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Gandai Apie Korupcija Lietuvos Pasiuntinybėse
Vokiečių Spauda Kelia Skandalin

gus Kaltinimus Sidzikauskui
Kodėl buvo staigiai atsistatydinęs 

Jurgis Baltrušaitis?
Per keletą paskutinių mėne- Korespondentas mini, kad

šių Lietuvos diplomatijoje įvy- Kaunas buvo priverstas pradėti 
ko kai kurių nelabai aiškių pla- tyrinėjimą ir kad tuo tikslu ke- 
tesnei publikai .dalykų. Staigiai tiram siųsti į 
buvo paršauktas i Ka na Lie-, teisininką p. 
tuvos pasiuntinys Maskvoje, p. i atėjusiame

į Berlyną žinomą 
P. Leoną. Tik-ka 

Liet, žinių” nume- 
Jurgis Baltrušaitis. L'•kraščial ryje iš rugsėjo 19 d. įdėta ši- 
pranešė, kad jisai įteikė vyriau-! tokia žinia: 
sybei rezignaciją “dėl nesvei-' 
katos”. Tačiaus neperseniai 
Kauno laikraščiuose pasirodė 
žinia, kad p. Baltrušaitis vėl iš
važiavo i Maskva eiti senąsias i 
savo pareigas. Jė gų dėl ne- respondento informaciją 
sveikatos jisai turėto rezginio tvirtina. 
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“l’rof. f. Leonas viencs by
los reikala's išvyko Berly
nan”,
Atrodo, kad ši žinia musų ko. 

pa-
Tačiau pilnesnio jro- 

ti, tai argi pabuvęs trumpą lai- rymo, kad V. K ko pranešimai 
ką Kaune jisai savo sveikatą yra tikri, mes neturime. To- 
atgavo? kius dalykus galėtų, be hbcjo-

Kitas dalykas liečia buvusi nes, ištirti Lietu ; ? spauda; jai 
Lietuvos pasiuntinį Berlyne, p pirmiausia ir tikvę apie tai pa- 
Sidzikauską. Jisai atstovavo informuoti Lietuvos visuomenę. 
Lietuvos vyriausvbę Ha'agos į Bet Lietuvos spauda šiandie yra 
Pašau io Teisme, Lietuvos by- po r.štria cenzūra. Cenzūra' tam 
ioje dėl Klaipėdos. Tą bylą, kaip ir yra. kad butų slepiamos val- 
žinoma, Lietuva laimėjo, 
Sidzikauskas, į 
i Kauną, buvo priimtas trinks- i 
mingomis ovacijomis. Bet po 
to jisai buvo staiga' perkeltas] 
iš Berlyno pasiuntinybės į Lon- Į 
doną, nors vieta Berlyne yra i 
Lietuvai svarbesnė, negu Lon
done.

Dabar musų korespondentas 
V. K-as rašo iš Berlyno apie 
skandalingus gandus, liečian
čius tas dvi diplomatines įstai
gas. Jisai sako, kad p. Sidzi
kauskas esąs kaltinamas pasi
savinimu didelių sumų pinigų, 
skirtų labdarybės tikslams, ir 
kaltinamas taip pa* dalyvavimu 
rusiškų auksinių daiktų bei čer
voncų šmugelyje. J šitą šmuge
lį esąs įveltas ir maskviškis 
pasiuntinys—todėl jisai turėjęs 
keliauti į Kauną ir paduoti re
zignaciją.

Savo pareiškimus korespon
dentas remia tilpusiomis vokie
čių spaudoje ir kai kuriuose ne- 
legališkuose lietuvių leidiniuose 
reveliacijomis. Reikšmingos yra 
ypač ištraukos, paduotos iš di
delio vokiečių dienraščio “Vos- 
sische Zeitung”. Tai yra rimtas 
demokratinės minties organas, 
su kuriuo skaitosi ne tik Vo
kietijos visuomenė, bet ir už
sieniai. To laikraščio kaltini
mai p. Sidzikauskui yra' taip 
griežti, kad vargiai galima ma
nyti, jogei jie neturi jokio par 
grindo. Bet Lietuvos vyriausy 
bė tų kaltinimų nedementavo 
(nenuneigė).

ir p. dininkų piktadarybės m: žmo- 
parvažiavus* jam Į nių.

Reikia pridurti dar tiek, kad 
s pats korespondentas, kurs 

aprašo tuos skandalus, pernai 
iškėlė aikštėn lietuvių spaudoje 
užsieniuose tą faktą, kad bu
vęs Lietuvos karo atašė Pary
žiuje pulk. Skorupskis parašė 
francuzų kalba knygą “Vienos 
Tautos Prisikėlimas”, kur yra 
agituojama už Lietuvos uniją 
su Lenkija.

Puslapi n (jas Skandalas su da
bartiniu Lietuvos pasiun

tiniu Londone
Rašo V. K—kas.

d

tančioji 
viškoji visuomenė 
iškilosiom aikštėn 
ordinais apkarstyto 
ninko Skortipskio 
politikos “idėjom.”

BERLYNAS, rugsėjo 29 
1932. — Neperseniai dar skai- 

ir mąstančioji lietu- 
piktinosi 
įžymaus, 
smetoni- 
užsienių 

Čia buvo
paryškėjęs tas šmugelis, kurį 
Lietuvos tautininkai daro su 
ilgamečio ginčo objektu Vil
niumi. Buvo paaiškėjęs prisi
dėjimas prie to šmugelio dau
gelio įžymių smetoninių vals
tybininkų, diplomatų ir net 
paties “tautos vado” — Sme
tonos. Tautininkų spauda tylė
jo ir ją atverti burną bei aiš
kintis teprivertė užsienio lie
tuvių spaudos protestas, per
imtas vėliau ir opozicinės 
spaudos Lietuvoj.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ORH
te

Chiciigai ir apylinkei feder* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, bet šalta, silpnėjąs 
šiaurvakarių vėjas.

Chicago pasiekė šalčio sriovė, 
kuri gal tik už kelių dienų at
slūgs.

Vakar buvo pasirodęs ir snie
gas.

Saule teka 5:57,, leidžiasi 
17.
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Rusija atidaro didelę 
elektros stoti

Dnieprostov, sp. 10, —• Su
važiavo visi žymesnieji sovietų 
ir komunistų partijos viršinin
kai atidaryti šiandie didžiausią 
pasaulyje hydro-elektrikinę sto
tį. Stotis yra įrengta Ameri
kos mašinomis ir yra dalis piar- 
tiletkos pieno. Pastatyti ją kai
navo 220,000,000 rublių. Su lai* 
ku ji galės pagaminti elektros 
dėl 16,000,000 gyventojų 
aptarnauti

ir
76, ketv. mylių plo-

Šiandien, paskutinė 
registracijos diena

Visi piliečiai, I kurie dar nesate 
užsiregistravę, užsiregistruo- 
kit šiandie

šiandie yra, paskutinė regis
tracijos diena Cook paviete. 
Registruotis turi visi piliečiai, 
kurie tik nori dalyvauti atei- 
nane uose prezidento rinkimuo
se. Visos pirmesnes registraci-! 
jos yra negeros ir visiems rei- 

: kia registruotis išnaujo. Kurie, 
Į ncur.sii 0'?.traVote spalio 1. d .1 
regi L uokites, šiandie savo pre- 
cinkto balssv.’mo vietoj. Dau
giau registracijos dienų nebus 
iki po rinkimų.

Studentai organizuo
ja kliubus Thomas 
kandidatūrai remti

“Thomas for Prezident” kliubai 
susiorganizavo jau 123 uni
versitetuose

[Acme-P. 8 A. Photo]

Mrs. Mayadevi Gangulee, 
garsi Indijos feministė, kuri 
atvyko į Ameriką studijuoti 
padėtį ir pasirėdžiusį savo tau
tiniais rūbais apsilankė pas 
prezidentą Hooverį.

Nepaliauja pulti ang 
liakasius dują 

bombomis
Dujų bombomis milicija išvaiko 
Peabodv kasyklos pikietnotojus

Taylorville, III., sp. 10. — 
Valstijos milicija šįryt vėl puo 
lė angliakasius ašarinių dujų 
bombomis. Puolimas įvyko ties 
Hewittville, kur atsidarė Pea- 
body kasykla No. 58. ir kurią 
pikietuoti angliakasiai buvo su
sirinkę. Dujų bombomis milici
ja puolė angliakasius vaikyti no 
tik prie kasyklos, bet ir pačia
me miestelyje.

Nepripažinsią naujosios unijos
Chicago.—F. S. Wilkey, sek

retorius Illinois kasyklų savi
ninkų asociacijos, pareiškė ne
pripažins naujosios angliakasių 
unijos, Progressive Miners ot 
America, nors pavieniai tos 
asociacijos nariai ir yra pada
rę sutartį su naująja unija.
Springfieldo kasyklos atisdarė

Springfield, III., ,sp. 10. 
Trys Panther Creek Coal Co. 
kasyklos atsidarė ir 1,000 ang 
liakasių sugryžo į darbą. Kom 
panija yra padariusi sutartį su 
naująja’ unija.

Tikimąsi, kad ir daugiau ka
syklų dar šiandie pasirašys su 
tartį su unija ir užbaigs tose 
kasyklose besitęsianti streiką.

Chicago.—Sociailstų partijos 
sekreterus Clarencc Senior pa
skelbė ,kad “Thomas for Pre- 
sident” kliubai yra susitvėrę 
jau 123 universitetuose ir kole
gijose. Tikimąsi, kad iki rin
kimų susitvers apie 300 tokių 
kliubų.

Taipgi tapo paskelbtas, atsi
šaukimas Chicagos universiteto 
profesoriaus Robert Morss Lo- 
vett, kuriame studentai yra ra
ginami mobplizuotis socialistų 
politiniam darbui.

“Thomas for President” kliu
bai yra prisidėję prie nacionalio 
studentų komiteto, ‘ kuris turi 
keliasdešimt skyrių. Kliubai 
daug pagelbsti partijai vesti 
agitaciją.

ras

[Acme-P. B A. Photoj

P-lė Lola Schroeter iš Vo
kietijos, kuri nesenai nustatė 
šokimo parašiutų rekordą. Ji 
parašiutu nušoko iš 7,350 met
rų augštumos,

Teismas svarsto le- 
gališkumą Prūsijos 

diktatūros

Sprogo mėnulio rakieta

Piliau, Rytų Prūsijoj. -—Slap
tai pagaminta rakieta, kuri tu
rėjo būti iššauta j mėnulį, pa
sileido po Danzigo užtakos smil
tyną ir kuone užmušė 40 mo
kslininkų, laikraštininkų ir fo
tografų.

Kapitalizmas miršta, 
sako meras Hoan

Reading, Pa. — Milwaukee, 
Wis., meras Daniel Hoan kalbė
damas vietos socialistų paren
gime pareiškė, kad kapitaliz
mas yra stumiamas į socializ
mą paties Dėdės Šamo gelbėji
mu geležinkeliams ir didžiąjam 
bizniui.

“Kapitalizmas miršta”, sake 
meras Hoan. “Jis jau yra ban- 
krutijęs ir tiktai gyvuoja delei 
Dėdės Šamo gelbėjimo geležin
keliams ir didžiajam bizniui. Di
delės paskolos teikiamos Re
konstrukcijos Finansų Korpora
cijos yra aiškus įrodymas, kad 
pagrindinės musų šalies indust
rijos yra kelyje, kad patapti 
visuomenės nuosavybe”.

Augščiausias teismas pradėjo 
nagrinėti bylą dėl van Papeno 
paskelbtos Prūsijos diktatū
ros
Leipzig, Vokietijoje, sp. 10. 

—Vokietijos augščiausios teis
mas šiandie pradėjo nagrinėti 
bylą dcl legališkumo Vokietijos 
kanclerio von Papen paskelbtos 
Prūsijos diktatūros.

Nuosprendžio reikalauja trys 
Vokietijos valstijos— Prūsija. 
Baden ir Bavarija. Byloje gar
siausi šalies advokatai ir jų 
argumentai tęsis kokias tris 
dienas. Teismo nuosprendžio 
galima tikėtis ne ankščiau kaip 
pabaigoj šios savaitės.

Von Papen teisinasi, kad 
diktatūrą reikėjo paskelbti iš
laikymui ‘tvarkos ir saugume 
piliečiams.

Neišrodo, kad Gandhi 
bus greit paliuosuotas
Simla, Indijoj, sp. 10. —Vice- 

karalius lordas ^illignton ga
vo daug telegramų, kuriuose 
prašo paliuosuoti iš kalėjimo 
Mahatma Gandhi. Vice-karalius 
sutinka tą padaryti, bet su są
lyga, kad pirmiaus butų atšauk, 
ta civilių nepaklusnumo kam
panija O kadangi Qandhi sa
vo draugams yra išsitaręs, kad 
Civilis nepaklusnumas yra dalis 
jo religijos, tai išrodo, l<ad 
Gandhi dar negreit bus paliuo
suotas.

Graikijoj Suimtas 
Samuel Insull

Graikija sulaikė Samuel Insull neva dėl pa
so trukumų. Amerika prašys jį išduoti ,
Athenai, Graikijoj, sp. 10.— 

Samuel Insull, kuris yra Chi
cagos teismo apkaltintas dėl 
pasisavinimo jo valdomų, dabar 
jau bankrutijusių, • kompanijų 
pinigų, topo Graikijos policijos) 
sulaikytas neva dėl paso tru
kumų. L 
kymo prašė Amerikos< legacija. į”prarytoa; 
kad ganma butų prasyti areštuoti Insull
Graikiją j| išduoti Chicagos1 
teismui.

Policija jį rado hotely ir pa
kvietė eiti į stotį, nes jo popie- 
ros nesančios tvarkoj.

Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais jis pareiškė: “Aš ne- 
papildžiau jokios piktadarybės 
ir nėra vvarranto mane areštuo
ti. Mano kompanijų bankruti- 
jimas nebuvo prigavingas. Aš 
atvykau į Athemis grynai kaip 
turistas, 
klimatą”, 
kad jis prarado $100,000,090 Į bės judėjimo, 
savų pinigų.

Insullo < 
paėmė geriausi advokatą, ku
ris pareikalavo tuoj aus Insullą 
paliuosuoti . Einant įstatymais 
jis negali būti sulaikytas ilges
niam laikui kaip 48 vai. Polici
ja pasiėmė ištirti jo pasą ir 
galbūt jį areštuos, laukiant ;š 
Amerikos formalio prašymo jį 
išduot?. Kiek žinoma, Ameri
ka prašys jį išduoti, bet ta pro
cedūra ims keli-as savaites lai
ko.

Ar ji Graikija išduos, pri
klaus^ s vien nuo Graikijos. Su 
Graikija yra padaryta nusikal
tėlių išdavimo sutartis, bet tą 
sutartį Graikija dar nėra rati
fikavusi, nors jau atspausdino 
oficialiame ' žurnale. Taigi vien 
nuo pačios Graikijos priklau
sys, ar ji pripažins veikiančia 
tą sutartį ir Insullą išduos.

Sūnūs Paryžiuje
Paryžius, sp. 10. — Samuel 

Insull, Jr., kuris savo tėvą bėgė
toje lydėjo iki Milano, Italijos, 
jau sugryžo pas motiną į Pa
ryžių.

Prašo Insullą areštuoti
Athenai, sp. 10.

žingsnis išgavimui Samuel In
sull tapo padarytas Jungt. 
Valstijų valdžios. Veikdamas 
valstybės departamento Wash- 

r . ington^ įsakymu, Amerikos kon-
\s 1 su.f1’J sulatas formaliai kreipėsi į
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Kroatai kįla prieš 
Jugo-Slaviją

Kroatų sukilimas plečiasi. Jų 
vadas areštuotas -

Vierma, sp. 10. — Kartu su 
žiniomis apie besiplečiantį kroa
tų sukilimą prieš Jugo Šlavė
jos valdžią, gauta žinia apie 

Aš radau čia smagų (areštavimą Ivan Pernar, antro 
Policijai jis pasisakė, Įvado Kroatijos nepriklausomy 

Jis buvo pageL 
'bininkas Vladko Maček, kuris

draugai Athenuose užėmė vietą parlamente nužu-
dyto kroatų vado Stefan Radič. 
Kroatai yra kaltinami, kad jie 
skleidė kurstančius prie suki
limo lapelius.

Iš kroatų šaltinių pranešama, 
ka<T neramumai ir sumišimai 
plečiasi ir persimetė į Dalmati

kai’ veikia kroatų partiza- 
“Ustasi”.

ją, 
nai

Paskendo lenkų laivas

Varšuva.—Susidūręs su kitu 
laivu, ties Gotenburgu pasken
do lenkų laivas “Niemėn”. Įgu
la išgelbėta.

Lisabona, Portugalijoj.—Vil
ią Franco j vedami į bulių kau
tynes 7 
giodąmi 
žmones.

buliai ištruko ir bė- 
gatvėmis užmušė 4

Už bučkį 14 metų kalėjimo
Šalinas, Cal.— Al Myers, 32 

m., tapo nuteistas nuo 1 iki 14 
metų kalėjiman už prievarta pa-

■ JiS

Meksika leido statyti 
. stipriausia pasaulyje 

radio stotį
Wasbington. —Meksikos val

džia leido XER radio stočiai, 
valdomai amerikiečio Dr. John 
R. Brinkley, esančiai prie pat 
Jungt. Valstijų sienos, padi
dinti pajėgą iki 500,000 wattų. 
Tai bus stipriausia radio stotis 
pasaulyje, dešimtį kartų stip
resnė už stipriausias Jungt. 
Valstijų stotis.

Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
sp. 9. —Brazilijos armijos pul
kai tapo pasiųsti į Colombia 
ir Peru pasienį. Colombia ir 
Peru kivirčijasi delei perpiečių 
užgrobimo Colombia miesto Le- 
ticia ir vieha kitai grūmoja 
karu.
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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 ATSAKOMINGĄI —

Pinigų siuntimo blankas iįsiuntiame ant pareikalavimo 
■ •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S 
‘ šventadieniais nuo 9 iki 1 val. s
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KĄ ŽMONES MANO

Peoples Furniture Co
Krautuvės MiniIndiana Harbor, Ind

17-tas METINES SUKAKTUVES

VISOJ SAVO BIZNIO ISTORIJOJ!

neturi vietos cigaretuose

Ar lis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiriair
Copr., 1032, 

The American 
Tobacco Co.

tiktai
viskas

toliau

PIANAI

$7.50 
9x12

ma
nos
rei-

yra 
tokie 
sklei- 
mane

Jo nėra Luckies
• lengvinusiame cigarete 

kokį: kada nors rūkėte

GERI VARTOTI
PIANAI

mano sąskaitas tokiose sumo
se, kokios buvo priduotos. Savo 
sąskaitose, niekuomet jokių pa
keitimų nereikėjo daryti ir jų 
nedariau

kaip pusę kai-

*28.75
J49.75

Ir Lietuvoj tokių 
stij” esama

Protestuoja amatinin

SLA 
po kuriuomi pasira- 

Minė-

$150. ’

Standard

Refrigcrat oriai

„„ *75.00

Vci žmogus paralytų geresni knygų, pasakytų geresni pamokslui ar .padarytų lobillistiius siųstus pelhns 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus milko tankmiĮe, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų.** 

’ i RALPH VALDO EMERSON

Strike?-

Kaune statys kaliošų 
fabrikų

Biržų apskrity paskutiniu 
metu buvo keletas arklių va
gysčių. Buvo nustatyta, kad 
pavogti arkliai vedami į Lat
viją, 
gins

SOUTH | ARGESTS™^

vertes, nauji

I padarymo

Latvijos vagys Lietuvoj 
arklius vagia

puikus tabakas, jį tinkamai pa- 
sendinus išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy 
nio procesą, kuris žinomas kaip -f 

toa^ted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, tniestdio--ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cjgaretai.

šių ir daugybės kitų bargenų negalite praleisti, todėl bukit* 
šiandie Peoples Krautuvėse. Dėl pa tankumo krautuvės atda 

rcs šiandien, Ketverge ir Subatoj vakarais.

yra 
tai norėjimas

narių 
lietuvių vi- 

Ant kiek tiems kai
toms kaimynkoms 

tai ateitis paro-

l4"ES perkame puikiausią, patį 
F A puikiausią tabaką visame pašau- 
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tamė» 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog' ^Ga'^nta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” * todėl šis

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO 

PLATINA IR
REMIA

Taipgi netiesa 
sąskaitoje pate 

už tris 
ii yra 
ir biaurųs pliot- 
Taryba man už- 
ant kiek mano 

priduota, ir tuo-

Nepamirškito atsilankyti ir 
tie, kurie turite paskolą iš 
SLA. Centro dėl apmokėjimo 
mėnesinių duoklių. Bukite yisi 
laiku. —P. S. Rindokas, rast.

ir taip

Grojikliai
$20.00 $25.00 ir tt

INDIJOJE SU CLIVE’U 
"Gamta savo Žalumoj” - kaip atvaiz
duota įžymaus dailininko, KarlGodtcin 
• . * įkvėptas atkaklaus ir stebėtino 
Clive’o ir sdujalėp jo pasekėjų puolimo, 
kuriuos laukinės, ištroškusias kraujo 
Čiabuvių gaujos viršijo 20 prieš 1, 
kovoje ties Plassey -liritųlfidijos Im
perijos užgimimas — kaip aprašyta 
garsioje Hęnty knygoje, ‘With Glive in 
Imlia.”

•Kaunaa 
haktį pjl. Miksas Juozapavi
čiaus ,prosp. paliko automobi
lį dr savais reikalais nuėjo. 
Kažkas į ?Hikso automobilį 
įsėdo ir nuvažiavo net į Vei
verių gatvę, bet čia pakalnėje 
atsimušė į cementinį įbajerą. 
Nulūžo barjeras, apdaužytas 
automobilis ir paliktas.

$30.00 Vertės 9 per 12 pėdų 
VELVET KAURAI 
vėliausio piešimo tik 

$40.00 
9x12 r

turi ir kitokių nau- 
- viskas aprašyta iŠ- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną karų kai perkate 

i — ir bukite tikras.

SKAUDĖJIMAI 
pašalinami 

tuojaus

Siūlydamos Didžiausius 

BARGENUS!

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab- 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus
mas išnyko. Pagclba yra tokia papra
sta,

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį. ir jums nereikia abejoti apie Šių tab- 
letėlių vartojimą.

'Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go. reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į vaja n dėl f laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
saramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti.

Tikras Aspiri 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

būrį orkestrantų ir kitų nu
kentėjusių, sutiko užstatyti sa
vo smokingą ir... kelnes.

Piliečiajn riepadengtų skolų 
paliko apie 150 lt.

SLA. 848 kuopos susirinki
mas įvyksta spalių 11 d. U. S 
National Banko svetainėje. 'Pra
džia 7 vai. vakaro. Visi SLA 
348 kuopos nariai ir narės 
lonūkite rusirinkti laiku, 
turime labai daug svarbių

Pačiu lenku viešomis žinio
mis ,šiuo melu Vilniuje ir vi
soj vaivadijoj yra daugiai 
kaip 5 tūkstančiai bedarbių 
Darbo neturi daugiausia juo 
do darbo žmonės, ypač ama 
liniukai. Dar tebedirba ii

Naujos Mados PARLOR SETAI 
dengti su Jacquard ar tapestry 
$75.00 vertės 95

Naujos Mados PARLOR SETAI 
\Vcbbed konstrukcijos, dengti su 
Angora Mohair, AA
verti $90, dabar tik WV«UU

Gerbiamas Redaktoriau:
Teisybės ir padorumo delei, 

pasitikiu, kad neatsisakysite 
paskelbti šį mano laišką Tam
pos redaguojamame laikrašty
je “Naujienose”, jų skaitytojų 
žiniai.

“Naujienų** 229 numeryje iš 
šių metų rugsėjo 28 dienos 
telpa rašinėlis užvardintas: 
“Ką žmones Mano 
Reikalai 
šo koks tai kaimynas 
tas Kaimynas (kas “Naujieno
se” yra paprasta) pripasakoja 
daug neteisybės .apie šiais me
tais atsibuvusį SLA. Seimą. 
Butų galima debatuoti ir pri- 
paredyti fale tais, kad p. Kai
mynas apsilenkia su teisybe ir 
sužiniai skleidžia melus, kas 
padoriam žmogui nepridera da
ryti. Bet kadangi tikrai neži
nau su kuomi turiu reikalą ir 
kadangi savu laiku mano raši
nys tilpęs “Tėvynėje” pereito 
SLA. Seimo darbuotę nušvie
tė, tai čia nematau reikalo 
apie tai kalbėti. Pasakysiu tik
tai tiek, kad p. Kaimynas jei 
jaučiasi džentelmenu tai pri
valėtų pasirašyti savo vardą ir 
pavardę, nesą jei žmogus kal
ba teisybę tai juk nėra reika
lo slapstytis, o ypatingai kal
bant apie reikalus tokios or
ganizacijos, kokia yra Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje.

Pabaigoje minėto rašinėlio 
p. Kaimynas net štai ką pasa
ko: “Toliau, tamsta, Geguži, 
savam sieksniriani straipsnyje 
išsireiškiai, kad atiduosi tai, 
1-ą gali Susivienijimo gerovei. 
Mes Pennsylvf nijos nariai ži
nome Tamstos atidavimą. Kuo
met 1931 metais buvai Rocky 
Gl.cn parke, apskrities sureng
tame išvažiavime (tą pat die
ną atvažiuodamas ir sugryžda- 
mas). tai ar nepridavei už tris 
dienas savo hotelio sąskaitas, 
kad Tamstai Susivienijimas 
išmokėtų?” ir tt. Jei tikrai 
žinočiau kas dc vienas tas p. 
Kaimynas, kuris drysta tokius 
melus skleisti tai aš su j u '..’a 
kitaip pasikalbėčiau, bet tik
rai nežinodamas tai gerb. “Nau
jienų” skaitytojams pasakysiu 
tik tiek, kad p. Kaimynas kal
ba ne tiesą ir skleidžia nesą
mones. Šitas burbulas buvo pa
leistas dar pereitais metais 
• ’iomet prasidėjo SLA. Pildo
mosios Tarybos nominacijos, 

pirmiausiai šitą šmeižtą pra- 
i.ejo skleisti tūla kaimynka, 
pasakydama daugeliui kaimy
nų. Bet tas burbulas nepoilgo 
sprogo, nes ta kaimynka nega
lėjo to ndpąrodyti, ko ir nie-

Didžiausia proga įsigyti VALGO
MO KAMBARIO SETĄ 

7-nių šmotų, vertės QE

7-nių šmotų vertės $^Q QE 
$80.00 už ....................

arklius grąžino nukentėju 
siems piliečiams.

kas kitas negali įrodyti, nes 
tai yra grynas melas. Man bu
vo suprantama tuomet ir 
suprantama dabar delko 
nešvarus šmeižtai 
džiami 
diskredituoti SLA 
se ir kartu visoje 
suomenėje. 
mynams ir 
tas nusiseks 
dys. Kol kas aš dar esu gyvas, 
turiu jiegų ir nuo tų puolimų 
galėsiu atsiginti.

Kas link čia kalbamo ap
skrities išvažiavimo tai daly
kas yra toks ir faktai štai ko
kie: Ne tiesa, kad aš tą pačią 
dieną išvažiavau iš namų ir 
sugryžau namo. Faktas, kad ir 
niekas kitas nebūtų galėjęs to 
padaryti, nes po programų i 
jau nebuvo galima gauti trau
kinio kuriuomi butų buvę ga
lima tą pačią dieną namo par
važiuoti. Taipgi netiesa, kad 
aš savo sąskaitoje pareikala
vau užmokėti už tris dienas. 
Šitas visas tai yra negražus 
prasimanymas 
kai. Tildomoji 
mokėjo tiek, 
sąskaita buvo 
met tas kaimynkos ir kaimynų 
pučiamas burbulas truko. Jo
kio pakeitimo mano sąskaitoje 
nėra ir nereikėjo jo daryti. 
Prie šito turiu pridurti, kad 
per šešiolika metų ir tris mė
nesius mano prezidentavimo, 
aš niekuomet nei vieno cento 
iš Susivienijimo nereikalavau, 
kuris man teisėtai neprigulėjo, 
ir per visą šitą laiką Pildomo
ji Taryba išmok c; o inan visas

S. Gegužis, 
LA. Prezidentas.

Parodžius šį laišką p. Kai
mynui, pastarasis pripažino, 
kad jo straipsnyje turėti] būt 
padaryta sekanti pataisa: “Ho
telio sąskaita ir dviejų dienų 
ekspensni, bet ne trijų dienų 
keliones išlaidos.” Be, to, Kai
mynas žada duoti p. Gegužiui 
platesni atsakymą su datomis 
ir skaitlinėmis. — Red.

giaip taip verčiasi lik žymesni 
specialistai amatininkai.

Bet ir jiems jąu gresia pa
vojus. Prieš keletą dienų iš 
Poznanės vaivadijos gautas 
Vilniuje pranešimas, kad į 
Vilniaus kraštą ketina persi
kelti tūkstantis poznaniečių 
bedarbių amatininkų. i

Vilniaus amatininkai dėl to 
pakele triukšmą.

14.95
AXMINSTER KAURAI

*19.75
vertės Felt Base KAURAI
diždio $^

Kaunas. — Teko sužinoti, 
kad Latvijos pilietis Dovydas 
Šrage, jau turįs kaliošų fabri
kus Lodžiuje ir Rygoje, nuta
rė ir Kaune, Veršvuose, pasta
tyti ikaliošų fabriką.

šiemet kaliošų fabriko rū
mų busiąs pastatytas 
korpusas, o kitą metą 
užbaigta.

Į LIETUVĄ 
greičiausiais jurų laivais 

per BREMENĄ

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės: 

130 W*Rando|ph St., Chicago, III 

N O KT H GERMAN 

L L O Y D

Pilnai parceliuoti
Seklyčiom Šildytu-

po *16.95
$20.00 vertės 

Kitchcn Heaters

P. *9.95

Gelgaudiškis (Šakių 
Vieną dieną atvažiavo 
vyrukų užsirekomendavo 
Kauno dramos studijos moki
niai iš sudarytos lokiojančios 
“Meno” teatro trupes ir norį 
čia su savo trupe pastatyti 
spektaklį. Turėjo spausdintų 
plakatų ir “Meno” teatro tru
pės antspaudą.

Rugsėjo 4 d. darė spektaklį. 
Spektakly neparodė jokios 
meniškos jogos ir daugiau ar
tistų. Pats “direktorius” dar 
padeklamavo “Vilniaus, Vil
niaus”. Publikos buvo daug.

Kai užinteresuoti prašė ap
mokėti sąskaitas, tai jie vis 
atsikalbinėjo užmokėsią po vi
sko. Tik pagaliau visi pasiju
to, kad tuoj po vaidinimo ar
tistai dingo.

Turėjusieji nešuvestų sąs
kaitų, ūme visais keliais vytis. 
Vieną rado besiruošiantį į 
garlaivį, kitas su pinigais jau 
buvo dingęs. Pagautąjį nu
kentėjusieji nusikvietė į kliu- 
bą, kur irgi buvo nemažą ne
apmokėta sąskaita ir prašė at
silyginti. • Jis aiškinosi, kad 
jo draugas .visus pinigus nu
nešęs ir jis teturįs tik 25 cen
tus, tada skolintojai paprašė 

matydamas

2536-40 W. 63rd St
Cor. IHai>lcwood Avė.
MARQUIiTTE PARKE

CHICAGO, ILL

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI 
parsiduoda už mažiau 
nos. 3-jų šmotų 
vertės iki $65.00. po 
3-jų šmotų setai 
vertės iki $125.00.

“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

4177^83 Archer Av 
tCęr. |Ęi«hmond St 

BRIGHTON PARKE
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laci

tyli. Tautininkai

Padailinimų

ŽEMŲ KAINŲ SAVAITE!

gan

MIDGET RADIO

SCHOOLCHICAGO

PER 27 METUS
Tel. BOULEVARt) 8167 4705

IN OUR 
NEW 

HOME

būtent 
budu 

paeina

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik į Namus.

Cotonial
Radialor

OUTSTANDING

FACULTY

kus 
kad 
mu

Už kvadr. 
Pėdų

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

Specialės kainos ant grotų, iš
keriu, kaminui triubos, ir as

besto! apdangalai.!

DYKAI APKAINAVIMASaai

vNIQUE Single Text System. .One subject at a 
time—covered rapldly and thoroughly.

Convenient location. Spaclous quarters. Gym- 
nasium for students.

viskas GARANTUOTA ATS'AKOMiNGŲ

Gandai apie korup 
ciją Lietuvos pa

siuntinybėse

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER _ _
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir | 
Praktikuoja 
dykai.- O ___________ __  ___ ... _______
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iid 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Atdara Sekmadieniais 
iš ryto iki 1 valandos 

po pietų.

ŽIEMINIAI PEČIAI, GASINIA1 PEČIAI, 
KARPETAI, LOVOS, PAKLOK SETAI, 

k PIANAI, KABIOS

etikos 
dabar galioja 

Lietuvos sfero-

aferu iš-X* t

ir iš viso 
“tautines 

užkulisius, 
ma srove

reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
, _ _ i. Jeigu kiti ne

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 
er daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

........— Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

ųjr ir augsciau

PATAISYMAI

valdžiai. Lietuvos valdžia ir

konsu* 
duoda aukų labdary- 

Ponui Sidzi- 
konsolų 

pinigų su- 
— kalbama, apie šim- 
l ūksi ančių markių — 

lietuviams studentam 
turinėms 
remti ar 
tikslams, 
vimą p. pasiuntiny 
vyriausybei nieko nėra pra

kul- 
organizacijom s 

kitokiems šelpimo 
Apie, tų pinigų ga- 

savo

14 EAST MONROE STREET 
Phone State 6143

šį kartą tačiau “V. Ztg.” aiš
kus žodžiai nerado Lietuvos 
spaudoj nė mažiausio atgar
sio
bainų dalykų 
tuo

vokiečių 
pradžioj 
kauskui 
privatinį
Tas “jeigu 
kainai suprastas ir šantažisti 
nis laikraštukas nutilo.

Budriko krautuvė dabar tik aplaikė 
naujų karpetų Rūgs 9x12, kainos po 

$17 00, $24 00 iki $49 00 *
Jewelery skyrius. Deimantai. Laikrodėliai. Gintarai. Sida
briniai peiliai ir šaukštai. Britvos. Elektrikiniai žadintojai 
(Alarm) laikrodžiai A

Negalima todėl nė stebėtis, 
kad šis Lietuvos atstovas, tu
rėdamas tiek bizniško azarto, 
sugebėjo Berlyne susidaryti 
stambią nejudoinojo turto 
nuosavybę. Tiesa ,einant prak- 
tikiniai — patriotinės 
dėsniais, kurie 
“aukštesnėse’’ 
se, Sidzikausko negalima kal
tinti daugiau, nekaip kitų auk
štų Lietuvos valdininkų ir 
“vadų”, kurie mažne visi per 
trumpą laiką sugebėjo pavy
dėtinai gerai materiališkai ap
sirūpinti. Sidzikauskas, kaip 
ir eilė kitų dabartinių Lietu
vos aukštų “patriotų”, yra ak
tingas fašistinio perversmo 
dalyvis. Žinomas pulk. Sko- 
rupskis vadina jį artimu savo 
ir Smetonos draugu. Buvęs 
savo laiku, kaip ir daugelis 
dabartinių reakcininkų ar 
"konservatorių” pažangumo 
dvasios pagautas, vėliau dar 
krikdemų laikais, padarę dip
lomatinę karjerą ir iki šiol 
sėkmingai lietuviško diploma
to garbę derino su spekulian
to pelnu. Kylantis dabar apie 
Sidzikauską tarptautinio mąs-

Ši A-No. 1 Rųšies

SINKA
Vertės $20.00
Sinka tik 42 col. Saizo

“Kuomet po tokių gandų 
į p. Sidzikauską nukrypo 
tarptautinis dėmesys, viešai 
pradedama stebėtis ir tuo, 
kad Sidzikauskas, pradžioj 
nuturėdamas jokio skam
besniu privatinio turto (jis 
buvo liaudies mokytoju), 
nežiūrint savo ne perdaug 
didelio atlyginimo, tapo ke
leto namų savininku Berly
ne. Tam pat sąryšy eina 
kalbos ir apie to pasiunti
nio santykius su vienu bu
vusiuoju Sovietų kurjeriu, 
kuris “diplomatinio baga
žo” pavidale varė platų auk
sinių daiktų ir kitokių ver- 
tenybių “eksportą” iš Sovie
tų Rusijos.

“Žinoma, Lietuvos vy
riausybė bus suinteresuota 
tuo, kad šitokius nešlovin- 
gus gandus apie vieną savo 
įžymiausių diplomatų kuo 
skubiausiai ištyrinėtų. To
kių nepatogių klausimų ji 
neturėtų praleisti pro ausis, 
nes nuošaliai stovinčiam 
gali kilti įspūdis, kad ponas 
Sidzikauskas tik todėl 
iškilmingai nugalėtoju 
vinamas, kad panašius 
dus — nustelbus”.

“Vossische Zeitung” apie Sid
zikauską...

Po Haagos triubunolo 
sprendimo, įsiutinusio napio- 
0Ulistjuius vokiečių politikus 
fjrieš Lietuvą ir jos atstovą 
Vokietijoj ,tuo metu, kai Sid
zikauskas su kt. “Haagos lai
mėtojais” Kaune ant rankų 
buvo kilnojamas, vienas įta
kingiausių vokiečių dienraš
čių “Vossische Zeitung” patal
pino dėl p. Sidzikausko as
mens šias namalonias eilutes, 
reikalaudamas dėl jų pasisa
kyti Lietuvos valdžią:

“...Gandai apie Sidzikaus
ką turi metalinio garso. Iki 
šiol jis vis vengė išaiškinti, 
ar kalbos apie tariamąjį jo 
sumaišymą politikos su biz
niu įstengia atlaikyti patik
rinimą teisme. Kaip ten

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Drealą Dezalninlmas Ir

Skrybėlių Padarymas
Mes teikiame ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki 960 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
lislmoklnk papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitę dar besi
mokinant.
MAJSTER DRESSMAKING 

COLLEGE
880 8. Wabash Avenne 
kampas Van Buren St.
Rąžykite dėl knyrutes 

Gausite ją DYKAI.

Baltas lig-unijas
Sprayed / .. .. i,U1k
Celluloido K.
Toilelo4^S
Sėdynės
Su tvirtais kabliais, 
žema kaina. Ga- $ 4 
rantuotas.
Specialiai ....•_......

Nepriimame Telefono 
Užsakymų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svzimming pool.

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

to skandalas Lietuvos visuo
menei dar kartą, primygtinai 
turės parodyti, kas ją dabar 
valdo ir kas ją po užsienius 
atstovauja. V. K-kas.

Kad jūsų drabužiai-skal- 
biniai butų gražus ir il
giau tvertų ir kad sučė- 
dyti sveikatą ir laiką ir 
landrės bilas įsigykite 
naują elektrikinę Plauna
mą — Washing mašiną,

; 49.00
Tereikia mokėti po $1.00 
į savaitę.
Didelis pas i rinkimas 

Thor, Maytag, Apex 
skalbiamų mašinų.

World’s Fine.t
PIUMBING EIXTUBE5

Lietuvos vyriausybė kal- 
nedementavo, 

pripažindama jų teisingu- 
Tik porai dienų praslin- 

“V. Ztg.” galėjo pranešti, 
sulig atstovybės praneši- 

gandai apie Sidzikauską 
pavesta ištirti ... Lietuvos 

spaudoje vienas tik “Žydų 
Balsas” įdėjo gana aiškiam są
ryšy su kalbamu dalyku ži- 
putę, kad prokuratūra esan
ti “susidomėjusi vieno žy
maus asmens gyvenimu Berly
ne”, kurin pasiųstas esąs prof- 
Leonas pravesti tyrinėjimui. 
Tad matyti, kad svetimosios 
spaudos balsas vis dėlto tu
rėjo bent tiek jėgos, kad pra
laužtų smetoninės teisdarybės 
apatiją. Bet kaip nerangiai ir 
delsdama vykdo ta teisdarybė 
savo pareigas, kuomet eina ne 
apie kokių nors socialistų ir 
demokratų “nusižengimus”, 
bet apie įžymaus tautininkų 
šulo korupciją! —

Tuo tarpu Lietuvos spaudoj 
dėl p. Sidzikausko vis dar ty
lu. P. Sidzikauskas neliečia
mas sėdi Londone ir atstovau
ja Lietuvą. .To užkulisių vėdi
nimas Berlyne kažin kur lyg 
ir užsikerta. Prof. Leonas, ga
limas daiktas, nesutiko kalba
muoju reikalu užsiimti; girdė
ti Zaunius, dabartinis Lietu
vos užsienių reikalų ministe- 
ris, sustojo Berlyne, kad tą 
klausimą aptvarkytų. Ar tau
tininkams pavyks išgelbėti vie
no savo šulų karjerą ir repu
taciją — matysime. Šiaip ar 
taip, laisvoji ir geresnė pras
me Lietuvos garbę suprantan- 
tanti 'lietuvių visuomenės da
lis turi reikalauti griežto, nuo
šalaus Sidzikausko 
aiškinimo. Reikėtų 
gerai pravėdinti 
eros” supelėjusius

2118-2132 SO. STATE ST.
VICTORY 2454

4606-08 WEST 22nd ST. 3945-47 LINCOLN AVĖ.
Latvndale 2454—Cicero 130 Lakevietv 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ.
National 0066

DYKAI PRISTATYMAS. Speciali Atyda Užsakymam! Per Telefoną 
Atdara Antradieniais, Ketvirtadieniais ir Šetiadieniais iki 8 vai. vakaro. 
■■■■■■■■■■■■ Sekmadieniais iki 1 vai. po piet EaEEBRKMBMMHai

vęs domisi jon. Tačiau tarpi
ninkaujant aukštiems užtarė
jams incidentas likęs likviduo
tas geruoju ir visi pasiliko sa
vo senose vietose. Sunku 
butų pasakyti, kuri biznio rū
šis p. Sidzikauskui daugiau 
bus davusi pašalinių įplaukų 
— su červoncais, kaip tvirtina 
K .A. K. atsišaukimai, ar su 
auksiniais daiktais, kaip sa
ko “Vossische Ztg.”

■■■■ant išmokėjimo ■■■
PRISIRENGKITE DABAR 
ŽIEMOS APŠILDYMO Į- 
RENGIMAMS ŠIOMIS NAU
JOMIS REKORDĄ MUŠAN- 

ČIOMIS KAINOMIS 
STORAI APDENGTI f

$9.90
Jeigu jus turite didelę 
radio bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio už $9.90 arba už 
$14.50, kaip ant paveikslo 

JEIGU jus norite .turėti 
linksmumą savo namuo
se svečiams ir sau—įsigy
kite naują radio kombi
naciją už

•79.00 - 
150.00

ORO VENTAI
Hoffman No. 1

vienas ........ $1.35
Dole No. 1 

vienas ....... 70c
Dole, 1933 

vienas ....... 38c

Tiek parašė “Vossische Zei
tung” (vakar, leidinys iš 17, 
VIII). Tas laikraštis gana pla
čiai skaitomas ir Lietuvoje, 
nekartą cituotas “Lietuvos Ai
de”, kuomet įdėdavo ką pa
lankesnio Lietuvai bei jos

S. M. Berneli, D. C 
CHIROPRAKTAS

TIKRAI
PALENGVINS

VIDURIŲ LIGĄ
PraŠatinimui širdies supykinto, vė

mimo, gazų ir kitokių vidurių sui
rimų.

Pamėgink šj naują metodą, 
nugarkausio atitaisymą ir tuo 
prašalinsi priežastį nuo kurio 
vidurių ligos.

DUOS DAUG GREITESNES 
mes, negu byle koks kitas metodas (gy
dymas). Jisai lengva priimti ir jus jau
site momentalj palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—šiandie.

KURTUMĄ 
Užimą Galvoje ir Slogas

UŽIMĄS ir Švilpimas, bėgimas ir skausmas švclnos ir opios 
ausies ir slogos. Ji)s nusistebėsite kaip greit Ourine gali 

Jums pagelbėti. Gal Jus turite kronižką ligą: gal jus jau 
mėginote visokius vaistus, bet nenustokite vilties pirm negu 
susipažinsite su Ourine ir pamatysite kaip jums gali pagel* 
bėti. Dr. Edward Kolar, M. D. sako: “Ourine pagelbėjo Ilgo* 
niams, kuriuos afi maniau be vilties esant. Tai yra tikrai 
pastebėtinas moksliškas išradimas.''

John Meredith iš Canados sako: “Aš kentėjau nuo ausų 
ligos virš 50 metų. Kartais aš būdavau visai kurčias. Aš su
vartojau tik pus? butelio Ourine ir randu, kad tai pastebė
tini vaistai, kurie man labai pagelbėjo. Užimąs galvoje su
stojo, ir aš aiškiai girdžiu kaip žmonės kalba. Neseniai 
klausiaus kaip vargonai bažnyčioje grojo, o juos buvau jau

2 metai kaip negirdėjęs. Aš taipgi girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliją."

Sustok mokėjęs augstas kainas už ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok palengvinimu, kokį daugiaus kaip pusė milijono žmonių gavo nuo Ourine. Ke
letą lašų | aus| ir palengvinimą gausi tuojaus. p. R. P. Maxwell, gerai žinomas še
rifas sako: “Tik ką pradėjau vartoti antrą buteli ir man. malonu pasakyti, kad aš 
girdžiu kaip mano laikrodėlis tiksi. Šiandien, pirmą syk šią vasarą išgirdau bažny
čios varpus. Nežiūrint kaip atkakli jūsų liga nebūtų, jus turite pamėginti Ourine. 
Jokios rizikos, arba abėjojimo. Ourine turi atlikti savo arba jums nieko nekainuos. 
Parsiduoda ir rekomenduojama Walgreen, Liggets ir kitų įžymių vaistinyčių.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Musų kostumeriai mus ra- 1 * f
gino, kad mes pratęstu- 
meni 6į išpardavimą ir ant 
laimės mes galime išpil- 
dyti jų tų reikalavimų. WSjtl py
Žinoma Amerikos pirma- w|j| " 1 " JH ja LjjL 
eilė išdirbystė aprūpino gąl k
mus GERIAUSIOS RU- 
SIES PLUMBINGO JREN- 
GIMAIS tokiomis negirdė- 
tai žemomis kainomis, kad 
galima juos siūlyti jums 
taip nepalyginamai pigiai. Kiekvienas dalykas_ yra visiškai naujas 
— antrarankiu nėra 
PARDAVĖJŲ SOL ELLIS and SONS, INC. Nežiūrint kokia kainį 
jus mokėsite šiame išpardavime, jus perkate GERIAUSIUS išdirbi
nius, nes mes tik geriausius užlaikome!
NAUJOS KOLONIALIŠKOS MAUDYNES

Maudynė, pilna, penkių pėdų 
“recess Apron” maudynė, ir 

.. . ■ ............ 1.....     naujausios koioniališkos ma- 
iiy.... ' dos. Pedestalinė praustuvė.

dHRV * koloniališko styliaus.
i Y I Toiietas, stiklinis

• H l| $ klosetas. Viskas
Į Ji /I ■--------_ SU sėdyne

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

42 col. Porcelianuota 1-šmoto

Apron Sinka “J 
su iš dešinės arba iš kaires van
deniui. nubėgti vieta, (tik Sinka)

(Tąsa iš* 1-mo pusi.)
Dabar Lietuvos spauda vėl 

konfū
zo, pažangioji spauda, maty
ti, dėl cenzūros apinasrio. O 
dalykas skandalingas. Jis ver
tas aštrios kritikos ir plačių 
išvadų. čia eina apie vieną 
smetoninių šulų, įžymų Lietu
vos diplomatą, savo laiku 
triumfavusį Lietuvoj “Haagos 
laimėtoją.” Ponas Sidzikaus
kas, buvęs Lietuvos pasiunti
nys Berlyne (dabar Londone) 
iš daugelio pusių kaltinamas 
nešlovingu, nešvariu, Lietuvos 
yardą žeminančiu bizniu, ku
riuo jis per metų eilę užsiimi- 
nėjęs, atstovaudamas Lietu
vos kraštą Vokietijoj.

Gandai apie tai pradėjo ei
ti jau senai. Už Lietuvos cen
zūros ribų einančios spaudos 
p. Sidzikauskui buvo visai 
konkrečiai nurodoma į daro
mus jam korupcinguino prie
kaištus. Bet nė jis, nū Lie
tuvos valdžia iki šiol į tai ne
reagavo. Reikia manyti to
dėl, kad, viena, Lietuvoje už 
Sidzikauską kalnu stovėjo vi
sa valdančioji smetoninė ka- 
marilė, surišta su juo tamp
riais politiniais ryšiais; o Vo
kietijoj, kur jo nusikaltimai 
nebuvo nežinomi, jis neliesta 
dėl to, kad iki Haagos teismo 
dėl Klaipėdos jisai buvo lai
komas dideliu vokiečių drau
gu. Tiesa, vienas bulvarinis 

laikraštukas 1931 m. 
pagrąsino p .Sidzi- 
iškelsiąs aikštėn jo 
gyvenimą, jeigu — 

matvti buvo tin-
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Cmica«o Illinois

teka skandalai ir paslėpta ko
rupcija. Bet su tuo siejasi 
smetonines diktatūros egzis
tencija abelnai ir čia reikalin
ga radikali operacija.

Vokiečių spaudos (’evel 
jos apie p. Sidzikauską nesu
daro nieko netikėta. Kas tu
rėjo progos ilgesnį laiką pagy
venti Berlyne ir kalbėtis su 
žmonėmis iš Lietuvos atsto
vybės sferų, žino aibę įdomių 
smulkmenų, charakterizuo
jančių buvusio pono atstovo 
bizniškus gabumus, kurie be 
abejonės rimtai konkuruoja 
su jo diplomatiškais sugebėji
mais, kuriuos “patriotine” Lie
tuvos visuomenė taip išpūtė. 
Sidzikausko gyvenimas buvo 
keliamas aikštėn jau pernai 
metais nelegalinės Lietuvos 
spaudos (“Kova”, vėliau nele- 
gališki K. A. K. atsišaukimai). 
Šmugelis červoncais.

įdomi istorija yra su šmu
geliu červoncais, kurį — sulig 
K. A. K.tvirtinimu — varęs p. 
Sidzikauskas padedamas Lie
tuvos atstovo Rusijoje Baltru
šaičio. Sidzikauskas Vakarų 
Europoj pigia kaina (po 12-20 
//.) supirkinėdavęs bolševikų 
červoncus ir diplomatiniais 
paketais siųsdindavęs juos 
Maskvon p. Baltrušaičiui, ku
ris juos pardavinėdavęs po 52 
lt. Į šį pelningą biznį prisi
dėję kaip dalinai ir globėjai 
įvairus “tautos išrinktieji”. 
Kuomet pagaliau spekuliacija 
červoncais išėjusi aikštėn, 
įvykęs skandalas, kurio pasė
kose Baltrušaitis buvo pada-

bebutų, tie gandai labai ne 
maloniai veikia ne tiktai spauda tyli 
vien Kaune, ir juo nemalo
niau, kad Kauno prokura
tūra vengia tuo reikalu už
siimti.

“Kaune klausiama, ‘ kur 
dingo gana stambios sumos 
pinigų, kuriuos per keletą 
melų asmeniškai priiminė
jo nuo Lietuvos konsulų 
V okietijoje Sidzikauskas, 
kad jie butų suvartoti lab
darybės tiklams. Yra pri
imta, kad stambus pirkliai, 
būdami paskirtam 
lais 
bės reikalams 
kauskui Lietuvos 
sudėtos didokos 
mos

C Leidėjai Lietuvių programų iš stoties WCFI 
deltomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų .Ketvergais iš WHFC 

j — 1420 kilocycles nuo 7:30 iki 8 valandos vakaro.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS

Vos atlikus Vilniaus paminėjimų, atėjo stambus 
pluoštas žinių apie Lietuvą ir iš Lietuvos. Sensacin
giausios iš jų tai — pranešimai apie korupcijų Lietu
vos pasiuntinybėse Berlyne ir Maskvoje.

Sidzikausko skandalas, matyt, yra tyrinėjamas. 
Kauno laikraščiai jau rašė, kad į Berlynu išvyko prof. 
Petras Leonas; be to, tenai keliaus — tur iiut, tuo pa
čiu tikslu — ir užsienių reikalų ministeris. Apie tai 
vienas laikraštis rašo:

“Kaip žinoma, užsienio reikalų ministeris p. 
Zaunius dabar yra išvykęs Ženevon į Tautų Sųjun- 
gos plenumo posėdį. Sužinojome, kad ministeris 
Zaunius, grįždamas Kaunan, kuriam laikui apsistos 
Berlyne ir ten atliksiųs kai kuriuos reikalus. 
Aišku, kad laikraštis numano, koki tie “reikalai”, 

kuriuos Berlyne ketina atlikti p. Zaunius, bet cenzorius 
neleidžia jam pasakyti. Ir išeina taip, kad užsienio rei
kalų ministeris svetimoje šalyje darys ką tai tokio, apie 
kų publikai nevalia žinoti!

Kita misterija
Paslaptis yra ne tik ministerio Zauniaus misija 

Berlyne. Štai kita paslaptis:
“Kaip žinoma, Vytautas Petrulis (buvęs minis

teris pirmininkas ir finansų ministeris krikščionių 
viešpatavimo laikais. — “N.” Red.) Vyriausio tri
bunolo yra nubaustas sunkiųjų darbų kalėjimu, 
bet bausmė jam nevykdoma. Dėl to atatinkamoj 
įstaigoj teko sužinoti štai kų: Vyr. tribunolui pa-? 
skelbus sprendimų, Petrulis padavė malonės pra
šymų. Visa jo byla su malonės prašymu perduota 
prezidentūrai. Tačiau malonės įstatymas numato, 
kad ir malonės prašymų padavus bausmė vistiek 
yra vykdoma. O baudžiamojo proceso įstatymas 
apie bausmių vykdymų taip sako: ‘957 str. Teismo 
sprendimas vykdomas tučtuojau, kai tik bus įsitei
sėjęs? Vyr. tribunolo sprendimai įsiteisi tuojau, 
kai Vyr. tribunolas juos paskelbia. Visa tai turint 
galvoj, Vyr. tribunole ir keliamas klausimas, kad 
ir Petruliui teksiu vykdyti bausmę bendra įstaty
mų numatyta tvarka.”
Taip rašo vienas Kauno laikraštis. Vadinasi, Vy

riausias tribunolas padarė sprendimų buvusio ministe
rio byloje, nuteisdamas buvusį ministerį sunkiųjų dar
bų kalėjimu (penitentiary), bet jo sprendimas nevyki
namas, ir dabar pačiame tribunole stebimasi, kodėl Pet
ruliui nepritaikoma įstatymai!

KUN. KEMEŠIO PIRŠLYBOS
■ ...«— — i

Buvęs amerikietis kum Fabijonas Kemėšis, valdžios 
tepamam laikraštyje “Naujoji Romova”, kalbina krikš- 
ęįonis demokratus taikytis su tautininkais. Jisai jrodi* 
nėja, kad yra klaidinga jungti katalikybę vien tik su 
krik/rdemų partija, nes gerų katalikų galį būti ir kito* 
se - partijose. * “Evangelijoj”, sako jisai, - “pieko ■ nėra to
kio, kas parodytų mums, kuriai politiškai partijai, mes 
turime priklausyti.”

Bet keista, kad kun. Kemėšis taip ilgai nežinojo 
apie evangelijos mokymą. Per metų įmetus,: būdamas 
Amerikoje ir paskui Lietuvoje, jisai organizavo kata
likus į atskirą partiją * ir į kitokias atskiras, religija 
paremtas, organizacijas. Tik po, perversmo Lietuvoje 
jisai ėmė suprasti, kad katalikų esama ir kitur, būtent, 
pas tautininkus. \

Tikrumoje kun. Kemėšis šiandie panaudoja evan
geliją agitavimui už fašizmą*

Bet Lietuvos klerikalizmo vadai kęlkas dar nenori 
jo klausyti'. Savo spaudoje jie atsako jam, kad “iš anos 
pusės (iš tautininkų) nesimato nė mažiausio noro nu
sileisti krik.-demams, todėl šie su “ana puse” tartis ne-

*

» M .r ------------- -------- --------- ------------------- , , ;------------------------------------ —

Hugh Ruttledge, kuris pri* 
ėmė * Everest kalno; komiteto 
pakvietimų vadovauti naujai 
ekspedicijai, į šį augščiausį pa
saulyje kalnų.

VOLDEMARAS VIRSTA KOMUNISTU?

Algirdas Margerisi i

PROHIBICIJA
<■

A.\P: Čechovasi Verte Šileiktsi

ORATORIUS
Vienų, gražų rytų laidojo 

geležinkelio asesorių Kirilų 
Ivanovičių Va vilo vi vų,. kuris 
mirė nuo dviejų ligų, beke
liaudamas: nuo pikto gyvenk 
ino ir alkoholizmo. Kai laido
tuvių procesija pradėjo krutė
ti nuo bažnyčios kapinių link, 
vienas iš nabašninko tarnau
tojų tūlas Paplauskas, sėdo 
į karietų ir nuvažiavo pas sa
vo prietelį Grigorijų Petrovi- 
čių Zapoikinų, jaunų žmogų,, 
bet jau pakankamai populia- 
riškų. Zapoikinas, kaip dau
geliui skaitytojų žinomas 
žmogus, pasireiškė retu talen
tu vadovauti vestuvių, jubi
liejų ir laidotuvių eilių ir žod
žių ekspromtais. Jis gali kal
bėti kada tik reikia: mirtis 
griebė jį girtam js^yj .ir var
ge. žodžiai jam plaukte plau-

duo iš vandentiekio dūdos

Buvęs diktatorius Augustinas Voldemaras rašo sa
vo organe “Tautos Balse”, kad dabartinis ekonominis 
krizis gali atvesti pasaulį į komunistinį ūkį,. Pasiklau
sykite:

“Apėmęs visą pasaulį krizis, nerodo jokią žyr 
mių kad baigtųsi ir kad normalus laikai vėl grįžtų. 
Yra rimtų nuomonių, kad. krizis mus atvedė .kaip 
tik į ‘normalius’ laikus ir todėl nereikia laukti ge
resnių laikų. Kur yra tiesa, parodys viena ateitis;

“Koks bebūtų kriziui galas, tuo tarpu aišku 
viena: jis atves daug ekonominių bei politinių at
mainų pasaulin. Ekonomikos j srity darosi kasdien 
nemaža atmainų. Kur jos nuves; šiandien dar irgi 
niekas negali pasakyti, bet yra vėl rimtų nuomo* 
nių, kad ūkis turi būt ‘diriguoiąmas’, kas galų gale 
turi privesti pčie komunistinio ūkio valstybėse/’ 
Nors čia Voldemaras dar nepasisako galutinai už 

“komunizmą”, bet jisai laiko visai rimtomis tas nuomo
nes, kad komunistinis ūkis valstybėse bus neišvengia* 
mas dabartinio krizio rezultatas;

Tai turėtų įsidėmėti tie karštakošiai vyrukai ame
rikiečių kolonijose, kurie mėgsta * plūsti viską, , ka^ tik 
atsiduoda socializmu arba komunizmu, bet kurie laiko 
Voldemarą^dideliu herojum. Pasirodo? kad tas jų> diek 
vyris ir “tautos vadas” jau atvirai flirtuoja su komu* 
nizmo idėja; Tas asmuo, kurio įsakymu, po gruc$žio 
perversmo, komunistai Lietuvoje* buvo šaudomai

ir, dėl na* 
išmesti po

atlaikytos 
žmona ir 

verkė.

(Tąsa)
Savo naujomis rezoliucijomis 

ir valios stiprybe Mikui besi
džiaugiant ir besididžiuojant,! 
kaip lengvai jis 
prieš munšainp 
gersiųs tik vienų 
mor”, atsileido 
jis užmigo.

atsilaikysiąs 
pagundas ir 

ar 
jo

du ir “no 
nervai ir

toriškam sumanumui niekad 
netrukdavo, — jis jų turėjo 
daugiau, negu kokia karčia
me tarakonų. Jis kalba daila- 
žodžiais ir ilgai, taip ilgai, 
kad kartais pirklių vestuvėse; 
kad sulaikyti jį nuo plepėji
mo, tenka policijų pašaukti.

—Aš, broli, pas’ tave!—pra
dėjo Paplauskas, užtikęs jį 
namie. — Apsivilk kuo greit- 
čiausiai ir važiuokiva. Mirė 
vienas iš mūsiškių, tuojaus jį 
į aną pasaulį palydėsime 
kaip reikia, brolyti. Atsisveir 
kinant jį, reikia pasakyti jam 
kokią nors nesąmonę... Ant 
jūsų visa viltis. Jeigu kas iš 
paprastųjų žmonių butų mi
ręs,^ tai mes nė nevargintume 
jūsų, o čia juk sekretorius... 
raštinės šulas—kai kuriais at
vejais. Nepatogu gi butų tokį 
poną bė prakalbos palaidoti.

—O, sekretorius! —žioptel- 
Įėjo Zapoikinas; *

—Tai tas* girtuoklis?
—Taip, girtuoklis. Blynai 

dėl užkandžio bus;., važiuoda* 
mas gausi. Važiuokiva, mie
lasis!* Užvesk tenai, ant kapi
nių; kokią nors- -antifoliją ci
ceroniškai ir; j žiūrėk, kokį pa* 
dėkojimų aplaikysi!

■ Zapoikinas noriai sutiko. Jis 
sujaukė plaukus, veide me- 
lanchdliškų išraiškų padarė ir 
su Paplausku išėjo1 laukan.

j -—Pažįstu aš jūsų sekreto
rių^ — pasakė - jis< sėsdamasis 
į karietų.—Laidokas ir bestija, 
Rangaus karalystė jam; tokių 
ipažai.(esti. • r:.

■ —Juk negalima, tGriška; k(H 
Įloti mirusius.

! —O, žinoma,^ąuti mpytuįs 
^ihil bene, bet* visgi jis*žudi
kas.
į Prieteliui pasivijo laidotu* 
vių, procesijų ,ir pasijungė 
nrle ins. NumiraH

rių

.auti mortuis
a ✓ . - - i. ' A

priekį į karčiamą 
bašninko, ramybės, 
mažiukę.

Ant kapų buvo 
pamaldos. Uošvė, 
giminės, gailejstingai
Kai grabų leido į duobę, žmo
na net sušuko: “Leiskite ma
ne pas jį!”, bet į duobę su vy
ru * neitų, atsiminus apie pem 
siją. Palaukus kiek laiko, vis* 
kas aptilo. Zapoikinas išėjęs 
priekin, perleido visus akimis 
ir pradėjo: J

—Ar tikėti akims ir klau
sai? Ar nebartus šis miegam 
tis grabas, šitfe užverkti vei
dai, ašaros ir vaitojimai? O, 
ne, ne, čia ne miegas, likimas 
neapgaus mustj! Tas, kurį 
mes dar nesenai matėme 
žmogų tiek gertų, tiek malonų, 
linksmą, švarų,/ kuris taip ne
senai prie musų akių, pana
šiai .kaip nenuilstanti bitelė, 
nešė savo medų. į bendrą avi
lį, visuomenės naudai, ir tas, 
kuris... tas pats dabar pavirto 
į dulkes,+—į amžinasties mira
žą. Nepermaldaujama mirtis 
uždėjo ant jo plaunančią ran
ką tuo laiku, kai jis, nežiu* 
rint į jo amžių, buvo dar pį!4 
nam jėgų žydėjime ir kuogfer 
riaušių vilčių.; Neužmainoma 
pragaištis! Kas užmainys 
mums? jį? Gerų darbuotojų 
nies daug: turime, v bet 'Proko
fejus Osipičius buvo vienintėu 
lis. Jisi iš gilumos sielos buvo 
atsidavęs savo teisingoms pa
reigoms ir nesigailėjo jėgų, 
naktimis nemiegojo, buvo ne** 
perkalbamas, nepaperkamas;.; 
Kaip jis žiurėjo į tuos, kurie 
stengėsi aplamai kitiems nuo
stolius daryti, palenkti jį tik 
savo naudai, kas iš kito pra
kaito naudojosi ir stengėsi jį 
padaryti sau lygiu! Ir musų 
akyse Prokofejus Osipičius 
dalijo savo nedidelę algų sa
vo biednesnienis draugam^; 
ir jus Čia patys girdėjote na
šlių ir našlaičių verksmus; 
kurie taip atjaučia jį. Atsida^ 
vęs tarnybos pareigoms ir ge
riems pasielgimams; jis * nežL 
noj o; gyvenimo džiaugsįio ir 
dargi atsisakydavo nuo šei- 
įpyniškos laimės. Jums žinot
ina, kad iki galo savo gyveni-* 
mo jis buvo vienišis! Ir1 kas 
mums užmainys jį, kaųjįo 
draugą ? Aš čia matau apskųs* 
tųv* priimnų- jo*• veidų, atsikrei-. 
pušį į mus su malonia šypse? 
ita; kaip aš)čia girdžiu*jo švel*- 
pųi,! vos girdimu balsų. Tegul 
įus ramybė Įavo dulkėms; 
ptbkofėjaų O^ipičiau! Gulėk

^ipgas,? geras t dąi* 
^(itpjąli!

Zapoikinas tęsė savo kalbą; 
ę kląųsytpjaį kiįiitėtL 

i grakąiba visiętm
1 SPJ

juvo nesuprantama, kodėl 
oratorius nabašninkų vadino 
Prokafejuin Osipičium, kuo
met jį visi vadindavo Kirilu 
vanovičium. Antra vertus; 
eiti supratoA taip,, kad nabaš- 
ninkas 1 visų savo gyvenimų 
tardavosi t ir nesutikdavo su 
savo žmona, ! ir; gali būt, ji? 
legalėjo vadinti vedusiu. Tre
čias dalykas, tai pas jį: buvo 
tanki; ruda barzda, kurios 
nuo savo gimimo dienos ne
skilto ir todėl nesuprantama, 
dėlko oratorius pasakė, kad jo 
veidas skustas. - Klausytojai 
negalėjo suprasti,. tiktai žval
gėsi vienas į kitų ir spaudė 
pečiais.

-—Prokofejus OsipiCius !t—to
liau tęsė oratorius; atidžiai 
žiūrėdamas į kapų: — Tavo 
veidas buvo negražus, dargi 
le malonus ,tu buvai šiurkš
tus ir žalias, bet visi mes ži
nome, jog po šio įvykio visų 
musų širdys smarkiai plaka 
draugiškumo jausmu!

Klausytojai1 pradėjo paste
bėti ką tokio nerimto ir pas 
patį oratorių. Jis apsistojo 
prie vieno taško, neramiai 
erutėjo Jr pats pradėjo pe
čiais; trūkčioti. Staiga jis nu
tilo, išžipdė nusistebėjusių 
savo burnų iri‘kreipėsi prie 
Paplausko: -

—Klausyk, jis gyvasis— pa
sakė jis- ,su Išgąsčiu žiūrėda
mas.

—Kas gyvas?
< —-Nagi Prokofejus Osipi
čius! Jis stovi prie paminklo!

—Jis nę ne numirė! Numirė 
Kirilas Ivanovičius!

—Juk tu pats sakei, kad pas 
jus sekretorius numirė!

—Kirilas Ivanovičius ir bu
vo sekretorius. Tu, žioply, su
simaišei! Prokofejus Osipi
čius, tas tiesa, pas mus yra 
buvęs sekretorius, bet prieš 
porų metų perkėlė jį į aukš
tesnę vietų.

—O, velnią! jus ten supras! 
i — Kogi sustojai? Tęsk pra
kalbą toliau!
5 Zapoikinas atsisuko į kapą 
ir' taip, kaip pirmiau savo gra
žią prakalbų tęsė toliau. Prie 
paminklo1 * akmens tikrai sto
vėjo Prokofejus Osipičius, se
nas valdininkas su skusta fi
zionomija. Jis žiurėjo į orato
rių ir piktai raukėsi;

—Ir kas tave privertė taip 
manyti!—juokėsi valdininkai, 
kai kartu su Zapoikinų grįžo 
nuo laidotuvių. — Gyvų žmo
gų palaidojai.

Negerai taip,; j aunas * žmo- 
! — paklausė Prokofejus

Jūsų prakalba,

tesugrjžouž savaitės 
darban.
buvo pirmos jo atosto-

Gal

rezoliucija,

aižėH, tru-

yra stiprių

gau!
Osipičius. - 
gali būt, tinka dėl mirusio, 
bet ne akivaizdoje gyvo žmo
gaus —- vieni1 juokai! Gerbia* 
masis^ kų $jus kalbėjote!? Ne^ 
sukalbųiyas, nepaperkamas, 
velniai paįnįtų W
žAiogų y taipį kalbėti,•. tai * ■_įžjfci- 
idimas. ■ Ir niekas* juš&gerbia
masis, neprašė šaipytis iš ma
no veido. Negražus, šiurkštus,

v • ašarų, bet žioplas, tiek to, bet kam prie
lėtai, kad iki kųpinių jiedu (įaūgęliųi pasirodė nesupraų- žmonių mano fizionomiją rei- 
galėjo tris kartus. užbeglL į lama ir keista:’ Pirmoj vieloj kėjo peizoti? Įž^dimas!

Tik 
Mikas

Tai 
gos po pirmosios pažinties su 
prohibicija.

Darbas nebėsisekė. Diena, 
rodos, galo nebetekusi. Besku
bėdamas ir besinervuodamas, 
Mikas taip daug išprakaitavo, 
kad einant jam namon, išse
kęs bei ištroškęs jo kūnas, ta
rytum visai nebepaisydramas jo 
valios, tiesiog atėjo Džimio 
Lupinskio karčiamon.

“Alio, alio, mister Maik! 
Aaavaju?” sveikino Džimis Mi
tų, mikliai kišdamas jam savo 
dešinę. Tai tų pačių dešinę, su 
kuria dešimt dienų atgal iš
kraustė Miko kišenius. O dabar 
karštai sveikino! “Ktir buvai 
taip ilgai?... Gersi alų?... Ju 
no, mister Maik, aš per visų 
tų naktį užmigti nebegalėjau, 
bevuorindamas, kam aš tave 
eidau namo eiti so Įeit... Gerk 
mažiukų, j u no, degtinę
jomai tų naktį holdapą pada
lė ir aprabino? Ju sy, bomų 
dabar yra plenty... Drink, mis
ter Maik, dac gut munšainas.“, 
šypsojosi Džimis Lupinskis, 
brukdamas Mikui didelę stikli
nę “nyrbyrio” ir beveik pusę 
stiklinės munšaino. Iš jo klas
tingos šypsenos tartum varvėte 

varvėjo gyvatės nuodai. Bet 
Mikas to pastebėti nenorėjo. 
Tai negalima* Kaip gi? Juk 
Džimis Lupinskis yra , didelis 
amerikonas, dažnai geria su 
žymiais politikieriais, karštais 
Dėdės Šamo patrijotais, taip 
pat dažnai aukoja bažnyčios ir 
tautos reikalams. Ir blogai ma
nyti apie tokį dievobaimingų 
ir patrijotiškų pilietį? Oi, ne! 
Niekados Mikas to nepadarys. 
Kaip jį gyvų matote!

“Dank j u, mister Lupinskis, 
dank ju”, nedrąsiai kalbėjo Mi
kas. “Alų išgersiu, bet munšai- 
nų, tai...”

“Nebūk kreizi, Maik. Gerk,* 
ai tėl j u. Ju sy, įpilsiu da vie
nų. čia furst klias munšųinas, 
j u no. Šitas mano darytas. Ja. 
Ju no, du šimtu dolerių užmo
kėjau vienam rodauzės oneriui 
iš Mičigino steito už parody
mų, kaip padaryti da best mun- 
šainų.* Ja, mister Maik, dac 
triu. Jis yra smart men: senas 
karčiamninkas, rič, politiškų 
džiabų ilgai kypinęs, j u sy, 
greit felo. žiemų važiuoja į šil
tas kontres. Ja, .visų kontrę jis 
žino... Ju no, jis pats išmoko 
munšainų varyti Kentokes stei- 
tę. Tai munšaino tėvynėj, j u 
syt Aš* dabar taip darau mun
šainų, kaip Kentokėj. S:hr. Vi
so j • Chicagoj • * tokio munšaino 
nerasi,-kaip* > mano. Ja, mister 
Maik, patrajink dar vienų.”

Mikas* išgėrė dvi stiklines 
neva alaus; pusę stiklinės mun
šaino, nusipurtė, padėjo dolerį 
ant baro ir išėjo.

“Vace merė, Maik?” klausė 
Lupinskis. Bet Mikas'jau buvo 
už durių.

“Nobadi om”, sušniokštė Lu
pinskis. >
. Ir tiesa, t bizninės bei mun- 
šaininės kultūros tono Mikas 
Staugirdas- visai neišlaikė. Bet 
tai į nauda jam.. Nes jų rezo
liucija, kad tiktai vienų arba 
du ir “no mor”, vis dar pilnu 
gyvenimu tebegyveno.
/ Tik ar ilgam?

žinoma, jo ateities.gyvenimo 
turiny&i parodys.

Per gana ilgų laikų tęsėsi 
Miko StaugiiHlo podarbiniai at
silankymai Džimio Lupinskio i ' 1 . 1 ■■ ■ ■ ■

karčiamon. Bet jisf išgerdavo 
stiklinę kitą beveik alaus vie
ną ar dvi* pusstiklines “kento- 
kinio” munšaino, parymodavo 
ant baro, alkūnėmis jį zulinda
mas! pafcišnekedavo su Džimiu 
Lupinskiu ar kitais apie “pro- 
bišinus?’, kaip; jie ten’ ar ten 
užpuolė “saliuną”, jo savininkų 
areštavo, b gerų “Stopą” išsi
vežė, in! eidavo sau namon.

- Vadinasi, • Miko 
kaip uola.

Jei tik nepradės 
pėti...

Munšaine, mat;
nuodų, kurių svarbiausias, ži
noma, yra1 alkoholis. Tai taip, 
kaip ir kiekvienoj degtinėj, tik 
su tuo skirtumu, kad munšai
ne tų nuodų yra kur tai kas 
daugiau.

O per ilgų laikų gaudami 
munšaino nuodai veikti Miko 
kūnų, padarė. tam tikrų paki
timų ne tiktai jo mitybos apa
rate, bet ir visuose jo organiz
mo audiniuose, pagalios, ir as
menybėje.

Tam tikra cheminė būsena, 
kurių paprastai iššaukia alko
holis žmogaus organizme, aks
tino Miko gomurį, skrhrdį, žar
nas ir kitus organus, žodžiu, 
net visus audinius, tarytum- 
prašyte prašė ne tiktai papras
tos šiokiadieninės dozos, bet 
ir didesnės — ųienval didesnės.

Tiesa, kai Mikas per didelę 
dožų priimdavo, tai jo galva, 
skrandis bei žarnos šiaušdavo- 
si, protestuodavo. Galva, tary
tumei visai? be kantrybės kū
dikis, skausmais u guosdavosi. 
Kartais Mikas net piktindavosi 
savo galva, kam tokia opi, ir 
grasindavo — trenksiąs jų į 
sienų! Gerai dar, kad net ir 
karčiamoj pakaktinai gaudavo 
aspęrino arba bromo seltžeųįo.

tas' be galo • Sativalingas skrin- 
disi Ne kartų, mat, einant jam 
iš Džimio Lupinskio karkiamos 
namon, taip nesuvaldomai im
davo jo skrandis veikti, kad 
tiesiog įspirdavo jį j stulpų ir 
apšaudydavo stulpų bei šali
gatvį. munšainu... Miko gėdos 
ir pykčio jausmai, suprantama, 
pasiutimu degdavo. Keikdavo 
Mikas, ir savo žarnas, kam jos 
nesusiturėdavo ir versdavo 'jį 
dažnai lakstyti išeinamen vie- 
ton.-

Bet... gaiva išsigaruodavo, 
skrandis išsišaudydavo, žarnos 
išsituštindavo, na, ir v^l visai 
trijulė primygtinai prašydavo 
Miko duoti jiems daugiau mun
šaino. Tokia jau mat galvos, 
skrandžio, žarnų ir’ alkoholio 
sena bičiulystė. Susipyksta, 
vienas kitų išsibiaurioja ir vėl, 
žiūrėk, be vienas kito nebeap- 
sieina.

Labai daug pakitėjo ir psi
chinė Miko pusė, ir jau nebeė
jo ta linkme, kaipt paprastai, 
bet griežtai laikėsi munšaino 
linijos.

(BūS daugiau)
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NAUJikS Kultūros No. 6 
ir 7 ate ja Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7.r Gailimą gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien p.as p. M» 
AndeIman, 284Tremont St.» 
Boston,* Mass,

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui. bet Jūsų 
gumodelei.

pato*
* I
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Lietuviai Gydytojai

unijos
Samuel Insull

vilties

mą apie apkaltinimą, per ke
lias dienas slapstėsi, bet vė
liau pasidavė Kanados polici
jai. Samuel Insull, tuo tarpu 
kaip praneša telegramos, bu
vo suimtas Graikijoje, po il
go slapstymosi įvairiuose Eu
ropos užkampiuose. Jo sū
nūs Samuel Jr, kuris išvažia-

II
Jo bendrovių sugriuvimo reik

šmingumas: Insullo karje
ros pradžia

Samuel Insullo milžiniškos 
įmonių imperijos sugriuvimo 
reikšmingumą tik dabar galima 
tinkamai įvertinti. Ji buvo
išsiplėtusi į 32 valstijas; dau- vo Chicagos į, Europą rug-
giau negu 77,000 šėrininkų tik Sėjo 23 d. biik ^plaukyti savo
dvejose jo suorganizuotose tėvus, dabar yra Paryžiuje,
korporacijose neteko nei vie
no investuoto cento. 
000 iąvestoriai, 
sukrovę savo

yra Paryžiuje.
Jungtinių Valstijų valdžiai at- 

Kiti 98,-ilikus visus legalius reikalus 
kurie turėjo su Graikijos ir Kanados val- 

pinigus į tris džiomis, abu kaltininkai bus 
įvairias įmones kontroliuojam perduoti Chicagos Cook aps
čias, bendroves, Middle West 
Utilities Co 
Investments 
Securities Co. of Chicago turi 
labai mažai 
bent šimtinę dalį savo pinigų.

Sakoma, kad pražuvo ir In
sullo asmeniškas turtas, kuris 
siekė $50,000,000 — $100,000,- 
000. Nuvirtęs nuo elektros 
karaliaus sosto, birželio mė
nesį Insultas apleido Ameriką. 
Apsigyveno mažame, antraei- 
liniame viešbutyje, Paryžiuje, 
Francijoje, gaudamas $18,000 
metinę pensiją, kurią jam pa
skyrė trys jo valdytos Chica
gos bendrovės, Common- 
wealth Edison Company, Pe
oples Gas, Ligbt and Coke Cot 
ir Public Service Company of 
Northern Illinois.

Ir Samuel Insull ir jo bro
lis Martin, kuris buvo didžiau
sios visų Insullo bendrovių, 
Middle West Utilities Compa
ny prezidentas — yra kaltina
mi pinigų išeikvojimu ir apsi- 
vogimu. Po kracho Martin iš
važiavo į Kanadą ir apsigyve
no Orillia miestelyj. Gavęs ži-

Insull Utilitv 
ir Corporation

JUOZAPAS BILIUS
Persiskyrė su šiko pasauliu 

spalio 8 dieną. -5:00 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs apie 51 m. 
amžiaus.
miestelio Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų. ;
Palik o dideliame nuliūdime

pusbrolį Pranciškų Birgėlą. pus
seserę Juzefą Grikšie 
sūnų Stanislovą ir 
Oną ir Mortą.

Kūnas pašarvotas 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks 
lio 12 dieną 8:00 
Zolpio koplyčios į 
parapijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, o iŠ 
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

gimęs Liolių parap. ir

dvi dukteris,

randasi 1646

seredoj. spa- 
val. ryto iš 

Šv. Kryžiaus 
kurioje atsi- 
pamaldojį, už 
ten bus ne

kričio teismui.
Dabartiniu laiku investiga- 

ciją į Insullo reikalus veda 
federalis prokuroras Chicago-? 
je Dwight H. Grecn ir Illinois 
valtsijos prokuroras Swanson. 
Receiveriai tuo tarpu briauja- 
si į trijų milžiniškų bendrovių 

'knygas, ieškodami turto, kurį 
dar butų galima išgelbėti kre
ditorių naudai.

Kad nesuklaidinti skaityto
jų, čia bus pravartu pastebėti, 
kad fizinis turtas, įmonės, ku
rias Insull pastate, dar tebe
gyvuoja; beveik visos tebetar
nauja visuomenei. Kai kurios 
tebemoka dividendus. Tos 
įmonės nėra sunaikintos. Su
byrėjo štai kas: popierine ver
tė, kurią Insultas pridavė toms 
savo įmonėms 
toriai priėmė 
gQ-

Kokiu budu 
ganizavo milžinišką, jau pra
eitin nuėjusią elektros, gazo, 
gatvekarių, eleveiterių labi
rintą, kokiomis priemonėmis 
naudojosi tai darydamas, iki 
kokio laipsnio jos lietė papra
stus vartotojus ir kodėl tas 
milžinas pagaliau turėjo griū
ti? Tie klausimai yra labai 
painus, išsišakoję į visas kryp
tis ir susimezgę tarpusavyje, 
bet mėginsime juos kuo ge
riausia nušviesti. Visi faktai 
dar nežinomi, nes teisingumo 
ir finansinės įstaigos dar nepa
jėgė viską iškelti dienos švie
son. Bet čia galime pasakyti, 
kad Insullo imperija nebūtų 
sugriuvusi, jeigu jis butų su 
stojęs ją plėsti 1929 metais. 
Jį ir jo bendroves pražudė 
perdi dėlė jėgos ir resursų su
sikoncentravimas vieno žmo
gaus rankose. Įtakinguino, 
galingumo jausmas Insultą ap- 
jakino. Kontroliuodamas bi
lijonus dolerių jis nuolat troš
ko vis plačiau išplėsti savo jė
gą. Ir 1931 metais jis nuėjo 
per toli.

Samuel Insull gimė lapkri
čio 11, 1859 metais, netoli An
glijos sostinės Londono. Lon
done praleido kūdikystę ir ten 
mokėsi. Tie du faktai ir nu
lėmė Insullo karjerą. Kokiu 
budu — pamatysime .rytoj.

ir kurią inves- 
už gryną pini-

Insultas suor-

it- •»*
' 'i

Copyright, 1932; By The Chicago Tribūne

Martin J. Insull, Samuelio brolis, kuris po kelių dienų ąlapsty- 
mosi Kanadoje, pasidavė policijai. Kartu su broliu jis kaltina

mas už vagystes ir pinigų išeikvojimą.

Šiandien paskutine 
proga užsiregistruot

Jeigu neuzb’ircgistravate spa
liu 1 d., padarykite tai šiandien, 
nes tai jūsų paskutinė proga. 
Neužsiregistravę negalėsite bal
suoti lapkričio rinkimuose.

ANTANAS STAPONKUS

Persiskyrė su šiuo' pasauliu 
spalio 10 dieną, 7> valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 41 metų am- ■ 
žiaus. gimęs Lietuvoj. Kražių pa- ' 
lapijoj .

Zvinerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame i......... ......

moterį Augustiną, 
seserį Pctrikę, brolį 
dės Aleksandras ir 
kiai ir giminės, o 

. tinelę ir 2 seseris.
Kūnas pašarvotas 

Ruby St.. Joliet, III. 
Joliet 2-8786.

Laidotuvės įvyks seredoj spa
lio 12 dieną, 9 vai. ryto iš namų 
j Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, 
Rockdalc, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į St. 
Patrick kapines, Joliet, III.

Visi a. a .Antano Staponkaus 
giminės, draugai, ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nujiudę liekame,

Moteris, Sūnūs, Sesuo, 
Brolis, Dėdės ir Giminės.

nultudimc 
sūnų Feliksą, 
Vladą, 2 dč- » 

Frank Želins- 
Lietuvo.j mo-

randasi 207 
Telefonas

Pasaulinėje parodoje 
statomi 10 naujų 

pavilijonų

šiomis dienomis Pasaulines 
Parodos aikštėje pradės staty

Graboriai
Telefonas 'Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dpyanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. .

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lat- 
dotiivėsę ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir * nebrangus to
dėl, , kaęl .neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

' rių. ■ 
3307 Auburn Avė. 

CHICAGO, ILL. i

I £ RAOZIIJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarpąu- 
ju geriau ir pigtąu 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdifbystes 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
32,38 S. Halsted St. 
Tel. Vįętory 4088

ti dešimts naujų pavilijonų, 
kuriuos užims Įvairios 
ves. įkištai pastatyta 
nų už $4,000,000.

bendro- 
pavilijo-

Rastas nušautas 
agentas .

Netoli Cąlifornia ir 
ton gatvių kampo rastas kū
nas R. Roberts, Truck Drivers 
aųd Chauffers unijos biznio 
agentas.

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marguette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Lexing

Šiandie bus įdomi ra 
dio programa

šiandie, nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties W.G.E.S. 1860. 
kilocycles, Peoples Furniture 
Co. krautuvių, pastangomis bus 
transliuojama oro bangomis 
gražios lietuvių dainos, muzika 
ir visokios kitos įvairenybes.

Nors neteko pilnai sužinoti 
vardus visų dainininkų, kurie 
dalyvahs šj vakarą, bet paty
riau, kad jų gana geras skai
čius yrą prisirengęs padainuoti 
naujų dainelių. Tai solistai, 
duetas, trio ir kvartetai.

Prie įto bus gera muzika, į- 
domios ir labai žingeidžios kal
bos ir pranešimai. Kalbės Dr. 
Vezelis, dentistas. Todėl reikia 
nepamiršti šį vakarą užsistatyti 
savo radio.—XXX.

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI. Chicago
SKYRIUS: ’

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis ,

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T.L Roosevelt 7532

I.J.ZOLP
Grabdrius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Akių Gydytojai

Marcijona Wiekutienč
PO TĖVAIS SACAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 9 dieną, 1:00 va 
landą ;ryte 4932 m., sulaukus pusamžiams, gimus Taura 
ges apskr., Žvingių parap., Visbarų kaimo.

Amerikoj išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Mykolą, brolį Pet 

rą, broliene Uršulę J.. Sacauskus, ciocę Prancišką Am 
brozienę, dėdę Juozapu, dėdienę Agotą Aušrus, 4 pus 
brolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi prie brolio 4359 South ; 
Maplewood Avė., Tel. Virginia 0817.

Laidotuvės įvyks seredoj, spalio 12 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
UŽ veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. /

Visi a. a. Marcijonos Wiekutienės gimines, ,draugai ir
\ ' ..........................................................................................., ‘ ‘ ‘ .. i-

vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisvei-
Nuliūdę liekame,

Vyras, Brolis, Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėse pątarnauja graborius Eudeikis, Tel. 

Yards 1741

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Arelier Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

Td. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 4 

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

Tel. Secley 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 iventadienio 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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th K Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:3O-8:3( 

Nedėldieniais pagal sutattį.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tek Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tek HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospeęt 6659 

Ofiso Tek Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nno 2 ik! 4 Ir nuo 6 iK> 
8 vai. vak.' Nedėliomis paso) sutarti 

Ofiso Tek: Boiilėvačd 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

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

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. A. L. YUSKA 
2,422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14fh Street 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguettė Road 

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

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus 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 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde P ar k 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 .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Nuo
7

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerižkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vak; 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis' ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
‘ l l?j? AL Dearbotn 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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
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. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto.iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—r6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

iHKmzRMBanamaiF
—

Duokite savo akis išegzaminuoti
ĮDr. a. r. blumenthal 

OPTQMETRIST
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland.Ave 
Tek Boulevard ,6487

r*
Tel. Yards 1829

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

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

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Ttl. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roc kuteli St. 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6Q93

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

ryto iki 9 vakaro

i

IJETUyiS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuoft 

Atėitikimuose

fisas ir, Akinių Dirbtuvė

pažystajpi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu 

kinimą.

fabJui

kampas Halsted > St» 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

^Jedęljoųiis puo 10 jlp ,12

Lietuviai Gydytojai

M MARGĖMS
BiMbO? w, .... M ... fnūdieniais nuo JU, IKI Valandos* 9 v rvto iki 9 v vak.3421 & Halsted St - 9 y w • ’•

, PhpM Ę.oulcvard 8483

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St., Saite 706 
Phone State 4690. valandos iki pktų 

• 756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietų, subatomis 
nuo 2 po pietų.

Ofiso Tek Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DENTISTAS

įlandos: 9 y. ryto r i._ 
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO. IkL.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telęphone Hemlock 1323 

Valamlos: 9 ryto iki 9 vak; 
NcdHiomii .pagąl sutartį.
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Tarp Chicagos 
 Lietuvių

Universal State Ban
ko depozitoriams ir 

investoriams
Trečiadieni atidaromas banko 

depozitorių komiteto ofisas, 
3236 S. Halsted Si.

mo komisija kviečia j talką vi
sus kliubo narius. Smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau.

šiame susirinkime taipgi nu
tarta įsteigti atskirą fondą ser
gančių narių reikalams. Į fon
dą padėta $25. Sergančiam na 
riui atsišaukus, jį aplankys li
gonių lankytojas (išrinktas J. 
Yankus kliubo vice-pirminin- 
kas) ir įteiks jam tam tikrą do
vaną.—Aktyvia Narys,

" NAUJIENOS, 'ChlcagS, I1L " ' _________ _____________________ Antradienis, spalių 11, 1932

Trečiadienį, spalių 13 d., Uni
versal State banko depozitorių 
komitetas atidarys savo ofisą, 
atfresu, 3286 S. Halsted St. 
Vakarais ofise bus vienas iš 
keturių komiteto advokatų, šia- 
kis, Žuris, Adomaitis arba 
Waitches. Visi depozitoriai ir 
kiti ,kuriuos Universal banko 
užsidarymas liečia, raginami at
silankyti ofise su savo reika
lais. Advokatai kiekvienam su
teiks patarimų.

Be to, banko depozitoriai ir 
morgičių pirkėjai ,kurie pagei
dauja, kad kuo greičiausiai j- 
vyktų grand jury investigacija 
į Universal banko riekalus, at
eikite i komiteto ofisą prade
dant trečiadieniu pasirašyti pe
ticiją valstijos prokurorui (at- 
torney) John A. Swanson. Jo
je reikalaujama ,kad investiga- 
cija butų tuojau pradėta ir kad 
grand jury padarytų kaltini
mus prieš Universal State ban
ko vedėjus.

Komiteto Spaudos Komisija.

Chicagos Liet. Audi
torijos Bonų Komite

to pranešimas
Nurodo reikalingumą bonus su* 

dėti į Stock Yards Trust & 
Savings banką

Įdomus faktai iš Jo
niškiečių L. K.

Kliubo
Iš paskutinio kliubo susirinki

mo; kliubo kasoje $8,565; 
jaunimas rašosi į kliubą ir 
lanko susirinkimus; įsteigtas 
sergančiųjų fondas

Rugsėjo 30 d. G. Krenčiaus 
svetainėje, 4600 So. VVood Št., 
įvyko Joniškiečių L. K. Kliubo 
susirinkimas. Po įvairių rapor
tų ir protokolo skaitymo, susi
rinkimas priėmė vienbalsiai 
šiuos naujus narius, kurie pri
sirašė prie kliubo laike paskuti 
nio išvažiavimo: K. Stuparas, 
A. Stuparienė ir Suzana Čepu
lienė. Reikia priminti. kad 
piknikas buvo pasekmingas, nes 
apsimokėjus skaitlingas są
skaitas. kliubui paliko ir pelno.

Prisirašė keturi jaunuoliai -
šiame susirinkime p. Ka*niu- 

šas prirašė savo sūnų Raymon- 
dą, p. Burdulis dukterę Euleli- 
ją, Adelė Kazimieraičiutė drau
gę Eleną Kachinskaitė ir beto, 
prirašė Z. Varnas. Visi buvo 
vienbalsiai priimti. Malonu pra
nešti nariams, kad susirinki
muose skaitlingai lankosi jau
nuomenė. Be suminėtų, dalyva
vo Antanina Zigmantienė, Onu
tė Brazinskaitė, Gurskis ir dar 
keletas.

Kasoje dabartiniu laiku yra 
$8,565. Daugelio draugijų pi
nigai žuvo bankuose, bet ačiū 
Joniškiečių Kliubo valdybos rū
pestingumui, pinigai suspėta iš
imti iš vieno banko prieš uždą 
rymą, todėl visas turtas randa
si čielybėje.

Tarp kito ko nutarta paau
koti $10 iš iždo lakūnams Da
riui ir Girėnui, kurie rengiasi 
skristi per Atlantiką, iš New 
Yorko i Kauną.

Vakaras Joniškiečių Kliubo 
pirmininkui

Suprasdami sunkų padėjimą 
kliubo pirmininko J. Butaučio, 
kuris per tris metus jau be
darbių eilėse ir paskutiniu lai
ku pradėjo sirguliuoti, nariai 
nutarė surengti pirmą šio se
zono vakarą jo naudai. J. Bu* 
tautis dirbo kiek pajėgdamas 
Joniškiečių kliubui ir jam pir
mininkavo per septynius metus. 
Nariai matė tikrą reikalą tokį 
parengimą suruošti ir komiai 
jon paskyrė J. Kazimieraitienę, 
Li Baltienę ir R. Šnuką. Rengi-

Virš mėnesį laiko atgal buvo 
pranešta, kad Chicagos Lietu
vių Auditorijos korporacijos 
bonų savininkų komitetas su
darė sutartį su Stock Yards 
Trust and Savings bank, 4150 
S. Halsted St., sudėti jame au
ditorijos bonus. Laikas eina la
bai greitai, o bonus padėti la
bai lengva. Jeigu bonų savi
ninkai to nepadarys į trumpą 
laiką, tai jų išrinktas komitetas 
negalės nieko veikti ir sudaryti 
jokių planų auditorijos sutvar
kymo reikalu. Tolimesnis ati
dėliojimas gręsia pavojum pa
tiems savininkams.

2-nd Northwestern Trust and 
Savings bank, kuris užsidarė 
pereitais metais turi užstatytų 
auditorijos bonų $8,000. Rug 
sėjo mėnesį auditorijos valdyba 
gavo laišką nuo to banko re- 
ceiverio su grąsinimais, jeigu 
niekas nebus padaryta iki 12- 
tos to mėnesio, tai jis paves 
advokatui daryti foreclosure.

Auditorijos valdyba pridavė 
tą laišką bonų komiteto valdy
bai, kuris išgavo prail
ginimą su pasižadėjimu kuo 
greičiausiai pradėti veikti tuo 
reikalu. Bet iki dabartinio lai
ko pasekmės buvo visai blo
gos, nes bonų visai mažai su* 
dėta, o lietuvių rankose jų ran
dasi už $62,000.

Komitetas, reprezentuodamas 
tą sumą, galėtų kreiptis į teis 
mą, jeigu kas ir padarytų fore- 
elosure, ir, receiveriu pasirink
tų sau tinkamą žmogų, o ne 
svetimtautį politikierių. Licita- 
cijos metu komitetas galėtų 
pirkti auditoriją su sudėtais bo- 
nais, kas neprileistų prie pi
gaus pardavimo.

Tą visą galėsime atsiekti tik 
veikdami iš vieno. Komiteto 
tikslas yra išvengti foreclosur? 
ir surasti būdą pigiausiu keliu 
palaikyti Auditoriją lietuvių 
rankose. Bet iki bonai nebus 
sudėti ir jų savininkai neduos 
s*aVo patarimą, komitetas palie
ka bejėgis.—Bonų Komitetas.

Plėšikas užpuolė ir 
smarkiai sumušė 

lietuvį Leportą
Nelaimė įvyko tarp 33 ir 34-ois 

Lowe avė.

Nežinomas žmogus prišoko 
prie V. Leporto, 3411 Lowe 
Avė., kuomet jis ėjo ta gatve 
tarp 33 ir 34-tos ir pradėjo jį 
daužyti kumštimis. Neilgai tru
kus paspruko nežinia kur. Su
muštas Leportas nugabentas j 
St. Paul ligoninę.

Persiskėlė galvą at
simušęs į stalo koją 
mušęs į stalo koją

I

Staliui P. Baniuliui savo rankų 
darbas nelaimės priežastimi.

Petras Baniulis, užsiimąs sta- 
lioryste, vieną vakarą pereitą 
savaitę matyt buvo nelabai 
blaivus. Jo kojos kaž kodėl ne
galėjo tvirtai stovėti, smarkiai 
drebėjo^ o akyse ir baldai ir 
durys ir langai jo namuose 
maišyte maišėsi. Užkliuvęs už 
stalo, virto ant grindų ir galva 
pataikė j jo kojų.

Troko sunkiai sužeis
tas bridgeportietis 

Kizlauskas
Perskelti galva ir nulaužta no- 

sis; sužeistasis nugabentas į 
apskričio ligoninę.

>

Bridgeportietis Silvestras Kiz
lauskas, 815 W. 34th St., bu
vo sunkiai sužeistas, kuomet 
papuolė po didžiuliu troku 
Halsted gatvėje, netoli 32-tos 
gatvės kampo. Automobilis va
žiavęs į pietus smarkiai svie
dė po ratais pasimaišiusį Kiz- 
lauską į šoną, perskeldamas 
jam galvą ir nulauždamas no
sį. Nelaimingasis buvo tuojau 
nugabentas į Cook apskričio 
ligoninę.

Troku šoferiavo tūlas Wil- 
liam Useman, 149 So. Water 
St.

Lietuvių valanda
Pereito sekmadienio (J. Bud 

riko krautuvės, 3417 S. Halsted 
St., lietuvių ra'dio valanda iš 
stoties WCFL buvo tikrai tur
tinga, graži ir įvairi. Progra
mas susidėjo iš gražių liaudies 
dainų, komp. Tallat Kelpšos, Mi
ko Petrausko ir kitų, kurias 
jautrini ir harmoningai sudai
navo merginų trio, ir solistai— 
panelė Skevcriute ir Pranas Ja- 
kavičius.

Budriko radio trio, kaip vi* 
sada, pasižymėjo savo šaunia 
muzika. Programo vedėjas p. 
Budrikas pasakė gražią ir rim
tą kalbą apie spalių devintos 
reikšme ir Vilniaus klausimo 
politinę padėtį. Ragino visus 
dalyvauti tą dieną rengiamuo
se parengimuose. Bendrai tai 
buvo tikrai graži, rimta ir įspū
dinga radio valanda.

—Rėmėjas.

Kas veikiama Rose- 
lando draugijose 

bei kuopose
SLA. 139 kuopos mėnesi lis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 
spalių 12 d., 7:30 v. vakare, 
Palmer Parko svetainėje. Ką 
kuopa mano veikti žiemos se
zone, kolei kas nieko negirdėti.

Kli ubų-Drau^i j ų Susivien i j i- 
mas susirinkimą laikys penkta
dienį, spalių 14 d., Strumilos 
svetainėje. K. D. Susivieniji
mas dar nėra padaręs jokio 
tarimo ką veiks čia žiemą.

Šiandie Chicagos 
Liet. Sav. Pas. drau

gijos susirinkimas
šiandien Masonic Temple sve

tainėje įvyks Chicagos Lietu
vių Savitarpinės Pašalpos drau
gijos ‘"susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės advo
katas Gugis, dr. V. A. Šimkus 
ir dainuos čiapaitis ir Ascilla. 
įPrie vargonų Virinėjo, o prie 
piano Semaškiutė.

mean anything, it had to be 
the best. Lašt Friday, Mr. Ste- 
phens and his band of cho- 
risters worked with sweat on 
their brows ahiiost to mid- 
nite learning every song to 
perfection. ,

VILNIUS.
In 1918, at the olose-of the 

World War, both Poland and 
Lithuania struck foy inde- 
pendence. Lithuania won her 
freedom by her own efforts. 
On the other hand, Poland 
was aided by the allies and 
the treaty of Versaiiles. Im- 
inediately relations between 
Lithuania and Poland bccaine 
strained. Poland camc into 
possesion of a large and po- 
werful army which embarked 
on an enterprise of conąuests 
šimilar to that eondueted by 
the German kaiser. As a re- 

> 

sult of this undertaking, Vil
nius waę taken from Lithu
ania, Oct. 9, 1920.

Vilnius was built by the 
Lithuanian grand dūke, Ge
diminas, about 1320 A. D. and 
has ever since been the Capital 
of Lithuania. In Vilnius was 
formed the Lithuanian So- 
ciety of Science and the So- 
ciety of Arts. Vilnius has al- 
ways been the sponsor for all 
Lithuanian national, educa- 
tional, cultural, and economic 
enterprises. Besides all tradi- 
tions/ the importance of Vil
nius lies in the fact that it 
is all fitted out with govern- 
mental institutions. With all 
these points i n m i n d, the Lith- 
uanians in America have sėt 
aside Oct. 9 of each year for 
raising a protest against the 
unfair treatment which their 
home nation has rėceived a t 
the hands of Poland.

pirmyn]
SHARPS and FLATS

Now, that we have finally 
convinced Al Smith to shake 
hands with Roosevelt and 
have lošt trail of Sam Insull 
in Europe, we onče more re- 
turji to you with news about 
Pirmyn. Maybe, you did not 
notice that we were gone for 
a week. Nėither did we, būt 
they say that we had a good 
time.

Good Time! Oh! Yes! The 
entire chorus showed up at 
the Lithuanian , Auditorium, 
Sunday and presented to the 
public some of the best sing- 
ing that was ever heard “in 
these parts”. You might 
ąuestion this lašt assertion. 
Well, sitį if tįmę and effort

; \ v. ■' J* t. . : '/"/■.

AMERICA.
Today we celebrąto the anni- 

versary 
America by Chfistopher Col- 
umbus. 
history book tjie description 
of how old Christopher was 
met at the doc|ę by the wild 
red Indians. (“Indians”, he 
said, looking ąround at the 
fierce savages , with scalps 
hung to their belts and gory 
tomahawks in their hands, “I 
am pleased to., mcet you. If 
I had arrived 440 years later, 
I would have bumped into 
Hoover and the depression.” 

PROSPERITY.
To provide hungry 

ren with 
men and womęn with cloth- 
ing, The 
Women’s 
Hard Times 
Shoreland Hotel, 
seems that the Pirmyn cho
rus is going to have a good 
representation at this charity 
affair. The peculiarity of this 
dance is that the femmes are 
asked to wear calico govvns 
čosting not more than $1. 
The depression price is 99c. 
Lets turn the corner to pros- 
perity and all be there the 
22nd.

ANTIPATHIES
Frank sleeping in the cor

ner... Cleo being called a 
head... Little Hėlen’s new 
niker, Sweet... Bernard’s insis- 
tence oh being alone... Work- 
ing to all hours of the nite... 
Frances coming in at inter- 
mission... Demure Eleanor 
štili ąuestioning the ąualities 
of the chorus... Depression... 
Milda’s tendency not to give 
out member telephone num- 
bers... Receiving too many 
contibs 

\ . ■ 'i

;How did, you likę today’s 
presentatįon of the Sharps 
and Flatsi Your opinion or 
any contributionš may be 
sent to the editor of this ęo- 
lumii at 6406 S. Francisco 
Avenue., y

Till you hear from me again 
next week, I remain

THE SINGING FOOL 
W;ho thinks that we would be 
making better progresą if it 
weren’t fdr Ąflas. He-s Hold
ing things up< a

of the discovery of

Remember in your

child-
food and homeless

Chicago Lithuanian 
Club is giving a 

Dance at the 
Oct. 22. It

for this column. 
THE FINISH.

red
mo-

PIRMYN AIDAI 
įspūdingai išpildęs savo da

lį Vilniaus Pagrobimo Sukak
tuvių programe, choras Pir
myn sparčiai ruošiasi prie 
jam naujo ir įdomaus vakarė
lio, rėmėjų bankieto.

Kaip galima suprasti iš var
do, bankietas yra rengiamas 
rėmėjų garbei. Tai bus nors 
mažas pareiškimas to dėkin
gumo, kurį choras jaučia savo 
rėmėjams. Tie rėmėjai yra 
daug prisidėję prie choro gy
vavimo savo darbu ir auko
mis, ir jeigu Pirmyn choras 
galės jiems surengti vakarą, 
kurio įspūdžiai pasiliks per il
gus metus, tai choras bus at
siekęs savo tikslą.

Bankietas, tiesa, neįvyks iki 
spalių 29 d., betgi apie jį da
bar pranešama, nes choras 
nori būti tikras, kad kiekvie
nas iš jo rėmėjų apie tą 
bankietą sužinotų ir į jį atvy
ktų. Viskas bus priruošta rė
mėjus patikti; be gardžios va
karienės bus programas, lietu
viški šokiai, kortų lošimas, — 
žodžiu ,ką tik musų rėmėjai 
moka ir mėgsta daryti, bus 
padaryta. Čia rėmėjai susipa- 
pažins su savo broliais rėmė
jais ir galės praleisti vakarą 
draugiškai bei įspūdingai.

Bankietas bus rėmėjams vėl 
tu i. Pirmyn nori, kad jie. visi 
jaustųsi choro svečiais, ir 
kad šis vakaras pasiliktų jų 
visų mintyse kaipo vakaras, 
kuriame turėjo puikiausias 
pasilinksminsimo valandėles.
.Taigi, iš anksto prašome 

visų chorų rėmėjų, kad tą 
vakarą, spalių 29, neužmirš
tų bet suteiktų mums malonią 
garbę į jį atvykdami.

Kitą savaitę vėl gaukite 
“Naujienas” ir daugiau apie jį 
pasiskaitykite... Iki pasimaty
mo,

Jacąues Grandmesnil.

PRANEŠIMAI
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir J?a- 

šelpos Kliubo susirihkimas įvyks antra
dieny j spalio 11, 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Malonėkit visi laiku susi
rinkti, turime svarbių reikalų aptarti. 
Bėganti kliubo darbuotė ir kiti reikalai, 
taipgi užsimokėkite duokles, kad ne
nustotumėte kliubo teisių arba ligos at
sitikimui neprarastumėte pašalpos.

Kviėčia Valdyba.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St

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 Cbica- 
gos 
darni 5 centų štampą 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryfe 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9'ryto iki 
2-rai valandai po plet 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

Chicago, Iii: 
Tel. Yards 4754

reikalaukite katalogo prisiųs- 
persiuntimui.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

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

Laukiam Jūsų

CLASSIF1ED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

2Vi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Western Aveųue

Tel. Armitage 1199

iiž

CLASSIFIED ADS. Į
■ .... .....     I.......................   IMU

Educational
Mokyklos

Situation Wanted
Darbo leiko

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marindlo studenčių dabar turi 
gorų darbų, o kai kurios Ir savo biznius. 
Prislrafiyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo sujiefikojlmo biuras pa
tarnauja DYKAI. Telcfonuokite ųrba rnAy* 
kitę, gausite DYKAI 20 puslapių knygų.

PAIEŠKAU darbo, kaipo belperis, 
arba kitą kokį darbą, esu 18 metų. 
Gus. Butkus, 710 W. 35 St. Telefonas 
ards 5674.

MARINELLO SYSTEM. 
National Sonool of Cosmettcians, Ine,.

108 North State St.. State 6057 Radios
•• o ■ ■ — 1932 PHILCO Hi-Boy Consolo

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
jaučiasi kaip gyvos. Mikinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite porduo-

$31.50; G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas.

ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; * ateikite tuojaus. 

REALISTIC FLOWER STUDIO 
9 W. Wasbington St., 2ros lubos

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

z. Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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,

Patent Attorney 
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais pątentavime finansavime ir su
radime rinkų • praktiškiems išradi
mams.

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

• H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-Itafcai

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $325.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas -— $35, pasilsiu! kėdė $12, 
drėpsai, indai, Amerikoniškas orienta- 
liškas karpetas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyrium, užmo
kėsiu nž pergabenimą.

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

NAMŲ SAVININKŲ ATLDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų, ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkornoruotas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

2445 W. 47th St.

Personai
Asmenų Ieško

—Oh—

22 METŲ, dora ir inteligentiškos šei
mos lietuvaitę, pernai baigusi gimnazija 
ir norinti toliau mokytis, bet neturinti 
tam pinigų, kreipiasi į savo tautiečius 
Amerikoj ir prašo ponių ar ponų mate- 
rialės globos. Pasitaikius progai sutik
tų ištekėti arba užbaigus studijas grą
žinti skolą. Galintieji bent kiek pa-

-1 ‘ —O----
PARDUODU eleetrie shoe repair sto

rą, parduosiu pigiai, geroj vietoj, renda 
pigi, 4 kambariai, priežastis, apleidžiu 
miestą. Kreipkitės 6J0 W. 47th St. 
Boulevard 5541.

—O—

remti pinigais bei tuo suinteresuoti pra
šau rašyti šiuo adresu: Dotnuvos stotis, 
Paso Nr. 1430273, Lithuania. Smulkes
nės žinios ir sąlygos laiškais.

---- OH-
PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 

ice cream krautvė, kaina $200. 5343 
So. Sbields Avė. Boulevard 1282.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

—HOh—

MERGINA arba moteris prie namų 
darbo, skalbti ir virti nereikia. Turi 
mokėti prosinti $3.00.

Tel. Irving 5548

—o--
PARSIDUODA bučern? ir grosernė 

labai pigiai. Kam reikalinga, atsišau
kite greitai. 3210 So. Halsted St.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo, 40 mylių nuo Chicdgos. 
maža alga. Pašaukite- Edgewater 0542.

Real Estate For Sale 
_____Namal-žemS Pardavimui

UŽ MORGIČIŲ turi būt parduotas 
mūrinis bungąlow, naujoj apielinkėj. 
karštu vandeniu šildomas. garadžius, 
gatvė cementuota ir išmokėta.

3140 W. 54th St.

JAUNA mergaitė prie abelno namų 
darbo, patyrusi. Algos $12.00 savai
tei. Pašaukite Mansfield 0862 dėl 
apointmento.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

Juntt Nereikia Atvažiuoti]
Jeigu turi— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti. 

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

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

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




