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Šliupo sūnūs
NEWARK, N. J., lapkr. 16. (Specialė telegrama “Naujie

noms’*)—Daktarė Aldona šliupiutė gavo kablegramą, kad Kaune 
lapkričio 15 d. pasimirė jos brolis profesorius Keistuos šliupas.

A. S. Trečiokas.
(Prof. Keistutis šliupas yra sūnūs buv. amerikiečio Dr. Jono 

Šliupo. Gimęs Amerikoje, Keistutis šliupas yra mokinęsis Penn- 
sylvanijos, New Yorko, Chicagos, Muncheno ir Paryžiaus uni
versitetuose ir Zuricho politechnikume. Prieš išvažiuosiant į 
Lietuvą po pasaulio karo, buvo kurį laiką instruktorius Wiscon- 
sino universitete. Gyvendamas Lietuvoje, prieš kelis metus 
ėmė sirguliuoti ir jau mažai begalėjo dirbti Lietuvos univer
sitete. Velionis buvo dar gana jaunas, vos apie 40 m. amžiaus.

Anglija, Francija, 
Vokietija susivienijo 
atstatymo darbams

Anglija įspėja Abys 
siniją

Franci ja ir Anglija duos pini
gus, o Vokietija savo dirbtu
ves platiems elektrifikacijos 
darbams

Reikalauja, kad Abysinija su
valdytų vergų pirklius, kurie 
skerdžia Anglijos kolonijų 
negrus
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Teisėjai paskelbė 
morgičių moratoriu 
mą Nebr. farmoms

Teisėjai skelbia, kad neatiminės 
farmų už skolas iki pagerės 
laikai

Vokietija atmeta 
Francijos nusigink

lavimo pieną
Atsisako gryšti konferencijon 

iki nebus išpildytas jos rei 
kala v imas ginklų lygybės

Lietuvos Naujienos
Dvarininkams į neliečiamą normą palie 

karna žemės 111,000 hektarų

Paryžius, lapkr. 16.—Naciona- 
lės ekonominės tarybos sekreto
riaus pagelbininkas Raymond 
Patenotre paskelbė, kati Angli
ja, Francija ir Vokietija suda
rė trijų valstybių konsortiumą 
Europos atstatymui.

Pitonas projektas bus pasiūly
ti 17,000,000,000 frankų (apie 
$680,000,000) paskoį elektrifi
kuoti geležinkeliusi Lenkijoje, 
Rumunijoje, Irake ir Portuga
lijoje. Francija ir Anglija su
dės po 40 nuoš. tos paskolos, o 
Vokietija 20 nuošr

Kcnsortiumas bus grynai eko
nominis ir jį vadovaus Fran
ci jos-Vokieti jos premierai. Gru
pė susidės iš trijų sindikatų— 
pirmo, Francijos-Vokietijos fi
nansinių ekspertų; antro, Ang- 
lijos-Francijos-Vokietijos banki
ninkų ir trečio, Vokietijos-Fran- 
cijos sindikato, kuris vykins an
trojo projektus.

Pasak Pa ten tore, svarbiau 
sias tikslas yra pašalinti var
žytines tarp tų šalių ir bendrai 
pravesti plačius industrializaci- 

. jos pienus, kurie duotų darbo 
gaminančioms reikiamas reik
menis dirbtuvėms, o mažesniųjų 
šalių bedarbiai atliktų darbus 
ant vietos. Pats to pieno pa
grindas yra suvienyti Francijos 
kapitalą ir Vokietijos industri 
ją.

Londonas, lapkr. 16 
rūstinusi delei Abysinijos ver
gų pirklių išskerdimo 150 'Ke- 
nya gentės negrų, Anglijos val
džia pasiuntė aštrų įspėjimą 
Abysinijos imperatoriui Haile 
Selassie, kad jei jis negali palai
kyti tvarkos savo teritorijoje, 
tai Anglija bus priversta stver
tis “tinkamų priemonių“.

Nota nėra viešai paskelbta, 
kadangi ji tapo pasiųsta Angli
jos pasiuntiniui Addid Ababoj, 
kad jis ją žodžių perduotų im
peratoriui. Ji buvo iššaukta ži
nių apie Baron vergų pirklių iš 
pietinės Abyssinijos nuolatinius 
puldinėjimus ant Gaila genčių 
Anglijos teritorijoj, Rudolph 
ežero apielinkėse, Kenya dist- 
rikte.

Puolikai, kurie yra apsigink
lavę šautuvai, ne tik išskerdė 
galliečius, kurie yra apsiginkla
vę tiktai vilyčiomis, bet pastvė 
re ir išsivežė daug moterų ir 
vaikų, kaimus sudegino ir nu
sivarė jų gyvulius.

Apskaitoma, kad nuo pradžios 
šių metų abyssiniečiai išskerdė 
jau 1,00 ramių Kenya gyven
tojų.

Norfolk, Neb., lapkr. 16. 
Devinto teisminio distrikto tei
sėjai paskelbė moratoriumą 
morgičiams ant Nebraskos far
mų.

Teisėjų paskelbimu, jie, iki 
pagerės laikai ir farmeriai ga
lės susirinkti kiek pinigų, ne
atiminės farmų už skolas ir jų 
nelicituos. Patys farmeriai, ku 
rie lankėsi į licitacijas, bandė 
vieni kitiems gelbėti, kad tų Ii 
citacijų neprileisti. Jie ir rei
kalavo, kad butų sustabdytas 
atiminėjimas farmų už inorgi- 
čius iki farmeriai galės atsigau
ti nuo dabartinės depresijos.

Morgičių savininkai nerodo 
didelio priešingumo teisėjų mo
ratoriumui, nes jie patys mato, 
kad farmeriai negali prie dabar
tinių sąlygų išmokėti savo sko
las, nors ir kažin kaip norėtų 
nuo skolų pasiliuosuoti.

58 žmonės žuvo Japo 
nijos audroje

5,000 namų sugriauta, 250 žmo
nių pasigendama

Tokio, lapkr. 16.— Nors pir 
madienio tyfunas ir suardė su
sisiekimo linijas*.tęciaus.jau su
rinkta žinių, kad toje smarkio
je iš juros atėjusioje audroje 
žuvo mažiausia 58 žmonės ir 
kad pasigendama nuo 250 iki 
300 žmonių, kurie galbūt yra 
žuvę juroje.

Tyfunas perėjo per 6 pre
fektūras centralinej Japonijoj, 
sugriaudamas 5,000 namų, 10,- 
000 namų apardydamas ir pri
darydamas didelių nuostolių pa
kraščių laivams.

Franciją laukia $320,- 
000,000 deficitas

Alkani jaunuoliai 
žiasi armijon

ver-

Vienna, lapkr. 16. — šimtai 
alkanų jaunuolių jau nuo vakar 
stovi prie kareivinių, laukdami 
progos jstoti j kariuomenę, nes 
šiandie prasidėjo užpildymas va- 
l^nsijų Austrijos armijoje. Mo
kestis armijoje yra maža, bet 
kareiviai visgi yra sotus, kuo 
bedarbiai ne visuomet gali pa
sigirti.

St. Germain sutartim, Austri
ja gali užpildyti vakansijas ar
mijoje naujokais, bet tarnyba 
armijoje turi tęstis ištisus 12 
metų. , .

Pienuoja sumažinti nuo
šimčius už bankų 

įdėlius

Paryžius, lapkr. 15. — At
stovų butan įneštoji 1933 m. 
biudžeto sąmata numato paja
mų $1,512,080,000, o‘ išlaidų $1,- 
911,200,000. Tokiu budu numa
tomas $320,000 deficitas. '

[Acme-P. A. Photo]

Išrinktojo pręzidento Frank- 
lin Delano Roosęvelt žmona, 
artima giminaitė buv. prezi
dento Theodore Roosevelt.

Del niekor-didelė
audra

Chicago.— Kiek numanoma, 
Chicagos ir apielinkės bankie- 
riai yra susitarę sumažinti iki 
21/2 nuoš. palūkanas už taupi- 
mo įdėlius-depozitus, vieton da 
bar mokamų 3 nuoš. Manoma, 
kad naujieji nuošimčiai bus į- 
vesti pradedant nuo sausio 1 d., 
1933 m. ir apie tai oficailiai bus 
paskelbta ne ankščiau pračĮžios 
ateinančio mėnesio.

Legislatura rūpinasi tik 
laikine pagelba

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana

šauja:
Apsiniaukę, tiek pat šalta.
Saulė teka 6;41, leidžiasi 4:- 

oa -o-

Springfield, III.; lapkr. 16.— 
Dabartinė valtsijos legislatura 
rūpinasi pravesti tik tokius pa
tvarkymus, kurie suteiktų pa* 
gelbą bedarbiams laikinai, iki 
pabaigos vasaros mėn., palikda
ma nuolatine pagelba rūpintis 
reguliariniai naujos legislatu- 
ros sesijai.

Svarbiausias dabar svarsto
mas bilius yra duodantis Cook 
pavietui teisę išleisti bonų už 
$17,000,000, kurie butų garan
tuoti abelnais taksais. Tie pi 
nigai bus suvartoti neva bedar 
bių šelpimui. Bilius susilaukė 
nemažai priešininkų, nes jį pri 
ėmus taksai 
4 nuoš.

Riaušės Belfaste belau
kiant Valijos princo

''T"'.'

Belfast, šiaurinėj Airijoj, lap. 
16.—Vakar vakare, belaukiant 
atsilankymo Anglijos sosto į- 
pėdinio, Valijos princo, kuris tu
ri atidaryti naujus parlamento 
rumus, 'buvo kilę nemažai sumi
šimų, o vienoj vietoj liko nu
traukta Anglijos vėliava.

Sumišimus kelia airiai res
publikonai iš pietinės Airijos, 
kuriems nepatinka princo apsi
lankymas, kaipo dar labiau ati
tolinantis šiaurinę , Airiją nuo 
pietinės.

Tečiaus šiaurinės Airijos val
džia visus pastatė kariuomenę ir 
policiją ir užtikrina, kad laike 
princo apsilankymo nieko neat
sitiks ir policija neprileis jokių 
riaušių.

...... — "II......—

Nusižudė harpistas

ant namų pakiltų

Los Angeles, Cal., lapkr. 16. 
■—Carl Schuetze, 52 m., New 
Yorko filarmoninės ir Metropo
litan operos orkestrų harpistas, 
nusižudė iššokdamas per langą 
iš psichopatiiiės tarybos ofiso, 
kur jis buvo nuvestas jam pa
čiam prašant.

Berlynas, lapkr. 16. — Vo
kietijos valdžios rateliuose atvi
rai pareikšta, kad Franci jos pa
duotame valstybėms nusigink 
lavimo p'.ene nėra viso to, ką 
yra žadėjęs premieras Herriot 

,ir kad tas pienas netinka dagi 
i kaipo pamatas naujoms dery 
boms, kadangi jis visai nepri- 

1 pažysta Vokietijos reikalavimo 
ginklų lygybės. O iki tas rei
kalavimas nebus išpildytas, Vo
kietija nebegryš į nusiginkla
vimo konferenciją.

Visa Vokietijos spauda ne
prielankiai pasitiko Francijos 
pieną.

Iš i viso parceliacijos t..........-
785,270 ha. žemes; išskirstyta 
2,905 kaimai ir padaryta 
64,316 vienkiemiai.

Samda Illinois valsti 
joje didėjanti

Springfield, III., lapkr. 16.— 
Ilinois darbo departamentas 
skelbia, kad per pereitus tris 
mėnesius samda Illinois valsti
joje nuolatos didėjo, nors ir 
labai pamaži. Taip, samda spa
lio mėn., padidėjo 1.2 nuoš. pa
lyginus su samda rugsėjo mėn.

Kunigai maldomis nori 
taisyti padėtį

■ Londonas,/ lapkr/16. — Con- 
tebury arei vyskupas išleido at
sišaukimą į visą šalį, skirdamas 
lapkr. 27 d., kaipo dieną mal
doms už pašalinimą dabartinio 
krizio.

Kaunas. — Žemės ūkio mi- 
nisteris p. Aleksa vėl kalbėjo
si su stapudos atstovais.

P. Aleksa painformavo, kaip 
vvkdoma žemės reforma.

• šiemet esą išparceliuojama 
apie 20,000 ha, kurių pusė įei
nanti dvarininkams į neliečia
mą normą, o kita pusė išdali
nama bežemiams. Iš viso par- 
celiacijos paliesta apie 62,000 
ha. Dvarininkams į neliečia
mą normą ten atiduodama 
111,000 ha.

Kaimų skįi'stymas
Po karo neskirstytų kaimų 

žemėsi buvę daugiau kaip 1,6

Rusai nušovė 8 vals 
tiečius

Vilnius, lapkr. 16. —Sovietų 
pasienio sargyba šiandie nušo
vė aštuonius alkanus valstie
čius, kurie bandė pereiti Len
kijos sieną tarp Ogary ir Radoš- 
kovičių.

mil. ha. Ligi šiolei esą jaū 
išskirstyįa 785,270 ha, 2905 
kaimai, — padaryta 64,316 
vienkiemių. Iki šių metų ga
lo busią išskirstyta apie 900,- 
000 ha, 3,000 kaimų, padaryta 
apie' 75,000 vienkiemių. Atei
nantiems metams lieką neiš- 
skirstyta apie 750,000 ha. 1936 
—1937 metais skubieji kaimų 
skirstymai jau numatoma 
baig’j ir busią daromi tik pa
pildomi. skirstymai.

Statybos medžiaga brangi
Kalbėdama?, apie statybą p. 

Aleksa sako, kad statyba pas 
mus esanti labai brangi. Pav., 
pernai vienas kub. mtr. kašta
vo 60—70 lt., šiemet 40—50 lt., 
bet apsižiūrint į produktų kai
nas ir tai yra labai brangu.

Nemaža esą trukumų ir kre
dito srity. Be to, daug esą 
gaunama skundų dėl sindika
tu. Ne visi skundai sindikatais 
yra rimti, tačiau kai kurie 
skundai pagrįsti ir sindikatai 
bus paimti griežtesnėn priežiū
rom. Tai vis neigiami reiški
niai, kurie pasunkina ir taip 
jau nelengvas žemės ūkio ga
minių produktų gaminimo są
lygas, q pašalpos prie pieno 
produktų ir bekonų gamybos,

Al Capone reikalaujamai^"11’/ *>* balinai teati 
paliuosavimo 

•į. j*'t* {>. ■ tiu i' •

Angora, Turkijoj, lapkr. 16. 
—Tarp Turkijos ir Egypto iš
kilo dideli nesusipratimai. Ir 
visai dėl menkniekio. Mustapha 
Kernai Paša, kuris visus griež
tumu modernizuoja Turkijos 
respubliką, kartą laike parado 
pamatė žmogų, kuris buvo už
sidėjęs senovinę turkišką rau
doną kepuraitę-feską. Priėjęs 
prie to žmogaus ir sako:.

“Ar jus nežinote, kad senie 
ji mahometoniški papročiai ma
no šalyje yra panaikinti?“

“Taip, aš žinau, bet aš esu 
Hansa Bey, pasiuntinys iŠ Egyp
to“, atsakė žmogus su turkiš
ka kepuraite ir nusisuko.

Kernai atsiprašė per Turkijos 
legaciją Egypte. Bet egyptiė- 
čiai jaučiasi, kad jų religija li
kusi įžeista, tuo atsiprašymu 
nepasitenkina ir reikalauja, kad 
Kernai atsiprašytų asmeniškai.

Francija mažina ginkla
vimosi išlaidas

Paryžius, lapkr. 16.
duotas parlamentui svarstyt’ 
1983 m. biudžetas numato $58,- 
212,000 sumažinimą ginklavimo 
si išlaidų.

Pa

Prezidentas sugryžo 
Washingtonan

■Pre
su-

Washington, lapkr. 16. - 
zidentas Hooveris šiandie 
gryžo iš Californijos, kad tuo- 
jaus pradėti visą eilę konferen
cijų karo skolų klausimais.

Rockfordo pienas 6c 
kvortai

Statyba sumažėjusi tri 
mis ketvirtadaliais

Rockford, III., lapkr. 16. — 
Visi Rdckfordo pieno pardavė
jai nupigino pieno kvortą iki 6c. 
(O kada nupigins Chicagos pie 
nininkai, kurie, ima 11c už kvor
tą?)

New York, lapkr. 15. —Sta
tybos statistikos rodo, kad sta- 
tyba Jungt. Valstijose šiemet 
yra sumažėjusi trimis ketvirta
daliais, palyginus su ta staty
ba, kuri buvo 1925-1928 m. m. 
laikotarpy.

Automobilius nuslydo į 
ežerą—4 žuvo

i i 11 ■ ■■■ ■

Atlanta, Ga., lapkr. 16. — 
Vietos federaliniame teisme pra
sidėjo nagrinėjimas garsaus 
chicagiečio Al Capone reikala
vimo jį paliuosuoti iš federalinio 
kalėjimo, kadangi laikas baudi
mui už nesumokėtus taksus 
esąs jau užsibaigęs.

50,000 medžiotojų medžioja 
briedžius

Duluth, Minu., lapkr. 16. — 
Vakar atsidarius briedžių me
džiojimo sezonui, į medžioklę 
stojo šioje apielinkėje apie 50,- 
000 medžiotojų. Bet nežiūrint 
tokio didelio skaičiaus medžio
tojų, pirmąją medžioklės dieną 
neįvyko jokių nelaimių.

pa-Motina nušovė 2 vaikus ir 
sidavė policijai » . / .... .

Graham, N. C., lapkr. 16.
Mrs. Riley Dollar, 43 m., žmona 
audinyčių darbininko, nušovė 
du savo vaikus kai jie miego
jo, trečią vaiką pašovė ir tada 
pasidavė policijai.

taiso tą skriaudą, kurią daro 
lilIkSčiau suminėtieji reiški
niai.

Baigdamas pasikalbėjimą p. 
Aleksa dar pridūrė, kad ūki
ninkai busią raginami stogus 
dengti skiedromis. Tai ir ne 
labai brangu ir .nudažius skie
dras trobesiai iš tolo labai 
gražiai atrodą.

mn.. ..  > ..... ... . ... . ....... .
V

Lietuvos eksportas
Kaunas.—Lietuvos išvežimas 

per šių metų rugsėjo mėn. sie
kė 14,9 mil. litų, įvežimas —
16.7 mil. lt Tuo budu išvežimas 
buvo mažesnis už įvežimą 1,8 
mil. lt. Palyginus su rugpiu 
čio mėn.,. išvežimas per rugsėjo 
mėn. padidėjo 1,5 mil. lt., o į- 
vežimas—1,6 mil. lt. .

Per šių metų pirmus 9 mė
nesius Lietuvos išvežimas pa
siekė 142,5 mil. lt. (1931 m. —
208.7 mil. lt), o įvežimas — 
124,3 mil. lt. (1931 m. —218,8 
mil. lt.). Tokiu budu užsieniu 
prekybos balansas yra aktyvus 
18,2 mil. lt.

TIK ŠEŠIOS SAVAITĖS BELIKO ■
IKI

Įsakė išnaujo nagrinėti 
7 negrų bylą

,1 į" ;

Montgomery, Ala., lapkr. 16. 
—’Alabamos augščiausias teis
mas, Jungt. Valstijų augščiau- 
sio teismo įsakymu, atmainė 
nuosprendį 7 negrams’ jauhuo- 
ilams, nuteistiems mirčiai už 
užpuolimą ant dviejų baltų mer* 
gaičių arti ScOttsboro ir įsakė 
žemesniam teismui padaryti 
naują tos bylos nagrinėjimą.

Anaconda, Mont., lapkr. 16.-— 
Keturi jaunuoliai žuvo Silver 
ežere, kada jų automobiluis pa
slydo ant slidaus kelio ir nu
sirito j 8 pėdų gilmho vandenį. 
s -- f

r ’■ ■

4 užmušti Škotijos kasykloj

GJašgovv, Škotijoj, lapkr. 16.— 
Keturi angliakasiai liko užmuš
ti ir 11 sunkiai sužeista eksplp 
zijoj Cardowan kasykloje.

Santjago, čili, lapkr. 16. — 
Finansų ministerija paskelbė, 
kad per 9 šių metų mėnesius 
čili. deficitas siekia apie $5,i 
800,000. į ’■ 
-K ;■

ar jųš jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už 
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon. ‘

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
8VBNTADIBNIAU NUO 9 IKI 1 VAL.
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pasiryžt Mirė pažangi mokytoja
NCIJOS

Cieveland, Ohio
Kupiškėnų susirinkimas

Kupiškėnų Reikalai

orą

ai painokšlų

sumosi
tiktai

KĄ ŽMONES MANO ne

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6

$$$

a u

VKRTftN IKI 
*14.98

sati 
nau

vis kai- 
klausimų 
atsakyti,

lik System, 
1809 North

Bet 
daroma

žauskiehė, turėdama vos apie 
30 metų amžiaus. Mirė, nelai
mingai susirgusi vidurių šilti
nę* Velionė buvo žinoma, kaip 
pažangi ir susipratusi mokyto-

ŠIĄULIAI 
vakare šiąulių miesto ligoni
nėj mirė Gordų pradžios mo 
kyklds mokytoja Emilija Gu

sybe^jog 
Retai Švelni ir Eeiigtk 
Sis
pasendinus,'* išnokinus, .perle!

Gamta sėto Žalumoj Retai Švelni 
ir Salias tabakas neturi

veikalus / tiktai

daugiau kčfilei

DRESES!
• ' *

Outlete! Naujo šilko. 
Visais

Laisvos Kapines ir 
Jų Priešai

VVisconsin valstijos 
riečiai kaitų su Centru 
čio 20 d. rengia 
šokių vakarų, kur ii 
Džindželeto svetainėje, 1528- 
12-*h st. Prasidės 6 vai. vaka
ro. Programų išpildys Jauno
ji Birute iš Chieagos ir kiti

tautos daugumą,( tai, iš tikrų
jų, kiltų didelis pavojus žmo
gaus kultūrai ir laisvėj. Ne be 
reikalo bažnyčia prašoko Kri
stų. Ji niekados nesistengė

Tobacco'C

SUSTABDYKITE 
KENTĖJIMUS 

Išbandykite Žolių Gyduoles DYKAI.

Stebuklingi vaistai padaryti ifi ' surinktų 
Europoje Amerikoje ir Ryt. Indijoje Žolių— 
dėl llruist

Per paskutinius 80 metus tūkstančiai 
išgydyti tapo. Dr. Šimanskis. sūnus Motinos 
Helena, paskubusios per 70 metų C 
Specialistė*. neliurint nuo ko sirgtumėte, 
siūlo jums ui r ■*“ 
trsatmento ui sjftc. L___
ginkite I Sužinokite teisybę 
—-Eaiamiuacija 
jų Žalėmis. Nelaukite ilgiau I

padedi 
r skiirde laiky 
žiribhių jŠnau

Taikstančiai 
musų stako 
paskutiniu 
OUTLETO KAINA

tiems laikamš, kurie hieko ne
dori žinoti anie žtpbgMitš 
minties paŽkhgg, Tik tiė, ku
riems rupi grąžinti vergijos 
laikus, palaiko dar krikščiohy-

suma
: viena kita šimti- 
apšvietos kultūros 
be pertraukos.

kaip Lai- 
suinetė- 
pasiųs-

žymųs dainininkai. Dalyvaus ir 
Dailės Ratelis iš Kenoshos.

Programui pasibaigus, p. 
Pūro orkestras iš Kenosboa 
gros šokiams. Visi vietos ir 
apylinkių lietuviai yra kvie
čiami j koncertų atvykti.

mano, kad Racine’o 
cpolitikauja, tai tie 

taip manydami, 
rinkimais lietu- 

Dau- 
remė repiiblikonus. 

republikonams net 
Nemažas

Lapkričio 4 d. pas mus įvy- 
ko Kupiškėnų Bendro Kliubo 
Amerikoje 2-ros kuopos ekstra 
susirinkimas. Kuopos valdyba 
kitiems melams palikta ta 
pati. I susirinkimų buvo atvy
kęs centro pirmininkas Jonas 
J. Kulis iš Chieagos.

Skaityta ir svarstyta laiškas 
iš Kupiškio. Laiškų prisiuntė 
J. Jodakis, kuriam buvo pa- 
vesta sutverti Kupiškio vals
čiuj pažangiųjų draugijų. Tai 
draugijai vėliau butų galima 
pavesti K. B. K. A. Liaudies 
namo prižiūrėjimų, kuris bus 
pastatytas Kupiškyje.

Jodakis tų darbų atliko, — 
vadinasi, suorganizavo Pažan
giųjų Kupiškėnų Sų j tingų, 
klirios valdybų sudaro žynies- 
■ni tos apylinkės veikėjai: K. 
Augulis, P. Krapaviekas, M. 
Krupelis, P. Burokas, J. Bake
nas, A. Marcinkevičius, D. Ta
mošiūnas, D. Vaitkumis ir P. 
Krapavickienė.

Clevelando 2-ra kuopa pri- 
pavediniui Liaudies Na- 

g lobu i Pažangiųjų Kupiš- 
Sąjiingai, kuri turi tiks-

procesą, -kur
žinomas kaip -

miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad tiickies yra tokie 
lengvi ęigareuį. <

neturi. Turi norus, 
mų, bet pinigų nėra 
gentas kainuoja. Reikia apmo
kėti sugaišties ir kelionės lė
šas. Klausimas kyla, kur gauti 
pinigų?

Tad jie kreipiasi į amerikie
čius lietuvius, ypač į kupiškė
nus, kad prigerėtumėme 
jiems tifjį planą įkūnyti.

Manau, kad neapvilsime Et, 
Kultūros Dr-jos ir paskubėsi
mo jai talkon su pihigiška pa-

aniekinus. Ir ne 
eligija neat- 
kėaujd, kaip 

ir dar šiandien,

sanda- 
lapkri- 

koncertų ir 
įvyks p.

tlėš. fe tai krik 
^nižfliČHiį 
KęnifejiriiOi 

keikiama

lapkričio 20 d., 2 vai. po pietų, 
12-th St. Hali. Visi nariai yra 
kviečiami susirinkime 
vauti.

na-
Paža ii- 

Sų jungos 
turės• v vies-
ir in-

1arė
mo
kėnų Sąjungai, kuri turi tiks
lo veikti bendrai viso Kupiškio 
valsčiaus gerovei. Išreiškė taip 
pat pageidavimų, kad tas 
mas butų pavadint 
giųjų Kupiškėnų 
Liaudies Namais. Jame 
bu'.i skaitykla, svetaine, 
būtis, valgykla, arbatinė 
formacijų biurai'.

Pirmininkas Jonas J. 
ragino visus kupiškėnus dar
buotis ir laikytis vienybės, kad 
butų galima trumpoj ateityje 
tuos Liaudies Namus ‘sukurti.

Antra kuopa nuo savęs atsi
šaukia į visus* vietos kupiškė
nus prisidėti prie ’p garbingo 
darbo. Visi kupiškėnai sukrus- 
I ime ir parodykime, kad mes 
mokame dirbti kultūringų 
darbų. —Kupiškėnas.

rašoma apie steigiamas laisvas 
kapines.

Aš dar sykį šaukiuosi į ku
piškėnus, kad jie suprastų tų 
musų laisvamanių kilnų dar
bų ir įvertintų jį. Lietuvos jau
nuomenė, t(rokštanti šviesos, 
paskendo tamsybėje. Jos vei
kimas yra suvaržytas, nes
veika dvasia viešpatauja orga
nizacijose ir mokyklose. Vi
sur slopinama kiekviena lais
vesnė mintis. Kad .tiems: atida-

. ! . . ' , * I i .»*»»,» i : i > 'j. / JI . ■

„L’.i ir parodžius jų da- 
yra organizuo- 

aiškinama 
laikų padaryti

rius akis 
romas klaidas 
j a mos paskaitos* 
krikščionybės 
žalingi darbai lietuvių tautai. 
Verskime lietuvių istorijos 
lapus, tai pamatysime, kų 
mums davė krikščionių tiky
ba ir kokias idėjas pasėjo tar
pe žmonijos. Kiekvienas ku
piškėnas privalo žinoti, kad 
viskam, kas buvo padaryta 
žmonių gerovei, sveikatai ir 
laisvei kelti, buvo sukurta tik 
nugalint bažnyčios smaugian
čių rankų. Stačiai nėr to mok
slo, kuriam neteko nukentėti 
nuo bažnyčios globos. Rogeris 
Baconas, kuris viduriniais 
amžiais žmonijos labui padare 
koletų naudingų išradimų fi
zikoj ir chemijoj, išbuvo 14 
metų kalėjime, kur buvo įmes*? 
tas dominikonų ordeno įsaky
mu kaipo burtininkas. Kas to
liau nežino, kokių audrų krik
ščionių pasaulyje shkėlė gam
tininko Darvino veikalai. 
Kiek prakeikimų susilaukė šis 
didysis gamtininkas tiktai dėl 
to, kad moksliškai ir bešališ
kai bandė išspręsti žmogaus 
kilmes klausima.

Pinigus siųskite tiesiai Et. 
Kultūros Dr-jos pirmininkui— 
Petras Vaitiekūnas, Maironio 
16, Kupiškis, Lil įmania.

Nedidelė suma reikalinga 
tani tikslui 
nė — ir 
darbas eis*

Nei nepasijutome, 
svų kapinių,reikalui 
m e $118.50, kurie jau 
ti Kupiškiu.

Nepasijusime, kaip 
me vienų kitų šimtinę rengi
mui paskaitų, tik nevilkinkim 
pradėtų darbų. Jau pirma $10 
paklota tam garbingam tiks
lui. Dabar laukiame, — koks 
pavienis asmuo, draugija ar 
kliubas prisius ncxt.

Maldauja paramos tokiam 
garbingam darbui:

Dr. A. L. Graičunas.

Lietuvoje, Kupiškyje, nuo 
kelių metų gyvuoja Etinės 
Kultūros Draugijos skyrius, 
kurio tikslas yra kas dora ir 
gražu įgyvendinti tarp Kupiš
kėnų.

Draugija iš peties ir nuo 
širdies, atsiraičiusi rankoves 
dirba — neša pažangos žibin
tų į kaimus.

Šiemet, ji pasiėmė ant savo 
pečių milžiniškų darbų — ap
švietus ir kultūros darbų.

Ji suplanavo eilę paskaitų- 
pamokų su pagražinimu iš 
vietos talento: muzika ir dai
na.

Prelegentai įvairioms te
moms tenka kviesti iš laikinės 
sostinės Kauno. Tas kainuoja 
nemažai pinigų, o draugija jų

lietuviai 
’ bai klysta 
r rezidento 
via i organizuotai veikė 
j.unia jų 
Jie rengė 
prakalbas. Nemažas skaičius 
simpatizavo demokratams bei 
kitoms politiškoms partijoms. 
Dabar vieni jaučiasi patenkin
ti, nes jų remiami kandidatai 
laimėjo, o kiti yra nusiminę. 
Well, bet ir pralaimėjusieji 
ateityje turės progų atsigrieb
ti. Tačiau dabartinių momentu 
visų troškimai ir norai supuo
la, visi laukia geresnių laikų, 
nes depresija visus vienodai 
kankina.

Tas darbas jiems 
pavojingas todėl, 

sumažės jų pajamos už 
laidojimų. Daug 

iiufcėriįčj'6 kupiškėnai nuo juo
dojo Rohios slibino, bet dar ir 
Šiandien kenčia, dirbdami lai- 
svamanybės darbų ir steigda
mi laisvas kapines. Bet yra 
vilties, kad bus nugalėtos vi
sos kliūtys ir laisvamanių or
ganizacija parodys žmonijai 
tiesos kelių į skaistesnį ryto- 
jij. Jei mes norime, kad ta ko
va butų laimėta, tai turime 
stoti į kovotojų eiles ir sykiu 
kovoti. Tada tikrai pergalė 
bus musų pusėje.

Tai štai musų pareiga. Mes 
turime remti, kiek kas išga
lime, pradėtas steigti laisvas 
kapines ir organizuojamas 
paskaitas kupiškiečių tarpe 
Lietuvoje. Aukotas nors vienas 
centas dėl laisvamanių idėjos 
atneš šimteriopą naudą 
mums vieniems, bet virai lietu
vių tautai.

Prie pabaigos turiu išreikšti 
padėkos žodį musų gerbia
mam ir nenuilstamam veikė
jui Dr. A. L. GraiČiunui, kuris 
daug prisidėjo prie laisvų ka
pinių steigimo.

— A. S. Kovoliunas.

Luckies nėra

JliES pėrkamepuikiaūšią, patį : džiautas peb ptigeriiunhą Ęucky 
puikiausią tabaką, visaihe Strike Valymo 

pasaulyje, bet tąs dar neišaiški
na kodėl žfnonės visut> skaito 
Lucky Strike lengviausiu eiga- 

' 1 f f. ' *

retu* Dalykas tame, kad mės 
niekuomet ribUžįiiirŠtahie tei- 

asavo Žalumoj 

todėl 
jį. tinkamai

žaliotabako
dėl to jie tokie lengvi

Kaip beprasmingos yra pas
tangos sutaikinti biblijos le
gendas apie pasaulio ir žmo
nių atsiradimų su šių dienų 
gamtos inoktlo daviniais. Ne
užmirškime, kad daugiau kaip 
du šimtai melų bažnyčia dr 
dČ skaityti b n 
Koperninko 
todėl, kad jo mokslas apie že
mes judejiihų nesutiko su bib
lijos legendomis;

Viši didieji filosofai, kaip 
Kantas ir kiti, kurie davė filo
sofinei minčiai naujų kryp'į, 
pateko į uždiraūitų autorių šų- 
rksą. O kaip inhlonū yra žino
ti, kad visi jie; karusieji mok
slų ir. dirbusieji Žmonių kdl* 
jurai ir gerovei? šiandien yra 
pragare, o tie, kurie juoš per- 
ąėkiojb'ir ddgido yra daugujb. 
Ne baisu hutų prdttngain žrfio* 
gūl,: mirtiM t > atsidurti: ir

^pragare tokioj draugijoj...,..
girdėdami, kas buvo spaudoje šiandien katalikų bažnyčia

Ketvirtadieny, Penktadieny ir šeštadieny 
3 DIDELES BARGENU DIENOS

SENSACINGAS KAUTU IŠPARDAVIMAS
KURIO JUS LAIŠKAIS REIKALAVOTE

NEIŠPASAKYTAI DAUG SUTAUPYSITE
Pasirodyk Dėkot 

DIENAI

asaulio gerovei KUrtt. Jeigu 
anglis yča tiKtdjĮ hiiišiį tčvy- 
e, tai kdiii gi riipititiš šia .... ... Juo

lėinie įjiišau- 
lyj, Jiid daiigifeti Dievo biis* at
lygintas p6 įiįit' L .......
ščiohių 1-r ju įj’j 
alas ir dorii^ 
vargas yr^ jtį; š 
—“Vilk savo jU 
Isčsi danguje” M 
prasmė, kiiirlę, kasdien per Šim
tu^ me’ų skahiba Iš bažnyčių 
sakyklų. Bet toks* idealas gali 
tiktai apgauti žmoniją ir pa
vergti darbo žiitones.

“Bažnyčia mum 
liaudį vąi*ge 
ti”,—juokiasi 
dotojai ir tamsihtojai. Ir jie 
teisingai mano. Religija svai
gina darbo žmogų ir verčia jį 
šio pasaulio neteisybes užmir
šti. Bažnyčia buvo ir yra žan- 
darmas valstybių, kur vieŠ^a- 
taitja prievarta ir išhhtidoji- 
nias.

Pažvelgia te į žmonijos pra
eitį ir jos Įš|oriją: visiir ir 
visadii viešpatavo • bažnyčios 
ir despotų sąjunga. Neišmanė
liai mano, kad krikščionybė 
skelbia ir nori brolybės 
jie nežino, kad tas 
tik liaudies paklusnUhitii gau
ti, gi pati bažnyčia stropiai

ant KAUTU dėl 
moterų, Merginų ir vaikų

šis Omletas išspręs tuksuntims taupių Chieagos šeimy
nų rūbų klausimą. Jisai išspręs ir jūsų klausimą. Atei
kite tuojaus; mes parodysime jums pastebėtinas vertybes! 

k Gaukite savo dalj kiekvieno siūlomo bargeno. Nepra- 
K^lciskite nei vieno. Šimtai labai gražių 
Hk NAUJŲ KAUTU m
m. ŠILTŲ KAUTŲ ų> į 

Turpelliuom* žiltų pamiiliulu 
KAU.IAIH PADABINTŲ 

KAITŲ PILĖ MATERJO- 
10 KAITAI. Niekad dali- raįBĮf-•; W rlau Iiegaiuilte panaUų 
vertybių. Ateikite ankstir 'O*” Ir l&Hlrinklte. Nusipirkite ■ 
khu Kraftų, Mitų tarpel- 
Huom* pamušalu kailiniais 
padabintų po KalMIne kaina.

VAIKAMS KALTAI 
šiltu pamušalu, kai kurie kai
liais padabinti. Dar ne bu
vę barsenai. Chinchilla taip
gi. Kiti buvo (kainuoti *4.98

.OVTLfTO KAINA

’1.99

MERGINOMS SKt KINIAI 
KALTAI

Raudoni Ir žali Mitu tarp el- 
Kįjs Uitose iHtmu&alu, kurie patiks 

kiekvienai merginai, sportui 
ir Hdjlinul. Didis nuo 84 Iki 
38. Vertas Iki *8.98. Dld- 

BtKi™ liausis Alo šėtono bargenas 
AID OŲTLETO $0 JĮ Q 
KAINA .   Ci4u

■ DRESES!
Įkištai jie išparduodami šiame 

nų, vilnonės ir daug kitokių materjolų 
' jaustais styliais. Kitos truputi sutrin- 

tos.* Vertės iki $5.98. Kada jus pama- 
tysite, jus norėsite keletą nusipirkti. 
Tai yra pastebėtinos vertybes. Outleto 
kaina .. ....................... ..............................

SVEDERIA1 BUIZOS
naujoviškų svederio bliuzių dėl moterų ir, merginų buvo prie 
pridėta, idant užganėdinti tas kurios negalėjo pasinaudoti musų 

svederių išpardavimu. Vertės iki $1.00 — 9Q/>

NEPAŽABOTAS ĮNIRŠIMAS 
“Gamta savo Žalumoj” - kaip atvaiz
duota garsaus gyvulių tapytojo Paul 
Bransom • • » įkvėpta atkaklios kovos 
tarp laukinių mustangų eržilų vakarų 
laukuose • • f kovoja iki mirties žiban
čiais dantimis ir kertančiomis kanopo
mis, 
ir Lengva 
vietos cigaretūose-

Jau, rodos, daugiau metai 
laiko, kai]) spaudoje kalbama 
apie steigiamas laisvas kap- 
nes Kupiškyje. Gal kam ir a\- 
fibodo skaitvti visokie atsi
šaukimai ir raginimai steigti 
kapines, bet kų darysi,—koks 
darbas to reikalauja. Nerašysi, 
tai nieko neturėsi. Kiekvienas 
parašytas straipsnis atnešė 
naudos tiek dvasinės, tiek fi
nansinės. Tai]) kad spauda yra 
'.alkininke veik kiekvieno 
kultūrinio darbo. Per spaudų 
mes galime išreikšti savo var
gus ir 4inktfmumus|—kų tik 
mes dirbame ar dirbti žada
me, — viską per spaudų pasi
sakome plačiajai visuomenei.

Aš čia noriu keliais žodžiais 
pakalbėti apie steigiamas lais>- 
vas kapines, jų priešus ir 
ruošiamas paskaitas Etinės 
Kultūros Kupiškyje. Gal kam 
kyla klausimas: kam reikalin
gos tos laisvos kapines. Juk 
Lietuvoje kapinių pakanka
mai yra ne vien prie bažny
čių ,bet dar prie kiekvieno 
kaimo. Kur neeis i, visur ma
tysi gražų gojalį si 
siais kryžiais, — Ii 
mo kapines. Į ’,ų 
reikėtų kiek plačia 
bet aš kiek galėdamas steng
siuosi trumpoj formoj tų da
lykų paaiškinti.

Mes jau žinome, kad laisvas 
kapines steigia ne Romos tar
nai ir ne kokie pavasarinin
kai, o laisvoji Lietuvos visuo
menė, kuri jau nenori nieko 
bendra turėti su klebonais ir 
jų tarnais. Kur nėra laisvų 
kapinių, \ai mirus laisvama
niui prisieina reikalas turėti 
su klebonu ir jam pataikauti, 
kad gavus vietos kapinėse. 
Ahitinka daug tokių įvykių, 
kad mirusio laisvamanio jo
kiu bildu nepriima laidoti į 
parapijos kapines. O jei pri
ima, tai' rėiktilaVja didelės su
mos pinigų, kurių ne visad# 
Velionio giminės ar tėvai išga
li, mokėti. Kad pasiliuosavus 
puo viso to, kupiškėnai ir su
manė steigei laisvas kapinėj. 
Jiems atėjo talkon Amerikos 
lietuviai kupiškėnai priešaky
je su Dr. A. L. Graičiunu. 
Jau Sukelta daugiau nei šim
tą? ilolerių. Bet, deja, dar,ne* 
visi tų kilnų darbų parėmė; 
daug dar pasiliko nuošaliai, 

nęspf^asdanų ir nč*

NAUJlfiNOS,-Ougo, itt, -.. , , .... ,
daboja, kad smuHo keliu 
t(imo meilę r 
yiėnd pasaulio 
hčHė tiek ašarų 
krikščioni \
kį4a prasideda karas^ tai dva
siški j a pirmoji yra pasiruošus 
jam savo laiminimų duoti.

Kada kupiškėnai pradėjo 
ruoštis prie steigimo laisvų 
kapinių, tai dvasiškija pasi
juto, kaip karštu vandeniu a- 
pipilta, ir tuojau griebėsi viso
kių priemonių, kad tų darbų 
sugriauti. m 
labiausiai 
kad 
mirusiųjų

Eleetrle

CUca*o, UL

yulHtal joMlaryli

Ir ligonių I 
utiniu* 80 motus 

_ Simansltla_ 
luskilbusios per 70 metų Žolių 

liurinl nuo ko Hlrglųniftto. 
91.00 penkių dienų žolių 
~ Nueikite VM J j. ■ Ijtnfl- 

’ ) nuo SpecialiMto 
tykai. Gydykite savo Krau- 

_ ____ _ _____ ‘A .A,:__I Ateikite su 
skelbimu arba prisiųsklte 26s ui valetus ir 
gydytojaus patarimų. Dr. 
ture H*rb *a<l _ 
pirmiau buvus 8-M-S Institute 
Damen Ąva., CUea*o. IU.

CHICACO MAIL ORDER CO.
HARRISOH 6 PA UOKA STS... habsm.ield L

*į^ -f■ j ■



Ketvirtadienis, lapk. 17, ’32 NAUJIENOS, Chicago, HĮ. ,

Po rinkimų

nytojai ir gelbėtojai neima ga
na už savo patarnavimą. Biz
nis yra svarbus ir musų pinion- 
zų ministeris pagalvos, kaip jį 
pradėjus.

Komercijos biuriaisi.

Nestebėtina
advokatą, kuris tik keli metai 
yra baigęs advokatūrą ir yra 
gandų, kad provų teismuose 
nėra varinėjęs. Jis yra jaunas 
ir neblogai išrodo, todėl jo fo
tografiją butume čia įdėję, bet 
bijome, kad kiti išrinktieji val
dininkai užprotestuos, o jų fo
tografijų bijome dėti, nes ne
kaip išrodo. Musų patarimas 
pačioj pradžioj yra, kad val
dininkai uždraustų laikraščiams 
spausdinti jų paveikslus; taip
gi kad jie nesirodytų perdaug 
publikai. Kol žmonės nežino, 
kaip jie išrodd, tol manys, kad 
jie yra įspūdingi ir gražus vy
rai.

Gal atsimenate tą pasakaitę, 
kurioj sakoma, kad ir asilas 
gyrėsi spyręs j nudvėsusį levą. 
Kada republikonų partija tapo 
pilnai supliekta rinkimuose, da- 

| bar visi iš prigimties pataiku- 
' nai giriasi pagelbėję ją supliek- 
i tį. Jau iš kalno matės, kad re
publikonai pralaimės, todėl vi
sokie šikšnosparniai ir šeškai, 
kurie pirma kryžiavojosi už 
republikonųs, atbėgo remti de
mokratus, kad kaip nors prisi
plakus ir džiabą gavus.

Socialistai rinkimuose daly
vavo, kad ištyrus, kiek patikė
tinų sekėjų jie turi ir surinko 
apie porą milionų balsų. So
cialistai nesitikėjo rinkimus 
laimėti, nesitikėjo džiabų, kaip 
jie nesitiki nieko gero darbi
ninkams nė iš republikonų, nė 
iš demokratų partijos.

Padaužų pranašavimas yra, 
i kad per keturius busimus me- 
' tus ir lietuviu čebatlaižos, le- 

šikšnosparniai plaksis 
prie demokratų partijos ir po-

Padaužų Respublika valdinin
kų rinkimais nesiklapatija, nes 
mes valdomės taip, kaip musų 
tėvynė Lietuva. Balsavimai pas 
mus neturi reikšmės: ką vie
nas nubalsuoja, tam visi turi 
pritarti. Taip rokundoms susi
dėjus mes turėjome progos pa
dėti Amerikai išrinkti preziden
tą, senatorius, gubernatorius ir 
kitus valdininkus.

Atstatėme didįjį inžinierių 
su jo garbingu eksperimentu ir 
nutarėm, kad velyk jis butų į 
Ameriką neatvažiavęs. Taipgi 

‘ atstatėme vice-prezidentą, ku- 
* ris buvo tikras amerikonas, 

nes yra kilęs iš indijonų gimi
nės. Pastatėme prezidentu žmo
gų vardu Roosevelt. Nežinome, 
kaip jo vardą tarti: vieni ta
ria Rosevelt, kiti Ruzevelt, o 
treti net Ruzvelt. .Jis turi ke-> 
turius vaikus ir pačią, žada 
sunaikinti depresiją ir prohibi- 
ciją ir duoti visiems, ko tik jie 
nori. Nors jis yra protestonas 
ir pusėtinai radikališkas, už jį 
balsavo visokių vierų ir parti
jų žmonės. Keli milionai re
publikonų balsavo už jį, kas 
parodo, kad tarp demokratų ir 
republikonų skirtumo nėra. Bet 
jeigu iš socialistų tiek daug 
virto bolševikais ir bedieviai 
grįžta j bažnyčią, tai ko čia 
stebėtis iš republikonų.
. Illinois šteito gubernatorium 
išrinkome žydą, kurį rėmė ir 
lietuvių republikonų nacionalis 
komitetas. Tai parodo, kad į 
tautybes ir vieras domesio ne- į j<ajaj jr 
kreipiame, nes esame toleran- ' 
tuki ir tarptaut^ki, kada^ pa- litikierių ir tykos džiabų. Jei

gu, demokratąj^per j^ laiką su-tpotizmaįj gu, demokrątąų per „telaiką su- 
pavieto proKttroni išrinkome | sj]pn£s ir republikonai pradės 
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Šaltis Krūtinėj
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
Jeigu jus pagalinate Salti krūtinėj, ne

manykite apie naujus gydymo metodus. Jus 
sutaupysite laiko ir nesmagumų vartojant 
tą seną žinomą gyduolę. kuri niekuomet 
neapvils jus ir atneS tikrą palengvinimą. 
Atsidėkite ant terpentino, dėlto, kad jisai 
sulaužo užsikimžimą jūsų dūsavimo tūbo
se. gerinus negu byle koks kitas vaistas pa
sauly.

Bet terpentinas turi būt grynas. ir 
jisai turi būt tinkamai mimalžytas su oint- 
mentu iŠ mentolio ir kamparo. Tok| tinka
mą mižinj jus kaip tik ir gaunate kada 
vartojate Turpo Vaporizing Ointment: vais
tai nuo Šalčio kuriuos vartoja tūkstančiai 
Šeimynų per 30 metų.

Kaip tik jus jaučiate, kad pagavote Salti 
krūtinėj. iStrinkte krutinę su Turpo Vapo
rizing Ointmentu ir atsilsėkite per naktį. 
IS ryto atsikėlę dėk uosi te mums už musų 
patarimą. Bet bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporizing Ointment. ir 
gaukite tą ką reikalansite. Gražinsime pi
nigus, jeigu busite neužganėdinti.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutą mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. ““ " * * ?
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų
muose. Pašaukite mus ——

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

atsigriebti, minėtieji gaivalai 
vėl šliesis prie republikonų. 
Mat, principų ir padorumo jie 
neturi. Kas kiaulei jovalo duo
da, tas jai geras. Amerikoj 
žmonės organizuojasi į pelėdų, 
erelių, stirnų, briedžių ir kito
kių gyvulių kliubus. Politiški 
parėjunai turėtų susiorganizuo
ti į kiaulių kliubą.

•Padaužoms gaila Hooverio ir, 
jeigu jis ir vėl Ameriką apleis, 
mes kviečįąme, kad jis padary
tų vizitą i musų respubliką. 
Prisibijome, kad jam laikraš
čiai nemokės po 5 dol. už žodį 
apie depresiją ir garbingąjį 
eksperimentą, todėl butų ne
bloga, kad jis imtų rašinėti į 
Padaužų skyrių.

Politišenas.

Padaužų Politika

ture-

[Acme-P. W A. Photo]

Demokratų partijos nacionalio komiteto pirmininkas James 
Farley (kairėj) su išrinktuoju prezidentu Franklin D. Roose- 
velt ir pastarojo senu draugu pulk. Louis McHenry Howe,_

Jungtinės Valstijos jau 
jo 31 prezidentą. Vienas jų 
buvo kriaučius (Johnson), vie
nas redaktorius (Ilarding), vie
nas inžinierius (lloover), ir 
vienas mokytojas (Wilson). Du 
buvo karininkai (Taylor ir 
Grant), du valdininkai arba či- 
nauniilkai (Madison ir Roosc- 
velt), ir trys farmeriai (Wash- 
ington, Jefferson ir W. II. Har- 
rison). 20 kitų prezidentų visi 
buvo advokatai; Iš to galite 
suprasti, kas į valdininkus la
biausiai skverbiasi ir moka 
įsiskverbti. Kaip jie valdė šalį, 
daugelis žino. Bet inžinierius 
Hooveris sumušė visų rekor
dus.

Ir Amerikoj Lietuvių Susi
vienijimo nariams jau nejau
ku dėl advokatų. Bet kas bu
tų, jeigu jame atsirastų tokis 
pat skaitlius inžinierių?

Elektrišenas. -

“Saulė” apie šv. Ritą

From time to time that Iriose pinigas ir suktybės var
tojamos į valdininkus pateki
mui, yra ne vieta. Jeigu Die
vas skirtų vadus, bent kuomet 
nors jis pataikytų bėdną ir 
teisingą žmoaų.

Republikonai šitokius skelbi
mus deda žinodami, kad dur
nių nestokuoja. Protingiems 
žmonėms šitokie skelbime-i yra 
įžeidimas ir pasipiktinimas.

try 
“Something” takes one man 
and uses him... lt used Wash- 
ington in ’76... . lt used Lin
coln in ’61... Let us not inter- 
fere now! Hold on to Hoover.”

Tiesa, kad “some power un
seen” šioj kontrėj išrenka pre
zidentą ir jis rūpinasi tos jė
gos reikalais. Bet brukti Die: 
vą j politikierių varžytines, ku-

nustato greitumą
dėl Visų Trijų!

kitaip. Aš savo razumu nega
liu jums gerai išvirozyti musų 
platformą, bet štai ką musų 
kandidatas apie ją sako:

Žiemos laiku piliečiams 
parkuose ant benčių nereikės 
gulėti, — visiems bus parūpin
ti apyšilčiai beismontai. Kas 
norės į Floridą važiuoti arba 
pėsčias eiti, — niekam nebus 
draudžiama tai daryti.

Samagonką bus galima išsi
virti namie ir ištcstin'.i pagal 
vėliausius mokslo išradimus. 
Pardavinėjama ji bus po de
šimtuką “streit.” Alaus stiklą 
gausite po nikelį, — stiklas 
bus du kartu didesnis nei da
bar.

Prohibicijos padaužų res
publikoj nebuvo ir nebus, — 
tatai mes tikrai garantuojame. 
An*. arklių betinti reikės 
“cross tlie board”,—ne kitaip.

Maudytis nereikės, o jei kas 
bus jiagautas . tai darant, lai 
bus nukorotas. »

Mažu eisime į biznį
Padaužos jau seniai svarsto, 

kaip uždirbti pinigų. Ketinome 
rengti pikniką, koncertą, ope
rą, duoti radio programus, pirk
ti aptieką, statyti kandidatą j 
prezidentus, užsidėti konserva
toriją, bet vis surandame, keb
lumų. lįlet patriotizmas ir vai
nos vedimas nėra saugus. Ant 
laimės nusipirkome Chicago 
American, kuriam editorialus 
rašo A. Brisbane. Lapkr. 9 
dieną jis sako: “There is, of 
course, in all the world only 
one* really important business 
if it is wel] done, and that is 
the business of šaving souls.”

Mes kaip tik ir norime eiti 
į svarbų bizni. Brisbane sako, 
kad yra skirtumas tarp ėjimo 
pragaran arba 
danguj reikės 
avių ir amžinai 
zikos, o pragare

Kadangi kiti laikraščiai be
veik visai nerašo apie šv. Ritą, 

Mahanojaus 
žinių apie

Rita mirė, 
laiku, buvo

tad “Saulė? iš 
paduoda sekančių 
tą šventąją:

“Kada szventa 
biivo tai žiemos
szalta ir daug sniego ant že
mės', melsdama vienos minisz- 
kos kuri sįovejo prie jos lo
vos, kad eitu į darželį ir nu
skinta jai rože. Kitos minisz- 
kos stovinezios prie mirsztan- 
czios drauges mane kad sesuo 
Rita klejoja, bet idant užganė
dinti mirsztancziosios praszy- 
ma, nuėjo iszpildyti jos mel
dimą ir stebuklai! ant vienos 
rąžės krūmo stovi puiki kve- 
penM rože—tik vienas žiedas. 
Tada1 ■minyszkos tikrai intikė- 
jo kad tai yra stebuklas.”

Ką protaujanti žmo 
nes pasakytų?

Tai yra
ŠEŠIŲ h

Floating
Power

fe
■r ' 'Ja
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Walter P. Chrysler Prezentuoja Naują 
Plymouth—tai yra šešių $60 Pigiau 

Negu Praėjusiais Metais
Ar bus naujasai Plymouth sekamas 

Amerikos ‘‘Numeris 
“Pasižiūrėk į Visus 
apie tai nutark!

«pASIŽIURĖK-į VISUS .TRIS!”
A pasakė Walter P. Chrysler pra

ėjusį balandžio mėnesi . . . “Pasižiū
rėk j visus tris!” jisai kartoja šian
dien. Nes šiandien jisai supažindina 
mus’ su nauju Plytnonth . . . tai yra 
Šešių su Floating Power . . . Didelis 
pilno didžio Šešių nupieštas išlaimė- 
jimui pirmos vietos tarpe žemų kainų 
karų. Tai yra Šešių su hydraulic brė- 
kiais iš saugaus-plieno . . . idant ap
saugoti jus ir jūsų šeimą.

Tai yra Šešių karas su dideliu iš
pildymu. bet su nauja gazo, alyvos 
ir užlaikymo ekonomija!

Pirmas” Karas?
Tris”. R patsai

KAINOS:NAUJOS ŽEMOS
Biznio Coupe $495. Rutnbie Seat 

Coupe $54 5, 4-Durų Sedanas $57 5. 
Convertible (Permainomas) Coupe 
$595. F. O. B. iš dirbtuvės. Pato
gios mokėjimo sąlygos. Optional au
tomatiškas clutcb $8.00, Duplate 
Saugus stikliniai langai—dėl Coupe 
$10, Sedanui $16.50.

Čielas Chicago Daily News 
puslapis (spalių 18 d.) tapo 
užimtas šitokiu skelbimu:

“Ėvery crisijs breeds {ts 
own master”

“We know that some Powe.r 
unseen iooks after this Coun-

dangun, nes 
gyventi tarp 
klausytis mu- 
bus tamsu ir

karšta. Jeigu kas gali garan
tuoti arba bent pagelbėti į dan
gų nueiti, jis gali reikalauti 
gero apmokėjimo.

Mums rodos, kad dūšių ga-

Parduodami Desoto, Dodge ir Chrysler Dylerių
Niekam nebus draudžiama 

į Maskvą važiuoti, — na, d 
su sugrįžimu,—tai kaip Dievas 
davė.

Spyčius sakyti galėsite ant 
kiekvieno kampo, jeigu tik 
atsiras durnių, kurie norės 
klausytis.

Su policmonais didelių ce
remonijų nereikės daryti, — 
jiems bus galima purkšti į akį.

Būtinai pasirūpinsime iš
spausdinti keikimo žodynėlį. 
Vadinasi, tai bus padaryta pa
lengvinimui: kada, vienas kei
kia, tai kiti galės suprasti. 
Kadangi Bimba yra geriausias 
keikūnas, tai jis tą žodynėlį 
ir turės sutvarkyki.

Taigi matote, kokia plati ir 
gili yra padaužų platforma. 
Tad visi atiduokite savo glosą 
už musų prezidentą, o paskui 
galėsite galvas užsikloję mie
goti. —Dulkių Ministeris.

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

A. A. Andorson, Presldent T«l«phon« Registrar. State 6145
(E*t. Feb. 5, 1896)

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

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

The study of law develops and equips 
LEADERS. Mosi of our Leadlng Mon, Includjng 
our Presldonts, havo beon Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURAŲ.Y GO FORWARD. Thoro lt alway* a Groat 
Domand for Mon and Womon with Legal Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIGUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subjoct at a limo. No Time Lošt. New Classos v 
formed nlne tlmos a Year. Start Študying and Earn- 
Ing Credlts at any Time. ENTER NOW. LL.B. Dogroo 
in Three Yoars. Day and Evonlng Classos.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kareBrace, matote, kad šie me
tai yra skirsi prezidentų rin
kimams. Vadinasi, ir padaužos 
glosuos savo prezidentą. Bet 
kadangi padaužos sugyvena 
didelėj zgadoj, tai jiems ne
reikia agituoti ir rėkauti: pa
kanka vienam musų piliečiui 
pasakyti taip, tai ir išeina ne-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR
Mes dirbome kompanijai už 

8«- 
na-

KURIUOS GALITE PASIŲSTI 
SAVIEMSIEMS LIETUVON 

t TĖVELĮ, MOTUTĘ, 
BROLĮ IR SESUTĘ, 
— PASVEIKINTI SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS! I!

Kaina Tiktai 5 Centai *

LABAI GRAŽUS
SIDABRINIAI IR 

AUKSINIAI 
PASVEIKINIMO 

LAIŠKAI

Užsisakant paštu, prisiųskite 3c 
. persiuntimo lėšoms. Gausite:

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St* kampas Keeler Avė. Tel. Crawfotd 5573
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laikraščiai ir kąringi senatoriai bei kongresmanai abie
jų partijų dabar šaukia, kad tas klausimas turįs taip 
ir toliau pasilikti. Jie neva gįpa taksų mokėtojų reika
lus. Bet ką Amerikos taksų mokėtoją; laimėjo iki šiol 
iš to, kad iždo knygos Wašhingtonė rodė, jogei Euro
pos šalys yra skolingos Dėįef Šamui tiek ir tiek? Ko
kia nauda taksų mokėtojarpą pasidarė iš to, kad iždo 
knygose keli šimtai milioniĮ dolerių tapo nurašyti nuo 
franeuzų skolos, nuo anglų skolos ir t. t. ir užrašyti 
kaip Vokietijos skola?

Penkiolikos metų praktika parodė, kad Europa ne
užmoka Amerikai nė vieno ce/ito, kurio ji negauna pa
siskolinti iš Amerikos. Bet davinėti nąujfį^ paskolas, 
idant jomis butų atlyginamos senosios pąskolos, tai 
juk yra tuščias darbas. Pačiai Jungtinių Valstijų val
džiai tas bereikalingas skaitlinių braukinėjimas ir per
rašinėjimas, kuomet suma pasilieka vis tą pati, jąu 
įkyrėjo iki gyvo kaulo.

šį'tuščią darbą valdžios iždo departamentas dirbo 
per eilę metų tiktai dėlto, kad ponai Waslįjngtone no
rėjo žmones įtikinti, jogei jie “kolektuoja skolas” — 
idant žmonės nesuprastų, kad tie bilionai dolerių yra 
seniai kaip į balą išmesti!

Tie, kurie šiandie reikalauja, kad karo skolų klau
simas nebūtų peržiūrėtas, kovoja ne už taksų mokėto
jų reikalus, bet už tai, kad taksų mokėtojams ir toliaus 
butų dumiamos akys. Taksų mokėtojams skriauda bu
vo padaryta tada, kai Amerika be jokio reikalo įsivėlė 
į pasaulio, karą.

dos nesigarsina per laikraš
čius arba asmeniškai kaipo 
“profesorius.” Jo nuveikti 
darbai garsina jį.

Tat, jeigu šęimynos gydy
tojas permato, kad ligonis yra 
pavojingam padėjime, bet ne
puri kreiptis prie specialisto, 
tąi jišąi jaukia tokį profesijo- 
nalą, kuris yra tęs vienos li
gos specialistas, bet ne “pro
fesorius’*, kuris visas ligas pa-

gydo, neatsižvelgiant, ar jos 
pagydomos, ar ne, bile tik li- 
gOjiįą dar turį pinigų.

Gerbiamieji tautiečiai! Sau
gokitės išnaudotojų ir pasitar
kite su sąvp šeimynos gydyto
ju sveikatos reikale. Jis yrą 
jūsų geriausias ir teisingiau
sias draugas, kuris jūsų nelai
mės valandoj užjaučia jūsų 
vargus ir nori juos paleng
vinti.

A

W ■* ■ • • • •Vincas Žilionis.

Kaip aš Viriau Valkata
(kai kas ii Bianc|ieninis Lietuvos gyvenimo)

(Tęsinys)
r ' r? w’ .. i •*
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SVEIKATOS SKYRIUS
*rr

TUŠČIAS KARO SKOLŲ MAIŠAS
■ L . ■ ■ '■............ —!■

Amerikos spauda ir politikieriai, vieni už kitus gar
siau šaukia, kad Jungtinės Valstijos nieku budu nepri
valančios ne tik karo skolas mažinti, bet ir perkratinė
ti tą klausimą is naujo. Girdi, jeigu Europai bus par 
dovanota 11 bilionų, tai tuos pinigus turės sumokėti 
Amerikos taksų mokėtojai.

Bet pažiūrėkime, dėl ko čia eina ginčas. Kada tos 
paskolos buvo Europai duotos? Daugiausia 1917-ais, 
1918-ais ir 1919 metais, t. y. karo pabaigoje ir tuoj po 
karo. Taigi jau praėjo nuo to laiko tarp 15 ir 13 metų. 
Ar daug tų paskolų iki šiol buvo atmokėta?

Nebuvo atmokėta nieko.
Paskolos duotos Europos valdžioms 1917-19 

tais ne tik nesumažėjo, bet dar šiek-tiek paaugo,
vėlesniais metais Amerika dar daugiau skolino Euro
pai Tačiau dauguma žmonių mano, kad Europa savo 
skolas Jungtinėms Valstijoms mokėjo, iki viduryje 1931 
metų Hooveris paskelbė moratoriumą. Iš ko toks nesu
sipratimas galėjo kilti?

Ve iš ko.
Visi atsimena ’ Dawes’o planą, kuriuo tapo pirmą 

kartą šiaip-taip sureguliuotos Vokietijos reparacijos. 
Jisai buvo padarytas pirmojo MacDonaldo kabineto 
laiku. Kai Santarvės valstybės, tarpininkaujant Ame
rikos bankininkams, pąsirašė su Vokietija minėtąjį 
planą, tai Jungtinės Valstijos ėmė skolinti pinigus Vo
kietijai. ši tais pasiskolintais pinigais mokėjo “repa
racijas” franeuzams, anglams, belgams ir kitiems savo 
kreditoriams, o pastarieji, gautais iš Vokietijos pini
gais mokėjo savo skolas Amerikai.

Taip tęsėsi keletą metų, iki pasirodė, kad Vokieti
ja pergiliai brenda į skolas, mokėdama reparacijas. 
Tuomet buvo sušaukta nauja konferencija ir buvo, vie
toje Dawes,o plano, padarytas jau daug lengvesnis Vo
kietijai Youngo planas. Amerika vėl ėmė skolinti Vo
kietijai, o Vokietija mokėti savo skolas franeuzams, 
anglams ir kitiems; šios gi šalys tais pinigais mokėjo 
savo skolas Amerikai.

Galų gale, atėjo 1929 metų krachas Amerikoje ir 
ji sekančiais metais paliovė skolinusi Vokietijai. Tuo
met Vokietija atsidūrė dideliam keblume. Apie metus 
laiko ji kamavosi, stengdamasi tęsti reparacijų mokė
jimus savo kreditoriams, bet pavasarį 1931 metų jos 
pajėgos taip buvo išsisėmusios, kad jai beliko tiktai 
arba prašyti mokėjimų suspendavimo (moratoriumo) 

' — arba pasiskelbti bankrotu. Hoovcrio moratoriumas 
ją nuo bankrotavimo išgelbėjo.

Taigi matome, kad per tą laikotarpį nuo karo iki 
dabar skolos Amerikai tarpais buvo mokamos, tarpais 
ne. Jos buvo mokamos tiktai tol, kol Amerika duodavo 
paskolas; kai tik paskolų davimas sustodavo, tai su 
stodavo ir skolų mokėjimai. Amerika gaudavo iš Eu
ropos tiktai tą, ką ji jai paskolindavo. Tuo budu pa
skolų suma nėjo mažyn.

Tikrumoje ji dar augo. Nes Amerika daugiau sko
lino Vokietijai, negu Vokietija mokėjo reparacijų savo 
kreditoriams; o pastarieji daugiau gaudavo reparaci
jų, negu kad jie atmokėdavo skolų Amerikai. Ta visa 
paskolų davimo, reparacijų ir skolų mokėjimo sistema 
buvo niekas kita, kaip Amerikos pinigų cirkuliavimas: 
iš Amerikos į Vokietiją, iš Vokietijos į Santarvės ša
lis, ir iš tenai atgal į Ameriką. Bet kiekvieną kartą, 
kada Amerikos pinigai darydavo šitą ratą, tai jų su
grįždavo atgal ipažiaų, negu kad Rudavo išėję, peš kaip 
minėjome; dąjį pinigų pasilaikydavo Vokietija ir dalį 
Vokiętijos kreditoriai. ’ / ;

Tas, kas atrodei kaip skolų mpkejimas Amerikai, 
buvo iš tiesų tik skolų perkėlimąs puo vięno skolininko 
kitam: franeuząi, augiai, belgai ir kiti Vokietijos kre* 
ditoriai savo skolas Amerikai magino, kuomet Vokię
tijos skola Amerikoje augo? Dėdė Sąmąs iš to nįėko 
nepelnė. Priešingai, jisai dai’ pridėjo iš savo kišeniaus 
milionus dolerių ^aąąry^ipin^ -7 dalj dųpflamąą yp- 
kięčiams, dalį jos kredi|q0amsidąpt jie bųtų toki 
geri ir sutiktų perimti tąm tikras skolų sumas vįęhį 
nuo kitų* ,

Tai ve kokioje padėtyje tas karo skolų kląuaįmąs 
buvo per 15 metų, pradedant Wilsono administracijos 
laikais ir baigiant Hooverio prezidentavimu. Hearst’o

šį Skyrių Tvąrko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ŠEIMOS GYDYTOJO SVARBA 
Rašo

I)r. Aleksandras J. Jovaišas

Klysta ligonis, kuris, turė
damas taip vadinamų šeimy
nos gydytoją ir žinodamas, 
kad gydytojas yra teisingas, 
doras ir atsakantis profesijo- 
nalas, nepaveda į jo rankas 
sveikatos apsaugojimo, bet Įti
ki Į svetimus dievaičius! 

: Z

Dažnai kiekvienam gydyto
jui panašus atsitikimai tpnka 
ma’yti. — šešios savaites at
gal, — sako ligonis, — paga
vau šaltį. Pradėjau sausai 
kosėti. Gėriau karštos arbatos, 
kaitinausi vanoj, ėmiau aspi
rinų, bet nieko negelbėjo. Da-

Gydytojas padaro tyrinėji
mų. Pabaigęs sako!

— Tamsta turi širdies ligų. 
Širdis labai nusilpusi ir nebe-

piečiams, dalį jos kradi^ams’

ramiai užsilaikyti ir vartoti 
vaistus, jeigu nori apsisaugoti 
nuo didelės nelaimės.

— Negalimas 
tai butų širdies liga! — sako 
ligonis. — Per visą gyvenimą 
sunkiai dirbau, niekados ne
sirgau. Duok vaistų nuo šal
čio.

Parėjęs namo neklauso gy
dytojo įsakymų. ’ Jaučiasi silp
nesnis.

-- Važiuosi pas profesorių, 
— sako ligonis,

Jo nuomone, profesorius tai 
yra svetimtautis gydytojas, 
kuris; save statos stebuklingu 
žmogum. Jam išgydyti neiš
gydomas ligas tai kaip niekas. 
Tiktai reikia turėti pinigų. Be 
pinigų nėra nei stebuklų!

“Profesorius” savo ofise 
padaro visus laboratorijos ir 
X-spindulių paveikslus, ar tai 
reikalingi ar ne, už kuriuos 
žmogelis noroms-nenoroms tu
ri užmokėti didelę pinigų su
mą, nes iš to “prufęsoriųs” 
taipgi pelną semia. Pasako li
goniui, kad liga išgydoma, ir 
tik jisai vienas tegalįs išgy
dyti.

Ligonis sutinka gydytis pas 
“profesorių”, sakydamas;

— Tięk jau pįnigų geidęs, 
turįu bandyti toliau.

Pabaigia* • savo sutaupytus 
Dingus, svęikątą neiną geryn.; 
-Pfbf^orjus”, 
užmokesčio, aĮsisaRo toliau 
gydyti. ^inęgęĮią, pe^ejcęą pi- 
pigų ir sveikatoj nustoja vii-

dalykas, kad į t i t ulae

mę, bet sukelia didelį ekono

mišką vargą sau ir savo šei
mynai.

Daug tokių ir panašių atsi
tikimų būna musų tautiečių 
tarpe.

Šeimynos gydytojas nieka
dos neatsisako gelbėti, ligonį. 
Jam svarbiau, kad ligonis 
sveikatą atgautų, negu ligonio 
tur’as. Jisai atjaučia žmo
gaus ekonomišką padėtį; jisai 
nežada stebuklų, bet apsiima 
sąžiniškai gydy*(i įr, jeigu ligo
nio padėjimas yrį toks, >kąd 
reikalas yra kreiptis pas to
kios ligos specialistą, tai jis, 
šeimynos gydytojas, niekados 
neatsisako (ai padaryti ir šau
kia tokį gydytoją 
pripažintas visų gydytojų, kai
po specialistas ir Skuris duoda .. • • - - '■ * ik - t <teisingą patarnavyną.

Kįla klausimas: — Koks 
'skirtumas tarpe taip vadina
mo profesoriaus 
tq?

Skirtumas yra

Profesorius tai
?, kuris yra duodamas 

bile kokios rūšies universiteto 
mokytojui, kuris yra pasižy
mėjęs mokslu, mokytoj aviniu.

Iš to lengva suprasti, kad 
šiokis-tokis .svetimtautis “dak
tarėlis”, kuris per laikraščius 
ąrba ašnjeniškai garsinami 
“prof esoriym”, ąpgąudinėj a 
visuomenę, kad ją išnaudo
tų. Aišku, kad toks “daktarė
lis,” negali teisingai pa tar
nauti savo pacientams. Jiąąi 
yra parazitas, kuris naudojasi 
žųiogaps nelaime ir jo sunkiai 
uždirbtu skatiku.

Specialistas yra žmogus-, 
baigęs bendrą medicinos 
mokslą ir gavęs diudijiinus, 
arba diplomą, iŠ pripažinto, 
universiteto, nusiskina moKsi 
lo šaką ir mokinasi joj tol, kol 
tampa pripažintas kaipo vi
siškai žinantis tą mokslo ša- 
įą ir gauna įam tikrus paliu- 
jlijipiuji jš pripažinjo univer
siteto. Tųks s|udijavimą^ va
dinusi “Pųstgr^dųatei.Study” 
įr ima datįg laiko įr lėšų, nęs 
Urpė gydytojų yra pripažinta, 
Kad norftit tapti' aukščiau
sius rūšies specialiau, reikia 
jie tik studijuoti Amerikoj, bet 
kartais kelis metus ir Euro- 
ppje. Iš to matome, kad ne
lengva yra tapti specialistu. 
Ir to, kuris spėialiB 
IH- yra flm-biauuis ir

kuris yra

ir spcciajis-

didelis.
yra garbe

Vieną dieną įš ryto prieš pa
mokės seniūnas man . atnešė 
valcįįšką laišką. Tai buvo įsa
kymas, kad aš atleidžiamas iš 
tarnybos, kaip netinkamas 
valstybinei tarnybai. Aš penu- 
sigandau ir beveik nesijaudi
nau. To laukiau* Įvykiai plau
ke savo vaga, pąremįi velnio
niškų priežastingumu... Aš jų 
laukiau, nesiryždamas imtis 
kurių nors žygių. Many buvo 
dingęs pasipriešiniipo ir kovos 
jausmas.

Savo papratimu truputpšyp- 
sodamasis 'įėjau į klasę. Pa
matęs įprastus savo mokinių 
veidus, kai jie visu sustojo 
prieš mane, pasiruošę kalbėti 
rytmetinę maldą, krūptelėjau. 
Kraujas man metėsi į galvą. 
Aš kiek sumišau, slėpdamasis 
sugleinžiau rąnkoje a įleidimo 
raštą, kurį negalvodamas bu
vau . pasiėmęs.

Kup kalti šie geručiai, jauni 
vaikai? Jie prisirišo prie pia- 
nęs, jie nori mokytis. Gal būt 
ilgą laiką jie pasiliks be mo
kytojo...

Praėjo dvi pamokos. Aš via 
dar nesiryžau jiems pasakyti, 
kad tur.ėsiu su jais skirtis. Pa
galiau, suradęs • tinkamą pro
gą, kiek % galimą, atsargesniu 
balsu, pasakiau:

—Vaikučiai, jus gausite kitą 
mokytoją — aš Viriu iš čia iš
važiuoti...

galiau jie sujunda, kai kurie 
atsikelia iš savo vietų ir apsu
pa mane. Jie kabinasi man už 
skvernų, griebia 
šaukia:

—Mokytojau,
Mes nenorim.
mokytojau!...

Mergaičių veiduose matau 
ašaras. Labai sunkų pian su 
jais skirtis. Ką aš be jų veik
siu? Kuo užpildysiu savo gy
venimo tuštumą?

už rankų ir

nevažiuokit..
Ne važiuokit

Teisino salė buvo pilųa 
žmonių* Atsisėdau užkampyje

kųrię virpėdąvo mano siela. 
Umąi atsiminiau kur esąs ir 
nugręžįaų akis.

-—Ko dar ųori iš manęs ši 
moteris, kuri baigia laužyti 
piano gyvenimą? Ką ji mąsto 
apie mane tomisi gedulingai 
gailiomis akimis? — mapiau, 
žiūrėdamas pro langą į gatvę, 
kur važiavo vežimai ir auto
mobiliai* *

Tėisėjąo ištarė dvi pavardes. 
Pasikėlę dų kaimiečiai; Teisė
jas skaito. Aš įtempiu klausą 
ir tyčia nenorių praleisti nei 
vieno žodžio. Teismas man 
buvo mažai pažįstamas. Nors 
anksčiau, dar mokiniu būda
mas, užeidavau pasiklausyti, 
bet (aį buvo pramoga, scena. 
Niekad man tada nei į galvą 
neateidavo, kad teismas gali 
nuspręsti tavo gyvenimą ir 
kad aŠ atsidursiu kabinamam 
suole. Skunde buvo išdėstyta 
vaidai žento ęu savo tėvu, ku
ris ųkį pavedė savo dukteriai.

Klausydamas bylos išdėsty
mų, aš prisiminiau, kad buvau 
nepasiruošęs save ginti, kad 
kaip reikiant nepagalvojau 
apie bylos aplinkybes. Buvau 
taip tada nutrenktas ir pri
slėgtas, kad man viskas atrodė 
beviltiška arba visai nesvar
bu. Man reikėjo pasitarti su 
advokatu.
, Zuzanos žvilgsnis mane visą 
laiką z persekiojo. Tyčiomis 
stengiausi į jos pusę nežiūrėti. 
Tik kelis kartus užmečiau 
akis, norėdamas sužinoti, ar 
ji yis dar į mape žiuri. Taip 
ji žiurėjo nuolat, ir jos akys 
buvo yią tokios pat gailios ir 
išsigandusios. Mane tas erzi
no, ir aš nusprendžiau kuriam 
laikui išeitį iš salės.

Laukiamajam kapibary, rū
kydamas papirosą ir žiųrė- 
dąpias pro Įaugą į saulės nu
sviestų sodą, pamačiau, Uaip 
gįlįąį maųe buvo paveikę visos 
šitos teiąmo aplinkybės. Net
medžių lapų spalva atrodė ki
tokia. Debesys tdki nepaprasti. 
Saulęs spinduliai atrodė gels
vi, negyvi, rudeniški. Atsira
do noras spiauti į viską, ištru
kti jš kęmbąrių dpstatyhų sta- 
laig, popieriais, kryžium, 
prieš kurį daroma priesaika. 
Iš teišįiio * sienų, Kųriosi piktai 
grūmojo ir kalbėjo apie žmo- 
gąys gyyepįmo lųįįęriją, Vis
kas dyo»ke pęlęsiąįs k ir erži- 
no. ilgėjausi gmųtos, skai- 
$ios ląukų sąųles, npškų, ku
ris rąiųindąvo i^aiip skaunią. 
liet (Įrąūgę pinojau, Kad bųĮi- 
nąį tpęiu ėja biiti* Tnrin bųti 
ięįsjamas. tmik|| duvp. pilės*

Sąl^s durys ąisidąrė. Urnai 
apsisukau, ihanydairias, jog 
policininkas ateina man pra
nešti, kad nagrinėjapia mano 
bFla-
’ Kruptelejau. Tai buvo Zu
zana. Urnai vėl užsisuku ir 
žįųriii pro langą. Jaučiu, kad 
ji priėjo prią manęs ir stovi*

-v.-- 
pp kįefc laibu.

\ Rūsčiai .atsįSuku. Ji žiuri 
prašančiomis ir pasiryžusio- 
mis akimis* ^an kvaišta gal
va* žiūriu į jos veidą, kuris 
apK^ip buyp taip artimas, o 
dabar jis'man svetimas ir ne- 
pažjslamas. Nusivokiu.
,< tąnųįfa iš manęs nori?

Jį paaįdaro buMi, nesiryš*-

—įgilai, aš užjaučiu tau... 
Gali likėli ar ne — bet man

salė buvo pilųa
"" v * I

įr laukiau. Inspektoriaus ne- 
shnatė, Pasidairęs po ?ąlę, 
pivmpsę vietose pastgĮ>6jąp ęą-

pasiuko profiliu* Iš tįęsų, 
buvo Zuzana... Po kiek lai

ko pasirodė. įr įiispękiotįus su 
portfeliu po pažastim.

Jo vęide buvo yąnda§. Jis 
atsisėdo šajįa Zųisapps, Kai aš 
matini juds £4ftu sėdinčius įr 
bekalbHpčius; nejaukųįųąa 
dingsta, širdy kaupiasi pagię- 
ža. Įtemptu žvilgsniu žiuriu į 
inspektoriaus viršugalvį ir 
spaudžiu kumštis, Manęs, 
matyt, jie nepastebėjo.

AŠ negalvoju, kas išeis. 
kiu pradžios. Ir kai po kelių 
mipučių Įšėjp teisėjas, lydi-* 
mas sekretoriaus, aš tik nusi
šypso j a u. 1 Volu ion iška i buvo 
suhku laukti, todėl dabar man 
•pįąldarė' lengviau. <

Kai įeinant teisėjui visi at- 
o, Zuzana atsisuko ir pa
jų mane. Atsisuko ir in- 
;priųs, pasiturėję |

Pasidairęs po salę, 
r 

žįslamą baltą kepuraitę. Mote
ris pasisuko profiliu* Iš tįesų, 
tai buyp Zuzana... po kiek lai-

S|Sl 
siėi

*>*«• ‘ižiipu V|(!-
hk sąvo liet

ir , >'»iyersitetu9§ę, |<ail)0 ino- 
kyšojus. Toks žmogus nieką-

i] 
nuiĮie |<(ek .nustebdami ir su 
ttmį tifelt sutiųSiųm akyse.

ii Įw PP" 
inf Įvilki lirąpties, tą 

zyijgsnį, kuris tau) giliai buvoz 
paslėptas mano širdyje ir dėl

lilli

tavęs labai gaila. Taip bepro
tiškai viskas susidėjo! Mes 
teisme...

Aš stoviu šonu į jų ir sten
giuosi ramiai traukti papiroso 
durnus.

Urnai ji prisiartina prie ma
nęs ir sučiumpa man už ran
kos:

—Klausyk, Ignai, buk pro
tingus! Argi jau viskas žuvo? 
Argi jau nieko negalima pada
ryti? Ignai...

Jos stiprus rankos suspau
dimas mane sutrikdė.

—Nieko...—beveik negalvo
damas šaltai pasakiau. Galė
čiau daug jai pasakyti karčios 
širdgėlos, bet nematau reika
lo.

—...Pagalvok, Ignai. Stovime 
kryžkelėje... Menkas momen
tas — ir mesi žengsime žings
nį, kuris viską nulems...

Karčiai nusišypsau:
—Tas žingsnis jau nuženg

tas seniai... Pagaliau, ko iš 
manęs nori? Juk ar aš čia 
kaltas?

Ji daro paskutinę pastan
gą—

—Ignai, aš perkalbėsiu ins
pektorių... Mes abu galim su 
juo pakalbėti. Jis susitaikys. 
Pradėkime gyven*(i iš naujo!... 
Užmirškim viską. Aš kalta. 
Pripažįstau... Ignai, prisimink, 
ką tu man esi kalbėjęs, prisi
mink musų dienas skaisčias 
kaip baltus balandžius! Argi 
negalima • visiko užmiršti var
dan tų pavasarinių gėlių, iš 
kurių tokį gražų vainiką buvo 
supynusios musų širdys?... 
Nebūk toks kietas! Maldauju 
tavęs!... Tų neįsivaizdini, kaip 
sunku man buvo prisiversti 
tai pasakyti! Bet aš užmirštų 
savo ambiciją, viskuo kalti
nu save. Buk geras, Ignai,... 
gyventi galim pradėt iš naujo. 
Nežudyk savęs ir manęs kar
tu...

Aš erzinuosi. Degu kitą pa
pirosą: Aišku, ji tatai kalba, 
tik norėdama apginti savo 
garbę. Ji nenori, kad viešai iš
eitų tas nelemtas skandalas.

—Meldžiamoji, susimilda
ma nedrįsk liesti mano praei
ties. Tu neturi teisės! Pati jų 
supurvinai. Kelio atgal man 
nėra! Aš galėčiau kalbėti tik 
apie kerštą, galėčiau pakišti • 
(au sąskaitą už mano suėstą 
gyvenimą. Taip, jis suėstas! 
Bet kas iš to? Tu esi tik silp
na ir žema moteris, kuriai aš 
taip nevykusiai drįsau tikėti... 
Tu gini save. Tarp mus baig
tos visos kalboa. Palik mane 
ramybėje!—tai visa ką tu man 
dar gali gerti padaryki!

(Pus daugiau)

-Ignai, — girdžiu jos balsų 
’ ‘> r- atgi negali 

net pažvelgti į mane?

“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.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

L J ETŲ VISKAS

ŽODYNAS

Apie 400 puslapių

$2,50 Su Persiuntimu
. ; I*.*"’*',. & .* M ' v v ■'

Laįjai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, > bet enciklopedija* Jisai 
gerai nurengtas, pilnas ir aiškiai 
didelimis raidėmis atspausdintas. 
Jame n« tįk pažymėti žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas. Užsisa
kykite sali vieną šiandie.

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St.

.ęHICAGO. IĮ.L,
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SMALKIOS ŽINIOS

Graboriai
Roseiand

Lietuvių Scenos Mėgėjų vakaras

Seniausia ir Didžiausia Akių Gydytojai

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Chicagos Mot. Kliu 
bas rengia bazarą

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką SU & 
mis kainomis už aukštos ryŠies palaidoji

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Cook apskričio iždan 
pradėjo plaukti suvė

luoti mokesčiai

Žuvo autoihobilio nelaimėje
P. Piekta, 1651 W. 38th 1P1., 

buvo mirtinai sužeistas auto
mobilio nelaimėje, kuri įvyko 
prie 39-tos ir Ashland gatvių. 
Eidamas skersai gatvės pate
ko po automobilio ratais.

DR. A. L. YUSKA
2422 W, Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
, Telefęnas Grovehill 1595 

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

hėdSliųtns pagal susitarimu

“Aušros” knygyne eina kny
gų išpardavimas. Galima pigiai 
nusipirkti gerų knygų, urmu ar 
detaliai. J. Mickevičiaus buvo 
pardavęs knygynų už žemą kai
ną, bet vėliau vėl jį Atpirko už 
aukštesnę kainą. Matomai ,kad 
prosperity netoli nuo Chicagos.

Šalčiai netrukus 
klupsią Chicagą

suteikia 
barzdaskuty klos 

komfortą 
HM skutimus 

namie

Susimušė su žmona; Baniui ne 
išėjo tai į sveikatą

Susijungė dvi didžiulės 
investmentų bendrovės
Continental Chicago Corpora

tion ir Chicago Investment 
Corp. susiliejo; turės kapita
lo $28,000,000.

4 medžiotojai žuvo trau 
kiniui užvažiavus ant 

automobilio

Reikalauja grand jury 
tyrinėjimo į West Par

kų reikalus

e Avenue
Viši Telefonai: YARDS 174Fir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputui 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue - .
Telefonas Virginia 0036

jiriiai sii Įiažjštamais draugais, 
draugėmis, vaikinais ir mergi 
noiriiš. ” '

Nevienas nepamirškite ir bū
tinai atsilankykite j busiantį 
vakarą ’ ateinantį sekmadienį, 
Strumilo svetainėje. — šokėjas.

Parašė eiles vyrui ir iš 
gėrė nuodų

Gražios dailios ir mu
zika linksmino faflio 

klausytojus

CHICAGOS
ŽINIOS

A. K. Rutkauskas, M
4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai v

Banditai pagrobė $997 
iš tipografinės unijos 

raštinės

Visas pelnas eis nelaimingų šei 
mynų sušelpimui; bazaras i 
vyks gruodžio 17 d.

Kazimieras Hams, 42, 2110 
W. ’24th Street, susimušė su 
žmona. Del ko ir kaip, nesvar
bu. Tik tiek, kad muštynės ne
išėjo Baniui į sveikatą. Dabar 
turės kurį laiką vaikščioti su 
sudaužytu veidu. Gavęs gerą 
smūgį į veidą, virto ir galva 
pataikė į pečiaus kampą.

Susidarė piliečių komitetas, 
kuris reikalauja grand jury ty
rinėjimo į vakarinės ir šiauri
nės Chicagos parkų komisio- 
nįerių darbus. Manoma, kad 
bus galima iškelti tokie pat 
skandalingi dalykai, kaip ir iš
tyrus sanitarinio distrikto ta
rybos darbus.

• Rožę Rakosius suva- 
Apdraskytos kojos ir

Dvi didžiulės Chicagos in- 
vestmėnty bendrovės Chicago 
Investment Corporation ir Con
tinental Chicago Corparation 
susiliejo. Dabar bendrovės va
dinsis Chicago Corporation. Jų 
bendras kapitalas sieks $28,- 
000,000.

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUN;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Keturi chicagiečiai medžio
tojai biivo užmušti ir du sun
kiai sužeisti, kuomet jų auto
mobilis, kuriuo grįžo namo, 
pateko po North VVestern trau
kiniu.

šalčiai, kurie jau turi sura
kinę vakarinę J. V. dalį, šio
mis dienomis aplankys Chica
go. Anot oro biuro, vakar nak
tį Chicago pradėjo jausti že
myn puolančios temperatūros 
nagus. Minnesota,. Dakota ir 
kitose valstijose temperatūra 
buvo nupuolusi iki 21 laipsnių.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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 Avc. 
CHICAGO, ILL.

Automobilio suvažinėta R. 
Rakošius

Pereitos savaitės pabaigoje; 
Rožė Rakošius, 45, 4544 So, 
Fairfield Avė., laukė gatveka- 
rio prie kampo 47-tos ir WRsh- 
tenaw. Pamačiusi gatvekarį at
einant, išėjo į gatvę. Tuo tar
pu atskubėjo automobilis, Chev
rolet, r 
žinojo, 
rankos

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

s Nedėliomis nuo 10 iki 12

71 ihetų senis mėgino 
pasiplauti

J. Woods, 71 metų, 5440 S. 
California Avė., šios savaitės 
pradžioje mėgino nusižudyti Su 
skustuvu. Prapjovė kairios rin
kės riešą. Žaizda nepavojinga.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal suta 
Rezidencija 6628 So. Richmond Sti 

Telefonas Republic 7868Trys vyrai vakar anksti ry
tą užpuolė Tipografinės unijos 
No. 16 ofisą ir pagrobė $997 
unijos pinigų. Raštinė randasi 
130 N. Wells Street.

Šie laiškai yrx ateje iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausiji paštu f Clark ir Adami 
ra t vi ą) atsiimti. Reikia klaupti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
dsed Windoww looėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaly 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikru laiku, o pas
kui sunaikina.

10 Daugirdaitė Ona
11 Dombrouskui A
16 Gecpudas Paulina
20 Jakativich Apalohia
21 Jenuseviciui Antanui
41 Salciunas Stanley • 
44 Shajko Julius

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Į. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 20 d. K. Strumilo svetainėj, 
158 East ir 107th St., įvyks 
L.S.M. Ratelio satinus teatras 
ir koncertas. Kadangi Ratelis 
kiekvienais metais pasižymi 
koncertais ir sutraukia minias 
publikos is apielinkės Chicagos, 
tąd ir šiehiėt tikimi nęihAh'ąu.', 
Nors siaučia depresija ir dau
gumas sakosi jau senai nečŲr. 
bą, neturį pinigų, bet Ratelis 
kaip tik ir taikosi prie aplim 
kybių. Numažino įžangą nuo 
5(> centų iki 25. Tokių bargejfų 
mažai ‘pasitaiko. Programas bus 
geras iš muzikos ir dainų, O- įio 
programui šokiai ir pasikalbę-

[Acme-P. & A. Phofo]

Senis John D. Rockėfėller, gal turtingiausias žmogus Ameri i ’ : (
koje, atvykęs į Floridų praleisti ten žiemą.

2314 W. 23rd PI,
SKYRIUS:

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryfo iki 9 vakaro 
nediliomis pagal sutarti, 
4847 West I4th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray t ♦ . Phone Cicerų J26Q

bR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšt|» nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai 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 atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi. 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lapkričio (Nov.) 11 d., Chi
cagos Moterų Kliubas turėjo 
labai skaitlingą susirinkimą, ku
ris įvyko p. Pivarunų namuose.

P. Pivaruniene ir p. Pužaus- 
kienė pagamino skanius pietus. 
Joms pagelbėjo pp. Pivarunų 
duktė p. Gapsevičienė. *

Išrinkta baziaro komisija
Po skanių pietų prasidėjo 

svarstymai. Išrinkta komisija 
bazarui, kuris įvyks Gruodžio 
(Dec.) 17, 1932, Bridgeporte. 
Komisija susidės iš šių narių: 
p. Lauraitienė, pirm. p. E. Šat
kauskienė, turės grosernę, p. A. 
Stankūnienė namie pagamintų 
pyragaičių, p. Byaiiskienė žais
lus, p. H. Zalatorienė smulkius 
daiktus, J. Adomaitienė rank
darbius, p. S. Kelia dirbtines 
gėles; p. Paukštienė namie ga
mintus saldainius, p. Sinkus gė
rimus. Be to, bus ir užkandžių.

Skaitytojai yra raginami ne
pamiršti į šį bazarą atsilankyti 
ir laimėti dovanų Kalėdoms. 
Paremkite savuosius, nes visi 
bazaro centai bus atiduoti be
darbių suvargusioms šeimy
noms. Visų Moterų KliUbo pa
rengimų pelnas yra sunaudo
jamas neturtingoms šeimynoms, 
kurios ypatingai dabartiniu lai
ku reikalauja pašalpos.

—Vargšė Onytė.

Graborius ir 
; . Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius - visliems reika 

lams. Kaina prieinama 
, 3319 Auburn Avenue 

‘ CHICAGO, ILL. ,

Praeitą antradienį, pasiro
džius žiemai ir esant nepato
gu išeiti, nei išvažiuoti, buvo 
tikrai malonu pasilikti namie 
ir pasigerėti gražiu radio pro
gramų iš Stoties WGES, kurį 
davė Peoples FurnitUre Co. 
krautuvės.

šį sykį pasižymėjo “Peoples 
Parlor” kvartetas ir duetas, 
taipgi Kastas Sabonis ir A. 
Ančiutė, kurie gana šauniai 
sudainavo keletą musų rinkti
nų ir gražių dainelių. Taipgi 
šį sykį buvo keletas numerių 
gana gražios ir klasiškos mu
zikos. Kalbėjo Dr. A. Juozaitis, 
dentistas (tik dentistas A. Juo
zaitis kalbėjo biskutį 'perilgai), 
A. Ripkevičia, IP. šaltimeras, 
o “čalis Kepurė”^ tur būt dėl 
stokos laiko, paliko kitam sy
kiui papasakoti įvairių pasau
lio įdomybių. Besiklausant šio 
progi’amo, laikas labai greitai 
prabėgo ir paliko gerus įspū
džius klausytojams. —K. S.

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 ketvirtadieniu

Knygų išpardavimas “Aušros 
knygyne

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvejt 2515 arba 2516

Chicago

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

r Mrs. Betty Luedeko iŠ Dayton raSo: ‘ A6 
vartoju Kruschen, kad eumazlnti svarumą—■ 
aS. netekau 10 svarų 1 viena savaitę ir ne> 
Žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę iaukBte; 
lio Kruschon stikle karfito vandens ryte prlel 
pusryčius — tat yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas blle aptlcklnlnką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jns turite saugoti
savo sveikatą. _ l „

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu ši pirma bonka noitlklns jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

GRABORIli ĮSTAIGA
nujpiginto-
Mes nieko 

nerokuojame už atvežimą mirusio žmogau^ kūno į musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, j^ųsų aiito^ i jusli

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddč ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Teisėjui Jareckiui panaikinus 
nelegališkumo užmetimus prieš 
1930 metų mokesčius, Cook 
apskričio iždan pradėjo plaukti 
daugiau pinigų. Apskričio val
džia tiki, kad jau sulaužytas 
taip vadinamas “mokesčių mo
kėtojų streikas”. Janecki nu
sprendė, kad savininkai, kurie 
mokesčių nemokės, nustos tur
to. Jis bus irgi parduotas lici- 
tacijoje.

EU DEIICIS
JŪSŲ GRABORIUS 

Diilįili Otitu

4605-07 SoutK Herm

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldicniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldicniais pagal sutartį.

Parašiusi eiles savo vyrui 
Paul F. Short, East Chicago, 
Jnd., Jane Short, 26 metų mo
teriškė, 1772 West Congress 
Street, išgėrė nuodų , ir mirė 
»Presbyterian ligoninėje.

DR.M T. STRIKOL’I!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos nuo » iki 4 Ir nuo 6
8 yni. vak. Nedaliomis pagal aptarti

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

Dr. Suzana A. Siaki
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 
12 ryto (išskyrus seredomis). Tai] 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utaruinkais 
Ketvergais.

Rez; Tel. HYDE PARK 3395

Lietuviai Gydytojai 
***i******'e*'*,*********0'*^

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. Viricent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Graboriai
Telefonas i Yards 1138

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Ws»tern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

1821 So, Halsted Street_______

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europot 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 

T«l. BOULEVARD 9199

PROBAK

(PROftAtf UtADl-1
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SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

I HVFIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristątom į Visas Miešto Dalis 

Vestuvėms, Bankictams ir Pagrabams Vainikai
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William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 152? 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vikaro • 
Nediliomii pagal iotMU.

Phone Boulevard 70<2 pip /i 7 VF’TFTK! 
JLzv/o Y

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road , 
Į Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 

Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas. ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todas X-Ray ir kitokias elektros prie
taisas.

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 Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

' vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 
f Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
31 4631 South Ashland Avenue

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

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
0 Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 3 Ist Street 

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

Advokatai

1 K. G U G IS
ADVOKATAS

S MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St.,, Room 1113

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

r. / 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

A.A SLAKIS
Advokatas

ki Miesto Ofisas 77 VJ. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

ir Į 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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. ,

c Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

- JOHN B. BORDEN
1 LIETUVIS ADVOKATAS
1 105 W. Monroe St

Room 1005
Telefonas State 7660; Valandos 9-5

. Vakare:
» 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600: Valandos 7-9

- JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athlani Am.
\ Tel. Boulevard 2800

to 'Re*. 6515 So. Rocktvell St.
to Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

7 4600 So., Wood Sts—Ketvergo vak.
» Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. <— pagal sutartį



Cicero

Kartu su Girskiu gerdavęs
PRANEŠIMAI

finansiniu at

MADOS MADOS MADOS
CLASSIFIED ADS

Laukiam Jūsųbus parvežtas na

Halsted St. ROOSEVELT
8500

3181
Mergaitei naujos mados suknele. Pasiūdinkite ją iš aksomo

SAVO BIZNIUS
(Vardai ir . pavardė)

(AdtlMl)

rengiasi 
smagaus

Draugas “nekaltinąs Girskį už Illinois Pa 
cking Co. furmono B. Walterio nužudymą’

važiavusieji, 
nenukentėjo.

vieną, palydovą automobilį j- 
važiavo trobas; nukentėjo au
tomobilis ir grosernės langas

$1.50
$4.50
$2.00

$20.00
$10.00
$12.00
$12.00

Automobilio suvaži 
nėtas Vincentas 
Zičkus sveiksta

pasiūlymas 
sekančiuose

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardąyimuį

Dalyvaus SLA Pildomosios Ta 
r y bos suvažiavime; sugrįš se
kantį sekmadienį.

kviečiami
— Valdyba

Suinteresuoti asmenys stengiasi parūpinti jam 
advokatą; Amerikoje neturįs jokių giminių

SEKANČIOS SAVAITES PRADŽIOJ A. GIRS 
KIO BYLA EINA PRIEŠ GRAND JURY

apart išgąs 
■Vietinis.

Armour darbininkai 
mokės dalį algos į 

bedarbių fondą

Mortgage Banker
2324 S. LeaVitt St. 

Phone Canal 1678

Dėl Sp 
Skelbimų Kainų

išlipti ant
Gatve-

Norlhsidiečiai ir vėl 
prie draugiško ir 
susiėjimo.

važiavo .1. Mittikus

auskarų, cigarnyčių, 
irgi už pu-

kolei kai-
Gyvenanti

Pavojus gyvybei praėjo; buvo 
automobilio suvažinėtas spa
liu 9 d.

Birutės Choro repeticija įvyks šį va
karą, lygiai 8 vai., Gage Park svetainėje 
Visi dainininkai-kčs 
ku atsilankyti.

3691 
ROCKWELL ST 

Chicago, III.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

3181——] _ _ .............. rij;
kitę balto atlaso apikaklė ir rankoves. Sukirptos mieros 11 
mergaitėms.

Ndrint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir' adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą, 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattero Dept.; 1739 
So. Halsted St.. Chicago, 111.

Darbininkų ir viršininkų kon
ferencija nutarė atitraukti 
tam tikrą % per 26 savaites.

buvo suvažinėtas
37-tos ir Gage,

ecialių

Eksponatai išstatyti Sherman 
viešbutyje; dalyvauja lietu
vis Dr. Račkus.

Vakar atsidarė mė 
gėjų kolektorių 
.paroda

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

Stengiasi parūpinti Girskiu! 
advokatų

i

Jis neturi jokių giminių Ame
rikoje. Lietuvoje gyvena ke
lios seserys ir broliai, kurių vie
nas yra inžinierius. Nebuvo ve 
dęs. Ir, kadangi bylai nuėjus 
į teismą, nebus kam Girskį gin. 
ti, kai kurie asmenys, supras-

Advokatas K. Gugis 
išvažiavo Į New 

Yorką

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610

PRANEŠIMAS;
Bonų savininkai ant nuosavybės, ku
ri randasi 332—342 So. Cicero Avė 
prašomi atsišaukti dėl nuošimčių, k

S. ROSENTHAL '■ \
336 So. Cicero Avė.

Automobilio nelaimė 
northsidiečio I. Men- 

delio laidotuvėse

What are you doing?”— 
klausė sužeistas VValkeris

Vakar Morris raštinėje įvy 
ko Armour skerdyklų darbiniu 
kų, superintendentų ir jų asis 
tentų 
klausimu 
nutarta, 
nuo darbininkų algų atitrauk
ti tam tikrą nuošimtį ir pini
gus atiduoti į bedarbių šelpi
mo fondą. Kai kurie bus tam 
labai priešingi, bet 
perėjo. Plačiau 
“N.” numeriuose.

Cicero draugijos raginamos 
subrusti Pasaulinės Paro

dos reikalu.

Prabėgus politiškų 
rungtinėms 
viai, politikieriai 
rengti Humboldt Parko Lietu
vių Politiško Kliubo vardu 
draugišką pasilinksminimo va.

“Aš jį nekaltinu 
kė vienas Illinois Packing Com- 
pany, 911 W. 37th Place, dar
bininkas, lietuvis, kalbėdamas 
apie Antaną Girskį, 811 W. 37th 
Place, kuris spalių 27 d., nudū
rė tų skerdyklų furmoną Bert 
VValkerį.

“Man tą dieną teko dirbti ir 
savo akimis visą įvyki mačiau. 
Visai nesistebiu, jog taip įvy
ko, nes visi tikėjomės, kad grei
čiau ar vėliau Bert Walkeris 
bus nugalabintas,“ pastebėjo 
kitas skerdyklų darbininkas.
Walkeris buvęs girtuoklis, žiau

rus žmogus

reikalaukite katalogo prisius- 
štampą persiuntimui

laikp.
Atrodo, kad nauja valdyba 

imsis sparčiai dirbti ir viskas 
bus atlikta, tik visi turi prisi
dėti, ypatingai finansiniu at
žvilgiu, nes be Įo niekur ne
apsieinama. Rašė jas.

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

Kiek laiko atgal, kuomet 
skerdyklose dirbo didesnis skai
čius darbininkų, Bert Walkeris 
su Girskiu ir kitais palaikydavo 
santykius. Kartu su jais ger
davo, reikalavo iš jų pinigų, 
kurių negavęs, prisidėdavo prie 
darbininko pašalinimo iš darbo. 
Bet pastaruoju laiku, kuomet 
dirbančiųjų skaičius buvo žy
miai sumažintas, Bert Walkerio 
padėtis pasikeitė. Likusieji dar
bininkai turėjo atlikti visą dar
bą, o jų atlyginimas buvo su- 
nijažintas. Tuomet Walkerisnu 
stojo savo įplaukų šaltinio. Čia 
parodė visą savo žiaurumą ir 
bjaurumą. Darbininkus spaudė 
kiek pajėgdamas, juos varinėjo, 
koliojo, kad neganėtinai greitai 
dirba. Tarp jų buvo ir Girskis. 
Ilgą laiką kentė, nekreipė j fur
moną domės, bet pagaliau nu 
stojo kantrybes.

Pinkausko 
Jeigu gyvas randas sesuo 

Dirbo anglių kasyk- 
Gal kas žinote kur ranadsi. pra- 
i. Sesuo Karus?-Kazimiera Pinkau-

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis 
Kansas City 
Detroit .......
Los Angeles 
New York 
Philadelphia 
Washington.

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Chicago

pasiudin- Į 
17 metų

konferencija bedarbių 
Po ilgų diskusijų 

kad per 26 savaites

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

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

Jurgis Steponavičius, kurio 
šokių orchestras “Stovens Reve- 
lers“ griež Roselando, L.S.M. 
vakarėlyje, sekmadienį, lapkr. 
20 d., Strumilo svetainėje.

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

Vakar Sherman viešbutyje 
atsidarė kolektorių eksponatų 
paroda. Išstatyti archeologiniai 
radiniai, senovės ginklai, kny
gos, pašto ženklai ir t. t. Pa
rodoje yra lietuvių kampelis, 
kurį įrengė Dr. Račkus, žymus 
numizmatikas. Paroda atdara 
kiekvieną dieną nuo 10 ryto 
iki 11 vakaro. Eksponatai ran
dasi kambaryje 43.

Patent Attorney 
Patentai

Anot šio darbininko pasako
jimų, Bert Walkeris buvęs ne
paprastai žiaurus, nedoras žmo
gų sir girtuoklis, išsemiąs iš 
darbininkų paskutinį lašą gy
vybės. Prie visų darbininkų 
nuolat kabinėjosi, grasino, be 
paliovos darė šlykščias pasta
bas, kurios nevienų jau išvedė 
iš kantrybes.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

PEKRAUSTYTOJAS 
CHICAGOJE

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

REPUBLIC 3713 
6725 So

“Spalių 27 d., vakarą“, pasa
kojo pirmasis, “Bert Walke- 
ris atėjo i darbą įsigėręs ir 
tuojau pradėjo šokti ant darbi
ninkų. Girskiai atėjus į dar
bą, irgi kiek įsigėrusiam, Wal- 
keris puolė prie jo. Plūdo, sau-' 
'• ?, kad negrįžtų daugiau į dar- 
! beveik nėrėsi iš kailio. Pa
ra.. lonavęs iš piktumo, Girskis 
gr'abė peilį ir užsimojęs dūrė 
Walkeriui du kart į pečius. Bei 
tie smūgiai jo nenudėjo. Apsi
pylęs kraujais ir svyruodamas 
atsigręžė į Girskį ir paklausė: 
“What are you doing 
darai?“). Bet Girskis, lyg nie
ko negirdėjęs, vėl užsimojo ir 
suvarė peilį į Walkerio kruti
nę. Furmonas krito negyvas.

“Girskio visai nekaltinu“
Baigdamas pasakojimą, dar

bininkas griežtu balsu pridūrė: 
“Ne, aš visai Gjrskio nekaltinu 
ir tik stebiuosi, kad jis galėjo 
taip ilgai furmono žiaurumą pa
kęsti. Jeigu aš bučiau buvęs 
jo vietoj, gal pats bučiau ką 
nors padaręs.“

Antanas Girskis dabar sėdi 
Cook apskričio kalėjime. Kaip 
jau buvo rašyta, coronerio jury 
tardomas, prisipažino kaltu. Da
bar jo byla eis prieš grand ju

SLA. iždininkas, advokatas 
K. Gugis, vakar 12 vai. išva
žiavo į New Yorką, į SLA. 
Pildomosios Tarybos suvažia
vimą. K. Gugis New Yorke 
praleis apie savaitę laiko. Chi- 
cagon žada grįžti sekantį sek
madieni.

Antradienį po pietų, belydint 
mirusį northsidietį Igną Men- 
delj į Tautiškas kapines, vieno 
palydovų automobilį ištiko ne
laimė, kurioje, tačiau, nei vie
nas važiavusių nenukentėjo, iš
skyrus automobilį ir grosernės 
langą.

Automobilį valde p. Sinjako. 
Jame 
žmona ir dar du asmenys. *Į 
automobilį įvažiavo trokas. Sin
jako pametęs kontrolę, jbėgo į 
grosernės langą, prie 71-mos ir 
Archer Avė. ‘ Automobilio prie- 
šakis buvo gerokai aplamdytas. 
Visi

Vietos draugijos bei kliubai 
turėtų atkreipti atydą ir spar
čiai subrusti Pasaulinės Paro
dos* reikalu. Laikas labai 
trumpas, o didelė didžiuma 
draugijų neturi išrinkusios 
nei savo atstovus į Pasaulinės 
Parodos lietuvių skyriaus su
sirinkimus. štai, paskutinia
me susirinkime dalyvavo at
stovai tik nuo Raudonos Ro
žės Kliubo ir Kareivių drau
gijos.

O bažnytinės draugijos — 
draugijėlės atsiuntė po kelio- 
liką atstovų. Daugybė atsto
vų, mano nuomone, nėra rei
kalinga. Užtektų po vieną du 
nuo kiekvienos organizacijos. 
Be to, į susirinkimą turėtų 
būti prisiųsti tik tie nariai, 
kurie yra susipažinę su parla
mentarine tvarka, nes tuo bu-

Antradienį po pietų p. Kur 
pus važiavo Cicero Avė. gat 
vakariu 
15-tos gatvęs kampoj 
koris staigiai sustojo, iššoko iš 
bėgių ir išdaužė stulpą. Kon
duktorius ir Karpus buvo sun
kokai sužeisti. Nelaimės prie
žastis yra — lobai sugriuvusi 
Cicero Avė. Niekas jos netai
so. Dabar tarp miesto ir gat- 
vekarių kompanijos cino byla. 
Tuo tarpu, gyventojai turi pa
nešti nemalonumus.

Poryt yra ta diena, kurioje 
lietuviai tėvai, augindami šu
nų arba dukterį, turėtų jį ar 
ją atvežti į Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokyklą ir įrašyti. Čia 
jų vaikas į 24 lekcijas turės 
progos išmokti 12 skirtingų 
baleto-grupinių šokių. Už
baigę mokyklą, gaus liudymus. 
Koks tada vaikų ir tėvų bus 
džiaugsmas!

Mes raginame tėvus, kad jie 
suteiktų tą malonią progą sa
vo vaikams. Tik atvažiuokite 
ir pasikalbėkite su musų mo
kyklos ats'ovu. Įsitikinsite, 
kad jūsų vaikai šioje mokyk
loje turės tikrai smagų laiką 
ir išmoks baleto šokių.

— Mokyklos Valdyba.

(Mięstas ir valiu.)

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 nares kurios nesigo pet 
10 metų ir neėmė pašalpos. Kviečia 
visus Vdldyba.

STEBUKLINGAS BARGENAS. 
žas namelis, nepraleiskite progos, 
bar laikas pirkti, paskui gailėsitės. 
sidėjo geri laikai, namai pradės 
brangti, arba mainysiu ant didesnio 
į ką nors kitą.

FRANK RIDLAUSKlS 
4309*4 W. 63 St.

Telefonas Republic 9599

PARDAVIMUI 2 po 4 kambarius 
mediniai namai. Bargenas, 4534 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Lafayette 7566.

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 
plunksnakočių, kolonikų — 
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga 
nos nupigintos iki pusei. 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos — i 
darni 5 centų 
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 . t

“Aušros” Knygynas
3653 So.' 

. Chicago 
Tel. Yards 4754

PASKOLINSIM NUO $50.00
IKI $300.00 

už 2 H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

1 J padaryt, idg kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. ,

Pavyzdžiui, * jeigti žmogaus 
dantis yra nesvarus, tat jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo-tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine danttl 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

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

Tėvai, po ryt atvežkite^ savo 
vaikus į Gage Park svetainę, 
ooth Si. ir S. W esi erti Avė. 
1 v. p. p.

PATENTŲ advokatas kooperuos si 
išradėjais patentavime finansavime ir su 
radime rinkų praktiškiems išradi 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

karą, kurs įvyks ateinančio 
šeštadienio vakare, 19 d. lap
kričio, Nort,h Avė. Masonic 
svetainėj, 3349 W. North Avė.

Gaspadinės, žada vaišinti 
svečius skaniais valgiais. Griež 
smagus Humboldt Parko lie
tuvių jaunuolių orchestras. 
Taipgi manoma turėti ir lie
tuviško midaus. Draugai 
northsidiečiai, nuoširdžiai 
kviečiame visus ir visas atsi
lankyti ir kartu su humboldt- 
parkiečiais pasilinksminti.
Šiandien įvyksta susirinkimas

Be to, noriu priminti na
riams, kad šiandien, lapkričio 
17 d., Elmira Simons svetainė
je, 1640 N. Hancock SL, įvyks 
priešmetinis Kliubo susirinki
mas, kuriame bus nominuoja
ma valdyba ir apkalbėti ba
liaus reikalai. Visi nariai ra
ginami dalyvauti.

H u m boldt parkielis-

partijų
Northsidės lietu-

nutarė su-

Vincentas Zičkus, 13 metų 
berniukas, 3432 South Morgan 
Street, kuris buvo suvažinėtas 
trečiadienį, lapkričio 9 d. naktį, 
sveiksta ir netrukus apleis li
goninę.

žaizda galvoje buvo labai 
pavojinga, bet jau pradeda už
gyti. Jis guli šv. Povilo ligo
ninėje, 828 W. 35th Place, bet 
šį šeštadienį 
mo.

Vincentas 
tarp 36-tos, 
kuomet nupuolė nuo troko, į 
kurį buvo įsikabinęs ir pateko 
po kito, keleivinio, automobi
lio ratais.

NAUJIENOS Pattren Dept 
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

.... ■ . -

Čia {dedu 15 centų ir prašau at-
.

siųsti man pavyzdį No

Mieros .............................. per krutinu

1 f ■ . .

Pj" Karpus nukentėjo gatneką 
' rio nelaimėje

pareis- darni jo padėjimą ir jam už
jausdami, daro žygius, kad Im- 
migrants Protective League ar 
kuri nors kita labdaringa, at
eivius globojanti, organizacija 
parūpintų jam advokatą. Girs
kio bylos svarstymas prieš 
grand jury įvyks sekančios sa
vaitės pradžioje.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino $7.00 

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

Business Service 
i Patąrpavinias _

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 viri 40 metų

Personai

PAIEŠKO IŠ LIETUVOS. Sesuo 
Karusė Ramonienė paieško brolio Kazi
miero Pinkausko — Joniškio valsčiaus. 
Šiaulių ap 
prašo atsišaukti 
lose. ' 
neškite 
skaitė kreipėsi laišku ii Lietuvos prašy
dama surasti Pinkauską. Sesers Karusės 
laiškas iš Lietuvos yra prisiųstas pas 
B. Walantina, 11116 So. Whipple St.. 
Chicago. UI.

Financial
___________ Fina^ ________

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS. BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 3 1 6. Atdara vakarais.

_________ Radios _____
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

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

ifi’iVu.

O;




