
Lietuvių

Atsišaukimas į visus 
politiškus kliubus
Rugpjūčio 15 d. buvo 

ma skirtingų politinių 
konferencija, kurioje 
dalyvavo tik keturi, 
labai maža gyvuojančių kliubų
dalis. Dalyvavę nutarė šaukti 
kitą konferenciją spalių 11 d., 
7:30 vai. vakare, adresu 6812 
S. Western Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas lietuvis gyvenąs 
J. V. žino iš praeities, kad 
visi svetimšaliai buvo ignoruo
jami ir skriaudžiami. Jie mo
kėjo mokesčius, bet “airišiai”, 
stovėdami valdžios priešakyje, 
krovė pinigus į savo kišenius 
ir naudojo juos asmeniškiems 
tikslams. Graftui nebuvo ir 
nėra galo. Jie stengėsi kitų 
tautų žmonių neįsileisti i val
džios vietas, darė įvairias kliū
tis. Bet pamažu atskiros tauti- 

Inės grupės pradėjo uabusti,
1 ftlVF n*organizuotis ir kovoti prieš Garsinkites N-nose profesinius politikierius, kurie į

PirK Kailinius Dabar!
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.

NORTHERN BONDED SEAL (nudažytas cony) 
Karakul. Muskvebris Vertėsiki $125.00 už ..... «UU

HUDSON SEAL (nudažytas Muskvebris) paprastas 
arba trimuotas. Racoon, Sųuirrel. 
Vertės iki $250.00 ....... ........

3 metų raštiška garantija — 2 metus už dyką storage.

CALIFORNIA FUR CO.
162 N. State Street

10-tos lubos.
PRIIMAME TAX WARRANTS

Atdara kas vakarą iki 9 vai.—Sekmadieniais nuo 10 
4 vai. po pietų.

$95.00

iki

Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo
KNYGA JŲAU GATAVA

Joje Telpa Apie 400 Receptų Dėl Gamyfnno 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.

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St., Chicago
Tel. Victory 1272—Tel. Victory 1273

Marųuette Park

šiomis dienomis Marųuette 
parke atidaryta nauja lietuvių 
skalbykla “Marųuet'te Park Wet 
Wash Laundry.” Tai vienintelė 
skalbykla toje apylinkėje. Lie
tuviai savininkai ir lietuviai 
darbininkai. Skalbyklos adre
sas yra 6551-53 So. Kedzie Avė. 
Telefonas Hemlock 0254. Tė- 
mykite skelbimą šiandien “N.”

—žvalgas.

mokesčius už gazolinų, automo
bilių savininkams bus įdomu 
žinoti kiek jų automobilis su
naudoja gazolino važiuodamas 
įvairiais greitumais. Ekspertai 
patyrė, kad, jeigu važiuojant 
20 mylių į valandų su galionu 
galima padaryti apie 18 mylių, 
važiuojant 70 mylių į valandą 
— tegalima padaryti tik apie 
8 mylias. Kuo greičiau važiuo
jama, tuo mažiau mylių išgau
nama iš galiono gazolino.

Be to, prisiminus, kad. grei
tai važiuojant labai smarkiai 
kaista gamos, breikiai ir dėvi
si visos automobilio dalys, pa
tartina šiais sunkiais ekonomi
niais laikais važiuoti vidutiniš
ku greitumu jeigu ne saugumo 
dėlei, tai bent automobilio už
laikymo išlaidų sumažinimui.

nyje. Jie yra slidus, lodei nie
kuomet neapsimoka tokiame, 
lapais nuklotame 
tomobilio staigiai 
Jis gali paslysti ir 
dnas pasekmes.

—o—
93 nuoš. automobilių yra i/ž- 

daryti. Atviri, “touring"’ 
“roadsteriai,” einas iš mados. 
Perkant jie brangiai kaiijuo- 
ja, o parduodant gaunąma 

 

daug mažiau negu už uždary
tus.

kelyje, au- 
suslabdyti 
atnešti liti

ar

Geresne biznio 
išžiūra

Ką kiekvienas auto 
mobilistas turėtu 

žinoti

Pcnnsylvania valstijos aukš
čiausias teismas išleido spren
dimą, kuriame pareiškė, jog 
žalia šviesa nereiškia, kad au
tomobilistas gali laisvai va
žiuoti, neatsižvelgdamas į ap
linkybes. Ir prie žalios šviesos 
pasitaiko kliūtys, į kurias au
tomobilistas neatkreipęs do
mės, gali būti katastrofos kal
tininkas.

—o—
Atėjus rudens sezonui, 

kuTie keliai ir gatvės yra 
kloti nukritusiais medžių
pais. Labai tankiai pasitaiko, 
kad jie yra šlapi, jeigu ne pa
viršiui, tai apatiniame sluoks-

Garsinkites Naujienose

Pasiūlo Žemiausias Kainas už

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

VISAS ŠITAS AUGŠČIAU SUMINĖTAS MATERIOLAS 
YRA DUODAMAS PRIE KIEKVIENO PLANT’O. NIEKO 
DAUGIAU NEREIKIA DAPIRK- f" ii
TI. SPECIALIAI TIK TRUM- vi Q K II 
PAM LAIKUI ...................  Į <>/| ■ VU

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

CALUMET 5200

Sųuare Oeal Plumbing & Heating Supply House
1725 S. STATE ST., Tel. Calumet 5200

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis Ii
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, 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. Patarinias 
dyka!. 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 Keder Avė. Tel. Crawford 5573

statistiškų departamentų, taipgi nuo 
šimtų atstovų didžiausių šioj šaly ma
nufaktūrų. /

Kadangi “Midv/est Stores” organiza
cija superka už cash didelius transpor
tus vagonais, jie gauna reikmenis piges
nė kaina. šios organizacijos užduotis 
yra ir bus dalintis savo suta.upomis su 
savo kostumeriais, ir todėl jie šios sa-

vaitės išpardavime siūlo daugelį 
nų labai žema kaina.

Tik pažiūrėkite į “Midvvest 
skelbimu telpantį šio laikraščio laidoje, 
čia rasite daugelį reikmenų, kurie buvo 
pirkti vagonais. Nors kainos ant reik
menų yra pakilusios, jus vistiek galite 
nusipirkti juos dabar artimiausiame 
“Midvvest Stores” ta pačia žema kaina.

reikme-

Stores”

Po 
vargingo ekonominio padėjimo, pasiro
dė ženklai geresnių laikų.

Vieni svarbiausių faktorių, kurie tai 
parodo. yra abelnas kainų pakilimas 
ypatingai valgomųjų produktų ir gro- 
serių. Pakilimas kainų yra labai svar
bus dalykas, kadangi tuo budu priside
da daugelis milijonų dolerių prie far- 
mų produktų Vertybės. Kuomet far- 
meris gauna daugiaus už savo gaminius, 
jisai tuomet turi daugiaus pinigų pįrk- 
ti tuos daiktus, kurie yra i^/irBinėja- 
mi manufaktūros, ir tuomi tuojaus duo
da darbą darbininkams.

Žinios apie pakilusias kainas ant gy
venimo reikmenų gaunamos iš svar
biausio ofiso “Midvvest Stores”. J tą 
ofisą kasdien • ateina raportai iš valdiškų

B

i»s

I kokybes maistas
APKAINUOTAS dėl SUTAUPIMO

SIOSE dienose, kuomet prisieina atsargiai daryti savo biudžetą, gro- 
serninkai kurių reputacija dėl gerų prekių ir žemų kailių yra ne

įkainuojamas turtas. Nation-Wide Service Grosers yra tokiais!

NATION-WIDE SERVICE GROCERS
1SPAHDAVIMAS PETM., S08. ir

_____________________________4___________ l___________

PASIRINKIMAS
RANKOM RINKTŲ
MICHIGAN NAVY

BEANS
3 10c

TYRAS TOMAČIŲ

CATSUP
10c

TYRI KIAUŠINIŲ

NOODLES

KRAKMOLAS

2 15c

N., SPAIIŲ 7, 8 ir 10
BUY-RITE NAUJAS PAKAVIMAS

PYCES
DIDŽIAUSIAS 

No. 2’/j KENAS’ 

14c f
C & H Pauderiuotas Cukrus KART. 2"*17c
Cream of Wheat
TURKEY RED
Grape. Jam
SWALLOW
Medus
BUCKEYE

MALT HOPS 41c

V1DUT. | A 
MIERORS | O C
16-UNC. i r- 

DŽIARAS | JJC

VACUUMU PAKUOTAS

5-UNC. A i 
DŽIARAS £ Už J /(J

SETAS

15-UNC.
DŽIARAS £qC
PUIKUS i 
BONKA | £|C

NATION-WIDE
Mtyonnaise
NATION-WIDE
Obuoliu Actas
Doggie Dinner 1deal^Vuauutkv d6l kenas ] Qc

No. 2 KENASBUY-RITE NAUJAS PAKAVIMAS

TOMATES 325c
Magic Washer
COMPETITION
Skalbimo Muilas

9-UNC. A i
PAK. Z Už I 7C

PILNAS E A 
SPV. ŠMOTAS 3 u

MILLER and HART’S
Berkshire Sulz Puikus
Country Style Pork Sausage

sv 23c 
sv. 21 c

OLIVILO

MUILAS S 3 -19c
KIEKVIENAS DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

SERVICE GROCERS
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ALGOS IR PELNAI

Ar reikia stebėtis, kad Amerika šiandie pergyvena 
skaudžių biznio depresiją? štai kelios skaitlinės:

Vidutiniškas darbo našumas dirbtuvėse nuo 1919 
iki 1929 metų padidėjo 50 nuošimčių, bet metinis dar
bininkų uždarbis padidėjo per tą dešimtmetį nuo $1,254 
tik iki $1,325.

1929 metais 5 nuošimčiai turtingiausiųjų mokesnių 
mokėtojų gavo tarp 26 ir 27 nuošimčių (t. y. daugiau, 
kaip ketvirtadalį) visų metinių krašto pajamų. O tuo 
tarpu masės žmonių turėjo šitokias įplaukas: 20,117,- 
510 žmonių tarp $1,000 ir $2,000 kiekvienas; 15,472,560 
žmonių — mažiau, negu po $1,000.

Kada darbo našumas auga daug sparčiau, negu 
darbininkų algos; kada maža saujelė lobininkų pasiima 
milžinišką dalį šalies pajamų, o dešimtys milionų žmo
nių vos uždirba tiek, kad galėtų išsimaitinti, tai neiš
vengiamai turi susidaryti prekių perviršis, kurio žmo
nės neišperka. Tuomet darbai sustoja ir įvyksta depre
sija.

Dideli pelnai ir maži uždarbiai — ve kas yra de
presijos ir nedarbo priežastis.

MATYT, SERGA IR PROTIŠKAI

Buvo skelbiama, kad komunistų kandidatas į pre
zidentus, Fosteris, apsirgęs širdies ir nervų liga. Da
bar jisai jau esąs tiek pasitaisęs, kad galįs priiminėti 
komunistų spaudos reporterius ir diktuoti jiems savo 
pareiškimus. Viename labai išbubnytame jo pareiškime 
randame šitokių “išminties žemčiūgų”:

“Abi, republikonų ir demokratų, partiji susita
rė remti socialistų partijos rinkimų kampaniją ir 
tai vykdo gyveniman. Tas rėmimas rodo nepapras
tų proporcijų. Dar niekuomet nematyta publikaci
ja kapitalistinėj spaudoj šiuo tarpu teikiama Nor- 
man Thomasui, socialistų kandidatui. Socialistų 
partija, kuri faktinai neturi savo spaudos (jos 
spauda yra tikrai ne menkesnė, kaip komunistų. — 
“N.” Red.), gauna buržuazinėj spaudoj vietos pro
pagandai už milionus dolerių. Norman Thbmas at
virai garbinamas konservatyviškiausių laikraščių, 
kaipo Hooverio ir Roosevelto sėbras.”
Aišku, kad Fosteriui “ne visi namie”, jeigu, jisai 

šitaip kalba. Kur jisai matė bent vieną kiek įtakinges
nį laikraštį, kuris butų pasakęs, kad Norman Thomas 
esąs “Hooverio ir Roosevelto sėbras”? Tur būt, Fos
teriui, tatai prisisapnavo, ir jo prote taip viskas mai
šomi, kad jisai sapno neatskiria nuo tikrovės.

Paskui, kas per kūdikiška pasaka, kad laikraščių 
rašymas apie Norman Thomasą reiškiąs “republikonų 
ir demokratų partijų susitarimą remti” socialistų kan
didatą! Lyg Fosteris yra toks mažas “beibė”, kad ne
supranta, kodėl stambioji spauda rašo apie asmenį, ku
ris kandidatuoja į aukštą urėdą?

Ji rašo apie jį dėlto, kad jisai yra populeriškas. 
Amerikos laikraščiai rašo apie viską, įcuo interesuojasi 
skaitytojų masės, nes tarp laikraščių eina smarki kom- 
peticija (konkurencija). Jeigu vienas laikraštis užtylė
tų įdomias skaitytojams žinias, tai, skaitytojai imtų 
kitą laikraštį, kuriame jie tikėtųsi tų žinių rasti* Ka
pitalistinė spauda rašytų ir apie komunistų kandida
tus (kaip kad ji rašo, pav. apie Staliną ir sovietų Ru
siją), jeigu tie kandidatai butų populeriški. Kada buvo 
gyvas Debsas, kurį Fosteris da ir šiandie laiko “geru 
žmogum”, tai spauda dažnai apie jį parašydavo labai 
plačiai.

Yra iš viso žiopla sakyti, kad, jeigu laikraščiai 
apie kurį kandidatą , rašo, tai ji jį “remia”. O dar žiop- 
liau yra pasakoti, kad laikraščių rašymas reiškiąs, jo- 
gei “remia” republikonų ir demokratų partijos. Argi 
tos partijos laikraščius kontroliuoja?

Reikia stebėtis, kad komunistai nesupranta, jogei 
jie savo kandidatą kompromituoja, skelbdami tokius 
jo nesveikos fantazijas kurinius. . . " J"-

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paltai 

Metams ---------- .. , $8.00
Pusei metų .------------  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam ------ 1.50
Vienam minėtini r- .75

Chieagoj per iineiiotojuai 
Viena kopija-- ------—- 8c
Savaitei    ........................18c
Mėnesiui ----- ...—75c

Suvienytose Valstijose, na Chieagoj, 
paltą:

Metama ......................    $7.00
Pusei metų----------------- —— 8.50
Trims menesiams ......... 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui . ............. _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........i uunum.    $8.00 
Pusei metų ...... ......... —..............4.00.
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu karta su užsakymu.

PRISIPAŽĮSTA, kad yra 
SEKTANTAI

Buvo žinių, kad Amerikos 
komunistų partijos vHunėje 
neramu; tarp vadų eina kova 
ir intrigos. Dabar tuos gandus 
patvirtina paskelbti spaudoje 
komunistų centro komiteto su- 
viažiavimo nutarimai. Vienoje 
be galo ilgoje (apie 10 špaltų) 
rezoliucijoje sakoma, kad ko
munistų partija dar ligi šiol 
nesugeba nusikratyti sektantiz- 
mo ir biurokratizmo, kad ji 
nemoka prieiti prie minių ir 
jas patraukti savo pusėn, kad 
partijos vodovybė (t. y. Fos
teris) nekovoja su oportuniz
mu, kad ji nesugeba panaudo
ti darbininkų kovas partijos 
įtakos sustiprinimui, ir t. t.

Komunistų centro komitetas 
prisipažįsta, kad partijai nesi
seka, nežiūrint j tai, kad pla
čiosios masės, spaudžiamos eko
nominio krizio, vis labiau ra
dikalėje. Kokios to priežastys? 
Minėtoje rezoliucijoje sakoma, 
kad1 komunistų nepasisekimas 
turi, tarp kitko, šias priežas
tis:

“(a) Stiprios sektantiškos 
tendencijos ištisam partijos 
darbe ir masinėse organiza
cijose; tendencijos, paremtos 
giliai įsišaknėjusiu forma
lizmu, dar vis pasilikę...

“ (b) Nenugalėtos biuro
kratinės darbo metodos. Sto
ka lavinimo pajėgų iš apa
čios partijos organizacijoj ir 
jos broliškose organizacijose; 
stoka akstinimo iniciatyvoj 
žemesniųjų partijos organi
zacijų...”
Rezoliucijoje išskaityta ilga 

litanija visokių partijos vado
vybės “griekų” ir paskui pa
reiškiama:

“Del šitų priežasčių priva
lo būti griežrd kova nugalė
jimui sektantizmo, kuris pa
silieka vyriausia kliūtim ma
siniam partijos darbo ypa
tingai kaip jis pasireiškia 
darbo unijose, kas labai kliu
do išplėtimui' bendro fronto 
iš apačių.”
Įdomu toje, ilgoje komunistų 

centro komiteto išpažintyje 
dar yra tai, kad tenai partijos 
lyderiai prisipažįsta, jogei jų 
partija visur kur prakiša, ne
mokėdama užimti aiškios pozi- 
zijos svarbiose kovose. Būtent:

“Ypatingai tas pasireiškė 
santykyj su veteranų mar- 
šavimu į Washingtoną; taip
gi1 Nacionalės Mainierių Uni
jos konvencijoj, pereitų ko
vo mėnesį, kur nepastatytas 
atsakomam laipsnyj klausi
mas organizavimo mainierių 
kovų, prasidėjusių’ balandžio 
1 d.; praradime vadovybės 
Rytinio Ohio valstijos mai
nierių streike ir atidavime 
jos UMWA unijai; nesugebė
jime įsigalėti ir paimti va
dovybę gaivališkų bedarbių 
judėjimų —vadovybę, -kuri 
perėjo į rankas socialfašis- 
tų ('Pittsburghc, Seattlėj, 
Youngstovvne) ir eilėj mažų 
miestelių vidur-vakąrinėste 
valstijose; tūluose svyravi
muose remti farmerių strei- 
ką...” .

• ■ ' 1 -

Ir štai,: dėlto kad darbininkų 
masėse auga socialistų įtaką, 
tai Maskvos davatkų generolai 
šaukia apie “social-faŠizrpo pa
vojų”. Tai yra idėjjnių bank
rotų taktika. Jęigu komunistai 
pretenduoja . į ^darbininkų va
dus”, tai jie turėtų parodyti, 
kad jie moka geriąus už Uitus 
ginti darbininkų; reikalus. O 
dabar jie patys prisipažįstu 
sektantizme, biurokratiz pie,
oportunizme ir nesugebėjime 
vadovauti dapbinipUanis* bet, 
vietoje to, kad taisyti savo 
ydas, jie kursto darbininkus 
prieš 8QciaJį$tųs, ■.—< y44inasi, 
einą į talkų 'atžagareivius.

HITLERIZMAS VOKIETIJOJE 
SMUNKA

Wolmirstedt apskričio Ro- 
denslebep mieste, Vokietijoje, 
įvyko vietiniai rinkimai, Juose 
žymiai padidėjo balsai social
demokratų ir labai nusmuko 
nacionalsocialistų (fašistų) bal
sai. Rinkimų rezultatai buvo 
toki: socialdemokratai gavo 
370 balsų (per reichstago rin
kimus tame mieste buvo pa
duota už socialdemokratus tik 
277 b.), nacionalsocialistai 188 
(vietoje 378), jungtinis buržu
azinių partijų sąrašas 158 (vie
toje 79).

Iš tų davinių matyt, kad 
dalis buvusių Hitlerio rėmėjų 
sugrįžo prie buržuaziniu par
tijų, bet dar didesnė dalis per
simetė į kairią. Hitleris, mat, 
buvo pritraukęs savo demago
giškomis frazėmis daugelį dar
bininkų. Dabar tie darbininkai 
pamate, kad “naciai” eina ran
ka už rankos su kapitalistais 
ir junkeriais, todėl jie pradėjo 
atsipeikėti.

Jeigu panašus balsuotojų nu
sistatymas bus ir lapkričio 
mėn. 6 d., renkant naują reichs
tagą, tai fašistai susilauks 
skaudaus smūgio.

Sveikatos Dalykai
Be jausmingumas

Seni ir nauji budai atėmimui 
skausmo laike operacijos

Atėmimas skausmo laike 
operacijos yra vienas didžiau
sių medicinos mokslo nuopel
nų paskutiniame šimtmetyje. 
Atėmimo skausmo procesas 
vadinasi “anestezija.” Aneste
zija yra graikų žodis, kuris 
reiškia bejausmingumą.

Medicinos praktikoj aneste
zija yra dalinama į dvi kate
gorijas. Pirmai kategorijai 
priklauso abelna arba genera- 
lė anestezija, kada užmarin
tas ligoiliš ile Tik neturi skau
smo, bet tuo pdčiu* laiku nu
stoja ir sąmonės. Vadinasi, 
laike operacijos jis nieko ne
žino, kas darosi. Antra anes- 
tetikos kategorija yra lokalė, 
Tai reiškia, kad ligonis nenu
stoja sąmonės, o tik nejaučia 
skausmo toj vietoj, kur yra 
operacija daroma.

Gcneralės anestezijos įvyk
dymui (atėmimui skausiho ir 
sąmonės) daktarų yra vyriau
siai naudojami šie chemika
lai: chloroformą, ethcris, nit- 
rous oxide ir ethelėne’as. Tep- 
ka pasakyti, jog iš visų tų 
chemikalų chloroformą yra 
pavojingiausias. Išėmus gim
dymus, chloroformą yra re
čiausiai vartojama anestezija 
prie operacijų. O tai todėl, 
kad ji silpnina širdį, kenkia 
inkstams ir kitiems svarbiems 
kūno organams. Ypač pavo
jinga ją vartoti, ! kuomet tie 
organai nėra sveiki.

Etlieris yra dažniau naudo
jamas ir per pusę yra mažiau 
pavojingas, negu chlorofor
mą. Pavojinga jį naudoti tik 
tuose atsitikimuose, kuomet 
ligonis serga džiova. Gali iš
sivystyti po operacijos plau
čių uždegimas ir pas tuos ligo
nis, kurie turi paprastą šaltį; 
štai kodėl etheris yra daug 
saugiau naudoti vasaros lai
ku, kada burnoj mažiau tėra 
šalčio perų.

Dar mažiau tėra pavojingas 
nitrolis pxide, kuris paprastai 
yra žinomas kaipo “juokinan
tis gesaa.” Tas g^s^s yra ge
ras tuo, kad vįsai mažai teat
siliepia ant plaučių ir labai 
mažai tekenĮcia |(įtieips orga
nams. Trumpoms ęperącijoms 
jis labai tinka. Pavijinga juo 
marinti tik senus žmones, ku
rie) tiiri (ankštą; kraujo įspąmiih 
įną. JSimkičms vMufiųR opęrąt 
pijome j|s taip pąt netinka; 
kadangi tuose atsitikimuose 
reikalinga ligopį giliau už- 
pigdyti.
| Tačiau prie mažiausiai pa
vojingų chemikalų tenka pri~

skaityti dar nesenai išrastas 
kurios yra žinomos 

kaipo etheįene. Tos dujos vei
kla panašiai, kaip ir “juoki
nantis gesąs.” Vienok jos ne
sudaro pavojaus net ir tiems 
ligoniams, kurie turi aukštą 
kraujo spaudimą-

Tai tiek apie generalę anes
teziją.

Kai dėl lo|calės anestezijos, 
tai turiu pasakyti, jog yra 
naudojama šimtai įvairių che- 
mikalų. Ęet iš jų paminėsiu 
tik vieną, kuris yra dažniau
siai naudojamas. Būtent, no- 
va-caine. Tds chemikalas yra 
įleidžiamas į tą vietą, kur da
roma operacija. Toj Vietoj ne
jaučiama 1 skausmas, tačiau 
žmogus nenustoja sąmonės. 
Nova-caine vartojama prie 
nulaužtų kaulų sutaisymo, ton- 
silų išeminio ir kitų smul
kesnių operacijų. Tačiau tam

tikruose atsitikimuose jis yra 
vartojamas ir darant stam
besnes operacijas, kada dėl 
vienokios ar kitokios priežas
ties yra pavojinga vartoti ge
neralę anesteziją.

Prie pabaigos galima pasa
kyti, kad tiek generalėj, tiek 
lokalėj anestezijoj vartojami 
chemikalai turi savo geras ir 
blogas savybes. Vienas chemi
kalas tinka viename atsitiki
me, o kitas — kitame. Dakta
ras; kuris studijuoja ligonį, 
visuomet turi progos pasirink
ti tinkamiausį anestezijos bū
dą. Ir kada tai padaroma, tai 
operaciją galima padaryti be 
skausmo tiek naujai gimu
siam kūdikiui, tiek šimto me
tų seneliui.

Dr. M. T. Striko? is?.
Amerikos Liet. Daktarų 

Draugijos narys.

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA
(Tąsa)

IPažiurėjo Staugirdienė į 
Džianuką ir susimąstė. Skaudu 
jai buvo, kad trylikos metų 
vaikas, jau septintus mokyklos 
metus eiti baigiąs, nieko ver
tesnio bei kilnesnio nenori, 
kaip tik beisbolo, futbolo ir 
fonių. Bet ką gi ji padarys? 
Vaikas yra tėvo įtakoje, o tė
vas juk pilnai suamerikonėjęs. 
Jis stačiai su įkvėpimu skaito 
storus5 dienraščius ir svaigina 
savo protą melais, humbugu; 
pagyrikomis ir bliofu.

“Girdėjai, tėvai, ką vaikas 
s^akė?* Ar tąu ne gėda, kad 
trylikos metų vaikas, jau sep
tintus metus mokyklą einąs, 
taip kalba? Vedžiojiesi vaiką, 
kur žiauriausio sporto rungty? 
nės eina, ir iš mažens ugdai 
jame žemus pomėgius, šiurkš
čius įpročius, vietoj pratinęs 
lietuviškai kalbėti, : skaityti ir 
švelniau elgtis,” baigė Staugir
dienė, giliai susirupinusi.

Bet Mikas su Džianv.ku da
bar, tarsi musės tešloje, abudu 
buvo suklimpę storame sek
madienio laikraštyje ir skaitė 
kinoteatrų skelbimus.

“O, look, pa’ čia geras šio- 
vas: Dempsio kumštynes rodo. 
Let’s go, pa, let’s go!” tarytum 
degte degė Džianūkas.

“šiur, Džianuk, vy gona go.” 
Ir išėjo abudu Dempsio kumš
tynių Almos žiūrėti; O Staugir
dienė liūdnai pagalvojo, pagal
vojo ir išėjo su Adelina į “Bi
rutės” choro tą vakarą duoda
mą koncertą.

II
Prohibicija veikė.
Tikro alaus niekas daugiau 

nei dirbo nei pardavinėjo,
Sausra!
Vyną bei degtinę paėmė sa

vo tėviškėn globon federalė 
valdžia.

Labai protingi ir tolerantin
gi Amerikos valstybininkai ku* 
nigams leido pirkti tam tikrą 
kiekį sakramentinio vyno, me
dicinos gydytojams — prira
šyti degtinę,, kaip vaistą, ligo
niams, o’vaistininkams — ir 
pirkti ir parduoti tam tiktą 
kiekį spirito bei degtinės.

Karčiam ninku darbą dirbti 
pavedė išmintingi valstybinin
kai kunigams, medicinos gydy
tojams ir vaistininkams.

Kokia kilni įnaša aukštosna 
profesijosnal

Garbė prohibięijai! i
Garbe -ir šlovė turtingiausio 

krašto išmintingiems vhlstybi- 
hinkams!

Turi pinigų^ nori išsigerti 
gero vyno — eini pas kunigą, 
nori išsigerti geros degtinės — 
eipi pas< medicinos gj/dytoją'^r 
vaistininką, ,

Diagnozių Vlados tas pats; 
gerą pažintis arba neabejotina 
introdukcija. ‘

O kad hipokratizmo kauke 
nebūtų taip išdėvėtv., kaip sa-
«■ ■ .i , 

šimtaprocentiniam amerikonui, 
kokiu jis virto, gėda ir many
ti, kad prohibicija butų blogas 
daiktas juodam darbininkui. 
Mat, ją įkūrė turtingi, išmin
tingi ir garbingi amerikonai, 
ne kokie “grinoriai” arba “for- 
neriai”, kurie tuoj apsikrečia 
“izmais” ir nebepasitenkina 
laisviausia bei geriausia val
džia. pasaulyje. Jis mane pri
prasiąs ir prohibicijos krikšty
tas vanduo busiąs taip jau ge
ras alus, kaip ir geriausias. 
Kasdien jis pareidamas iš dar
bo užsukdavo senon karčiamon 
ir išgerdavo stiklinę ar dvi 
blaivingo alaus. Nors, iŠ tikrų
jų, tik dažytas vanduo, vis dėl
to dulkes nuplauja ir sunkaus 
darbo parmųštą kūną bei dva
sią biskelį atgaivina.

Daug kartų Mikas pastebėjo 
karčiamninką išsitraukiant iš 
užpakalinio kelnių kišeniaus 
plokščią bonkutę, pasilenkiant 
po baru ir kažką ten darant, 
paskui paduodant kostumeriui 
paprastą stiklinę, kurios kokia 
šešdalė pripilta skystimo, at
rodančio lygiai kaip vanduo. 
Nors Mikas ligi šiol maža kiek 
degtinės tepais’e, vis dėlto da
bar lyg ir pradėjo jį kas gun
dyti: “IPažiurėk, Mikai, ką jie 
ten iš tų stiklinių, tik dalinai 
pripiltų geria?” Ir Mikas ne- 
susitūrinčiai susidomėjo. Juk 
gali būti koks nors naujas, 
ypatingas, stačiai stebuklingas 
garsiosios Amerikos išradimas: 
prosperito eleksiras! Jis papra
šė karčiamninko: “Duok ir 
man patrajint, ką tu ten ki
tiems, matau, vis duodi iš tų 
stiklinių.” Karčiamninkas apsi
dairė, ar kartais nėra čia ko 
įtartino, išsitraukė iš kelnių 
kišeniaus plečkutę, pasilenkė 
po baru, įpylė į stiklinę ir pa
davė Mikui. “Tik greitai iš
gerk., žinai, reikia vačintis pro- 
bišinų”, įspėjo Miką karčiam
ninkas. Mikas išgėrė ir nusi
purtė, kaip šuo iŠ balos iššo
kęs. Bet nieko nesakė, nors ir 
galvojo, kad tokia šilta, lyfe ir 
prakąįtų^tsiduodanti, baisiai 
šlykšti, o vis tiek 50 centų pa
ėmė už vieną “drinksą”.

Karčiamoj buvo apie 15 žmo
nių. Visi darbininkai. Vieni at
ėję dulkes iš gerklės pilvan 
nuplauti, kiti apetitą pataisyti, 
dar kiti sustiprinti fabrike per 
dieną nuvarytas kojas, kad 
namo parneštų. Buvo ir tokių, 
kurie atėjo čia todėl, kad ne
turėjo kur daugiau eiti. O ben
drai paėmus, beveik visi atėjo 
čia, kad savo sunkaus, skur
daus ir maža ką gero ateityje 
žadančio gyvenimo bedas alko
holyje ištarpyti, nuo šiurkš
čios realybės nutolti, su švel
nia fantazija pasiglamonėti...

Ir tarpina.
Narkotizuoja savo dvasią, 

glamonėjasi su švelnute fanta
zija* gyvai jliepsnindami savo 
širdyje apgavikės vilties ugne
lę.

Vieni, kaip Mikas suskaitė, 
jau išmetę po ketvertą, kiti po 
šešetą pustuščių stiklinių.

Pustuščių ?!
Kitaip juk ir negalima. Mat, 

atmieštą spiritą arba munšai- 
ną, ne alų, kaip prieš prohibi- 
ciją, geria.

Gal būt; kad toliau ir pilna 
stikline bus galima munšainą 
gerti. Titai parodys prohibici
jos ateitis.

Jau senesni prohibicijos eros 
gyvenimo artistai už Miką, ma
tyti, giliai jį sužavėjo, kad jis, 
j juos žiopsojęs, žiopsojęs, lyg 
kino teatro publika į judančias 
ir kalbančias drobėje sumaži
nėjusias žmogystes, nusitarė 
dar vlfeno “drinkso” paprašyti, 
tik jau, žinoma, pigesnio.

(Rus daugiau)

no artisto mimika, tai nors ir 
tam pačiam “ligoniui”, vis dėl
to kiekviename naujame re
cepte įrašoma kita “liga”, daž
niausiai: plaučių uždegimas, aš
trioji sloga, gripas, influenza, 
lėtoji dispepsija, anoreksija 
arba visatinas sunegalėjimas.

Užmoki tris dolerius gydyto
jui už receptą, vaistininkui ir
gi tris dolerius už vaistus, ku
rie reiškia nei daugiau nei ma
žiau kaip vieną puslitrį degti
nės..

išgijimas visai panastas: 
gerai išsigėrei, giliai apsvaigai, 
nauja Amerikos dorybe pasi
gėrėjai, pasididžiavai, išsimie
gojai ir...

Garbė orohibicijai!
Garbė ir šlovė amerikoniš

kos išminties ir dorybes" pil
niems valstybininkams!

Dėdė Šamas, kunigai, medi
cinos gydytojai ir vaistininkai 
tapo visų pirmiausiais butlege- 
riais, arba slaptais degtinės 
šinkoriais!

Biznio civilizacija bei kultū
ra pradėjo spindėti naujos do
rybės puošmenimis!

Viešpaties Dolerio karunon 
tapo įjungtas brangiausias žem. 
čiugas, kurio galingi spindu
liai paplito visuose Viešpaties 
Dolerio Karalijos kampuose.

Garbė prohibicijai!
Garbė ir šlovė “aukščiausios 

gyvenimo normos” krašto biz- 
niškai civilizacijai ir kultūrai!

Bet" Mikui Staugirdui• nete
ko vaikščioti naujos dorybės 
keliais nė į kunigus, nė j gy
dytojus, nė į vaistininkus.

Jis tiek pinigų neturėjo.
O norėjosi.
Juo labiau, kai atėją karš

tas, šutinantis vasaros oras. 
Plieno liejykloje, tarytum kros
ny j, Mikas per ilgas dienas ke
pė. Eina jįs, būdavo, vos gy
vas iš fabriko namon. Senu 
papratimų užsuka senon karčia
mon. Paprašo alaus. Ka’p visa
da, juk. Bet gauna jau nebe 
alaus, o tik kartaus skystimo, 
kurį puritaniškoji prohibicija 
pakrikštijo “beveik alum” —• 
"near-beer”. Išgeria vieną stik
lą, išgeria kitą. Pilvas ima 
pūstis, veržia juosmu, tarytum 
jis jau tebebūtų paprastas dar
bininkas, bet koksai prosperin- 
gas biznieris. Ir eina namon 
su (išpultu pilvu Mikas
* Visai aiškų . Miko kūne ir 
dvasioje pakitimą Staugirdienė 
ne-tartą pastebėjo ir neišken
tusi: paklausė: W Įcas gi tau, 
Mikai, kad jau nei jautiesi taip 
špiag|ą|, nei valdai taip gar
džiau? ka|p pirmiau?6

“Ati tį>ks v karštis, o reikia 
yisį dieną šapo] kepti,”

“Matai, ’ kąi pareidamas iš 
darbo ‘ .išger<|ąvab vieną kitą 
įtiklinę gero alaus, tai ir jaus- 
ejavais ganiau ir pavaikydavai 
gardžiau, o daĮ?ar...” .

Mikas tylėjo. Juk tokiam

NAUJAS Ęuituros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA1 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
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Nušautas agitatorius 
laike bedarbių pro

testo riaušių

Iš kitur atvykę komunistai su- 
..agitavo neramumus prie 18 

apielinkės bedarbių šelpimo 
stoties.

J. Sbosab, komunistų agita
torius, atvykęs iš West , Pull- 
mano, 12048 Emerald Avė., 
dalyvavo bedarbių riaušėse, ku
rios įvyko prie Maxwell apy
linkės bedarbių šelpimo sto
ties, žuvo nuo policininko kul
kos. ■ . .

Vakar anksti rytą komunis-

ta minia surengė demonstra
cijas prie stoties, 1701 String 
St., protestuodama prieš mažas 
porcijas ir statydami stočiai 
savo reikalavimus, Kurių, th- 

'čiau, stotis negalėjo išpildyti.
J neramumo vietą pašaukta po
licija, kurios skvadas tuojau 
atvyko iš Maxwell stoties. Kaip 
sako anglų spauda, agitatoriai 
tuojau puolę policiją mušti su 
geležgaliais, plytgaliais, pradė
ję juos spardyti ir vieną, John 
Fried, permetę ant šaligatvio. 
Tas 
tris 
nes 
kai
giau policijos, agitatorei išsi 
slapstė ir minia pradėjo 
tytis.

Areštuoti šeši riaušių 
viri Antanas Andriuška. 
rence Mole, J. Jesson,
Nahnes ir du juodukai J. James 
ir W. McGill.

išsiūmęs revolverį paleido 
kulkas į minią ir nuo vie- 
puolė Sbosabas. Vėliau, 
prie stoties atvyko dau-

skirs-

daly- 
Law- 

Adam

RAUBA
šiuo pasauliu 

7:30 valandą va- 
sulaukęs pusės

PETRAS
Persiskyrė su 

spalio 5 dieną, 
kare 1 93 2 m., 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., *
Gaurės parap.. Balandžio kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną po tėvais Gužai
tė. sūnų Petrą. 2 brolių Antaną 
ir Vincentą, pusbrolius, pusses- 
res ir gimines, o Lietuvoj tėvelį 
Antaną, brolį Juozapą, seserį Ma
rijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvėse įvyks subatoj spa
lio 8 dieną. 9 vai. ryte iŠ Eu
deikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Raubos gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliud? liekame,
Moteris, Sūnūs, Broliai 
ir Pusbroliai.

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

dalyvauti

LUDVIKAS TRUBAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio .5 dieną, 3 valandą po piet 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyvenęs 20 mteų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį ir dukterį, posūnį, švo- 
gerį Jurgis Merkelis, draugus ir 
gimines, o Lietuvoj 
tą.

Kūnas pašarvotas 1

So. Fairfield Avė.
Laidotuvės įvyks 

lio 8 dieną, 2 vai. 
Eudeikio koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ludviko Trubos 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini- *

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Posūnis, 
Švogeris ir Giminės.

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

seserį Elzbie

randasi 4447

subatoj spa-
po piet H

P-le Jcan Chunick ir Herald Chunick, ukrainiečiai profesionalai š Vil
niaus užgrobimo sukaktuvių paminėjime, spalių 9 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Herald 
Chunick yra’ mokytojas Chicagos Lietuvių Baleto Mokyklos. • t

Perorganizavo Cent
ral Republic Bank 

& Trust Company

Mokytojai ir miesto 
darbininkai gaus dvie

jų savaičių algas

šaulio dainininkai ir 100 ypa
tų simfoninis orkestras. • Z.

Sugavo vagį, kuris į- 
siveržė į Norkaus 

valgyklą
....

Suimtas vakar rytą, kuomet už 
> puolė Kyauso saliuną

Policija vakar anksti rytą, 
apie 4 vai. suėmė vagilį, kuris 
eštadienj įsiveržė į Norkaus 

valgyklą, netoli 81-os ir ir HaL 
sted gatvių. Vakar per stogą 
lindo j gretimą Krauso užeigą 

: r mėgino ją apkraustyti. Vidu
je jį užtiko policija Vagilio pa
vardė nežinoma, bet jis gyve
nąs netoli 2900 Emerald Avė., 
ir spėjama, kad yra’ lietuvis.

Cicero
A. Bernadišius susilaukė 

įpėdinio

Naujas banko vardas yra City 
National Bank & Trust

Conipany

Vakar finansiniame distrikte 
atidarytas naujas bankas, City 
National Bank & Trust Compa- 
ny, kurio direktoriams pirmi
ninkauja gen. Charles I)awes, o 
prezidentu yra' Philip R. Clarke. 
Jie yra buvę viršinnkai Central 
Republic Banko, kuris buvo per
organizuotas ir perkrikštytas 
aukščiau minėtu vardu. Jo ka
pitalas sieks $4,000,000, sur- 
plusas—$1,000,000. Bankas tuo
jau 
ral 
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Miesto bankarris sutikus nu
pirkti $4,800,000 vertės mo
kesčių varantų, mokytojai ir 
kiti miesto darbininkai 
dviejų savaičių algas.

gaus

Glaeser pardavinėjo 
klastuotus morgičius.

Investoriai nuostos
$1,000,000

pradėjo biznį senoje Cent- 
Republic banko vietoje — 
So. LaSalle Si.

Charles M. Glaeser, advoka
tas, kuris prisipažino pavogęs 
nuo' savo klientų $500,000, par
davinėjo klastuotus, beverčius 
morgičius. šiandien kriminalia
me teisme prasidės jo byla. 
Spėjama, kad investoriai nu
stojo apie $1,000)000.

narnos kiekvienam muzikos 
mėgėjui. Sezonas prasidės šeš
tadienį, spalių 15 d. su ‘'Ai
da”. Bilietai bus nuo 50 cen
tų iki $2 (be thksų).

Civic Opera . Company, nuė
stoj usi vieno didžiausių rėmė
jų Samuel Insullo, kuris nusi- 
spektdiavo ir subankrotavo, 
atsidarys naujoji organizacija, 
Chicago Stadium Grand Ope
ra, turės užpildyti paliktą 
spragą.

Be to, Sladiume kiekvieną 
sekmadienį, pradedant spalių 
23 d., bus duodami koncertai, 
kuriuose dalyvaus žymus pa-

Sekmadienį, Cicero žinomas 
“Giraht Works Coal Yard” sa
vininkas Adomas Bernadišius, 
susilaukė įpėdinio, žmona su 
naujagimiu randasi šv. An
tano ligoninėje ir jaučiasi labai 
gerai. A. Bernadišius užlaiko 
■anglių sandėlį prie 16-tos ir 49th 
Ct. kampo.—R.

Graboriai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
£420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Sccley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. KenwOod 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

* < Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti ’47th Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Šis bankas perėmė visus Cent
ral Republic banko depozitus 
ir kitus reikalus. Kaip prane
ša direktoriai, senojo banko 
klientai galės naudoti tas pa
čias knygutes ir čekius toliau. 
Visi Central Banko depozito- 
riai automatiškai paliko City 
Banko depozitoriais.

Buvęs bankas buvo valstiji 
uis bankas. City National 
Bank—nacionalis ir bus valiu
tos kontrolieriaus priežiūroje.

Central Republic Bank išeis 
iš aktyvūs komercinės bankinin
kystės bet neišeis iš biznio.

Negavęs merginos ran
kos pašovė ją ir save

Pasikorė bedarbis
Užvakar pasikorė Frank 

Vaughn, 55.. metų- bedarbis, Jo 
kūnas buvo rastas kambaryje, 
1505 North Clark St.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto  jas 
^Moderniška Koplyčia I Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Chicagos Stadiume 
bus statomos operos
Chicago Stadium Grand Ope

ra užpildys Civic Opera 
Conipany paliktą spragą; 
sezoną pradės spalių 15 d.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

' Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad, neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

I J. ZOLP
Grabinius Chicagoj

1646 W. *46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus
GYDi

Gydo sa

Ofiso: Td. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

Valandos

’TOJAS IR CHIRURGAS 
ofise patinusias, išputusias 

\ blauzdų gyslas.
n\io 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė,
' Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 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

Ted Tikas, 33 metų vyras, 
užlaikąs krautuvę ties 3956 
Lawrence avė., pašovė mergi
ną Christiane Mermigas ir vė
liau pats paleido kulką- sau į 
galvą. Abu nugabenti į ligoni
nę. Prie jo rastas raštas, ku
riame pasisako, kad tai pada
ręs, nes mergina atsisakė už | 
jo ištekėti. i

Per dvidešimts savaičių, kas 
šeštadienį, Chicagos Sladiume 
bus statomos operos, kuriose, 
kaip sako rengėjai, Chicago 
Stadium Grand Opera, daly
vaus žymus Metropolitan, Ra
vima ir Civic Opera daininin
kai ir kurių kainos bus priei-

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

.GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau- 

,, ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

r SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

. Tel. Victory 4088

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Oi

Akių gydytojai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ IŠTAIGA

•V

• ■<;

ANTANAS JECIKAS j 
F'ersiskyrė su šiuo pasauliu^ 

spalio 5 dieną. 6:30 valandą va
kare 1 93 2 m„ sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Pagramančio parap., Lilavėnų' 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
. Paliko dideliame nuliudime 

moterį Rozaliją po tėvais Raubi-j > 
ckaitė, dukterį Oną, brolį My
kolą, Sheboygen, Wisc., tris pusrVJ 
brolius, Juozapą, Antaną ir Sta-r 
nislovą ir dvi brolienes, Pauliną 
ir Marijoną ir gimines, o Lietu
voj du broliu, Petrą ir Kazimierą; 
it seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 3652j 
v S. Seeley Avė. Tel. Lafayette 

5955.
Laidotuvės įvyks panedėly, spa-. 

lio 10 dieną, 2:00 vai. pcf piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau-; 
liškas kupinės.

Visi a. a. Antano Jeciko gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku< 
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
ęius Eudeikis, Tel. Yards 1741; H

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo niy^giato- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą*; Mm' Bloko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musą 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius UtvaitUM | jūsų 
namus ir atveš į musų Įstaigą, kur gaMto pamatyti 41- 
džiaus| pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų Ir u* tą pa- į 
tarnavimą jums visai nieko nereikta mokėti, nežiūrint 
Į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmborisa, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Roply ėjosDėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kręipsttta kur 
kitur.

EUDEIKIS
i JUSI! GRABOmbrf'f, i i Jti' i

4605-07 South HermitageAvenue
Vtai Mefonali YARDS 1741 te174J

■' '■ -4 ■ * ■

I a ’ ? ;
■<■■■■,iŠ ■ '/to

DR. VAITUSH, OPT7
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimai daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas; Specialč atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi- 

- giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

0R. M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nno a iki 4 Ir nno 6 Iki
8 vai. vąk. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Td.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
t nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mmqu.lte Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė, 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedelioms pagal susitarimą.

2-4

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
t Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Vashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. 
4145 Archer Av

ir Ketv.—-6 iki 
. Tel. Lafayette

9 vai.
7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

105 JV. Adams St., Room 1642
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 IV. 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. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Td. Yards 1829

DR» G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

/f ! < Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakąre. Sek
madieniais nuo 10 iki 12. ■.

3421 So. Halsted St.
, Phone Boulevard 8483

©M

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 tyto iki*9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 West Uth Street 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

, 4600 So. Wood Sts-—Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Natyauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road 

Valandos: 9—12, 7-—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimų.

IHI|I ■ .l.R,..! 1 I.— u . ...................... ..

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829Dr. V. E. Šiedlinski

DENTISTAS
4143 Archer Av., kampas Franchco Av.

Valandos: 9 y. ryto iki 9 v. vak.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos:» 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį. I

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 M Dearborn St., Suite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756 Vest 35tb Street 
Phone Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po -------’
nuo 2 po

pietų, subatomis 
pietą.



Penktadienis, spalių 7, 1932

Jau 12-ka Metų Kaip 
Lietuva Neteko Vilniaus

Sekmadienį, spalių 9 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks iškilmingas tų 

sukaktuvių minėjimas
Programa sudarys {domios prakalbos, koncertas 

ir jaunuomenei — šokiai
Veidmainiu mes vadiname sutvėrimą, kuris kalbėdamas su 

žmogumi, j akis šypsosi, o atsisukęs, drožia į nugarą peiliu. To
kio sutvėrimo visi bijosi, visi į jį atsineša su didžiausia panieka. 
Nevienam musų teko su veidmainiu susitikti ir gerai žinome, 
kaip brangiai tas susitikimas kainavo.

Panašiai, ir Lietuvių tautai teko susidurti su veidmainiu— 
{Lenkija, kuri Suvalkuose kalbėdama saldžius žodžius į Lietuvių 
tautos atstovus, tuo pačiu laiku drožė Lietuvai smūgį į širdį, 
nuo kurio dar ir dabar ji negali atsipeikėti. Spalių 9 d. 1920 
metais, vos spėjo Lietuva pasirašyti su Lenkija' sutartį, gen. 
Želigovski, tuo laiku apsišaukęs “sukilėliu”, smurtiškai užpuolė 
Vilnių ir atplėšė jį nuo Lietuvos. Argi tai ne didžiausias Lie
tuvos paniekinimas pasaulio akyse, ar skaudus pajuokimas, 
kuris turėtų užvirinti kiekvieno lietuvio kraują?

Mes Amerikiečiai gyvename toli nuo Lietuvos ir jos reika
lai gal nėra labai artimi. Gal nevienas į Vilniaus klausimą 
žiuri gana šaltai. Nevienas, argumentuodamas, kad, štai, jau 
dvylika’ metų praėjo nuo Vilniaus užgrobimo ir visos lietuvių 
pastangos jį atgauti ikišiol nedavė pasekmių, pasakys, kad ar 
verta, ar apsimoka toliau kovoti? Bet atsiminę, khd Vilnius yra 
lietuviu tautos ir Lietuvos valstybės brangenybė; kad joje sle
piasi didžiausi dvasiniai ir materialiai turtai, kuriuos musų pra
bočiai krovė ateičiai, visos Lietuvos garbei ir jos vaikų naudai; 
atsiminus, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, Lietuvos ekono
minis, kultūrinis centras, negalime nutilti ir viską palikti veid
mainio rankose.

Mes amerikiečiai negalime tiesioginiai Vilnių atimti iš prie
šų rankų, bet galime pagelbėti Lietuvos 3 milijonams tai pada
ryti, pakeldami savo protesto balsą ir parodydami, jog 
kuomet nesutiksime, kad trečdalis Lietuvos pasiliktų 
mainingos Lenkijos letena.

Todėl, sekmadienį, spalių 9 d., Chicagos ir kitų 
lietuviai susirinkime Chicagos Lietuvių Svetainėje ir
savo dalį, prisidėdami prie didelės Lietuvių tautai padarytos 
skriaudos atitaisymo.

Vėl pilna Auditorija 
klausės Sveikatos 
Savaitės paskaitų

• J* ..... ... .....
Vakar, trečią Sveikatos Sa

vaitės dieną, vėl prisirinko pil
nutėlę Lietuvių Auditorija pa
siklausyti iliustruotų paskaitų 
apie sveikatą, kurias surengė 
Am. Lietuvių Daktarų Draugi
ja paminėti 20 metų sukaktu
ves tos draugijos įsikūrimo. 
Vakar betgi paskaitos buvo 
vien tik vyrams ir apie pus
antro tūkstančio vyrų atidžiai 
klausėsi įdomių aiškinimų dak
tarų daugiausia' apie vien vy
rams ypatingų ligų, nors ne
truko paskaitų ir iš abclnos hi
gienos.. Buvo taipjau įcĮomių 
krutamu ir stereoptikono 
veikslų.

Paskaitas laikė daktara : 
L. Yuška', J. Kulis, Naris, 
Juozaitis, C. K. Kliauga ir 
J. Jovaišas.

narkotikų, spėjama, jog plėši
kai buvo narkotikai. Apie už
puolimą pranešta policijai,' bet 
ikišiol jie nesuimti.

’ »

pa-

mes nie- 
po veid-

kolionijų 
atlikime

“Sveikatos Savaitės” pasižy
mėjo labai dideliu pasisekimu 
nuo pat pirmos dienos ir ren
gėjai, kurie ją atidarė mažojo
je Chicagos Lietuvių Auditori
jos salėje, buvo priversti pa
samdyti didžiąją. Trečiadieni, 
moterų dieną,' susirinko apie 
1,500 klausytojų. Ir pirmą die
ną, antradienį bene tiek aitsi- 
lankė, bet tik dalis galėjo pa
skaitų ir paveikslų žiūrėti, nes 
mažoj salėje tik mažas, palygi
nus su susirinkusia minia, skai
čius žmonių galėjo į ją Sutilp
ti.

Pirmą dieną paskaitas* skai
tė šie daktarai, Dr. Bložis, dr. 
Graičunas, dr. Davidonis ir dr. 
Jokubauskas. Dr. Bložių yra 
programo vedėjas.

Chicaga gauna nau
ją banką didmiesty

City National Bank ir Trust Company 
of Chicago atsidaro Central Republic 

iriobesy, ant La Šalie St.

Kuomet La Šalie Street darbirinkai 
ėjo ęlarban ketvirtadienio rytą r arijas 
komercinis Bankas' jau buvo atidarytas 
ant 208 South La Šalie Street.

Chicago naujas Bankas yra tai 
National Bank and Trust Compar 
Chicago. Tai yrą visai nepriklau:* 
biznis, suorganizuotas tam, kad 
patarnavimą firmoms ir privatiš 
žmonėms. Jis specializuojasi duoti 
tarnavimą pirklybos, taupymo, čeki 
skaitų ir kredito sąskaitų.

Kapitalas ir Perviršis $5,000,00

Naujas Bankas atidaro savo bizįiį 
kapitalu iš $4,000,000 ir, perviršiu 
$1,000,000, sumokėtas sindykato 
susiorganizavo tam tikslui.

City National Bank yra suorganizuo
tas sulig National Banking akto, ir bus 
operuojamas po priežiūra Suv. Valstijų 
Comptroller if Curepcy.

Priima Central Republic Depozi

Nuo šios dienos naujasai City b___
nal Bankas priima pilną atsakomybę už 
depozitus' Central Republic Bank and 

>zito- 
dabar

ran-

SPECIAL BARGENAŠ VISIEMS 
LIETUVIAM

Galite gauti bargenus pas mane kaip 
ir kįtur. 
Vyrų oxfordai $1.79 ir daugiau. 
Vaikų oxfordai ir šušiukai 95c 

daugiau.
Kepurės 3 9c ir daugiau.

Abelnai kalbant visokių reikmenų 
čia galite gaut, geriau ir pigiau pas 
tyrusį biznierių.

J. RIMDŽIUS, 
2444 West 63rd St. 

Chicago, Illinois.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ir

jus 
pa-

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
* ŠIANDIE!

Metinė mokestis tik $1.00. 
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN. 

1647 W. 47th Street,

CLASSIFIED ADS
Radios

NAUJAS 1932 Pbilco, 11 tūbų 
Console $39.95, Sparton 10 tūbų 
Console $29.50, Migets $11.95.

2332 Madison St.

PROGRAMAS
1. Antanas žymontas, programo vedėjas.
2. Dr. Graičunas, kalbėtojas.
3. Dr. C. Kasputis, kalbėtojas.

P. Grigaitis, “Naujienų” redaktorius, kalbėtojas.
Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” .
Sofija* Paškevičiūtė, soprano solo.
Lietuvių Universitetų Studentų Kliubo Kvartetas.
Herald Chunick ir Jean Chunick, ukrainiečiai klasinių 

šokių šokėjai.
Stasys Rimkus, baritonas solo.
Sofija Paškevičiūtė, soprano solo (antru sykiu).
Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” (antru sykiu).

koncerto linksmoji vakaro dalis jaunuomenei—šokiai.

6.

8.

9.
10.

Antradienį jskaitė: dr. S šla- 
kis, dr. S. Biežis, dr. Šimkus, 
dr. Simonaitis, dr. Dundulis, 
dr. Poška, dr. Paukštis ir dr. 
Milas. Visi prelegentai yra 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos ir American Medical 
Association nariai,

Šiandien, paskutinę dieną, 
programas bus pritaikintas 
mišriai publikai. Paskaitas skai
tys dr. Strikolis, dr. Kavars
kas, dr. Zalatorius, dr. Vezelis 
ir dr. Laukaitis.

Po
Pradžia 7 vai. vakaro.

Keturi narkotikai 
užpuolė Tupikaičio 
vaistinę Roselande

Sunkiai susižeidė be- r0.’. snrkiai.s^sižeids J-.Poškn, 
žaizdamas futbolą
šeštadienį, apie 7 valandą va

kare, prie 22-ros gatvės, Cice-

kuomet paslydo ir sugriuvo be
lošdamas footboll. Jis buvo 
tuojau nugabentas į Frances 
Willard ligonbutį. Poška gyve
na 4449 S. Wood St.

Per tris valandas mušė savi
ninką pririšę prie kėdės; pa
grobė daug prekių brangeny
bių ir vaistų

Penkių Dešimtų ir Tvirtas

Trys vyrai ir moteriškė anks- 
vakar rytą įsiveržė į Prano 
Tupikaičio vaistinę 725 W. 

123rd St. ir per tris valandas 
kankino ir mušė savininką, tuo 
pačiu laiku piešdami ne vien 
prekes, bet ir rubuą, brangeny
bes ir kitus vertingus daiktus 
iš jo namų.

Nudaužę spynas nuo skiepo j- 
ėjimo,e plėšikų banda įsigavo :j 
vidų ir laiptais pasiekė vaisti 
nę. Išgirdęs triukšmą, P.!. Tu- 
pikaitis pradėjo šaukti kas ten, 
bet visi keturi jį tuojau sugrie 
bė ir kaklaryščiais pririšę j prie 
kėdės pradėjo mušiti revolyerių 
rankenomis. j

Išdraskę ir apieškoję visą ap-

ti
J.

ar tiek, 
kaip ir jo organai. I

City 
y of 
omas 
douti 
tiems 

pa- 
l i?-

su 
iš 

kuris

us 

fatio -

TrUst Company. Buvusieji depe 
riai Central Republic Banko gaus 
šio naujo banko patarnavimą, kuris 
dasi ant 208 So. La Šalie Street.

Jokių nepatogumų dahartiniem. 
kostumeriams

Sulig Banko viršininkų pasakymo 
bartiniai kostumeriai neturės jokių 
patogumų. Per kokį laiką, jiemį pa
tarnaus tie patįs klerkai toj pačioj vie
toj, kaip kad pirmiaus buvo. City 
National Bankas pripažins gerais esant 
visus Čekius išduotus Central Republic 
Bank and Trust Company. Kostume
riai, turintieji čekių knygeles, gali juos 
vartoti, faip pat ir pripažins tas pa
čias taupymui sąskaitų knygeles. Tai 
viskas daroma patogumui tų, kurie 
pirmaius turėjo reikalą su Central Re
public Banku.

Vedėjai ir Vadai

Banko viršininkai bus sekami asme- 
njs: Charles G. DA\VES, pirmininku 

prezidentu, 
prie 
Co.

s

da
ne-

ir PHILIP R. CLARKE.
taipgi asmenis, kurie pirmiaus buve
Central Republic Bank and Trust 
būtent:

DONALD S. BOYNTON, Pickands, 
Mather and Company.

HENRY M. DAWES, President, The 
Pure Oil Company.

CHARLES S. DEWEY, Vice-Presi- 
dent, Colgate Palmolive-Peet Co.

GEORGE B. DRYDEN, Pres
Dryden Rubber Company.

GEORGE F. GETZ, Chairma 
the Board, Globė Coal Co.

JOHN COODRIDiGE, Willing
tate, . 6-

CHARLES B. GOODSPEED, 
nufacturer. i

HARRY B. HURD, Messrs, Pjm 0 
Hurd.

JAMES S. KEMPER, President, 
Lumbermen’s Mutual Casualety Co.

FRANK KNOX, Publisher, Chicago 
Daily News.

THEODORE W. . ROBINSON, 
nufacturer.

ELISHA WALKER, Capitalist.
RAWLEICH WĄRNER, Vice-Pres- 

ident Treausurer, The Pure Oil Co.
ROBERT E. W00D, President, 

Sears, Roebuck 8 Co.

ident,

n of

Ma-

Ma-

PRANEŠIMAI
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, 

laikys savo mėnesinį susirinkimą penk
tadieny, spalio 7 d. .Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai būtinai- at
silankykite į šį susirįnkimą.

A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikys čvertihetinį susirinkimą 
penktadieny, spalio 7 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Autorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai turim 
aptarti ir kurie pasilikę su mokesčiais 
malonėkite ant susirinkimo, apsimokėti.

R. S. Kunevičia.

S. L. A 
rinkimas įvyks spalio 8 d 
vakare. K. Gramonto svet. 
Rockwell St. Kviečiami visi atsilan
kyti užsimokėti mėnesines duokles, kad 
neliktumet suspenduoti apsaugai ir pa
šalpai. Taipgi yra svarbių klausimu 
kuopos reikalais aptarimui ir bus iš
duotas . raportas iš atsibuvusios konfe
rencijos delegatų 6 Apskričio suvažia
vimo. "Rin. rašt. Geo. Povilaitis.

238 kuopos mėnesinis susi
ję 0 vai 
4535 So

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

Knygos ir Gintarai už 
Pusę kainos

"Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų' ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sektpadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
‘3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTELĖ LIETUVIŲ SKAL

BYKLA CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos. Kai tu

rėsite drabužių dėl išplovimo siųskite 
mums arba šaukite

Phohc HEMLOCK 0254
6551-53 So. Kedzie Avė.

—o—

n—
PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 

NEATĖJUS
Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Patent Attorney
Patentai

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

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

For Rent
ANT RENDOS storas, bučernei ar 

grosernei, buvo per 12 metų gera vieta 
dėl lietuvio, kuris moka lenkiškai, 5 
ruimai užpakalyj. Renda pigi. 5740 
W» 64 Place. Kreipkitės 5742.

—O—

RENDON 'didelis 7 kambarių fla
tas, garu šildomas, arti mokyklų ir 
krautuvių, žema renda. 3237 South 
Auburn Avė. 1 blokas į vakarus nuo 
Halsted St.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
karštu vandeniu šildomas. Renda la
bai prieinama, pagal susitarimą su savi
ninku. Savininkas bus ant vietos ne- . 
dėlioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Bet 
flatą galima matyti kada nori.

1837 So. 5 Och Avė. 
Cicero, III .

RENDAI penki kambariai šteamu 
šildomi, renda nebrangi, nepertoli nuo 
gatvekarių linijos. 

2640 W. 69 St .

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

rinkų praktiškiems

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Personai
Asmenų Ieško

išradi-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS parsiduoda, įtaisytas, prie
žastis senatvė. Pirkite dabar, alus pa
reina, padarysite gerą biznį.

2445 W. 47th St.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KAS ŽINOT, kur Jonas Asbmaus- 
kas (kriaučius), turi savo kriaučių biz
nį arba kur jis dirba pas kitą? 
neškite. — Jis pats arba kas kitas, 
riu svarbų reikalą.

A. BACĖNAS 
7242 S. Rockwell St. 

Tel. Hemlock 9533

PARDUODU eleetrie shoe repair sto
rą, parduosiu pigiai, geroj vietoj, renda 
pigi, 4 kambariai, priežastis, apleidžiu 
miestą. Kreipkitės 610 W. 47th St. 
Boulevard 5541.

Pra-
tu- PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 

ice cream krautvė. kaina $200. 534 3 
So. Shields Avė. Boulevard 1282.

Special B ar gena i!
Dutch Boy Lead $Q 

Egyptian Ready 
Mixed ................
Popieriavimui 
popiera ...............
Grindims Apdangalas 
9x12 ................. .

S. H. WIDMAN 
3405 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 3998

—100 
svarų

$1.75 
10c 

$3.49

Gal.

Rolė

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
AR JU8 NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 

Tūkstančiai Marinello studenčių dabar turi 
gerų darbų, o kai kurios ir savo biznius. 
PrlslraSyk dabar dcl dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo snjieftkojitno biuras pa
tarnauja DYKAI. Telefonuoklto arba raSy- 
kito. Kausite DYKAI 20’ puslapių knygų.

MARINELLO SYSTEM.
National Sohool of Cosmeticians, Ine., 

108 North State St.,

MARINELLO SYSTEM.

Financial
Finansai-Paskolos

State 5057

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertėj namo. 
Galima padaryti su atmoksimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

BONDŲ SAVININKAI turintieji 
bondus North Avenue Batns, 2039-41 
W. North Avė. prašomi atsišaukti virš- 
minėtų, adresu dėl priklausomų nuo
šimčių. TeL Humboldt 7276.Tel. Humboldt 7276

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI kriaučių šapa. par
duosiu už teisingą pasiulijimą. Bartush, 
3356 So. Halsted St.

ESU DIRBĖS ant farmų bent keletą 
metų, jei kam reikalinga, norėčiau dirbti 
ir labai meldžiu rašyti. A. G., 10505 
Wabash Avė., Imos lubos, Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Exc^
MAINYSIU bučemę su 5 metų se- 

numo namu, South Saidėj, labai gera 
viea prie A. M. P. krautuvas, pekarnės 
ir vaisių krautuvės. Priimsiu mažą 
namuką. Rašykite 1739 S. Halsted 
St. Box 1495.

REIKIA vyrų 2 į kiekvieną brančų 
— ambitiskus.

ALGA NUO PAT PRADŽIOS 
Dirbti lauke, dykai padalinti kostumie- 
riams naujame pirklystčs plane, augštai 
vertinamos korporacijos.

kambarys 500, 4753 Broadway 
kambarys 917, 176 W. Adams St. 

kambarys 1405, 32 No. State St.

Real Estate For Sale
___ _ Nąmai-ženag gardavimni___ g
PARDAVIMUI 2 flatai po 7 kam

barius, moderniškas. 2 karų garadžius, 
$4500, su mažai cash.

253 W. 47th St.

REIKALINGAS siuvėjas tarp 30 iki 
35 metų amžiaus. Turi mokėti apsei- 
ti su kailiniais, šaukite Republic 5540.

PARDUOSIU arba mainysiu už bar- 
geną 50 pėdų, improved lotą ant Cot- 
tage Grove Avė., arti 93čios gatvės. 
John W. Sweeney, 655 W. 43rd St. 
Yards 0806.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti *

i '4, , .. ■ • i ’ ,

JEIGU TURI

VYRAS yra tiek senas 
jaunas — 1

Penkių dešimtų jus galite būti pa-1 
i lame tvirtume.

Kam tenkintis "vidutiniška sveika-! 
ta”, kuomet jus galite džiaugtis tuo! 
gyvumu kokio jus nejautėt per dau-| 
gelį metų.

Yra visai lengvas dalykas, kurį kiek-! 
vienas gali padaryt!, kad palaikyti! 
svarbiuosius organus stimuliuojamus iri 
jaustis visą laiką pačiame gerume.! 
Žmonės neįsivaizduoja kaip neveiklus! 
jie yra pasidarę iki j j pabando. Tas! 
stimiiliantas. kuris pažadins jūsų siste-l 
mą prie naujo gyvenimo yra Dr. 
Caldwell syrup pepsin.

Garsaus daktaro receptas yra skanus 
syrupas pagamintas iš šviežių žolių,| 
veiklios senna ir tyro pepsino. ■ Jiej 
su pirmu šaukštu pradeda savo gerą* 
ĮUrHi Tai viskaii kas reikia, kad ii-

skauvyti atbukimą ir aitrius galvos 
dėjimus ir pašalinti iš sistemos tuos 
pamaži veikiančius nuodus, kurie čiul
pia jūsų spėkas. Jis yra geresnis negu 
tonikas nuvargusiems viduriams ir ne 
taip kaip yra su įprotį sudarančiais 
liuosuotojais, jus galite imti jį Kuosai 
ar duoti jį kiekvienam vaikui. Ir jis 
nėra brangus.

Gaukite syrup pepsin šiandie Ir pa
imkite jo biskutį šįvakar. Nelaukite 
iki tiek susirgsite, kad nebegalėsite su
teikti savo sitsemai šią pastebėtiną pa- 
gelbą. Jus galite iivengti tų aitrumo 
ir konstipacijos priepuolių. Retkar
čiais paimtas šaukštas yra geresnis, ne
gu nuolatinis rūpinimasis apie padėtį 
savo vidurių, arba bijojimasis, auto- 
intoxikacijos jums senstant. Dr. 
Caldwell's syrup pepsin apsaugo siste
mą. Visi aptiekinįnkai turi šį pre
paratą.

utus 
bran- 
ran-

tieką, plėšikai pasivogė apie $50 
vertės narkotiką—morfino ir 
kokaino, apie $300 tavorų ir 
$150 pinigais. Be to, prieš 
sprukdami lauk, pasigriebė vi 
sus Tupikaičio rubus, si 
kautus, marškinius, labai 
gų trijų karatų deimantą,
kinį laikrodėlį ir du revolverius. 
Per tas tris valandas nepaliko 
neapžiurėto nei vieno užkampio, 
nei vienos spintos namuose ir 
krautuvėje. Vos įsiveržę ir su
griebę Tupikaitį, tuojau priver
tė jį atidaryti seifą, iš kurio iš
tuštino visus pinigus .

Užpuolikai buvo baltveidžiai. 
Išprukę iš aptiekos ir susikto- 
vę visą grobį, nuvažiavo Fordo 
išdirbystės automobiliu; Iš fak* 

•to, kad jib labiausiai

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks nedalioj spalio 
9 d. 1932 m., Chicagos Lituvių Audi
torijoj, 3133 Sq. Halsted St., .12 vai. 
dįeną. Geistina, kad nariai-ės skaitlin
gai atsilankytų. Visi kurie gavote pa
raginimus dėl užsilikusių, duoklių neat
būtinai / užsimokėkite ; 
kihkitc. jėi to nepadarysite 
įrašyti į skaičių išbrauktųjų .. .
džiusieji įstojimo aplikacijas, šitame su 
sirinkime turėsite paskutine progą įsto 
ti į Draugystę veltui.

St. Narkis, sekretorius.

arba pasiaiš- 
busite 

Pripil-

Rakąndai-Itaisai
ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 

bargenaš. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $335.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas — $35, pasilsiu! kėdė $12, 
dtėpsai, indai, Amerikoniškas orienta- 
liškas kerpėtas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyriuip, užmo
kėsiu už pergabenimą.

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti.

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių išjenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dįmu? draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
"NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius perus re
zultatus duoda Naujiena*.

ieškojo

2-RA DIDELE SAVAITE 
PRISIDEK PRIE MINIOS 

ir pamatyk 

“SNIPERS”
Sensacinga Sovietų Rusijos Kalbanti 

Filmą
Viso pasaulio .; darbininkai stengiasi 

^pamatyti šią filmą pakol dar

CASTLE THEATRE
State ir

Madison Sts,
aNMMMtMSMMMMMMMHMa

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiurin^ 
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 ąavo šei
myną. Pirpia negu imsi bite kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mu%

Mes taipgi parduodame ir mai
nome uamus, lotus, biznius ir far- 
mas. Mes’ priimam mainais morgi- 
čius ir kitokias seenrities. Mes 
me biznyje virš 20 metų.
J J. SINKUS and CO. 

1039 West fi9th St 
Tel. Normai 4400

pinigų

esą-

8500




