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Hindenburgas Siūląs 
Hitleriui Kanclerystę
Hindenburgas sutinkąs skirti Hitlerį Vo- 
kiet. kancleriu su autokratiškomis galiomis

Berlynas, lapkr. 21. — Prezi
dentas von Hindenburgas oficia
liai suteikė fašistų vadui Adol
fui Hitleriui progą likti Vokie
tijos kancleriu.

Pasimatyme su prezidentu, 
Hitleris pareiškė, kad jo vado
vaujama fašistų partija sutiks 
tik tada dalyvauti valdžioje, jei 
jis pats (Hitleris) bus paskir
tas kancleriu. Po to preziden
tas formaliai paprašė jį apsi 
svarstyti ar jis galėtų sudaryti 
valdžią, kuri turėtų didžiumą 
reichstage ir bendrą programą.

Bet išrodo, kad parlamentas 
tai valdžiai butų tik jos darbų 
antspaudas, nes sulig gerai 
informuotų Berlyno ratelių, pre
zidentas pastatysiąs tokiai koa
liciniai valdžiai šias sąlygas:

1. Valdžia išlaikys “autorite
tingą charakterį” paskiausioje 
kabineto.

wig Kaas. Bet vargiai ir jam 
pasiseks sudaryti kabinetą, ku
ris turėtų didžiumos reichstago 
paramą.

Manoma, kad tada pats Hin
denburgas išriš kabineto klau
simą, paskirdamas tokį kabinetą, 
kokis jarri patinka ir kuris 
valdys šalį pagelba prezidento 
dekretų, kaip tą darė von Pa- 
peno kabinetas.

Peru užpuolė Colom- 
bia laivyną

Vieną laivą paskandino, kita 
gi suėmė Putumayo upėj

Chicago, III., Antradienis, LapkriČio-November 22 d., 1932

James G. Clark iš Mount Kisco, N. Y., su savo žmona ir dviem dukterim. Jis nesenai patraukė 
teisman, reikalaudamas .$300,000 atlyginimo, Harris Trust & Savings Banko, Ghieagoj, direk
torių tarybos pirmininko sūnų Norman W. Harris, kurį jis prieš kiek laiko užklupęs pas savo 
žmoną. Už tą jaunas turtuolis prižadėjęs jam mokėti po $500 j mėnesį per visą jo ąmžių ir 
palikti Clark vaikams $200,000. Bet savo prižado neištesėjęs ir todėl dabar atsidūrė teisme.

Lietuvos Naujienos
Eigulys nušovė giri

ninką
Spailų 19 d. Semeliškės giri

ninkas J. Karėta, pil. Ališaus
kaitė ir eigulys SipdoravičiUs 
važiavo įsigėrę iš vestuvių. Ne
toli Semeliškių keleiviai pradė
jo pyktis, o pagaliau ir muš
tis. Besiimant eigulys Sindo- 
ravičius mirtinai nušovė girinin
ką Karėtą.

Tilžės fašistai sumu
šė lietuvių rašytoją 

Dr. Vydūną
Vydūnas buvo užpultas gryš- 

tant iš paskaitos ir skaudžiai 
užgautas į krutinę. Jau ne 
pirmas vokiečių fašistų puo
limas Vydūno

6,000 boliviečių žuvo 
kare su Paraguajum

2. Vadovai partijų, kurios su
darys koaliciją, turi prisižadėti 
nė nebandyti nuversti reichsta
ge kabinetą mažiausia per dve
jus metus.

Dabartines von Papeno val
džios ekonominis programas tu
ri būti tęsiamas ir toliau, taip
jau turi būti vykinamas įp von 
Papeno konstitucijų reformų 
programas: >■ kartu turi būti iš
laikyta ir dabartinė užsienio po 
litika.

Maj.-gen. Kurt von Schleicher 
pasiliktų kaipo apsaugos mi- 
nisteris, o baronas Constantin 
von Neurath pasiliktų užsienio 
reikalų ministeriu.

Tokia valdžia, jei ją Hitleris 
sudarytų Hindenburgo nustaty
tomis sąlygomis, butų grynai 
autokratinė prezidento valdžia, 
kurią reichstagą^ jau iškalno 
turėtų prisižadėti remti. Užtik 
risimas dviejų metų paramos 
padarytų valdžią visai nepri
klausomą nuo reichstago ir ji 
nebūtų atsakominga nė prieš 
parlamentą, nė prieš šalies gy
ventojus.

Niekurie Berlyno politikai ma
no, kad katalikų centro partija 
ir nacionalistai, kurių parama 
yra reikalinga, jei Hitleris nori 
sudaryti koalicinį kabinetą, ne
sutiks priimti Hitlerį, kaipo 
kanclerį. Todėl Hitlerio reika
lavimas kanclerystės gali pri
vesti prie jo paties puolimo.

Pernambuco, Brazilijoj. -— 
Pulk. Ordonez, Peru komanduo- 
tojas Leticia mieste, kurį Peru 
smurtu atėmė iš Colombia, pra
nešė Brazilijos pasienio valdžiai, 
kad Peru monitoras America 
Putumayo upėj paskandino Čo- 
lombia kanuolinį laivą Carta- 
gena ir suėmė tokį pat laivą 
Santa Maria.

Keturi Peru laivai ir aero
planas užpuolė Colombia laivus, 
kurie buvo priversti pasiduoti.

Toj upėj Colombia turi dar 
vieną nedidelį karo laivą.

Brazilija, susirupinusi padė
tim jos pasieny, siunčia į mū
šio vietą savo Amazonės upės 
karo laivyną.

Nusišovė buvęs anglia
kasiu vadas

Chicago.—Hugh A. Willis, bu
vęs angliakasių vadas pietinia
me Illinois, kuris buk vadova
vęs garsiajai “Heroino skerdy- 
nei” 1922 m., kur buvo sušau
dyti vienos anglių kompanijos 
mušeikos, užvakar nusišovė 
Broadview kotely, East Louis, 
III., į kur buvo išvykęs Illinois 
industrinės komisijos reikalais. 
Pastaruoju laiku jis su savo 
šeimyna gyveno Chicagoje.

Už Heroino skerdynę jis buvo 
patrauktas teisman, bet liko iš
teisintas. Tuo laiku jis buvo 
angliakasių unijos valstijos ta
rybos narys.

Tautų Sąjungos Ta
ryba vėl svarsto 
Manžurijos klausima
Japonija teisinasi, kad užgrieb

dama Manžuriją nenusidėjusi 
jokioms tarptautinėms sutar
tims

Geneva, lapkr. 21. — Tautų 
sąjungos taryba vėl ėmė svars
tyti Manžurijos klausimą. Susi
rinkime dalyvauja visi tarybos 
nariai: pirmininkas de Valei a 
iš Airijos, John Simon iš Ang
lijos, von Neurath iš Vokietijos, 
pulk. Beck iš Lenkijos, Matsuo- 
ka iš Japonijos ir Dr. Koo iš 
Ghinijos.

Rytmetinį posėdį užėmė 
pono Matsucka kalba, o

Japonija nė kiek nenusileisiaiitl 
Manžurijos klausimu '

Tokio, lapkf. 21. — Japonijos 
užisenio reikalų ministerija pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos, 
tautų sąjunga, ir kitos valsty
bės gali kiek tik nori svarstyti, 
debatuoti ir ginčytis, nors ir 
ištisus melus, bet tas nė kiš
kučio nepakeis Japonijos nusi
statymo linkui Manžurijos, nes 
užimtoji pozicija nepripažysta 
jokių kompromisų, jokių nusi
leidimų įr nėjl’ą jokio vidurinio 
kelio.

Du jaunuoliai prisi 
pažino prie baisią 

žmogžudysčių
Vienas užmušė savo pamotę ir 

įmetė šulinyn, o kitas užmu* 
še plėšimuose kelis žmones

ja- 
Dr.

Hitleriui nevyksta sudaryti ka
binetą

Berlynas, lapkr. 21. —Adolfas 
Hitleris parašęs laišką prezi
dentui Hindenburgui, kuriamo 
jis atmetąs prezidento sąlygas 
sudarymui kabineto ir reika
laująs tas sąlygas praplėsti, su 
kuo Hindenburgas vargiai su
tiks. šiai žiniai stokuoja pa
tvirtinimo.

Jeigu Hitleriui nepavyktų su
daryti kabinetą prezidento są
lygomis, busiąs pakviestas ka
talikų centro vadas kun. Lud-

ORFJ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4> 
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Rastas negyvas Hondū
ras konsulas

San Francisco, Gal., lapkr. 20. 
—Victoria viešbučio kambary 
rastas negyvas Hondūras (Cen- 
tralines Amerikos) generalinis 
konsulas Jose A. Membreno, 
53 m. šalę jo gulėjo be sąmo
nės Panamos konsulas Adolph 
Aleman. Priežasties mirties ne
žinoma. Abu buvo daug gėrę 
ir valgę, ir rastoji degtinė bus 
tyriama.

10, žmonių žuvo potviny

Bogoto, Colombia., lapkr. 20. 
—Mažiausia 10 žmonių žuvo ar 
prigėrė potviny, kuris kilo dė
lei smargaus lietaus ir krušos. 
Trys ugniagesiai yra prapuolę 
ir manoma, kad jie yra žuvę na
mų griuvėsiuose. Daugiau kaip 
50 namų sunaikinta.

Montreal, Que., Kanadoj, lap.
— Canadian Pacific geležin

kelio dirbtuvės atsidarys atei
nantį trečiadienį. 8,000 darbi
ninkų sugryš j darbą.'

Bankai sumažino 
nuošimčius

Nuo sausio 1 d. už banke lai
komas sutaupias mokės tik 
2»/2 nuoš. palūkanų

kurieChicsgO'.— Bankioriai, 
priklauso Chicago Glearing 
House Assn., vakar laikė susi
rinkimą ir nutarė pradedant nuo 
ateinančių metų sausio 1 d. mo
kėti tik 2^2 nuoš. palūkanų už 
taupimo sąskaitas, vieton da
bar mokamu 3 nuoš. L 4

Matsuoka kalbėjo apie pakri
kimą Chinijoje, gręsiantį jai 
bolševizmo pavojų, apie boiko- 
tavimą japonų. Jis teisinosi, 
kad Japonija eidama į Manžu
riją daryti tvarką visai nenusi- 
dėjusi jokioms sutartims, nes ir 
Jungt. Valstijos buvo įsibriovu- 
sios į Meksiką 1916 ir 1917 m.m.

Chinija gi maldavo teisingu
mo ir kad tautų sąjunga pa- 
gelbtų apginti sutartis, kurios 
buvo sulaužytos Japonijai įsi- 
briovus į Manžuriją ir ten su
kūrus neva nepriklausomą vals
tybę Manchukuo.

Rytoj kalbės įvairus tarybos 
nariai ir anglas Lytton, kuris 
pateikė tautų sąjungai raportą 
Manžurijos klausimu.

Tikimąsi, kad taryba paves 
visą klausimą spręsti 19 žmonių 
komitetui, kuris pareikalausiąs 
nepaprasto tautų sąjungos susi
rinkimo. Tasis susirinkimas 
priimsiąs Lyttono raportą, iš
ėmus jame paduotas rekomen
dacijas, kurias paves naujam 
derybų komitetui, į kurį įeitų 
Jungt. Valstijos ir, galbūt, Ru
sija.

Nėra jokio ženklo, kad tautų 
sąjunga rastų Japoniją kaltą dėl 
sulaužymo sąjungos statuto, ar
ba kad Japonija norį trauktis 
iš tautų sąjungos. Japonija nd- 
rinti tik Manchukuo pripažini
mo ir suteikimo tai 'valstybei fi
nansinės paramos. Sąjunga vei
kiausia atmes ir pripažinimą, ir 
teikimą pagelbos.

■ Tarybos posėdis užsitęs iki 
apie gruodžio 16 d., po 1(6 jis 
nusiplauktas įki'Mdurioįf;ęaį|| 
šio mėn. žmonas ir 4 sunkiai sužeisti

11 fašistų užmušta trau
kiniui užgavus troką
Rymas, lapkr. 21.

fašistų liko užmušti ir keli de- 
sėtkai sužeisti traukiniui ties 
Mascorese, 20 m. nuo Rymo, 
užgavus troką, kuriuo jie va
žiavo.

Apie 150 fašistų važiavo tri
mis trokais ir per jų dainavi
mą ir šukavimą šoferiai nenu
girdo besiartinančio traukinio.

. ? ~ T"’ ‘

Robins ima atsipeikėti

11 jaunų

Asheville, N. C.,' lapkr. 21.-— 
Dr. Griffin paskelbė, kad tur
tingas prohibicininkų vadas 
pulk. Raymond Robins, kuris 
buvo prapuolęs rūgs. 3 d. ir tik 
dabar susirado North Carolina 
kalnuose netekęs atminties, da
bar ima atsipeikėti ir jau pa 
žystąs savo žmoną ir giminaitį 
John Greier. Robins dabar gu
li sanatorijoj ir esąs reikalin
gas ilgesnio poilsio.

■ ----------------------------—----------------------------- ,

8 žuvo sugriuvus dirb
tuvei
c. \ vk'-- *;•< " . ■■

Chicago.—Du jaunuoliai, Bei 
tram Arnold 16 metų ir James 
Varecha, 17 metų amžiaus, pri
sipažino prie baisių žmogžudys, 
čių. ■■ ; ‘ ■

Bertram Arnold iš. Riverside, 
sūnūs pasiturinčių tėvų, gerai 
išauklėtas, tapo suimtas Stock- 
ton, Ilk, į kur jis buvo pabė
gę^. Jis prisipažino, kad perei
tą šeštadienį jis užmušė ir į- 
nietė Šulinyn savo “močiutę” 
Mrs. Eilėn Saxe, 60 m.,— savo 
tėvo žmonos motiną. Jis už
pykęs ant jos kam ji nedavusi 
savo automobilio jam važiuoti į 
šokius. Užmušęs ją, jis pasi
ėmė automobilį, nuvažiavo į šo 
kius, kur buvęs nepaprastai 
linksmas. Vėlai vakare sugry 
žęs, jos lavoną'įmetė šulinyn ir 
automobiliu pabėgo iš miesto.

James Varecha yra iš pat 
mažystės kriminalių palinkimų 
ir jau ne kartą yra buvęs silp
napročių prieglaudose. Po ilgo 
kamantinėjimo jis prisipažino, 
kad prieš kelias dienas jis lai
ke plėšimo nušovė Jordan ir vė
liau užklupęs ant kitų automo 
bilistų, pastvėręs išgėdino p-lę 
Henry ir apiplėšė jos vaikiną. 
Be to jis prisipažino prie visos 
eilės kitų piktadarybių— kad 
jis nušovė jau ne vieną žmo
gų, kad septynius žmones pa
šovė ir kad dar vieną merginą 
laike plėšimo yra išgėdinęs 
Daugiausia jis veikė Town of 
Lake apielinkėj.

Abu jaunuoliai liko apkaltin
ti grand jury ir greitai bus ati
duoti teismui.

Rezignavo Harvardo universite
to prezidentas Lowell

Gambridge, Mass., lapkr. 21. 
—Harvardo universiteto prezi
dentas, gaisus švietėjas Dr. A. 
Ląwrence Lowell, išbuvęs toje 
vietoje 28 metus, rezignavo. Jis 
yra 75 m* amžiaus. 

.............. .. . ...........

Berlynas, lapkr. 21- ' ■ .... ž . ............................. . .

•;-s Rymąs, lapkr. 21. ■—-12 žmo
nių liko gyvi palaidoti sugiru- 
vug dirbtuvei. Vėliau iš po griu-TOeino apygardoj, kuris didelių
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Asuncion, Paraguay, Pietų 
Amerikoj, lapkr. 21. — Para- 
guajaus valdžia paskelbė, kad 
nuo pradžios Paraguajaus ir Bo
livijos karo už Gran Chaco te
ritoriją, prasidėjusį pereito lie
pos mėn., tame kare žuvo 
6,000 Bolivijos kareivių ir 
giau kaip 1,500 poliviečių 
paimti karo nelaisvėn.

(Kiek žuvo Paraguajaus ka
reivių, valdžia neskelbia). ■

jau 
dau- 
liko

30 žmonių pasigenda
ma po audros

Reykjavik, Islandijoj, lapkr. 
21.—Po smarkios sniego aud
ros, kuri užklupo šiaurinę salos 
dalį ir sugadino daugelį žvejų 
laivų, pasigendama penkių lai
vų, kuriuose buvo 30 žmonių.

.........  O

Automobiliu užmušė savo tėvą

Bridgeport, Gonn., lapkr. 21. 
—Policija apkaltino Harry 
Goldberger, 35 m., kaipo auto
mobilistą, kuris automobiliu už
gavo ir užmušė savo tėvą Kai
man Goldberg, 70 m. ir paskui 
pabėgo iš nelaimės vietos.

Shaw važiuosiąs apie pasaulį

Londonas, lapkr. 21. — Gar
sus anglų rašytojas George 
Bernard Shaw paskelbė, kad 
apie vidurį gruodžio mėn. jis 
ketina išvažiuoti su savo žmona 
apie pasaulį. Kalėdas jie pra
leisiu Palestinoje, iš kur vyk- 
sią į Indiją ir 1.1. w

Laikraščiai spėja, kad jis ap
lankysiąs ir Ameriką, į kur jis 
buvo nuolatos kviečiamas, bet 
visuomet atsisakydavo vykti.

Tilžė. [Elta].—Spalių 30 d. 
Vydūnui vykstant į paskaitą j j 
sutiko būrys hitlerininkų ko- 
liojimais ir keiksmais. Jam grįž
tant iš paskaitos, du hitlerinių 
kai uniformoje sekė jį visu ke
liu iki namų biauriausiai kolio- 
dami ir grasindami nušauti. 
Nors vienas vietinis lietuvis 
Vydūną saugojo, vis dėlto, vie
nam hitlerininkui pasisekė kum
ščiu suduoti Vydūnui į krutinę. 
Vieną hitlerininką policija areš
tavo. Tardymas, kiek teko pa
tirti, dar nepravestas.

Vydūnas yra prūsų lietuvių 
kultūros tarybos pirmininkas, 
delko šį hitlerininkų žygį reikia 
laikyti nukreiptą ne vien prieš 
jį, bet ir prieš prūsų lietuvius. 
Po įvykio pas Vydūną buvo at
silankiusi policija ir jį tardė. 
Vydūno sveikatos stovis sun 
kus: jis labai nusilpęs.

“Liet, žinių” redakcijai be to 
teko sužinoti, kad dr. Vydūnas 
yra smarkiai sutrenktas ir jau
čiasi labai blogai. Tiesa, jis 

’ltaip visuomet, yra labai patva
rus ir lovoj neguli, bet smur
to veiksmai ypač žymiai jo ar
ti 70 metų amžiaus turintį or
ganizmą veikia pražūtingai.

Prie to reikia pasakyti, kad 
dr. Vydūnas beveik kasdie iš 
Vokietijos fašistų pusės patiriąs 
nesmagumų: užgauliojiomų gat
vėse, grasinimų ir kita. Išrodo, 
kad administracija nesiima 
prieš smurto veiksmus pakan
kamų priemonių.

Versailles, Ind., lapkr. 21. — 
Frank Yeager, 45 m. iš Burnie, 
nušovė savo pačią ir pats 
šovė. Jis taipjau šovė j savo 
18 metų sūnų, bet nepataikė.

Ir žydai pameta kūdikius

Šeduva.—17 šio menesio die
ną ant žydų kapų rastas prieš 
laiką gimusio vyriškos lyties kū
dikio lavonėlis. Prie lavonėlio 
rastas žydiškai parašytas laiš
kas, kuriame prašoma kūdikį 
palaidoti.

Porto Alegre, Brazilijoj, lapk. 
21.—Mažiausia du žmonės liko 
užmušti ir 30 žmonių sužeista, 
taipgi keli namai sugriauti aud
roje, kuri užklupo šį miestą 
šiandie.

TIKTAI PENKIOS SAVAITES BELIKO
IKI

KALĖDŲ
ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
koki siuntini.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI., Laiškeli galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

nąs žemės drebėjimas buvo jau
čiamas visame Ruhr klonyj ir

nuostoliu nepadarė. Gyventojai 
betgi yra nusigandę,

■

Pinigų siuntimo blankas iSsiutiiiame ant pareikalavimo 
7 ■ -i • I ’ '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo » iki i val.

■‘5



KORESPONDENCIJOS
New York, N. Y

Lietuvos Universitetas 
pasižymėjo. t

T-...............

this in view, the Lithuanian 
University wishes to the Gon- 
ference the greajest success, 
hoping that this Conference 
will be ablc to give an answer 
to the questions: what are the 
obligations of modern .uni
versities to the sočiai order, 
and m wbat direction is to be 
eff.ected tjie refpnp of univer
sities in order to reach a 
brbader collaboration of so
čiai and natūrai Sciences and 
a deeper penetration in the 
domain of sočiai Sciences of 
that spirit of impartiality 
whicli is so characteristie of 
true scientific thinking.

American
among them Ncw York 
versi ty, though younger 
the European ones, 
known how to attain 
comparatively shor\ time the

universities, and 
Uni- 
than 
have 
in a

New Yorko Universitetas 
(Washington Square, New 
York City) buvo įsteigtas 100 
metų aįgal. Tuomet buvo su
kviesta į pasitarimą 100-tas 
žymiausių Amerikos veikėjų. 
Pirmasis to Universiteto rek
torius, Rev. Dr. J. M. Mat- 
thęws, yra pareiškęs:

“Mes jaučiame, kad turime 
daug uždaviniu dėl krašto val
dymo ir apšvie,os sistemos 
pagerinimo bei pritaikinimo 
prie šio šfeito uždavinių ir 
viso musų krašto reikalų.”

Atminčiai to kas buvo šim
tą metų atgal, dabartinė Ncyv 
Yorko Universiteto valdyba, 
j u prof. E. E. Brown pryša
ky, šio mėnesio 15, 16 ir 17 high valtie of the best univers- 
dienomis sukvietė į pasitarimą ities of Europe thanks to the 
jau keletą šimtų žymiausių 
švietimo vadų netik iš Ameri
kos, bet ir iš svetur. PasiUrį- 
mas oficialiai vadinamas: “A 
Conference of Universities.” 
Diskusijų bendroji tema: 
“The obligation of Universi
ties to Uje sočiai order.” 8i 
tema, diskusijų patogumo dė- 
liąi, padalinta į keturius sky
rius :

1. The university 
ainis and proyince.

2. The University 
nomic changes.

3. Tlie University 
vernment changes.

J. The Universi*^ 
ritual vahies.

Universitetų Konfercncijon 
buvo pakviestas ir Lietuvos, 
Vytauto Didžiojo, Universite
tas. Musų Universitetas nega
lėdamas atsiųsti savo delegato, 
teikėsi atsiųsti šitokį atsiliepi
mą : 
The Chancellor, Couneil and 

Senate o f New York 
University. 

Gentlcmen:
Tlie Lithuanian University 

of Vytautas the Great of Kau
nas, 
gret 
the

and cco-

and go-

and spi-

energy, the fearless initiative, 
th.e generosity and the true 
demoertie spirit of the 
American nation. These qua- 
lities of the American spirit 
give us the confidcncc that 
the initiative in ųuestion of 
New York University will be 
crowned with suęcess, thąt 
the American universities wijl 
find out how to adopt tlie 
university to the demands of 
modern life, and in this way 
will really lięlp to overcome 
the dangerous inconformity 
betwecn tlie broadest posibi- 
lity of produetion of different 
commoditics necessary to 
human instance, thanks to 
discoverics of Science, and the 
inability of reasonable and 
just distribution of these com- 
modities. 
American
render an eminent Service no* 
only to the American nation, 
hut to tire whole mankind, 
and will eoneur toCthe realiz- 
ation of world-peace.

October 31, 1932.
Kaunas.

In this way the 
universities will

Sejkretary:
Prof. Raudonikis.

šis Lietuvos Universiteto 
atsjjiepunas buvo iškabintas 
Kojiferenci j os k uluaruose
(Waldorf-Astoria) su tokiu 
prierašu: “Žemiau patalpintas 
atsiliepimas (address) yra iš
rinktas iš keletos šimtų pana
šios rūšies atsiliepimų bei 
sveikinimų kaipo, įdomiausias 
(turinio ir formos atžvilgiu).

Vėliau, New Yorko Univer
siteto pakartotinai prašomas, 
Lietuvos Universitetas paskyrė 
'ai Konferencijai savo 
P. 
nj

Vft 
Žadeikį Lietuvos Generali- 
Konsulą. — L. G. K.

Norwood, Mass.
Dr. Kaškiaučiaus pliliuškalai

Vielos Bimbos Žalnieriai 
taip nusmuko, kad jau į savo 
parengimus publikos nebegali 
sutraukti. Todėl Bimba buvo 
atsiuntęs iš Brooklyno šalinai- 
tę demonstruoti meną “fight 
likę heli”. Demonstravo be
veik tuščioms sienoms. Siur
bei buvo surengtas protesto 
mitingas, bet “protestavo” irgi 
beveik tik sienoms. Minkele- 
njutės koncertas davė “Lais
vei” apie šešis dolerius pelno, 
nežiūrint j tai, kad žmonių 
buvo net iš kitur. Prieš kon
certą plakatai buvo nešiojami 
jr po stubas.

Kadangi visos tos priemones 
nedavė tinkamų rezultatų, tai

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuojaus

o atiduodu tam, kam jie yra 
skirti. Tiesiog atrodo, jos jis 
šyęnta dangaus rasa gyvena ir 
vis rūpinasi darbininkų rei
kalais, Maršavimui į Wash- 
ingtoną aukų buvo sukolek- 
tuota, rodosi, ąpje devyni do
leriai.

Antru atveju Dr. Kaškiau
čius kalbėjo apie sveikatos da
lykus . Ir pradėjo jis pliaukš
ti apie tai, kad kai kurie vyrai 
nepatenkina nmterų ir tt. Toks'pareiškė, jog norwoodiečiai la

šį kurtą buvo sųgalvętas gau
jas skymas sutrauką publiką 
po priedangą sveikatos dalykų 
aiškinimų. Na, b syeikata jujk 
kfekvieniun žmpgui tupi rūpė
ti. Dr. Kaškiaučius tapo pa
kviestas net trims dienoins, 
kaip kad katalikai daro su sa
vo misionieriais, žingeidumo 
dėliai nuėjau ir aš pažiūrėti, 
kaip atrodo tas garsus bimbi- 
ninkų daktarais.

Man taip pasirodė, jog ...-----
ant galvos nešima svetines M virimas“ nepatiko dmige-| 
plaukus. Jisai nėra rimtais Uni marginu ir jos spruko pro 
inteligentas. Jo judėjimas ir duris- daugelis vyrų pa-

|Stoughj.on, Walpaje ir kitur. 
Tačiau norintieji kg naujo ir 
naudingo sužinoti apie sveika
tą labai skaudžiai apsivylė. 
Savo paskaitoj vien tik vy
rams jis pliauškė taip, jog bu
vo tiesiog šlykštu ir klausytis. 
Nors buvo ir įžanga imama, 
vienok jis tuo dar nepasiten
kino ir rinko aukas.

Kai “misijos” baigėsi, tai Dr. 
Kaškiaučius su pasitenkinimu 

’ _ . _ -___! X1. • • <• ve • ' «

bai gerai pasirodė, ~~ jie su- 
bytinę net tokias dideles kolo
nijas, kajp Bostoną ir Worcęs- 
terį.

Nors aš nieko daug apie me
diciną ir nenusimanau, vienok 
man atrodo, jog tokios neva 
paskaitos apie sveikatą, ko
kias duoda Dr. Kaškiaučius, 
jokios naudos žmonėms ne
duoda . — Marksistas.

Garsinkitės Naujienose

7____ iiiv vAivcii vii nau"

Lithuania, sincerely re- 
that in conscquence of 
proseni difficult times 
cannot send their re- 

presen‘,ative to the Conference 
to be held on the 15th, 16th 
; nd 17th of Novcmber, 1932 
H New York on occasion of 
tlie centenary of New York 
University with t,lie purpose 
to discuss the question: what 
obligation towards society 
rests upon *<he universities of 
the present day .

Hovvever, the Lithuanian 
University are far from being 
indifferent to an event as the 
celebraAion of the centenary

The Senate 
Rector: Prof. Čepinskas 
Prorcc*.ors:

Prof. Pr. Jodelė
Deans:

Prof. P. Kuraitis
Prof. V. Krėve-
Mickevičius
Prof. P. Jakube-
nas <

Bayer Aspirin pašalins bite kokį skaus
mą. Neabejokite apie jai. Viena tab- 
letčlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus
mas išnyko. Pagelba yra tokia papu
sta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bąyer Aspirin. Jis niekad neveikia šir
dį, ir jums nereikią abejoti apie šjų tab- 
letelių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gąli būti 
suramintas; šalčio 
ti išvengti.

Tikras Aspirin
dingų vartojimų — viskas aprašyta iš
tirtuose nurodymuose prie kicKvienos
dėžutės. Dėžutė ir tabletės turi Bayer
kryžių. Žiūrėk Bayer vardo ant dė
žutės — kiekvieną kartą kai perkame 
šias tabletes — ir bukite tikras.

nemalonumai gali bu

tu ri ir kitokių naų-

Prof. K. Vasiliau
skas
Prof. P. Leonas
Prof. VI, Lašas.

kalbą geriau atitinka kokiam 
papliauškai, ę ne rimtam dak*> 
tarų i, kuris pąąjryžęs aiškinti 
sveika*os dalykus.

Daktarus daugiausiai kalbė
jo apie tai, kad reikia skaityti 
“Laisvę” ir “Vilnį“, Papasa
kojo jift, jog yįenas lenkas jį 
išmetęs per duris ir dar pris
paudęs antspaudą prie sėdy-i 
nės už pasiūlymą užsiprenu
meruoti “Daily Worker”. Bet, 
esą, nors ir gavęs gerą kiką, 
vienok energijos nenustojęs 
ir dirbsiąs darbininkų labui, 
kaip ir ligi šiol dirbos. Pra
šė publikos aukų. Girdi.grųo- 
džio 5 d. į Washingtpną yra 
organizuojamas didelis mar- 
šavimas.

Prisiminė jis, jog jis nedarąs 
taip, kaip kiti: sukolektuotus 
pinigus nededąs sau į kišenę,

sipiktino ir pradėję murmėti. 
Neužmiršo, žinoma, jis pami
nėti Stebuklingą Kaukazo yan- 
dęnj ir agitavo jį pirkti. Ant 
galo, pasakė, jog laikas csas 
pertrumpas, kad visko jis ne
galįs susyk išpasakoti, • Bet, 
girdi, jis pasiiikdąs dar lap
kričio 17 ir 18 dd. ir duosiąs 
yiepą paskaitą vyrams, o kitą 
moterims. Jžanga busianti 15 
cęntų.

Plakatai buvo išplatinti ir 
apylinkės miestuose. Plaka
tuose buvo rašoma, jog Dr. 
Kaškiaučius kalbės svarbiais 
sveikatom reikalais, — apie re
umatizmą, nuomarį, ete, Ir 
reikia pasakyti, jog iš kitur 
žmonių į prakalbas atvyko 
daugiau nei iš paties Nor- 
woodo. Teko matyti žmonių 
iš Canton, Readvijle, Millis,
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Kalėdiniai Išplaukimai
Iš NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8 Gruodžio 16
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geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN į

LIETUVĄ v .

_ Taipyi reguliariai savaitiniai išplau-
* lamai žinomais Lloyd Cabin Laivais

i I RfcRLIN STUTTGART
GĖN. von STEUBEN DRESDEN
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NOTOIGERMAN LLOYD
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Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?
' A Veikite Greitai Kada\Puįlis Npregieliaru&aį

Sutrukdo^Miegą.

■ A R J“8 W««i»» nereguliarumai; deginan-
I -^Atis, mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir

*,imasis naktbnij? Greiui jusidomekite šiais 
simptomais. Jie galta# įspėja tolus inka- 

’c Pwl“ P^knkunus..
Vartotojai visur atsideda ant Doan’s 

P'H*’ ®‘s ,aiko ^bandytas diuretikas re- 
.komenduojam>s per 50 pietų, JPardayi- 
nėjamas visų aptiekinipkų.

lloair s Pilis l'S
“MIDWEST STORĘS” SANKROVOSE

“PJŪTIES IŠPARDAVIMAS”
DĖKOS DIENOS ŠVENTEI

Kokybės Maistas — Žemiausiomis Kainomis
' “ IŠPARDAVIMAS ' " ’ 1

Aptradieny, Lapkr. 22 ir šeštad., Lapkr. 26
A- -ft- !<*■ A A-.A-A-Į

GOLD MEDAL, CERESOTA, PILLSBURY’S

MILTAI.... JtF 59c

» i į ■■e>W’įi|||»RFWRiWWwywn.ll 111

•midwest" 24^ Sv.
MILTAI 5 sv. maiš. 11c Mąjš.

_fc"i5c
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II A 01 PET’ BORDENS, Ml I L » A V EVAPORUOTAS

“MILNUT* MILK
“DEL MAIZ” NIBLETS Komai ...
ryžiai faitiejf“čom^r:^::::::.7
FRUIT CARE COOKIĘS “Paul Schuize” 7

.....  2 kenai 25c
2 1 sv. pak. 17c

L.. Tuz, 15c

JUODA ARBATA 1/f Svaro Pakd<s 14ę
V/t uncijos pakelis 7c

Maišyti RIEŠUTAI labai puikus..... Sv. 19c
: - Į . " f .. ............................. ‘ ■ ——   I ■■■■ llll^

LAŠINIAI ..OoS"S,n
p4?rro 9c 

Pakelis

' Z'iirETTAįma “MIDVVEST” Puikios Bartktt GRUSIOS _____________ Didelis No. 2% Kenas

PYCĖS 'MIDWEST” ' Puikios—Riekutės ar' Pusi* 1 Q f* 
Didelis No. 2% Kenas ■«**

JUODOS AVIETĖS 23 C----------- N° 2 Kf"ai
ROOTRFFR “MIDWEST” A OEa
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great achievements and merits 
of tliat University in the do- 
main of sciencc and instruc- 
tion in the course of the cen- 
tury elapsed, being of a kind 
that cannoj othcrwise than 
inspire feelings of deep res- 
pect and real astonishment. 
Very sincerely therefore the 
Lithuanian University send 
cordial congratulations and 
best wishes to New York 
University on occasion of their 
llundreth Anniversary.

Ainong the workers of Scien
ce in differęnt countries, there 
prevails the eonvietion tliat 
universities are obliged and 
abie to help soįve . the com- 
plicated social-political pro
blema which the modern 
world ęrisis has sėt before 
mankind. JI is not to deny 
that one of the rcasoųs of the 
incapability of the nations to 
deal successfully with the dis- 
astrous consecĮuenccs of thę 
world crisis is the insufficient 
development of sočiai Sciences 
in comparison with that of 
natūrai Sciences and the fccb- 
Je penetration of scientific 
thinking into the broad mas
tės

ČEVERYKAI
KALĖDŲ DOVANOMS

. Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvieną^ 
žmogus mano pirkti kam nors kokią ■ 
nors dovaną.

ČEVĘRYP.ĄĮ YRĄ GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS.

Prieš Kalėdą? šįnjft mes čeyerykus parduodame už $2.95 ir aųgščiaū. 
užlaikome geriausius čeverykus ir turime didžiausį pasirinkimą visai 
mynai: vyrams, moterims ir vaikapis,

Pirkdami pas mMs, sųtąypysitę pinigų.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

BRAZILIJOJ
Brazil — S. Paulo, Rua dą Mooca, 424

Metine pyenuĮnerątą š. Amerikoj ir Lietuvoj
dariai
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DELICIOUS OBUOLIAI E,tfa puikų. W«h»ngton 4 svarai 25c

SALDŽIOS BULVES “Nancy Hali”
2 svarai 25c 

..L. L. 5 svarai 10c 
........ ..................... ... - ■■■■ .
American Family MUILAS šmotas

Mes 
šei-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St, Tel. Victory 6576 I

DĖKOS DIENAI
KALAKUTIENOS 
PIETAI TIK

Šeimininkėj, pevirkit ir nekepkit pietų namie DĖKOS DIENOJE, 
musų VALGYKLOJE gausite gardžiausius kalakutienos jpetus jgE 
uz .................................. ....................................................................

Taipgi turėsiąs ir kitokių gardžių ir sveikų valgių, kaip ir visada.

Eagle Restavrant
W. C. Lukaus, Sav,

1745 So. Halsted Street
TEL. CANAL 1547. -
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Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
" SKAITO

PLATINA IR
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“Kovą”
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinj laikra$t|, 
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Germany, Berlin, SW SS, 80
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kad panašiai yra ir buvę. Tai- turėdavo ko valgyt. O juk vi- tauteles parode,
,V

t.

natvėsi numirusį žmogelį, kuo- ’< w'1

\ Spartumą* apttimokFii.
j^XXXXXXXXXXXXXXXX SIŲSKITE Kuponą MANOTE XXXXXXXXXXXXXXXT

ir pirmie-
M

M

Be abejo, 
pastebėjęs, 

mirusiuosius

nedegindavo, bet juos suval
gydavo. Numirėlių lavonus ar- ji egiptiečiai

gi, ir savo numirėlius seno
vės laukinės tautelės turėjo 
laidoti panašiai, kaip laidoja

nies duosime 
extra, 

pir- 
Neslusk

PARAMOUNT PKODUCTR <0., Dept. 2111. D<* Molnes. Iowa. «,
AA paženklinau penktus nr daugiau veidų. $2.500 pryzų paveiksle, kurj čia 

siunčiu, ir aA norėčiau lAloAti pryzą. PraAau man pasakyti koks yra mano stovi*.

VARDAS ________ ___________ _______________________________________________________________________
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LIETUVIŲ PROGRAMAI
2TL 970 kil. Lietuvių Valanda Nedėliomis nuo 1 iki 

2 vai. po pietų.
WHFG 1420 kil. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare.

Antradienis, lapk. 22, 1932

MIRUSIŲJŲ LAI
DOJIMAI SENOVĖJ

orą, be to, juos drasko ir ne
šioja šunes ir laukiniai Žvė
rys, tai kai kurios tautelės 
lavonus nenumeta žemėn, o 
įkelia kur į medį, kad čia jis 
saulės kepinamas sudžiūtų, 
arba kad jį sulestų laukiniai 
paukščiai, žodžiu, įvairiose 
šalyse ir įvairių tautų numirė
lių lavonai yra įvairiausiai 
laidojami.

Senovės laikais numirėlių 
laidojimas taip pat buvo labai 
įvairus, šiandien žinoma, tie 
visi senovės tautų laidojimo

’ra senovės laikais, kaip žino
me, buvo suklestėjusi Egipte 
ir Mesopotamijos slėny. Prieš 
keletu tūkstančių metų prieš 
Kristaus gim. egiptiečiai ir 
Mesopotamijos tautos jau pa
siekę labai aukštos kultūros, 
sukūrę savo rašmenis, menų ir

NAUJIENOS, Chicago, 01.. - į - -. t į   ....... « i*-  
net ir šiandien kai kurios lau
kinės Afrikos negrų tailtčlėš. 
Mat lų tautelių tikima, kad 
suvalgius kai kurias lavono 
dalis,, gyvieji įgaunu tų drų- 
»ų, tuos privalumus, kuriuos 
turėjo gyvas būdamas numi* 
rėlis. Lavonas yra suėdamas 
su tam tikromis ceremonijo
mis, kuriose dažniausiai da* 
lyvauja ir negrų kunigas ar
ba burtininkas. Kiekvienas 
dalyvaujantysis gauna po tam 
tikra lavono šmotelį, kurį ir 
suėda. Lavono kaulai ir oda 
paliekami. Manoma, kad ir

8
nes ar puslaukines tautas, ku
rios mums maža kokių pamin
klų lėra* palikusios, mes jau 
maža ką bežinome. Todėl ir 
apie tų tautų gyvenimų, jų 
būdų ir papročius mes jau 
daugiau begalime lik upeli, 
negu tikrų žinių turėti. ...

Yra vienas būdas, kuris pu
siau tiksliai leidžia mulus at
spėti senovės laukinių ar 
puslaukinių tautų būdų ir pa
pročius--tai musų laikų lau
kinių tautelių tyrinėjimas. 
Pasirodo, kad vienos kokios 
laukines tautelei* 
būdas, papročiai ir k. turijsenovėp laukines tautos prieš 
daug panašumo į kilos tokia- suėsdainos numirėlio lavonų 
nic pat kultūros laipsny esan
čios tautelės galvojimo būdų, 
papročius ir tt., nors tos tau
telės viena nuo kitos butų at
skirtos šimtus ir tukstančiun 
kilometrų. Taigi manoma, 
kad ir senovės laukinės ir pus
laukines tautos, buvusios lo- 
kame pat kultūros laipsnyje 
kaip dabartinės musų laikų 
laukinės tautelėm, turėjo turėti 
panašius ir papročius, ir pa
našiai galvoti ir tt. Kaip mok
slininkų tyrinėjimai parodė,

mokslininkas, “garbingai jį 
suvalgydavo.“ Dažniausiai la
vonas ne visas būdavo suval
gomas, bet tik jo dalis. Egip
tiečiai taip pat tikėdavosi tuo 
paveldėsių mirusiojo drąsų ir 
kitus gerus jo privalumus. 
Tai buvo pirmykščiai Egipto 
gyventojai; gyvenę prieš 5000 
metų prieš Kr. Po’įų atėjo tik
rieji egiptiečiai, sukurė aukš
tųjų kultlirų ,numirėlių lavo
nų jau nėbevalgydavo.

Toliau kai kurios senovės 
laukinėj taupos, kaip ir kai 
kurios musų dienų, numirė
lių lavonus išnešdavo laukan 
ir čia juos palikdavo. Prie la
vono visada padėdavo maisto 
ir gėrimo. Mat, tebebudamos 
dar visiškai menkos kultūros 
laukinės tautos manė, kad ir 
miręs žmogus taip pat gyve
nąs, kaip ir prieš mirdamas. ’ 

> Jį tik esanti apleidusi dvasia, 
žymios todėl jis nebegalįs kalbėti, 

gal butf turėjo ir vaikščioti,, juokais, dirbti ir tt. 
nuolat gresiąs badas. Mat ne;Bet maistas gėrimas, rūbai, 
visuomet pirmykščiai žmonės įrankiai ir k. jam taip pat esą 
užtektinai turėdavo maisto: i reikalingi, kaip ir gyvam, 
kartais prisieidavo taip striii-ĮPav., musų laikais tyrinėjimai 
kai, kad ištisos giminės nebe-■ Naujosios Gvinėjos laukines

> kad kai ku
rių tautelių žmona slepia vyro 
lavonų savo lūšnelėj, kol jis 
sudžiūsta; ji bučiuoja lavonų 
ir kasdien siūlo valgyti, kaip 
gyvam. Nakčiai lavonui taip 
pat yra padedama valgymų ir 
gėrimų.

Tačiau visiems suprantam a, I h 
kad numirėlio lavonas su lai- « 
ku pradeda gesti, pradeda pu- į 
ti, atsiranda smarvė. Todėl la- J

atlikdavo tam tikras apeigas. 
Pačios apeigos, ceremonijos, 
žinoma, gal būt žymiai sky
rėsi nuo dabar negrų tautelių 
atliekamų ceremonijų, bet pa
ti lavono suėclimo esmė lieka 
ta pati. Senovėj lavono ėdimo 
papročiui išsiplėsti 
reikšmės

Mes, rašo “L. U.” šiandien 
mirusį žmogų aprodomo gra
žiais drabužiais, įdedame gra- 
ban ir pakabame žemėn. Bet 
ir šiandien ne visi žmonės sa
vo mirusiuosius taip laidoja. 
Pasižiūrėję į žydų laidotuves, 
jau mes pamatysime šiokių 
tokių skirtumų, 
kiekvienas yra 
kad žydai savo
laidodami nededa graban, bet budai mums nėra žinomi, nes 
stačiai suvynioję į tam tikrų daugelis tautų, nepasiekusios 
drobulę pakaso žemėn. Pasi- aukštesnės kultūros, netureju- 
žiurėję į kitų tautų įnirusiųjų sios savo rašto ir ncpaliku- 
laidojimus, mes matome, kad sios kokių žymesnių pamink- 
jie yra labai įvairus. Pa v., In- lų, ir apie save ir savo gyve- 
dijoj ir kai kur Didž. Van- nimų, mums maža žinių tėra 
denyno salose numirėliai nė- palikusios. Aukščiausia kultū
ra laidojami žemėn, kaip pas 
mus, bet jų lavonai yra sude
ginami. Vienur sudegusių la
vonų pelenai yra pakasami 
žemėn ,kitur išpilami vande
nin (upėn, ežeran ir kt.), o 
dar . kitur pelenai supilami į 
buteliukus ir į kitus kokius
indus ir giminių laikomi pas tt. Iš įvairių tų tautų užsiliku- 
save namuose. Be to, pačios siu paminklų, iš molinių rašto 
lavonų sudeginimo ir jų pele-: plytelių, ir namų maldyklų ir 
nų pakosimo ar vandenin iš-'miestų griuvėsių, iš supiltų 
pylimo ceremonijos įvairiose antkapių ir k. mes beveik

• šalyse taip pat yra įvairios, smulkmeniškai sužinome tų 
Tuo tarpu yra tokių laukinių tautų gyvenimų, jų būdų, pa-

• tautelių, kurios savo mirusių-įpročius ir tt. Iš užsilikusių 
jų lavonus nei žemėn kasa, nei paminklų mes sužinome ir 
degina, o stačiai išnešę laukan apie tų tautų numirėlių laido-

. pameta ir palieka. Kadangi jimo budus. Tuo tarpu apie
taip lauke pamesti lavonai dar gilesnės senovės tautas, 
pradeda puti ir teršia žemę ir arba ir apie vėlyvesnes lauki- ba kai kurias jų dalis suvalgo pagarbos, kaip

siems žinoma, kad badas ne 
brolis t— iš bado tėvai nei 
savo vaikus suvalgo. Tai kaip 

ir musų laikų tokios pat kul- čia dabar nevalgyti tokį iš se- 
turos tautelės. natvėsi numirusį žmogelį, kuo-

Manoma, kad gilioj senovėj1 mot dar burtininkai sako, kad 
laukinės tautelės savo numi- jo mėsos užsivalgęs narsesnis, 
relių lavonus ne laidodavo ir drąsesnis tapsi.

Yra davinių, kad
dėl numirėlių 

sako vienas

AR MILTAI TURĖTU BŪTI
BALTINAMI AR NE?

.» i * S ' J ny

vonų laikymas ar
padėjimas lauke su laiku iš
nyksta. Atsiranda, kaip tyri
mai parodė, tam tikrosi iš ank
sto padarytos aikštelės, kur 
mirusieji būdavo padedami.

(Bus daugiau)

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčldieniais 
nuo V v. ryto iki 1 v. p. p.

^Išlošti
arba Buick Sedanu ir $1,000 Cash 

Mes duodame daugiau negu $5000—100 pryzalR naujame dideliame 
Rkelbiino plane muaij biznyje. Taipgi tukatančiua dolerių specialiu at
lyginimu. Mea nereikalaujame nei vieno cento jūsų pinigų Mtain išlo
šimui p. C. H. EHHig. fermeri* iš Indiana Valalijo* IšlošT- $5.000. M r*. 
Edna Zilcr 1h Ky. Išlošč $1.050. ir daugeliu kitų. Aloj kampanijoj kaa- 
nora ialuimAa $2.500—Kodėl ne Jųu?
RAŠYKITE MUMS ŠIANDIE <151 atsakymo mos Jum* prisiusime dn- 
rodymiiH, kad viai prizaniH pinigai virš $5.000 jau dabar yra padėti j 
tvirtų, dideli Dor Moines Bankų gatavi <151 Išmokėjimo išloŠURicm*. taipgi 
detaliai kaip jųa galite išlošti $2.500. Pirmų Prizų.
AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS? •

žmonės važiavusieji kare, kurj matote Ma viršui. išlipo ifi jo. Jų 
veidai parodomi Siame paveikslo visokiose vietose. K ai kurie veidai ap
vemti. kiti žiuri Šonu, kiti tiesiog | jus. Paženklinkite veidus, kuriuos 
Hitraaite, iškirpkite pavelkrlų ir kartu su savo adresu priaiųnkite mums. 
Geros akys greit suras. Ar galite Jus?

Prisiyskite Šiandie Mušite savo 
atsakymą da

bar ir aktyviai prisidėsite, bukite tikri Jų* gausi
te speciali cash atlyginimų. Jų* galite išlošti pas- 
kiauRio modelio Buick S sedaną, kurj pristatys 
Juru artimiausias dylcria ir $1.000. extra už pa- 
Riskubinimą—arba $2,500. jeigu jus norite gauti 
canh. Jeigu bus lygus skaičius, duosime dvigu
bus pryzus. Jeigu jus norite išlošti pirmų pryzų 
$2,500 pinigais, prishjsklte atsakymų Šiandie <151 
smulkmenų. Ar jus surandate daugiaus kaip 5 
veidus?

$1,000 F.NTRA 
nž 

STROPUMĄ

Jeigu jus busite stro
pus, 
jums $1.000 
jeigu jus iMoftite 
mą pryz$.
plnlgp. Nč cento ju- 3^ 
sų pinigu nereikia, fl 
kad iRlofiti.

KALAKUTAS
DYKAI <

KUOMET MALŪNININ
KAI VARTOJA RINKTI
NIUS KVIEČIUS,TUOMET 

JIEMS NĖRA REIKALO 
MILTUS BALTINTI, kad 

PERMAINIUS JŲ NATU- 
RALIŠKĄ SPALVĄ.

philco Q "7E
Midgėt Radio į Oh ■ 3
CROSLEY MIDGET
RADIO $4A
tiktai ..... I Wa I ZJ
KOLSTER International

*49.50
10 Tūbų SILVER
MARSHALL 5Q

Kalakutas arba Trumpųjų Bangų 
RADIO DYKAI!

Josi. Budrikį 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 8167—47,05

ŠTAI KODĖL MILIONAI APSIŠVIETUSIŲ MOTERŲ SAKO: “DUOKITE MUMS NEBALTIN 
TŲ CERESOTA MILTŲ DĖL PUIKIAUSIOS DUONOS, CUKRAINIŲ IR PAŠTETŲ”

Naudotojams Baltintų* Miltų:

.■fa

•i.

Tie baltinti miltai, kuriuos jus nau
dojate ... KODĖL jie buvo baltin
ti? Kodėl jų naturališka spalva bu
vo permainyta... perdirbant su 
chemikališkiais dažais?

procesu, kas duoda daug geresnes 
pasekmes—VISUOMET!

Ceresota kainos dabar yra ŽE
MIAUSIOS NUO 1914 METŲ! To
dėl įsigykite sau maišelį šiandien!

Ir kuomet jus perkate puikius ga
minius, kuriuos šiandien jums

rios persimaino į NEBALTINTUS 
Ceresota miltus. Jie yra beveik vie
ninteliai nebaltinti miltai, kuriuos 
jus galite pirkti! .

“N ea p vili am i” Miltai. '

ieškodami žodžio “BLEACHED 
kurį įstatymai verčia, kad butų

* « r ‘ . t- . “ ...

B

Jus turėtute žinoti! Jus turėtute 
suprasti, jog miltai yra baltinami, 
kad permainius jų NATURALIŠKĄ 
spalvų... kad padarius juos ATRO
DYTI baltais. Net ir prastinusios 
rųšies miltai gali būti nubaltinti at
rodyti kaip aukštos rųšies.

žinodamos tai, jus, suprantama, rei
kalausite tik NATURALISKŲ miltų. 
Jus prisidėsite prie tūkstančių, ku-

CERESOTA

CERESOTA

Jus gausite, kaip matant, geresnės, 

..................................  geri kepėjai naudoja Ceresota
NEBALTINTUS miltusl

..I?. •'. !

* Pastaba: Jus galite greitai suži-
.b,. . 1 1__ ’A

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. 

Rusiška it turkiškansiSKi i< turkiška pirtu moterims 
seredomis iki 7

T

DABOK MAŽO

VERSLAŽENKLIO

CERESOTA FLOUR, 
725 W. 15th St 

Chicago, III.

kepimo pasekmes. Puikus, smulkios 

tai. Gardesnį cukrainiai ir biskvitai.

Ir nebus daugiau kepimo nepasise
kimų—daugiau sugadintų prie^ko-

yrX.žtno??1 ““,p noti, ar jūsų' miltai buvo baltinti 
žrtMMtoJrts“kMečtabodami žodžio "BLEACHED." 
mai sumaišytų mokslišku budu. verčia, kad butų
Tuomet jie yra sumalti ypatingu atspausdintas ant kiekvieno maiio.

YRA NIEKADA N E P A K U OJ A M A KITOKIU UŽVARDINIMU

.i
N

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^lF MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŪŽSISENEJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

ASpeciališkai 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, attikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 

' Pmktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandas 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. Cravford 5573

»«'•
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AMERIKOS VALDŽIA IR KARO SKOLOS

šiandie popiet gubernatorius Rooseveltas pasima
tys su prezidentu Hooveriu ir tarsis opiu dabartinėje 
valandoje ne tik Jungtinėms Valstijoms, bet ir visam 
pasauliui tarptautinių karo skolų klausimu. Jų dviejų 
pasikalbėjimas bus privatus, todėl apie jo turinį pla
čioji publika vargiai daug ką patirs.

Tame skolų klausime* reikia nuspręsti du punktu: 
viena, ar Jungtinės Valstijos turi prailginti tą skolų 
mokėjimą, kurio prašė Anglija, Francija, Belgija ir 
Čekoslovakija (ir kurio, tur būt, prašys taip pat Itali- 
pa ir kiti Amerikos skolininkai); antra, ar Jungtinės 
Valstijos turi sutikti visą karo skolų klausimą peržiū
rėti iš naujo.

Pirmas punktas tenka išspręsti tuojaus, nes iki 
gruodžio mėn. 15 dienos Amerikos skolininkai turį ži
noti, ar jiems reikės tą dieną mokėti Amerikai sutartą 
skolų dalį, ar ne. Taigi šitą punktą spręsti tenka pre
zidentui Hooveriui. Bet kai dėl viso karo skolų klausi
mo peržiūrėjimo, tai čia yra dalykas, kurio dabartinis 
prezidentas užbaigti negali, nes jo tarnybos laikas ne
ilgai trukus pasibaigs. Daugiausia, ką Hooveris gali 
šitame punkte atlikti, tai — rekomenduoti kongresui, 
kad butų paskirta tam tikra komisija, jeigu jisai ma
no, kad skolų klausimą reikia perkratinėti. O jeigu ji
sai mano, kad ne, tai jisai gali tatai pranešti Europos 
valdžioms, ir visas dalykas, kiek tatai liečia dabartinę 
administraciją, bus užbaigtas. 1

Tačiaus toks arba kitoks prezidento Hooverio nu
sistatymas nesuriša busimos valdžios. Naujas preziden
tas ir naujas kongresas galės pasielgti kaip tinkamas. 
Todėl, jeigu Hooveris ir sutiktų skolas iš naujo per
žiūrėti, jo sutikimas neturėtų jokios ’ reikšmės, neži
nant kaip elgsis busimoji Amerikos 
prezidentas pakvietė gubernatorių 
pasimatyt.

Tarpe kongresmanų tuo tarpu 
cija prieš bent kokių kompromisų
kos skolininkais. Daugelis žymių kongresmanų yra vie
šai pareiškę, kad jie nepritarsią nei skolų mokėjimų 
atidėliojimui, nei skolų klausimo peržiūrėjimui. Girdi, 
Europos valdžios pasižadėjo mokėti ir davė savo para
šus; teisingo biznio taisyklė reikalauja, kad jos dabar 
pildytų savo pasižadėjimus. Joki išsisukinėjimai neleis
tini, ir jokios derybos nereikalingos. Kai kurie kon- 
gresmanai grasina net, kad atsisakius bent vienai val
džiai savo pasižadėtas skolas mokėti, ji busianti ap
skųsta Pasaulio Tribunolui Hagoje, kuris turėsiąs ją 
paskelbti bankrotu.

Šitokios kalbos eina ir tarp republikonų, ir tarp 
demokratų kongresmanų. Bet ką apie tai mano dabar
tinis prezidentas ir busimasis prezidentas, kolkas dar 
nėra žinoma. Tačiau eiti prieš vadovaujančių kongręs- 
manų nusistatymą juodu vargiai turės drąsos, jeigu ir 
norėtų.

valdžia. Štai dėlko 
Rooseveltą su juo

eina smarki agita- 
darymą su Ameri-

Apžvalga
R

tino, ir visa miestelio Lauth 
komunistų kuopa pakriko.

“SKLOKOS” SUKAKTUVĖS

METĖ KOMUNISTUS, PRISI
DĖJO PRIE SOCIAL

DEMOKRATŲ

Kuone visa komunistų kuo
pa miestelyje Lauth netoli Ka
raliaučiaus , nutarė nutraukti 
ryšius su komunistų partija ir 
įstoti į socialdemokratų parti
ją. Tai įvyko po to, kai komu
nistų Vadai to miestelio žmo
nes skaudžiai suvedžiojo.

Minėtame v miestelyje komu
nistai suagitavo gyventoju# pa
skelbti rendų streiką. Iš to ki
lo susirėmimą tarpe gyvento
jų ir vyriausybės, ir daugeliui 
gyventojų buvo iškeltos bylos. 
Kai kurie jų tapo nubausti 
sypkįomįs kalcjįmo bausmėmis, 
liet kada žmopea nukentėją 
tai ipnųmistai patiko w be 
jokios pagelbos.

Del to žmonės Ubai pasipik-

iii paprasta istorijai visos 
diktatūros remiasi pastumdė 
iliais, /‘-r.
| ---------- —------- ------r-

I

, LENINAS APIE TAUTINI
• JAUSMĄ

l'"t" , " 1 " ! '*

Ąrthųr Rosęnberg parašu vo- 
kiečių kalbą knygą apįa bolše
vizmo istoriją (“Geschichte. dės 
Bolschevrismua”),, kurioj# tąrp 
,koP kjta yra paduota, Ueųino 
.žodžiai apie kibimai suąipratu- 
;ąių darbininkų tautinį jausmą. 
Bolševizmo vadas apie tai pa
reiškę 1914 metais štai ką:

“Ar mums, Didžiosios Ru
sijos. klasiniai susipratusiems 
proletarams, yra svetimas 
tautinio pasididžiavimo jaus-

Mesmas? žinoma, kad ne. 
mylime savo kalbą ię savo 
tėvynę... Męs esame pilni 
tautinio pasididžiavimo ir... 
norime visiškai laisvos, ne
priklausomos, demokratinės, 
respublikinės ir didingos Di
džiosios Rusijos.”
šituose Lenino žodžiuose 

skamba ne tik patriotizmas, 
bet ir tautiškas pasiputimas. 
Be to, mes čia matome, kad 
Leninas dar 1914 metais stojo 
už demokratinę respubliką.

Bet tris metais vėliau, bolše
vikų vadas jau pradėjo skelbti, 
kad demokratija tai — “bur
žujų išmisląs”. O 1918; metų 
pradžioje, kada susirinko vi
suotinu balsavimu išrinktas 
steigiamasis Rusijos seimas, tai 
Leninas atsiuntė ginkluotus 
matrosus j j išvaikyti.

i

!

GAUSUS LIETUVOS KULTŪ
ROS KONGRESAS
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. ' ąu^fąickiinas
f autobusais

Dėl smarkiai pablogėjusių 
kelių sustabdytas susisiekimus* 
autobusais su Ukmerge ir 
Kaunu.
i Sualcyfi klgjpĮUis, 
! šiomis dienomis Berčiūnų 
'vienkiemy, Naujamiesčio vals
čiuje sudegė pil.
klojimas. Kartu sudegė visi 
Neiškulti javai, arklinė kulia
moji mašina, garinė kuliamo
ji mašina ir kiti padargai, 
^Nuostolių padaryta apie 20 
tūkstančių Htų. Gaisras kilo 

‘iš garinėsi kuliamosios maši
nos.

Lapkričio 1 d. Kaune susi
rinko Kultūros Kongresas, ku
riame dalyvavo 173 įgalioti at
stovai ir tiek daug svečių, kad 
jie nesutilpo į Rotušės salę.

Kongrese buvo svarstomi vy
riausiai šie. du. kl^jisipaaĮ: civi
linė metrikacija ir klerikaliz
mas. Tais klausimais skaitė re
feratus prof. Roemeris, prof. 
Vabalas-Giudaįtis,, p, Rondoman- 
skis ir J>r. Jonas šliupas. “I* 
žinios” šitaip paduoda p, Šliupo 
paskaitos* turinį^

“Jis kwtantupja, kad kę»r 
muniząaaa ti fašizmas yrą 
percinąmįejį ręi^iįmąi, įr Lie
tuvai ^gąfeąą kitaip, tvar
kytis, kaip dę wMatįškai — 
turėti seiįm^ senątą (? — 
“N.” Re<> į rinktą prezi
dentą, prįęšę kurį (r -- 
Red.) atsakytų

“Kadąągt valdžia yvą žmo
nėms, taji $ w jųi įr pareik 

jų ręntema, jų ti ąt-
statomą, jų ti* kontrolįųoją- 
ma —r pe? WikW atstovu#.

“Piešimas pokarinės Lie
tuvos įvykto-. <ti. Šliupas sa
ko, kąd Visuomet

na

Vincąs Žilionis,

{Kaip aš Virtau Valkata
(Kai ka» iš iiandienyii^ LiejųvoĮ gyvenimo)

Juozaičio

Lietuviški obuoliąi ska- 
nesm u? amerikoniškus

Pirmas Lietuvos obuoliij 
transportas Briuselyje padarė 
labai gero įspūdžio. Obuolių 
rųšis, supakavimas pasirodo 
buvo visai Rinkamas ir jie 

* atitiko visiems prekybos rei
kalavimams., Belgų pirkliai 
musų obuoliais buvo visai pa
tenkinti. Specialistų tvirtini
mu musų obuoliai skonio at
žvilgiu geresni dargi už ame
rikoniškus obuolius, nors a- 
inerikoniški obuoliai yra gra
žesnės išvaizdos ir stipresni. 
Vienas vagono muito mokes
tis, transporto jr kitos išlaidos 
sudaro apie 5,000 belgų fran
kų. Belgijoj musų obuoliai urr 
mininkams parduodanti 
1,1 f r. už kilogramą.

po

Kaip remontuojama 
provincija

Lietuvių komunistų opozieii- 
ja, ■ kurią ištikimieji stalmeąi 
vadina “skloka”, išleido padi
dintą (12 puslapių) savo orgįr 
nę “Naujosios Gadynes” nume
rį, minėdami jo metines su
kaktuves. Opozicionieriai di
džiuojasi, kad bįmbininkų prar 
našavimai apie greitą “sklokos” 
Žlugimą neišsipildė.

Viepas iš opozicionierių var 
dą, E. Butkus, tame savaitraš
čio numeryje paduoda įdomių 
faktų apie įvykusį pernai me* 
feis pas komunistus skilimą, 
Jisai nurodo, kad prieš parti
jos diktatūrą buvo sukilę i? 
šie bimbininkų šužai:
Sfatta, Mizara ,4
Tamas. Bet naakutinėsą valm>

savo, vienminčiusdf«b£jįinuj' ir

Antradienis, japk. 22, 1932 
——r*  y.--y      ■

ties baimės. Kai kurias naktis 
,ąš pabudsdavau dešimtimis 
įkartų,, ūkiančia galva, įkaitu
siais nervais, kai širdis imda
vo kaip kuju plakti, ir mane 
iš siaubingos baimes išpildavo 
šaltas prakaitas. Mano nervai 
pairo. Gavau Širdies ligą. 
Nuolat ausyse spiegė laidotu
vių giesmės, o naktimis sap- 
miodavau kapinynus, grabus, 
griaučius... į gyvus žmones 
pradėjau žiūrėti kaip į vaikš-

darai!—stengėsi jis mane at
kalbinti.

—Tylėk F Tu turbuft užmir
šai, kas atsitiko pereitą nak- 
»i?-.

K(ai; aš jam šitą priminiau,

—Geriau tu man patark, 
kur aš galėčiau apsirūpinti... 

:'Nu, žinai, einant į tokį žygį, 
reikalinga... Supranti?

Buhalteris an| popiergalio 
parašė kelis žodžius vienam 
savo* drąugur. Laiškely prašė 
man duoti pinigų ir bendrai 
aprūpinti svarbiam žygiuĖ Jis 
pasakė map pavardę ir adre
są.

(Tęsinys} 
t I

Tardymas užsitęsė ilgai.
Visai pavakare grįžo buhal

teris, Tik vienas, Jia įėjo. į 
kąmėrą pavargęs, ligūstų žin
gsniu, priekin atkištomis ran
komis. Veidas buvo, pajuodęs, 
įplaukai sųferSyti ir prakaį- 
tuotį. Paėjęs kelis žinksnius jis 
sustojo ir žiurėju, kurį laiką į 
geležimis apkaustytą langą. 
Aš negalėjau aįspėti, kas dėjo
si jo sielpj po šiuo, griežty* 
juodų bruožų veidu, po įkaityk 
siomis ir iškankintomis aki* 
mis, bet visa jo figūra mane 
išgąsdino. Jia priminė latrą 
nuimtą nuo., kryžiaus. Kairysis 
veidgs buvo sutinęs. Iš, rankų 
pirštų sunkėsi kraujas.

Pastovėjęs kurį laiką vienoj 
vietoj su apmirusiu žvilgsniu, 
jis apsidairė. Kai pastebėjo 
mane, urnai jo veidas pasi
keitė.

—Kas su jumis atsitiko?' Kur 
antras?...

—Nežinau... Grįžtu iš inkvi
zicijos rūsio... rupūžės!...

' Jo veido raumens išsiterhpė, 
jis sumerkė akis ir sukando 
dantis. Tuo pačiu metų jis 
krūptelėjo lyg įgiltas ir pasi
žiurėjo į aavo kruvinas ran
kas : matyt, užsimiršęs 
sugniaužė.

—Tamstos rankos?...
—Aš jų nejaučiu. Kankino 

įspraudę į tarpupirščius brau
ningo kulkas... pasiutiškai 
skauda!;.. Lamdė keliais kru
tinę, šonkaulius,., mušė kur 
pakliuvę, reikalaudami išduo
bi kažkokį organizają... Jie 
žinojo, kad aš draugavau su 
Karosu...

—Žinoma, iš tąmsfpą. jie 
nieko neišgavę?

—Juk aš nieko ir nežinojau. 
Buvo labai silpna vienu tarpų. 
Nei pats neatsimenu, ką aš 
ten pHkailbėj Aų'...'!‘ ‘ 'r '

; —Tamstos veidas sutinęs..
—Aš visas sumuštas. Niekot 

nesuprantu... Ką aš jiems pa
dariau?..,

—Įšėsk tamsta, taip sunkų 
ęjovėti.

Jis apsėdo labai sunkiai,, 
sukandęs dantis. Iš tiesų, jis 
.buvo labai sumuštas.

—Po. velniai^, j uk mušti nie- 
kas neturi teisės!

i —Tai tik durna pasaka... 
—atsake jis man liūdnai nusi
šypsodamas.

. Nutilome. Nenorėjau jo ii* 
giaii vargtyK savo kalba.

Iš tiesų, ką reiškia visokį 
•paragrafai prieš kųinšfčią? Ir 
ką gali padaryti žmogus su
pančiotomis rankomis?

Buhalteris atsišlijo prie sie
nos ir užsimerkė. Ilgai žiurė
jau į iškankintą jo . veidą- 
Gaila jo... Man atrodė, kad aš 
■turiu jam pasakyti kažką, ką» 
jį galėtų paguosti.

j Nusprendžiau atidengti jam 
SUVOi paslaptį, Prislinkąu prįe 
jo visai arti.

—Nusiramink, drauguži, aš 
atkeršysiu už save ir ųž tam
sta.

Jis staigiai atidarė akis, 
i —Ką tamsta sumaųei?’

Pašimbždomis jam viską iš- 
pasakojau.

Buhalteris išsigando. 
Iatydžtyi peržiurėjo lįįąnę.

—Ąr tamsta gerai pagalvo- 
!j.afc kas UŽ tąį tamstos lau-

................... •
A-v- • • v i

jas

jis pasidarė tylus kaip žemė, čiojančius skeletus, kuriems 
sudribti dar neleidžia prikar- 

:s^yti raumens. Visas matomas 
pasaulis man priminė mirtį ir 
'laikinumą. Ir aš, kuris pir
miau patsai rizikavau gyvybe, 
pasiryžęs eiti į mirtingą žygi, 

‘dabar kaip didžiausias bailys 
bijojau kiekvienos smulkme
nos,. kuri primindavo mirtį. 
Aš išsįgąsdavąu mažiausio 
kaimyninio ligonio suaimana- 
vimo, mane sukrekdavo, kad 
ir mažiausias bruzdėjimas. O 
tos vakaro prieblandos!... 
Baltos lovos, balti veidai, bal
dos sienos — balti 
griaučiai... Apie mane kvėpa
vo mirtis: ligoniai, ligoniai, 
jų dejavimas. Kad nors vienas 
'syeikaą, besišypsantis žmo- 
gusi

Kiekvieną kartą, kai prie 
manęs apeidavo sesutė, aš su
čiupdavau tvirtai jos ranką ir 
skausmingai žiūrėdavau į jos 
akį% , Nenorėdavau paleisti 
jos raukos. Norėdavau pulti 
prię jos, rasti prieglaudą, 
kąip mažas vaikas pas savo 
motiną. Bet ką ji man galėjo 
padėti? Ji perrišdavo žaizdą 
ir vėl nueidavo, pasakiusi 
man kelis raminančius žo
džius. Nors perrišimą būdavo 
sunku perkęsti, bet aš jo lauk
davau : švelnių, moteriškų 
rankų pajautimas valandėlei 
nustumdavo šalin juodas 
mintis.

Žiūriu į sesukės akis, lupas, 
kaklą, plaukus... Ji tokia graži 
;ir motiniška! Aš dar jaunas. 
Jį taip pat jauna. Ir many 
sukildavo troškimas gyventi, 
mylėti, . kasdien jausti tas 
rankas, bučiuoti užjaučian
čias akis!...

...Taigi, aš užsimiršdavau, 
kad jau esu pasmerktas ir kad 
jau žinau, kas; yra moters 
meilė... 

į

Pasiutimas! Norėdavau, 
kąd, maųe į šmotelius be jokio 
pasigailėjimo supiaustytų pei- 
liais! Juk jau aš niekam ne- 
reikaliugas, mekeno nebeken- 
'Čiamas prasikaltėlis. Su ma
nim jau kvit! Manęs laukia 
kalėjimas...

metu, prie 
čia pat stovinčios 
Tačiau pasiduoti 
Kiek galėdamas

giltinės

9.
t Kalėjimo tvora buvo labai 
aukšta, Todėl išėjęs į orą su
pratau, kad niekaip negalėsiu 
jos perlipti Apsižvalgiau ir 
pastebėjau, kad kalėjimo kie
mo durys nebuvo užrakintos. 
Tuo momentu kažkas buvo už- 
kalbinęs sargą. Sargas užsi
klausė kažkokio pasakojimo. 
Nieko nelaukdamas medausi 
prot kalėjimo, kiemo, vartus. 
Nespėjau nei susiorientuoti, į 
kurią pusę turiu beg^u kai ka
lėjimo kieme pakilo triukš- 
■mas. Nutirpau — mane paste
bėjo! Aišku, buvau daugiau 
negu neatsargus, darydamas 
-tokį žygį dienos 
visų, prie 
sargybos, 
nemaniąu.
pąsileidau bėgti gatve. Pasu
kau į kiemą. Peršokau tvorą. 
Kažkur iššovė. Manę vijosi... 
Sode jokios slapiesnes vietos 
nesuradau. Todėl perlėkiau į 
kity tvoros pusę ir atsidūriau 
•laukuose. Bulvėse. Bulvieniai 
Įbuvo aukšti. Priguliau prie 
žemęs. Nieko nesigirdėjo. At
sargiai pakėliau . galvą. Sargų 
nesimatė. . '

Jei bučiau pasilikęs bulvėse 
gulėti, greičiausiai, kad bučiau 
likęs nepastebėtas. Bet aš ne
galėjau nurimti, žinojau, kad 
manę matė žmonės ir kad 
mane tuoj suras.

Prieš akis buvo krumuotas 
upelis* o; totym daržinė ir 
miškas. Vienu ypu nusprend
žiau: žūt bųt turiu pasiekti 
upelį ir daržinę.

Pradėjau šliaužti bulvių va
ga. Nelaime žmoguj suteikia 
pašėlusiai daug energijos ir 
miklumo! Kaip žaltys rangiau
si per žemę. Bulvės baigėsi. 
Dahąr kelias varsnas turėjau 
nubėgti iki krūmų arimais. 
Pagulėjau kelias sekundes, no
gėdamas nors kiek pailsėti.
= Urnai sukaupęs visas jėgas 
pasileidau bėgti prie upelio. 
Nę|otiW8 dų kąrtu iššovė. 
ĮĄ| sugriežiaų dan^s ir bėgau, 
m^elKdamas į uieką. fą 
kjek laiko dar šūvis, ir aš su- 

i dribau, jausdamas neapsako
mą skausmą ir karštį dešinėje 
kojoje-

Tarp Mąrijaiųpolės ir Prie- 
mj eina pirmosi rūšies vieške
lis. Šiame kelyj tiesi šakališkių 
km. per didokų šlavantos u- 
pelį šiemet rugpiučio mėn. ap. 
valdybos lėšomis pradėta re* 
montuoti tiltas. Prie remon
tuojamo tilto pravažiavimo 
nepadaryta dėl ^ pravažiuo
jantiems šiuo keliu tenka va- 
žįiįtotį per Gudelių bąžnytkie- 
uų darant didelį vingį apie 7 
kilometrus bereįkalingo kelio. 
O tas kelias dabar taip i$vąr 
žinėtas ,kad. išvažiuoti beveik: 
negalimą, žmonės net ir nęr 
Įsako,r kad, jie važinėją, bet tie- 
Įsiog “plaukią”. Tiltp ręmon- 
:tas jau tęsiasi trečias mėnuo 
>įr žmonės per visą tą laiką 
bereikalingai vargsta neišbre- 
ndamu keliu. O juk galima, 

i rodos, buvo iš senos tilto me- 
įdžiągos padaryti pravažiavi- 
mą šąlia ir to vargo nebūtų. 
;T)ąr keisčiau, kad rangovai 
pįraia nuardė tiltą, prąvažia- 
Viipą Užtvenkė ir tik paskui ie
škojo. senain įiįtuį medžiagos, 
|UŽ tat br remontas, galėjęs 
! trukti ilgiausiai porą savaičių, 
užsitęsė tris mėnesiui ir dar 

i nęžinia kiek užsitęs, nes ir vėl 
pritruko, rangovąnis statybos 
medžiagos, ž inoma, rango- 

ne
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“Klęjįįisfej W PO. t® Prikišt 
naudojasi gauną žemių,, ki- 
tų turtų,, mokyklų ir kita. 
Išėję opozicijon jie nieko ne- 
pralošė. Visos priemonės 
jiems leistinos, tinka bi tik 
pasinaudoti.”
Bet Šliupo “demokratįįa”1, 

reikia pasakyti, atrodo keisto
kai. Jisai nori n©t tik seimo, bet 
ir senato. Reiškia,, jisai nepa
sitiki žmonių išrinktais atsto
vais, bet nori,/ kad jų darbą 
stabdytų kita įstąįga (sena
tas), kuri nebus renkama vi
suotinu balsavimu.

Be to, šliupas nori, kad mi- 
nisterįai atsakytų prįęš. prezi
dentą, o nę prįeš seimą. Tam 
prieštarauja jo pątięs žodžiąi,. 
kad valdžią pįi.’įva^ koptKOltyor 
ti žmonių įšilti

J. šliupfe, matyt, 
Lietuvai “prezidentinę valdžios 
sistemą’^ P^šią į 
nWą. t. įtetMĮi w> 
kurta Busaripoi Jimtp

vams kas?! Jięins biznis, 
žmonių reikalai, rupi.

• / • 1 '

rEstij silkės Lietuvoj 
turi pasisekimo

i- ' -------------
i Estai, darė žygių eksportuos 
:ti savo silkes į ’Lįetuvą. Tąim 
tikslui jię jį Klaipėdos ųęsty 
ąt^abeųo 3,000 silkių statihįiį 
iš kurių pardavę lįJk 73O> styp. 
tinty. Už nupirktus silkes 1$^ 
ąų $Wiąii mokėją an$ty svą* 
rais, Gal butų iv- ’^ąugmu

ne

?K': c.

sistemą’\.

vai^ 
fe • ■ 'M

'r

—Kalbu rimlai ir t«u 
.vįįkft, Jgk ar aevtetiejk: «r ąifr 
,<Jy5si a.r ąąt lęum

ąr brii riri W prie sienoj 
pasiatytam?! Patsai supranti 
gerai, prię to J

’ertft silMs^ iwliw» viską? — ir lyg vta*"—gm... . - —
g visą W 4

' -Pa^ok, pMią^

Mane iš naujo nuteisė 6 me
dūs. kalėjimo.

šeši metai kalėti! Kokia lai 
velnioniška cifra tam, ant ku- 
rjoį spraudo užgula šie du 
tūkstančiai viena į kitą pana
šiu dienų ir naktų: dienų be 
saulėm be oro, be laisvės, die
nų gyvuliško gyvenimo, kada 
visų esi verčiamas už nieką 
pastumdėlis, kaip kiaulė lai
komas prašviukusioje kame
roje ir ėsdinamas prašvinku- 
siais kopus*fiisl • Kada diena 

t iš dienos girdi tik raktų čerš
kėjimą, žingsnius . koridory, 
matai nusususius piktų sargų 
veidus ir girdi jų keiksmus....

Su kokia lengva širdimi ši
tokiam purvo ir kančių praga
rui aukštieji teisėjai ištaria 
savo lemiančius žodžius! Apie 
tai pažymi' laikraščiai kaip 
apie mažutę sensaciją visuo
menei. Pągrąsinti kitus. To 
reikalauja tvarka ir leisingu-

(Bus daugiau)

i

1 C 10
• Ar vertą toliau pasakoti,

kas buvo su manim? Pasikė
sinimas pabėgti, įtariamas
'raštelis* kurį pas mane sura
do... Iš viso išėjo blogiausia 
^istorija.
' Kai po apalpimo pabudau 
Imuninėj e įr atgavau' sąmonę 

kąd imu- 
vau jair ne keliems mėne- 
įsgįan^t o kčjerięmsmetams.
i £am aš turėčiau pasakotu

įtariamas

vrib. tan-
i itefti.!»: minčių 

Žiūrėdavau? Už langų buvo 
, mano 

MMMVrP riri? nepri- 
einamas. Ąę kas norės kiaušy- 
ti kančių įs„įtart Ap- 
Mb ....įlTO'kftUėlio

ir^yveriięas,

V f^ln^
j;

KULTŪRA No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
4$c. Galima gauti Naujie
nose.
.................. .. "■"g1. v.. ....

'‘NAUJOJI BANGA”
AtSjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu* 
Viu leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti "Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

....................... ........................ ................................................................................... ■■

Antanas Zymontas 
šiandie kalbės 

per radio
Šįvakar, iš stoties WGES. 

tarp 7 ir 3 vakare kajbes 
“Naujienų*’ apgarsinimų vedė
jas Antanas 2ymontas. Jo 
kalba paties kai kuriuos būti
nus lietuvių reikalus ir todėl 
visi raginami pasiklausyti.

Pasižymėjusi organi- 
zacija-Chieagos Liek 
Simfon. Orchestras

Jau ruošiasi (domiam sezonui; 
orchestras pagarsėjęs praei
ties darbais

Chieagos Lietuvių Simfonijos, 
Orchestras 1932-1933 sezono 
darbas, su jos organizatorium, 
ir vedėju, p. K. Steponavičium, 
jau prasidėjo. $is yra ketvirtas 
orchestro veikimo metas, ir 
nemanau, kad randasi bent vie
nas asmuo, kuris nepagirtų 
šios organizacijos darbą, jos 
energingo vedėjo pasišventimą 
dirbti ir jo darbo rezultatus.
Orchestras pasižymėjęs praei

ties darbais
Tik pažvelgtame atgal kokius 

darbus šis orchestras atliko pa
gražinimui kitų ir savo rengia
mų koncertų, nekalbant jau 
apie tai kokią naudą ir mo
kyklą josios nariai gavo per tą 
laiką. Būdama tiktai pirmame 
savo gyvenimo sezone, kuomet 
Birutė statė operetę “Bailus 
Daktaras”, šis orchestras davė 
tam spektakliui visai tinkamą 
pamatą, kuris daug kuo prisi 
dėjo prie visapusiško pasiseki
mo šios operetes. Antrą sezo
ną, su pagelta*’ šib orch’čstfo 
toks svarbus kūrinys kaip ope
ra “Cavalleria Rusticana” buvo 
statoma koncertinėj formoje, ir 
orchestras turėjo taipgi ir savo 
pirmą koncertą, kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu. Praeitą 
sezoną, šis orkestras prisidėjo 
nemažai prie pasisekimo ope
retės “Agurkai”, nekalbant jau 
apie tai kiek šis simfonijos or
chestras dalyvavo ir puošė įvai
rius kitų rengiamus vakarus.
Ypatingai įdomus šio sezono 

programas

Šiam sezonui šios organizacijos 
vedėjas, Kazys Steponavičius, 
kurio vardas taip-gi randasi są
state mokytojų tokios konser
vatorijos kaip American Con 
servatory of Music, vienos iš 
didžiausių konservatorijų Ame
rikoje, turi prirengęs ypatin
gai |domų veikimo programą, 
kuris prasidės su dalyvavimu 
Chicagos Lietuvių Choro Pir-

myn Lietuvių Auditorium, įl 
<L Gruodžio, 1932 m.

Repetiri jo$ kiekvieną antradienį

Orchestro repeticijos laiko-j 
mos kiekvieną antradienj, Gage 
Park svetainėj, 5500 So. West- 
em Av.enue, kaip 7:45 valandą- 
vakaro. Muzikantai ir muziku 
Studentai norinti pasmaudotį 
progomis, kuries ši orgauizęei- 
įa teikia* gali įstoti į orchestrų 
narių skaičių šį vakarą, atsi
lankydami į Gage Park, kur |- 
vyks repeticija. Visi instru
mentai pageidaujami, išskyrų^ 
"saxophone”. Nėra nė jokių 
įstojimų nė kitokių mokesčių, 
taip, kad nariai nėra apsunkin
ti niekuom, apart noru mokin
tis,—tobulinti muzikos suprati 
mą, jos jvertinimą ir pildymą.
Muzikantai raginami prisidėti 

prie orchestro
Noriu tikėti, kad Chicagoje 

dar randasi, apart to jau da
bar gražaus susiorganizavusio 
jaunimo Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orehestre, ir dau
ginus muzikantų ir muzikos stu
dentų, kuriems priklausymas 
prie tokios organizacijos duos 
progos gražiam darbui savo 
naudai ir ugdinimui tos meilės 
prie gražesnių ir ideališkesnių 
siekių jų gyvenime. —Nora.

‘Sunkių laikų šokiai’ 
sekantį šeštadienį

ta" Chicagos Lietuvių Audi
torijoje.

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia sunkių lai
kų šokius (Hard Times 
Dance) lapkričio 26 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, ma
žojoje svetainėje, 3133 South 
Halsted S’reet. Pradžia ly
giai 7:30 valandą vakare.

Apšvietietės rūpestingai ren
giasi prie parengimo, kad pa
tenkinti atsilankiusią publiką. 
Šokiams pakviesta gera orche
stra. Svečiai neturi dėvėti 
gražių suknių, tik paprastą 
perkelinę. Įžanga 35c.

Visuomenė raginama nepa
miršti apsilankyti į šiuos šo
kius. O. Kačerauskienė.

Linksmas Roselando 
L. S. M. vakaras

KOSTANCIJA BENEŠEVICIENĖ 
po tėvais L^ikauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 20 dieną. 5:00 valandą 
vak. 1932 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Luokės parapijoj. 
Vertelių kaimo, Telšių ap.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime duk

terį Stefania Jagminienę. 12 anū
kų ir gimines, o Lietuvoj seserį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4511 
So. Spaulding Avė., Tek Lafayettę 
1290.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj lap
kričio 25 dieną, 8:}0 vai. ryt# 
iš namų j Dievo Ąpveizdos pata- 
pijos bažnyčią, kurioje atsibųą ge
dulingos pamaldos už velionės SIS-

Kazimiero kapines.
Visi a. a. Košt and jos Beori? 

vi/ienis gimides, draggaj ir, p^ys 
tami esat nuoširdžia 
dalyvauti laidotuvėse 
jai paakjti 
sveiluuimi

Nuliūdę liekame.
Dūkti, Anūkai ie Giminia.

Laįdo/Mvfar_patarnauja grabo 
rius Ski

Vjsi a.

ūdas. Tek Roosevelt 7532. 

... i.......

Atitaisaųt taąidą, kuri jyy-. 
ko piri^esųiam pranešime, šįup-1 
i»i pranešu, kad šis bazaraą j-, 
vylą 10 ir 11 dienas Gruodžio; 
(Dečejųber 10 ir 11) krautuvė 
je po numeriu 3327 South Hal : 
stod Street. Visuomenė prašo
ma įsitėmyti šias dienas ir at
silankyti į š| bazarą, jeigu ne
pirkti išstatytų rankdarbių, 
tai bent pąsižjureti musų lietu
vių moterų .artistiškų gabuiųų 
ir pasidžiaugti jų pasišventimu. 
Labai prašo visus,

Prezidentė. I

Reikia manyti, kad hipjau 
po Dėkos Dienos, daugelis 
žmonių turės daug laiko ir tų 
sųvo liupsų laikų galės pra
leisti šiame vakare . Aš busiu, 
mano draugai bus, bukite ir 
jus- Kaimynas

w

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžių

Lietuviai Gydytojai

w Lewke’nJ fe patogesnę vi#į 

3325 So. Halsted St 
v^landna: nuo 10 ryto iki 2 po piecu 

ir nuo 6 ild 8 vakare v 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
PBNTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis 
2420 W. Marquett» Rd. arti Waatam Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliai* Seredomia ir Pitnyčiomia 

1621 So. Uolotai Simai \

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

■■"v'< —.................... v i? ■■■

DR?C. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Strm

F. H. Shoemaker, sėdėjęs fe- 
deraliniame Leavenworth kalė
jime už peržengimą pašto įs
tatymų, lapkr. 8 d. tapo išrink
tas kongresai) iš Minnesotos 
valstijos. Teeiaus jo teisė už
imti vietą kongrese bus kon- 
testuota, remianties tuo, kad 
jis negavo prezidento pardono 
ir todėl nėra atgavęs piliety
bės, kurią praranda kiekvie
nas patekęs federahmn kalėji
mam
•:; sizTAį --nr■■ jsasr» gagos, v i r st btos 

matyti daug svečių iš KiUį Chi
cagos .apylinkių.

Chicagos L i e t u v ių 
Moterų Kliubo pra
nešimas visuomenei

Rengia bazarą gruodžio 11 ir 
12 d., krautuvėj, 3327 South 
Halsted Street

Chicagos Lietuvių Kliubo na
rės matydamos kaskart dau- 
giaus ir daugiaus reikalo lab
darybės darbui lietuvių tarpe, 
ir visais budais stengdamosi su
kelti fondą iš kurio galėtų duo
ti pagelbą savo žmonėms, nuta 
rč rengti bazarą, kurio pelnas 
eis minėtam labdarybės fondui,
Pelnas eis bedarbių šelpimui
Bazaras susidės iŠ , įvairių-į- 

vairiausių rankdarbių,’^ kuriuos 
rengia ne tiktai kliubo narės, 
bet pagelbsti. net rir ąieprigulin-' 
čios šiame Kliube lietuvėj, at- 
jausdamos svarbą ir reikalingu
mą darbo, taip kad, gąlime ti
kėti^ bus labai jdomus rinkinys 
vispkių rankdarbių, ^tc., ’ ku 
riuos bus galima pirkti už pri 
einamas kainas. \

Linksmas vakaras 
sų dovanomis

Tą vakarą, pasižymėjusiems 
artistais ir šokėjams bus 
duota 2 auksiniai laikrodė
liai ir kitos brangios dova
nos.

Jos. F» Rudriko Korporącija, 
3417 S. Halsted St., rengia šau
nų pasilihksminimo vakarą 
su gražiomis dainomis ir šo
kiais. O pasižymėję šokėjai 
ir dainininkai gaus brangias 
dovanas. Bus duota 2 auksi
niai ląįtodcliai, vyrui, me^ 
ginai jųioterej, Taipgi ir 
kitų brangių dovanų bus išda
linta šiaipe linksmume ko»te&- 
♦antų vakare.

šis šaunusis vakaras įvyks 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So, 
Halsted St., pėtnyčioj, lapkri
čio 25, 7 vai. vakare. Įžanga 
tik 25c.

daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nėSvarus, tas jus no
toms ar nenorems turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpti gal-but toks pat mž- 
metimas yya daromas ir jums.

Lfatorlno, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kurs fatikro šveičia nedrasky- 
.damas dantų omaUs — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištos?

Didelė lubž Listerine dantų 
tepalą kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per aavp aptlekpriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loris, U» 3. A.

1 Įvairus (lydytojai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo smigias ir chroniškas ligas vyrų.

DENTISTAS 
Grįžo U Eųropoo ir vU praktikuota 

" ttnoįoį virtoj.
VĄ|,ANpps» 10-12 *. M t.t /. ir ™ikq P»gjl M.JąuUu
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadfa-]|odus X-Ray ir kitokius elektros prie

kiais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

, TA BOULEVARD. 0195

Graboriai

Ofisas ir Labozacorija: 
1025 W. I8th St., natoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydo Park 6755 ar Contral 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 mėtai 

OFISAS 
4729 South Athland Ava., % lubos 

OUCAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

4910 So. Michiganį Avenue |
«xtv341’ Kenwood 5107 INuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4

VALANDOS: 1 y4L ir nno 7 iki 8l30 TaL
fUO ? J1 ? ??* J^’Įorakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 y. dieną, 
nno. 6 iki 8 valandai vakare.1 — ------- *

gpatt ivontadionio ir kotpirUĮdionio

A. MONTVID, M, D.
W>at Tomo Šute Bank Bldg. 

2400 W. Uadioon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iU I v A 

Tel. Seeley 73JO
1 Namų telefonas Bmnswkk ,0597

A. L Davidonis, M.D

Pboa. M>dw>r 2M0

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicagų
SKYRIUS:

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

Office Valandos, 2-41 7-9
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7650

Dr- F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th SL 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO. ’

Telefoną, Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Athland Avanuo 

Ofiso valandos:
Nuo 10 i|d 12 dieną. 2 iki 3 po pieš

* 7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Vtctory 6893
Ra. Tel. Drexel 9191

Didokas būrys lietuvių atsi
lankė į Roselando Lietuvių 
Scenos Mėgėjų Ratelio vaka
rėlį, kuris įvyko sekmadienį, 
lapkričio 20 d., Strumilos sve
tainėje. Ratelio narių pastan
gomis scenoje pastatyta vieno 
veiksmo komedija “Dėdė At
važiavo” ir surengtas dainų 
programas, kuriame dalyvavo 
dainininkai Pranas Jakavičius 
ir K. Požerskis.

Programui pasibaigus, susi
rinkusieji linksmai praleido 
laiką šokdami iki vėlios nak
ties. Tarp susirinkusių teko

AGNIEŠKA DAUGELIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 20 dieną, 5 valandą ryte 
1932 m., sulaukus 19 metų am
žiaus. gimus gruodžio 5, 1913 
m.. Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Agniešką po tėvais Urbo- 
nijjkę, dvi seseris Teresę ir Anas
taziją, 2 brolius Edvardą ir Juo
zapą ir gimines.

Kūnas pašąrvotąs randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė,

s įvyks trečįadispy, 
23-čia dien*. 6-tą 

ryto is_ p. M’Hb-

s bažnyčią, kurioje atsibus g?- 
iž vilionės sie- 

o Š ten bus nulydėta j Švento
* i.
a. Agnieškos Daugėlįy-

lapkričio 
vafand^ , ,
kię koplyčios i šv. Jurgio para 

dujingos pamaldos u 
fa, o r 
Kazimiero kapines.

Viri ą, .į ______ _
tit gimines. draugai ir pažystami 
ąsai OBpijrdžiai kvįęčjąmi daly
vauti laidotuvėse ir sucešfafi jai
pąakutini pątarnavįmą ir atsisvęi 

liekame,■■ pfe

LajdMv-rįus A, Ąa

Samia, ^rgliai
ri.
paprrnauja grabo-

Iškis, Tel. Boulevard

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainą prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

TITradžiijs

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

-i', Laidotuvėse patarnaut' 
Ju geriau ir pigiau 
hėgu kiti todęl, kad 

r priklausau prie gra
bų išdirbystės 

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. CąpaJ 6174 
.. SKYRIUS:

3238 S. Hahted St. 
Tel. Victoty 4088

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

'’iiiiim-... . .................. lyim-n.i '!...-...................; i11.. ....................

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiąmę rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad, neturime iš
laidu ' .užlaikymui • Ay- ' 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL,

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th gt

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 —_ —  ---------- —

DR.BERTASH “dr1.Xroth"
756 W.35tbSt

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

Nedžidieniais pagal sutartį.
—  ..v.--—.. .w.i m.w

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 59

DR. NAKELIS 
756 W. 35th Št 

(Cor. of 35th U Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nedžidieniais pagal sutarti. • ofisas ir rezidencija
---------- —į 1,19 So. 251 h Avtnue

TA i a M- 1 .2J BELLWOOD. ILL,

Daktaras V. Šimkus},uyabndos: u-u ryte, 2-4 Po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 

Gydo savp ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 ikį 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halstad Sttęat 

Tel. Boulevard 1401

Roszi Gydytojas ir Chininas 
SpKialisūu ędoa ligų it vtnariikų ligi

3102 So. Halsted St
kampas 31ft Street 

Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—^t.5
NcdfiifįflMI ir iTCStadieptais 16—J.

(Cor. of 35th U Hahted Sts)

Nedėldieniau pagal sutartį.

Telefonas Bfllwood 3883

Dr, Theo. R. Hudson

pietų 7-9 vakare

Advokatai

..  . .............. v ąsnąi—R ! i.ir... «...
■______________________ __________ j .   ' • • ~ • t • - S ' > <

m^iieirun isii.wį|lil,7 ■ i ............................gip'i M

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

^LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS7 . •• . j. d y -s ■" F’ • ■ ‘ ■

Priątatom į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

1 ■ ■..-■|.i» ...... t,,,,-.,,,. ........ ......„ ,|i„,..i.i,I|I,,^^)lIBi iiijumii'HV ■ ■!»■■ ii;irw.W.i n i

----------------------------------- - —........................................................................................................................................................ j,.,.*,, , ,

, 1 '• ■ ' ’ ' , . , , . - 7 ' ■ .1. ,. •, ■ ■'
T..................  1 .. 1 1.11..RI,

’ . s-. ’ ■ r ’ ,1 , . 1 1 '

Seniausia ir Didžiausia
J ■ . ip •* » . f4',

GRABORių IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką BU SMO nupiginto- 
mis kainomis už aukštos ryšies palaidojimą. Mss nieko 
pąrokuojąme už atvežimą mirusio žmogaus kūno } musy 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. * J

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti db 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuria 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur, i.. I .

EUDE^'S
, •

MM.

Di4V,i, iri*

■ :
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Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49ęb Cf 

Telefonai*
Cicero 3724

Dr. Suzana A. Slakis
Mottrų it Vaikų ligų Spacialuti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel, HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aponuo 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artrtifln Avanuo
• Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halatad Sttaat 
CHICAGO, ILL.

DRTVAITUSH, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

palengvina alkią įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolfregystę. Prirengia 
teisingai akipius. Visuose atsįtikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Sjpecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kalnpą per pųąę pigiam, 

r kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati-i . rr .. .
taisomos be akinių. Kainos pi. A* K« Rutkauskas, M»D< 

. gįau kąip pirmiau.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IB OBIBURGAB 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 9 lld 4 ir nuo • W 
S vai, v»k. NedtUmnls patai ratnrtl 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Teki Prospftt 1030

'T........................................į. ......i... nu;.......... ' i'»" '■■■i ' ■■■

Loin I 4$42 South W"t«tn Autmugiau kąip pirmiau. Tel, Lafayeue 4146
4712 South Ashland Avė. valandos.

Phone Boulevard 7589 ”uo ’ ‘k.1 ” ’»>•««*•* f”0
1 nuo 6 iki 9 valandai vakaro

,l,,w ......U ■ ■■—■■n-—.............    —I...

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Wėst 35th St.
įtampąs Hahted St. 

Valandos nuo JO—4, nuo 6 iki S 
Nedėliomfa nuo 10 Iki 13

DR, wvBuB21S

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. įdarųuatta Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė, 
Telefonas GrovehiU I9p5 

Valandoi nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, secedoms po pietų ir 

nedalioms pagal ąusitarlmą.
-  .................... » 1 -*"■»'  .................. W 1 "I 'W»»

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti.

CICERO, ILL* ♦ 
X-Ray . ♦ . Phone Cicerą J 200 

1^..; ĮH IĮ I ;>■■■ nu —

I.'"’
■Įt>

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dtatbotn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietq 

" ' Gyvenimo vieta 
3323 South Haltttd Stnsf 

Tel. Bonlevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekviena 

vakaru, išskyrus ketvergę 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

AA SLAKIS
Advokatas

Minto Ofitao 77 W. Wa$hington St. 
Room 905 TeL Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakaraus Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4J45 Artbtr Avė. Tol. Lafayrtto 7337 

Namų Tek Hyd! Park 3395

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Tdūonao Ganai 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 w. Monroe SU prie Clark 
Telefonas Stote 7660: Valandos 9—5 

We«t Side: 2151 W. 22nd St. 
Panedėllo, SerodOK ir PtUiydios vak. 0 iki O 

Telefonas Booaevelt 9000 
Namui: 6459 S- Rockwe!I Street 

Vtaruinlio. Ketverto ir Subalos vak. 7 iki 0 
Telefonas lUpublic 9000

f

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Ąvt. 
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NAUJIENOS,

Cabriolet

State

Sedanas 125

rūpinasi

CLASSIFIED ADSMADOS MADOSOgden

Humboldt Park

išradi

Priežastis išvažiuoju į

3218

trumpam laikui
Šią suknelę

Nusilaužė

You might be siir

per atvarą žengė

Haleted St

ROOSEVELTManoma kad mirs

8500
(Vardas ir pavardė)

(Adresai) arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti

(Miestas ir valstija)

ij fci
o ,.:.v

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

P-lė P. Jurgeliutė Pasitrauks 
Nuo 1-mos Sausio, 1933

Kaina tik $8.50 už toną 
CRANE COAL CO. 
5332 So.Long Avė. 
Tcl. Republic 8402

GERIAUSIA 
MORGIČIUS, 
certifikatus. 
barys 316.

Business Chances
Paidavimui Bizniai

kojas ir persiskėlė
galvą

nuėjo nub eleveite-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a . u j i e n o a e.

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
ra vieta, pigiai. 
Lietuvą. 1707 S. Halsted St

PIRMYN
SHARFS and FLATS

Automobilio suvažinėta, kuomet 
rengėsi įlipti į gatvekarį prie 
47-tos ir Kedzie.

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KĄD JUS 
NUSISTEBESITE.

Sunkiai susižeidė lie 
tuvis įkritęs j ele- 

veiterio šaftą

Naujo sekretoriaus klausimas atidėtas iki se 
kančio P. T. suvažiavimo gruodžio mėn.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

She always 
Ann K needs a pair

Nukentėjo marąuetteparkietis 
Bernardas Silveragle, Swifto 
Co. darbininkas.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume:

dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais

Išnešė net radio ir prosą
Išnešė radio priimtuvą, $200 

vertės kailinius, kuriuos Jaki
mavičienė buvo nusipirkusi tik 
kelias dienas atgal, elektrinį 
prosą, cigarus ir eilę kitų da
lykėlių, didesnės ir mažesnės 
vertės. Išnešę visą grobį j au
tomobili, ir užrakinę vyrus j 
klosetą, o moteris į maudynę, 
išbėgo*

Keturi plėšikai užvakar įsi
veržė j Aldonos Jakimavičie
nės namus, 818 West 18th St.» 
aptuštino visų susirinkusių žmo
nių kišenius, išnešė radio, kitas 
brangenybes ir nudumė susi
krovę į automobilį $500 vertės 
grobį.

Apie 10 vai. vakare keturi 
vyrai įėjo į A. Jakimavičienės 
valgyklą ir nieko nelaukdami, 
atkišę revolverius įėjo į vidu
jinius kambarius. Be savinin
kės, namuose buvo kita mote
riškė ir šeši vyrai. Vagiliai ap- 
kraustė visų kišenius, atėmė 
pinigus, laikrodėlius, ir vėliau, 
surikiavę visus veidu į sieną, 
pradėjo kraustytis po kamba
rius.

arba pri- 
pažymėti

Užpuolikai buvo jauni, apie 
25 metų amžiaus. Turėjo dido
ką, tamsų sedan automobilį.

Šiandie radio 
gramas

Neatsargaus auto
mobilisto užmušta 

A. O’Berta

Stella Romanskaitė-Lauraitienė ginčija kaltini 
mus apie jos ryšius su minėtu asmeniu

Sekretorės rezignacija nustebino S. L. A 
Pildomosios Tarybos narius

PARSIDUODA electris sboe repair 
shop. Geroj vietoj, 4 kambariai. Pi
gi renda. Jeigu norite išmokinsime 
amato, atsišaukite 610 W. 47th St.

Patent Attorney
Patentai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorė p-lė Petronėlė 
Jurgeliutė, anot “N.” gautų 
papildančių žinių prie vakarykš
čio pranešimo, rezignavo šešta
dienį vakare, ir paduodama re
zignaciją nustebino Pildomąją 
Tarybą.

Kai kurie Pildomosios Tary
bos nariai bandė ją perkalbėti, 
bet p-lė Jurgeliutė atsakė, kad 
ji yra nutarusi tai padaryti ir 
nenori savo nutarimo mainyti.

Tuomet Pildomosios Tarybos 
nariai pradėjo svarstyti ką

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
Mieros

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
už teisingą pasiūlymą. Atsišaukit j 
knygynas. Box 66. 3210 So. Halsted 
Street.

reikalauti divorso
Bruno Lauraitis, kuris užve

dė bylą prieš kun. Antaną 
Brišką, divorso byloje prieš 
savo žmoną Stelių kalbų apie 
Antanų VVilson, Anthony Wil- 
son. šis asmuo, vasaros lai
ku važinėjęs su Stella Roman- 
skaitę-Lauraiticnę
Dunes, Indiana ir j kitas vie
tas ir palaikęs su ja artimus 
ryšius. Kas jis yra nežinia. 
Ištyrus visus galimus informa
cijų šaltinius negalima, buyo 
konstatuoti jo asmenybe. Og- 
den Dunes jį matę, -su juo 
kalbėję, bet toliau jokių nuro
dymų negalėjo duoti.
Chicagoj eina visokie gandai

Cbicagoje tuo tarpu, apie 
An’hony Wilsonų eina įvai
rus gandai, kurių kai kurie ga] 
pamatuoti, o kai kurie neturi 
jokio pamato. Vieni kalba, 
kad jis esųs plačiai žinomas

Antra, iš eilės laukta, išpil
dau! programo, bet nežinia dėl 
ko publika buvo apvilta.

F. B.

Au revoir, ,
THfi SĮNGJNG FOOL

kuomet Silveragle užstūmė Į jį 
troką su produktais. Užsimir
šęs ir neapsižiurejęs žengė j 
atvirų šaftų, sunkiai nukentė
damas, kuomet atsimušė į ke
lius aukštus žemyn nuslinku- 
sio elcyeitei’io viršų. ?

Įstūmęs,
rio kifą darbų atlikti. Grįžda 
mas atgal,
į šaftą ir nulėkė kelius aukš
tus žemyn, nusilauždamas abi 
kojas, persiskeldamas galvų ir 
panešdamąs sunkias vidujines 
žaizdas.

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

ZJ lietuvių politiško kliubo 
vakaro

AQU ATICS
Everybody already >knows 

about it, būt this is a warning 
to those that bave not already 
purchased their tickest to big 
Pirmyn Splash Party to be 
held at the Olympic Pool, De- 
cember 3rd. There are only 
one hundred tickets to be sold. 
If you don’t want to be left 
out, better get iri line at the 
left. 
prisės 
body.

Nukritęs į eleveiterio šaftų, 
vakar sunkiai susižeidė mar- 
ąuetteparkietis lietuvis Bernar
das Silveragle. Nelaimė įvyko 
Swifto & Company skerdyklo
se apie 12:10 po piet. Bernar
das Silveragle dirbo prie, ele- 
veiterių. Iškilęs juo į kelintą 
aukštą, išlipo ir pradėjo j ele- 
veiterj stumti trokelį su pro
duktais.

Keturi plėšikai už
puolė ir apkraustė A 

Jakimavičienės 
namus

Lapkričio 19 d., Masonic 
Hali, minėto kliubo nariai 
rengė vakarų. Atsilankė skait
lingas būrelis kliubiečių ir ki
tų apielinkės lietuvių. Ypač 
jaunimo prisirinko kupina 
svetainė ;ir tai nenuostabu. 
Vieni jų ėjo su tikslu manyti 
gražų programų, kiti laimėti 
dovanas, kurias kliubiečiai ža
dėjo duot geriausiems šokė
jams.

Visiems susirinkus kliubo 
pirmininkas p. C. Kairis pra
nešė, kad išdalins dovanas ge
riausioms šokėjams ir papra
šė visų eit šokt. Tliom tar
pu, kiti prinešė mažų dėžučių 
ir apdėjo didelį stalų su kau-

Knygyne prasidėjo didelis 
visos

Įvairus gandai apie Lauraičio byloj minėtą 
Anthony Wilson

•3218 
“sinart” 
ką reiktų pasiūti iš balto atlaso arba 
kokios kitokios 
sunkesnio šilko.
siūdinti iš juodo, melynaus arba tam
siai raudono šilko. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36 
per krutinę.

Norint gauti 

kirptty paduotą 

mierą ir aiškiai parašyti savo’var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St„ Chicago.'III.

skirti į jos vietų. Pasirodė vi
sa eilė kandidatų, kuriuos pa
siūlė įvairus Pildomosios Tary
bos nariai
Čekanauską, kiti siūlė Dr. Vi- 
nikų, kiti S. Strimaitį, A. Va
laitį, Rudnikų, “Vienybes” me
nedžerių. Bet po diskusijų P. 
T. nutarė tą reikalą atidėti iki 
sekančio posėdžio, kuris įvyks 
tarpkalėdyje.

P-lė Jurgeliutė pasitrauks iš 
SLA. sekretorės vietos sausio 
1 d., 1933 metais. Nors įteikė 
rezignaciją, eis pareigas iki 
šių metų pabaigos.

Knygos ir Gintarai 
liž pusę kainos

“Aušros1 
knygų ir gintarų išpardavimas 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim- 
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

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

Lauraitiene kaltinimus ginčija
Stella Lauraitiene, kuri kal

tinama palaikiusi santikius su 
minėtų asmeniu, savo atsaky
me j kaltinamąjį aktą užgin
čija kaltinimus ir sako, kad 
jokių santykių tarp jos ir jo 
nebuvę. Atsigrįždama ji pri
meta Bruno Lauraičiui, kad 
jis artimai draugavęs su kai 
kuriomis moterimis ir kad “jo 
elgęsis turėjęs blogą įtaką į jo 
14 metų sūnų, Benjaminą. Ji 
neužmiršusi savo pareigų ir 
niekuo nedavusi pamato vy
rui, Bruno Lauraičiui, reika
lauti divorso.

kraustė visus susirinkusius 
J18 W. 18th Street; grobis 
£500; .vyrus uždarę į klose
tą, moteris į maudynę.

RESTAURANTAS parduodama pi
giai, priežastis pardavimo žmonos liga 

1947 So. Halsted St.

SUKOLEKTUOJAM PINIGUS
Užvilktas rendas, visokios bilos, no

tas, contractus, bandsus, mortgičius. 
nuošimčius, judmentus ir darbininkų 
algas. Sukolektuojam už mažą, atlygi
nimą, netik Chicagoj, bet ir visur ki
tur, arba išperkame visokius “claims". 
NEREIKĖS NIEKO MOKĖTI, JEIGU 
NEBUS IŠKOLEKTUOTA ARBA SU
TAIKYTA.

Turinti bile kokį keblumą su p:i- 
mokėjimais arba atnaujinimais mertgi- 
čių. visada apsimoka pamatyti mus. nes 
mes galime tamstai sutaupyti daug pini
gų ir laiko.

Kreipkitės ypatiškai arba laiški. 
CHICAGO COLLECTION BUIiEAU 

1039 W. 69 Street 
Chicago, Illinois

LITHUANIA AS SEEN BY 
THE YOUTH OF AMERICA

“Was you eveir . in Lithua
nia?”

“Sure! And hbw yętl” an- 
svvers Brooks. “Do you want to 
hęar what I think of it. Here 
ismy story. <

“A^ter a inost eventful ten 
day journey aerosš the Atlantic 
which conclsted o? making new

Many prizes and sur 
are in store for every

Antoinette. O’Bertai besiren
giant lipti į gatvekarį prie 
kampo 47-tos ir Kedzie, vakar 
anksti rytą ją suvažinėjo ne
atsargus, matomai girtas auto
mobilistas, lekiąs nepaprastu 
greitumu pro gatvekarį. Auto
mobilis buvo be šviesų ir su
važinėjęs moteriškę, visai ne
sustojo, bet dūme kuo grei
čiausiai toliau j šiaurę, Kedzie 
Avė.

Nelaimingoji moteriškė bu
vo užmušta vietoje. Kūnas bjau
riai sužalotas. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, iš namų, 5544 So. 
Richmond St. į Holy Sepulchre 
kapines. Laidotuvėmis 
Eudeikis.

acųuaintances, getting seasick, 
fąlling in love, and ‘ sampling 
some good French Burgundy* 
we arrived in Momel (Klaipė
dą) where the boat was grcet- 
cd by a blaring brass band. 
Memel, likę most ei ties i n Lith- 
uania, is a very ųuiet town in 
comparison to Chicago. There 
are no skyserapers 
mensive 
houses, no 
in fact, it 
of Podunk
“We spent a day or two in 
this seaport and then proceeded 
to the interior of Lithuania. 
The farming areas proved to be 
very primitive. In the United 
States, we are accustomed to 
seeing McCormick’s produets 
(this is not an advertisement) 
do all of the work in the fields 
of wheat and oats. In Lithuania, 
a scythe combined with brawn 
and musele dpes the reaping, 
band paddles do the threshing, 
and the grinding is done be- 
tween two stoties. I took a hand 
at reaping būt found that my 
Americans athletic training was 
no asset to this kind of work.

RESTAURANTAS, išdirbtas biznis, 
gera apielinkė. 2 mokyklos. Parduosiu 
pigiai, išvažiuoju Lietuvon. Nevada 
6065, klauskite Joe.

Peoples Furniturc Co. Krau
tuvių radio programas įvyksta 
šiandie, nuo 7 iki 8 vai. vaka
re, iš stoties WGES. 1360 kilo- 
cycles.

Prie programo s’ropiai pri
sirengę klausytojų pamėgti 
Peoples Radio kvartetas ir 
duetas. Dalyvaus daininin
kas J. Romanas, p. E. Bartush, 
p-lė O. Skeveriutė ir A. Čia- 
pas. O įdomiausia, bus ope
ros žvaigždė, viešnia, tik ką 
sugrįžusi iš Lietuvos, p-lė Emi
lija Mickunaitė. Prie to bus 
gražios ir rinktinos muzikos ir 
“Čalis Kepurė”, kuris pasakos 
“Pasaulio įdomybes”. Apie 
sveikatą kalbės Dr. J. J. Simo
naitis, MD. XXX.

Vii mažą, pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį.

“Sports in Lithuania differ 
widely from those in this count- 
ry. The average country boys’ 
greatest delight is hunting rab- 
bits. Taking his rifle down 
from the shelf and unleaching 
his best hound, he sets out for 
neighboring forest. The dog 
does all of the hunting while 
the boy runs behind and col- 
leets the dead game.

“Another diversion is swim 
ming in the small lakęs and riv- 
ers. Lithuanian style of swim- 
ming is almost entirely dog 
fashion with the omission of 
any faney diving. These country 
lads marvel at a stranger who 
can do the back flip and double 
somersault iri'the air and then 
hit the water sąuarely without 
getting hurt. Football in Lith
uania takes ori the form of 
soccer, Basebali is not played 
at all.

“Life in the old country i s 
very simple. The food is very 
simple. Comforts are few and 
luxuries exceptional. To a boy 
who has lived his eitire life in 
the big cities of America, Lith
uania as a whb1& appears very 
dūli and primitive. To those 
that want novelty they should 
make a ■ visit of their fathers’ 
land.”

no im- 
theatres or movic 
brightly lit streets; 
is a petfect replica 
or Toonervillc.

Dainuos operos dainininke 
viešnia panelė Emilija Mic‘ 
kunaitė.

KAS SAVO TAVORĄ PEIKIA TĄ 
IŠ TURGAUS VARO

Visi Anglių Yardų savininkai giria 
savo anglis, bet klausimas yra, ar visi 
žmonės gauna geras anglis? Daugu
ma pėrka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas YardaS parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės į musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenorė
site. Kaina tik $8.50 už toną.

PATENTŲ advokatas kooperuos s: 
išradėjais patentavime finansavime ir an 
radime rinkų praktiškiems 
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis .................... $2.50
Kansas- City ............... $5.00
Detroit ........................... $2.00
Los Angeles ............... $20.00
New York ....................  $10.00
Pbiladelpbia ................. $12.00
Wasbington, D. C..... $12.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Chicago

TIDBITS
Have been fasting for two 

days now so that f will be able 
to stuff myself full with Jhat 
Thanksgiving turkey. Don’t likę 
turkey hash, anyway... Lašt 
Friday, it seemed as though 
everybody was anxious to make 
an annoucement about some 
dance. When it came to the 
Fool’s turn, the teacher stopped 
the advertising... Some of ot^r 
tenors have turned effeminate 
and have joined the rauks of 
the sopranos... Ask Helen to 
show you some of her baby 
pieturės. You might be stori 
prised... One of our outstanding 
sopranps is Anna 
wears red 
of glasses, Where is your hat, 
Ahn?., Don’t ovęreat. And Mr. 
Stephens, such laiiguage “labai 
unpolite”! ’
Tickets foč the “Aviation Dan- 

Ce”, to be held. Saturday, Nov. 
26th at St. Agnės Hali, Archer 
& Rockwell, mak be ofrtained 
from Mrs. A. Stephens. The 
music will be supplied by Steph-

2-rai valandai po piet 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halmd St., 

Chicago, III. , 
Tel. Yards 4754

29—LaSalle Sedanas ... 
29—Packard—Cabriolet
31— Chrysler. “8
32— Hup Cabr. Modelis 216 

—B, 216—13—6—W.W 195
DYKAI DYKAI
Naujas 1933 radio su kiekvie
nu pirkiniu tik trumpam laikui 
Ar jums reikia pinigų? 

paskolos ant auto
mobilių 

Refinansavimas
Finance Company 

Outletas
6212 Cottage Grove Av.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

AR JUS TURITE STAKA ARBA 
BONUS KURIE NUSTOJO 

SAVO VERTĖS
Jeigu taip, mums bus malonu su 

Tamsta pasikalbėti ir paaiškinti kaip jus 
galėtumėte atgauti dalį nuostolių. At
silankykite ypatiškai. Klauskite p. Roth.

A. A. LEWIS AND COMPANY 
208 W. Washington Street 

3 lubos

Sako, nedavusi pamato vyrui įtakingas lietuvis, pakeitęs pa
vardę dėl įvairių aplinkybių 
reikalavimų. Kiti kalba, kad 
jis esąs lietuvių gyvenime ne
žinomas asmuo ir tt. Kaip ten 

| nebūtų, jo asmenybė visiems 
lyra paslap’is ir tik bylos svar
stymas galės iškelti reikalin
gus faktus.

Sužeistasis nugabentas į Al- 
bert Billings Memorial Hospi- 
tal, bet daktarai tiki, kad var
gu jis išliks gyvas.

Nelaimė įvyko štai kodėl. 
Matomai dėl eleveiterio pagedi
mo jis pradėjo slinkti žemyn,

Žemiausios Kainos
Geri išnaujo įgyti automobiliai 

garantuojame našumą mo
delį ir stovį

Įmokėti
28— Hudson Sedanas ......  $40
29— Esscx Sedanas .......... 50
31—Ford Tudor .............. 65
30— Hudson Coach .......... 70
28— LaSalle Club Sedanas 85
30— Stude Dict. 6—Brom. 90
31— Ford Panel Trokas .... 95 
31—Peerless

6 W. W.
30— Stude Pres—8

CPE....................
31— Peerless Sedanas ......
30—Buick Roadster—Mo

delis—64—6 W. W....
30— Hup—Modelis C—Se

danas ........................
31— Peerless—Sėd a n as—

6 W. W..........................
29— LaSalle Ros'er—6 W

Real Estate For Sale 
Pardavimui

BARGENAS 2 augštų medinis namas 
su extra lotu. Kaina $4.900 cash. Tu
riu tuojaus parduoti.

4533 So. Talman Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial 
Finansai-Paskolos

CASH KAINA UŽ 
BONDSUS ir deposit 

134 No. LaSalle St. Kam- 
Atdara vakarais.

_________Radios________
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50: G. H. arba Philco Lo-BoyCon- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

vadins
nes ji tikrai tokia yra. Bliuz-

spalvos atlaso arba 
Pačią suknelę reikia

Sukirptos
38, 40 ir 42 colių




