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Francija padavė sa 
vo nusiginklavimo 

pieną

Trockis slapta išva 
žiavęs į Daniją

■p Lietuvos Naujienos

Nustato, kad nė viena šalis ka
ro laiku negali būti neutralė

Skaitysiąs Copenhageno uni
versitete lekciją apie Rusijos 
revoliuciją

Nepaprastos ekzeku 
torių teises

Geneva, lapkr. 15. — Po ilgo 
garsinimo Franciįa įteikė nu
siginklavimo konferencijai savo 
pieną, kuris turi užtikrinti pa
saulio taiką ir priversti jį prie 
nusiginklavimo. Tas konferen
cijai duos progos ką nors kon- 
krečio svarstytu

Nors dar Vokietija ir nepa 
rodė ženklo, kad ji ketina nu 
sileisti ir dalyvauti nusiginkla 
vimo konferencijoj, tečiaus pa 
sitikima, kad kai ateinančią sa
vaitę Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris von Neurath at
vyks į tautų sąjungos tarybos 
posėdį Manžurijos klausimu, jis 
turės pripažinti tą faktą, kad 
Francija pripažino, jog Versa 
llės sutartis nėra nepaliečiama 
ir kad ji suteiks Vokietijai 
ginklų lygybę sąlygomis, dėl 
kurių bus susitarta.

Viskas daroma, kad paleng 
vinti Vokietijos gryžimą į kon- 
fereciją, jei tą leis Vokietijos 
apsaugos ministerio gen. von 
Schleicher klika.

Nors Francijos pienas ir kal
ba apie ginklų lygybę, bet jis 
nustato ir laipsnišką nusigink
lavimą, tuo pačiu laiku uždrau- 
džiant kuriai nors šaliai, taigi 
ir Vokietijai didinti ginklavimą- 
SI. " ’

Svarbiausia dalis Frakcijos 
pieno yra pripažinimas, kad 
iškilus karui, kas butų laužymu 
Briand-Kellogg sutarties, nė vie
na šalis negali pasilikti neut- 
ralė. Visos jos turi stvertis 
žingsnių tokį karą sulaikyti ir 
turi nutraukti visus ekonomi
nius ir finansinius ryšius su 
užpuolančių j a šalim.

ši pieno dalis yra daugiausia 
taikoma Jungt. Valstijoms, ku
rios sakosi norinčios ir pasi
laikančios sau teisę būti visiš
kai neutralėmis atsitikus ko
kiam nors karui.
Herriot pienas yra pakeistas

Paryžius, lapkr. 15. — Her
riot nusiginklavimo pienas, apie 
kurį buvo tiek daug skelbiama, 
yra mažiau priimtinas Franci 
jos liberalams ir labiau paten
kinantis Francijos nacionalis 
tus.

Pats pelnas žymiai skiriasi 
nuo to, kas apie jį buvo rašo
ma pirmiau. Matyt, jis , buvo 
pertaisytas karinių ekspertų ii 
nuo to pieno turinys žymiai nu
kentėjo.

Vokietija nieko gero jame 
nemato

Berlynas, lapkr. 15. — Fran
cijos nusiginklavimo pienas, ku
ris tapo įteiktas Genevoje vals 
lybėms formoje memorandumo, 
nepakeičia Vokietijos nusistaty
mo nedalyvauti nusiginklavimo 
konferencijoje. Pasak vokiečių, 
nors pienas ir užveria gerų 
dalykų, bet yra labai kompli 
kuotas ir neduoda tiesioginio 
atsakymo į Vokietijos reikala
vimą ginklų lygybės.
Anglija siūlys panaikinti karo 

aeroplanus
Londonas, lapkr. 15. — 'Ang

lija rytoj pasiūlys Genėvai vi
siškai panaikinti karo aeropla
nus ir jų nenaudoti kaipo ka 
ro ginklų.

Kadangi Anglija nesitiki, kad 
tokia pasiūlymas butų 
priimtas, ji siūlys du 
ginklavimo laipsnius.

Istanbul, Turkijoj, lapkr. 14. 
—Leonas Trockis, kuris jau 
ketvirtus metus gyvena ištre 
mime Turkijoj, vakar slapta iš
važiavo iš Prinkipo salos. Jis 
vyksta.} Daniją, kur kviečia
mas socialistų studentų skaitys 
Copenhageno universitete lek
ciją apie Rusijos revoliuciją.

Jis turi Danijos vizą ir va^ 
žiuoja su žmona, 
sekretorium, 
kaipo įkaitas 
sugryžimo.

Jis norėtų
kurias kitas Europos šalis, jei 
gaus elidimą.

Vilnius. — Lenkų spaudoje 
randame pranešimus apie nau
jąjį ekzekucijos įstatymą, ku- 
rj dabar išleidžia lenkų vyriau
sybė. Šis įstatymas esąs daug 
aštresnis už ankščiau buvusį ir 
ekzekutoriams licitatoriams čia 
duodama daug daugiau teisių.

duktere ir 
Simus paliktas 

užtikrinimui jo

aplankyti ir nie-

Hondūras ištiko su 
kilimas

Tegucigalpa, Hondūras, Cent 
ralinėj Amerikoj, lapkr. 15. — 
Pralaimėjusieji Hondūras pre
zidento rinkimus liberalai pra
dėjo sukilimą ir jau užėmė ke
letą miestų. Didžiausių mušiu 
buvo San Pedro mieste, kurį 
buvo paėmę liberalai, bet kurį 
paskiau puolė valdžios kariuo* 
menė, padedama nacionalistų. 
Mušys tęsėsi 12 valandų ir daug 
šimtų žmonių liko užmušta.

Kaip išrodo, sukilėliai valdo 
visą pietinę Hondūras dalį. Sos
tinėj tebėra ramu, bet padėtis" 
yra opi.

Kaip Dresdenas pasiti
ko von Papeną

Dresden, lapkr. 15. — Kanc
leris von Papen padarė forma 
į vizitą Saksonijos valdžiai. 
Valdžia ji prielankiai pasitiko, 
>et policija dirbo sušilusi vai
kydama nuo šaylgatvių minias, 
kurios švilpė ir niekino von 
Papeną. Kur tik von Papen 
pasirodydavo, ji visur lydėjo 
šauksmai: “šalyn von Papeną!” 
Policija gi nesigailėjo žmonėms 
buožių. Kad ištrukti nuo toli
mesnių demonstracijų, von Pa
pen užtruko miesto salėj pusva 
iandį ilgiau, kad davus policb 
jai progos išvaikyti žmones iš 
aikštės prie geležinkelio sto
ties.

Paliuosavo Libby Holman.

Winston-Salem, N. C., lapkr. 
15.—Valstijos prokuroras pa
naikino apkaltinimą prieš Libby 
Holman, - kuri buvo įtarta nu
šovusi savo vyrą, jauną milio 
nierių Smith Reynolds. Apkal
tinimas panaikintas delei stokos 
įrodymų.

tuojauš 
oro hu- 

Ji pir-

Reginys Camajuani mieste, Kuboje, perej
8 A. Photo]

uraganui, kuriame žuvo apie 2,500 žmonių.

Cincinnati streikas pa
vestas arbitracijai

11,000 žmonių sėdi 
federaliniuose kalė-
jimuos už prohibiciją

I lęlKv

Nusikaltėliai prieš prohibiciją 
sudaro pusę federalinių kaliniųj į” m"g‘

Washington, lapkr. 15. — 
Daugiau kaip pusę federalinių 
kalinių sudaro i 
prieš prohibiciją. Išviso tokių 
prohibicijos kalinių yra daugiau 
kai 11,000— vyrų ir moterų. 
Didžiuma tų 'kalinių yra smul-

lapkr. 15. — 
šiandie 

departamentui 
notą, kuri, manoma, yra pana

i ši Francijos ir Anglijos no- 
, prašančioms sumažinti 

karo skolas.

Parduos $200,000,000 
vertes nuosavybių 

už taksus
Teismas išdavė džiodžmentus ir 

įsakė parduoti nuosavybes už 
nesumokėjimą $22,000,000 
taksų

Cincinnati, O., lapkr. 15. — 
Streikuojantys pieno išvežioto 
jai ir pieninių savininkai nu 
tarė ginčą dėl algų pavesti 
spręsti arbitracijai. Arbitrato- 
rium bus Fred Keightly iš Dar
bo departamento Washingtone.

Susitarimo sąlygomis, strei- 
kieriai tuoj aus sugryš į darbą ii 
iki arbitratorius išneš savo nuo- 
sprendj, gaus senąsias algas.

Streikas kilo darbininkams at
metus 20 nuoš. nukapojimą al
gų. Darbininkai buvo sutikę 
prisiimti 10 nuoš. nukapojimą.

Daugelis stambių pieno parū
pinto jų atsisakė pristatyti mies 
tui pieną iki tęsis striekas.

štai “Vii. Rytojus” pažymi 
apie tokias naujojo įstatymo 
ekzekutoriams suteikiamas tei 
sės. Ekzekutorius, pavyzdžiui, 
gali atlikti ekzekuciją kiekvie- 
nu momentu, dieną ar naktį, 
paprastą ar šventą dieną. Atėjęs 
pas pilietį, nesumokėjusių vals
tybei mokesčių galįs daryti kra
tą be jokių liudininkų. Ekze
kucijos metu skolininkas gali 
pasikviesti liudininką, bet ek
zekutorius turi teisę jį paša
linti. Ekzekutorius-sekvestra- 
torius turi taip pat teisę paša
linti ir patį skolininką, o ekze- 
kucija galėtų būti atliekama 
prie dviejų liudininkų, kuriuos 
sekvestrator. sau pasikviestų. 
Sekvestratorius gali sulaikyti 
skolininką kiekvienu metu ir 
kiekvienoje vietoje, pavyzdžiui, 
gatvėje, traukiny ir kitur, ir 
ten pat padaryti kratą, o ra
dus pas jį kiek pinigų, pasiim 
ti tiek, kiek reikia skolai pa
dengti. Gail pasiimti netik pi 
nigus, bet ir vekselius, verty
bių popierius ir juos savo nuo
žiūra parduoti. Maža to, jis 
gali sulaikyti paštu ar geležin
keliu siunčiamus pinigus 
prekes ir juos sekvestruoti.

ar

nusikaltėliai | Japonija skaudžiai
nukentėjo nuo 

tyfono i?
^TakwJapkr. 15. — šįryt la
bai smarkus tyfonas-uraganas, 
kokio nebuvo jau per 13 metų, 
užliejo Tokio mieste 10,000 na
mų ir suardė svarbiausias ko
munikacijos!1 linijas. •! Tyfonas 
palietė centralinį pakraštį Hon-

statymams, nes didžiosios žu
vys retai pakliūva kalėjiman. 
Teisingumo departamentas ma 
no, kad visi šie kaliniai buspeu 
liuosuoti kaip tik bus atšaukta 
prohibicijos įstatymai.

Valstijų kalėjimuose irgi yrado salos ir nuėjo į pietvaka 
tūkstančiai kalinių, nuteistų j 
calėjimą už peržengimą vals-, 
;ijų prohibicijos įstatymų. Juos 
paliuosuoti turės pačios valsti
jos ir tai priklausys daugiau
sia nuo tų valstių gubernato
rių.
California prižada paliuosuoti

savus kalinius

Sacramento, Cal., lapkr. 15.— 
Gub. James J. Rolph, Jr., pa 
skelbė, kad kaip tik valstijos 
sekretorius įteiks jam oficialius 
davinius valstijos balsavimo 
prohibicijos atšaukimo klausi 
mu, jis tuojąuš suteiksiąs par 
doną ir paliuosuosiąs visus ka
linius, kurie sėdi kalėjime už 
peržengimą Californijos prohi
bicijos įstatymų. Tokių kalinių 
yra apie 1,000. ,

Pasistatė dar vieną ka
ro laivą

miausia siūlys, kad visos šalys 
sumažintų skaičių karo aero 
planų iki to laipsnio, kiek jų 
turi • Anglija. O Anglija turi 
daug mažiau karo aeroplanų už 
visas kitas didžiąsias šalis. Vo
kietija karo aeroplanų neturi, 
bet ir nebus leista juos įsigy
ti, nes einama prie visiško karo 
aeroplanų panaikinimo.

Anglija pasitiko Franci jos 
nusiginklavimo pieną šaltai, kai 
po nieko didelio nežadantį. Tai 
yra greičiau Francijos “apsau 
gos”, o ne nusiginklavimo ple 
nas, kadangi jis jokio nusigink
lavimo ir nežada, taipgi nieko 
tikro nepasako apie Vokietijos 
ginklų lygybę, nors šis klausi
mas šiuo laiku yra labai svar
bus.

Philadelphia, Pa., lapkr. 15.— 
Laivų statytojai pabaigė sta
tyti ir perdavė karo laivynui 
naują 10,000 tonų įtalpos krui- 
zerį Indianapolis. Jį pastatyti 
kainavo virš $10,000,000. Krui- 
zeris bus aptarnaujamas 49 ka
rininkų ir 553 jurininkų.

rius.
ir Trys žmonės liko užmušti, ke
li sužeisti ir apie 100 žmonių 
prapuolė Yokohamoj. Nelaimė 
ištiko kai žejnčs nuslinkimas 
palaidojo 30 namų. 200 namų 
iko sunaikintų gaisro laike ty 

eono Shizuoka mieste.
Tyfonas palietė didelį žemės 

įlotą, tečiaus delei suardymo 
comunikacijos linijų,. mažai 
gauta žinių apie padarytus nuo 
stalius. ’ „

Gal 100 žmonių žuvo
Tokio, lapkr. 15. — Atėjęs iš 

juros uraganas, Loochoo ii
Hokkaido salose paliko vien
griuvėsius. Betgi žmonių ma
žai žuvo. Tečiaus prisibijoma, 
kad galėjo paskęsti daug žvejų 
laivų ir vienas tavorinis, kuris 
šaukėsi pagelbos. Jei jie butų 
žuvę juroje, tai žuvusių tyfu- 
ne žmonių butų apie 100. 

---- ♦ .

Panaikinus prohibiciją 
sumažėjo Suomijoj 

piktadarybės

Chicago.—Cook pavieto tei
sėjas Jarecki atmetė visus už- 
ginčijimus 1930 m. taksams ir 
išdavė džiodžmentus, įsakyda 
mas parduoti 56,000 nuosavy
bių, kurios I yra vertos apie 
$200,000,000, už nesumokėjimd 
taksų, siekiančių $22,000,000.

Didelė dalis šių taksų yra ne
sumokėta delei kilusio taksų 
mokėtojų streiko prieš nepa 
prastai augštus taksus ir tuo 
tikslu užvedus teismuose dau
gybę bylų. Bet kiti yra nesu
mokėję taksų delei negalėjimo 
jų sumokėti šiais sunkiais lai
tais.

4 medžiotojai užmušti 
paslydus automobiliui
Chicago.—$ žiponės gryštAn

Ekzekutoriai licitatoriai, 
noma, labai stropiai eidami 
vo pareigas, gaudo žmones kur 
galėdami. “Viln. Ryt.” rašo, 
kad šiomis dienomis vienas pi 
leitįs, neužsimokėjęs valstybi 
nių mokesčių, važiavo traukiniu

šalčiai užklupo ir pietus

Chicago.—-Dr. G. E. Nevius, 
kuris per kelis mėnesius lankė
si Suomijoj sako, kad prohibi- 
ciją panaikinus ' Suomijoj žy 
miai sumažėjo girtavimas, ypač 
Helsinkuose. Kartu labai suma
žėję piktadarybės ir šalis ėmu
si labiau atgyti ekonomiškai.

ži-
sa-

tys iŠ medžiokliško užmušti PM“0- Vienoje, etotyj^, tačiau,

Vis dar nežinoma ga
lutinų balsavimo 

davinių
Washington, lapkr.

Nors jau visa savaitė 
nuo balsavimų, vis dar 
ma kiek kuris prezidentinių I 
kandidatų yra gavęs balsų. Iki- 
šiol trūksta žinių iš 9,518 dis- 
triktų.

Ikišiol surinktomis žiniomis, 
Roosevelt yra gavęs 21,115,522 
balsus, Hooveris gi gavęs 14,- 
960,713, taigi 6,154,809 balsų 
mažiau už Rooseveltą.

Jei nėra pilnų žinių apie šias 
partijas, tai dar mažiau žinių 
yra kiek balsų gavo mažosios 
partijos, apie kurias iš daugelio 
valstijų neduota jokių praneši
mų. Iki šiol surinktomis žinio 
mis, mažesnės partijos turi bal
sų: Norman Thomas, oscialis- 
tas—557,316; Upshaw—prohibi- 
cionistas—26,239; Harvey, Li-1 
berty partijos—21,220; Foster, 
komunistas—15,410 ir Reynolds,į 
Socialist-Labor partijos—3,580.

■ v )

Surado aliejų Austrijoj
" ......... i—~—

Viena, lapkr. 15.
dofe, netoli Viennos, surasti 
turtingi aliejaus šaltiniai. Vie
nas išgręžtas šulinys gali duoti 
500 statinių į dieną.

Chicago.—* Senatrius Smith 
W. Brookhart iš Iowa, serga 
plaučių uždegimu savo draugų 
namuose Hinsdale. Jis persi 
šaldė laidotuvėše kongresmano 
Charles A. ‘ Karsch iš East Sti 
Louis.

ir 2 sunkiai sužeisti automobi
liui paslydus ir palindus po 
traukiniu River Road kryžke
lėj, Dės Plaincs miestely.

Užmušti: Michael Maurer iš 
River Grove, Adolph Korner, 
Elmvvood Park, James Žemas, 
River Grove ir Andrew Tho- 
mas, chicagietis.

Vienas iš važiavusiųjų išsi 
gelbėjo laiku iššokdamas iš au
tomobilio. Visi matė įvykstan
čią nelaimę ir bandė automobi 
Ij sustabdyti, bet kelias buvo 
slydus ir automobilius skersas 
paslydo po traukiniu.

sutiko jį sekvestratorius ir iš 
krėtė. Rado sekvestratorius 
pas žmogų 500 zlotų ir pasiėmė 
sau visus...

Kažin, ar neatsiras dabar to
kių “sekvestratorių”, kurie to
mis teisėmis pasinaudodami ga
lės pastodinėti kelią naktimis 
netik mieste, bet ir kely ar miš 
ke?

Tai bent licitacijos

rašo, kad Kal- 
uki- 
ieš-

praėjo 
nežino-

Zister;

Perskrido skersai Jungt. 
tijas į 12 >/2 vai.

Vals-

Burbank, Cal., lapkr. 15. — 
Pulk. Roscoe Turner perskrido 
skersai Jungt. Valstijas iš New 
Yorko į Los Angeles į 12 vai. 
ir 33 min., tuo padarydamas 
naują skersai Ameriką skridi
mo rekordą. Pirmesnis Frank 
Hawks rekordas yra 14 vai. ir 
50 min. ’

“Vii. žodis 
tinėnų valsčiuje pas vieną 
ninką atvyko licitatorius 
koti dar nesumokėtų 100-to zlo
tų mokesčių. Tuoj būva par
duota viena k*arvė už... 20 zlo
tų. Iš tos sumos 15 zlotų bu
vo sumokėta vežikui už licita- 
toriaus atvežimą į kaimą, trys 
zlotai licitacijos pajamų, o su
mokėtų mokesčių ūkininkui už
skaityta buvo tik 2 zlotai. Va
dinasi, nesumokėtų mokesčių 
ūkininkui paįiko dar 98 zlotai. 
Laikraštis stebisi, kiek reikės 
dar tokių karyių parduoti, kol 
bus sumokėti likusieji 98 zlotai?

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis

Atlanta, Ga., lapkr. 15. — 
šalnos ir nepaprastai šaltas oras 
užklupo pietines valstijas, šal
nos Floridoj buvo pasiekę net 
Everglades ir pridarė kiek nuo
stolių ūkiams.

Danbury; Conn., lapkr. 14.— 
Penki namai sudegė gaisre, ki
lusiame Eastem Fur Products 
dirbtuvėj. Nuostoliai siekia 
$200,000.

Chicagai ir apielinkei tedera
ntis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Ąpsiniaukę ir šalčiau.
Saulė tekau6:40, leidžiasi 4:- 

29.

Pasiunčiant nors mažą dovanėlę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus.
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite 
žą atlyginimą 
DUOS JUMS
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon. z

i Naujienas, kurios už ma- 
pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ-

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val



Lietuvaitės

Buffalo, N. Y.

tai tikri skarmalai. Jie

© 1952, liGGerr ft Myem Tomcco Co,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

IntcĮi- 
kalba: 
banke, 
dolerių

LENGVUS
Išmokėjimai

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Radio Tūbos 
Cunningham... 
... Duodame

Rotterdam 
Vetndam 

rupeitingų

sus. Tai šių dienų gyvenimo 
aukos.

Turėjau progos su daugeliu 
kalbčtis. Kalbėjaus! su tais, 
kurie vis laikosi grupėj ir tar- 
pusavyj šnekasi ir juokauja. 
Jie jaukus ir gana malonus 
žmones. Tačiau visai kitokie 
yra tie, kurie laikosi nuoša
liai. Su jais sunku susikalbėti. 
Jie paniurę ir nešnekus. Jie 
yra užsidarę savyj ir nenori su 
kitais savo mintimis dalintis. 
Dienos klausimais jie visai ne
įdomauja. Jiems nesvarbu, ar 
prohibicija bus panaikinta, ar

Geriausia* nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

MMetq metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expel1erj ir nusipirkau jo bon- 
k*. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteiki palengvinim*. Iš
naudojus jo vien* bonk* galėjau at
likti vis* savo kasdienini darb* be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. O.

Gražu* Lietuvių Programai WCFL 
970 kil. N«diliomi« nuo k iki 2 

vai. po pietų. WHFC—1420 kil.
Ketvergai* nuo 7:30 vakar*.

Statandam 
Volendam 

yra populiarų* laivai tai 
keleivių. Trumpa* ir ličiu* auaiiie- 
kima* per Rotterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginamas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

“Ot, jeigu atsirastų dau
giau darbų, tai butų visai kas 
kita,” pareiškė vienas jų. “O 
kai dėl probibicijos, tai man 
tatai visai nesvarbu, — aš ne
gėriau pirma, negeriu nei da-

ranku,—žinote, suolai pusėti
nai kieti. Nei draugų, nei gL 
minių čia neturiu. Tai tiek 
apie save. O štai, ar matote 
aną vyrą? Tai keturių vaikų 
tėvas. Jis taip pat gyvena su 
mumis'. Apleido šeimą tuo 
tikslu, kad jai daugiau tektų 
pašalpos. Laikas nuo laiko jis 
aplanko ir savo šeimą. Apie 
jį galiu tiek pasakyti, jog jis 
stengiasi gal daugiau nei bile 
vienas musų gauti darbą, bet 
visos jo pastangos nueina nie
kais.”

Klausykite* Chesterfięld Radio Progra
mų. Pirt94fUgnhu»T^MMaii» P™- 
ktadietiiiif — 10 v, vą|u^ 
niais, Kętvirtadieniait, StUaditnUit— 
9 v. vakar*, 'Paprastu Rytų Laiku. 
(Basiem 3wndw4 Tkng.) CpfoffŠM 
Radio M,

Atsirado ir vienas karo ve
teranas. Jis atsiduso ir tyliai 
pasakė: girdi, jei duotų bonus, 
tai butų daug geriau gyventi. 
Bet iš visko atrodo, jog bonų 
mes greit negausime. O kada 
gausime, tai jie daugeliui jau 
nebus reikalingi.,.
Užmirštieji žmones dar neblo

gai atsimena.
Daugelis jų įdomauja politi

ka. Ir stebėtinas dalykas, — 
beveik visi, su kuriais tik te
ko kalbėtis, stoja už Roosevel- 
tą. Prieš Hooverį tai visi nu
sistatę. Ir nusistatę labai 
griežtai: girdi, ką jis mums 
gero padarė. Ar tai nėra jo 
nuopelnas, kad mes šiandien 
turime tokį skurdą kęs*j? Jis 
rūpinasi tik turčių reikalais, o 
į bedarbius jokio dėmesio uo

do labiau nuskubęs, negu du 
jo draugai.

Socialistas pareiškia, jog čia 
kritikuojama netikusi kapita
lizmo tvarka ir ta neįmanoma 
korupcija, kuri yrą įsigalėjusi 
Amerikos miestuose. Minioj 
pasigirsta balsas. Kalba be 
švarko vyras: girdi, mes ar- 
gumentuojanie prieš socialta-

š\ai čia pat pasigirsta dai
navimas. Dainuoja kvartetas. 
Ir gana neblogai skamba, 
Tik visas blogumos buvo tas, 
kad dainavimas- Įjo kartu su 
debatais. Reiškia, dainavi
mas debatams trukdė, o deba
tai dainavimui. Pasigirdo bal
sas : ‘‘Ei, tas kvartetas reika
lingas yra tenOtO. Ar randa
si čia bent vienas kuris turi 
pinigų?” Visi nusikvatojo.

Ir vėl girdisi socialisto bal
sas, kuris aiškina, jog pavie
nis žmogus negali sukurti nie
ko tokio, kas turėtų didelės 
reikšmės.

‘‘O ką pasakysi apie Kris
tų?” paklausia vienas klausy-

Vienur kitur žmones juoka
vo. Bet lietus vis didėjo ir 
smarkiai plakė susirinkusius. 
Pamažu žmones ėmė skirsty
tis ir ieškoti prieglaudos po 
medžiais.

Ugniavietė baigė blėsti. Kai
tri ugnis geso ir baigė nykti. 
Užmirštieji žmonės pradėjo 
rūpintis nakvyne. Visi jautė
si nuvargę.

Aukštas ir gražus balto mar
muro Massachusetts kapitalo 
bokštas Žibėjo nakties tamsu
moj, Jis visas buvo nušvies
tas elektros šviesomis. Iš ka- 
pitolio žiurėjo Washingtono 
paveikslas, apsiaustas valstijų 
vėliavomis, kurios buvo iš
margintos baltomis sidarbinė- 
mis žvaigždėmis.

Apie Brandstand buvo tylu, 
šlapia, ilgu, liūdna ir nejau
ku. Tyla buvo tokia, kaip 
Centralinese kapinėse, kurios 
čia netoliese randasi. Kapinė
se, kur ilsisi Britanijos karei
viai, kurie žuvo prie Bunker 
Hill. Ten jau ilsisi M. Julien, 
pagarsėjęs restorano laikyto
jas, kuris pagamindavęs ge
riausią sriubą.

Well, dabartiniais laikais 
paranku turėti netolimoj dis
tancijoj gerinusį sriubos ga
mintoją...

Aš apleidau užmirštųjų 
stovyklą ir nuėjau į Boylston 
gatvę. Priėjau užtvarą, už ku
rios matėsi kapinės. Man į 
akis metėsi paminklas, ant ku
rio perskaičiau tokį užrašą: 
“Gilbert Stuort, 1755—1828. 
Washingtono, Louis XII ir Jur
gio III paveikslų piešėjas”.

Aš perskaičiau tą užrašą ir 
pamąsčiau: Stuortas turėjo 
gyventi šiais laikais, kad nu
piešti musų dienų ‘‘užmirštuo
sius žmonės”, kurie miega 
ant nuogų suolų ir valgo at
matas iš bačkų. Ir nežiūrint 
į tai, jie visgi dar gali juo
kauti ir dainuoti...

— A. J. Jokūbaitis.

A. J. Jokūbaitis.
(Tęsinys)

“Šauni puota.”
Atėjo žmogus su baltu kvar- 

tuku. Rankose jis laikė iš sto
ro popierio padarytą dėžę, 
kurią išnešė iš Schraffto val
gyklos.

“štai ve, ar matote?” Tai 
taręs, jis atsisėdo ant bačkos. 
Dėžėj* buvo visokių keiksų, 
pyragų, rolių ir tj. Apie tuzi
nas suvytusių rankų išsitiesė 
ir pradėjo graibyti po dėžę. 
Kaip bematant, dėžė paliko 
tuščia. Išrinko viską,—nebeli
ko nei trupinių.

Iš visų susirinkusių ypač iš
siskyrė vienas. Tai buvo nepa
prastai didelio ūgio vyras. Jau 
senyvas. Jo rankos ilgos ir 
pirštai sugrubę. Veidas apžė
lęs ir nejaukus. Jis buvo be 
kepurės. Stovėjo prie sienos 
prisiglaudęs ir garsiai juokė
si. “Štai, žiūrėkite, angelo py
ragas!” Ir jis be niekur nieko 
kimšo tą pyragą į burną ir 
godžiai jį rijo. Vaizdas tiesiog 
neužmirš'iinas.

O tuo tarpu lietus pylė, kaip 
iš viedro. Visi mes jau baigė
me permirkti. Ir aš visą naktį 
vis neatsitraukiau nuo ‘‘užmir
štųjų žmonių.” Ir juo aš ilgiau 
su jais pasilikau, tuo labiau 
aš įsitikinau, jog jie nėra bai-

Tikra gyvenimo tragedija.
Užmirštųjų žmonių drabu 

žiai 
baisiai apdrįskę ir purvini. 
Veltui ieškotum jų tarpe bent 
šiek tiek’ Švariau apsirengusį 
vyrą. Tokio niekur nesimato, 
Mažai kas jų teturi ir “burno- 
Są” (apsiaustą).

Kalbinu šalią manęs stovintį 
vyrą. Atrodo jis gan 
gentiškas. Jis noriai 
“Savo laiku tarnavau 
Buvau ir porą šimtų 
susitaupęs. Bet št^ai bankas už
sidarė ir aš likau be nieko,-— 
netekau nei pinigų, nei darbo, 
per visą vasarą aš čia gyvenu i 
dienomis ieškau darbo, o nak
timis čia miegu. Vasarą buvo 
neblogai ant žolės miegoti. Bet 
dabar jau pasidalė nebepa-

jog Hooveriui yra artimesni 
gruzinų reikalai, negu Ameri
kos bedarbių. Padaręs tą pa
stabą, jis nusijuokė. Taip, už
mirštieji žmonės dar gali juo
kauti. Jie dar atsimena tai, 
kas buvo praeityje...

“Puota” užsibaigė ir vėl vi
si grįžo į parką. Iš visokių po
piergalių, išmestų dėžių ir 
lentgalių jie tarp Bandstand 
ir suolų susikūrė didelę ugnį. 
Visi sustojo aplink ir, laiky
dami savo švarkų skvernus 
pakėlę, stengėsi kiek galima 
daugiau šilimos gauti savo pa- 
styrusiems kūnams nuo šalčio 
ir lietaus.

Raudoni liepsnos liežuviai 
kilo aukštyn ir šildė kiekvie
ną, kuris tik galėjo arčiau 
prie ugniavietės prieiti. Bet 
užmirštieji žmonės nėra savi
meiliai, — jie dalinasi tuo, ką 
turi. Kai vieni jų kiek apsi- 
šildo, tai jie eina ieškofj kuro 
ir užleidžia savo vietas ki
tiems.

Karšta ugnies šviesa padarė 
juos gyvesniais, judresniais. 
Jų veidai paraudo ir palinks
mėjo. Jie pasidarė tiesesni ir 
jų susikūprinimas pranyko. 
Vienas jų pareiškė man, jog jo 
geras draugas kažkur dingo. 
Esą, per visą vasarą jis čia 
nuolat atvykdavo, o dabar jau 
apie porą savaičių nepasiro
do. Gal su juo kas nors atsiti-

girdi, dabartinės 
visvien negalima 

Taip yra, taip ir tu- 
Pagalios, nieko geres- 

jeigu

NE NUPULK DVASIOJ
jeigti neiate taip tvirtas Ir gryva. kaip 
kad buvote pirmiau*, rūpesčiai ir kiti rei
kalavimai susilpnino ijsų spfikas. Yra tam 
vaistai. Gydytojus specialistas iftrado tokią 
Įmmbipaę iją, kuri atrrąžino pasitikėjimą 

žmonių. Tai dabar vadinama 
lr. y®1*”}*1 nusipirkti visose Į’1™!“1®1., vaistynyčiose. vieno menesio pasifrydamas kainuoja $1,00, pilnai garan

tuotas. Nusipirk vieną buteli Mandlo. ir

NAUJIENOS tik krj atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

Užsisakykite tuojaus

THE CIGARETTE THAT'S MI IDER 
that TASTES BETTER

NAUJOS Radios 7 ir 10 tū
bų, gražiuose kabinetuose 

. ’29.00
NAUJI merginų $”fl *3
laikrodėliai po ...... • |
26 šmotų sidabruoti peiliai 

ir šaukštai tik $ 4.50 
Big Ben Alarm Clocka

’1.75
po 35c ir 55c 
RCA... Philco

Nuolaidą nuo 
iki 45%

Jos. F. Sudrik
—INCORPORATED— 

3417-21 So. Halsted St.
T«1. Bou tevarei 4705—8167

štai kiek toliau nuo musų 
prasidėjo .mitingas ir debatai. 
Rusas socialistas stovėjo prie 
eilės suolų ir kalbėjo į tris 
vyrus, kurie sėdėjo kartu. 
Rusas aiškino socializmą, o 
lieji su juo ginčijosi. Apie de- 
batorius pradėjo spiestis žmo
nės. Susirinko apie šimtas. 
Matomai, visi įdomavo pasi
klausyti.

Pasirodė, kad rusas buvo 
neištižęs ir mokėjo mikliai 
kalbėti. Dėvėjo jis rudą bur- 
nosą su aksominiu kalnierium, 
baltus marškinius ir labai 
margą kakloraištį. Tarp kitko 
jis pasakė: esą, 1929 m. A- 
merikos darbininkai pagami
no už 90 bilionų dolerių įvai
rių darbinių. Iš tos sumos 75 
bilionai teko kapitalistams, 
kurie sudaro tik labai mažą 
nuošimtį visų gyventojų. Liku
sieji 15 bilionų dolerių teko 
darbininkams. Vadinasi, dar
bininkams buvo numesti tik 
trupiniai nuo turčių stalo.
Įveliama ir Kristus į debatus.

Trys vyrai, sėdėdami ant 
suolo, pilnai sutinka, kad tai 
tiesa. Bet 
santvarkos 
pakeisti 
ri būti.
nio nesusilauktumėme

“Kristus nėra atsakomingas 
už musų dienų krikščionybę”, 
r.tscko socialistas.

‘■Jeigu jis nėra atsakomin- 
gas, tai kas įkūrė dabartinę 
krikšiohybę?”

“Imperatorius Konstanti
nas”, atsako socialistas ir prie 
to dar priduria, jog jis į Kris
tų žiuri Visai kitaip, negu dau
gelis paprastų žmonių. Esą, 
Kristus nebuvo jokis Dievas.

Prasidėjo karšti debatai 
apie Dievą, Moizę ir kitus re
ligiškus klausinius . Kadangi 
žodžiai pasirodė nepakanka
mai tvirti argumentai, tai du 
debatoriai apsimainė kumšti
mis. Bet tai tęsėsi tik vieną 
akimoju, — vienas, du, ir ka
ras pasibaigė. Kvartetas vėl 
užtraukė “Pal of my cliild- 

karštai gina kapitalistų reika- liood days”. Debatai vėl at- 
lus vienas vyras, kuris atro- sinaujino.

M

*
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Lietuvos Naujienos
Begirtuokliaudami ei
guliai ėmė šaudyti ir 

vieną nukovė
1931 m. spalių mėn. 22 d. 

apie 14 vai. pas Gudiškių km. 
(Biržų valsč. ir ap.) uk. Pet
rauskų Sto^į susirinko Biržų 
girininkijos keli eiguliai: V. 
Ramanauskas, P. Lukošiūnas 
ir J. Stapulionis ir pradėjo vi
si gurkšnoti naminį cukraus 
alutį. Vėliau, “kompanijos” 
palaikyti atėjo ir ketvirtas ei- 
gulis Juozas Kriauklys. Kai 
Kriauklys atėjo, pirmieji jau 
buvo “linksmi” ir kažko tarp 
savęs smarkiai ginčijosi. Atė
jęs Kriauklys, norėjo visus 
nuraminti. Atrodė, kad viskas 
jau gerai ir pasibaigs. Bet iš
ėjo visai priešingai.

i Apie 21 vai. vienas iš tos 
“traicės” išėjo oran, o paskui 
jį-išsekė ir kiti du. Tuojau po 
jų išėjimo pasigirdo keletas 
šūvių. Likęs grįčiojc eig. 
Kriauklys, tuojau išbėgo oran, 
norėdamas nuraminti įsikarš
čiavusius savo draugus. Bet 
jam bėgant iš priemenės, kaž
kas paleido iš revolverio į jį 
šūvį. Kulipka pataikė į dešinį 
šonų ir peršautasis tuojau mi
rė. Apie įvykį namų savinin
kas tuojau pranešė policijai.

Spalių mėn. 14 d. Panevė
žio apygardos teismo krimina
linė išvažiuojamoji sesija 
Biržuose, nagrinėjo minėtų ei
gulių bylų. Liudininkais buvo 
iššaukta 11 asmenų ir eksper
tais buvo apskr. gyd. dr. V. 
Markevičius bei ginklų žino
vas atisarg. pulk. J. Michura. 
Teismas išaiškino, kad eig. 
Kriauklį, 29 m. amž., nušovė 
eig. Ramanauskas .todėl jį nu
baudė 8 met. sunkiųjų darbų 
kalėjimo. O antrų — eig. Lu
košiūnų, taip pat kaltinamų 
šaudymu, teismas išteisino.

—V. Ainis.

teismas nubaudė sąlyginiai, 
su bandomuoju 5 met. laiko
tarpiu. 

-- r--- ■
Vienoj lentoj 42 varžy

tynių skelbimų
Kėdainiuose spalių 15 d. 

viena skelbimų lenta buvo ap
lipdyta 42 varžytinių lapeliais. 
Kurie sudarę viso 8671,13 litų 
jaunų. Tai vis ūkininkų sko
los.

Ir Kybartuos būna 
varžytinių

Pastaruoju laiku Kybartų 
biznieriai pergyvena labai 
sunkias dienas, šiais sunkiais 
laikais ypač jie nukenčia. Pre
kes daug kas paima, bet pi
nigų nemoka. Dėl to perdaug 
nesistebima, kai skelbimų vit
rinos prikabinto* daugumoj 
skelbimų apie varžytines ky- 
bartiečiams žinomų biznierių, 
kurie nepajėgia sumokėti vals
tybės mokesčių, išpirkti vek
selius ar panašiai.

Malūnas užmušė 
mergaitę

_______» t

ŠILUTE. —Labai skaudi ne
laimė ištiko ūkininko Syberto 
šeimų. Jų apie keturių metų 
mergaitė pakliuvo po malūno 
sparnu ir tapo užmušta. Ji 
kartu su tėvu buvo atėjusi. 
Tėvui nepastebėjus ji žaidė 
prie malūno.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■■ ■ — ..................................— 11' . ................ ...

[Acme-P. 3 A. Photo]

Carl'Seilei’, Kpox pavieto, III., laimėjęs kornų skynimo čempionatų stovi vežime kornų, ku
riuos jis priskynė. Į 80 minučių jis priskynė arti 37 bušelių kornų. Rungtynių pažiūrėti su

važiavo apie 50,000 farmerių.

žynys. Tų žynį, nužudę plėši
kai, bet jis prieš mirtį dar su
spėjęs paslėpti pinigini. Mirda
mas jis tuos plėšikus prakei
kęs, ir jie su trobele nugrimz
dę į žemę. Dabar to namelio 
dar tebesanti matyti išsikišu
si iš vandens šųsparos dalis.

Rastieji pinigai dabar yra 
pas žygaičių Nuovados virši
ninkų.

Šakiai
Didelis purvas ir didelis 

vargas.

šakių miesto dviejose šalu
tinėse Kreivosios ir Pevų gat
velėse gyvena kone visa šakių 
m. žydų b'iednuomenė. Jų bus 
keletas šimtų šeimų. Tai žmo
nės netekę savo smulkaus ver
slo gyvena suklypusiose baku-

gaminta Marijampolės ir Vil
kaviškio apskrityse, būtent, 
apie 35,000 tonų. Mašinomis 
daugiausia pagaminta Šiaulių 
ir Kauno apskrityse, būtent, 
apie 25,000 tonų. Rankomis 
durpes gamino daugumoj tik 
ūkininkai, o mašinomis Šiau
lių. ir Kauno miestų savivaldy
bes, taip pat sunkiųjų darbų 
kalėjimai.

Šis faktns yra ne tik juo
kingas, kad kai kurie musų 
viršaičiai ne tik savo kelių ne
taiso ,heli, net nežino, kur jiems 
skirtas taisyti kelias.

Ūkininkai telefonus 
taisosi

PAPILE, Šiaulių npskr. — 
Pasinaudodami telefono tarifo 
atpiginimu, keletas ūkininkų 
nori įsivesti į savo ūkius tele
fonų. Jau 6 tokių ( ūkininkų 
pašto įstaigai įteikė pareiški
mus.

Apdegė duktė ir motina
PANEVĖŽYS. — Spalio 17 

d. apie 15 vai. ryto Gustonių 
kaime Jankausko duktė Ade
lė 20 metų amžiaus, kad grei-
eiau sukurtų ugnį, pylė pečiun 
žibalo. Staiga užsidegęs žiba
las didele liepsna išsiveržė iš 
pečiaus, uždegė Adelės rubus. 
Adelė momentaliai paskendo 
purškę rūbai greitai degė. A- 
liepsnoje, nes žibalu buvo ap- 
dclė pradėjo šauktis pagalbos. 
Išgirdusi dukters šauksmų, at-

bėgo motina ir degančius rū
bus pradėjo plėšyti, bet begel- 
bėdama dukterį užsidegė ir 
pati. Laimė, kad greit atėjo 
daugiau pagalbos ir degančias 
motinų ir dukterį pavyko iš
gelbėti. Jankauskaitė labai ap
degė ir maža vilties jų pagy
dyti. Motinai labai apdegė (ik 
rankos, nusilupo nagai ir oda. 
Nukentėjusios rytiniu trauki
niu atgabentos Panevėžio aps
krities ligoninėn.

Nubaudė aferistą stu
dentą

Kauno I nuovados taikos tei
sėjas sprendė dvi bu v. stu
dento Miko Šimkaus baud
žiamas bylas. Vienoj jis kalti-
namas, kad pasivadinęs ka
valerijos štabo raštvedžiu, ap
gavo vienų ponių, o antroj 
už šunadvokatavimų. Dabar 
jis sėdi kalėjime už kitas afe
ras, padarytas Panevėžio aps
krity. šį kar^ų teisėjas jį nu
baudė 6 mėnesius paprasto 
kalėjimo.

NUVARGUS, NERVIŠKA ir PRISLĖGTA?

Kaip nauvus amerikie
tis apžiurej’o Kauną
KAUNAS. — Anų dienų vie

nas amerikietis banke išsikeitė 
100 dol. ir nutarė apžiūrėti 
Kauno miestų ir jo apylinkes. 
Amerikietis pasisamdė vežikų 
ir važiuotas žiūrinėjo, bet be- 
sivažinėdaini sušalo. Klausia 
jis vežikų, kur galima užval
gyti ir apšilti. Vežikas ameri
kietį nuvežė Marijampolės 
gatvėn į Levinsko traktierių, 
kur amerikietis su vežiku iš
gėrė degtinės, alaus ir užkan
do. Baigiant stiprintis, atėjo 
dar du vežikai, kurie prašė, 
kad amerikietis “užfundytų.” 
Amerikietis savo vežiko pata
riamas pasisodino prie stalo 
tuodu vežiku ir pašaukė gėri
mų ir valgymų.

Jau buvo pritemę, kai ame
rikietis su vežikais išėjo iš 
traktieriaus. Kieme vežikai 
puolė amerikietį, apkulę par- 
simetė ant žemės ir atėmė pi
nigus.

Pasirodė, kad vežikai plė
šikai yra Chaimas, Icikas ir 
Berelis — tėvas su dviem sū
numis—Stoleriai.

Visi trys Stoleriai padėti ka
lėjimam o byla perduota IV 
nuov. teismo tardytojui.

Aludėje skaitė komuni
stinius atsišaukimus
Šiaulėnuose aludėje Edvar

das Butvylas, pasilipęs ant kė
dės susirinkusiems darbinin
kams skaitęs komunistinius 
atsišaukimus. Vėliau rinkęs 
aukas politiniams " kaliniams 
šelpti. Policija jį apkračiusi 
rado ir daugiau komunistinės 
literatūros.

Rasta daug senų pinigų
ŽYGAIČIAI, Tauragės aps. 

—šio mėn. 5 d. ūkininkas K. 
Merkelis, bekasdamas bulvėms 
duobę Ežerunos upės krante, 
iškasė molinį puodų, pilnų si
dabrinių ir varinių pinigų. 
Monetos yra didelės ir ma
žos. Didžiosios monetos vienoj 
pusėj yra išskėtęs sparnus ir 
laikus karimų angelas, kurios 
vidury yra Gedimino stulpai, 
o antroj pusėj dešin. rankoj 
laikančio kardų, o kairėj že
mę su kryžium karaliaus Vla
dislovo paveikslas. Pinigo pa
kraščiais parašas: VLADIS 
III D. G. Rex Pol et Svec. 
MDL. RVSP. RVS. 1617 m. 
Dydis 41/G cm.

Antras pinigas 1626 metų; 
vienoj pusėj Dievo motina su 
kūdikėliu ir apačioj herbas 
liūtas; antroj pusėj vyskupas 
su ganytojo lazda, o apačioj 
vėl herbas su lotyniškais pa
rašais. Kiti pinigai smulkųsi šu 
Lietuvos ir Lenkijos herbais.

Žmonėse yra legenda, kad 
netoli tos vietos, kur buvo 
rasįi pinigai, senovėje gyvenęs

Statyba Marijampolėje
Marijampolės mieste šiais 

1932 m. pastatyti 6 mūriniai ir 
23 mediniai namai (1931 m. 
15 mūrinių ir 22 mediniai 
namai pastatyti). Be to, mies
to savivaldybė baigia statyti 
halę, kurios pastatymas kai
nuos apie 50,000 litų, išduota 
už ilgametę koncesija Ameri
kos lietuvių prekybos b-vei pa
statyti miesto autobusų stotį. 
Jos pastatymas kainuos apie 
60,000 litų. Pristatomas savi
valdybes vaTslTiies ir ugniage
sių namo antras aukštas, ku
rio pristatymas kainuos apie 
60,000 litų.

Iš viso nuo 1920 m. iki šiol, 
tai yra, per 13 metų Marijam
polėje pastatyta 70 mūrinių ir 
547 mediniai namai arba vi
dutiniai kasmet 6 mūriniai 
ir 26 mediniai namai.

Taigi šiemetinė Marijampo
lės miesto statyba yra vidu
tinė.

žėse. Pirmiau jie važinėdavo 
pirkliaudami po kaimus arba 
pristatinėdavo iš kitų miestų į
šakius prekes. Dabar griežtai 
sąlygoms pasikeitus, jie liko
nustumti į šalį, be darbo ir 
amato. Jie pusbadžiaudami be 
viltiškai slankioja po neiš-

purvinas ir siauras 
Nei iš jų darbinin-

grįstosi,
gatveles.
kai, nei bedarbiai. Paprasto 
darbo nemoka, verslo neturi. 
Dauguma ne sveiki, paliegę
nuolat prašų mediciniškos pa
galbos ir pašalpos pinigais,
kuo sudaro nemažų rūpestį 
vietos savivaldybėms. O ta 
miesto- dalia labai žema. Kie
mai ir gatvės negrįstos. Klam
pynė, purvas didžiausias. Pa
tys taip pat apsileidę, labai 
nešvarus. Čia toi tikras pur
vas ir vargas.

iniSKe raoo oravorą

Atleidžia ūkio samdi
ninkus

Pailgiu miške, Rokiškio vai. 
rastas bravorus “naminei” va
ryki. Taip pat rasta ir skysti
mėlio 2 bonkos. Varyme įta
riami keli Pailgiu km. gyven
tojai. 4. -

Nubaudė pats save...
TELŠIAI. — Neseniai Tol- 

šių valsč. viršaičio padėjėjas 
p. ’ O. tikrino kelius ir skyrė 
už netinkamų kelių fpisymų 
piliečiams pabaudas. Po kai 
kurio laiko p. O. gavo iš vals
čiaus kvietimų sumokėti pa
baudų už netinkamų kelio pa
taisymų... Pasirodo, kad p. O., 
nežinodamas, kur yra jo pa
ties keliai, pasiskyrė pats pa
baudų, kurių norom nenorom 
turėjo sumokėti.

1 i ...............................................................................................................—................ ... ...........................................

Petras Wolteraitis R
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329
4357 So. Washtenaw Avė.,

b kampas 44 ir Wasbtenaw

Sveikata Nukenčia Kada Inkstai 
Neveikia Tinkamai

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekučius inkstų ir 
pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 
Pilis. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 
liudija Doan’s populiarumą. Jūsų pardavė
jas turi Doan’s.

Doan’s Pilis A Diuretic 
for 

the Kidneya

Chicago LAW School
------------------------------ ACCREDITED------------------------------

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Mo«t of our Leading Mon, including 
our Pretidonts, ha vo boon Lawyer«. TRAINED MINDS. 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro ls always a Groat 
Demand for Men and Women with Legal Training. 
1NVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a timo. No Time Lošt. Now Classes 
formod nino timo» a Year. Start Studying and Earn- 
Ing C rodi t s at any Timo. ENTER NOW. LLB. Dogroo 
in Throe Yoars. Day and Evenlng Classes.

Šiais metais akėjus rudeniui, 
kaip girdėti, Zarasų-Rokiškįo 
apskr. kai kurie ūkininkai at
leidžia samdininkus, aiškinda- 
mies, kad nebegalima iki metų 
galui samdinių laikyti. Bet pa
stariesiems taip pat dabar nė
ra kur dėtis, nes: jau po dar
bymečiui — niekas nesamdo, 
darbų taip pat nėra jokių. O 
kurie visai neturi nuosavos 
vietos, tiems visiškai nebėra 
kur dėtis. < <'

PANDĖLIO* valsč. Vesigelia- 
vos vk. dėl nežinomos prie
žasties prigėrė pil. Rasimavi
čienė Feodora apie 50 metų 
amžiaus pil. Pelikohio kūdroj.

Šiemet pagaminta 86,- 
500 toną durpių

šiemetinės vasaros oro sųly- 
gos buvo gana palankios kasti 
durpes. Tik nuolat pingant ki
tai medžiagai,, durpių gamybų 
išplėsti šiemet buvo < sunkiau. 
Todėl naujų durpynų eksploa
tuoti visai nepradėta. Eksploa
tuojamuose durpynuose šių 
vasarų durpių iš visti paga
minta apie 86,500 tonų. Iš šio 
skaičiaus apie 56,500 tonų 
durpių pagaminta paprastu 
rankų darbo budu ir tik apie 
30,000 tonų mašinomis Ran
komis daugiausia durpių pa

rf ...

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO

LAIŠKAI
KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON

TĖVELĮ, MOTUTĘ, 
BROLĮ IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!!!

Kaina Tiktai 5 Centai
$r)

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it druskos vanos.
swimming pool.

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

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Anderson, President T«l«phon« R«glctrar, State <145
(Esi. Feb. 5, 1894)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Komunistų byla
Spalių mėn. 14 d. Panevė

žio apskr. teismo kriminalinė 
išvažiuojamoji sesija sprendė 
dviejų komunistų — Antano 
Načiščionio ir Petro Šimėno, 
bylų.

Minėti asmenys gyv. Biržų 
mieste ir yra kaltinami tuo- 
mi, kad prigulėdami komu
nistų partijai, laikė pas save 
nelegalę komunistinę literatū
rą. Teisme jie kaltais neprisi
pažino ir įvairiai išsisukinėjo. 
Teismas nusprendė abu pripa
žinti kaltais ir nubaudė po 1 
metus paprasto kalėjimo. Ka
dangi minėti asmenys dar nu
sikalsta pirmą kartą, fjpi juos
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“JUO BLOGIAU, JUO GERIAU”

MUNICIPALINIAI RINKIMAI 
ANGLIJOJE

BALSAI AMERIKOJE DAR 
TEBESKAITOMI

SI...

Jaučiu per sustingusį veidą 
bėgančias ašaras.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
I Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

Kaip aš Virtau Valkata 
(Kai kas iš šiandieninio Lietuvos gyvenimo)

NAUJIENOS
The UtluuMiMi Daily Naws 

PnbliBhed Daily Ezcept Sunday by 
Dm Ldthuanian News Pub. (X, Ine.

1739 South Balrted Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subecription Ratas:

8e pt oopy____________________

Entered M Second Clan Matter 
Mareh 7th 1914 at tha Port Office 
of Chicago, UL undar the art of 
Mareh 8M1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirlant 
sekmadienius. Lddiia Naujienų Ben-

Uiaiaakyao kaina]
Chlcagoje — nartui

Metama -----  98.00
Pusei metu --.........  4.00
Trima mAneaūum _______ 2.00
Dviem minoram -------   1.50
Vienam minėtini ..- .75

Savaitei —- ' 7" 18c
Mineaiui -------------- , 75c

Suvienytose ValrtUoao, ne Chicagoj, 
pertu:

Metama ------- ■ 97.00
Pusei meti........... .... ..............  8.50
Trims minėdama   ,, .,n. 1.75 
Dviem minėdama . ........  1.25
Vienam minedui ------------- .75

Lietuvon ir kitur uideniuoM 
(Atpiginta)

Metama —.................. -.........  58.00
Pusei metų...... .........    4.00
Trima mineaiama --- 2.50
Pinigus teikia durti palto Money 

Orderiu kartu bu atsakymu.

ROOSEVELTAS NENORI IMTI ATSAKOMYBĘ
i ................

I Hooverio kvietimą atvykti su juo pasitarti dėl 
svetimų šalių karo skolų Amerikai ir kitų tarptautinių 
klausimų naujai išrinktas prezidentas Roooseveltas at
sakė sutikimu pasimatyti su prezidentu, bet tiktai “as
meniškai ir neformališkai”. Demokratų vadas savo te
legramoje prezidentui sako, kad atsakomybė už val
džios politiką tuo tarpu dar guli ant senosios adminis
tracijos ir senojo kongreso.

Tai reiškia, kad New Yorko gubernatorius nenori 
dalintis su Hooveriu atsakomybe už tuos žinksnįus, ku
riuos Amerikos valdžiai teks daryti opiaisiais tarptau
tiniais klausimais per keletą ateinančių mėnesių. Daug 
tų klausimų paliko neišspręsta, laukiant rinkimų. Da
bar, kai rinkimai jau yra praėję, tai tie atidėti reika
lai spauste spaudžia valdžią, kad ji skubintųsi juos 
svarstyti, nes su jais rišasi labai svarbus interesai ii’ 
šios šalies, ir kitų valstybių.

Bet ką dabar gali daryti Hooveris, kuomet jisai 
žino, kad už trijų su puse mėnesių jam teks užleisti 
savo vietą kitam prezidentui? Jisai veikiausia stengsis 
visus opesniuosius dalykus nustumti į šalį, kad pasku
tinėse jo tarnybos dienose nereikėtų jam ir jo partijai 
užtraukti ant savęs publikos nepasitenkinimą. Savo 
partijos reikalai jam, galų gale, kaip ir Rooseveltui, 
stovi pirmoje vietoje.

Vokietijos generolų ir “karo ekspertų” būrys rašo 
viename Koelno savaitraštyje apie jų “atidengtas” 
Franci jos militarizmo slaptybes. Jie sako, kad Fran- 
cija šiandie turinti armiją, pasiruošusią kiekvieną va
landą stoti į karą; kad franeuzų karo laivynas buvęs 
per paskutinius dešimtį su viršum metų labai patobu
lintas; kad Franci ja kasmet leidžianti karo reikalams 
milžiniškas sumas pinigų, kurių visai neparodą jos biu
džetai, ir t. t.

Tuose pareiškimuose, be abejonės, yra daug tiesos. 
Bet tas, kas juose nėra persūdyta, seniai buvo žinoma 
visam pasauliui. Francija, iš tiesų, visą laiką po karo 
smarkiai ginklavosi ir ji yra labiaus apsėsta militariz
mo, negu kuri kita didelė valstybė, išimant gal tiktai 
Italiją ir Rusiją. Tačiaus, jeigu vokiečių generolai bai
do visuomenę Francijos militarizmu, tai Francijos po-? 
Ii tikai ir karininkai gąsdina žmones, kad ir Vokietijoje 
smarkiai auga palinkimas prie karo ir slaptas ginkla
vimąsi. Ir šis franeuzų kaltinimas taip pat nėra visai 
prasimanytas.

Bet kam vokiečiai daro tuos priekaištus francu- 
zams, o franeuzai vokiečiams? Tam, kad vienos ir ant
ros šalies žmonės duotų daugiau pinigų ginklams. Pa
laikydami baimę karo žmonėse, tie svetimu mibtaristų 
kaltintojai palaiko militarizmą savo šalyse, žmonės 
nepakelia mokesnių naštos, valdžios breda į skolas, bet 
karo reikalams leidžiama šimtai milionų dolerių!

Kol žmonės neišmoks suprasti šitą militaristų žai
dimą, tol jie gerovės nesulauks.

-NAUJIENOS, Chicago, ffl. Trečiadienis,- lapt. 16, 1932

skurdą, Amerikos žmonės nenori nė galvoti apie revo
liucijas ir panašius dalykus.

Paviršutiniškai protaują radikalai dažnai pasako. 
“Juo blogiau, juo geriau”. Mums ne kartą teko šitą ne
va revoliucinį obalsį kritikuoti, ir dabar galima nuro
dyti, kad lapkričio balsavimo daviniai jį visai sumuša. 
Skurdas kelia ne progresą, bet baimę ir desperaciją. 
Daug labai pažangių žmonių lapkričio 8 dieną balsavo 
už Rooseveltą iš baimės, kad ilgiau neužsitęstų "Hooi 
ver prosperity”. Nors iš Roosevelto nedaug ko žmonės 
tikisi, bet nors mažas palengvinimas artimoje ateityje 
jiems šiandie atrodo svarbesnis dalykas, negu tolimi, 
kad ir dar taip gražus, idealai.

Taigi, jeigu Amerikoje pasidarytų dar blogiau, tai 
joje greičiaus atsirastų fašizmas arba kita kokia “kva- 
raba”, bet ne pažangus darbininkų masių judėjimas.

Iš to neišeina, kad bloguose laikuose idėjos žmonės 
privalo nuleisti rankas. Ne, reikia dirbti. Bet reikia 
turėti blaivų protą. Kas savo veikimą remia tik prą- 
einama masių nuotaika, tas nepasiekia nieko pastovaus.

[
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Apžvalga

Lapkričio 1 d. įvyko Britani
joje miestų savivaldybių rinki
mai. Jų rezultatai rodo, kad 
Darbo partija jau ėmė atsi
griebti po pereitų metų nepa
sisekimo. Darbiečiai laimėjo 
naujas 76 vietas miestų tary
bose, o prakišo 64 senas, taip 
kad gryno laimėjimo jiems li
ko 12 vietų. Tos vietos tapo 
paveržtos konservatoriams ir 
liberalams.

Pastebėtina, kad šiuose rin
kimuose komunistai vėl nieko 
nepešė. Kai kuriuose miestuo
se, ypač Manchesteryje, komu
nistai vedė labai agresingą 
kampaniją, bet nė vienas jų 
kandidatas nepraėjo. Tik 
noje wardoje komunistų 
sidarbavimu” buvo taip 
skaldyti darbininkų balsai, 
paėmė viršų liberalas.

Vadinasi, Anglijoje da ir 
šiandie komunistai ne tik ne
turi atstovybės parlamente, bet 
neturi net nė vieno aldermano. 
Kaipo politiška partija, jie te
nai yra visai be reikšmes.

Yra reikšmingas tas faktas, kad Jungtinėse Vals
tijose, didžiausio istorijoje ekonominio krizio metu, 
kuomet yra apie 11 milionų bedarbių, viso tik apie mi- 
Honas žmonių atidavė per rinkimus savo balsus už par
tijas, principjaliniai nusistačiusias prieš esamą ekono
minę sistemą.

RaStebėtipa da yra tai, kad tie balsai beveik vįsi 
teko socialistams, kuriuos kraštutipesnės srovės skel
bia ęsapt /“kąpitalizmo gynėjais”. Nors, žinoma, yra 
absurdas, kad socialistų tikslas esąs “gelbėti” kapita
lizmą, ’bet fiĮociąlištai, iš tiesų, nemato išganymo gink
luotuose sukilimuose arba kokiuose kitokiuose katastro- 
finguose perversmuose, — tenai, kur žmonės turi pla* 
čias pilietines, teises ir gali pakeisti valdžią taikiu budu.

Tačiau pasirodo, kad už komunistus, kurių specia
lybė yra ^revoliucijos” pranašavimas, balsavo viso tik 
kelios dešįmtys tūkstančių žmonių. Iš to yra visai aiš
ku, kad,-nežiūrint į pasibaisėtiną nedarbą ir masių

buvo minima įvairiuose prieš
rinkiminiuose spėjimuose, bet 
keisčiausia tai tas, kad “vie
nintelis revoliucijos vadas“ To
steris tegavo tik kelias dešim
tis tūkstančių balsų. Atrodo, 
kad jo balsai nesudarys ne vie
nos dešimtos (1/10) 
visų paduotų balsų!

Taigi Amerikoje 
mažiau, kaip vienas 
tūkstančio pritaria
kai sistemai, kuri išgyvavo Ru
sijoje jau 15 metų ir kurios 
išrėklamavimui Maskva išlei
do tokią daugybę pinigų. Lai
kas butų “stalincams“ apie ši
tą faktą rimtai pagalvoti.

ATEITIES KARO 
BAISUMAI

Rinkimų rezultatų skaityme 
Amerika anaiptol negali pasi
girti dideliu spartumu, nors 
kituose dalykuose amerikonai 
yra laikomi labai “smart“ 
nėmis. Kitose šalyse ant 
jaus po balsavimų jau 
žinoma beveik tiksliai,
balsų paduota už kurį kandi
datą, o Jungtinėse Valstijose 
jau praėjo savaitė laiko ir dar 
balsai tebeskaitomi.

Didžiųjų partijų balsų skai
tymas čia būna atliekamas 
greičiau, negu mažųjų. Asso
ciated Press vakar pranešė, 
kad balsų, paduotų už demo
kratus ir republikonus, jau su
skaityta 36,700,000. Jie pasi
dalino taip: už Rooseveltą 21,- 
115,522; už Hooverį 14,960,713. 
Taigi Rooseveltas jau yra ga
vęs 6,154,809 balsus daugiau, 
negu Hooveris. Bet dar trūks
ta rezultatų iš 9,518 distriktų.

Mažųjų partijų balsai, anot 
Associated Press, daugelyje val
stijų yra kolkas suskaityti tik
tai dalinai. Iki šiol gauta šito
kios sumos balsvi už tas parti
jas: už socialistą Thomasą 
557,816, už prohibicionistą Up- 
shaw 26,239, už Ląįsvės parti
jos kandidatą Harvey 21,220, 
už komunistą Fosterį 15,410, 
už Socialist-Labor kandidatą 
Reynolds 3,580.

Galimas daiktai, kad šitų 
partijų balsų suškaityta dar 
tik puse. Jeigu taip, tai pilnį 
rezultatai turėtų parodyti už 
socialistų phętijos ' kahdįdatą
Thomasą apie ml|į<W baląų, 
o už komunistų kandidatą Kos
teri — anie 30,000!

Reikia pripažinti, kad socia
listų balsų skaičius 'tolbgražu

užnuodytos sferos. Ir tuo tar
pu jie gali atlikti be jokių 
kliūčių visus oro karo veiks- 
mu£.

įdomiausius- rezultatus davė 
“bandomasis karas” Londone, 
1031 m. Iš orlaivių į miestą 
buvo numesta 50 tonų bomba, 
nors ir buvo gerai organizuo
tas apsigynimas ore ir pa
skleista dūminė uždanga. Pa
kanka lėktuvui pakilti į 6000 
metr. aukštumą ir darosi ne
bematomas ir nepasiekiamas 
jokių armotų ta prasme, kad į 
jį visai negalima pataikyti. 
Jei skrenda vienas lėktuvas, 
fai jis, būdamas prikrautas 
vienos tonos sprogstamos me
džiagos, gali numesti apie 5— 
600 bombų, kurios sukelia, 
paprastai, apie 300 gaisrų. 
Yra ir tokių bombų—torpedų 
kurios iš karto išsprogdina vi
sas, o gal ir kelias gatves. Ir 
visų baisiausia, jei tose bom
bose bus paslėpta nuodingų 
dujų. Kada plyšta tokia bom
ba, dujos pradeda garuoti, 
greitai išsiskleidžia po apy-

linkę, sukelia gyven'pjams ir 
neapsaugotuose kareiviuose 
paniką ir tada joks apsigyni
mo organizavimas jau nebėra 
galimas. Vienintelis išsigelbė
jimas tada 
dytos zonos, pasislėpti pože- 
miuofe arba apsiginti 'du
joms pritaikyta kauke. Nuo 
iperito kaukėmis gintis netin
ka, nes jis veikia kitas kūno 
dalis, jas nudegindamas ir 
nunuodydamas' organizmą.

Negalima nuleisk rankų, — 
sako profesorius, — numatant 
tokius baisumus, juo labiau, 
kad jie kas valanda vis didė
ja ir didėja. Nežiūrint visų 
“taikos paktų,“ visi kraštai gin 
kluojasi ligi.pat dantų!

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus komitetas rūpinasi 
organizuoti apsaugą papras
tiems -gyventojams. Ir tai rūpi
namasi padaryti greit, kol dar 
nevėlu. Todėl skelbiami kon
kursai ir ieškoma priemonių, 
kad darbas-greičiau butų prak 
tiškai pritaikytas. —“T.”

bėgti iš apnuo-

Tyliam kabinete, Ženevoj, 
rūpestingai ir uoliai dirba 
žmogus, kurio nuopelnus žino-’ 
nijai labai sųųkų įvertinti. Tai 
—vyriausias 'įŽhtarėjas Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus, 
profesorius L’ui, Demoli, pa
šventęs visą sdvo gyvenimą ir 
žinias kovaLjSU, nuodingomis 
dujomis.

Per ištisas dienas 
mokslininkas „ savo 
ir laboratorijose
Raudonojo Kibiausi rūmuose, 
net neškirdamąg laiko dėl in
terviu. Tačiau vieųapi žurna- 
istui vis tik pavyko įeiti į 

Demoli kabinetą ir pakalbėti 
apie tai, kas Šiandien rupi ir 
profesoriams ir milijonams 
eitų, žmonių,—apie cheminį 
karą.

—Mokslininkams ne tiek ru
pi pats cheminis kąrąs, kiek 
jaimė, kad cheminiai baisu
mai bus sujungti šių dienų 
aviacijos tobuliimais, — aiški
no profesorius. — Juk dabar 
— tęsė jis,—kada lėtkuvai pa
daro 10,000 kilometrų neturė
dami reikalo nusileisti paimti 
degamosios medžiagos ir mai
sto, kada jie Jjombarduodami 
miestus, ■ gali f būti pasislėpę 
tokioj aukštumoj, kokioj sun
ku yra* juos pastebėti, pačios 
nuodingiausioj, diijosi fosgenaš 
ir iperitas, įgauna baisiausios 
reikšmės. Iperitas yra skystas, 
beveik neturįs jokio kvapo ir 
sudarąs mokslininkams tikrą 
siaubą. Pirmi ėmė jį Vartoti 
vokiečiai didžiajam pasaulio 
kare. Iperitas <pasižymi tuo, 
kad jo veikimas prasideda ne- 
tuojau. Tik po ‘kelių valandų, 
kada jį paleidęs priešas jau 
gali labai toli nuvykti, iperi
tas staiga pradeda veikti ir 
ant žmonių ir gyvulių kūno 
atsiranda baisus nudegimai, 
įkvėptas vidun/iperitas veikią 
mirgai; patekęs į akis —tuoj 
apakina žmogų.
Tarptautinis ‘Raudonojo Kry

žiaus komitetas organizavo 
konkursą rasti priemonių, ku
riomis butų galima padaryt 
iperitą nepavojingą bei neątk 
tyvų.'Kppkurs9 dalyvavo labu 
Mig jjriolęriWnkų;Ukčiąų Įnie*

(Tęsinys)
Ką aš jai galėjau pasakyti? 

Tylėjau kaip stabas. Negalė
jau nieko ištarti, tik jaučiau, 
kad atsitiko dalykas baisesnis 
man už pačią mirtį. Kad po 
manim vienu momentu atsi
vėrė praraja, ir aš nugrimz
dau į ją beviltiškai.

Sušukau:
—Zuzana, Zuzana I! !.,.
Skausmo ašaros man užėmė 

gerklę. Sprukau iš. jos kamba
rio į mokyklą. Mane pagavo 
nepaprastas gailestis ir kan
čia, kuri priverčia vyrą verkti. 
3e jėgų sukniubau ant suolo. 
Ašaros, nesulaikomai prapliu
po. Aš verkiau, kaip niekad 
nebuvau verkęs.

...................... ■</, t'

Taip, aš apverkiau tada gy
venimą, apverkiau, tave meile, 
turi tikrai tomis ašaromis 
tada buvai palaidota. Tai bu
vo laidotuvių ašaros. Savo šir
dies, savo vilčių ir svajojimų 
laidotuvių. Tomis ašaromis 
su krauju tada ištekėjo iš 
mano krutinės visa jaunystė, 
tikėjimas gyvenimu, žmonė
mis ir sau pačiu.

Aš buvau nusilpęs, o gal būt 
ir apalpęs. Pajutau, kad kažin 
kas* palietė mano ranką.

Pamačiau Zuzaną. Jos akis 
dar drėgnas nuo ašarų. Man 
prisiminė, kad prieš kiek lai
ko aš mačiau jos ašarų karo
lius per veidus riedinčius. 
Kaip jos brangios tada man 
buvo! Tokios tyros, šventos 
ašaros, kurias aš primanęs 
buvau; įsidėti į širdį ir haugo*r 
ti, kaip nepaliečiamą švente
nybę. Tai buvo pirmos musų 
meilės dienos...

Ir vėl ma^au jos ašaras. Ta
da mane jos?jaudino, o dabar 
žiuriu į jas šaltai ir nenoriu 
suprasti, dėlko ji verkia. Ką 
reiškia tdkios ‘ašaros?

Zuzana man taria beveik 
ramiu balsu:

—Klausyk, Ignai. Buk vyras> 
nesijaudink 
tas kenkia..,

r'

Ji kalba pusiau vyrišku 
balsu. Aš stebiuosi ir negaliu 
jos suprasti.

Ji kalba -
—Įvyko nesusipratimas.; Jis 

žiaurus, gal bevlltįŠkaš — 
nieko nepądarysi. Kas kaltas, 
kad tu mane įsivaizdinai kaž
kokiu angelu. Tu mane dievi
nai, laikei šventa.,. Tub‘rUkč- 
jaj. Aš neturėjau drąšos anksr 
čiau tavo akyse sugriauti vi* 
sas tas svajones, fantazijas, 
kurias tu. bpyaĮ priskyrus man. 
Žinok, a^kitgkia — ašnuod^ 
minga ir vertinu tai. Esu mo
teris trokštantį gyventi lais
vai ir nevaržomai. Gal bot 
Uį, kas įvyko, ir perdaug. Aš 
nežinau.,. Bet tu turi žįnotį ir 
sąlyga^ kurios prie to prįvę-

dė. Jis mano viršininkas, nuo 
jo priklauso mano tarnyba. 
Tikėk, aš tuo nenorėjau įžeis
ti nei musų meilės *nei tavęs.

—Nutilk! — sušukau per
pykęs. Dievaži, norėjau tvoti 
jai per veidą. Jos‘kalba man 
buvo perdėm biauri.

—Palauk, nesikarščiuok. Aš 
tuojau baigsiu, šis atsilikimas I 
parodė musų skirtingumą, Aš 
dabar matau, kad mums sun
ku vienas kitą suprasti... Gal 
ir gerai, kad mus išskyrė il
gesniam laikui. Po ilgesnės 
pertraukos žmonės daugiau ] 
gali vienas kitą suprasti. Jei] 
gali—dovanok man ir nemi-| 
nek manęs blogu žodžiu. Aš 
tave mylėjau... Sudiev, Ignai. 
Aš dar tikiu, kad laikas mus 
išgydys...

• į

Mane pykdė -jos'begėdiš
kas šaltumas. Iš tolo griežtai 
maktelėjau galvą ir neatsisvei
kinęs sprukau pro duris.

; Moters * raišiojo inspektoriui' 
galvą. Jis tpUsižiiirėjo į mane< 
perbalusiomis akimis ir pa
sakė :

—Mes dar pasiniatysiva. 
Atsiminsi dar mane!...

Jis dar' kažką, -rodos, man 
sakė, bet aš negirdėjau. Ėjau 
smarkiai, 'nežinodamas kur 
eiti. Man atrodė, kad visi lau
kai, i medžiai, žmonės, gyvu
liai "juokiasi iš manęs. Turė
jau skubėti. Manė kažkas stu- 
itiėmuo šios vietos, kur ištiko 
tokia gėda. *Bėt < drauge jau
čiau, 'kad čia palikau dalį sa
vo širdies, kuri t atplauta lyg 
man tbutlį. Taip nepaprastai 
gaila kažko buvo, kas negrįš 
jau* n'iėkfed. #Bet kito kelio ne
buvo. Apsivylęs turėjau1 eiti iš 
čia ir niekad neaUgrįžti.

dirbtus paveikslus. Matau Fiavo 
mokinių veidus. Su jais būda
mas aš užsimiršdavau: jie to
ki jauni ir nuoširdus. Aš no
riu, kad jie dabar butų čia. 
man nebūtų taip tuščia. Rytoj 
jie vėl susirinks. Paprastas 
triukšmas, jaunas juokas. Bet 
ar ilgam?

Nujaučiu, kad turėsiu iške
liauti. Kur? Atsakymo nėra.

—Mes» ’ dar pasimatysime. 
Atsiminsi dar mane! — skam
ba ausyse inspektoriaus pasa
kyti žodžiai.

Aš nenoriu galvoti apie lai 
kas atsitiko. Tas baugu ir šly
kštu... Buvo padarytas pavo
jingas žingsnis, ir tas veltui 
nenueis.

Pro langą žiuri vakarų sau
lė. Atsikeliu, pasišaukiu Ceza
rį ir išeinu į laukus. Laukuose 
žmonės dirba. Bet aš nenoriu 
nei su vienu susitikti. Einu į 
netolimai esantį miškelį.

Cezaris bėga pirma iškišęs 
liežuvį. Pamato katę, vejasi ir 
pradingsta miške. Pasilieku 
vienas. Saukiu šunį atgal. Su 
juo man ramiau.

Atsisėdu ant kelmo. Cezaris 
a^igula prie mano kojų. Glos
tau jo galvą. Jia žiuri į mane 

i ir niurna.
Pro medžius leidžiasi vaka

ras. Su gamtos sustingimu, 
jaučiu, ^stingsta mano sąna
riai. Sėdžiu ir klausau medžių 
ošimo, 
šiandien 
Svetima 
žmogus, 
jojanti, 
tuštybės
kuris dabar mane slegia.

Jau beveik visai tamsu, o 
aš vis dar sėdžiu. Cezaris 
snaudžia prie mano kojų. Kai 
tolumoj .pasigirsta koks nors 
bruzdėjimas, jis pakelia galvą 
ir^klauso. Galvoju, kad laikas 
man jau eiti pailsėti. Visa 
diena esu nevalgęs. Bet aš sė
džiu. Nenoriu judintis. Sėd
žiu šaltas ir sustingęs. Galvoje 
ūžia. Jaučiu didelę vienumą. 
Mintys sustingę. Žiuriu į nyks
tantį vakarų - pažarą <ir tasai 
nykstantis raudonumas apipi
la mane keista šiluma. Aš šna
bždu :

—Diena jau baigėsi, baigė-

Kažkodėl miško tyla 
man tokia svetima, 
miško dvasia! Aš 

o čia visur gamta bu- 
Jai svetimas tasai 

ir kančios jausmas,

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių > laikraščius:

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

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

‘V**
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baisą iperito veikimą. Pasku- 
tįnieji oro ipąpįėvrai parudę, 
kad lėktuvai be jokio pavo
jaus gali skraidyti viršųnl |p0j» 
ritu užnuodyta y|elų, jeį tlį 

nepasiekė tos skaitlinės, kurį Jhįs tinkamoj*%ikštuinoj nuo

8.
Grįžau į savo mokyklą. Pa

vakare. • Pasitiko mane < šuo, 
išsiverždamas 1 pro uždarytas 
duris: r jis. buvo išmintingas 
šub ir pats mokėjo duris atsi
daryti.

—Čęzar, Cezari...—kartojau, 
glostydamas jo galvą. Jis 
džiaugiasi mano sugrįžimu* 
Brangus . gyvulys — jia man 
l|ko ištikimas. Tik juo vienu 
galiu 
savo

1pasitikėti. Įsivedu jį į 
kambariuką ir sugriebęs 

duodu jam maisto likučių. Jis 
godžiai ryją ir kartas nuo kar^ 
to > žiuri į mane liūdnomis, 
prisirišusiomis akimis* Tarsi 
jis jaustų visą mano nelai- 

Wn‘Pasidaro’graudu. No
riu apkabinti savo mielą, iš
tikimą Cezarį, žiutiu jam į 
akis ir mąstau: kodėl tu ne- 
ntoki kalbai? , 

Mokykla tiuščia. Atsisėdu 
suole ir 'suspąųdžiu rankomis 
galvą. Taip išsėdžiu kokį pus
valandį. Žiurįu į rašomąją 
Jęntą, į Hienoje mano paties



Išrinkti valstijų gubernatoriais

ponios

M

Graboriai

Advokatai

Meiliškas trikampis Akių Gydytojai

Seniausia vokiečių d-ja

‘trikam- 
kol kas

Broękhart randa- 
draugą Franklin 

prižiūri jo sesuo, 
profesijos slauge.

Uždarytas Wierse 
ma State Bank 

atmokės 10%

H. O. DePUY. 
North Dakota.

Du banditai įsiveržė į jo krau
tuvę, 2157 So. Hoyne Avė., 
ir paspruko su $50 ir pen- 

\ kiais ©verkautais* . < ......

1646 W. 46th St.

1327 So. 49tlj Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

Mokytojams algos nu 
kapotos ant penkioli

kos nuošimčių

f. FUTRELL. 
Arkansas.

DR. B. B. MOEUR 
Arizona.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas >

-4031 South AMuid Aot.
jei. Boulevard 2800

Jta. 6515 So. Rocktvell St.
TeL Reppblic 9733

šiandien North Side Turner 
Hali svetainėj, 820 N. Clark 
dt.» minės savo 80 mėty gyve- 
vimo sukaktuves Chicago Ge- 
meinde Vereiu

Grąžins Roselando apylinkės 
depozitoriams $95,000; Gar- 
field State Bank atmokės dar

Valandos; nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

Apvokta P. Šimulio 
rūbų valykla

Tapo [velias pagarsėjęs moks 
liniukas

Pieno išvažinetojų uni 
ja svarstys algų nu- 

kapojimą

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

CHICAGOS 
ŽINIOS

įsimylėjęs tik į mokslą, ir dau
giau nieką.

Dr. Ipatjevo advokatas rei
kalauja, kad byla dėl divorso 
panaikinimo butų išmesta, ka
dangi viskas buvo atlikta for- 
malini ir apie perskyrų bylos 
nagrinėjimą pranešta 
Seldoviė vyrui.

Kuo ta meiliško 
pio” byla pasibaigs, 
dar sunku pasakyti.

Serga senatorius 
Brookhart

Du banditai užvakar naktį 
užpuolė P. Šimulio rūbų valyk
lą, 2157 So. Hoyne avė., ir pa
spruko su $50 pinigais ir 5 
overkautais. Abudu banditai 
buvo apsiginklavę dideliais re
volveriais, kuriais mosuodami 
privertė šimulį pasiduoti. Apie 
7 vai, vakare prie šimulio krau
tuvės privažiavo didelis auto
mobilis, iš kurio iššoko du vy
rai, apie 30 metų amžiaus. Vie
nas jų pasiliko prie krautuvės 
durų, o kitas įsiveržė į vidų 
ir užpuolė šimulį, šimulis pa
matęs revolverį, nusigando ir 
beveik nesipriešino užpuolikui. 
Šis jį surišo ir pradėjo kraus
tyti kišenius. Juos aptuštinęs, 
priėjo prie rūbų ir pasigriebė 
geriausius kautus, kuinuos ga
lėjo rasti. Po to greitai išdū
mė į gatvę ir įsėdęs į automo
bilį su savo draugu skubiai nu
važiavo.

Pasak Robert P .Russell, 
Chicagos mokytojams per pe
reitus metus algos tapo nuka
potos ant penkiolikos nuošim- 

tiek 
mo- 

Tai dar

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigime 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi: 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

CLARENCE D- MARTIN.
VVashington. <

siusi. Dr. Ipatjevo žmona ne 
tik kad tam romanui nesiprie
šinusi, bet dar raginusi ponią 
Seldovič tuos meiliškus santy
kius su jos vyru palaikyti.

Dr. Ipatjevas jau yra gana 
sepyvas žmogus. Jis sako, jog 
visi tie kaltinimai yra gry
nas absurdas. Esą jis tėra

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labo* 

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

Labai Švelnus . .. ••' Ka
nus mifilnys parlnktinlo alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiuRlnių, retų prieskonių. 
SumaiSytas mažorui* Itruv-le
mia dėl goresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser 
ninkama kas keikia dienos.

Pabundi kl t Jjl

■

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

JUDGE GUY B- PARK. 
Missouri.

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 ’

me irgi 
netrukus 
$204,000. 
išmokėjo 
$1,023,000.

Kelias dienas atgal valstijos 
prokuroras įsakė visiems užda
rytų bankų receiveriams, tarp 
jų ir Universal State banko 
receivėriui Herrodui, ieškoti 
paskolos iš federalės rekon
strukcinės finansų korporacijos. 
Antradienį referendumu už
tvirtintas laikinis įstatymas 
leidžia receiveriams jokias pa
skolas užtraukti.

šiandien pieno išvažinetojų 
unija turėsi savo mitingą. 
Svarbiausias mitingo klausi
mas, — tai algų nukapojimas. 
Siūloma sumažinti algą pen
kiais doleriais per savaitę. 
Dabar pieno išvažiotojai gau
na po $45 per savaitę.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street! 
Triephonc Hemlock 1333 

Valandos: 9 ryto iki 9 valtM® 
NedėlipmU psgal

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis jono 10 iki 13

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisą* 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Cąna| 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Rorft 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St 

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

■i

CLYDE L. HERRINd 
lovva.

Chicagos priemiestyj, Hins- 
dale, serga senatorius Smith 
W. Brookhart iš Iowos. Jis 
buvo nuvykęs į St. Louis, kad 
dalyvauti kongresmeno Karch 
laidotuvėse. Ten jis pradėjo 
jaustis negerai, ir kai atvyko 
į Chicagą, tai turėjo atsigulti 
į lovą. Iš pradžių buvo ma
noma, kad tai paprasta slo
ga, bet vėliau , paaiškėjo, jog 
senatorius serga plaučių užde- 
ginui. Kadangi jis yra seny
vus žmogus, tai ta 4iga gali 
būti pavojinga, šiuo tarpu 
daktarai mano ,jpg didelio pa
vojaus nėra.

Senatorius 
si pas savo 
Pope. Jį 
kuri yra iš

HENRY H. BLOOD.
Utah.

ROBERT R. REYNOLDS, 
North Carolina.

Niekurie iš laimėjusių gubernatorių vietas pereituose 
rinkimuose, lapkričio 8 d.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107rh St.—prie Michigan Are. 
Tel. Pnllman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lsf a y et te 6393 i

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų

3102 So. Halsted St 
kampas. 31st, Street 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

įlandos: 9—12, 7—9, Antradieni 
tvirtadienį vakarais pagal susitarta

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9. ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

S. M. SKUBĄS
Lietuvis

GRABORIUS BALS AKUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

butų išmokamos. Da- 
mokytojams tenka po 
mėnesius laukti, kol 

algos išmokamos.

'ii

Čių. Algos nukapota 
aukštesnių, tiek pradžios 
kyklų mokytojams 
butų ne taip bloga, jeigu tos 
algos 
bargi 
kelis 
jiems

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

Valstijos auditorius Oscar 
Nelson paskelbė, kad greitoje 
ateityje keli uždaryti Chicagos 
bankai atmokės depozitoriams 
dalį uždarytų pinigų. Roselan
do apylinkės bankas Wiersema 
State Bank, kuriame yra už
daryti daugelio lietuvių pini
gai, išmokės 10% visų depozi
tų, apie $95,000. Tiki, kad 
ateityje išmokės daugiau. Gar- 
field Park State bank, kuria- 

yra lietuvių pinigų, 
išmokės 5%, apie 
Ikišiol bankas jau 
25% ant depozitų,

DR. A, J, GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro

4847 West \4th Street 
CIČBRO, ILL.

X-Ray. , , , Phoną picetR

Buy gloves with what 
h savęs

NSra reikalo moaAU 6Oo ar 
daugiau, kad srauttl 
košele. Literine Tootb Pašte, 
dideli® tūba® parriduoda ui

Ji valo ir apaango daa- 
ti». Be to raute autauplati 
ta, u* kūrino® raUte auatpirk* 
m piršUpąite® ar M 
juamnert Pharmaoal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Phone Boulevard 70<2

DR C. Z. VEZELIS
Dentistaš

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
. PRANEŠIMAS

likeliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piee 

7 įki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Reg. Telepbone Plaza 3200

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIl ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš Į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
Į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatines lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturįog Moderniškos Koplyčios DCI 
šermenų. Pašaukite EŲDEIKĮ pirm Begu kreipsitės kwr 
kitur,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

gKhh. Laidotuvėse patarnaų- 
■*u geriau ir pigiau 
nc?u khi todėl, kad 
prjklausau prie gra- 

b‘1 išdirbystės 
gįA-'O OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
' |j|F 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victdry 4Q88

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

BalzamUotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. -

Norlhwestern universitete 
profesoriauja Dr. Vladimir N. 
Ipatjevas, garsus rusų chemi
kas. Prieš atvykimą į Ame
riką jis gyveno Berlyne, Pary
žiuj ir kituose Europos mies
tuose. Berlyne jis susipažino 
su Aleksandra Seldovič, inži
nieriaus žmona, ir buvusio caJ 
ro laivyno admirolo dukteri
mi.

Atvykęs Amerikon, Dr. Ipat- 
jevas atsikvietė ir ponią Sel
dovič, kuri apsigyveno kartu 
su juo ir jo žmona. Prieš kiek 
laiko ponia Seldovič gavo di- 
vorsą. Bet dabar jos vyrąs 
reikalauja, kad tas divorsas 
butų panaikintas, kadangi jis 
esąs išgautas prigaulingu bū
dų. Laike divorso bylos na^- 
grinėjimo Dr. Ipatjevas tvir
tinęs, jog ponia Seldovič 

Taj seniausia esanti jo žmonos giminaitė. O 
vokiečių draugija Chicagoj.,tai netiesa. Daugiau to: po- 
Laike civilinio karo 105tos nia Seldovič esanti Dr. Ipatje- 
draugijos nariai tarnavo ar-|vo meilužė. O apie tai liudiją 
inijoj kaipo liuosnorial. laiškai, kuriuos jinai jam ra-

EbI I
jūsų graborius : į-'1’

Didysis Ofiso*

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 h 1742

M?

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICĖS

L vi

R

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laibdtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Coupt; Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergail ir Subatomii 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetem Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėltais, Seredomij |ę PŠtnyčiomie 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS ,
DENTISTAS ,

Grįžo U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M, 2-6 P. M. - 
7-9 P. M; Sekmadieniai* ir ketvirtadie- 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Hąlsted St
Ttl BOULEVARD »19»

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvjck 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

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bes. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel.' Boulevard 5914’

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor, of 35th W 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 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel; LAFAYETTE 7337.

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ik 
12 ryęo. (išskyrus sęredomis)«( Tąipg 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel, HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginią 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canaf 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIKOL’IS
OYpYTOJ^ CHIBUBOAU

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki < Ir nuo 6 IM * NodMIoml® pUaJ sutairH

Ofiso Tri.t Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel, Ląfąyetęe 4146 
VALANDOS:

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

DR. A. L. YUSKA
Wt Mąnuette Rd. 

kampas 67ęh ir Artesian Aye. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 1| ryto, nuo 2-4 
ir 7*9 po pietų, seredoms po pietą h 

nedėlioms pagal susitarimą.
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Universal Banko Investigacija
Atidėta iki Lapkričio 22 d.
Kaltinimai prieš banko vedėjus turėjo būti 

įteikti vakar, bet iš prokuratūros 
pusės pasirodė netikslumai

x .n . . - x - - *

Teisine buvo J. J. Elias, jo advokatas Hector ir 
keturi banko direktoriai

Vakar 11 vai. ryto Univcr- 
sal State Banko Dcpozitorių 
Komiteto advokatas A. A. šle
kis buvo pašauktas į valstijos 
prokuroro Swansono biurą, 
įteikti skundus prieš Universal 
banko vedėjus. Skundai tu
rėjo bu*i įteikti valstijos pro
kuroro pagelbininkui banki
nių reikalų skyriaus vedėjui, 
asistentui prokurorui Ayers.

Bet advokatas atsisakė skun
dus palikti dėl kai kurių ne
tikslumų iš prokuratūros pu
sės. Pasirodė, kad teisme bu
vo Universal State Banko pre
zidentas J. J. Elias su ketu
riais banko direktoriais .T. P. 
Dudy, Otfo H. Buetler, W. M. 
Antonisen ir Fr. Stresenreuter 
ir Elias advokatas J. P. Hector.

Hector reikalavo “cross- 
eramination'

Advokatas Hector pareikala
vo, kad A. A. šlekis butų ati
duotas 'ardymui (cross-exami- 
nation) apie kaltinimus, kū
rins rengiasi įteikti. Bet ad
vokatas šlekis pareiškęs teis
mui, kad tokia procedūra nie
kuomet nėra naudojama ir to
dėl kaltinimų įtikimą atjdė- 
siąs, ir, be to, juos turįs de-

Kriaučiai vargsta 
šiais depresijos 

laikais
Nepajėgia uždirbti pragyveni

mui; kartais nepadaro 50c. į 
dieną; darbo sąlygos blogos.

Visi žmonės dėvi rubus, bet 
mažai kas žino apie jų gamin
toj ų-kriaučių vargus šiais de
presijos laikais.

Kainos yra taip žemai nuka
potos, kad nuo šmotų dirbant, 
vargiai galima uždirbti $3 i 8- 
ias valandas. Pavyzdžiui, vie
name šapos skyriuje 3 metai 
atgal buvo mokama 12 centų; 
šiandien tik 4 ir 3 centai už 
paltą (coat) ar žiponą. O kas 
blogiausiai, darbcj nesant, išlai
ko darbininką šapoje per visą 
dieną už 50 centų.

...tais uždirba tik 4 centus į 
valandą

Kai buvo mokama nuo dienų, 
tai neturint darbo, leido darbi
ninkus namo. O dabar, nors 
gausi tik vieną žiponą į valan
dą, turi laukti. Į valandą kar
tais tepadarai 4 centus.

Mes kriaučiai esame iš dalies 
bedarbiai, nes nors dirbame, 
vienok pragyvenimo nepadaro
me. Esame organizuoti, bet 
organizacija nieko negelbsti. Ar 
ji nenori ar ji yra bejėgė šiais 
depresijos laikais, nežinia.

Kriaučiai keikia ir laukia 
geresnių laikų

Darbininkai pamatų j šapą at
einantį biznio agentą, nusigan
dę dreba, nes žino, kad nieko 
gero neišgirs. Arba kainas nu- 
muš arba asesmentus uždės. 
O pasiskundęs paguodos negau
si. “Nepatinka, mesk darbą, bet 
atsimink, kad kitur užsiėmimo 
negausi. Tavo vietos jau nuo 
senai kitas darbininkas laukia.” 
Ir taip, kriaučiai, dūsauja, ai
manuoja, keikia ir tikisi geres
nių laikų. ,
dapose kriaučių mažai galima 

rasti
Tiesą pasakius, kriaučių Ša- 

pose sunku rasti. Kur dirba 
kelk šimtai darbininkų, rasi tris 

pozitorių komiteto pirminin
kas Strazdas? Taisyklės rei
kalauja, kad kaltinimus įtei
kus, jie butų išnagrinėti ir pa
šaukti liudininkai jų teisingu
mą patikrinti. Ir be to, val
stijos prokuroras pradėdamas 
tyrinėjimą į banko reikalus, 
turi pirmiausiai paskirti audi
torius, kurie peržiūrėtų banko 
knygas ir surastų vedėjų pa
darytus netikslumus.

Greičiausiai lauks iki Court- 
ney užims urėdą

“Bet šiame atvejyje su tuo 
buvo apsilenkta”, pareiškė ad
vokatas šlakis ir todėl komi
tetas greičiausiai reikalo neva
rys priekin prie Swansono, bet 
lauks iki prokuroro vietą už
ims naujai išrinktas demokra
tas Courtney. Svvansonas pa
sitraukia iš urėdo gruodžio 
6 d.

Kaltinimų įteikimas buvo 
atidėtas iki sekančio antradie
nio lapkričio 22 d., bet visų 
pirma dcpozitorių komitetas 
nutars kas daryti, ar juos 
įteikti paskirta diena ar laukti 
Swansono pasitraukimo iš 
prokuroro vietos.

ar keturius kriaučius. Kiti dar
bininkai yra, kaip vadinama, 
“sekšinų” darbininkai. Vienas 
rankovę prisiuva, kitas ranko
vę įsiuva, trečias įsiuva kiše
nių, vienas vieną siūlę prašina, 
kitas antrą ir taip toliau.

Mažai terasi tokių šapų, ku
rioje dirba rašantis. Sanita
riniu atžvilgiu sąlygos nepaken
čiamos. Išeinamos vietos ne
plaunamos, pati šapa šluojama 
tik kartą į savaitę. Paprastai 
grindys būna užverstos visokiais 
skarmalais. —Skurdžius.

Įvairios žinios iš 
Rožių Žemės

Komunistai ir prezidento rin
kimai; Fenger vakarine 

mokykla

Komunistai prieš rinkimus 
varė smarkią agitaciją už sa
vo partijos kandidatus į vald- 
vietes. Jie nuolat pasakoda
vo darbininkams, kad jiems 
dabar yra geriausia proga lai
mėti rinkimuose, nes blogi lai
kai, minios darbininkų badau
ja ir tt. Bet po rinkimų pasi
rodo, kad komunistai gavo 
daug mažiau balsų negu jie 
tikėjosi. Manau, po šių rin
kimų jų supratimas pasikeis. 
Praktika parodė jiems visai 
ką kitą.
Fenger , vakarinę mokyklą 
lanko didelis skaičius mokinių

Fenger vakarinė mokykla 
leidžia keturių puslapių laik
raštuką “Nigh' Hawk”. Jį 
spauzdina studentai žurnaliz- 
mo klasėje. Del depresijos, 
laikraštuką pardavinėja po 
du centu. Tame laikraštuke 
daugiausiai rašoma apie tai 
kas dedasi mokykloje* Jame 
pranešama, kad po Dėkų die
nos, apsilankys inspektorius 
iš Illinois Universiteto, Per
žiūrės kaip tvarkoma moky
kla. Vakarinės vidurinės mo
kyklos kursai yra sulyginti su 
dienine mokykla. Kurie lan
kys vakarais vidurinę moky
klą gali ją užbaigt į keturias 
ir puse žiemų. <

Vidurinėje mokykloje mo? 
kinama neprastai, duoda 
nemažai sunkiausių - žodžių

7...... " .................................... .... . .... ............

išmokti parašyti, paaiškinti ką 
jie reiškia, o daugiausiai ver
čia išmokti skaityti. Skaito
ma nemažai knygų ir duoda 
jų pasirinkti iš knygyno. Lan
kydamas vidurinę mokyklą, 
nėra laiko kada ginčytis su 
komunistais.

Didžiausią klrisą tur būt tu
ri Miss Castle. Jo mokyto
jauja septinthm ir aštuntam 
skyriuj. Mokinių toje kla
sėje yra 56, suaugusių ir čia 
gimusių. Mat, kurie nėra bai
gę pradinę mokyklą, turi baig
ti ir gauti diplomą, nes kitaip 
nepriima i vidurinę mokyklą. 
Daug ateivių mokosi piliety

bes mokslo
Yra nemažai mokinių ir elc- 

mentarėj klasėje, kur moko
ma pilietybės. Rodos, grino
rių neatvažiuoja į Ameriką 
per daugelį metų. Bet, reikia 
mokinti tuos ateivius, kurie 
yra išgyvenę Amerikoje net po 
porą ir trejetą desetkų metų. 
Tarp kitko, mokykloje moki
nama plaukti, pianą skambin
ti ir sporto. Kurie norite 
daugiau ir plačiau sužinoti, ga
lite kreiptis į Fenger vakari
nės mokyklos ofisą.

Armour Co. šaukia 
darbininkų susirink.

bedarbių klausimu
Manoma, kad vers darbininkus 

mokėti tam tikrą nuošimtį ai-* 
gos į bedarbių fondą 1

šiandien, 1 vai. po pietų, Ar
mour skerdyklų savininkai šau 4 
kia darbininkų atstovų, visų 
superintendentų ir jų pagelbi- 
ninkų susirinkimą, Morris sker
dyklų raštinėje, 8-tam aukšte. 
Lietuvių skyrių atstovaus Alex 
žalpis, nuo ię-tos divizijos.

MADOS MADOS MADOS

ją
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3195—Labai originališka rudeninė suknelė. Galima pasisiūdinti ' iš sunkesnės 
materijos ir žiemą dėvėti. Padabinti galima su atlasu, kad gtažiaus atrodytų; 
ypatingai juodu atlasu. Sukirptos mieros 16, 18, taipfgi 36, 38t 40 ir 42 
colių per krutinę.

2703—Jaunutei panelei mokyklon eiti suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 12 
ir 14 metų panelėm.

2994—Apatinis rūbas jaunom mergaitėms; ypatingai kuomet užsivelkama 
vakarui šokiams išeiti suknelė, nes tuomet sunkių rūbų dėvėti negalima. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18, ir 20 metų, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus , arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
Sor Halsted“ Sfc~ChicagO; Ilk

naottejstos, cw. m,
- - ------------------------- .............. .............

Susirinkimo tikslas yra išdis- 
kilsuoti bedarbių klausimą. Ma 
noma, kad dirbančius vers mo
kėti tam tikrą nuošimtį savo 
algų į bedarbių fondą.

Susirinkimo pradžia 1 vai. 
po pietų.—Korespondentas.

* ___ .--Į - ~ ,JJ~ - <................... ---

Rockfordo grinoriai 
Chicagoje

*««*■*»!* iii—

Praeitą sekmadienį chicagie- 
čiai turėjo progos išgirsti iŠ 
stoties W.C.F.L. svečių iš Rock- 
ford, “Grinorių duetą”. Duetas 
susidėjo iš Juozo Paškevičiaus 
ir Jono Rumchiko. čaila, kad 
šitie jaunuoliui dėl stokos lai 
ko nedaug tedainavo. Su sa
vim buvo atsivežę daug gražių 
dainelių. Reikia atiduoti kre
ditas šiems jauniems vyrukams, 
kad nepatingėję važiuoti šimtą 
mylių ir chįęagiečius palinks
minti savo grąžiomis dainomis, 

į —R. š.

West Pullman
* .< >■/- »v ' ■ ■, ' ?

55 SLA. kuopos susirinkimas

Pereitą sekmadienį, West 
Pullman Park svetainėje įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai, gal dėl 
oro permainų. *

Mirė visiems gerai pažįsta
mas narys Mockevičius. Velionio 
pagerbimui pirmininkas papra 
še narius atsistoti. Nuo musų 
kuopos buvo sargai ir grabne- 
šiai. Velionis tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Nutarta paklausti Centro 
laišku apie kuopos stovį. Atei
nantis susirinkimas bus prieš 
metinis ir rinks valdybą ir Vi
sokias komisijas. Visų narių 
pareiga atsilankyti.

—Koresponden ta».
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North Side
Ketvirtadienį įvyks Humboldt 

Parko Liet. Pol. Kliubo su
sirinkimas

/ ■.

Humboldt Parko Lietuvių Po
litiško kliubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 17 
d., Elmira Simmons Hali, 1640 
N. Hancock Street. Visi nariai 
raginami dalyvauti, nes šiame 
susirinkime bus nominuota val
dyba ir apkalbėtas kliubo' ba
lius, kuris rengiamas ateinantį 
šeštad ien j .—Raštininkas.

Roseland
Iš Kliubų ir Draugijų Susivie

nijimo susirinkimo

Pereitą penktadienį, K. Stru
milų svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo papras
tas susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniškai.

Sirgo šiaučiunas, Mileris ir 
šimkevičia. Serga Norušas. 
Ligonis gyvena Kensingtone. 
Yra kritiškoje padėtyje. Drau 
gai raginami jį aplankyti. Del 
vieno ligonio sirgimo buvo ne
aiškumų, todėl tapo išrinkta ko
misija dalyką ištirti. Del tos 
priežasties sulaikytas ir pašal
pos mokėjimas.

Vienam nariui suteikta pa
skola užsimokėjimui mokesčių 
Susivienijimas nenori, kad na
riai išsibrauktų dėl negalėjimo 
užsimokėti. Negalintiems užsi
mokėti, teiks paskolą. Tad ne
siduokite išsibraukti iš Susivie
nijimo. Ateikite į susirinkimą 
ir pareikalaukite paskolos.

Ateinantis susirinkimas bus 
priešmetinis. Jis bus šaukia 
mas atvirutėmis. Jame bus

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia it* senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams.1 Geriausia lietuvių moky
kla visbj Chicagoj' yta1 Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystes, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien.--------------a

9

kytis.
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted 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 
Chicago j malonėkite pribūti asmeniškai

gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos ....................... _ _ "
darni 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

nos nupigintos iki pusei.

pasipirkimui sau reikalingų knygų bei• .__ _ •________ *.• ___ •_
reikalaukite katalogo prisiųs- 

stampą persiuntimui.

Laukiam Jūsų

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

J.MACKIEWICH
' Mortgage Banker

2324 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash 
$80 už $100. ' 

5% LIETUVOS LAISVES BONUS 

L. KAUFMAN & CO.
« i V v w M' «« n. • V « . w v ««134 N. LaSalle St. priešais City Hali

I. . n ..... . ..HHH. ...Kambarys..0.1.0...;
k’ 

renkarna valdyba ir visokios 
komisijos. Visų narių pareiga 
atsilankyti.

—Korespondentas.

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadeinj teko gė

rėtis gražiu ir įvairiu lietuvių 
radio programų iš stoties WC 
FL, kurį davė Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted St.

Dainavo Stasys Rimkus, Jo
nas Čepaitis ir “Grinorių Due
tas” iš Rockfordo. Be to, pro- 
grame dalyvavo Budriko radio 
orchestras po vadovyste Miko 
Jozavito.

Klausytojams ^pranešta, kad 
radio arba rakandų pirkėjams 
iki Padekavonės dienai Budri
ko krautuvė duos dykai didelį 
kalakutą arba kokią kitą dova
ną.—K.

PRANEŠIMAI
Lietuvos Dukterų Draugija rengia 10 

metų sukaktuvių vakarienę ir balių lap
kričio 20. d., Lietuvių Auditorijoj. Kiek
viena narė privalo dalyvauti šioje iš
kilmėje, nes tai visų užduotis pagerbti 
draugiją ir tas narės kurios nesigo per 
10 metų ir neėmė pašalpos. Kviečia 
visus Valdyba,

ir

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS’ LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

Nedaro skirtumo kiek toli gyvenate, 
kaip toli kraustoties. Dieną ar naktį 
didelis darbas ar mažas; taipgi paran- 
duoju trokus, parduodu anglis kas ko
kias norite, didelis orderis ar mažas, 
tiek pat yra išpildomas. Reikalui esant 
prašome pašaukti 

REPUBLIC 3713—3691
6725 So. ROCKWELL ST. 

Chicago, III.
,,,!" '7............. ......... ................. ...........

..

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais

ai -

Financial
Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir' deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 3 16. Atdara vakarais.

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

Patent Attorney
Patentai

■■.-■■a

išradi-rinkų praktiškiems 
patarimas dykai.

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

PATENTŲ advokatas kooperdos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 2 po 4 kambarius 
mediniai namai. Bargenas. M534 So. 
Washtenaw Aye. Tel. Lafayette 7566.

Saukite

*

Dėl Specialių
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti
, V 'jį "

SAVO BIZNIUS PREKES
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

Trečiadienis, lapk. 16, 1932

7

Business Service' 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. 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

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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 
—- o---

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis $1.50

Kansas City ............... $4.50
Detroit ............................ $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $10.00
Philadelphia ............... $12.00
Wasbington. D. C......$12.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Cbicago

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui moters apie 
40 metų amžiaus, esu našlys ir pasitu
rintis. dirbu su virš 24 metus vienoj 
vietoj.

Rašykite laiškais į 
Naujienas.

1739 So. Halsted St. 
Box 1502

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino $7.00 

į mėnesį. Gali pasidaryti valgyti. 3253 
So. Halsted St. 3 užp. .

Business Chances 
Pardavimui Bizniais

BARBERNĖ, 10 metų bizny, ran
dasi ant Ashland Avė., arti 63čios gat
vės. .Vertės $600, dėl silpnos sveika
tos priverstas parduoti, tiktai už $200. 
šaukite Victory 1148.

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ muro bunga!ow, 2 

karų garadžius Marųuette Park $5500 
mainys ant lotų arba groserio.

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms mainys ant namo, taip
gi turim ir daugiaus visokių farmų mai- 
mui ant miesto praperčių.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

ROOSEVELT
8500




